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Dešinieji ir kairieji socialis- 

tai dažnai mus įtari>u jog mes 

stovime kapitalo, taigi, darbi- 

ninkų priešo, pusėje. 
Tie įtarimai ir prikaišiojimai 

yra be jokio pamato. Tai se- 

nos socialistų pasakos. 
t Kaip "Draugas", taip ir vi- 

si katalikiški laikraščiai, vi- 

sais laikais -stovi darbininkų 
pusėje. Mes griežtai stovime 
už unijas, už darbininkų orga- 

nizacijas ir, abelnai imant, už 
visus darbo žmones, kurie sa- 

vo prakaitu uždirba sau ir sa- 

vo šeiniv^noms duona. 

Mes stovime už visą pilkąją 
liaudį ir už visus skriaudžia- 
muosius, kuriuos išnaudoja 
kapitalas ir kiti negeistini gai- 
valai, ypač socialistai, kurie 
skaitosi patentuoti darbinin- 

kų prieteliai. 
Ir jei kas tvirtina kitaip, 

tas klaidina pačius darbinin- 
Jkus. Toksai yra vilkas, užsi- 

metęs ant nugaros avies kailį. 
Mes griežtai stovime šalies 

vyriausybės pusėje, šalies vy- 

riausybė. ieškodama priemonui 
panaikinti industrinį krizį, 
gal kartais ir perdaug" sukelia 

varžymo kai-kuriems gaiva- 
lams. Bet tuo bildu neiškryp- 
ta iš principinio demokratv- 
l>ės kelio. Kas kursto darbi- 
ninku minias prieš vyriausybę, 
tas pats užsitraukia varžymus. 
Tokiam ėia negali Imt vietos. 
Nes nenori naudotis laisve. 
Nenori šaliai gerovės. 

Xe mes vieni, bet visi svei- 

ko proto žmonės, smerkia 

žmogžudystes, nežiūrint to, iŠ 
kokiu motivu jos paeitiu Ir jei 
streiko laiku vieni darbiniu- 

kai žudo kitus, žmogžudžiai 
turi but baudžiami. Streikai 
neduoda jokių privilegijų ki- 
tiems kitus žudyti. 

Visuomet raginame darbi- 
ninkus dėtis į organizacijas, 
laikytis vienybės. Šaukiame, 
idant organizuotas darbas sto- 

vėtų ant krikščioniškų pagrin- 
dų. Xe visi to klauso. Dauge- 
lis darbininkų dar nesusipra- 
tę. Kilus streikams, toki už- 
ima streikininkų vietas. To- 
kius nesusipratėlius reikia 

šviesti, bet ne juos pulti ir 

žudyti. 
Ir jei vyriausybė žmogžu- 

džius gaudo ir juos stato teis- 
man, turime pasidžiaugtu Cia 

turi but tvarka. Šalies įstaty- 
mai turi but pildomi. Ir prič 
to mes vxisi turime prisidėti: 
Čia ne bolševistinė Rusija. Kas 
nori teroro, lai keliauja bol- 
ševiku valdomon valstybėn. 

Turime laisvę tad ji} ir 

.gerbkime. Bukime ištikimais 
šaliai piliečiais. 

DEL ŠV. JURGIO PARA- 
PIJOS MOKYKLOS 

TRUKŠMU. 
Labai apgailėtinas daiktas, 

kad daugelis net ir neblogų 
lietuviu kataliku, pasklavę a- 

gitacijai, pirmiau ima veikti, 
negu rimtai pagalvoja. 

Taip išėjo ir su Šv. Jur- 

gio j>a ra p. mokykla. Truks 
mus sukeltas. Jis daro gėd$ 
katalikams; jis yra nerimtas 
darbas, neapgalvotas ir betik- 

|slis.. Kodėl? 
i 

Todėl, kad šiais metais, e- 

sant ir geriausiems norams iš 

visu pusių, Šv. Kazimiero Se- 

serys, neskriausdamos savęs 

ir kitu mokyklų, kurias jos 
I veda, negalėjo paimti vesti I 
Šv. Jurgio par. mokvklos. 

i- 
• 

Kuomet j>ereitą pavasari 

tarp šv. Jurgio parap. žmo- 

j nių kilo nusistatymas prieš 
!Seseris Nazarieies (kaipo len- 

kes. ne kaipo seseris), tuomet. 
1 

! jis pasiekė šv. Kazimiero se-1 

j seris ir Arkivyskupą.. 
šv. Kazimiero Seserys atsa- 

! kė. kad be Arkivyskupo žinios 

jos nieko negali# pasakyti a- 

pie ėmimą šv. Jurgio par. 1110- 

i kyklos, nes ne jų dalykas esąs 
i imti savo globon naujas 1110- 

: kvklas, o tik Arkivyskupo pa- 

skyrimas. 

