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Būna valandėlių, kada prist 
šhįjė vargo kelionėje jauS 
trus, juodos duonos sausa; 

krįaafęs sotus. ir linksmas.
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resnę dovana ir Kalėdų at
mintis, jei mes visi savo gi 
minėtus Lietuvoje užrašytu-

<yšulio; 
garsio-

DEL SILPNU, DREBANČIŲ 
SUNYKUSIŲ NERVŲ

iškuops 
dirbs 

? Paul

pOA'TEl6AVOK0oK1oBVntP

Sk aityk atidžiai iiuos,straip»nius 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

■J

Sugrįžimui leidimąAr • km> 
informaciją krcipkitžs pas: 
Hamburg-AmericMr Etaf 
United American Idnes^Ino.

' General Agentą*^ A J 
131 8tate St., Bartos, Km.

intiš
LIETUVOS

Dalykai, Kuriuos Motina Turi 
Atminti

LITUANIA

ESTONIA”

LITUANIA

Visos kolonijos gali tikėtis 
linksmo vakaro. Dainį], muzi
kos ir juoką užtenka visiems. 
Rengkite ir lankykitės skait
lingai. Tie vakarai, tai yra 
naujas “Dzimdzi Drimdzi”, 
kurio p. Vanagaitis pirmiau 
buvo “generolu leitenantu”.

' Report.

ivienąm

Kas užsisakys keisą TORAH arba kitokio mūsų tori 
gaus graži] japoniškos išdirbystės kalendorių dykai, 
susakykite pas. satd‘'krduHvninką atba riesiok pas:

Nnca-Tone duoda nauji) stiprumu, 
patvarumą ir jėgą silpnoms, dreban
čioms ir sunykusioms nervoms ir at
naujina veiklumą ir energiją nnsilpu- 
siems gyvybės organams. Per daugiau 
kaip 35 metus jis atnešė stiprumą, lai 
me ir ilgesni gyvenimą milijonui su 
viršum vyrą ir moterų.

Nuga-Tone bndavoja, stiprina kiek
vieną organą ir kūno funkcijas. Jis 
yni specialiai veiklus prašalinime pil
vo virškinimo bėdų, ironiško užkietė
jimo. prasto apetito, skaudėjimo gal
vos. svaigulio, koktumo, inkstų ar tul
žies erzinimo gležnu kepenų ir tam pa. 
našių bėdą paeinančių nuo nupuolimo 
abelnos jiadėties. Jį parduoda visi ap- 
tiekoriai su pilna garantija, kad užga
nėdinus arba sugrąžins pinigus, žiū
rėk. kad isigytnmei lx>pkutę šiandie 
ir atgautumei savo sveikatą, stiprumą 
ir jėga.

ferencijos ir p. 
ir Pilsudskio sutiktos su
tarties paaiškėja, kad p. A. 
Voldemaras priimdamas be 
jokiu sulygti Pilsudskio pą-\ me P° lietuvišką katalikšką 
siūlytą taiką tuo pačiu atsi
žadėjo Vilniaus.

‘ _ Jei tikėti korespondentų 
pranešimams iš Kauno, būk 
tenai karininkai pradėję ak
ciją prieš pati p. Voldema
rą ir visą jo valdžią, nes 
tautininkai žadėję be yil- 
niaus nei žingsnio lenkams 
nenusileisti, gi dabar p. Vol
demaras, kuris atstovavo 
tautininką partiją, priėrrfė 
Pilsudskio pasiūlytą taiką 
be jokiu sąlygų, todėl jie 
kaipo nesugebą apginti Lie
tuvos teisėti] reikalų turi pa
sitraukti ir Valdžią, pavesti* 
kitiems.

Kadangi' Lietuvos-Lenki
jos tolimesnis taikos dery
bų tęsinys, bus* vedamas ro
dos sausio mėnesy, 1928 m., 
taigi visos Amerikos’ lietu
vių-kolonijos pjąyalo siųsti 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentui reikalavimus, kad be 
yilniaus taikos su lenkais 
nedarytų ir jokių Lenkijos 
atstovų Lietuvon neįsileisti], 
pakol Lenki ja negrąžys Lie
tuvai užgrobtą jos sostinę 
Vilnių.

Federacijos skyriai priva
lo imti-iniciatyvos šaukti su
sirinkimus ir tų susirinkimų 
vardu siųsti Lietuvos Res
publikos Prezidentui reika
lavimus, kad be Vilniaus su 
lenkais sutarties nedarvtu.

Daromas iš septyniolikos gatunkų: šaknų, žolių ir žiei 
Torah garantuotas pagal maisto ir vaistu akto birželio 
<U 1906 m. Serijos }įo. 25607.

DOVANA

kuomet jis dar perjaunas 
Vaikštinėjimas, arba stovėji- 
mas kol kaulai dar nėra su
tvirtėjo, gali padaryti amžinu mūsų laikrašty 
ubagu.

Niekados nelaikyk šlapios snls visai 
ar purvinos palos ant kūdikio. 
Nuimk tuoj ir išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai 
vandens, jei gydytojas nedrau
džia. Vanduo turi būti pirma 
pervirintas ir atvėsintas.

Paprastai lengvai ir greitai 
pritampa Todėl, pradėk kū
dikį mokinti gerų papročių.

ijievui, nuo Kurio 
•r savo dūšios išgt

Tik ką naujai įrengtas 
naujausios mados įtaisyme 
Storas—krautuvė. Labai pi 
kioj vietoj ir lietuvių apgyvč 
toj. Prieš miesto parką. C 
riausia tiktų dėl vaistii 
(drugstore), Kreipkitės pi 
savininko:

ADOMAS OVERKA
883 Cambridge St.

x Cambridge, Mass. 
Ofiso tel. Univ. 1957-W. 
Gyvenimo tel. Univ. 1957-R

^Vanagaičio Juokų 
Kelione

—-----------A
Art ir komp. A. Vanagaitis 

ruošiasi aplankyti, kartu su 
pianistu M. Yozavitu Mass. ir 
Conn. valstijas su juokų kon
certais. Jie aplankys sekančias 
kolonijas:

28 gruodžio Montello, Mass.
30 gr. Nashua, N. H.
1 sausio 1928 m. Lawrence.
2 sausio Loveli, Mass.
6 sausio Athol, Mass.
8 sausio Worcester> Mass.
11 sausio Westfield, Mass.
13 sausio Hartford, Conn.
14 saus. New Britain, Conn:
15 saus. Waterbury, Conn.
18 saus. Ansonia, Conn.
22 saus. New Haven, Conn.
25 saus. Norvood, Mass.
27 saus. Providence, R. I.

29 sausio Bostone “ Darbinin
ko ” koncerte.

LDS. Čonn. Apskričįęi^ | 

tinis suvažiavimas įvyks 
sausio 22-trą dieną, 1928 m. 
Švč. Trejybės parapijos sve
tainėj, 41 Capitol Avenue, 
Hartford, Conn.

^Sesijos prasidės 1:30 vąl. 
po pietų. Kuopos malonė
kite skaitlingą būni delegatų 
bei delegačių išrinkti į šį 
suvažiavimą, ries valdyba 
bus renkama. Ir ko daugiau 
yra delegatų to geriau yra : 
išrinkti valdyba.

Priegtam- bus raportas 
atstovo į buvusį seimą.

Nepamirškite, sausio 22-rą 
dieną, 41 Capitol Avenue, 
Hartford, Conn., bus suva
žiavimas.

C kino: “Tėve mūsų, kuris esi 
Jei Įrievas-ETa 

"j; mūsų Tėvas, tai męsL Priva- 
plome Jį mylėti, gerbti ir Jo 

ę/- klausyti. Deja, taip nėra, 
f J Patsai Dievas skundžiasi, 

sakydamas: “Sūnus gerbia 
I . savo tėvą ir tarnas viešpatį. 
J; yJei aš jusi] tėvas, kur mano 
\ garbė ? J ei aš jūsų viešpats, 

kur mano tamysta?” (Job. 
j XXXVII. IT.) Ka mes i 
.tai galime, atsakyti ?

Dievui priklauso mūši] 
klusnumas, kaipo įstatymų 

4 Davėjui. Jis mus sutvėrė, 
Jis mus ir tvarko sulig savo 

.. valios. Būti] keista, jeigu 
puodas ir šaukštas pareikšti] 
žmogui, kad jis srėbti] ne 
kopūstus; bet barščius, arba 
kitokią sriubą. ‘ Žmogus, 
kurs padarė šaukštą ir puo
dą, neatsiklausia jų ką tūn

os pne 
yra nu- 

Jdįs galva 
tokia didelė, kad jd»je gali 

tik naudoja juo? laisvai sutilpti keli įmonės.

DIDŽIAUSIA PAŠA ULYJE 
KRISTAUS ŠTAI

Ant Korkovado iš 
kuris stūkso viršuj 
siosios Rio-dežaneii o įlan
kos, bus pastatyta £9 pėdų 
aukščio Kristaus 
Tai bus didžiausia 
visame pasaulyje.

LINKĖJIMAI!
Širdingus linkėjimus 

siunčiu Kalėdoms ir 
Naujiems 1928 me
tams visiems lietu- 
viams Amerikoje ir 
Lietuvoje!

A. Vanagaitis

nONdS. LAIVAKORČIŲ f 

Trečia Mete . V ; u.»107.(»
T«nį?»lgalttkuL__418UK)

Turistinė m klesa-----<1175)0
Ten -Z atgal tiktai _$196.00 

Valdžios taksai atskirtum.

KALĖDŲ DOVANOS 

, Krikščioniškose šalvse v- •' -s • •
ra labai gražus paprotys Ka
lėdų metu teikti savo gimi
nėms ar šiaip draugams vie
nokią ar kitokią dovaną. A- 
merikoj šis gražus paprotys 
itin yra labai madoje, čia 
kiekvienas stengiasi kokią 
nors dovanelę savo bran
giems draugams įteikti, nuo 
šio gražaus papročio ir lie^ 
tuviai neatsilieka.

Kokia būtų geriausia do
vana suteikti savo myli
miems tėveliams, broliams- 
sesutėms pasilikusiems mū
sų senoje tėvynėje Lietuvo-

Niekad neduok kūdikiui 
maisto, be gydytojo įsakymo. 
Jei reiks, tai gydytojas pasa
kys.

Neduok kūdikiui vaikščioti ki kūdikiai nuolatos augs J 
E agi e Pieno. Jei nežinai kai 
vartoti Borden’s "Eagle Pieni 
iškirpk kuponą, kuris randai 

ir pasiųsk jj 
The Borden Company, o ji a 

dovanai pamokią 
mų jūsų kalboje kaip penė 
kūdikį ir kitokios svarbios ! 
teratūros, kaip prižiūrėti sai 
ir kūdikį.

