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Kitame “Darbininko” 
numeryj, Studijų Ratelių 
skyriuje pradėsime talpin
ti Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XII pirmąją 
encikliką apie pasaulio tai
ką, socialio teisingumo 
vykdymą, dvasinę ir me
džiaginę žmonijos gerovę, 
misijas ir tt.

Dies Reikalauja Dar 
$100,000 Lietuvos Džiaugsmas Vilniaus Atgavimo Proga

Washington, D. C., lap
kričio 6 — Kongresmanas 
Dies, antiamerikoninės 
veiklos tyrinėjimo komite
to pirmininkas, įteikė Kon- 

j gresui rezoliuciją, prašy
damas pratęsti anti - ame- 
; rikoninės veiklos komiteto 
i darbą iki sausio 1 d., 1942 
m., ir prašo tam darbui 

' skirti dar $100,000. Tas ko- 
■ mitetas daugiausia tyrinė
ja komunistų ir nacių vei- 

Įklą Jung. Valstybėse. Kaip 
į žinome, Komunistų parti- 
įjos vadas Browder jau bu- 
Į vo areštuotas ir dabar lau- 
• kia teismo. Yra numatyta 
! ir daugiau areštuoti. Dies 
i komiteto darbą labiausia 
smerkia komunistai ir na
ci?/ - bundistai.

šiomis dienomis Jung. 
Valstybių mišri komisija 
vėl nusprendė, kad Vokie
tija turi sumokėti $50,000, 
000 už nuostolius, kuriuos 
Vokietijos šnipai - agentai 
padarė amerikiečiams 
1916 ir 1917 metais, sus
progdinusi amunicijos 
dirbtuvę Kingslande ir 
Black Tom, N. J. prieš A- 
merikos įstojimą į Pasau
linį Karą. Toje ekspliozi- 
joje užmušta du žmonės.

Toji mišrioji komisija 
jau seniai buvo nutarusi, 
kad Vokietija turi sumo
kėti $21,157,227, bet Vokie
tija vis atidėliojo atlygini- tijos kareiviai buvo užėmę 
mą. Dabar pridėjus nuo- saliukę Rhine upėje, bet 
šimčius susidaro $50.000, prancūzai greit iš ten iš- 
000. krapštė. Smarkių mūšių

Vokietijos diktatorius tarp prancūzų ir vokiečių 
Hitleris priešinasi tokiam nėra. Prancūzijos karo va- 
atlyginimui, ir žada kreip- dovybė paleido daug ka- 
tis į teismą, kad teismas reivių į namus apsilankyti, 
komisijos sprendimą pa- Iš viso atrodo, kad nė vie- 
naikintų. na pusė nenori kariauti.

Vakariniame Vokietijos 
fronte nieko nauja. Vokie-

Sovietų Rusija Siūlo Mainų
Lietuvai

Nori Išmainyti Lietuvius Į Baltgn 
džius ir Žydus

‘‘Sulaukėme”. Dalis džiaugsmo manifestacijos spalių 11 dieną susirinkusios pas Respublikos Prezidentą sostinės Vilniaus grąži
nimo proga. Dešinėje, matyti dalis orgaa.nacijų, vėliavų ir kauniškių minios užplūdusios aikštę prie prezidentūros ir Kauno gatves. 
Tokios minios nusitęsė nuo prezidentūros iki pat Karo Muziejaus. Spėjama, kad manifestacijoje dalyvavo 60—70 tūkstančių žmonių. 
Balkone stovi Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas ir kiti vyriausybės nariai. Apačioje, kairėje, Šaulių Sąjungos vadas 
pulk. Saladžius visuomenės vardu reiškia padėką vyriausybei už jos pastangas 
niečiams.

Vilnių atgauti ir siunčia per radiją sveikinimus vii-

Maskva, Rusija, lapkri-j 30.000 susipratusių lietu
čio 6 — UP. žiniomis, So-i vių. Jiems pasiliko ir kele- 
vietų valdžia pasiūlė Lie-įtas lietuviškai kalbančių 
tuvai apsimainyti gyvento-! salų, kai Dzeveniškis, Ger- 
jais. Sovietų Rusija siūlo! vėčiai ir k., viso apie 10,000 
Lietuvai 100,000 lietuvių iš į lietuviškai kalbančių žmo- 
Vilniaus krašto, kurie liko, nių. Taigi Sovietai pasilai- 
sovietų valdžioje, o iš Lie- kė bent 120.000 lietuvių, o 
tuvos nori gauti lygų skai- Lietuvai perleistoje daly 
čių baltgudžių ir žydų, gy- su Vilnium yra tik apie 
venančių Lietuvoje. Sako- 60,000 lietuvių, 
ma, kad apsimainymo i 
klausimu einą derybos.

Kaip žinome, sovietų Ru
sija negrąžino Lietuvai 
lietuviškiausių plotų Vil
niaus krašto.

Prof. Dr. K. Pakštas apy
tiksliai apskaičiuoja, kad 
Šiaurinėje Vilnijos daly, 
Švenčionių ir Breslaujos 
apskričiuose, Lietuva ne
gavo apie 15 beveik vienų 
lietuvių apgyventų parapi
jų, būtent: Švenčionių, 
Drūkšių, Apso, Pelekų, 
Daugėliškio, Tverečiaus, 
Vasiūnų, Ceikinių, Mela- 
gėnų, Adutiškio ir maišytų 
(lietuvių, lenkų, gudų) 
Vydžių, Strūnaičio, Lentu
pio ir kelių kitų. Šitose pa
rapijose gyvena apie 80, 
000 lietuvių. O atgautoje 
Švenčionių apskričio daly 
gyvena tik arti 40,000 lie
tuvių ir truputis žydų bei 
sulenkėjusių.
— Sovietai sau pasilaikė 

dar gana stambų plotą 
Dzūkijos: Druskininkų,
Ratnyčios. Marcinkonių, 
Kabelių ( Berštų, Rudnios, 
Nočios, Dubičių, Rodunės, 
Asavos ir Pelesos parapi- bet ir Lietuvos plotus, ku- 
jas, kuriose gyvena apie rie apgyventi lietuviais.

apie 100, 
000 žydų ir arti 300,000 su
lenkėjusių lietuvių, viso a- 
pie 460,000 gyventojų.

—Vokietijos užimtoje 
Suvalkijos daly su Seinais, 
Punsku, Smalėnais ir Vi
žainiu gyvena 14,000 susi
pratusių lietuvių.

Sovietų Rusija turi būti 
tokiu mainu nori likviduo
ti Lietuvos pretenzijas į 
tuos Vilniaus krašto plo
tus, kurie tirštai apgyven
ti lietuviais. Lietuva išmai-1

20 Sužeidė Traukinio 
Nelaimėje

Grįžo Iš Lietuvos Seserys 
Pranciškietės

• VI

Penkios Valstybės Valdys 
Pasaulį

“SULAUKĖME”
_______

VVestfield, Mass., lapkri-. 
čio 6 — Šiandien B & A 
“New England Statės” į 

' traukinys, kuris važiavo iš 
Chicagos į Bostoną nušoko 
nuo bėgių arti VVestfield 
stoties į rytus. Dvidešimts 
asmenų sužeidė ir 43 smar
kiai sutrenkė. Traukinys 
nusirito nuo bėgių 8:25 
vai. rytą.

m. spalių mėn. 23 die- 
laivu Drottingholm.

Š.
ną
grįžo į Ameriką dvi Sese
rys Pranciškietės. Jos ma
čiusios i 
kutiniausius įvykius Lie
tuvoj ir PaoaiLijos varsty-j • Europą Babson pa 

ibese: Latvijoj. Estonijoj iri 
I Suomijoj. Neužilgo pa
skelbs šias žinias lietuvių 
'spaudoj.

Kaunas — “Sulaukėme!” 
istorinės spalių 11

I

Roger; buvo 
statis-! dienos šūkis, išsiveržęs iš

Boston, Mass. —
W. Babson, įžymus 
tikas, Amerikos biznio ir milijonų lietuvių širdžių 

iciskietes. Jos ma- finansų žinovas, pasakė Kaune, visoj Lietuvoj ir 
ir patyrusios pas-,kalbą Bostono Verslininkų tolimuose svetimuose kra- 
sius įvykius Lie-'sįrįnkime jįg žaibėjo a 
Pabalti jos Valsty- j E n Rahson

Lietuva Perėmė Klaipėdoj 
Laisvųjų Zonų

Kaunas, Lietuva, lapkri
čio 6 — Lietuvos ir Vokie
tijos pasirašytoji sutar
tis pereitą liepos mėnesį, 
pagal kurią Lietuva gauna 

’ į zoną ir nustato 
į lietuvius", sumažintų sve-į kaikuriH siunt!nil* siunti-
niusi baltgudžius ir žydus! Ja^vųją

kų pabėgėlių, kuriems bū
tinai reikalinga greita pa
galba. Kitose Lietuvos da
lyse esą apie 17,000 lenkų 
pabėgėlių. Latvijoje esą a- 
pie 2000 lenkų pabėgėlių.

timą elementą dabartinės m? tvarką, įsigaliojo pe-1
Lietuvos ribose, bet jau ta
da neturėtų kortos atgauti 
savo plotus, kuriuos sovie
tų Rusija sutartimi pripa
žino Lįętuvai. Pavergtieji 
Vilniaus krašto plotai yra 
turtingi miškais. Be to. ir 
žemė gana gera.

Pasitikėkime Lietuvos 
vyriausybe, kad ji sugebės 
apginti Lietuvos interesus. 
Sovietai taip pat pakarto
tinai yra pareiškę, kad jie 
laikosi sutarčių. Taigi bū
tų teisingiausia grąžinti 
Lietuvai ne tik lietuvius,

reitą penktadienį, lapkri
čio 3 d. š. m.

Lenkams Pabėgėliams Vil
niaus Krašte Reikalinga 

Pagalba

Laisvės Varpas Būsiąs 
Perkeltas Į Vilnių

reiškė, kad jeigu karas už
sitęstų, tai to karo laimė-! 
toju išeitų Rusija. Bet jis 
spėja, kad karas nesitęs il
gai, visi nesusipratimai 
bus išlyginti. Tačiau, An-j 
glijos imperija žlugs, bet 
pati Anglija pasiliks stipri 
ir galinga, sako Roger W. 
Babson.

Kalbėdamas apie visą pa
saulį, pareiškė, kad ateity
je mažosios valstybės tu
rės pasiduoti didesnio- 
sioms. Ateityje pasaulį 
valdysią keturios ar pen
kios didžiosios valstybės, 
būtent. Anglija. Vokietija, 
Rusija, Kinija ar Japonija, 
ir gal Jung. Valstybės. Ma
žosios valstybės turės likti 
vienos ar kitos didelios 
valstybės protekcijoje.

pabrėždami lietuvių tautai 
svarbią dieną ir su šios 
dienos džiaugsmu surištas 
ateities pareigas. “Mūsų 
sieloje šiandien šventa, 
mes žengiame per skaus
mus ir gyvenimo patyri
mus į gražią Lietuvos atei
tį, kurioje visiems žmo
nėms būtų gera ir jauku 
gyventi, kur nebūtų nei 
skriaudžiamųjų nei skriau- 
džiančiųjų. Mes eisime į 
Vilniaus kraštą, nešdami 
karo ir sunkių katastrofų 
paliestai liaudžiai brolišką 
pagalbą ir visoms ten gy- 
venanačioms tautoms iš
tiestą ranką”, pareiškė ge
nerolas Nagius.

Po jausmingų ceremoni
jų prie Nežinomojo Karei
vio kapo, minios, giedoda- 
mos “Į Vilnių. į Vilnių” ir 
orkestrų lydimos su vėlia
vomis nutraukė prie prezi
dentūros pasveikinti Res
publikos Prezidento ir vy
riausybės. kur visų vardu 
kalbą pasakė Šaulių Są
jungos vadas pulk. Sala-

Tęsinys 2-ame pusi.

štuose, ir nemažiau pačia
me Vilniuje ir Lietuvai 
grąžinamose Vilniaus kra
što srityse. — Pirmosios 
žinios apie Vilniaus grąži
nimą Lietuvai buvo gautos 
anksti rytą per radiją ir 
sukilę kauniškiai vienas 
kitą džiaugsmingai sveiki
no obalsiu “Sveikinu su 
Vilnium!” Iš pat ryto Kau
no gatvėse judėjimas bu
vo daug didesnis. Dvyliktą 
valandą ta proga įstaigos 
ir mokyklos užsidarė ir vi
si. kas gyvas, nusiskubino 
prie Karo Muziejaus pasi
dalinti bendru džiaugsmu. 
Kaunas nebuvo dar tokios 
milžiniškos manifestacijos 
turėjęs. Organizacijos su 
šimtais vėliavų ir neorga
nizuotų kauniškių minios 
užtvindė visą didžiulę Vie
nybės aikštę ir aplinkines 

' gatves. Netilpę gatvėse į 
žmonės pripildė namų bal-į 
konus, langus ir stogų t 
platformas. Visuomenės 
atstovai prie Nežinomojo 

' Kareivio kapo, atiduoda
mi pagarbą žuvusiems už 
Vilnių karžygiams, sudėjo 
daugybę gyvų žydinčių gė- 

. lių ir vainikų. Generolas
Nagius (Nagevičius) ir 

•i

Kaunas, Lietuva— Lais
vės varpas, amerikiečių
lietuvių padovanotas, iš Dies Įspėja Jung. Valstybes 
Kauno būsiąs perkeltas į 
Vilnių. I

I
i

Kaunas — Lietuvos len-
Geneva, lapkr. 6 — Šio

mis dienomis grįžo iš Pa-; ______ _ .________
balti jo valstybių Randono- kų leidžiamas laikraštis 
jo Kryžiaus generalinio se
kretoriaus pagelbininkas 
Davis ir papasakojo apie 
lenkų padėtį tuose kraš
tuose. Jis sako, kad Lietu
vos atgautame Vilniaus 
krašte yra apie 40,000 len-

“Dzien Polski” skaitomas 
šiuo tarpu bene vieninte
liu lenkų laikraščiu visoj 
Europoj, išskiriant dar 
vieną lenkų laikraštį “Na

VVashington, D. C., lapkr.
6
Cuistion, kuris sakosi bu- 
vęs komunistų vadas, pa- 

Į šakojo Dies komitetui, kad 
I jeigu Amerika įsiveltų į 
' karą prieš Rusiją tai jos 
laivyne kiltų streikai ir sa
botažas. McCuistion sako.

