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Darbininke” buvo rašy- 

kad spalių 11 d. š. m., 
kada visa Lietuva ir Kau
nas džiaugėsi Vilniaus at
gavimu, Kaune prie sun
kiųjų darbų kalėjimo ko
munistai trockininkai su
kėlė riaušes. Dvidešimts 
šeši riaušininkai buvo a- 
reštuoti.

Lietuvos katalikų dien
raštis “XX Amžius” pa
skelbė pavardes asmenų, 
kurie buvo viešosios tvar
kos ardytojai. Rašo:

Kaip jau spaudoje buvo 
rašyta, spalių mėn. 11 ir 12 
d. atsirado nedidelė grupė 
asmenų, daugiausia sveti
mos tautybės, kurie savo 
nekorektiškais poelgiais į- 
nešė nesklandumo Į lietu
vių tautos laimėjimo ir 
džiaugsmo demonstraci
jas. Saugumo organams iš
tyrus, pasirodė, jog visa 
tai buvo daroma vadovau
jant vadinamiems trocki- 
ninkams. Tvarkos ardyto
jų tarpe daugiausia pasi
reiškė nelietuviai. Kauno i 
miesto apskrities viršinin
kas viešosios tvarkos ardy
tojus nubaudė: 21 asmenį 
po 12 mėn. į priverčiamojo 
darbo Įstaigą ir 5 asmenis 
po 12 mėnesių išsiųsti iš 
Kauno.

Į priverčiamojo darbo Į- 
staigą siunčiami šie as
mens: 1. Vladas Banaitis, 
s. Andriaus, darbinink., 
gyv. Kaune, 2. Chana 
Langbordaitė, d. Abraomo, 
knygrišėj gyv. Kaune; 3. 
Basė Garbaitė, d. Mendelio, 
siuvėja, gyv. Kaune; 4. Me
ras Berelis - Chaimas, s. E- 
lijo, darb., gyv. Jonavoje; 
5. Glezeris Calke, s. Šmue- 
lio, darb. gyv. Jonavoje; 6. 
Druskinas Icikas, s. šepše- 
lio, darb., gyv. Jonavoje; 
7. Lanas Motelis, c. Giršo, 
darb., g. Jonavoje; 8. Ser- 
gėjevas Prokopijus, s. Mi
ko, darb., gyv. Jonavoje; 9. 
Bazinas Šeivas, s. Epifano, 
darb., gyv. Jonavoje; 10. 
Charitonovas Fomas, s. 
Miko, darb. gyv. Jonavoje:
11. Lisauskas Jonas, s. An- 
tipo, darb., gyv. Jonavoje;
12. Baronas Vladas, s. My
kolo, dažytojas gyv. Kau
ne, 13. Koma jus Abromas, 
s. Stasio, gyvenąs iš namų 
pel. g. Kaune; 14. Mazelytė 
Ronė - Chaja, d. Leibos, 
siuvėja gyv. Kaune; 15. 
Grilaitė Eta, d. Gutelio, 
darbininkė, gyv. Kaune; 
16. Lichtaitė Rocha, d. Ici- 
ko, darbininkė, gyv. Kau
ne; 17. Stonkus Liudas, s. 
Liudgardo, dažytojas - ran
govas g. Kaune; 18. Palec
kis Justinas, s. Igno, žur
nalistas gyv. Kaune; 19. 
Finkelis Vulfas, s. Maušo, 
darbininkas gyv. Kaune; 
20. Šapiraitė Maša, d. Mau- 
šos, darb. gyv. Kaune;'21. 
Bekerytė Mina, d. Elijaus, 
pardavėja - tarnautoja gy
venanti, Kaune.
IŠ KAUNO IŠSIUNČIAMI 

ŠIE ASMENYS:
1. Pitumas Šliomas, 

Chaimo, žemdirbys, gyv. 
Kaune; 2. Benošis Andrius, 
s. Andriaus, žemdirbys, 
darb. gyv. Kaune; 3. Fiše 
ris Leizeris, s. Zundelio, 
darbininkas, gyv. Kaune; 
4. Ošeraitė Rašė, d. Elijo, 
be užsiėmimo gyv. Kaune;verčiamuoju darbu.

Londonas, Anglija, lapkr. 
13 — Vakar Winston Chur- 
chill, Anglijos karo laivyno 
pirmas viršininkas kalbėjo 
per radio. Jis savo kalboje 
pareiškė, kad jeigu karą 
laimės alijantai, tai Olan
dija ir Belgija bus apsau
gotos ir Austrija, Čekoslo
vakija ir Lenkija bus ats
tatytos ir joms bus grąžin
ta laisvė ir nepriklausomy
bė. Bet jeigu alijantai pra
laimėtų, tai “visos valsty
bės būtų pavergtos ir liktų 
tik Jung. Valstybės saugo
ti žmogaus teises”.

Kaip Hitleris, taip Angli
jos ir Prancūzijos vadai 
didžiuojasi ginklų galybe, 
bet iš visko atrodo, kad nė 
Hitleris, nė alijantai nėra 
pasiruošę karui.
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Druskininkų apylinkės lietuvaičiai-tės dar pasiliko augti Rusijos užgrobtoje 
Lietuvos teritorijoje.
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NACIAI ĮSPĖJA LENKUS
Oppelin, Vokietija, lapkr.

13 — Keleivinio traukinio 
katastrofoje netoli Oppe
lin užmušta 43 asmenys ir
60 sužeista. I---------- , -----.. ,
traukinys susimušė dėl 'kietuos propagandos mi 
viršininkų neatsargumo, inistl;a? arsuvos Zeitun- 

_________ ’ goję įspėja lenkus, gyve-
New Yorkas, lapkričio 13 nančius neprijungtoje prie 

d. ■ 
racija per Generalinį Kon
sulatą išsiuntė L_____
Kaune sudarytam Komi
tetui raštinei išlaikyti ir 
kabeliams tūkstantį dole- - ,
rių. Aukos pagalbai eis at- kad jie be jokio pasiprieši- 
skirai. nimo pasiduos Vokietijos

Hartfordiečių Džiaugsmas 
Vilniaus Atgavimo Proga

i
i 
i

vadovybei. Visi tie, kurie , 
tą šalį įtraukė Į katastrofą
bus stropiai sekami ir nu- d. vakare, 
sikaltusieji bus skaudžiai 
baudžiami. Vokietija palie- 

' ka grynai lenkiškus aps- 
kričius Krakov, Kielce, 
Radom ir Varšuva len
kams. Liublino apskritį
skiria žydams. Tame aps- o dabar persiorganizavęs į 
krityje apgyvendins Vo- Vilnių Remti Fondą.

— Lenkijos Žydų Fede- i Vokietijos Lenkijos dalyje,
- — . ■ kad jie nebandytų kelti su-

kabeliu irutę šalyJe- Vokietijos gu-
• bernatorius Lenkijai tiki

si, kad visi lenkai darbinin- kieti jos ir Lenkijos žydus, 
kai bus ištikimi rėžimui, ir --------------

Olandija Pasiruošusi Ginti Savo 
Nepriklausomybę

Šv. Tėvo Enciklika Jungtinėms

Vatikanas, lapkr. 13 d.— (\Vashingtone) minėjo 50 
Šeštadienį Šv. Tėvas pa- metų gyvavimo sukaktį, 
skelbė naują encikliką, ku- Jubiliejaus iškilmėse daly- 
rioje džiaugiasi Jung. vavo įžymieji Katalikų 
Valstybių katalikų dar- Bažnyčios vadai ir įžymūs 
bais ir ištikimybe. Tačiau, pasaulioniai. Šv. Tėvas sa- 
apie Jung. Valstybių švie- vo kalboje ragino katali- 
timo Įstaigas atsiliepė nei- kus vieningai darbuotis, 
giamai. Pareiškė, kad mo- kad atremti krikščionybės 
kyklose trūksta religinio ir katalikybės priešus, 
auklėjimo, pasmerkė di- 
vorsus ir neteisingą turtų 
padalinimą.

Šv. Tėvas Popiežius Pi
jus XII atsišaukė, kaip ir 
jo pirmtakūnai, kad darbi
ninkams mokėtų užtenka
mas pragyvenimui algas,
apgailestavo bedarbių liki- dentams religijinius kvoti
mą. užgyrė unijas ir pa- mus. Jie buvo paviršuti- 
reiškė ypatingą meilę neg- niai. Buvo klausinėjama iš 
rams. Enciklika pavadinta dogmos, apologetikos ir 
lotyniškai: “Šertum Laeti- katekizmo. Pirmą klausi- 
tiae Sanctae” (Švento mą. apie Dievo buvimą, vi- 
Džiaugsmo Karūna).

Šią encikliką paskelbė 
Katalikų Bažnyčios įsikū
rimo Jung. Valstybėse 150 
metų sukakties proga. Pir
muoju Amerikos vyskupu 
buvo a. a. J. E. vyskupas 
John Carroll.

į Popiežius Pijus XII Kalbėjo
Per Radio

Studentams Tikybiniai 
Kvotimai Olandijoje

Olandų laikraštis paskel
bė vidurinių mokyklų stu-

Sekmadieni, lapkričio 12 
Švč. Trejybės 

lietuvių parapijos mokyk
los svetainėje, Hartford,; 
Conn., Įvyko tos parapijos 
draugijų bendras Vilniaus 
atgavimo paminėjimas.' 
kuri suruošė VVS skyrius,

Programą pradėjo p. Za- 
blaitis. Pasakęs Įžanginę

Lenkai Siūlosi Sudaryti kalbą, vedėju pakvietė P.
■ .... 7 Čekanauską. Turiningas

Valdžią Lenkijoje kalbas pasakė prel. J. Am- 
botas, Švč. Trejybės par. 

kad klebonas; kun. dr. J. Vaš-Iš Berlyno praneša, 
pulk. Josef Beckas, buvęs kas, Marianapolio Kolegi- 
Lenkijos užsienių minis- jos 
tras, ir maršalas Edward 
Smigly - Rydz, buvęs Len
kijos armijos vadas, krei
pėsi Į Vokietijos vyriausy
bę per maršalą Goeringą.
kad jeigu Vokietija Įves- nio Posto ir Auxiliary ats- 
dins juos kaipo tikrą Len- tovybės su vėliavomis, 
kijos vyriausybę, tai jie ne- draugijų atstovai, 
pripažins naujos Lenkijos

I

si gerokai atsakė, vartoda
mi argumentus proto ir 
gamtos. Kas yra sakra
mentas, ypač Krikšto Sa
kramentas tik keli iš 142 
studentų korektingai kal
bėjo. Beveik niekas nemo
kėjo Įrodyti, kas yra Su
tvirtinimo Sakramentas. 
Tik 10 težinojo, kas yra pa
švenčiamoji Dievo Malonė. 
5 ar 6 klausimai apie Baž-

I nyčios neklaidingą, moky- 
Pirmadieni, lapkričio 13 tojavimą • buvo geriausiai 

atsakyti. Klausimai apie 
Dievo apreiškimus, protes
tantizmą, atpirkimą, nuo
dėmę. ir Rožančiaus reikš
mę nekaip gerai buvo at- 

Universitetas sakyti.

d. iš Vatikano per radio 
kalbėjo Šv. Tėvas Popie
žius Pijus XII Amerikos 
Katalikų Universiteto ju-i 
biliejaus proga. Amerikos' 
Katalikų

vice - rektorius, ir p. 
A. F. Kneižys, “Darbinin
ko” redaktorius. Dainavo 
parapijos choras. radio 
grupė, solistės ir solistai. 
Iškilmėse dalyvavo Sabo-

Londonas, Anglija, lapkr. jos ir Belgijos ministrai 
13 — Pranešama, kad Vo- kalbėjosi apie bendrą gy- 
kietijos kancleris Hitleris nimąsį nuo užpuolikų, ir vyriausybės Paryžiuje ir nių remti, 
pasiuntęs Olandijos vy- taip pat svarstė Anglijos ir padarys taiką su Vokieti- $115.00 su centais. Buvo ir 
riausybei notą, kurioj rei- Prancūzijos atsakymą Į 
kalauja, kad Olandija leis- Belgijos karaliaus ir Olan- 
tų Įsteigti karo laivyno ir dijos karalienės taikos ke- 
aviacijos stovyklas šiaurės liu užbaigti pradėtą karą 
jūrų pakraščiuose. Hitle- ir visus nesusipratimus, 
ris davęs 48 valandų atsa-i 
kyti Į jo reikalavimus. Bet 
Olandijos vyriausybė at
sako pasiruošimu ginti sa
vo šalies nepriklausomybę.

Vakar vakare Bredoj, O- 
landijos ir Belgijos pafron- i 
tėję abiejų šalių užsienių 
ministrai turėjo konferen
ciją. Spėjama, kad Olandi-

Olandijos vyriausybė Į- 
sakė savo piliečiams, gy
venantiems arčiau Vokie- nes suvėluotas. 

(tijos rubežiaus, būti pasi- jau turi valdžią Lenkijoje, 
ruošusiems išsikraustyti įr dabar nėra tinkamas lai- 
pavojui atėjus. Kaikurie 
gyventojai jau išsikraustė. 
Olandija nėra pasiruošus 
karui. Be to, ji niekad nesi
tikėjo, kad ją pultų Vokie- 

; tija, nes su ja visada drau
gingai sugyveno. Jeigu Vo
kietija pultų Olandiją, tai Į 

Visoje Lietuvos spaudoje pastarosios didžiausias ap-i

Padaryta rinkliava Vil- 
Surinkta apie

Įžanga 25 centai.
Šv. Jono Ev. draugijos

ja Vokietijos sąlygomis.
Oficialūs Vokietijos Įstai

gos šių žinių nepatvirtino, vardu kalbėjo p. Kasmo- 
bet nė neužginčijo. Tačiau, naitis. Toji draugija auka- 
nežiūrint kaip Vokietijai vo Vilnių remti $15.00; p. 
patiktų toks lenkų mostas, 
bet ji greičiausia nepriims,

Vokietija >

Kremlius Grasina Suomijai
—

Sovietų Spauda Paduoda 
Keturius Reikalavimus

Katkauskienė (Kaskas), 
art. Onos Katkauskaitės 
mamytė, aukavo $10.00.

Žmonių buvo pilna sve- Įlankoje, 
tainė. Hartfordiečiai pasi-

kas tą valdžią pakeisti rodė labai patriotingi, nuo- 
nauja. širdūs ir duosnūs.

I
I
I Žemės Drebėjimas Seattle

5. Glezeris Mendelis, s. Mi- 
chelioą darb., gyv. Kaune.

■ — —J—  -J--------------- J— — — — -j- | . .. v _

buvo paskelbti viešosios sigynimas užlieti parų be- 
tvarkos ardytojai, kaipo žiu, sugriaunant 20 mylių r""T” . ‘ .
komunistai - trockininkai, tvenkinį. Bet tai tik būtų ir Bntų Columbia, bet nuo- kis kada 
kurie bandę išprovokuoti laikinis apsigynimas. Šiaip stobų padarė mažai ir nė šioje apylinkėje, 
komunistus - stalinistus, ji, kaip ir Belgija neturi di- yięnas žrnogus ~nebuvo^su-; 
kad ir jie prisidėtų prie su- dėlės ir galingos kariuo---------- ------ -----------
kėlimo. Bet nepavyko. Lie- menės. Olandija ir Belgija, lteatre ,vo kilus panika 
tuvos vyriausybės organai jeigu būtų užpultos, tikisi nuraminta^Seat-
galėjo pasinaudoti Stalino pagalbos iš Anglijos ir 
patarimu, kaip kad rašė p. Prancūzijos.
Tolišius anghj spaudoje, Taigi Vokietija vargiai 
bet nepasinaudojo. Riau- norės pradėti karą su neu-l 
šininkus nubaudė tik pri- traliomis valstybėmis

[Olandija ir Belgija.

Seattle, Wash., lapkr. 13, 40 sekundų. \Vashington 
Šeštadienio vakare buvo Universiteto geologistai 

~ > drebėji- sako, kad žemės drebėji
mas Oregon, Washington mas buvo didžiausias, ko- 

nors yra buvęs

Maskva. Rusija, lapkr. 
13, — Sovietų laivyno or
ganas paduoda keturius 
reikalavimus Suomijai, dėl 
kurių pertrauktos derybos. 
Sovietų komisarai reika
lauja:

1. Laivyno bazės Hangoe

Helsinki, Suomija, lapkr. 
13 — Suomijos užsienių 
ministras Erkko praneša, 
kad derybos su sovietais 
gal būt bus visiškai nu
trauktas, nes suomiai jo
kiu būdu negali priimti so
vietų vyriausybės reikala
vimų. Suomijos delegacija 
pasiruošus prašyti savo 
vyriausybės, kad ją at
šauktų iš Maskvos.

Sovietų spauda griežtai 
puola Suomijos vyriausybę 
ir jai grasina, kad Krem
lius surasiąs kelius priver
sti Suomiją išpildyti jų rei
kalavimus.

2. Pastatyti tvirtoves ant 
Bjoerko ir Humalicki salų.

3. Sovietai pastato tvir
toves Hogland, Seiskari. 
Lavensaari ir Tuntters sa
lose.

4. Pertvarkyti Suomių- 
Sovietų šiaurinius rube- 
žius ties Norvegija.

Tai tokie esą sovietų rei
kalavimai Įteikti Suomijos 
delegacijai, kuri pasiruo
šus grįžti Į namus. Suomi
ja nenori Įsileisti sovietų Į 
savo žemę, kaip kad Įsilei
do Estija, Latvija ir Lietu
va.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO
Laivakorčių

Birštonas — Šią vasarą 
svečių Birštone buvo re- 

! kordinis skaičius. Autobu- 
tie, Portland, Tacoma ir sų užregistruota a-
kituose miestuose, kada P‘c 3,0’000 Per Y,Isą ,sezon’

- - žmonės Daiuto žemės dre- atvykusiųjų’ V1«n ligonių ^bTiima taHšbėgoTgatves Sydytis būta Per 3000- Ku*
" naktiniais drabužiai že_! i orto gydyklose per ŠĮ se- ventojų 1-2 nebyliai) ir 

mes drebėjimas tęsėsi per'“"’ lsduota von"» artl 3129 aklieji (taip pat 1-2 
000. ' iš tūkstančio gyv.).

žeistas. Viename Seattle

Patirta, kad Lietuvoje 
šiuo metu yra Įregistruota 
3223 nebyliai (iš 100 gy-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kun. Coughlin Ragina 

Užbaigti Chrysler Streikų
Vilniečių Ir Pabėgėlių 

Reikalu
Kaunas, lapkričiu 13 die

ną — Lietuvoje sudarytos 
kelios vilniečiams ir pabė

gėliams remti organizaci
jos. kurių centrai yra Kau
ne. Vilniečiams remti su
darytas Vyriausias Vil
niaus Kraštui Remti Ko- 

■ mitetas: pabėgėliais bei in
ternuotais rūninasi Raudo-

’ čiausiai slėptas. Jo degini-’ 
■mą indėnai užmaskuodavo 
I savo religinėmis apeigo- 
j mis: esą, tai jų prosenelių 
šventas augalas, kurio dū-

l mais permaldaujami die
vai... Guame augalo kai 
kuriose Meksikos vietose

I

KVC Konferencija Bus rašytasIai™ Pavad!nTimas.

<
<
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Detroit. Mich.. lapkr. 13.
— Vakar kun. Charles E. 
Coughlin savo kalboje pe> 
radio ragino nutraukti 
Chrysler korporacijos dar
bininkų streiką. Kaip žino
me. Chrysler korporacijos 
darbininkų streikas palie
čia 65,000 darbininkų. 
Kun. Coughlin pataria dar-j ternuotais rūpinasi Raudo- 
bininkams grįžti darban, nasis Kryžius, kuris turi 
kada valdžia veda tyrinėji-1 žydams specialų komitetą.

Vilniaus miestas ir kraš
tas atgauti labai nualinti, 
todėl tenka dalintis kuk

uliais Lietuvos ištekliais. Y- 
patingai sunki našta pa- aukso tįek Meksi.
I 1 i i L- n viii in O i t 1 m 111 Q O

mą ir bando streiką už-i 
baigti.

