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Ant Pirmo Morgičians
Vienas senas jūreivis artinosi prie savo paskutiniu dienų.
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Kita savaitę pasikalbėsime.—Dėdė Anufras

LAIMINGAS JONELIS
PASAKA

šmotą aukso, kurs buvo toks didelis, kaip Jonelio ’r atsistojo. Jis bet-gi buvo supykęs ir sakė
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DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

pamatęs ir perskaitęs “Jaunimo Darželi/’ kurį jūs vedate. Nema
niau, kad galėtų būt tokis Įdomus kampelis, bet perskaičius nustebau, 
kad yra tiek daug lieutvių ir lietuvaičių, kurie taip myli savo tautą. 
Man rodos, kad visi skaitytojai “Darbininko” turėtų ragint savo vai
kelius rašyti Į “Jaunimo Darželi” ir skaityt jame raštus, tuomet tie 
patys maži vaikeliai geriau mylėtų ir gerbtų savo brangią tautą.

d.—Hartford, Conn.
d.—Newark, N. J.
d.—Ansonia, Conn.
d.—Philadelphia, Pa. 

Baltimore, Md. 
AVilkes Barre, Pa.

16 d.—Scranton, Pa.

Balandžio
Balandžio
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Balandžio 28, Br^klyn, N. Y. 
Gegužės 1 d.—Blldgeport, Conn. 
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: Gegužės 10 d.—Norvvood, Mass. 
j Gegužės 12 d.—Boston, Mass. 
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P. S. Prašau labai širdingai kad tamstos nedėtumėt mano tikros pavar
dės, tiktai “Amerikos Lietuvaitė.”

Džiaugiuos tavo reikšmingą laiškelį gavęs, bet apgailestauju, kad 
nedavei man galimybės tavo pavardę paskelbti spaudoje, kad kiti 

gal vaikeliai skaitydami matytų, kad tu esi tikra lietuvaitė.
Dėdė Anufras

F. L. I. S.
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Aattudienis, baalndžio 16 d., 1929

JAUNIMO DARŽELIS
Šį skyrių veda DfiDfi ANUFRAS

Jaunime brangus! Jūs Darželis 
Labai, labai patinka man.
Telaimina jus Visagalis, 
Subruzkite visi darban!

Jūsų jaunoj, karštoj krūtinėj’ 
Sukilo Lietuvių jausmai,- 
Pavasario sulos šaltiniai 
Atgijo širdyse ūmai.

Taip ilgai buvo abejota, 
Svarstyta, skelbta ir bijota,
Kad žlugo tautai niūs jaunimas, 
Beliko jo tik atminimas;

Kad prięš žiaurius pagundų vėjus 
Jaunuoliai mūs neatsispirs, V 
Nauja karta liks ištautėjus 
Ir pagalios visai nunpirs.

Bet ne. Gyvybės liko diegas 
Jaunų Lietuvių širdyse.
Išlaikė audrą jaunos jėgos 
Ir sustiprėjo jų dvasia.

Neviena eal žlugs vergijoj
Ir ištautėjjmo bangoj, 
Bet daugelio širdis atgijo 
Ir vėl lietuviškai alsuoj’.

Jie i Darželi puošnu eina 
Kvėpuot lietuviškų kvapu.
Dainuot senos tėvynės dainą 
Raudot ant žuvusių kapų;

Apverkti tuos, kurie jau miega 
Tarp svetimtaučių amžinai. 
Kurie jai! nuo močiutės liėga, . 
Nes svetimųjų jie bernai.

Palik numirėlius, jaunime! 
Taviškiai tie, kurie yr‘ gimę 
Gyvent lietuviškam Daržely 
Ir gerbt močiutę ir tėveli.

—----------T-J "
TIKRAS VAIRININKĄ S

BŪKIME DARBŠTŪS
Vaikelis, karts be pastangų ir be darbo Įsigyja tąpką jis turi, jis 

niekados nejkainuos taip brangiai kaip tas, kuris atsiekia tikslą per 
darbą. Visi tie dfilykai, kurie yra tikros vertės šiame pasaulyje ap
turima pasišventimu, ir niekados neįkainuosime jų vertybę. jeigu pa- | 
tys nepridėsime savo sunkaus darbo. Žymiausieji pasauly žmonės 
dirba kiek jų išgalė jiems leidžia, norėdami ką nor? naudingo sau 
ir kitiems padaryti. Daugelis Įžymių žmonių pradėdami prakilnų 
darbą tankiai nesulaukia tos linksmos valandos, kad pasidžiaugus 
‘darbą pasekmėmis.

Tad reikia mums visiems sekti žmonių pavyzdžius, kurie netingėjo, 
bet dirbo ir būti veikliais ir ištikimais savo paskrtam darbu, kad at
siekus tikslą.

Kiek 
sykių jis per platų okeaną laivais perplaukė, negalėjo suskaityti. Kiek 
visokių audrų regėjo, ir kiek baimės buvo pripildytas kuomet nekar
tą jam išrodė, kad nemielaši-rdingos bangos prarįs laivą į bedugnę, 

turėję bąJaAkJ?J,is 
stoti prieš Savo Sutvėrėją. Kiti jo draugai tą pastebėjo ir pradėjo 
iš jo tyčiotis, kad jis senatvėje pametė visą savo drąsą, ką parodyda
vo jaunystėje. Audros, sunktimai jūreivio gyvenimo tiesa, dideli, bet 
pamąsčius, kad reikės stoti prieš DidžiausĮ Surėdytoją Pasaulio, atėmė 
visą jo drąsą. Jis meilingai prašė, kad atvestų jam kunigą. Iš pra
džių jūreiviai nusišypsojo išgirdę jo toki prašymą. Matydami jo nuo
latini širdingą maldavimą, jie kunigą parvedė.

Ryto metą sulaukus, jūreivių kapitonas atėjęs pažiūrėtų, klausia: 
“Kaip sekasi paskutinė kelionė?” Senas jūreivis linksmiu veidu at
sakė: “Labai laimingai, nes štai (rodydamas į širdį) su savim turiu 
goriausi Vairininką, kuris vakar apsigyveno manyje ir puikiausiai ži
no kelią vedanti Į amžinojo miesto prieplauką. Nežiūrint, kad 
turėsiu pereiti audras, vienok Jis mano laivą, mano širdį laimingai 
Įves Į Amžinąjį Jeruzalės miestą.”

Palmira Akstiniutė (Westf.)

Jonelis atitarnavęs septynerius metus pas po
ną. sakė jam^

Pone, mano tarnystės laikas jau praęjo, da
bar aš labai noriu grįžti pas savo motiną. Užmo
kėk man už tarnavimą. •

Ponas atsakė:
— Tu tikrai ir teisingai man atitarnavai, kai

po geras tarnas, todėl algą duosiu—ir davė jam

galva.
Jonelis išsitraukęs iš kišenės nosinėlę, jon su

vyniojo, užsidėjo ant peties ir nuėjo namų link. 
Kada jis taip ėjo, statydamas vieną koją už ki
tos, pasirodė raitelis, kurs gyvai ir linksmai jojo 
ant linksmučio žirgo.

— Ak—kalbėjo Jonelis visai balsiai,—kaip 
gražus dalykas jojimas! Jis sėdi kaip ant kėdės: 
kojų neužsigauna, tampo batus ir lekia taip smal
kiai. kad jis nesupranta kaip.

Raitelis, kurs tai išgirdo, sušuko:
— Ei, Joneli, kodėl tu pėsčias keliauji?
— Aš tur būt taip privalau,—atsakė jis,—aš 

turiu auksą namo parnešti. Tai tikrai auksas, bet 
jis neleidžia man galvos tiesiai laikyti, dar gi ge
rokai spaudžia petį.

— Žinai tu ką,—kalbėjo raitelis,—mes galime 
pasikeisti; aš tau duosiu žirgą, o tu man savo 
auksą. - .

— Su mielu noru,—sakė Jonelis,—bet juk jūs 
tada turėsite eiti pėsti.

MAA7? IŠMOKINO
Iš miesto grįždama namon, išlipau iš gatvekario ir arti prie šali

gatvio pastebėjau sėdinčią aklą senutę. Ji nuo praeiviu žmonių prašė 
aukų. Skersai gatvės, prie kito kampo stovėjo du apdriskusiu, pur
vinu berniuku. Juodu tarp savęs kalbėjosi, ir buvo gąlima pastebėti, 
kad tarėsi ką nors daryti. Pasislėpiau už stulpo, stoyįu ir žiūriu kas 
toliaus bus. Vienas iš berniukų perėjo Į šią pusę gatvės ir dairydama
sis, lyg manydamas ką blogo daryti, prisiartino prie sėdinčios senutės. 
Antras stovėdamas savo vietoje, saugojo, ir norėdamas ar tai ženklą 
kokį nors savo draugui suteikti, ar savo nelaimingą sąžinę nuramin
ti, tai jis švilpavo Įvairias nieliodijas. Pirmasis prisiartinęs prie se
nutės, įkišęs savo purviną ranką Į jos aukų puoduką sauja pasisė
mė pinigu. Norėjo pabėgti, bet pajutęs sunkiai suspaustą ranką ant 
savo peties sustojo, ir kerštingomis akimis žiūrėjo i sftvo priešininką. 
Tas priešininkas buvo vaikinas, maždaug šešiolikos nioSų amžiaus.

“Ar žinai ką septintas Dievo Įsakymas draudžia’’—paklausė jis 
vagilio. v

“Ne! aš apie tai niekad negirdėjau,”—atsakė pagautasis.
“Tai,” paklausė vaikinas, “ar tavo mamytė tave nemokina pote

rių, Dievo įsakymų?” - š
“M-mano m-m-mamytė senai jau mirus,” atsakė vaikelio šluosty

damas ašarotas akutes. “O mano tėvukas irgi jau ilfcaš .laikas kaip 
apleido šį pasaulį, ir a-a-aš... gyvenu pas savo draugą.”

“Kodėl tu neateini į Sekmadienio Katekizacijos mokyklą kur Se
sutės mokina kaip reikia Dievą mylėti. Jos sykiu išmokins kaip reikia 
Dievą pagarbinus, padėkojus Jam už visas malones. Eik vaikeli į tą 
garbingą mokyklą. Nereikia nusigąsti. Sesutės, savosiotiniška meile 
priims tave ir prives tave arčiau prie Dievo ir Jo Įsakymu, tuomet būsi 
geras ir laimingas vaikelis.”

Vaikelis beklausydamas pamokinimų graudžiai veikė. Ar nuosta
bu. Jo gyvenimas buvo be pagrindo. Ką jis darė, pat ^nesuprato, gal 
vien tik iš žmogiškumo jis tą nemielaširdingą darbą di?bo. Tikėjimas 
jam nebuvo žinomas, gyvenimo dalykas. Ką galima gorėti kad žmo
gus būtų geras, jei jis neturi pagrindo—MEILĖS. J 
JĮ mylėti, paskui artymą kaip savę. Vaikeliui to trūlp.

“Eik vaikeli kur tau nurodžiau,” tarė vaikinas. ‘‘‘Niekados nega
liu užmiršti gražių Sesučių pamokų ir pavyzdžių. Jos/nane išmokino, 
kad septintasis Dievo Įsakymas draudžia “vogti.” 5.Esu joms labai 
dėkingas, žinau, kad ir pats taip pat būsi. Eik drąsi; j. Ieškok švie
sos.” oniufė (S. B.)

ANEMIA alpsta. Liga svarumui ne-
Anemija, arba kraujo sto- kenkia, kartais sergantieji 

ka,'pasirodo kuomet kūnas 

neturi jėgos daryti kraujo.'- - • -- - — —
Liga gali būti padalinta 
dviem klasom —.pradinė ir 
antrinė.

Anemijos apsireiškimai vi
suomet vienodi, ir priguli'užsimano negirdėtų daiktų 
nuo ligos smarkumo. Kva-— raugytų agurkų, kreidos 
IX) trumpumas užpuola žmo- ir net žemės. Pietuose to
gų kuomet kraujas neša ma- kilis vadina molio-valgyto- 
žiau oxygeno negu normai iš- jais. Išgydymas lengvas bet 
kai, ir žmogus turi įkvėpti j vidurių sureguliavimas už- 
daugiaus kvapo kad kūnas.ima svarbių rolę, nes jų vi- 
turėtų užtektinai. Tas aiš
kiai matyta kuomet anemi
ja sergantis lipa trepais ar
ba į kalną. Su kvapo trum
pumu širdis pradeda grei
čiaus plakti, oda ir lūpos 
tampa geltonos ir sergantis 
lengvai apalpsta.

Anemija gali būti pradi
nės arba antrinės kliasos. 
Kuomet antrinės, tai reiš
kia, kad žmogus serga ko
kia nors kita liga, kuri pri
vedė prie anemijos, arba kad 
žmogus netinkamai valgo, 
kad valgo perdaug saldainių 
ir saldžių daiktų vieton vąi- 
sių ir žalių daržovių, kurios 
kūnui reikalingos, kad ser
ga inkstų liga arba geltlige. 
Anemija sergantis turi eiti 
pas gerą gydytoją, it pasi
likti jo priežiūroj per kiek 
laiko, nes tik tada jis galės 
sužinoti priežastį ir tinka
mai išgydyti.

Pradinės anemijos yra 
dviejų rūšių, viena lengvai 

Išgydoma liga pasirodo jau
nose mergaitėse tarpe ketu
riolikos ir šešiolikos metų. 
Liga paprastai pasirodo 

į kuomet mergaitės netinka- 
Aleksandra . . .|mus darbus dirba, per sun-į 

kiai dirba ir netinkamai val
go. Jos per visą dieną sėdi 
netinkamai vedintuose kam
bariuose. su mažai šviesos. 
Tokių mergaičių kvapas la
bai trumpas ir jeigu tik tru
putį sunkiaus padirba ap-

Bal. 3, 1929

Raitelis nušokęs nuo žirgo paėmė auksą, užso
dino Jonelį (ant žirgo) ir padavęs tvirtai turėkles 
į rankas, sakė:

— Kada tu norėsi labai smarkiai lėkti, tai pri
valai su liežuviu teškenti ir sušukti: op, op.