Tūlas VVilliam C. Mc-

Rusijos Sovietas Užgyrė 
Sovietų * Lietuvos Rubežių

Maskva. Rusija — Vy
riausias sovietas (seimas) 
užgyrė papildomąją sutar
ties dalį su Lietuva, kuria 

. . ,T , ,. - nustato Lietuvos ir Sovie-
Vilmui V aduoti sąjungos tų Rusijos rubežių, grąži-

rodoviec”, kurs išeina Var- kad Maritime uniją domi-Į pirmininkas dr. Juška per nus Lietuvai Vilnių ir Vil- 
‘šuvoje.— nuoja komunistai. I garsintuvus pasakė kalbas,'niaus krašto dalį.
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ĮVAIRIOS žinios LIETUVOS ŽYDŲ 
KONFERENCIJA Norvegija Paleido Jung. Valsty

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS
(Spalių 10 d., š. m.)

Spalių 29

Lietuviu Veikimas Klaipė* 
doje Neįmanomas

Klaipėda — Lietuvių bet 
koks veikimas dabartinė
mis sąlygomis yra visiškai 
neįmanomas. Iš visų pas
tangų atgauti lietuvių mo
kyklas ir gimnaziją, bent 
kolkas, nieko neišėjo. Iš 
lietuviškų laikraščiu taip 
pat nieko neįsileidžiama ir 
nė vieno Klaipėdoje ėjusio 
neleista atsteigti. Kios
kuose {laiduodamas tik 
pačių vokiečių leidžiamas 
“Lietuviška Ccitinga” ir 
paskutiniu laiku įsileidžia
mas iš Tilžės “Naujasis 
Tilžės Keleivis". Norinčių
jų gauti Lietuvos {•asus 
Klaipėdos mieste esama a- 
pie 6000 žmonių ir dar apie 
pora tūkstančių pačiame 
krašte. Prie Lietuvos kon
sulato pasų {įrašančiųjų 
kasdien susidaro ilgos ei
lės. Šiaip lietuviai nebeper- 
sekiojami. Pastaruoju mo
tu į juos žiūrima su dides
ne pagarba, negu seniau. 
Buvę garsūs Klaipėdos vo
kiečių vadai yra visiškai 
pritilę. Neumanas yra mo
bilizuotas ir randasi fi cite 
batarejos vadu. Beriulaitis 
taip pat mobilizuotas, I 
tik paprastu kareiviu, I 
vęs seimelio pirmini:;! 
stambus dvarininkas ’ : 
sleris nusišovė, kitas vo
kiečių vadas dvarinitikas 
Guna pabėgo i Vokietiją, 
savo laiku buvus direktori
jos pirm. dr. Sruiberis yra 
paprastu prekybos rūmų 
dindiku ir važinėjasi gat
vėmis dviračiu, buv. preky
bos rūmų pirm. Sarfduris 
buvo suimtas ir daba* lai
kosi nuošaliai. Visos svar
besnės vietos yra užimtos 
iš reicho gilumos atkeltu 
valdininkų ir pareigūnų, 
kurie yra mandagūs ir lie
tuviams nuoširdūs. Vyrų 
mieste ii- krašte labai ne
daug belikę, tik maži ir se
ni ir moterys, kiti vis’ mo
bilizuoti. Iš vokiečiu kuli i , I žymesni yra jau žuvę n at
gabenti į Klaipėdą kušliui 
palaidoti. Ne vienas i; lie
tuvių jau žuvęs, bet ž\ m< s 
iiių .eikėjų negirdėti.

Lietuvai skirtoji neutra
lioji zona jau perduota lie
tuviams. Lietuvių didžio
sioms įmonėms likviduotis 
duota termino iki pustre
čių metų. Šiuo metu Klai
pėdoje dar yra likusi dalis 
jų tarnautojų. Didesniuose 
fabrikuose tebedirba di
desnė pusė lietuvių darbi 
ninku.

kaip ir ankksčiau buvę 
raudonarmiečiai. elgiasi • • ° tvarkingai. Iš Punsko vo
kiečiai išvyko susipažinti 
su buvusia Lietuvos - Len
kijos riba. Ligi šiol inies- 

. Lėlyje palaikiusi tvarką 
: savivaldybės policija su 
SSSR ženklais ant ranko
vių ir lietuviškų spalvų 
ženkliukais ant krūtinių, 
laikinai perdavė pareigas.

Vokietija Pasiuntė Protestu

Oslo, Norvegija, lapkri- 
Pereitą penktadie-

• vLietuvos Verslininkai Grįžo 
iš Amerikos

bei 
bu
kas

Kaunas — Spalių 8 
grįžo iš Amerikos lietuviai 
verslininkai, kurie iš New 
Yorko išplaukė rugsėjo 16 
d. olandų laivu “Staten- 
dam”. Per Atlantą perplau
kę laimingai. Kelionė tru
kusi savaitę laiko, bet ties 
Anglija jų laivą sulaikę 
anglų karo laivai, visus 
keleivius iškratę ir nuga
benę į Londoną, o “Statėm 
dam" pasilikęs užantspau
duotas okeane. Keleivių 
tarpe buvę 200 vokiečių. Iš 
Londono mūsų verslinin
kai įvairiais kanalais ir są
siauriais anglų laivu at
plaukę į Olandiją, iš kur 
per Vokietiją, pro Gdynę ir 
Dancigą pagaliau laimin- 

jgai pasiekė Kauną. Grįžu
sieji gražiausiai atsiliepia 
anie Amerikos lietuvius, 
pas kuliuos turėję nuošir
dų priėmimą.

aip pat si< -mis dienomis 
i grįžo švedų laivu “Kungs- 
i iidm" dr. šliupas. M. Baro
naitė. dail. Ušinskas ir kt.

• Jų laivas taip pat su nema
žais nuotykiais plaukęs, 
kol pro i»i cniundiją, Islan
diją, šiaurine Atlanto dali
mi pasiekė mažą anglų uo
stą Kirkvaldą. iš čia Nor
vegijos šiaurės pakraš
čiais švedų Goteborgą. pa-’ 
galiai! per Stockholmą ir 
Taliną — į Lietuvą. Jų ke
lionė ti tikusi tris savaites.

!

t ■

i;

Prezidentas Pasirašė 
Neutralumo Biliy

♦>

(Pradžia 1 pusi.) 
džius ir į džiaugsmingus 
minių sveikinimus atsaky
damas Respublikos Prezi
dentas be kt. pareiškė: — 
Vilniaus atgavimas yra

VVashington, D. C., lapkr.
6 — Pereitą šeštadienį pre
zidentas Roosevelt pasi
rašė naują neutralumo į- 
statymą, kurį priėmė pe
reitą penktadienį senato ir 
atstovų rūmų. Atstovų rū- didelis džiaugsmas mūsų 
mai neutralumo bilių kiek 
pakeitė, negu senatas bu
vo priėmęs. Taigi bendra get nepamirškite, vieno vi- 

j komisija turėjo suderinti, Sų svarbiausio dalyko, kad 
kas ir buvo padaryta. Nau- mes į Vilnių turime netik 
jas neutralumo įstatymas teisę, bet mes Vilniuje tu- 
leidžia kariaujančiom vai-įrįme daug, begalo daug 
stybėm Amerikoje pirkti pareigų... Mūsų pareiga — 
karo ginklų ir įvairių karo atjausti Vilniaus krašto 
reikmenų, tačiau drauažia gyvenimą ir jam padėti ne 
tuos ginklus ir reikmenis tiek žodžiais, kiek savo 
vežti Amerikos laivais. darbu ir aukomis. Šitas 

Kaip tik naujas neutra-; darbas ir tos aukos turės 
' lumo įstatymas buvo pasi- būti dedamos ant mūsų vi- 
rašytas ir įsigaliojo, Pran- Sų pečių nuo mažo ligi di- 

, nuo neturtingo ligi 
turtingiausio, visi, kiek 
galėdami, turės pakelti ši
tą naštą, kuri įvairiomis 
pareogomis pasireiškia”. 
Po to, amerikiečių lietuvių 
aukotajam Laisvės Varpui 
skambinant ir orkestrams 
pritariant, visų buvo su
giedotas Lietuvos himnas 

i ir minios, laisvai dainuoda
mos Vilniaus dainas, vėl 
užtvinažiusios viso Kauno 
gatves pamažu išsiskirstė.

Norvegijos valdžia sako, 
kad nacių laivo komandie-, 
rius gavęs įsakymą iš Ber-' 
lyno plaukti į Norvegijos 
uostą ir ten sustoti. Kadai 
laivas “City of Flint” į- 
plaukė į uostą, tai Norve
gijos valdžia pareiškė pro
testą ir įsakė laivui plauk
ti, bet naciai neklausė ir 
sustojo.

Yorkas
d. Hotel “Diplomat” įvyko 
Lietuvos išeivių žydų Fe
deracijos (Federation of 
Lithuanian Jews) metinė 
konferencija. Konferenci
ja prasidėjo 10 vai. ryto čio 6 — 
ir tęsėsi visą dieną. Fede- nį Jung. Valstybių laivas, 
racija vienija visus Kana- vairuojamas 
dos ir J. A. V. žydus išei- nacių,
vius iš Lietuvos. Ši konfe- sijos į Vokietiją. įplaukė į 
rencija sutraukė virš 1000 Norvegijosuostą. Norve- 
delegatų iš atskirų viene
tų ir skyrių. Jos garbės 
{•rezidentu yra Sidney Hill- 
man. vice-prezidentu — 
univ. prof. J. S. Jaffe. Maž
daug prieš 11 metų buvo 
susitvėrus panaši centralė, 
bet ji nerado pritarimo ir 
išnyko. Prieš tris metus 
kiti žmones ėmėsi iniciaty
vos suvienyti visas atski
ras draugijėles, kad sude
rinti jų veikimą ir sustip
rinti šelpimo akciją Lietu
voje. Mažos draugijėlės 
paremdavo kiek savo mies
telio žydus, bet nesant cen
tro, kuris sudarytų bendrą 
planą, negalėjo nuveikti 
didesnių dalykų. Dabar jie 
įsitikino Federacijos nau
dingumą ir jau apie 2000 
mažų draugijėlių įstojo į 
Federaciją. Pirmu tokiu 
didesniu užsimojimu yra 
planas pastatyti Kaune 
bendrabutį keliems šim
tams jaunų žydų, kur jie 
gyvendami per kelius me
tus išmoktų amatų ir. ’ikę 
Lietuvoje arba iškeliavę į 
pasaulį, būtų pasiruošę gy
venimui. Amerikos siuvė
jų sąjunga, kurios prezi
dentu yra Lietuvos žydas 
Sidney Hillman. ypatingai 
{•arėme tą sumanymą, tuč
tuojau paskyrė 10,000 dol. 
ii- dar 15.000 dol. pažadėjo 
vėliau. Tuos pinigus gavus, 
Fed. of Lith. Jews mano 
pradėti Kaune statybą ir 
patį namą — bendrabutį 
pavadinti Sidney Hillman 
vardu.

Sekmadienio susirinkime 
priimtas Federacijos sta
tutas. iš kurio matyti, kad 
ji sau tikslu stato remti 
socialinį ir kultūrinį žydų 
veikimą Lietuvoje. Apie 4: 
vai. p. p. į Konferenciją at
vyko Lietuvos Gen. Kon
sulas J. Budrys. Jo atvyki
mas visų dalyvių buvo su
tiktas atsistojimu ir ova
cijomis. Konferencijos pir
mininkas E. Epštein per
traukė dienotvarkę ir per 
mikrofoną žydų kalba pra
bilo į tūkstantį delegatų. 
— Į mūsų konferenciją at
vyko atstovas vienintelės 
pasaulyje valstybės, kuri 
valdžios lėšomis užlaiko 
žydų mokyklas. Jis savo 
demokratišku, visiems pri
einamu būdu, paveržė žy-1 
dų simpatijas, kur tik jis 
buvo, tiek New Yorke. tiek

“ Bostone, tiek Philadelphi- 
. joje ir kitur. Jis visur turi

Vokietijos 
kuris plaukė iš Ru-

tautai. Tatai matyti iš jūsų 
veidų, iš jūsų džiūgavimų.

d.

gijos valdžia įsakė nacius 
jūreivius internuoti ir lai
vą atiduoti Jung. Valsty
bių jūreiviams, kas ir buvo 
padaryta. Amerikos jūrei
viai atgavę laivą, tuojau 
pasuko į jūrą.