įstatymų, tai kodėl gi žmo- TAIKA BE VILNIAUS jei Gal 'nevienas pasakys, 
gus turėtų eiti prieš Dievo ’ Savaitei praslinkus po kad geriausia bus pasiųsti 
VdfiįTf Jei Jis taip 'garsios Genevoje įvykusios jiems penkinę ar dešimkę,
j-rą .ĮMelo.priešas ir Ųųp^i^Tauti] Sąjungos Lygos'Kon- Taip, gerai ir tai, bet man 
noru užsitraukia bausmę ferencijos ir p. Voldemaro rodos, kad būtų kur kas ge- 
skiriamą už neklusnumą. '

Pagaliaus Dievas vra mū
sų geradaris. Jis ne tik 
nius sutvėrė, davė visą gam
tą mūsų tarnystei, naudai ir 
malonumui, bet mūsų 'sielų 
atpirkimui siuntė ant žemės 
savo Sūnų, kad Jis čia sū 
mumis vargtų,'dirbtų ir pa
galimus už mus numirtų. 
Kaip tik dabar ir švęsime 
Dievo Sūnaus gimimo su
kaktuves. Tos šventosios/
Kalėdos veda mus į Betle- 
jaus tvartelį ir parodu Die
višką Kūdikėlį - pagrildvtą 
prakartėje. Kas.:Jį čia at
vedė iš .dangaus ant tos šal
tos žemės? Nes kas kits, 
tik meilė, taip didelė ir ne
išmatuota. kad žmogus jos 
nė suprasti negali. Už tą 
Dievišką meilę atsimokėki
me 'tokia bent, s meile, kokią 
galime išspausti* iš savo 'kie
tų širdžių • • iį

Bet ir tojr netobula meilė 
bus maloni ^Dangiškajam 
^ri^ihYtuiV^irš^fą^paTo-

statula. 
statula 
Ji bus 

pastatyta ant 22 pėJų auk
ščio kaladės, kurioje 
koplyčią. Statulą 
prancūzų. skulptorių 
Landovski iš Buloni jos. Li
gi tol didžiausia ši 'entųjų 
statula buvo šv. Ki iroliaus 
Boromėjaus iš Aron 
<Lago Maggiore. Ji 
lieta iš bronzos.

laikraštį. Gauta penkinę ar 
dešimkę greit, išleis ir už
mirš, gi geras katalikiškas 
lietuviškas laikraštis lankys 
juos l^as dieną ar kas savai
tę ir primins jiems tą ge
radari kurio dėka tas laik
raštis jiems ateina.

z.
Pastaruoju laiku mūši] 

spauda plačiai paskelbė vi-' 
sų lietuviški] katalikiškų,lai-J 
kraščių surašus, taigi čia jų [ 
kartoti nėra reikalo, tik no-! 
rime paskalyti ir patarti kas’ 
mūsų manvmu būtu geriau- 
šia dovana ir atmintis mūsų 
brangiemsi ems gyvenan
tiem? senoje mūsų tėvynėje 
Lietuvoje.

Apdovanokime bent vienu 
lietuvišku katalikišku laik
raščiu savo gimines Lietu
voje o jie skaitydami tuos 
laikraščius minės mus su di
deliu dėkingumu.

Amerikos lietuviai norė
dami arčiaus susipažinti su 
Lietuvos gyvenimu ir jį sek
ti privalo užsisakyti iš Lie
tuvos laikraščių. Žmogus 
gyvendama^ dvidešimtame 
šimtmety negali būti be lai
kraščio. tuo labiaus be savo 
tautos laikraščio. Kas ne
skaito laikraščių, tas yra ap
sileidėlis ir visame kame at
silikėlis. Kultūringas žmo
gus be gero laikraščio apsi
eiti negali. Ačiū Dievui, mes 
lietuviški] laikraščių Lietu
voje turime įvairių ir yra iš 
ko pasirinkti, tik reikalinga 
juos užsisakyti. Užsisakyda
mi Lietuvos laikraščius, mes 
prisidėsime prie Lietuvos 
katalikiškos spaudos palai
kymo ir sau padarysime 
naudos, nes turėsime nuola
tinį informatorių, kuris mus 
informuos apie Lietuvos gy
venimą ir arčiaus supažin
dins su visu tuo kas dedas 
mūs senoje tėvynėje Lietu
voje.

Fed. Sekretorijata* 
180 Hale* Avenue, 
Brooklyn. N. Y.

iJagle'Brand Pienas 
sas nūd visąikenksnaiMįj^jilI 

. tėrijų ir yra kūdikiai;m| 
maistas.
• Motinoms, kurios turi 
kių, bet negali jų žindytąjį 
rai patartina vartoti
Eagle Pieną į bonkut$$;;J| 
puikiausias pienas ir gėriai 
sias cukrus moksliškai

i tas. Borden ’s Eagle Pi engs* 
į ra maistas, kuris .auklėja 
rias kojas ir vikrius kųoj 
Jis augina kūdikio svori^S 
ris reikalingas jo normalyl 
ir sveikatai. Gydytojai j|M 
konienduoja jau 65-ti me1 
dėl jo augštos kokybes. N 
tinos patirs, kad ir šiaipsv

LIETUVIAI^

P/Ta svarbiausias žmogaus uz- 
gtdavinya šiame gyvenime. 

■ r Kiti visi‘reikalai sulyginant 
:su šiuo svarbiausiuoju, yra 

^■ rtik menkiiiekis. . Bet kaip 
xsavo siejlą išganyti 8 Kitaip 
negalimą, tik einant parei
gas kurias Dievas ant žmo- 

į gaus uždėjo. .Mūsų pareigos 
\ prie Dievo yra: pagarba, 
į klusnumas ir meilė/'“i ;

Visų pirma Dievas* yra
- mūši]- Sutvėrėjas. Kaipo 

toks Jis turi ant žmogaus 
pilną ir absoliučią valdžią, 
kaip kącb žmogus turi val
džią ant savo rankų pada
rų: šaukšto, peilio, bliūdo, 
laikrodžio, ir t. t. Jis daro 
su jais ką tik nori. Duoda
mas dešimtį įsakymų ant 
kalno Sinai, Dievas pradėjo 

^•šiais žodžiais: “Aš esu Vieš- 
"pats Dievas tavo.” Taip, Jis 
mūsų Viešpats, mes J o tar- 

į riai. Būtų keista, jei tarnas 
L Paklausytų savo Viešpaties. 
« Toks taįmas būtų tik nenau- 
^-dėlis, tvertas didžiausios 
įįbausmėš. »
r Bet Dievas ne vien mųsų 
į Viešpats, Jis yra ir mūsų 
F Š^vas. “Jame visa tėvystė 
' turi šaltinį, kaip danguj, 

?*taip ir ant žemės,” sako šv. 
^ovylas. , (Eph. III, 15). 

; §jPats Jėzus Kristus liepė 
Oaums-Dievą vadinti Tėvu

i^i.
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IR GERA VALIA
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bet tik geros valios žmonėms.
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“Garbe Dievui aukštybėse, o ant žemės 
ramybė geros valios žmonėms/^

pasiuntinybė trumpiausiai apibudinta — 
fai: Dievui garbė, žmonėms ramybė; ne visiems žmonėms, 

Šiuose žodžiuose yra ir 
pranašystė, t. y. kad Kristaus atnešta į pasaulį ramybe 
tepasinaudos tik geros valios žmonės. Ta pranašystė pil
dosi.
i Pasaulis to suprasti ligšiol nepajėgė. Pasaulis no
rėtų, kad Kristus, teiktų savo ramybę, savo nežemišką lai
mę visiems i taip blogos, kaip ir geros valios žmonėms. 

■ Pasaulis nemato, kad to padaryti negalėjo nei pats Kris- 
tos nesuvaržęs pirma laisvos, nors tankiai blogos, žmo- 
gaus valios ir jo tankiai klystančio proto. Kitaip sakant, 

f/ nepavertęs žmogaus gyvuliu, tiesa geru gyvuliu, bet vis 
į. .dėlto gyvuliu. Toks žmogus su suvaržytu, pavergtu pro- 

tu ir valia būtų panašus į šunytį, kurį savininkas vedžio- 
jasi ant virvutės. Kristus atėjo ne suvaržyti, bet pa- 

g liuosuoti žmogaus sielą iš vergijos: sustiprinti ją, nuro- 
B dyti kelius į tikrąją laisvę, laimę, ramybę. Vieno Jis iš 
^ žmogaus tereikalavo — geros valios.

Jį * • " . . .

Išėjo Kristus skelbti savo mokslą. Nedaug Jis tera- 
do geros valios žmonių. Blogos valios žmonių buvo pilna. 

|įįJie pagavo Kristai ir prikalė Jį prie kryžiaus. Mažytis 
geros valios žmonių būrelis stovėjo po kryžium. Atrodė, 

|<kad pasaulis nenori Jo atneštos ramybės, kad pasauly 
^ beveik nėra geros valios žmonių, kad Kristaus darbas 
^ir kančia nuėjo niekais. Bet ne! Pasaulis prikalė Jį 
B* prie kryžiaus, bet su visa savo bloga valia negali Jo už-

- miršti, nepajėgia nuo Jo pabėgti. Ir keikia Kristų, iš- 
feįsmada Jo, burnoj a prieš Jį, uždengia savo akis, kad Jo 
^nemačius, užkemša ausis, kad Jo balso negirdėjus, bet 
p^nuo Golgotos jau beveik du tūkstančiai metų kaip skam- 

ba galingas Kristaus balsas: kuomet būsiu pakeltas ant 
|£ kryžiaus, visus patrauksiu prie savęs? Ir Jo balsui pri- 
Hytąria dangaus angelai: Garbė Dievui aukštybėse, o ant 
hv žemės ramybė žmonėms geros valios, geros valios, geros 

valios...