Prof. K. Pakšto Parkalbų 
Maršrutas
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Raudonojo Kryžiaus tarp
tautinės sąjungos genera
linis sekretorius ir Raud. 
Kryžiaus tarptautinio ko
miteto atstovas Malcolm 
Davis, kurs susipažinęs su 
internuotų lenkų pabėgė
lių būkle, pareiškė pasi
tenkinimą jiems teikiama 
pagalba ir žadėjo kreiptis 
į tarptautines ir Amerikos 
Raud. Kryžiaus organiza
cijas, kad šios palengvintų 
Lietuvai susidariusią naš
tą dėl pabėgėlių išlaikymo 
ir maitinimo.

nėn 1911 ir 1912 m. gimę 
vyrai, pirmoj eilėje tarna
vusieji Lietuvos kariuo
menėje. Klaipėdiškiai lie
tuviai didžiuojasi, girdėda
mi iš vokiečių karininkų 
gražius atsiliepimus apie 
jų šeimos narius, tarnavu
sius Lietuvos kariuomenė
je. Ęsą tai narsūs ir gerai 
apmokyti kariai, kurių jau 
ne vienas pasižymėjęs da
bartinėse kovose. — Be ki
tų žymesniųjų klaipėdiš
kių, pašauktas į vokiečių 
kariuomenę ir “Lietuvos 
Keleivio” buv. redaktorius 
Jurgis Tramišius ir tar
naująs motociklų batalijo- 
ne, taip pat mobilizuotas 
ir pasiųstas į lenkų frontą 
buvęs klaipėdiškių nacio
nalsocialistų vadas dr. Er- 
nest Neumanas, kurs esąs 
batarėjos vadu ir dalyva
vęs keliose kautynėse. — 
Paskelbta ir eilė jau kare 
žuvusių klaipėdiškių, —Ši
lutės apskrityje jau apgy
vendinta 40 iš Vokietijos 
atgabentų kolonistų. Lau i 
kiama ir daugiau atgabe
nant. Visi jie yra pasižy- 
mėję nacionalsocialistų i 
partijos nariai.

o iš užpakalio — “Lietu
va”. 2. Ant laivo denio, ga
limai geriausiai matomoje 
vietoje, turi būti ištiesta 
didelė tautinė vėliava. 3. 
Nakties metu, kiek ^eis ap

linkybės, pirmajame ir an
trajame punkte išvardin
tieji ypatingi atžymėjimai 

] turi būti apšviesti. 
1--------------

Paštas iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir Pietų 
Afrikos vėl reguliariai 
gaunamas Lietuvoje. Kai- 
kurių laiškų kelionė iš Pie
tų Afrikos truko net 33 

Kaunas — Susisiekimo■ dienas, tuo tarnu kai iš 
ministeris nustatė, kad vi- Australijos oro keliu Ritė
si po Lietuvos vėliava ka- jo per 14 dienų. Ryga, tu
ro apimtose zonose plau- rėdama kasdieninį laivų 
klojantieji laivai, gėrės-: susisiekimą su Skandina
mam jų pažinimui, be į-s vi ja, pasidarė gyvas tarp- 

’ tautinis susisiekimo cent
ras. Per čia dabar vyksta 
visi važiuojantieji į Ameri
ką, Afriką ir Australiją.

Kitais Metais i

Kaunas — Ryšium su 
auga didžiausi plotai. Jau patinga dabartine padėti- 
padaryti masiniai bandy- mi šiais metais nusistaty
mai auksui išgauti, kurie ta Kat. Veikimo Centre 
visais atvejais davė teigia- konferencijos nešaukti, 
mų vaisių. Be to Meksikos Apskritai, kadangi įvairių 
ir artimųjų kraštų botani- kat. organizacijų konfe- 
kai pradėjo daryti bandy- rencijų susidaro gauses
nius guame auginti kultu- nis skaičius, tai KVC kon- 
rose. Augalas geriausiai ferencijos ateityje numa- 
klesti kalnuotose vietose, tomą šaukti kas antri me- 
kalnų atšlaitėse. Čia jis iš- tai, kaip tas sutinka ir su 
augina storą liemenį ir ša- įstatų nuostatais, 
kas. Žemesnėse vietose gu
ame auga aukštesnis bet 
plonas. Vidutinis augalo 
aukštis 1.50 m. Šis naujas

bėgeliai. kurių maitinimas 
pavojingai sumažins Lie- 

1. Amerikoj gimusiam t u vos eksportą, todėl ame- 
jaunimui lapkr. 12 d.. 2:30! rikiečių aukos labai lau- 

, * kiamos.

koje, tiek visur kitur sukė
lė didelio dėmesio. “L.A.”

y-

vai. Auditorium Hotel.i 
Chicago. III. .

2. Lietuvos Vyčių Chica- 
gos apskričiui lapkr. 17 d.
7 vai. West Side Hali. Chi
cago. III.

3. Aušros Vartų parapi
jai lapkr. 19 d. 2 vai., tos 
parapijos salėje. Chicago. 
III.

4. "Drauge-* jubiliejaus 
proga lapkr. Shoreland Ho- 
tel. lapkr. 19 d. 8 vai.. Chi
cago, III.

\Vaukegane. Kenoshoje 
ir Racine prakalbų laikas 
bus paskelbtas vėliau, kai 
jau bus susitarta su vietos 
veikėjais.

Lapkričio 26 d. numato
mos prakalbos East St. 
Louis, Illinois ir po jų gal 
būt pavyks suruošti pra
kalbas Springfield. 111. ir 
Kansas Citv.
VĖLIAU NUMATOMOS 

PRAKALBOS:
Gruodžio ir sausio mėn. 

Prof. K. Pakštas sakys ei
lę prakalbų įvairiuose ame
rikiečių klubuose Arkan- 
sas. Louisiana. Texas vals
tybėse.

Vasario mėn. kalbės Chi- 
cagoje. Grand Rapids, De
troit. 
York. 
phia ir Baltimore.

Vasario pabaigoje ir kovo 
pirmoje pusėje lankys 
Connecticut ir Massachu- 
setts valstybes.

Nuo kovo 15 d. numato
mas didelis prakalbų mar
šrutas išilgai Kanadą nuo 
Rytų j Vakarus, apimąs 
daugeli klūbų ir organiza
cijų visuose didžiuose Ka
nados miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpjūčio pusė yra vėl p 
angažuotos Kalifor nijos U- 
niversitete Los Angeles 
politinės geografijos pa
skaitoms vasariniame se
mestre.

Nuolatinis adresas: — 
Prof. K. Pakštas.

38 Tower St.. 
VVorcester. Mass.

i
i 
i Kur Dabar Ta Žvakė?

. Varšuvoje šv. Jono 
tedroje. aikštėje prieš 
Fališkąją pilį. koplyčioje 
stikliniame namelyje buvo' 
saugoma, kaip tautinė re
likvija. viena žvakė. Kan
kinį Juozapą Kuncevičių 

į paskelbiant šventuoju, tą 
žvakę dovanojo atvyku- 

I siems dvasiškiams Šv. Tė
vas Pijus IX. sakydamas: 

I "Kai bus išvaduota Varšu
va ir giedosite Te Deum, 
tada uždekite šią žvakę”.
50 metų ši žvakė turėjo 
atbūti Romoje. Atstačius 
Lenkijos valstybę, ji buvo 
atgabenta į Varšuvą, kur 
ją iškilmių metu uždegė 
pats maišalas J. Pilsuds- 

i kis.

i

Rochester, Nevv
Nevcark, Philadel-

Maskvoje Uždraudė Bez- 
božninkų Operų

(KSB) Maskvoje

ka- 
ka-

Auksas Iš Meksikos Augalų

prastų savo ženklų privalo,

I

Nors dar oficialiai neži
noma, kaip bus su Lietu- turėti dar sekančius ypa- 

■ vos vokiečiais, bet, prade- tingus atžymėjimus: 1. 
jus vokiečius iškelti iš Es- Maždaug per laivo vidurį, 
tijos ir Latvijos į Vokieti
ją. nemažai susirūpino ir 
Lietuvos vokiečiai ir šio
mis dienomis labai gyvai

ant jo abiejų šonų, išilgai 
laivo turi būti išdažyta', 
kiek galima didesnė tauti-i 
nė vėliava ir greta vėlia- 

i aptaria savo ateitį. o kai- vos, iš laivo priešakio pu- 
; kurie jau išsiparduoda.*sės, didelėmis raidėmis už-
f 
i Ką Žinome Ir Ko Nežinome

ARTILERIJA ISTORIJOJ
(XX) Josios autorium 

reikėti Gustavą Adolfą, 
kuris .pasigaminęs didelį 
kieki patrankų aprūpino 
savo kariuomenę. Tačiau
artileriją istorija žino jau į 
daug ankstyvesniais me-' 
tais. Jau XIV a. pirmoje 
pusėje prabilo pirmoji pa
tranka. Ji nebuvo, aišku,; 
panaši į mūsų laikų pat
ranką. Atviroje kovoje pa
trankų veikimas prasidė
jo to pat šimtmečio antro
je pusėje. Tuo metu pat-

Biržai — Švietimo Minis
terija leido Biržuose į- 
steigti naują amatų moky
klą su dailydžių, mūrinin
kų ir krosnininkų skyriais.

I
Rasų kapinės mums 

brangios tuo. kad ten ilsisi 
įdr. J. Basanavičius, M. K. 
{Čiurlionis, P. Višinskis, 
Landsbergis — Žemkalnis, 
inž. P. Vileišis, A. Vileišis, 
Emil. Vileišienė ir kiti 
mums brangūs tautiečiai, 
kariai.

Į

Meksika labai turtinga
rankos » jų įgulos buvo 

- ’ specialistų rankose, ir jos
nesudarė kovos lauke kaip 
atskiro vieneto.

Artilerija, kaip vienetas, 
i sudarydamas atskirą arti
lerijos pulką, buvo atsira
dęs Prancūzijoj gale XVII 
a. Nuo to laiko artilerijos 
pabūklai buvo priskirti ir 
aptarnaujami tikrosios 
tarnybos kariais.

visų rūšių metalų rūdimis. 
Neseniai Meksikoje suras
tas guame augalas, kuris, 
kaip paaiškėjo, dar dau
giau praturtins kraštą. 
Tyrinėjimo tikslas beke
liaudamas po krašto gel-, 
mes žinomas tyrinėtojas 
Douglasas atsitiktinai pa
stebėjo indėnus, ištisomis 
krūvomis deginančius kaž 
kokius džiovintus augalus. Į 
Douglasas nesužinojęs to-’ ApJE VILNIAUS MIESTO 
kio augalų deginimo tiks-, 
lo, juos cheminiai ištyrė 
savo laboratorijoje. Koks 
buvo nustebimas, kai pa
aiškėjo. kad augalo kamie
ne yra gana nemažas auk-, 
so procentas... Vėliau Dou- 

i glasas darė naujus tyri
mus ir surado, kad auges
niuose augaluose esti dar 
didesnis procentas aukso! 
dalelių. Augalą indėnai va
dina guame. Ilgus amžius’ 
guame augalo auksiningu-:to, Vilniuje yra per 10 kitų 

Imas indėnų buvo griež-1 kapinių.

I

i 
k

buvoira

I

Patiriama,Kaunas
kad vokiečių Lufthanzos 
bendrovė ketina artimiau
siu laiku vėl atnaujinti o- 
ro susisiekimą ir oro pašto 
vežiojimą lėktuvais tarp 
Berlyno, Karaliaučiaus, 
Kauno ir Rygos. Karui 
prasidėjus visos oro susi
siekimo linijos per Kauną 
buvo laikinai sustojusios.

VILNIAUS AUŠROS 
vartų Istorijos 

BRUOŽAI

Lazdijai — Iš Seinų ir 
Suvalkų gaunamomis ži
niomis, vokiečiai kai tik iš 
rusų perėmė šį kampą, tuo
jau paėmę vietos valdžią į 
savo rankas, suėmę vietos 
komunistus ir atgabenę 
lauko virtuves pradėję iš- 
badėjusiems gyventojams 
dalinti duonos ir šiltos 
sriubos. Šiaip naujieji šei
mininkai laikąsis gana ko
rektiškai.

Jau Bus Gailina Pirkti Laiva
kortes Iki Kauno Ar 

Klaipėdos •*

Kaunas—Spalių 2 d. sei
mas priėmė du svarbius 
įstatymus, liečiančius di
delį Lietuvos gyventojų 
skaičių. Pirmuoju įstaty-i 
mu, pašaukta į kariuome-j 
nę vyrų šeimų nariams 
bus padidintos pašalpų 
normos. Būtent, ligi šiol 
vienas šeimos narys gau
davo 25 nuoš. pašauktojo 
pagrindinės algos, kurią 
šis gaudavo prieš stoda
mas į kariuomenę. Dabar 
bus mokama vienam šei
mos nariui ne 25, bet 40 
nuošimčių pašauktojo pa
grindinės algos. Prie pa
šauktojo šeimos narių 
skaičiaus priskaitomi ir 
jo seneliai, jei tokius jis 

i pirma išlaikydavo. — Ant
ruoju įstatymu nurašomas 
(išbraukiamos) skolos, 
kuriomis Lietuvos žemė; 
prieškariniais laikais buvo; 
apsunkinta įvairiems Ru
sijos bankams ir kredito; 
įstaigoms, kaip tai Bajorų 
Žemės Bankui, Valstiečių 
Žemės Bankui, Petrogrado; 
Tūlos Bankui, Vilniaus Že-! 
mės Bankui, Žemaičių kre-! 
dito draugijoms, — kartu 
su Rusijos bankais iš viso 
apie 50,2 milijonų rūbini.

Švedų Amerikos Linija 
praneša, kad nuo lapkričio 
15 d. įsigalioja naujos lai- 
vokorčių kainos laivų iš
plaukimams po sausio 1 d., 
1940 m. Laivakortes bus 
galima pirkti nuo New 
Yorko iki Kauno ar Klaipė
dos (Memel), arba priešin
gai. Iki šiol, dėl nepastovių 
aplinkybių, laivokortės bu
vo galima pirkti tik iki Go- 
thenburgo ar Stockholirio, 
nuo ten keleivis pats priva
lėdavo apmokėti kelionę ir 
kitas susidariusias išlai
das, nes nebuvo galima ži
noti, kiek kelionė kaštuos 
nuo ten iki Lietuvos. Da
bar keliavimas pagerės 
nors tiek, kad keleivis iš
vykdamas jau galės žinoti, 
kiek jam kelionė atseis iki 
Lietuvos ir nereiks keisti 
savo pinigus į kiekvienos 
pervažiuojančios valstybės 
valiutą, ir išsipirkinėti gel- 
žkelio bilietus ir tt.

Interesuoti, kainoraščio 
ir tvarkraščio, prašomi 
kreiptis į autorizuotą lietu
vį agentą ar bet kurią Šve
dų Amerikos Linijos rašti
nę, adresą pastebėsite Š. A. 
L. skelbime.

Turizmo Žinios.

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

i

!
i

Šventoj i — Šventosios 
uosto dirbtuvės nuo spalių 
2 d. pradėjo tiekti elektro s 
šviesą Šventosios mieste
liui ir uoste stovintiems 
laivams.

Tur būt nėra pas 
žmogaus, kuris nebūtų ką 
nors girdėjęs apie Aušros 
Vartus ir Stebuklingąjį 
paveikslą, vaizduojantį Šv. 
Mergelę. Apie tą brangųjį 
turtą ir relikviją mažai ką 
žinome istorijos puslapiuo
se. Kas tą paveikslą nuta
pė. tikslių žinių nėra. Tik 
tiek žinoma, kad ligi XVII 
a. tas šv. paveikslas buvo 
apleistas ir vos pridengtas 
nuo audrų ir darganų. Tik
tai to pat šimtmečio antro
je pusėje, berods, 1671 m. 
vieno vienuolio dėka pa
veikslas buvo patalpintas 
karmelitų baž., kuri buvo 
neseniai įsisteigusi prie 
Aušros Vartų. Tačiau ypa
tingos pagarbos stebuklin
gasis paveikslas susilaukė, 

i jis buvo iškilmingai 
perkeltas į naują medinę 
koplyčią, kuri buvo Aušros 

yra Rasų kapinės, Vartuose. XVIII a. pradžio
je kilusio gaisro metu šv. 
paveikslas teko vėl perga
benti bažnyčion. Kai tik; 
tai buvo padaryta, bema
tant ugnis sumažėjo, o ste
buklingasis paveikslas dar 
labiau buvo garbinamas.

, Praėjus pavojui, vėl pa
veikslas buvo perkeltas į 
Aušros Vartus. Tačiau ne
ilgam. Vėl kilo gaisras ir j 
paveikslas

PLOTĄ. GATVES IR 
KAPINES

mus
Ar Perduota Klaipėdoj 

Laisvoji Zona?

i

Vilniaus miestas šiandien 
užima per 10.000 ha plotą.

. Miesto gatvių ilgis siekia 
apie tris šimtus kilometrų. 
Ilgiausioji gatvė siekia per ^ai 
3.500 metrų.

Plačiausiai žinomos Vil-
i niuje ;
kurios dalomos į Senuosius .; 
ir Naujuosius Rasus. Be’;*'

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino UDARNIKAS

Ką tik išėjo iš spaudos labai Įdomi 32 pusi, brošiū- 
’TIESGS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro-

Klaipėda — Klaipėdos 
uostui atitekus Vokietijai, 
jis tuojau 
perstatyti 
tiktų jūrų 
kalavimus. 
matyti, kad žadama įreng
ti jūrų laivyno bazę. Ka
dangi uostas tokio pobū
džio sąlygomis netiko, bu
vo negilus, pereitą vasarą 
buvo pradėta jis gilinti ir 
buvo kalbama, kad tie dar
bai turi būti baigti iki spa
lių mėnesio. Tačiau šiomis 
dienomis visi tie darbai 
buvo nutraukti, nors nėra 
paskelbta to nutraukimo 
priežastys. —

Lietuvai numatytoji lais
voji uosto zona, kuri yra 
paskirta prie muitinės, 
jau aptverta ir baigiama 
sutvarkyti taip, kaip nu
matyta susitarime tarp 
Lietuvos ir Vokietijos. 
Klaipėdoj teigiama, kad 
laisvoji zona bus perduota 
Lietuvai spalių 15 d. Lais
voji zona tik šiomis dieno
mis perduota.

Lietuviškų kultūrinių 
draugijų Sandoros ir Au
kuro knygynai, kurių pa
talpos savo laiku buvo vo
kiečių gestapo užantspau
duotos ir inventorius pa
tikrintas, dalis knygų at
rinkta, iki šiai dienai nėra 
lietuviams sugrąžinti, ta
čiau vietos lietuvių veikė 
jai teigia, kad netrukus 
knygynus pasiseksią at
gauti. — Klaipėdos krašte 
pradėta šaukti kariuome-

buvo pradėtas 
taip, kad ata- 
karo uosto rei- 

Aiškiai buvo

i

i

Kaunas — Čia lankėsi

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston. Mass.

v •

vargais nega- 
būti perkeltas 
kad išvengtų

numatyta pastatyti operą je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios Jais turėjo 
Šokantieji dievai , ta- priežastis, karo eigą ir tt. šią brošiūrą turėtų įsigyti į bažnyčion, 

čiau cenzūra ją uždraudė.j kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak-į ugnies. 
Cenzūra aiškina draudimą!tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja.į Po to, 1/18 m. dalyvau- 
uždėjusi dėl muzikos trū-; Knygutes kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda-: 
kūmų ir neaukštos turinio! me 5O;7 nuolaidos.
vertės. Kaip toliau prane-- Užsakymus su money orderiu siuskite: į
.ša “Kipa”, bezbožninkųi DADRIMTMVAC
organizacijos vadovybė,

pakeKtasPr 1 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass

I

t

i

jant vyriausybės atsto
vams labai iškilmingomis 
apeigomis paveikslas buvo 
perkeltas į naujai išmūry
tą Aušros Vartų koplyčią, 
kuri ir dphpv tebestovi.