Jonelis, kai užsėdo ant žirgo, buvo labai links
mas ir taip nesilaikydamas, laisvai nujojo. Už 
valandėlės užsinorėjo joti smagiau ir pradėjo teš
kenti liežuviu ir op, op šaukti. Žirgas pasileido 
smarkaus riščio ir pirm, negu Jonelis apsižiūrėjo 
jau jis gulėjo rave, šalę vieškelio. Žirgas būtų pa
bėgęs, jei ne būtų suturėjęs ūkininkas, kurs tuo 
pačiu keliu ėjo ir varėsi karvę. Jonelis pasiraivė

ūkininkui:
— Tai yra blogas juokas tas jojimas; ypatin

gai, jei ant tokios kumelpalaikės pasitaiko, kaip 
ši, kuri spardosi ir numeta, kad net kaklą gal i'nu
laužti. Aš jau nei dabar, nei ateity—niekuomet 
nebejosiu. Man patinka jūsų karvė, kuri ramiai 
užpakaly eina, o kas svarbiausia, kad pienas, svies
tas ir sūris užtikrinta kasdiena. O, kad aš tokią 
karvutę turėčiau!

— Na,—tarė ūkininkas,—kadangi jums atsiti
ko didelis priepuolis, tai aš sutinku karvę išmai
nyti ant žirgo.

Jonelis sutiko su didžiausiu džiaugsmu. -O ū- 
kininkas užsėdo ant žirgo ir greit nujojo. Jone
lis varėsi ramiai karvę ir išgalvojo linksmų daly
kui :

— Turiu tik vieną šmotuką duonos, kurios man 
neužteks, tai aš galiu, kaip tankiai man patiks ir 
sviestą ir sūrį valgyti. Užeis troškulys, tai aš pa
simelsiu karvę .ir gersiu pieną. Širdie, ko geidi 

Įdar daugiau?! / ’

žaliai geltona, todėl liga 
įkartais pavadinta žalia liga. 
Veidai paprastai išsipūtę, 
slėsnos aptinę. Toki žmonės 
visuomet nuliūdę, greitai į- 
erzinami. Apetitas keistas,

i 
r

na žmogų ir jis nepajėgia 
dirbti. Kuomet žmogus tin
gi ir nedirba nesykį jam pa
sakyta kad turi kirmėles. Ir 
kuomet tingėjimas neperga
lėtas, reikia persitikrinti ar 
iš tikro yra tingėjimas. Ši
tas padėjimas baisiai išsi
plėtojęs pietuose ir tropi
kuose, bet ne taip daug šiau
riuose. kur žmonės yra drū- 
tesni.

Tik gydytojas gali gydyti 
šitą ligą.

duriai baisiai sukietėję.
Vodinga anemija beveik 

visuomet pražūtinga. Šita 
anemija pasirodo viduri
niam amžiuje ir dėl jos iš
gydymo nėr. Gydymas pa 
gelbsti, bet ne išgydo.

Kita anemijos forma už
puola kūną kuomet kirmė
laitės randasi žarnose. Tos 
kirmėlaitės gyvena čiulba
mos kraują iš žarnų krauja
gyslių, tas baisiai apsilpni-

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPU DŪMEI

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 
savaite pirmiau, tai yra Į birželio 
9 dieną, Linden Park Pnion City, 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa
skubint prisirengti su programų 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir Išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,
Rengimo Komisijos Narys.

Rimtas valdininkas Lietuvoje nori gau
ti Amerikoje $5,000 paskola ant pirmo 
morgičiaus (hipotekos) penkiems me
tams. Siūlo mokėti 8 nuoš. metinių ir 
grąžinti skolos po $1,00(1 kas metai.

ŪąjJTĄTĄS: Vandens, malūnas ant 
.'JKifoui A*įĮŽii'JC» 

turi turbiną kuri gamina 102 jegu. V- 
ra pitliavojimo, kruopą ir gricies įdir
bamos mašinos taipgi du zeimijiai 
pjovimui lentų kiaušinių dėžėms tt. 
Ant nuosavos žemės stovi sekanti bu- 
dinkai: JfaZanas 21/. aukščių 1.8 metrų 
ilgio, 12 metrų pločio. Du aukštai sta
tyti iš granito akmens, y> aukšto staty
ti1. iš plytų ir stogas dengtas čerpėmis. 
Daržinė medinė 24 metrų ilgio ir 12 
metrų pločio. Joje randasi butas iš 3 
kambarių.

Visas turtas valdžios Įkainuotas 1.35,- 
000 litų ir apdraustas ant 100,000 litų. 
Morgičius sudarytų tiktai 37 nuoš. tur
to vertės. Nuošimčiai mokami kasmet, 
iš anksto.

Puiki proga jvestyti pinigus saugioje 
vietoje už genis nuošimčius.

Norintieji platesnių informacijų pra
šomi rašyti “Darbininko” Administra
cijai po ženklu K. S. R.

Kada jis priėjo smuklę, sustojo ir viską ką 
tik turėjo suvalgė: pietus ir vakarienę, o už pas
kutinius du^skatiku nusipirko pusę, stiklinės alaus. Į 
Po to varėsi karvę toliau, i sodžių, kame gyvena i 
jo motina.

Kuo arčiau buvo vidudienis, tuo troškulys ėjo 
didin; Jonelis radosi tyrumoj’, kur turėjo eiti ko
kią valandą. Čia pasidarė taip karšta, kad nuo troš
kulio net liežuvis klijavosi prie gomurio.

— Tas dalykas yra išsigelbėjimui,—galvojo 
jis,—dabar melsiu karvę ir pienu gaivi n si uos.

Pririšęs karvę prie vieno sauso medžio, netu
rėdamas milžtuves, pastatė savo uodinę kepurę ir 
pradėjo melžti, bet ką jis nedarė pieno nėpasi ro
dė nei lašo. Ir kad jis po to pasidarė negražus, 
rai galop gyvulys pritrūkęs kantrumo taip smar
kiai spyrė jam į galvą, kad jis net parvirto ant 
žemės ir tūlą laiką negalėjo suprasti kur jis esąs. 
Tuo keliu ėjo vienas skerdikas, kurs rateliuose 
vežėsi jauną kiaulę.

— Kas per išdykumas?—šaukė skerdvkas ir 
pakėlė gerąjį Jonelį.

Jonelis pasipasakojo kas buvo atsitikę. Sker- 
dykas padavė jam butelį ir sakė:

— Gerk gurkšnį ir atsigausi. Karvė pieno ne
duos, nes tai yra senas ir bergždžias gyvulys, kurs 
daugiausia tinka važinėjimui arba mūšiui.

— Oi, oi,—šaukė Jonelis ir rovė plaukus nuo 
galvos,—kas galėjo tai suprasti! . Tai būti) visiš
kai gerai, jei aš tokį gyvulį galėčiau namo par
sivesti, tai kiek mėsos būtų! Iš karvės tiek ne
padarysi mėsos, ji nėra užtenkamai riebi. O, kad 

1 turėčiau jauną kiaulę! Jos mėsos kitoks skonis, 
|ol dar kiek dešrų!

'/**’. *v, ’ < \

Girdi, Joneli,—kalbėjo skerdvkas.—su mie
lu’ noru aš apmainysiu tau vieton karvės kiaulę.

— Dievas užmokės tau už tavo draugiškumą, 
—kalbėjo Jonelis ir atidavė jam karvę, o pasilei
do iŠVežimuko kiaulę, paėmė virvę prie kurios ji 
buvo pririšta, ir varėsi.

Taip Jonelis varėsi ir galvojo, kad jam viskas 
eina sulig jo norų. Bet apėmė ji nerimastis, nes 
norėjo dar geriau padaryti. Ji pasivijo jaunikai
tis, kurs nešėsi gražią, baltą žąsį. Jie klausėsi 
viens kito kiek valandų ir po to Jonelis išsipasa
kojo savo džiaugsmą ir kaip jis visada naudin
gai sumainąs. Jaunikaitis,’ sakė, kad žąsį nešąs 
krikštynoms.

— Na, pakilnok.—tęsę jis toliau pagriebdamas 
žąsį už sparnų,—o, kaip sunki ji yra, bet užtat as
tuonias savaites penėta. Kas jos kepsnį valgys, 
turės nuo abiejų šonų taukus nušluostyti.

— Taip,—kalbėjo Jonelis sverdamas rarrka žą
sį,—taip ji yra sv<fi, bet mano kiaulė irgi nesu- 
skurdusi.

Tuo tarpu jaunikaitis dairėsi aplinkui į visas 
šalis ir abejingai papurtė galvą.

— Klausyk,—po to jis pradėjo,—su tavo kiau
le gali atsitikti ne visai gerai. Sodžiuje, per ku
rį aš parėjau, tik-ką pavogta iš kūtės seniūno 
kiaulė. Aš bijau, aš bijau, nes tą pačią jūs varo- 
tės. Jie išsiuntė žmones ieškoti ir bus blogas da
lykas jei jus su kiaule pačiups. Pažeminimas bus, 
jęj jus į tamsų urvą įsodins. Joneliui pasidarė 
baugu. - « . x

— Ak, Dieve,—kalbėjo jis,—gelbėk mane iš 
nelaimės! Jūs geriau Žinot apylinkę, imkit mano 
kiaulę, o duokit savo žąsį.

^(Bus daugiau)
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Mūši} kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalimi.—Bacher.
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net ir pavadinimą 
kurs

I.
DARBININKAS

“DARBININKAS”
B66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

nakties

Leonas Vitkauskas

ŠVENTADIENIS(TH1 W0RKB

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama.......................... $4.50
Užsieny metams...............................$5.50
Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met. $3.00

SUBSCRIPTION RATES:
PaiMStie yearly............................... $4.50
Foreiąn yearly................................. $3.50
Doaaestlc once per veek yearly. .$2.50 
Torelgn once per week yearly... .$3.00

Pnbluhed every TUE6DAY and FRTDAY |

----------- by ---------
iautt joskmts uthuamian r. o. association or labos
■nterad m aeeond-daas matter 3ept12,1915 at the post ožflca at Boston, Maaa 

under the Act of March 8,1870”
/ A s*’ z -

Acceptance for maillng at special rate of postace provided for In Sectlon 1106 
Act of October 8,1917, authoriaed on July 12, 1918”

Antradienis, baalndžio 16 d., 1929

DARBININKŲ VADŲ PERSE
KIOJIMAS LIETUVOJE

“Darbininke” jau rašėme, lauks nei valstybė, nei kata 
kad tuoj po Lietuvos Darbo likybė, 

Federacijos suvažiavimo 
tautininku valdžia išsiuntė į 
Varnius du įžymius Lietu
vos darbininkų vadus, dr. 
Ambrozaitį ir buvusį seimo 
atstovą Jocį.

“Išeivių Draugas,” Škoti
jos katalikų dorbininkų or
ganas dėl tokio neteisingo 
valdžios žygio rašo:

“Lietuvoj yra trys kata
likų partijos: Krikščionys 
demokratai, ūkininkų sąjun
ga ir darbo federacija. Ši 
paskutinioji yra katalikų 
darbininkų partija. T ją su
sispietė didžiuma Lietuvos 
darbininkų. Antrajam Sei
me darbo federacija turėjo 
net 12 savo atstovų. Tai par
tijai vadovauja tokie vyrai 

----- kaį> daktarai — Aiąbrozai- 
tis, Aulčius, Raulinaitis ir p. 
p. Radzevičius ir Jočys. Pas
kutiniam Seime Ambrozaitis 
buvo Seimo vice-pirmininku, 
o Jočys sekretorium. Po 
1926 m. perversmo valdžią 
paėmė tautininkai. Su jais 
pradžioje dirbo kartu visos 
katalikiškos partijos. Tačiau 
po kelių bendro darbo mėne
sių paaiškėjo, kad tautinin
kų darbas kenksmingas ir 
valstybei ir bažnyčiai. Dėl 
to krikščionys demokratai ir 
ūkininkų sąjunga iš valdžios 
išėjo ir nustojo tautininkus 
remti. Tačraus, darbo fede
racija pasiliko su tautinin
kais, vienok ir ji įsitikino, 
kad iš tautininkų gero nesu-

nei darbininkai; ir 
tautininkus metė. Metė juos 
katalikai darbininkai ne tik 
dėl to, kad tautininkai įvedę 
diktatūrą pamynę demokra- 
tybę, ne tik dėl to, kad ne
šaukia Seimo, kad uždarinė
ja katalikų . mokyklas ir 
draugijas, kad likusioms 
draugijoms kliudo laisvai 
veikti, kad veda kenksmingą 
valstybei politiką, bet ir dėl 
to su jais santykius, nutrau
kė kad jie atvirai stojo prieš 
darbininkų reikalus: apstab- 
dė žemės reformą, iš dauge
lio naujakurių atėmė žemę ir 
sugrąžino dvarininkams, at
ėmė teisę balsuoti rinkimuo
se į savivaldybes i švisų tų, 
kurie neturi nuosavybės, ar
ba turi mažiau negu 2 hekta
ru žemės ir tt. Darbo fede
racija išėjusi iš vyriausybės,

DIENOS’PADALIJIMAS
■ ■ I — - -

Ne iš karto kultūringosios 
tautos ėmė skaičiuoti laiką 
ir dalyti dieną tokiais lai
kotarpiais, kaip mes šian
dien kad esame įpratę skai
čiuoti. Teko pereiti tam tik
rus etapus: saulės, laikro
džio ir vatidens. Pirmiau 
dienos laiko tarpus skirdavo 
nuo viens kito tam tikrais 
pavadinimais. Homero raš
tuose randami? skiriant šiuos 
dienos meto tarpus: saulėte
kis, aušra, pietūs, santėmis, 
vakaras, naktis. Šešėlis bu
vo laiko nusakomoji priemo 
-nė, o pėda matas, kuria ma
tuodavo šešėlio ilgumą.

Vėliau, šitą labai netiks
lų dalijimą patobulino, su- 
skirstydarni dieną ir naktį, 
katrą sau, į keturias lygias 
dalis- Šitaip darė ir grai
kai. Mat, jie karo metu no
rėjo tvarkingai keisti sargy
bas. Tam reikalui nakties 
metą (nuo saulėlydžio iki 
saulėtekio) jie padalijo į ke
turias lygias sargybas, o jų 
laiką ėmė matuoti vandeni
niais laikrodžiais. Šis laiko 
skaičiavimo būdas buvo nau
dojamas ir Romos kariuo
menėj. Iš čia jis bus pe
rėjęs ir Į naująjį testamentą 
kuriame ne sykį randame 
nakties sargybą, panaudotą 
nusakyti laikui. Romoj taip 
pat ir dienos metas buvo 
padalytas keturiais lygiais

laikams buvo vienintelis tik
ras ir geriausiai tiko. Pri
siminkime, kad tais laikais 
skirtumas dienos ir nakties 
turėjo sprendžiamos reikš
mes. Niekas tuokart nevers
davo nakties į dieną. Visi 
darbai ir reikalai turėdavo 
pasibaigti lig su saule. Ki
taip ir būti negalėjo.- Tai ir 
nenuostabu, kad jie į dieną 
ir naktį žiūri kaip į skirtin
gus laikotarpius ir dalijo jas 
katrą sau į dvylika tarpų, 
pradėdami dieną nuo ryto 
(nūdien nuo nakties 12).