Blogos valios žmonėms nepatiko ir nepatinka tie dan 
gaus aidai. Užmušę dangaus ramybės Nešėją, jie puolė 
naikinti tą mažą geros valios žmonių būrelį, kurie gavo 
Kristaus ramybę, bet išnaikinti jų negalėjo. Ir netik 
neišnaikino, bet tas mažytis būrelis išaugo į milžinišką 
Katalikų Bažnyčią.
r Bet blogos valios žmonės vis tik rankų nenuleidžia. 
Iš vienos pusės jie kovoja prieš ramybės Nešėją, iš ki
tos gi pusės ieško ramybės ten kur jos nėra, ir randa tik 
neramybę, nelaimes, neapykantą, skausmą, karus. Bet 

balsai vis dėlto skamba jų ausyse: “ramybė ge- 
ms valios žmonėms ir Kristus nuo Kryžiaus pamaži trau- 

juos pas saVę. Patys to nesuprasdami jie artinasi 
ve Jo kojų, "bet eina kartaus pritirimo, skausmų ir ne- 

lių keliu, nes kitos išeities nėra. Blogos valios žmo
nes pamaži eina ilgu ir sunkiu keliu prie tos pačios Kris- 

atneštos ramybės, kurią greitai ir lengvai pasiekia 
valiok žmonės. ' .' . -

f * . " - S A

- * < • * n

į • Geros valios žmonės yra tie, kurių valia sutinka su 
iausia ir geriausia valia — Dievo valia. Jie gyve- 

xia ta Kristaus meile, kuri yra “kantri, maloninga,” kuri 
/^pavydi, nesielgia sauvalingai, nesipučia,” kuri “yra 

£ besididžiuojanti, neieško, kas jos yra, nesusierzina, ne- 
Jtaria piktume, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi gi tie- 

“ ” ktfri “visa nukenčia... visa pakelia.” Tie žmonės
iybę savo širdyse ir įneša ją į savo Šeimas, į or- 
įas, į tautą ir valstybę. j

_ ii, blogos valios žmonės klauso tik savo va- 
os užgaidų, savo egoizmo. Jie.yra nekantrūs, šiurkš- 

pilni pavydo, elgiasi sauvalii^ūi, pučiasi, ctidžinoja- 
^ko netik, kas jų yra, bėt it kitus*skriaudžia, lehgi 
susierzina, pyksta ir kitus įtaria piktume, su džiaugs

imi prikaišioja neteisingumą kitiems, neleidžia kitiems

savo žodžiais, bat šv. PoviJo žodžiais iš jo.pirmojo ląiško 
į korintięčius (13, 4-7). Taip pat blogos valios žmones 
apibudiname charakterizuodami tuos pačius šv. Payild ^O- 
džius neigiamai. Kuri iš' tų dviejų charakteristikų go
riau tinką lietuviams .Lietuvoje ir .Amerikoje ?' Ar ne 
tiesa, kad dabaitinįai Lietuvos valdovai, yra pilni pavy
do, kad kiti .galėtų geriau už juos Lietuvą tvarkyti; kad 
jie pučiasi ir didžiuojasi, būk tik jie vieni tesą geri pa
triotai; kad elgiasi sau valinga, įtaria kitus piktume, su 
džiaugsmu prikaišioja neteisingumą kitiems, neleidžia ki
tiems tiesą apie juos sakyti ir rašyti, be pasigailėjimo cen
zūruoja juos, nepakenčia kritikos, niekame nenori nusi
leisti? Jei šventas Povilas teisingai apibudino meilę, ar
ba tesingiau meilės nešėjus, nes meile tegali būti tik gy
vuose žmonėse — ne abstrakcijoje, tai Lietuvos valdovai 
jos neturi, o be meilės gera valia yrą neįmanoma.

Geros valios dabar tautininkų partijai trūksta. Ki
tos partijos, kurios pirma valdė Lietuvą jos irgi ne kiek 
teturėjo; Užtat ligšiol tiek mažai tebuvo ramybes mū
sų tėvynėje. Vis dėlto reikia pripažinti, kad Lietuvoje 
pradeda* atsirasti kaskart daugiau žmonių ir net partijų 
vadų, kurie pradeda suprasti, kad asmens ir partijos e- 
goizmas ir su juo surišta bloga valia negali eiti greta su 
tėvynės meile, nestengia įgyvendinti Lietuvoje ramybę. 
Kaskart rimčiau pradedama kalbėti apie solidariškumą, 
apie bendravimą, apie partijų talką Ir mums rodosi, 
kad nėra tai strategiškas manevras, bet gilus įsitikini
mas, jog partinis egoizmas gali pražudyti Lietuvą, o 
draug su ja ir pačias partijas. Gaila, kad valdančioji 
partija, užuot paėmus iniciatyvą “įtaria piktume” einan
čias prie solidariškumo partijas.

■ ' * * r

*

-Na, o čia Amerikoje, ar daug ramybės? Ar daug' 
geros valios? Negalime pasigirti. Lygindami mūsų 
spaudą su Lietuvos spauda, lengvai pastebėsime kad'mū
sų “gera valia,” mūsų ūpas, abelnai sakant, yra panašus Į 
Lietuvos ūpą, kaip mėnulio šviesa Į saulės šviesą: jis at
spindi nuo Lietuvos “saulės.” Taigi neturime’ labai kuo 
džiaugtis. Bet vis dėlto kaip jie, taip ir mes, apgraibo
mis, kartaus patyrimo verčiami pamaži einame prie'ge
resnio vieni kitų supratimo, prietblerantingumo. Į vai-' 
rių partijų ir pažinių žmonės pradeda vis aiškiau supras
ti, kad priešingų jiems pažiūrų žmonės nėra velniai, bet 
tokie pat lietuviai, tokie pat žmonės, kad kas kita idėja, 
kas kita žmogus; kad žmogaus gerumas," ar blogumas ne
padaro jo atstovaujamos idėjos geresne ar blogesne. As
meniškumų vietą vis labiau užima rimta idėjų kova. Daug 
dar reikia padirbėti, ilgas dar kelias, bet vis dėlto pro
gresuojame. Mūsų idėjinės kovos niekuomet nepasibaigs, 

; bet su gera valia vedamos, jos nedrums perdaug mūsų 
ramybės ir bus visiems mums naudingos.

Ginklų nepadėsim, kol mūsų Širdis 
Laisvą! atsikvėps prie tavosios krūtinės, 

, Kol džiaugsimo žodelį ji tau pa18akys.

Mes trokštam, kad tavą- dienelės spįn^tų^ 
Kaip sesių darželių rūtelės klestėtų, ' 
Kad šviestų tau saulė tėvynės laisvos. ?

Tave visumet kad džiaugsmai tik lydėtų, 
Kad kristų retežiai, kad laisvė žydėtų 

k. Ir tau praskambėtų dainelė tautos. .
J ‘ (♦♦Trimitas”/<;' ’

r. ■■ . . . . ' 1, •■-

ritt; 
likų įr bedievių ąU 
aidūrė. Anglikonų 
“popiežiaus” ^ėją!
*'Nesenai Antikūnų Baž
nyčia ofirialhiiai idlgyrė 
kaikurias nataisaa n^dary- 
tas taip vadinamoje MahĮų 
Knygoje—Prąyer Book. Nėr 
ra tai paprasta maldakny
gė, bet oficialinė Anglikonų 
Bažnyčios knyga, kurioje 
telpa netik maldos, bet ir 
tos bažnyčios doktrinos. 
Maldų Knygos taisymas bu
vo sukėlęs nemažai triukšmo 
Anglijoje, ypač tos jos da
lys, kurios liečia doktriną a- 
pie Eucharistiją. Galų ga
le pataisos buvo bažnyčios 
priimtos. Bet anglikonų baž
nyčia yra oficialiniai pripa
žinta valstybės bažnyčia ir 
bažnyčios priimtos pataisos 
turėjo būti dar parlamento 
ųžtvirtos. Lordų butas nu
balsavo už pataisas. Žemes
nysis parlamento butas lė
čiau balsų didžiuma patai
sas atmetė.

Tuo būdų anglikonų tikė
jimas atsidūrė keblioje pa
dėty. Tokia padėtis yra tra- 
ginga, bet sykiu ir juokinga, 
kuomet atsimeni, kad pav. 
apie Eucharistijos dogmą 
sprendžia ne bažnyčios val
džia ir net {ne. specialistai 
teologai, bet politikieriai, 
kuriu tarpe yra net ir bedie
vių. . -

Tikintieji anglikonai be 
abejo skaudžiai tą atjaus ir 
bus priversti giliau susimąs- vertei ų skaičius dar labiau 
tyti apie reikalingumą rim- pasid mgins. Bet ir tie, ku 
to autoriteto tikėjimo daly- rie j aliks prie anglikonų 
kuose. Per paskutinius ke- bažnyčios, turės paieškoti 
liasdešimt metų tūkstančiai savo bažnyčiai geresnių “po- 

I anglikonų pereidavo kasmet piešia ”

C
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Laisvamanių “Laisvi’’ tikintiems
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Mes jau nesykį esame ra-Į“The King of Kingą.” Abu 
šę, kad bedieviams visai ne-1 dalyku yra gražūs ir verti 
tinka laisvamanių vardas. 
Jie Ubai mėgsta kalbėti apie 
tikybinį fanatizmą, ir vadin
ti savę laisvai mąstančiais 
žmonėmis. Ištikrųjų gi lais
vai manančių, ar mastančių 
žmonių jų tarpe labai ma
žai tėra. Didžios jų daugu
mos netik jų pačių protai y- 
rą prieštikybinio fanatizmo 
supančioti, bet jįe dar kiek 
į dirba, kad su
pančiojus ir paėmus į savo 

ją tuos, kurie su jų 
aėmis nesutinka. Ir 
yk, skaitytojau, kad

■ prieštikvbiniai fanati- 
tėra tik Rusijoje ir 
akoje. Yra jų ir mūsų 
alstijose. Štai pavyz-

pamatyti. Pimraris yra a- 
pie 1Q Dievo Įsakymų, ant
ras apie Karalių Karalių, t 
y. Kristų. Tiedu dalyku, ž' 
noma, labai nepatiko fana
tikams bedieviams, ypač vy
riausiam jų Vadui Smith’fai, 
ateizmo platinimo draugi jos"’ % 
pirmininkui. Jis tuoj para
šė “protestą” pagaminu- % 
šiam tas filmas DeMillshu

J. 
dy

nem

*■

•a ’ • n* > v* vijSl
idėja apie Dievą niekur 
mose nebūtų iškeliama, ki
taip sakant, kad filmas būtų 
visai bedieviškos!

Štai tau ir bedievių lais
vė! Nieko nereiškia, kad 
milijonai žmonių tiki, kad 

pawifelu<^ .“Tte-. idpja .yra bran-
Atsirado koks ten

k

/ > t ‘ iV•l 
?,1 
!
i

ne vienam mūsų skai- 
iĮojui yra tekę matyti kru

ta ' - - -
Ten Cbmmandments,” arba

į katalikų tikėjimą. Neten

ka ai ejoti, kad dabar atsi-

- g

d
r

gi- 
dievis, Smith’as, ir visi turi 
prie jo fanatiškų pažiū
rų taikintis! Kas būtų, jei. 
tas Smith’as su savo pakali
kų šaika valdytų šalį? Tai 
bent būtų “laisvamaniška” 
“laisvė!” Tokiems “laisva
maniams” kurkas geriau* j 
tiktų vardas laisvaskriau- 
džiai arba siaurafanątikiai.