• | L. Vainik.
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Katalikų Spaudos Savaitė
Mūsų Vyskupija skelbia, kad atsidarė katalikiškų 

knygų bei spaudos savaitė. Reikia pripažinti, kad ang
lų katalikų spaudai daromi labai rūpestingi vajai. 
Kiekvienoj parapijoj sudaroma tam tikros komisijos, 
kurių uždavinys užrašinėti katalikų laikraščius. Pati 
Hierarchija bei Episkopatas prižiūri, kad vajai būtų 
našūs ir sėkmingi. Ir iš tiesų, jie savo tikslą atsiekia. 
Šimtai egzempliorių Vyskupijos organo Piloto (Vado
vo) yra siunčiami kiekvienam klebonui, kurs yra įpa- 
reiguojamas gauti jiems skaitytojų, ar tai prenumera
tos keliu, ar tai pardavinėjant prie bažnyčios durų. Tuo 
būdu katalikų spauda žymiai plinta ir sudaro sveiką 
reakciją prieš geltonąją spaudą, kurios pernelyg dide
lis plitimas neša rimto pavojaus katalikų jaunuomenei.

Kodėl gi mums lietuviams nepasekus anglų pa
vyzdį? Juk ir mes toli gražu nesame laisvi nuo bedie
viškos spaudos įtakos. Dar tenka pripažinti, kad tuo 
atžvilgiu mes esame blogesnėj padėty. Tegu čia gimęs 
jaunimas ir neperdaugiausiai skaito mūsiškės bedie
viškos spaudos, bet ateiviai iš Lietuvos negali atsispir
ti pagundai skaityt ir remti nekatalikų spaudą. Ir juo 
daugiau ją remiame, juo laisvamaniai ir bolševikai da
rosi atkaklesni ir drąsiau braunasi į katalikų šeimas ir 
organizacijas. Mes savo namuose, t. y. organizacijose 
ir šeimose jaučiamės užimą tik kampininkų vietą. Jie 
elgiasi kaip tinkami — kur terorizuoja, kur pašiepia ir, 
iš viso, laiko užuitus katalikus savo saujoj. Tokių są
lygą pakęsti negalime, o jas kaip tik sudaro mūsų ap
sileidimas ir kažkoks įgimtas lakiejiškas pataikavi
mas kairiesiems, tarsi jau jie turi susikrovę mokslo 
sandėlius ir paties likimo skirti būti mūsų vadais. Me
tas jau katalikams išblaškyti tą vaikišką nuomonę ir 
imtis savistovės organįzuotės. Vadų mums kasdieną 
vis daugiau pribūna, ir vadų susipratusių, persiėmusių 
katalikiška ideologija.

Nereik čia įrodinėti, kad katalikiškos spaudos rė
mimas neprivalo mums būti kokia tai savanoriška pra
moga — ot, atėjus geram ūpui, numesiu ir katalikų 
spaudai keletą atliekamų skatikų, tarsi šuneliui kelis 
duonos trupinius. Ne. Tai stambi ir šventa mūsų parei
ga, kaip kad lankymas Mišių, klausymas pamokslų, at
likimas Velykinės. Ne vienas Popiežius yra taip mus 
įpareigavęs. To nereikia pa miršti. K.

Daugiau Tautžudysčių
Visi dabar gyvai susidomėję pasikėsinimu ant Hit

lerio gyvasties. “Tai kriminališkas darbas, paneigęs 
elementarinius civilizacijos dėsnius” — byloja oficiali- 
nis vokiečių pranešimas. Visi su tuo sutinka. Teroristų 
pasikėsinimai, nežiūrint, kuriuo tikslu būtų daromi, 
visuomet yra smerktini. Tačiau reikia atsiminti, kad 
ne vien teroristiniai darbai individams taikomi yra 
smerktini. Tuo pačiu matu reikia matuoti ir teroristi
nius darbus taikomus tautoms. Anie yra žmogžudys
tės, šitie tautžudystės. Jei juos pasvėrus ant tos pačios 
svarstyklės, tai tautžudystė atsvers žmogžudystę su 
stambiu perteklium. Gi tų tautžudysčių Hitleris jau 
keletą yra padaręs. Bet tiek to. Tegu Hitleris bus ir di
delis tarptautinis nusidėjėlis, vis dėlto teroristai netu
ri teisės bausti jį mirtimi, ypač kad ta proga visai be
reikalingai nukentėjo nekalti žmonės, o jis pats išliko 
gyvas ir sveikas. Tad aišku, kad teroristinis aktas, bet 
kokiu atveju yra ir barbariškas ir netikslus. Bet kas jį 
padarė? Šiuo momentu į tą klausimą nieks negali atsa
kyti, o spėliojimai faktų neatidengia, tik daugiau juos 
supainioja.

Karo fronte nedaug kas naujo. Prancūzai neįgrie
bia Siegfriedo linijos, vokiečiai nesikėsina laužti Ma- 
ginot tvirtovių, nes karo ekspertams yra aišku, kad 
pralaužti tokią eilę moderniškai pastatytų tvirtovių 
neįmanoma be pernelyg didelių aukų. Dėlto jau seniai 
kalbama, kad vokiečiai mėgins eiti į Prancūziją per 
Luxemburgą, Belgiją ar Šveicariją. Pastaruoju laiku 
pradėta jau kalbėti ir apie Olandiją. Mat, Anglija daro 
vis griežtesnę blokadą. Vokiečių submarinos, tiesa, y- 
ra padariusios daug žalos britų laivynui, bet submari- 
nų skaičius vis mažėja, dėlto, kad Anglija negailestin
gai jas šaudo ir naikina. Tuo būdij vokiečiams gręsia 
badas. Hitleris giriasi, kad Vokietija gali tęsti kar? 
penkis metus ar net ilgiau, bet ta šneka tai tik bri
tams gąsdinti. Fa^tinai Anglijos blokada jau gerokai 
suspaudė Vokietijos gerklę. Tad Olandijos uostai būtų 
patys geriausi vokiečių submarinoms naudoti. Štai

Broliai, Tauta Mus Saukia- Į Darbą! Kaip Torpedos Gramzdina Laivus
Ir vėl sulaukėme laikų,! pėdos krašto ir savo vie- 

kuomet mūsų tauta turi j nintelio uosto ir iš tos prie- 
sumobilizuoti visas savo 
jėgas, kad pakelti ant jos 
užgulusią naštą, kad atsi
laikyti nuo pavojų, kurie 
atsistojo prieš ją visu savo 
baisumu.

Nėra abejonės, kad Vil
niaus krašto atgavimas są
moningiems lietuviams su
teikė malonaus džiaugsmo. 
Visi sunkumai, kurie tenka 
pakelti perėmus tą kraštą, 
priimami nesiskundžiant 
ir pasitikint, kad ilgainiui 
jie bus nugalėti.

Didžioji ir sunkiai pake
liama našta — tai dešimtys 
tūkstančių į Vilnių subė
gusių karo tremtinių: len
kų, žydų, gudų ir kitų. Jie 
į Lietuvos senąją sostinę 
susigrūdo nieko su savim 
neatsinešdami. Jiems rei
kia parūpinti pastogę, juos 
aprengti ir maitinti. Krikš
čioniškoji artimo meilė į- 
sako ne tik saviškius, bet 
kad ir savo priešus reikale 
sušelpti. Pagaliau, jei to 
nedarysi, gali neigiamai 
atsiliepti į atgautojo kraš
to ir net į visos valstybės 
gyvenimą.

Čia išreikštai minčiai pa
vaizduoti jau turime gyvų 
pavyzdžių.

Jau keliais atvejais skai
tėme spaudoj iš Vilniaus a- 
tėjusias žinias apie riau
šes, apie maisto krautuvių 
užpuolimus, apie kivirčius 
tarp atskirų tautinių gru
pių. Taip pat su dideliu su
sirūpinimu skaitėme laik
raščiuose pranešimą, kad 
svetimos valstybės tankai 
Vilniaus gatvėmis demon
stravo.

Lietuvos valstybė, taip 
dar neseniai netekusi Klai-

žasties panešusi milžiniš
kus ekonominius nuosto
lius, siekiančius iki kelių 
dešimtų milijonų litų, turi 
sukaupti visas savo jėgas, 
sukrapštyti visas taupme
nas, kad atstatyti sunai
kintą Vilniaus kraštą ir, 
žinoma, pirmiausia, kad 
sušelpti šimtus tūkstančių 
vargstančių gyventojų. 
Šiam tikslui Lietuvos Vy
riausybė išleido 50,000,000 
litų paskolą
Paskolą. Lietuvos Gyven 
tojai paskutinius savo cen 
tus krapštys iš savo kiše 
nių, kad tą reikalingą pi-Į 
nigų sumą sukelti.

Vilniaus

tume Lietuvos reikalais, 
kad į viską tik ranka pa
motume, kad suabejotume 
apie Lietuvos valstybės a- 
teitį.

Jei kada nebuvo valia ap
sileisti tautinėse pareigose 
ir tiesiog nuodėmė užsi- 

; krėsti beviltiškumo dvasia, 
! tai dabar, kuomet reikalin- 
. gos mūsų visų jėgos, dar
bas, aukos ir kuomet rei
kalinga ir priešams ir vi
sam pasauliui parodyti 
mūsų vieningumas, mūsų 
neatlaidus stovėjimas už 

į laisvą ir nepriklausomą 
(Lietuvą.

Malonu konstatuoti fak
tą, kad mūsų tarpe yra pa
triotų, kurie supranta aidį-

Kiekvienas dalykas turi 
savo istoriją. Net atskiri 
šoviniai yra didelį evoliu
cijos kelią nuėję. Štai, tor
pedos. Kokios jos dabar į- 
mantrios. Jos turi tris da
lis. Priešaky torpeda pri
pildyta labai 
sprogstamosios
gos. Torpedos vidus pripil
dytas iki 200 atmosferų 
slėgimo suspausto oro. Uo-, Prietaisai torpedom leisti 
dega yra pats komplikuo-1croin^ao kal
čiausias mechanizmas; jos 
gale yra du propeleriai.

stiprios 
medžia-

Vienas iš jų nustato tikslią 
torpedos kryptį, o antrasis 
reguliuoja gilumą. Viena 
torpeda kaštuoja daugiau 
kaip dešimt tūkstančių li
tų.

Torpedos, kurių yra įvai
raus didumo, yra pagrindi
nis povandeninis, ginklas. 
Moderniškas povandeninis 
laivas turi 6—12 torpedų.

įtaisyti laivo galuose, bet 
yra ir tokių, kur torpedą 
galima paleisti ir iš šono.

Kai laivas plaukia į žygį, 
jo aparatai jau pilni torpe
dų. Kiekvienam aparatui 
jis pasiima dar po vieną 
povandeninę pabaisą. Di
desnis laivas pasiima iki 
200 to benzino atsargos. 
Jų veikimo radijusas gali 
būti labai platus, daugiau 
kaip tūkstantis jūros my
lių.

Pamatęs “auką”, povan
deninis laivas stengiasi 
priplaukti per 300 — 1000 
m. Tuomet paruošiamas a- 
paratas, apskaičiuojamas 
atstumas, gilumas ir šau
nama. Torpeda gali eiti 
tiesiai, bet gali ir tam tik
rą lanką padaryti. Yra bu
vę atsitikimų, kur torpeda 
sprogsta už 7 km, bet tuo
met sprogimas gali ir jo
kių rezultatų neduoti.

Karo laivai yra apsaugo
ti nuo torpedų. Jų dugne 
yra kelios eilės. Torpeda 
gali pramušti vieną sieną, 
bet likusioji dalis gali likti 
sveika. Toks pramuštu 
dugnu laivas gali būti iš
muštas iš rikiuotės, bet 
nenuskęs. Prekybos laivus 
gali išgelbėti tiktai jų grei
tumas. Tuomet, jeigu tik 
laiku pastebi, gali besisuk
damas pabėgti.

Prieš povandeninius lai
vus jūroje išmėtomos bom
bos. Jų mechanizmą gali
ma taip nureguliuoti, kad 
bombos sprogtų tam tik
ram gilume. Sprogimas y- 
ra toks stiprus, kad bom
ba gali ir nepataikyti ir tai 
laivas bus apgadintas.

Povandeniniams laivams 
pavojingi yra ir lėktuvai. 
Pvz., Viduržemio jūroj 
vanduo yra labai skaidrus. 
Iš anksto nesunku sekti 
povandeninio laivo judėji
mą. Kiek blogiau yra Bal
tijos jūroj, kur vanduo 
drumzlinas.

Povandeniniams laivams 
medžioti aparatai yra to
kie jautrūs, kad jie laivą 
pajuntą už penkių km, 
nors šis ir ramiai sau van
deny tūno.

sas (Doneco anglies kasy
klos), kurios jau nuo seno 
sabotuoja valstybės planą 
angliai iškasti”. (Pravda, 
1937. X. 10).

Nepakankamas anglies 
pagaminimas stabdo visą 
sunkiąją pramonę; suska- 
tę ieškoti priežasčių, Sovie
tai atrado, jog taip yra dėl 
to, kad “darbininkai, par
tijos ir Ordžonikidzės išau
klėti, palieka savo vietas 
ir, vietoj buvę avangarde, 
traukiasi į užpakalį. Kad 
Doneco kasyklose anglies 
produkcija vis mažėja, pri
pažįsta patys stachanov- 
ninkai”. (Pravda, VIII. 25). 
Tą patį pripažįsta ir laik
raštis “Za industrializaci
jų”; stachanovninkas N. 
Izotovas pripažįsta, jog 
1937 m. per 8 mėnesius Do
neco kasyklose įvykę apie 
3,000 sunkių avarijų, gi 
“Izvestijos” 1937 m. rug
sėjo 17 d. pripažįsta, jog 
“šiais metais nė viena leng
vosios pramonės šaka ne
realizavo plano; gaminių 
kokybė dar pablogėjo. Ne
davė rezultatų nė stacha- 
nivninkų darbas”.

“Za industrializacijų” 
1937 m. spalių 27 d., aiš
kindamas produkcijos su
menkėjimą, konstatuoja, 
jog “blogos darbininkų gy
venimo ir darbo sąlygos ne 
tik negerėja, bet dargi pra
stėja”.

Mums įdomiau šį-tą iš
girsti apie žemės ūkio pa
dėtį. Žinome, kaip drama
tiškai buvo pravestas kol
chozų sistemos įvedimas. 
Šitas žygis savo apimtimi 
tikrai stebinamai milžiniš
kas, nes sukolchozinus pri- 
vačiuosius ūkius buvo pa
liesta 25 milijonai šeimų; 
ūkininkas paverstas darbi
ninku, jam pritaikyta fa
briko bei kareivių draus
mė.

Kaip tatai atsiliepė prak
tiškai, pavaizduoja “Prav- 
dos” straipsnis 1937. X. 9: 

“Apie darbo organizaciją 
ir tinkamą mašinų veikimą Į Palyginti, povandeniniai 
kolchozuose sunku ir kai- , laivai yra nejautrūs; daug 
bėti.

Visoje Sovietų Sąjungoje 
spalių 1 d. rudens darbų 
planas tebuvo įvykdytas 
tik 22 procentais.

Tai kur kas mažiau kaip 
praeitais metais tuo pačiu 

keletą kad ir gana palaidų laiku. Ukrainoje apdirbta 
kritikos žodžių, kuriuos y- 
ra tarę pačių Sovietų orga
nai apie praktiškuosius sa
vo sistemos trūkumus bei 
nepasisekimus.

Pramonės srityje Sovie- 
žadėjimą leisti mums vi-1 glūdėjo senojoje Rusijos tų planai, kaip matyti iš jų 
 pasisakymų, niekada nėra 
dėlko daroma nacių spaudimas į Olandiją, kuri labai buvę realizuoti tokiu mas- 
susirūpino dėl savo nepriklausomybės. Holandai, vi- tu ir tempu, kaip numaty- 
suomet vokiečiams prietelingi, niekad nelaukė karo iš ta. 
tos pusės ir nepasirūpino statyti tvirtovių vokiečių pa-1 “Didžiosios spalių revo- 
sienyj. Vienintelis olandų apsigynimas tai užtvenkti liucijos dvidešimtmečio iš- 
vandeniu Vokietijos pasienį. Nežinia, kaip jaučiasi kai- (vakarėse... 
zeris, kuris jau virš 20 metų naudojasi olandų svetin- blaiviai 
gurnu. r

Pastaruoju laiku susisie- jį reikalą ir deda Tėvynės 
kimas su Lietuva yra gero- aukūran savo sunkiai už- 
kai sutrukdytas. Mažai te- dirbtus centus. Šiomis die-

I

gauname laiškų, laikraš
čiai irgi retai mus tepasie
kia. Bet ir be to mes gali
me žinoti, kad šiuo kritiš
ku savo gyvenimo momen
tu ji šaukiasi visų savo 
dukrų ir sūnų pagalbos. 
Šaukiasi ji ir į mus, šio 
krašto Lietuvius.

Berods, ir sakyti nerei
kia, kad būtume beširdžiai 
ir neverti lietuvio vardo, 
jei šiuo momentu į savo 
tautos balsą neatsilieptu
me, jei galėdami nestotu
me ir darbu ir auka į talką 
senajai Tėvynei.

Neužmirškime, kad jei 
dabar nesubursime savo 
jėgų ir centų į krūvą di
džiajai tautos naštai pa
kelti, didžiosioms ir begalo 
komplikuotoms proble
moms išrišti, Lietuvos ne
priklausomybei susidarys 
didelių pavojų. Lietuvių 
tautos priešai tik to ir lau
kia, kad mes nebesirūpin-

nomis per Federaciją yra 
gautos aukos Vilniaus kra
što biednuomenės šelpimui 
ir senosios sostinės atsta
tymui iš šių kolonijų:

Šv. Jurgio par., Brook- 
lyn, N. Y. — $50.00; Šv. 
Antano par., Fed. 12 sk. Ci
cero, III. — $43.21; Šv. Pa
nelės Gimimo par., Chica
go, III. — $30.00; Martynas 
Pond. Flushing, N.Y. $1.00.

Ligšiol per Federaciją 
(paskelbtojo vajaus metu) 
vilniečių šelpimui, įskai
tant ir Federacijos tūks
tantinę, įėjo $1,388.93. 
Laukiama daugiau. Visose 
parapijosee turėtų būti pa
rinkta aukų šiam šventam 
tautos reikalui. Nedelski- 
me. Skubėkime su gausia 
auka, su pagalba Vilniaus 
kraštui ir tuo pačiu Lietu
vai!

Leonardas Šimutis, 
Federacijos Sekretorius,

Sovietų Sąjunga Kritiško Bičiulio Akimis
Lojalumas kitų užsimojimams ir energijai; sąmoningas savito galvojimo 

ir visuomeninio kgrybiškumo branginimas
“XX Amžius” rašo:

Nuo seno su Sovietais 
Lietuva gyvena geruoju; 
dabar pasidarėme ir kai
mynai. Kad bičiulystė ne
būtų sudrumsta, kad kai
mynystė tik gerus, pozity
vius vaisius teduotų, abie
jų šalių vyriausybės š. m. 
spalių 10 d. sutartyje iš
mintingai pasižadėjo gerb
ti viena kitos vidaus poli
tinę, socialinę, ūkinę struk
tūrą.

O tos struktūros labai 
skirtingos, 
tik esme, bet ir būdu: mū- tiškai — ūkiškai — socia- 
siškė, pasakysiu, yra ra- linį eksperimentą, kuris Sovietų 
mesnė, nusistojusi, atsar- savo apimtimi ir užsimoji- i--------
giai, pamažėle beevoliucio- mu nėra turėjęs lygaus is- ekonomisto... 
nuojanti. Sovietų — revo- torijoje. jo dalykas ir pateikti kri-
liucinė, dinamiška, eks- Stebėdamas, kiekvienas tišką tos sistemos įvertini- 
pansyvi. Bazė, kuria ji re- ir išvadų gali pasidaryti, mą. Laikraštininkas šiuo 
miasi, skaičiuojama de- Tiems, kurie Sovietų eks- atveju tariasi geriausiai 
šimtimis milijonų kvadra- perimentą seka kritišku padarysiąs paduodamas 
tinių kilometrų ir šimtais žvilgsniu, irgi į galvą atei- 
milijonų gyventojų. Mūsų, na ne viena naudinga su- 
šalis prieš ją — tik šipulė- gesti ja, mintis. Daugeliui 
lis. Užtat su įvertinimu kyla klausimas — kas pri
mes priimame sutartyje į- vertė tą eksperimentą pra- 
rašytą mūsų naujojo kai- dėti? Kokios socialinės, ū- 
myno ir sąjungininko pasi- kinės, politinės negerovės 
v T - 1 • X*

duje tvarkytis taip, kaip santvarkoje, jeigu prisi
mes patys rasime reikalin- reikė tokio griežto ir radi- 
ga.