Vokietija pasiuntė griež
tą protestą Norvegijai, bet 
Norvegijos valdžia protes
tą atmetė, pareikšdama, 
kad Vokietija sulaužusi ne
utralumo įstatymą.

Kaikurie diplomatai sa
ko, kad Vokietija tyčia su
laužė neutralumo įstaty
mą. kad nusikratyti laivą 
“City of Flint”, kuris su
darė daug painiavų ir be
reikalingų ginčų tarp Vo
kietijos ir Jung. Valstybių.
—————————— 
draugų. (Vėl visuotinos o- 
vacijos).

J. Budrys pasakė atitin
kamą žodį, tarp ko kito 
pareikšdamas, kad dabar, 
atgavus Vilnių, žydų skai
čius Lietuvoje pakilo iki 
350,000. Ir toliau, kaip ir 
iki šiol kad buvo, reikalin
gas ypatingai geras sugy
venimas. Jis išreiškė viltį, 
kad Amerikos Liet. Žydų 
Federacija palaikys stip
rius ryšius su Lietuva. Tu
rėdama tarp savo narių 
daug žymių asmenų, 
nalistų ir leidėjų, pavartos 
savo įtaką, visuomet gin- 

1 daba teisingus Lietuvos in
teresus. ]

I

I

3,000 Darbininkų Dirba 
Viešuosius Darbus Vilniuje

reikmenų, tačiau draudžia ' •
tuos ginklus ir reikmenis Sek žodžiais,

cūzijos vyriausybė davė jžįo 
penkių milijonų dolerių 
paskolą kaikurioms Ame
rikos aviacijos įstaigoms, 
kad galėtų pagaminti dau
giau karo orlaivių ir avia
cijos motorų. Anglija jau 
užsisakiusi 500 orlaivių, o 
Prancūzija 900. Auglija ir 
Prancūzija gabens karo or
laivius ir kitus reikmenis 
per Kanadą.

Vokietija ir Rusija pikti
nasi tokiu Jung. Valstybių 

__  neutralumu, bet džiaugia- 
šaukimą į visuomenę Lie-, si Anglija ir Prancūzija, 
tuvoje, kuriame be kitko‘nes jos jaučia Jung. Vals- 
sakoma:________________ 1 tybių pakrypimą į alijan-

! “Vilnius laisvas. Vilnius Pusč- 
Į grįžta Lietuvai. Devynioli- 
ką metų kentusi brangioji 
Lietuvos sostinė Vilnius 
žengia į laisvę ir garbingą; 

j gyvenimą nepriklausomoje 
j Lietuvoje... Kovojome ne 
veltui teisingą kovą. Tau- 

!tos ir vyriausybės pastan- 
žur Som^s Vilnius jau laisvas.

Rusų tauta ir jos vyriau
sybės pastangomis Vil
nius jau laisvas. Rusų tau-

Kaunas, Lietuva, lapkr. 
6 — Lietuvos valdžia pra
neša, kad prie viešųjų dar
bų Vilniuje jau dirba 
3,000 Lietuvos organizaci
jų, būtent, Katalikų Veiki
mo Centro, Pavasario Fe
deracijos, Vilniaus Vadavi
mo, Tėvynės, Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių, Atsar
gos Karininkų, Jaunųjų 

i Ūkininkų, Skautų, Tauti- 
; ninku, Jaunosios Lietuvos, 
Pirmūnų ir Darbo Rūmų 
pirmininkai išleido atsi-

Suomija Nenusileidžia 
Sovietams

da Suomijos delegacija at
vyko į Maskvą tęsti dery
bas, tai sovietų vyriausy
bės organas “Pravda” 
smarkiai puolė suomius 
dėl užsienių reikalų mi
nistro Errko kalbos, pasa-

Maskva, Rusija, lapkr. 6, įytos pereitą trečiadienį. 
- Suomijos delegacija I Pravda sako, kad rrko 

miinp npnnsilAid™ -n. Į savo kalba išsaukiąs sovie-

Kaunas — Šiemet miškų 
departamentas pagamins 
kurui malkų pusantro mi
lijono kietmetrių (pernai 
buvo pagaminta 900,000 
ktm). be to ūkininkams 
šiemet paskirta parduoti 
pustrečio milijono kietme
trių miško. Darbininkams 
malkos teikiamos papigin
tomis kainomis. Kauno ir 
provincijos malkų sandė
liai daug darbininkų šei
mų jau aprūpino malko
mis.

teresus. Be to. padėkojo'ta ir Jos vyriausybė supra- 
už 200 dol. auką Vilniaus;10 į^Mtautoe ją^aus 
reikalams.

Po to, dar kalbėjo Bosto
no žydų atstovas, pareikš
damas, kad išgirdę konsu
lo žodį, kad Lietuvos Pa
viljonui išlaikyti reikia pa
ramos, jie tuojau sulig iš
galių ją davė.

Philadelphijos žydų ats-

ir gyvybinius reikalus ir 
Vilnius su lietuviškomis 
žemėmis gera valia perlei
džiamas Lietuvai. Sveiki, 
broliai ir sesės vilniečiai, 
sulaukę laisvės... Nuo šios 
dienos mes visi jau esame 
vienos tėvynės, vienos 
Valstybės sūnūs ir dukte-

Kremline nenusileidžia so-i 
vietams. Derybos per
trauktos, bet delegacija vis 

• dar siunčia pranešimus sa- 
i vo vyriausybei ir laukia iš 
savo vyriausybės naujų 
instrukcijų. šeštadienį, 
lapkričio 4 d. derybose da
lyvavo ir pats Stalinas.

Suomija priėmė kaiku- 
! riuos sovietų Rusijos rei- 
! kalavimus, bet nepriima 
reikalavimo turėti laivyno 
bazę Hangoe įlankoje. So
vietai nori išsiderėti visiš
ką laivyno kontrolę Han
goe įlankoje, kaip kad tu
rėjo 1912 m., nors Moloto
vas savo kalboje yra pa-tovas įteikė Gen. Konsului rys - Žinome, kad Vilniaus

auką vilniečiams kraštas ilgus metus buvo reiškęs, kad sovietai nesi-

l

Orlaiviais Susisiekimas 
Tarp Kauno Ir Rygos

Kaunas -— Susitarus su 
Latvija nuo spalių 11 d. 
pradedamas nuolatinis <•■ 
ro susisiekimas tarp Kau 
no ir Rygos. Susisiekimą 
palaikys Lietuvos keleivi
niai lėktuvai.

Punskas — sis mieste lis 
ir bendrai Suvalkijos Sei 
nų kraštas per paskutines 
dvi savaites jau mato tre
čius šeimininkus: pirma 
lenkus, paskiau sovietų ; u 
sus ir dabar vokiečius. ku 
rie. Maskvos susitarimu. 
Įžengė į šį vokiečiams r u 
su perleistą kampą spalių 
7 dieną. Vokiečių

Uždarytų - Dirbtuvių Sutar
tys Apima Tris Milijonus 

Darbininkų
VVashington, D. C., 

“Montbiy Labor Review 
spalių mėnesio laidoje pa-' 
duoda statistinių žinių a- 
pu organizuotus darbi
ninkus. Rašo, kad iš 8 mi- 
lij- nų unijistų darbininkų 
yra trys milijonai, kurie 
dirba dirbtuvėse, kurios 
pagal sutartis negali pri
imti į darbą neunijistų. 
Angliakasiai yra tai di
džiausia grupe, kurią api
ma taip vadinamos ‘closed- 
shop’ sutartys. Kitos kiek 
mažesnės grupės yra dra
bužių. bravorų, judamųjų 
pa vei k si ų p r od u k c i j oje.
Kailiu n »■ 'C < . j < r-

50 dol. 
šelpti.

Po sveikinimų vėl pereita 
prie dienotvarkės. Rezoliu
cijų komisija pateikė susi
rinkimui nutarimą: 
pareikšti savo džiaugsmą 
ir pasveikinti per Lietuvos 
gen. Konsulą Lietuvos val
džią su Vilniaus atgavimu 
ir pareikšti, kad šioje tre
čioje metinėje konferenci- 

' I 
f

I I joje Lietuvos žydai išeiviai 
Amerikoje, kaip vienas 
pasiryžę remti kuo išgalė
dami Lietuvą ir

kariai, bystėje. 1

naikinamas ir alinamas, priešintų Suomijai milita- 
kad Vilniaus kraštas rei- rizuoti Aland salas, jeigu 
kalingas mūsų paramos ir tik kitos šalys neturėtų 
pagalbos. Tad visoje Lie- teisių.
tuvoje, Amerikoje ir visur' Pereitą penktadienį, ka- Suomiją

tų Rusiją į karą. Bet ką gi 
tokio Errko pasakė, kad 
tas jo pasakymas būtų ly
gus iššaukimui į karą? 
Nieko, jis tik pasakė, kad 
Suomija neprisiims sveti
mos valstybės protekcijos. 
Kitais klausimais Errko 
pasisakė palankiai sovie
tams. Bet “Pravda” tiesiog 
pagrąsino Suomijai, kad ji 
galinti susilaukti Lenkijos 
likimo.

Po tokio “Pravdos” puo
limo buvo manyta, kad 
Suomijos delegacija apsi
suks ir grįš į Suomiją, nes 
tai pareikšta jiems nepasi
tikėjimas. Bet ne, suomiai 
labai šaltai užsilaikė ir at
naujino derybas.

Pertraukus derybas, so
vietų “Pravda” vėl puola

tuvoje, Amerikoje ir visur' 
kitur, kur yra lietuvių,: 
tuojau organizuokime ko- | 
mitetus vilniečiams remti i f 
ir rinkime gausingas au- į 
kas pinigais, ūkio gami-}| 
niais ir daiktais. Nei die-; 
nos negaišdami padėkime | 
kentėjusiems ir ™*»*on-i« 
siems Vilniaus krašto gy-! ] 
ventojams, kad jie iš pir-•1 

sios motinos Tėvynės mei-Į.
ĮAmerikos Lietuvių Kata- i 

l ne tik at- i 
Į sišaukė į visuomenę, pra- ; 
šydama aukų Vilniečiams, i 
bet Vilniaus ir Vilniausj 

i krašto atstatymui paskyrė i 
SI,000.00. ALK Federacija 
priima aukas ir jas per-i 
siunčia Vilniečių šelpimui. į

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA

antra. tuojau pradėti va-i”“ 
jų po visą Ameriką surink- T. 
ti Lietuvos žvdams 100,000 esA _ un^ •_ . 
dol. I, *

Čia pat ant prezidiumoį gracija 
stalo pasipylė čekiai ir pi-j L _ - .
nigai. Sukelta geroka su- - 
ma to fondo pradžiai.

■
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Antkapis Stalino Motinai

vargu-. j 
Oa rrx. I g

i
o

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

Laivakorčių

tu ; H" 2««o.

AGERiAUN

(KSB) Tifliso kapinėse Aukas siųskite adresu: —■ 
pastatytas antkapis mirų- ALK Federacija, 2334 So.}
šiai Stalino motinai. So
vietų herbu papuoštas gra
nitas, kuriame išrašyta 
mirusiosios pavardė. Kaip 
praneša ‘Kipa’ tikinti Sta
lino motina buvo prašiusi, 
kad jos kapa puoštų kry
žius.

Oakley Avė., Chicago, III. 
Čekius arba Money orde
rius išrašykite iždininko 
Kun. P. M. Juro vardu.

Profesionalui. Monteriai. pramonin
kai. kurio skelbiasi “Ivarbininke" tik 
«ai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkltOs •‘Ihirbininke’*.

Į
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SK-IRIAMA 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 tinkamiausiai 
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 Wcst Broadvvay So. Boston, Mass.

*
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Daug Sveriąs Amerikos 
Neutralumas

Krikščioniškoji Asmenybė
Kas yra krikščionis? Tai mirtyje (Rom. 6, 3). Litur- 

banalus, bet ir retas klau- ginė krikšto prasmė yra 
simas. Niekas mūs neklau- panėrimas. Taigi mes esa- 

kas esu ir kuo turiu me paneriami į Kristaus 
būti. Nuo kūdikystės dienų I mirtį, kad iš jos paimtume 

i apsipratome su krikščio
nies vardu ir mums jis pa- 

! sidarė lyg savaime supran
tamas. Kenčia krikščiony
bė, kai jos nariai nebegal
voja apie savo esmę ir pa
šaukimą. Krikščionies 
vardas juk kilęs iš Kris
taus vardo — krikščionis 
yra tikras Kristaus paveik
slas. Krikščionies širdis, 
protas ir siela turi būti pa- ___________ _______
naši į Kristaus sielą. Jis ’ sutvėrimui” (Mork. 16, 15 kokią auką šiandien dar

Žemėje Nuolat Vyksta Mūšiai
(XX) Pasirašius Versa

lio sutartį, praskambėjo

Antrasai pasaulinis karas, Lenkijos tragedijai už
sibaigus, visai nė neatrodo kaip karas. Prancūzai su! 
vokiečiais nesimuša, tarsi laukia, kuris kurį pirmiau 
puls, ir nė vienas nepasiryžta, neva tai dėlto, kad pra
sidėjo lietus ir sugadino kelius. Atsimenam, kad 1914 
m. kelių nepaisyta, kuomet vokiečiai veržiasi į Pary
žių... Dabar bet koks kliuvinys jau yra geras pasiteisi
nimas nesikauti. Visi kažko laukia. Suprantama ko: 
pasukimo neutralių valstybių į tą ar į kitą pusę ir, kas 
svarbiausia, kurion pusėn pakryps Amerikos neutra
lumas.