>
i
t

i<
už politikierius, 

ai į- 
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Ieškodamas besivaidenančio paveikslo a 
rašiau į savo albumą tūkstančius atskirų, 
džiai piešdamas piramides, gėles, vaikus, m< te
ras ir leopardus, tokius vikrius ir lanksčius, 
kaip Nubijos šokikės. Garsųjį sfinksą aš pu- 
piešiau gal šimtą kartų ir iš pryšakio, ir iš . 
pakabo, ir iš šonų, bet vaizdas, kuris kankino 
mano sielą, vos-vos švitėjo pro tolimus laiko 
rūkus. ’ •

Aš dažnai naudojau naktimis jausdamas kąip 
nyksta mano protas dėl nevykusių pastangų į- 
veikti nenugalimą. 7

- • • j?1 ■ — . . 1 .t-*-

tu galvą. Dar toliau, mačiau prigludusius že
mėje penketą leopardų, žibančiomis žalsvomis 
akimis, kuriuos čia atviliojo žmonių kūno kva
pas. Ir viskas. Mačiau tiktai tokį Vaizdą. Taip 
nuostabiai buvo viskas tuo akimirksniu^ papras
ta, kada žmonijos istoriją turėjo pakrypti į ki
tas vėžes. Argi nei viena žvaigždelė nebūtų tuo
met pastebėjus tokio svarbaus įvykio? nei viena 
žpkiė nebūtų prašnabždėjus “Osanr.a?” ...

Argi nebūtų? Argi ištikro nebūtų? Kas

ANUO METU

uz-
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O akmens milžinas ne kartą mate mario f ša-

i
»
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i

ras ir girdėjo mano dejavimus.
Kartą jis man kažką. prašnabždėjo, nuo ko 

aš visas suvirpau.

♦

♦

— Nejaugi? — karštai sušukau, — nėjai gi? 
; Vėl

man nežinoma!

A. V. Budiščev

i i i
i

Dailininkas man pasakojo:
— Padavimas sako, kad Šventoji Šeimynėle, 

atkeliavus į Aigiptą, porą metą gyveno mieste
ly, kelias mylias atstu nuo Kairo, ir aš skersai 
ir išilgai išvaikščiojau to miesto apylinkes, vi
sas sukaitęs nuo karštų saulės spindulių tos nuo
stabios šalies. Paveikslo vaizdas, dar nevisai 
aiškus, jau vaidinosi mano sielos akyse. Klai
džiodamas Kairo apylinkėse aš ieškojau, ieško
jau, ieškojau ir ieškojau, pats tikrai nesupras
damas, ko aš ieškau ir noriu. Kūrybos pagau
tas aš kentėjau, kaip drugio krečiamas, erzi- 
naus, pykau ir kankinaus nemiga. Atskiri vaiz
dai, kiekvienas sau atskirai aiškiai vaidinosi 
mano sielos akyse, bet niekaip negalėjau sulie
ti j uos. į vieną užbaigtą paveikslą, į galingą 
varsų ir šviesos akordą, kūlis kamavo mano sie
lą, kaip sunkus slogutis. Ir aš taip kentėjau. 
Viešpatie, tiktai dailininkas tegalės suprasti ma
no sielvartą!

Aš išbraidžiau visą kairiąją Nilo pakrantę 
iki pat shiėlio dykunios ir ištyriau artimiausias 
prie Kairo piramidas (Aigįpto karalių kapai), 
kaip savo tiktus brolius. Nekartą gėrėjaus nuo 
pat Cheopso piramidės viršūnės vaizdingomis 
Nilo lygumomis it smėlio dykuma. Ne vieną 
naktį praleidau be miego sale garsiojo sfinkso 
(lįūtokūnu ir žmogaus galva stovylos, kurias

karalių' te'-
taikstantį

* Akmens baidyklė, panašus į kalną, ir 
lyg būtų j mane ką prataręs:
. — Aš voš tą prisimenu, kaipo kokį jaudi
nantį sapną! ^Bet tatai buvot Buvo!

Akmeninės Baidyklės Kipos lyg. būtų sujudė
jusios ir lyg karštas ugnies kamuolys būtų 
bėgęs mano smegenis ir unšviėtęs tą pavei 
Aš tik nesutikau.. Ir vėl užsimąstęs n 
galvą. v . ;

Aplinkui buvo begalinė tyla^ <Tamąiąme 
guje jau sužibo Žvaigždės. .Dykuma 
lyg alsavo neramiai man į veidą. Piramidės Juo
davo, kaip kokie milžinai.

mari atsakys į tuos klausimus ? Kas beišliko lia* 
dininku anų laikų? Štai, šitas, akmens nulži- / 
nas! Tiktai'jis! Tiktai jis! Ištiesęs į sfinksą & 

Aanl^as, aš su ašaromis akyse prašnabždėjauf / 
■ —Tu esi Jį matęs! Prisimink, juk tai tavų .į 

pakojy ilsėjosi Jis, mažutis, silpnas Kūdikėlio 1 
Ką gi tu darei tuo akimirksniu? D tie leopafr 
dai, pasislėpę prietamsoje t Ir debesys ten auks- J 
tai? Prisimink, įtempk savo akmeninę atmįn? 
tįl " . ' .

■ ■ 
Bet akmens baidykle tylėjo, o jo lų^ys

kietai sučiauptos.- ,Q aš jam vis šnabždėjau/ J
— Prisimink! ĮtempkAavo atmintį! Pria* *

mink! Tii vienintelis išlikęs žemėje liūdininkąsl 
Ar viskas tumet taipo pat tylėjo dykumoje? U 

’ąr'taip pat tuomet ramiai švietė žvaigždės 1 
Pasigailėk manęs Ir '* —«
padėsiu prisiminti. * 
apie tą nųostahią naktį, papasakosiu tą, ką

Aigypte4 statydavo prie įėjnrio j maldyklas fr 
ralių kapų), šalę to akmens milžino, apie šim- 
pėdų ilgio, kuris saugo dykumą jau kelintą 

j- metų t

ūk ! Aš pats tau 
, aš tau apsakyk i

nau; o tuįtenipk savo atmintį ir prisimink kad

«|ę, nes rankoje >
sfinkso kojų

Jk- V r ; '■ * ■
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Lapkričio 7 d. Vilniui Va- 
' duoti Sąjungos reikalais m- 

sirengiau išvykti į Dzūkiją.
- Apie 3 Vai. dieną buvau 

Kauno autobusų stoty, prie
• “Tilžės” viešbučio, Valan- 

lat apie 10 autobusų, kurie 
eina į Dzūkiją. Vieni į A- 
lytų, kiti — į Varėną, ir 
Daugus, treti į Seirijus, 
Lazdijus, ketvirtiSim
ną ir kitur.

Jei nenori Būti žydų kon
duktorių sudraskytas ar 
bent apstumdytas, tai Va
lančiaus gatvėj su čemoda
nu geriau nesirodyk. Aš z » 
keliavau 12 dienų, tai turė
jau būtinai ir čemodaną pa
siimti ir konduktorių tąsy
mą perkęsti.

—- Kur ponas važiuoji, — 
klausia keli žydeliai.

— Aš daug kur važiuoju? 
y— O kur ponui reikia?
— Man reikia visur.
— Nu, kaip tai visur?
— Man reikia Alytun, rei

kia Lazdijuosna — norėjau 
dar daugiau Dzūkijos mies
telių suminėti, kuriuos tu- . 
Tėjau aplankyti, bet keli žy
deliai ėmė traukti už ranko
vių neduodami kalbėti.

— Palaukit! — veržiausi 
iš žydų — man reikia į, Sei- vėsių liekan 
rijus.

—‘Prašoni—atšilįepė. lie
tuvis konduktorius švelnes

niu balsu.
— Pagaliau man vis tiek 

kur važiuoti. Važiuosiu su 
tuo, kuris pirimau išeis iš 

■ Kauno.
— Mes tuojau, mes tuojau 

važiuojam — šaukė vėl keli 
žvdeliai. Mano čemodaną ne- 

v 

klausdamas manęs nusinešė 
•Merkinės autobuso konduk-

torius, J 
iš Kaunoir 
tobusu
Tokiųt-pasia 
likimui ** nrvak 
dūrinu Merk c 

ciaus gatvei. Čia stovi nuo- w
telis, išsistat . 
je vietoje N

■

fis

šųąt stalo sėdi linksmas

kęs sektetoriua, Ant Stalo 
kryžius, keletas lapų popte- 

g Tikus irprtes kryžių stovi

. riemte mūsą /meteliams ir draugam*
;ninktžmsfatititefinksfatį
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Kaip petkūpas 
Kalvė j. žvangu, 
Dar -prię5 saulę

Plieno kūjis,
Plieųo rankos. 
Karštas plienas 
Plakas, rangos. 
Ačiū Dievui 
Sekąs darbas. 
Bus ko žmonai 
Pasigirti. 
Turiu plieną 
Dar užvirti. 
O jau saulė 
Už priekalo. 
Nebsuieškau _ . • 
Plienui galo. 
Reiškia, darbas 
Sąžiningas. 
Kūjo dūžis 
Energingas: 
Kaip perkūnas 
Kalvėj žvangu. 
Dar prieš saulę, 
Dingu, dingu...
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Ir man 
tyti įvairūs urvai* 
ni veda į vieną k 
pusę. Seneliai 
kad iš pilies kai 
vas po Nemunu įr 
į Gardiną ir V 
lies kalnai* yrą 
džiausiu akmenų.

Liškeviečiai daug 
kentė nuo lenkų pi 
nuo jų banditiškų, ji 
Lenkai Liškevą pu 
kartus — išplėšę (įai 
nusivarę daug 
vežę šimtus cęE 
užmušę ir sužeidę 
ventojų, mėtę prd'iš 
bombas į lietuviui- 
pirkeles. Kai imą 
liai pasakoti apie lęųj 
rumus tai net ši 
to.

1920 ar 21 m< 
per sušalusi Nemuną 
vai. naktį atėję 1 
mę kankinti gyvi 
pradėję mušti, šaų 
*tyti bombas ir į 
kraugerišką dalbą džę 
ligi šviesaus

Pagavę vieną šaul 
Grigą, ėmė žiauriai 
surišę varė anapus 
Jurgio tėvas Ig. 
jęs ant priebučio 
pasakęs: i ‘ sudiev, 
daugiau nes 
Lenkai tuojau atsig 
keliais ■ šūviais 
vietoje nušovė ir Į 
lintį prie durų.

Sūnų Jurgį i 
varę už Nemuno 
kankino. Lenkai 
išduoti kitus š 
Grigas atsakęs, l 
tiek reiks mirti 
neišduosiąs.