Didžiojo mūsų Rytų kai- vo galima atrasti 
myno revoliucinė dinami- negerovėms pataisyti kitų 
ka ir pas mus gal kaiką ža
vi. Tokių, beje, galėtų bū
ti labai labai nedaug. Kiti, 
didžiuma, pripažindami 
Sovietų Sąjungos vadovau- negali neatkreipti akies ir 
jančiųjų vyrų kartais tie- neįsidėmėti visų šito di- 
siog milžinišką energiją ir džiulio bandymo peripeti- 
pagerbdami didžiulius už- jų, nesėkmių, sukrėtimų. 

■ simojimus, kritiško bičių- Jų Sovietų praktikoje yra 
lio akimis seka Rytuose buvę, ir patys Sovietai jų 

Skirtingos ne nuo mūsų vykstantį poli- nėra nuslėpę. Tiesa, siste
mingai pavaizduoti visą 
~ i evoliuciją yra 
mokslininko — sociologo, 

. — dalykas; 
jo dalykas ir pateikti kri-

Stebėdamas, kiekvienas tišką tos sistemos įvertini-

I kalaus posūkio? Ar nebu- 
anoms

v •

priemonių, kurios nebūtų 
buvusios tokios sukrečian
čios?

Mat, kritiškas stebėtojas

• v

vienu milijonu ha mažiau, 
Gudijoje — 450,000 ha ma
žiau, Voronežo ir Kuibyše- 
vo apygardose — 1,250,000 

I ha, Orenburgo — 500,000 
ha mažiau ir tt”.

Sovietai nevengia pateik- vandeninis 
ti faktų; jų galima rasti 
veik kiekviename minėtųjų 
ir kitų Sovietų laikraščių 
numeryje. Tie faktai prisi
deda prie duomenų, ku
riuos renka objektyvus So- 

i mes visiškai, vietų stebėtojas, kad gale*
konstatuojame, i tų pasidaryti naudingų iš-

K. I kaip prastai dirba Donba- ’ vadų.

I

i jautresni yra modernieji 
torpedoms leisti laivai. Jie 
labai greitai puola priešo 
laivus, paleidžia torpedas 
ir tuojau dingsta. Žinoma, 
užtenka ir tokiam laivui 
vienos vienintelės torpe
dos, bet pataikyti nėra len
gva.

Nors technika yra labai 
toli į priekį pažengusi, vis 
dėlto iš laivo negalima ma
tyti toliau kaip dešimts 
metrų. Vadinasi, pats po- 

laivas labai 
lengvai gali užklupti ant 
minos arba ant specialių 
užtvarų. Tokiais atvejais, 
žinoma, jis gauna galą. 
Nors apskritai povandeni
niai laivai dar gali manev
ruoti ir jų veikimo galios 
negalima permažai vertin
ti. • R.” “XX”
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Kovo Mėn. Pirmasis Penktadienis Sv. Kryžiaus Kelių Paslapčių šventė

taus gimimo. Ji buvo dar 
visai jaunutė, kai jos tėve
liai .ią paskyrė Boleslovui, 
Silezijos kunigaikščiui: 

| tačiau pastarasis tuo tar
pu mirė. — ir šv. Agnietė 

I savo nekaltybę visiškai pa-

Krikščioniškoji tradici
ja mums aiškiai pasako, 
kad Šv. P. Marija. V7. Jė
zaus Kristaus Motina, ir 
visi šventieji apaštalai, Jė
zaus Kristaus mokiniai, 
labai mylėjo lankyti tas
visas vietas, kuriomis mū-j aukojo V. Dievui. Frideri- 
sų Išganytojas. V. Jėzus į kas II. Vokietijos Impera- 
Kristus, nešė sunkų me-: torius, ir keli kiti paeiliui 
džio kryžių, iš meilės dėl valdovai, karaliai, jai pir- 
mūsų išganymo. Dievotoji 
Palestina, o vėliau ir kitos 
įvairios krikščioniškosios 
šalys, kur tik apaštalai Jė
zaus Kristaus Evangelijos 
mokslą skelbė. — pradėjo 
ruošti organizuotas kelio
nes, lankyti tas šventąsias 
vietas, brangiausiuoju V. 
Jėzaus krauju aplaistytas. 
Tos kelionės buvo skelbia
mos ir atlikti raginamos 
kelių paeiliui Popiežių, ir

KeturiPirmiejiKovoMenesioPranciskonySventiejii-sz r. =
įjoję aiškiai gimdytojų bu- 
i vo pastebėta didelis gailes
tingumo jausmas pavargė-

. .. . iiams. neturto troškimas
ir niekur jo nebegalėjo jr kūniškas savęs marini- 
rasti. Pagaliau sv. Jonas-,mas jį buvo v Diev0 Ap. 

““ėn sil»sta 
buvo taip aukštai viršum 

'iškeltas, kad jo galva, sie
kė pačias bažnyčios lubas, j ke~XIV 

i Šventasis mirė kontem- - - -
. pliacijoj. matydamas Šv.
P. Mariją, kurią jis la
biausiai mylėjo ir garbino 
1 < m.,
senatvės. 80 m. amžiaus.

I 
I

lyno bažnyčioje, tačiau jis (jaUgiaUyia tarn> kad refor-l 
muotų šv. Kieros įsteigtą 
Seselėms Ordiną, kuris lai- 

šimtmečio, buvo 
žymiai nustojęs pirmykš- 

j čio savo žydėjimo. Opozi
cija, kurią šventoji toje 

, , ’ savo misijoje susilaukė,sulaukęs gilios , . ,.. .. ,{begalo didelis ir sunkus 
!darbas, kurį ji ant savo. 
: pečių paėmė nešti, v 
nes jos dvasios kovos ir 

Į rūpesčiai, kuriuos ji paty- 
!rė ir turėjo perleisti, tame 

Šv. Coletta Mergelė, gi-! didžiajame Ordino refor-

KOVO MĖN. 6 D.— 
Šventoji Coletta, H Šv.

Pranciškaus Ordino
Mergelė.

I

macijos darbe, tai buvo 
nieku būdu nebesutaiko- 
mi ir nebegalimi apsakyti 
sunkumų dalykai! Ji visur 
ir visuomet vaikščiodavo 
basa, nedevėdama sanda
lų, ir nešiojo iš visų pusių 
didžiausiai sulopytą savo 
abitą. Ji apie nieką dau
giau nebekalbėdavo, kad 
vien neturtą ir įvairius 
kryželius — kentėjimus. 
— “Ko aš labiausia bijau
si? O gi tai to, kad nepra- 
leisčiau visą ištisą dieną, 
visiškai be jokių kentėji
mų” — dažnai šventoji
Seselėms taip sakydavo, šv. 
Jos dvasiniuose santy-1 _
kiliose su popiežiumi, kar- sugrąžinti gyveniman, kad

nais ir pagaliau jos laikų kramentą. Kartą didelės 
šventaisiais, iš visų ji įsi- žmonių minias akyvaizdo- 
gijo didžiausią savimi pa- je šventoji prikėlė iš nu
sitikėjimą, visų širdysna mirusių vieną mirusiąją 
ji sugebėjo įdiegti didžiau-1 Pojigny Vienuolyne seselę.

šią V. Dievo meilę, ir visa,1 
kas tik šventumu dvelkia. į 
kuodidžiausią pagarbą. 
Kaip Motina Viršininkė ir 
savo rūšies apaštalas, ji 
buvo nenuilstama tame 

' darbe darbininkė; ji kiek
vieną realų dalyką, visuo
met kuoaiškiausiai prama
tydavo. Ji turėjo tikrą 

; kentėtojų kantrybę, ir bu
vo labai nuostabi savoI

darbuose, ir net stebuklų 
daryme. Jos gyvenimo ste- 

; bėtojai ir rašytojai pasa- 
ikoja, kad virš 100 mažų 
•kūdikėlių, kurie mirė be 

Krikšto Sakramento, 
santy- i per jos maldas, vėl buvo

.. .. dinolai^, prelatais, valdo- apturėtų šv. Krikšto Sa- 
noic iv rta erų Ii all irtc luilrn Izramanta rlirlcilZc

* Nuostabiausias šios šven-if 
į tos reformatorės gyveni-į
I me yra tas dalykas, kada 
neveizint taip aktingo josi 
gyvenimo, šventoji nie-f 
kuomet nebenustojo da
riusi privatines savo reko-|! 
lekcijas, ir praktikavusi 
paslėptą dvasinį šventu-" 
mą ir kuodidžiausią kan
trybę, ir kitas įvairias pa
našias paslėptas dorybes. 
Ji įsteigė 17 naujų šv. Kle- 
ros Ordino seselėms vie
nuolynų ir atreformavo 
daugelį kitų, jau seniau 

; įsteigtų. Po 40 metų, ne- 
. pertraukiamų jos kentėji-
• mų ir nupelnyto didžiausio 
! dorybių skaičiaus, — 6 d. 
■ kovo, 1447 m., jos siela

nukeliavo pas Viešpatį, at
siimti už milžiniškus savo 
darbus, amžinąjį, nevys
tantį savo garbės vainiką!

J. Butkevičius.

Į

šosi už vyrus. Šventoji vi
sus tuos garbingus didikų 
pasiūlymus griežtai atme- { 
tė. Pragoję ji įsteigė Varg-' 
šų Seselių Klariečių Ordi-; 
no Vienuolyną, įkūrė ir ji 
pati greitai įstojo ir kurio 
ji pati netrukus buvo aba-: 
tė. Visos seselės jos globo-i 
jamos ir jos šventą elgeesį 
dvasiniame savo gyvenime i 
sekdamos, labai mylėjo Į 
neturtą, nusižeminimą, sa-s

apdovanotos dideliais at-lvęs marinimą ir savo ne-į 
lais, visutinais ir daliniais.; kaltybę. Ji mirė šventa 
Pasibaigus Kryžiaus Ka- mirtimi, sulaukusi gilios 
raras ir Saracėnams, o vė- senatvės, 80 m. amžiaus, 
liau Turkams, mahometo-, 
naras, galutinai užvaldžius; 
Šventąją Žemę. Šventieji 
Kryžiaus keliai buvo įstei
gti visose katalikų bažny
čiose. ir nuo to laiko visur 
prasidėjo jų. tarsi, tikrųjų! 
kryžiaus kelių Palestinoje 
lankymas. Mažesnieji bro
liai Pranciškonai patys 
pirmieji šv. kryžiaus kelių 
bažnyčiose įsteigtų, lanky-! 
mą pradėjo katalikų žmo
nių tarpe propaguoti. Šv. 
Leonardas Portmaurisie- 
tis ypatingai pasišventė 
šv. Kryžiaus kelių, bažny
čiose įsteigtų, lankymo 
pamaldumui, ir tą savo pa
maldumą jis plėtė visur į 
šalis taip plačiai ir toli, 
kaip tik buvo galima. Pir
mosios privilegijos įsistei
gti šv. kryžiaus kelius baž
nyčiose ir juos lankyti pir
miausia Popiežių buvo su
teikiamos vien tik kardi- į 
nolams. Paskiau tos privi- . 
legijos, suteikta ir Pran- ( 
ciškonų Ordinui. Sv. Kry
žiaus kelių lankymą įvai
rūs Popiežiai labai išpopu- 
liarizavo tikinčiųjų žmo
nių tar pe, ir pratuutino di
deliais atlaidais. Dar vė
liau Pranciškonų Ordino 
vienuoliams kunigams Po
piežiaus suteikta leidimas 
pašvęsti šv. kryžiaus ke
lių (Stacijų) kryželius, 
kuriuos turint, galima ir 
namuose šv. kryžiaus ke
ltus apvaikščioti ir įsigyti 
tuos pačius atlaidus, kaip 
ir bažnyčioje apvaikščio
jant. Po šv. Mišių, šv. kry
žiaus kelių lankymas (ap- 
vaikščiojimas) yra pirmu
tinė malda, kuria sieloms, 
skaistykloje esančioms, 
daugiausia galima padėti. 
Popiežius Pijus X. suteikė 
Serafiškajam šv. Pranciš
kaus Ordino kunigams 
privilegiją taipogi laikyti 
specijales 1 
(šv. kryžiaus kelių) i 
Mišias, lotyniškai pavadin
tas “Via Crucis”.

KOVO MĖN. 5 D.—

šventasis Jonas - Juozapas 
nuo Kryžiaus, I Šv. Pran
ciškaus Ordino Išpažynė- 

jas.
Šv. Jonas - Juozapas nuo 

kryžiaus, gimė iš garbingų 
tėvų, Ischia mieste, Nea
polio karali jo je (dabarti
nės Italijos kunigaikštija), 
15 d. rugpjūčio, 1654 m. 
Nuo pat ankstyviausios jo III 
kūdikystės, jam pradėjo; I 
reikštis nuostabaus šven- |u 
tumo žymės. Sulaukęs 17 { D 
metų savo amžiaus, jis pri- || 
ėmė Pranciškonų Ordiną ir I 
gavo sau pastogę šv. Pet- Į 

! ro Alkantariečio įsteigta- || 
me vienuolyne. Pakliuvęs IĮ 
vienuolynan, jis pradėjo II 
ypatingai praktikuoti at- II 
gailą, nuošalumą ir kitas I 
panašias dorybes. Jis buvo II 
taipogi didelis ir kontem 
pliacijų (karštų, nuošir- II 
džių dvasinių apmąstinėji 
mų) mylėtojas. Jis tankiai!# 
broliams sakydavo: “Jeigu H 
visiškai nebūtų nė dan- T 
gaus nė pragaro, tai aš vis- I 
vien nebenustočiau karš- Į 
tai V. Dievą mylėjęs, dėl I 

1 Jo neapsakomo gerumo ir Į 
mums parodytos meilės”. į I 
Padarius jam vienuoliškus I 
apžadus ir gavus kunigo ! 
šventimus, jis buvo paslų- I 
stas Ispanijon, steigti ten I 
naujus Pranciškonų Ordi- I 
no vienuolynus. Pabaigus I 
jam tą darbą, jis buvo pa- I 
skyrtas naujokų mokyto
ju, o vėliau ir šv. Petro' 
provincijos tėvu provinci
jolu. Labai atgailodamas 
ir savę marindamasis ir I 
vargindamas, jis visuomet 
ant savo kūno, nešiojo aš
trią ašutinę. Ant krūtinės 
jis nešiojo kryžių, pilną' 
aštrių dyglių, o liemenį vi-į 
suomet laikydavo suverš-'

!

i

4

* KOVO MĖN. 2 D.

toje šventėje)su geležiniu grandiniu.[ 
'-'I sv- Kasdien jis save plakdavo-1 

si iki kraujo. Nuostabios 
V. Dievo galingumo mani
festacijos, dažnai jame pa
sireikšdavo: tai buvo įvai
rios rūšies ekstazės, visi- ■ 
jos (dvasiniai regėjimai),! 
pranašystės dovanos, ma-| 
lonė ligonius gydyti, o kar
tais net ir iš numirusių 
prikelti galia. Vieną dieną, 
jis kaž kaip paslaptingai 
vienuolyne pražuvo. Bro
liai vienuoliai rūpestingai

Palaimintoji Agnietė Pra- 
gietė, II Šv. Pranciškaus

Ordino Mergelė
' Palaimintoji Agnietė 

Pragietė, duktė Premis- 
lauso Bohemijos kara
liaus. gimė Pragoję (da
bartinės Čekoslovakijos
sostinė), 1200 m., po Kris- išieškojo visą vienuolyną,
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Extra-Liberal 
Allowance for 

Your Old Radio

Anniversary 
Specials!

We’ve never šoki radios so fast as we have 
the new 1940 Philco Anniversary Specials! 
They’rehard to get... būt we’ve just received 
another shipment, includiug big-valu e Amer- 
ican and Foreign models that bring you stir- 
ring news flashes direct from Europe. Come 
in—get yours before our supply is exhausted!

Only Philco giv«$ y®u ALL 3
| “PLUG IN and PLAY” COKVENIENCE.
■ • No aerial or ground wixestoinstalL Plug i n aoywhere!

2new purity of tone. Greater freedom
• from powei line noises and man-made atatic!

3super-power. Even gets foreign receptioa
• vithout aa outsid* aerial. Amazing

You Get ALL 3 with the Philco Buih-in Super Aerial System

PHILCO 195XX A radio you ll be pruud to 
own! Built-io Super Aerial System. witb Tuin- 
Loop Aerial and triple-po^ee Teleriaion Tube. 
brings you both American and foreign receptioa 
witb purer tone, even in noisv locations. Just 
plug in anvv. here andpiay! Electric Push-Button 
Tuning, Inclined Sounding Board, Cathedra! 
Speaker. Exquisite Walnut cabinet. See this big- 
value 1940 Philco Anniversary 
Special nou!

!«

Iii

Every 1940 Philco Is Built to Recoive TELEVISIGK SODNO... the Mintos* Way!

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337 Y t 

❖
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Antradienis, Lapkričio, 14,1939 DARBININKAS

Mūsų amžius yra tikrai 
nepaprastų keistenybių 
gadynė. Nemaža tų keistu
mų galima pastebėti ir mo
terų pasaulyje. Daugelis 
jų nori pamėgdžioti vyrą. 
Tai esąs joms moderniškos 
moters idealas. Čia nekal
bu apie išorinį mėgdžioji
mą: plaukų kirpimą, spor
tą, lenktynes ir panašius 
reiškinius, nes tuose daly
kuose dar ne visados yra 
bloga valia ir nuodėmė. Bet 
kas yra visų liūdniausia, 
kad tokios moterys nebe
nori auginti vaikų, nesirū
pina namų ruošos gyveni
mu. Tai esąs ne jų darbas. 
Čia tai yra labai pražūtin
gas Dievo tvarkos ardy
mas.

Ačiū Dievui, dar ne visos 
moterys tąja liga užsikrė
tusios. Ir tegul nemano, 
kad aš esu moterų laisvės 
priešas. Priešingai. Labai 
sveikintinas dalykas, kad 
ir moterys pradeda supras
ti, jog jos nėra vyro ver
gės, arba žemiausių geidu
lių įrankiai, kaip senovėje 
būdavo, kol dar Kristaus 
mokslo nežinota. Tegul 
moterys dėkoja Kristui už 
tą išlaisvinimą, nes Šv. 
Paulius štai ką sako: “Ne
bėra nei vergo, nei laisvo
jo; nebėra nei vyriškio, nei 
moteriškės; nes jūs visi e- 
sate vienas Kristuje Jėzu
je” (Gal. 3, 28). Bet tegul 
moter ys irgi atsimena, kad 
Dievas sutvėrė vyriškį ir 
moteriškę. Vyriškiui davė 
teises būti šeimynos gaiva, 
o žmonai — širdim; vyriš
kiui uždėta pareiga pelnyti 
duoną: “Savo veido prakai
te valgysi savo duoną” 
(Gen. 3, 19), o moteriškei 
įsakyta: “Sopuliuose gim
dysi savo vaikus...” (Gen. 
3, 16). Šios dvi skirtingos 
paties Dievo duotos parei
gos amžiais buvo, yra ir 
bus iki pasaulio pabaigos. 
Vyras turi išlaikyti šeimą, 
būti namų galva; o mote
ris turi gimdyti, maitinti, 
mokyti, nešioti, prausti 
savo vaikus ir būti lyg šir
dimi visai šeimynėlei. Ga
lima moteriškei būti lais-i 
vai nuo tų pareigų tikta-' 
da, kai Dievas liepia jai pa- ‘ 
sirinkti dar aukštesnį luo-, 
mą, būtent, likti netekėju
sia, arba eiti į vienuolyną.! 
Toks pat patarimas yra ir! 
vyrui. Bet kartą pasirink-; 
ta yra moterystė, tai visi 
kiti svajojimai turi eiti į 
šalį, o tik šventos moterys
tės pareigos stovėti prieš; 
akis.