Ir patys laiko metai buvo 
įvairūs: dieną sauliniai,
naktį vandeniniai laikro
džiai arba žvaigždėtas dan
gus. Apie laiko lygumą ir 
pastovumą čia vargu galima 

Tik iškilus ratais

Kai ištrūksim iš dirbtuves, 
Iš raštinės, iš troškumo — 
Atsigęrsime sveikatos, 
Pasisemsime jaunumo. 
Mūsų, rankos, mūsų galvos 
Liko darbų išdžiovytos,— 
Nuostabiausiu eleksyru 
Atgaivins mus šventės rytas. 
Rytas šventas—jo šešėly 
Darbas, įgeria sveikatos! 
Pasilsėję, atsikėlę, 
Vėl viską pasauly statom!

(“Žiburėlis”)

fetdjo .gintį dąrbūiinkų reiktu 
lus. Šių metų kovo 3 ir ? d. 
buvo kataliku darbininku su- 

*- L.

važiavimas. Jam vadovavo 
Ambrozaitis, Jočys ir kiti 
katalikų darbininkų vadai. 
Suvažiavimas pastatė val
džiai eile reikalavimų ir pa
gyrė savo vadų politiką. Tai 
žinoma, tautininkų valdžiai 
nepatiko. Kai suvažiavimo 
nariai išvažinėjo namo dar
bo federacijos pirmininkas 
dr. Ambrazaitis valdžios bu
vo išsiųstas pusei metų į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą. Kiek laiko praėjus į 
tą pačią vietą tapo išsiųstas 
viso karo stovio laikui ir Jo
čys:

kalėjimas, i kuri dabartinė 
valdžia be teismo uždaro vi
sus tuos žmones, kurie jai 
nepatinka. Šiuo du darbinin
kų vadu yra daug nusiftelne 
ne tik darbininkams, bet ir 
valstybei. Jočys buvęs sava
noris. Tad tuodu garbingi 
vyrai, darbininkų uolūs gy
nėjai kenčia už darbo žmo
nes. už teisybę, už tėvynę. Jie 
iš Britanijos katalikų darbi
ninkų užuojautos ir pritari
mo susilauks. (Jie susilauks 
užuojautos ir pritarimo ir iš 
Jung. Valst. lietuvių katali
kų darbininkų. Red.). Ken
tėki! drąsiai ir nenusimin
kit. Nieks niekur neįstengė 
nušlopinti darbininkų teisin
gų reikalavimų, nenuslopins 
ir tautininkai. Jūsų vietą lai
kinai užims-kiti. Garbe jums

Kas gi yra ta koncen- kentėtojai, drąsūs darbinin- 
tracijos stovykla? Tai yra kų reikalų gynėjai.

-r / - ' .

tarpais, kuriuos viešoj vie
toj, balsu skelbdavo preto
riaus tarnas.

Tolimesnis laiko dalijimas 
į dvyliką dalių, taip vadina
mųjų dvigubųjų valandų, 
bus išrastas babiloniečių. 
Matyt, šis dalijimfc) būdas y- 
ra susijęs su tuzino ir ka
pos atsiradimu (dvylikos ir 
šešių dešimčių — sekSagezi- 
malinė sistema), o rasit ir 
su pastaruoju esančiu gimi
nystėj būtent, su zodiako su
skirstymu į dvyliką žvaigž- 
dymj. Mat. saulė per mėne
sį nukeliauju maždaug, dvy
liktąją zodiako žvaigždyno 
dalį. Toks pat būdas, daly
ti dieną į dvyliką dvigubų kalbėti, 
valandų, buvo'įprastas ir ki- varomiesiems laikrodžiams 
nų bei japonų. Pasak He- atsirado daugiau tikslumo, 
rodoto, saulinius laikrodžius Romėnai pasisavino ne tik 
ir dieną skirstyti į dvyliką dienos meto paskirstymą į 

esą išmokę dvyliką valandų, bet tuo pat 
laiku, bene apie 293 m. pr. 
Kr., 
tiems tarpams hora 
pirma reiškė metų laiką. Ši
toji sąvoką vėliau buvo su
plakta su dienos padaliji
mu keturiais lygiais tarpais. 
Juk ir šiandien 3, 6, 9, (hora 
tertia. sexta, nona) tebėra y- 
dėm pabrėžiamos. Iš Romos 
šitoks laiko dalymas papli
to po visą valstybę. Dėl to 
nenuostabu, kad ir n. testa
mente skaitome darbininkus 
kviečiant dirbti į vynuogy
ną ir mokant nuo 3, 6, 9 ir 
11 valandos: Kristų nukry
žiuoja trečią valandą, o Jis 
numiršta devintą.

Katalikų bažnyčia pasilai- 
kė dilios padalijimą į ketu
rias dalis (horae canoni- 
cae) ; jos tikintiems vienuo
lynuose ir bažnyčiose buvo 
skelbiamos varpais. Galiau
siai ėmė skilti septynias to
kias horas: matutina (anks
tybosios mišios prieš aušrą), 
prima (saulei tekant), ter
tia (priešpiečiais), sexta 
(per pietus), nona (pavaka
rėmis), vespera (per valan
dą prieš saulėlydį) ir com- 
pletoria (dienai baigiantis). 
Šitoks laiko dalymas išsilai
kė iki 14 amžiaus, kol išra
do mušamuosius laikrodžius, 
kurie iš Italijos paplito po 
visus kitus kraštus. Tada 
radosi galima visą dieną 
(parą) dalyti į 24 lygias va-

dalių, graikai 
nuo babiloniečių.

Tačiau ir dienos dalijimas 
į 24 valandas nėra naujas 
padaras: jį .jau užtinkame 
Aigipto paminkluose. Ne 
kitaip, turėjo diena ir nak
tis būti, katra sau, padaly
ta Į dvyliką valandų. Žino
ma, pastarosios apvalius me
tus negalėjo T/ūti lygios, nes 
žiemą dienus trumpesnės, 
vasarą ilgesnies, o naktys at
virkščiai. Tik vėlesniais lai
kais jas praminė laiko va
landomis, kurios maždaug 
reiškė pasaųjinį laiką. Čia 
buvo norimu padaryti skir
tumą tarp bažnytinio laiko.

Šis būdas* skaityti laiką 
valandomis, iš Aigipto, per 
FaįesŲną. 
liavo į R<

MjS, .atke- 
iš 'Čia jau 

paplito po visą vakaru Eu
ropą, žodžiu sakant, įsigyve- 

,no visame krikščioniškaja
me pasaulyje. Reikia pri- 

unintr, kad tos dvigubos va- 
į landos mjetiį būvvj nebuvo 
lygios. Tai buvo didelis to 
laiko skaičiavimo būdo' neto
bulumas. Romoj ilgiausia 
diena, dabartiniu mūšų lai
ko metu matuojant, buvo be
veik 15 valandų, trumpiau
sia tik 9: būtent, vasaros va
li anda buvo lygi 1%, o žie
mos % mūsų valandų. Da
bar suprantama kaip sunku 
buvo tada susivokti. Vis dėl
to, šiaip ar taip į tą laiko 
skirtumą žiūrime, jis tiems

landas. Tiesą pasakius, pir- žiaus. 
masis, šitokį laiko dalymo1 
būdą, buvo iškėlęs Plolomė- 
jus, tik jis tada neprigijo ir 
tebuvo naudojamas mokslo 
pasaulyj.

Šitoji sistema, išradus .mu
šamuosius laikrodžius, grei
tai prigijo gyvenime, nes 
buvo patogi susisiekimui, 
prekybai, dirbtuvėms, kur 
buvo gyvesnis normalaus at
ilsio laikas po darbo. Įdo
mu, kad mušamieji laikro
džiai daug vėliau tepa plito. 
Pirma vis norėjo rodykles 
ir ciferblatus padaryti to
kius, kad jie metų būvvj 
keistųsi. Valandas skelbda
vo arba balsu šaukdami, ar
ba mušdami į varpą: skaitė 
jas nuo 1 iki 12, du kartu 
pradedami, rytais ir vaka
rais, iš naujo. Tik vėliau iš
kilo klausimas ar ne geriau 
skaityti valandas stačiai nuo 
1 iki 24. Pirma teko nu
spręsti, nuo kada imti skai
tyti: nuo ryto ar nuo vaka
ro, arba nuo pietų ar nuo, 
vidurnakHo.. _ ., . I 1Wtaikytt

Italijoje įvedė iš Goethe Sjj<jan vra sll kįfaįs matais, 
aprašymo (“Italienische - ■ ' ......
Reise,” Verona 17 gruo
džio) žinomą “itališkąjį lai
krodį,” dieną pradėjo nuo 
saulėlydžio ir skaitė nuo 1 
iki 24 valandos. Šis papro
tys išsilaikė iki pereitojo 
amžiaus pradžios. Tik 1825 
metais Italija ėmė laiką 
skaityti, kaip nūdien kad 
skaito: diena prasideda vi
dunaktį ir yra padalyta į 24 
lygias valandas, skaitomas 
du syk nuo 1 iki 12.

Prieš įvedant lygiąsias va
landas, paminėtinas yra 
“Nūmbergo laikrodis,” kurs 
buvo vartojamas iki 18 am-

Jis skaitė dienos ir 
valandas atskirai. 

Kadangi ir Vienos ir antros 
valandos buvo lygios, tad 
skaitė jų :vasaros mietu, die
ną nuo 1—16 ir naktį nuo 
1—8. o žiemą atvirkščiai.

Svarbiausias buvo, vadi
namasis, puslaikrodis. arba 
“mažasis laikrodis,” skaitęs 
kas dieną du kartu po 12 va
landų; pradėdavo nuo pu
siaunakčio ir nuo pusiaudie
nio. Šis apie 1400 metus bu
vo įvestas Prancūzijoj, Vo
kietijoj, Ispanijoj, Anglijoj 
ir vis labiau stūmė iš gyve
nimo itališkąjį laikrodį. Po 
karo šis laikrodis yra įves
tas ir kitose šalyse: tik va
landas dabar skaito nuo 1 
iki 12 ir nuo 13 iki 24.

Galimas daiktas, kad atei
tyj ir dienos laikui skaityti 
bus priimta decimai i nė sis
tema. Tada dieną reiktų pa
dalyti Į 10 valandų, kiekvie
ną vaalndą vėl. savo ruoštu, 
į 100 sekundžių. Laikrodžių 
ratus ir ciferbatus tam ne-

kurie yra susiję su dabarti
niu laiko dalvmu. Svarbiau
sia elektrotechnikoje, me
chanikoje ir kitur vartoja
mieji mūsų dabartinėms se
kundėms ir minutėms pri
taikyti (lydžiai. Žinoma, .jei
gu tik šis decimalinės siste
mos reikalas laiko skaityme 
pasirodys pakankamai svar
bus. atsiras būdų ir tiems 
sunkumams nugalėti.

(“Liet. Aidas”)

V. K. Taškūnas

Snaudaliai ir Peštukai
Ekleziastikas sako: “Tinginys ištiktas lyg dumblinu ak- 

meniųii, ir visi kalba apie jo gėdą. Tinginys ištiktas tarsi 
galvijų mėšlu, ir kiekvienas, kurs jo prisiliečia, nusikrato 
savo rankas” (22, 1-2). Tiesa, mes nesviedžiame į mūsų tin- 
ginius-snaudalius nė akmenis, nė ką kitą, bet, susidūrę su 
jais, neiškenčiame “nenusikratę savo rankas,” neparodę 
jiems pasigailėjimo, nors to ir nenorime, atsiduoda pasąmo
ninga panieka. Žinoma, tai snaudaliams nepatinka. Jie pra
deda pykti, zurzėti, susilaukia talkininkų ir prasideda dalina 
ir nepavydėtina snaudalių evoliucija—iš protinio ir dorinio 
slieko į širšių traną. Naujai besivystančius pikčiurnas lau
kia seniau išsivystę įvairių rūšių nenuoramos: užsispyrėliai, 
veidmainiai, nedaperėti vadai ir paprasti, bet energingi neiš
manėliai, kuriems trūksta gabumų ir darbštumo, bet netrūks
ta noro lošti vadovaujančią rolę. Vadinsim juos peštukais. 
Jie, lygiai kaip ir snaudaliai, yra savymeiliai, bet energingi 
savymeiliai. Daugiausia tenka nuo jų katalikų vadams. Jų 
kritikoms nėra galo, bet dar neteko matyti jų darbų pra
džios, jei neskaitysime griovimo darbų. *

Ne pas mus ir ne dabar teatsirado peštukai. Jau Mozė 
turėjo nemažai vargo su murmančiais peštukais. “Ir visi 
Izraelio sūnūs murmėjo prieš Mozę ir Aaroną ir sakė: Ve
lyk būtumėm numirę Aigypte ir velyk pražūtumėm šitoje 
plačioje tyrumoje, ir Viešpats neįvestų mūsų į tą žemę, kad 
tik mes nekristumėm po kalavijų, ir mūsų pačios ir vaikai 

