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mi — sekiojo iš paskos pieme
nys...

Naktis. Jau liovėsi visais pla
čiais keliais ir siaurais takeliais 
slinkę tolimi svečiai į Betliejų. 
Maži asilėliai, pasislėpę miesto 
gatvėse, kiemuose ir viešbučiuo
se — užtvarose. Aukšti kupriai 
nebelingavo galvomis, nešdami 
prikrautas naštas. Tylu, tik mė
nuo vos patekėjęs prablaivė prie- 
temas.

Gurklianiškis.
...vieną naktį pasirodė Jėzus, 
Mergelės be jokios dėmės pa
gimdytas, niekuo neapsigin
klavęs, iiskyrus savo Nekal
tybę. G. Papini.

Tu ateini pas mus nužemintas, taikus, 
Pavidale silpnučio tik vaikelio, 
Bet garbę atiduoda visas Tau dangus 
Ir Angelai atsiklaupę ant kelių.

Vargingas tas tvartelis, kuriame gimei, 
Kieti šiaudai pakloti Tavo vygėj, 
Bet ta vietelė, kurioje guli ramiai, 
Aukščiausiam dangaus sostui yra lygi.

Tu garbę paneigei pasaulio išdidaus, 
Neturtą sau apsirinkai ir vargą, 
Tu nori pataisyti žmogų iš vidaus, 
Pagydyt sielą, nes ji sunkiai serga.

Kieta puikybė riogso mūsų širdyje, 
Kaip akmenuotas nenaudingas kalnas: 
Kilnius jausmus ji trukdo, nuodyja, 
Iš jos tik priešui yr nemažas pelnas.

Tu naują tiesos mokslą iš dangaus neši, 
Iš tolo jau parodai savo Kryžių.
Kada bus mūs siela gerais darbais naši? 
Kada aš pats į tikrą meilę gryšiu ?

Taikos Karaliau! Nuraminkie mūs vargus! 
Nakties tamsoj parodyk tiesų kelią, 
Išlaisvink nelaimingus nuodėmės vergus 
Ir visuose sustiprink gerą valią!

Kristaus Gimimo šven
čių proga sveikiname visus 
LDS. narius, “Dabbininko”* 
bendradarbius, skaityto
jus, rėmėjus ir linkime Kū
dikėlio Jėzaus palaimos.! 
Lai Jis būna mūsų visųl 
brangiausias Svečias!

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.

Kaimienės, anapus Betliejaus
— taip pat suvarytos į sukrau
tas akmenines užtvaras, rainiai 
sugulę atrajojo. Tik piemho - 
sargas budėjo prie vartų šalia 
gęstančio ugniakuro.
— Nušvyto!... Persigando—pri
snūdęs sargas, pažadino įstink- 
tyviai kitus, ramiai miegančius!. 
Štai Dangaus pasiuntinys pasi
rodė ir tarė: — Nenusigąskite!
— ir paskelbęs jiems didžią nau
jieną — liepė pasiskubinti nu
bėgus pirmutiniems — Jį pasvei
kinti...

...Akmenuotos kalvelės pašlai
tėj, iš kalkakmenių sukrauta 
pašiūrė. Akmenų sienos, šiek 
tiek aplygintos moliu. Čia kar
tais susirgęs gyvulys šaltą nak
tį ar lietingą valandą, būdavo 
suvaromas: dėl to, čia dar buvo 
ėdžios, pribarstyta kvepiančio 
šieno, prikreikta šiaudų...

Atbėgo piemenys į nurodytą 
vietą. Pro atviras duris jau pa
matė Jį — ir plakančiomis širdi
mis, nusižeminę, įslinkę vidun— 
perpuolė ant kelių... Pakėlę akis:
— ant patiestų baltų vystyklų, 
ir apačioje nedidelės kuokštos 
kvepiančio šieno 
džiose Vaikelis...

Tik gerą valandėlę, iš nepa
prasto džiaugsmo ir nustebimo, 
atsipeikėję 
lio rausvą kūnelį, ir nusilenkusią 
ties Juo skaisčią Motiną — atsi- 
minė savo dovanėles: — Štai 
priešais Kūdikį ant žemės jie, z 
labai nedrąsiai padėjo: — mie- 
žinės duonos kepalėlį, nedidelį 
baltą sūrį ir saują žydinčių gė? y//, 
lių, kurių vienas piemuo bebėg- 
damas per pievą, paskubomis vffh 
buvo surinkęs... Tik tokias dova-' W/ 
nas jie tegalėjo atnešti: turtin-į 
gesnių jie neturėjo, nes patys Į ‘A 
buvo vargdieniai... • • -

“NUEIKIME LIG BETLIEJUI 
IR PAMATYKIME”

Anuo metu piemenys sakė vie
nas kitams Nueikime lig Betlie
jui ir pamatykime tai, kas įvy
ko, ką Viešpats yra mums ap
skelbęs.

Jie atėjo skūbindamies ir ra
do Mariją, Juozapą ir Kūdikį pa
guldytą prakartėje.

Pamatę gi, jie skelbė tai, kas 
jiems buvo pasakyta apie tą Kū
dikį.

Visi, kurie tai girdėjo, stebė
josi, taip pat tais dalykais, ku
rie buvo jiems piemenų papasa
koti.

Marija gi tėmijo sau visus ši
tuos dalykus ir svarstė juos sa
vo širdyje.

Piemenys sugrįžo atgal, gar
bindami ir šlovindami Dievą dėl 
viso, ką buvo girdėję ir matę, 
taip kaip jiems buvo pasakyta. 
(Luko 2, 15—20).

“ŠIANDIEN JUMS GIMĖ 
IŠGANYTOJAS”

Anuo metu išėjo ciesoriaus 
Augusto paliepimas surašyti vi
są pasaulį. Tas pirmas surašy
mas buvo padarytas Syrijos val
dovo Kūrino.

Ir vist ėjo įsirašydinti,' kiek
vienas į savo miestą.

Tai ir Juozapas, kadangi buvo 
iš Dovydo namų ir giminės, ėjo \ 
iš Galilėjos, iš Nazareto miestoį- 
į Judėją į Dovydo miestą, kuris 
vadinasi Betliejus, kad įsirašy
dinti draug su pažadėta sau mo
terimi Marija, kuri buvo nėščia.

Atsitiko gi, kad jiem tenai e- 
sant, atėjo jai metas gimdyti; ir 
ji pagimdė Pirmgimį savo Sūnų, 
suvystė Jį vystyklais ir paguldė 
Jį prakartėje, nes jiems nebuvo 
vietos užeigoje.

Toje pačioje šalyje buvo pie
menų, kurie budėjo ir sergėjo 
per naktį savo bandą.

Štai Viešpaties Angelas atsi
stojo -prie jų, ir Dievo skaistu
mas apšvietė juos.

Jie labai nusigando; bet An
gelas jiems tarės Nebijokite! 
Nes štai aš skelbiu jums didį 
džiaugsmą, koks bus visai tau
tai, kad šiandieną jums gimė 
Dovydo mieste Išganytojas; Jis 
yra Kristus Viešpats.

Ir tas bus jums ženklas; rasi
te Kūdikį suvystytą vystyklais 
ir paguldytą prakartėje.

Ūmai atsirado prie Angelo 
daugybė-- dangišiebs kariuome
nės, kurie garbino Dievą ir sa
kės

Garbė Dievui aukštybėse ir 
ramybė žemėje geros valios žmo
nėms. (Luko 2,1—14).

ti



DARBININKAS
v

19

Antradienis, Gruodžio 20, 1938

« 
r

3

Čekoslovakijos Prezidentas 
Katalikas

; Ispanijos Radikalai Pastatė
Karmelitų Vienuolynų

VILLAREAL, Ispanija, gruo- 
, — Pradžioje Ispanijos

BOSTON, Mass. gruodžio 20, 
— Kun. Owen Francis Dudley, 
rašytojas iš Anglijos, kalbėda
mas didžiam susirinkime pasa
kė: “Katalikų Bažnyčia, ir tik 
Katalikų Bažnyčia tegali page
rinti darbininkų būvį ir išreika
lauti darbininkams jų teisių. 
Bažnyčia tai darė viduriniuose 
amžiuose per darbininkų organi
zacijas ir vėl taip pat galėtų da
ryti, kad tik žmonės duotų jai 
progą. Bažnyčia smerkia komu
nizmą, nes, pirma, komunizmas 
paneigia įgimtą žmonių teisę 
turėti nuosavybę; antra, nes ko
munizmas atneša didžiausią____ ________ _ _
žmonėms vergiją; trečią, nes ko- rjų pirmininkac: 
muaizmas atmeta Dievą ir dva-1 ______
sinį gyvenimą; ketvirta, nes ko
munizmas nepripažįsta dorovės 
įstatų, nes atmetęs Dievą negali 
turėti nei dorovės.

Toliau kalbėtojas nurodė, kad 
visoms šių dienų blogybėms pa- 
šalinti ir pagerinti darbininkų; 
gyvenimą, j 
mus yra davęs Popiežius Pijus 
XI savo enciklikose. Jis sakė: 
“Popiežius reikalauja, kad kiek
vienas darbininkas gautų tinka
mam pragyvenimui atlyginimą. 
Amerikoje darbininkui su šeima 
tinkamai pragyventi reikia gau
ti 45.00 ar $50.00 į savaitę. Po
piežius taip pat reikalauja, kad 
turtai, kurie dabar yra valdomi 
keletos turtuolių, privalo būti! 
tinkamai išdalinti. Katalikų ’ 
Bažnyčia moko, kad žmogus nė-' 
ra turtų savininkas, bet tik už
vaizdą. Dievas yra visų žemės 
gerybių ir turtų savininkas, ir 
žmogus negali jų naudoti, kaip Laikraštis “Universe' 
jam patinka, bet kaip Dievas kad Anglijos ministerių pirmi- 
nurodo”. ninkas Chamberlain ir užsienių

------ : —— reikalų ministeris Lordas Hali- 
Rumunija Ištrems 150,000 ■fax rengiasi važiuoti į Romą, '» i- - - - - - - - - - - - i kur turės pasitarimus su Musso-

Tini ir taip pat su Šv. Tėvu Po- 
_____ ipiežiumi.

t 
Į

PRAGA, Čekoslovakija, gruo-: 
džio 20, — Naujai išrinktas Če-! 
koslovakijos prezidentas yra 
praktikuojantis katalikas, Dr. 
Emil Hacha. Jis yra 66 metų 
amžiaus. Kiti Europos katalikai 
vadai yra šie: De Valera, Airi
jos prezidentas; Dr. Salazar, 
Portugalijos prezidentas; Dr. 
De Imredy, Vengrijos ministerių 
pirmininkas; Kun. Tiszo, Slova
kijos ministerių pirmininkas; 
Kun. Mironas, Lietuvos ministe-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 20 d. — Jung. Valstybių 
valdžia atnaujina kreditą Kini
jai, kuris yra užtikrintas auksu, 
taip pranešė Morgenthau, Jr., 
valstybės iždo sekretorius. To
kiu Jung. Valstybių mostu labai 
nepatenkinta Japonija. Dar la
biau nustatė Japoniją prieš 
Jung. Valstybes, tai suteikta 
$25,000,000 komercijinė paskola 
Kinijai. Japonijos atstovas Wa- 
shingtone pareiškė, kad toks 
Jung. Valstybių žygis yra pa- 

I gailestautinas ir pavojingas ge- 
Į riems santykiais. Bet Jung. 
Valstybių valdžia Japonijos ats- 

į tovo pareiškimą ignoravo.

j
geiHiLi durnumų karo^ radikalai užėmė Villareal 
geriausius nurody-;mį Tenai buvo tlk dėtas 

Pnniftznis rnns ..._statyti Karmelitų vienuolynas. Į 
Jie užbaigė statybą ir namą pa-j 
vertė savo reikalams. Bet neil-Į 
gai jiems teteko ten būti. Fran-; 
co kariuomenė juos iš miesto iš
varė. Pastatytą vienuolyną su-' 
gražino vienuoliams Karmeli- Į 
tams, kuris šiuo metu yra pas
kirtas į ligoninę.

Anglijos Ministeriai Bus
Vatikane

LONDONAS, gruodžio 20, —, 
” pranešaJ

BUCHARESTAS, Rumunija, 
gruodžio 20, — Rumunijos vai-; 
džia planuoja greitu laiku išva
ryti iš savo krašto apie 150,000 
žydų. Ji tariasi su Anglija, kad 
žydai būtų įleisti į Palestiną, ar 
kitas Britanijos kolonijas.

Vengrija taip pat planuoja 
žydų skaičių sumažinti ir tik 20 
procentą jų teįsileisti į pramonę 
ar profesiją.

Naciai Paleido Vienuolius
LONDONAS, gruodžio 20, — 

Laikraštis “Daily Telegraph” 
praneša, kad Vokietijos naciai 
uždarė Innsbrucke Servitų vie
nuolyną ir areštavo 9 vienuolius. 
Bet to kiek laiko juos visus pa
leido.

šeštadienį, gruodžio 24 d. (Kūčių dienoje) 2 vai. 
po pietų įvyks Darbininkų Radio Kalėdinė Programa, 
kurią išpildys Cambridge Lietuvių Parapijos Radio 
Grupė ir orkestras, vadovaujant muzikui Mamertui 
Karbauskui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1120 kilocykles ir klausytis gražių Kalėdinių giesmių, 
dainų, muzikos ir kalbų iš WCOP radio stoties, Boston, 
Mass.

Darbininkų Radio Vadovybė sveikina visus ir linki 
Linksmų Kalėdų Švenčių. Lai Kūdikėlis Jėzus būna 
mūsų visų maloniausias Svfečias.
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Sveikiname su Kalėdų Šventėmis 

ir
* * \

Linkime Laimingų Naujų Metą!

GOimi-imilCi LINE

Vokietininkai Atslūgo i
Praėjus Klaipėdos • seimelio 

rinki 
vokie

PĄSKOLĮNO $25,000,
Nesiskaito Su Japonijos Atstovo 

Pareiškimu
_________________________

Lenkija Nenuojasi Dėl Uk- 
rainy Veikimo Čekoslova-

VARŠUVĄ, gruodžio 20 — 
Lenkija pareikalavo, kad Čeko
slovakijos valdžia uždraustų 
ukrainiečiams- veikti savo žemė
je prieš Lenkiją^ O tas veikimas 
yra niekas daugiau, kaip prisi
ruošimas kovoje dėl Ukrainos 
nepriklausomybės. Vokietija 
gelbsti ukrainiečiams. Ji net 
specialiai įrengė radio, kad gir
dėtų propagandines kalbas visa 
Ukraina. Vokietijai svarbu ap
karpyti Lenkiją ir sovietų Rusi
ja

«> t

imams, Klaipėdos krašto 
jetininkai nusiramino. Taip 

pat aprimo ir Vokietijos nacių 
spauda. Visa nacių spauda labai 
Švelniu tonu reikalauja iš Lietu- 
Vos nieko daugiau, kaip tik pil
nos autonomijos. Suprantama, 
Vokietijos naciai nori būtinai iš
siderėti iš Lietuvos stiprią eko
nominę sutartį.

Lenkija labai susirūpinusi. Ji 
taip pat rodo didesnį palanku
mą Lietuvai, nes mato sau rim
tą pavojų iš Vokietijos. Vokięti- 
jos nacių užsimojimas atplėšti 
Ukrainą nuo Lenkijos ir sovietų 
Rusijos suartino tas dvi valsty
bes. Abi valstybės susitarė pra
tęsti iki 1945 m. savitarpio ne
puolimo sutartį, išplėsti preky
bos santykius ir išspręsti visus 
nesutarimus.

Kaip Lenkijai, taip sovietų 
Rusijai, taip ir Vokietijai svarbu 
turėti Lietuvą savo pusėje. Tai
gi Lietuvai pavojus, gal tik lai
kinai, praėjo. (

KLAIPĖDIEČIAI LIETUVIAI NENUSI
LENKĖ TERORISTAMS

Įspėja Katalikus Nedaly
vauti Kongrese

KLAIPĖDA, Lietuva, gruo
džio 20 d. — Nežiūrint teroro ir 
sauvaliavimų prieš Klaipėdos 
seimelio rinkimus, naujame sei
melyje lietuviai turės stiprius, 
nepalaužiamus keturis atstovus. 
Vien neteisėtai išbrauktų lietu
vių balsais būtų išrinkti dar du 
atstovai.

Taigi Klaipėdos krašto lietu
viai nenusigando grąsinimų, te
roro, bet balsavo už viešai nusi
teikusius lietuvius atstovus. 
Reikia pažymėti ir tai, kad iš tų 
25 atstovų, kuriuos mes vadina
me vokietininkais, yra daugu
ma tikrai norinčių pasilikti Lie
tuvos autonomijoje. Jie nenori 
grįžti prie Vokietijos, o tik ne
nori, kad “žemaičiai su klumpė
mis“ juos valdytų. Vadinasi, jie

! nori savistoviai gyventi įr tvar- j viešpatauja Kristaus atneštoji 
kyti Klaipėdos krašto reikalus, taika ir ramybė!

i

Tik mažas skaičius Klaipėdiečių 
ir tai vadinamų vadų triukš
mauja ir reiškia norą grįžti prie 
“vieno vado, vienos valstybės”.

Lietuvos vyriausybė turi per
sitvarkyti taip, kad Klaipėdos 
kraštui rodytų gražią valstybi
nę tvarką ir tautinę vienybę. 
Lietuvos tautininkai turi išsiža
dėti to “unaro”, kad Lietuva 
“tik tautininkams su prez. Sme
tona” priklauso. Mūsų didžiau
sias troškimas ir linkėjimas Šv. 
Kalėdų proga, kad prez. Smeto
na įtrauktų prie valstybės vairo 
visus tautiniai nusiteikusius 
mūsų tautas įžymiausius vyrus, 
kad paleistų iš kalėjimų daug 
Lietuvai nusįpelnusius katalikų 
vadus, kaip tai: Dr. L. Bistrą, 
Dr. Delininkaitį ir kitus. Lai už-

BALTIMORE, Md. gruodžio 
20, — Arkivyskupas Michael J. 
Curley įspėja katalikus nedaly
vauti Taikos ir Demokratijos 
kongrese, kuris bus sausio 6—8 
dd., 1939 metais, Washington, 
D. C.

Arkivyskupas sakė: “Sąjunga 
prieš Karą ir Fašizmą permainė 
savo vardą ir dabar pasivadino 
sąjunga už taiką ir demokrati
ją. Tai yra šimtą nuošimčių ko
munistinė sąjunga, nors protes
tantų Metodistų vyskupas, žydų 
rabinas ir protestantų ministe
riai ją užtvirtino. Katalikai pri
valo nieko bendro neturėti su 
ja, ar jai panašiomis sąjungo
mis, nors jų vardai ir atrodo la
bai gražūs ir nekalti”.

Prancūzija Sujudo Smarkiai
Ginkluotis

PARYŽIUS, gruodžio 20, — 
Prancūzijos valdžia nutarė apsi
ginklavimo reikalams per atei
nančius metus išleisti 19 bilijo
nų frankų, arba 499 milijonus, 
700 tūkstančių dolerių.

KOMUNISTAI KIRŠINA ŽY 
DUS PRIEŠ KATALIKUS

BOSTON, Mass. gruodžio 20, 
— Kun. Dr. Edward Curran, 
kalbėdamas Fanuel Hali susirin
kime, pasakė, kad komunistai 
išgalvojo naują būdą kovai prieš 
Katalikus. Jie dabar nori sukir
šinti žydus prieš Katalikus, y- 
pač prieš kunigus, sakydami, 
kad jie skelbia neteisybes prieš 
žydus.

NEW YORK, gruodžio 20, — 
Žurnalas Ladies’ Home Journal 
padavė Amerikos moterų pažiū
ras į darbą. Buvo užklausta: — 
“Ar jūs užgiriate darbininkų li
nijas ?” Atsakymas buvo toks: 
54 procentas atsakymų buvo, 
kad užgiria, o 46 kad ne. Reiš
kia, beveik pusė Amerikos mote
rų nepritaria darbininkų - uni
joms, nemato reikalo darbinin
kams organizuotis. Nestebėtina, 
kad darbininkams yra taip sun- 

| ku susiorganizuoti. Kadėl mote- 
i rys nesupranta, kad jų vyrai, 
Į darbininkai, susiorganizavę ir jų

K
sisekimu Sukelti Streiką
PARYŽIUS, gruodžio 20, — 

Prancūzijos komunistai, kurie 
veikia Maskvos nurodymais yra 
nusiminę, kad jiems nepasisekę 
visoje šalyje sukelti visuotiną 
streiką ir paimti valdžią į savo 
rankas. Komunistai ir socialis
tai buvo suorganizavę streiką, 
tačiau valdžia juos suvaldė. La
bai svarbią rolę streiko metu at
liko Katalikų darbininkų unijos. 
Katalikų unijos vadai buvo įsa
kę visiems darbininkams pasi
likti prie darbų ir nesidėti su so
cialistais ir komunistais. Darbi
ninkai paklauso savo vadų. Tai- 
gi Katalikai darbininkai daug 

__ r,_____________ , ______ _ į. prisidėjo prie išgelbėjimo krašto
kad ne. Reikia moterų paklausti, 5 nuo komunistų vergijos. Valdžia 

{ką darbininkai turi daryti, kad f Katalikų darbininkų organizaci- 
iš savo sunkaus uždarbio negali ją dabar aukština.

New Yorke įvyko didelės de
monstracijos prie WMCA radio 
stoties, kuri nebeleidžia Kun. 
Coughlinui kalbėti. Radio stotis 
pasakė, kad Kun. Coughlinas ne 
tiesas skelbia prieš žydus. De
monstracijoje dalyvavo daugy
bė protestantų, kurie reikalavo, 
kad radio stotis vėl leistų Kun. 
Coughlinui kalbėti.

AMERIKOS MOTERŲ PAŽIŪ
ROS Į DARBĄ

gyvenimą padarytų lengvesnį.
Kitas klausimas buvo: “Ar 

darhininkų streikos pateisina
mos?” Atsakymas buvo toks: 
46 procentas t. moterų atsakė,

pragyventi? Kaip jie gali išrei-! 
kalauti iš darbdavių teisingą at-; 
lyginimą, jeigu jiems negalima į 
streikuoti? Tikrai liūdna, kad; 
Amerikos moterų pažiūros į dar- j 
bininkų klausimus tokios netei- j Baptistų protestantų ministeris, 

singos. George Mitchell, lankosi į Kata-
likų studijų ratelių pamokas.

CHAMBERLAIN LAUKIA VO-~ 
KIETIJOS TAIKOS “ŽENKLO” “uding0

I Protestantų Ministeris Mo
kosi Su Katalikais

-
klo nuo tų, .kurie kalba už Vo- Į 
kietijos žmones, kad jie yra pa
siruošę skirti savo dalį taikai, 
kuri pagelbėtų jiems, kaip ir 
mums”.

Premieras Chamberlain stip
riai gina Municho konferencijos 
sutartį. Jis sako, kad reikėjo• * - 
dviejų valstybių sudaryti sutar- 
tį, taip pat reikia dviejų valsty-

LONDONAS, gruodžio 20, —

išmokti”.

Baisios Sniego Ir Ledų 
Audros Europoje

LONDONAS, gruodžio 20 d.— 
Anglijos premjeras Chamberlain 
vėl gynė savo užsienių politiką 
parliamente ir gavo pasitikėji
mą 340 balsų prieš 143. Jis kal
bėdamas apie Vokietiją pareiš
kė, kad lai niekas nemano, jog 
Vokietija turi laisvas rankas 
Rytinėje Europoje. Jis sako:; 

i“Niekas nenori trukdyti jos at
sistatymo arba esmės kaipo tau- 
tos... Bet aš vis dar laukiu žen- bių pradėti karą.

LONDONAS, gruodžio 20 — 
Visoje Europoje siaučia baisios 
sniego ir ledų audros. Beveik vi
sur nukirstas arba suparaližuo- 
tas susisiekimas. Jau 20 žmonių 
neteko gyvybės audrose- Baisūs 
šalčiai suhui&> rekordą. Dėl ne
paprastai dicHių šalčių Anglijoj j: 
turėjo uždaryti kasyklas, r/ru0 1

RĘRUM NOVARŪM ENCIK1
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LIKA:
8. Brolybė Kristuje

Visi turėtų suprasti, kad kiekvienas žmogus yra 
Jėzaus nuopelnais atpirktas bei į Dievo sūnaus garbę 
pakeltas, kad neišvengiama brolybe jungia visus su 
mūsų Viešpačiumi Kristumi, kuris už tai ir vadinamas 
“pirmgįmiu tarp daugelio brolių”. Visos gėrybės ly
giai, kaip ir Dievo malonės, duotos bendrai visų žmo
nių naudai ir niekas, nebent jis būtų to vertas, nebus 
atstumtas nuo dangaus laimės. “Jei esame vaikai, esa
me ir tėvainiai; tėvainiai Dievo ir drauge tėvainiai Kris
taus”. (Rom. 8, 17).

Bažnyčios Geri Darbai
Bažnyčia nepasitenkina nurodžiusi gydymo prie

mones, bet ir pati jas vartoja. Ji visa savo gale sten
giasi apšviesti žmones savo mokslu ir pagal jį išauklė
ti juos. Ji stengiasi gaivinančius to mokslo syvus teik
ti žmonėms, kaip galima, plačiau per savo vyskupų ir 
kunigų darbus. Bažnyčiai rūpi prasiskverbti į žmonių 
sielas ir palenkti jų valią, kad jie noromis klausytų 
Dievo įsakymų ir jais save tvarkytų. Ir kaip tik šiame 
svarbiausiame pirmos eilės reikale — nes nuo jo parei
na viso šito klausimo išsprendimas, — viena Bažnyčia 
tegali daugiausia padaryti. Nes tas priemones, kurias 
ji vartoja žmonių širdžiai pasiekti, Bažnyčiai kaip tik 
tam reikalui pats Viešpats Kristus davė ir todėl jos tu
ri dieviškos galės. Tik vienos šios priemonės tepajėgia 
pasiekti slapčiausius širdies kampelius ir žmogų pa
lenkti, kad eitų savo pareigas, valdytų savo geidulius, 
kad Dievą ir artimą karščiausiai mylėtų ir drąsiai nu
galėtų sunkenybes, kurios pastoja kelią dorybei.

Bažnyčios Nuopelnai Senovejė
Norint įsitikinti, užtenka truputį prisiminti seno

vės pavyzdžius. Čia minime tik atsitikimus ir dalykus, 
kurių niekas neginčija; būtent, pirma, pilietinis žmo
nių gyvenimas buvo iš pamatų atnaujintas per Krikš
čionybę; antra, per tą atnaujinimą žmonija ne tik žy
miai pažengė pirmyn, bet ir sugrįžo nuo žlugimo į gy
vybę ir pasiekė tokią tobulybę, jog didesnės už ją ne
buvo nei pirmiau nei ateityje nebus; trečia, visų šitų 
gėrybių šaltinis ir tikslas yra Jėzus Kristus; kaip vis
kas yra kilę iš Jo, taip turi prie Jo ir grįžti. Kada žmo
nijoje įsigalėjo Evangelijos mokslas ir pasaulis pažino 
didžiausią Dievo žodžio įsikūnijimo bei žmonių atpir
kimo paslaptį, tada Kristaus dvasia apėmė valstybes ir 
jas pripildė įsakymais ir nurodymais. Taigi, jeigu šian
dieną reikia mūsų visuomenę gydyti, ji tik prie Krikš
čioniško gyvenimo ir Krikščionybės dėsnių sugrįžus te
bus išgydyta. -

Irstančioms draugijoms labai teisingai patariama 
žiūrėti į tas pradžias, iš kurių kiekviena kilo, nes kiek
vienos draugijos tobulumo pamatas — stengtis dirbti 
jr pasiekti tas tikslas, dėl kurio ji buvo įsteigta, — žo
džiu, kad draugijos pastangas bei kryptį turi kelti ta 
pati priežastis, iš kurios ir ta draugija pakilo. Todėl 
nukrypti nuo pirmykščio tikslo reiškia žlugti, grįžti 
prie jo, reiškia pagyti. Kas čia pasakyta apie visą vals
tybę, lygiai taikoma ir tam piliečių luomui, kuris savo 
pragyvenimą darbu užsidirba ir kuris yra valstybėje 
gausiausias. '

Bažnyčia Rūpinasi Darbininkais
Bet nereikia manyti, kad Bažnyčia, sielų išgany

mu besirūpindama, užmiršta visa, kas liečia žemišką 
žmonių gyvenimą. Bažnyčia ypatingai rūpinosi apie 
darbininkus žmones, kad juos išvaduoti iš tų vargų, 
kad jie galėtų susilaukti geresnio gyvenimo. Tam tik
slui pasiekti Bažnyčia nemažai jau daro tuo, kad ragi
na įr moko dorybių. Krikščioniški papročiai, kur jie 
pilnai laikomi iš dalies jau patys vieni savaime didina 
žmonių gerovę, nes sutaiko žmones su Dievu, visų gė
rybių pradžia ir šaltiniu; jie suvaldo žmonių gobšumą 
ir pomėgių geismą; tai dvi ydos, baisiausios mūsų gy
venimo ligos, dažnai darančios nelaimingą ir turtin
giausi žmogų; dorybės išmoko žmogų tenkintis sveiku 
valgiu ir gyvenimu, papildant savo įeigas taupumu ir 
vengiant visų tų ydų, per kurias žmogus išleidžia ir di
džiausius turtus bei gražius ūkius. Be to, vargšams 
padėti Bažnyčia steigia įvairias įstaigas, tinkančias 
darbininkų žmonių vargui palengvinti. Tais savo lab
darybės darbais Bažnyčia taip pasižymėjo, kad už tai 
ją giria ir jos priešai.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kas tikrai sudaro tarp žmonių brolybę?
2. Ar Bažnyčiai tinka nagrinėti darbininkų klau

simus? Ką senovės istorija apie tai liudija?
3. Ar Bažnyčia tik rūpinasi sielų išganymu? Ar

tas svarbu? /t e mat obsvtsB^ f ■ ■
4. Ar Bažnyčia turi žemiškam žmonių

gyvenimui? s'rnšjjvca una/’ Svjig/J
5. Ar pirmuose amžiuose Bažnyčia rūpinosi darbi

ninkais ir vargšais? ■‘•‘•'f
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GUL ŠIANDIENĄ...

Gul šiandieną štai ant šieno 
Karalaitis iš dangaus, 
Sukūrėjas, Atpirkėjas 
Nusikaltusio žmogaus. 
Vargšų luomą Jis pamėgo,- 
Piemenėliai todėl bėgo 
Pirmi Jo pasveikinti.

Šventus jausmus atgaivinę, 
Bent atjauskim Jo vargus. 
Tik užgimęs Kūdikėlis 
Kenčia nepatogumus: 
Prakartėlėj paguldytas, 
Vystyklėliais suvystytas, 
Kaip didžiausias beturtis.

Atsibuskim ir sukruskim 
Mes, Adomo aini ja: 
Pagailėjo ir atėjo, 
Kurio troško žmonija. 
Visa širdžia pamylėkim, 
Dėl Jo galvos savo dėkim,—

Vienas po kitam mūsų išeivijos veteranai darbuo
tojai keliauja į amžinybę. Štai ir vėl viena mirties au
ka pribuvo — tai a. a. kun. Vaclovas Matulaitis, ilga
metis mūsų veikėjas, dar užsilikęs nuo garbingų kun. 
A. Kaupo laikų. Tarsi nujausdamas, kad kelionė į am
žinąją tėvynę jau nebetoli, kun. V. Matulaitis pereitą 
vasarą aplankė žemišką savo tėvynę Lietuvą, kurią 
tiek mylėjo ir visuomet atsiminė. Jaunystėje jo iške
liavimas iš Lietuvos supuola su pačiais žiauriausiais
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kad ir padaro su Dievu santaiką, 
bet ne ilgam.

Trečioji žmonių rūšis, tai at- manęs neapkenčia, bet jie manęs

Komunizmas Tarp Negrų

B
, ten teisybė, t • 
liudija, kad ge- 

valdytojai — o ne 
geros valios žmonės, amžius ne
tvėrė. Kur šiandien garsūs Fa
raonai, galingi Romos impera- 

: toriai, kurie sakydavo: “tegul
Dideles reikšmės yra šie žo

džiai. Dažnai mes jų pilnos reik- 
kmės nesuprantame. Nesuprato 
.irgi anais laikais Jeruazlės ir viri Kristaus priešai. Jie kaip,bijo”. Kitaip Anglijos karalius 
[irgi anais laikais Jeruzalės ir Herodas, išgirdę apie Kristų no- Henrikas V pasakė: “kalbėkite 
jų reikšmę tik piemenys, kurie [ri Jį nužudyti. Tą daro dėlto, ir jauskitės laisvi, nes aš nesu 

I išgirdę tuos žodžius iš angelų (kad jie neturi ramybės su sa- tironas, bet Krikščionis kara- 
tarė vienas kitam: “Nueikime.vim, vienybės su artimu ir san-.lius”. Mūsų laikais gaila konsta- 
lig Betliejui ir pažiūrėkime to,|tykiavimo su Dievu. Jie kartoja tuoti faktą, kad yra tironų krik- 
kas įvyko, ką Viešpats yra veidmainingas senovės bedievių ščionių, kurių valdymas nėra 
mums apskelbęs”. Kiti nors ir kalbas. Apie juos popiežius Le-'paremtas gera valia, teisingu- 
buvo išgirdę, bet nėjo. Treti,[onas Didysis sako: “kad jie no-mu; bet, kaip senovės pagonių 
kaip Herodas išgirdęs norėjo nu-*ri kitiems įkalbinėti, jog negali- Romos valdytojų baime. Ku- 
žudyti Tą geros valios ramybės ma tikėti į To Kūdikėlio dievy-[riems pilnai tinka tas posakis: 
Skleidėją. |bę. Jokiu būdu negalima dasi- “tegul manęs neapkenčia, bet

Šiandien pasaulyje irgi yra , . , .
trijų rūšių žmonės: tikintieji,!į“;,netl?e V1*J *P.

Įleisti, kad Dievas gimtų kūdi- manęs bijo”".
• Pas darbdavius irgi gal ne 

apsileidusieji ir kovotojai prieš tas” Tas P°Piežius tikiems at’ P** visus, nėra geros valios su
lestų, geros valios ramybės sako: “Akli jūs savo apjakime.lyg teisingumo darbininkams 
Kunigaikšti i negalite suprasti, kad Kristaus atlyginti. Čia irgi daugiau bai-

! įsikūnijimas neskriaudžia Dievo mės, o ne teisingumo principo 
Kalėdoms atėjus, visi tikintie- didybės, bet yra Dievo galybės, laikomasi. Kur nėra Dievo mei- 

ji džiaugiasi Kristaus gimimo išminties ir gailestingumo ste- lės, ten nėra nei artimo meilės. 
Švente. Toje dienoje nušvinta būklas, kurį daro dėl žmonių iš- O kur meilės nėra, ten nei tei- 
visų ir vargšų akys. Nes, “Ma- ganymo”. Kristus atėjo pas sa- singumo negali būti. Tos ypaty-y . a. . . A a, v dAjo. įivo, ivid“ ganymo • la-ristus avėjo pas sa- sm.ffu.mo neffan dūli, ios ypaxy*

Ja.U nuo seniai komunistai taikosi prie Amerikos žutėlis gimė mums ir Sūnus yra vuosius žmones, bet savieji Jo bes žmogui būtinai reikalingos, 
negrų ir žada jiems bolševikišką rojų. Rodos, niekur mums duotas, Jo vardas yra ste- nepriėmė. Jis nerado tinkamo kad turėtų ramybę geros valios, 
jie geresnės dirvos savo agitacijai nerastų. Negrų pa- būklingas, Patarėjąs, Dievas, kambario, tik kūtelę; tinkamos Per šias Kalėdas maldaukimev w va v mi*. w v.^***.^ V G -- -   - —Q--------------------- ---------------------- — —   — "E £ , a. v ACUllUal 1U, Vilk » 1 UI OlOC IX1O>XU.<IUA.MXXC;

rusų persekiojimo laikais. Tai buvo Žandaro Vonsiac-'dėtis Dėdės Šamo Šaly iŠ tiesų nepavydėtina. Jų tėvų galingas, ramybėsoKunigaikštis, lovos, kaip tik ėdžias; kitų rūbų Kristaus ramybės sergančiam 
kio šėlimo laikotarpis — 1895—97 m. Be V. Matulaičio tėvai buvo atgabenti iš Afrikos kaipo vergai dirbti ateinančių amžių Tėvas”. Tikin- -•’----------------------------------------------x-------------------------------------------

išrauta iš Seinų seminarijos A. Miluką, J. Sutkaitį, A. medvilnės ir tabako plantacijose ir farmose. Jokių pi- tiemsiems šios šventės linksmos 
Kaminską ir keletą kitų tautiniai susipratusių klieri-pietiškų teisių jie neturėjo ir priklausė ponams kaip dėl to, kad jie yra santaikoje su

2 " ‘ paleido gyvuliai. Galėjo juos parduot, išmainyt. Jei kuris dar- ^V1“’ su* artimu. ir su ihevu.
darban tą katalikišką ir lietuvišką uolumą, kurio buvo bininkas negras pabėgdavo, tai jį medžiodavo kaip lau-
kupini. Kai jau po tiek metų atsižvelgiame į tuos lai- kinį žvėrį ir be jokios atsakomybės galėjo nušauti. [ rLnybe“
kus, tai pradedame suvokti Dievo Apveizdos kelius. Dabar negrų vergų jau nebėr. Legaliai jie turi lais- 84
Net rusų persekiojimą ji gražiai sunaudojo, nes tuo- vę ir piliečių teises, bet tai tik ant popierio. Tikrovėje 
met Amerikos lietuviai kaip tik buvo pristigę vadų. tJ'- -J—1, -----——1, —J—L ---------

Klierikas V. Matulaitis užbaigė seminariją Over- su jais nesantykiauja: baltieji nevalgo toj pačioj vai- n®Ja11 n^s Jie
brooke ir įšventintas į kunigus, pradėjo darbuotis Phi- gykloj, nevažiuoja tam pačiam vagone. O bet gi tarp v^y ®uKr^us 
ladelphijos vyskupijoje, kur visados priklausė. Bet te- negrų yra ir apšviestų žmonių: mokslininkų, profeso- Jie būti santaikojg su 
ko jam ir kitose vietose pabuvoti. Kai kurį laiką yra rių, literatų, profesionalų. Jie giliai atjaučia savo nely-'artimu Vienok tag jiems pilnos

kio šėlimo laikotarpis — 1895—97 m. Be V. Matulaičio tėvai buvo atgabenti iš Afrikos kaipo vergai dirbti ateinančių amžių Tėvas”. Tikin-

kų. Jie beveik visi persikėlė į Ameriką ir čia
• Kas turi tą trejopą vienybę, tas 
yra geros valios ir tas jaučia tą 

... Svarbu tad 
visiems būti vienybėje su Dievu, 

tai jie ujami, persekiojami, linčiuojami. Pietuose nieks' Apsileidusieji katalikai pilnos 
.. . .. v. . . nAcrsli tiirSH n&c -iw»j

gybę ir daromas jiems skriaudas. Tad nestebėtina, kad ramybės niuteikia.J*Jie\fk**s^ 
ve apgaudinėja, savo sąžinę ap
snūdusią laiko. Karts nuo karto,

klebonavęs net tolimame Grand Rapids, Mich. L. _
Visuomeniniame gyvenime kun. V. Matulaitis vi- komunistai prie jų ypatingai kimba ir sako: jus netu-1 

suomet stovėdavo prieky, neieškodamas garbės nė va- rite teisių, tai negalite nieko nustoti, o galite pelnyti 
dovybės, bet šiaip visur dalyvaudamas. Jam ypač rū- lygybę ir laisvę, jei susidėję su komunistais, kovosite 
pėjo SLRKA ir Motinėlės reikalai. Tos dvi naudingos už savo teises.
organizacijos įsikūrė kaip tik išeivijos atsigimimo pra-' Tačiau stebėtina, kad komunistai, tokiose palan
džioję. Susivienyjimas būrė į vienybę katalikų darbi- kiose sąlygose tarp negrų dirbdami, taip maža randa 
ninkus, Motinėlė šelpė moksleivius. Nevienas iš dabar- pasekėjų. Viens kits pamėgina ir pameta. New Yorko 
tinių vadų - veikėjų yra jos pašalpa pasinaudojęs. [daly, Harleme, dvi inteligentės negrės kurį laiką buvo 

Velionis kol dar buvo jaunesnis ir sveikesnis, daly-, susidėjusios su komunistais ir uoliai varė drganizavi- 
vaudavo visuose svarbesniuose seimuose. Lietuvos at- mo darbą, bet dabar visiškai nusivylusios išstojo iš kę- 
sigimimo momentu jis parodė daug karšto ir sveiko munistų partijos ir karčiais žodžiais aprašo savo įspū- 
patriotizmo ir visomis išgalėmis rėmė nepriklausomy- džius. Jos ten rado “priespaudą, gąsdinimus ir veid- 
bės pastangas. Buvo tykus, neieškąs reklamos darbuo-Įmainiavimus”, kuriuos baltieji gausiai teikdavo juo- 
tojas, ištikimai Dievo ir tėvynės tarnas. Lai gerasis‘diesiems. Jos reikalauja “kalbos ir veikimo laisvės”, o 
Viešpats jam atlygina. K. i to pas komunistus kaip tik nėra. Yra tik vergiškas pa-

v •

MARCEL CHAMINADE.

Sovietų Įtaka Ispanijoj, 1919-1936
Perspausdinta išTheTablet (London), 

Spalių 8,1938

Nuodugniau tyrinėjant Civilinį Ispanijos 
Karą, vis daugiau tenka įsitikinti, kad lemian
čią rolę jo dirvai paruošti suvaidino Sovietai. 
Taip didelė čia buvo jų įtaka, kad galima sa
kyti, jog žodis “civilinis karas” netiksliai nau
dojamas, net galėtume teigti, kad nebuvo nė 
Ispaniškos Revoliucijos; buvo tik Rusų Revo
liucija, užsieny surengta, arba dar tiksliau — 
tai buvo Rusų - Prancūzų revoliucija, įvyk- 
dinta Ispanijoj, po aštuoniolikos metų nuola
tinių pastangų.

Tai buvo, kaip žemiau pamatysime, išskir
tinai Maskvos darbas, prasidėjęs tuojau po 
karo, 1919 metais, ir įvykdintas iki mažiausių 
planingai sugalvotų smulkmenų. Pagarsėjęs 
Lenino pareiškimas, kad po Rusijos Ispanija 
pirmiausia turės sovietus, toli - gražu nebuvo 
kokia pranašystė. Tai buvo tik atskleidimas 
nustatytos ir jau vykdomos programos. Savo 
propagandą Maskva pradėjo Barcelonoj, ta
me industrijos centre, kur daugiausia revoliu- 
cijonierių buvo privisę. Jau pabaigoj 1918 m. 
Barcelona pasiuntė savo agentus į Cataloniją, 
kad jie pasidarbuotų sindikalistų centruose. 
Jų darbo vaisiai tuoj pasirodė. Po naujai iš
keptųjų komunistų spaudimu organizacija 
“Čonfederacion Nacional de Trabajadores” 
(Nacionalinė Darbininkų Konfederacija) sa
vo metiniam susivažiavime, įvykusiam Mad
rido teatre 1919 m., nutarė prisidėti prie Tre
čiojo Internacionalo, nežiūrint griežtos Sindi
kalistų - Anarkistų opozicijos. Tą nutarimą 
pravarė rusų pasiųstieji agentai: Angel, Pes- 
tana, Eusebio Carbo ir Salvador Quemedas. 
Visi jie buvo delegatais Kominterno kongrese 
Maskvoj. Tuo būdu, vienu ypu sovietams pa
vyko įsiskverbti į patį vidurį Ispanijos darbi
ninkų judėjimo.

kaip tik vystyklus. Vienas rašė- pasauliui. Kad žmonija pasigy- 
jas sako: “Pasaulys buvo pavir- dytų iš tos vėžio ligos, puikybės, 
tęs į tvartą. Žmonės buvo atsi- keršto ir visokių izrrtų. Žmogus 
davė gyvuliškiems palinki- troško su Dievu susilyginti, Die- 
mams”. Dėlto pas juos nebuvo vas išpildė tą norą tapdamas 
ramybės. ' žmogumi. Su Kristaus užgimi-

Po pasaulinio karo Žmonija 
apsirgo vėžio liga, kuri ją ir po 
šiai dienai kankina. Pranyko ar-t 
timo meilė. Valdininkai, dikta
toriai sukvailavojo valdymo 
manija. Pasirinko sau obalsį: 
kas tavo tai mano, o kas mano 
tai ne tavo. Ką aš darau tai ma
no dalykas, o ką tu, tai aš turiu 
žinoti. Egoizmas, puikybė pasie
kė aukščiausi laipsnį. Pas to-

taikavimas ir prisilaižymas viršūnėms, o viršūnėse 
žiauri brutališka diktatorystė, daug aršesnė negu pas 
kapitalistus. “Aš manau, — sako viena iš jų, — kad 
komunizmas daro negrams daugiau žalos, negu kuri 
kita nelaimė”.

Tos negrės tik tada pamatė pragaištingą komu
nizmo veiklą, kada jau jame pabuvojo. Čia kaip tik ir 
glūdi visa nežinėlių tragedija, kad tik tada supranta 
pavojų, kada jau pirštus nusidegina. Komunizmas tai 
kaip gaisras. Iš tolo jis didingai raudonas ir net gal 
gražus pažiūrėti, bet priėjęs arčiau nudegsi, o visai arti 
— visas sudegsi. K.

Sulietuvino UDARNIKAS džioje suorganizavo streiką, kurs tęsėsi tris
✓ mėnesius ir apėmė visą jo sėkmingos darbuo

tės sritį. Čia jam taip sekėsi, kad parudeny 
Maskva pasiryžo suteikti kitą gudresnį smū
gį. Solis gavo stambią sumą pinigų, kuriuos 
gausiai dalino Asturijos darbininkų vadams. 
Tuo pačiu laiku jis pasiuntė savo agentų-agi- 
tatorių į Pietus varyti agitaciją tarp įgulos 
kareivių. Rugpiūčio mėnesy iškilo didelis re
voliucinis streikas Asturijoj ir tuo pačiu lai
ku pakėlė maištą Malagos kariuomenė, kas 
sutrukdė atsiuntimą paspirties iš Morocco. Iš 
Liaudies Namų, Bilbao, Solis padarė tikrą 
tvirtovę ir išlaikė apgulos karą prieš regulia- 
rę kariuomenę. Už tokius pasitarnavimus So
lis buvo pakeltas į Trečiojo Internacionalo 
ekzekutyvio komiteto narius.

Dabar jau buvo priruošta dirva vieningam 
komunistų frontui, kurį sudarė Katalonijos, 
Baskijos, Asturijos ir Andalūzijos komunisti
nes federacijos, vadovaujant naujam komite
tui, kurio viršūnėje buvo Joaųuin Maurin, 
Canet ir Martin Sastre.