Pats žodis “Moterystė” 
turi savo kilmę ne nuo vy-

kėlus balsą šiais žodžiais: 
“Palaiminta įsčia, kuri ta
ve nešiojo ir krūtys, kurias 
žindai” (Luk. 11, 27). Pa
našų pagyrimą ir šiais lairo, bet nuo moters, o loty- _ __

niškas žodis Matrimo- kaįs sįunčia Dievas per 
nium", dar labiau pabrė- Bažnyčią ir Kristaus Vie-j 
šia motinystes pareigas: tininką šv. Tėvą, ypač Pi-i 
“mater", reiškia “motiną”, į >ug Xj ^1^1^ “Casti! 
o “munus” — “pareigą”. IConnubii” (A. A S. 1930) 
Dėl to ir Kristus, nors ir!visoms toms motinoms, 
galėjo kitokiu būdu ateiti kurio3 3U meile eina j m0. 
j sj pasauli, vis dėlto pasi-; terystę, 3U meile gimdo 
rinko savo motiną Svene. vaįku3t su meile ir pasiau- 
P. Mariją, kad tuo budu kojimu juo3 augina da jų 
visoms motinoms parody- varg3taj juos saugoja nuo 
tų jų šventą užduoty. Moti- i - - - - -
na nešioja, prausia vaikeli, oaĮį jau y metų vaikus pri- 
kaip Marija Kristų. Ką rengįa prje pirmos šv. Ko- ^ina ?am Seiu» 
vienam iš tų mažiausių pa- 
darysite, man padarysite”, 
sako Viešpats Jėzus. Taigi, 
ypač motinoms didžiausias išdėsto 
paguodos žodis ir surami
nimas varguose! j7

Turėti jau apkrikštytą tas rašytojas sako, kad
> mažutėlį šeimynoje, tai tu- moteris visų pirma turi bū--x- i 4.1 * J 2 ■■ A% x- - - x- r • peno savo tarnaitėms,reti lyg tikrą šventąjį. As ti išmintinga, nes: Ismin- j.__
, sakyčiau, kad toks vaike- tinga moteriškė stato savo ' - . - - - r. -. .
> lis daug daugiau turi būti namus, neišmintinga savo - -
: branginamas, negu paveik- rankomis griauna jau pas- 
Į šiai ant sienų. Nes sienų tatytus” (Pat. 14,1). Ypač

paveikslai, nors pašventin- išmintingos moters ir mo
ti, bet yra tik popieris ir tinos reikia tuose namuo- 
primena mums šventuo- se, kur vyras nedoras, gir- 
sius, o čia gyvi šventieji, tuoklis, 
Jei toks vaikelis miršta, jis' 
eina tiesiai į dangų ir gali-

; ma prie jo melstis.

MOTINOS TURTAS

Doros ir išmintingos mo
terys nebijo turėti vaike
lių, jos žino, kad tai ypa- 
! tingas Dievo palaiminimas 
ir didžiausias motinos tur
tas. Todėl Dievas amžiais 
iš gausingų šeimų ypač vė
lesniuosius valkelius šau- 

Įkė ir dabar šaukia į šven- 
i tuosius. Sakysim šv. Tere- 
, sėlė — devinta šeimynoje, 
į ir pati jauniausioji; šv. Ig- 
I nacas, -Jėzuitų įsteigėjas — 
pats dvyliktasis; vienas iš 
dabartinių Lietuvos vysku- 

‘pų, girdėjau, esąs vienuo
liktas šeimynoje. Kaip bus 

'gražu tokios gausios šei
mos gimdytojai, nešioto
jai, maitintojai, kantriai 
motinėlei, susilaukti iš 
Dangaus ir Žemės Kūrėjo 
pagyrimo žodį! O ko susi
lauks toji motina, kuri tik 
iš netyčių, per keiksmus ir 

i ašaras užaugino vieną ar- 
! ba du, o kitus arba prašali- 
! no iš gyvųjų tarpo, arba 
j vartojo būdus, kad neatei
tų į šį pasaulį! Yra tokių 
ištvirkėlių tėvų jau neina- 

• ža, ypač tarp didelių ponų, 
j kurie greičiau sutinka įsi
gyti vieną arba du bran
gius kambarinius šuniu
kus, negu vaiką ir kai 
stimpa “mylimas” šunelis, 

! jo labiau gailisi, negu vai
ko! Faktas!

Kristaus Motiną Mariją 
gyrė viena moteriškė pa-

“Pareigą”. jConnubii” (A. A. s. 1930)

ŠVENTAS RAŠTAS -
NAUJAS TESTAMĖNTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

I “DARBININKAS”Į£
| 366 Broadway, So. Boston, Mass.

E. Ramanauskaitė

Skeveldros Apie Meilę
dažnaiKas yra meilė ? Tas žodis prašytas svečias, 

toks mažas, taip kukliai apsigyvena mūsų širdyje 
skamba, bet pasakoja to- ir groja neramų ilgesį, ku
kius didelius ir nuosta
bius dalykus. Kiek daug 
jame sukaupta ilgesio, 
kiek svajonių, laimės,’* o 
dar daugiau nusivylimo ir 
skausmo. Ji, lyg koks ne-

žemės pakraščių. Ja pasiti- 
kūno ir ypač sielos pavojų, ki j°_s vyro širdį?, ir Jam

J netrūksta pelno. Ji atsily-
, o ne piktu te* M** I • *

munijoš. Mdžia į katuli- per vlsaf. . ^ve“mo 
kiškasmokyklas ir tt. ^‘enas parupina vllny ,r

Labai gražiai šv. Raštas llnų lr darbuojasi savo su- 
___ » geros moteriškes . . . - 

privalumus. Štai Patarlių , , T.r c! fnlt orahsno coli minnnc Ii
knygose sv. Dvasios jkvėp-

ar bedievis, kur 
vaikai valkiojasi naktimis,V CIaACII V CAI*11V ICĄ.O* 1 ldl\ ; • v . • «-v, . , ... - i jos pirštai stveriasi varps-įstvirkauja, ar santykiauja \. ...... j 1 - ts tęs. Ji atidengia savo ran-su netikusiais draugais. Is- , ... ® ...... . ■ _ .- ką pavargėliui ir ištiesiamintingas moters ir moti- j , u <. - i° coiJA nnlniic riDT 11 »*r*i 111 ii

rio nė užslopinti negali.
Taip, dėl to ji ir vadinasi 

meilė.
Jaunystė be meilės, — 

pavasaris be žiedų, naktis 
be žvaigždžių, be mėnulio. 
Meilė gražiausias ir bran
giausias turtas, didžiausia 
dovana, kokią Kūrėjas ga
lėjo įkvėpti į žmogaus krū
tinę. Jis įkvėpė ją, nes Jis 
pats yra Meilė. Savo die
viškos meilės dalelę Jis 
suteikė savo brangiam kū
riniui — žmogui. Jis pasi-

kaip pirklio laivas, kurs iš|daiino su mumis savo mei- 
toli gabena sau duonos. Ji 
keliasi anksti rytą, duoda 
maisto savo namiškiams ir

■ . Ji
apžiūri dirvą ir ją perka; 
savo rankų pelnu ji įsivei- 
sia vynuogyną. Ji sujuosia 
savo strėnas stiprybe ir su
tvirtina savo petį. Ji jaučia 
ir mato, kad jos uždarbis 
geras, ir jos žiburys negęs
ta naktį. Ji ištiesia savo 
ranką į didžius dalykus, ir

savo delnus beturčiui. Ji 
nebijo savo namams snie
go šaltumo, nes visi jos 
namiškiai apvilkti dvejetu, 

j Ji daro sau antklodžių; 
plona drobė ir pur puras jos 
apvalkalas. Ji daro ploną 
drobę ir parduoda, ir duo
da Kananiečiui juostą, -sti
prumas ir grožė jos apda
ras ir ji juokiasi pask tu- 
nėje dienoje. Ji atveria sa
vo burną išminčiai, ir ant 
jos liežuvio yra malonu.gu- 

būti imo istatymas. apžiūri 
nes'savo nam^ takus ir neval- 

! go savo duonos dykinėda
ma. Jos sūnūs kilsta ir 
skelbia ją esant laimin
giausią — jos vyras, — ir 

J giria ją... Moteriškė, kuri!
bijo Viešpaties turi būti gi-l 

jriama” (Pat. 31, 10—30).i 
Dabar paklausiu: Ar dau-j 
geliui mūsų laikų moterų 
tinka viršuj surašyti Šv.' 
Rašto žodžiai?!

■

Šv. Tėvo Encliklika “Cas- 
ti Connubii” su baime at
siliepia apie tokius vedu-į 
sius (taikoma ir vyrams):; 
“Kurie prieš moterystę tik. 
savęs ieškojo ir sau patai-Į 
kavo, kurie savo geidu-! 
liūs tenkino, reikia bijoti,! 

į kad nebūtų tokie j>at ir 
i moterystėje, kokie buvo 
prieš moterystę; turės 
piauti tai, ką pasėjo (Gal. 
6, 9). Jie įneša į gyvenimą 
nusiminimą, ašaras, nea- 

! pykantą, peštynes, veid
mainiavimą, bendro gyve
nimo nekentimą 
to, kad save vėl surado su 
savo nesųvaldytais geidu
liais”.

Bet tos mergaitės bus ge
ros motinos ir žmonos, ku
rios dabar jau apaštalauja, 
lankydamos varguomenę, 
įsižiūri į jų skausmingą

nos elgesys gali pataisyti 
vyrą ir vaikus, (pav. Šv. 
Monika grąžino savo sūnų 
Augustiną ir savo vyrą 
prie Dievo), o neišmintin
gos moters gražiausia ypa
tybė — kantrybė, nes “vai
dinga moteriškė tai sto
gas, pro kurį nuolat laša” 
—sako Šv. Raštas (Pat. 19, 
13).

RŪPESTINGA 
MOTERIŠKĖ

Bet taip pat ji turi 
stropi, neapsileidus,
“stropi moteriškė vainikas 
savo vyrui”, sako Šv. Raš-, 
tas (Pat. 12, 4). Iš tikrųjų,'^ 
tai yra tiesa. Žiūrėk, ku
riuose namuose yra stipri Į 
ir rūpestinga šeimininkė, 
ten viskas net blizga: na
mai švarūs, kambariai be 
dulkių, indai išmazgoti, 
valgiai gerai paruošti, vai
kai tinkami ir švariai ap
rėdyti, o nueik į tuos na- 

,.mus, kur moteriškė apsi
leidusi: viskas suvartyta, 

į suvelta, jokios nėra tvar
kos: suolai apversti skudu- 

, rais, ant grindų mėtosi vi
sokios šiukšlės; stalai, suo
lai, kėdės apskretę, indai 
apgliaumiję, prižėlę; val- 

, giai neskanūs, dantyse 
kriugžda, nestropiai išvir
ti, prikritę dulkių valgiai, 
žodžiu, visur matomas di
džiausias apsileidimas, o 
vis skundžiasi, kad nėra 
laiko. Žinoma, jeigu viskas 
išmėtyta, tai nėra laiko, 
nes pusė valandos išeina i- 
ki suieško samtį, ar kibirą; 
o į ką vaikai panašūs? —į 
tai pavedu patiems skaity
tojams spręsti. Argi gali 
būti tokia moteris vainikas 
savo vyrui? Bet, “kas su
randa gerą moterį, randa 
laimės ir gaus džiaugsmo gyvenimą, teikia visoke- 
iš Viešpaties, o kas išvaro riopą pagalbą, lanko ligo- 
gerą moterį, išvalo laimę” 
(Pat. 18, 22).

K A SAKO ŠV. RAŠTAS 
APIE RŪPESTINGĄ 

moterį
Apie darbščią, gerą ir rū-' 

pestingą moterį nesigaili; 
šventraštis pagyrimo žo
džių. štai jie: “Kas ras drą
sią moteriškę? Jos*vertė, 
' kaip dalykų iš tolimiausių1

o dėl

I

mus, šelpia apleistus naš
laičius... — čia turiu gal
voj ypač Kauno Maldos A- 
paštalavimo jaunimą!

Melskimės, kad daugiau 
pasaulis susilauktų gerų 
mergaičių ir moterų!
— Tokia yra Šv. Tėvo pa

laiminta intencija balan
džio mėnesiui.

T. J. Bružikas, S. J.
“i.”

Žinios iš Lietuvos, iš 
Kauno ir Vilniaus skelbia, 

‘ kad Vilnius, Lietuvos isto
rinė sostinė, sugrįžo prie 
Lietuvos, kad lietuvių tau- 

I tos svajonė ir Lietuvos 
Respublikos svarbiausias 
vidaus ir užsienio politikos 
uždavinys, — Vilniaus at
vadavimas — išsipildė.

Vilniaus atvadavimas y- 
į a juk ir Amerikos lietuvių 
troškimas, svajonių ir pa
stangų įsikūnijimas, — te
būna todėl man leista pa
sveikinti visus ir kiekvieną 
kas kaip galėdamas yra rė
męs Vilniaus atvadavimo 
idėją. Ačiū visiems už mo
ralinę paramą, už rūpes
nius ir sugaištą laiką, už 
gausias aukas Vilniaus 
našlaičiams, vilniečių j- 
staigoms, kariams ir šau
liams.

Toji šauni daina: “Mes 
be Vilniaus nenurimsim” j 
išpranašavo šį dramatišką' 
Vilniaus sugrįžimą grei- ' 
čiau negu tikėta. Tačiau i 
Vilniaus sugrįžimas visai, 
nereiškia, kad mes dabar; 
jau galime “nurimti”, —: 
visai ne: dabar reikalingas 
didžiausias budrumas, vie-

le ir davė mums tą ilgesin
gą. trokštančią, besotę šir
dį-

Šiandien daugelis, ypač 
iš jaunuolių, meilę supran
ta kaip vien jausmų, aistrų 
ir savo žemųjų geidulių 
tenkinimą. Jie apie ją tiek 
tesupranta, kaip neprotin
gas gyvulėlis.

Meile turėtų būti kiek
vienam pakilimas iš šios 
žemės dulkių į šviesiąją 
saulę. Meilė, sako Palau, 
kuri drumsčia mylimojo 
sielą, nepakelia jo širdies, mergaitę. Kūrėjas da-

nybė ir įtempimas visų kū
rybinių krašto pajėgų. Ta
čiau manyti, kad “Vilniaus 
atgavimo kaina sudaro pa
vojų nepriklausomybės iš
laikymui” visgi būtų klai
dinga, nes Vilniaus grįži
mas iš tikrųjų nebuvo 
“pirktas”, bet sudaro ats
kirą it nepaprastą Lietu
vos ir Sovietų Rusijos san
tykių išraiškos faktą, — 
faktą, kuris prašalino len
kų 1772 metų pretenzijas, 
kuris labai sustiprino lie
tuvių tautą moraliai.

Tiesa, Lietuva dabar 
pradeda naują laikotarpį 
naujose valstybės ribose ir 
naujose, niekad pirmiau 
nebūtose sąlygose. Tose 
sąlygose mums privalu su
sivokti ir atatinkamai sa
vo žingsnius nustatyti, tu
rint galvoje, kad mūsų ge
rojo kaimyno politika ne- 

j pasikeitė. Kaimynus mums 
' privalu gerai pažinti, bet 
į turime geriau pažinti ir 
i patys save.

Mūsų uždaviniai irgi ne- 
į pasikeitė tik dar labiau 
i ryškesni pasidarė. Nepri
klausomybė yra mūsų ide
alas, musų laimės ir jėgų 
šaltinis. Todėl nepriklau
somybės gynimas buvo ir 
bus, dabar drauge su vil- 
mečiais, musų visų svai> 
biausia užduotis. Turime 

! darbais įrodyti pasauliui 
I ir kaimynams, kad VU- 
i niaus grįžimas į Lietuvos 
■ suverenitetą yra realus 
taikos ir teisės triumfas 
toje Europos dalyje*. At
mesdami karą, kaipo poli
tikos įrankį, eidami tiesiu 
ir atviru neutralumo keliu, 
mes turime įrodyti ypač 
savo kaimynams mažos 
mūsų valstybės patvaru
mą ir sugebėjimą nugalėti 
visokias kliūtis, neišse
miamą entuziazmą ir prisi
rišimą prie savo kultūros 
ir tradicijų, sąmoningą 
bendradarbiavimą žmoni
jos progresui ir tokiu būdu 
laimėti sau jų kaimynišką 
prielankumą ir pagarbą.

Naujose ribose įsistipri
nusi, vidujinę krašto vie
nybę visu rimtumu patik
rinusi. Lietuva su pasiryži
mu, su viltim ii- su Jūsų 
talka eina didelių darbų

i

neskaistina ir, negydo, nė- Vg moteriai jautrią meilei 
ra meile; tai nepažabotos širdį. Ji jaučiasi laiminga 
aistros ugnis, tai gryno e- myiėdama 
goizmo padaras; tai širdies mylima.

ir džiaugiasi 
Bet vargšė 

ta mergaitė, kuri čia užsi-j 
miršta, šiuo atveju mer-į 
gaitė turi daug priešų.!

žemybė ir pageidimas. Tik 
meilė duoda 
prasmę ir šilumą, džiūga
vimą ir ] 
Meilė tave sukūrė, 
Dievą žmogumi 
Meilė yra sielos, ne pojū
čių, karštis, ne nesuvaldo- 

c į/uvovio,

mas kraujas, ne gašlus,linksminimų 
geidulys. Mylėti, tai reiš-Į 
kia kentėti, aukotis, verž- Sįoka proto kontrolės.

Dvasine meile mes turim 
kits kitą mylėti. Artimo 
meilę įsakė pats Kristus. 
Šv. Povilas plačiai pamo
kė kokia turi būti meilė. 
Meilė, sako jis, yra kantri 
ir meilinga, meilė nepavy
di ir nesielgia sauvalingai, 
nesididžiuoja, neieško kas 
jos yra. nesierzina, neįta
ria piktume, nesidžiaugia 
neteisybe, 
tiesa, visa 
tiki, visko 
pakelia.

Pasitaiko, kad savita* pio dirbti: mes turime laimėti 
organizacijos santykiuose vilniečių 
mums trūksta meilės, di- juos padaryti laiminges- 
delį vaidmenį vaidina čia niais, o drauge ir sąmonin- 
puikybė. Dažnai galvoja- gaiš 
ma: “kaip aš su tavim kal
bėsiu, juk aš mokyta, tur
tinga, inteligentiška, o tu 
sodžiaus mergaitė ir man 
gėda net susitikus tave 
sveikinti”. Išeina, kad tik 
tie yra šio to verti, kurie 
gražiau apsirengę, gražiau 
moka pakalbėti ir tt. Taip 
galvoti ir neprotinga ir ne- 

; teisinga.
Ko šiandien pasauliui 

trūksta? Meilės. Jeigu 
žmonės mylėtų kits kitą, 
ar būtų tiek nesantaikų 

.šeimose, ar kiltų tiek gin
čų tarp kaimynų, ar kiltų 
karai tarp tautų?

Artimo meilės įsigyti vi
siems reikia. Ją įsigyti ga
lima tik daugelio metų 
darbu, nes netyčia niekas 
netapo meilingas ir geras 
Pirma pati išmok, o pas-1 
kui mokyk kitus mylėda
ma. linksmindama, stip
rindama, keldama. Mokyk 
savo pavyzdžiu, būk gyva 
Kristaus reklama mylėda
ma kitus meilės darbais.

Liepsnos.

pasiaukojimą. pačįos pasidaryti,
meile Svarbesni yra šie: perdi- 

padare. pasitikėjimas vyriš
kiu, linkimas perdėtai 
puoštis, perdidelis pasi- 

i troškim a s, c.r • j •- . ® pasidavimas jausmams ir

yra šie: perdi-

tis prie kažinko amžino, 
trokšti amžinosios meilės.