* nebūtų nuvesti nelaisvėn. Argi ne' genaus sugrįžti Aigyp- 
tan! Ir kits kitam kalbėjo: Pasiskirkime sau vadą ir su- 
grįžkime Aigyptan” (Skaitl. 14, 2-4). Taip tai murmėjo žy
dai prieš Dievo jiems duotąjį vadą, Mozę. Šventam Povilui

irgi teko susidurti su įvairią rūšių peštukais. Štai ką jis ra
šo Titui apie Krito peštukus: “ Yra daug nepaklusnių, tuščia
kalbių ir suvedžiotojų.... tiems reikia užkimšti burną, nes jie 
griauna ištisus namus, mokindami, kas nereikia... Vienas jų 
tarpe, jų pačių pranašas, yra pasakęs: Kintiečiai visuomet 
melagiai, pikti gyvuliai, tingūs pilvai... Todėl juos bark kie
tai... (Tit. 1, 10-13). Pats patyręs daug nesmagumų nuo anų 
laikų savimeilių, šv. Povilas jau iškalno praneša, ko reikia 
tikėtis iš jų ateity. Laiške į šv. Timotėjų jis rašo, kad bus 
pavojingi] laikų, “nes žmonės bus savymeiliai, godūs, sau- 
gyros, puikūs, piktžodži&utojai, nepaklusnūs gimdytojams, 
nedėkingi, prasikaltėliai, be meilės, netaikūs, šmeižikai, ne
susilaikantys, kietaširdžiai, nemaloningi, išdavikai, akyplū- 
šos, pasipūtę ir labiau mėgstą gėrius, kaip Dievą turį tiesus 
pamaldumo išvaizdą, bet užginčija jo galią... jų tarpe yrą 
tie, kurie landžioja po namus ir ima nelaisvėn nuodėmėmis 
apsunkintas ir visokių pageidimų vedamas moterėles, kurios 
visuomet mokinasi ir niekuomet nepasiekia tiesos pažinimo. 
Kaip Jaunas ir Mambras priešinosi Mozei, .taip pat ir šitie, 
priešinasi tiesai: žmonės sugedusiu protu^atmestini tikėjimo 
žvilgsniu. Bet jie toliau nežengs, nes jų paikumas bus žino
mas visiems, kaip kad ir anųjų buvo.” (2 Tim. 3, 1-9).,

Mums netektų perdaug rūpintis, jei tik “tarp puikiųjų 
visuomet vaidai” (Patari. 13, 10) tebūtų; jei viskas baigtųsi 
tuo, kad “puikybė džiaugsmas paikam” (Patari. 15, 21), jei 
paikybė neišeitų iš paikųjų tarpo. Deja, paikas savymeiHs 
tuo nepasitenkina, “nes paikas kalba paikus dalykus ir jo 
•širdis daro neteisybę, kad įvykintų veidmainystę, kalbėtų 
Viešpačiui apgaulingai, darytų tuštybę alkano sieloje ir at
imtų gėrimą iš trokštančiojo. Klastingojo įrankiai labai pik
ti, nes jie užsiima mintimis, kad pražudytų romiuosius mela
ginga šneka...” (Izaijo 32, 6-?). Negana to, kad “visi... pav 
kieji kišasi į vaidus” (Patari. 20, 3), bet dar patys sukelia 
vaidus ir į juos įtraukia tankiai net ir išmintinguosius, kų- 
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rie vengia vaidų Užtat negalima tylėti apie paikuosius, mur
mančius ir kitokius peštukus, nes jie netik kad patys nieko 
naudinga neveikia, bet kliudo veikti susipratusioms, švie
siems ir pasišventusiems katalikams.

Taip tai Šventas Raštas piešia senovės peštukus. Dabar 
pažvelgkim į mūsiškius. Visųpirma jie turi begalo daug no
ro lošti pirmas roles, bet dirbti nemėgsta, o jei ir norėtų, ne- 
sugebėtir. Jie nori garbės, ne darbo, nori visur vadovauti ir 
nepripažįsta jokios disciplinos. Antra, nors jie patys kriti
kuoja visus ir viską, bet labai nemėgsta, jei kas juos išdrįsta 
kritikuoti, kad ir teisingiausiai ir švelniausiai. Pagaliau, jie 
laikosi principo, kad egoistinis tkslas pateisina nedorus ir 
tankiai pasai ingas priemones tam tikslui atsiekti.

Peštukas, norėdamas pats lošti vadovaujančią rolę, ne
trunka įeiti į koliziją su teisėtais vadais. Peštukas, draugijos 
ar kuopos narys, nori, kad valdyba jo klausytų, ne jis val
dybos ; kad didžiuma prisitaikintų prie jo nuomonių, ne jis 
prie didžiumos nutarimų. Ąr pirmininkas jam duoda balsą, 
ar i)e, ar klausimas nubalsuotas, ar ne, peštukas nepaiso. Jis 
kalba, rėkia, koliojasi, pyksta. Peštukas korespondentas 
anaiptol neskaito save korespondentu, bet kokiuo tai virš- 
redaktoriu. Vargas tam redaktoriui, kurs-nepatalpins pik- 
čiumjškų peštuko putojimų, kurs nekaitaliuoja laikraščio 
pakraipos sulyg peštukų užgaidų, o ką jau ir bekalbėti a- 
pie drąsuolį redaktorių, kurs drįs pakišti veidrodi peštukui 
po nose 1-Pamatinis peštuko “ideologijos” punktas yra tas, 
kad ne šuo uodegą, bet uodega privalo šunį viksnoti.

Čia nėra reikalo kalbėti, apie tai, kaip peštukai priima 
nors ir bešališkiausią ir rimčiausią kritiką.’ Kas yra bandęs 
jį kritikuoti, tas gerai pamena. O kas nežino, lai bando kri
tikuoti. ' ;

Peštukų niekas nemėgsta įsileisti į valdybas. Negalėda- 
. mas vadovauti teisėtai iš pirmininko kėdės, jis kėsinasi va

dovauti, taip sakant, iš po pogrindžio. Kokiu būdu—jam

nesvarbu. Visos priemonės jam geros, kad tik pastačius ant 
savo. arba, jei to padaryt negalima, kad atkeršijus tam, kurs 
sukėlė jo pagiežą. Jokia priemonė nėra peštukui peržema: 
nė boikotas, nė melas, nė pasalinga agitacija prieš katalikų 
organizaciją, įstaigą, laikraštį, nė kvietimas katalikų priešui 
į talką, nė veidmaininga, pikta, destruktyvė ir niekuo nepa
matuota savųjų kritika. Jis yra pasiryžęs atsiekti savo tiks
lą. ar žūt. ar būt. Tik jis anaiptol nėra pasirengęs pats .žūti— 
o. ne!—jis pilnai sutinka, kad žūtų organizacija, laikraštis, 
kad katalikams pasidarytų didžiausia skriauda, jei tuo būdu 
jis atsieks savo tikslą. Jis stato savo liguistą AŠ aukščiau už 
visus ir viską.

N’esykj tenka išgirsti Lietuvos Himno parodiją: Lietuva, 
Tėvynė mūsų, tu peštukų žemė. Kaikada ištikrųjų ima pa
gunda šiaip “sulietuvinti” žinomas Jakšto eiles: Vienas žmo
gus ne šnekta, vienas vyras ne talka. Kaip du stos, visados... 
tuojau susipeš. Viens pradės, kits padės...!!!... Amerikiečių 
peštynės prasidėjo—šliupiškai ir kaikurię redaktoriai dar ir 
dabar tebesilaiko štiupiškos mados O tai neaukštos rūšies 
mada. Tiesa, realybė, teisingumas—nesvarbu. Užmerk akis 
ant visi} savo nuodėmių, ydų ir silpnybių ir piktai “spaviedo- 
kis” iš būtų ir nąbūtų savo idėjinių priešų “griekų” ir žiū
rėk į savo idėjinius priešus sū kokia tik gali didžiausia ne
apykanta. Yra tai trumpas ir drūtas šliupiškas “įsakymas.” < 
Ta dvasia buvo užsikrėtusios visos mūsų srovės ir kaikurios 
dar ir dabar tebeserga, ypač jų redaktoriai. Ta dvasia yra 
užsikrėtę ir serga mūsų peštukai. Toji egojiatmė kerštau
janti kova netinka mums katalikams net ir tuomet, jei ji yra 
atkreipta prieš mūsų idėjinius priešus; juo labiau ji smerkti
na, kuomet peštukai taiko ją į savuosius;-juo labiau ji yra 
ne vietoje šiais laikais, kada eiliniai partizanai, yra jau gero
kai atlyžę ir tik keli atsilikėliai redaktoriai dar nenoromis 
“ateilodmėja” kits kitam.
- Mūsų peštukai daug žalos mums daro ir todėl jie yrą



Antradienis, baalndžio 16 d., 1929

•v

Basmusen si, aplanko giitin 
ie [jai 

po gal

ies ir pažįs- liniukų paveikslus. Žinomo 
tarnus, kurie (jai dovanoja dailininko Corjeggio pa

veikslas “Šventoji Šeimy
na” jau 1827 met. Paryžiuj 
buvo įkainuotas 500,000 
frankų. Nepigesnis už di
džiuosius italų dailininkus 
yra Rembrandas, bet jo 
garsiausieji veikalai nepar
davinėjami—jie yra muzie
juose.

Bet pačiais brangiausiais 
kūriniais yra laikoma Leo
nardo da Vinci “Mona Lr- 
sa“ ir Rafaelio “Sikstą Ma
dona.” Mona Lisa vra « v
Louvre, Paryžiuj. 1911 m. 
ji buvo iš muziejaus pavog
ta ir tik 1913 met. buvo at
rasta, kai buvo sučiuptas 
Florencijoj vienas italas, 
mėginęs parduoti brangųjį 
paveikslą vienam meno kū
rinių pirkliui. Paveikslo 
vertė* yra įkainojama kelias 
dešimtis milionų litų. Leo
nardo da Vinci ją yra nu
piešęs 1500 metais.

Nemažiau yra vertinama 
ir Rafaelio “Siksto Mado
na,” kurią Rafaelis buvo su
kūręs Šv. Siksto vienuoly
nui. Vienuolyne paveikslas 
išbuvo apie du šimtus metų, 
kol ją nupirko 1754 m. už 
11,000 zechinų Saksonijos 
kurfiurstas Augustas III. 
Dabar ji yra Dresdeno gale
rijoj. Kaip bendrai aukštai 
yra vertinamas Rafaelis. 
matyt iš to. kad dar prieš 
40 metų jo viena madona 
būtent “Madona degli An- 
sidei” buvo nupirkta dau
giau kaip už tris milijonus 
litų ir dabar yra Londono 
na čion ai i nė j gal eri j o j.

Tokia yra kai kurių pa
veikslų kaina. Bet tai tik 
atskiri atsitikimai, nes daug 
gai-sių meno kūrinių vra vi
sai neparduodami. Jie sau
gojami ir laikomi muziejuo
se. Jie niekad nebus parda
vinėjami “rinkoj.” Bet į- 
domu, kad dailininkai, ku
rių paveikslai šiandien yra 
taip aukštai vertinami, pa
tys gyveno dažnai dideliam 
skurde. Garbė ir įvertini
mas kilo tiktai po jų mir
ties. Tai vra beveik gyve
nimo taisyklė. Bet gal ge
riau gyvendami, jie būtų su
kūrę mažesnės vertės daly
kus? Kas gali susekti kū
rybos paslaptis? Gal skur
das ir vargai yra geriausi 
genijaus padėjėjai? Čia ga-

kambaryje, vien tik' kūdikiu 
tesirūpindama. Dabar moti- .
na negali nei praustis, nei kiekvienas po gabalą mėsos, 
plaukų pintis, išeidama iš Gautąją mėsą ji verdasi, 
kambario ji savo veidą apsi
dengia skepeta. Jai už
drausta žiūrėti į nušautus 
ar papjautus gyvulius ir 
paukščius, kad nuo to jos 
širdis nesupyktų. Ji vengia 
riebių valgių, geria tik 
drungną vandenį. Jos alkis 
daro vaiką vikriu ir malo
niu. Po astuonių savaičių 
Megu paliko savo tėvą ir 
grįžo atgal pas vyrą. Grįžu-

ESKIMŲ MOTERYS—
Nesiskųsdama ir nevaito- ( 

dama įsisėdo jauna moteris- , 
kė į rogutes ir pasileidome 
per stačias ledo uolas žemyn 
į tarpeklį, kuriame tikėjo
mės rasti sunešto sniego. 
Švilpdamos ir šokinėdamos 
bėgo rogutės ir nešė mus ne
žinomos šalies laukais. Me- 
Perry radotne neužšalusią 
išbalo, ir sukandusi dantis 
tylėjo. Tik vieną vienintelį 
kartą pasakė dejuojantį žo
dį. Iki tarpkelio, kai mums 
Megu tada sakė, buvo ne
daugiau kaip 8 kilometrai.

Pasiekę tarpeklį, radome 
daug minkšto sniego ir ne
gaišdami ėmėme statyti 
sniego palainę. Megu mums 
padėjo: ji voliojo sniegą, 
gniaužė jį į gabalįukus ir 
lipdė pasidariusius sienoje 
plyšius. Po valandos dar
bas buvo pabaigtas ir mote- 

^jriškė turėjo apsaugą nuo 
„..fiįvėjo ir pūgos. Neieškodama 

patogumų ji įėjo į būdelę ir 
be vaitojimų ir skundų pa
gimdė kūdikį.

Naująjį mūsų draugą mo
tina įdėjo į kailio maišą ir 
kelionę tęsėme toliau. Va
žiavome visą naktį ir tik ry
tą pasiekėme Megos tėvo na
mus. Megu buvov laiminga. 
Ji pagimdė kūdikį — tuo 
atliko savo pareigą; nauja
gimį atnešė seneliui—ir ga
vo palaiminimą. Niekada 
nebuvau matęs tokių išdi
džių, linksmų ir gražių mo
teriškės akių, kaip Megos I

Nuo tos dienos Megu aš 
laikiau motinystės karžygio 
pavyzdžiu. Tokio pavyzdžio 
kokį parodė eskimų moteris, 
aš nesu matęs aukštos civi
lizacijos tautose. Netikėtai 
kely apsirgusi moteriškė pa
sitenkina sulipdyta iš sniego 
pirkele. Ji neturi nei tarnų, 
nei patogumų, varge — pa
gimdo kūdikį. Pasaulį išvy
dusį naują žmogų pratina 
kęsti vargą ir šaltį. Kūdi
kį maitina vien motinos pie
nu.

Po visų ceremonijų, ku
rios atliekamos po gimdymo 
motina* kelioms savaitėms 
užsidaro visai atskirame

Dalyvaudamas Grenlandi
jos ekspedicijoj, pažinau es- < 
kimus. Mūsų sustojimo vie
ta buvo Tūlos apygardoj. 
Kartą su draugais jau toli ' 
buvau nukeliavęs nuo savo ' 
stovyklos ir, besirengiant 
grįžti, prie mūsų prisidėjo 
jaunavedžių pora. Moteris, 
kuri vadinosi Megu buvo 
nėščia ir skubėjo pas savo 
tėvą — burtininką. Ji tikė
josi pagimdyti sūnų ir, kas 
svarbiausia, troško, kad ifz- 
gimęs vaikas būtų jos tėvo 
palaimintas.