Amerika, vadinasi, Jung. Valstybės, pasiskelbė 
griežtai neutrali, bet politikoj yra žinomas dviejų rū
šių neutralumas: prietelingas ir neprietelingas. Pirma- 
sai gali virsti kurios pusės talkininkyste, antrasai gali 
pereiti į karą prieš tą valstybę, prieš kurią turima na
tūraliai neprietelingo nusiteikimo. Hitleris neturi 
daug vilties, kad Amerika būtų draugiškai jam nusi
teikusi. Jis jau tuomi stambiai nusikalto, kad ignora
vo Amerikos prezidento pakvietimą vykdinti Europoj 
taiką. Pakvietimas buvo nusiųstas dar prieš likvidavi
mą Lenkijos. Hitleriui jis buvo labai neparankus, todėl 
ir atsakymo nedavė. Amerikos vyriausybė nutylėjo, 
bet, suprantama, to dalyko neužmiršo. Dabar jau Hit
leris nori taikytis. Amerika tvarkoj: ji neutrali, duo
da visiems progos atvykti ir nusipirkti ginklų, bet — 
Hitlerio padarytas įžeidimas tebėr nelikviduotas. Tai 
nepaliko be pasekmių. Naujas Amerikos įstatymas a- 
pie panaikinimą embargo ant ginklų aiškiai yra Angli
jos ir Prancūzijos naudai. Turėdami kontrolę ant jū
rų, Alijantai gali parsigabenti iš Amerikos ginklų kiek 
tik jiems reikia. O. vokiečiai už ką nusipirks ir kaip 
juos parsigabens?

Ir Hitlerio “sėbras” Stalinas taip pat nesugebėjo 
įvertinti Amerikos neutralumo. Jis leido Molotovui pa
sakyti gramozdišką kalbą (o gal ją pats padiktavo), 
kuri turėjo paveikti Kongresą nusistatyti prieš panai
kinimą embargo. Tačiau Molotovo išsišokimas pavei
kė kaip tik priešingai. Kongresas užgyrė Roosevelto 
projektą ir panaikino embargo. Be to, amerikiečiai 
smarkiai įsižeidė ir griežtai reikalauja nutraukti san
tykius su Sovietų Rusija.

Iš viso, Stalinas pertempė stygą. Sužinojęs, kad jį 
vadinama gabiausiu Europos politiku, voždius ar tik 
nebus susirgęs megalomanijos bei išsvajotos didybės 
liga, ir pasileido daryti visą eilę netaktų. Suteroriza
vęs Pabaltę, mėgina terorizuoti Suomiją ir drauge su 
ja Švediją su Norvegija, į kurios uostus jau ištiesė 
ranką, tuomi pavojingai prisiartindamas prie britų 
salos. Be to, siekia atimti iš Rumunijos Besarabija, 
viešpatauti Balkanuose ir siunčia armiją į Kiniją prieš 
Hitlerio sąjungininkus japonus. Pasaulis tik stebisi iš 
tokių “geniališkų” užsimojimų. Bet kadangi iš tokios 
chaotiškai sugalvotos komunistinės propagandos nie
ko sveiko negali išeiti, tai jau girdisi pranašavimų, kad 
Stalinas, kaip ir Hitleris, a rtinasi prie savo karjeros 
galo. K.

• v

1923 metų pradžioje vėl 
savo istorijoje turim kovą 
už savo pajūrį.

Tais ir 1924-tais metais 
Kinijoje vyksta pilietinis 
karas.

1925 metai pažymėtini 
tuo, kad vyko kovos Euro
pos valstybių su kolonijo
mis.

Štai Abdel Krimas Maro
ke kovoja dėl savo laisvės 
su Ispanija. Ispanai nuga
limi pasitraukia. Šiauri
niame Maroke sumušami 
prancūzai. Tačiau sutel
kus bendras jėgas prancū
zams ir ispanams vėl pra- 

] sideda mūšiai.
Sirijoje čiabuviai sukyla 

]prieš prancūzus. Tik var
gais negalais pavyksta 
prancūzams pasiekti per- 

I galę.
Arabijoje vyksta kovos 

su anglais. To išdavoje “iš
dygsta” nauja Irako nepri
klausomybė.

1926 metais baigiamas 
karas Maroke, kurį galuti
nai pralaimėjo Abdel Kri
mas.

Sekančių dviejų metų 
laikotarpyje, t. y. 1927-28 
metais vėl suliepsnojo Ki
nijoje pilietinis karas.

1929 metais spaudoje 
dažnai minimos Pietų A- 
merikos tautos. Tai Bolivi
ja ir Uragvojus, tarp ku
rių įvyko konfliktas dėl 
vienos nedidelės srities. 
Mūšius sustabdė Tautų 
Sąjungos įsikišimas.

Pažymėtinas rimtesnis 
j Sovietų - Kinų kivirčas, 
kuris, laimei, neišsiplėtęs 

I greit buvo lokalizuotas.
1930- tieji metai pažymė

tini kaip revoliucijos me
tai. Visoje eilėje valstybių 
įvyko neramumų ir bruz
dėjimų.

1931- 33 metai vėl byloja 
apie Pietų Amerikos tautų 
nesutikimus, bei Kinijos- 
Japonijos kivirčus.

1934 metai taip pat pasi
žymi neramumais.

Austrijoj nužudytas Dol- 
fusas. Marselyje Pietų- 
Slavijos karalius Aleksan
dras ir Prane, už. reik. min. 
Barthou — taikos šalinin
kas.

1935 metais prasidėjo i- 
talų etiopų karas.

1936 metais etiopų-italų 
karas vyksta smarkiu tem
pu. Ispanijoje prasideda 
vidaus neramumai.

1937 metais Ispanijoje 
eina visu tempu pilietinis 
karas, kuris sukelia daug 
rūpesčių kitoms tautoms.

i Italija baigia karą su E- 
tiopija, priversdama ją ga
lutinai kapituliuoti.

Japonija karo veiksmais 
skverbiasi Kinijos gilu
mom

1938 metais prasiplečia 
“nervų karas”, kuris pri
verčia Austriją kapituliuo-

I ti. Vokietijos dėmesio cen-

mi, išduodami mirti, kry
žiuojami ir žudomi (Mat. 
10, 16). Taigi krikščionies 
kelias ne šilku ir aksomu 
dengtas, ne skaniu valgiu 
ar gėrimu pasaldintas, bet
geležimi, krauju ir ugnimi žodžiai, nešą taikos balan- 
grįstas. Čia nepakeliui džius. Tačiau tikrumoje 
minkštiesiems ir išiepu- taip nebuvo ir nėra. Per 
siems! ituos 25-erius metus tai

Visada mane imponuoja viename, ar kitame pasau- 
i didžioio airiu kunigo iėzui- ^amPe protarpiais pra

bildavo šūviai, sudundėda- 
i vo nuo patrankų žemė. Že
miau, nors trumpai, pa
tieksime svarbesniuosius 
ginkluotus konfliktus, ki
lusius po D. karo ligi šių 
dienų.

1919 metais Lietuvos is
torijos puslapiai nužymėti 
grumtynėmis su bolševi
kais, bermontininkais. Pir-

Krikščionis turi kasdien mieji narsiųjų savanorių 
nugalėti ir suvaldyti save buvo nustumti už Daugu- 
ir siekti krikščioniško to- i Vos, o antrieji rado kapi- 
bulumo. Jam reikia auko- nyną Radviliškio padangė- 
tis dėl krikščionybės idea-Į je.
lų ir visai save užmiršti,] Tais pat metais Sovietų 
nes krikščionybė buvo ant Rusijoje vyksta pilietinis! 
kryžiaus sukurta ir auka karas tarp baltųjų ir rau-‘ 
yra jos esminis punktas.' donųjų.
Be kryžiaus ir aukos nėra; Kitas karas pareikalavo 
krikščionybės. Kas krikš- nemažą skaičių ukrainie- 
čionybėj ieško tik mate- čių aukų. Lenkai okupavo 
rialinės laimės ir šio pa- Galiciją. Be to, lenkai užė- 
saulio džiaugsmų, 
kiekviena fizine 
ar nepasisekimu 
Dievą, kam jis 
žmogų, tas greit nusivils 
krikščionybe.

Krikščionybė nėra kokia 
nors kasta, kur susibūrę 
žmonės tik prašytų, o Vi
sagalis Dievas būtų įparei
gotas visuomet išklausyti. 
Krikščionis žino, kad jis 
priklausydamas krikščio
nybės daro ne Dievui ma
lonę, bet ieško joj sau am
žinosios laimės. Tikras 
krikščionis lengviau Die
vui dėkoja, negu Jį prašo, 
lengviau duoda, negu ima. 
Jis žino daug ir už ką Die
vui dėkoti: už Jėzaus kan
čią ir mirtį, už atpirkimą 
ir jo sielos atnaujinimą 
per krikštą, už gyvenimo 
duoną — Šv. Komuniją,

visus jo kančios nuopelnus ’ sį 
ir malones. Seniau krikš-! 
tyjamasis buvo paneria-! didžiojo airių kunigo jėzui- 
mas į vandenį, ką simboliš- • Doyle gyvenimo progra- 
kai reiškė panėrimą į Kris- ma: 
taus mirtį. Dabar panėri- _ y____
mas į vandenį yra pakeis- kentėjimų;

, tas vandens pylimu: Krikš- 2. Iš dviejų dalykų rink-

1. Niekuomet nevengti

tas vandens pylimu: Krikš- 2 "2 2 ' ' 
tas ir tikėjimas yra dvi są- tis sunkesnį; 
lygos tapti krikščionimi:

j “

i skelbkite Evangeliją visam

3. Kiekvieną progą atsi
eidami j visą pasaulį,!savęs;

- -- 1 4. Visuomet save klausti:

jaučia, kaip Kristus, myli, —17). Krikštas nepakeičia galėčiau padaryti Kristui? 
kaip Kristus ir mąsto, kaip radikaliai žmogaus pri- Krikščionis turi kasdien 
Kristus. Krikščionis — tai gimties, jis nieko naujo ne- nušalėti ir suvaldyti save!
didžiausias idealistas.! 
Aukštieji idealai yra jo, 
gyvenimo pulsas, jo laimė] 
ir džiaugsmas. Krikščio
nies neįveikia piktasis blo
gio įstatymas, jo nesuvilio
jo pagundų žavėjimas. 
Krikščionis nepažįsta se
natvės ir jos įstatymo. Jis 
visada yra jaunas, jei ne 
kūnu, tai savo dvasia. Jo 
nepaliečia senatvės sudribi 
mas ir tingumas. Jis ne
skaičiuoja “praktiškai”, 
kiek uždirbs pinigų už sa
vo idealizmą ir auką, jis 
neklausia, ar jam kas mo
kės, ar ne, ar kas matys jo 
gerus darbus, ar ne, ar kas 
pagirs, ar papeiks. Krikš
čionis yra principų ir lini
jos žmogus. Jis nedaro jo-' 
kių kompromisų su nuode- ] čionimi, kiek jis turi Kris- 
me. Jis žino, kad nuodėmė 
sendina, kad ji išplėšia ide
alizmą ir padaro žmogų že
mei “praktišką”.

Krikščionis yra Dievo do
vana. Ją atnešė Kristus. 
Jis sujungė žmogų su Die
vu amžinu ryšiu: “Kas ti
ki Jį, tas turi amžiną gyve
nimą”. Priimdamas žmo-

i

i

prideda prie mūsų natūra
laus gyvenimo. Tačiau per 
krikštą Dievo Dvasia, kuri 
gyveno Jėzuje, įeina į mū
sų sielą, ją pakelia ir per
keičia: “Dievas siuntė savo 
Sūnaus Dvasią į mūsų šir
dis” (Gal. 4, 6)). Su krikš
to sakramentu prasideda 
dieviškasis gyvenimas 
krikščionies sieloje. Tas 
gyvenimas prasideda vieną 
kartą. Bet neužtenka tik 
vieną kartą atgimti sako 
tėvas Gratry, reikia nuola
tos, kasdien atsinaujinti 
savo dvasioje. Mes turime 
kiek galima dažniau pa
kartoti savo dvasinį krikš
tą, numirti nuodėmei ir gy
venti Jėzaus gyvenimu. 
Krikščionis yra tiek krikš-

taus dvasios ir gyvenimo. 
Kristus yra krikščionies 
draugas kovos, kentėjimo 
ir džiaugsmo valandose. 
Kiekvienas tikras krikš
čionis yra šventasis.