Apie Grigo 
nori ir klausyti* P 
laimingąjį prie mę 
jam gyvam odą, 
tomis delnus, ; 
burną degino 
go burnoje tol,; 
kankinys užgeso. 
Liškeviečiai lenkais 
jiems lenkas di 
štvbė.

dvi bylinėjaneiosioe pusės. 
kęUojas, tik ką ne- 

gi ‘ Bylinėjasi žmones 
jlėl mažiausių menkniekių. 
Vieno ūkininko karvė perė
jo per antro ūkininko nedy- 
gnsius lubinus — jau ir by
la, jau ir teismas. Antram 
višta svogūnų kelias galvu
tes iškapstė — ir vėl byla 
teisine. Treti bylinėjasi 4el 

' ežių, dėl paršų, dėl šunų ir 
t. t Liudininkai nugirdyti, 
akys apsitraukusios, patys* 
svyruoja ir ^teisėjo žodžių 
negirdi — kartoja tik tai, 
ką jo gimdytojas prašė saky
ti. Jie nesupranta net to, 
kad teisėjas graso, jog reik
tų prisiekti ir dėlto turi tei
sybę sakyti. Jiems vis tiek. 
Keletas liudininkų sėdėdami 
kampuose miega. Vaizdas 
ne per maloniausias.

Tarp paprastų bylų yra ir 
gana įdomių. - Štai, pavyz
džiui, žmogelis patraukė 
teisman savo kaimyną už 
tai, kad jį pavadino Pilsuds
kiu.

— Ponas taikos teisėjau, 
jis mane Pilsudskiu pavadi
no — sako skundikas. Visi, 
ir teisėjas ir susirinkusieji, 
trūksta juoku.

— Tai labai gerai — at
sako juokaudamas teisėjas—

kia kopti ilgais akmeniniais 
laiptais, panašiai, kaip į 
Kttvarijos kalną Vilniuje 
arba į Pivašiūnų bažnyčios 
šventorių.

Bažnyčia sena, bet labai 
grągi ir įdomi., Altoriai, y- 
pač, didysis, gražūs. Už di
džiojo altoriaus yra didokas 
pusriatis su viena eile suolų. 
Čia sėdėdavo ir melsdavosi 
vienuoliai, negalį eiti į baž
nyčią — prasikaltusieji ir 
kiloki. Bažnyčios požemy 
esą palaidoti vienuoliai.

Visos Liškevos centras — 
tai buvusieji vienuolyno rū
mai. Šie rūmai daro slegian
čio įspūdžio. Koridoriai 
tamsūs, ilgi. Visur atsiduo
da senove ir kiek pelėsiais. 
Durys sunkios. Viskas dus
lu, niūru. .. . -

Nenoromis mintys grįžta į 
tuos laikus, kada čia gyveno 
vienuoliai, atsiskyrėliai. 
Kiek matė šie rūmai! kiek ir 
kokių žmonių čia gyventa! 
o kad tos niūrios sienos 
šiandien prabiltų, kiek jos 
pasakytų. Viskas praslinko, 
viskas prabėgo. Nauji lai
kai, kiti žmonės, kitoki pa
pročiai.

Yra čia dar nemaža senų 
paveikslų, daug senų knygų, 
dideli archyvai, bet dar dau
giau brangaus senovės tūrio 
čia sunaikinta.

Dabar vienuolyno rūmuo
se telpa įvairios miestelio į- 
staigos ir gyvena įvairūs 
žmones. Viršuje gyvena ku
nigas kamendorius, vargoni
ninkas su šeimyna, pradžios 
mokyklos mokytoja, šiaip į- 
vairūs bažnyčios tarpai ir 
dar kitoki. Apačioje klebo
nas ir telpa krautuvė kope- 
ratvvas, valsčiaus valdyba, 
pašto agentūra, įvairūs san
dėliai ir vis tik yra dar daug 
nenaudojamų kambarių ir 
salių, daug apleisti!, apgriu
vusių, neremontuojamų.Tik- 
ras miestas. Iš šių rūmų ga
lima įeiti ir į bažnyčią.

Liškevos apylinkė žave
janti. Graži, puiki. Čia pat 
pasakiškas Nemunas, už Ne
muno miškai, kuriuose lan
do lenkų okupantų sargybi
niai. Aplink daugybė kalnų 
ir kalnelių. Čia pat iš kal
nelių kripta į Nemupą srau- 
nus upelis.
' Vieuame kaimely yra gaiš 

si Liškevos pilis. Daug čia 
yra apie pilį ir kaluelius pa
davimų, pasakų. Tai vieuas, 
tai kitas bando kasinėti, bet 
nei vienas čia didesnių žygių 
nepadarė. Kasdami randa į- 
vairių daiktų ir, ypač,.kau
lų.. pasakoja, kad pilies 
griuvėsiuose jąsta skylė, ku
rią įmynusi besiganydama 
kąrvA Ilga kartimi norėta 
išmėginti tos skylės gilumas, 
bet negalėję pasiekti dugno. 
Sukišę visa kartį, bet * ‘

bėjft ie nebuvę girdėti, kur # 
z-j Verte K nukritusi.

Tai mat kuo virto Pil
sudskio vardas mūsų sodžiu
je — pamaniau eidamas iš 
teisino / godi
šiai puikiai moka įyertir 
žmogų iš jo darbų. : ,

Kitą dieną anksti rytą iš
vykau iš Merkinės toliau į 
Liškevą. Tuoj už Merkinės, 
už ✓Nemuno eina plentas ri 
Leipalingį, bet mes pasuko
me į kairę miskeliuosna, pa
prastu . kebu. Vietos labai 
gražios, nors ir nykios, dir
vos nekokios, daug dirvonų 
ir miškelių. Važiuojam ne
nutoldami nuo Nemuno. 
Ant Nemuno kranto priva
žiuojam ir nedidelį kaimelį 
—Dubakuonį. Pačiame kai
melio vidury yra labai gra
ži dauba. Matyt, nuo šios 
daubos ir vardą kaimelis ga
vęs—Dubakuonis. Lyg nuo 
pečiaus nusileidi nuo kalno 
į daubą ir vėl lyg ant pe
čiaus reikia kopti iš daubos 
į kabią. Negaliu suprasti, 
kaip čia žmonės važinėja su 
sunkesniais vežimais.

— Kode! nesukasat šito 
kalno? Lengviau būtų va
žinėti — tariau einančiam 
pro šalį sodiečiui. Žmogelis 
tik stabterėjo, bet man nie
ko neatsakė. Matyt, jis ma
ne nevisai sveiku palaikė, 
kad ėmiau apie kalnų kasi
nėjimą kalbėti.

Pakelėje dar sutikom di
desnį kaimą Panarą, pasi- 
murdėm gerokai purvuose,: 
pavažiavom' dirvomis ir 
greit pamatėm kalnely, Ne
muno pakrantėj, puikią Liš- 
kevos mūrinę bažnyčią ir se
nus dviejų aukštų dominiko
nų rūmus.

Liškevą — nedidelis baž
nytkaimis, gražiai tarpukal- 
neliuose išsimėtęs. Nors ir 
visas miestelis aukštumoje 
pakilęs, bet aukščiausia vie
tą užima bažnyčia ir vienuo
lyno rūmai. T šventorių rei-
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niškai, smėly- Pilsudskis ne bet kas, tai 
Lenkijos faktinis valdovas.

— Ponas teisėjau, kad pas 
mus Pilsudskis, tai tas pats, 
ką vagis. Jis mane vagimi 
pavadino.

r— Tai gal tu vagis ?
— Ne, ponas teisėjau, aš 

-tik atėjau į jų svirną savo 
piemens ieškodamas, o jie 
mane uždarė ir ėmė šaukti: 
“Pilsudskį sugavom, Pil-

— Klausyki Jį paguldė štarčia po ta 
jų. Juk tu tą prisimeni? Štai čia, iš š 
siglaųdus užsnūdo Ji, Jojo Motina, pa 

' nuo peTgyventų sielvartų. Nejaugi tu 
. prisimintum? Toliau, išsitiesęs smėly 
Juozapas. Argi tu to nebeprisimintum 
piym nei užmigti, jie ilgai kalbėjosi ą 
Kurį jie taip atsargiai paguldė tavo pak 
iš jų neramios kalbos tu supratai, jog te 
moję, taip jiems meilioje Palestinoje j 
žudynės, nes Jį, besiilsintį prie tavo koj 
jo pražudyti vos tik Jam užgimus. Delko 
dėlto, kad Jo akių žvilgis nebūtų amžųm 
kaistu žmonių žiaurumui. Bet Jį išgelbė 
dikystėje. O ar tu žinai kodėl Jis tapo 
tas? Tai klausyk gi!

- — Jį išgelbėjo štai kam, -- šnabždėjo 
akmens baidyklei. — Štai kam! Ęad 
būtų nukankintas, ir numirtų. Ir kaip m f 
tų? Ant kryžiaus tarp dviejų žm 
tempk gi savo atmintį ir prisiminki 
mink-gi!

Argi tai ne < 
ve ant kaklo, prikankintą ir išjuoktą? 
kieno galvos uždėjo erškėčių vainiką 1 
pindamiesi, aprengė raudona skraiste? Į 
veidą spiaudė geležiniai Rymo legionieriai 
jaugi tu nedasiprotėjai tą naktį, kai Jis 
prie tavo akmens krūtinės silpnu kūdikL,. ? 
Silpnu kūdikėliu. — Taip Jis perėjo savdl 
gyvenimą romus, pilna meilės širdim. . ‘ 1
‘ į-r. Taigi klausyk! Klausyk gi! Tą 

'kai Jo palydovai sumigo, Jfs staiga 
tyliai pravėręs akis žiūrėjo į dangų, 
nurimo, lyg sustingo kieno apkerėta, 
rė mintimi dangui:

no

sudskį sugavom’” Subėgo 
visas kaimas ir/visi šaukė: 
“Pilsudskis,Pilsudskis svir
ne.” Na, o koks aš Pilsuds
kis, aš ne vagis.

-r- Tai jūs jį vagimi pa
vadinot — klausia teisėjas 
kaltinamąjį.

— Ne, ponas teisėjau, mes 
tik Pilsudskiu jį vadinom.

— Juk Pilsudskis, tas pat 
ką ir vagis — šaukė ieško
vas.

— Bet vagimi tavęs neva- 
klausią teisėjas.

— Ne, mane Pilsudskiu 
vadino, bet tai dar aršiau, 
ponas teisėjau, Pilsudskis 
aršesnis už vagį, nuteiskite 
jį— reikalavo ieškovas. Sa
lėje didžiausias triukšmas, 
didžiausias juokas.

— Kadangi Pilsudskis nė
ra įžeidžiąs žodis, tai tams
tos kaimynas išteisintas — 
ištarė teisėjas sprendimą.

— Ne, ponas teisėjau, tai 
didžiausia neteisybė. Aš 
duosiu apygardos teisman,

—» Aš viską, ką tik matau, beribiai myliu, 
viską, kas yra danguje ir žemėj ligi menkiau
siai žolelei. Ir taip mylėsiu per amžius.

Ir vėl Jis užsimerkė, pavargęs nuo savo be
ribio jausmo, o nuo Jo sodžių sužydo išnaujo 
midžiūvusios gėlės, atgijo nuvytusios žolės, o 
tavo akmens širdis suvirpo ir atgijo.