Bet atsiskubinę prie Kap. 
Perry radome neužšalusia 
vietą, kurią apeidami turė
jome padaryti didelį linkį. 
Reikėjo, visų pirma, mums 
perlipti aukštą ledo kalną. 
Mus vargino šiaurus pietų 
vakarų vėjas nešdamas snie
gą į akis, nuo ko sunku bu
vo žiūrėti. Pamažu užlipo
me ant ledo viršaus ir l.„. 
buvome paėję kokį 20001 
žingsnių, Megu, kuri visą 
laiką ėjo šalia rogučių, ėmė 
negaluoti. Negalėjome li
gonei lovos, tikriau sakant, 
nei tinkamo guolio parengti 
— ledynas buvo plikas ir jo 
paviršius žibėjo kaip veid
rodis. Pagaliaus nebuvo iš 
ko ir mažutės sniego pirke
lės sulipyti.

i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musę populiarių laivų 
Nepalj’ginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksą) 3-čia klesa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St., Boston, Mass.
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nes apskritus metus jai už
ginta valgyti žalia mėsa.

Dvejus metus motina ir 
kūdikis yra neatskiriami. 
Eidama į darbą arba va
žiuodama tolimon kelionėn, 
ji kartu imasi ir vaiką. Vai
kas yra įdėtas į kailio maišą 
ir ant motinos nugaroj pri
rištas, iš kurio tik naktį te
isima. ' Vertė P. S pūdas 

(“S-njos”)

BRANGIAUSI PA VEIKS
LAI^ A ŠAULY

Kiek mokama už garsiuosius 
meno kūrinius

Daug yra įvairiu brangių 
daiktų pasauly perlai, dei
mantai ir kiti reti akmenys 
— bet yra daiktų, kurių už 
jokius pinigus nenupirksi. 
Šiai neįkainuojamų daiktų 
rūšiai priklauso paskuti
niais laikais ir paveikslai, 
žinoma, didžiųjų dailininkų.

Kasdieninė spauda dažnai 
rašo apie vienur kitur įvyk
stančius senųjų dailininkų 
paveikslų viešus išpardavi
mus, varžytines. Ir kainos, 
kurios už atskirus paveiks
lus mokamos, yra tiek dide
lės, kad kai kada sukelia net 
abejojimų savo tikrumu. 
Paveikslo kaina priklauso 
nuo bendro jo kūrėjo daili
ninko paveikslų retumo ir 
nuo paties dailininko meno 
atžvilgiu didumo laipsnio.

lajikėsi, visuose žymesniuo- 
Morganas,\ kurio agentai 
s* pąveikslų pardavimuose 
visose Europos sostinėse. 
Pagarsėjęs Parvžiaus menų 
kurinių pirklys Sedelmele- 
ris amerikiečių pinigų mag
natų įgaliotas apvažinėjo 
įžymesnius Europos meno 
centrus ir pirko viską, kas 
tik buvo galima nupirkti. 
Taip antai Morganas sumo
kėjo, Sedelmelerio pataria
mas, už vieną Rafelio kūri
nį apie pusę miliono dole
rių. Tai buvo didžiausia kai
na, kuri buvo, sumokėta už 
vieną paveikslą lig XX a. 
pradžios. Tiek pat buvo už
mokėta,^dešimtį metų vėliau, 
už Rembrando' “Malūną,” 
kurį nupirko Amerikos mi- 
lionierius Videneris ir kurs 
tuoj po to už Vieną Rafaelio 
Madoną užmokėjo beveik 
septynis šimtus tūkstančių

Būna ir taip, kad brangiau- .doiwri„. D^-visai nese-

I

šiai yra apmokami ne patys 
geriausi meno atžvilgiu dai
lininko paveikslai, bet tara 
tikro žanro reti kūriniai. Su 
paveikslais yra beveik taip 
pat, kaip ir su pašto ženk
lais.

Paveikslų kaina ėmė 
smarkiai kilti, kai devynio
liktojo amžiaus pabaigoj 
pradėjo aktingai dalyvauti 
pirkime Amerikos milionie- 
riai, kurie nesivaržė su lė
šomis. ‘ Amerikos milionie- 
riai stengėsi surinkti savo 
rūmuose paveikslų galeri
jas, kurios nebūtų menkes
nės už muziejų. Ypač tuo 
pasižymėjo miliarderius P.

niai Londone buvo parduota 
kita Rafaelio. Madona, už 
kurią buvo užmokėta 875 
tūkstančiai dolerių. Ją nu
pirko žinomas meno kūrinių 
pirklys Duveneen. Už vie
ną anglų dailininko Gains- 
borough paveikslą — “Mė
lynąjį vaiką” — buvo už
mokėta taip pat apie aštuo
nis milionus litų. Ir šį pa
veikslą nupirko amerikietis 
iš vieno anglo hercogo. 
Prieš kelis mėnesius Ne\v 
Yorko Metropolitan muzie
jus užmokėjo už vieną Tic- 
lano paveikslų lygiai vieną 
milioną dolerių! Brangiai 
mokama ir už kitų italų dai-

NETVARIA IR VISOKS NEDORAS VEIKIMAS. Išmin- ; 
tis gi iš aukštybių yra visųpirma drovinga, daugiau, taiki, ■ 
romi, palanki, pritarianti gerumui, pilna gailestingumo ir ; 
GERŲ VAISIŲ, nedaranti skirtumų, be veidmainystės. “Jei- i 
sybės vaisius sėjamas ramybėje TŲ, KURIE VYKINA RA
MYBĘ” (3, 13-18).

Tenkp skaitytis su tuo faktu, kad mes. katalikai, turime 
savo'tarpe ir snaudalių ir peštukų. Ne pas mus vienus jų v- 
ra. Kitos srovės turi jų dar daugiau. Tokie pav., socialis
tai senai jau serga snaudulio liga ir tie įš jų, kuriuos dar bol
ševikai neprarijo, terodo tiek gyvybės, kiek lotynų kalba. 
Bolševikai seniau buvo beveik visi peštukai, bet per pasta- 
ruosiu kelius metus ir jų eiles smarkiai retina snaudulio gil
tinė. Sandariečiai susiskaldę, neteko savo seno* peštukiško 
ūpo įr baigia kraustytis į amžinąjį atilsį. Mūsų vienybiečių 
basas irgi žiovaudamas “vturavoja” Lietuvos tautininkų 
“vienybių” altams. Mūsų priešų atmosfera labiau sopori- 
fiška už mūsiškę, jie turi kurkas didesnį - nuošimtį ir tai 
triukšmingesnių peštukų. Tačiau nėra ko mumS tuo džiaug
tis ir ignoruoti savus snaudalius ir peštukus. Mūsų pareiga 
yra snaudalius žadinti ir peštukdb pažaboti. Bet kaip tą pa
darius?

“Argi tas, kurs dabar miega, daugiaus nebeatsikels?” 
(Psalm. 40,"9) “Iki kolei, tinginy, miegosi? kada kelsies iš

smerktini. Tačiau ne kiekvienas, kurs mus, ar mūsą darbus 
kritikuoja, yra peštukas. Be kritikos progresas neįmanomas. 
Tikrus, teigiamus kritikus privalome branginti, ne smerkti. 
Svarbu tad pažinti, kuo skiriasi naudingas kritikas nuo 
kenksmingo peštuko. Visųpirma, geram kritikui rūpi idea
las, ne jo paties asmuo. Todėl jis ieško ne savo garbės, bet 
nori, kad geriau sektųsi tai organizacijai, laikraščiui, įstai
gai, vajui, rinkliavai, apvaikščiojimui, pramogai etc., kuriuos 
kritikuoja.

2. Naudingas kritikas kritikuoja saitai ar karštai, žiūrint
to, koks jo temperamentas, bet be pagiežos ir be piktumo.

3. Kritikuoja atvirai ir objektingai ir niekuomet nekan- 
džioja asmenis iš pasalų, kaip peštukas, kad daro.

4. Neišeina iš teisėtumo rybų. Jei didžiuma nepriima jo 
kritikos, jis nekelia revoliucijos ir nevarinėja pakampinių 
intrigų neskelbia boikoto kaip, kad peštukas daro.

5. Naudingas kritikas netik trūkumus mato, bet stengiasi 
surasti vaistų trūkumams prašalinti. Peštukui terūpi tik 
“pastatyti ant savo.’-’ Tam tikslui atsiekti jis yra pasirengęs 
paaukoti visas mūsų organizacijas, įstaigas, laikraščius etc., 
jis kartais nesidrovi pasišaukti talkon net katalikų, priešus.

6. Naudingas kritikas netik kritikuoja, bet ir-dirba; peš
tukas nedirba, tik griaujk. . _‘z. ’

Žodžiu sakant, naudingai kritikas savo kritika prisideda 
prie statymo, palaikymo ir pažangos, peštukas gi palieka po savo miego U’ (Patari. 6, 9). J šiuos klausimus snaudai is ne
gavęs tik griuvėsius, nes naudingas kritikas yra meilės įkvėp- atsakys, nes jis miega; į juos privalo atsakyti veiklieji ir su
las, peštukas gi savymeilės. Ir vieniems ir kitiems labai ge
rai tinka šv. Jokūbo žodžiaiKas jūsų tarpe išmintingas ir ..  _ ___ ..JMUJ-, - '
išmaningas? Tta tegul parodo savo veikimų GEBU PASI- nieko neskaito? Ligšiolei raginimų netrūko. Raginta, žadin- 
ELGIMU IŠMINTIES ROMUME. Bet jei jūs turite kartaus j \ ‘
pavydo ir jūsų širdyse yra GINČIŲ DVASIA, NESIGIRK!- kja.” Neveltui snaudalius vadiname Molio Motiejais. Ra 
TE IR NEMELl OKITE PRIEŠ TIESA, nes ta išmintis ne iš gink molį, kiek nori, nieko negelbės. Be puodžiaus molio ga-

aipratę katalikai. Raginimų neužtenka. O jei ir norėtum ra
ginti snaudai], kaip prie jo prieisi, jei jis niekur nesilanko.

Rygiečiai Vietoj Galvijienos 
Valgė Arklieną

tinkamus arklius, ten pat 
juos skersdayę ir statinėse * 
susudytą mėsą siųsdayę į 
Rygą. Rygoj arkliena mė
sa buvo statoma kaž kurioms 
mėsos parduotuvėms ir par
davinėjama kai}) pirmos rū
šie* jautiena mėsa papigin
ta kaina. Be to. dalis mėsos 
buvo naudojama rūkytoms 
dešroms gaminti. Ši arklie- 
219?. Ųjčsos spekuliacija ėju- 
si gana plačiu ruožtu. Nors 
R.vg‘>.h prisilaikant tam tik
ros tvarkos, yra leista pre
kiauti arkliena mėsa, bet šie 
spekuliantai būsią griežtai 
nubausti už vartotojų ap
gaudinėjimą. Vartotojai tu
ri žinoti kur pardavinėjama 
arkliena mėsa. Parduoda
mieji mėsai arkliai turi bū
ti arklių skerdykloj gydyto
jų apžiūrėti, mėsa antspau
duota. nes nuo nesveikų ar
klių mėsos vartotojai gali 
susirgti. Mėsa turi būti par
davinėjama tam tikrose 
krautuvėse. Šiaip Rygoj per 
mėnesį suvai-tojama mėsai 
apie 20 arklių.

kaip rašo “Janu. 
Rygos geležinkelių 
sulaikė 7 Įtartinas 
statines, siųstas iŠ

Šių metų kovo mėn. 20 d..
Žinąs,” 
policija 
silkines

1 )augpi-
lio į Rygą su užrašu “rau
ginti kopūstai." Policija pa
norėjo siuntinį ištirti ir ati
darius statines vietoj kopūs
tų rado arklieną mėsą. To
kie siuntiniai į Rygą jau vi
si metai ateidavę. Pravė
dins tardymą'paaiškėjo, kad 
.šių siuntinių savininkai 
pirkdavę Daugpily visai ma
ža kaina senus ir darbui ne-

Įima atminti vieno ispano 
didiko atsakymą, kurį jis 
davė, kai iš jo paprašė ši tą 
paaukoti kalėjime sėdin
čiam rašytojui Servantesui: 
“Apsaugok Dieve, kad aš 
jam bet kuo padėčiau, nes 
tada žmonija netektų di
džiausio kūrinio!.. ”—Mat, 
tada besėdįs kalėjime Ser
vantesas rašė “Don Kicho
tą" ant įvairių gabalėlių, 
nes neturėjo net popieriaus.

— o.

žadintojo. Pirmutinė tokio žadintojo užduotis turėtų buri 
katalikų spaudos platinimas snaudalių tarpe. .Juk ir dabai1 
apsukrūs agentai jiems įperša anti-katalikiškus laikraščius 
ne dėlto, kad mūsų snaudaliai labiau mėgsta bedieviškuosius 
laikraščius, bet dėlto, kad snaudaliai neatskiria gero laikra
ščio nuo blogo ir. antra, dėl to, kad anti-katalikiškos spau
dos agentų, kurie eina per namus, netrūksta, o mes ar daug 
jų turime? Tuščia daryti agitatvviskas prakalbas. Jei no
rime mūsų spaudą išplatinti snaudalių tarpe, kito kelio nėra, 
kaip tik vartoti Amerikos komercialinių agentų metodus. Tik 
prižadinus snaudalius per spaudą galima bus juos patraukti 
prie veiklesnio dalyvavimo organizuotų katalikų darbuotėje, 
nors ir čia vargu bus galima apseiti be patyrusių organiza
torių. !