Įstojus į valdžią generolui Primo de Rivie
ra, komunistų propaganda buvo priversta su
sičiaupti. Revoliucinis sąjūdis buvo sutram
dytas, bolševikų agentai įkalinti, arba pabėgo 
į užsienį. Solis, laikinai pasislėpęs Paryžiuje, 
vėl sugrįžo į Ispaniją ir mėgino pulti Ataran- 
zaso kareivines Barcelonoj, bet žygis nepa
vyko, ir jis buvo suimtas. Jo du pagelbininku 
Leon Trilla ir Bullejos taip pat nesėkmingai 
mėgino sukelti riaušes Bilbao. Susispietimas 
darbininkiškų organizacijų prie diktatūros 
ir susitarimas darbininkų vado Largo Cabal
lero su Primo de Riviera parodo, kad smarki 
bolševikų propaganda vis dėlto gilių šaknų 
Ispanijoj nebuvo įleidusi.
' Laikinai sustabdyti sovietai, bet gi nepasi
davė. Savo darbą jie tęsė toliau, bet šiuo at
veju jau tik po žeme, palėpėse, nes neišdrįso 
aikštėn išeiti. Dabar jie darbavosi užsieniuo
se, daugiausiai Paryžiuj, kurs tapo marksis
tų intrygų centru. Čia susibūrė patys gabiau
si Kominterno nariai. Ištisi revoliucionierių 
būriai, rusų ir ispanų, buvo diriguojami žy-

Tačiau tokioj tradicionaliai katalikiškoj ir 
stipriai individualistinėj šaly kaip Ispanija, 
didelė dauguma žmonių buvo ne tik priešinga, 
bet ir smarkiai neprietelinga bolševikų skel
biamam mokslui. Matydama tokią smarkią ir 
tiesiog nepakenčiamą opoziciją, Maskvą 1921 
m. atšaukė savo agentus ir ryžosi pakeisti sa
vo taktiką. Iš Barcelonos į sovietiją atvyko 
jau kiti agentai naujiems planams išdirbti. 
Jų sąstatą sudarė šitie asmenys: Joaąuin 
Maurin, Jesus Ibanez, Hilario Arlandiz ir An
drės Nin, kurs buvo pabėgęs užsienin už nu
žudymą Tarybos pirmininko E>ato. Po ilgų 
svarstymų jie nutarė, kad bus geriausia sus
kaldyti Darbininkų Konfederaciją. Tam su
manymui įvykdinti buvo paskirtas Angel Pes- 
tano. Jam tai pilnai pasisekė. Tiesiog nuvyko 
į Konfederaciją ir, Kominterno liepiamas, pa
darė paskaita temoje: “Ką aš esu matęs Rusi
joj”. Paskaita buvo taip sutaisyta, kad supju
dytų anarkistus - sindikalistus su socialistais- 
komunistais. Kaip buvo numatyta, anarkis- 
tai - sindikalistai lengvai laimėjo. Eidami 
Maskvos instrukcijomis, socialistai - komu
nistai tuč tuojau rezignavo, ir tai davė progos 
sukurti naują grynai komunistinę partiją, pa
gal rusišką modelį. Partijai organizuoti buvo 
nuskirtas A. Anguiano ir buvusia artilerijos 
karininkas Perez Solis, labai veiklus, bet nu
sivylęs dėl nepavykusios karjeros žmogus.

Turėdamas jau suorganizuotą komunistų 
partiją, kurios centras buvo Madride, sovie
tai jau galėjo pereiti į ataką. Perez Solis, no
rėdamas parodyti savo gabumus ir uolumą 
ir neužvilti sovietų pasitikėjimo, pradėjo sa
vo darbą Bilbao, kur ir įsikūrė sau buveinę. 
Iš ten jis paskleidė agitaciją Baskų pajūry ir 
Asturijoj. Vienus darbininkus bardamas ir. 
neigdamas, kitiems pataikaudamas, jis vei
kiai juos suskaldė į komunistų ir anarkistų 
grupes. Pirmam išbandymui jis 1923 m. pra-

. v

i žmogumi.
i mu “pasirodė išganytojo malo
nė visiems žmonėms, mokinanti 

į mus, kad išsižadėję Dievo bai
mės ir žemiškų geidulių, blaivai, 
teisingai ir maldingai gyventu- 

7 mėm šiame pasaulyje, laukdami 
’i palaimintos vilties. Artinkimės

i tad su pasitikėjimu prie Kūdi- 
i kelio sosto prakartėlėje, kad 
i apturėtume reikalingos pagel
bos malonę, įgyti geros valios 
ramybę su savim, su artimu ir 
reikalingos pagelbos malonę, į- 
gyti geros valios ramybę su sa- 

[vim, su artimu ir su Dievu.
____________

Popiežius Sveikas, Duoda 
Audijencijas

VATIKANAS, gruodžio 20, — 
Popiežiaus Pijaus XI sveikata 
vėl sustiprėjo, jis darbuojasi ir 
kaip pirmiau suteikia audijenci- 
jas. Popiežius yra 81 metų am
žiaus.

maus žurnalisto, rusiško žydo Hijos Ehren- 
burgo. Kai tik Rivieros diktatorystė buvo lik
viduota, jie visi, Ehrenburgo vedami sugūžė
jo į Ispaniją. Tuojau prasidėjo socialinės sui
rutės ir streikai Passajese, San Sebastiane, 
Bilbao ir Sevillėj, kurių charakteringas kurs
tymas, smulkmeniškas paruošimas ir vedimo 
metodas buvo imte paimti iš sovietų sandėlio. 
Eilinė netvarka ir suirutė dar buvo pagyvin
tos terorizmu, kurį išskirtinai sukėlė ateiviai, 
atsigabenę stambias svetimų pinigų sumas.

Bet su įsikūrimu respublikos išsivystė pa
ti smarkiausia sovietų veikla grynai revoliu- 
cioninio pobūdžio. Su neįtikėtinu spartumu 
Maskva padaugino savo pastangas, propa
gandą ir kovotojų būrius. Pirmiausiai pasiro
dė bedievių sąjunga, kuri tuoj pradėjo steigti 
bedieviškas mokyklas, ypač provincijoj. Pas
kui ją sekė kitos organizacijos: Revoliucinių 
Menininkų ir Rašytojų draugija, Raudonųjų 
Tarptautinių Artistų būrys, ’ Revoliucinių 
Studentų Sąjunga, Proletarinis Teatro ir Ki
no klubas, Proletarių Moterų Sąjunga, atle-< 
tiška darbininkų grupe, Nacionalinis Antie 
Fašistų Komitetas, Raudonosios Internacio
nalinės Pašalpos ispaniškoji sekcija, U.S.S.R. 
Draugų organizacija ir kt.

Tokioj šaly kaip Ispanija, kur laikraščių 
skaičius buvo labai apribotas ir vos tik kelios 
knygų spaustuvės, staiga priviso visa eilė 
spaustuvių, kurios pradėjo spausdinti tiesiog 
neįmanomą skaičių knygų, laikraščių ir žur
nalų. Visi tie spausdiniai buvo skiriami komu
nistinei propagandai. Editorial Mar, Edito- 
rial Jason, Raudonosios Rusijos serijos, Edi- 
toriales Ulises, Studijos, Seksualinė Reforma, 
Pasaulis Paveiksluose, Rusija šiandie ir tt 
Cenito spaustuvė išleisdavo mažiausia po vie
ną komunistų knygą į savaitę. Rožės Luxem- 
burgaitės, Bijos Ehrenburgo, Karolio Mark
so, Engelso, Lenino ir Stalino raštai desėt- 
kais tūkstančių buvo spausdinami. Kioskai 
ir knygynai mirgėte mirgėjo raudonąja lite
ratūra; daug buvo ir nešvarių raštų, užvaldy
tų seksualine edukadja- Revoliucioninių raš
tą vertiniai, specialiai Ispanijai taikomi, buvo
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Marija Aukštaitė

Vargų skarmalais drisko die-: Ji atsiremia pečiais į jo kruti
na, badu sulopyta. Balti taškai nę — pina savo motinišką laimę, 
sukinėjosi ore, vėjas suposi elek- Tik kai stogo skardą subeldžia 
trų vielose, miestas atsimerkė ' vėjas, kai teškia rūdėsių plašta- 
šviesomis. jka į sieną, tada Irena krūptelia,

Prie seno fabriko prilipus luš-, nublanksta ir Juozui širdis... 
na, barbeno stogo atbrizgusią Kažkaip susimeta gyvenimas 
skardą, kažkas cypavo palėpiuo- j prieš akis, nedarbu, alkiu ir 
se. j skurdu sukarpytas.
- N^i: Noel- - nuskrydo kaij kas rieS šilim ,,

paukščiai beklykaujancių vaikų Kas ieš dvasinį ,, Juo_
garsai, prašinate pro fabriko is- nusiima savo švark 
dužusius langus ir mūrų uzker- Irenos iSsivynioja iš
tėse dingo. ... . pieros rūkytą silkę, stambia

Lusnoe stogo skarda vis pok- laštaka at lėšla duonos šmotą> 
sėjo linguodama vis mojavo vm-j ir su Juodu
giais valsą, brazdėdama ir svilp- mWta jr KMjas Tik kai 
dama taške lyg plaštakomis i var.
lusnos beveik griūvančias šie- pai „Bemelių„ misioms. juodu 

susikaupia ir ilgai žiūri į tamsą.. 
Kažkas nepaprasto, brangaus, 
sava ir artima, tik juodu negali 
šią-nakt išeiti iš namų...

j Kalėdos Juozui praėjo su li-

----- - • \..........................* ""T 
akmenėję lūpos prisispaudė prie 
mažo sūnelio garbanų, ir iš mo
tinos glėbio nuskendo smulkutė! 
būtybė į amžinos tylos mažutę 

{pilį.
— Sūneli, palieki... — skrydo 

kai nekalti balandžiai žodžiai, 
bet Irena neverkė. Kas supras 
Irenos dvasią?! Ji šiandien kai 
akmeninė. Tedūsauja už ją vė-; 
jai, teverkia audros. Ji soti pa-l 
remta širdy vilyčia, nusekė aša
ra kai nuo sausros upelis.

Pakrypus žvakelė blaksi... Šil
kiniai lavonėlio garbenai papurę; 
aukso sūkulėliais išsidraikę, juo-! 
se nardo Motinos Irenos sustirę 
žvilgsniai... Ji per visą metelį) 
šiuos šilko pūkelius po vieną nu
bučiavo, ir šimtus kartų juos nu
glostė.

Per tą laiką ir visa aplinkuma 
kiek pakitėjo: Iš seno, belangio 
fabriko — iškilo naujais kami
nais milžinas, ir pirma sirena 
nukaukė Adventų išvakarėse. 
Vidui kai slibinai raitosi maši
nos, kruta kaip skruzdės darbi
ninkai, tik Juozui nėra vietos — 
dėl vienos Irenos.

Nekartą cilinderiuotas fabri
ko savininkas misteris Bobas 
beldėsi į lūšnos duris, nekartą 
TrpnQ vilinin i Irinn toatriic i na.

j

PALAIMINTOJI NAKTIS ’

Ireną viliojo į kino teatrus, į pa
sivažinėjimus — Irena rimtų a- 
kių požvilgiu vis atsakydavo — 
“ne”.

Misteris Bobas nirto. Pakry-j 
pusią lūšną pasiryžo iš fabriko; 
pašonės nušluoti. Ir sužinojęs, j 
kad Irenos sūnų nešasi angelų; 
sparnai — sumanė grįždamas 
nuo buhalterio užsukti.

Liuksusinis auto sustojo ties 
lūšna. Ši rodos labiau pakumpo, ‘ liemenį. Ji atsinešė dar vieną 
pavirto, rūdžiuotos skardos nu- i žvakelę, ilgai virpėdama ranka 
sibeldė. Šalčio lelijos tvyksi kai taikė knatą ant kitos žvakės 
ežere langų stikluose, žiemos liepsnos, o akyse raibo tūkstan- 
brilijantų varsos, beria Bobui Čiai žiburėlių, 
taką.

— Ubago pilis — susimetė jam Bobas kai ji baigė darbą, ir at- 
skiemuo... — Bet šios šeimos ži- kišo stiprią, plačiu delnu ranką.

nas.
Irena sėdi palangėj. Nuo fabri-; 

ko sienos atsimuša kruvina švie- i 
sa į lūšnos langą ir į jos lūkesio 
apsemtas akis.

Tik dienelė... Ji bus motina,; kusia puse rūkytos silkės, bet 
kaip visos motinos. Ji glaus, bu- užtad glaudė motina Irena naują 
čiuos... Tai kas, kad kelios die- gyvybę prie savo širdies laimin- 
nos kai gniūžtės nusistūmė be ga ir patenkinta, 
duonos plutos... O ten, kad švie- Lūšnoj vargai nesimainė — 
sos vielas nukarpė — tai menk- Juozas nedirbo. Paniuręs grįžda- 
niekis. Dar geriau, parėjęs Juo- vo iš miesto, susirūpinęs, alkiu 
zas nei nepastebės, kad ji šian- perkritęs. 
dien serga ir issikentėjus. Irena kasdien vis labiau balo, saiciuuv... — oti sius dcuuud z.i-ouync,, paaviu

Jis įsivertė pro duris su duo-nyko. Jos uosilkų akys išsprogo'dinys, tikrai gali didžiuotis žu-' — Gerą vakarą mister Bob... Ir 
nos kepalėliu, su rūkyta silker didesnėmis, lūpų purpuras ap|e-jvių uosilkinių akių karaliene! — 
nfes tai Kūčių vakaras. jmo. Bet gražus veido sudėjimas "--------

— Irena, kur tu mažyte, atsi- dar daugiau paryškėjo, išsiskyrė 
9! -MC AŠV.O + MrAlrnif/i ... 5 ."..ri r. i

gražia. Nors bado dienos tirpo, 
bet nauji vargeliai snigb.

• • •

Kitos žiemos speigai ūžė ir 
daužė lūšną. Kvatojo pakrypusiu 
kaminu vėjas, o mažas kartelis 

į pasibeldė į duris.
Irena gniaužė skausmą... Su-

nfes tai Kūčių vakaras. jmo. Bet gražus veido sudėjimas
— Irena, kur tu mažyte, atsi- dar daugiau paryškėjo, išsiskyrė

liepk?! — jis eina tamsia lūšna savo forma, švelnute ir dieviškai 
ištiesęs glėbį — gaudydamas 
šešėlius. • -j
— Aš čia mano Juozai... Tyliu 

ir mąstau...
— Įdomu apie ką ?
— Žinai, Kūčių vakaro planai 

platūs... Eikš, nuklosiu savo 
mintis... abiejų džiaugsmą.

jis mąstė.
Išgirdęs Juozas pono Bobo pa

žįstamą nusikrenkštimą 
virpėjo, 
galui girgždančias duris.
— Gal pakalbins į darbą? — 

pagalvojo. Prišoko, pastūmė kė
dę, lenkėsi nuauti kaliošus.

Bobas pūpsojo pasipūtęs ir 
storą kaklą kiek į priekį atlen
kęs, per nosis šnypštė. Jo mažos

su-
pašoko, ir atidarė iki

Naktis Nazarete tysojo šešėliuos... 
Debesiai skaroti iš padangių sįinko.
Ošė palmių sodai, dingo audra smėliuos... 
Audė medžiai maldą, į Betliejų linko.
Skurdus vyras veda Mariją už rankos, 
Jiems nėra vietelės prie židinio šiito...
Vis duris uždaro... Žmonės žodžiais trankos... 
Tad, beldžias į kūtę, “gal gi čia priimtų?...
Asilas ir jautis, šoko, atsiduso... 
Suklupo ant kelių, ašaros ištryško...
Jie gardą užleido, džiūgavo uždusę,
O angelo veidas sale ėdžių blyško.
Žalios eglių šakos miškuose nusviro... 
Sužiuro žvaigždynai į Betliejaus kūtę.
Okeanų bangos lašeliais pabiro... 
Vėjų arfos ūžė, smuikavo ir pūtė.
BrMijantų dausos, aušrine kinkytos: 
Per melsvąją erdvę arė maldų vagą!
Gardas, ėdžios prastos, šieno prikratytos... 
O iš skliauto žvaigždė jau spindulius sega.
Saulių aureolė susuko vainiką, 
Spindulių kasomis Jėzulį surišo...
Ir nuleido žemei Mažulėlį pliką...
Vos nuometu savo Marija aprišo.
Trimitai pasklydo, piemenys atbėga...
“Ach, Betliejau!” šaukia: “Tu garbė padangių!” 
“O, Gloria!” skamba toga ir sermėga,
Ir žiogeliai čirpia iš prastų palangių.
“Ach, Betliejau!” šaukia: ir širdis vilyčioj — 
Atsiųsk savo naktį išvargusiai žemei!
Juk ten varpas gaudžia tolimoj bažnyčioj, 
O maldos ir skausmas — jau padanges remia.

Marija Aukštaitė.

l

pūstais vokais akutės, nusekė 
paskui svyruojantį liekną Irenos

— Heilo madam, — nusilenkė

tamsta pas mus?...
— Taip. Bet rytoj tamsta pas 

mane... — kiek iš padilbų dėbte
lėjo į Juozą Bobas ir tęsė:
— Matai tamsta Irena, čia eina 

apie šį seną, atgyvenusį pastatą. 
Dabar viskas modeme ja... Ro
dos tamstos tėvas būdamas sar
gu mano fabrike, susilipdė šią 
lūšną ant mano žemės; ir aš pil
nai galiu reikalauti, kad tamsta 
ją nusikeltum. Ji neša gėdą ma-

be jaučio ir asilo. 
Bobas taip padik

tavo sulig savo skonio. Nes esą 
“visas pasaulis “Betliejaus pra- 
kartėlė j” neapsieina be šių visų® 
pridėčkų. Ir jo pily privalo būti ® 
kas nors “skirtingesnio”.
— Eche, puošnu! — jis sau su- I 

šnibždėjo. — Pašėlusiai puošnu. ’ 
Susižavės Irena iš tos lūšnos iš
traukta. Šių Kūčių vakarą atsi
žadėjau visų svečių tik dėl jos! j 
Dėl vienos svajingosios Irenos! I 
Viskas nusibodo... Tik dar viena 
širdy gija, tai ji, ji...

Glostė Bobo jausmą šėlstantį, 
virpanti aistra, širdis pakvaiši
mu dūko. Kampe mirkčiojo mel
sva dirbtina šviesa — Kalėdų 
dieduko akys. Išrikiuoti Bobo > 
giminės gipsiniai biustai, iš pal
mių išnirę žiūrėjo ir lyg primi
nė Bobui kažką žemo ir negar-

be J

no autoritetui. Lyg kad aš ne
mokėčiau tvarkyti savų reikalų!
— Ach, Juozai, kur jau pasidė

sim?... — sumetė rankas už gal
vos Irena. Ji nutilo, pasislinko 
arčiau karsto, ir žiūrėjo į vieną 
tašką.
— Pone, lenkiuosi tamstai su 

prašymu... — maldavo Juozas. 
Juk rytoj laidotuvės, ir Kūčių 
diena, kad taip po visų rūpesčių, 
po švenčių... o gal man ir dar
bą?...
— Na žinoma. Tik turi Irena 

ryt vakare būt pas mane.
Juozas nutylėjo, Irena nenu

girdo. Bobas storų kailinių klo
de sprandą panėręs — išėjo. 
Liuksusinis suurzgė, dūmų ka
muoliu atsiduso, parptelėjo ir 
judrioj gatvėj išnyko.

♦ ♦ •

1 Ant rytojaus po laidotuvių,

Juozas su
piety.
tarpdury, kažką siūlė 
netikėto.

Irena nelukšteno. Padavė Juo
zui. Jos rankos nekilo... Lūšna 
dvelkė tuštumu, liūdesiu ir niū
rumu.
— Irute, žinai ką, laiškas nuo 

misterio Bobo. Būtinai turi ten 
būti šį vakarą. Žmogus ir darbą 
siūlo. Galiu pradėti, kad ir šią
nakt naktine pakaita.
— Ach, Juozai... — ji nušlijo 

prie jo rankų, prisiglaudė, tylė
jo. Jos akys atsirėmė prilašėju
sias nuo karstelio žvakės gaubu
rėly, jis visai buvo panašus į 
kaukuolę.
— Neisiu ten... — ji moteriškai 

pasiguodė. — Čia Kūčios... Kaip 
tu liksi?... Juozuk, tu mane už
tarsi? A?...
— Irute, nebūk kūdikis, Aš be- bingo. 

veik žodį daviau...
— Juozai... — jos akys nusken- puotoj kanapoj, nerymavo ir 

do jo akyse, ji pradėjo virpėti, laukė Irenos, klausėsi skambu-
— Mažute mano lepūnėle, nusi- čio, klausė jos žingsnių,

ramink. Aš tik bandžiau sužinoti • * *
tavo mintį! . Irena su Juozu lūšnoj, ilgai šį
— A, a... išdykėli... — ji apsi- vakarą svarstė savo likimą. “Be

kabino jo kaklą, lengvu šypsne- darbo — nėra duonos” supuolė 
liu nusikaišė, uosilkų akys apsi-i abiejų išvada. O jei misteris Bo- 
suko rasa. Jis ilgai ją lingavo bas į darbą įstatys, tai bus ki
ša vo glėby, tylią širdies kalbą tas gyvenimas. 0 rasi ir lūšną 
viens kito be žodžių suprato. Iš- nenugriautą paliks ?... Tada ji 
vargus Irena užmigo. Už kalnų atsinaujins! Stogas nauja skar- 
skendo kruvina saulė. da užsiklos!

• • • ■— Eik... — paragino Ireną
: Juozas. — Tik ilgai nebūk. Pulk 
ant kelių, o kad ir į glėbį... — jis 
su skausmu ironizavo Ireną.
— Eiva abu... — ji pakvietė 

Juozą. — Eiva, gal ir prieisim?
— Allright! — jis nusijuokė.— 

i Tik jau Irute, pasipuošk, pas sa- 
ivo simpatiją traukdama.
; Irena nutylėjo. Kai Juozas 
barzdą skutosi, ji suspėjo užsi
mesti juodą, kuklią suknelę.
-r- Graži tu mano mažute, — 

grožėjosi Juozas savo jauna 
žmonele. Ir tiesa buvo kuo. Ji 
nors blankiais veideliais, bet su
augo, subrendo į grakščią taliją, 
iškilus biustas papildė liekno 
kūno formą, ūgiu rėmė Juozui 
pasmakrį. Visa veido forma —ji 

’ kiek priminė kuklų, nekaltą an- 
. gėlą.

Jie išėjo.
Ore beldėsi vakarų vėjas, šąlo, 
tik nesnigo. Pilis stūksojo graži 
kaip pasaka. Pilkų mūrų bokštai 

, (Tęsinys 5 pusi.)

Puošni kalne pilis sudegė ži- 
randelius. Išsitempęs tarnas 
krištolo stiklo durų sklandą pa
traukė. Jos atsivėrė kai į rojų 
dangaus anga. Tarnas paprastu 
mostu nusilenkė savo ponui, 
priėmė lazdelę, cilinderį, kailius 
ir net dantyse sumirkusį cigarą. 
Turtingų rūmų kertėse subruz
do tarnai, jie kuždėjosi, kad — 
“Jau parvažiavo misteris Bo
bas”.

Misteris Bobas išsirietė, pasi
taisė kaklaryšį, įžengė į didžiu
lę salę, ir prisidėjęs binoklėlį — 
žvalgė visą salės aplinkumą.

Čia tvyksėjo visu puošniu gro
žiu savaitę rengta Kalėdų egle
lė. Įvairiausių spalvų elektros 
lempelės švietė ir nešė mintį kur 
tai į pasakų kraštus... Betliejaus 
džiaugsmą simbolizavo tik šil
kas, pūkai, auksas ir prabanga. 
Jėzulėlis šilkuose gulėjo gražus 
kai gyvas. Tik ne ant šienelio... 
Jis buvo vienas... Be Marijos,

Jis gėrė. Nuvirtęs pliušu apri-

apsčiai prisiunčiami iš sovietijos ir talpinami 
žurnale “Rusija šiandie”. Plačiai buvo leidžia
mos į apyvartą tokios knygos, kaip Stalino 
“Piatiletka”, Jose Diazo “Liaudies Frontas”, 
Engelso “Marksas”, Kosarevo “Sovietų jauni
mas taikos viltis” ir Margaretos Nolken “Lai
svosios meilės apgynimas”. Tos knygos pa
tekdavo į milijonų rankas. Maskva nesigailė
jo lėšų ir dėjo didžiausias pastangas Ispanijai 
sudemoralizuoti.

Dar respublika vos tik kelis mėnesius buvo 
įsigyvenusi, o jau įvyko revoliucinių pasikėsi
nimų. Sovietų pinigais 1932 m. buvo įkurta 
organizacija vardu Confederacion Nacional 
dėl Trabajo Unjtario (Nacionalinė Vieningo
jo Darbo Konfederacija), kuri kontroliavo vi
sus Ispanijos komunistus, ir išdygo “Raudo
noji Gvardija”, būsimos Raudonosios ispanų 
armijos užuomazga. Ji rekrutavo parinktus 
naujokus - kovotojus, kuriuos tuoj siuntė į 
Rusiją mokytis revoliucinės agitacijos ir spe
cializuotis civilianiam kare. “Lakstantieji bū
riui” dar pratimus, kaip užimti dirbtuves ir 
paraližuoti policijos veiklą. Raudonoji Gvar
dija lavino komunistus - kovotojus, kaip rei
kia patraukti savo pusėn arsenalų darbinin
kus, kad revoliuciniam darbui užtektų ginklų 
ir amunicijos.

Pasidėkojant tobulai tos mašinerijos veik
lai, 1932 m. komunistų propaganda padarė di
delę pažangą. 1929 m. buvo tik 100 streikų. 
1930 jų buvo jau 527, 1931 — 710, ir beveik 
tūkstantis 1932 m. Bet 1933 m. streikų skai
čius pašoko netoli 3000. Jau pradėta skubotai 
ruoštis prie civilinio karo. Pagal rusų eksper
tų išdirbtą planą, visa Ispanija buvo padalyta 
į distriktus - apskričius, kurių centrai buvo: 
Madridas, Barcelona, Alicante, Valencia, To
ledo, Seville, Bilbao, Santander, Valladolid, 
Burgos, Leon ir Oviedo. Kiekvienas apskritys 
turėjo paslėptą arsenalą bei ginklų sandėlį. 
Buvo pageidaujama, kad apskričio pirminin
kas būtų pabuvojęs Rusijoj. Taip dviejuose 
Rytų apskričiuose viršaičiais buvo Andrės 
Nin ir Ramon Casanellas, abu tarnavusiu ru
sų kariuomenėj. Kiekvienas gyventojas turė

jo nuskirtą sau uždavinį. Aš pats esu matęs 
tose Rytų provincijose jau iš anksto pažymė
tų namų, kurių savininkai ėjo į bažnyčią ir 
skaitė katalikų spaudą, kad būtų žinoma, 
kaip su jais elgtis ateityje. Kokia neįmanoma 
daugybė ginklų buvo gaminama, galima kad 
ir iš to spręsti, kad provincijoj Oviedo buvo 
atrasta 116,000 Mauzerio šovinių, o po Asturi- 
jos sukilimo dirbtuvėj La Vega buvo sukrau
ta 80,000 šautuvų. Daugiausia čia pasidarba
vo Trabijos ir La Vegos dirbtuvių agentai. 
Panašūs amunicijos sandėliai buvo rasta 
Liaudies Namuose, Madride, pas įvairius ko
munistų vadus ir deputato Cortes Lozano bu
te.

Rugsėjo 14 d., 1934 m. komunistas Pinellos 
taip rašė laikraštyj “Renovacion”: “Revoliu
cija žygiuoja triumfališka eiga. Pirmieji revo
liucines strategijos žingsniai jau padaryti. 
Dabar užteks kelių žingsnių dinamito” Laik
rašty “Internacional Comunista” rugsėjo 25 
d. buvo parašyta: “Ispanijos padėtis tai tik 
laiko klausimas”. Rugsėjo 27 laikraštis “EI 
Socialistą” taip bylojo: “Tik laukit raudono 
signalo. Ateinantis mėnuo ar tik nebus mū
siškis spalių mėnuo! Mes jau pasiruošę mobi- 
lizuot mūsų armiją ir pritaikyti mūsų inter
nacionalinę politiką ir socializacijos planą.”

Betardant numalšytas Madrido riaušes, 
buvo rasta šitokios iš Maskvos atsiųstos in
strukcijos:

“Įvairiose vietose, ypač Madrido priemies
čiuose, reikia sukelti riaušes, ar — dar geriau, 
padegti bažnyčias ir vienuolynus. Tas pa
trauks policijos dėmesį ir suirutei iškilūs, 
bus lengva pasigriebti valdžią. •

“Gatvėse aplink Puerto dėl Sol reikia už
imti viešbučius ir ant balkonų pastatyti kul
kosvaidžius, kurie kontroliuotų vyriausybės 
Minus.

“Būkite kietaširdžiai ir pasiryžę. Nepasi
duokite gailestingai baimei, kad begriaudami 
vyriausybės pastatus, galite užgauti ir nekal
tų kaimynų namus”.

Už kelių dienų, spalių 5-to rytą, Asturijoj 
iškilo baisus maištas ir tuo pačiu laiku pana

šūs dalykai pasikartojo Katalonijoj ir kitose 
Ispanijos dalyse. Ten buvo įsteigti sovietai ir 
liaudies teismai. Per tą dvyliką dienų revoliu
cijos buvo 1,372 užmušti ir 2,921 sužeistų; su
deginta, visiškai ar dalinai sugriauta 63 vieši 
namai, 58 bažnyčios, 26 dirbtuvės, 58 tiltai ir 
730 privatinių namų. Atimta nuo maištininkų 
89,354 šautuvai, 33,211 revolveris, 31,45 bom
bos, 10,824 kilogramai dinamito ir 1000 viso
kių rūšių kulkosvaidžių.

Nežiūrint nepasisekimo, sovietų programa 
nė momentui nesustojo veikusi. Dar daugiau 
pinigų pradėjo plaukt į komunistų partiją re
voliucinės spaudos reikalams. Kaip grybai po 
lietaus pradėjo dygti naujos spaustuves. Ede- 
ya spaustuyė įsisteigė Lenino kpygyne, su 
Stalino, Krylenkos, Grinkos ir Molotovo raš
tais. “Europa ir America” spaustuvė gavo 
200,000 pesetų už atspausdinimą Stalino “Re
voliucijos Pagrindai”, Dimitrovo “Tarptauti
nis Liaudies Frontas”, Lenino “Valstybė įr 
Revoliucija” ir kitų atsiųstų iš Rusijos kūri
nių. Tos knygos buvo plačiai garsinamos ir 
pardavinėjamos už juokingai mažą kalną. 
Paskui dar pasirodė Stalino “Revoliucijos 
Strategija” įr “Proletarinės Revoliucijos Teo
rija”, Neubergo “Ginkluotas Sukilimas” ir 
Marcelio Kocho ‘Raudonoji Armija’. Spaustu
vė Castro išleido sensacinę Juan Gąrcią Mora- 
leso knygą “Raudonasis Kristus”.

1935 m. septintame Internacionale Komip- 
terno kongrese ispanų delegatas Garcįa, ‘iš
duodamas raportą apie komunistinės propa
gandos eigą Ispanijoj, pranešė, kad komu
nistu partija turi 55 laikraščius, neįskaitant 
priešreliginių ir seksualinių spausdinių, ku
riuos savo ruožtu leidžia bedievių sąjunga. 
Kadangi šitokie rezultatai buvo pripažinti dar 
nepakankamais, tai kongresas, kito ispanų 
delegato Venturos lūpomis pareiškė: “Mes 
užvesime negailestingo teroro režimą ir išžū- 
dysime visus buržujus”. Kongresas taip pąt 
nutarė duoti daugiau pinigų Ispanijos komu
nistų partijai. Tam tikslui buyo nuskirtą 5 mi
lijonai pesetų ir be to, dar atskirai duota pini
gų įsteigimui laikraščio Mundo Obrero, kurs
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bematant virto dienraščiu ir patrigubino savo 
skaitytojų skaičių. Taip pat, revoliucijai pa
skubinti, nutarta duoti pinigų ginklams, tar
pininkaujant Tarptautinės Raudonosios Pa
galbos draugijai, Paryžiuje. Pinigai turės būt 
siunčiami kas mėnuo. Įkurta ir laikraštis 
“Raudonoji Vėliava”, skiriamas specialiai ka
riškiams. Paskutiniais prieš revoliuciją mėne
siais sovietų pinigai beveik kasdien plaukda
vo į Ispaniją.

Netenka nėkiek abejoti, kad Ispanijos re
voliucija buvo suplanuota Maskvoj ir parem
ta sovietų pinigais, planais ir ginklais. Ispa
nijos raudonieji buvo tik įrankis Trečiojo In
ternacionalo rankose. Tai įrodo Maskvoj iš
dirbtoji kominterno programa vasario 27, 
1936 m., tuo pačiu momentu, kada Ispanijoj 
ėjo rinkimai.

Toji programa turi sekamus punktus:
1. Nuversti Prezidentą Zamorą.
2. Pulti karininkus.
3. Konfiskuoti krašto turtą, sunadionali- 

zuotį bankus ir industrijos įstaigas.
4. Sunaikinti bažnyčias ir vienuolynus.
5. Atskirti Morocco nuo Ispanijos ir įkurti 

teų nepriklausomą sovietų valstybę.
6. Išnaikinti buržujus ir jų spaudą.
7. Užvesti terorą.
8. Organizuoti raudonąją miliciją, kaipo 

raudonosios armijos užuomazgą. .
9. Pasigriebti valdžią revoliucijos keliu ir 

užvesti proletariato diktatūrą.
10. Paskelbti karą Portugalijai ir paversti 

ją sovietų respublika.
Kaip paskesnieji įvykiai parodė, visi šie • 

punktai, išskyrus 5 ir 10, buvo įvykdintį tų, 
kurįe valdė Barceloną ir Valenciją. Tie punk
tai pradėta vykdyti tuojau po rinkimų, taip 
sparčiai, kaip tik aplinkybės leido.

Balandžio mėnesy buvo nuverstas Pręzį- 
deptas Alcala Dainora. Prieš karininkus išei
ta su šmeižtais, demonstracijomis ir net fizi
niais puolimais. Cortese bei Parliamente užsi- . 
pultą ant tų, kurie numalšino Asturijos maiš
tą. Generolai Goded, Fanjul ir Lopez Ochoa 
buvo atstatydinti nuo tarnybos. Komunistų
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vainike medžių, mosavo senos 
vėliavos Bobo prodiedžių herbu, 
balto akmens apvadas baigėsi į 
juodais geležiniais vartais, prie 
jų drybsojo du liūtai.

Juozas paspaudė vartų skam
butį. Pribėgęs sargas, įleido tik 
Ireną. Kai ji atsistojo tarpvarty, 
ir dar bandė su Juozu pasitarti 
— vartai klemtelėjo spynomis, . 
ir ji pasiliko pilies pusėj.
— Eik mieloji, eik... — parągi- 

no Juozas. Aš čia tavęs palauk
siu.

Irena nuėjo.
• • •

Gražus, judrus siluetas i 
krištolinio stiklo durų dar atsi- svetimi?... 
grįžo... Dar pamojavo Juozui ir kai tos skruzdės 
dingo.

Bobas Ireną sutiko nuduotu guose ir bažnyčiose, 
pasipūtimu, cigaras braškėjo jo prašome... tik sau, bent gyvybei 
pirštuose. Jis paėmė Ireną už palaikyti, prastą kūną apdengti, 
parankės ir įsivedė į didžiulį sa- na ir kad dar nuo darganų, to- 
lioną. Į kioj pastogėj pasislėpti.

Irenai eglelė ir saliono pra- — Pasilik, mano rūme, 
banga — įspūdžio nepadarė. Jos' nesusivokė. Kažkas į-
jausmas vis bėgo uz vartų pas > į k a-
likusi Juozą. jos padorumą.

Bobas nustebo, kad “mužiko”! — Rena, dabar rimtai pasaky- 
jausmas vistik atkaklus... Jis ti-siu: Pasilik mano pily bent mė- 
kėjosi ko kito. Tikėjosi, kad I- nėšiui — tada paliksiu ant savo 
rena įeis, suplos rankomis, už- žemės lūšną, ištaisysiu, ir vyrui 
riks “That is beautiful!”, pas
paus jam ranką, nusilenks į glė
bį...

Bet ji tuojaus pradėjo apie sa
vo lūšną, apie savo vargus.

Bobas uždėjęs ant jos pečių 
ranką, pasodino į kanapą. Jis 
pasilenkė ir bandė jai šypsotis, — Tamsta nebūsi beširdis... — lyg nususęs, išvargęs. Tik kated- 
bet pamatė, kad jos uosilkinės jos lūpos nusikaišė s 
brilijantinėse rasose.
— Ko verki, vaikuti?... — jis leidus galvą slinko arčiau durų,

nugriebė jos smulkutes rankas į: — Stok! — suriko Bobas. Ir* 
savo delnus,- spaudė ir tylėjo. Jį kai ji atsigrįžo — sužibėjo jos a- 
visą užvaldė tik aistra... ją kyse mažutis mauzeris, kurį Be
griebti į glėbį, bučiuoti, glamo- bas atrėmė į jos krūtinę, 
nėti, glausti ligi apsvaigimo, Ii- — Sėsk, ir rašyji, ką liepsiu. — 
gi užuomaršos, ligi beprotybės. Irena atsisėdo. 
Kas jam lūšnos 
vargai?... ____________r,
pilgrimai... jie gali būt sotūs ai-, 
kiu... lūpų šilima užkaisti praga-i 
ro karštį... Kas jie, tie Juozas ir 
Irena?...” — jis galvojo: 
Bobo jausmas, jo deganti aistra, 
sudegins dabar Ireną savo glė
by, lūpų alkiu suvalgys..., o vė-

MŪSŲ LIETUVA, žavingas Nevėžio pakrančių vaizdelis VDV

laišką.Tarnas išnešė Juozui
Šis priėmęs pabėgėjo prie elek
tros stulpo, nervingai nuplėšė 
voką:

Išskaitė.
Kaip kuolas Juozą primušė 

prie stulpo. Jis nesučiaupė lūpų, 
pražiotomis vėpsojo, o Irena jo 
akyse išaugo juoda statula ligi 

• debesų, ir jos vardas dabar bu- 
. vo: “Klasta”. Jis bjaurėjosi sa

vo rankomis, kad ją glaudė, nu- 
— Ar jau viskas? Visa sąlyga? sišluostė lūpas lyg nuo prakeiki

mo. Pavertęs akis pasižiūrėjo į 
pilį, nusispiovė, pagriebęs akme
nį paleido į verando vijoklių sta- 

i garus, ir užsitraukęs skrybėlę 
žemiau — slinko gatve dvasioje

duosiu darbą.

— Taip.
— Niekados. Nors ir menkos 

moters garbe, tamsta savo auk- , 
so galybe — nežaisi.
— Aš priversiu.

šunelis, susiriečia girgždančio j 
lovoj, numeta ir pagalvę kur Į- 
rena gulėjo. Širdįs jąm verkia 
per visas Kalėdas, o ten lyg ty
čia prie fabriko sienos kelinta 
naktis staugia pilkas šuo, ir pa- 
skaudina niūrią atmosferą.

♦ ♦ ♦

Pilis — visa savaitė uždaryta.! 
Irena trečiame aukšte paveikshi 
salėj — neišleidžiama misterio 
Bobo iš ąkių. Jis jai siųlo įvai
riausias knygas, klaupia prieš 
ją ant kelių, viskas veltui... Ji 
griežtai pareiškė:
— Aįister Ęob, apipylk mane 

auksų, apvilk puošniausiu rūbų, 
uždėk brilijantus, perlus ar dei
mantus, aš liksiu vis ta pati 
dulkelė prilipus prie mano vyro 
širdies...
— Saulė viena — ir tu. Užges 

ji — užges mano gyvenimas. 
Klupau kaip beprotis prieš tave 
visa savaitė, vistik su gražiais 
žodžiais... Bet aš pavartosiu jė
gą, lordų giminės drąsą! .
— Nenusilenks mano skaistu-

sugeltu ros varpai tokiu šventu gaudesiu 
skausmu, veidai nurožėjo, ji nu- siurbiasi į jo sielą, ir kviečia... .

Juozas užėjo..
Puošnu, didinga... Vargonai ū- 

žia ir Kalėdų giesmės gimdo aša-į 
ras...- Tiek galvų palinkę prieš; 
altorių... “O tos visos moterų mo lelija, nors auklėta prastos 
galvos — viena klasta” Juozas lūšnos daržely — aš pavartosiu 

i mąsto. Juk Irena niekad neužmi-1 mano sielos užgrūdintą kietumą 
go be maldos... O dabar?... Taip'prieš lordų giminaitį Bobą, 
pigiai... Jį kaip šunį už vartų pa- — Och, beprote! Beširde! Gele- 
liko... - Jis artinasi prie Dievo žies gyslų, akmens širdies! 
stalo, kaupia širdį tik Šiam, 
Vienam... Vėl moteryse mato 
“klastingą” Ireną, sudreba, bė
ga. Nepajėgia atsispirti pagun
dai.

Parbėga į lūšną lyg primuštas

— Rašyk! — jis diktavo:
“Aš Irena Beržienė, pareiškiu 

tau, mano vyre Juozai, kad aš 
pas tave negrįšiu. Aš lieku mis
terio Bobo švelnioj ir šiltoj glo
boj, o tu gyvenk kaip nori.

Tavo buvusi Irena.” 
i Bobas nervuotai linkčiojo, dik- 
.tavo, ir vis garsiau pabrėždavo:

— O, taip. Nesutirps ant pigaus 
vilionių aukuro, išeis skaisti, be 
dvasinių retežių, paliks pilį, grįš 
į šaltą, prastą ir skurdžią lūšną, 
bile tik su juo, su mylimu Juozu.
— Už grotų!

— Kad ir ten, bile dėl mylimo 
žmogaus.

— Aš tave pasmerksiu... Teis
mas nuteis!...

— Ar tik žemės teismas turi 
nusprendį?... Ar tik žmonių lū
pos pasmerkimą ?... O Dieve, ne... 
Mano dvasiniai pasauliai sakys, 
kad aš laisva nuo visą žemės re
težių...

— Aš nugriausiu tavo lūšną.
— Pasauly esu tik viešnia... 

Amžinųjų mano rūmų nesu
griaus žemės ranka.

— Tu esi atkakli mano vergė! 
Nustūmsiu į virtuvę!

— Ir ten žmonės, tokie kaip 
tamsta, kaip aš, kaip kiti...

— Tai jau perdaug! — jis pa
traukė skambučio juostą ir 
stambus juodveidis išdygo tarp
dury.

— Atnešk šampano! — įsakė 
Bobas ir juodveidis išnyko. O 
kai pč Valandėlės grįžo, kažko 
Irena verkė, o jos lūpomis pynė
si švelnutis garsas:

— Pone, išleisk ite savo negerą 
vergę...

Bobas gobšo akimis dėstė jos 
lūpų judesius į savo nesibaigian
čią aistrą, gaudė kai vaikas 
krintančių rožių lapus, jis juto 
kažkokį pašėlišką smagumą bū
ti arčiau, arčiau jos, ją erzinti, 
net ir kankinti. Jis lenkė šampa
no taurę paskui taurę, ir jo a- 
kyse pradėjo Irena smulkėti... Iš 
jos akių jam tryško kažkoki 
dangiški šaltiniai mažučiais dei-

mantų žiburėliais besikeičią... 
Jis gaudė ją gęstančia svajone, 
kaip baltą pievų drugelį. Ji, ro
dos, tolo, tolo... ir nepasiekiama 
išnyko.

Įr tiesa, kai Bobas linko nuo 
paskutinio stiklo, kažką sumur
mėjo, sudribo kanapoj — Irena 
išbėgo. Pro snaiguoiėms aplipu
sią verandą išsirangė, pasinešė 

i link lįūtais paramstytų vartų, 
ir sargas nusišypsojęs ją išleido. 
Aplinkui žvalgėsi naktis, gryžra- 
čiai suko į pūkų debesėlį, mėnuo 
blankiai žvelgė į žemę.

« * *

— Juozuk! Mielas Juozuk! — 
Irena barbeno sušalusiais pirš
tais į lūšnos langą. Kažkas vidui 
suniurnėjo, ir užžiebė šviesą. 
Tarpdury susivėlusiais plaukais 
— pasirodė Juozas.

Irena ašarotu šypsniu puolė 
jam ant kaklo ir pabučiavo. Ji 
su pasiilgimu šaukė tyliu varde
liu:
— Mielasis mano Juozeli...
Juozo veidas nubalo, akyse su

žibėjo pasibjaurėjimo žiburėliai, 
jis nustūmė nuo savęs Ireną.

1 — Eik šalin, klastininke! Bo- 
ibas išvijo, tai čia parsivilkai?!

— Juozeli... tai klaida... tai bai
si klaida... suprask mane, išklau
syk...
— Su tavim daugiau nei žo- 

jdžio. Eik ten, iš kur parėjai. — 
j jis nuraudo ir užspaudė duris.

Irena pasiliko lauke virpėda
ma, skausmas gniaužė krūtinę, 
ašarų nebuvo.

Jį atsišliejo prie sienos, prisi
glaudė prie mielo gimto lizdelio, T 
o širdis švelniai bučiavo sūkiai- s 
dintą brangų žmogų čia pat tik 
už kerpėtas sienos.

Vėjas ūžė ir draikėsi, nešė 
snaiguoles, pustė ir stogo sąs
paros kaukė-

Juozui pagailę vargšės Irenos. 
Tiek su ja praleista nors ir skur
džių, bet brangių, saldžių dienų. 
“Juk mes vįsi klystame”, jis pa
galvojo ir išėjęs pasišaukė.

Susnigta, tik vienoj suknutėj 
Irena, šalčio krečiama įslinko į 
lūšną lyg beteisė ir atstumta. 
Stikliniu, nusigandusiu žvilgiu 
ji nusekė Juozą nusiminusį ir 
piktą. Ji save nugalėjo: užmiršo 
šaltį, nuovargį įr pradėjo čiauš
kėti:
— Juozeli, kaip tu gyvenai?... 

Tur būt nieks valgyt nepataisė?
Juozas ilgai paniuręs tylėjo, 

bet kai Irena vėl užsikabino jam 
ant kaklo, įsisiurbė į jo lūpas — 
jis viską atleido... Glostė jos 
plaukus, bučiavo ir guodė. Tik 
dabar juodu išsiaiškino Bobo 
klastą.

Vėl juodu gyveno, vėl susigrą
žino prarastą laimę, vėl žydėjo 
širdžių šilima, giedri gyvenimo 
vasara.

* * ♦

Už kiek laiko atvažiavo Bobas. 
Jis be jokių sąlygų prižadėjo pa
likti ant savo žemės Beržų lūš
ną ir davė Juozui darbą. Kai 
Juozas dirbdavo — Bobas dažnai 
rasdavo įvairiausių reikalų ir 
vėl belsdavosi į lūšną. Bet Irena 
kukliu šypsneliu, rimtu tonu, 
uždarydavo duris — Bobą palik
davo piktą ir keršijantį. O žmo
nės jau malūnais malė Irenos 
garbę.

Ji kentėjo, bet vis labiau blan
ko... nyko, džiūvo. Uosilkų akys - 
įdubo, juk Bobas vis grasina 
kerštu, kokiu tai neaiškiu: “at
pildu”.

Vieną vakarą Juozas grįžo iš 
darbo nesavas. Jis sakėsi su kuo 
tai “vakarieniavęs”, įr jam pasi
darė “bloga”. Taip per naktį iš4 
sikankinęs — jau ryte nekėlė! 
Tik balsu šaukė Irena, tik rinko
si žmonės ir augo pasmerkimas. 
Snaigės išlėto krito ant miesto, 
o laikraščiai šaukė, kad Irena 
nunuodijo savo vyrą.