Gi Jo Augštoji Malonybė Ar- 

kivyskupas, susirupinęs moky- 
klų reikalais, pakvietė į savo 

į kancelerijų Šv„ Kazimiero Se- 

serų viršininkę ir tarėsi, ar jofc 
negalėtų paimti vesti dvi nau- 

ji mokykli Chicagoje, būtent, 
Nekalto Prasidėjimo par. mo- 

kyklą, Brighton Parke, kuri 

jau visiškai buvo likusi be se- 

serų ir šv. Jurgio par, moky- 
klų, kurių <la galėjo aprūpinti 
likusios Seserys Nazarietės lie- 
tuvaitės. 

Šv. Kazimiero Seserų Virši- 

ninkė, Arkivyskupui užklau- 

sus, kiek turi seserų atsargoje, 
išskaitė visas. Tuomet paaiš- 
kėjo, kad abiejų mokyklų tais 

pačiais metais jokiu buchi ne- 

gali paimli, neuždarydamos 
kur nors kitur, jairjų vedamą 
mokyklą. 

Arkivyskupas, atsižiūrėda- 
mas į mažą skaitlių atsargi- 
nių šv. Kazimiero Seserų ir į 

lą aplinkybę, kad jų jau ve- 

damos mokyklos auga kas me- 

tai mokinių skaičiumi ir rei- 

kalauja didinimo mokytojų 
personalo, nusprendė, kad jos 
apimtų Nekalto Prasidėjimo 
par. mokyklų, kuriai reikalin- 

ga mažiau seserų, <yšv. Jurgio 
par. mokyklų, sakė, aprūpin- 
siąs Seserimis Nazarietėmis. 

Taigi jo parėdymu Seserys 
Nazarietės paėmė da vesti1 
šv. Jurgio par. mokyklų šiais 
metais ii- darl>ą tikisi alt'k 

li, geLbstint pasaulinėms.jno: 
kytojoms. 

Kaip matome, niekas čia 

nekaltas. Visa kaltė, lai stoka 

pašaukimų į vienuoles. Tegu 
daugiau lietuvaičių mergaičių' 
susiranda norinčių įstoli vie- 

nuolynan, tuomet bus daugiau 
seserų, lietuvaičių ir lespgvai 
galės vesti visur, visose para- 

pijose mokyklai 
Trukšmai, kad ir kažin ko-' 

ki menkai cia gelbės. Jie tik 

ardys mokyklą ir jos gražu 
darbą. 13eto bus baisu ir ki- 
toms seserims stoti darban to- 

kion mokyklon, kur keliamos 

bereikalingos revoliueijos.Nes, 
kas jau kartą paragauja re v o-, 

liucijos, paskiau bile kibirkštė- 

lė ir vėl gali sukilti. 
Ne revoliucijos reikėjo, o 

tik rimto, apgalvoto ir ra- 

maus darbo su Arkivyskupo 
žinia, nes jo dalykas yra kata- 

likiškos mokyklos, ne vien pa- 
čiu katalikų ir jis stengiasi 
aprūpinti, kiek išsigali, mo- 

DEt LIETUVOS KONS- 
TITUCIJOS, 

Lietuvos Valstybės konsti- 

tucija yra labai svarbus da- 

lykas. Nebereikalo į -j$ kiek- 
vienas lietuvis atsižiūri ir tė- 

mija kokiais keliais Lietuva 
žada toliau eiti Visiems rupi, 
kas ir kokiu budu toje ke- 

lionėje. lietuviams vadovaus. 

Konstitucijoje labai trum- 

pais žodžiais nurodyta visi 
Lietuvos valstybės gyvenimo 
dėsniai. Kitaip ir negali buti. 