Ką darysim su peštukais? Bet pirma pravartu bus atsi
minti, kaip mes elgėmės su jais iki šiolei. Sekantis įvykis 
gerai iliustruoja lietuvių taikingą “diplomatiją” ru visokiais 
nenaudėliais. Paprastai tos rūšies kvailas tolerantjngumas y- 
ra taikomas ir peštukams. Keliolika metų atgal tūloje pa
rapijoje Pennsylvanijoje man teko duoti “'Šliūbą.” Nuėjęs 
j zokrastiją girdžiu, kad kažkas bažnyčioje rėkauja. Žiūriu^ 
pirmame suole sėdi su kepure ant galvos girtutėlis piršlys ir 
visa gerkle kalba “su anuo pasauliu,” Kįti veselninkai visai 
blaivūs, bet girtam nesako nė žodžio. Žinoma, atsisakiau 
duoti šliūbą, kol neišves iš bažnyčios girtą piršlį. Piršlys dar 
turėjo tiek sąiitonės, kad pats išsikraustė. Buvo tai pirmas 
lietuviškosios “diplomatijos” vaizdelis, kurį man teko paste
bėti Amerikoje. Veselninkai negalėjo nesuprasti, jog, įleis
dami. girtą piršlį į bažnyčią, išniekins šventų rietą, įžeis kuni
gą ir sau prisidarys nemalonumų, kad visvien teks piršlį iš
mesti iš bažnyčios anksčiau ar vėliau 0 via dėlto jie neiš
drįso “ įžeisti ” girtą piršlį neišdrįso palikti jį namie, arba

kaip anie vestuvininkai su savo girtu piršliu. Tik ačiū ta! 
plonai diplomatijai peštukai ir kelia galvas, mano, būk jie 
ištikrųjų ką nors reiškia. Su peštukais reikia ne tos nelem
toj lietuviškos “diplomatijos,” bet daugiau atvirumo. Kuo
met jie pradeda perdaug triukšmauti, arba iš pasalų kan
džioti, geriausia bus pakišti jiems veidrodi po nose. Taip, 
jiems tai nepatiks, jie smarkiai pyks, gal nčt liks atvirais 
mūsų priešais, bet bus nebekenksmingi, nes visi pamatys 
tikrą jų vertę, arba, tikriau sakant, vertės stoką. (Galas)

Petras Kapsainis

, BE TĖVIŠKĖS

/Kirstam kirstam lrg balandžiai 
vis tolyn į nežinią, tolyn, — - 
kol patekšint margai žemės kandžiai, 
kol į smiltis mus dienos sutrins. 
Pakeleiviai išvyti, be tėviškės, 
kaip našlaičiai už durų nakčia, 
iškjajojom miestus mes ir kaimus ten, 
ir raudojom nekartą slapčia. 
Akmuo buvo duona, o ašaros—vynas, 
kuriais sielą, kūną patamsėse sotinom, 
kuriais dalią varganą svaiginom,

♦

I

ir šaukėm mirties, kaip naujagimis motinos. 
Dabar, kada prie žemės lenkia metai, 
lyg elgetos sudėsime lazdas prie vartų,— 
kad jovarais .pražystų amžius išgyventas, 
kad nežinia už valandas anas nebartų...

“Rytos”)

U snaud&lins, kur ir kaip galima, bet jie tik balsiau “fcnar-

A

>

aukštybių nužengianti, bet ŽEMIŠKA. KŪNIŠKA, VELNIS- balas nepavirs n* j puodą, nč į bliūdą. Taigi ir mūsų Merfio leist eit į bažnyčią! Vėliau pastebėjau, kad lietuviai labai tan- 
KA, VES KAMĘ PA^'YDAS IR GINČŲ DVASIA, TENAI Motiejams, snattdaHams. reikia tam tikro “puodžiaus”— kini pasielgia su peštukais lygiai taip pat “diplomatiškai,”7/

St



si, aplanko gimines ir pažįs-Rasmusen

ten pat

ši* ne^- ntskrrt atsitikimai, nes -daug asr tamsai

>>

M

it k*!?" >į-

išima.

kambario ji savo veidą apsi
dengia skepeta. Jai už
drausta žiūrėti į nušautus 
ar papjautus gyvulius ir 
paukščius, kad nuo to jos

Šių metų kovo mėn. 20 d., tinkamus arklius, ten pat 

r> ‘ i -• Zinas’” juos skersdayę ir statinėse *
Rygos geležinkeliu policija -1 * - j
„« -i J * rJ sušildyta mėsa siusdave t

a kraustytis į amžinąjį atilsį. Mūsų vi 
s “vturavoja” Lietuvos t 

nj priešų atmosfera Ii

1

kaip anie vestuvininkai su savo girtu piršliu. Tik ačiū tat 
plonai diplomatijai peštukai ir kelia galvas, mano, būk jie 
ištikrųjų ką nors reiškia. Su peštukais reikia ne tos nelem
tose lietuviškos “diplomatijos,” bet daugiau atvirumo. Kuo
met jie pradeda perdaug triukšmauti, arba iš pasalų kan
džioti, geriausia bus pakišti jiems veidrodį po nose. Taip, 
jiems tai nepatiks, jie smarkiai pyks, gal nčt liks atvirais 
mūsų priešais, bet bus nebekenksmingi, nes visi pamatys 
tikrą jų vertę, arba, tikriau sakant, vertės stoką. (Galas)

įsrnamn

ra taikomas įt peštukams. Keliolika metų atgal tūloje 
rapijoje PennsylvanijOje man teko dilyti “'Šliūbą.” Nu 
j zokrastiją

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ra tomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

Hamburg-American line
209 Tremont St., Boston, Mass.

Petras Kapsainis
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kaip rašo “

PER HAMBURGĄ 
Ant musę populiarių laivę 

. Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-eia klesa.

girdžiu, kad kažkas
pirmame suole sėdi W kepure ant galvon girtutėlis piršlys ir 
visa gerkle kalba “su anuo pasauliu.” Kįtiveselninkai visai 
blaivūs, bet flirtam nesako nė žodžio. Žinoma, atsisakiau 
duoti ilittbą, kol neišves ii bažnyčios girtą pirtiį. Piršlys dar 
turėjo tiek sąfnonės, kad pats išsikraustė. Buvo tai pirmas 
lietuviškosios “diplomatijos” vaizdelis, kurį man teko paste
bėti Amerikoje. Veselninkai negalėjo besuprasti, jog, peis- 
danat girtą piršlį j bažnyčią, išniekina šventą vietą, įžete kimi- 
gą ir sau prisidarys nemaionumų, kad visvien teks piršlį iš
mesti ii bažnyčios anksčiau ar vėliau. 0 vis dėlto jie neiš-, 
drįso “įžeisti” girtą piršlį neišdrįso palikti jį namie, arba 
teist eit į bažnyčią I Vėliau pastebėjau, kad lietuviai labai tan
kiai pasielgia su peštukais lygiai taip pat “ diplomatiška i,”
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šių siuntinių savininkai 
pirkdavę Daugpily visai ma
ža kaina senus ir darbui ne-

kambaryje, vien tik* kūdikiu 
tesirūpindama. Dabar moti- tąmųs, kurie jai dovanoja 
na negąb nei praustis, nei kiekvienas po gabalą mėsos.

iNETVABkA IR VISOKS NEDORAS VEIKIMAS. Išmin

tis gi iš aukštybių yra visųpirma drovinga, daugiau, taikiu 
romi, palanki, pritarianti gerumui, pilna gailestingumo ir 

GERŲ VAISIŲ, nedaranti skirtumų, be veidmainystės, ’gęi- 
sybčs vaisius sėjamas ramybėje TŲ, KURIE VYKINA RA
MYBĘ” (3, 13-18).

Tenka skaitytis su tuo faktu, kad mes, katalikai, turime 
savo’tarpe ir snaudalių ir peštukų. Ne pas mus vienus jų y- 

ra. Kitos srovės turi jų dar daugiau. Tokie pav.-, socialis
tai senai jau serga snaudulio liga ir tie įš jų, kuriuos dar bol
ševikai neprarfjo, terodo tiek gyvybės, kiek lotynų kalba. 
Bolševikai seniau buvo beveik visi peštukai, bet per pasta- 
raosiu kelius metus ir jų eiles smarkiai retina snaudulio gil
tinė. Sandariečiai susiskaldę, neteko savo seno peštukiško

bas&s
“vienybių” altam,# T
fiška už mūsiškę, jie turi kurkas didesnį' n 
triukšmingesnių peštukų. Tačiau nėra ko mumStuo džiaug
tis Ir ignoruoti savus snaudalius ir peštukus. Mūsų pareiga 
yra sriatdaHus žadinti ir peŠtukiA pažaboti. Bet kaip tą pa

dariusi
“Algi tas, kurs dabar miega, daugiaus nebeatrikels?

Antradienis, baaladfao 16 d., 1929

ESKIMŲ MOTERYS ?
■ —

Nesiskųsdama ir nevaito- 
dama įsisėdo jauna moteriš
kė j rogutes ir pasileidome 
per stačias ledo uolas žemyn

Dalyvaudamas Grenlandi
jos ekspedicijoj, pažinau es
kimus. Mūsų sustojimo vie
ta buvo'.Tūlos , __ ____ _____ ___
Kartą su draugais jau toli | tarpeklį, kuriame tikėjų- širdis nesupyktų. Ji vengia
buvau nukeliavęs nuo savo 
stovyklos ir, besirengiant 
grįžti, prie mūsų prisidėjo 
jaunavedžių pora. Moteris, 
kuri yadinosi Megu buvo 
nėščia ir skubėjo pas savo 
tėvą — burtininką.- Ji tikė
josi pagimdyti sūnų ir, kas 
svarbiausia, troško, kad Už
gimęs vaikas būtų jos tėvo 
palaimintas. , .

Bet atsiskubinę prie Kap. 
Perry radome neužšalusią 
vietą, kurią apeidami turė

jome padaryti didelį linkį. 
Reikėjo, visų pirma, mums 
perlipti aukštą ledo kalną. 
Mus vargino Šiaurus pietų 
vakari], vėjas nešdamas snie
gą į akis, nuo ko sunku bu
vo žiūrėti. Pamažu užlipo
me ant ledo viršaus ir 
buvome paėję kokį 20001 
žingsnių, Megu, kuri visą 
laiką ėjo šalia rogučių, ėmė 
negaluoti. Negalėjome li
gonei lovos, tikriau sakant, 
nei tinkamo guolio parengti 
— ledynas buvo plikas ir jo 
paviršius žibėjo kaip veid
rodis. Pagaliaus nebuvo iš 
ko ir mažutės sniego pirke
lės sulipyti.

mes rasti sunešto sniego. 
Švilpdamos ir šokinėdamos 
bėgo rogutės ir nešė mus ne
žinomos šalies laukais. Me- 
Perry radofne neužšalusią 
išbalo, ir sukandusi dantis 
tylėjo. Tik vieną vienintelį 
kartą pasakė dejuojantį žo
dį. Iki tarpkelio, kai mums 
Megu tada sakė, buvo ne
daugiau kaip 8 kilometrai.

Pasiekę tarpeklį, radome 
daug minkšto sniego ir ne
gaišdami ėmėme statyti 
sniego palainę. Megu mums 
padėjo: ji voliojo sniegą, 
gniaužė jį į gabaliukus ir 
lipdė pasidariusius sienoje 
plyšius. Po valandos dar
bas buvo pabaigtas -ir mote- 

’£\}ri§kė turėjo apsaugą nuo

liniukų paveikslus. Žinomo 
dailininko Correggio pa
veikslas “šventoji šeimy
na” jau 1827 met. Paryžiuj 
buvo įkainuotas 500,000 
frankų. Nepigesnis už di
džiuosius italų dailininkus 
yra Rembrandąs, bet jo

t [kiekvienas po gabalą mėsos, 
plaukų pintis, išeidama iš Gautąją mėsą ji verdasi, 

nes apskritus metus j ąi už
ginta valgyti žalia mėsa.

Dvejus metus motina ir 
kūdikis yra neatskiriami. 
Eidama į darbą arba va- [garsiausieji veikalai nepar- 

žinodama toliom kelionėn, 
ji kartu imasi ir vaiką. Vai
kas yra įdėtas i kailio maišą 
ir ant motinos nugaroj pri
rištas, iš kurio tik'naktį tė-

" Vertė P. Spudas 
(“S-djos”) .

. ___ į _ T-------- ,-------- —- ----- ----- ---- ----—--- —

BRANGIAUSI PAVEIKS-
LAIJPASAULY

riebių valgių, geria tik 
drungną vandenį. Jos alkis 
daro vaiką vikriu ir malo
niu. Po aštuonių savaičių 
Megu paliko savo tėvą ir 
grįžo atgal pas vyrą. Grįžu-

Kiek mokama už garsiuosius 
f- meno kūrinius

Daug yra įvairių brangių 
daiktų pasauly perlai, dei
mantai ir kiti reti akmenys 
— bet yr^daiktų, kurių už 

jokius pinigus nenupirksi. 
Šiai neįkainuojamų daiktų 
rūšiai priklauso paskuti
niais laikais ir paveikslai, 
žinoma, didžiųjų dailininkų.

Kasdieninė spauda dažnai 
rašo apie vienur kitur įvyk
stančius senųjų dailininkų 
paveikslų viešus išpardavi
mus, varžytines. Ir kainos, 
kurios už atskirus paveiks
lus mokamos, yra tiek dide
lės, kad kai kada sukelia net 
abejojimų savo tikrumu. 
Paveikslo kaina priklauso 

nuo bendro jo kūrėjo daili
ninko paveikslų retumo ir 
nuo paties dailininko meno 
atžvilgiu didumo laipsnio. 
Būna ir taip, kad brangiau
siai yra apmokami ne patys 
geriausi meno atžvilgiu dai
lininko paveikslai, bet tam 
tikro žanro reti kūriniai. Su 
paveikslais yra beveik taip 
pat, kaip ir su pašto ženk
lais.

Paveikslų kaina ėmė 
smarkiai kilti, kai devynio
liktojo amžiaus pabaigoj 
pradėjo aktingai dalyvauti 
pirkime Amerikos milionie- 
riai, kurie nesivaržė su lė
šomis. * Amerikos milionie- 
riai,. stengėsi surinkti savo 
rūmuose paveikslų galeri

jas, kurios nebūtų menkes-

vėjo ir pūgos. Neieškodama 
patogumų ji įėjo į būdelę ir 
be vaitojimų ir skundų .pa
gimdė kūdikį.

Naująjį mūsų draugą mo
tina įdėjo į kailio maišą ir 
kelionę tęsėme toliau. Va
žiavome visą naktį ir tik ry
tą pasiekėme Megds tėvo na
mus. Megu buvoK laiminga. 
Ji pagimdė kūdikį — tuo 
atliko savo pareigą; nauja
gimį atnešė seneliui—ir ga
vo palaiminimą. Niekada 
nebuvau matęs tokių išdi
džių, linksmų ir gražių mo
teriškės akių, kaip Megos!