♦ « ♦

Šaltas ir drėgnas kalėjimas —
Tęsinys 8-tame pusi.

partija įteikė parliamentui sąrašą karininkų, 
kurie turėjo būti likviduoti. Kasdieną buvo 
daromi puolimai ant neištikimų komunistams 
piliečių. Ispanijoj išsivystė žiaurus teroras. 
Vos per du mėnesiu, nuo vas. 16 iki bal. 20, 
buvo sudeginta ar sunaikinta 112 bažnyčių, 
113 politiškų įstaigų, 26 katalikų įstaigos ir 
mokyklos, 29 viešieji ir 135 privatiniai namai. 
140 žmonių buvo užmušta, 620 sužeista, įvyko 
246 ginkluoti užpuolimai, 58 bombų sprogi
mai. Tarp bal. 20 ir liepos 18, prieš pat revo
liuciją, įvyko 198 ginkluoti puolimai, mesta 
135 bombos, 248 bažnyčios sunaikinta. Viso 
iki civiliniam kąrui buvo sudeginta ar sunai
kinta 360 bažnyčių. 5
- Pavasariui praėjus, revoliucinė nuotaika 
vis daugiau žiaurėjo; revoliucionieriai vis 
sparčiau ir nekantriau veikė; santykiavimas 
su Rusija vis darėsi glaudesnis; sovietai vis 
daugiau darė spaudimo ir atsiuntė visą štabą 
specialistų revoliucijai paskubinti. Nieko ne
daryta be Maskvos žinios ir patarimo. Ventu- 
ra buvo paskirtas generaliniu Ispanijos sovie
tų sekretorium ir “USSR ir Trečiojo Interna
cionalo reprezentantu”. Pagal rusų ekspertų 
planą, Madridas buvo padalytas į dešimtį re
voliucinių distriktų, su griežtai nustatytomis 
jų ribomis.

Nieko nebuvo daroma be Maskvos pritari
mo. Kasdieną atvykdavo vis daugiau naujų iš 
Rusijos agentų ir žvalgų. Kominternas at
siuntė pačius rinktinius savo žmones. Atvyko 
Iii ja Ehrenburg, Čemodanov, Lumovjev, Tu- 
rosov, Raymond Guyot, generalinis Komso- 
molo sekretorius, Henriųue Fischer-Neuman, 
Cantono skerdikas, Ventura, garsus čekistas, 
visokie civilinio karo veteranai, dalyvavę 
kruvinose riaušėse Ukrainoj, Vengrijoj, Vo
kietijoj, Meksikoj ir Kinijoj. Su jais atvyko 
įr nesuskaitoma daugybė amunicijos. Balan
džio pradžioje, pusketvirto mėnesio prieš pla
nuojamąją revoliuciją, atplaukė sovietų lai
vas Terek, atsivežęs 128 dideles dėžes amuni
cijos. Jis kiek apsistojo Algecirase, paskui iš
plaukė į Seville. Ta amunicija buvo skiriama 
komunistų sandėliams Granadoj, Almerijoj, 
Valensijoj, Badajoze, Cordoboj, Cacerese, Ja- 

ene. Bal. 24 atvyko į Madridą pirmas revoliu
cionierių - kovotojų būrys, skaičiumi 127 vy
rai, pabuvoję Rusijoj išsilavinti civiliniam ka
re. Laikraštis Internacional Communista pa
skelbė jų vardus. Tarp jų buvo ir Margarietos 
Nelken pavardė.

Vyriausias revoliucinės milicijos vadas 
Ventura, drauge su savo pagelbininku Santia- 
go Carillo paskirstė apskričių vadams parei
gas ir liepė laukti signalo. Apskričių vadai bu
vo paskirti šitie: Rafael Perez į Biscaya; Ped- 
ro Agnar į Kataloniją; Escandelli į Levanta; 
Jaume į Balearico salas; Mitge į Canareas sa
las; Bolivar į Andalusia; Jose Luis ir Andrez 
Manso į Castiliją; Pavon į Aragon; Romero 
Bobledano į Galiciją; Belarmino Tomar į As- 
turiją ir Margaret Nelken į Ęstramadurą. 
Kiekviena milicija buvo padalyta į tris gru
pes. Kiekviena grupė turėjo savo paskyrimą: 
pirmoji pulti, antroji gintis, trečioji ardyti -— 
namus, tiltus, dirbtuves, bažnyčias, ūkio pa-
darus, mantą ir tt. Visos trys grupės turėjo 
šitokį skaičių kovotojų:
Madridas 25,000 25,000 25,000
Estramadura 15,000 10,000 “ 30,000
Catalonia 30,000 20,000 40,000
Andalusia J.5,000 12,000 15,000
Galicįa 15,000 10,000 20,000

Centralinis Revoliucijos Komitetas cir
kuliarais No. 3 ir No. 22 paduoda labai smulk
meniškas ir rūpestingai sugalvotas instrukci
jas, kaip tos grupės turi mpbilizuotis ir veikti. 
Iš tų instrukcijų tenka sužinoti, kad birželio 
mėnesy puolimo grupės turėjo 150,000 kovo
tojų, o apsigynimo —100,000.

Vienas dokumentas ypačiai tuomi įdomus, 
kad jis parodo ne tik glaudų bendradarbiavi
mą tarp Madrido ir Maskvos ir vergišką seki
mą Rusijos metodų, bet kad ir prancūzų ko
munistų partija ir prąncūzų darbo organizaci
ja “Confederation Generale du Travaii” žino
jo viską, kas dedasi anoj Pirenėjų pusėj ir vi
sa kuom pade jo savo ispaniškiems yienmin- 
čiams. Tas dokumentas tai protokolas Centra- 
linio Revoliucijos Komiteto, paduodąs jo nu- 
tarimus, padarytus posėdy, laikytame Valen
cijos Liaudies Namuose, geg. 16, 1936 m. Ne- 

abejpjam, kad skaitytojams bus įdomu su juo 
susipažinti.

KONFIPENCIJALUS RAPORTAS
“Geg. 16 įvyko susirinkimas Liaudies, Na

muose Vąlencijoj. Posėdy dalyvavo: Trečiojo 
Internacionalo delegatas Ventura įr Centrali- 
nio Revoliucijos Komiteto Ispanijoj reprezen
tantai Aznar, Rafael Perez ir daug kitų. Tie 
trys draugai tik ką atvyko iš Prancūzijos, kur 
diskusavo mūsų reikalus su prancūzų komu
nistų partija. Ten buvo Č. G. T- Garpius, Tho- 
rez ir Freycinet. Buvo susitarta pradėti revo
liucinį sąjūdį abiejose šalyse birželio vidury, 
nes tikimasi, kad tuo laiku jau bus valdžioje 
Liaudies Frontas, su Leonu Bliumu, kaipo 
premieru.

Dalyvavo taip pat Luipovjev ir Tųročpv, 
kaipo delegatai iš USSR. Mes nutarėme štai 
ką:

1. Centralinės propagandos organizaciją 
nukelti į Marseįllęs, 85, rue de Montpellier, į 
vietą žinomą vardu Internacionalinės Studi
jos.

2. Viršminėtoj dienoj surengti pasaulinę a- 
gitaciją anfi-fašistinio pobūdžio, kad neabe
jotinai parodytume pasauliui, jog visi darbi
ninkai su mumis.

, 3. Tam tikslui sudaryti bendrą komitetą, į
kurį įeitų Ventura ir Comlin, Magne, Loupine 
ar Soupovine, Bastenįer ir Aznar. Prįe jų dar 
galima pridėti jau mįnėtus Lumovjevą ir Tų- 
ročovą.

4. Visoj Ispanijoj sistematįngai organizuo
ti streikus ekonomiškai - socialinio pobūdžio, 
kad sužinotume, kiek revoliucinis sindįkaliz- 
mas yra prisirengęs ir kiek atsparumo organi
zacijos turi. Jau keletas tokių streikų yrą 
ruošiama Madride ir provincijoj.

5. Atimti valdžią nuo Cezares Quiroga, ar 
tai per priešingą jam balsavimą parląmente. 
ar kuriuo kitokiu būdu. Atrodo, kad mėgint 
jį nužudyti nepatartina, nes Cezares Quiroga 
labai saugojamas. *

Q. Pulti ir diskredituoti tuos vadovaujan
čius elementus socialistų partijoj, kurie palin
kę į Feformizmą ar centrizmą, kaip antai: — 

Prieto, Basteiro ir tt. Tai reikia daryti ko vie- 
šiausiaį įr triukšmingiausiai. Jeigu partijos 
kongresas būtų nutrauktas, kaip pageidauja 
prietistų frakcįja, tai išprovokuoti skilimą 
U. G. T. (Union Generale dės Travailleurs) 
nuo partijos, pirmose birželio dienose. Skili
mas turi įvykti oficialiai.

7. Iššaukti streikus Ąsturijoj, Huelvoj ir 
Biįbao ypatingai, nes tose srityse tie ponai 
(Prieto, Besteiro ir tt.) ir Gozales Peną turi į- 
takos.

8. Madride, birž. 10, turėti susirinkimą Na
cionaliniam Knygyne Chąmąrtįn (įe U Rosa, 
11, Calle Pabįo Įglesias, į kurį pakviesti Tho- 
rez, Caęhįn, Ąųriol, Fonchaus, Ventura, Di- 
mitroy, Uargo Caballero, Diaz, Carillo, Giul- 
lermo, Anton, Pestafia, Garcia, Oliver ir Az- 
nąr.

9. {sakyt 25-tai Madrido sekcijai, kurioj 
gyvena veiklieji vyriausybės ir policijos agen
tai, eliminuoti bei likviduoti politiškus ir ka
riškus asmenis, kurie numatomi galėsią žy
miai dalyvauti koptr-revoliucijoj, ir tt.”

Negalima nepastebėti nuostabaus panašu
mo tarp Ispanijos ir Lenino revoliucionierių 
taktikos, kurį buvo panaudota organizuojant 
sukilimą prieš -vyriausybę įr galutinai įstei
giant komunistų diktatūrą. Tie patys nųolati- 
nįąį metodai buvo vartojami 1936 ir 1919 me
tais, toks pąt pagriebimas kontrolės sindika- 
lįstinėse organizacijose, ta pati strategija vi
soj revoliucijos eigoj. Iš tiesų, Ispanijos revo
liucija turi neišdildomą sovietų antspaudą.

P. Jacųues Bardoux savo laiku atpasakojo, 
kodėl komunistų revoliucija, planuojama iš
kilti biržely Ispanijoj ir Prancūzijoj drauge, 
turėjo būti atidėta. Maskva pavėlavo atsiųra 
ginklų, įr tuo būdų komunistų programa ne
galėjo būti pilnai įvykdinta. Teko atidėti ben
drą Centralinio Revoliucijos Komiteto posėdį, 
skiriamą liepos mėnesy, kaip tik tuo metu, 
kada turėjo įvykti komunistų mobilizacija. 
Tuo tarpu ispanų tauta sukilo ir suardė ko
munistų sąmokslą. Generolo Franco išsilais
vinimo žygis atėjo kaip tik tuo momentu, ka
da Ispanija buvo besmunkantį į Rusijos glėbį.

i ^■1 M į r
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Antradienis, Gruodžio 20, 1938

HARRISON-KEARNY.H.J.

MONTELLO, MASS

WESTFIELD, MASS 358 Main StOMAHA, NEBRASKA

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Dr.J.G.Ba$sow,M.D.Dr. MJ.Grossman, M.D
Retai! Lumber Deaier

Athol, Mass.

488SouthSt.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Sreettnas

536 South St.
Ciothing and Furnishings for Men and Boys

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲATHOL, MASS
Dr. Duane L Talcott

Greetinųs
The Hdlywood Sheppe

13 Ellsworth St

INSURANCE

534 Main St

Athol Co-opera tire Store
Linksmiausių Kalėdų švenčiųHERBLAX

GIRDĖTI. LIETU VIŲ 
KOLONIJOSE

Šv. Kalėdų proga noriu pasvei
kinti visus Omahos lietuvius ir 
palinkėti kiekvienam labai links
mų Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. Ta pačia proga linkiu vi
siems savo pažįstamiems ir abel- 
nai broliams lietuviams links
mų Kalėdų.

Kun. Juozas Jusevičius.

ŠV. KALĖDŲ LINKĖJI
MAI

DAUGIAU PINIGŲ DfiL
' NAMŲ

Jau seniai kai federalinė val
džia paskyrė du milijonu dolerių 
dėl naujų namų. Kai kurie na
rna i jau' nupirkti ir bus griau-

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
VAKARAS 

Gruodžio 31 d. įvyks Naujų

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYkES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

Washington St., Norwood, Mass. 
Tei. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

>S PRIERAŠAS 
kad mūsų jauni-

; Linksmiausių Kalėdų Švenčių |

rrancis neynowsf mji»į 
Athol, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

W.W. Woodward Lumber G

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Imported and Domestic Liquors 
ALĖS — LAGERS — WINES

Vienas lietuvis amerikietis pa
siuntė į Lietuvą plunksnakotį ir 
paišelį, tai už tai Lietuvoje su
mokėjo muito 3 litus ir 60 centų. 
Taigi amerikiečiams nepatarti
na tokius daiktus siųsti, nes 
muitas daugiau kainuoja, negu 
patys daiktai.

Įkas

BASKETBALL
Westfieldo Vyčiai turi gana 

stiprų basketball ratelį. Jau tris 
žaidimus turėjo ir vis išėjo per
galėtojais. Westfieldo Vyčiai 
prašo atsiliepti, lietuvius bas- 
ketbolininkus,, kurie nori žaisti 
su westfieldiečiai. Susitarimui 
kreiptis: J. Daraškevičius 92 
White St., Westfield, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių |

Villiam J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St.,

Šie vaistai yra padaryti iš 
žolių. Gydytojai pataria juos 
naudoti kaip vaikams, taip ir 
suaugusiems nuo vidurių už
kietėjimo.

Wellington & Co.
L*bontory ot Norvvood, MM*: '

Wallpaper, Paints, Varnishes 
Painters’ Supplies

)6 Eichange St, Athol, Mass.



Graži Naujiena

DAKTARAI

Iškilmingai Palaidojo

nuo ĮVAIRŪS skelbimai

Naujas Kepyklos Savininkas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ADVOKATAI

447 Broadway, So. Boston

Lietuvis Gėlininkas

Pirkite KALE VANAS
nau

KRANĄ

Kalbame
Linksmų Kalėdų Šven

Telephone 
SO. BOSTON

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Žinomas Cambridge’iuje biz- 
erius — duonkepys p. Juozas 
ekavičius atpirko Kodžio

So. Bostone dar padidėjo lie
tuvių biznierių skaičius. Iki šiol 
neturėjome lietuvio gėlininko — 
reikėjo gėles pirkti pas svetim
taučius, bet dabar susilaukėme 
lietuvi A. Žardeską, kuris atida
rė gėlių krautuvę — BROAD- 
WAY FLORIST, 323 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. ŠOU 
1415. Jis užlaiko pilną gėlių pa
sirinkimą.

atsako už skirtumo Alės. Tie, kurie rei 
i kalauia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BAL8AMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M SL, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytoją paramos.

Visi skeibkitės “Darbininke”.

K KRANO - PARODYK Į
*'■*!- ’ iiĮj— i» i i i i w * ''—A

TELIUQSE — 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

Lietuvių Piliečių klubo basket
ball ratelis žais su Newburyport 
Merchants A. C. basketball ra
teliu, ketvirtadienį, gruodžio 22 
d. Roberts School Gym. Pereitą 
ketvirtadienį Lietuvių Piliečių 
klubo ratelis sumušo Hudsono 
Piliečių klubo ratelį.

kiekybės vartojimas ir mokėj

o ar apynių monopolį... bet

Visos lietuvės, kurios turės naujus i. 
J. FOX kailinius Kalėdų metu, ištikrųjų 
galės su kuo nors pasidžiaugti. Tai gra
žiausia Kalėdų dovana, neš merginos ir 
moterys gal nemėgsta nieko geriaus, kaip 
tai, turėti vėliausios Paryžiaus mados 
kailinius.

iviškai
' ■ K T A * f Į » /

gaus dovanėlių.
Sausio 1, Šv. Vardo Draugijos 

vyrų maršavimas į St. Patrick’s 
bažnyčią. 3 vai. po piet ten bus 
ypatingos pamaldos. Visi vyrai 
dalyvaukite.

Sausio 8, vakare mokyklos 
vaikai vaidins gražų veikalą. 
Pelnas Seserims.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS

Registruotas Vaistininkas

vo atvykę p. Jonas Skudris su 
žmona (Motiejūnaite).

Velionė, a. a. Ona Skudrienė 
(Galinytė) buvo jauna^S7 ■ 
moteris, motina trijų vaikučių, 
visų mylima, dora ir gera kata
likė. Velionės vyras p. Vincas 
Skudris, kuris liko dideliame 
nuliūdime, yra biznierius, turįs 
įvairių geležinių ir kitokių na
mams reikalingų daiktų krautu
vę. Jis yra katalikas ir duosnus 
parapijai ir suvargusioms šei
moms žmogus. Likęs su trims 
mažais vaikeliais, nenusimena, j 

ibet rūpinasi, kad jie turėtų ge-j 
j rą auklėjimą. Kviečia į savo na- 
I mus savo seną tėvelį ir mamytę 
įgyventi ir turėsiąs savo mamy
tei tarnaitę, kuri pagelbės namų 
ruošoje.

Reiškiame p. Vincui Skudriui 
ir jo vaikeliams gilią užuojautą.

Rap.

KALĖDOS
Bažnyčioj pamaldos: Bernelių 

Šv. Mišios 12 vai. naktį. Kitos 
Šv. Mišios: 7, 7:30, 9, 10 ir 11 
valandomis.

Mišparai 3 vai. po pietų. Tuoj 
po Mišparų mokyklos vaikučiai

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, gruodžio 
27 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Pet
ro par. svetainėje, 492 E. 7th 
St., So. Bostone. Kviečiami visi 
nariai skaitlingai atsilankyti į 

' šį susirinkimą, nes bus rinkimai 
Į valdybos ir kitų komisijų.

Valdyba.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8

IŠPILDAU INCOME 
TAX RETURNS 

Jei turi galvosūkį su Income 
Tax Returns pavesk šį dalyką 

A. J. YOUNG 
(JANKAUSKAS)

TAX ACCOUNTANT 
Jis viską kuogeriausiai padarys 

101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. Šou 4673

V/flg S/NCg Jg70

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis 
OPTOMETRISTAS 

džZEfep’ Kegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesų tinkamu laiku.

J.LPa$akam*is,O.D.
447 BROADWAY, So. Boston.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D 
(REP5YS)

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Statkui

119 Boston St.,
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — CoL 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvini®, Sav.

BATSIUVYS —ŠIAUČIUS
Sveikina visus savo prietelius ir rėmėjus su Šv. Ka
lėdomis ir Naujais Metais ir linkiu kuogeriausio 
pasisekimo ateityje. Mano Šapa:

301 W. E St., So. Boston, Mass.

ĮJKV
411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

smc. ’ąirROi Į I -'‘s įr • ■ . i ’ J

VIETINES ŽINIOS

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie į 
savo skelbimais r e m i a | 
“Darbininką”.

Stephanie Watkevich
(STEFANIJA VATKEVICtOTĖ)

Advokatė
Atidarė Ofisą

32 Pleasant St,
GARDNER, MASS.

Room 13, Tel. Gardner 1751

Hi
Bernardas Koraitis

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston
Room 627, Tel. C AP 6154

suteiks palaiminimą su Šven- žmonių buvo pilna bažnyčia. Į 
čiausiu Sakramentu. Kiti svečiai kapus lydėjo tiek daug žmonių, 
kunigai klausys išpažinčių. Po kad pripildė net 103 automobi- 
tam įvyks Tretininkų susirinki- liūs. Tai buvo ar tik ne didžiau- 
mas ir Šv. Vincento Pauliečio sios laidotuvės Šv. Petro par. 
labdarių dr. susirinkimas. Pas- bažnyčioje. Iš Orange, N. J. bu- 
tarieji neturi eilinio susirinkimo 
penktadienį.

■M ■■
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L
Naujos Anglijos istorijos žinovai tvirtina, kad ne

taip dar senai Kalėdų šventė čia visai buvo nežinoma. 
Puritonai iškilmingai tešvęsdavę tik Padėkos dieną. 
Ne tik Naujoj Anglijoj, bet ir visose Jungtinėse Vals
tybėse, išskyrus Marylandą ir Virginiją, dar neperse
niausiai užtekdavę tik paminėti Kalėdas, kad arba 
darbo netekti, arba būti neapkenčiamam, kaipo 
“papistas” (popiežiaus šalininkas — katalikas).

Kefetas desetkų metų prabėgo ir “katalikų” Kalė
dos patapo visiems amerikiečiams maloniausi šventė, i 
Visi čia Kalėdas švenčia, tik nevisi’ vienaip. Koks žmo
gus, toks jo ir Kalėdų šventimas. Girtuokliui Kalėdos 
— gera nusigėrimo proga ir geras pasiteisinimas. Pil
vo žmogui Kalėdos — tai stalas nudėtas skaniai pri
rengtu maistu ir saldumynais. Vaikams Kalėdos, tai 
diena, kada gerasis Dėdukas visiems namiškiams ką 
nors atneša. Vien pinigo žmogui Kalėdos, tai kartais 
labai pelningas sezonas. Miestai pasipuošimais lenkty- 
niuoja. Radio stotyse, mūviu įstaigose, protestonų 
bažnyčiose tik skamba: “Adeste Fidelės”... “Holy 
Night”... etc. etc. Visur tik girdisi: “Merry Christmas”. 
Visose gi katalikų bažnyčiose jau nuo vidurnakčio ati
duodama garbė antrajam Trejybės Asmeniui, atėju
siam čia pas mus į vargo ir klajonių pasaulį. Kalėdų 
misterija ne vienam krikščioniui pripildo širdį kažko
kiu paslaptingu laimės jausmu ir suvilgo akis džiaugs
mo ašaromis. Negali žmogus atsistebėti, kokios jėgos 
tokiu greitumu sukalėdino taip griežtai prieš Kalėdų 
šventimą nusistačiusius šalies gyventojus. Kalėdėja a- 
merikiečiai tuo žvilgsniu, kad Kalėdų šventimas taip 
sparčiai plinta; kalėdėja ir tuo žvilgsniu, kad tas Kalė
das vis tinkamiau ir tinkamiau švenčia.

n.
O lietuviai kaip Kalėdas švenčia šioje šalyje? Ir 

jie taip pat, kaip amerikiečiai: koks žmogus, toks jo ir 
Kalėdų šventimas. Didis skirtumas tik tame, kad lietu
viai atbula kriptimi eina — nukalėdė ja.

Ne daugiau, kaip 60 metų prabėgo, kai lietuviai 
pradėjo apsigyventi šioje šalyje. Kada čionykščiai gy
ventojai, kuriuos lietuviai rado čia atvažiavę, didžiu
moje Kalėdų taip, kaip ir nežinojo; lietuviai gi atsive
žė tokias Kalėdas, kokių amerikiečiai, kad ir geriausi 
katalikai neturėjo ir tikriausiai niekad neturės.

Tomus reikėtų prirašyti, kad tinkamai išreikšti 
tiesas ir mintis užvertas vien tik Kūčių simboliuose. 
Kūčiose (Kalėdų išvakarėse) kiekvieno, kad ir vargin
giausio lietuvio namely būdavo prirengtas stalas, ne 
tik to namelio gyventojams, bet visam pasauliui. Ant 
stalo būdavo dedamas: 1) kvapus šienelis — tai geres
nių, naudingesniųjų gyvulių (ne kraugerių) geriausi 
“duona”; 2) susitvarkantiems žmonėms žmonių mais
tas (pasninko maistas — bekraujis); 3) plotkos — dva
sinio maisto simbolis; maistas žmogaus dvasiai, mais
tas geroms dvasioms. Prie Kūčių stalo tat valgo ne tik 
to būto gyventojai, bet, rodos, susėdo valgyti visas Die
vo sutvertas pasaulis, susiliejęs į vieną šeimyną: ats
tovai gerų gyvulių, gerų žmonių ir gerų angelų; visi 
vienybėje, meilėje stiprina visokeriopą gerąją savo 
gyvybę. Taip būdavo pas lietuvius keliosdešimts, o gal 
tik keliolika metų atgal. O ar daug dar šioj šaly lietu
vių šeimynų, pas kurias tokios Kūčios dar išliko? O 
pačios Kalėdos ar visų lietuvių katalikiškai švenčia
mos? Daug lietuvių greitu žingsniu per tuos 50—60 
metų ėjo nukalėdėjimo keliu. Nemažai yra lietuvių jau 
ir visai nukandėjusių. Neperseniausia teko matyti to
kį įvykį: Kalėdose “inteligentas” nebetikintis lietuvis 
patekęs amerikiečių būrin ir, sveikindamas 
Christmas”, atsakydavo nedrąsiai: “Merry Christ-ltams. 
mas”; bet už poros minučių atsidūręs lietuvių tarpan 
ir pasveikintas klebono: “Linksmų Kalėdų”, išdidžiai tai mūsų pačių reikalai. Jos ki- Lietuvos užsienio atstovybėse, 
ir drąsiai atsakė: “Tai ir ponui klebonui linksmų žie- limas ir puolimas priklauso nuo Nepaprastas pasiuntinys ir įga- 
mos švenčių”. Ėas žino, ką reiškia tokiam žmogui žo- Vienybėje kilsime, pakri- liotas ministras Vokietijai Dr.
dis: šventė? Paskui patirta, kad ir jis pats nesupranta,,kę Pulsime- Todėl visi nariai ir J. šaulys perkeliamas tokiomis 
kodėl tą dieną jis vadina šventė ir kodėl toji, o ne kita 8teikime » ši P8‘ pareigoms (Varšuvą, o mi-
diena yra, anot jo, žiemos šventė. Iš tikrųjų, tai dėlto, Eendral apt?7me n>stras Kasys Sku^a d Varžų-
kad jo smagenėliai sustingo, širdelė užšalo ir pasidarė 
jame žiema, tik kodėl žiemos šventė, tai niekas, turi į 
būti to nesužinos. Malonu vistik pastebėti, kad pasku
tiniais laikais ir lietuvių tarpe nukalėdėjimo procesas 
gerokai silpnėja.

Kad lietuviai tėvynėje ir išeivijoje išsigalėtų su
kaupti savyje tiek geros valios, kad visa tauta, kaip 
vienas choras, galėtų užgiedoti gyvenimu: Garbė Die
vui aukštybėse... tada mūsų tautoje užviešpatautų tai-

i.

MŪSŲ LIETUVA. Javų kirtėjų džiaugsmingas grįži
mas, pabaigus derlingą rugiapiūtę. VDV
—..... ............................ ............ i i .............

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
. VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirtus — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. ZaveckaS — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

L.R.K.P. BĮ. S.A.

. Čia žmonės puolė kai bitės ant 
.cJmedaus korio: lipo, griovė, tąsė, 

įnešė, vilko, o surūdiję stogo 
skardos numestos darže, rasojo 

i ir verkė Irenos išgriauto gyveni- 
; mo.

Kalėdų pietus — Irena nepajė
gė su kitomis kalinėmis valgyti. 

! Ji pasiliko savo kameroj, su- 
Igniužo, parėmė rankomis smak
rą, o mintys perbėgo per viso 
gyvenimo buvusias Kalėdas. Jos 
buvo margos, vargais kaišytos, 
bet ne tokios kaip šios... Jos 

; dvelkdavo kokiais tai šventų 
i tradicijų kodylais, šventiška 
nuotaika...

I Irena mato tamsią, bet bran
gią lūšną, o čia Juozas vynioja 
rūkytą silkę ir kvepiančią duo
ną. Juodu valgo, skanu... Mato 
buvusį mažutį džiaugsmą, glau
džia... vėliau karstelį, garbenuo- 
tus aukso pūkelius... O vėliau... 
žirandeliais blizgančią pilį, pa
sakiškų šviesų eglelę ir griūvan
tį savo gyvenimą.

Ji sudreba, pakyla... Pirmu 
“ kartu taip ryškiai jos akyse at- 

I sispindi grandinių plieninė spal- 
~ .. , 'va. Ištrykšta Irenai gniaužiama

— Garbingas teve... — u mal- „ . .J ašara, o lupos tyliai suvirpa:
I — Tai... jau., paskutinė mano 

. Kalėdų naktis...
* * *

Gruodžio menesio 28 dienos 
.rytas. Dar tamsu ir purpirinės 
varsos sukasi į ploščius, dengia 

s visą rytų kraštą. Aušrinė, lyg 
, _ i įsegtas deimantas į tamsaus ak-negu žmones... ° _ ,, . . ,a iSomo foną, blaksi lengvute, rau

sva šviesele ir mirga toli, toli, 
. kur baigiasi auksu bundantis 
horizontas.

Irena seniai klūpo ir mel- 
įdžiasi. Jos pasiilgus dvasia, se
niai ne už grotų. Iki pusnakčio 
ji drebėjo, graužėsi, baimė supo 
visą kūną. Ji pirštais pervesdavo 
savo švelnutį kaklą ir kaip bu- 

. vo nesuderinama klastų virvė!
! , . . no ,. I šiurkšti ir šiurpulinga... Irena

Teveli, as mirsiu 28 dieną' . . .. .raminasi — jx nusikabino nuo 
kaklo mažutį kryželį, įsižiūrėjo, 

, - ‘ C i.-- • olz kažko dvasia susigėdo ir prabi-zeme ir kažko bijau, virpu... — ■ ° r

l — Mano Viešpatie, Tobuliau-

(Pradžia 4 pusi.)
Irena už grotų. Teismas, visi 
žmonių pasmerkimai, kažkaip 
praėjo sapnu... ir kas tas teisėjo 
žodelis?... žodelis kaipo žmo
gaus... svarstyklės nedangaus... Į 
Kažkaip nusvėrė, nukrypo nuo1 
sąžinės stiebelio ir ištarė: “Irę-, 
ną pakarti!”

Netaip baisi Irenai mirtis, kaip 
baisus pasaulio melas! Juk Juo
zas amžiais neišblės iš jos krū
tinės... Ji bėgtų, pultų ant kapo, 
išsiverktų, pasiguostų, rasi Juo
zas vienas ją suprastų... supras
tų, kad ji mirs už jį, už savo 
meilę.

Aplinkui grotos... Baisios ir: 
šiurpios... Ji rakina maldai ran
kas, krypsta mintys į tą kraštą, 

da tautos klausė Bažnyčios ir į ĮęUr tapų kalnas... O ten ji mato, 
ją žiūrėjo kaip į Motiną, kada ]ęaį skurdus kapas išmestas iš 
visi gyveno, kaip vienos šeimos mauzolėjų remia jos širdį... 
nariai ir skatino vieni kitus, virpančiu rožinių lūpų judėsiu 
“ieškoti visų pirma Dievo kara- ten siekia... Ištisą metą ji bevil- 
lystės ir Jo teisybės ’, tada pa- tiškoj tragedijoj blaškėsi. Vyto

Kristaus užgimimo šventė — 
Kalėdos — primena žmonijai 
Angelų giesmę : “Garbė Dievui 
aukštybėse ir ant žemės ramy
bė geros valios žmonėms”. Daug 
metų praėjo nuo tos šventos 
nakties, kada Betliejaus padan
gėje tie žodžiai skambėjo. Ir 
po tų dviejų tūkstančių metų, 
šiandieną pasaulis stovi baisaus 
karo išvakarėse. Bedievis su pa
šieps klausia: “Ką Krikščiony
bė padarė žmonijos ramybei pa
laikyti ir karui pašalinti?”

Atsakysiu, kad Krikščionybė 
labai daug nuveikė. Kada pa
saulis buvo Krikšioniškas, ka-

Ji

Sveikiname visus blaivybės idėjos palaikytojus, 
platintojus ir simpatizatorius. Lai Kristaus Užgimimo 

i Šventė būna visiems linksma, rami ir gausinga Dievo 
malonėmis.

Sekantieji 1939 metai lai būna visiems laimingi ir 
sėkmingi. Per juos pasirūpinkime uoliau darbuotis, 
kad blaivininkų skaitlius didėtų, girtavimas mažėtų, 
blaivybė klestėtų.— Blaiv. Valdyba.

ĮVAIRIOS žinios
WATERBURY, CONN

DĖMESIUI
LDS 5-tos kp. metinis susirin- 

kimas įvyks 25 d. gruodžio šių L 
metų, Šv. Juozapo senos mokyk
los kambariuose, pirmą vai. po Pasikeitimai Lietuvos Užsie- I pietų. į

. šiame susirinkime bus išduoti 
metiniai raportai valdybos ir į- 

’■ vairių komisijų. Taipgi bus rin-

saulyje buvo taika ir ramybė. Įęaj nulaužta konvalija, bet dva-!
Ramybė žemėje paeina nuo sja vįs augo ir kilo. Ir kada vėl 

žmonių geros valios. Jei kiek-( artėjo Kalėdų šventės — ji pasi- 
! viena tauta turėtų gerą valią, kvietė savo dvasios vadą: 
| tai yra, krikščionišką meilę, ki- _ Garbingas tėve... — ji mal
tai tautai, jos neplėštų, nenai- Javo. — priruošk mane į amži- ( 
kintų, tai tautų neapykantos, nybę... Tik keli aušrėtekiai man 
persekiojimai, karai, silpnųjų I tekės, ir išves mane žmonės į 
persekiojimai ir kariškos žudy- Į pasaulio areną... Žinai tėveli, 
nės būtų nežinomos, bet broliš- kad mirsiu, ir žmonių užmesta 
ka meilė, sutikimas, ramybė ir kaltė sudils_  Tad bėgu maldo-
gerovė būtų pasauly. mįg greičiau, greičiau nuo žemės

Jei kapitalistai turėtų artimo gavo Viešpatį... Jis mane su- 
meilę, tai jie darbininkams tei- pras, daugiau, negu žmonės... 
singai už darbą atlygintų, visa- Prašau, papuošk tėve mano sie- 
me, kaip broliams, padėtų, jų ]ą tyros lelijos rūbeliu, juk aš 
neskriaustų, bet visus jų vargus rasiu ten ir Juozą... 
ir reikalus giliai atjaustų; jei — Kilnioji kankine, aš palydė- 
su darbininkais jie apseitų kaip siu savo maldomis tave į amži- 
su žmonėmis, jei uždirbtą pelną nybę... Aš matai, jau tik pelenas, 
teisingai išdalintų, tai nebūtų . o tu jau kopi dangaus laiptais... 
badaujančių vargšų, nebūtų be- Jau tavo sielai švyturiai sužieb- 

I darbių, nebūtų streikų bei riau- ti... Ruoškis, nenuilsk, nunešk 
šių ir nebūtų komunizmo pavo- širdies tyrą ugnelę Galybių Sos- 
jaus.

Jei kiekvienas žmogus turėtų j 
gerą valią kitiems, taigi nebūtų gruodžio. Prašau mane į mirties 
nei keršto nei neapykantos, bet vietą palydėti... Žinau, kad esu 
meilė ir malonus sugyvenimas, žemė ir kažko bijau, virpu... —

Bažnyčia skelbia taiką ir ra- jj prispaudė lūpas prie stulos 
mybę; Bažnyčia už taiką mel- kryžiaus, o kunigo akyse suži- 
džiasi, bet jeigu šiandieną tautų bėjo ašara. Ir kada jis paliko Tiesa, Tu prie kryžiaus... 
vadai ir daugelis žmonių atmetę paskutinę kalėjimo grotą, jam aš, būdama pelenas galiu
yra Kristų ir Jo Bažnyčią, dar rodėsi, kad ir už kalėjimo štan-,b^°^ pažeminančios virvės?... 
pasiryžę ją sunaikinti, kaip ga- gų yra daug šventųjų. i Nutilo. Susikaupė. Pasiruošė.
Įima tikėtis taikos ir ramybės Mieste sklydo triukšmas. Žmo-’ Karidoriuj pasigirdo žingsniai, 
be Jėzaus, kuris pasakė: “Savo nės bėgo su švenčių rūkalais, skambtelėjo raktai, sužvangėjo 
ramybę Aš jums duodu, netaip vilko didelius pokus, vežėsi Ka- štangos ir niekeno neįsakyta I- 
kaip pasaulis ją duoda”. Už pa- i§dų eglaites, o laikraščio skylty 
šaulio ir žmonijos vargus ir ka- pasirodė didelis skelbimas: 
_ «. t-» “Duosnus ir geraširdis N. fa-
bet žmonės ir tautų vadai, kara- briko savininkas misteris Bo
liai ir diktatoriai, kurie užmiršę bas, Kalėdų švehčių proga, 
teisingumą ir 
meilę, težino tik galybę ir kers- nančią ant jo žemės. Visai, visai 
tą. Jų įstatymas yra: galybė tai dovanai! Tik reiks nusikelti”, 
teisybė. j '______ ______  ___

Žmonijos viltis į ramybę ir skurdžių minia. Jie rėkavo, ba- ka^P niekuomet! Ji apsišvalgė, 
- — - šį paskutinį kartą, rodos, širdžia

bučiavo viską, viską... O saulės 
bekildami spinduliai, apsėmė jos 
lieknutį siluetą, suvystė į aukso 
rūbą. Kai ją paklausė paskutinio 
troškimo — nepajėgė atsakyti. 
Susiėmė rankas, palinko į tą 
kraštą, kur buvo Juozo kapas... 
Vėliau pažvelgė į savo dvasios 
tėvą ir pakėlė akis į žydrą mė
lyną dangų.

Kada budelis paleido mirties 
smūgį, tada įsivolino kailiuotas 
ponas, numojo ranka ir pasakė: 
— Taip miršta tik kvailiai! — 

tai buvo garsas misterio Bobo 
lūpų.

Skurdžių kvartalais pravirko 
susigūžė lūšnos, griūvan- 

“ Sąžinės,

Atstovais į CLC. suvažiavimą, 
kuris įvyksta sausio mėn., An
sonia, Conn., - išrinkta šie: A.---------------------„--------------------- ,
Kateiva, J. Janusas, V. Jakštai-frus kalta ne Kristaus Bažnyčia, 

Rap.
ati-

rena išėjo. Ji žengė lengvu žing
sneliu, nubalęs veidas dvelkė 
nekaltumu ir drąsa. Čia ji sutiko 
savo dvasios tėvą belaukiantį, 
šaltą ir nuliūdusį kai granitą.

* MCUJ, OVvIIvIU £/£. CLU&

Krikščionišką duoda biedniems seną lūšną tu-' ^ai ^rena užėjo ant kartuvių

no Atstovybėse
papėdės, saulė jau kilo iš auksi
nių rytų. Žemė dabar Irenai 

vlklre ten prisirinko didelė buvo tokia ir stebuklinga

___  „. , „ VDV., valdiška įstaiga iš Kau-
Merry kimas valdybos sekantiems me- no praneša, kad — 

į Artimiausiu laiku esą numato- 
Mūsų organizacijos reikalai, mi šitokie diplomatų pakeitimai

taiką glūdi sugrįžime prie Kris- rėsi, stumdėsi, ginčijosi. Ir kai 
taus, ramybės Karaliaus. T. j atvažiavo misteris Bobas — jie 

'aplipo kai skruzdės. Bet Bobas 
iš liuksusinio mostelėjo ranka, ir 
kad “biednų” čia tiek daug —jis 
lūšną pavedė jo žodžiu: “Vi
siems, visiems, turi būt lygybė!”

dų skaičius iki 20 nuošimčio su
mažintas prekyboje ir profesi
jose.

Prancūzija Neužleis Nė 
Vienos Pėdos Žemės 

Italijai
■ bar areštuoti, o vedėjas* Coster 
: pereitą penktadienį nusižudė.

Federalės valdžios ir valsty
bės investigatoriai susekė, kad 
tos įstaigos viršininkai vertėsi 
ne tik vaistų prekyba, bet ir 
ginklų ir amunicijos. Rado gin
klų ir amunicijos sandėlį vertės 
$8,000,000. Ginklus parduodavę 
užsieniams.

nizacijos reikalus ir sudarysime vos keliamas į Berlyną, 
planus ateičiai. Į Nuo pat taikos sutarties pasi-

J. Totilas, rašymo su SSSR, išbuvęs Sovie- 
Kuopos Raštininkas, tų Rusijoje nepaprastu pasiun- 

------------------- . tiniu ir įgaliotu ministru Jurgis 
KATALIKŲ STUDENTŲ Baltrušaitis dB senatvės išeina

RADIO PROGRAMA Ii pensiją. Į jo vietą būsiąs pas- 
__________ Į kirtas Dr. Ladas Natkevičius, 

WATERBURY, Conn. - An- iki «°l buvęs Lietuvos atetovy- 
trą dieną Kalėdų, gruodžio 26, 2

talikų Studentų radio programa Turkas perkeliamas
WATR radio stotyj. Kalbės toma. P81 P8™^™ 1

— -....................................JLaukiama ir daugiau pasikeiti-
]ja Jakštaitė ir " rtud.^tenM Lietuvos užsienių diplomati- 
Kateiva. Taipgi išpildys lietuviš- J0-^'

1 trą dieną Kalėdų, gruodžio 26, 2
ka, ramybė ir vienybė, nebebūtų nei kalbos apie kokius vai. po pietų įvyks Lietuvių Ka- Į°s atįĮ°vas čekoslovakijiiDr. 
nors mūsų tautai pavojus. ; talikų Studentų radio programa

Brocktonietis. Senis. •— ----- -—------’<t---------------------------------------------------------------------------------------------- kun. E. Gradeckis, stud. Valeri-Į^*auk^ania ir .^u *

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Sveikiname Jus, gerb. Dvasiškija, brangios Rėmė

jos, Rėmėjai, Geradariai ir Prieteliai širdingiausiai lin- 
kėdamos Linksmiausių Kalėdų ir Laimingiausių Nau
jų Metų!

Lankydamos prakartėlę maldausime malonaus 
dieviškojo Kūdikėlio, kad savo visagalinga rankele lai
mintų Jus, brangūs Geradariai, o už visą praėjusių me
tų palankumą ir paramą atlygintų Jums gausiomis 
dovanomis ir džiaų 
v

t R « *’

< kus klasiškus muzikos kūrinė- 
; liūs. Programa tęsis visą valan
dą. Lietuviu Katalikų Studentai.

Gruodžio 11 d. susirinkime 
Lietuvių Katalikų Studentų sky
riaus valdybon 1939 m. išrinkta 
šie: garbės pirm. Jadvyga Stul- 
ginskaitė: pirm. — Antanas Ka
teiva; vice-pirm. — Juozas Ja- 
nušas; rašt. — Valerija Jakštai- 

ižd. - Aldona Bukauskaitė;

PARYŽIUS, gruodžio 20 — 
Prancūzijos užsienių ministeris 
Bonnet, kalbėdamas užsienių 
reikalų komisijos posėdyj pa
reiškė, kad Prancūzija neužleis 
Italijai nė vienos pėdos savo že
mės. Prancūzija laikosi su An
glija vienybėje. Anglija taip pat 
nepripažįsta Italijai teisės rei
kalauti kolonijų iš Prancūzijos.

Vengrija Dar Daugiau 
Suvaržo Žydus
—

BUDAPEŠTAS, Vengrija,— 
Gruodžio 20 — Vengrijos val
džia paruošė bilių, kuriuo dar 
labiau suvaržo žydų teises. Pa
gal tą bilių bus susiaurintos bal
savimo teisės žydams. Bilius bus 
įteiktas parliamentui penktadie-

Raugalte. nį, gruodžio 23 d. Jau dabar žy-

Subankrutavusios Vaistų 
Firmos Byla Sukėlė Didelę 

Sensacijų
NEW YORK, gruodžio 20 — 

Prieš kiek laiko subankrutavo 
McKesson & Robbins, Ine. vais
tų įstaiga, kurios vedėju buvo 
tūlas Frank Donald Coster. ku
rte tikrumoje buvo prieš 20 me
tų ktiminaaM ir sėdėjęs kalė
jime. Tos įstaigos viršininkais y- 
ra buvę kiti jo broliai, kurie da-

Nereikia gerbti turtin 
go, užmiršus mokytą 
teisų beturtj. Marija Aukštaiiė.

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI
Džiaugsminga Viešpaties gimimo švente ir Nau

jais Metais sveikiname didžiai gerbiamą Kunigiją, mū
sų mylimas Rėmėjas — Rėmėjus ir Geradarius!

Malonusis Betliejaus Vaikelis teatlygina Jums, 
mūsų brangūs Bendradarbiai, už praėjusių metų dide
lį mums duosnumą, uolumą ir pasišventimą mūsų Vie
nuolijai, o ypač už aukas naujos Akademijos statymo 
fondui.

Kalėdų ir Naujų Metų dienose mūsų koplytėlėje, 
Jūsų intencija/Muš aukdGs A VMišios.
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Lietuviai Misi jonieriai
Šiaurinėje Indijoje dirba 

prof. Gustas ir klier. Svir
nelis — Shillonge.

Kinijoje: klierikas Urbai- 
tis — Macane; klier. Ant. 
Perkumas — Yunnan Gul, 
klier. Eug. Prielaidas — 
Shin Chowe.

Japonijoje: Tokijuj — 
klier. Margevičius Albinas.

— klier. Jonas Gir-Čilėje

džius — Makule, teol. K. 
Inkrota. — Santiage.

Kolumbijoj — klierikas 
Nikod. Saldukas — Iba- 
gue, klier. Venc. Dubinskas 
— Masqueroj.

Ekvatoriuje — klier. Al
fonsas Girskis — Macas’e, 
klier- Petras Maskolaitis— 
Sucuoj.

Peru valstybėje — Ku
oke klebonauja kun. Juoz. 
Augustaitis.

Venecueloj — K. Gaidys, 
Petras, K. Jurkšas, Bro
nius, — Karacase.

Kuboj — profesoriauja 
Myk. Pusčius — Guanaba- 
coj.

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse kun. J. Stašai
tis, kun. Kidykas, S. J., ku
nigas A. Mešlis, S. J. ir dar 
visa eilė kitų.

Lietuvaičių Marijos Krik
ščionių Pagalbos Seserų y- 
ra Kinijoj, Čilėje, Albani
joje ir t. t.

Seserys Pranciškietės — 
Brazilijoje.

Skuodas
' * 4

nas. Malūnas yra gana pui
kiai įrengtas, varomas 
dviejų galingų motorų ir 
vandens turbinos. Malūne 
atliekami visokie malimai. 
Visose Skuodo pramonės į-

Vieškeliai—Lietuvos 
Judrumas

Gavo "Pasogą"
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Osterman Coal Company
(Formerly Daniel Gage Ine.)

450 PawtucketSt., Tel. 791
Lowell, Mass

f a ii!
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$ 
į

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Luz Bros.
Carroll's Taxi

24 HOUR SERVICE

Prieš kurį laiką kaunie
tis Astrauskas vedė 17 me
tų Jasionytę iš Kleboniš- 
kio. Jasionytės tėvai turi 
apie trijų ha ūkį ir dukters 
už Astrausko leisti nenorė
jo. Vis dėlto prieš tėvų no
rą jie susijungė. Pagaliau 
duktė, uošvienės prikalbė
ta, pametė savo vyrą ir iš
ėjo gyventi atgal pas tėvus. 
Vėliau uošvienė atvyko į 
Kauną ir, suradusi žentą, 
pasikvietė pasikalbėti neva 
dėl pasogos. Bet tuo metu 
iš po drabužių ištraukė di
delį molinį puodą ir pylė 
žentui į akis. Puode buvo 
sieros rūkštis. Padaryta 
pavojingas sužalojimas.

Kaip Veikia Ats. Gen. Ple
chavičiaus Malūnas

Skuodas plačiai žinomas 
Žemaičiuose, o ypač Klai
pėdos krašte, kaip didelis 
batų pramonės miestas su 
5,000 gyventojų. Čia per ei
lę metų įsikūrė apie 20 di
desnių batų pramonės įmo
nių, kurios visos vidutinis- būdama centre, teršia mie- mi ūkininkų per savivaldy- 
kai per mėnesį nagamina stą. Gyventojai pageidau- 
apie 5,000 — 6,000 porų ja, kad miestas atsiskirtų 
batų. Kai kurios dirbtuvės nuo valsčiaus, 
yra smarkiai išaugusios ir- 
rengiasi toliau veikti fabri
kų teisėmis. Minuso dirb
tuvė baigė dvi 
mūrinį namą 
džiausi batam 
Klaipėdos kra 
čia yra smar 
men. apdirbi 
“Ragas”. Tai 
rūšies fabrik

Be kitų dai 
baldams ranke 
sagos ir kt.