KRIKŠČIONYBĖ YRA 
UOLA

Šiandien daugiau negu
i kada nors reikia siekti

gaus prigimtį Kristus pa- krikščioniško šventumo, 
šventino savo Dievyste Mes turime realizuoti 
žmogiškumą ir žmogus krikščionybę. Arba ją rea- 
nuo to laiko vėl tapo die- lizuosime gyvenime, arba 
višku kūriniu, naujuoju ji pasitrauks iš gyvenimo, 
žmogumi. Kristus įliejo į Niekas nebegali tenkintis 
mūsų sielas naują dvasią šiandien teorine krikščio- 
ir naują gyvenimą. Per jį nybe. Ateina laikas, kada 
mes tapome Dievo vaikai, visi mes turėsime supras- 
o Dievas mūsų Tėvas. Tarp ti, jog krikščionybė nėra 
žmogaus ir Dievo buvo dievota svajonė ir jausmas, 
nuodėmė. Kristus turėjo bet save užmiršusių wir at- 
ją pašalinti, kad galėtų ap- sižadėjusiu karalystė, kur 
sigyventi mumyse. Kris
tus išlaisvino mus iš nuo
dėmės, bet dėl to “Žmo
gaus Sūnus turėjo būti pa
keltas nuo žemės” (Jon. 3, 
4). Ar Kristus, norėdamas 
atlikti tą žmogaus su Die
vu sutaikinimo misiją, tu
rėjo būtinai kentėti ir mir
ti ? Taip, jis turėjo kentėti kūręs tik tokių krikščionių 
ir mirti, kad jo gyvenimas bendruomenę, tai krikš- 
užginitų jo mokiniuose.' čionybė senai jau būtų 
Kaip kviečių grūdas tik žlugusi. Krikščionybė yra 
mestas į žemę ir apmiręs uola ir auka. Mes keliauja- 
neša vaisiaus, taip ir Kris- me lyg ant kietos, be dva- 
tus tik save sunaikinęs ga- sios uolos, kad iš jos iš
lojo sukurti žmonėse die- skeltume gyvybę ir dvasią, 
višką gyvenimą, atgimdy- Kas turi eiti uolėtu keliu, 
ti juos iš vandens ir šven- tas pats turi būti kietas, 
tosios Dvasios. Šv. Povilas: kaip granitas. Kristus aiš- 
sako, *kad mes esame pa-;kiai pasakė, kas lauks jo 
krikštyti Jėzaus Kristaus mokini j: būsite nekenčia-

i
daugiau dirbama, negu 
kalbama. Šiandien mes tik 
gražiai kalbame ir jaučia
me, bet nedarome. Krikš
čionybę vertinam poteriais 
ir bažnyčios lankymu. Iš 
pareigos į bažnyčią nueiti 
ir poterius sukalbėti — jau 
viskas. Jeigu Jėzus būtų

i
kas po mė Pinsko ir Lembergo 

nelaime miestus.
kaltina 
apleido

I I

Netenka abejoti, kad antrasai pasaulinis karas 
dabar gyvena prisiruošimo laikotarpį. Kovojama dau
giau intrygomis ir propaganda, negu ginklais. Stengia
masi palaužti stambesniųjų valstybių neutralumą ir 
įtraukti jas į tą ar kitą kariaujančių stovyklą. Neutra
liųjų valstybių tarpe didelį klaustuką sudaro Italija. 
Kur ji pakryps? Jau tas faktas, kad ji nepadeda Hit
leriui, turi begalinės reikšmės. Hitleris yra iš visų pu
sių suvaržytas vien dėlto, kad Italija stovi nuošaliai ir į 
galų gale gali pakrypti į alijantų pusę. Vienintelė tam 
priežastis — kad Hitleris susidėjo su Stalinu.

Civiliniam Ispanijos kare vokiečiai ir italai greta 
kovojo prieš komunizmą. Dabar vyriausias komunistų 
vadas Stalinas jau vokiečių talkininkas. Taigi italams 
reikėtų susibičiuliuoti su komunistais. Italų tauta vis 
dėlto palaiko krikščionišką civilizaciją, tad neįmano
ma, kad ji galėtų draugauti su atkakliais tos civilizaci-i 
jos griovikais. Kokios ten bebūtų Mussolinio simpati
jos, jis turi skaitytis su italų ideologija. Be to, Stalino 
užsimojimas pavergti ar bent, “globoti” Rumuniją, 
Bulgariją ir Jugoslaviją susikerta su italų interesais

Balkanuose. Tad ir ideologiniu ir politiniu atžvilgiu I- ■
į talijai su bolševikais nepakeliui. Čia daug, be abejo,. nors kiekvieną sekmadienį 
vmiViA lrorolioncj ifolzn Ti nacio. Jltpitll 1 hflF.nVrisi

Tų metų vidurvasary ki
lusio konflikto metu tarp 
anglų ir Afganistano kara
liaus nepriklausomybę ga
vo Afganistano karalija. 
Čia anglai padarę taikos 
sutartį turėjo mažajai Azi
jos tautai nusileisti.

Mažojoje Azijoje anglų 
sukurstyti graikai užpuo
lę Smirnos miestą visiškai 
sunaikino turkų kariuome
nės likučius.

1920 metais vyksta len
kų-rusų karas dėl Ukrai
nos. Čia lenkai puola rusus 
ir apgula Kijevą. Tačiau 
rusai pasiuntė pusę milijo
no karių ne tik kad atstu
mia lenkus nuo Kijevo, bet 
dar atsiduria netoli Var
šuvos. Čia lenkams smar
kiai pavyksta sumušti ru-

už jaunatvę, už mylinčią sus. Rusai pradėjo trauk- 
širdį ir ypač už tai, kad jis tis. Konfliktas baigėsi Ry- 
yra katalikų Bažnyčios .........................
narys ir kad gali dalyvauti 
jos atpirkimo paslaptyse.

Krikščionis myli Dievą, 
kaip savo geriausią Tėvą, 
kurs žino, ko reikia jo vai
kams, kurs mato jų nelai
mes ir nepasisekimus. Jis 
mielai paklusta savo Tėvo 
valiai ir norams. Jis karto
ja kasdien širdyje, ne lūpo
se, savo Viešpaties maldą: 
“Teesie Tavo valia”... Pil
dydamas Tėvo valią krikš
čionis nebijo jokių aukų ir 
kančių, net kraują ir gyvy
bę yra pasiryžęs jai paau
koti.

Krikščionis myli savo 
Bažnyčią, jos pasiaukoju
sius vadus, jos visą viduji
nį gyvenimą ir išorinę san
tvarką. Jis myli savo vien
minčius brolius, su jais 
jis jungiasi į katalikiškus 
būrius bei organizacijas — 
dirbti savęs tobulinimo ir 
pasaulio sukrikščioninimo 
darbo. Kas nedalyvauja 
tame darbe, atvirkščiai, 
dar jį pajuokia ir smerkia, 
tas jau nebėra krikščionis,

ateitų į bažnyčią.
Lengviau yra tikėti, ne

gu gyventi, kaip tikėjimas 
moko. Turime daug tikin
čių žmonių, bet maža tą ti- 

1 i kėjimą praktikuojančių, 
jis dabar pradėtų ardyti svarbiausi savo gyvenimo dar- Reikia, kad mes išmoktu- 
bą ? Tai neįmanoma.

Iš viso, Hitleris, susidedamas su Stalinu, pastatė venti, kaip tikėjimas mo
savę į nebeišeinamą padėtį. K.

veikią Popiežiaus ir Italijos karaliaus įtaka. Ji pasie
kia Italijos visuomenę ir nustato ją prieš bolševizmą, 
kaipo nenumaldaujamą krikščionybės neprietelių. Pa
galiau ir pats Mussolini anuo metu vedė į Romą juod- 
marškinių fašistų legijoną ne kuriuo kitu tikslu, kaip 
tik likviduoti besiplečiantį Italijoj komunizmą. Ar gi

goj padaryta taikos sutar
timi.

Tų pat metų rudenį len
kai spalių 9 d. užima Vil
nių.

Tais 
graikų 
vyksta 
karas, kuris baigėsi armė
nų nepasisekimu. Be šių 
jau vykstančių karų Itali
ja iš Jugoslavijos paėmė 
Fiumės uostą. Tiesa, galu
tinai tai buvo padaryta se
kančiais metais. »

1921 metais vyksta len
kų - vokiečių ginkluotas 
susirėmimas. Lenkų ruoš
tas Aukštojoje Silezijoje 
sukilimas buvo vokiečių 
savanorių armijos sug- 
niuždintas ties Annabergu.

Turkijoje vėl vyksta 
graikų - turkų karas. Da
bar Kernai Pašos dėka tur
kų kariuomenė sėkmingai 
galėjo spirtis graikams.

1922 metais graikų - tur- tras. Rudenį įvykęs Muen- 
kų karas baigėsi visišku cheno paktas laikinai pra- 
graikų pralaimėjimu. G al
kai turėjo apleisti Mažąją 
Aziją. Turkijos nepriklau
somybė gabių tautos vadų 
dėka liko gyva ir atstaty
ta.

i

metais eina turkų- 
karas, o drauge 
ir turkų-armėnų

I

me ne tik tikėti, bet ir gy-

ko. Tikinčiojo gyvenimas,

kaip jau matėme, yra nuo
latinis savęs nugalėjimas, 
kova su nuodėme bei savo 
egizmu ir katalikų tikėji- į 
mo praktikavimas. Taigi,; 
krikščionis yra tikėjimo ir 
gyvenimo žmogus. “A.”

šalina didesnį karo pavojų 
Europoje.

Eina visu tempu japonų- 
kinų karas.

Tais pat metais įvyksta 
rimtų incidentų tarp rusų 
ir japonų.

1939 metų pradžioje ga
lutinai priverčiama kapi- 
tulioti Čeko-Slovakija.

Vyksta Italijos-Albanijos 
karas. Albanija, būdama 
silpna ir maža, greit kapi
tuliuoja.
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Tuščios Laisvamanių Kalbos
va s.

5. P. Mercer, anglikonų 
bažnyčios arkivyskupas 
Yorke. Jis yra didelis ge-

būdais ir
visame že-

Todėl daž- radėjas.
kad priešin- 6. P. Shottisburv, kuris 

prelatas

Beveik nuo pradžios pa- kėjimą priėmė ir pats tė- 
saulio gyvenime eina idė
jų kova. Ši idėjų kova reiš
kiasi įvairiais 
priemonėmis 
mės rutulyje, 
nai atsitinka,
gų įsitikinimų žmonės dabar jau yra 
stengiasi įkalbėti ir per- karalienės universitete. Jis 
duoti vienas kitam savo i- pasižymėjo kariuomenėje 
dejas, jomis užkrėsti, pa- ir politikoje, 
veikti bei įtikinti priešin- 7. Stasys Mamigton, ku- 
gai galvojantį asmenį. Sa- ris įstojo į Benediktinų 
vo "įtikinimais” ir "argu- vienuolyną Ampleforth, 
mentais”. geriau tariant 
visokiais šmeižtais, pasi
žymi ypač visokį "bedie
vukai”. Jie meluoja, šmei
žia ir apgaudinėja visus, o 
ypač darbininkus. Ir apie 
ką jie kalbės ar nekalbės, 
o apie religiją ir tikėjimą 
visuomet, nes, atrodo, būk 
religija ir žmonių tikėji
mas jiems kliudytų gyven
ti ar egzistuoti. Net juo
kinga. kada įvairūs komu
nistai. liberalai ar koki tai 
bi blįsta i pradeda pasakoti 
ir aiškinti, kad greitai iš- 
nyksiąs katalikų tikėji- 

būsianti religijos 
Daug jau metų 
kai jie skelbė ir 

šią savo “išmintį”.
tačiau katalikų tikėjimas 
ne tik nemirė, bet jis bu
joja ir plečiasi ir kasdien, 
kasmet katalikų tikėjimą 
priima šimtai tūkstančių 
žmonių. Ir tai katalikų ti
kėjimą priima ne tik pa
prasti ‘neišmanėliai’, kaip 
dažnai laisvamaniai juos 
vadina, ne. katalikų tikėji
mą priima ir mokslo bei 
aukštos kilmės vyrai. Štai 
trumpa santrauka iš ma
no užrašytų, kurie priėmė 
arba perėjo į katalikų ti
kėjimą 1921 metais:
1. Grafienė Marija Fuma- 
soni - Biondi ir jos trys 
kūdikiai: Leone. Juri ir 
Musių. Sausio 4, 1921 m. 
ji padarė iškilmingą priė
mimą katalikų tikėjimo 
Seserų Atvertos Širdies 
bažnyčioje. Via Piave. Gra
fienė paėjo iš aukštos kil
mės vienos rusų šeimos.

2. Leitenantas Ullmo. Jis 
yra vyriausiu vadu kariš
kų laivynų Prancūzijoje. 
Paeina iš aukštos žydų gi
minės šeimos Lyone.

3. Kunigaikštytė Anas
tazija Georgia, kalbų mo
kytoja. Vilniaus universi
teto narė.

4. Du atsivertimu Aus
tralijoje: P. Moore pasiun
tė savo sūnų į katalikų ko
legiją. kuris greitai priė
mė katalikų tikėjimą ir. 
stodamas į seminariją, pa
rašė tėvui džiaugsmingą 
laišką, kad jis jau katali-j 
kų klierikas. 1921 m. buvo 
įšventintas į kunigus ir į- palų vyskupas, Delaware, 
stojo į vienuolyną. Tais Jung. Valstybėse ir Bir- 
pačiais metais katalikų ti- chemere Bryont Pond ir

mas. 
mirtis 
praėjo, 
skelbia

Yorkshire.
8. Ponia Cope. leitenanto 

Jono Cope žmona. Ji yra 
garsi artistė, duktė lordo 
Rasmead.

9. Prelato Roberto Hugh 
Benson sesuo ir jos 3 sū
nūs. Canterbury arkivys
kupijos.

10. Rollan Fudor. kape
lionas vienuolis, Episkopa- 
lų vienuolyno, Dundec, 
Škotijoje. Jis baigęs Dur- 
ham universitetą.

11. Arthur Stanton. bap
tistų ministeris, Begbro- 
ke. Oxforde.

12. W. K. Ramsav ir E. C. 
Reynard iš Kelham.

13. M, Wilkinson. M. A. i 
F. R. Hist, S. Jis baigęs 
mokslą Charterhause ir 
Šv. Jono kolegiją, Oxforde. 
Be to katalikų tikėjimą 
priėmė ir visa jo šeima. Į 
AI. IVilkinson yra gabus 
literatas.