Aš nutilau valandėlę 
akmens milžino, nes ma n pasivaidino, kad tam
sus baidyklės kūnas suvirpėjo, o jo šonai lyg 
būtų įdubę, tartum jis" i būtų stengęsis įtraukti 
į save gaivinančio oro srovę.

u aš vėl po valandėles, 
vėrė akis ir išnaujo pa

savo kilniausia.
iri, o dangau, už nlauo

- —jr štai, — prade;
- ir štai Jis išnaujo 
klausė dangaus minti

— Ką gi tu man s 
meilę beribę? SakykI 

Tuomet įvyko
siVėrė tuomet dangus, ir pasirodė debesyse virš

' apmirusios dykumos Golgota, visi spinduliuo
janti lyg žibintas, kuįrį Viešpats uždegė am
žiams. O aplinkui angelų chorai giedojo:
- / Garbė Dievui aukštybėse...

: -r- O viri jūs, visa dykuma, ir tu, ir leopar-
’ Jai, visi,, visi iki menkiausiai žolelei, atgijusiai 

Jo meile, tuojau pažinote Nukryžiuotajame tą 
Kūdikėlį, klausiantį dangų apie savo likimą. 

sSjos Jūs Jį pažinote. Kabėjo Jis. ant kryžiaus tarp 
dviejų piktadarių, nukankintas ir sudaužytas, 
sukapotu rykštėmis veidu. Ir pamanėte jūs visi 
iki menkiausiai žolelei : -

Štai tuojau atvers Jis sav<
kryžiuotasis,, ir prake 

Jūtsavo
— Myliu viską gyVą iki menkiausiai žolelei 

Ėu savo t įeilės per amžius I

Mūpąs, UąįNlf 
ks sąvo žudytojus!1«. 
lūpas, o jūs išgirdote :

— Prisimink gi! — surikau aš.—Prisimink, 
ką tu darei tą valandėlę.

Nebaigęs savo žodžių, aš sustingau vietoje.
Sfinksas prisiminė. Akmens baidyklė staiga 

vienu šuoliu atsistojo piestu, kaip įsikarščiavęs 
žirgas. Sunkiai pravėręs savo akmenines lūpas, 
milžinas dusliu balsu sukaukė. Tuo pačiu metu 
iš jo akių pamažėli nuriedėjo dvi ašaros, kaip 
du uolos gabalu. Ir baisiai judindamas akme
ninius žandus, milžinas užgiedojo:

— Garbė Dievui aukštybėse.
Ir užkaukė leopardai, žaisdami kaip Nubi- 

jos šokikės: — Garbė Dievui aukštybėse,..
Ir giedojo chorai angelų aplinkui spinduliuo

jančią Golgotą atsivėrusiame danguje, tarpe at
gijusių debesų.

Tai buvo šiurpus vaizdas. Aš stebiuos, kaip 
mano protas galėjo tą panešti. Sfinksas vis 
giedojo, dideliu vargu judindamas nepaklusnius 
žandikaulius, tartum perkramtydamas žodį po 
žodžio ir lyg išmesdamas juos iš akmeninio rū
sio: — Garbė Dievui aukštybėse..*.

Kokie tai buvo garsai! Išlenkęs savo, lyg 
katės, nugarą ir atsistojęs piestu akmeninis gy
vulys mėtė iš savo perkreiptų nasrų garsą* už 
garso, lyg skambančius akmepis. Tai buvo ak
meninis lietus, o ne giesmė.

Aš uždegiau dervos, žibintą ir įstačiau jį smė
liu ; ir skubiai atsidaręs albumą užbrėžiau pieš
tuku pirmus metmenis paveikslo, kuris išgarsi-

< Taip tapk sukurtas mano paveiksiąs “Anufr 
metu.” Norite į jį pažvelgti dabar?

Suvirš »
JUOZAS F.

DARBUOJAS
VfcSĘ * 8
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VETERANŲ BONAI NEBUS 
IŠDUODAMI PO SAUSIO

1 D. 1928 M. '

Armijos generolo pagelbi- 
ninkas kreipia veteranų do-

dviem kunigam. Užsibaigė 
irgi* iškilmingai — mišpa
rais ir procesija.

Altorių papuošimas

ypač didysis,

Praša

ne

i

TAIPGI r plaaotas, vfktrohtM, Minoras. Bnmsnvick radk
las. tartat v< rien eWrtrtt ** bstarPjŲ.
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Eietu- 
už 

prandzos už 
rdęs jo šei- 
įiTaji=by- 

Įtfno,netik lietuvius, 
ftataučius amerikie- 

buvo A- 
įįtis ir pasižymė- 
aiku. Amerikos 
>ss koresponden- 

iai pasiųstas 
Taipgi, sa- 

Washingtono bu- 
Amerikos atsto- 
oj irgi sekti by- 

tr vienas atstovas 
buvo teismo posė-

inkai, spaudos ats- 
šiaip turi reikalą by- 
ipildė teismo salę, 
kai priparodinėjo,

dija Palangoje Į- 
\ rugpjūčio mėnesy, 

t>r. Brundza, mau- 
- drabužiuose ir ap-

: apsigaubęs praėjo 
ano vasarnami.

mano pusėje liūdinin- 
|rodinėio tas aplinky- 
Ūpios privedė prie žu- 
t ir apie jo gyvenimą, 

sėsi per dvi dieni, 
prokuroras reika- 
teismas nubaustų 

15 metų sunkiojo 
galėjimu, bet teismas 

► šešių meti] bausmę 
pjaut civilių teisių, 

'sulig šio nuosprendžio, 
gavo šešius metus 

o'ir paliekant visas 
teises.

;to, teismas Įsakė ap- 
/ Brundzos šeimynai 
ius sumoje 3,500 litu. 

Įiąg apeliavo Į Valsty- 
įibnnolą prašydamas 

Teismo nuosprendi

praneša. Romano 
buvo pašaukta apie 
pinkų. Kas Roma- 

ię ir kas svarbiausieji 
kai buvo apie tai 
e kiek anksčiau, 

jfnenišką bylus aprašy- 
ŠŠšimekiek vėliau, kilo

me nuo mūsų ko
to-žinias iš Liefu-

At

Narams ^pasiąek^ 
vamsdiįnK-^I«^|^ 
jau nėra vilties, kad būtų 

‘: t " <3 - . 3 ■' c 1 ‘ •• '

bent vienas gyvas.

TROVINCETOWN, Mass. 
Kaip jau buvo pranešta šeš
tadieny, gruodžio 17 d. 3:37 
vai. po pietų po susimušimui 
su kitu laivu submarihas-4 
nugrimzdo i gilumas jūrių. 
Vėliau laivininkystės de- 
partmento pasiųstieji narai 
rado ant jūrių dugno 112 
j>ėdų gilio. Pribuvo tam tik
ri laivai ištraukti submari- 
ną, bet neturėjo visų prie
taisų. Leido į jūres narus, 
kad sužinojus apie nusken
dusius su submarinu jūrei
vius, bet tas nepagelbėjo 
tiems 
kurie 
laukė, kad kuogreičiaiųia iš
trauktų submariną i viršų. 
Visiems buvo aišku, kad ne
laimingieji negalės ilgai iš
gyventi be oro. O čia gelbė
tojai jokiu būdu negali pri
sirengti ištraukti submari
ną arba Įleisti oro, kad pa
laikius gyvybę. Tik trečia
dieny, gruodžio 21 d., po vi
sos dienos ieškojimo žuvusio 
ant jūrių dugno submarino, 
apie 10 vai. vakare narams 
pasjsekė prijungti vamz
džius per kuriuos leidžia orą 
Į torpedo kambarį, kur šeši 
jūreiviai dar buvo gyvi. Bet 
jau dabar nieko nebuvo gir
dėt ar vra lient vienas gyvas.

Štai tau ir Amerika. Mau
dosi piniguose, bet nelaimei 
ištikus neturi nė supratimo 
nė'prietaisų gelbėti nusken
dusių. Derasi, pienuoja, bet 
tikros pagelbos negali pri
duoti laiku. Čia matome aiš
kų valdžios apsileidimą. 
Žmogaus svvvbė čia nė kiek 
nebranginama. Per penkias 
suvirs dienas neprisirengė 
iškelti submariną ir išgelbė
ti gyvybes. Jau dabar nėra 
vilties, kad ir iškėlus subma
riną rasis bent vienas gyvas 
žmogus.

da protestuoti. Jų pačių pio- 
J vyties ir darbininkų skur- 

vargas ir ntiskriaustųjų 
P^TOg^jš^aroš gal sumaišys budelių 

bolševikų, protą ir gal Die- 
vas duos ir Rusijos darbi
ninkams pasiliuosuoti iš bol
ševikų vergijos ir sulaukti 
šviesesnio rytojaus.

i. 4

k
-i?. 

tlaidai t.
t!- * į -? ' - - -.• ■
;Lšv. Kazimiero bažnyčioje 

sutvarkytos kompensacijos atifibuvo ketuMeširi^tė nuo
lD-tos iki 112-tai dienai šio ■' » ' f' • ’ f.
mėnesio. Atlaidai prasidė-.
jo iškilminga suma ir pro
cesija. Sumą laikė gerb.

,WI. 
terminasv
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falo komisija iš- 
liūdininkus, 

patį Hearstą, 
tusdino Meksikos 
is?’ savo .laikra-

kad kaltinimai
rrindo. Senatoriai
i Follette, Noms

n niekados neturėjo
i jokio suokalbio su

8'biaurų šmeižtą
tas, tgĮta* neva

««■=

(atUusted compensationj. 
Aplikacijos bus priimtos tik 
iki sausio 1 d., 1928 m.

Karo Departamentas Wa- 
shingtone gavo suvirs 3,100,- 
000 aplikacijų iki šiam lai
kui, bet rokuojama, ,kad su
virs puse milijono kareivių 
dar beprašė. ; Ąpart tu, dar 
40,000 aplikacijų buvo su
grąžinta veteranams dėl per- 
taisų,. ir tos dar nesugrąžin
tos.

savų gražum 
&aitlingumų. 
tai tvarko ir . _ . ...
los P>r<‘“^a
seserys kązir 3>e™«Šs.. 

vienattf teviu 1 
riedfjo džiaiIKSm<’

GERAI NĖRĖ
Žydelis giriasi vienam ū- 

kminkui:
— Ui, mano Leibukas, kad 

palenda po vandeniu, tai tris 
minutes neiškyla Į viršų.

— Tai niekis — tris minu
tes, — atsako ūkininkas, — 
ana, mano kaimyno, Stačiu- 
lio sūnus, Petras, kad pa
lindo po vandeniu, tai tik po 
trijų dieni] iškilo Į viršų. Tai 
bent nėrė!

PATEISINIMAS
Žmona sutinka savo girtą 

vyrą, pas kurį visas šonas 
purvinas.