Meilė ir kančia tai dvi 
neperskiriamos sesutės. 
Meilė uždega žmogaus 
krūtinėje ilgesį, troški
mą, veržimąsi, neramumą, 
o kentėjimas nuvalo tą 
žmogaus širdies meilę nuo 
visokių žemųjų geidulių. 
Juk meilė veda jauną, 
skaisčią mergaitę į mote
rystę; iš meilės busimo
sioms kartoms ji aukojasi, 
aukoja savo grožį, laimę, 
turtus. Iš meilės jauna 
mergaitė meta linksmą 
gyvenimą ir eina kur ligo
niai dieną naktį vaitoja, 
kur mirtis kiekvieną va-, 
landą grūmoja. Iš meilės 
kunigai ir vienuoliai atsi
žada pasaulinio gyvenimo, 
šeimos laimės ir imasi 
sunkaus sielų gelbėjimo 
darbo. Taip pat iš meilės 
misijonieriai važiuoja pas 
laukinius ir kenčia šaltį, 
karštį, badą ir persekioji
mus.

Meilė galingesnė už mir
tį. Atimk iš žmonių šir
džių meilę ir žmonės pa
virs šaltais, besieliais še
šėliais, gyvenimas pasida
rys šaltas, tamsus, tuščias 
ir beprasmis. Nes meilė — 
gyvenimo gaivintoja. Kiek 

' saulės šviesa ir šiluma turi 
i reikšmės gamtai, tiek mei
lė žmonijai. Jei bent trum
pa m laikui užgestų saulė, 
žemėje viskas mirtų; jei 
užgestų meilė žmonių šir
dyse. pasaulis tuoj taptų 
panašus į pragarą.

Moteris ir meilė — du 
vienas prie kito prisirišę 
dalykai. Meilę menininkai 
vaizduoja kaip jauną, liek
ną. maloniai besišypsan-*

t

I

i

i

džiaugiasi gi 
nukenčia, visa 
viliasi, viską

širdis, turime

Lietuvos piliečiais. 
Mes taipgi turime savo 
mylimą kraštą padaryti ir 
ekonominiai tvirtą ir savy- 
stovią, ne aukso kasyklų 
ieškodami, bet padvigu
bindami darbingumą ir or
ganizacinę sumanumą mū
sų .jau senai praktikuoja
moje kooperacijos ir priva
čios iniciatyvos ūkio siste
moje. Ant palinkusio ber
žo net ir ožkos lipa — sako 
mūsų priežodis. Nuo mūsų 
priguli, kad mūsų Lietuva 
būtų stipri ir galinga netik 
materijalėje, bet ypač mo
ralinėje kultūroje. Tat, 
Vilniaus sugrįžimo įkvė
piami. eikime pr ie bendro
jo darbo pirmyn.

P. Žadeikis.
Lietuvos Atstovas.

t

I

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 2ac.
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BRMKLYN.N.V
PADĖKA

Šiuomi reiškiu širdingiausią 
j adėką visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
r tano mylimos dukreles Onutės 
j atarnavimų, ją lankant ligoni
nėj, bei laidojant. Ypač dvasiš
kiams, kurie dažnai ją lankyda
vo ir teikė paguodos bei surami
nimo jos sunkioje ligoje ir ap
rūpinimą dvasiniais reikalais. 
Ačiū ir sesutėms už nuolatinį 
jos lankymą. Dėkinga visiems, 
kurie datfė jos gyvybės palaiki- 
mui savo kraujo, kuris buvo 
duodamas net 9 kartus. Taip 
pat ačiū už gėles jai sergant, nes 
visuomet prie jos lovos, kaip 
darželis atrodė, ką ji pati labai 
mylėjo ir įvertino. Trūksta dė- 

išreikšti už 
— šventas 
net 70. ir 
užprašytos

užuojautą. Ačiū visiems, kurie 
taip skaitlingai palydėjo a. a. 
Onutę į amžino atilsio vietą — į 
kapus.

Ačiū šeimininkėms: Krauja- 
lienei. Krasauskienei. Ambraze
vičienei. Butkienei ir Bartuš- 
kienei. kurios taip rūpestingai ir 
skaniai paruošė užkandžius, su- 
grįžusiems r.uo kapų palydo
vams.

Reiškiu padėką radijo vedė
jams: pp. Valaičiui ir Cinkui, 
kurių proga, apie a. a. Onutės 
mirtį, ūmai pranešė visam 
Brooklynui. Ačiū laidojimo di
rektoriui p. Garšvai už gražų 
laidojimo patvarkymą ir man
dagų patarnavimą.

Nėra galimybės išvardinti vi
sų. kurie taip daug širdingumo 
parodė mano šeimai.

Savo ir šeimos vardu dar kar
tą tariu — ačiū visiems.

Mari joną V ensevičienė.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ ; 
---------TUOSE f 

f i 
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S. Š. V. J. D-jos balius įvyks I lapkričio mėn. 25 d., šeštadienį 
7:30 vai. Bus kalakuto laimėji- 
mast visi nariai ir jų ponios 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas. Pasistenkite visi da
lyvauti ir smagiai praleisti lai
ką. Balius įvyks Knights of Co- 
lumbus žemutinėje salėje.

4

L.

GREEHFIELD, MASS.
S. Š. V. J. D-ja, įvykusiame 

susirinkime, lapkričio 5 d. Vil
niaus nukentėjusių lietuvių pa
galbos reikalu, Jono Jasionio į- 
nešimu, nutarta surengti bendrą 
visų draugijų balių, kurio pelną 
paskirti Vilniaus nukentėju- 
siems lietuviams ir Ginklų Fon
dui. Parengimui rengti išrinktas 
komitetas. į kurį įeina Albertas 
Tamulis. Ipolitas Grigaravičius 
ir Kostantinas Dėdinas, kurie 
susitarę su kitomis draugijo
mis pradės savo darbą.

i
Lietuvai atgavus Vilnių, buvo 

išsiųsti sveikinimai Lietuvos 
vyriausybei už ■ j pastangas ir 
laimėjimus mūsų sostinės Vil
niaus. Sveikinimas pasiųstas Vi- 
SBl greenfildiečių vardu.

A. Didinas.

kingumo žodžių 
dvasinius bukietus 
mišias .kurių buvo 
kurių tarpe 9 buvo
kunigų. Ačiū už daugybę paau
kotų gėlių vainikų, kurių buvo 
kelios dešimtys ir kurie gaubė 
Onutės karstą.

NEW HAVEN. CONN

Ačiū už suraminimo tartą pa
guodos žodi, kuris stiprino ma
ne ir kitus namiškius sunkioje 
mums valandoje. Ačiū Apreiški
mo parapijos choro grupei ir jo 
vedėjui p. Jankui už gražų pa- 
giedojimą namuose. Taipgi ačiū 
jaunimo organizacijoms: cho
rui, sodalietėms ir C. Y. A., ku
rių nariai taip skaitlingai lankė 
velionę. Ačiū amžino rožančiaus
draugijai, kuri pasitiko savo na- į ra labai juokingas. Patartina 
re su vėliava ir žvakėmis bažny
čioj. Ačiū brangioms Sesutėms 
Domininkonėms ir Pranciškie- 
tėms už lankymą velionės, mal
das ir suraminimą. Ačiū gerb. 
kleb. kun. Pakalniui, už parody
tą didelį širdingumą.

Ačiū muzikams: mano žentui
Brundzai.
Visminui, 
bei choro 
spūdingai
dų. Ačiū “Darbininko" 
cijai už pareikštą per laikraštį

Moterų Sąjungos 33 kuopa 
rengia puikų vakarą, kuris į- 
vvks paskutinį sekmadienį prieš 
adventą, tai yra lapkričio 26 d., 
bus suvaidinta juokinga trijų 
veiksmų komedija “Mirta Čin- 
čibiraite’. taipgi bus dainų ir 
kitokių pamarginimų. progra- 
mui užsibaigus įvyks šokiai, ku
riems gros geras orchestras.

Trečiadienį teko nueiti į vei
kalo repeticijas, ir pastebėjau, 
kad visi energingai mokinas. 
Turiu pasakyti, kad veikalas y-

I

širdis ir sostinė yra atvaduota, 
i ir jau ant Gedimino kalno vėl 
po 19 metų plevėsuoja lietuvių 
trispalvė vėliava. Už tą visą 
prisiėjo Lietuvai brangia kaina 
užmokėti, nes kada Rusai pada
rė sutartį su Lietuva jie plėšė 
visas brangenybes iš bažnyčių, 
dirbtuvių ir kitų kultūrinių į- 
staigų. taigi Lietuvos kariuome
nei teko rasti daug suvargusių' 
žmonių, pabėgėlių iš Lenkijos ir 
kitu kraštu, kuriems vra reika- 11* - v
lingas maistas, drabužiai, pas
togė ir medicinos pagalba. Jau 
Lietuvos valdžia tam reikalui ■ 
paskyrė tam tikra sumą pinigų, 
bet. deja, 
našta sunki 
mente.
gyboj. 
tėvynainių 
tiesti pagalbos ranką broliams 
Vilniečiams. New Haven’o lie
tuviai labai gražiai dirbo Vil
niaus Vadavimo darbe ir yra 
surinkę skaitlingą sumą pinigų,

i dėl savo brolių praeityje. Taigi 
dabar, Lietuvai Vilnių atgavus, 
taipgi neturėtumėme 
šiame darbe, nes ten 
pagelba reikalinga.

Į Būtų labai malonu, 
lietuviškų draugijų 
atstovai be skirtumo susirinktų 
trumpoj ateityje pasikalbėti 

; Vilniaus reikalu.

kitoms draugijoms bei kuopoms 
nieko nerengti, bet pasistengti 
dalyvauti sąjungiečių vakare. 
Užtikrinu, kad visi gražiai pasi
juoksite.

GRAŽUS BANKIETAS

gražias ir iškilmingas 
priimt’ ' es, nenuleido 
bet kie viena komisija 

k i kuo greičiau-

Lietuvos Valdžios 
šiam kritiškam mo- 
vis reikia būti sar-nes

Taigi mūsų kaipo gerų 
priedermė yra iš-

Jankui. Žilevičiui, 
solistui Hofmanui, 

nariams, kurie taip į- 
giedojo laike pamai- 

Redak-

Žinios apie Vilniaus atgavimą 
ir Lietuvos kariuomenės garbin
gą įėjimą į Vilnių pasiekė mūsų 
kolonijos lietuvius. Visi sutiko 
ją džiaugsmingai ir didžiuojasi, 
tad Lietuvos valdžia rūpestin
gai pasidarbavo Vilniaus klau
simu. Tiesa Vilnius mūsų tautos

Moterų Sąjunę <>s Jubiliejinio 
Seimo Rengimo Komisija, sėk
mingai užbaigus savo darbą, su
rengus 
Seimui 
rankų,
uoliai dirbo, 
šia suvedus sav sąskaitas ir iš
davus užbaigto < arbo apyskai
tą bendrame Sc imo Rengimo 
Komisijos susirinkime. Pasiro
dė, kad visoms vieningai dir
bant. ne tik visos bilos apmokė
tos, bet liko ir gražaus pelno — 
SI 77.00.

Dalyką trumpai apkalbėjus, 
nutarta paskirt; dalį pinigų į- 
vairiems reikalams, (apie ku
riuos bus vėliau pranešta) ir 

i dalį paskirti iškėlimui bankieto 
visoms Komisijos darbininkėms.

Bankietas fryko vienoj iš 
puošniausių Vfcrcesterio valgy
klų, tai Putnum & Thurstcn's. 
Prie gardžių užkandžių ir links
mų atsiminimui iš neseniai pra
ėjusio Seimo, užsiminta ir apie 
rimtesniūs reikalus ir nustatyta 
gairės tolimesniam veikimui.

Mūsų garbės svečiai Šv. Kazi
miero parapijos vargonininkas 
p. Juozas Žemaitis, p. Jonas Či- 
žauskas Aušros Vartų parapi-

atsilikti
labai yra

kad visų 
bei kuopų

LIETUVOS VYČIŲ 20-to SEIMO RENGIMO KOMISIJA, 1932 m. — Iš kairės įdešinę sėdi: Ona Alasevičiū 
te. V. Tamuliūnas, kun. K. Jenkus, kun. K. Urbonavičius, kleb. kun. P. Virmauskis, Juozas Laučka ir B. Ka 
voliūtė. Antroje eilėje - Ona Kanapinskaitė - Grigaravičienė, P. Karlonaitė - Skadauskienė, Ona Petrušy- 
tė. J. W. Casper (laidotuvių direktorius), Ona Nevierienė, J Matuliauskaitė-Averkienė, St. Averkienė. 
Treč i oje eilėje: Danielius Averka, Albinas Neviera. Pranas Averka. Jonas Pilipauskas, Jonas Griciūnas, 
Kazys Viesulą, Pranas Razvadauskas ir St. Griganavičius. — L. Vyčių 17-ta A’girdo kp. šįmet švenčia 25- 
kių metų savo gyvavifrlb sidabrinį jubiliejų. Ta proga, iškilmingai mini šį jubiliejų tokia programa: šeš
tadienį — Šokiai, Copley Plaza viešbuty: sekmadienio rytą 9:30 vai. šv. mišios vyčių intencijai; sekmadi 
enio vakare 6 vai. bankietas parapijos salėje 492 E. 7th St. Programa įdomi. Visus kviečiame.

LIETUVOS VYČIŲ 13-to SEIMO RENGIMO KOMISIJA, 1925 m. Iš kai- j 
rėš į dešinę sėdi: V. T. Savickas, — pirm., kun. P. V. Strakauskas — pata- fe 
rėjas, kleb. kun. K. Urbonavičius — dvasios vadas, M. Karbauskas — var- į 
gininkas. Antroje eilėje stovi: J. Babinskaitė — rašt., K. Švagždytė, B. I 
Lukasevičiūtė, K. Vilutaitė, A. Grabijoliūtė. Trečioje eilėje: A. Kneižienė, j 
A. Saviliuoniūtė — rašt., V. Marcinkoniūtė, E. Jaskevičiūtė. Ketvirtoje ei- | 
Įėję: A. Bendoraitis, J. Petrauskas, V. Medonis, K. Ambrozas, A. Ivaška. į 
Penktoje eilėje: J. Zulonas, P. Daugžvardis (dabartinis Lietuvos konsu- I 
las, Chicagoje), V. Tamuliūnas. — Lietuvos Vyčių 17-ta Algirdo kp. šįmet • 
švenčia savo gyvavimo 25-kių metų sidabrinį jubiliejų.

jos vargonininkas ir mokytojas 
p. Kastantas Pauliukonis. savo 
nuoširdžiose kalbose pareiškė, 
kad visuomet taip vieningai 
siektume savo tikslo. Vakaro 
vedėja ir S. R. Komisijos pirm., 
p. V. Liutkienė iššaukė komisi
jų pirmininkes tarti kelis žo
džius, paskui nuoširdžiai padė
kota programų rinkimo komi
sijai ir jos pirm., p. Onai Sida
brienei, kurių uoliu pasidarba
vimu surinkta 
kad atliko ir gražaus pelno.

visas išlaidas atėmus, liko pelno 
apie 115 dolerių. Draugijos nu
tarimu, visiems baliaus darbi
ninkams buvo specijaiiai su
ruoštas vakarėlis, kuriame buvo 
daug pasakyta padėkos kalbų

Kalboms pasibaigus, p. J. Že
maičiui vadovaujant, visos da
lyvės dainavo įvairias, visų mė
giamas lietuviškas dainas. Nuo 
dainų nueita prie spėjimo įvai
rių lietuviškų mįslių. Tie spėji
mai sukėlė daug linksmo juoko.^visiems darbininkams. 
Daugiausiai atspėjusioms mįs
lių buvo suteiktos dovanėlės. 
Taip greitai prabėgo laikas ma
lonioj draugystėj, kad ir nepa- 

t pų- ^arsinimu sijutom. kad jau bu\ o laiKas 
i namo skirstytis. Girios Duktė

PfflLADELPHIA, PA.
MASKARADU BALIAUS PA
SISEKIMAS VISUS PATEN

KINO
Spalių - Octber 29 d. 1939 m. 

Šv. Vardo Draugijos įvyko me
tinis Maskaradų balius, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje 331 
Earp St.

Baliaus komisijai teko visapu
siškai per dvi savaites pašvęsti 
laiko dėl prisiruošimo, kad vis
kas būtų tinkamai sutvarkyta.

Ačiū geriems darbininkams, 
kurie veltui dirba, jiems yra 
garbė. Visiems žinoma, kad sun
kiausias darbas yra tiems, kurie 
dirbo per porą savaičių, kol vis
ką parūpino, kad balius tinka
mai pavyktų.

Visi matėme, kad Maskaradų 
balius buvo pasekmingas, ba
liaus dalyvių buvo pilna salė, 
kaip jaunuomenės, taip ir senes
niųjų. kurie savo atsilankymu 
parėmė Draugijos reikalus. Phi- \ 
ladelphijos lietuviai yra išsimė
tę. išsisklaidę, tad reikia daug 
laiko, kad padarius tinkamą pa
rengimą. Ačiū baliaus rengimo 
komisijai ir rengėjams, kurie 
nesigailėjo laiko ir finansų. Jie 
per keletą vakarų atlankė žymių 
geros valios biznierių, prašyti ir 
nesidrovėjo (nors prisieina akis 
kaityti) baliui paramos — do
vanų. Štai. Maskarado baliaus 
geradariai - rėmėjai, kurie duos- 

1 niai aukavo: Jurgis Kazamis-

kas, Petras Geležinis. Adomas 
Kubelčikas, Juozas Samsonavi- 
čius, Kazimieras Gauba, Stasys 
Žvigaitis, (graborius). Juozas 
Kavaliauskas, p. Lukas, p. Tau- 
liūnas ir p. Tamulis. Aukų su
rinkta apie 40 dolerių. Aukoto
jams. ir visiems atsilankiu
siems - rėmėjams. Šv. Vardo 
Draugija, ir baliaus komisija — 
rengėjai, darbininkai, nuošir
džiai dėkoja.

t

K. Dryža.

NETURTE MOTERIS GYVEN
DAMA. MIRDAMA PALIKO 

§120,000

Reikia pažymėti, kad jaunuo
menė baliuje tikrai mandagiai 
apsiėjo, nors buvo prisikimšę 
visi kampai, bet visų buvo links
mas apsiėjimas, ir pagirtina, 
kad šalinamos negražios kalbos 
ir kitokie nemandagumai. Jau
nuomenei garbė už mandagumą 
ir gražų elgimasį.

Draugijai, kiek teko nugirsti,

j.

Visai vargingai gyveno sena 
86 metų, amžiaus moteris. Julia I 
Preuss, 414 Morris St.. pietinėje | 
miesto dalyje. Kas tik ją matė, 1 
jai pagelbėjo ir jos namuose. I 
buvo skaitoma “poor Woman”. I 
Jai mirus, surado jos prastoj * 
lūšnelėj, paslėpta po visą namą, g 
bent keliose vietose. $102.000 ir į 
real estate, $18,000, visas turtas S 
siekė 120,000 dolerių. Kokių! 
žmonių randasi ir šiais laikais, s 
kenčia vargą, skurdą, o turtas ■ 
rūdyja ir po mirties kitam ten- ■ 
ka, nes nesako, kad būtų rastas* 
koks dokumentas, kam lieka tas® 
turtas. Nemažai ir mūsiškių taip® 
daroma. O tai vis skūpumas. kas®, 
privaro ir... Tai nelengva buvo ' 
skirtis, palikti. O. palieka...

K. Druža.-Ą

IZAIJAS SAKO:

š.

f

t
pranašas paklydo perIr

stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

• ■
■

Draugijų Vaidybų Ad
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVč
Urmininke — Eva Marksienė.

<>25 E. Sth St., So. Boston Ma.» 
Tel. So Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass. 

Rin. Rašt. — Marijona Markoniutė 
4115 VVashington St.. Rosiindale 

Tel Farkway 0558-W 
tdininkė - Ona Staniulifitė.

105 VVest <5th St.. So. Boston. Mase 
"varkdarė — Ona Mizsrirdienė

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
<asos GI.-—Marijona Aukštikalniene

111 H St.. So. Boston. Mass. 
'raugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai 
vakare pobažnytinėj svetainėj.