Visos dirbtu 
lektros motor 
kuriom energii 
gen. PlechavičĮ

i

Keliai priartina kaimą 
menėse dirba nėr 500 dar-'Prle ^lygina tarp
bininkų, kurių mėnesinis vlen0‘f skirtumą. Tu- 
atlyginimas siekia nuo 120 rime 30.700 klm., vieškelio, 
— 300 litų. tik, gaila, mažoji dalis (13,

Šiaip pat miestas galėtų 900 klm.) pirmos ir antros 
švariau atrodyti. Rinka, rūšies. Vieškeliai užlaiko-

MONUMENTS
Cars for Marriages and Funerals Papilė

1122 Gorham St., Tel. 6009 £

LOVVELL, MASS. jį
54 Puffer St., Tel. 5898 Į>

LOVVELL, MASS. <

plentais ir mažai vieške
liais: autobusų liniją tesu
daro 4.149 klm. ir važinėja 
190 autobusų. Pernai kelei
vių pervežta 1.916.000. Šie
met bus daugiau.

Raguva

riI
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Arthur L. Turcotte
OUALITY WINE STORE

350 Merrimack St., Tel. 140, Lowe 11, Mass.
Ž

Naujas Būdas Gydyti 
Girtuoklius

Turgaus dienomis suve- 
žama daug bekonų. Parda
vus, paprastai, matytis 
daug lankančių restoranus, 
kurių yra net 8 (seniau te
buvo tik du). Žmonos ge
riančius vyrus pradėjo gy
dyti: nusigėrusį vyrą už
daro į bekono būdą, pati 
važiuoja užsisėdus viršuj 
ir garsiai kalbasi su vyru. 
Taip pervažiuoja miestelį 
ir grįžta į namus.
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ !

Wannalancit Garage Ine. i
STUDEBAKER

Sales & Service — Socony Gas & Oils I
JAMES LOVVREY, Prop. !

19 Varnum Avė., Tel. 802, Lowell, Mass. j

fj
I

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

i ■

Mongeau Shoe Store
Paul H. Therault, Prop.

Litchfield Brothers
TEXACO GAS

304 Merrimack St. Tel. 1757 i[

LOVVELL, MASS. ji

1059 Lakeview Avė., Tel. 527 i[ 

LOVVELL, MASS.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Prince-Cotter
JEWELERSL

104 Merrimack St., Lovvell, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Centralville Model Dairy
G. A. CAYER

DAIRY PRODUCTS

IIF&herSt., Tet.1548, Lofell, Mass. ‘
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PADEGĖ Iš PAVYDO
Putiliškių v. senuko S. 

Kvedarausko namuose die
nos metu kilo gaisras. Ma
tyti, piktadaris iš pavydo 
padegė jaują su linais. Yra 
įtartinų asmenų. Savinin
kai yra pasiryžę atsilyginti 
tam, kuris išduos padegėją.

bes. Plentų teturime visai 
nedaug, vos 1.318 klm.; net 
geležinkelių turime dau
giau: 1.215 klm. plačiųjų ir 
474 klm. siaurųjų.

Autobusai tevažinėja tik 
i i i

Dieveniškio apylinkių lie-

Naujas Paminklas Než 
Lietuvos Kareiviuiių aukštų

btuvei. Di-
rinka yra 

. Be to, 
iai išaugęs tuvių liaudies švietėjai, su- 

fabrikas 
ntras šios 

ietuvoje.
, dirbamos
ds, šukos,

i»%

veikia e- 
varomos, 

teikia ats. 
us malu-

CI
‘2

LINK

aukoję pinigų, Duksų 
(Turgelių valse., Vilniaus- 
Trakų apskr.) palivarko 
lauke pastatė gražų pamin
klą Nežinomam Lietuvos 
Kareiviui, kuris ten krito 
1920 m. rudenį, eidamas 
žvalgo pareigas. Paminkle 
iškalta Gedimino stulpai ir 
lietuviškas kryžius.

v •

iwell Puslapis
AUSIU ŠV. KALĖDŲ

Arthtir's Smart Shoppe
ARTHUR A. BERNSTEIN, Prop.

544 Merrimack St., Lowell, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

H. U. QUINN, Principai

226 Centrai, Tel. 963, Lowell, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

’Z:

Lambert Bros. Market Hobson & Lawler Co.
748 Moody St., Tel. 4610

LOVVELL, MASS.
158-170 Middle St., Lowell, Mass.

Vartoja Savo Tabaką
Lenkai buvo užsodinę 

8.000 ha tabaku ir gavo 15 
mil. klg. — jo bus galima 
padengti 70% pareikalavi
mo — tik 30% tabako be
reiks įsivežti iš svetur. Ir 
mūsų žinovų supratimu, 
būtų esą galima III rūš. ta
boką užauginti Lietuvoje 
ir 30% tokio vietinio taba
ko būtų galima pirmaišyti 
prie II rūšies papirosų. Tik 
kažin kodėl mūsų tabako— 
papirosų fabrikai neperka 
vietinio tabako ir nemoka 
už jį tinkamų kainų. Jie sa
ko, kad nemoka mūsų ūki
ninkai jo pagaminti.

Išmoktų, jei mokėtų gerą 
kainą. Dirvų, tabakai au
ginti tinkamų, turime. 1928 
m. sunaudodavo 68 tonus 
vietinio tabako, o 1937 m. 
tik, 8 tonas.

Vidutiniai 1 gyventojas 
Lietuvoje surūko: tabako 
140 gr., papirosų 230. Kaš
tuoja tabako 1 klg. 20 
1000 pap. 25 litai.

Belgijoj Pripirko Aklų 
Eržilų

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

United Cloak And Suit Co
HARRY BASS, Prop.

117-129 Centrai St. Lowell, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

144 Market St., Lowell, Mass.

Tel. 6118-VV Res. 6118-R

U

Harvey Electric Company
Experienced Electricians

- —~~ — .•_________ .

C
e į 
i'i

John E. Elie & Sons

Route Loon Hill Tel. 3658, Dracut, Mass.

i i
i -i

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Lowell Monument Co.
1056-1060 Gorham St., Tel. 835-W S 835-R

Lowell, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Yuletide Harry's Used Parts&Car 
Company

840 Middlesex St., Tel. 4060

LOVVELL, MASS.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Cherry & Webb
LOVVELL, MASS.

Thompson Hardware Co.
254 Merrimack St., Tel. 154, lowell, Mass.

i
i
:

. i

*

Kaunas — Žemės Okio 
Rūmų deleguoti Ardickas 
ir Mikuckis buvo nuvykę į 
Belgiją kirkti veislinių er
žilų. Tačiau nupirko aklus 
eržilus, nuo kięSH( ir jau-1 
nieji kumeliukai gimė akli. 
Už tai Ardickui ir Mikuc
kiui iškelta bjda. '? -■

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Middte Supply Co. 
104MiddlesexSt„ Tel 7050 
534 Merrimack St., Tel. 4039 o 

Lowell, Miss. v

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

J. R. Smith's Fuel Co.
OIL —COAL —COKE

** * ’ * ’

498Broadw»y, Tel. 1324, M.M

1
! 
!
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KAIP KAIZERIS VILHELMAS ATSISAKĖ
1 NUO SOSTO /

= S

Vokiečiai,” 'suardę visiš
kai rusų kariuomenės fron
tą, 1918 metais buvo pasi
rengę sutriuškinti ir Vaka
rų frontą. Bet tai jiems ne
pavyko padaryti, nors vo-

kiečių kariuomenė buvo 
jau toli įžygiavusi Prancū
zijos teritorijon. Lemiamą 
smūgį vokiečių kariuome
nei sudavė rugpiūčio mėne- 

Isį Fošo rezervinė armija,

South Bostono Puslapisr
$ Juozas M. Dilis

tĮ

$LAIKRODININKAS

kurios be jo žinios negali
ma buvo niekur pavartoti. 
Pralaimėjusieji^ Vokiečiai 
buvo privejrati pasirašyti 
paliaubas ir priimti visas 
sąlygas. Paliaubų pasira
šymas įvyko lapkričio 11 
d., o jau keliom dienom 
anksčiau kilo, didelė revo
liucija Vokietijoje. Subruz
do minios ir kariuomenė. 
Visi miestai atsirado suki
lėlių rankose. 1918 metų 
lapkričio 9 d. 9 vai. ryto 
vokiečių generaliniame 
štabe Spaa vyksta posėdis, 
kuriam vadovauja Hinden- 
burgas. Kviečiamas tuoj i 
atvykti ir kaizeris. Vilhel-j 
mas atvažiuoja rūmų mi-

Misterio grafo vonPlesso
Savo kabineto virširrirflič‘ ![gen. Maršalo lydimas. Pa; Jb™si?V kalėdų švenčių 
sitarimo darbotvarkėje pa- *■ I;
grindinis klausimas: ar ka
riuomenė yra patikima re
voliucijai nuslopinti. Pasi
tarimo dalyviai laukė, ką 
pasakys Ludendorfo įpėdi
nis gen. Greneris. Jis pa
reiškė:

“Vakarykščiame armijos 
aukštųjų karininkų susi
rinkime iškėliau tą patį 
klausimą. Štai koks atsa
kymas: iš 39 atstovų tik 
vienas atsakė teigiamai 
(vadinas, kad gali patikin
ti kariuomenės ištikimy
be). 15 atsakė negalį pati-

FROM

Dr. J. Seymour ’

South Boston, Mass.

į' 'f .

LINKSMIAUSIŲ šv. kąLėdų

Klondike Markei
•• < • , i -

SILVESTRAS STROKAS, Savininkas

LINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲ

«

Gh ristinas !

| 366 Broadvvay, (Darbininko Name) So. Boston, Mass.
Kalėdoms, įvairias dovanas, Auksinius-Auksuo- 

!' tus, Sidabrinius-Sidabruotus ir kitokius daiktus 
•j pirkite pas laikrodininką— auksorių p. JUOZĄ 
•j DILIŲ. Aš visiems patarsiu ir padėsiu — sako p. J. 
| Dilis, — išsirinkti Įvairias dovanėles. Taip pat tai- 
;• sau senus laikrodėlius ir kitokius visokius sidabri- 

nius bei auksinius daiktus. Prieš Kalėdas ofisas 
« atdaras ištisomis dienomis ir vakarais. Patarnavi- 
C mas mandagus ir nuoširdus visuomet.

C 
C 
!;‘1i
•1

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

J. L.
OPTOMETRISTAS

447 Broadway, Šou 2805-R, So. Boston, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

U5i$hinijKIou Julius Mikelionis
INSURANCE AGENTASJ

<; 414A W. Broadway, Tel. ŠOU 0574, So. Boston, Mass

JL
F I

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ į)
Charlie

GAS & OIL & TIRES 
All Night Service

448*454 Broadvvay, So. Boston, Mass
J /■

’ t 
t! $ ii i 
i

I

t.
i

» Parduodame Hardware, Siepinę Popierą Ir Kitus S 1 _ Smulkius Daiktus !>
| J. KLIMAS, Vedėjas X
-; 290 W. Broadway, Tel. ŠOU 1756, So. Boston, Mass. |

fi
a*•is
iii
I
i
ii

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Broadway Cafeteria
Skanūs Valgiai ir Gėrimai

GEORGE MASILIONIS, Sav.

377 Broadway, So. Boston, Mass.

ii

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Clear Weave
§ii

I LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Oueen Ann LaundryI

i<

I SVEIKINAME

Tel. Šou. 2923
/

p

k .

kinti, o 23 atsakė griežtai 
neigiamai.

Staiga į salę įėjo budin
tis adjutantas, kuris krei
pėsi į Vilhelmą:
— Jūsų didybe, kancleris 

kviečia tamstą prie telefo
no.

Kaizeris nuėjo. Grįžo pri
slėgtas. Kancleris pranešė, 
kad Berlyne revoliucija, į- 
gula nebeklauso, dėl to 
kraujo praliejimui išveng
ti Kaizeris turįs tuoj pasi
traukti nuo sosto.

Vakare naujas grėsmin
gas pranešimas. Sukilusie
ji pulkai žygiuoja prie ka
riuomenės vadovybės. Stai
ga gen. Maršalas įeina su 
telefonograma rankoje:
— Kaizeris nustumtas 

nuo sosto...
— Melas! Išdavimas! — 

sušunka perpykęs Vilhel
mas.

Vėl telefonas. Kancleris 
kunigaikštis Maksas Bade
nas pareiškia atsistatydi
nąs ir kaizeris turįs atsi
statydinti. Toliau praneša, 
kad Liebknechtas paskel
bęs Vokietijoje sovietinę 
respubliką, o Šeidemanas
— socialistinę respubliką. 
Kanclerio pareigą apėmęs 
socialistas Eberis.

Kaizeris išbalęs sudribo.
— Jūsų didybe! Viskas 

žlugo. Reikia tuoj išvažiuo
ti. — pareiškė maršalas 
Hindenburgas. — Negali
me užtikrinti, kad sukilė
liai jūsų nepagrobs ir ne- 
nuveš į Berlyną.

Pagaliau kaizeris ryžtasi 
išvažiuoti iš Vokietijos.

Lapkričio 10 d. 8 vai. ryto 
šeši automobiliai be jokių 
vėliavėlių, sustojo Eisdene, 
Olandijos pasieniniame 
punkte. Apie tai praneša
ma Olandijos pasienio ser
žantui Pinkersui. Kai jis 
nueina, randa jau devynis 
automobilius. Jis nesio- 
rientuoja, nenuvokia, kas 
tokie atvažiavo.
— Norime vykti į Olandi

ją, — sako jam vienas iš 
atvykusiųjų.
— Labai prašau, — man

dagiai sutinka seržantas.
— Gal malonėsite, ponai, 
pasus ?

Pasų neturime, vykstame 
į konferenciją Hagoje.
— Labai man nemalonu, 

bet nonų negalėsiu praleis
ti, — nusprendė Pinkersas.

Tuo tarpu, pasitaręs su 
savaisiais, prie jo prieina 
vienas iš atvykusiuių ir ta- 
iria:

— Pasu mes neturime. 
Mes... mes norėtume, kad 
mus internuotų...

Čia jau kitas dalykas. 
Seržantas nueina į sargy
binę pasikalbėti telefonu 
su savo viršininkais. Kol 
gaus atsakymą, jis turi lai
ko apžiūrėti šauniuosius li
muzinus. Ant vieno iš au
tomobilių pritvirtintas me
talinis vokiečių erelis 
Spalvos — juoda, balta, 
raudona. Matyt, pabėgė
liai iš generalinio štabo, — 
galvoja sau vienas Pinker- 
sas. Bet kas gali būti anas 
kukliai apsirengęs ponas, 
kuris tačiau atrodo būsiąs 
pati svarbiausioji figūra?
— Biaurus oras, — pra

kalba pagaliau tasai ponas 
ir tuoj pat staiga kreipiasi 
į Pinkersą: —- Pasakyk 
tiftan. tamsta, keno unifor- 
tmį dėvite?*6* >fc j

• X
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| gComplugents of thel

$

330 Everett Avė., Chelsea, Mass.

Tel. Chelsea 2340-2341

į Segei i Ostrovitz Co., Ine.
j! DEALERS IN

Įi Doors. Windows. Frames. Lumber SO. BOSTON STORE

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
♦kK*

i
$

Su Kalėdomis ir Naujais Metais
Visus mūsų Lietuvius kostumerius — taip pat 

ir nekostumerius. Mes norėtume, kad Tamstos vi
suomet pirktumėte pienąj

HOOD’S
‘‘Jis Visuomet Geras!”

H. P. H00D8S0NS
f 500 Rutherford Avė., Charlestown.

. > •
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

U
J 305 W. Broadway,

Savininkai: A. P. Neviera —

į

So. Boston, Mass. $
ti

P. Razvadauskas «

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

George C. Stukas
PHOTOGRAPHER

453 W. Broadway, Tel. ŠOU 2029, So. Boston, Mass. 
687 Washington St., Norwood 0242, Horwood, Mass.

n

\x v K //

J rr “Tyr i\”"7

.

South Boston Savings Bank
Cor. E Street & Broadway, South Boston, Mass.

s

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

i’ 
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1

Bank
430 Broadway, ' So. Boston, Mass.

'"G ffOteoS J 3T i . ' i ’:.A. .
v e*

Tęsinys 14 puslapyj

I
 Linksmų Šv. Kalėdų I;

Vladas J. Jakštas

Grosernės Savininkas ;!

308 W. 4th St., i;
So. Boston, Mass. J

Tel. ŠOU Boston 1224 ;!

Į; Linksmų šv. Kalėdų

T. J. Murphy
SIUVĖJAS

352 Broadway
! So. Boston, Mass. ![

Specialai Kalėdoms i

Ii»
i

i
Degtinę ir Vyną perkant galionais duodame

Specialiai nupigintą kainą

2 METŲ 90 PROOF 
RYE or BOURBON degt kv. $1.25

.•. r. ■
FOUR STAR
BRANDY kvorta $1.50

3 METŲ MARYLAND
90 proof kvorta ................

RYE
$1.50 RUM 90 proof kvorta $1.25

BOARDMAN
Buteliuose in bond pt. .... $1.25 GI N kvorta $1.00

J. DOYLE Ine
303 Broadway, Tel. ŠOU 9252, So. Boston, Mass.

UŽDYKĄ PRISTATOME

V '

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Gorrins Dept. Store
ii 
ii South Boston, Mass.

V’•i-i

I
i
t!
$

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

ii-ii uii t . 23*2?Fulton St., Boston, Mass.

1

-

■

!



DARBININKAS 11Antradienis, Gruodžio 20, 1938

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LIETUVIS DANTISTAS

Visiems Kostumeriams Širdingai Linki

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

58 Dorchester St

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

249W.Broadway,

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

TAVERN

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

TAVERN

LINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲ

W.T.GrantCo Woolworth$5i10LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
South Boston, Mass. South Boston, Mass.PROSPERITY MARKET

295Broadway, SOU-th9772, So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė

Linksmiausių Kalėdų švenčių
470 Broadway, Šou 2700, So. Boston, Mass.

60BankRow Greenfield, Mass. '/, Galiono
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Basset 1 Prentke
ALUS REISUOSE (tikslus) po

«1 Phillips St., Tel. M22

Greenfield, Mass.

Pranašauja Čeky Astrono 
mas — Aiškiaregis

Bet ką darys marsiečiai? 
New Yorką šiemet jie jau 
buvo užpuolę ir iš Ameri
kos radijo sužinojom, kad 
pasaulis turi dar vieną bai
sų priešą. Bet apie tai čekų 
pranašautojas nieko nepa
sakė... XX Amžius.

326—328 W. Broadway, Tel. South Boston 4618

Geriausi Bostone! Kaina Stebėtinai Žema 
Kas Mylite Gardžiai Pavalgyti, 

Užeikite Pas BLINSTRUBĄ

uropai—Didelius Rūpesčius, Hitleriui—Pasisekimą, 
Pasauliui—Naujos Formos Gripą ir... gerą Derlių—

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

BLINSTRUB'S

Kurie Nori Turėt Tikrą PASISMAGINIMĄ, Užeikit jį 
Pasisvečiuot Pas BLINSTRUBUS

labai pabrangs. Tačiau iš
radimų skaičius bus labai 
didelis.
Ypač nepaprastų laimėji

mų pasieks aviacija.
bet ji nusineš ir daug aukų. 

Už tat derlius, kaip sako 
aiškiaregis, bus labai pui
kus, tiesiog dar nematytas! 
(nors vienas geras dalykas 
mums lieka...).

Bet tai ne viskas! 1939 m.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbki rėš “Darbininke”.

C
I
| 251W. Broadway, Tel. Šou 2660, So. Boston, Mass.

Sveikiname visus su Kalėdų šventėmis ir Lai
mingais Naujais Metais. A. J. KUPSTIS, seniausias 
real estate ir insurans agentas Bostone ir apylinkė
je. Adresas, 332 W. Broadvvay, South Boston, Mass.

Smagiai Praleist Laiką Ir Gardžiai Pavalgyt

VILLAGE and GRILL

201 Main St. Tel. 4371 Greenfield, Mass.

Cleaning — Pressing — Dyeing — Repairing 
Ladies’ and Gentlemen’s CUSTOM TAILOR 
322W.Broadway, So. Bcston, Mass.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

317ESt„ Tel. ŠOU 2732, So.Boston,Mass.
(Kampas Broadway)

STAR Banner 
Murphy’s Pale Ale 
Prize Lager

Puiki Vyrams Užeiga

157 W. Broadway, Tel. ŠOU 2714, So. Boston. Mass.

295 BBOADWAY, ~ . SO. BOSTON, MASS.
DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Borton 9772

ĮVAIRŪS VYNAI
Tyra Cpliforira. vynas kvorta 45c. % Galiono —.....

Ga.ionas   --------------------- $1.35

Įvairūs Vynai - likeriai - alus 
VINCAS BALUKONIS, Savininkas

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
GREENFIELD’S FARMERS 

CO-OPERATIVE
Off Deerfield,

Seniausias Šios Valstybės Lietuvių Graborius ir i) 
Balsamuotojas J

254 W. Broadway, Tel. ŠOU 2590, So. Boston, Mass. Jį 
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537 į8

IJ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

| C. Barisas
| PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ
įi Įvairiems parengimams ir Į namus.
i- Patarnavimas Skubus
| 220 E St., Tel. Šou 9328, So. Boston, Mass.

Atspėti politinius įvykius 
nors tik metus iš anksto, 
yra beveik neįmanomas da
lykas. Šito rizikingo daly
ko išdrįsta imtis tik... as
trologai, kuriems daugelis 
už klaidas dovanoja dėl to, 
kad jie maža ko bendro tu
ri su... žeme.

Argi išsipildė visi 1938 Europa apims _ nepaprasta 
m. pranašavimai? Juk per!aukso karštligė, ypač pasi- 
šiuos metus nepaprastai reikš Amerikoj dėl jos gi- 
pasikeitė Europa! Viena' gantiškos konkurencijos, 
valstybė visai išnyko iš že- Taip apskritai atrodo 
mėlapio, kita buvo baisiai 1939 m. čekų pranašauto- 
apkarpyta. Dėl tokio pašė- jui. Kas nori, gali tikėti, 
liško tempo net ir aiškiare- Dėl gripo, tai labai neį- 
giai pametė galvas. domu. Bet jo pranašavimai

Bet ne tai svarbu. Juk šių dėl aukso jau dabar jaudi- 
dienų politikai, nepaisant-na žmonių vaizduotę ir kai 
kitų dalykų, labai daug kas į ateitį žiūri labai gra- 
bendro turi su pranašauto- žiai. Kad nors viskas nesi- 
jais, nes ir jie nepajėgia baigtų tik... karštlige, 
numatyti nepaprastu tem
pu besikeičiančių dalykų. 
Dėl to politikai mielai skai
to astrologų pranašavimus.

Šiomis dienomis vienas 
čekų astrologas išleido bro
šiūrą, kurioj surašyti 1939 
m. pranašavimai. Pagal 
juos 
1939 m. padėtis vis bus ne
aiški. Šių metų rudens įvy
kių padariniai dar bus jau-; 
čiami per visus 1939 metus.!

Paliesdamas Čekoslova-į 
kiją pranašautojas sako, j 
kad tuoj nuo 1939 m. toj j 
šaly kils didelių politinių! 
sunkumų, kurie truks iki 
tol, kol kraštas prisitaikys 
prie naujų aplinkybių. Y- 
pač sunki situacija bus Pa-Į 
karpačio Rusijoj. Gegužės! 
m. visoj respublikoj vėl iš
kils didelių sunkenybių. 
Tai truks, ypač aštrioj for
moj, 14 dienų. Tačiau Če
koslovakija iš tų sunkumų 
išsinarpliosianti. 
1939 m. Vokietijos padėtis 
čekų aiškiaregio piešiama 
labai ružavomis spalvomis. 
Hitleris kovo 23 d., birželio 
11 d. ir lapkričio 11 ir 22 d. 
pasakys keturias garsias 
kalbas, kurios nepaliks be 
įtakos visai Europai. 'Ber
lyno - Romos ašies valsty
bės per tuos metus varys 
didelę akciją Vak. Europoj. 
Nors ir karštai Berlynas 
reikalaus, tačiau 100% ko
lonijų reikalų Vokietija ne
laimės.

Kitiems kraštams prana
šautojas nieko gero neža
da. Visuomeniniai neramu
mai apims visą Europą. 
1939 m. vedybos nebus lai
mingos. Meilė šiuose daly
kuose nedominuos, nulems 
daugiausiai išskaičiavi

mas.
Tačiau nepaprastai išsi

plės tais metais prekyba ir 
pramonė. Bet kartu ir ligos 
kankins žmones. Vakarų 
Europoj pasirodys dar ne
matyta epidemija — nau
jos rūšies gripas.

Apskritai Europoj viskas
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AmerikosNeutralEkumo LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲįstatymas
PamenuAmerikos Piliečiai Svetimo-

Klausimas 512 Hamithm Are Waterbury, Conn

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dairy Products Creamed Cottage Cheese
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ 527 Watertown Avė Waterbury, Conn

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ71 So. Leonard, TeL 4-0534, tfaterbury, Conn

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Leary The Florist

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ 250 South Main St. 24 E. Main, Waterbury, Conn

VVaterbury Conn

Beautiful Cleaning &. Pressing
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ 34 Englevrood Avė Waterbury, Conn

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ Užduotis
Vaterbury, Conn

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ385 Congress Avė. Wa terbury, Conn

Women and Misses Apparel LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Waterbury, Conn.54 Bank St.
Peoples Furniture CoPastemak Hardware Co.

Waterbury, Conn

Silks Curtains & Draperies LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
130 South Main St. faterbury, Conn.

FUNERAL DIRECTOR
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ Rutledge St., Tel. 3-1038, Waterbury, Conn.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
Waterbury, Conn95 Bank St.

Waterbury, ConnWaterbury, Conn
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Waterbury,Conn. fatertary, Conn.106S^MainStWahrhurv Chm

Socialės Apdraudos Ofisai 
Pennsylvanijoj

34 Englevrood Avė., Tel. 4-6141, Waterbury, Conn

213 So. Main Waterbury, Conn 273 Bank Waterbury, Conn

Didžiųjų Žmonių 
Mintys Apie Mirtj

Lehigh Anthracite Coal 
PROMPT DELIVERIES

Turtas Mirusių Užsienyje 
Amerikos Haturalizuotų 

Piliečių

"The Store wlth the Friendly Smile

Mano gi
minė, naturalizuotas Jung. 
Vals. pilietis, išvyko į Eu
ropą metas atgal, tik girdė
jau, kad jį priverstinai į- 
traukė į tos šalies armiją.

Į 685 N. Riverside St., Tel. 3-6575 Waterbury,ConnJ

Ar jis gali pamesti jo Ame
rikos pilietystę?

Atsakymas — Jeigu jis 
prisiektų ištikimumą sve
timai valstybei, jis netektų 
Amerikos pilietybės, jeigu 
jis priverstinai buvo įtrau
ktas į armiją jis turi pa
siųsti protestą prieš tokį 
žingsnį arčiausiam Ameri-

Sielos nemirtingumas y- 
ra toks reikšmingas daly
kas ir taip giliai mus palie
čia, jog reiktų visiškai ne- 
tekti “nuovokos, jei norėtu
me būti jam abejingi. Visi 
mūsų veiksmai, visos mū
sų mintys privalo pasirink
ti visiškai skirtingus kelius 
pagal tai, ar yra amžinųjų 
gėrybių viltis, ar jos nėra.

Paskalis

Klausimas — Naturali
zuotas Amerikos pilietis 
neseniai mirė Europoje. Jo 
žmona ir vaikai čion gyve
na. Ar turi kreiptis prie ad
vokato atgauti to piliečio 
paliktą turtą"

Atsakymas
Amerikos konsulų yra ap
saugoti turtą Amerikos pi
liečių užsienyje. Žmona tu
ri tuoj susinešti su Ameri
kos konsulu toje šalyje, 
kur vyras mirė.

kompensacijos įstatymą 
Pennsylvanijoj ?

Atsakymas — Socialės 
Andraudos Boardas įsteigė 
18 ofisų Pennsylvanijoj. 
Scrantonas ir Wilkes Bar- 
re turi po vieną.

Nedarbo kompensaciją 
ployment and Employment 
pildo Division of Unem- 
Service, Department of La
bor and Industry, Harris- 
burg, Penn.

Klausimas — Kur Socia
lės Apdraudos ofisai ran
dasi Pennsylvanijoj ? Ar 
toki ofisai randasi Scran- 
tone ar Wilkes Barre? Ko
kia įstaiga pildo nedarbo

Klausimas
kad Jung. Valstybės stojo 
karan tik po nuskandini- 
mui amerikoniškų laivų. 
Ar dabartiniai įstatymai 
pavėlina išsiuntimą ginklų 
ir amunicijos tautoms, ku
rios dalyvauja karėje?

Atsakymas — Pagal neu- 
trališkumo rezoliuciją, pri
imtą Kongreso rugp. 1937 
m. remiantis prezidento 
proklomacija, kad karas 
egzistuoja tarp kaikurių 
šalių, išsiuntimas ginklų, 
amunicijos ir karo įrankių, 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai, kariaujančioms tau
toms yra draudžiama pre
zidento proklamacija. To- 
liaus paskolos' ir teikimas 
kreditų kariaujančioms 
tautoms arba sukėlimas pi
nigų Jung. Valstybių teri
torijose, kariaujančioms 
tautoms yra draudžiama. 
Ir tas pats su šalims, ku
rios užsiima civilišku karu. 
Galima drausti svetimų 
šalių submarinus arba jų 
ginkluotus pirklystės lai
vus nuo vartojimo Jung. 
Valstybių uostų ir terito- 
riškų vandenių. Keliavimas 
Jung. Vals. piliečio kariau
jančios tautos laivu gali 
būti padarytas nelegališku 
žingsniu, jeigu nesutinka 
su taisyklėmis ir regulaci- 
jomis, prezidento paskir
toms.

į! 638 E Main St

kos konsului. Lai raštu pa
siunčia protestą. Daug sve-» 
timų šąli” vis laiko, kad jos 
tautiečiai, militarišku me
tu, kurie išvyko į svetimas 
šalis, ir ten tapo naturali- 
zuoti piliečiai, vistiek pa
puola po militariška tarny
ba. Šiuo laiku patariama 
naturalizuotam piliečiui, 
militariško amžiaus, ne
vykti į tas šalis, kurios pri
pažįsta dviskaitinę piliety
bę.

šeksn'tras
"Aš esu dabar Šv. Elenos 

saloje. Kur dingo visi mano 
pataikūnai ? Kur mano 
draugai? Kas dabar mani
mi besirūpina? Taip, jūs, 
du-trys ištikimieji, dalija
tės mano likimu ir esate 
nasirengę būti su manim 
ištremti iki mirties. Mano 
kūnas greit grįš į žemę ir 
bus kirminų suėstas.. Koks 
milžiniškas skirtumas tarp 
manęs ir to Kristaus, apie 
kurį ir šiandien dar tebesa 
komi pamokslai, kuris te
bėra minių mylimas, kuris 
tebegyvena visame žemės 
paviršiuje. Ar tai čia mir
tis? Ar tokia mirtis nėra 
tikra žodžio prasme gyve
nimas. Tokia mirtim tegali 
mirti tik Dievo sūnus.

Napoleonas

Panelė Eleonora Roose
velt, prezidentienės dukte
rėčia ir vienvardė, daly
vaus šokiuose, kuriuos ruo
šia prezidentas ir ponia 
Roosevelt pabaigoje šio

A&L Department Store
*A Thousand and One Bargains’

John Deliniks & Son
FUNERAL DIRECTOR

Waterbury, Conn. -Į
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Kas Yra Už
Visatos pažinimas taip į tarnauja milžiniškais šuo- 

greitai, o ypač paskuti-, liais pažangėjahti techni- 
niuoju metu, kiekvienam ka, kuri kaskart labiau į- 
mokslu besidominčiam ati- galina mokslininkus ieško- 
dengia daugybę įvairiausių ti to, kas iki šiol dar neži- 
paslapčių, apie kurias dar noma ir kam ieškoti nebu- 
taip neseniai niekas nė ne-”7' 
galvojo, o jei ir galvojo, tai 
netikėjo. Naujiems moks
lo atradimams ypatingai 
daug pasitarnavo ir pasi-

STRAtOgf.ERA,
nors šiandien jos buvimu aukštyje oro slėgimas la. 
jau niekas neabejoja. Ne- Qn,ortioi tinto- tai«H 
trukus po stratosferos pa- ,

nustatytos. Žinoma, kad 
nuo 12,000 iki 15,000 metrų

13
.u,. —

vo jokių priemonių.
Štai dar visai neseniai kai 

kuriems žmonėms buvo 
naujiena, kad yra kažin 
kur

Waterbury Puslapis
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Sears Roebuck & Co.

skridimus ir tuo pačiu tir
ti. Mokslininkams atsirado 
nauja darbo dirva, kurioje 
susiduriama su didesniais 
pavojais, negu žemesniuo
siuose oro sluoksniuose, 
tačiau netrukus ir ji išti
riama. Žmogaus protas ne
siliauja dirbės: netrukus 
jam vėl parūpo sužinoti, 
kas yra dar aukštesniuose 
atmosferos sluoksniuose 
nei stratosfera. Mokslinin
kai vėl ima galvoti ir sten
gtis atidaryti kelius j nau
jus žinojimo horizontus.

Jau ištirta, kad už stra
tosferos yra kitas oro 
das, kuris vadinasi

• w

klo-

ii
65 Grand St., Vaterbury, Conn

5

JONOSFERA.
Daug mokslininkų, pasikė
lę balonais, tyrė ir dar te- 
betiria stratosferą, tačiau 
jos tikrosios ribos dar ir 
šiandien tebėra tikrai ne-

bai smarkiai kinta; taigi, 
tame aukštyje ir laikoma 

Ma
noma, kad jos apytikrės ri
bos esančios tarp 45.000 ir 
50,000 metrų aukštyje, kur 
vėl prasidedąs naujas tirš- 
tesnio oro pasaulis. Kad 
aukštuosiuose sluoksniuo-| 
se vėl yra oras, spėjama iš 
meteorų. Juk meteoras 
tam tikrame aukštyje užsi
dega, o kad galėtų užsideg
ti, turi . ką nors trintis, o 
toji trinimosi medžiaga, 
manoma, yra oras. Tačiau 
ne vien meteorai įrodo au
kštai esant orą tankesnį ar 
bent tokį pat, kaip pas mus 
žemės paviršiuje, bet yra ir 
daugiau gamtos reiškinių, 
įrodančių tankesnio oro j 
buvimą labai aukštuose at
mosferos sluoksniuose. Di
džiųjų ugnikalnių išsiver
žimas, pavyzdžiui, Kraka- 
tavo, kuris yra olandų In
dijoje, visa tai ryškiai pa
tvirtina. Iš žemės išsiver-

žę garai pąsjęfcia net 80,000 
metrų aukšl y Žinoma, to- 5 
kįo. aukščio, jei ten nė kiek 5 
nebūtų oro, jie jokiu būdu! S 
negalėtų pasiekti, nes ne- J 
turėtų kur laikytis.

Paskutiniuoju laiku šioje i Į 
srityje ypatingai daug rei-!i> 
kšmės turi Į i [
III TDATDItMDII DAMPIl'’’!ULTRATRUMPŲ BANGUI 1 

BANDYMAI.

• •

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Phelps Oil Sales Co.
■ FUĖL GILS — RANGE OILS

l75W.UbertySt.,Tel.3-4114,W»tertan,CMn. j

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Brooklyn Package Store

I789 Bank St., Waterbury, Conn.

•VZA-.W-W>V

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

850 Bank St., Waterbury, Conn.

Capitol Liquor Store

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Peattie Motors Ine.
DODGE SALES & SERVICE

488 Watertown Ave., Waterbury,Conn

? LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Mattatuck Motors
Used Cars in Guaranteed Condition 
Free Demonstration upon request 

FOR SALES and SERVICE 
Lincoln and Zephyr Dealers

428 West Main St., Tel. 4-5124 Waterbury, Conn.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Ultratrumpų bangų, ku-į 
rios praktiškai panaudotos 

'radijui, negali trukdyti jo-j 
kios atmosferinės sąlygos.! 
Teigiamiausias jų ypatu
mas yra tas, kad jos labai 
gerai panaudojamos dide-; 
liuose atstumuose, ko ne-' 
buvo galima pasiekti ilgo
mis bandomis. Ilgos radijo 
bangos yra suvaržytos — 
jos turi tam tikras ribas,

žlEDAS
gsta, arba, kitais žodžiais,! jau žinomas prieš 35 me- 
jas erdvė sugeria. Su ultra tus, tačiau per paskuti- 
trumpomis bangomis būna niuosius metus šio herme- 

Ivisai priešingai: jos kažin; tiškojo žiedo, arba, geriau, 
kokiu paslaptingu būdu re-: 
flektuojamos, kaip šviesa; 
veidrodžiu. Šis reflektuo
jantis sluoksnis galima 
taip įsivaizduoti — labai 
aukštumoje oro zonoje yra 

. elektriškai užkrautos 
smulkios dujų dalelės, o 

! tokios įelektrintos dalelės 
!; vadinamos jonizuotomis. 
1 Iš čia atmosferos sluoks- 
! nis, esąs aukščiau stratos- 
! feros, vadinasi jonosfera.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Dean The Florfcf
58 Center, Tel. 4-2788

Waterbury Conn.

rutulio tyrinėjimai labai 
daug pažengė pirmyn. Žy
miausias šio laikotarpio ir 
šios srities mokslo laimėji
mas yra tas, kad jonosfera 
prasideda žymiai aukščiau 
už stratosfera, kurioje dar 
gana daug yra ozono. Maž
daug 100,000 metrų aukš
tyje yra įvairių sluoksnių, 
kurie pasižymi tuo, kad te
nykštis oras yra pasidali
nęs pagal savo sudedamą-

:■ Capezzi Cleaners i Dyers
69 Congres Ave.

69 CONGRESS AVE.

i 
i

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

I LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Agents for Devoe & Raynolds Paints & Varnishes

p 94 Benedict
u

Waterbury, Conn
Banks Jewelers Ine. ©

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ30 Savings, Waterbury, Conn.
77 Bank St., Waterbury, Conn.

Tel. 3-2074

Waterbury, Conn1864 E. Main St

.".V.-.V.VZ.SV.VVA-.’.-.V.’.'VV

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Hew England Music Shop

102 Grand St., Waterbury, Conn.

Army & Navy Goods Store

I Chief Two Moon Herb Co

Abbott Beverage Co.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

AUTOMOBILE ACCESSORIES

Waterbury, Conni

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

į t.

I152 Cherry St.108 Bank, Waterbury, Conn.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Waterbury, Conn. LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

FURNITURE FOR THE HOME

209 - 219 Bank Street, Waterbuiy, Conn. !
11

•I

179 Bank St., 541 Bank St.,

“JEDDO COAL"
Ląstą Longer — Costs Less in the End

Over 50 Years”

337 E. Main St.,

General Electric, Heating, Air Conditioning 
Equipment

Waterbury, Conn.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

I
I

į 
i

1

Tel. 4-2181, Waterbury, Conn. :

i LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Hotchkiss Motor Co.
When Better Automobiles Are Built Buick Wi11 

Build Them —See our 1939 Buicks

į 25WillowSt., Vaterbury, Conn.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

| M. A. Green -Jewelry Co.

Loring Studios
PHOTOGRAPHERS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

The Mobili Furniture Co

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Matzkin Furniture Co
11 Scovill St., Waterbury, Conn

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Helen’s Beauty Shoppe
30 Bank Street, Tel. 5-0112, taterbury, Conn.

■

663 Riverside St., tel. 3-6237, Waterbury, Conn.
■<-

/ » ■“ /

117 Bank St Waterbury, Conn..

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

R. F. Worden & Sons Ine.
DAIRY PRODUCTS

Vaterbury, Conn. i

1
M. J. Daly & Sons Ine. I
....'fi ' ........ . ......... '

i! 
i!I

sias dalis. Viename tiį 
sluoksnių yra žymiai ma
žiau arba net ir visai išny- 
kusios kitos sudedamosios 
medžiagos, o tik yra pali
kusi vyraujanti medžiaga. 
Pirmiausia išnyksta rūkš- 
čiosios medžiagos. Jų pas
kutinė aukščio riba, atro
do, esanti apie 200,000 met
rų aukštyje. Kiek aukš
čiau išnyksta azotas, o jau 
apie 350.000 metrų aukš
tyje visai nebėra nė nitro- 
geno. Lieka tik heli jaus du
jos. Iki kurio aukščio gali
ma sutikti šių dujų, dar nė
ra žinoma. Manoma, kad jų 
dar yra ir 400,000 metrų 
aukštyje.

Dar žinoma gana daug ir 
gana įdomių kitokių jonos
feros apraiškų. Pavyzdžiui, 

į saulės užtemimo metu jo
nosfera smarkiai pasikei
čia, o saulėje atsiradus dė
mėms ji net padidėja. Mė
nulis šiuose paslaptinguo
siuose oro sluoksniuose su- 

' kelia
POTVYNIUS, ATOSLŪ
GIUS IR MAGNETINES 

AUDRAS.
Atrodo, kad ir temperatū
ra ten yra ne žema, bet ga
na aukšta.

Lakūnai labai gerai žino, 
kad aukštyn kylant tempe
ratūra kas kartą krinta. 
Net karštą vasaros dieną 
6,000 metrų aukštyje tem
peratūra yra žemiau nulio. 
Mokslininkai mano, kad 
šaltąją oro juostą galima 
perskristi, kaskart vis ky
lant aukštyn. Šaltoji at
mosferos juosta taip pat 
turi savo ribas. Jau stra
tosferos balonų tyrimų 
duomenys rodo, kad už 35. 
000 metrų temperatūra vėl 
ima kilti. Jau 40,000 metrų 
aukštyje pastebimas gana 
ryškus

TEMPERATŪROS 
KILIMAS, 

o 50,000 metrų aukštyje, 
mokslininkų manymu, 
temperatūra esanti tarp 15 
ir 17 laipsnių Celsijaus ši
lumos. Taigi, juo aukščiau, 
tuo daugiau yra jonų, o 
kur daugiau jonų, ten ir 
temperatūra aukštesnė. 
Taip galvojant 100,000 me
trų aukštyje turėtų būti a- 
pie 100 laipsnių Celsijaus 
šilumos. Manoma, kad jo-

' nosfera baigiasi ten, kur 
temperatūra pakyla net iki 
1,000 laipsnių. Kai kurie 
mokslininkai tačiau tuo a- 
be joja, nes ten labai pasi
keitusi yra ir oro sudėtis. 
Gyvybė, nors aukštybėse 
šimtas ir tūkstantis laips
nių temperatūra viešpa
tauja, visvien negali laiky
tis. Tačiau tvirtinimas, kad 
žemę ir ją supančią atmos
ferą dengia

ELEKTRIŠKAI {KRAU
TAS JONOSFEROS 

RUTULYS.
atrodo, negali kelti jokio a- 
be jo jimo.

Naujoji geofizika mumi 
atidaro kelią į naują žinoji
mo pasaulį, kuris iš pagrin
dų pakeičia ankstyvesnį 
pasaulio paveikslą. ’L.A?

b. • V*. V**- ’.'i-

LINKSMIAUSIŲ šv. KALĖDŲ

Dalias Flower Store Int. i
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Kaip Kaizeris Vilhelmas Atsisakė Kuo Sosto

teiraujasi

sostinėpriduv •

Brocktono Puslapis
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

From a Friend Dr. F. W. Murdock
Brockton, Mass.

56 West Elm St., Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
[L

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
Brockton, MassLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Hooker Bros.

NAUJOS KNYGOS

Epstein's Liguor Store
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲBrockton, Mass

25c.

Tarlow Brothers Co
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Brockton, Mass
A. TaymorShoe Company

Linksmiausių Kalėdų ŠvenčiųBrockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Chelsea Building WreckingRand Studio

153 Main St., Brockton, Maso.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Tel. Randolph 470 
Holbrook, Mass.

i

1

Ice Cream — Wholesalė and 
Retail

PRANAŠYSTE, scenos veikalas. 
Iš anglu kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančias 
paveikslais. Kaina

atėmė, kartu atėmė jų

195 Main St.,

apaukusios 
ganosi 

maitin

ti

į
5 ic
$

t

Brockton, Mass.
' » 
t!

Hardware and Paint 
Special Woodworking

15 No. Montello St., Brockton, Mass.

Avon & Brockton, M
• - ‘H 5* r f

Tel. 363, Brockton, Mass.

J 167 Centre St.,

66 Parket St.,

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

DARBININKAS

A

Pradžia 10 pusi.

ekscelencija, — atsako su
simaišęs seržantas.

Kas gi tai toks gali būti, j 
klausia save seržantas. Ko 
jis važiuoja į Olandiją?

Jis grįžta į sargybinę ir 
kreipiasi į vieną iš savo 
navaldinių.
— Klausyk, De Graf, ar 

nežinai, kas ten toks gali 
būti? Man atrodo, kad tai 
pats kaizeris... Ar ne?

— Negali būti, — išnučia 
akis De Graf ir skuba į ki
tą kambarį pažiūrėti kaize
rio paveikslo. Taip, lygiai 
toks pat: tie patys ūsai... Ir 
kas galėjo pamanyti?...

Pinkersas grįžta prie au
tomobilių. Anas ponas vėl 
nradeda su iuo kalbą. Ma-Į
tyti, kad jis gerai pažįsta Olandijoje Vilhelmas ap- 
Olandiją, ypač Amsterda-: sigyveno Dorno pilyje, kur 
mą, kuriame esąs pats šau- laisvu laiku, neturėdamas 
niausiąs pasaulyje muzie- ką veikti, labai mėgo skal- 
jus.

— O Haga... Toks malo
nus, toks švarus miestas. 
Dažnai tenai apsilankyda
vau pas kunigaikštienę 
Wild.

Dabar jau aišku, galvoja 
sau Pinkersas. Jis stengia-

si stovėti ramiai, bet kojos 
virpa, neklauso.
— Tai ką, taika jau? Pa

tenkintas? - 
toliau svečias.
— TaiD. Did... jūsų eks

celencija, — mikčioja ser
žantas.
— Na, žinoma, 

ria kaizeris. — Karas jau 
galėjo seniai pasibaigti...

Atvyksta olandų karei
viai Pinkerso vadovauja
mi. Automobilių vilkstinė 
Dasileidžia į artimiausią ją 
geležinkelio stotį — Eysde 
ną. Tenai Vilhelmas II sė 
da į specialų traukinį ir 
nuvyksta į Amerongeną, į 
svečius nas grafą Bentiką, 
į pirmutinę jo kaipo trem-i 
tinio prieglaudos vietą.

dyti malkas. Valstybės nu
galėtojas po karo norėjo 
sudaryti Vilhelmui tarp
tautinį teismą, bet Olandi
ja nesutiko b. kaizerio iš
duoti teismui, Vilhelmas iri 
dabar gyvena Olandijoje.

Aidas.