Nuo tos dienos Megu aš 
laikiau motinystės karžygio 
pavyzdžiu. Tokio pavyzdžio 
kokį parodė eskimų moteris, 
aš nesu matęs aukštos civi
lizacijos tautose. Netikėtai 
kely apsirgusi moteriškė pa
sitenkina sulipdyta iš sniego 
pirkele. Ji neturi nei tarnų, 
nei patogumų, vąrge — pa
gimdo kūdikį. Pasaulį išvy
dusį naują žmogų pratina 
kęsti vargą ir šaltį. Kūdi
kį maitina vien motinos pie
nu. . . ū ■

Po visų ceremonijų, ku
rios atliekamos po gimdymo- 
motina kelioms savaitėms hės už muziejų. Ypač tuo 
užsidaro visai atskirame Į pasižymėjo miliardėrius P.

kųikėsi, visuose žymesniuo- 
Morganas,\ kurio agentai 
sa pąveikslų pardavimuose 
visose Europos sostinėse. 
Pagarsėjęs Paryžiaus menų 
kurinių pirklys Sedelmele- 
ris amerikiečių pinigų mag
natų įgaliotas apvažinėjo 
įžymesnius Europos meno 
centrus ir pirko viską, kas 
tik buvo galima nupirkti. 
Taip antai Morganas sumo
kėjo, Sedelmelerio pataria
mas, už vieną Rafelio kūri
nį apie pusę miliono dole
rių. Tai buvo didžiausia kai
na, kufi buvo, sumokėta už 
vieną paveikslą lig XX a. 
pradžios. Tiek pat buvo už- 
mokėta^dešim^į metų vėliau, 
už Rembrando' ‘ ‘ Malūną, ’ ’ 
kurį nupirko Amerikos mi- 
lionieriūs Videūeris ir kurs 
tuoj po to už v’ieną Rafaelio 
Madoną užmokėjo beveik 
septynis šimtus tūkstančių

darinėjami—jie yra muzie
juose.

Bet pačiais brangiausiais 
kūriniais yra laikoma Leo
nardo da Vinci “Mona Lr- 
sa“ ir Rafaelio “Sikstą Ma
dona.” ,'Mona Lisa yra 
Louvre, Paryžiuj. -1911 m. 
ji buvo iš muziejaus pavog
ta ir tik 1913 met. buvo at
rakta, kai buvo sučiuptas 
Florencijoj vienas italas, 
mėginęs parduoti brangųjį 
paveikslą vienam meno kū
rinių pirkliui. Paveikslo 
vert? yra įkainojama kelias 
dešimtis milionų litų. Leo
nardo da Vinci ją yra nu
piešęs 1506 metais.

Nemažiau yra vertinama 
ir Rafaelio “Siksto Mado
na,” kurią Rafaelis buvo su
kūręs Šv. Siksto vienuoly
nui. Vienuolyne paveikslas 
išbuvo apie du šimtus metų, 
kol ją nupirko 1754 m. už 
11,000 zechinų Saksonijos 
kurfiurstas Augustas III. 
Dabar ji yra Dresdeno gale
rijoj. Kaip, bendrai aukštai 
yra vertinamas Rafaelis, 
matyt iš to, kad dar prieš 
40 metų jo viena madona 
būtent “Madona degli An- 
sidei” buvo nupirkta dau
giau kaip už tris milijonus 
litų ir dabar yra Londono 
naeionalinėj galerijoj.

Tokia yra kai kurių pa
veikslų kaina. Bet tai tik

dolerių. V.,,.4. ...:
niai Londone buvo parduota 
kita Rafaelio. Madona, už 
kurią buvo užmokėta 875 
tūkstančiai dolerių. Ją nu
pliko žinomas meno kūrinių 
pirklys Duvenęen. Už vie
ną anglų dailininko^ Gains- 
borough paveikslą — “Mė
lynąjį vaiką”lynąjį vaiką” — buvo už
mokėta taip pat apie aštuo
nis milionus litų. Ir šį pa
veikslą nupirko amerikietis 
iš vieno anglo hercogo. 
Prieš kelis mėnesius1 New 
Yorko Metropolitan muzie
jus užmokėjo už vieną Tio- 
lano paveikslų lygiai vieną 
milioną dolerių! Brangiai 
mokama ir už kitų italų dai-

garsių meno kūrinių yra vi
sai neparduodami. Jie sau
gojami ir laikomi muziejuo
se.. Jie niekad nebus parda
vinėjami “rinkoj.” Bet į- 
domu, kad dailininkai, ku
rių paveikslai šiandien yra 
taip aukštai .vertinami, pa- 
tvs gyveno dažnai dideliam 
skurde. Garbė ir Įvertini
mas kilo tiktai po jų mir
ties. Tai yra beveik gyve
nimo taisyklė. Bet gal ge
riau gyvendami, jie būtų su
kūrę mažesnės vertės daly
kus ? Kas' gali susekti kū
rybos paslaptis? Gal skur
das ir vargai yra geriausi 
genijaus padėjėjai? Čia ga-

___  __ Atgaivinantis 
l efektas su PAIN-KXPlXLESlO Msitrynčnu
► tvirtina visą ju®» sistemą. Jus esate atnaujintas
► ir sutvirtintas. ___
r PAIN-EXPELLERIS frodž gv?

V. Mnmo bockotėse:
centų. \ 

artiBnaaąoje> VabtMja . ’ 
arba rašykite l

L BEFWY AND SOUTH*1r “*į*T5* |

Rymiečiai Vietoj Galvijienos 
Valge Arklieną

------------------------------------— /

sulaikė 7 įtartinas silkines 
statines, siųstas iš Daugpi
lio į Rygą su užrašu “rau
ginti kopūstai.” Policija pa
norėjo siuntinį ištirti ir ati
darius statines vietoj kopūs
tui rado arklieną mėsą. To
kie siuntiniai į Rygą jau vi
si metai ateidavę. Prave-

X. Z- - • ■

Įima atminti vieno ispano 
didiko atsakymą, kurį jis 
davė, kai iš jo paprašė šį tą 
paaukoti kalėjime sėdin
čiam rašytojui Servantesui: 
“Apsaugok DieVe, kad aš 
jam bet. kuo padėčiau, nes 
tada žmonija netektų di
džiausio kūrinio!.. ”—Mat, 
tada besėdįs kalėjime Ser
vantesas rašė “Don Kicho
tą” ant įvairių gabalėlių, 
nes neturėjo net popieriaus.

— o.

-------- lytą mėsą siųsdayę į
Rygą. Rygoj arkliena mė
sa buvo statoma kaž kurioms 
mėsos parduotuvėms ir par
davinėjama kaip pinnos rū
šies jautiena mėsa papigin
ta kaina. Be to, dalis mėses 
buvo naudojama rūkytoms 
dešroms gaminti. Ši arklie- 

___________jėju- 
si gana plačiu ruožtu. Nora 
Rygoj, prisilaikant tam tik
ros tvarkos, yra leista pre
kiauti arkliena mėsa, bet šie 
spekuliantai būsią griežtai 
nubausti už vartotojų ap- 
gaudinėjinlą. Vartotojai tu
ri žinoti kur pardavinėjama 
arkliena mėsa. Parduoda
mieji mėsai arkliai turi bū
ti arklių skerdykloj gydyto
jų apžiūrėti, mėsa antspau
duota. nes nuo'nesveikų ar
klių mėsos vartotojai gali 
susirgti. Mėsa turi būti par
davinėjama tara tikrose 
krautuvėse. Šiaip Rvgo'j per 
mėnesį suvartojama mėsai 
apie 20 arklių.

8merktini. Tačiau ne kiekvienas, kurs mus, ar mūsų darbus 
kritikuoja, yra peštukas. Be kritikos progresas neįmanomas. 
Tikrus, teigiamus kritikus privalome branginti, ne smerkti. 
Svarbu tad pažinti, kuo skiriasi naudingas kritikas nuo 
kenksmingo peštuko. Visųpirma, geram kritikui rūpi idea
las, ne jo paties asmuo. Todėl jis ieško ne savo garbėj bet 
nori, kad geriau sektųsi tai organizacijai, laikraščiui, įstai
gai, vajui, rinkliavai, apvaikščiojimui, pramogai etc., kuriuos 
kritikuoja.

2. Naudingas kritikas kritikuoja šaltai ar karštai, žiūrint
to, koks jo temperamentas, bet be pagiežos ir be piktumo.

3. Kritikuoja atvirai ir objektingai ir niekuomet nekan- 
džioja asmenis iš pasalų, kaip peštukas, kad daro.

4. Neišeina iš teisėtumo rybų. Jei didžiuma nepriima jo 
kritikos, jis nekelia revoliucijos ir nevarinėja pakampinių 
intrigų neskelbia boikoto kaip, kad peštukas daro.

5. Naudingas kritikas netik trūkumus mato, bet stengiasi 
surasti vaistų trūkumams prašalinti. Peštukui terūpi tik 
“pastatyti ant savo?-’ Tam tikslui atsiekti jis yra pasirengęs 
paaukoti visas mūsų organizacijas, įstaigas, laikraščius etc., 
jis kartais nesidrovi pasišaukti talkon net kataliką priešus.

6. Naudingas kritikas netik kritikuoja, bet ir-dilba; peš
tukas nedirba, tik griaujh. __ _

Žodžiu sakant, naudingas kritikas savo kritika prisideda (Psahn. 40,-9) “Iki kolei, tinginy, miegosi! kada kelsies iš 
prie statymo, palaikymo ir pažangos, peštukas gi palieka po savo miego!” (Patari. 6, 9). Į šiuos klausimus snaudalis ne
gavęs tik griuvėsius, nes naudingas kritikas yra meilės įkv^>- atsakyk nes jis miega; į juos privalo atsakyti veiklieji ir au
tas, peštukas gi savymeilės. Ir vieniems ir kitiems labai gt- sipratę katalikai. Raginimų neužtenka. O jei ir norėtum ta
rai tinka šv. Jokūbo žodžiai: “ Kas jūsų f"*.

Tas tegul parodo savo veikimą

žadintojo. Pirmutinė tokio žadintojo užduotis turėtų būti 
katalikų spaudos platinimas snaudalių tarpe. Juk,ir dabar 
apsukrūs agentai jiems įperša anti-katalikiškus laikraščius 
ne dėlto, kad mūsų snaudaliai labiau tųčgsta bedieviškuosius 
laikraščius, bet dėlto, kad snaudaliai neatskiria gero laikra

ščio nuo blogo ir, antra, dėl to, kad anti-katalikiškos spau
dos agentų, kurie eina per namus, netrūksta, o mes ar daug 
jų turime? Tuščia daryti agitatyviškas prakalbas. Jei no
rime mūsų spaudą išplatinti snaudalių tarpe, kito kelio nėra, 
kaip tik vartoti Amerikos komercialinių agentų metodus. Tik 
prižadinus 3ųaudalius per spaudą galima bus juos patraukti 
prie veiklesnio dalyvavimo organizuotų katalikų darbuotėje, 
nors ir čia vargu bus galima apseiti be patyrusių organiza

torių. ‘ ‘
' -1 ' ■ X* *' ' •

Ką darysim su peštukais? Bet pirma pravartu'bus atsi
minti, kaip mos elgėmės su jais iki šiolei. Sekantis įvykis 
gerai iliustruoja lietuvių taikingą “diplomatiją” su visokiais 
nenaudėliais. Paprastai tos rūšies kvailas tolerantjngumas y-

* y. tva
rko duoti “'Sliūbą.” Nuėjęs 
bažnyčioje rėkauja. Žiūriu,

itatyjno, palaikymo ir pažangos, peštukas gi palieka po savo miego f” (Patari. 6,9). Į šiuos klausimus snaudalis ne- 
" L ’lv5sius- naudingas kritikas yra meilės įkvip- atsakyk nes jis miega; į juos privalo atsakyti veiklieji ir su

nkas gi savymeižėa. Ir vieniems ir kitimas labai at- amrate katalikai. Racinimu neužtenka. D jei ir naritnm ra- 
tarpe išmintingas b ginti snaudai], kaip prie jo prieisi, jei jis niekur nesilanko, 
ikimą GERU PASI- nieko neskaito* Ligiiolei raginimų tetrūko. Raginta, žadin- 

ELGIMU IŠMINTIES ROMUME. Bet jei jūs turite kartaus ta snaudalius, kur ir kaip galima, bet jie tik balsiau “knar- 
ydo ir jūsų širdyse yra GINgŲ DVASIA, NESIGIRK!- kja,” Neveltui snaudalius vadiname Molio Motiejais. Ra-pavyoo ir jūsų širdyse yra GIN$Ų DVASIA, NESIGIRK!- kfigų

TE IR NKMEIA OKITE PRIEŠ TIESĄ, nes ta išmintis ne iš gink molį, kiek nori, nieko negelbės. Be puodžiau- molio ga- 
užengianti, bet ŽEMUKĄ. KŪNIŠKA, VELNIO balas nepavirs nl į puodą, nė į bliūdą. Taigi ir mūsų Molio 
'AME PALYDAS IR GINČŲ DVASIA, TENAI Motiejams, snaudaliams, reikia tam t ikro“ puodžiaus”—

/Klystam klystam lyg balandžiai 
vis tolyn į nežinią, tolyn, — - 
kol patekšint margai žemės kandžiai, 
kol į smiltis mus dienos sutrins. 
Pakeleiviai išvyti, be tėviškės, 
kaip našlaičiai už durų nakčia, 
išklajojom miestus mes ir kaimus ten, 
ir raudojom nekartą slapčia. 
Akmuo buvo duona, o ašaros—vynas,

’ kuriais sielą, kūną patamsėse sotinom, 
kuriais dalią varganą svaigmom, 
ir šaukėm mirties, kaip naujagimis motinos.

A Dabar, kada prie žemės lenkia metai, ; 
lyg elgetos sudėjime lazdas prie vartų,— 

. kad jovarais .pražystų amžius išgyventas, 
kad nežinia už valandas anas nebartų...



LAWRENCE, MASS.

Lavrence’o lietuviai nuo senai

GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

P. S. Tas vakaras bus šv. Kazi
miero parapijos mokyklos svetai
nėj, prie Earp Street, po 331

Domei Philadelphijos ir apylinkės 
lietuvią

“Darbininko” Koncertas

Mūrinis naujas namas, ameriko
niškos sistemos: elektros šviesa, 
maudynės, vonios, stikliniai piazai, 
garadžius dėl automobilio, didelis 
daržas. Viskas pagal naujausio 
pastatymo. Tai geriausias pirki
mas Lietuvoj. Kurie norite Lietu
voj pirkti namus, kreipkitės šiuo 
adresu; Biržą miestas, 25 Rotušės 
g-Vė. Mes turime ir daugiau na
mą ir žemės ant pardavimo. Gali
te nuvažiavę pamatyti (B.-23)

Vienintelis lietuvis lalsuiuotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Į ved am motorus 
ir vandenio pompas. Taipgt taiso
me ir parduodame radios.

ti jau aštuonioliką metą, taip 
miesto Philadelphijos, kaipo ir jo 
priemiesčių turi teisę stoti į tąjį 
gražuolių kon testą. Tad gražios 
sesutės nesnauskite... visos sugar
mėkite j tąjį vakarą. Meldžiu!