14. p. Wallace iš CuperJ 
Angus Forforshire Škoti
joje. Baigęs šv. Magdale
nos kolegiją su atsižymėji- 
mu laipsniu B. A.

15. p. IValter G. Morris, 
NationaI Provincial Angli
jos banko valdininkas, jo 
sūnus, rektorius Darwen, 
du broliai, bažnyčios vika
rai, ir jo žmona ponia Mor
ris.

16. Anglijos vyskupas 
Clifton su trisdešimts še
šiais kandidatais, kurie 
buvo liuteronys ir trisde
šimt du aukštesnės kilmės 
anglikonai.

17. Motina Verena angli
konų vienuolyno vyresnio
ji priėmė katalikų tikėji
mą ir įstojo Anglijoje į 
Benediktinių Seserų vie
nuolyną.

18. Leitenantas genero
las Sir John Steven Co- 
wans. kuris prie visos Di
džiosios Britanijos kariuo
menės priėmė katalikų ti
kėjimą. Westminster ka
tedroje.

19. Pagal Londono laik
raštį “Daily Mail” trys an
glikonų ministrai priėmė 
katalikų tikėjimą.

20. Fridrikas Kinsman ir 
jo tėvas dr. F. Kinsman 
buvęs protestonų epiško

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sldietuvino UDARNIKAS

Pirmąjį Kartą
I

' net du nauji peiliai. Nema
nykit, kad nuo vaikščioji
mo. Ne. Nuo skutimo bul- 

jvių. Ir vis per tą “tik iš 
matymo pažįstamą gran
dinį”.

Vaikščiot išmokti tai tik 
juokai, bet su tuo jojimu

»
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SAVOTIŠKI JAPONŲ
PAPROČIAI

Ka tik išėjo iš spaudos labai Įdomi 32 pusi, brošiū
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
K nygutes kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50't nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.' i

MONOLOGAS
Manau, kad niekas iš jū

sų neginčys, jeigu pasaky
siu, kad didesnį įspūdį su
daro tik pirmutinis kartas, 
o visi kiti yra kur kas blan
kesni. Nežinau, ar tik man, 
ar ir kitiems, pirmieji kar
tai vis būdavo lydimi ne
pasisekimais. Iš karto, ro
dos, viskas gerai, o pas
kum, žiūrėk, ir išeina ko
kia velniava.

Atsimenu kaip šiandien, 
pasiuvo mama pirmąsias 
man kelnes. Džiaugsmas 
neišpasakytas. Apavė. Dar 
didesnis džiaugsmas. Tik 
kuomet pamačiau tamp
riai užsegant sagas, kaž
kas negero dingtelėjo gal
von... Bet nieko. Vos tik 
spėjo mama užsegti pas
kutiniąją sagą, o aš jau 
nėriau pro duris į kiemą 
pasirodyti tėveliui. Mano 
nelaimei, prie slenkščio, 
kieme, tupėjo būrys mažų 
žąsiukų. Tik cypt! Brakšt! 
Triokšt! Kažką nemalo
naus pajutau po kojomis. 
Žiūriu. —Vai, Jurgutėliau!
— suklikau iš baimės. Kas 
bus? Du žąsiukai visiškai 
negyvi, o trečiam galvutė 
atskirai, liemuo atskirai, 
bet dar kojytės juda... — 
Prasikrapštysi tu man ki
tą kartą akis, — artinda
masis ir juosdamas nuo 
pilvo diržą, prabilo tėvas. 
Užteko ir man ir mano 

' naujoms kelnėms... Bet 
žąsiukai vis tiek neatgijo. 
Kaip gerai taip neilgai. Ir 
vėl aš be kelnių.

Praėjo daug laiko, daug 
sunešiota kelnių, bet įvy
kio su pirm j jom ilgai ne
pamiršiu. Tiesa, 
ranka irgi buvusi 
Prisiminsiu ir tą...

Slinko dienos ir 
Galutinai subrendau, 
džiu, savo asmenyje paju
tau vyruką tip-top. Nebe- 
baugino nei pelėdų klyka
vimai, nei gandras. Tiesa, galvą ir kalba, 
veršiu irgi jau niekas ne- — Mielasis, matau, 
pavadino. vargsti. Priimk iš manęs

Čia pat ir karo tarnyba, nors ir menką šią dovanė- 
Ir ką gi? — patenku dra- lę, bet ji daug tau pravers, 
gūnų pulkan. Ir manot, Nereiks vargti su šia šiū- 
kad jau čia buvo lengva? 
Oi, ne. Mat viskas čia man 
buvo patiriama tik pirmą
jį kartą. Atsimenu, pirmą
jį kartą išėjom pėsčių ri
kiuotės pamokon. Vargas 
buvo, kol išmokau suki
nius, perrikiavimus, o ka
da pirmą kartą sukoman
davo “Žengte marš”, tai 
aš nieko nelaukęs, ir dro-. 
žiu. Visas eskandronas, be-j 
matant, užpakaly paliko.: 
Kad gi sur iks vienas, kiek Į 
atsimenu, ar tik nebus tas 
pats grandinis (rodo į pu-j ir už tą pirmąjį kartą... 
bliką): — Ką, nežinai, kad. Visi pirmieji kartai da- 
reikia lygiavimą laikyt.:bar jau praėjo pro šalį ir 
Čia tau ne pas mamą. Pa-'pasidarė nebepirmaisiais, 
miršk viską. — Viešpatyti,
— pagalvojau, — argi aš 
jau ir vaikščiot nemoku. 
Stoviu ir neprotingomis a-

i kimis žiūriu į jį.
—Tai ko dar stovi, lyg 

ožys išsižergęs? Nežinai 
su kuo kalbi?

— Nieko nesuprantu —

I

I

visi bro-

Lonaon 
Colum- 

Ohio ir

Pasibučiavimas Japoni-,iškelti iš laivo. Iš visų fil- 
jojnetik nemadoje, bet^ ir visų paveiksluotų 
tiesiog laikomas begėdys- Į žurnalų, atvežamų į Japo- 

l te ir nusikaltimu. Ten ne Europos ir Ameri-
tik vyras žmonos ir tėvai jaP°nU cenzūra išker- 

• savo vaikų nebučiuoja, bet Pa vietas, kur vaizduo- 
ir vaikai nebučiuoja savo 

tikras pragaras. Atsimenu tėvams rankų. Norėdami 
kaip pirmą kartą nukri- pareikšti pagarbą vyres- 
tau, tai nė juste nepaju
tau. Dabar tai jau kitas 
reikalas. Jau moku ir jot 
ir vaikščiot. O-o, kai pasi- 
balnoju savo Agavą, tai 
kad skrendam pro kliūtis
— net miela. Blogiau, jei 
tiesiai ant kliūties patai
kom. Tokia jau mūsų da
lia, o nuo jos jau neišsi
suksi.

Dar vienas dalykas, ku
ris vertas paminėti. Paski
ria mane pirmąjį kartą 
arklidėn tvarkininku. Nu
einu. Gaunu nuo budėtojo 
nurodymus ir... šiūpelis 
rankoj, lopetėlė antroj... 
Vykdau. Maždaug apsidir
bu. Pasidedu į tuščią Sta
niką įrankius, o pats atsi
sėdu ant šieno ir... ką gi?
— Galvoju apie šį tą. Eina 
per mintis Elenutė, Jonu- 
tė, Genutė, Marytė, Julytė 
ir kitos gražuolės, čia iš 
paskos šiūpelis, lopetėlė, 
čia “truputį pažįstamas 
grandinis”, čia viršilos pa
ilgas veidas su raudona a- 
gurko didumo, nosimi, žo
džiu, mintyse chaosas. Tik 
pagaliau staiga viskas pra
blaivė ja. Nušvinta arkli
dė, sužvengia žirgai ir visi 
galvomis atsigrįžta į tako 
pusę, tartum didžiausią 
pagarbą išreikšdami len
kia galvas žemyn. Klau
sau. Ties vidurinėmis du
rimis budėtojas raportuo
ja. Atsigrįžtu. Žiūriu ir 
pats sau netikiu. Link ma
nęs taku ateina Elenutė. 
Priėjo. Paėmė už antpečio 
ir siuva kažką. Žiūriu gi, 
grandinio laipsnį prisiuvo 
ir šypsosi. Paglosto mano

kad

I
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jami bet kokie bučkiai. 
Bučkiai japonams sukelia 
tikrą siaubą. Tačiau japo
nui visai niek® nereiškia 
pasirodyti viešai visiškai 
nuogam. Kad namiškiai ar 
svetimieji mato jį nuogą, 
jis nejaučia jokios gėdos 
ir neranda reikalo slėpti 
savo kūną. Vasaros karš- 

meilę, kalba jai apie gėles čių metu savo namuose ja- 
ir lygina ją su gražiais žie- Ponai dažnai vaikščioja 
dais, o moteris prašo vyro nu°£j. Jei japonas maudo-

niesiems, japonai sudeda 
rankas ant krūtinės ir že
mai nusilenkia, prideda 
ranką prie širdies arba 
nors nuleidžia akis žemyn. 
Mylintis vyras, norėda
mas pareikšti žmonai savo

1
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aais, o moteris prašo vyro japvuao .uauuv-
leisti jai nuauti jo avalinę, SL 0 tuo metu pas jį ateina į • ■ » - • asmAiaa ii a ai ailrtrioAio i

i atsisėsti prie jo kojų ir 
pan. Tiesa, japonų inteli
gentams ir šiaip didmies
čių gyventojams tenka pa
matyti besibučiuojančius 
europiečius, bet nuo tokio 
reginio jie tuojau nusisu
ka, nes laiko jį nepadoriu 
ir šlykščių. Jei koks nors 
nežinuolis pabučiuotų se
nai japonų poniai ranką 
ši tokį jo veiksmą palaiky
tų didžiausiu įžeidimu.

svečias, jis šį pasikviečia į 
vonios kambarį ir kalbasi 
su juo sėdėdamas nuogas 
vonioje. O jei yra antra 
vonia, tai ir svečią pakvie
čia kartu išsimaudyti.

I
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j Kai japonai apsiautė an
glų koncesiją Tiencine, jie 
visus iš koncesijos miesto 
išeinančius ir į jį įeinan- 

’ čius išrengdavo nuogas 
i vidury gatvių ir išlaikyda- 
įvo ištisas valandas šimtų 
kareivių ir žioplių akivaiz
doje. Kai anglai prieš tai 
griežtai protestavo, japo
nai teisinosi, kad jie neži
no europiečių papročių, o 
jų papročiai esą tokio da
lyko visai nelaiką dorovės 
įžeidimu. “P-ris”

9
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Kai prieš keletą metų Ja- 
' ponijoj buvo suruošta me
no paroda, į ją buvo at
vežta iš Europos keletas 
garsių paveikslų, kuriuose 
vaizduojamas pasibučiavi
mas arba pabučiavimas į 
ranką. Japonų valdžia už
draudė tuos paveikslus 

i statyti parodoje ir rodyti 
1 juos publikai. O garsią 
prancūzų skulptoriaus 
statulą “Pasibučiavimas” į 

i grąžino į Europą neleidę

t

>

dr. Fr. Kinsman šeimyna1 
priėmė katalikų tikėjimą 
per kardinolą Gibbons.

21. Robertas Harward 
Lord A. B. A. M. ir Ph. D.; 
Harvardo Universiteto pa- 
gelbininkas ir profesorius 
to instituto. Profesorius 
Lord buvo vienas iš žy
miausių Amerikos delega
tų Taikos konferencijon 
su Dean Charles Homer 
Hopkins: Harvard profe
sorius Cortton J. H. Hay- 
es; prof. Parker Thomas 
Moon, Columbijos Univer
siteto. Dr. Henry Jonės 
Ford prof. Princton. prof. 
Sargeant Harvard. Dr. 
Altą Pomeroy Churchill, 
Dean Stanley Hull, kolegi
jos Mineapoly ir p-lė Eilėn 
Gatės Jone Adams Hull.

22. P-nia Antoinette 
Frunk Chicagos ir Wa- 
shingtone advokatas, pra
kilnus vyras Liberty ir 
Victory Loans.

23. P-lė Marija Senon, 
gabi rašytoja.

24. Teisėjas Carl Sher- 
win. Ph. D. D. viršininkas 
chemijos skyriaus Ford- 
ham universiteto ir p. Į 
Shervvin. gabi bendradarbė 
moksliškų žurnalų priėmė 
kat. tikėjimą.

25. Jokūbas Cox Brody, 
New York, City ir Bernar- 
doville, N. Y. milionierius, 
bankininkas ir jo 
liai.

26. P-nia Clara 
(Cgden) Stevvart 
bijos ir Daytono,
teisėjo žmona Gilbert Hol- 
land Stenork.

27. P-nia Marija Louisa1 
(Marvin) žmona Fredriko 
Kinsman IVarren Ohio.' 
Motina dr. Fr. J. Kinsman 
atvertė anglikonų vysku-

|pą Delaware. Dono J. Mar
vin. Dr. J. Dona yra bai-j 
gęs Dartmont universite
tą, buvo profesorių Ohio 
universitete. Kun. dr. Do- 
niel Dono yra klebonu pie
tinių bažnyčių Newbury- 
port, Mass., prezidentu 
Dartmouth kolegijos ir 
kasininku; jo brolis kun. 
Samuel Dono klebonas bu
vo pietinių bažnyčių Mar-j 
blehead, Mass.