KUR NEGRIEBSI-VISUR SKAUDA
, Iš gyvo Čekoslovakijos 

kūno buvo išplėšta kąsniai 
iš vieno, kito, trečia šono. 
Visose srityse skausmai — 
žaizdos vis negali užgyti. Ir į 
ūkis pergyvena visokius: 
sunkumus. Malūnai tebe-i 
stovi be darbo, grūdų nieks: 
neperka; buvo puikiausių;r™—

• I 
iI Yankee Manufacturing Co

—
miežių kraštas, geriausias 
salyklas ir nėra jo kur dė
ti — didžiausias pavojus 
sugesti, sunykti. Kukurū
zų labiausiai reikia Karpa
tų ukrainiečiams, bet atim
ti keliai ir nėra kaip nu
vežti, o, sako, žmonės ten 
badauja — jie minta kuku-

ruzais, savo neturi, “nes 
vengrai atėmė. Po truputį 
jau pradeda pirkti bulvių. 
Didžiausias svogūnų trū
kumas, kurių visi ieško, o 
neberanda — kainos stai
giai pakilo. Čekoslovakija 
cukr. runkelių kraštas. Bet 
vokiečiams teko atiduoti 
19 cukraus fabrikų, ven
grams 3. Tie fabrikai paga
mindavo apie 2 mil. maišų 
cukraus. Netekusi tiek c. 
fabrikų, Čekoslovakija pra
deda iš c. runkelių gaminti 
spiritą’ Šis spiritas būtų 
naudojamas maišymui sų 
benzinu ir eksportui. Aps
kaičiuoja, kad tam jie su
naudosią 400,000 tonų c. 
runkelių. Runkelių spiritas 
galės būti gaminamas esa
mose spirito varyklose, 
kurių pajėgumas nebuvo 
pilnai išnaudojamas. Čeko
slovakija turėjo 122 linų 
brukyklų, teliko 47, turėjo 
170,000 verpyklų, teliko vos 
41,000. Linais užsėdavo 19, 
300 ha; 400 ha to ploto a- 
titeko vokiečiams. Dabart. 
Čekosl. nenori, kad linų 
plotai sumažėtų — ūkinin
kams moka premijas. Be 
to, stengiasi likusių linų 
brukyklų ir verpyklų pajė
gumą padidinti.

Čekosl. daug gamina ce
mento. Dabar neteko svar
bių rinkų. Fabrikai neturi 
pakankamai darbo. Be to, 
trūksta vagonų (kurių 
daug atsiėmė vokiečiai) ce
mentui gabenti.

Ankščiau Čekoslovakija 
už Lietuvą buvo beveik tris 

į kart didesnė savo plotu. 
Dabar nebėra ir du kart di- 

i desnė. Gyventojų sumažėjo 
beveik 5 milijonais, vadina
si du kart daugiau negu vi
soje Lietuvoje jų yra. Če
koslovakija dabar trilipė. 
Pati Čekija plotu mažesnė 
už Lietuvą. Ji turi 49,700 
kvadr. kilometrų. Mūsų 
plotas 55,70 kv. kilom., bet 
gyventojų turi apie 7 milio- 
nus; mes gi pustrečio mi- 
liono. Slovakija yra labai 
panaši į Lietuvą, tik plotu 
žymiai mažesnė (37,900 
kv. kilm.), bet gyv. beveik 
tiek pat ir daugumas 
(66%) verčiasi žemės ūkiu,

kaip ir mes. Nestambūs ū- mūsų Šiauliai, bet vengrai 
kininkai, daug kentėję nuo 
priespaudėjų. Jų kun. Hlin- kviečius, miežius, c. runke- 
ka, lig mūsų Maironis, bu- liūs, rugius, arklius, kiau- 
dino tautą, kovojo už lais- 
vęą dabartinis min. pirm, 
kun. Tisso dirba, kaip Kru
pavičius. Kraštas katali
kiškas.

Karpatų Ukraina — tikra 
Žemaitija (Kretingos, Ma
žeikių, Tauragės, Telšių 
Raseinių apskr.). Turėjo 
savo sostinę Užgorod, kaip

les. Bepaliko aukštų kalnų 
pakriaušes, 
miškais; šen ten 
karvės, avys. Kaip 
sis?

Kelių neturi, jų 
menkesnė už Telšius, be 
geležinkelio (Hust). Be to, 
ir ukrainiečių daug pasiė
mė vengrai. “0. - V. Ž

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dean-Penney Lumber Co
Lumber House Finish

Stoughton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

i! 
i! 
t! 
i! 
i! 
t!

(Hhrist mas

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Brockton, Mass.John Hickman
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Barbour Welt Company

Montello, Mass.

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.

46 Ford St., Tel. 599, Brockton, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

KAY JEWELRY CO

DEPARTMENT STORE
I

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

385 No. Main St.,
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 Brockton Sausage 

MfgsCo.

370 No. Montello St., j!

Brockton, Mass. ij

S * * i

NewEnglandlronand 
Steel Co.

BRIDGEVYATER WORKERS
CO OP. ASSOC., INC

Bridgewater, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
v

Furman & Company Ine Steingels Delkatessen 
Store
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ii 
ii 
i'

I I I

Šiuomi norime nuoširdžiausiai pasveikinti sa- 
klijantus, palinkėti Linksmiausių Kalėdų ir Lai

mingiausių Naujų Metų ir padėkoti už šiais metais 
teiktą kooperaciją.

Prisiminus praeįto Rugsėjo mėnesį praūžusią
Į viesulą, kuri padarė neapsakomai daug nuostolių, • 
į išgriaudama susisiekimo priemones. Audros praū-; 
Į žimo pasekmės sudarė daug nesmagumų visiems. 
Į Mes esame dėkingi klijantams, kad jie kantriai 
1 laukė iki visi dalykai buvo atstatyti. ;

Taigi, dar sykį reiškiame gilią padėką ir vi- i 
! siems linkime Linksmiausių Kalėdų švenčių.

BROCKTON EDISON CO
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Colonial DinerAtty. Daniel L Kelleher Jr.

Brockton, Mass (FRANK & PETE)

kareivių na, tuo tarpu žvriavo ant

Brockton, Mass40 Legion Pkwy
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
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OM Colony Piano Co.Besse Baker's Store
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Join Our Christmas Club Now

Brockton, Mass.126 Main St.Brockton, Mass 50 Legion Parkway
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Oil Burners Rock Wool Insulation 120 Market St.
39 Freight St., Phones 3900-5523-W

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Marathonian Hat CleaningLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Lawson Coal Grain Co.G. W. G. Gilberto. M. D.Gilbert's Paint Store D & H Conė-cleaned Anthracite

Brockton, Mass Brockton, Mass.
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Oldsmobile
FLORIST
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A.F.GermanCo.,lncDr. J. Kvaraceus Judge Maurice J. Murphy
Seiberling Tires

JOIN OUR CHRISTMAS CLUB NOW
Brockton, Mass.The Bank On The Hill Brockton, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
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ATTORNEY

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Brockton, Mass.134 Main St. Brockton, Mass.90 Main St.

24 Centre St., Brockton, Mass

65 Main St., Brockton, Mass.

Montello St., Brockton, Mass.

12 Main St., Brockton, Mass.

64 Ames St., Montello, Mass

688 No. Main St., Brockton, Mass

fcnt/ G/vusi/ma.

La Šalie — Chevrolet

staiga ir nelauktai 
padarė ant Nacijonalistų 
didelį užpuolimą. Aišku, 
kad Nacijonalistų vien ka
ro sargybos, be federalės 
kariuomenės pagalbos, ne
begale jo raudoniesiems at
silaikyti, nes Nacijonalis- 
tu federalė kariuomenė už
ėmusi Castilion de la Pla-

“SAFETY for Savings — TEL 4494—SAVINGS for Home-owners”

Tel. 835, Brockton, Mass.

73 Battle St., Tel. 3180, Brockton, Mass.

Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ 
ii

ISPANIJOS KOMUNISTŲ PERGALE,’ 
TRIUMFAS IR KATASTROFA

vų šovinių: 10,102,587. Per 
visą tų mūšių laiką, Naci- 
jonalistai komunistų įvai
rių kariškų orlaivių virš 
mūšio lauko nušovė: 242; 
toliau nuo mūšio laūko it 
fronto sunaikino 94”.

ko kaikurios permainos. 
Vokietija susivaidijo su Če
koslovakija už Sudetų 
kraštą; nuo Ispanijos visų 
akys nukrypo į Centralinę 
Europą; mūšiai Ispanijoje 
tarp abiejų kariuomenių 
apsistojo; Mussolini atšau
kė iš Nacijonalistų 10,000, 
savo kareivių laisvanorių;’ 
komunistai dar daugiau 
pradėjo džiaugties. Tačiau 
tas jų džiaugsmas, garbė,; 
ir pergalės triumfas, suvi-j 
su neilgai tetruko...

į
Apie 4 savaitės atgal, Na

ci jonalistai suvisu nesiti
kėtai, tarsi vanagas vištą, 
komunistus pergalės šven
tę bešvenčiant, Ebro upės 
pakrašty, užpuola purtyti; 
komunistai šoka iki pas
kutiniųjų laikytis ir nepa
siduoti; tačiau visos jų pa
stangos, nueina veltui... Po 
7-nių skirtingų Nacijona
listų antpuolių (atakų!) — 
kairiajame (iš Nacijona
listų pusės) Ebro 
krante

LFCURIT9 
I

Tai tau kad norėjai: Čia 
pergalė ir triumfas, — čia 
ir šiurpulinga komunistų 
katastrofa! Įdomu būtų ži
noti, kaip jie po šio smūgio 
jaučiasi?

J. Butkevičius.

kiusia proga pasinaudoda
mi, — komunistai vieną 
tamsią naktį patiesę per 
Ebro upę fontaninius til
tus

F£D£fiAL SAVINGS /
AMO LOAN ASSOCIAT1ON
otBBOCKĮdi

muiši, nebel^uVo galo!... E- 
są, visas pasaulis dabar ai
škiai pamateį ką raudonie
ji gali!.. Nacijohalistai pa
matę nors ir ne taip jau 
rimtą pavoju — greitai a- 
titraukė savo kariuomenę 
nuo Sagunto ir kitų vietų, 
— ir komunistų ofensyvas, 
ūmai taDO sulaikytas; ta
čiau atstumti atgal jie ne
galėjo; jie liko stovėti vie
toje ten kur buvę.

Tuo tarpu Europoje įvy-

Pontiac

1782 Main Street, Phone 3000, Brockton, Mass. 
231 Main Street, 700, Bridgewater, Mass.

Taunton Lumber Company
Building Materials and Lumber

upes 
Ispanijos raudo

nųjų “didvyrių”, frontai ir 
egzistencija, baisiai tragiš
kai likviduojama! Dalis 
raudonųjų, tiesa, šiaip taip, 
dar spėjo pabėgti; tačiau 
tūkstančiai su ginklais su
vejama į Ebro upę ir pri
girdoma, tūkstančiai žūsta 
mūšy, o ištisi tūkstančiai 
komunistų kariuomenės, 
patenka Nacijonalistams į 
nelaisvę. Aš čia nerašysiu; 
kaip la kova Nacijonalistų 
su komunistais ėjo, nes aš 
Ispanijoje nebuvau ir tos 
kovos suvisu nemačiau. Ašį 
paduosiu tik soecijalio 
škotų savaitraščio “The 
Glasgow Observer”, kores
pondento, iš Saragosos, o 
paskiau iš Salamanca, du 
pranešimus, kurie tilpo an
glų dienrašty “The Man- 
chester Guardian”. Mini
mas korespondentas tuos! 
du raportus gavęs iš dvie
jų Nacijonalistų generolų, 
kurie vadovavo Ebro upės 
pakrašty einamiems mū
šiams, būtent: gen. Garcia 
Valino ir, gen. Maegestro. 
Minimi raportai štai ką sa
ko:

(j! Cliristinas

Sagunto ir Valencijos. 
Skaitlinga Ispanijos komu
nistų kariuomenė, perėju
si per Ebro upę kairiajame 
jos krašte, — kelių dienų 
bėgy, užėmė 400 ketvirtai
nių mylių žemės plotą, Na
cijonalistų nuo kurio laiko 
valdomos teritorijos, veik 
60 mylių ruoštu, palei Eb
ro upės pakraštį. Ispani
jos raudonųjų džiaugsmui 
ir prieš visą nasaulį gyri-

Brockton 6800 |

— “Kairiame Ebro upės 
šone, mūšiams pasibaigus, 
Nacijonalistai iš komunis
tų atsiėmė atgal 400 ketvir 
tainių mylių žemės plotą, 
60 mylių ilgumo ruoštu, 
Ebro upės pakraščiu. Naci
jonalistai paėmė komunis
tų kareivių belaisvėm — 
19,779; surinko negyvų kū
nų karo lauke: 13,275; su 
paimtais nelaisvėn, mū
šiuose kritusiais ir sužeis
tais, skaitlius viso siekia 
75,000. Įvairaus karo gro
bio — amunicijos paimta: 
Sunkiųjų kovos lauko ka- 
nuolių: 15; tų pačių kan uo
lių šovinių (Shells): 29,370; 
sunkiųjų apkasų batarėjų 
(Mortars): 45; sunkiųjų 
kulkosvaidžių: 181; leng
vųjų rankinių kulkosvai
džių: 213; greitai šauna
mųjų automatiškų šautu
vų: 24,000; paprastųjų ka
riškų šautuvų: 7,635; rusų 
darbo sunkiųjų kariškų 
tankų: sveikų: 18; paga
dintų 17; sunkiųjų apkasų! 
batarėjų Šovinių: 76,989; 
įvairios sprogstamosios 
medžiagos, k. L: dinamito, 
piroksilino, abelito, nitro
glicerino ir kitųo 13 tono 
kvorterių; rankinių grana
tų: 36,436; kariškų šautu-

<r Iruletid
* ■ Į1 f J () 4) tl v_ /
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K4 ŽADA ATEITIS
Žmonių Prieauglis Žengia 

Milžiniškais Šuoliais

I Tačiau maitinimo problė-[ mus. Tiesa, anų šimtmečių
1 * A A a. j* i «x 1"marai' frtftybki os kitos li

gos smarkiai praretino gy
ventojų skilčių. Šiuo metu 
pasaulinio masto epidemi
jos sunkiau begalimos dėl 
pažengusios medicinos, ta
čiau kelias joms nėra galu
tinai užkirstas. Daugini
mosi progresija, anot šio 
gydytojo, yra negailestin
gai žiauri ir jau netolimoje 
ateityje žadanti nešti daug 
staigmenų. “L.A.”

ma netrukus iškils visoje 
savo žiaurioje nuogybėje 
ir nevienai valstybei su
teiks didelio rūpesčio.

Tačiau šis klausimas vis 
nusikelia toliau, dėl nebe 
tokio spartaus gyventojų 
dauginimosi. Jei žmonių 
prieauglis būtų lygaus 
spartumo XVIII ir 'XIX 
šimtmečiuose, tai jau po 
300 metų tektų spręsti 
sunkius maitinimo klausi-

jai 1,100,000,000, Amerikai; 
% milijardo, Afrikai apie 
150,000,000 ir Australijai 
arti 10 milijonų. Imant j 
bendrais skaičiais kiekvie
nais metais išmiršta per 
35 milijonus žmonių, o 
gimsta per 50 milijonų. 
Taigi, per vieną dieną že
mėje padaugėja apie 55,000 
žmonių, o per vienerius 
metus maždaug 15 milijo
nų.

Imant atskiras pasaulio 
dalis, o žmonių skaičių mi
lijonais, mirimų ir gimimų 
vaizdas taip atrodo: Euro
poje kasmet miršta 7,7, 
gimsta 10,0; Azijoje mirš
ta 20,0, gimsta 31,0; Ame
rikoje miršta 4,0, gimsta:

Žymus prancūzų gydy
tojas Liudvikas Lamar- 
ąuandas rašo apie pasku
tinius statistinius duome
nis liečiančius žmonių gi
mimą ir mirimą. Visiškai 
tiksli statistika čia nėra į- 
manoma, tačiau civilizuo
tuose kraštuose galima 
prieiti tikrumo. Lamar- 
ąuandas teigia, kad žmo
nių skaičiaus augimas da
bar 1/3 lėtesnis, negu kad 
buvo aštuonioliktojo am
žiaus pabaigoje ir devynio
liktame amžiuje. Viso že
mės žmonių skaičius siekia 
dviejų milijardų. Europai 5,5; "Taigi, didžiausias pa
tenka pusė milijardo, Azi- daugėjimo procentas ten-

• v

Boston, Mass.

Lowell, Mass.
Ši panelė pasipuošus nau

jos rūšies lie tšvarkiu (rain- 
coat), kuris pasiutas iš 
neperlyjamos medžiagos, 
vadinamos “koroseal”. Šu- 
nukas ir tas apsaugotas 
nuo lietaus.

• v LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Lowell Photo Studio
J. A. DESLODGES, Prop.

i įII
A Mutual Savings Bank — Assets over $25,000,000 !•

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Union Savings Bank
(Between Boylston A Stuart Sts.) 
Tel. Hancock 7990 — 7991 — 7992

216 Tremont St., Boston, Mass.

liv
u$
I
I

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

John F. Baker Company
CHURCH GOODS

70 Franklin St., Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ |

New England Provision CoJnc J 

Rolled Beef Pastromi, Frankfurters ir į!
Lietuviškų visokių kilbasų

23-29 FultonSt., Tel. Lafayette 6150, Boston, Mass. į

ka Azijai, o mažiausias A- 
merikai. Praeito šimtme
čio viduryje didžiausias 
gimimo procentas buvo A- 
zijoje ir Amerikoje. Per 
paskutinius dešimtmečius 
Amerikoje gimimų skai
čius pradėjo katastrofiškai 
mažėti. Liūdniausia statis
tika yra Azijoje, kur didelį 
gimimų skaičių veja nepa
prastai didelis mirimų 
skaičius. Azijoje nuolati- 
nieji marai, badmečiai, į- 
vairios katastrofos baisiai 
smarkiai retina gyvento
jus. Ankstyvesniais laikais 
Azijoje gyventojų priaug
lis nebuvo apskaičiuotas, 
tačiau dabar pradėjus da
ryti statistiką, pastebimas 
nepaprastai smarkus gy
ventojų augimas. Per pen- £ 
keris metus Azijoje priau- $ 
go 100 milijonų... Tas skai- 
čius, rašo Lamarąuandas, 
tiek Azijai, tiek Europoje $ 
yra ypatingos svarbos. Po 
penkerių dešimčių metų A- 
zijoje priaugs visas mili
jardas... O tai jau bus ne
toli 2V£ milijardo. Tiek To- 

j limieji Rytai, tiek Indija 
! verda kaip katilas, visur 
i kyla gajumas ir susiprati
mas ir ta masė vargu ką 
gera lemianti Europai...

į 712 Merrimack St., Tel. 8728 i[

; LOWELL, MASS.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

A. Kopelman & Sons, Ine
IMPORTERS and CUTTERS 

DIAMONDS

451 -453 Washington St., Boston, Mass. |

Ir Europos gyventojų 
skaičius kelia rimtą susi
rūpinimą. Natūralių gy
ventojų priauglis Europo
je svyruoja nuo 1,8 iki 3,6 
nuošimčio. Paėmę vidur
kiu vieną nuošimtį, leng
vai apskaičiuosime, jog 
gyventojų skaičius dvigu
bės kas septyniasdešimt 
metų. Taigi, po tūkstančio 
metų žmonių skaičius pa
daugės arti milijono kartų 
ir žemėje nebebus nei vie
nos laisvos pėdos.

MILK &CREAM

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Thomas J. Flvnn & Co. In
PUBLISHERS A BOOKSELLERS 

CATHOLIC CHURCH GOODS

62 and 64 Essex Street, Boston, Mass.

Išmaitinimo klausimas 
tebus išsprendžiamas tik 
per ateinančius 500 metų. 
Ir tai turės būti tirštai ap
gyvendinti Brazilijos ir 
Argentinos plotai, visa A- 
frika, net Sachara. Sacha
ros smiltynų sukultūrini
mas ir pavertimas derlin
gomis žemėmis yra neabe
jotinas dalykas. Jau atei- 

šimtmetį, rašo 
marąuandas, norėdami 
rasti pragyvenimą, žmonės 
imsis Sacharos drėkinimo.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

15 Blackstone St, Boston, Mass.

Klausimas, kaip žmonija 
toliau versis? Reikia tikė- 

bus išrastas 
gaminti sintetinį, koncen? 
truotą maistą. Dabartinis 
maitinimosi būdas reika- 

labai daug medžia
gų, kurių didelė dalis lieka 
be naudos. Sintetinis mus 
tas įgalins tais pačiais pro
duktais išmaitinti žymiai 
didesnį žmonių skaičių.

809 Stephens St, Tel. 3622, Lowell,Mass.

būdas LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Excel Liquor Company
LIQUOR — BEER — WINE

Wm. E. Berard, Pres. — Ferdinand W. Bechard 
Tres., —Louii^. BecharęĮ,|sc’y, 

613 Memmack St, Tel 544, LoweH, Mass.
- i; - joga’ si

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia “Darbininką”.

Už
žiiiuĮ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
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P. KUPRAITIS

Lietuvos Ekonominė Ir Politinė 
Nepriklausomybė

LIETUVOS ŪKIO GAMYBA

(Paskaita skaityta š. 
gruodžio mėn. 11 d., ALRK 
Federacijos 22 sk. ir LDS 5 
kp. prakalbose, Waterbury, 
Conn.).

m.

20 nepriklausomo gyvenimo me-

tų Lietuvos ekonominis gyveni
mas jau tiek pakilo, kad jos vei
das visiškai pasikeitė, ir kas Lie
tuvą yra matęs prieš 20 metų, 
tas jos šiandien nebepažins, 
nors pabrėžiu, kad mes dar ne
esame pasiviję kai kurias kultū
ringesnes Europos valstybes. 
Bet ar reikia ir ar galima kaltin
ti mus už tai, kad mes tiek am
žių buvę pavergti ir išnaudoti, 
galėtume būti jau patys kultū- 
ringiausi.

Jau baigiasi dvidešimtieji Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
metai, todėl pravartu plačiau 
pakalbėti apie politinę ir ekono
minę Lietuvos nepriklausomybę. 
Manau, kad gerai žinoti Lietuvos 
istorinę galybę ir jos garbingą 
praeitį; manau, kad žinote ir vi
sišką Lietuvos susilpnėjimą, josi 
okupavimą ir priespaudą. Nea-į 
bejodamas manau, kad taip pat 
geriausiai žinote Lietuvos nepri-ikos klausimus, bet apie juos pa-j 
klausomybės kovas, jas žinote kalbėsiu vėliau. Dabar aš noriu 
dar geriau už ispane, nes aš bu- daugiau paliesti Lietuvos ekono-, 
vau per daug jaunas, aš jų jau mini gyvenimą ir jo priklauso-j 
nepamenu ir suprast dar nega- niybę, atsižvelgiant į kaimyni- 
lėjau. Tačiau aš daug esu apie nius kraštus. Kad aiškiau būtų, 
jas girdėjęs ir skaitęs ir žinau, noriu trumpai panagrinėti Lietu- 
kad jūs patys dėl savo tėvynės vos ūkį.

■ - i
Ką Lietuva Daugiausia Gamina?

Lietuva yra gražiai augantis

suras kada nors gerą progą ta 
čia visai kitas klausimas, ne 
jau daug metų praėjo kai jie ja 
laukia. Iš antros pusės matome 
kad didelės imperijos visuonje 
subyra vėl į atskiras tautas, 
atskiras, nepriklausomas valsty 
bes. Su Vokietija mes turime y 
patingai šiuo metu opų klausi 
mą — Klaipėdos krašto klausi 
mą. Aišku, kad tai yra visiška 
lietuviškas kraštas, ką patvirti 
na ir patys vokiečiai, bet dėl sa 
votiškos padėties ir dėl didelė 
propagandos, ypač seimelio rin 
kimų metu, jis sukelia mūsų tau 
tai daug rūpesčių.-Jis buvo opui 
visuomet, bet šiandien jis yri 
opiausias ir tik dėl to, kad Lie 
tuva yra maža valstybė, kad j 
nėra galinga ir dėlto turi su kai 
mynais skaitytis, nors teisin 
giausiai ir gražiausiai tą krašti

lų neturi. Taip pat ji turės im- dažnai, dėl vienos ar kitos pre- 
portuoti sudėtingas mašinas ar kybos sutarties, reikia daryti 
jų dalis, laboratorijų įrankius, didesnį ar mažesnį nusileidimą 
įvairius motorus ir jų dalis, nes politikoje. Dėl to mums kartais 
šiems gaminti mes neturime spe- atrodo, kad valstybių politikoje 
cialistų, medžiagos ir kas svar- šis ar kitas nusileidimas yra ne- 
biausia gaminti neapsimoka, nes pamatuotas, bet tuomet nusilei- 
per maža rinka, o konkuruoti su dimo priežaščių ieškokime kitur, 
senomis užsieninėmis firmomis Kad būtų aiškesnis Lietuvos po- 
neįmanoma. Taigi iš to kas pa- litinis gyvenimas, trumpai per
minėta, manau yra aišku, kodėl žvelkime savo kaimynus ir jų 
Lietuva visko negali pasigamin- siekimus — ekspansiją, 
ti. Be to, jeigu Lietuva turėtų 
nors dešimtą dalį tokių kapitalų
kaip Amerika ar kitos valstybės, I ir jau bepradedąs žydėti darže- 
tai savo pramonę ji galėtų iš- į lis, kuris randasi tarp dygių er- 
vystyti dar daug daugiau. Iš viso' škėčių krūmų — piktų kaimynų, j 
galiu pasakyti, kad visiškai eko- Pirmieji kaimynai yra vokiečiai.- 
nomiškai nepriklausoma Lietu- Jie jau nuo senų laikų savo šu
va niekada nebus, kaip ir dauge- kiais: : :Drang nach Osten” no- 
lis valstybių, nes turtai, kurie y- ri pavergti sevtimas tautas, jas 
ra mūsų žemės rutulyje, yra ne- okupuoti ir išnaikinti. Ir savai- 
lygiai pasiskirstę. Čia galiu pa- me aišku, kad jeigu jie tik suras 
stebėti, kad šiandieninė Vokieti- tinkamą progą, šluos visa, kas 
ja, Japonija ir bendrai visos k i- jiems po kojų paklius, bet ar jie 
tos valstybės kelia karus tik dėl 
to, kad apsirūpintų reikalingais $ 
žemės turtais ir produktais ir. v 
kad taptų nepriklausomos, be to, i v

i 
I 
i
r

Lietuviai, kaip jūs gerai žino
te, yra perdėm žemės ūkio kraš
tas, nes apie 80% visų gyvento
jų verčiasi žemės ūkiu ir gyvena 
kaimuose, todėl ir nesistebėkite, 
kad mūsų tėvynėje nėra tokio

nepriklausomybės esate labai tempo ir tokių patogumų, nes 
daug prisidėję. Jūs patys tūks- kaimuose patogumai net kultū- 
tančiais aukojote doleriais ir Tingiausiose šalyse ir čia pat A- 
eikvojote savo energiją, kad Lie- merikoje yra daug mažesni. Per 
tuva būtų laisva. Tikiu, — jau
noji tauta nepamirš jūsų, o jei 
pamirš, tai istorija jai primins.

Jei pirmieji Nepriklausomybės 
metai buvo labai vargingi ir Šim
kūs, tai šiandien jie jau daug1 , « - -> • ™ . • • . ■ ,
, . . .. į ,• a) Žemes ūkis. Truputis iston-į kraštai nori išvežti
lengvesni, tačiau as negaliu pa-'. T . . „ 5 T - *.° . .. . ... . , ios. Ligi 1926-7 metų Lietuvos!
sakyti, kad jie butų visiškai len- i, . . , . ... , , _ .. . . ūkis gamino daugiausia javus:
gvi ir, kad musų tėvynė neturėtų , . „ . . .. ..” , . - .. I. ;. ,. _ . kviečius, rugius, miežius, avižasjokių rūpesčių. Ne, šiandien Lie- ... ,
’ \ ■ j j - »• i ir linus. Gyvulių ūkis dar nebuvotuva turi dar daug rūpesčių, y- ., . . ... ,AOO n.. . ° . , J / <išvystytas. Maždaug ligi 1928-9
pac tie rūpesčiai atsiranda tada,1 ’ , .... _ .; . .. ,v ... ,.J_. 'metų (ligi krizes) žemes ūkis lakai ji sprendžia užsienio politi-', . ®

i bai gerai tarpo ir ūkininkai žy
miai pakilo, atsigavo. Javai ir 
gyvuliai buvo labai branggūs ir 
jeigu būtų tęsėsi taip ilgiau, tai 
žemės ūkis (ūkininkai) būtų 
gražiai atstatytas ir kultūra bū
tų dar daugiau pakilusi. Nuo 
1929 m. (prasidėjus krizei) že
mės ūkiui buvo suduotas didelis 
smūgis ir nuo tų metų žemės ū- 
kis pergyveno didelių ekonomi
nių sunkumų ir merdėjo beveik 
ligi paskutinių metų. Dar ir šiuo 
metu krizės pasekmės jaučiamos 
ir žemės ūkis nėra visai atsiga
vęs. Nuo 1926-7 metų (dar prieš 
krizę) Lietuvos ūkis buvo pradė
tas reformuoti, iš javų kultūros 
buvo staiga pereita prie gyvulių 
ir gyvulių produktų kultūros. 
Staiga pradėta auginti bekonai, 
pradėta steigti pieninės ir ga
minti sviestas, sūris; pradėta 
steigti vištų ūkiai. Šis persio
rientavimas ūkyje buvo naudin
gas, tačiau jis buvo per daug 
staigus ir davė tam tikrų nuos
tolių. *

, šiandien Lietuvos žemės ūkis vis dėlto jau labai didelė dalis 
i jau beveik persiorientavęs ir at- jos yra aprūpinama. Tai paminė- 
i sigavęs ir gamina bei eksportuo- jau tik pagrindinius gaminius, 
i ja daugiausia sviestą, bekonus, bet daug yra tokių, kurie yra bū- 
i kiaušinius, javus, gyvulius, Ii- tini ir jų Lietuva pasigaminti 
i nūs, vaisius ir kitus. Valstybė negali ir negalės. Suprantama, 
i didelę pajamų dalį sudaro už ek- kad Lietuva visuomet turės im- 
i sportuojamą mišką. Bendrai pa- portuoti žibalą, benziną, geležį, 
i ėmus, žemės ūkio produktai su- anglis, druską, nes ji šių minera- 
• daro žymiausią ir svarbiausią y-------- -------------------------------- —
Į dalį viso Lietuvos eksporto. Jei- 
Į gu mes negalėtume žemės ir gy- 
Į vulių produktų niekur išvežti, 
Į būtume priversti labai ekonomiš- 
Į kai skursti ir kultūros pažanga 
! būtų neįmanoma.

Norwoodo Puslapis
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

‘HDisliini Šou G bri^toio

Norwood Lumber Company
Tel.0244 Norwood, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Wm. D. Huntoon Co.
Sheet Metai Work — Oil Burners

( Norwood, Mass.48 Day Street,

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

i

savo įvai
riausius dirbinius, kad galėtų 
importuoti sau maisto produktų, 
todėl priklausomybė nėra visiš
kai vienašalė. Vis dėlto mažos 
valstybės yra daug daugiau pri
klausomos nuo didžiųjų valsty
bių, nes pastarosios mažąsias iš-i 
naudoja, pasirinkdamos tas, ku
rios parduoda geresnėmis sąly
gomis. Kai kas gal pasakys ar 
paklaus, tai kodėl Lietuva negali 
sau trūkstamų prekių pasiga
minti. Gerai trumpai panagrinė
kime Lietuvos pramonę.

b) Pramone. Daugelis valsty
bių eina prie to, kad pasigamin
tų visa, ko trūksta. Bet ar gali
ma — aišku kad ne, tai paaiškės 
ir iš Lietuvos pramonės. Lietu
vos pramonė yra dar jauna, kaip 
jauna ir pati valstybė. Šiandien 
ji jau daug ką pajsigamina, bet 
toli dar ne viską.
pasigamina? Visus dalykus iš
vardinti sunku, paminėsiu tik 
svarbiausius, o jiejyra šie: teks
tilė ir jos dirbiniai geležies dir
biniai, odos ir avilinė, trąšos, 
popieris, gumos dirbiniai, molio 
ir stiklo dirbiniai, cukrus, par
fumerija, saldainiai, vaistai ir 
daug kitų dalykų. Tiesa, dauge
lis šių dirbinių dar nepilnai pa
tenkina visą Lietuvos rinką, bet

Tęsinys 18 puslapyj

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

T-Ką Lietuva jau

kad duotų darbo ir maisto šaly
je esantiems gyventojams ir jų 
prieaugliui. Bet jei pasaulis pa
sieks tokios aukštos kultūros ir 
broliškos meilės, kad panašius 
klausimus išspręs taikiu būdu, 
susitarimu, aišku — karai išeis 
iš mados, kaip netinkamas būdas 
šiam klausimui spręsti. Tai tiek 
trumpai apie Lietuvos ekonomi
nį gyvenimą ir jo priklausomu
mą.

Politinė Nepriklausomybė
Suprantama, kad Lietuvos po

litinis gyvenimas, politinė ne
priklausomybė yra labai susiju-i 
si su tautos ekonominiu gyveni
mu ir su jo priklausomumu, nes

E. W. Wiggins Airways Ine
Oison & Lepper, Ine.

Chevrolet Sales and Service

NORWOOD, MASS.

519 Washington Street, Tel. 0440

Norvvood, Ma«».

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Panto Rubber Company

•sT_.
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Stoughton andChelsea, Mass.
v

Gay Farm
MILK and CREAM

Produced Under Sanitary Conditions

Tel. Norwood 1168 Norwood, Mass

;•*

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Trianon Cafe
Christmas Gmtings Norwood, Mass.

Dr.AJ. Kizelewicz
CHIROPODIST

738 Washington St.,

Norwood, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMI AUSTŲ SV.KA< EDŲ - LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Balboni Package StoreBUILDERS S COHTRACTORS $
Nornood, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

860 Vashington St.,Norwood, Mass. ?

South End Hardware Co
THE GENERAL STORE 

N. Abdallah, Prop.

1043-1047 Washington St.f Norwood, Mass

Kurios valstybės Lietuvos že
mės ir gyvulių produktų yra žy
miausios pirkėjos? Aišku, kad 
tai negali būti panašūs žemės ū- 
kio kraštai, bet turi būti pramo
nės kraštai. Svarbiausias Lietu-

I 

vos produktų importas yra An
glija, kuri nuperka beveik pusę 
visų Lietuvos produktų — (apie 
45,8% paskutiniais metais)/ 
Antrą vietą užima Vokietija — 
(21,8%); trečią—Rusija — 
(7%); ketvirtą Čekoslovakija— 
(6,2%). Toliau eina Rytų Afri
ka, Prancūzija, Belgija, Olandi
ja ir kitos. Tačiau ar Lietuva 
gali išvežti visus savo gaminius 
laisvai nepriklausomai; ar ji ga
li išvežti tiek produktų, kiek no
ri ir gali jų išvežti. Aišku kad 
ne, nes tai priklauso nuo norų 
pirkėjų. Jie perka nuo mūsų su 
sąlyga, kad mes pirktume nuo 
jų sau trūkstamus gaminius (an
glis, koksą, geležį, drobę, maši
nas, benziną, trąšas ir daug ki
tų) . Pa v. iš Anglijos mes turime 
nupirkti 80% visos anglies, kuri 
yra Lietuvos importuojama, a-| 
pie tiek pat kokso, drobės, nes 
kitaip Anglija gali visas preky
bos sutartis su Lietuva nutrauk
ti. Panašiai yra ir su kitais kraš
tais, kitomis valstybėmis. Taigi 
matome, kad ekonomiškai mes

I 

esame priklausomi nuo savo pir
kėjų ir turime daugiau ar ma-

Dr. S. E. Gottschalk
CHIROPODIST

Šimoni Bros., Florists
Flowers for Ali Occasions

Norwood Dairy
Pasteurized Milk and Cream fromaFriend

24 Linden Street, Norwood 1464
118 Neponset St. Tel. 1424 i[

Norwood, Mass. (>

Grade A and Vitamin D Milk

Norwood, Mass. Tel. 0113 NORVVOOD. MASS.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
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Tobe Deutschman Corp
Canton,Mass.

__ , 
j , žiau su jais skaitytis, nes kitaip 
J patektume į didelę krašto krizę, 
j > kurfčs negalėtume pakelti. Bet 
Ji iŠ antros pusės visi pramonės

LINK8MIAU8IŲ *y. KALĖDŲ J

United Cooperative 
Sodely

Meat, Groceries. Fteh. Vegetablcs.

Milk and Cream from our Dairy

47 Savta St., Tai. 6431,
—a a- - J aj —----

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dreyfus t White
Fruits & Vegetables Wholesale —'

Retail

I . • 'B
j Į 629 A 715 Washlngtof\.at7 t, ( 
i[ Tel. 1526 ..... „ Norwoad, jitaM. i 
• Į • • • avi H

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
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Norwood Malt Company
VVHOLESALE DEALER IN 

Choice Beers, Wines and Liquors 
Mr. C. Murphy, Prop.

1023 flashington Street, Horwwdr Mass.



NEPRIKLAUSOMYBE
Pradžia 17 puslapyj
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AMerman of Public Safety

Linksmiausių Kalėdų ŠvenčiųLinksmiausių Kalėdų Švenčių

Shower Baths

Holihans Export Beer

Made In Lawrence—Sold EverywhereLAWRENCE, MASS
Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Linksmiausių Kalėdų ŠvenčiųFrom Your Statė Senator

FUNERAL DIRECTOR

Alderman of Engineering Dept.
182 Hampshire St. Tel. Day and Night 7113

LINKSMIAUSIŲ ŠV
Linksmiausių Kalėdų Švenčių

LAWRENCE, MASS

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

HACKER’S ALE
BrewersSince1890

AMerman et NeaMi and Charities

Fine Fumiture — Seven Stores

ULUVOS 
noriu

ypač Anglija žiūri daugiau savo 
interesų — biznio.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Eidam's
Goodyear Batteries— Tydol 

Philco Auto Radios

valdytų, nors jis būtų ir dar lie
tuviškesnis. Labai gaila, bet taip 
yra ir tai yra vienas iš blogiau
sių pasaulinės politikos trūkumų 
— stoka teisingumo.

Kodėl ir iš kur kilo Klaipėdos 
krašto klausimas? Tai beveik 
grynai ekonominis klausimas, I 
kilęs dėl didelės propogandos. 
Klaipėdiečiai žino ir mato, kad: 
Vokietijoje maisto produktai y-i 
ra labai brangūs, todėl pradeda 
linkti prie jos, užmiršdami tai, 
kad Vokietijoje įvairūs mokes
čiai trigubai didesni. Prie to į-

From Your Distrkt Attomey

Hugh A. Cregg
LAWRENCE, MASS.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių |I

572 Essex Street,
Telephone 9897

Manau, kad po šio trumpo kai 
kurių valstybių panagrinėjimo, 
jums daugiau ar mažiau paaiš
kėjo Lietuvos politinė padėtis, 
jos nusistatymas. Pravartu da
bar panagrinėti, kokia buvo ir 

Gal kai kas dar paklaus, o: kokia turėtų būti Lietuvos poli-

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

LIETUVOS EKONOMINB IR POLITINEIWw L'ttuvli ‘g™ 
Čiulystės ryšius, kad galėtų iš Lietuvos ir bendrai mažųjų val- 
mūsų pasisemti sau naujų jėgų. stybių interesus. Atsakyti būtų 
Klastingu1 būdu okupavusi Vii- gaJima teigiamai. Šios dvi vate- 
niaus kraštą, išrovusi iš šaknų tybės daug dėjo ir deda pastan- 
lietuvių tautos meilę ir lietuvių gų, kad išlaikytų. Europoje tai- 
kultūrą, ji skelbia draugiškumo ką. Jos abi veikia sutartinai ir, 
idėjas, reikalaudama Lietuvos konfliktui kilus, stengiasi suras- 
lenkams laisvės (kurių yra tik tį išeitį, darydamas kokį nors 
2,5%), lyg jie būtų Lietuvoje spaudimą pasikėsinusiai valsty- 
persekiojami. Aš tikiu, kad ir bei. Tai parodo tikri pavyzdžiai. 
Lenkija bus ankščiau ar vėliau j Jos darė, spaudimą Lenkijai, 
padalinta, kad ji subyrės, todėl Į kai ši atsiuntė ultimatumą Lie- 
mums lietuviams negali būti jo-tuvai š. m. kovo mėn. 19 d. Jos 
kios bičiulystės su ja. Nors Ru- darė spaudimą Vokietijai Ceko- 
sija nėra tiesioginis Lietuvos slovakijos atžvilgiu, nors tame 
kaimynas, bet galiu pasakyti, ginče savo tarpininkavimu nei 
kad jos padėtis šiandien nėra Anglija neišlaikė visiškai save 
pavydėtina. Ji nėra stipri vidų- nusistatymo ir pasiryžimo ir 
je. Rusijos liaudis laukia karo ir tuo jos nustojo savo autoritete 
gyvena ateitimi, nes jos (liau- jr didelio pasitikėjimo. Tiesa, 
dies) manymu tik karai gali ją šios dvi valstybės ir dar Rusija 
išgelbėti iš dabartinės sunkios stengiasi būti objektyvios ir ieš- 
priespaudos. Bet jeigu Rusija keti tiesos, bėt negalima teigti 
būtų stipri ir būtų panašaus visu šimtu nuošimčių, nes jos, 
diktatoriaus valdoma kaip Hit
leris nežinia kokia būtų Europos 
šiandieninė politika ir mūsų val
stybės padėtis. Apie Latviją ne
tenka visai kalbėti, ji neturi rei
kšmės, nors ultimatumo metu
(š. m. kovo 19 d.) savo brolišku
mo neparodė.

ER —WINE — LIQUOR 

Exclusive Distributors

Goodyear Tires 
Veedol Products

...and the best of everything for your automobile 
two 2 Lawrence Street, Tel. 32425 
stations- 444 Riverside Drhe, Tel. 9654 
ĮSTAIGA KURI AUTOMOBILIUS APTARNAUJA

Vienas dalykas, kad ji niekad nesensta... Eidam 
draugiškas patarnavimas... mūsų mechanikai yra 
pasirengę kiekviename momente Jums patarnauti.

| Linksmiausių Kalėdų Švenčių

HARVARD BEER & ALE
ESSEX COUNTY

609 Common Street Tel. 32761

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

The Ambassador
Lawrence’s Leading Hotel 

Suites and Single Rooms
Running Hot and Cold Water

Lawrence, Mass.
Moderate Rates



Antradienis, Gruodžio 20, 1938

Žinios Iš Lietuvos
Ūkininkai Cukrinius Runke

lius Sušeria Gyvuliams
Šiemet cukraus fabrikai 

nusiskundžia, kad ūkinin
kai dėl mažo cukrinių run
kelių derliaus nepristato 
fabrikams runkelių ir dėl 
to ateinančiais metais tek
sią cukraus įsivežti iš už-

v •

sienių, nes vietoje paga
minto cukraus neužteksią 
patenkinti vartotojus. Gi 
tuo tarpu ūkininkai nusis
kundžia, kad už cukrinius 
runkelius b-vė Liet. Cuk
rus per mažai atlygina ir 
dėl to ūkininkai turi dides
nį pelną kai cukrinius run
kelius sušeria karvėms, 
kurios tada duoda daugiau

neno, kurį pardavę ūkinin
kai gauna didesnes paja
mas iš pieninių kaip iš cuk
raus fabrikų. Daugelis ūki
ninkų, kaip iš pasikalbėji
mų su jais teko patirti, tai 
plačiai praktikuoja.

Nepilnametis Padegė Du 
Okius

Lawrence Puslapis
Linksmiausių Kalėdų Švenčių

DARBININKAS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

454 Essex Street. Lawrence, Mass.

»
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The Broadway Savings Bank Lawrence Savings Bank
255 Essei Street, Lawrence, Mass.

Šiomis dienomis Gelgau
diškio nuovados ribose bu
vo padegti du ūkiai: VI. Iš- 
ganaičio, gyv. Gelgaudiškio 
miestely sudegė lentinis 
duonas su šiaudais ir ki
nais buvusiais jame daik
tais. Nuostolių padaryta 
apie 1,800 Lt. Antras — J. 
Treinio, gyv. Pakalniškių, 
km., Gelgaudiškio valse.; 
sudegė gvvenamas namas,! 
tvartasą daržinė, pašaras ir sudegė daržinė, tvartas 
ir kiti smulkūs daiktai. ' ir pašaras. Nuostolių pada- 
Nuostolių apie 6,000 Lt/ryta apie 2,000 Lt. Sudegęs 
Nuo Treinio trobesių užsi- j turtas nebuvo apdraustas, 
degė Jono Tirliko trobesiai Gaisro metu sulaikytas į-

U 
i! 
U 
f

i
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Milton Quality Foods
Wholesale Grocers Distributors of

Smith-Motor Co
Chevrolet—Buick Sales i Service

LAWRENCE, MASS.

$i
i i
i

# e 2T J.* i 
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Globė Furniture Co.
$i

i

Essex Savings Bank
296 Essex Street, Lawrence, Mass.

8
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X

LAWRENCE, MASS.
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Finberg Supply Co.
Plumbing and Heating Supplies

ei

tartinas pilietis, kuris pa
sirodė esąs 19 m. J. Mil- 
džius, kilęs iš Kaimelio 
km., Kidulio valse. Jis kvo
čiamas prisipažino Išga- 
naičio ūkį padegęs iš kerš- 

: to kitų įprašytas, o Treinio 
— padegęs dėl to, kad gai
sro metu galėtų ką nors; 
pasivogti. Įtariamasis Mil-: 

. džius yra teismo baustas 
už vagystes du kartus. Iš 
kalėjimo buvo paleistas 
prieš porą savaičių lapkri
čio 4 d. Kvota vedama to- 

: liau.

Community Savings Bank
450 Essex Street, Lawrence, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Degutu Ištepė Daug Iškabų
Broadc<iding Our Chrislmas"Wishes

ti

Tel. 4183 481 CommonSt.
LAVVRENCE, MASS.

Šiomis dienomis Kaune, įJS 
Kęstučio, Duonelaičio, Put- g| 
vinskio, Gardino ir kitose Ejj 
gatvėse buvo sutepta degu- & 
tu keliolika iškabų, dau- 
giausia žydiškų. Tačiau be 
žydiškų parašų buvo su- ji* 
tepti ir lietuviški iškabų 
užrašai, o vienoje vietoje 
sutepta ir žinomo lietuvio 
advokato G. iškaba.

JI
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M. T. Stevens & Son Co.
North Andover, Mass.

U
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A. H. Wagland & Son
FLORISTS

For Ali Occasions

635 Broadway Lawrence, Mass.

n n n n n n
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Chtisimas GteeHiygtfi1

A

JI

184-192 Essex St., Lawrence, Mass. 8

Lawrence, Mass.LAWRENCE, MASS
MM

t
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>
i;* Alfred P. Weigel

—Caterer— 
CAFETERIA

336 Common St., Telephones 7525 7996
a LAVVRENCE, MASS.
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!
! 
!.

Merrimack Valley 
Distributing Co.

Distributors for
RUPPERT BEER AND ALE

13 Union St, Tel. 32749, Lawrence, Mass.
JACK TATELMAN, Mgr.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Reikšmingos Sukaktuvės
A. Dubinskui, Kauno A- 

pygardos teismo pirminin
kui suėjo š. m. lapkričio 
mėn. 20 dieną 70 metų am
žiaus.

A. Dubinskas yra gimęs j 
1868 m. lapkričio m. 20 d J 
Gulbiniškių kaime, Vilka-Į 
viškio apskr. Sukaktuvi
ninkas yra labai didelio iš
silavinimo ir baigęs įvairių 
sričių mokslus, todėl yra 
gilus ir pavyzdingas katali
kas. A. Dubinskas yra nu
sipelnęs mūsų tėvynei, nes 
anais sunkiais laikais or
ganizavo spaudą, pats rašė 
ir daug prisidėjo prie spau
dos atgavimo laisvės. A. 
Dubinskas daug dirbo ir 
labdarybės srityje.