.lams laba? naudingą vakarą užma
nė daug jau Lietuvai pasidarba
vęs gerb. Kazys Dryža, o talkon 
jam stojo, kaipo komisija to vaka
ro tos ve penkios labai gerbtinos 
ypatos: kun. Kaulakis, kun. Dau
mantas, J. Pranckūnas, A. Užu- 
meekis ir A. Kaniušis; prie to, St. 
Barauskas, J. Jąnkauskas ir dar 
kiti getb. Dryžai prižadėjo toj 
darbuotėj, naudai Lietuvos, pri- 
gelbėti. Tai ir aš, kaipo Lietuvos 
patriotas patarčiau, prašyčiau, 
kad kiekvienas ir kiekviena, kurie 
tik galės, dalyvauti tame vakare, 
nes kaip augščiau pažymėjau, pel
nas to gražaus vakaro, eis naudai 
Lietuvos šauliams (323 būrio) rei
kalams ir vadavimui mūsą sostinės 
— Vilniaus.

■čiai. Žmonės, matyt, kreipė atydą 
j lietuvią bakūžėlę ir tėmyjo ran- 

>kų darbus. . ; . ■ "
Ketvirtadieni* vakari buvo su

rengta ir meno paroda. Tarp kitą 
i'atttą ir lietuviai' dalyvavo su šo
kiais ir dainomis. Lietuvių choras 
susidedantis iš apie 50 dainininką

šiandie jo šeimynėlei labai, labai 
būtą pravartu, kuriuos šiandie tu
rint nereikėtų prie geraširdžio kai
myno prieglaudą gavus gyventi.

Kun. Kudirką pagerbė. Bal 7 
d., Aušros Vartą par. svet., buvo 
surengta gerb. kun. F. Kudirkai, 
Marijoną kongregacijos Amerikoj 
provincijolui, pagerbtuvės, pami
nint jo 35 metą kunigavimo su
kaktuves E įvairią koloniją at
vyk? jo pagerbti. Tarp ją buvo 
<lau£ LDS. narią ir darbuotoju, 
nes gerb. kun. Kudirka yra labai

džiukė išvaizdoj- *bakužės. kurioje 
buvo išdėta visoici išdirbiniai, *o 
daugiausia audimais ir gintarais.- * - ■
Buvo ir trūkumu, kuriuos lengvai 
buvo galima už^Tdyti, jeigu ren-

Įvyks Sekmadieny

o-April 21 d., 1929

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo
jamos kasdien rfiano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

, Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš
tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

I Balsas Iš Lietuvos

Maple 5685

JUOZAS ČIŽAUSKAS

MUNICIPAL 
BUILDING 
SALEJE

plačiai žinoma ir mėgiama dainininkė. Ji yra viena iš ižvmesniųjtĮ Amerikos lie
tuvią dainininkių. Keletą jnetu atgal p-nia Rakauskienė (dar tada buvo p-lė Na- 
rinkaitė) giedojo švento JPetro lietuvių bažnyčioje solo ir parapijos chore. Ji ir 
tada buvo visą mylima dainininkė. Gyvendama Chieagoje ėmė giedojimo lekcijas 
pas įžynįj muziką. Žymesnieji Chieagos lietuvių koncertai be jos neapseidavo.

P-nia Rakauskienė atvyko į Bostoną paviešėt; pas seserį ir gimines. Paviešė
jus vyks Lietuvon, o iš ten į Italiją lavintis dainavime ir muzikoj.

“Darbininko” redakcijos kviečiama sutiko padainuoti keletą dainelių mūsų kon
certe. Šis jos bus pirmas, pu kelių metų nebuvimo Bostone, pasirodymas ir gal pa

skutinis. Visi kviečiami ate iti. Atėję nesigailėsite. Įžanga 75c. ir 50c.

ji mirtis dar palyginamai jauną, 
prieš laiką pakirto. Kiek daug 
dar buvo galima tikėtis visuome
ninio kilnaus darbo iš vienminčio, 
draugo, bruzdelninko Mažeikos! 
Chicagiečiai jau sujudo kiek nors 
sušelpti jo paliktą šeimynėlę, kuri ( 
dabar yra skurde. Viktoras Jode- į 
lis paaukojo penkis dolerius, Pr.j 
Zdankus vieną dolerį. Tie pinigai 
jau’ vra išsiąsti Lietuvon, p. O. Ma
žeikienei, kurios antrašas yra se
kantis: O. Mažeikienė, Utenos aps
kritis, Kuktiškių paštas, Pagaluo- 
nies vienkiemis, Lithuania. North- 
saidiečiai, o ypatingai darbuoto
jai Ant. Bacevičius ir Jonas Lebe- 
žinskas, rūpinasi tarp savąjį; su
rinkti pinigą sušelpimui p. Mažei
kos likusios šeimynos.

Pageidaujama būtą, kad ir kitą 
koloniją kuopos pasirūpintą pa
siųsti kiek nors pašalpos p. Mažei- 
•koi jjknsiar šeimynėlei (našlė, -sū- 
nelis ir dukrelė), nes p. Mažeika 
dirbo pasišvęsdamas ir pasiauko
damas visai organizaeijai. Jis

Pradžia 7:30 vaL vakare.

Šio koncerto programas bus 
turiningas. Dainuos dar ne
girdėti arba senai girdėti 
mūsų įžymiausi dainininkai 
ir dainininkės, kaip tai: Art. 
Elena Rakauskienė (Narin- 
kaitė) iš Chicago, III.

Apalionijd Stoškiutė iš 
Worcester, Mass.

Florencija Karbauskaitė, 
vietinė, soprano ir akompa- 
nistė.

Stasys Paura, vietinis ba
ritonas.

Margareta Gribaitė, sopra
no.

Taip-gi yra pakviesti dai
nininkai iš Montello, Mass. 
Bus solo, duetų ir kvartetų.

“Pasisėjau žalią rūtą” ir trečios 
nenugirdau. Dainavimas išėjo pa
kenčiamai. Jeigu vien tarp lietu
vių, gal irto a būfą sakyti ir visai 
gerai. (! Bed.) Dainavo soliste 
Marė Čižauskienė V Kur bakūžė 
samanota” stipriu mezo soprano 
balsu. Dainavtsgįįai. Geriausį įs
pūdį padarė, tai lietuviški šokiai, 
p. Visockiui vadovaujant, šo
kiams griežė Vilkelio ir Mušinskio 
orkestrą irgi gerai.

Ateity prie panašią 'progų turė
tų padėt visus ypatiškumus į šalį 
arba kitas kliūtis ir sutraukti vi
sas gabiausias murikales jėgas ir 
gw»i susitvarkyti. Vadui, kuris 
pasiima atsakomybę, reikėtų apsi
dairyti plačiau ir surinktKgabiau- 
sius ir tinkamiausius muzikus ir 
menininkus, kurie mūs tautos gar
bę galėtų padidinti ir mes ingi 

i linksmai galėtinrte sušukti valio 
lietuviai! Kur vienybė ten galy.

Bagočiui maišyti kun. Virmaus- 
daūg tame praleido pinigą, kurie -k; į nezaliežninką vargus yra la- 

‘ ‘ "..............................bai neteisinga, nes minėtas kuni
gą?, nei katalikai žmonės, visai ne
sikišu į nezaliežninką vargus. Ka
talikai nemano gauti, ne^aliežnin-' 
ką kapiniu, nes jie neturi teisės 
prie ją. Tai yra šmeižtas, kad ne
zaliežninką kapinią trustysai Čer- 
niauskis ir Šimonis nori kun. Vir
iu ausko vardą Įrašyti į kapinių 
deeds. Tai neleistinas kurstymas 
ir nedovanotinas žmonių muiliji- 
mas. Kam tiek blogos valios ro
dyti? Ar tai čia Velykų dvasia?

Rap.

CHICAGO. ILL. LDS Prietelius, buvęs
wniwnvv) im.i iChieagos Apskričio dvasios vadas,

, daug čionykštėms kuopoms ir ap- 
Rodys Vilnią skričiui pasidarbavęs. Nuo L. D.

------  Į S. centro sveikino jubiliantą ir dė- 
Jaunas, apsukrus lietuvi, kata- centro Tiee-pirmi-

lik, darbuotojas Jonas Dumčius :n. as r- an na 
rodys krutamuosius paveikslus ba-! Susirinkusieji nuoširdžiai parė- 
landžio 16 ir 17 dd., vakarais, Lie- mė sumanytą bursą Marijoną ko- 
tuvių Auditoriume, 3133 So. Hal- lęgijoj tėvo Kudirkos vardu. Ma- 
sted g-vė. Tuose paveiksluose pa-'tyt nesunku bus sukelti $5,000 iš 
rodys daug gražią vietą ir įvykiu tkurių nuošimčių kasmet vienas 
Lietuvoj, Vilniaus miestą ir Gedi-'bernaitis galės mokytis ir pragy- 
mino pilį, Trakus ir tt. Verta lie-’venimą turėti Marijoną Kolegijoj, 
tuviams darbininkams pamatyti.

Apskričio susirinkimas. Trečia
dienio vakare, balandžio 17 d., šv. 
Mykolo parap. svetainėj, 1644 Wą- 
Lansia Avė. (North Side), įvyks 
LDS. Chieagos Apskričio susirin
kimas, kuriame bus aptarta įvai
rūs svarbūs reikalai. Nariai iš vi
są šio apskričio kuopą malonės 
suvažiuoti.

Mažeika. Chicagiečiai, o ypač Jyra susinervinę. O tai vis darbas 
Northsaidiečiai, LDS. nariai liūdi ’ agitatorių. Sykį per streikus dar- 
Motiejaus Mažeikos, kurį nuožmio-^jyįnjn]įaį jjUV0Į taip sukurstyti, kad 

' jie norėjo maršuoti į Bostoną ir 
i užkariauti “paimti į savo rankas 
Statė House — ir valdyti viską.” 
Neprotingas užsidegimas!

Laivrence’o lietuviai buvo benu- 
stoję peštis tarpe savęs. Štai, Bos
tono Bagočius ima juos vėl vesti 
prie “šviesesnės ateities.” Verbų 
nedėlioj nezaliežninką susirinkime 
agitavo juos nezaliežninkauti ir 
mylėti jų dvasiški ir niekam nepa
siduoti, o jis padarysiąs all right.

Bal. 4-tą yėl atvažiavo Į neza- 
liežninkų “ekstra” susirinkimą. 
Pasisakė atvežęs 5 ivarantus. Vie
ną prikalsiąs prie nezaliežninką 
bažnyčios, kitą prie Laivrencc’o 
City Hall’ės, trečią prie Methuer. 
Town Hali, ketvirtą prie vartą 
nezaliežninką kempės ir kapinią, o 
penktą paduosiąs žmogui, nes jei 
tie -keturi būtą nuplėšti, tai vie- 
nas yis pasi liksiąs pas žmogų. Jis 
sakęs nugalėsiąs du kraujageriu ir 
Virmauska.

Brangūs viengenčiai — broliai 
, ir sesės — jūs gerai žinote, kad jei 

ne Amerikos lietuvią pagelba, tai 
nūdien Lietuva kas-žin ar būtą 
laisva ir nepriklausoma valstybė ? 
Ir . . . nori maža, bet garsi pasau
ly! Tai ir dabar, nors ji yra lais
va, bet būdama apsupta iš visą pu
sią šimtą kartą skaitlingesniais 
priešais, ji — ta mūsų brangi tė
vynė — Lietuva reikalauja Ame
rikos lietuvių paramos taip mora
lės, kaip ir materialės — medžia
ginės !.. Todėl ir dabar, tai čia, tai 
ten darbuotojai, Amerikos lietu
vią veikėjai, veikėjos, kad. Lietu
vos reikalams parinkus šiek tiek 
pinigų, Sautiečiai 20 d. balandžio 
ruošia labai įdomų vakarą, kurio 
pelnas eis Lietuvos Šaulių 232 bū- numeriu. Vakaro pradžia 7:30 va
rio reikalams ir Vilniaus vadavi- .kire. Įžanga į jį, su drapaną pa- 
mui. To vakaro programa susidės dėjimu kainuos 50 centą. Paste- 
iš muzikos, šoktų, puikių užkan- biu, kad kiekviena mergelė, turin- 
džių ir kitų dalykėlių, tarpe kurių 
bus: išrinkimas Philadelphijos 
miesto lietuvaitės gražuolės. Pa
stebiu, kad tai ne bus koks šlykš-j, 
tus kon t estas, kaip, kad daro ame-L 
rikonai, kur pusnuogės merginos 
sustoja prieš publiką, bet čia, ku
rios merginos stos į gražuolių kon-Į 

[testą, turės būti padoriai apsirė- 
! džiugios. Gražiiolė, tapus grožės [ 
[karalaite bus nufotografuota ir josi 
.paveikslas tilps lietuviškuose lai- 
•kraščiuose; prie to jinai apturės 
[dar ir dovaną—Meilės Taurę, kaip 
anglai vadine, Champion Cup. Tą

Vienas ii dalyvių laba i indomų ir Lietuvos reika-

Nedėlioj, 17 d. kovo, įvyko šv. 
Jurgio lietuvių parapijos jubilieji
nės iškilmės, klebono kun. V. G. rėjai būtų atsikreipę i draugijas. 
\ ilkutaičio, 10-ties metų darbuo- (įal ši pastaba bis naudinga atei- 
tės mūsų parapijoje minėjimas. I 
Ryte įvyko pradžia iškilmių baž-1 
nyčioje. Dalyvavo pora svetimų 
kunigų ir keletas-draugiją, 9 vai. 
ryte. Pamokslą. sakė pats klebo
nas jubiliatas. Žmonių buvo pri
sirinkę nemažai, bet ne tiek, kiek 
Clevelande turėtų susirinkti ir ga
lėtų. Vyrą dr-jos visai nedalyva
vo. Mišrios tik dvi. *Tam buvo, 
dvi priežastys: viena, rengėją ap-!padainavo tris dainas: “Vilnius, 
silenkimas su katalikiškų draugi
ją sąryšiu ir savotiškas plemfiš- 
darymas, o antra paliksime pačių 
clevelandiečių žiniai. Gaila, kad 
taip įvyko. Tą patį vakarą po( 
bažnyčia įvyko jubiliejinė puota, 
kurioje dalyvavo apart dvasiškiu 
ir žmonių, keli miesto valdininkai. 
Buvo visokią išsireiškimų, prakal-1 
bėlią ir gerą linkėjimų. Buvo irj 
muzikėlė programo dalis pagraži
nimui.