Bet del to trumpumo išsi-' 

reiškimų lieka daug dalykų 
neaiškių, ypač mums amerikie- 

čiams, ir todėl kyla del neku- 
s ... 

nu Konstitucijos ptĮragraių 
daug aiškinimų, kuriais sten- 

giamasi ne tiek prie liesos pri- 
eiti, kiek nuo jos toliau nu- 

vesti. Randasi net aiškintojų, 
kurie griebiasi gudriu suktu- 

mų, kad žmones nustatyti 
prieš tuos, kuriu pastangomis 
ir balsais ta konstitucija ta- 

po priimta ir gavusi jėgą. 
v Šio nelemto darbo griebia- 
si socialistai per savo vadus, 
redaktorius, nusibankrutiju- 
>ins politikierius. 

Prezidentas ir Teismas. 

Štai, pavyzdin, konstituci- 

jos 51 paragrafe stovi: 
'' Respublikas prezidentas 

turi bausmės dovanojimo 
teisę'V, Ja N 

►Socialistai tuojaus tai išaiš- 

kino, kad "prezidentas yra 

pastatomas auk še i a u s už teis- 

iną". Socialistai, kaipo svajo- 
tojai ir "laisvės ginėjai" 
tuojaus čia mato, kad Lietu- 
vos teismas neturės laisves: 

jis nuteis bausti, o preziden- 
tas vis dovanos bausmę, na 

ir kas išeis. 
Bet ištik rujų tai nėra taip. 

kaip socialistai svajoja. 
Teismas pasilieka teismu. 

Jo dirvoje už jį augstesni tik 

įstatymai, sulyg kuri u teisė- 

jai turės teisti, kitų augštes- 
niu už jį nebus. 

Kad: prezidentas turi teise 

bausmę atleisti, tai tas da-1 

kyklas tinkamai. 
I Už dabartinius triukšu i:s 

katalikams teks tik gėda, nes 

paprastai neskiria, ar buielis 

katalikų tai padarė, ar vi,ii. 

Kun. V. Kulikauskas, 
Šv. Kazimiero Seserų 

Kapelionas. 
_____ 

v 

lykas nežemina teismo Ir ne- 

mažina jo autoritatės, o tik 

nuteistam duoda progos gau- 

ti palengvinimą. 
įPavyzdis. 

Štai atsitikimas. Miestelyje 
•N. N. buvo labdarė moteris. 

Vieną rytą ji pasisakė ei- 
sianti pas kleboną, pas kurį 
buvo palikus visus labdary- 
bei surinktus pinigus. Ji iš- 

ėjo, bet nesugrįžo. Policija 
eina jos ieškoti. Randa ją nu- 

žudyta kambarėlyje prie zo- 

kristijos., Prie jos lavono ran- 

da liktorių su žvake, kurią 
kunigas vartodavo kasdien 

prie mišių.. Klebono virtuvėje 
randa kruviną peilį padėtą po 

spinta. Kunigą su i iria ir veža 

į kalėjimą. Seka teismas. 

Teisėjai teisia kunigą. Jis 

neturi jokių prirodymų, kad 

ne į i s nužudė ir net neturį ant 

ko nurodyti, o prieš ;jį yra 
daug aiškiausių prirodymų. 
Teisėjai griežtai laikydamie- 
si įstatymų nuteisia, kaTl ku- 

nigas turi būti nugalabintas 
už dasileidimų žmogžudystės 
su tikslu apiplėšti. Teismo 

darbas užbaigtas. Teisėjai pa- 

darė, ko/įstatymai reikalavo. 

Bet tam teismui nieko neken- 

kė. kad toje šalyje konstituci- 

ja prezidentui leido dovanoti, 
arba pamainyti bausmę. 

Tos malonės ieškota nuo pre 
zidento nuteistam kunigui. Pre 

2id,entas atmainė mirties bau- 

smo į sunkių darbų bausmę. > 

Kunigų išvežė į katorgų ir 

jis ten vargo labai daug. Vė- 
liau save išdavė pats tikrasis 

žmogžudys. Kunigas, daug is- 

| kentėjos, sugrįžo į savo vietų. 
Išvada. 

Tokiu ir kitokiu atsitikimu 
4. 

i<ali buti daug*, kur Įstatymai 
reikalauja sunkios bausmės, o 

nujaučiama, kati kaltinamasis 
to visai neužpelno. 

Čia tai prezidentui duota 

teisė ir gali daug gero pada- 

ryti^ 
(lalėjo buti daug kitu įvai- 

riu priežasčių, del kurių kon- 

stitucija tij, teiso prezidentui 
davė. , 

Nieko čia blogo nėra, o so- 

cialistų politika ir čia jiems 
liepia rėkti, ir jie tai daro. 