/isais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ai
ŠV. JOM) EV Et. PALAIPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švasrž Irs 
<501 6th St.. So Boston. Mass

Vice-Pirm Albinas P. Neviera.
16 VVinfield St.. So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Eoslcn. Massi

| Fin Rašt AleK’nndras Traška 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass

Maršalka Jonas Zaikis.
i 7 Winfield St... So Boston Mass
' Iždininkas Andrius Zaleskas.

702 Fifth St.. So. Boston. Mass
! Draugija laiko susirinkimus kae tref 

čią r.edėldien; kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parąpijos salėj, 49J 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

I

I



Antradienis, Lapkričio, 14,1939

Įvietinesžinios
ŽINUTES

Sekmadienio vakare, bažnyti
nėje salėje, parapijos vaikai- 
mergaitės vaidino gražų veikalą 
“Liurdo Stebuklai”. Sesutės mo
kytojos taip lošėjus gražiai pri
rengė, kad mano manymu tas 
puikus vaidinimas turėtų būti

pakartotas keiįs kartus. Žmonių 
buvo labai daug. Amžinojo Ro
žančiaus draugija rūpinosi žmo
nių pakvietimu. Pelno susidarė 
|150.00 našlaitynui, Elmhurst, 
Pa. Pertraukoje kalbėjo žmogus 
iš Sovietų Rusijos, kurs ten bu
vo pasmerktas 10 metų sunkiam 
darbui giriose. '

leistas, bet kur jis yra da
bar niekas nežino.

Kaip žinome, advokatų 
organiazcija iškėlė Dowd’- 
ui bylą. Kaltina jį kyšių ė- 
mime. Sakoma, kad Dowd 
savo advokatui įteikęs re
zignaciją, kad įduotų teis
mui.

K A iilMODSiil V B ABI A VI AMUBMHjunpecity duvnigvNMs 
kvt Gausus

DAKTARAI
Parapijos knygynas šią savai

tę bus atidarytas trečiadienį ir 
ketvirtadienį, 7:30 vai. vak.

—- - - - - - —- - - - - - - - - - - -
Kaip Lietuva Minėjo Spaliy 9 f *■"**. “

Į (aktorius Ryty poetikoje,” 
be aiškių autentiškų tfeių“Aš Mirsiu, Kad Vilniaus Kraštas 

Butų Laisvas”

jas yra Sovietu PU*
^utiniu laiku svarbiausias

— nespėliosim, ar lietuviu 
viltys galės būti realįjuo- 
tos bent iš dalies.

GRABORIAI

. BAL8AMUOTOJ A8

Turi Notąro Teisto

254 W. 8roadway,

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2680

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

(pagal sutarti)

Ketv. vakare, parapijos salė
je, B. 7th St., yra pamokos lie
tuvių kalbos. Visi kviečiami į 
pamokas.

nu Federacijos skyriaus susirin
kimas įvyks penktadienį, vaka
re, po šv. Valandai, bažnytinėje 
salėje.

Tel. TROwbridge 9330.

JohnRepriifc,M.B. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ŠSIRENDAVOJA 5 šviesūs 
kambariai su vigais “improve- 
nentais” ir su šiluma. Yra du 
ūazzai. Renda $30.00 į mėnesį. 
Nuolaida gerai šeimynai. Atsi
šaukite, 32 Juliette St., Dor- 
ihester, Mass. (near Fields 
>>rner). (3-7-10)

FAIEŠKAU savo vyro Juozapo 
pakučio. Kilęs iš Ražaičių k., 
.Raseinių apskr. Į Ameriką at
vyko 1912 m. Gyveno Beloit, 
hVis. Paskui kovo 5, 1921, išvy- 
Hco į Worcester. Mass. pąs brolį 
■Antaną. Iš ten gavau apie porą 
^laiškų ir po to nieko apie jį ne
girdėjau. Dabar ištiko labai 
svarbus reikalas apie jį sužino
ti. Pats ar jį žinantieji tuoj pra
neškite. Pirmutiniam pranešu
siam apie jį — gyvą ar numiru
sį — tikrą žinią duosiu $5.00. 
^Adresas: —

Oną Rakutienė,
3230 So. Green St., 

(6-10) Chicago, III.

-1940-
y Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
^atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
[tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
■nišką, spausdinti keturiomis 
Spalvomis, 15x20 didumo, labai 
kilikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė do- 
lyana pasiuntimui Lietuvon. Kai
na 25c už vieną. Užsakant pažy- 
mėkit kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.
| Agentai norintieji paFdavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANPARD CALEBiDAR 
company 

a 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

(6-1T)

Lapkr. 11 d., apsivedė Petras 
Lekniekas su Marijona Bumic- 
kaite, gyv. 91 Silver St. Liu
dijo Petras Macevičius ir Mari
jona Jarusevičiūtė.

Lapkr. 12 d. Albertas Giedrai
tis apsivedė su Alena Sabaite, 
gyv. 451 W. 4th St. Liudytojais 
užsirašė Juozas Gedraitis 
Magdalena Sabaitė.

ir

Šliūbas buvo ir Kazimieros Ba- 
lulytės, gyv. 77 Morą St., Dor- 
phester, su Richardu T. Ryan. 
Jiems, paliudyjo Pranas Feroli- 
to ir Pranė Balulytė.

Jo Eminencija Kardinolas O’- 
Connell paskelbė katalikiškų 
knygų savaitę lapkr. 12 iki 19. 
Per tą laiką viešuose knygynuo
se bus išdėtos katalikiškos kny
gos. Tinkamų knygų sąrašas 
randasi šios diecezijos organe 
laikrašty “Pijot”. Didžiausiame 
viešame knygyne, Copley Sq., 
kas vakarą, bus sakomos pra
kalbos apie katalikiškus rašyto
jus ir knygas.

DR. Wm. DUSEVIČIŲ 
APLANKĖ “GARNYS”

Lapkričio 10 d. pas pp. Duse- 
vičius (Dr. Duserick) atsilankė 
“garnys’’, palikdamas gražų 
sūnelį. P-nia Frąnces Dusevičie- 
nė randasi Šv. Margaritos ligo
ninėje, Dorchesteryje. Kaip mo
tina, taip ir sūnelis jaučiasi pui
kiai.

SVEIKSTA

Lapkričio 6 d. šv. Margaritos 
ligoninėje Dr. Wių- Dusevįčius 
padarė apendicito operaciją Sta
sei Vaiatkevičienei (Wallace). 
Ligonė jaučiasi gerai ir už poros 
savaičių žada grįsti namo.

Pereitos savaitės pabai
goje Suffolk county (Bos
tono) šerifas Dowd buvo 
New Yorke. Policija jį ra
do sužeistą gatvėje. Nu
vežtas į Bellevue ligoninę. 
Dowdo kišenėse rado 
$$,000. Jo žmona, sužino
jus apie savo vyro nelai
mę, išsiskubino į New Yor- 
ką. Dowd iš ligoninės pa-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misa, vaisius, Orlove* Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. NuCję I bilf kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushiunas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumNa 8792 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
91S E. BROADWĄY,

Tel. SOUth Boston 9387 
Pristatau ICE CREAMą Ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Pertos Matėt
F. B»ttru*i9n«« ir P- KHuga, 8av. 
753 Broa<tway, Tai. 8OU 3129 

SO. BOSTON, MA88.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai. kurie skeiMari “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

▼M akeibkiUto “Darbiaiake“.

Sekmadienį, lapkričio 12 
d., parapijos svetainėje į- 
vyko ALRK Moterų Sąjun
gos apskričio suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 60 ats
tovių, viešnių ir svečių. 
Klebonas kun. P. Virmaus- 
kas pradėjo suvažiavimą 
malda ir nuoširdžiai svei
kinimo kalba. Suvažiavi
mą gražiai vedė p. Mažei
kienė iš Worcester; pagel- 
bininkė buvo p. A. Kneižie- 
nė iš Norwood; raštininka
vo p. L. Venčienė iš Law- 
ręnce. *

Suvažiavimas buvo tvar
kus ir gausus gražiais nu
tarimais.

Kada Jung. Valstybių 
Kongreso komitetas, ku
riam vadovauja kongres- 
mąnas Dies, iškėlė viešu
mon komunistų priešame- 
rikoninę veiklą, tai komu
nistai jau šaukia, kad rei
kia steigti fondą “savęs ap
sigynimui”. Kas gi komu
nistus puola? Dies komite
tas nepuola komunistų, o 
tik nori apsaugoti Jung. 
Valstybes nuo komunizmo 
pavojaus. Dies komitetas 
taip išgąsdino komunistus, 
kad jie nė nežino ką daryti, 
kad išsigelbėti nuo gėdos, 
kurią jie užsitraukė veid
mainiaudami. Komunis
tai savo veidmaininga poli
tika apgavo daug ameri
kiečių. Jie įtraukė į sayo 
kontroliuojamas organiza
cijas valdžios žmones, ku
rie nesuprasdami komu
nistų veidmainiavimo ir 
suktumo tapo komunizmo 
aukomis. Dies komitetas 
nutraukė kaukę nuo kor 
munizmo veido ir parodė 
visiems, kad komunistai 
lošia Judo roles, kad jie 
ruošia pražūtį Jung. Vals
tybių demokratijai.

Komunistai jau suorga
nizavo naują organizaciją 
ir ją pavadino: “Komitetas 
Civilių Teisių Komunistų 
Partijai”. Tas komitetas 
jau šaukiasi į visus, kad 
duotų pinigų “savęs apsi
gynimui”. Nė cento komu
nizmui. Lai jie “gynasi”, 
bet sąmoningi amerikie
čiai neturėtų duoti komu
nistams savo sunkiai už
dirbtų pinigų.

Jeigu amerikiečiai buvo 
suklaidinti pavadintomis, 
gražiais vardais organiza
cijomis, tai dabar Dies ko
mitetas turėtų atidaryti 
visiems akis.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti 
los didenybę.

MEDUS

šie*

Kąųnas — Spalių 9 d., 
Vilniaus pagrobimo 19 me
tų sukakties dieną, Kaune 

■prie Nežinomojo Kareivio 
' kapo, Karo muziejaus so
delyje įvyko nekasdieniš- 
. kos apeigos. Vakare prieš 
vėliavą nuleidžiant, pilnas 
sodelis prisirinko Kauno 
visuomenės ir kaikurios 
organizacijos, pagerbti 
Lietuvos karžygių, žuvusių 
už krašto laisvę. Ta proga 
dr. Juška pasakė prakalbą, 
pabrėždamas dienos rimtį 
įr jos reikšmę, taip pat pa
reikšdamas, kad tokįaįe 
momentais pagerbimas žu
vusiųjų už laisvę yra tikra
sis tautos stiprėjimo ir pa
siryžimo įrodymas eiti tų 
garbingųjų brolių eitais 
keliais. Laisvės Varpui 
skambinant buvo padėtas 
vainikas prie Nežinomojo 
Kareivio kapo, Įr pagriež
tas Lietuvos himnas ir 
malda už mirusius, šios 
žuvusiųjų dėl Lietuvos lai
svės pagerbimo iškilmės 
buvo transliuojamos per 
radio. Spauda tą dieną įdė
jo daug straipsnių apie 
Vilnių įr didžiąją lietuvių 
tautai skriaudą.

“Liettivos Aidas” straip
snyje “Didžioji mūsų tau
tos skriauda” be kit ko ra
šo: “Lietuvos valstybės li
kimas Suvalkų sutarties 
ribose su sostine Vilniuje, 
be abejo, ligi šios dienos 
būtų buvęs visiškai kitoks. 
Galimas daiktas, kad ir 
kaimynų santykiai būtų 
buvę kiloki; galbūt, ir len
kų valstybės likimas šių 
metų rugsėjo mėnesį kiek 
kitaip atrodytų. Nesantai
kos dvasia, nusitęsusi tiek 
metų neapykantos ligi len
kų ultimatumo, viską da
rė piktam. To pikto pasė
koje daug lietuvių neteko 
net žiauriai atimtų gyvy
bių. AntąĮ, vienas lietuvis, 
lenkų kariuomenės karei
vis, paskutinį mirksnį, 
kai buvę nuteistas mirti ir 
sušaudomas, jau užrišto
mis akimis sušuko: “Aš 
mirštu, kad Vilniaus kraš
tas būtų laisvas”.

“Tokia žmogaus tragedi
ja, susieta su tautos liki
mu, negali neturėti savo 
brolių širdyse amžino at
garsio, kovos šūkių ir le
gendų, kurios stiprina kar
tas bet kuriais atsitiki
mais, bet kuriomis nevil
ties valandomis budėti, 
ryžtis ir, reikalui esant, 
mirti.

“Šių metų rugsėjo mėne
sį 8uvaikų sutarties kon- 
tragentas sulūžo savo vals
tybę® statyboje. Tam pik-| 
tui ir męs savo juodus rė-j 
muę ir perrištas vėliavas 
panąįkiRamę, bet Vilniaus į 
ilgesy® pasilieka kaip bu
vęs, ųęs jo istorija neatsie
jama nuo lietuvių tautos 
istorijoj. Kaip ten bebūtų, 
tauta turi savo misiją, ne
žiūrint į sutartis, kurios 
dažnai laužomos, nežiūrint 
į visokias situacijas, ku
rios visuomet tėra laiko ir 
amžiaus padaras”.

“XX Amžius” straipsny
je “DvideŽimtą kartą” ra
šo: “Beveik nuostabu, kad 
maža Vilniaus teritorija y- 
ra sudominusi iž karto tris 
valstybes. Lietuva, Lenki-

I
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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 arbata 
ar kavą vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” ądm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

ją ir Sovietų Sąjunga daly
vauja Vilniaus problemoje 
nuo pat pradžios arba kaip 
pretendentės arba kaip 
sprendėjos.

“Naujos mums artimųjų 
rytų komplikaeijos tam 
tikru atžvilgiu primena į- 
vykusias prieš 19—20 me
tų. Būtent, susidūrus So
vietų S-gai su Lenkija, vėl 
spontaniškai iškilo Vil
niaus problema. Iš naujo 
ji suintrigavo ne vienus 
lietuvius... Lietuviai ir šia
me kare paskelbę neutra
lumą ir lojaliai jo laikyda
miesi, tebepasitiki savo 
ginčus spręsti taikiu, dery
bų keliu. Žinoma, vyriau-

“Su naujomis situacija? 
mis plūitelėjusįos lietuvių 
viltys, net tuo atvejų, iei- 
gu tos visiškai nepaaiBektų 
reaiisueti, nebūtų dingu
sios be naudos. Jos davė 
šiomis dienomis iš naujo 
pagyventi visai tautai vie
na, vieninga dvasia- Ir tai 
ne bendru vargu, baime, o 
bendromis aspiracijomis ir 
ateities perspektyvomis,,. 
Politikėje jeigu kąs duoda
ma, tai ae veltui . Do ųt 
dės. Kad galėtum priimti 
ir kad galėtum duoti, reL 
kalinga ypatingo vieningų^ 
mo, visos tautos geležinės 
diseiplinos...”

f|FV«B. hpU: Mi DprcMsUr Avą.
Toj. COLųmiąą «3T,

LAIDOTUVIŲ BIRgKTORJUS Ir 
BALSAM UOTėJ AB 
NGTA«¥ PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
8a. Besteli, Įlaša. 

Pstaniavtmaa Dieną Ir Nakų.
Rtoidtarr: 199 M 8t., So. Uostom 

Tol. ŠOU Boston 1437 
▼si. 80U Btoton 3880.

ZALETSKAS 
Funeral H#me

544 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

O. A. Zaletskas F. E. Zalstakas 
OęrtpriaJlr Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Kbplytta Urmonims dykai 

NOTARU PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2888

TYTUVĖNŲ ROMANTIKA
(XX) Tytuvėnų mieste

lis guli tarp Žemaičių miš
kų ir kelių, kurių vienas 
nepaprastai gilus — net 40 
metrų gilumo.

Meškeriojimo meną mėg
stantį žmogų vilioja ežerai, 
o — linkusį į kontepliaci- 
jas, — sena vienuolyno 
bažnyčia koplytėlė, kukliai 
prie žemės prisiglaudusi. 
Kairėje pusėje yra laiptai, 
kurie veda į altorių. Prie 
pirmosios pakopos perdė
tas barjeras taip, jog žmo
gus stačias nepraeitų. Mat, 
laiptų viduriu ant kiekvie
nos pakopos akmenyje yra 
dėtos brangios relikvijos 
apvalios formos, penkių li
tų didumo. Pro barjerą 
žmonės pralenda klupsčio
mis ir taip keliais lipa į vir
šų. Prie kiekvienos relikvi
jos sustojama ir sukalba
ma malda. Tada prie alto
riaus dar pasimeldžiama ir 
Žemyn grįžtama jau sta
čiomis, kitais laiptais.

Tytuvėnų vienuolynas 
rodos 1614 metais pasta
tytas. Vienuolyną ir bažny
čią pastatė vienas vietos 
dvarininkas, kurio paveik
slas ir dabar tebekaba. 
Statyba labai senoviška, 
sienose matyti mūryti di
džiuliai akmenys. Bažny
čios bokšte kai kada būta 
įrašų, bet dabar jie nublu
kę.

Pasaulininko akimis žiū
rint, niauru buvo tiems 
vienuoliams, kurie šitose 
siaurose celėse gyveno. 
Durys siauros, langeliai 
siauri. Yra viena celė, kuri

palikta taip, kaip atrodė 
prieš daugel šimtmečių. 
Įštrupėjusiose sienose dar 
tebežymu vienuolių maldų 
žodžiai, apaštalų posakiai, 
krikščioniški aforizmai. 
Taip pat tebėra vienuolių 
užrašų knyga, į kurią jie 
susirašydavo savo dienos 
įspūdžius, išgyvenimus, 
maldas. Celė užrakinta, ir 
ne kiekvienas gali į ją pa
tekti. Kitos celės restau* 
ruotos, baltai išdažytos. 
Jose pastatyta po porą pri
mityviškų lovelių pakelei
vingiems ir per atlaidus 
suvažiuojantiems kuni
gams.

Celiy daugybė. Ilgas ko
ridorius, siauras, sienose 
pilna senoviškų paminklų. 
Štai Kristus parpuolęs po 
kryžium, štai vėl kažkoks 
šventasis. Viskas atrodo 
buvę dar taip neseniai ir 
vis dėlto viskas taip sena, 
labai sena...

Visai netoli bažnyčios 
matyti gili ir plati dauba. 
Ji dabar apaugusi trąšia 
žole ir primena žalsvą di
delį dubenį.

-— Kas tai per daiktas? —• 
teiraujas.
— Čia, kitados buvo eže

ras, — atsako, —r bet nese
niai jį nuleido, ir dabar li
ko tik jo dugnas.

Aukštaičiui keistą įspū
dį padaro Žemaičiai, kurie 
prieš kelis šimtmečius bu? 
vo apsupti neįžengiamų 
miškų ir kuriuose dar da
bar tebežaliuoja šimtme
čiai medžiai. P. K-as

Į

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 

> vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
i $1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
S66 West Broaduay, South Boston, Mass.

y, šioje kny-

i

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
! Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teisės ir 

Priedermes
! Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygeli daug 

jums padės, nes joje randasi diug Klausimų ir Atsabyno 
sagių ir UetaTtų kalboje?

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus: J

“DARBININKAS”
i 866 W. Broadway, So. Boston, Mass. ;
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(WRUBLIAUSKAS)
LIETUVIS GBĄBPRIU6 Ir

BALSAM UOTOJA8

1156 Washington Si.,

Brocktono Offlce:
84 FW0 St.

Tol, Brockton 2005

ii

■s*

tamUMs
Laikrodininkas

Parduodu |vairiaurtos rikttes auk- 
ątataa Ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

3H WE»T BROADWAY 
Bs. Bsston, Mass.

PeterP.Hevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengi Jas.
Sodeu aU, Stot Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
8—8—9—12 mėnesių ižsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso Ir stato kaminus. 

Garas Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston. 
TEL. 8OU 1452 

ApokaitMavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Pkunberis
C. 4. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St,
SO- BOSTON, M A 83. 
Namų tel. ŠOU 0348

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

į South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
»<, Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame
j Tel. ŠOU 9530
541 8roadway So. Boston, Mass.

_• Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
isi verti skaitytojų paramos.