A. Dubinskas savo gyve
nimu ir darbais įrašė į Lie
tuvos istorijos puslapius 
savo vardą, kurio pasišven
timas tautos ir Bažnyčios

• v

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
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i '\ 4 J

JI c i į
Bart J. Galvin

Insurance and Surety Bonds

322 Bay Statė Bldg Tel. 25872
LAWRENCE, MASS.

reikalams ne vieną paža
dins į uolesnį darbą, kad 
būtų gera gyventi ne tik 
mums, bet ir kitiems.

Nukentėjo Laivas "Šiauliai"
i 
I

daugiau laivų.
Lygiai 20,45 vai. Šeldės 

srovės nešamas suomiu lai
vas “Hera” kelioliką met
rų iš miglos išsinėrė prieš 
mūsų laivą ir staiga visu 
korpusu smogė į ‘Šiaulius’. 
Smūgis buvo toks stiprus, 
kad jo metu mūsų laivuiI

Kaunas — Lapkričio 17 d. _ 
vakare mūsų laivą “Šiau- nusunkta priekio dalis į 
liūs” ištiko nelaimė. Jis dėl šalįjr numuštas stambusis 
didelės miglos negalėda- varžtas^ kuris laiko^ laivo 
mas įplaukti į Antverpeno XT
uostą, sustojo Šeldės upėje.

stiebą. Nuostolių padaryta 
apie 20,000 litų. “Šiaulių”

Tuo metu aplink stovėjo kapitonas, Monkevičius lai-

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Cherry & Webb Co
i! 
i’ 
i! 
i! 
i! 
i!

vą “Hera” patraukė į jūrų 
teismą ir uždėjo laivui a- 
reštą.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. f

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
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DR. A.

Energija Susideda Iš Atomų 
Arba Kvantų

Nobelio Laureato Mintys 
apie Religiją ir Mokslą.

Garsiojo Plancko 80 metų
Sukakčiai Pagerbti.
Šiemet sukako 80 metų 

amžiaus garsiajam fizikui, 
Nobelio premijos laurea
tui, Maksui Planckui. Jo 
darbai sukūrė visai naują 
epochą gamtos mokslų sri
tyje, todėl gal pravartu bus gamtos mokslus. Baigęs

susipažinti su jo biografi
ja ir keliomis mintimis, lie
čiančiomis gamtos mokslų, 
filosofijos ir religijos klau
simus.

M. Planckas gimė 1858 
m. balandžio mėn. 23 d. 
Kielio mieste, Vokietijoje. 
Jo tėvas buvo teisės profe
sorius. Sūnus pasirinko

i
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THE LAVVRENCE

Morris Plan Company
15 Lavvrence St., Bay Statė Bldg.

s LAWRENCE, MASS.

Quiet Atmosphere
Barbecue Chicken our Specialty
Best Quality Food at Popular

Prices

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Joubert's Restaurant

205 Broadvvay

Route 28 Lavvrence, Mass.

I
 Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Essex Hardvvare and Plumbing 
| Supply Co., Ine.
•; “THE LIVE STORE’’
į Plumbing, Heating and Electrical Supplies
j! Paints, Varnishes, Builder’s Hardvvare

f 565 Essex Street, Telephone 4139, Lawrence, Mass.
. “The House of Better Service”

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

M. Carney Co.
The Oldest Liquor House in Lavvrence

LAWRENCE, MASS.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Muncheno universitetą, 
nuo 1880 m. iki 1885 m., ten 
pat buvo teorinės fizikos 
privatdocentu, o vėliau 
Kielio universitete ekstra
ordinariniu profesorium. 
1889 m. buvo pakviestas į 
Berlyno universitetą užim
ti žymaus fiziko Kirchhof- 
fo katedrą, kur ir buvo te
orinės fizikos profesorium 
ligi senatvės.
Didžiausią savo ilgo moks
linio amžiaus dalį Planckas 
skyrė šilimos problemoms 

nagrinėti.
Jau jo darbo metu buvo ži
noma, kad šilima nėra, 
kaip seniau manė, kažkoks 
neapčiuopiamas skystis, 
bet tik tam tikra energijos 
rūšis. To buvo maža. Rei
kėjo sukurti teoriją, kuri 
išaiškintų visus šilimos 
reiškinius ir gerai sutaptų 
su patirtimi. Tuo metu jau 
buvo žinoma, kad šilima ir 
darbas yra tik dvi skirtin
gos energijos formos. Dar
bas gamina šilimą, šilima
— darbą. Kūjo smūgiai į- 
kaitina geležį, nes darbas 
virsta šilima, o garo maši
noje šilima vėl gamina dar
bą. Supratus, kad medžia
ga nėra tolydinė, bet susi
deda iš labai mažų dalelių
— atomų ir molėkulų, buvo 
tuoj prieita išvados, kad 
šilima yra dalelių judėjimo 
išdava. Medžiagos dalelės 
nėra ramios, bet visą laiką 
juda. Šilimą gamina dale
lių tarpusaviai smūgiai. 
Kūnui įšilant neįlenda į jį 
joks šiluminis skystis, tik 
padidėja jo dalelių judėji
mo greitis, jų tarpusavio 
smūgiai pasidaro stipresni, 
sakome, kad kūnas įgijo 
daugiau šilimos.

Planckas nagrinėja klau
simą, kaip skleidžia kietas 
kūnas šilimą į išorę. Klau
simo sprendimo metu, apie 
1900 m., jau buvo žinoma, 
kad įkaitintas kūnas šili
mą išspinduliuoja elektro
magnetinėmis bangomis, 
kurios yra visai giminin
gos elektromagnetinėm ra
dio bangom, tik už jas daug 
trumpesnės. Radio bangos 
skleidžia specialiai pasta
tyta stotis, o kas gi kūne 
vaidina tokios energiją 
skleidžiančios stoties vaid
menį? Rutherf ordas ir 
Bohras vėliau išaiškino, 
kad atomas yra sudėtas iš 
medžiagos ir elektros, kad 
elektromagnetines bangas 
sukuria elektronų šuoliai 
atomą, bet tuo metu Plan
ckui visa tai buvo nežino 
ma. Viešpatavo pažiūra, 
kad šiliminių bangų sklei
dėju yra pats atomas. Daž
ni elektra apkrauto atomo 
virpėjimai tikrai galėtų su
kelti trumpas elektromag
netines bangas. Ir Plan
ckas pradėjo šią mintį teo
riškai gvildenti, tardamas, 
kad šilimą skleidžia vir
pantieji atomai.

VIRPANTIS ATOMAS 
SKLEIDŽIA ENERGIJĄ
Eksperimentiniai duo

menys rodė keistą dėsnin
gumą. Kylant kūno tem-

;! LINKSMŲ KALfiDŲ ŠVENČIŲ '

Boles Churlionis

FuneraI Director
OF •

LAVVRENCE, MASSACHUSĖTTS 
Founded 1847 i

The Only Hational Bank in Lawrence
Member of Federal Reserve Insurance Corporation

■ LAWRENCE, MASS

avimu.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

141 Salėm Si., Telephone 7543 Lawrence, Mass,

Linksmiausių Kalėdų ŠvenčiųLinksmiausių Kalėdų Švenčių

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
EVERYTHING FOR FARM AND HOME

Essex Street, Lawrence, Mass

LAWRENCE, MASS
Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

256 Essex St Lawrence, Mass

496-498 - 500 Essex St. Lawrence,Mass,
264 Essex Street Lawrence, Mass

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

LAWRENCE, MASS

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

117 Massachusėtts Aye., Lawrencef Mass.21 Lawrence St Lawrence, Mass.

peratūrai energijos maksi
mumą duoda vis trumpes
nė elektromagnetinė ban
ga. Buvo mėginta išreikšti 
šį faktą dėsniu, bet vaisiai 
buvo gana liūdni. Visi išve-

RESOURCES OVER $2,000,000 
Member Federal Home Loan Bank

DEPARTMENT STORE
Bargains Always

Member of
Federal Home Loan Bank System

HOSIERY — ŠILK — DRESS GOODS

Home made Sausage and Cooked Meats 
A Specialty

404 Essex Street, Lawrence, Mass.

dimai, visos formulės, nea
titiko matavimų a 
Planckui tuomet kilo klau
simas, ar teisingai yra su
prantama energijos išspin

Tęsinys 21 pusi.

318 Essex St., Tel. 25473, Lawrence, Mass.
1F

v? i
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| Morins' |
| Chocolates •;
| BEYOND — COMPARE

LAVVRENCE, MASS. " -į
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Lawrence Puslapis į

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
Pradžia 20-tame pusi.

Andrew Wilson CoV

Roofing and Sheet Metai Work

vis labiau pagrįstas, nes jų 
pagalba buvo labai lengva 

dūliąvimas ir jos sugeri-'aiškinti šilumos ir šviesosuunavimas ir jus sugeri- aiSKinti siiumos ir svieses 
mas. Grynai dirbtiniu bū- ’ reiškinius. Didžiausias tei-

Į

| Gbrtetmas Goo
H

gti

1
•g 616 Essex Street

21
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301 Essex Street Lawrence, Mass
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ATTORNEYS

Lawrence, Mass509 Centrai Bldg

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Lawrence, MassBay Statė Bldg

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

11 Florence St Lawrence, Mass

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

9FranklinSt

REALTORS — INSURANCE

į LINKSMŲ KALftDŲ fiVENMŲ |

Edward D. Mdntosh, Principai 
Provides Complete Office Training 

Produces Competent Office VVorkers 
The Mclntosh School Can Help You

PETER NOVICKĮ ii
’ Coal ' „ ■ J 

LAVVRENCE. MASS. |į

kaip medžiaga susideda iš 
atomų, taip energija susi- į 

deda iš energijos atomų ' 
arba kvantų.

Iškart net Planckas ne- * 
suprato, kokią revoliuciją ‘ 
gamtos moksluose gali su- j 
kelti jo sukurtoji teorija. 
Davus pirmąjį akstiną, j 
staiga šia kryptimi pasu-j! 
ko didžioji negyvosios j 
gamtos mokslų mašina ir I 
su dideliu pasisekimu pra-i ! 
dėjo nagrinėti tokias gam- j 
tos mokslų problemas, ku- j 
rios klasikinei pažiūrai 
buvo visai neįkandamas 
riešutas. Be kitų klausimų, i ( 
prisiminkime, kaip vaisin-Įl 
gai kvantų teoriją išspren- j 
dė bruožuotųjų spektrų i 
reiškinius. Foto efekte,! 
Comptono efekte, ir kituo
se eksperimentuose, tiesiai 
konstatuojama kvantiška; 
energijos prigimtis.

Šalia gražių laimėjimų 
kvantų teorija pergyveno 
ir tamsias dienas. Šviesos 
ir šilimos spinduliai sklin
da elektromagnetinėmis 
bangomis. Kaip galima 
vaizduotis bangą esant su
dėtą iš energijos kvantų? 
Klasikinės fizikos požiūriu, 
tai būtų gryna nesąmonė. 
Bet Planckui padarius pir
mąjį žingsnį, kiti jau nu
žengė toliau už patį kūrė
ją. De Broglie tarė, kad ne 
vien bangomis sklindanti 
energija turi kvantišką 
prigimtį, bet galioja ir at-. 
virkščias principas: kiek
vienai judančiai medžiagos 
dalelei galima priskirti vir
pėjimų dažnumą ir bangos 
ilgį. Kitaip sakant, buvo 
tariama, kad medžiagos 
dalelės, įgydamos didelį 
greitį, privalo sklisti ban
gomis. Vėliau bandymais! 
buvo įrodyta, kad šis teigi
mas turi pagrindo, nes įgy
damos didelį greitį neigia
mos elektros dalelės — e-i 
lektronai, tikrai sklinda1 
bangomis. Schrodingerio,; 
Diraco ir kitų darbai rodė, 
kad elementares medžia
gos daleles galima net 
vaizduotis esant susidariu
sias iš nemedžiaginių ban
gų. Medžiagos pagrindu! 
galima laikyti nemedžiagi- 
nes bangas, iš kurių susi
kuria ir medžiagos dalelės, 
ir energijos kvantai. Tų 
bangų negalima matuoti, 
nes jos yra tik skaičiavimo 
priemonė, bet labai svarbu 
pabrėžti, kad šiandien

medžiaginio pasaulio pa
grindas nukeliamas i ne- 
medžiaginę, abstraktinę 

sferą.
Garsusis N. Bohras sako, 
kad šių dienų fizikos di
džiausias laimėjimas yra 
tai, kad ji parodė, jog me
džiaginio pasaulio pagrin
das glūdi kokioj tai abs
traktinėj sferoj, kuri yra 
anapus mūsų matų pasau
lio ribos.

Negalima net suminėti 
visų tų sričių, kurias palie
tė vaisingoji kvantų teori-, 
jos idėja. Naujai persvars- 
tomi ir kritikuojami yra

Tęsinys 22 pusi.

du, ir nesiremdamas tuo- giamas argumentas bu> _> 
metine gamtos mokslų lo- tai, kad išvestos formulės 
gika, jis tarė, kad virpan- visai gerai sutapo su eks- 
tis atomas skleidžia ener- perimentiniais daviniais, 
giją porcijomis — kvan- Faktai vertė rimtai žiūrėti 
tais. Tai buvo neleistina e- į naujai sukurtą energijos 
rezija — smūgis į žandą porcijų — kvantų teoriją, 
visai klasikinės fizikos lo- Sulaužymas klasikinės 
gikai. Klasinkinė fizika ta- fizikos samprotavimų ir y- 
re, kad gamtoje visi pro- ra didžiausias Plancko 

nuopelnas mokslui. Dar 
į reikėjo daugiau kaip 10 
metų, kol įsigalėjo keistoji 
Plancko teorija. Bet sukū
rus Bohrui planetinį ato
mo vaizdą, kvantų teorija 
įgavo pilietines teises, o 
vėliau net eksperimentuLAWRENCE, MASS. |£

| Linksmiausių Kalėdų Švenčių

cesai eina netrūkiai, be 
šuolių. Mažam jėgos pasi
keitimui atitinka mažas 
kūno greičia pasikeitimas, i 
Pasaulis atrodė lyg tiks-j 
liai einanti mašina, kur J 
vienas ratelis nuosekliai! 
varė kitą ratelį. Ir staiga 
toje mašinoje turėtų būti buvo įrodyta Plancko min- 
defektas?! Galima buvo ties teisingumas. Šiandien 
nesutikti, bet toks energi- visai neabejojame, kad ly- 
jos porcijų buvimas darėsi giai

Broadvvay at Bradford St. Lawrence, Mass

v

326 Essex St.f Lawrence, Mass.

Kennedy's, Ine.
Cleaners for your Better Clothes

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

The Home of Quality Clothes

FOR MEN AND BOYS

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Warner Brothers TheatresCurran & Joyce Co., Ine.
John Mur phy, Mgr.

Ginger Alės and Soda VVaters

Lawrentė, Mass.

V
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Bernard L. McDonald Coal Co

WISHING YOU ALL 
A MERRY CHRISTMASįz

433 443 Common St. LAWRENCE, MASS. <

F
Linksmiausių Kalėdų Švenčių

559 Essex Street,

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
c

Augustine X. Dooley
ATTORNEY &

I
508 Centrai Bldg., Lawrence, Mass. $

iLinksmiausių Kalėdų Švenčių
i

PALACE—BROADVVAY—VVARNER—MODERN &

LAWRENCE, MASS

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

(»

ii 
j OUR WISH

L T. J. Butkley Company
Six Floors of Good Furniture 

At Moderate Price? .
284 Es$ex St, Larnnce, Mass.

Nevins Auto Co.
Oldsmobile and Pontiac
LAVVRENCE, MASS.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių •
Mi 

iGanem's Market
Ūuality Food Merchants
FOR OVĖR 29 YEARS

LAWRENCE, MASS.
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Energija Susideda Iš Atomų 
Arba Kvantų

Pradžia 20-tame pusi.

net gamtos filosofiniai pa
grindai. Klasikinė fizika 
vaizdavosi, kad viskas 
gamtoje vyksta netrūkiai 
ir priežastingai. Kvantų 
teorija sugriovė seną pa
žiūrą, kad viskas gamtoje 
vyksta netrūkiai ir be šuo
lių. Net eksperimentų pa
stebėta, kad kai kurie mi
kroskopiniai procesai reiš
kiasi šuoliuotai ir atsitikti
nai. Ar galima tuomet teig
ti, kad gamtoje viešpatau
ja griežtas priežastingu
mas? Daugelis gamtinin-i 
kų linkę šiandien manyti, 
kad gamtoje pastebime tik 
patikimą dėsningumą, bet 
ne griežtą priežastingumą.
Stambiuose procesuose at- rodys naudingesnė

Planckas į šią gamtos fi
losofijos kryptį visuomet 
žiūrėjo skeptiškai, nors ji 
ir rėmėsi jo sukurtąja 
kvantų teorija. Savo pas
kaitose jis kelis kartus ga
na sumaniai gynė determi- 
nistinę, priežastingumu 
paremtą, pažiūrą. Bet ga
lutinai ir jis turėjo pripa
žinti, kad gamtos proce
sams aiškinti tinka ir in- 
deterministinė, atsitiktinu
mu pasiremianti, pažiūra 
ir moksliniam reikalui gali
ma pasirinkti tą, kuri pasi-

sitiktinumui pasireikšti y- 
ra maža vietos, bet užtat 
mikroskopiniuose proce
suose atsitiktinumas vaidi- 

!na žymų vaidmenį.
f

Nepaprastas draugiškumas. Elnias žaidžia su ken
gūra Griffith parko zoologijos sode, Los Angeles, Cali- 
fornia.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
♦

Frank A. Morrill, Ine
♦ Complete Insurance Service !?
| 698 Washington St., Tel. 0125, Norwood, Mass. I
Į
■M-------------

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dr.J. M. Hirsdi
DENTIST

1096 VVashington St., Tel. 565-W

Norvvood, Mass.
I J

Buick and Pontiac Sales & Service',J
Norvvood. Mass. Tel. 0181

Norwood Buick Co.

gėj sugyvenimas reikalau
ja lygių teisių visiems, 
aukštiesiems ir žemie
siems, kilniesiems ir men
kiesiems. Vargas tokiai 
bendruomenei, jei joje su
svyruoja teisinio tikrumo 
(saugumo) jausmas, jei 
teisės ginčiuose nusveria 
atodaira į padėtį ir kilmę, 
jei beginklis nesijaučia e- 
sąs iš viršaus apsaugotas 
nuo stipresnio kaimyno 
pasikėsinimo, jei aiškūs 
teisės laužymai pridangs- 
tomi menkais naudingumo 
motyvais, (pabraukta A. 
P.). Teisiniam tikrumui 
(saugumui) ypač papras
tas žmogus yra labai jau
trus. Didžioji valdovo Fri
driko niekas nepadarė liau
dyje populiaresnio, kaip 
pasaka apie Sanssoussi 
malūnininką. Tokioje dva
sioje Prūsija ir Vokietija 
pasidarė didžios. Tegul ji

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Building and Modernizing Headquaters

43 Canton Street, Tel. 372, Stoughton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
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Market Forge Co.TARP GAMTOS MOKSLŲ kos Planckas, būdamas 
IR RELIGIJOS NĖRA ‘

PRIEŠTARAVIMŲ
Etišku atžvilgiu Plan

ckas yra tokia pat didelė 
asmenybė, kaip ir moksli
niu atžvilgiu. 
Etikos be religijos, jo nuo
mone, nesą galima sukurti. 
Nes visai negalima kalbėti 
apie atomų ar kvantų eti
ką. Vedant Vokietijoje pro
pagandą už moderniąją pa
gonybę, kur Dievas nuke
liamas į žmogaus kraują, 
Planckas drąsiai pabrėžia, 
kad religingu galima lai
kyti tik tą, kuris mano, 
kad “Dievas egzistavo ank
sčiau, negu bendrai žmo
gus atsirado žemėje, kad 
jis amžinai visą pasaulį, ti
kinčius ir netikinčius, lai
ko savo visagalėj rankoj ir 
kad jis... nemirštamai lie
ka viešpatauti, net jei že
mė su visu tuo, kas ant jos 
yra, seniai būtų subirusi”. 
(M. Planck, Į 
šių dienų gamtininkų, pri
eina išvados, kad

Apžvelgdamas religijos 
tarp gamtos mokslų Ir reii- 
ir mokslo sritis (Ap. cit.), 
Naturwissenschaft. 1938 
m. 16 pust). 
Planckas, kaip ir daugelis; 
gijos nėra prieštaravimų. 
“Kur ir kaip toli žvelgsime, 
tarp gamtos mokslų ir reli
gijos mes niekur neranda
me prieštaravimų, bet pa
grindiniuose taškuose net i 
pilną sutapimą. 
Religija ir gamtos mokslai, 
kaip kai kurie mano ar bi
jo, neišskiria vienas antro, 
bet vienas antrą papildo ir 
sąlygoja” (op. cit. 31 pusi.) 
Ateizmą jis laiko ardančia 
jėga ir ragina su juo kovo
ti, nes su jo “pergale žūtų 
ne vien vertingiausi mūsų 
kultūros turtai, bet kas dar, 
yra blogiau, pranyktų ir 
mūsų perspektyvos į geres
nę ateitį” (op. cit. 7 pusi.).

Tikrai, gamtos moks
lams priėjus išvados, kad 
medžiaginio pasaulio pa
grindas yra už mūsų matų' 
pasaulio ribos, t. y. kad jis 
nėra apčiuopjiamas, ir mū
sų vidiniai pergyvenimai, 
kuriais daugiausia remiasi 
religija įgavo tokias pat; 
realumo žymes, kaip ap-| 
čiuopiamojo pasaulio tik-Į 
rovė. Matų pasaulis yra tik, 
grubioji medžiaginio pa
saulio pusė, o už jo, sako 
Eddingtonas, yra tikrasis, 
mums neapčiuopiamas, 
medžiaginio pasaulio pa
grindas. Mūsų dvasiniai 
pergyvenimai irgi netelpa 
matų pasaulio rėmuose, to
dėl jie, esą, net tiesiai lei
džia įžvelgti į pasaulio pa
grindo prigimtį ir todėl jų 
negalima žemiau statyti už 
mūsų grubiuosius medžia
ginio pasaulio pergyveni
mus.
{ Plancko amžius ir jo 
mokslinė garbė leidžia jam 
tarti žodi ir dėl naujos eti-

pats nacionalistas, . drįsta 
aiškiai pakelti balsą prieš 
vienašališką etiką, ir pasi
sakyti prieš jėgos teisę ir 
jėgos moralę. Nerandu ge
resnių žodžių jo princi- (šioji dvasia) mūsų tautai 
pams pavaizduoti, kaip tie- niekuomet nepražūva!

Kiekvienas, kuris myli 
savo tėvynę, turi šventos 
pareigos dirbti jai (tai 
dvasiai) palaikyti ir pagi
linti”. (M. Planck, Die Phy- 
sik im Kampf um die Wel- 
tanschauung. 1935 m. pusi. 
30).

Didysis mokslininkas y-

siai pacituodamas jo paties 
žodžius: “Nuo tiesos yra 
neatsikiriamas teisingu
mas, kuris reiškia ne ką 
kitą, kaip neprieštarauja
mą praktišką dorinio 
sprendimo įgyvendinimą, 
liečiantį žmogaus įsitikini-! 
mus bei jo veiksmus. Kaip' 
gamtos dėsniai kietai ir ra kilnus ir kaip žmogus, 
nuosaikiai veikia didžiai-'Tas daro jo asmenybę dar 
siais ir mažaisiais atve-j šviesesnę.
jais, taip ir žmonių drau-l

r įu
._______ I
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Insurance &Real Estate I
CARROLL H. WOODS

601 Washington St., Tel. 0940, Norwood, Mass. rj

Nomoodo Puslapis
Jack's Taxi Service

/

JNorvvood 0022

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ?LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dr. E. F. Brennan, M.D.
GUILD SQUARĖLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

The Modern Dairy
MILK and CREAM

and other Ouality Dairy Products
Tel. Norwood 0084-W

Norvvood, Mass. Tel. 0372

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ |LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Myopia Club Beverage Co
FRANCIS GERULSKIS, Owner

iI
! . !f į i

1

Cii
| Grafton Avė., Tel. Dedham 1304-W, Islington, Mass. |
S
•L

J
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Horwood Recreation
BOWLING ALLEYS

1035 Washington St.,

Norvvood, Mass.

; LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

11 * I
J LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ i

Restaurant & Grill i
The Brass Rali į

95—105 Centrai St., J,
i Norwood, Mass.

LINKSMI AUSIU ŠV.'kALĖDŲ ' "1

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

A Charles Holman I

u 
i!

Dr. F. X. Maguire
VETERINARY

East Walpole, Mass. ;Į

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dr.J.Thos.H.O'Toole, M.D
478 Washington St., Tel. 0010, Norwood, Mass.

Horwood, Mass.

Thrift Furniture Company

NORVVOOD. MASS.

i!
C
C 
i!
V i

REPRESENTATIVE |

AnthonyW.Gasson,M.D.

937 Washington St. Tel. 1460

Norvvood, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

FUNERAL DIRECTOR

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

į!85 Nichols St., Tel. Nor. 1509, Norwood, Mass.

F.
Norwood, Mass.

iI
c

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Nornood Taxi
Day and Night Service

Phone 400 Norvvood, Mass.

Jį linksmiausių šv. kalėdų J
Winslow Garage

Įi Expert Auto Repairing ]>

J' Official Brake and Light Testing [• 
' i Station 11

i 1014 Washington St. Tel. 0976-W Įi 
Norwood, Mass. ?

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Canton, Mass.

Draper Bros.

v

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Norvvood, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

New England Coke and Coal

| YULETIDE CHEER Norwood, Mass.

Neponset Valley Farms 
Dairy Products

c 
c

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

FUNERAL DIRECTORS
126 WalpokSt., Horwood, Mass. •

_____________________ .i

0' Toole
SAND&GRAVEL

I.

a
ii J

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KAlėDŲ

Dr. M. B. Robinson
I

NORVVOOD, MASS.
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John A. Whittemores Sons Jnc.
i i 710WashingtonSt., Tel. 0744, Norvvood, Mass. ;

I . ? ■
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ŠMĖKLŲ MEDŽIOTOJŲ 
LAIMIKIS

Nors anglai kultūringi 
žmonės, tačiau sakoma, 
kad niekur taip netikima į- 
vairioms šmėkloms ir vai
duokliais, kaip Anglijoje. 
Ten yra šimtai apleistų, 
tuščių namų, kuriuose nie
kas negyvena, nes juose pa- 
sirodą vaiduokliai. Yra 
daugybė dvarų ir senų pi
lių, kurie taip pat turi įvai
rių “šmėklų ir vaiduoklių”. 
Tačiau tas tikėjimas šmėk
lomis yra gana savotiškas. 
Dažniausia iš jo daromas 
geras biznis. Mat, atsiran
da daug norinčių pamatyti 
šmėklas ir vaiduklius, įvai
rius jų daromus Dokštus,____  _______,
bent išgirsti jų paslaptin- akmens sliūkso didelė at- 
gus garsus. 0 vaiduokliškų matų ir sąšlavų duobė ir 
namų savininkai mielai vi- bala. Nakties metu iš ne- 
ma gerus pinigus. Kėliau- švaraus balos vandens kyla

s

sa tai parodo ir už tai pai- 
tojai ir nuotykių ieškoto
jai, ypač turtingi amerikie
čiai, labai lanko dvarus ir 
nilis su vaiduokliais, nak
voja juose, vasaroja, arba 
tiesiog nuperka visus pa
status už tokią sumą, ku-Į 
rios jie neverti. Neseniai

1 • * A 1 * * X ~ * — I •

į 

nenki Anglijos profesoriai; 
pasiryžo ištirti pačias žy
miausias vaiduoklių vietas, 
anie kurias daugiausia kal
bama ir rašoma. Ir štai ką 
jie rado.

Pirmiausia jie ištyrė la
bai garsu “dejuojantį ak
menį”. esantį prie vieno 
dvaro. Pasirodė, kad prie

Westfieldo Puslapis
VI . . .

| Linksmiausių Kalėdų Švenčių ♦I

M. N. Landau
5c. to $1.00 Stores, Ine.

WESTFIELD, MASS
t • -»■ • < -»■ • -*■ • «, • ■*. *

♦1

Linksmiausių Kalėdų Švenčių |
ife S
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į 
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j/ufetide

Home Appliance Co
RADIOS — REFRIGERATORS

5!

WEŠTFIELD, MASS.

VVestfield Savings Bank
WESTFIELD, MASS.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Doyle & Smith
“The reliable store for over 100 years”

20ElmSt„ Westfield, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Washrng Machines — Electric Appliances

I

23

Mer rv Christmas

Sears Roebuck and Co,

ATOSTOGOS LIETUVOJE
The Complete Department Store

muzika tuojau nutilo

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

NAUJOS KNYGOS

WESTFIELD, MASS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Philip O'Meara & Son
flestfield, Mass.

Linksmiausių Kalėdų ŠvenčiųLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

W.H.FentonCo.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

70 Main St.
AFriendCbcvrolet artd Otosmobile

We«tfield, M a »•

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

WoronocoSavi

WestfieW, Mass.

The Home of Fine Furniture 
and

FUNERAL SERVICE

Westfield Co-operative 
Bartk

For Christmas
A great line of practical gifts

120 Elm St, Tel. 115 Westfield, Mass

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji, paramos.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............  25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................. 25c-

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vytf kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC- Kaina .... 25c

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ...... 20c.

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j {vairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ f 1.00
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

gus. Tai vis darbštaus žmogaus 
triūsas.

Gastilonis yra prie pat Nemu
no. Tai žmonės prisigaudo žuve
lių. Mane irgi priėmė žuvelėmis, 
kurias aš labai mėgstu.

Grįžtame į Kauną pasikalbėti 
apie grįžimą į Ameriką, pp. Ma
žeikos ir p. Pugžlienė susitarė 
grįžti į Ameriką rugsėjo 17 d. 
Man pervėlu, nes sūnus turi 
grįžti į mokyklą ankščiau. Va
žiuodamas į Lietuvą teiravaus 
apie grįžimą, bet man pasakė 
sužinosi Kaune. Bet kada pa
klausiau Kaune, tai sako jau vi
sos vietos užimtos rugpiūčio 6 
d. ir visą rugsėjo mėnesį. Neži
nojau nei ką daryti.

Kaune pasimačiau su kun. 
Šmulkščiu, kuris buvo Ameriko
je ir mūsų parapijoje (Hartfor
de) darbavosi. Jis ant Žaliojo 
kalno turi gražius namus. Politi
ka nebeužsiima. Teko kalbėti su 
kitu kunigu apie kun. Šmulkštį, 
tai jis buvo labai geros nuomo
nės apie kun. Šmulkštį, ir sako, 
jeigu norėtų, tai galėtų gauti 
neblogą parapiją. Jis kviečiamas 
į pagelbą dažnai pagelbsti -Įgu
los bažnyčioje.

Bus daugiau.

Hoppiness ‘

tam tikros dujos, kurios 
drėgnose atmatose sukelia 
tam tikrus garsus. Tai ir 
visas paslaptingumas. Vie
nose senose kapinėse vi
durnaktį pasigirsdavo tyli 
muzika, kuri eidavo lyg iš 
po žemių. Kai nustatė vie
tą, iš kurios ta muzika iš
eina, į tą vietą buvo kelis 
kartus iššauta iš revolverio 
ir
Pasirodė, kad vienas apsu
krus radijo mėgėjas ka
puose po senu paminklu 
buvo įtaisęs mažą garsia
kalbį, per kuri leisdavo ra
dijo muzikos garsus. Įvai
riose vietose mokslininkai timą šalį — savo prispaudėjus.! 
išaiškino 17 apgavikų, ku- Persirengęs parėjo namo. Po 
rie patys vaidino vaiduok- kiek laiko lietuvis kaimynas jį 
liūs ir šmėklas, imdami iš ir dar kitus du įskundė, kad jie 
smalsių keliautoių gerus esą pabėgėliai iš rusų kariuome- 
ninigus. Kai kurie namų nės. Juos išvarė į Vokietiją ir 
savininkai net turėjo pasi- ten išbuvo tris metus. Kilus sui-' 
samdę vaiduoklius, kad rutei Vokietijoje, jis grįžo į na-' 
pritrauktų į savo namus mus. Sugrįžęs, nuėjo pas tą kai-, 
daugiau smalsių svečių, myną ir paklausė jo už ką jį į-' 
Susekse jau seniai gyven- skundė? Tai atsakė: “Mat tokie 
tojai pasakojo apie “Skrai- laikai”. Susitarėme, sako, ir 
dantį olandą”. Esą, pusiau
naktį pasirodąs paslaptin
gas vežimas, šešetu arklių 
pakinkytas; kuris važinėjęs 
miesto gatvėmis taip grei
tai, kad ratais žemės nelie-' 
čiąs. O vežikas laikąs ran-' 
koše savo galvą. Tačiau kai 
mokslininkai apklausė vi
sus miestelio gyventojus, 
neatsirado nė vieno kuris' 
pat būtų matęs tokį pokš- i 
tą. Visi vis sakėsi girdėję 

Į iš kitų “patikimų” asmenų.
Taip sėkmingai baigėsi 
profesorių surengta vai-I 
duoklių medžioklė. M.L.
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Walter J. Burke Dr.J.G. Phaneuf
INSURANCE

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Charles F. King
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

ATHERTON'S

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
Brockton, Mass.

Hathaway Baking Co Ullian Sweater Shop
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Brockton, Mass.

232 Main St. Brockton, Mass LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
MONTELLO, MASS LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Dr. A. Waitkus
INSURANCE

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ70 Legion Pkwy, Brockton, Mass.Brockton, Mass.

Richard Bros.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Heath Bros.
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ MONTELLO, MASS

Dr. J. J. Nerbonne

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
3 Pairs >1.00Known the Country Over as Makers of Ouality

Office and Factory at Randolph, Mass.Brockton, Mass.

Brockton Theatre 
Rialto Theatre

N. P. Kaina 1939 m.
Electrolux yra žema

No Christmas List 
Complete Without

Mes duodame lengvais išmo

kėjimais su mažu {mokėjimu, o 

balansą jsimokėsite kas mėnuo 

j 30 mėnesių.

Brockton, Mass.

LIQUOR

Brockton, Mass
825 No. Main St., 
Brockton, Mass.

Accounts opened on or I 
before the lOth of each ! 

month draw dividends as; 
of the lst of each month.;

106 Main St., Brockton, Mass
688 No. Main St., Brockton, Mass.

41 Centre St., Brockton, Mass.

— to 
Kvorta

MONTELLO 
FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

ELECTROLUX
Jie čia... puikiausi nauji 1939 modeliai. Jie yra puikiau
si kada nors yra buvę. Tykūs, ekonomiški ir tverią per 

ilgus metus be pataisymų... tai vieninteliai Electrolux 
GESINK šaldytuvas. /fa— —-

Men’s Clothing and Fumishings 
Vienoda Kaina

446 Main St, Tel. 254-R Brockton, Mass

Today, most 
of us carry lite 
insurance on 
ourselves, Ii- 
ability insur- 
ance on our cars, fire insur
ance on our homes and 
furniture. Now you can 
enjoy SAVINGS INSUR
ANCE, too — for every 
account in tbis institution 
is automatically guaranteed 
up to $5,000 by a hundred 
million dollar agency of tbe 
Federal Government. Extra 
safety at no extra cost!

i t ' r« . » ■<

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Linksmiausių Kalėdų Švenčių | 

Ouality Upholstering Co. | 
Ant užsakymų darome seklyčioms setus ir taisome. & 

Tel. Brockton 7718 !>
ANDREVV KASPAR, Manager g

Arthur-lntervale St., Montello, Mass. ; j i

žemes me
dar to skurdo, kuris šian
dien Vilniaus lietuviams 
tenka vilkti. “Šis lietu
viams nepalankus įstaty
mas nėra amžinas — rašo
ma toliau. ■— Ir lietuviai jį 
pergyvens,- kaip jau daug 
ką yra pergyvenę.”

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Granite Rock Farm
CHAS BIELSKIS, Sav. „ 

Pienas ir Smetona
498 North Cary St., Brockton 1612-W

MONTELLO, MASS.

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su, arba ta 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų 
slogos nevargina, 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

kas tuo reikalu buvo pada-Į 
ryta L. Lietuvoje. Nuo 1919 j 
ligi 1930 iii. žemės reforma: 
sudarė 65,334 naujus ū- 
kius, sunaudodama tam 
420,865 ha. Iš jų naujaku
riai (savanoriai, buvę dva
rų bernai, bežemiai kaimie
čiai, karuose kritusių karių 
šeimos) sudaro 36,000 i 
sklypų ir mažažemiai, vad.'i 
priedininkai — 23,000. Li
kusi žemė paskirstyta baž
nyčioms, kapinynams, mo
kykloms, prieglaudoms, li
goninėms ir kitiems viešie
siems reikalams. Tai dide
lis skirtumas. Pas mus že-i 
mę gavo vietos žmonės ir 
sudaryta visa eilė stiprių,! 
savarankiškų ūkių, sustip
rinta liaudyje nuosavybės 
jausmas, užkirstas kelias 
komunizmui plėstis. Vil
niaus krašte žemė išdalin
ta svetimiesiems, nega- 
jiems gaivalams, žemės 
alkis toli gražu nepaten
kintas ir suerzinta visų tų 
neteisybių liaudis privers
ta darbo ieškoti Latvijoje

ir pramonės centruose Šį hllį jį Jį -V Sues 14 to 2ū. And its J
Lenkijoje. Žemės Vilniaus Eg O R I
krašte išdalinta nemaža, Rg l/JSy Jf/ Ifli ' iii 
bet tenai lieka 467c ūkių Bį / J/ ■ TC? ' V, z J;

■ nykštukų, mažesnių nei 5 M jgį Į( j
ha ir 34% tokių, kurių že- & L jį

, mės plotas svyruoja tarp 5 W J ZM •
ir 10 ha. Iš kiekvieno šimto Š< I > Ir 5
Vilniaus krašto ūkių 80 y- 8h JLi
SSK 134 MAIN.STREET, BROCKTON j
tos ir jų kultūra menka. . ■ Sg ;

Bet ir tų liekanų lietu- 
viams pavydima. Naujas į-į 
statymas draudžia įsigyti į “tvirtai laikytis to žemės 
žemę be vaivados leidimo.! gabalo, kurį iš seno valdo- 
Lygiai negalima žemės me, jei nenorima padidinti 
perleisti, dovanoti, užrašy
ti testamentu. Kilus reika
lui pasikeisti žemės savi
ninkams, ūkiai labai leng
vai galės iš lietuvių rankų 
išslysti ir vargu ar į ias at
gal paklius. Todėl “Vii. Žo
dis” šaukia skaitytojus

Profesionalai, biznieriai, pramoniD 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytoji; paramos.

Atherton Furniture Co. i;

; Linksmiausių Kalėdų Švenčių j 

: Monetello Hardware 
PAINTS, OILS, VARNISH & RADIOS

‘ 132AmesSt.f Montello, Mass. į
M. J. YAKAVONIS, Mgr.

INSURED

FEDERAL SAVINGS
MEAN

INSURED SAVINGS

Plymouth County

r

v

Pamatyk 1939 Electrolux mū
sų krautuvėje ir įsidėk j galva 
dovanų sąraše, kad nupifktumei 
savo šeimai šią puikiausią do
vaną.

1
JTr'
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J. Butkevičius.
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(Realus įvykis netolimoje 
praeity Dubline, Airijoje).

Palauk,

vertini ir brangini ponios 
Handerson draugiškumą, 
negu Šv. P. Marijos Nekal
tai Pradėtos garbę? — Ar 
ne taip Elenyte?!
— O, ne, Sesele Morta! —

Tamsta taip nemanykite!...
— Aš... matote... — neda- 
baigė sumišusi mergaitė.
— Bet ką gi daugiau, aš ta ir pranyksta kaip dū-—Aš labai gerai žinau, ką mo,

gali būti, tikriausieji mūsų, —Sesuo Morta mums ne, viena savimi pasirūpinti, 
draugai ir prieteliai. Su ne... — nedabaigė nusigan- Duonelės nebeįstengė pati 
jais savo draugavimą turi- j dusi ir susimaščiusi Eleny- sau užsidirbti. Ir dėl to, — 
me stengtis palaikyti, kad tė. skaudaus likimo paliesta,
tas mūsų bendravimas iki! —Nesakyk tai man!------ nebeturėdama nė jokios figūra. Jos veide aiškiai
—x—v_x_. ----•- .j.. x_--------------atsispindėjo beviltiškas li

kimas, skausmai, — kūno 
bei sielos kentėjimai. Jos 
drabužiai ir bendra kūno 
išvaizda, rodė pasibaisėti-

nakties siueletas, 
kokia tai nepažįstama jau
na, bet neapsakomai su
vargusi, tamsi moteriškės— Elenyte!

Tamsta valandėlę! O kitos 
visos mergaitės, lai sau bė-l 
ga...

Šiuos žodžius kalbėjo mo- 
kytoja Pranciškonų Ordi
no vienuolė, Seselė Morta,1 _ . _ _ . , _
dievota senutė, vienoje begaliu manyti, jeigu ne mai... Ar dažnai sau prisi- ji gali sakyti, o ką ne. Aš nebeįstengė atsilaikyti na- ną vargą, skurdą ir netur- 
vienuolyno vedamoje mo- taip? — Tu, ir Marytę, len- meni mirties valandą? — taip pat aiškiai žinau, dar šlaitės gyvenimo bangoms, tą. 
kyklos kambario klasėje, £vai juk galite pertikrinti Ką tuomet ponia Hander- ir tai, kad judvi, sesuo kurios per keletą metų, be 
Dubline, Airijoje, kai mo-iPoni3 Handerson, kad duo- son tau padės ar pagelbės? Morta aiškiai nustatė prieš jokio pasigailėjimo b?aškė 
kytojos’ Seselės Mortos damos Jei savo pasižadėji- Kur tuomet bus, tas taip mane veikti! Tačiau tai ne ją, tarsi tą skiedrelę ant 
mažos mergaitės, pabaigų- m4, Procesiją buvote visiš- didelis judviejų draugin- tas dalykas, kurį tu ir Ma- jūrių, po visą plačiąją Airi-; 
sios dienos mokslo darbą, kai pamiršę. Galite jos at- gumas?! -Paskiau Seselė rytę, privalote daryti... Jei- ją, kol, pagaliau, gyvenimo 
vakare entuziastingai, tar- siprašyti, už duotą pasiža-1 mokytoja mergaitei dar gu būčiau žinojusi ateitį, galutinai prikamuotą ir 
si nekalti paukšteliai kryk- dėjimą, negalint jo išpildy- pridėjo šiuos žodžius: — būčiau visiškai kitaip su nugalėtą, — nustojusią pa-

x- i-r- — “Kai Paskutinin teis- judviem tuomet pasielgu- skutinę viltį, nenustūmė į
man ašai stosiu, si... Dabar, — mano duonos nedorybių purvus...
— Ir rūstų teisėją išvysiu, valgymas veik per du me-!
— Kai nuodėmes skaity- tus laiko, judviem, kaip Buvo tai gruodžio mėne- 

matyti, greitai tapo užmir- šio pabaiga. 
ŠtaS moi oičlrn b-oin anf Vinna vnkara smarkus 

! delno!
jo p. Handerson.

Mergaitės į visą tai jei 
‘ nė žodžio nebeatsakė. <_ 
i antra,

mirties nebenutruktų. Že- piktai užkirto ponia Han- prieglaudos, nė taip reika- 
miškoji mūsų draugystė, derson. — Pati dediesi ne- lingos įvairios sau pagal- 
skaudžiai kiekvieną ap- kalta, ir seserį Mortą nori bos, bei gero, rimto įvai- 
gauna! Ji greitai nutrūks- prieš mane dar pateisinti? riuose reikaluose patari- 

, — suprantama, kad

štaudamos, bego iš klasės O kai jei visa tai kaip j 
kambario namon. reikiant išaiškinsite, — ji

jums atleis ir nesupyks,]
— Elenyte! — pradėjo nes matys, kad tam yra la-Į 

mokytoja, Seselė Morta,’ 
tolesniai sulaikytai mer-į škino Seselė mergaitei, 
gaitei kalbėti — Aš norė
čiau žinoti, kodėl Tamsta 
atsisakai dalyvauti ben
drai, su kitomis visomis 
mergaitėmis, Šv. P. Mari
jos, Nekaltai Pradėtos pa
garbinimui, ruošiamoje 
procesijoje, ateinantį sek
madienį?!... Juk aš manau, 
kad nė viena mergaitė, ku
ri tikrai myli Šv. P. Mariją 
Nekaltai Pradėtą, nieku 
būdu, nebegali nuo Jos 
garbei ruošiamo dalyvavi-j 
mo šalinties!
— Man ir labai to gaila,: 

Sesele mokytoją! — atsakė 
teisindamosi mergaitė. Bet 
dabar jau pervėlu...
— Kodėl?! — Nustebusi 

užklausė jos vienuolė.
— Matai, Sesele, visa to! 

dalyko svarba yra tame,j

pradėjo. nes matys, kad tam yra la-Į 
Morta, baį Svarbi priežastis. — Ai-!

I

Sveikas Jėzaus Gimusis

— Taip, Sesele! Bet ma
no, seselės Marytės reika
lai, ypatingai draugingu
mo ryšiai, tikrenybėje yra 
kur kas svarbesni, • negu 
natūraliai iš šalies žiūrint, 
bile kam gali atrodyti.

— Ponia Handerson, — 
tęsė toliau mergaitė, — to
kia neapsakomai man ir j 
seselei Marytei, buvo taip 
dideliai gera ir gailestinga, 
nuo pat a. a. mūsų mylimos 
motinėlės mirties! Jūs, Se
sele, be abejo girdėjote, 
kai mes mažiutės, tarsi dvi 
katytės, likome našlaitė
mis... Mūsų paliegęs tėve
lis, suvisu nebegalėjo mu
mis rūpintis...

Tame kritingame laike, 
į ponia Handerson, — tarsi 
angelas sargas iš dangaus,!

mergaitės, ir ją gerbiame, kiek paaugome^ ir Maryte
— sekmadienio rytą, aš ir 1 - . -, - ,
Marytė, abi kartu, turime sau *r man duonelę... Ji ir dams raudosiu, 
būti jos namuose. Mat ji ir 1 - - . - , , , . •
jos vyras, važiuos į Ar- son tėvell dar febetarnau- nebmatysim.. 
magh, pravažinėti naują, Ja—
Austin Sallon rūšies auto- Klausyk, Elenyte! — su- 
mobilių, kurį jie šiomis die- šuko giliai suspausta skau- 
nomis pirko. Sakė, kad ir smo širdimi, vienuolė 
mudvi abi paims pavažinė
ti... Taigi mudvi abi ir pasi
žadėjome... Gi ruošiamą 
procesiją, — mudvi visiš
kai ir pamiršome... Taigi 
kas bus, kas nebus, — o 
prižadus juk reikia išpildy- ją ir mesk nuo savęs. Nes 
ti! Svarbiausia dėl to, kad geriau tau bus įeiti į gyve- 
ponia Handerson, — tai nimą viena akimi, negu tu- 
toks, kaip sakoma, — nuo rint abi, būti įmestam į 
pradžios iki galo, senti- amžinąją ugnį...” 
mentalis asmuo, kuriai su-! 
meluoti nebėra jokios gali
mybės! Nes melo ji baisiai 
nekenčia!... 
mergaitė.
— Vadinasi, tu daugiau

išėjusi tarnybon, užsidirbo

v •

• v

Tai aišku, kaip ant Vieną vakarą, smarkus, 
..—piktai išmetinė- aštrus šaltis, be pasigailė- 

i jimo kandžiojo žmonėms 
. ausis ir veidus. Smarkus 

q vėjas, pustė, nešiojo paže
mėmis sausą palaidą snie
gą-

Moteriškė ėjo galvą že

ADONALDSON ’

P-lė Louise A. Boyd, tyri
nėtoja ir geografė, kuri

, — nusigandusios
nebežinojo ir ką sakyti.