Toliaus konstitucijos 52 pa- 
ragrafe pasakytą: 

''Respublikos prezidentas 
turi-teisės paleisti Seiliuj". 
Čia labai trumpas pasakv- 

mas, nėra priėjo jokių paaiš- 
kinimų. Taigi čia, kas turi la- 

kią. vaizduotę, tai gali kažin 

ką, įsivaizdinti. Tiesiog, besi- 

sukantį ratelį. 
Prezidentas paleidžia sei- 

mą, jei jam seimas nepatiko. 
Seimas atstafo prezidentą, jei 
jis jam nepatiko ir taip be- 

galo. " \ 
Socialistai taip ir suprato, 

arba nori, kad taip visi ^su- 
prastų ir juoktijsi,," kokią gi 
čia Lietuvai "konstituciją pri- 
ėmė Lietuvos St. Seimas". 

Bet negali buti nei ma- 

žiausios abejonės, kad yra tam 

tikri įstatymai ir paaiškini- 
mai, kada Seimas atstato 'pre- 

zidentą ir kada prezidentas 
gali paleisti Seimą. 

Kad prie konstitucijos 
v 

punktų butų. pridėti visi pa- 

aiškinimai, tuomet konstitucija 
nebūtų konstitucija, o tik jos 
aiškinimais* 

Del to punkto nėra ko bijo- 
tis tų baubų, kurių prasima- 
nė socialistai ir jais visus 

gųzdina. 
Jei nebūtų įstatymų, kada 

prezidentas gali paleisti Sei- 

mą, o tik darytų tai, sekda- 
mas savo užgaidas, tai Sei- 
linus čia gali atsilaikyti. Jei 
nėra jokių įstatymų, kad Sei- 
mą* gali atstatyti prezidentų," 
tai jis guli atstatyti prezi- 

dentų tiula, kada tas nori 

fSeimų. paleisti. •• 

1 Socialistą;! tuojaus:čia pasar; » V 

kys, kad sulyg konstit... 
" Prezidentas yra vyriau- 

sias visų Respublikos gin- 
kluotų pajėgi) viršininkas'7. 
Jis tad galėtų pavartoti 

gink luotų jėgų net prieš patį 
Seimų, jei tas. neklausytų ir j 

i neišsiskirstytų* 

j Bet nėra baimės. Konstitu- 
i e i joje pasakyta: 

"Už Respublikos ginkluo- 
! tų pajėgų tvarkymu ir va- 

dovavimų. joms atsako Sei 
mui Minivsterių. Kabinetas ar 

atatinkamas Ministeris' \ 

Taigi Ministerių Kabinetas 
ar atatinkamas Ministeris ne- 

| leis prezidentai naudotis gin- 
kluotomis jėgomis, kaip jam 
patinka, nes jie užtai atsakytų 

\Seimui. 
Vis Seimas viršuj. 
Beto konstitucijoje pasa- 

kytu: 
'4 Visi Respublikos prezi- 

.(lento aktai, kad turėtų ga- 

lios, privalo turėti Ministe- 
rio Pirmininko ar atatinka- 

mo Ministerio parašą. At- 

sakomybės už aktą tenka jį 
pasirašiusiam Ministeriui". 
Taigi nori prezidentas iš- 

duotų aktą, bet tas jo aktas, 
ar jis bus prieš Seimą, ar ko 

kito. norės neturi galės be pa- 
rašo Ministerio. Gi Ministeris, 
kuris už tą aktą turės atsaky- 
ti, jei jį tvirtins savo parašu, 
nesiskubins rašytis, jei nebas 

įstatymais pateisinančių prier 
žasčių tai daryti. Ir čia pre- 
zidentas netoli gali nuvažiuo- 
ti. 

Taigi, nors išrodo, kad 

daug teisių duoda. Liet. Kon- 

stitucija prezidentui, bet sykiu 
taip jį apstato, kad jis nela- 

bai laisvai gali savo teisėmis 

sulyg savo užgaidų naudotis. 

Rereikalo socialistai iš tų vi- 

sų prezidento teisių pridirbo 
tiek daug baidyklių. Protau- 

janti žmonės visuomet atskirs 
tuos išsvajotus-baubus nuo ti- 

krenybės. o kų tiems baubams 
tikėtis kokiij. nors m,ulkių sau- 

jalė, tai Hienka iš to nauda ir 
socialistams. 