28. Calvin Peasee, aukš
čiausio teismo Ohio teisė
jas. p. Paulina (Arnoux) 
McArthur, Morthas Viene- 
yard, žmona Jono R. Mc
Arthur, Paulina Brovvne. 
Kun. Elias Hicks, kuris at
rado sektą; Hictsite, anū
kė Gabriel A. Arnoux pirk
lio duktė Ona Kenett; To
mas Kenett; Jone ir Sa- 
miel Whaley; anūkė Jona- 
tha Whaley iš Norvvalk.

Tai eilė žymių žmonių, 
kurie priėmė katalikų ti
kėjimą, ir kurių tik maža 
dalelė čia paminėta.

Tačiau mes negalime už
miršti ir nenuilstančius 
misionierius, kurie tūks
tantines minias patraukia 

jį katalikų tikėjimą. Štai 
.Kinijoje 1921 metais priė
mė katalikų tikėjimą 14, 
000. o 53,000 buvo paren
giami. Kiek priima kas
met žmonių katalikų tikė
jimą visame žemės rutuly
je sunku pasakyti, tačiau 
reikia manyti, kad jį pri
ima gana didelis skaičius.
Todėl visi “bedievukai” tu-, atsakiau. — o jus pažįstu 
retų liautis kalbėję viso-Į tik iš matymo...
kius niekus. — Gerai. Susipažinsim

V. J. Baisiogalietis. arčiau. Stok rikiuotėn. 
--------------- Atsistojau ir. galvoju.

Girtuokliavimas, kūniš Dabar tai jau gražiausia, 
koji meilė, pavydas ir vėl- nemoku nei stovėt, nei 
nias — visi lygūs tarp sa i vaikščiot. Ir iš tikrųjų ne- 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro-1 mokėjau. Kol išmokau pa
tą pražudo. ‘doriai vaikščioti, sudilo

I
I

!

>

>

tėvelio 
smagi.

metai, 
žo-

pele ir lopetėle.
Aš nebeištversiu. Šokau 

iš džiaugsmo ir norėjau ją 
apkabinti, padėkoti bet... 
Žiūriu... Prasitrinu akis. 
Budintis karininkas...
— Reiškia miegojai ? Ką ?
— Nemiegojau, tamsta 

leitenante, tik sapnavau, 
— atsakiau nepagalvojęs.

Po to pirmąjį kartą teko 
susipažinti su dabokle. Ei
nu ir žiūriu į arešto lapelį: 
“5 paros paprasto arešto 
už miegojimą tarnyboje”,

Susipažinsim

todėl ir gyventi kur kas 
geriau. Jau padoriai vaikš
tau, dar geriau joju, pui
kiai žinau statutus ir ap
lamai kalinis gyvenimas 
gerai pažįstamas. “Dabar 
tas pats gyvenimas pasi
darė toks mielas, kad ne
žinau nei kas bus, kai rei
kės ji palikti.

Psk. Ant. Kiseliatskas
“Karys”'

___________________________ i

IZAIJAS SAKO:
Ir pranašas paklydo per 

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

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Piof. St. Šalkauskis.
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Take advantage oi this sensaticnal 
radio offer! A new 1940 beauhfal. 
full-sized Weshnghouse Radio-Pho- 
nograph Console! 6-station Push- 
Button Tuning’ Large. 12-inch 
speak*! 7 tubes! 34 inches high

I

Westinghouse

TABLE MODEL
A value leader! Ha- 7 tūbas. 6-fM- 
hon Pvsh Button Tnninq. Slide Rul® 
Dial. 6-inch Dynamic Speaker 1714 
inches Aide 9 inches hiah

MODEL WR-274

$44.95

RADIO-PHONOGRAPH COMEINRTION
MODEL WR-473
This vreek onlv

$7995

f

UHIOH ELECTRICAL SUPPIY CO.
92 HIGH ST., BOSTON, MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337
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Antradienis, Lapkričio 7,1939

Marija Aukstaitė

MONTREALO 
BANGOS
ŠĮ SKYRIŲ VEDA

Mirštančios Akys
(ATSIMINIMAI)

Kai išėjau j ligoninę, bu
vo popietis. Kelio buvo a- 
pie vienas kilometras. 
Skubėjau, kaip plunksna 
nešama vėjo, širdis lenkė 
kiekvieną žingsnį, nes pra
eitą naktį, visą Raudono
jo Kryžiaus ligoninę — už- 
vertėm sužeistaisiais. Šią 
naktį visai nemiegojome, 
nes po mūšio karo laukuo
se, rinkome sužeistuosius. 
Keletas medicinos prakti- 
kantų, felčeris Zubovas, 
savanoris Jonas, daktaras 
Dokša ir aš ėjome su švy
turiais rankose, o paskui 
mus — ištisa eilė sanitarų 
su neštuvais.

Ak, čia vaitojo, ten unk
štė, ten nežmoniškas 
skausmingas riksmas šau
kėsi mirtį; tai vėl raitėsi 
gyvi mėsų kamuoliai, 
šnypštė, kriokė purvuose, 
ir kiek reik apsukrumo, 
kad nesukluptų širdis ties 
kuria viena auka, kai tuo- 
tarpu šimtai, tūkstančiai 
tų pačių brolių — žmonių, 
raitosi skausmuose.

Ak, ir kiek... Kiek su per
vertais viduriais, be kojų, 
be rankų, perskeltais gal
vų kaušais, raitosi ir šliau
žia į tave, ir mirštančio
mis akimis gaudo mūsų 
gyvuosius žingsnius, šauk
dami pasigailėjimo, pagal
bos.

Čia kėlėme iš purvų kru
vinus kenčiančius mėsų 
gabalus, kurie dar rodė šio
kios tokios gyvybės žy
mes, vyniojome merlėmis, 
pylėme vaistais, bandaža- 
vome, rišome, guldėme ant 
neštuvų, ir vilko sanitarai 
kiek pajėgdami, guldė į 
trokus, ir vežė į artimiau
sią Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę, kur be atvangos 
dirbo kitos sesutės ir dak
tarai.

O mes skubėjome, bris
dami purvu ir kraujuotais 
laukais, ir kai patekome į 
šrapnelių išartą žemę, čia 
buvo duobė, prie duobės... 
Lavonas ant lavono, ap
nešti žemėmis, sumaišyti 
su granatų arimais...

Šiuose arimuose, kyšojo 
durtuvai, geležiniai vamz
džiai, šrapnelių atčaižos, 
ir tarp jų, kraujų gurgu- 
lais apkepę tysojo žmonių 
rankos, kojos ir ištaškyti 
mėsų šmotai.

Čia buvo baisūs reginiai, 
tik nebuvo gyvybės! Mir
ties gerkle išsižioję duo
bės, siūlė amžiną kapą, 
kur jau, rodos, niekad nei 
žolelė nežeis, nei javas ne
siūbuos.

Sustojome. Aplinkui 
naktis. Ten toliuose rau
donuoja nuo liepsnų dan
gus, dar kartais sudreba 
žemė nuo atsidūstančių 
patrankų, švystelia mū
siškių prožektorius, ir ta
da, vos akys užmato, kyla 
nuo kraujuotos žemės ga
rai, lyg paskutiniojo miru
sio kvapas, kurs sukrečia 
dvasią pasibaisėjimu, ir 
šiurpulingu nerimu.

Man, rodos, dar čia rasi
me gyvų... Staiga kažkaip 
nelauktai išsitiesė ranka 
link nusileidžiančios kal
vos, kur tarp nuniokotų 
alksnelių ritosi grabe je 
kruvinas vanduo.

Dabar išsiskyrėme po 
vieną... Aš gavau šviesiau
sią švyturį, pasiėmiau sa
nitarinį krepšelį su mer- 
lium, karbolium, jodinu, 
vata ir kitkuo, pasikišau 
nuometėlio kampą po dir
želiu ir, kopdama duobė 
nuo duobės, pasileidau, 
kur buvo praėjus didžiau
sia mūšio vieta.

Iš tolo man pamojavo 
daktaras balta skarele, pa- 
grąsino, kad pertoli nenu- 
klysčiau. ir taip mes atsi
skyrėm toli, kad vieni kitų 
nematėm; tik reikalui e- 
sant, sutarėm pavartoti 
tam tikrą švilptuvėlį.

Nors esu drąsi, bet vis- 
tik, kaip baisiai nejaukiai 
pasijutau, kada aplinkui 
vien tik lavonų lavonai, 
kapų kapai... Bet, kuo-gi 
kaltos, tos užgęsusios bū
tybės, tie nukankinti ir 
purvuos išmesti žmonės, 
tie karo audrų kankiniai?.. 
Juk nevienas palikęs žmo- 
ną, vaikučius, palikęs ne
vienas mylimą mergelę, 
bet ką sakyti apie moti
nas?... Jų neviena laužo 
rankas... Ir, tikiu, kad jų 
šventas nujautimas čia su 
mumis slankioja, tarp šio 
į žemę besisiurbiančio 
kraujo, ir ieško savo sū
nų...
— O, motinėle, motinėle, 

kad tu pamatytum, kiek 
kenčia iškraipytų veidų į- 
kniubusių į žemę, kad gir
dėtum kiek lūpų minėjo ir 
šaukė tavo vardą, tu šauk
tum, kad prakeiktas karas 
ir jo ruošėjai, prakeikti 
žemių grobikai, su visais 
karo pabūklais. Vat, kur 
pragaras! Čia gyva akis 
mato tarp granatų šukių, 
tarp ugnių, ir trūkstančių 
sproginėjančių šrapnelių 
taškančius žmogaus kūno 
šmotus, čia ausis girdi, 
tarsi, žvėriškus, gyvuliš
kus riksmus, kaukimus,

šiurpulingą raudą ir dejo
nes, tai vis supti, motinų 
glamonėti vaikeliai, dau
giausia tik sausa duonos 
pluta užauginti.

Guli visais ištisais plo
tais mirties nuteriota gra
žiausių jaunikaičių gyvy
bė, sunkiasi dar šiltas 
kraujas iš tvirtų kūnų, iš 
muskulingų kojų rankų, 
kurios tikėjo arti laukus, 
sėti javą, kirsti duoną, ir, 
sukūrus šiltą šeimos židi
nėlį, maitinti savo prakai
tu.

Skriaudikai, gyvybių 
varnai — neleido. Jie, su
sukę šiltas gūštas pilyse, 
rūmuose, tįso ant aukso 
maišų, sėdi ant aukštų už-, 
barikaduotų pakopų, o jūs 
muskuluoti dideli vabalai, 
iškovokit savo krauju, sa
vo galvomis jiems aukš- 
tesnias vietas, didesnę 
garbę, daugiau žemių, pla
tesnius rubežius, ir už tad 
būsit arba suversti kaip 
negyvi gyvuliai į grabes ir 
užpilti kalkėmis, arba jei 
nukausit daugiau tokių 
pačių brolių kaip jūs, bū
sit apsegioti medaliais!

Ėjau ir širdis klupo. Ma
no iškeltas švyturys lieps
nojo, ir tartum šaukė vi
sam pasauliui: “Pasmerkit 
karą! Prakeikit karą! Pali
kit patrankas, tankus, tor
pedas, bombanešius, ir 
grįžkit!” Švietė liepsna iš- 
košdama juodus dūmus, 
kurių įvijos plasnojo, nu
sinešdamos vieną kitą ki
birkštį, kaip ir mano siela 
vilčių trupinėlius, kurie 
kilo ir gęso, nes aplinkui 
tamsumos... Žmonija dar 
nei kiek nepasistūmėjo iš 
barbarizmo, neatsikratė 
judošiškų kurstymų ruoš
ti karus, dirbti žudynių 
pabūklus.

Praėjau ištisą kalvą, iš
tisą liniją, apverstą lavo
nais, — jokios gyvybės... 
Tik žemė žiūrėjo į mano 
plieskiantį fakelą baisių 
juodų duobių akimis, o aš 
ėjau, tarsi, žemės nelies- 
dama: ji man buvo per- 
brangi, nes jos kiekvienas 
grumstelis buvo aptėkš
tas žmonių krauju, išbu
čiuotas mirštančiųjų lūpo
mis.

Mano bendradarbiai, 
,tur būt, taip pat ėjo tik 
negyvųjų tiltais, nes nei 
vienas švilptuvėlis nenus- 
kriodė orą, neatklydo. Tik 
iš horizonto išsmuko baisi 
rausva mėnulio galva, ji 
vis, bėgo nuo žemės ir kilo 
į erdvę, bąlo ir lindo už 
kertu oto debesio, tai vėl 
bailia šviesa glostė krau
juose mirkstančius lavo
nus.
— Kas ten?... pagavo 

klausa šiurpų dejavimą, 
kurs skriodė naktį, tai 
garsesniais tai visai ty
liais karčios agonijos pasi
tyčiojimais.

Pasukau fakelą į tą pu
sę, iš kurios plito dejavi
mas, ir ką?... Viešpatie, 
ką?... Pakalnėj šliaužė ka
reivio uniforma, ir vilko 
prie upės su perdurtais vi
duriais rusų generolą.