Tuo tarpu ponia Hander
son ruošdamosi važiuoti,1^ 
aiškiai jautė ir matė, kad 
čia yra smarkiai užgauta 
jos savymeilė ir taip dide- įlyoAmerican GeSgraphbl
les, bet tiesą reikia paša- . ®. . ° ’ c-1 -----

- k?allos. J°s UT bėgiojo, tarsi karo lauke s,n» 1938 m. medalj. Ji yra r) na 'Pnrlal nr-ma morcraifaa ® ’ antra mntpric tam nsi CPrh-:

Vienoje Airijos sostinės,
- Dublino, didžiausiųjų 

gatvių, dar buvo labai tirš- i _ 
tas judėjimas. Žmonės šal- šiomis dienomis sugrįžo 
čio, o ypatingai vėjo ir Arktiko ekspedicijos. Ji

skubiai gatve mirgėjo — caI dra.uAi°s CuUųm auk-j
dos. Todėl prieš mergaites 
ji žodžiu ir visais gestais, 
paleido darban visą savo

- t"' . X,

r w . antra moteris taip pagerb-pnesų, kad butų vejami... t
Nuo skaitlingų gatvės a-:^

dviem smailais, gotiško 
stiliaus bokštais, buvo gat- 
vekarių stotis. Puikiuose, 
žieminiuose skranduose 
pasinėrusi, ant šaligatvio 
krašto stovėjo viena kokia 
tai ponia ir laukė gatveka- 
rio miesto centran važiuo
ti.

Tuo tarpu baisingai be
kosėdama, prie ponios pri
siartino ta nepažįstama 
moteriškė, ir nė žodžio ne
sakydama, tarsi dvasia, 
sistematiškai jei ištiesė 
sudžiūvusią savo dešinę 
ranką, matomai maldauda
ma išmaldos. Ponia greitai 
tai suprato. Ji greitai įkišo 
ranką į savo ridikiulį, ir 
paskiau įspaudė vargšei 

I moteriškei į ištiestą ranką 
du Fliorinu (Fliorinas — 
Britų sidabrinė moneta du 
šilingai).
— Vargšė nelaiminga gat

vių moteriškė! — Aš žinau 
ir suprantu tavo padėtį ir 
profesiją!... — Kiek kartų 
šaltis purto tavo kūną iki 
kaulų, o lietus permerkia 
iki odai tokias kaip tu!... 
Švenčiausioji V. Jėzaus 
Širdie, — pasigailėk jos!...
— atsiduso pati sau viena 
ponia, besiruošdama lipti 
gatvekarin.

Pavargėlė, gavusi taip 
stambią išmaldą, nuolan
kiai savo geradarei už tai 
padėkojo, ir greitai, kiek 
jos silpnos kojos leido, nu
siskubino į vieną pavargė
lių restauraną, kuris rado
si užpakaly tos gatvės, ne- 
pertoliesia nuo tos vietos, 
kur ji buvo. Ten ji nusipir
ko puoduką arbatos ir dvi 
riekeles duonos. Pasistip
rinusi, — pati nebesupras
dama dėl ko, — dar grei
čiau grįžo ton pačion vie
ton.

Dabar ji jau nebejautė 
tokio didelio alkio kaip pir
ma; tačiau nuo ilgo tokia
me ore ir šalty po gatves 
klajojimo, — vaikščiojimo, 
jautė baisų nuovargį. Ma
tydama aukščiau minėto 
namo plačiai atviras duris, 
ir jame šviesas, — ji grei
tai jame pranyko, kad pa
silsėti valandėlę jame 
prieš tolimesnę po miesto 
gatves savo kelionę.

Įėjusi vidun, — ji greitai 
pamatė, kad tai buvo kata
likų bažnyčia. Ji nieko ne
belaukdama, greitai atsi
sėdo ties didžiojomis duri
mis ant suolelio. Ji klaikiai 
žiūrėjo į tai, kai žmonės 
skaitlingai bažnyčion rin
kosi, vakarinėms pamal
doms.

Netrukus prasidėjo miš
parai, — viešas išstatyto 
Šv. Sakramento pagarbini
mas. Žmonės suklaupę ant 
kelių, dievotai pradėjo 
melstis. Užgaudė galingais 
balsais vargonai, — o baž
nytinio choro giesmės ai
dai, plačiai paplito po visą 
didžiulę bažnyčią. Nuo di
džiojo altoriaus, kur stovė
jo celebrantas (išstatytas 
Šv. Sakramentas!), plūdo 
tvanai monotoniniai mir
gančios balzganos šviesos, 
nuo daugybės degančių 
žvakių ir įvairių lempučių. 

Pavargėlė moteriškė, pra
džioje, kurį laiką į visa tai, 
beprasmiai, tarsi sapnuo
dama, žiūrėjo; paskiau iš
siėmė iš kišenės sutrukusį 
Rožančių, kaž kokios nere
gimos jėgos stumiama, au
tomatiškai atsiklaupė ant 
kelių, nuleido žemyn savo 
galvą, ir giliai užsimąstė

Kaip upės vanduo srau
niai betekėdamas, klega, 
kunkuliuoja, maišosi, — 
taip įvairios mintys, per 
mu... O ten t oli už pilies bokštų 

Tęsinys 26-tame pusi.

v •

neapykantą, kas persimai- biejose pusėse elektros myn nuleidusi, be jokios ė- 
niusiame ir išraudusiame lempų, o ypatingai iš įvai- nergijosir noro, kas aiš- 
iš piktumo jos veide, aiš- rių krautuvių langų, —gat- kiai rodė, kad ji vaikščiojo 
kiai buvo pastebima. Ji ko- vėn pylėsi šviesos tvanai. jokio tikslo ir reikalo, 
liojosi, barėsi, keikė... Ir vi-Vėjas, pustomas sniegas, pati nebežinodama kur ir 
sa tai vargšėms, našiai-įvairios elektros šviesos, ir kam einanti. Sausas, dus- 
tėms mergaitėms, buvo įvairūs visur beskubantie- 7US kosulys, tarsi būgnų 
taikoma! Ėjo gandai, kad ji žmonės, — tas viskas su- garsai, nuolatiniai ją lydė- 
ji tai darė dėl nesveiko sa- darė kaž kokį tai keistą fe- J°- Matyti, kad moteriškė

kas aiš-

substancijų,! nomeną, — tiesiog fantas- ture jo džiovą.
.-i -r r- 1 Taip ji klaidžiojo po gat-!

dabar, pas ponios Hander- j — Ten žemiškųjų draugų
1 • 1 J 1 A ----------1------------------ J-------------£------ ,,

Šie žodžiai niekuomet 
man nebeišeina iš atmin
ties, — kalbėjo Seselė vie
nuolė. — Dabar laikas bus 
ir man pačiai iš klasės eiti. 
Tačiau pirma negu išeisiu dabar viena buvo pakanka- 
aš ir tu, — pagalvok, gerai, mai aišku, kad nuo šios 
Elenyte, apie tai, ką tau dienos ir valandos, — juo- 

1 dabar kalbėjau... Aš turiu dvi 
viltį, kad tave ir sesutę, — 
abi matysiu ruošiamoje 
sekmadienio procesijoje 
dalyvaujančias. Atmink, 
Tamsta Elenyte, kad tavo 
išganymas priklausys nuo 

j ~T&: aTui žinau, bet...' keli, JinjiU Įu pa-

mo
kytoja. — Brangiausias 
mūsų Išganytojas Jėzus 
Kristus, Šv. Evangelijoje, 
aiškiai mums sako:
— Jeigu tavo dešinioji a- 

kis piktina tave, — išlupk

vo smegenų ;
bei proto veikimo, nes pas tišką vaizdą! Visa milži- 
proto gydytoją phichopa- niškoji gatvė, atrodė tarsi 
tą, tiesa, ji dažnai lanky-įkoks tai žibantis pasakiš- 
davosi. Nors gydytojas kas skruzdėlynas, 
patardavo jei vengti nėr-j Tarpe beskubančių žmo-, 
vuotis, tačiau ji nebegalė- nių ir elektros lempų švie-j 
dama nuo to susilaikyti, sos, palengvėli, tik vėjo 
kartais aiškiai per daug stumiama, tarsi juodas j 
toli nueidavo.

Gi pačioms mergaitėms,

vę gana ilgai, kol galuti
nai iš žmonių akių nepra
nyko... Tik baisus jos kosu
lys, dar kurį laiką vis buvo 
girdimas.

Ties vienu dideliu namu, 
su aukštai ore styrinčiais

aiškinosi

sirinksi... Kai mirties va
landa ateis, — Tamsta tuo- 
met suprasi, kad tiesą tau 

šv. Jo Motina, — Pakelė kal^a? ” _ . 
Marija, tik vieni tebėra ir

— Duktė! — Išmesk iš sa
vo lūpų tą nelaimingą — 
“bet...” — Jėzus Kristus ir

ponios Handerson 
draugiškumą ir simpatijas, 
— jau buvo ant visuomet 
praradusios!...

Ponia, išsisielojusi visą 
saiką, su savo vyru kaip 
buvo pasiruošusi, išvažia
vo, o mergaitės likosi na
mie...

i — Gali būti... — pratarė 
mergaitė, apleisdama mo
kyklos klasės kambarį.

Šv. P. Marija tuo tarpu 
laimėjo!

Kai ponia Handerson 
sekmadienio rytą atėjo 
mergaičių butari, — ji jas 
abi atrado pasiruošusias 
dalyvauti procesijoje. Ji 
greitai suprato, kad mer
gaitės elgiasi sulig Seselės 
Mortos nurodymų, o ne su- 

I lig jos griežtų reikalavimų.
— Ar tai tokie judviejų 

, pažadai ?! — Ar Sesuo Mor
ta judviem turi daugiau 

Čia parodo kaip raiši ir suparali nikeliai se- reikšmės kaip aš ?! — pik-
natorijoje, Warm Springs, Ga., susi prie ugnia- tai pastebėjo p. Hander-
vietės, laukia Kalėdų Dėduko su dovanomis. • , son.

• • •

Praėjo po to su ponia į- 
|vykio lygiai metai laiko.

Elenytės seselė Marytė, 
kuri buvo keturiais metais 
už ją vyresnė, staiga mirė 
susirgusi plaučių uždegi
mu. Ji mirė lygiai dviem 
metam praslinkus, po savo 
mylimojo tėvelio mirties.

Dabar vargšė Elenytė, li
kosi suvisu vienui viena, 
šioje vargingoje žemėje. 
Niekas dabar visiškai ja 
nesirūpino! Ji bandė ir vėl 
pas ponią Handerson sau 
prieglaudos ir suramini
mo ieškoti. Bet visos jos 
dedamos pastangos, nuėjo 
veltui...

Likusi viena be . jokios 
globos ir prieglaudos, dar 
buvo perdaug jauna, pati

• •



Pradžia 25-tame pusi.

MATER DIVINAE GRATIA
ir skaisčią, tarsi angelo 

jos vaidentuvę tekėjo, — sieh* turėdama, su didžiau- 
maišėsi. Prieš jos akis sto- siu dva£ini" 
josi taip aiškiai, tarsi veid- ~ i ‘ ‘ L
rody, visas paklydęs ir j 
nuodėmingas jos gyveni-

, — pirmą kartą į sa
vo nekaltą širdį, priėmė V. 
Jėzų Šv. Sakramente. Pa
galiau, iš čia Seselė Morta, 
buvusi jos mokytoja, jei 

Ši bažnyčia, juk jei ge- mokyklą pabaigus, ir tą 
riau negu motinai savas; Rožančių atminčiai pado- 
kūdikis, buvo pažįstama, vanojo, kurio dabar vos 
Tai kas, kad ji per daugelį gabalėliai buvo telikę.
metų jon nesilankė, ir da
bar, ne melstis, o tik pasi
ilsėti ir kiek sušilti, jon 
užėjo. Mintims juk tas ne
svarbu. Čia, ji, vienuolyno Į 
mokykloje, maža būdama; 
mokinosi; čia išmoko pir
mųjų Šv. Katalikų Tikėji
mo tiesų ir taisyklių; čia 
atliko pirmąją savo Šv. Iš
pažintį; čia ji taip tyrą

Kai ji iš tų minčių, tarsi 
iš gilaus miego prabudo, — 
kunigas tuo laiku sakė la
bai įspūdingą pamokslą, a- 
pie neapsakomą V. Jėzaus 
žmonėms parodytą ir da
bar teberodomą meilę, ir 
didžiausią nusidėjėliams 
gailestingumą.

— “Eikite pas Mane visi,

Nashua Puslapis

i
h
%
į
ž
e
‘i&i
l

Statė & Tremont Theatres
I
i

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ t

James B. Crowley Ins. Co
Insurance of all kinds

103 Main St., Tel. 442-M Nashua, N. H. |

J LINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲ

:■ Charles F. Kazlauskas
•, Funeral Director and Embalmer

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
Main Cor. Factory Streets

8/2 E- Pearl St., Nashua, N. H.

Tel. 1961-R

Priscia Candy Shop
ANO TEA ROOM

153 Main St., Nashua, N. H

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Nashua Coal&Coke Co

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

HiH Hardware i PmN C«.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Nashua, N. IL

kurie vargstate ir apsun- 
kyti esate; o Aš jus atgai
vinsiu ir paguosiu. Nes 
Mano jungas yra saldus, ir 
Mano našta yra lengva...”

Šie kunigo lūpomis ištar
ti Šv. Evangelijos žodžiai, 
tarsi skardžiausi varpų 
gaudimo aidai, nuolatiniai 
skambėjo jos ausyse. Čia 
Gailestingasis Išganytojas, 
galutinai atrado pražuvu
sią ją Savo avelę. Jis su di
džiausiu džiaugsmu ėmė 
ją ant savo pečių, ir atne
šė Savo Avidėn, kad amži
nai ji nebeprapultų!

Ji staiga širdy pajuto di
džiausią gailestį už savo 
nuodėmes. Širdį jai kaž 
kas labai spaudė, — darėsi 
silpna, o iš akių ritosi skai
sčios, tarsi brilijantai, gai
lios ašaros...

— “Gailestingasai Jėzau,
— mano brangiausias Iš
ganytojau! — Atleisk man!
— Aš daugiau niekuomet 
nebenusidėsiu!...” su di
džiausia meile ir gailesčiu 
šnabždėjo paklydusi mote
riškė.

Dabar ji staiga pakilo ir 
nuėjo zokristijon. Čia ji 
rado besimeldžiantį vie
nuolį kunigą, kurs jau ruo
šėsi eiti iš zokristijos. Ji ū- 
mai jį paprašė išklausyti 
ją išpažinties. Vienuolis la
bai nustebo. Jis aiškino 
jai, kad dabar yra jau per- 
vėlus laikas, ir liepė jei ry
tą ateiti. Tačiau matyda
mas jos ašaras ir taip dide
lį troškimą ir prašymą, — 
jis greitai suprato V. Die
vo malonę. Jis išklausė ją 
išpažinties iš viso jos gy
venimo. Ir kaip dideliai jis 
džiaugėsi ir Dievui dėkojo, 
už sugrįžimą šios paklydu
sios avelės. Jis liepė jai ry
tą ateiti prie Šv. Komuni
jos. Tai išgirdusi, nusidė
jėlė dar labiau ėmė verkti, 
prašydama Šv. Komuniją 
jei tuo jaus suteikti. Kuni
gas ilgai tam priešinosi ir 
aiškino, kad Šv. Komunija 
duoti tokiu laiku, vien tik 
ligoniam tebėra galima. 
Pagaliau jis netikėtai pa
stebėjo, kad ir ji yra labai 
serganti, ir sutiko jos no
rą patenkinti.

Nusidėjėlė moteriškė, 
nuplovusi viso savo gyve
nimo nuodėmes tikro gai
lesčio ašaromis, — priėmė 
į savo širdį V. Jėzų Šv. Sa
kramente, taip tyrą ir 
skaičią sielą turėdama, 
kaip ir pirmutinį kartą, 
kai jos mokytoja, vienuo
lė Seselė Morta, ją tuomet 

' mažą esantą prie Pirmo-
■ sios Šv. Komunijos, kad 
; priruošė.
Į Dabar ji tik karštai mel- 
i dėsi, ir už visą savo Išga- 
• nytojui nuoširdžiai dėkojo. 
! Jos širdin ir sielon ir vėl 
! ūmai grįžo pirmutinis se- 
! niai prarastas džiaugsmas,
■ ramybė ir dangiška laimė. 
' Ji dabar tikroje to žodžio

prasmėje, buvo laiminga!
Kai jei reikėjo apleisti 

; bažnyčią, — ji tam pasi- 
] priešino. Ji prašė palikti ją 

bažnyčioje iki rytui. Kuni
gas ilgai nesutiko; bet pas
kiau, lig ir nujausdamas 
ką nepaprasto įvykstant, 
nutarė patenkinti tą jos 
prašymą. Zokristi jonas pa
rodė jai vietą, kur ji galės 
kiek prasnausti ar pasilsė
ti, kai labai pavargs. Paga
liau užrakinę bažnyčią, a- 
bu nuėjo ilsėtis.

Rytą zokristijonas atra
kino bažnyčią dar gana 
anksti. Jis tuo jaus nuėjo 
žiūrėti tos moteriškės, kur 
vakar ją buvo palikęs. Jis 
nemažai ir nustebo ir nusi
gando, kai jos ten tebera-

——> -II I

TAUPYSI MM6US per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANMBI on the 
Price 

PROTECTION PLAN

A KOPPER5 PKOOUCT

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

do. Jis greitai pranešė bro
liams vienuoliams ir ki
tiems vienuolyno gyvento
jams. Būrys vyrų su elek- 
trikinėmis žvakėmis apsi- 
šviesdami sau kelią, aty- 
džiai išieškojo visą bažny
čią, bet niekur jos nebera
do. Visiems kilo baimė. 
Paskiau jiems atėjo min
tis, ir jie nuėjo mažiutėlėn 
koplytėlėn, gretimais di
džiojo altoriaus.

Toje koplytėlėje buvo 
graži, ant žemo pastovėlioi 
stovinti, Šv. P. Marijos Ne
kaltai Pradėtos, Liuordes 
Apsireiškimo statula. Pra-! 
žuvusi moteriškė klūpojo 
susilenkusi prie statulos 
kojų ir savo rankomis tvir
tai jas apkabinusi laikė. 
Jos rankose buvo ir sutru
kusio Rožančiaus dalelės. 
Ji buvo jau kelios valan-l 
dos mirusi, laiminga mirti
mi.

Rytui išaušus susijaudi
nę vienuoliai ir didelė žmo-

i

v •

nių minia, suklaupę pas 
jos šaltą, sustingusį lavo
ną, koplytėlėje meldėsi. 
Pirmutiniai klūpojo tas 
pats vienuolis kunigas, 
kurs vakar vakare išklausė 
ją Šv. Išpažinties ir sutei
kė jei Šv. Komuniją, ir jos 
[buvusi mokytoja, vienuolė 
Seselė Morta. Ji karštai 
melsdamosi iš džiaugsmo 
verkė ir Dievui dėkojo, kad 
'jos auklybai pavesta mer
gaitė nepražuvo, ir mirusi 
laiminga mirtimi, tapo iš
ganyta.

Ji buvo labai iškilmingai 
palaidota. Vėliau ant jos 
kapo su tikinčiųjų žmonių 
pagalba, tapo pastatytas 
kuklus paminklėlis, ant 
kurio tapo parašyta para
šas: “Mater Divinae Gra- 
tia”.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Dąrbininką”, 

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Brockelman Bros
FOOD MERCHANTS

Nashua, New HampsMre
fi

OUALITY CLOTHING

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

For the past 28 years and many more I hope 
WATCHES — Di AMONDS — GIFTS 

We specialize in High Grade Mdse.
HAMILTON — GRUEN — VVALTHAM and

ELGIN VVATCHES * z
High Grade OIAMONDS — SILVER 

Clocks and Jewelry of Ali Kinds 
Satisfied Customers Have Built our Business and 

Satisfaction Guaranteed at all Times.
We Solicit your Patronage

T5JtestPearl Nashua, III.
Arouiid the Corner of Tremont Theatre

1
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KIBIRKŠTYS
Apie Lietuvos Prezidento 

"Rinkimus"
Vienas iš Lietuvos rašo apie 

prez. Smetonos “rinkimus”, jis 
rašo:

“Štai jau mes ir prezidentą 
vėl turime. Žinoma vėl p. Sme
toną. Na, ir, žinoma, “tautos iš
rinktą”. Tačiau gaila, kad tai 
tautai nė prasižiot nedavė apie 
rinkimus. Rinko tie, kam buvo 
įsakyta rinkt ir rinko tą, kurį 
liepė. O kokį būtų norėjusi tau
ta, tai jiems nė galvot apie tai

neleido. Nieko nepadarysi, “dik
tatūra”!”.

Toliau rašo:
“Kaip keletas žmonių groja, 

taip seimo atstovai, tautos var
du, šoka...

“Į vieną dienraštį buvo norėta 
įdėt straipsnis apie prezidento 
rinkimus. Ten norėjo iškelt tą 
mintį, kad duot spaudoj žmo
nėms pasireikšt ir tegul visuo
menė pastato ir kitus kandida
tus. Kodėl negalima tuo klausi
mu plačiau pakalbėt? Bet... visą 
tą straipsnį išbraukė ir konfis
kavo, neleido visiškai spausdin-

ti. Tai matot kokia Lietuvoj 
“spaudos laisvė” ir galit puikiai 
suprast kas “visos tautos” var
du visada kalba.,

“Žmonių buvo labai šaltai tas 
išrinkimas sutiktas, tuo labiau 
opozicinės spaudos. Nors oficio
zas stengėsi viską pompastiškai 
aprašyti, bet., vistiek nieko tuo 
neatsiekė. Aišku rašė, kad visi 
sutiko tą žinią entuziastiškai, ė- 
jo sveikint ir t.t., t.t. Tačiau tie
sos iš to pompastiškumo buvo

tik keletas procentų. Labai buvo 
juokinga kuomet visi tautinin
kai, na ir kiti žmonės, jau sek
madieny žinojo, kad prezidentu 
perrinktas Smetona, o rinkimai 
faktinai buvo pirmadieny. Ot 
žinių tempas!... Kai kurie tauti
ninkai tik, tik sekmadieny ne
nulėkė pasveikint... Na, nieko 
nepadarysi. Tokia jau mūsų da
lia. Ką užkaria, tą turim nešt. 
Patys tik spėjam klausyt ir 
šokt, o kas groja tai jau aišku.

Nors jau mes prie tos muzikos 
nelabai stengiamės taktą derint. 
Visgi manom ateis laikai ir ki
ti. Tik skaudu, kad jie nenušok
dintų visos tautos į bedugnę. 
Kas bus su Klaipėda? Koks ten 
lietuvių likimas? O tai vis vai
siai “geros santvarkos”.

Dabar kaip Berlynas, Varšuva 
groja, taip Lietuva šoka. O ki
taip ir būti negali. Galėjo būti 
kitaip, tačiau dabar jau visų 
klaidų neatitaisys. Jau vėlu!”

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

H ūkti d e

Cheerjj

Worcester Telegram 
The Evening Gazette 

Sunday Telegram 
Radio Station W.T.A.G

Worcester, Mass

Su Kalėdų Linkėjimais Savo 
Rėmėjams Ir Draugam 

WORCESTER SODA CO

Littlefield Inc.-Florist
552 Main St, Tel. 2-3735 Worcester, Mass.
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

The Easy Washer
EASY SALES & SERVICE — VVashers — Ironers |

Henry Alane, Prop. 38 Federal St. |
99 Hamilton St.f Worcester, Mass. |
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Ši įstaiga yra visiems gerai žinoma, kaipo vie- 
iš geriausių firmų išdirbimui minkštų gėrimų 

ir pardavimui alaus ir degtinės. Gėrimų turime a- 
pie 35 skirtingų rūšių. Alaus turime 24 bonkų dė
žėmis ir statinėmis, kas tik kaip nori. Pristatome į 
visas miesto dalis veltui.

Gerbiamieji Lietuviai:—
Mes visados ir visuomet aukojame piknikams 

ir baliams, nes atjaučiame lietuvius. Tad, šį sykį, 
kam reikia skanaus alaus, degtinės ar sodės — pra
šome kreiptis pas: —

j Worcester Soda Company
i: IIFernAve.. Tel.S-#79l, Vonejter.Mass.

Savininkas — S. JIADZIAVIČIUS

vavavava"^wvwavav.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Ivy Cafe
From a Friend Walter MacGowan, Prop.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ $

Dr. William 0. Bloom f
Announces office hours — 10—12 A.M. 1 to 4 P.M.

Wednesdays 10—12 A.M. ;j
Practice — exclusively making and fitting of ;'j 

artificial teeth (Prosthodontial) $
312-313 Park Bldg., Worcester, Mass. r

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

F. D. Perry Coal Co.
DEALER of D. & H. COAL _ >

955 Millbury St, Tel. 3-6307, Worcester, Mass
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Eastern Oil Company
124 Green St, Worce$ter, Mass
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Brooklyno Lietuvių Komu
nistų Organas No. 294 rašo:

“Iš Kauno praneša, kad kle
rikalų vadas Bistras reikalaująs 
Lietuvos susijungimo su Vokie
tija”.

Melas. Tokių pranešimų nebu
vo ir nėra ne tik iš Kauno, bet 
ir iš Maskvos. Šios žinios iškep
tos to paties organo redakcijo
je. Visos žinios iš Kauno tilpo 
ir anglų kalboje leidžiamuose 
laikraščiuose, net ir tuose, kurių 
leidėjais yra žydai. Visose ži
niose buvo aiškiai pasakyta, 
kad areštuotieji 9 asmenys 
Kaime, tarp kurių yra Dr. L. 
Bistras ir Dr. Delininkaitis, rei
kalavę sudaryti demokratinę 
vyriausybę Lietuvoje.

Tas pats lietuvių komunistų 
organas, tame pačiame numeryj 
paduoda žinią iš Berlyno, kurioj
pasakyta, kad Smetona padaręs 
slaptą su Vokietija sutartį ir pa
žadėjęs užleisti Vokietijai Klai
pėdą ir priimti “politinę Hitlerio 
‘globą’ Lietuvai”.

Jeigu Smetona padarė tokią 
sutartį su Vokietija, tai jis ne
būtų areštavęs Dr. Bistro ir Dr. 
Delininkaičio už tai, kad jie 
“reikalavę Lietuvos sujungimo 
su Vokietija”. Brooklyno lietu
vių komunistų redakcija pati 
save išduoda, kad ji meluoja ir 
šmeižia Lietuvos katalikų va
dus. Jie nori apdumti savo skai
tytojams akis, kad nematytų jų 
machinacijų “demokratijos” 
vardu. Įsidėmėkite tą faktą: ko
munistai ir socialistai renka au
kas iš visuomenės “demokrati
jos atsteigimui Lietuvoje”, o 
kada yra reikalas demokratija 
susirūpinti, tai ne komunistai 
už tą susirūpinimą areštuojami, 
bet įžymiausieji katalikų vadai. 
Kodėl taip? Suprantama, komu
nistai ir socialistai žvejoja tik 
dolerius. Jiems nerūpi demokra
tija Lietuvoje, o tik doleriai.

Jeigu jie būtų nuoširdūs de
mokratijos šalininkais, tai jie 
netalpintų melagingų žinių apie 
kitus kovotojus už demokratiją.

Worcesterio Puslapis

t fn.S

GESINIS šaldytuvas.

N. P. Kaina 1939 m.
Electrolux yra žema

Mes duodame lengvais išmo
kėjimais su mažu įmokėjimu, o 
balansą, jsimokėsite kas mėnuo 
j 30 mėnesių.

Pamatyk 1939 Electrolux mū
sų krautuvėje ir įsidėk į galvą 
dovanų sąraše, kad nupirktumei 
savo šeimai šią puikiausią do
vaną.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Brockert's Brewing Co
A LITHUANIAN INSTITUTION

Worcester, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
*

ELECTROLUX
Jie čia... puikiausi nauji 1939 modeliai. Jie yra puikiau

si kada nors yra buvę. Tykūs, ekonomiški ir tverią per 

ilgus metus be pataisymų... tai vieninteliai Electrolux

WORCESTER GAS LIGHT 
COMPANY

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Kleins Dry Goods Store
We specialize in a Selected Line 

of Curtains

■! LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

YoungBros.Co.
Coal — Coke — Oils

Jedda Highland — Lehigh 
Wilkes - Barre — D & H Coke 

Cleaned Coal

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Marcus Furriers
“Particular Feminine Fashion”

404 Main Street Corner Pearl

Worcester, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Worcester, Mass.

2 Brooks St., Worcester, Mass.
3-7889 Teis. 4-5194159 Millbury St., Worcester, Mass.,

85 Green St., Worcester, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Sandmans
Smart Clothes for Men, Boys,

Women and Giria

Ji 302 Main St., Worcester, Mass.

I LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ I
Worcester, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Worcester, Mass.

“The House Service in Building”
i

ėdu Dėdukas, pritru
kęs dovanų, dirba dau
giau, kad visi geri vaike
liai jų gautų Kalėdoms.

Yiiletifle Good 
Cbeer
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Holmes Electrotype Foundry
PEHRG. HOLMES

♦, J

167CommerdalSt, foreester, Mass.
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FORD
Heywood Motor Company

SALES — SERVICE — PARTS

162-172 Main Street,

Denholm & McKays
DEPT. STORE

Worce$ter, Mass.
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Marble-Nye Company
PAINT

< Business First Established 1773
IBFosterSt, Worcester, Mass.
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Worcester, M

Charron Radio Company
Electric Radios — Refrigerators

Rangės

20 Trumbull Street Dial 4-9430

/

COAL — COKE — OIL — WOOD

Worcester, Mass.
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Katalikų Veikimas Per Zosismą
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DARBININKAS

Ispanijos radikalų kariuomenės du kareiviai pasi
ruošę persikelti per Serge upę, kur nacionalistai suar
dė visus tiltus.

saulinių žmonių apaštalavimo organizacija, dėl to ji 
yra susijus su Katalikų Veikimu Belgijoje, ir kapelio
nas skiriamas kiekvienam parapijiniam skyriui ir kiek
vienai federacijai. Kapeliono pareigos yra svarbios ir 
vienos, kurioms reikalinga diskrecija. Kapelionas mo
ko, įkvėpia ir pataria. Jo funkcijos gali būti lyginamos 
širdžiai žmogaus kūne, širdis nors neregima, tačiau y-1 
ra gyvybės centras, nuo kurios priklauso smulkiausias 
narvelis. i

Kapeliono darbas yra surasti jaunus darbininkus, 
kurie tinkami tapti darbininkų klasės vadai ir moky
tojai. Jis turi juos rykiuoti, ir jiems padėti visame, tai
kantis organizacijos linija ir metodais. Kadangi dėl jo 
kilnių pareigų, jis yra parapijinio ir regijonalio egze- 
kutyvio komiteto narys. Kapelionas patvirtina sąrašą 
tų narių, kurie išrenkami sudaryti parapijinį komite
tą. Tas komitetas gali būti iš naujo renkamas kitiems 
metams. Regijonalio komiteto formavimas daromas 
panašia užsibrėžta linija. Visi atskirium keturi naci- 
jonaliai komitetai iš J.O.C. ir J. O. C. F. (bernaičių ir 
mergaičių valūnų), K. A. J. ir V. K. A. J. (flandrų) 
susideda iš vyriausiojo kapeliono ir kitų kapelionų, 
skirtų kiekvienai provincijai, ir propagandistų, ku
riuos parinko ir skyrė nacijonalės federacijos ir regi- 
jonų delegatai. Malino Katedros Kapitulos Garbės ka
nauninką Juozapą Cirdijn nuo 1929 metų Belgijos hie
rarchijos vyskupai paskyrė nacijonaliu vyriausiuoju 
kapelionu. Tai veikimo vienybės simbolis Belgijos kraš
te.

Parapijiniai skyriai kas mėnesį laiko keletą susi
rinkimų. Nariai rykiuojami darbui. Ir jie lanko darbi
ninkų klasės šeimas, klausinėja apie jų padėtį, ir dis- 
kusuoja Žosismo veiklą. Regijonalės federacijos laiko 
susirinkimus keturius kartus į metus. Tuos susirin
kimus lanko parapijinių skyrių vadai ir propagandis
tai. Skyrių raportai yra diškusuojami. Pastangos yra 
daromos skatinant, kad visi nariai išreikštų savo nuo
mones veiklos solidarumui. 1936 metais, visi skyriai 
Belgijoje studijavo darbininkų klasės šeimų sąlygas ir 
jų religinių problemų išsprendimą. Tų regijonalių susi
rinkimų rezultatai tyrinėjami nacijonaliu studijų sa
vaitės metu.

Be to, gabiausiems ir atsižymėjusiems nariams 
duodamos trijų dienų rekolekcijos kfekvienais metais.

■ Žosistų skaitlingas dalyvavimas tose rekolekcijose 1 
jiems pelno gausių dvasiškų naudų — taip, kad kuni- i 
gai, kurie joms vadovauja, džiaugiasi, sakydami, kad 
jų dvasinis darbas buvęs vaisingiausias ir našiausias 
iš visų jų ganytojavimo funkcijų.

J. O. C. arba Žosismas turi net savo Spaudą. Įvai
rių perijodinių leidinių šeši milijonai egzempliorių bu
vo išparduota arba išdalinta Belgijoje 1936 metais. Tų 
pačių metų Gavėnios laike specialaus laikraščio du ir 
pusė milijonų egz. buvo išdalinta visiems darbinin
kams, kurie buvo raginami, kad atliktų velykines pa
reigas. Tuos visus egzempliorius išdalino žosistai, ku
rie kiekviena proga taiko susiartinti su darbininkais.

Taip pat laikomos viešos pramogos, kurias vykdo 
labiau edukacijos tikslui, kaip pasilinksminimui. Tai 
yra svarbiausios priemonės, kurias vartoja J. O. C. ar
ba Žosismas, kad auklėti jaunųjų darbininkų mentalę 
arba dvasinę kultūrą ir dorovinį gyvenimą.

Atsižvelgiant į finansinę pusę, J. O. C. arba Žosis
mas yra nepriklausomas. Pajamų gauna iš narių mo
kesčio, parduodant leidinius, edukacijinius kalendo
rius, ir t. p., ir organizuojant koncertus. Pavyzdžiui 
1936 metų kovo mėnesį Liurdo vyskupas (Prancūzijo
je) Žosismo naudai davė paskaitas Brusselio įtakin
giausioje koncerto salėje, kuri sėdynių turi 2,100 as
menims. Kiekvienas skyrius taip pat stengiasi pajamų 
pelnyti organizacijos veiklos plitimui.

J. O. C. arba Žosismas yra ne vien mokykla; jis 
dar šelpia savo narius priemonėmis visokių įstaigų, 
kurias įsteigė labdaringiems tikslams. Jis savo na
riams pataria ir daro įtakos pasirinkti karjierą, įpra
tina ekonomijos paprotį, gyna jų interesus kur tik pa
sitaiko reikalas; jis taip pat rūpinasi socialine gerove,' 
kaip palaikyti jaunųjų darbininkų sveikatą, prašalin
ti darbo pavojus, ir t. p., tuo pačiu skatinant nariams 
jungtis į Darbo krikščioniškas unijas arba sąjungas, 
žosismas taip pat steigia stovyklas darbininkams. 800, 
000 darbininkų, kurie užėmė vietas J. O. C. organizaci
joje, šiandien yra darbininkų klasės rinktieji ir pavyz
dingi vyrai, ir daugelis iš jų vadovauja religinėms ir 
socialinėms įstaigoms Belgijoje.

Gražūs rezultatai, kuriuos apturėjo Žosismas, y-

kščionių Darbininkių Sąjunga) arba “J. O. C. F.” Vi
si jaunieji vyrai ir moterys darbininkės arba būsian- 

i tieji darbininkai ateityje tarp 14 ir 25 metų amžiaus 
gali tapti J. O. C. arba J. O. C. F. nariais. (Belgijoje, 
edukacija yra verstina iki 14 metų amžiaus. Nuo lap-

LOUIS VAN HOUCHE anglų spaudoje paduoda 
plačių žinių apie J. O. C. arba Zosismą, kurs įtakingai 
plinta plačiame pasaulyje ir tampa jaunųjų krikščionių 
darbininkų apaštalavimo tarptautinė organizacija.

Pasitikėdamas, kad autoriaus patiektos įdomios ži
nios apie plintantį Zosismą bus naudingos ir pamoki
nančios patiems mūsų lietuviams darbininkams, kuni
gas Pranciškus M. Juras mane paskatino jas išversti, 
kad plačiai paskleidus lietuvių katalikų spaudoje.

Todėl, šitą vertimą ir dedikuoju gerbiamąjam ir uo
liam lietuvių darbininkų gerovės kilnių idėjų skleidė
jui, kunigui Pranciškus M. Jurui.

Vertėjas Kun. A. T. (Sarnata)

ŽOSISMAS šiandien yra viena iš gyviausių formų 
to Katalikų Veikimo, kurį dabartinis Popiežius Pijus 
XI taip uoliai skleidžia. Palyginamai naujas ir aktua
lus, Žosismas savo dvasia ir metodais gali būti lygina
mas su pirmųjų krikščionių veikimu tarp pagonų Ro
moje.

1935 metais, Žosismas minėjo dešimtmetį nuo sa
vo įsikūrimo, ir tai atmintinai sukakčiai pirm laiko 
ruoštasi ilgais prisirengimais. Jaunas flandrų kunigas 
Juozapas Cardijn, gimęs lapkričio 13 dieną, 1882 me
tais, iš darbininkų klasės tėvų, 1912 metais buvo pas
kirtas vikaru į Laėkeno parapiją Brusselio premiesty- kričio mėm 1935 m. kai kuriuose Belgijos miestuose e- 
je. Čia jis tuojau susidomėjo skurdžių darbininkų kla- dukacija verstina iki 16 metų amž.). J. O. C. arba Zo
se varguomenės apgyventose prasčiausiose miesto da- sismo programas sukurtas tikėjimo pagrindas ir da
lyse. Ir jis artimai stebėjo ir sekė darbininkų gyveni- bartinės socialinės struktūros reikalavimais. Darbinin- 
mo sąlygas. ........................... ! kui teikiama kiekviena lengvata realizuoti jo amžinąjį

Kunigas Juozapas Cirdijn kaip tik tiko tokiai vei- likimą, nežiūrint kur jis dirbtų — anglių kasyklose, 
klai, nes jo_ tėvas, atviros minties ir tvirtų pažiūrų vy-i fabrikuose, ofisuose, namuose, vykdant pilietybės į- 
ras, išauklėjo savo sūnų realizuoti tas visas sunkeny-į statymus ar einant šeimos paregas.
bes, kurias darbininkai turi kęsti ir pergyventi. Suka-i Aišku, kad šių denų dabartinė socialinė struktūra 
kakus keturiolikai metų, Juozapas iš savo tėvo gavo daugiau kenkia kaip padeda individualams praktikuo- 
ieidimą mokintis kunigystei. Ir jo gerasis tėvas siun- ti tikėjimą ir pelnyti amžinąjį tikslą.
te ji i kolegiją prisiruošti seminarijai. Kuomet jaunas Dėl tos priežasties J.O.C. arba Žosismas nuspren- 
studentas is kolegijos grįžo į namus praleisti pirmą- dė: 
sias atostogas, Juozapas pastebėjo, kad jaunieji darbi-Į 
ninkai, jo pirmieji bičiuliai, šalinosi nuo jo vien dėl to, 
kad jis pasiryžo tapti kunigu. Tokis jaunųjų darbinin
kų paniekinimas dėl kunigystės giliai paveikė į jauną
jį studentą ir vėliau padarė perversmą jo gyvenime, i 
Kuomet Juozapas Cardijn tapo įšventintas kunigu, mi-l 
rė jo tėvas. Kadangi jauno kunigo tėvas mirė iš nusi- 
dirbimo, tai padarė neišdildomo gilaus ir skaudaus į- 
spūdžio į jį. Ir stovėdamas šalia savo mirusio tėvo la-; 
vono, jis prisiekė visiškai pasiaukoti darbininkų kla
sės gerbūviui ir atkrikščioninimui.

Seminarijoje, besiruošdamas į kunigystę, Juoza
pas Cardijn taip pat studijavo sociologines problemas 
ir savo atostogas praleido Anglijoje, kad stebėti arba 
tirti Darbo Partijos metodus ir organizaciją. Jo tyri
mų paseka buvo ta, kad jis realizavo jog darbininkai 
bendrai juto save žemiau esant prieš kitas klases. Ir 
jis tuojau žinojo, kad tai negana imtis vien ginti darbi
ninkus. Pirma reikia juos išmokslinti, kad taptų sąmo
ningi savo pašaukimo vertybės, ir reikia jiems duoti 
entuziazmo, kad jie galėtų džiaugtis gyvenimo vaisiais, 
ir tuomi padaryti neišdildomo įspūdžio į juos.

Balandžio mėnesį, 1912 metais, kunigas Juozapas 
Cardijn sugrupavo septynias jaunas mergaites tarp 
trylikos ar keturiolikos metų. Jos mažai sugebėjo skai
tyti ar rašyti, ir dirbo nuo septynių iš ryto iki septynių 
vakare, gaudamos labai menką atlyginimą. Jis įtikri- 
no tas mergaites, kad jos galinčios daug kuomi padėti 
jų bendradarbėms, bet pirma jos turi išsilavinti, kad 
taptų vadovėmis ir darytų galingos įtakos į jų bendra
darbes. Mergaičių darbininkių grupė buvo suformuota 
ir netrukus susiformavo grupė iš bernaičių darbinin
kų, kurie klausėsi vadovės prakalbų ir prisiėmė kvie
timą grupuotis. Tie susigrupavę darbininkai bernaičiai 
ir mergaitės per dviejus metus fabrikuose atsidavusiai 
tyrė darbo sąlygas. Ta veikla, kuri buvo socialinė ir 
kartu apaštalavimas, susilaukė gražių pasėkų ir davė 
įkvėpimo kilniems užsimojimams ateityje.

Pasaulinis karas nesustabdė promotoriaus uolu
mo tęsti pradėtą veiklą. Jis sugebėjo tą veiklą padary
ti judrią ir gyvą, nežiūrint nesuskaitomų sunkenybių.
1917 metais, vokiečiai už jo patrijotizmą įkalino jį.
1918 metais, jis buvo vėl įkalintas, ir militariniams au
toritetams ištyrus bylą, išduotas nusprendimas jį per-Į lavimus. Regijonalės federacijos sugrupuotos į ketu- 
kelti į vokiečių kalėjimą. Ne po ilgam prieš Jėzaus Šir- rias nacijonalias arba tautines federacijas, būtent, dvi 
dies šventę, dvasiškos vyriausybės dignitorius aplan- kalbantiems flandrų kalba distriktams ir dvi kalban- 
kė rūmus, kuriuose merginos darbininkės vykdė uo- tiems prancūzų kalba distriktams.
lią veiklą, neesant jų vadui. Jas dignitorius rado besi
meldžiančias, kad kanauninkas Juozapas Cardijn tap
tų išlaisvintas Jėzaus Širdies šventę (birželio 19 d. 
1918 m.). Jų maldos buvo išklausytos, ir jis tapo išlai
svintas iš kalėjimo tą dieną. Jo visas apaštalavimas žy
mėtinas panašiais įvykiais. Gi pasibaigus pasauliniam 
karui, jo veikla laipsniškai išsiplatino visame Belgijos 
krašte. Kilnaus apaštalaVimo įkūrėjas gausino ir tobu- j 
lino tinkamas priemones jaunųjų darbininkų sujungi
mui.

Velykose, 1924 metais, po dvylikos metų prityri
mo, jis patiekė galutiną konstituciją organizacijai ir

Sv. Elzbietos Dr-ja Iš 
Lawrence, Mass. Aukojo 
Intertypo Fondui $10.00
Lawrence kolonija, kurioje 

klebonauja kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro vice-pirmininkas, 
gana šauniai pasirodė, paremda
ma naujos Darbininko Interty- 
pos fondą. Pereitą vasarą per 
kun. Pr. M. Jurą Lawrence ko
lonija išpirko Intertypos pasko
los notą, sumokėdama $100.00. 
Pereitą šeštadienį Šv. Elzbietos 
pašalpinė draugija per kun. Pr. 
M. Jurą prisiuntė $10.00. Taipgi 
girdėtis, kad ir kitos Lawrence 
katalikiškos draugijos rengiasi 
paremti Intertypos fondą.

Intertypo Vajaus Komisija 
nuoširdžiai dėkoja Šv. Elzbietos 
pašalpinei draugijai už stambią 
auką.

ATLYGINTAS TEISINGUMAS
X

(1) Pasiimti į savo rankas visišką jaunųjų darbi
ninkų sujungimą arba organizavimą.

(2) Pažangiai ir metodiškai transformuoti darbi
ninkų klasės socialinį gyvenimą,' vykdyti ir lengvinti 
religijos plitimą, socialinio ir profesijonalinio gyveni
mo gerovę.

(3) Kurti tokias organizacijas, kuriomis kiekvie
nu atžvilgiu galima būtų padėti jauniems darbinin
kams ir apginti jų reikalus.

J. O. C. arba Žosismas iš savo narių darbininkų 
reikalauja maldos ir sakramentų. Dar daugiau, Žo
sismas kiekviena proga veikla, kad įtakos padaryti į 
savo narius subendrinant jų kasdienį gyvenimą su am
žinuoju tikslu, tuomi užtikrinant jiems išganymą kiek
vienu kasdieniniu veikimu.

Žosismo malda, kurią patvirtino hierarchija, nu
sako savo programą. Ta malda seka:

Viešpatie Jėzau, aš Tau aukoju mano dienos vei
kimą, mano darbą, mano tyrimus, mano džiaugsmus ir 
mano skausmus. Išmokyk mane ir visus mano bendra
darbius mintyti sil Tavim, ir gyventi vienybėje su Ta
vim.

Duok man malonę mylėti Tave visa mano širdimi 
ir tarnauti Tau visa mano stiprybe.

Kad Tavo viešpatavimas būtų įkurtas dirbtuvėje, 
verslinyčioje ir ofise, kaip ir mūsų pačių namuose.

Sielos darbininkų, kurie šiandien yra nuolatinia
me pavojuje, kad rastų priebėgą Tavo malonėje.

Ir per Dievo gailestingumą, sielos darbininkų, ku
rie miršta garbingame savo pareigų vykinime, kad at
silsėtų ramybėje.

Pabaigus tą maldą, seka pamaldus atsiliepimas į 
Jėzaus Švenčiausiąją Širdį ir į mūsų Valdovę, Apašta
lų Karalienę.