— Žiūrėk, girtuokli, visai 
naują švarką supurvinai, 

j — Nepyk, dušyte, aš ne- 
I kaltas, jis huktito i purvy- 
ną.

— Tai tu buvai išsivilkęs?
— Ne, kur tau. Jis būda

mas ant mano pečių, nukrito 
i purvyną. f

BOLŠEVIKAI PRAŠALINO 
IŠ PARTIJOS 98 BOL

ŠEVIKUS
MASKVA.—Rusijoj bol

ševikai susipjovė. Nesenai 
jų partija turėjo kongresą, 
ir* apart pirmiau išmestų iš 
partijos Trockio ir kitų o- 
pozicijos narių,1 nutarė iš
mesti dar 98 Įžymiausius o- 
pozicijos narius. Tarp iš
metamų randame RakovskĮ, 
buvusi bolševikų ambasado- 
rį Prancijai: Kamenevą,

GAILIAŠIRDIS
Sveikas, gražiai apsivilkęs 

vyras barškinąs! į didžturčio 
duris. Duris atidaro labdarį 
žmona.

— Poniute, sako jis, aš no
rėčiau atkreipti Tamstos dė
mėsi j vienos biednos šeimy
nos gyvenimą. Tėvas mirė, 
serganti motina nebegali dirb
ti, vaikai badauja. Po kelių 
dienų juos iškraustys, nes jau 
už 3 mėnesius nesumokėta, ir 
niekas jiems nepadeda. Gal 
Tamsta galėtum juos paremti, 
tereikia šimto litu- —

— Ai, kokie vargšai! — ta
rė, poniutė, bet kas gi Tamsta 
esi, kuris taip rūpinies varg
šais?

— Aš namų savininkas! — 
atsakė jis suspaustu balsu ir 
šluostvdamas sau ašaras.,

• . £ » . t,
- / . - . • -į

¥ ' -T;
TĖVAS IR SŪNUS

Penkių metų berniukas gir
dėjo žmones kalbant, kad lai

Aitomi 
kame išstaty tas Švenčiausis, 
buvo labai gražiai parėdyti 
gėlėmis, degančiomis žvakė
mis ir lemputėmis. Vaka- 
rais-gi jis buvo iliuminuo
tas — apšviestas spalvuoto
mis “search light,” kas darė 
tikrai malonaus Įspūdžio. 
Toks jo apšvietimas^worces- 
teriečižuns buvo f naujenybė, 
nes pirmą kart;] tą matė. Al
torių papuošime darbavosi 
seserys mokytojos kazimie- 
rietės.

Svečiai kunigai

Vietiniems dvasios va
dams talkon, atvyko daug 
kunigų kaimynų. Žmonės 
tuo džiaugėsi, nes kiekvienas 
galėjo pasirinkti sau tinka- 
ihą nuodėmklausį ir išgirsti 
Įspūdingu jų pamokslų.

Pamokslai

Pamokslus sakė šie kuni
gai: Pirmą dieną per sumą 
kun. S. Vembrė, vakare kun. 
Kneižys iš Lawrenee. Ant
rą dieną — iš ryto kun. J. 
Kazlauskas, iš Waterbury, 
vakare kun. Juras iš Low- 
ell’io. Trečią dieną — ryte 
kun. A. Petraitis iš Athol’io, 
vakare-gi kun. Strakauskas 
iš. So. Boston’o. Visi pa
mokslai buvo turiningi ir 
žmonėms labai patiko. Jie 
juos ilgai atmins ir naudo
sis jų pamokinimais.

Giedojimas

Šiemeti' mišparų giedoji
mas atsižymėjo savo gražu- 
imu ir* tikra naujenybe. 
Apart didžiojo choro gerai 
vedamo ir iš avinto, giedojo 
ir ministran 
giedojo ai t ei nativai — kiek- 

ANGLO ŠALMAS KRAUJAS'vi.enas chorą; po vienam sė-

BUO ŽMONŲ
. Du vyru eidami kalbasi.

— Jei dabar palypi, tai vis
kas iš žemės taip ir išlystų...

— Neduok Dieve, mano dvi 
žmonos po žeme palaidotos, ar 
ir jos išlystų?

MES, KOMUNISTAI!
Advokatas, gydytojas, inži

nierius ir bolševikas susigin
čijo, kieno amatas pirmiausia 
buvo reikalingas^

— Be abejo, mano atsakė 
advokatas. — Kada Adomas 
suvalgė Ievos duotą obuoli, 
Dievas juos teisė ir pasmerkė.

— Atsiprašau, — Įsikišo gy
dytojas, —» bet pirma, negu 
teisti, Dievas sukūrė Ievą iš 
Adomo šonkaulio. Be opera
cijos negalėjo to padaryti.

— Taip, bet pirma, negu su
kurti Ievą’ ir teisti, tarė inži
nierius, reikėjo pasaulis sukur
ti, nes prieš tai tebuvo suiru- 
tė-ehaosas.

— Bet kas padarė suirutę- 
chaosą? —pasipriešino komu
nistas. — Žinoma mes, komu
nistai.

KUR TEISINGUMAS?
— Kaip tau ne gėda! Ar tu 

pagalvojai ką tu nori vesti ? 
Alutė negali eiti už tavęs.

— Kodėl?
— Todėl, kad ji tavo puse-' 

sere. r;>
— Kur gi teisingumas? Dė

dė veda tetą, tėtė — mamą, o 
aš negaliu vesti puseserės?

vaikelius ati< iuo^“t^aT; 
bą Visagaliui* 
Įspūdį darė 
gėlių bafcsty 
tikrai trūkstą 
gmy t, sp^i-

S \

LPHIA, PA.

išimas

Či. ichmond’e yra
leidži. renki] kalboj
laikra •ednosc” Vie
nybė”. tai laikraščio
leidėja: s Bronius Plu-
ta dar Velykas gavo
nuo laiš. ;io, su jam ad-
resuotais\ xc..įkąis, laišką tu-
lai poniai Onai Malinaus
kienei pjį’istą « Lietuvos 
nuo Z. M\Malinauskaitfe, 
Pasvžiij g-vf 107> šauba> 
Lithuania. > Per- apąnln- 
rnti tąji laiš<3 atplėšė. ~ i 
pamatęs, ^kac 
tė į gurbą, 1 
savo laikrašt 
škodamas sa 
ko, ponios ’ 
kienės, vieno

ne 30, j] neme- 
et net triskart 
r pagarsino, ie- 
ininkės to laiš- 

, Inos Malinaus- 
, c savininkė ne-

atsirado. Tai ’is dabar lhane y___ _ —_ •_____
prašė, kad 1 - 
surasti savir Tad taip,
kaip tas laiž;as -™ atPlss’ 
tas ir slaptjj?™-”®™’ 
tai ir jo tui r 
jis:

“BalandŽT-
liaj. Brangi r1
• • m --'i , llf

Dievo»^aptiirėtų kokų tiktąjį 
W reikalingai | Švelnu 
Tamstą su šy.- Velykomis, r . 
Duktė Zuzana.’’ ; •_ >

Laiške yra ir p-lės Zuza
nos Malinauskaitės paveiks
las. Jos veidas parodo dide- 
lį iniilegentiškumą. Raštas s 
gražus ir taisyklingas. Tad 
gerinamieji, kas pažįstate 
jos motiną, ponių Oną Mali
nauskienę (gi ant laiško pa
rašyta: Mrs Ann Malino.vvs- 
ki), tai meldžiu pranešti jai, 
kad ji tą laišką ir .savo duk
ros fotografiją^pas mane ga
li rasti. - . .

. r '■ •; 1* . > • • J- ■ ’

Kazys Vidikaūsktis ^ 

2833 Livingston St., 
Philadelphia, Pa.

WORCESTER,MASS.

Tarp kitų nutarimų, Fe* 
dercijos 13 skyrius nutarė 
prašyti Augščiausio ginti 
Lietuvos neaiški] likimą. 
Gruodžio 11 dieną, sekma
dienį, Kat. Fed. skyriaus 
rūpesčiu, buto >iikifiningds ’ 

šventos Mišios dėl Lietuvos. 
Šventas Mišias laikė Kun. 
Jonas Jakaitis, asistuojant 
kunigams A. Daugiui ir 
Stan. Vembrė. Kun. Stan. 
Vembrė pasakė įspūdingą 
pamokslą. Švento Kazimiero 
Seserį] gi’ažiąi°iŠlaVintl’ iįjaff 
mokyklos mokiniai ėmė da- 
lyvumą procesijoje. Išklans- 
aęs Worcesteriečių maldas 
gal Visagalis neleis Lietuvai 
pražūti.4, 1927, Šau- 

rnama. Apturė- 
jaii Tamstos|lai3^i ,IŽ k”!

ačiū. Dabar 
jąs turbut, jei- 

s viskas ge> 
tinis-laiškas 
esu pasiren-įstrvėhrota, netilps? 5

Worcesterie^s

?------------ --—r-

REDAKCIJOS
■ ■z J c

W orceateri^čiuį;
antra dalis korespondencijos

~ I:? ri -" —

mistos

Traukinio nelaimė. Stebnk- kaneianj įsalnuj i.posmuL 
lingai išliko gyvas anglas. Man nlekad P»r neteko W 
Konduktoriuj jam praneša: — 
Si r. Tamstos žmoną pusiau

’ ’ -r
perplovė.

— Būk Tamsta malonus ir 
atnešk man tą pusę, kurioj y- 
ra čemodano raktas.

< -

Jie visi 
kaltinami ėjime išvien su rai Įsitikinti, paklausė savo
Radeką ir kitus.

bolševikų priešais.
linti is partijos bolševikai į-
teikė partijos diktatoriams
peticijas reikalaudami spau
dos ir žodžio laisvės. _ Tai

krodis eina, bet norėdamas tik-

NESUPRATO
' Vienas sodietis atvažiavo

Tėveli, pasakvk man ar
taVo laikrodis eina?

— Bipa^sūneliJ • linksmai , V 7 V’ * 1 ' 'šypsodamos atsalę tėvas.
gi kaip matome bolševikai
patvs pneš savuosius prade

- Tai*taTft4u. ji<iėvdlL
šioji?

LLL

< i

nu-

jeigu ratą neteisyue Ką cioi
TTKtAt AB'MANE jus galite gauti gt 

UN) kte Štaigarancija: JSfeu tdi
sipirks kitw Jadio negu pas mane, tam duos
GRĖBĖ RA kuris Gnomas, Mįpo
geriausialvime st0^’ .

RA1*10 REIKIA 71, tad pigios

.-r-.

®/««riejl. Anstočfau 
pagautŲ tolimas $t 

irų garsŲ. Neturint patyrtfoo Ma 
_ Intgo ir vargo, kol {

>MANBro J užtikrinu, kad busite...