Socialistams labai baisu pa- 

sidarė, kuomet jiems išrodė, 
kad Lietuvos prezidentas gali 
neleisti jiems streikų daryti. 
Tai baisiausias, žinoma, pavo- 

juK. Streikai kam atneša, ar 

neatneša naudos, o socialistų 
vadams tai vis yra nauja. Ko- 
kia? Galite dasiprotėti. 

Titnagas. 
i •' •'. »• 

J 

REMIA DIDELES ŠEIMAS. 

Belgijoj, Limburg provinci- 
joj, kur gimimai siekia augš- 
čiausio laipsnio, yra paduo- 
tas legislaturon .bilius, kuria- 
me reikalaujama mėnesinių at- 

lyginimų iš provincijos iždinės 
didelėms šeimynoms, kurių į- 
eitfos vra žemiau keturių tuk- 

O •/ i' 

stančių frankų į metus. Už 

penktu kūdikį bus mokama 

penkiolika frankų j mėnesį-; m 

šešt«}, trisdešimts frankų; už 

a&tuntiĮ, šešiasdešimts; už de- 

vintą, septynias dešimts1 — 

penkis; ir už sekančius, pen- 
kiolika frankų už mėnesį ir už 

kūdikį. 

Nužemintos širdies gali pa- 
veldėti žemę, bet nuoma (ran- 
da) kokig, jie moka dabar pa- 

rodys kad jie perka jų ant iš- 
inokesčio. 

SAVIEJI MMKITE SAVAS 
Į 3 TAIGAS. 

Kun. P. Lapelis. i 

ATSILANKYMAS LIETUVON 1 
IŠBUVUS 14 METU ] 

I AMERIKOJE. ;'! 
• n! 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

Atvykęs i Xew Yorką, apsistojau lie- 

telyje Pennsylvania, kuris skaitomas yra 
didžiausiu koteliu pasaulyje, nes turi 2,- 

200 kum bari i], kurių kiekvienas su vana 

ir įvairiausiais moderniniais patogumais. 
Tas kotelis jungiasi tuneliais su Peim- 

sylvania stotimi, kuri taipat skaitoma la- 

bai prašmatni ir brangi, nes lėšuo jauti 
apie 100 milijonų dolerių. 

Įžymesnės įstaigos. 

Pennsylvania Motelyje išbuvau nuo 

antradienio vakaro birž. 20 d. iki šešta- 
dienio ryto birž. '2-k iL Per tas dienas, 

turėjau progos aplankyti žymesnes Xew 
York o vietas ir kitus savo privatinius 
reikalus atlikti mieste. Ir taip, aplankiau 
Woolworth namą. kuris yra aukščiausias 

pasaulyje, nes yra 58 lubų ir turi 792 pė- 
di aukščiu skaitant nuu žemės paviršiaus 
ir neskaitant 11,0 pėdu, kurie yra pamate. 
Pačioj namu aukštybėj yra observatorija, 
kurion galima įeiti užsimokėjus 00c. i- 

žangos. Iš tos observatorijos matosi vi- 

sas Xe\v Yorko miestas kaip ant delno; 

Kiekvienu metų tų vietų aplanko 300,0^)0 J 
žmonių. Wool\vortho namas užbaigtas 
bal. 24 d. 1913 m. ir atidarytas Preziden- 

tui YViįsonui paspaudus ploną guzikutį 
Wasliingtone. 'Tuomet staiga užsidegė na- 

me visos elektrikinės -šviesos, kurių ten 

esama 80,000. Tas namas vadinamas yra 

"Komercijos Katedra", nes visas paš- 
vęstas prekybai ir pramonei. Tame name 

visokiuose ofisuose dirba 14,000 darbi- 

ninkų. 
Iš kitų pažymėtinų vietų, mano ap- 

lankytų Xew Yorke, yra Suv. V. Muiti- 
nė (U. S- Custom House), New Yorko 

Birža, Wall gatvė, Trejybės Bažnyčia, 
Xew Yorko dienraštis "Times", Univer- 
sitas "Columbia", New Yorko Viešas 

Knygynas, Naturalės Istorijos Muziejhs, 
^v. .Jono Dieviškojo Bažnyčia, Metropoli- 
tams Dailės Muziejus, Cleopatros Obelis- 

) * 

kas ir Hv. Patriko Katedra. 

Atsisveikinimas su Su v. Am. Valstybėmis. 