Belgijoje randasi 2,204 parapijinių skyrių, kurie 
narių turi 85,000 jaunųjų darbininkų (kartu mergai
čių ir bernaičių) arba apie 15 nuošimtį bendros skait
linės jaunųjų darbininkų iš abiejų lyčių tarp 14 ir 25 
metų amž., kurie dirba industrijoje ir komercijoje. Pa
rapijinės grupės yra sujungtos 68 regijonalėse federa- 
sijose. Kiekvienas parapijinis skyrius ir kiekviena re
gi jonalė federacija turi prisiimti J. O. C. arba Žosismo 
regulas pagal lokalinius ir einamus pareiginius reika-

I

Viena varginga moterėlė, 
gėlių pardavėja, turėjo ma
žą, apie dešimties metų sū
nelį. Jų gvvenimas buvo la
bai vargingas. Tėvas jau 
prieš keletą metų mirė. O 
ji pati iš gėlių pardavinėji
mo labai maža teuždirbda
vo. Bet nors ir būdama la
bai neturtinga, ta moteris 
pasižymėjo dideliu teisin
gumu. Tą pačią dorybę ji į- 
diegė ir savo mažajam naš
laičiui.

Vieną dieną ji kažkur il
giau turėjo užtrukti. Todėl 
prie gėlių stalelio ’ paliko 
savo sūnelį. Neilgai laukus 
prie tos mažos gėlių krau
tuvėlės prisiartino turtin
gas ponas. Jis išsirinko 
gražių žydinčių gėlių puok
štę ir paklausė kainos.
— Dvi liros! — atsakė ma

žasis pardavėjas.
Ponas išsitraukė piniginę 

ir. vietoj dviejų lirų, pada
vė berniukui penkias liras 
ir skubiai nuėjo. Berniu
kas, apžiūrėdamas pinigą, 
pastebėjo tą pirkėjo tyčia 
padarytą klaidą. Todėl nie
ko nelaukdamas pasileido 
vytis jau gerokai atsitoli
nusį poną. Pagaliau prisi
vijęs, °rąžina jam tuos pi
nigus, tardamas:
— Gerbiamasis, mano gė

lės tiek nebuvo vertos. Aš 
prašiau tik dviejų lirų.
— Ne, gerutis, tu esi ne

turtingas! Todėl priimk 
juos. Be to, už tavo teisin- 

■ gumą, še, tau dar kita tiek!
Ir išėmęs dar penkias li- 

. ras, padavė berniukui ir 
nuėjo savais keliais.

Neilgai trukus, mirė to 
. turtingo pono vienturtis 

sūnus. Ir kadangi daugiau 
vaikų jis neturėjo, tai gėlių 
pardavėjos sūnų pasiėmė 
nas save, kaip sūnų, kuris 
ir liko visų jo turtų įpėdi
niu.

“Palaiminti kurie alksti 
ir trokšta teisybės, nes jie 
bus pasotinti. (Mat. 5. 6). 
Br. Kestrauskas, S. J. ‘Ž.’

"Dar Niekad Tiek Nereikėjo 
Maldos Kaip Dabar"

jos dabartinį vardį, būtent: Jeunesse Ouvriere Chre- 
tienne (Jaunųjų Krikščionių Darbininkų Sąjunga), 
bendrai žinomą kaip “J. O. C.”, iš kurio pareina Žosis
mas ir Žosistai. (Pritaikintas vardas flandrų kalboje 
yra “K. A. J.” ir Kajotter)/Vasario 1 dieną, 1925 me
tais, jaunos moterys darbininkės ppėmė J. O. C. konsti
tuciją. J. O. C. merginų Skyriui duotas vardas skamba: 
Jeunesse Ouvriere Chretienne Feminine (Jaunųjų Kri-

Kiekviena lingvistinė sritis turi nacijonalę federa
ciją jauniems vyrams ir kitą jaunoms moterims. Naci- 
jonalė federacija jauniems flandrų darbininkams, kaip 
ir federacija kalbantiems prancūzų kalba darbinin
kams (vadinamiems Valūnams) turi savo egzekuty- 
vius ofisus tuose pačiuose namuose. Jų vadų darbas 
eina sklandžioje vienybėje. Tą pačią schemą prisiėmė: 
ir jaunos moterys. Taip pat bernaičių ir mergaičių fe-; 
deracijų egzekutyvūs ofisai įsteigti Brusselyje, bet at
skirose miesto dalyse. Tos dvi federacijos, iš kurių iš-i 
eina visi įsakymai, bendradarbiauja su parapijiniais į 
skyriais per nacijonalias federacijas, taip pat ir per: 
150 propagandistų, kuriems už jų pasidarbavimą ap
moka nacijonalės arba regijoninės federacijos. Tie pro
pagandistai sistematiniu reguliarumu aplanko įvairias 
krašto dalis, kurios yra paskirstomos kiekvienam. Tuo- 
mi, reiškiasi tikslas vienybės, ir pasiryžimo, ir meto
do; taip pat prisitaikinimas prie apystovų ir jų suben- 
drinimas.

Kadangi J. O. C. arba Žosismas esminiai yra pa-

Lijono kardinolas Gerlier 
neseniai išleido ganytojiš
ką laišką, kuriuo kreipėsi į 
prancūzų tautą šiais žo
džiais: “Ramybė, pasitikė
jimas, malda, — tai turėtų 
būt šių ląikų šūkis. Tačiau 
pirmoje vietoje mes pata
riame maldą, be kurios 
joks triūsas neatneštų vai
sių. Niekados dar krikščio
nims nebuvo atėjusi svar
besnė maldai valanda, kaip 
dabar. Višos tautos gerovė 
pJūdi maldoje, artimo mei
lėje ir krikščioniško broliš
kumo įgyvendyme!” nŽ.”

Pabaiga 32-tame pusi.

IMI

los didenybę.
Girtuokliavimas, kati iš* 

koji meilė, pavydAs ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

f
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The LeonardW. T. Grant CoDodge and Plymouth Daniel O'Conner, Prop.

280 Main Street, Athol, Mass. LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Wm. Potter & Sons, Ine
Main St Barrett & McKenna, Ine ATHOL BRANCH

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Marvis Supplies
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

M. H. Fishman & Co., Ine Linksmiausių Kalėdų Švenčių
ATHOL, MASS

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
469 Main St

Mūsų Draugams ir Kostumeriams
ATHOL, MASS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
575 South St. LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Dr. Raymond H. Watson

Athol, Mass.Athol, Mass

U RISIMASWindsor House

Linksmiausių Kalėdų Švenčių Star Bowling Al leys

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

INSURANCE OF ALL KINDS

Merts Store and Ladies Shop

415 4I» Mato St.

Athol, Mass

112 Exchange St., Athol, Mass.

Athol, Mass

Athol, Mass

Athol. Mass

Exchange St.. Athol, Mass.

190 Exchange St., Athol, Mass.

32 Exchange St., Athol, Mass

Athol, Mass
Athol, Mass.

MAIN ST., ATHOL, MASS

saldaus atminimo jausmas! Ro
dos, iš tolios, tolios mūsų atmin
ties išsivystos vis naujas, bet vi
suomet senas tas pirmas šventos 
Kūtelės vaizdas. Mes tikriausiai 
negalėtumėme pasakyti kada tas 
gražus Kūtelės vaizdas mus į- 
spūdino. Tiek težinome, kad jį! 
įgyjome; ir kuomet jį prisimena
me jaučiame saldų, švelnų mūs, 
širdy malonumą. Seniai, seniai 
gal tas buvo, kada mūs protelis 
dar nebuvo pilnai subrendęs, ka
da tas mažas vaizdelis su mažu- 
tėliumi Jėzumi ryškiai atsispau
dė mūsų širdy.

Plumbing — Heating

Kiekvieno krikščionio širdy, 
neatsižvelgiant kokios jis tiky
bos bebūtų, Šv. Kalėdų diena 
niekuomet nepasensta. Skrieja 
metai po metų, ir vis šioji diena 
atneša su savimi naujų minčių, 
naujų troškimų, didesnių užsi
mojimų. Jaunystės svajas ir 
džiaugsmus mes greitai pamirš
tame. Viena kita žavesnė pasa
ka dar užsilieka mūsų atminty. 
Bet kas panašaus neatsitinka su 
tuo pirmuoju įgytu įspūdžiu ku
rį patyrėme Šv. Kalėdų dienoje 
prie mažos Kūtelės, kur mažasis 
Kūdikėlis gulėjo. A! koks tai

Flour Grain Hay — Coal

Christmaj’
Grcetitiar 4

s V

Ilgesys ašarom nugirdė amžius, 
Skausmo vilyčįom sužeidė širdis, 
Išskynė džiaugsmo svaiginančias radastas, 
Ne mums dainuoti giesmę vilties!...
Kai aksominė naktis pagimdė Žmogų-Dievą, 
Laimės akim amžiai pražiūro, — 
Garbę aukštybėj, žemėj ramybės dieną, 
Sparnuotos dvasios, ar tau nesiūlo?...
Kai juodakė naktis, kai geltonsparnis rytas, 
Jis atėjo paslapčia — tyliai, —
Dangus sonatom meldės neprašytas,
Tą nakt piemens vamzdys pravirko gailiai.
Žmogaus kelionės vargus suvinioję, 
Rytų išminčiai prieš Jį suklupo, 
Kasdieninę kančią Jo dalioj nuplovę, 
Nakties tyloj sakys: — paklūpok tu...

K. Žvainys

Gifts for every woman that says
Smartly Yours

Paige ■ Kimball Agency 
Ine.

i Little Folks’Shoppe

;I LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIU j 

i! Carbone’s Restaurant :

Mažasis Betliejaus Kūdikėlis, 
kaip anuomet piemenėlių laukė, 
taip dabar mūs kas metas lau
kia atsilankant. O mes?! Kuo
met maži buvome, prisiartinome 
prie tos Kūtelės, kur Mažasis 
Kūdikis gulėjo ir išliejome Jam 
savo mažų skaisčių sielų jaus
mus, tikėjimą, meilę, ir atsidavi-

~ .............. 7 ’ ’ J. |
Linksmiausių Kalėdų Švenčių

mą. O dabar? Gal kurie iš mūsų 
tą tikėjimą ir meilę praradome. 
Arba jei turime tai visai neban
dome padidinti. O gal pagaliau, 
perdideli užaugome artintis prie 
mažojo Kūdikėlio Jėzaus? Ne
jaugi mes didesni už Jį užaugo
me! Jis, Kuris pasaulį sutvėrė, 
Jis, Kuris žmogų panašų į save 

Į sutvėrė, Jis, Kuris pats atėjo ir 
tą nusikaltusį žmogų išgelbėjo,! 
Meilės Sakramentą paliko, iri 
apščiausiomis dovanomis žmo- 

| gų apkrovė, Jis visų didžiausias, 
{visų galingiausias, visų turtin- 
i giausias teikėsi iš aukštojo sa
vo sosto nužengti žemėje ir tapti 
visų mažiausias, kad tokiu būdu 
galėtų patraukti visą sutveri-1 

l mą prie savęs. O mes, iš Jo ran
kų išėjusieji sutvėrimai kartais 
gėdimės būti mažutėliais, gėdi
mės aplankyti Mažą Įsikūnijusi 
Dievą Vaikelį Jo gimimo šven
tėje. Be abejonės. Jis kvies kiek
vieną šįmet kaip ir praeituose 
amžiuose Jį pagarbintų, dovanų

gauname priet 
- tikėjimo pagi-: 
nusižeminimas, l

£ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

į BeefShop
į 2 Stores
? * Athol — Orange, Mass.

atneštų. Neatsisakykime, neap
vilkime Jo. Ką tai reiškia moks
las, garbė, turtas, troškimų išsi
pildymas palyginus su tomis do
vanomis, kurias 
mažos Kūtelės — 
linimas, meilė, 
savęs pažinimas.

Pasaulis šiandien kenčia ne 
dėl to, kad jis nieko nemokąs, 
bet dėl to kad atsisakė eiti prie 
Betliejaus. Žmonės mano būk e-> 
są perdaug suaugę lankytis pas 
mažąjį Kūdikėlį Jėzų išpažinti > 
savo tikėjimą ir pagarbą. Vyks
ta jie viešuoju vieškeliu ir pra
lenkia mažą Betliejaus miestelį 
ir keliauja Jeruzalėn, kur Ero
das su savo palydovais puotau
ja ir triukšmauja.

“Be manęs, — sako Viešpats,! 
— jūs nieko negalite padaryti.' 
Kas metai prisiminkime tuos 
Kristaus žodžius Šv. Kalėdų lai-į 
ku ir iš naujo tapkime kūdikiais, 
dvasioje. Kristus tik tiek iš mū-: 
sų reikalauja. O jei mes tą pa-i 
darysime, visa kita ką mes, 
trokštame bus priduota. Mūsų i 

; širdyse užgims kūdikiškas tikė-| 
jimas skausmus panešime su 
meile.

Mažos Kūtelės pamoka yra to-; 
kia lengvutėlė. ji kiekvienam, 
prieinama. Žinokime, kad tie ku-! 
rie išmoks klūpoti šalia mažos1 
Kristaus Kūtelės, tie ateity klū-į 
pos prie Jo dangiškojo sosto.

9 _uJ f*' fjg
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Tai buvo Kūčių vakaras. 
“Eikite gultų! Labanakt!”

Jonukas ir Marytė, liūdnai ap
siašaroję, nukiutino į miegamą
jį kambarį.

Nuo darbo ir kitų rūpesčių tė
vas tą vakarą buvo labai nuvar
gęs. Kadangi vaikai nedavė ra
mybės visokiais klausimais ir 
prąšymais Kalėdų dovanų, apie 
kurias nusibodo jam klausyti ir 
į klausimus atsakynėti. jis nu
varė juodu gultų aštuntą valan-

dą, vietoje devynių.
“Dabar, tokia brangenybė”, 

kalbėjo tėvas sau, “kad sunku 
ir apsakyti. Išlaidų devynios 
galybės, o juodu dar ko užsima
nė : dovanų! Ne be tie jau laikai. 
Pirmiau viskas buvo geriau, o 
prie to dar šventosios atminties 
mano pačiulė sugebėdavo šį bei 
tą sutaupyti; nūngi, vaikų ir 
tarnaitės užlaikymas visa ap
sunkina, prie to dar bedarbė 
slegia. Nė pats jau nebežinau,

Cambridge Puslapis
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

FROM

Francis J. Roche
CAMBRIDGE, MASS

if
i!if’TfiJ

ką bepradėti ir ko griebtis .
Tačiau, Jonukas ir Marytė ne

miegojo. Juodu, gulėdami lovo
je, verkšleno, kad tėtušis nege
rai pasielgė su jais, nesuteikda
mas dovanų ir nuvarydamas 
taip anksti gultų. Taip nebuvo
prie gerosios matulės. Kuomet 
ji gyveno, ir eglaitė rasdavosi 
ir įvairių dovanų būdavo. Gi da
bar visai nieko.

“Kas gi atsitiko su tėtušiu, 
kad jis taip persimainė, ir pali
ko toks negeras”, vaikai Liausi-Į 
nėjo kits kito.

Aštuntą, devintą 
išmušė laikrodis. Juodu buvo 
dar neužmigę. Visokios mintys! 
nedavė ramybės, ir abu nerimą-j 
vo...

Maža mergaite džiaugia
si Kalėdinėmis lėlėmis.
brangioji motulė dar gyveno, 
kas metais jis atsilankydavo ir 
atnešdavo dovanų maišą”.

i Pasakius tuos žodžius, ji nuty- 
. jlo. Reikia suprasti, kad juodu 

ir dešimtą gaįjejosi numylėtos savo mamy

tės.

I

“Maryte, ar tu dar nemiegi?”

“Ne, Jonuk”, atsiliepė saldus 
mergaitės balsas. “Stengiuos, 
tačiau negaliu užmigti; mano a- 
kys nesimerkia. Be galo liūdna, 
kad tėtušis pasakė, jog Šv. Mi
kalojaus nebėra. Visgi, aš žinau, 
kad jis yra. ir tėtušis negali to 
užginčyti, nes pirmiau, ka.

“Tačiau, Jonuk, klausyk!” po 
valandėlės vėl prabilo sesytė. 
“Man rodosi, kad geroji motulė 
visuomet melsdavosi, sakydama, 
jei kas gerai meldžiasi, tai Die
vas visada išklauso. Be abejo
nės, ji prašydavo Dievo, kad Jis 
atsiųstų Šv. Mikalojų su maišu 
įvairių dovanų, kurias gaudavo
me kas metais”.

“Taigi, reikėtų ir mudviem 
pasimelsti ir paprašyti Dievo,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Dr. John Repshis Joseph N. Troskey
Insurance Real Estate—Mortg’agesĮ

NOTARY
278 Harvard St. Kampas Inman St.1

Cambridge, Mass.

1010 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.

r
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i Cambridge Bottling Co. Ine 1 
Išdirbam visokios rūšies saldžius gėrimus tonic’us 

Lietuviai remkite lietuvius ir vartokite mūsų 
Saldžius Gėrimus

CAMBRIDGE BOTTLING CO.,jNC.
4—6 Berkshire St., Tel. Trowbridge 8374 |

CAMBRIDGE, MASS. į

i

Linksmiausių Kalėdų Švenčių
FROM ATTORNEY

Abraham Zintz
1010 Cambridge St., Cambridge, Mass

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ-1[

North Brighton Cash ■: 
Market

Z. ADOMAVIČIUS, Sav. ![ 

Meats Groceries, Provisions '[ 
Užlaiko visokių valgomų daiktų i[ 

54-56 Market St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 1086

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

B. Ajauskas
Meats, Groceries, Fruits & 

Vegetables

Užlaiko visokių valgomų daiktų

L

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Garb Drug Prospect Pharmacy
i

“Your Druggist”

Main & Columbia Sts.

Cambridge, Mass. f
1248 Cambridge Street

Cor. Prospect St.

Cambridge, Mass.

Technology Ambulance
Frank Galinauskas, Savininkas 
Dieną ir Naktį Patarnavimas. 

Limousines Parsamdymui
47 Windsor St., Tel. Tro. 9438, Cambridge, Mass.

$
$$$

J.j"www i
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G.A.Johnson
(Drug’gist)

Hyatt Drug Company
Jonas Ajauskas, Savininkas

119 Hampshire St., 

Cambridge, Mass.

435 Portland Street, 
Cambridge, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Harry Hoffman
... Duonkepys. Kepame duoną ir Keiksus

Cor. Hampshire ir Plymouth Sts., Cambridge, Mass.
• * • > *- —.y—.* o
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kad atsiųstų Šv. Mikalojų su i 
gausiomis dovanomis”, tarė Jo- ] 
nukas. I

“Aš irgi taip pat manau”, at- l 
sakė Marytė. 1

Abu vaikai tuojau numetė ant- : 
klodę, atsiklaupė ir dievobai- ! 
mingai sudėjo rankutes.

“Tatai, Jonuk”, pradėjo Ma
rytė, “dabar turime tvirtai ti
kėti, jog gausime dovanų, kokių 
prašysime. Pirmiausia aš pra
šysiu, o tu tylėk ir lauk kol pa
sakysiu Amen. Kada aš pabaig
siu, tai tu tada prašyti, ko no
ri”.

“Gerai! Taigi, pradėk!”
“Brangusis Jėzau!” pasiliejo 

mergaitės malda. “Žvilgterėk 
ant mudviejų ir suteik Savo ma
lonę. Palaimink mūsų tėtušį, 
kad jis įtikėtų, jog tikrai yra 
Šv. Mikalojus; taip pat tėtušis 
tenesirūpina ant manęs ir bro
liuko. Nuo savęs aš prašau, kad 
Šv. Mikalojus atneštų man lėlę, 
virdulį ir puodžiukų. Aš tvirtai 
tikiu, kad mano prašymas bus 
išklausytas. Amen. Dabargi tu, 
Jonuk, melskis ir prašyki!”

“Mielasis Jėzau!” prabilo Jo
nukas. “Aš būsiu geras vaikas; 
dėl tp aš prašau Tavęs — at
siųsk šią naktį Šv. Mikalojų, 
kad jis atneštų įvairių dovanų 
maišą. Aš noriu turėti uogučių, 
saldainių, knygų ir daug kit ką. 
Amen”.

Pabaigę savo maldas, abu nu
sidžiaugė, tikėdami, jog rytmetį 
tikrai gaus dovanų, palindo po 
antklode ir netrukus užmigo.

# * *

Tėvas, skaitydamas laikraštį, 
buvo bepradėjęs snausti. Laik
rodžio skardus valandų muši
mas išbudino jį. Pašokęs, atsi
minė apie rūstų su vaikučiais 
pasielgimą, ir jų pagailo jam. 
Tačiau, ką padaryti, juk juodu 
jau miega. Dėl to, nereikia bu
dinti. Betgi noras pamatyti — 
miega ar ne — traukte jį trau
kė, o sąžinė pradėjo jam išmeti
nėti netikusį pasielgimą. Juk jis 
yra tėvas, ir tai našlaičių tėvas.

Noras pamatyti juodu nugalė
jo jį ir tylomis, ant pirštą galų, 
jis prisiartino prie jų miegkam- 
bario ir pamažu pravėrė duris. 
Tuo laiku vaikučiai meldėsi. Tai 
pamatęs, tėvas labai susigraudi-

58 Lincoln St., Brighton, Mass.
i Tel. Algon 9753 Įi

& . * i
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CAMBRIDGE, MASS

Park Cafe

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Aleksandras Potembergas, Sav.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Tremont Cafe

it 
it 
it

gasis Jėzus išklausė judviejų! “Aš turiu pripažinti”, pritarė 
prašymo ir ar atsiuntė Šv. Mi- ievas, “kad Visagalis Dievas iš- 
kalojų... Žiūri, ir negali atsiste- klausė judviejų maldos, ir su- 
bėti. Dovanos, kurių prašė ir teikė tas visas dovanas, kurių 
maldavo, buvo paliktos prie Į prašėte ir maldavote. Dėl to, vi- 
miegkambario durų. Pašoko iš 
lovos, ir iš džiaugsmo net apsi
verkė.

Paskui pradėjo šaukti tėvą:
“Skubink, tėtuši, ir žiūrėk, 

kokias dovanas Šv. Mikalojus 
atnešė šią naktį; žiūrėk, viską 
turime, ko tik meldėme...”

“Dabar, brangusis tėveli”, ta
rė Marytė džiaugdamosi, “da
bar jau tikėsi, jog yra Šv. Mika
lojus; aš tai žinojau”.

Gi Jonukas, pašokęs ant tėvo 
kelių, apkabino jo kaklą ir apsa
kė viską, kaip juodu prisiminė 
brangiąją motulę, kuri visuo
met melsdavosi, ir Gerasai Die
vulis danguje visada išklausyda
vęs jos maldos.

M

sada būkite geri, ir neliaukite 
garbinti Dievą, Kurs yra malo- 
ningąs Savo tvariniams. Tuo bū
du, kai išaugsite, Gerasai Dievas 
mylės ir palaimins jūsų gyveni
mo dienas, teikdamas gausių 
malonių ir palaimų...”

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Adomas Overka
Pagrobus atlieku gerai ir pigiai. , 

Kaina vienoda visur. Užlaikau Au-i 
tomobilius dėl vestuvių, krikštynų’ 
ir pagrabų. Vieta atdara dieną, ir , 

naktį.
883 Cambridge St., Tel. Univ. 1957

Cambridge, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Hub Chevrolet Company
NEW CARS and TRUCKS

O. K. ’d and Guaranteed
ŪSE CARS

“Where your friend and neighbor buys his car”

277 Mass Avė., Tel. Tro. 6400, Cambridge, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Compliments of
a

Friend
i Charles Chasas į

LIETUVIS GRABORIUS į

i 409 VVindsor St., Tel. Univ. 4116 J
i Res. 167 Washington St., č

Res. Univ. 9221 į

Cambridge, Mass. ?

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

North Brighton Bakery
Bread — Rolls — Pastry

J. TRUSAS ir P. J. GELEŽINIS, Savininkai

64 Lincoln St., Tel. Stadium 8411, Brighton, Mass

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲno, ir kada išgirdo Marytės žo
džius: “Palaimink mūsų tėtušį”, 
dvi gailios ašaros nuriedėjo per 
jo skruostus. O Jonuko pasiža
dėjimas: “Būsiu geras vaikas”, 
jį pralinksmino, ir jis visai per
simainė.

“Nuostabu, kad visai pamir
šau, kaip mažas būdamas aš 
pats laukiau tųjų brangių Kalė
dų švenčių. Būtinai turiu atitai
syti savo klaidą ir išklausyti 
vaikučių prašymo”.

Uždaręs duris, jis numetė šliu
res ir naktinį apsiaustą; užsi
metė švarką ir išėjo miestan 
nupirkti ir parnešti vaikams tą 
viską, ko abu prašė Jėzaus, kad 
Šv. Mikalojus atneštų.

Už pusvalandžio, jis sugrįžo 
namon linksmas, linksmesnis ir 
laimingesnis kaip kitais kartais. 
Jis pats džiaugėsi, kad atsikėlę 
vaikučiai ras atneštas 
dovanas, kurių troško 
maldavo.

“Dabar, aš jaučiuos
gas!” jis tarė sau, dėdamas do
vanas prie vaikučių miegkamba- 
rio. “Ir pasižadu kas met pana
šiai daryti. Šv. Mikalojus tesi
lanko pas mus kiekvieną Kalė
dų naktį”.

• • •

Pradėjo švisti. Kuomet dienos 
viešpats nugalėjo tamsybių 
šmėklą ir žvaigždės viena po ki
tos nyko, tai keturios mėlynos 
akutės plačiai atsidarė ir pir
miausiai pažvelgė į miegkamba- 
rio duris pamatyti, ar meilin-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Dave's Furniture Ine

1151 Cambridge St., Univ. 8902

Cambridge, Mass. ■'

Umberto Antonellis
GENERAL CONTRACTOR

Builder Cement Work

STADIUM 4250

i 34 Snow Street, Brighton, Mass. Įi

University Hardware Co. |
Geležinių daiktų krautuvė. Shelac, Paint & Var- » 

nish, wall paper, shingles and Plaster board ;;i 
Mes visuomet patarnaujame geriausiai greičiau- įį 

šiai. Užlaikom pirmos rūšies tavorą. Q
E. Liberman ir J. H. Snaphy-Snapkauskas, Savin. «
1147 Cambridge St, Tel. Porter 0755, Cambridge. iį

Kalėdų 
gauti ir

t! 
t! 
i! 
t! 
i! 
l! 
i! 
t! 
i! 
i! 

, . n

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
FROM

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

laimin-

Surgeon Dentist — Inman Square Bldg. Room 5
134

Kepa ruginę duoną, ir visokius 
pyragus

763 Cambridge St.,
Cambridge, Mase.

F. ir J. Plekamiai
LIETUVIŲ DUONKEPVKLA

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Cambridge, Mass.

K. Kilkus, Sav.
DUONKEPYS

Kepam juodas Ir baltas duonas 
Pristatom J krautuves už prieina

mą kainą.

132 Washington 8t., 
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. Rlchmond 3148

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

S. Bugnaitis
LIETUVIŠKA BARBERNĖ

M. J. Kastantas
LIETUVIŠKA BARBERNĖ

883 Cambridge St., iĮ
Cambridge, Mass.

[ 407 Mass. Avė., Lafayette SguareiĮ

Cambridge, Mass.

V
i! 
i! 
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LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Victory Furniture Store
1055 Cambridge St, Cambridge, Mass.



LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

ŽINYNAS

Centrai Sqnare

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

907 Mass. Ave., Kirkiand 8060, Cambridge, Mass.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Sam Pili Ine
HARDWARE

Cambridge, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

INTERTYPOS FONDUI ŠOKIAILINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Mass Lime & Cement Co•Tobacco and Confectionery

398-442 Portland St., E. Cambridge, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
K.J.Wa$hkis

Linksmiausių Kalėdų Švenčių Work Called for and Delivered

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ Expert Repair Work

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Maurice Ginsburg, D.M.D
DENTIST

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ
Užlaiko visokių valgomų daiktų

340 Windsor St., Cambridge, Mass.

Prescriptions a specialty
LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ Linksmiausių Kalėdų Švenčių

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

Cambridge, Mass.600 Mam St, Trambridge 4840, Cambridge, Man. Trovhridoe 5938

Tel. Kirkiand 1513 
Res. Kirkiand 5792

Vyriški ir moteriiki aprždalai, 
taipgi ir vaikams. Kainos žemos.

Kirkiand 9221 Free delivery

Groceries and Provisions
Ouality and Service

Adomas Jankauskas
PACKAGE STORE 

Telephone your order

730 Massachusetts Ave. 
CAMBRIDGE, MASS.

Mylimieji, iš tikros kunigiškos 
širdies sveikiname jus visus. 
Laužydami kūčių plotkelę pri
siminkit ir mus savo dvasios va
dus. Visiems linkime tikrai pa
laimintų Šv. Kalėdų ir gausiau-

dos netrūksta penitentų. »
Garbingiausios tačiau sukak- 

tuvės pripuola šio mėnesio 23 d. M 
kuomet mūsų Klebonui kun. 
Juozui Lietuvnikui sukaks 45 ® 
metai nuo jo įšventinimo į ku- L* 
nigus. Tai buvo 1893 metais V 
kuomet a. a. Kardinolas Jokū- « 
bas Gibbons, mūsų būsianti iš- U 
eivijos patriarką, įšventino į ę 
kunigus ir paskyrė vadovauti J1. 
Baltimorės lietuvių parapijai. _ 
Per tuos ilgus metus jis nė vie- j( 
nos dienos neapleido savo kuni- n, 
giškų pareigų. Nors jau 73 me- n 
tų žiemos puošia jo galvą, ta- g 
čiau jis dar tebevairuoja para- 
pijos likimą. Šias sukaktuves a1 
paminėti, rengiama puota antrą g 
Kalėdų dieną. Visus šio mėnesio g 
jubiliatus sveikinam ir visiems p 
trims linkime ilgiausių metų jų y 
kilniam pašaukime. ji

125 BrookfineSt, Tel. EH. 8211, Cambridge, Mass. j

FUNERAL DIRECTOR 
Complete Funeral Service

635 Main St. Corner Portland St. 
Tel. Univ. 5396, Cambridge, Mass.

University Package Store
Louia Greenberg Proprietor 

FREE DELIVERY

1006 CAMBRIDGE STREET, 
Cambridge, Mass.

Saldžiausios Širdies V. J. L. R. K. Dr-ja ir Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos Švč. draugija nutarė ben
drai surengti šokius naudai “Darbininko” Intertypos; 
fondui. Šokiai įvyks Municipal salėje, Broadway, So. 
Bostone, vasario 18 dieną. Taigi prašome draugijų tą 
dieną kitų parengimų nedaryti — paremti rengiamus 
šokius šiam geram tikslui. RENGĖJA!.

Studebaker Sales and Service
3* Garage in Connection

| 326 Mass Ave, Eliot8989, Cambridge, Mass.

Service — Ouality — Cleanliness 
Beer and Wine

516 Mass. Ave. M. Eliot 9334, Cambridge, Mas
near Centrai Sąuare

MĖSOS KRAUTUVĖ
Užlaikome geriausios rūšies mėsą 

ir kitokius valgomus darktus.

Garage in Connection — Expert Repai 
Auto Towing — Day or Night Rosenberg's Dept. Store

FurtvMMng* for the Emtlre Famlty

-Cream — Buttermilk — M ilk Products 
Serving Cambridge and Vicinity

Dealers in Coal, Coke — Fuel Oils i
Serving Cambridge and Vicinity

290 Atbany St, Trowbridge 5050, Cambridge, Mass. i

J LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

I Joseph Augusi, Ine.
* *

« Men’s Clothiers and Haberdashers

!
•

Ouality Merchandise Moderate Prices 

1320 Mass Ave, Trowbridge 1104, Cambridge, Mass.
-^4 -^4 -^4 -^.4 -^.-4

962 Cambridge St, at Vindsor Cambridge, Mass.

Pili Hardware & Sapply 
Company

Councrllor HYMAN PILL, Manag.

Lietuvių {staiga nuo 1918 iĮ
660 Cambridge St, ’i

CAMBRIDGE, MASS. ,Į
! Tel. Unrveraity 6411 j!

1 .".SV^WZAVZZ^WWAVAV

LIŪDNOS KALĖDOS 
Magdalenai Višniauskienei ir

eIjį 502 Mass Ave, Trowbridge 2845, Cambridge, Massk, ......................



Antradienis. Gruodžio 20, 1938 DARBININKAS

Kalėdoms Dovanos
32

1
f;

Pradžia 28-tame pusi.

patingai priklauso intensyviam jocistų religiniam gy
venimui ir tiems jų pasiaukojimams, kuriais darė lai
mėjimus savo organizacijos trijumfui. Nesuskaitomų 
labdaringumo ir savęs atsižadėjimų pavyzdžiu galima 
rasti tarp Žosistų. J. O. C. arba Žosismas neturi kanki
nių tikroje to žodžio prasmėje, tačiau iš savo narių tar
po gali skaityti daugelį herojiškų sielų, kurios didvy
riškai vykdė savo pareigas iki pabaigai. Pavyzdžiui, 
vienas jaunas darbininkas, kurs sirgo džiova ir mirė, 
sulaukęs 21 metų amž., išsitarė: “Aš visus mano ken
tėjimus aukoju Žosismui, ir kuomet nueisiu į Dangų, 
aš globosiu jus visus”, tuomi sekdamas Šventąją Tere
sėlę iš Lisieux, kurią Popiežius Pijus XI skyrė J. O. C. 
organizacijos globėja. Kitas jaunas darbininkas, 25 
m., keturius mėnesius prieš savo mirtį rašė štai ką: 
“Tuomi, su Šventuoju Tėvu, aš aukoju mano menkus 
nuopelnus, kad Dievas palaimintų ir saugotų jaunus! __ _______________ _______ ____ _ ____ _____ __
darbininkus, kad astuonių valandų darbas dirbtuvėje jįenomįs išrado būdą traukti anglis siurbliais iš kasyklų į dirbtuvių didžiuosius 
nebūtų jo dvasiniam ir doroviniam nuostoliui... 1934 pečįus> kad įr už kelių ar keliolikos desetkų mylių tolumo. Dr. Burk savo išradimą 
metų lapkričio mėnesj, kanauninkas Juozapas Cardijn demonstruoja.
patiekė Popiežiui Pijui XI-ktąjam sąrašą pasiaukoji-1--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
mų, kuriuos padarė jocistai, kad Dievas palaimintų 
Žosismo įsikūrimo dešimties metų sukaktį. To jubilie
jaus metu, tarp sausio ir rugpiūčio 25 d. 1935 m., 33 
jauni žosistai mirė, aukodami savo kentėjimus Žosis
mo gerovei.

Atsižvelgiant į Žosismo įtaką darbininkų minio
se, nėra statistikų krikšto, nė skaičiaus žmonių, kurie 
prisiėmė eiti religines pareigas arba sugrįžo į tikėji
mą. Tačiau, hierarchijos pripažinimas ir patvirtinimas 
Žosismo veiklos, yra pakankamas įrodymas kiek daug 
gero nuveikė ta kilni organizacija. Gruodžio 8 dieną, 
1935 metais, Nekaltojo Prasidėjimo šventę, Liežo (Lie-; 
ge) vyskupas iškilmingai krikštino žosistus senovinė
je Šv. Jokūbo bažnyčioje, pačiame Lieže. Tos apeigos, 
savo iškilmingumu ir šventomis ceremonijomis, pri-

Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete- 
liams tokias Kalėdoms dovanas, kurios bus nau
dingos ir ilgai tvers. Daugelis perka labai brangias 
dovanas bet nenaudingas. Naudingiausios dovanos, 

g tai geros knygos ir laikraščiai.

Dr. Robert E. Burk iš Western Reserve universiteto, Cleveland, Ohio, šiomis

ATSISAUKIMAS
Paremkime Skurdo Ir Vargo Prispaustus Darbininkus
Šiais nedarbo laikais atsiran

da nemažai šeimynų, kurioms 
būtinai reikalinga finansinė pa
rama. Švęsdami Šv. Kalėdas 
mes negalime pamiršti ir tų šei
mynų, kurios neturi ko valgyti,

kuo apsidengti. Štai vienos šei
mynos galva, LDS narys iš Wa- 
terbury, Conn., p. B. Šilkauskas 
atsišaukia į visus ir prašo pagel
bėti jam nelaimėje. Gyvena su 
nemaža šeimyna (keturi vaike-

Moksleiviams-Dovanai
Žurnalas “Studentų Žodis” visiems, kurie už
sirašo iki Naujų Metų ir sumoka $2.00 prenu
meratą duodamos dovanos pasirinkti po vieną 

knygą: —X

Į
a

9f

i

Kun. Dr. Starkus — “Lietuvių Kalbos Gramatika” 
Kun. f)r. Padolskis — “Kelionė į Šventą Žemę” 
Kun. P. Meškauskas — “Švenčiausias Sakramentas 

po dvi knygas:
Kun. Dr. Navickas — “Pranašystė”

“Žydų Karalius”
“Du Vainiku”
“Dešimts Metų Smuklėje” 

Jonas Kmitas — “Vaizdeliai” 
Kazys Čibiras — “Gyvenimo Menininkė”. 
Moksleiviams “Studentų žodis” metams kainuoja tik $1.00.

l
vzy-

|

“Studentų Žodyje” bendradarbiauja 
miausios Amerikos lietuvių jaunimo pajėgos. 
Ateinančiais metais “Studentų Žodis” bus žy
miai pagerintas įdomiais straipsniais ir nepa
prastai gražiais atvaizdais. Antrašas: — 
“Studentų Žodis” Marianapolis, Thompson, Ct.

mena katechumenų krikštą Didžiąjj šeštadienį Romo
je-

1935 metais, kanauninkas Juozapas Cardijn įsa
kė žosistams keletai minučių sustabdyti darbą dirbtu
vėse 3 vai. po pietų Didžiąjj Penktadienį, kad tuomi 
parodyti dėkingumą mūsų Išganytojui. Kanauninko 
paliepimas sutiko smarkaus pasipriešinimo. Keliose 
dirbtuvėse jocistai savo maldas privačiai atkalbėjo, 
kitose garsiai meldėsi, vėl kitur mašinos buvo sustab
dytos. 1936 metais, Didžiąjj Penktadienį vieša dėkin
ga pagarba gausiau plito kitose dirbtuvėse ir versliny- 
čiose. Vienok, reikia pripažinti, kad darbininkų masės 
dar visiškai negrįžo prie tikėjimo, bet Žosismas laimė
jo užuojautą ir susidomėjimą. Matant Žosismo veiklą, 
daugelis darbininkų tardavo: “Jei tai yra religija, tai 
labai gerai!” Labai daugeliuose atsitikimuose Žosis
mas nutaurįno atmosferą dirbtuvėse. Taip pat pagau
sino saugumą darbininkams, verčįąnt darbdavius su
mažinti pavojus.

Žosismas neapribavo savo veikimą vien Belgijoje. 
1927 metais, jis pradėjo darbuotis Paryžiaus priemies
čiuose, kur gyveno daugelis komunistų. Dabar, jis yra 
paplitęs visoje Prancūzijoje. Rugsėjo 6 dieną, 1936 
metais, šveicarų J. O. C. arba Žosismas laikė savo pir
mąjį nacijonalį bei tautinį kongresą Genevoje. Rug
piūčio 25 dieną, 1935 metais, Žosismas laikė savo pir
mąjį Tarptautinį Kongresą Brusselyje iškilmingai 
minint įsikūrimo dešimtmetį. Į tą jubiliejinį Tarptauti- 

įįį nį Kongresą susivažiavo 100,000 dalyvių, iš kurių di- 
$ džiuma buvo jocistai. Tame Kongrese jocistų delegatų 
® buvo iš Prancūzijos, Olandijos, Portugalijos, Šveicari- 

jos, Kolombijos, Kanados ir Belgų KongOs. Karalienė 
$ Astrida, kuri to kongreso metu tragiškai žuvo, iš kara
is liškojo palociaus lango stebėjo iškilmes. Kongresui 
!• pirmininkavo Jo Eminencija kardinolas Van Roey, 
k Malino arkivyskupas. Jame dalyvavo monsignoras Mi-
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ŠVENTAS DIEVE graži maldaknygė, didelėms ' 
raidėms, juodos odos apdarais, labai tinkama ma
mytei ar tėveliui ............................................ $3.00

VYRAI BROLIAI, specialė maldaknygė vy
rams. Ji yra atspausdinta ant šilkinės popieros ir 
turi specialiai vyrams parinktas maldas. Jos kaina 
tik ................................................................... $1.30

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams, juodi odos apdarai. Kaina 
tik ............................................................. :..... $1.25

Laikraštis “DARBININKAS” eina du sykiu į 
savaitę. Metams .......

Pusei metų ......
Į Lietuvą metams
Pusei metų..........

liai). Žmona serga. Jis pats dir
bo WPA darbus. Bet štai prieš 
pat Kalėdas atleido ir žmogus y- 
ra dideliame varge.

Pirmiausia LDS 5 kp. nariai* I
turėtų susirūpinti p. Silkausko; 
šeima. Jo adresas: 853 Bank St.J 
VVaterbury, Conn. Bet taip pat 
ir visi nariai ateikime į pagelbą 
suvargusiai, nedarbo ir ligos 
prispaustai šeimynai. Pasiųski-, 
me kas kiek galime. Padarykime 
ir jiems Kalėdas linksmas. Jis- Lietuviai, darbininkai! 
pasižada darbu atidirbti organi- galime pagelbėti saviesiems jei- 
zacijai. gU ne pašalpa, tai suraskime

p. B. Šilkauskas prisiuntė iš- darbus, kad jie galėtų užsidirb- 
karpą iš Waterbury American. ti. Nutraukime nuo savo Kalėdi- 
Ras°: nio stalo ir pasidalinkime su su-

WPA atleistieji nuo darbų vargusiomis šeimomis. Jeigu 
darbininkai skundžiasi, kad vie- mes žinome, kad mūsų tarpe y- 
tinis WPA vedėjas pasielgęs ne
teisingai. Atleido nuo darbų 
darbininkus su šeimynomis, o 
pavienius darbininkus paliko 
dirbti. Gruodžio 12 dieną atleido 
net 350 darbininkų. Tarp tų at- Kristaus C ' “ —
leistųjų yra ir p. B. Šilkauskas, džiaugsmą padarykime ir tiems, 
LDS 5 kp. narys, kurio žmona kurie be mūsų pagelbos to

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

$3.00
$1.50
$4.00
$2.00

366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

už dviejų ar trijų savaičių bet Gerb. Darbininku Dėmesiui! 
šiandien. I

I

Lietuviai, darbininkai! Mes;

ra šeimynų, kurios neturi ko; 
valgyti ir mes
tai mes negalime ramiai švęsti 
Šv. Kalėdų. Šv. Kalėdos yra tai 
džiaugsmo šventė — Jėzaus

Gimimo šventė. Tą

Labai dažnai Jung. Valstybių 
valdžios įstaigos reikalauja į- 
vairių amatininkų ir paprastų 
darbininkų. Darbą ieškantieji 
amatninkai ir paprasti darbinin
kai galite pasiteirauti apie dar
bus Jung. Valstybių civilės tar
nybos įstaigose arba net ir paštų

, , skyriuose. Gaukite aplikacijas ir
jų nesuselpsime,1
J r ’j jas ispildykite.

'serga, o keturi vaikučiai lanko džiaugsmo negali turėti.
'   — — T —. A 11 - ‘ - J: J T— Z Z 1 Z «

i

mokyklą. Atleistieji darbininkai! 
kreipėsi į miesto šelpimo sky
rius, bet gavo atsakymą, kad a- Remkite tuos profesio- 
teitų už dviejų arba trijų savai-nalus ir biznierius, kurie 
čių ir pažiūrėsę ką galį padaryti, savo skelbimais remia 
Darbininkams valgyti reikia ne “Darbininką”.

GiVE
1

GIFTS/

Constont Reminders 
of your Thoughtfuiness

GIVE *

KAS NORS NAUJO! 1

v*

GIFTS/

Gift Suggestions for a Merry Christmas

Įsigykite EAS Y Šioms Kalėdoms 

Užmiršite Mazgojimo Rūpesčius

Niekad prosos cords nesu- 
sipina. Šis vėliausias GE New 
Yorker Prosas turi išimtinai 
8-nių pėdų Retracto Cord. 
kuris niekad nesusigarakš- 
čiuoja.

$5*95 Pilnai Įrengtas
(Cord neparodytas)

cara, Apaštališkasai Nuncijus; Jo Eminencija kardi-

BROCKERT’S ALE

fe

i! 
i! 
i! 
i!

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., į 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

Z X, Z <Z

nolas Verdier, Paryžiaus arkivyskupas; Jo Eminenci
ja Gonzalves Cerejeira, Lisbonos kardinolas - patriar- 
ka; vyskupas Meyers, atstovaująs Jo Ekscelenciją ar
kivyskupą Hinsley iš Westminsterio; Belgijos vysku
pai; Primas Ministeris Van Zeeland, ir kiti valstybės 

> atstovai. Jo Eminencija kardinolas Cerejeira išsireiš- 
! kė: “Tas Kongresas nėra data vien Belgijos istorijo- 
! je. Jis liksis atmintinoji data Katalikų Bažnyčios isto- ■ • • •• rijoje”.

Šventasis Tėvas davė savo garbingąjį patvirtini-
■ mą Žosismo kilniam veikimui. Jis tikisi, kad Žosismas 
■; išsiplatins prisitaikindamas prie skirtingų aplinkybių 

kiekviename krašte ir susiderinant pagal vyskupų no- 
a rą arba troškimą.
$ Laiške, kurs Popiežiaus vardu buvo adresuotas ka- 
į nauninkui Juozapui Cardijn, Jo Eminencija kardino- 
į! las Pacelli, Vatikano Valstybės sekretorius, rašo: “J. 
j! O. C. ryžtasi sukrikščioninti darbo sąlygas per savo 
!• organizaciją ir savo metodus, kurie yra tikrai pritai

kinti tokiam tikslui, kad lengvesniu būdu laimėti jau
nųjų darbininkų sielų mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. 
Tai yra tuo žvilgsniu Jo šventenybė Pijus XI, kad iš
reiškė savo mintį enciklikoje Quadragesimo Anno: 
“Gerai suprantama, kad pirmieji apaštalai iš darbinin
kų žmonių turi patys būti darbininkai”.

1936 metų sausio mėnesį, kalbant apie gręsiantį 
pavojų ateityje, nes dėl bolševizmo, Popiežius Pijus XI 
dadūrė, kad nedaug žmonių pilnai nuvokia galybę šė
toniškojo Uolumo tų, kurie skleidžia Komunizmą, ta
čiau mūsų Šventasis Tėvas turi pasitikėjimą pačių 
Žosistų galinga vienybė ir jų uolumo laimėjančia ga
lybe.

ši žibanti EASY Washer — Plaunamoji Mašina pra
šalins visus drabužių mazgojimo rūpesčius. Ji suteiks 
Jums daug parankumų: švelnumą, drabužių sutaupymą 
Turbolator action, spartumą, automatišką pumpą, saugų 

gręžtuvą ir kitus paran- 
kumus. Jūs turėtumėte a- 
teiti ir pamatyti ją.

Nieko daugiau nereikia 
pripirkti!

PARANKOS ISSIMOKĖ- 
JIMAI

Edison Service 
Kostumeriams

Tiktai $59 95
Su PUMPA

NEREIKIA JMOKėTI

Kainuoja labai mažai

14c 1 DIENA
(Mokas! kas mėnuo)

Kalėdos čia pat! Pirk anksti... Ifeiųsk Anksti. F
*

AND ELECTRICAL
DEALERS

PALENGVINA 
DARBĄ

Laiminga moteris, kuri gau
na portabie GE Mixer. Jai 
nereikės daugiau sunkiai 
dirbti, plakti, maišyti ir tt. 
Ji paves atlikti darbą šiam 
stipriam trigubam plaktu- r 
vui... ir ačiū JUMS už jūsų 
dovaną!

$1695
Parankūs Išsimokėjimai 

(Edison Service 
Kosturr eriams) 

.Pirk Anksti! Išsiųsk Anksti!

AT YOUR , •

Edison
*