▼Čltau 
per

Man niekad
gi ėdant girdi tį. Žmogus jau
tiesi . kartu sugraudintų ir 
sujaudintu: Ministrantų gra
žūs vaikiški jalseliai primi
nė žmogui anįolų būrius, gie
dančius dangoje

Žmonių Jai

Žmonių kai dien buvo pil
na erdvi mūj u bažnyčia nei

sugraudintu ir

PIR 
i nuo TteŲ 
' RADIO, 
[ sąžiniškai 
i Ils ta

jus norfeite tu .
dnotU

miestą, kur buvo, statomas tik vakarais,
naujas kalėjimo rūmas. 
(Įietis grožėjosi jų^ didumu ir
paklausė šalę stovinčio pono,
kam jis statomas.

— Dėl jūsų visų...
— Na ne, pone, duok Dieve,

jūsų ankštybei juėse pagyven-

bet šiaipjau
dienoj laiku.
išpažinticg ir

Daugelis ėjo
prie šv. Sak-

ramentu. Lapkėsi net atša
lę, atkritę nn4> tikėjimo. Gal 
Dievias įkvėpi jiems nord
sugrįžti atgal prie motvnoe
bažnyčios,1 ri^s be tikybos
žmogus vien žvėris.'

visuomet busite pi Svetimtaučiai
Uetuvteuia aepotarnans, kaip 

. X '.-s-

tai] 
bro

«frt.TTT KT#* D®snerat IMtrbyjsčfų radfo prllmttfr?, tfeė
W hku- to parduodu visokiu* reikmenis įtaisymui

yra MMro pągjį ~ak reitaninia. ųaItt CTnti vlsokftj tatareję.' ata 
raolo o&my, :

• minatorin ir ji lomoirtllams batareft.

M4NES NEREIKIA įtarti. Xik pasta 
fclte Ja1RteU iA <pribusiu pas, Tibn|s^į*ri
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DVASIA MUŠA

NEPRALEISKITE

Tik 157.50

ŽS VIDURIO ŠILIMOS

Nauju Metu dienoj, pane- 
dėly, Sausio 2 d., 1928 m., 
kaip 3 :30 p. p. Cambridge’iu- 
je bus smagus balius, kurį 
rengia Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugystė. Balius į- 
vyks Cyprus Hali, 40 Pros- 
pect Št. (prie Centrai skve
ro). Visi kviečiami į Šį ba
lių atsilankyti, nes Lietuvos 
Duktenj ir^ūnų Draugystės 
baliai visuomet būna sma
giausi.

Seredoje. Sausio 4 d.. 1928 
mj, kaip 7:30 vai. vakare į- 
vyks draugystės susirinki-

RADO DIDELIO MIESTO 
LIEKANAS

Rytinėj Afrikoje Bomba- 
so apyinkėje, prie pat jūros 
rasta didelio ir gerai įstip- 
rinto labai seno miesto lie
kanos. Kokio miesto rasto
sios liekanos yra — tikrai 
nežinoma. Archeologai spė
ja, kad tai būsią padavimuos 
minimo Gedi miesto lieka
nos, kurį radęs garsus seno
vės jūreivs Vaško de Gama.

sios iš
laukėją!, bet ir jie gavę ant-

- Brazilija įveda naują, pi 
niginį vienetą 
(1000 reisų) kuris bus vadi
namas “Cruzeiro”. Žodis 
“Cruzeiro do sul” — pietų 
kryžius — reiškia tą žvaig
ždžių kryžių, kuris šviečia 
ties rytine Brazilija, vietoje 
musų sietyno. Šiuo naujų 
pinigu pavadinimu norima 
pažymėti tas svarbus 44 isto
rinis įvykis, kada Brazilija 
buvo Ispanų atrasta Šv. 
Kryžiaus atradimo diendje 
(gegužės mėn. 3 d.) ir pava
dinta Terra da Santa Cfuz, 
t y. Šventojo Kryžiaus Že
mė

Žymius pasauly prancūzų ; 
kurortas Nica pasižymi ■ 

z 

gaisrų gausumu, kurių prie
žastis dažnai būna neišaiš
kinta, Tyrinėjant nuodug
niau gaisrų priežastis, patir
ta, kad gana daug jų kyla 
dėl tuščių bonkų ir jų šukių, 
kurių būna primėtyta nuo
šalesnėse vietose. Saulei 
šviečiant, stiklo gabalas su
kaupia krūvon spindulius, 
kurie ilgainiui kaitindami 
nedidelį plotą, uždega sausas 
šakas, žolę ar kitą greit už
sidegančią medžiagą. Iš tol 
ir kyla miškų ar net namų į 
gaisrai. Ši priežastis gana Į 
rimta tuose kraštuose;' kuri 
ilgai būna karštas oras ir 
daug saulėtų dienų, t. y. pu
siaujo ir artimesnėse šalyse.

toj, k^kiaT Gk pasjs^ė pąi 
siekti, šilima *sie£e 76 laips
nių Celsijaus termometro.’ 
Nuosekliai galvojant, reiktų 
prileisti, kad pačiam žemės 
vidury karštis siekia 5,000 
laipsnių tuo ‘pačių termo
metru arba yra toks didelis 
kaip saulėje. Tokio milžiniš
ko šilimos kiekio pakaktų 
vienos tūkstantinės * dalies 
visoms pasaulio mašinoms 
sukti. Tačiau apie to, žemės 
gelmėse paslėpto šilimos &■ 
nergijos šaltinio Išnaudoji
mą dabar dar per anksti kal
bėti, nes atsiranda visa eilė 
labai didelių kliūčių. Tik 
tuomet galima būsią derin
tis prie žemės vidurio šili
mos, kai būsią išnaudotas 
ugniakalniu karštis.

I _____

Laikraščių žiniomis Ang
lijoje, Londono miesto apy
linkėj, vienoj šeimoj augo 
du berniukai. Jie buvo dvv- v 
nai. Abu buvo vienas į kitą 
labai panašūs. Be to, dantys 
skaudėdavę visada , abiems 

; sykiu. Dar keisčiau, kad ne
seniai vieną ir tą pačią die
ną, tik ne vienoj vietoj abu 
broliai buvo mirtinai auto
mobilių suvažinėti.

i

Italų laikraščiuose paskli
do žinia, kad Gcnevoj (Ita
lijoje) vienam name darosi 
tikri dyvai. To namo gyven
tojai dažnai gauna iš nema
tomos dvasios smūgius į vei
dą. Taip esti ir dieną ir 
naktį. Kai kurie to namo 
gyventojui negalėdami to 
pakęsti išsikraustė, o kelios 
moterys tai net jš proto iš
ėjo.

Namo savininkas dėl to jį 
pardavė. Bet tai nieko ne
gelbėjo. Naujasai savinin
kas gavo tokių smūgių, kad 

į tuoj aus išsikraustė Į viešbu
tį. Dvasiai gi nuraminti pa

aiškėja, gyvuliai jau iš anks- kvietė spiritistą (d va 
to nujautė. Yra pastebėta, 
kad jau prieš keletą valandų ausiu turėjo išsinešdinti.Ta 
prieš pirmąjį sudrebėjimą1 <įa 
daug naminių gyvulių rodė 
baimėm ir nerimavimo požy
mių. Karvės maurojo ir ver
žėsi iš tvartų laukan;,šunys 
lojo ir staugė į žemę žiūrėda
mi ir glaudėsi prie žmonių; 
katės pasirodė visų jaut
riausios. Jos diena anks
čiau prieš drebėjimą kažkur 
pasislėpė ir atsirado tik die
nai praslinkus po drebėji
mo, visai sulysę. Arkliai jau 
prieš keturias valandas pra
dėjo prunkšti ir baidvda- 
miesi mėtytis į šalis be jo
kios priežasties, o kai kur 
liovėsi ėsti. Net ir nerangu- 
sai vėžlys, nujausdamas že
mės drebėjimą, pasidarė 
vikresnis, ir reikšdamas bai
mės ženklus' pradėjo po 
kambarį greit vėžlenti. Ėsti 
jis liovėsi gana anksti prieš 
žemės drebėjimui Įvyksiant.
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ifeL S- R 2305-& I 
lBTtrvis

^žaf/iigi^ol žinomo 
aįietalo. . Jis yra tris 
^lengvesnis ir daug 

ąlmnnmjų- šio 
kur y- 

&& tažaS'kiekis, dd 
atbuvo labai brangus, 
gfeįffimns turės suvai
kai svarbų vaidmenį 

srity lengvas 
emaimras metalas ga- 
keisti, visas sunkiau- 
rlaivio dalis.

šeimininkas pašaukė ke
letą policininku, kuriems 
dvasia taip pat apskaldė 
antausius. Policija nieko ne- 
sugavusi (išskyrus antau
sius) išdūmė, o dvasia dar 
ir toliau tebekrečia savo špo
sus.

Pirmai r K<e
5 ak ai vi

NAUJAS VARDAS PINIGUI •
1
l 

milreis!

Reta Proga
Dviejų šeimyną medinė stribą, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sisth Street, 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 i menes. Kai
na $8.800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savinirfką.

B AR GANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tų biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų 
ateina $95.00 į mėnesį. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlvgos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorch estery
šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14,800. Lengvos išlvgos. Ma
tyk A. J. KUPSTI. ' ,

South Bostone
šešių šeimynų medinis namas, 27 
kambariai. Rendu atneša $780 į 
metus. Prekė $4,500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai jr malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokjftė 
savo “orderiu^”

• Kreipkitės pas:
•* f K . r z*

A. J. KUPSTIS 
332 Broadvsy,80. Bortte, 

t Tet S. B. 1883-4373. -

ji nariai bus priimami itž pu
sę įstojimo’ kainos.
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Mažėjant įvairaus -,kuro 
Sr^iir j^mėje, žmonėms 
įkartas jvis labiau tenka 
išrūpinti tais būdais, ku- 

galima bus kuras pa- 
»ti. Be tų gamtos jėgų, 
rios jau įkinkytos į prak- 
fcąjį Žmogui darbą, kaip 
tysime vėjas vandens kri- 
įo. jėga, norima taip pat 
■o su kai kuriais 
natos reiškiniais. Žemės 
bfrio šilima, kiek ji žino- 
į šiuo atžvilgiu geriausias ’ 
d būti kuro pavaduotojas.' 
id- šis sumanvmas nėra 
sgždžias lakios vaizduotės 
ibius, rodo nesenai Lidse 
rkęs anglų mokslininkų 
gažiavimas, kuriame buvo 
žemės vidurio šilimos iš--
ųdojimo klausimas iškel- 
p Tuo klausimu referatą 
lite Dr. Greion. Jis -nu- 
lė.kad žemės šilimos re iš- 
tys. dar nėra nuodugniai j 
irtąs-. Žinoma tik tai, kad 
ūžiantis į gilius šulinius ir 
tykias šilima kas karias

NEPAPRASTAS SUPUO 
LIMAS
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