Birž. 24 d. atsikėliau anksti, apsiprau- 
siau, susidėjau savo daiktus, suvalgiau 
pusryčius, užsimokėjau lioteliui ir ėmęs 
taxi-cab atsidūriau Wliite Star Linijos 
prieplaukoje. Po visokių dokumentų ins- 

pekcijos atsiradau laive "Olympic". Čia 
susitikau su kun. X. Pakalniu, kuris tai- 

pat vyksta į Lietuvą. Abudu plauksi va 

vienoje atskiroj kajutoj. 
Ir nepamačiau kaip atėjo 11 vai. ryt- 

mečio. Laivas-milžinas subaubė liūto bal- 
su tretį syJ»į ir pasijudino iš vietos. Mi- 

nios žmonių, stovinčios prieplaukoje, ati- 
davė savo paskutinį pasveikinimu mums, 

keliaujantiems kitan kontinentam.., 

Įspūdis grau-dus ir majestatingas! Ant 

daugelio veidų matėsi ašaros, lydinčios 
savo artimuosius toliman kraštan. Aš gi 
jaučiaus vienas, ir liūdnas... 

Man graudu apleisti Waskingtono že- 

mę, kurioje išgyvenau 14 metų.. 
iSu dideliu nelvų įtempimu godžiai 

žiurėjau į Laisvės Stovylą plaukiant sale 
Bedloes Salos !New Yorko Užlajoj, netoli 

Baterijos. Tai Amerikos simbolis. Franci- 

jos dovanu Suv. Valstybėms, o darbas 

garsaus artisto Augusto Bartlioldi. Stovv- 

la 30G pėdų aukščio nuo vandens pavir- 
šiaus; savo aukštyn iškeltoj rankoj ji kri- 

ko elektros žibintuvą, nušviečiantį Nau- 

jąjį Pasaulį Europos ateiviui. 
Atidaviau jai savo paskutinę, saluta- 

ciją ir tyliai prasišalinau į savo kambarį... 
Man pasidarė, liūdna ir nykiu. 

Ant laivo '' Olympic' \ 

I Diena (Birž* 24). 

Už 2 valandų kelionės Amerikos kon- 
tinentas dingo iš akių.. Oras stebėtinai gra- 
žus ir šiltas. Kelefviar linksmi. Pirmosios 
valandos ant* laivo greitai bėga, kol kelei- 
vis apsipažįsta su visa situacija. Okeanas 
ramusu Pirmą valandą po vidudienio tri- 
mitas paskelbė užkandžio laiką.^ Pirmo- 
sios klesos valgykla, stebėtinai gražiai iš? 

puošta, talpinanti 554 asmenis vienu sykiu, 
prisirinko pilna keleivių. 

7 vai. vakare-pietųs. Publika ateina 
apsirėdžius prakilniais drabužiais, nes. po 
pietų paprastai esti muzika ir šokiai. Pro- 

fesionalų1 artistų orkestrą linksmina ke- \ 
leivius. Vakarais iki vėlumos ant laivo, ap- 
sireiškia nepaprastas gyvumas: vieni inu- 
) ( .S [ 
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zikos saieje soKa, Kiti ant denio žaidžia 

visokius žaislus, treti eina pasivaikščio- 
tų ir t. t. 

Aš gulti nuėjau šiandie 12 vaj, nak- 
ties. 

II Diena (Birž. 25). 

Atsikėliau 7. Miegojau nepergeriausia. 
Okeanas darosi mėlinesnis ir neramesnis. 

\ 
Bet mūsų laivas to nejaučia — 'pašėlusiai 
greitai jis iriasi pirmyn, palikdamas pas- 
kui savęs ilgę, putotu vagą.*. 

Šiandie suteiksiu skaitytojui datigiau 
žinių apie tą įmfsų Okeano miližiną — 

"Ol.ympic". Jis ym 883 pėdų- ilgio ir 
93 pėdų pločio. Sveria 46,359 tonus (to- 
nas 2,000 svarų). Visas iš geriausio plie- 
no padarytas. Jo aukštis nuo apačios iki 
viršaus 175 pėdos. Laivą, varo trįs mil- 
žiniški sriubai: du šoniniai sveria 38 to- 

nus, vidurinis — .22 tonu. '"G^upic" 
turi i kaminus, kurie turi po 82 pėdi 
aukščio nuo aukščiausio denio skaitant 
Tie kaminai yra tokio nepaprasto didu- 
mo, jog per kiekvieną, jųjų gali liuosai 
pervažiuoti vienu ir tuo pačiu kartu gre- 
ta du traukiniu. 

j (Į&ua daugiaa) 