Visi skelblįfes “Darbininke".

i OueeR Am Landry, Iik.

1
7—9 Ellery St„

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Jei norite, kad Jūsų drabužiai 

būtų tvariai liplauti, 
paveskite tj darbą mums.



LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS II

(IŠTRAUKOS) l

Spalių 2 d. 1939
Miela Motinėle.

Ačiū už laiškelius, kurių 
taip ilgai laukėme.

Jaunučių choro vakarėlis 
gražiai pasisekė. Jaunieji 
artistai visus stebino savo 
gabumais. Ypač stebėjosi 
biazilai. nes jie mums sa
kė. kad jų vaikai niekuo
met negalėtų tokio veikalo 
pastatyti. Kad nebūtų bu
vę tiek išlaidų už salę ir 
leidimus, tai būtų likę gra
žaus pelno. Bet ir taip ne
galima skųstis. Apmokė
jus visas išlaidas pelno lie
ka šešiolika dolerių. Dabar 
reikės pradėti kitą veikalą 
Kalėdoms.

Šiandie, ar rytoj, atva
žiuos delegatas i mokyklą. 
Jau kitas lietuvių mokyk
las atlankė ir visur tomis 
dienomis, kada Seselės 
dėsto tikybą. Jos turėjo 
kalbėti portugališkai su di
deliu ponu.

Kalbos egzaminai jau pa
keisti. Jie bus tik vieną i Po ilgos sausros vakar 
kartą metuose, spalių mė- galutinai sulaukėme lie-i 
nesyj. Už dviejų savaičių taus. Kaip tik iškrito_ pir- 
vėl reikės padrebėti. Kad mieji lašeliai. Seselė M.

1 parūpinti kitą kunigą. Ka
dangi čia. Vilią Zelinoj, ne
turime koplytėlės, susi
telkti būtų sunku, ji sakė, 
kad užleis mums vieną iš 
jų vasarnamių, kur galėsi
me netrukdomos atlikti 
rekolekcijas. Tikrai. Moti
nėle. ji yra tokia gera, to
kia rūpestinga. Klausiau, 
kiek reiks mokėti už Sese
lės Marcelinos ir Seselės 
Karolinos kalbos pamokas 
— atsakė: “Una Avė Ma
ria”, “Vieną Sveiką Mari
ją”. O. paskui, sako, laike 
atostogų ji norėtų, kad 
mes jų Seselėms padėtu
me su anglų kalba. Žinoma.

. mes tai su mielu noru pa
darysime. Kaip nors iš- 
kombinuosim su jomis pa
gyventi. tai ir mums bus 
progos portugališkai dau
giau kalbėti. Kaip tik vis
kas bus galutinai sutvar
kyta. aš Jums parašysiu.

Rūpinamės, kaip bus su 
Lietuva. Kol kas dar neži
nome, ar toliau gausim pa
šalpos ar ne.

D ABBINIHEAS

t

I
Pažymėkite Numerį Rašyda

mi Natūralizacijos Biurui
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VIEŠAS KVIETIMASimigrantui. Foreign Lang- 
uage Information Service, 

,22 Fourth Avenue, New 
York City turi knygutę 
“How to Bring Friends and 
Relatives to the United 
Statės”, kaina 10 centų, 
kuri knygutė gal tamstai 
būtų naudinga.*

go round the mulberry 
bush”, bet čia tas “bush” 
tai tikras medis. Mūsų 
darže yra taip tokie me
džiai ir visi pilni vaisių. 
Kasdien išeinam žiūrėti ar 
jau išsirpusios uogos. Jos 
labai skanios. Jau tuoj pra
dėsim “mamonus” rinkti. 
Mamonai tai panašūs į 
“cantaloup”. x ____ „

Gavau abi muzikos kny- trų popierų (arba pilnos pi- mokėta $75. sutrumpinti 
gas, kurias prisiuntėt mū- lietystės), bet dėl klaidos laiką imigrantui. Kiek

* ~ ----------- i-i—-j- i mums yra žinoma, nieks to
negali daryti. Išduodamas 
Amerikos vizas, Amerikos 
konsulas seka, kas 
miau atvyksta tam pir- buvo'^rmainytoš? 
miau viza duodama . Gal 
Žm-°2ėlki?jP.t?AilbeAn^S dento’pasira’šymū 

kimo, kur konsulas išdavė

las mano draugas, sutrum
pinti imigrantui laiką, ad
vokatui davė $75. Ar ir aš------------------------- . 1

Klausimas — Atvažia- galiu taip daryti? 
vau legaliai 1928 m., ir tuoj Atsakymas — 
prašiau pirmų popierų. Po kad tamsta klysti, kuomet 
penkių metų aš prašiau an- sakai, kad advokatui už-

Tikime,

Naujos Pašto Ratos 
Knygoms

vėl reikės padrebėti. Kad mieji lašeliai, Seselė M. 
tik ta komisija nebūtų to- Norbertą bėga . sujungti 
kia griežta. ’ motor’ą prie šulinio. Girdi.

Klausėte. Motinėlė, apie sako, jau gal gausim van- 
mūsų metines rekolekci- dens. Per tris savaites sko- 
jas. Kadangi mūsų moks- linomės vandens iš kaimy- 
lo metai baigiasi lapkričio ™!-Jų šuliniai gilesni už 
mėnesio paskutinę dieną.; mūsų, tai jiems vandens 
tai dar neatlikome. Bet jau ilgiau užtenka, dėlto ir 
pradėjau apie tai rūpintis, mums paskolina. 
Kalbėjau su Seselių Sale-; 
ziečių Vyresniąja ir jos! 
klausiau, ar mums būtų 
galima prie jų prisidėti re
kolekcijų metu. Jei jų kon
ferencijos mūsų reguloms 
nepritiks, ji žada mums

b’u?v.r:T>5i Seiles

ža- 
ne- 
tos

LDS Connectieut apskričio 3 
metinis suvažiavimas įvyks lap-1 
kričio 26-tą. 1939 m.. Hartford,F 

,'Conn. Sesijos prasidės 1 vai. p.!
p.. Švč. Trejybės parapijos mo- 

j kyklos salėje, 339 Capitol avė., 
■ kampas Broad St. Apskričio 
nustatyta tvarka, Šv. Mišios už
prašytos už gyvus ir mirusius 
LDS narius įvyks 19 d. lapkri
čio, 10 vai. Švč. Trejybės par. 
bažnyčioj, Hartford, Conn. Tadsų prašymu. Gal vėliau su- — ne mano klaida buvo — 

lauksim Šv. Pranciškaus mano aplikacijoje man an- 
škaplerių. tros popieros atsakytos.

, išsiėmiau 
pirmas popieras antru kar
tu, ir 1936 m. prašiau pil
nos pilietystės. Išlaikiau 
kvotimą ir užsimokėjau 
savo mokestį, bet iki šiam 
laikui dar negavau piliety- aplikantui vizą prieš jo lai
stės certifikato. Ką turiu 
daryti ?

Atsakymas — Patariame 
tamstai pasiųsti laišką na
tūralizacijos ofisui, kur iš
laikei kvotimą, ir kur užsi
mokėjai mokestį, prašyda
mas peržiūrėti tamstos rei
kalus. Rašydamas neuž
miršk pažymėti tamstai 
duotą numerį. Tą numerį 
rasi ant postkartės, kurią 

fišo? kada jie pranešė^ kur1 kvota yra 377 imigrantų 
ir kada reikia nuvykti su U^^us. ^Ba^sį^io^
liudininkais.

i “file number 
visų laiškų ir kortelių, ku
riuos gavai iš natūralizaci
jos ofiso.

Metai Nesulaiko Pilietystę
I 

Klausimas — Atvykau į 
Californijos valstybę ba
landžio mėn., 1927 m. Nie
kad neprašiau pilietystės.

. Ar jos dabar galiu prašyti ? 
t Atsakymas — Kaikurie 
į natūralizacijos teismai at

sako Amerikos pilietystę 
ateiviams, kurie per seni, 
ir kurie išgyveno Jung. 
Valstybėse per daug metų 
netapdami piliečiais, jeigu 
tik žino, kad tie ateiviai no
ri dabar įgyti pilietybę, 
kad jie būtų tinkami dėl 
senatvės pensijos. Kadan
gi esi ūkio savininkas, mes 
manome, kad tamsta ne
reikalauji senatvės pensi
jos, ir neieškai pilietybės 
tam tikslui. Patariame pa
duoti aplikaciją pirmoms 
popieroms ir tapk piliečiu, 
kaip greitai galima įstaty
mu.

Seselės mano dar gana Tada, 1934 m., 
gražiai laikosi. Mus tikrai 
Dievulis laimina. Motina 
Karalina, Salezietė, pasa
kojo apie vieną jų jaunutę 
vienuolę, vokietę, kuri čia 
atvažiavo veik tuo pačiu 
laiku kaip mes. Pagyvenus 
čia du mėnesiu turėjo vyk
ti į sanatoriją, kur ir dabar 
tebėra. Atvažiavusi ji su
sirgo branchitu, paskui 
plaučių liga. Ji tik 23 me
tų.

Ar mūsų Seselės jau grį
žo iš Lietuvos?

Sveikinu visas!
Jūsų Kristuje,

Sesuo M. Julija.

i
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Lietuvos “Eltos" Žinios
(Spalių 13 d. š. m.)

Pilnųjų Blaivininkų 28 
Seimas įvyks lapkričio 26 
dieną šv. Kazimiero para
pijos salėje \Vorcester. 
Mass. Todėl visus dvasiš
kius ir blaivybės prietelius 
nuoširdžiai kviečiame šia
me seime dalyvauti.

Visos gyvuojančios blai
vininkų kuopos malonėki 
te šaukti susirinkimus ii 
išrinkti kuo daugiausia at 
stovų, idant šis seimas bū
tų skaitlingas.
Kun J. J. Jakaitis. Dvasios Vada;

Kun. P. Juškcitis. Pirmininką:

V. J. Blaveckas. Ražtininkas

Mūsų gamta vis dar 
liuoja. Mūsų pavasaris 
toks kaip Jūsų. Nėra 
gyvybės, ir nejauti žmogus
to naujo atgimimo. Vis ža
lia ir žalia. Vaisiai tai šiek 
tiek keičiasi. Nors laran- 
gių ir bananų visuomet y- 
ra. bet dabar skaitosi ne jų 

‘ laikas, šiuo metu noksta 
“ameixes”. Kas tos Amei- 
xes, klausiate? Kaip Jums 
išaiškinti, nežinau, nes A- 
merikoj jų nėr. Iš jų sko
nio negaliu prie nieko pri
taikinti: nors kaikurios
Seserys sako, kad lig sly
vos. Angliškame žodyne ir 
ko — “plum”, bet visai ne- 

; panaši. Vaisius mažas, vi
duryj dvi ar trys didelės 
sėklos, o kaip atsimeta sė
klos mažai kas lieka. “Tai 
tik zabova” klebonas sako. 
Dar kitas vaisius tai “mul
berry”. Man būnant namie, 
teko tik dainuoti “As we

i

BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i tavernas ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

I

BOSTON BRANCH
1410 (’olumbia Rd.,

South Boston

CO ETlswGrfh St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5 4335

PHONE
So. Boston

2271

Klausimas — Ar man ga
lite pranešti ar žemesnės kviečiame visas LDS Conn. ap- 
pašto ratos, kurios išsibai- \ skri<-io kuopas skaitlingai iš- 
gė birželio 30 d., ant knygų rinkti atstovus į.šį suvažiavi- 

> ■ mą. pagaminti naudingų įneši-
Atsakymas — Su prezi- ir raportus iš kuopų veiki- 

~ , , , V4VA1VV U-MJ vi j ---- —
nežinome nei vieno atsiti- n^s paįĮO ratos ant knygų; m*šių aukoje, tą dieną Hart-

ką.

* . 4 ■

gavai iš natūralizacijos o-

Kaunas — Nuvargin
tiems vilniečiams sušelpti^ 
jau pirmąją dieną visuo
menė ir organizacijos pra
dėjo nešti stambias aukas. 
Pieno ūkio kooperatininkų 
šeima paskyrė 100 tūks
tančiu litų vertės pieno 
produktų. Pienocentro 
bendrovių tarnautojai ski
ria dienos uždarbį. “Lietū
kis” paskyrė 10,000 litų 
vertės grūdų, o tarnautojai 
6.000 litų. Mažeikių versli
ninkai paskyrė vagoną ru
gių, Sveikatos departa
mento direktorius Miskus 
aukavo 1000 litų, o jo žmo
na visą savo ūkio šių metų 
derlių. Kauniškis Vincas 
Steponavičius 1000 litų, 
Žemės Ūkio ministerijos 
šaulių kuopa 1500 litų, Fi
nansų ministerijos tarnau
tojai 1300 litų ir eilė kitų 
mažesnėmis sumomis.

Švenčionys, Vilniaus kr. 
Čia gyventojai lenkų pas
kutinėmis dienomis nema
ža nukentėję nuo anarchi
jos ir banditų, kurie buvę 
pradėję plėšti žmones, y- 
pač lietuvius ūkininkus. 
Maskvos laikraščiai skel
bė, kad tokie banditai esą 
išgaudyti ir aitduoti teis
mams.

Nors šiemet dėl oro sąly
gų daugelyje Lietuvos vie
tų vėlokai bepasėti rugiai, 
tačiau jau ir šiaurės Lietu
voje jie yra gražiai sudygę. 
Dėl nepaprastai sausos va
saros ir rudens, keliai šie
met nė kiek nepablogėjo, ir 
spalių mėnesį keliais tebe-

44.

Vizos Po Romanuos Kvota

PereitaisKlausimas
keliais metais aš stengiaus 
parsitraukti savo brolį iš 
Romanijos, bet jos kvota 
per ilgą laiką išsibaigus. 
Kokia yra dabartinė padė
tis?

Atsakymas— Romunijos

žemes- mo- Taipgi kviečiame dalyvauti ;

buvo pailgintos dar dviems 
metams, iki birželio 30 d. 
1941 m. Rata yra centas ir 
pusė už svarą nepaisant 
zonos.

forde. Kurie dėl kokių nors , 
kliūčių negalės dalyvauti, tai ta! 
intencija lai išklauso šv. mišių 
savo parapijų bažnyčiose.

Kviečia visus —
Dr. M. J. Colney, apskr. pirm. 

B. Mičiūnienė, Rast.

Numerį — 
” — rasi ant

d., 1939 m. gauta 16,000 ap
likacijų dėl vizos. Aišku, 
kad šiandien sunku išgauti 
vizą Romunijos kvota.

Parsitraukimas Giminių Iš 
Europos

Kur Randasi British Guiana
irikos valdžios pusės nėr 

Klausimas — Sąryšyje jokių pasipriešinimų tam, 
su laikraščių pranešimais, bet naturalizuotas pilietis 
kad Anglija ketina siųsti 
gyventojus, ypatingai pa
bėgėlius į Guiana, ar man 
negalite paaiškinti, kur ta 

į vieta randasi?
Atsakymas — British 

į Guiana randasi Pietų Ame
rikoje. Šiauriniame kran
te. I vakarus nuo Guiana 
guli Venezuela ir į pietus 
Brazilija. Ji apima net 
90,000 ketvirtainių mylių 
ir gyventojų turi apie 312, 

! 000. Didžiuma žemės yra 
tankumynai, bet randasi 

• ir daug mineralų. Nėr žino- 
j ma. kiek šitą British Guia-

Klausimas — Išgyvenau 
net 12 metų Jung. Valsty
bėse, bet dar neesiu pilie
čiu. Noriu parsitraukti sa-> na ga)įma pagerinti augi- 
vų sūnų ir jo mergaitę į; nimui javųš 
Jung. Valstybes iš Austrą-| 
Ii jos. Ką turiu daryti ?

Atsakymas — Jie turės' 
atvykti čion kaipo paprasti 
imigrantai, be pirmenybės 

•kvotoje, po kvota šalies 
kur jie gimė. Jeigu tamsta 
būtum pilietis sūnus ir jo 
duktė negautų jokių privi
legijų pagal mūsų imigra- 

' ei jos įstatymą, bet turėtų 
atvykti kaip nepirmenybės

Darbo Leidimai Svetimose 
Šalyse

*

I

7’

gali pamesti jo pilietybę, 
jeigu jis gyvena du metu, 
ar ilgiau, savo gimtinėje 
šalyje, ar penkis metus, ar 

i ilgiau, kitoje svetimoje ša- 
įlyje arba jeigu jis įsteigia 
nuolatinę rezidenciją už
sienyje, bet kurioje sveti-. 
moję šalyje į penkis metus 
po naturalizavimu Jung. 
Valstybėse.

Daugelis Europos šalių 
reikalauja specialius leidi
mus nuo svetimtaučių 
pirm negu jie gali pradėti 
dirbti. Tokias informacijas 
galima iš anksto parūpinti 
čia Amerikoje prieš išvyki
mą iš Jung. Valstybių.

FLIS. I

I

Klausimas — Ar natūra-, 
lizuotas Amerikos pilietis,’ 
kuris gyvena ilgiau vienus 
metus svetimoje šalyje ga- • 
Ii toje šalyje gauti darbo ir 
pradėti dirbti?

Atsakymas — Nuo Ame-
-

l

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

EASY WA5HE

COMPARE THESE FEATURES:
• M'.SSIVE STREAMLINE WRINGER new lever reset. 

witk self-adjusting piessure double bar release—roll 
stop.

• ALL-WHITE —big white porcelain enamel tub —other paris 
in matching. color-iast. chip proot. 3-layer EASY-namel.

• ITFETIME TRANSMISSION Quiet and enduring. Sealed 
ui oil ior trouble-iree operatioa.

IOOKINSIDE BEFOBE YOU BUY
SEE WHAT EASY 3-ZONE WASHING MEANS 
TO YOU...IN THIS NEW 1940

“Laiką" Imigrantui Negali
ma Sutrumpinti

Klausimas — Aš per kiek 
laiko dabar stengiuos par
sitraukti brolio vaiką į 
Jung. Valstybes, bet Ame
rikos konsulas jam pasakė, 
kad jis turi laukti du metu 
dėl imigracijos vizos. Tu-—

GENTLER WA SHIN G .. W H IT ER CLOTHESI 
Every garment in the tub washed thoroughly—no 
under-washed clothes in "dead zones" at top, no over- 
scrubbed clothes at bottom of tub. Ali the way from 
top to bottom, EASY'S ex- 
clusive 3-ZONE action 
washes ALL the clothes 
ALL the time.
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mielos tėvynės gerovei. Li- | 
gi pasimatymo sostinėje 
Vilniuje”.

Kaunas — Spalių 12 d. 
važinėjama dviračiais ir Kaune sudarytas iš įvairių 
automobiliais.

♦
▼

organizacijų atstovų ko- a
V’ilnimici l/Y'nc’fni v

Lietuvos mokytojai, Vil
nių atgavus, per valstybinį 
radiofoną pasiuntė Vil
niaus krašto mokytojams 
tokį sveikinimą: “Brolius 
tautiečius, Vilniaus krašto 
mokytojus, kantriai išken
tusius priespaudos kan
čias, mes, laisvosios Lietu
vos mokytojai, šiandien 
sveikiname. Dabar mes vi
si laisvai. Naujai atgimę, 
su nauja energija, petys 
petin, ranka rankon visi 
bendrai dirbsime, auklėda- 

i mi naujas kartas mūsųi

mitetas Vilniaus kraštui 
remti. ■ 
ko Vokietijos emisaras vo
kiečių iškraustymo į Vo
kietiją reikalams tvarkyti 
von Tvardovskis. — Lenki
jos pasiuntinys Lietuvai 
ministeris Charwatas su 
visa šeima ir atstovybės 
nariais apleido Lietuva ir 
išvyko į Prancūziją ir An
gliją. — Žiniomis iš Klai
pėdos, ten dėl medžiagų 
stokos uždraustos mados. 
Šimtai “Hitlerjugend” jau
nuolių išsiųsta į mozūrus 
bulvių kasti. - •

H
— Į Kauną jau atvy- g 

pmioarac vn- >
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Skubėk, Įsigyk Jg Tuojau!
Idiališka Kalėdom Dovana

v • Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
/
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