Man lūpos prisispaudė 
prie šalto plieninio švilp- 
tuvėlio, ir sucirpė mirties 
laukais signalo čirpėsys. 
Pasileidau nuo kalvos vi
sa dvasia, kad tik nepavė
lavus... Gal dar išgirsiu 
keletą paskutinių širdies 
dūžių?... O gal?... Gal nu
plasnojo... ir, kaip pašau
tos gervės — jau niekuo
met nebegrįš...
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MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
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“DARBININKAS”
S66 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Pribėgau... Šliaužianti u- 
niforma pakilo, nerangiai 
nusivilko nuo savęs pur
viną, kraujuotą milinę, ir 
užklojo nelaimingąjį gene
rolą. Paskum storu, užki
musiu balsu prakošė:
— Sesuo, gelbėk, gal dar 

nevėlu?...
Sugriebiau generolo 

kraujuotą šaltą ranką, ji 
buvo sustirus, bet vistik 
plasdeno ir bėgo pulsas. 
Generolas dejavo, beveik 
rėkė nežmonišku balsu.
— Gelbėk, — vėl prakošė 

duslus kareivio balsas, ir 
šis kareivis vietoje susmu
ko. Ak, mano Dieve, kai 
grįžtelėjau — iš jo prasto 
mundiero šono, žiopsojo 
baisi atsilopinus perdurta 
švarplė, o iš jos, gurgulia
vo kraujuotos vandeninės 
putos.

—Broli! — susiklostė 
man lūpos, ir aš, skubiai į- 
leidus generolui morfinos, 
puoliau prie sukniubusio 
kareivio.

—Sesute, gelbėk... jo žo
džiai klimpo į mano širdį... 
Vėl tas morfijus... Paskum 
vaistais ir merle klosčiau 
baisią žaizdą, nes iš šios 
aukos išbėgęs beveik vi
sas kraujas, kriokia per
durti plaučiai ir jo gyvy
bei nėra mažiausios vil
ties... Ak, kaip jis pajėgė 
tą nuslėpti?! Save užmir
šęs — vilko kitą sužeistą, 
kenčiančią naštą?! Ak, 
koks šis kareivis tylus ir 
kantrus...

—Sesuo, ar aš jau dabar 
mirsiu?... Žiūrėjo į mane 
pasigailėjimo ir atsako 
laukiančios akys, tokios 
drąsios jaunos ir gražios...
— Ne, tamsta dar nemir- 

I si... jį guodžiau pati ma- 
į žiausios vilties dėl jo nesu
vaikydama, nerasda m a. 
Tik širdis bėgo lavonuoto- 
mis kalvomis, kasdamasi 
prie daktaro Dokšos.

Iš paupio, pasirodė švy
turys. Švilptuvėlis suvib- 
reno su atklydusiu vėju, ir 
aš atsakiau savuoju. Kal
nuose pasirodė kiti fakelių 
žiburiai, ir visi slinko, bė
go į mūsų pusę.

Bet mano kareivio sąmo
nė blanko, gęso. Jis žiūrė
jo į liepsnojantį fakelą 
mirštančiomis akimis, ir 
dulkėmis apkepę lūpos, 
perkirsdamos žodžius, dė
stė:
— Švy-tu-ri... suliepsnok, 

visai žemei suliepsnok! Pa
sakyk, kad mirštančios 
mano akys, smerkia karą 
ir žiebia į milijonus žmo
nių naujas ug-nis... Sesu
te, štai... mano mirštan
čios akys... Nunešk, jų pa
skutines ugneles mano 
motinai... motinai... visai 
žemei...

Sugriebiau jo šaltą ran
ką su paskutiniais širdies 
dūžiais, ir mirštančios a- 

jkys įsmigo į manąsias... 
Žodžių jau nebuvo. Tik 
kaulėtas delnas, grubiai a- 
pėmė manąją ranką ir su
spaudė. Aš pajutau, kad 
tarp manęs ir šių mirštan
čių akių, užsimezgė amži
na bičiulystė — pasaulio 
taikai, ir žmonių gerovei.

Kada mano bendradar
biai subėgo, kada sulieps
nojo švyturių ratas aplink 
naują lavoną, aš iškėliau 
savąjį švyturį palaimintą 
mirštančiųjų akių, ir drą
siai, ryžtingai išskrido 
kaip taikos balandžiai ma
no žodžiai:
— Suliepsnok, žeme, nau

jais idealais! Suliepsnok,

“Mano pirkia kraštinė, 
Aš nieko nežinau”.

Rusų posakis.

Galų gale, ilgas nervų 
karas rugsėjo 1 d. išsiliejo 
kruvinu karu. Dvi nelygios 
valstybės savo plotu, gy
ventojų skaičium, medžia
giniais ištekliais, o ypač 
valios tvirtumu na užsi
mojimu pradėjo grumtis. 
Beveik visos pasaulio tau
tos ir valstybės, būdamos 
akyvaizdoje paskutinių į- 
vykių, nepaprastai pasi
baisėjo. Visos ryžosi būti 
toliausiai nuo kariaujan
čių šalių, nors mažiausiu

J. Mažeika. plėtęs akis: “Blogai!... Pa
skelbta mobilizacija...! O 
tas pats žmogus dar iš va
karo negirdėjo ministro 
pirmininko per radio pa
reiškimo, kad reikia mobi
lizuoti dalis atsarginių, 
nes jeigu pas mus nebūtų 
kam nuginkluoti perbė
gančių. svetimos valsty- 

įbės ginkluotų kariuome- 
I nes dalinių, jie, pas mus 
! parbėgę, galėtų padaryti 
lir nelauktų įvairių išdai-
gy-

' Neutralumas duoda dar 
ir kitų įvairių rūpesčių. A- 
napus sienos dega... mote
ris su vaikais atbėgusios 
nori perbėgti sieną... Ne
leidžia. Kodėl? Vargas 
vieniems ir kitiems. Tik 
tokiu atveju įsakyta įsi
leisti per sieną, jei bėgan
čiam gręstų pavojus gyvy
bei...

Tačiau neutralumo ma
žosios valstybės laikosi la
bai griežtai. Didelės vals
tybės kai kada nors ir la
bai žymiai įsikiša, bet vis 

i vi-

įsikišimu. Jos visos kuo- 
greičiausia pasiskelbia lik
siančios neutraliomis.

Daugelis mažų valstybių, 
jų tarpe ir Lietuva, visai 
nebemano su kuo nors ka
riauti plieno ginklais, iš
skyrus tuos atvejus, jei 
kas nors jas pačias norėtų 
užpulti. Tuomet jos ginsis, 
bet į svetimus, nors ir ar- 
aimų kaimynų ginčus, jos 
kištis nedrįsta ir nenori.

Lietuvos Vyriausybės 
uždavinys šiuo kritišku 
momentu labai atsakin
gas. Visuomenė jaučia tą 
patį. Todėl šiuo metu yra 
pasiryžus eiti ranka ran
kon su Vyriausybe.

Paėmę atsitiktinai vieną 
kurį dienraštį, einantį 
Kaune, pirmu atveju, ypač 
gyvenančiam užsieny lie
tuviui, tuoj kris į akis ne
paprastai daug tuščių vie
tų ir eilučių. Tai cenzūra! 
— pagalvos ne vienas. To
kios kruopščios cenzūros 
ir “partijų laikais”, tur 
būt, dar nebuvo. Taip, tie
sa, tokios atydžios cenzū
ros, nebuvo. Dabar necen- 
ruotos liko tik tokios laik
raščio vietos, kuriose ra
šoma apie sausrą, bulvių 
derlių, ir ministro pirmi
ninko kalbą ir pan., o kas 
liečia politiką, to tai jau 
cenzoriaus piešelio reika
las.

O įvairių gandų ir fanta
zijos atsiranda labai daug. 
Štai atbėga vienas kaimy-

I

taikos žibintais! Sulieps
nok, žmonių pastovios 
meilės aukurais! ...

Mano bendradarbiai, 
kažkokios jėgos paveikti, 
kartojo ir lenkė švyturius, 
kryžiavosi ugnys, plieskė 
liepsnos, ryžosi širdys, ir 
mes visi priklaupėm...

Paskum, svyravau pas
kui siūbuojančius neštu
vus, kuriuose blaškėsi ir 
dejavo sopulių suremtas 
generolas. O mano širdis, 
nešėsi tik mirštančių akių 
paskutines ugneles, ir jų 
įžiebtus idealus.

Pasiekėm traukinį, ir su 
sužeistųjų ešalonu, slinko- 
mės į artimiausią Raudo
nojo Kryžiaus ligoninę, 
kurią pasiekėm dar prieš 
dieną.

Čia jau ir taip buvo pri
versta sužeistųjų kaip ne-

t

vien jos sako atvirai 
siems, kad jos esančios ne
utralios.

Ir neutralumo sąvoka 
dėlto kai kam neatrodo ta 
pati.

Šiomis dienomis Lietuva 
tikras pafrontės laukas. 
Jau tūkstančiai perbėgo 

! per sieną lenkų karių, jų 
tarpe daug sužeistų. Dau
gybė mokyklų .paversta į 

i karo ligonines ir tt.
Tačiau, karo lakūnai ir 

motorizuoti lenkų karo 
daliniai vengia Lietuvos 
teritorijos, jie bėga jei ne 
į Rumuniją, tai nors į Lat
viją.

I

i

i

dapiautų gyvulių: jie rėkė.!nas anksti sako iš-

s MILŽINIŠKI LOBIAI
VANDENYNO PAVIRŠIUJE

baubė, kriokė, klajojo ir.: 
rodos, kad visos žemės 
kančios, suklupę po šiuo 
vienu raudonu kryžium, irt 
šaukiasi tik grynos Tie
sos...

Iš vagonų vilko sanitarai 
pilnus, ir pilnus neštuvus, 
bėgiojo sesutės, linksojo 
daktarai prie operacijų, ir 
kur pažvelgsi — ten par
blokšti tvirti vyrai su ban- 
dažuotomis galvomis, su 
parištomis rankomis, su į- 
verštomis į gibsą kojomis..
— Ak, ar tai tik tokia 

vargšė žemė?!... — siūlėsi 
nerimstančios mintys, ir, 
kai palikau ryte karbolium 
kvepiančius karidorius 
verkiau kaip mažas vai
kas slinkdama į savo poil
sio vietelę, juk gaila, gai
la žmonių... O ten, lavonų: 
akiračiai vis neišnyksta, . _ . .susirūpinimas, vis auga pasibaisėjimo r
kalnais...

Nemigau., širdis drožė [profesorius rašo, kad to 
skausmais dailintą kryžių, pavojaus nereikia bijoti — 
perlų ašaromis segiojo, ir! celiuliozei gaminti me- 
nešė, ten, kur liko mirs-Į džiagos nepritruks. Ir jis 
tančios akys, kur smėlis'nurodo milžiniškus bran- 
uždengė tūkstančius žu-!giOs žaliavos šaltinius, 
vusių gyvybių.

— Argi šiandien miegas?!
— suriko dvasia. — Tiek Antilių salomis, 
sužeistųjų, tiek kančios, narna Sargaso jūra, kurio- 
tiek darbo! Užmiršau po-įje yra plaukiojančios jūros 
ilsį, vėl užsidėjau šydrelį paviršiuje pievos, turin- 
su Raudonuoju kryžium, čios apie 4 milijonus ket- 
vėl sanitariniai reikmenys,; virtainių kilometrų ploto, 
vėl ligoninė, vėl nauji mir-|Tos pievos susidariusios 
ties laukai, vėl lavonai, vėl1 
mirštančios akys, vėl duo
bės, duobės...

♦ ♦ $

Ir, kai dabar, Vėlinėmis! 
apsigaugę bažnyčių lan- j 
gai, kaip vėliavose įrašyta 
“Viešpatie, pasigailėk!” Ir 
aš šaukiu: “Viešpatie, pa
sigailėk, pasigailėk, ne tik 
mirusiųjų, bet ir visos 
vargais žydinčios žemės”.

Marija Aukstaitė.

Celiulioze šiais laikais y- 
ra labai brangus ir reika
lingas daiktas. Ją gamina 

i iš medienos, daugiausia iš 
taip vadinamų eglinių po
piermalkių. O iš celiulio
zės gamina popierį, dirbti
nės medvilnės siūlus įvai
riems audiniams, dirbtinį 

!šilką, šukas, sagas, kietas 
apikakles ir daug kitokiu 
dalykų. Bet celiuliozei ga
minti reikalinga mediena, 
miškas. Juk vien t ik popie- 
rio gamybai visas pasau
lis per metus suvartoja 
milijonus kietmetrių miš
ko medžiagos, todėl miš
kai sparčiai mažėja ir kyla 

kas bus, 
kai pasibaigs miškų ištek
liai? Vienas amerikietis

I

cukrų, jodą, įvairius klijus 
ir geros rūšies celiuliozę. 
Tik reikėtų tuos augalus 
krauti į laivus ir vežti į fa
brikus. Apskaičiuojama, 
kad, jei tuojau imtų iš tų 
augalų gaminti celiuliozę, 
tai visam pasauliui žalia
vos popieno gamybai už
tektų 500 metų, o gal ir il
giau. Iš tų pievų augmeni
jos galima gaminti geras 
trąšas, ir tik vieną tūks
tantinę dalį tų pievų su
naudojus trąšų gamybai, 

Į tų trąšų užtektų 50 metų 
i patręšti viso pasaulio lie- 
Įsas dirvas taip, kad javai 
įduotų trisdešimtąjį grūdą.
Mokslininkas sako, kad 

j pasaulis dar perdaug tur
tingas ir tingus, jei nesi
ryžta naudoti tų milžiniš
kų Sargaso jūros lobiu

“P ris”

i

Atlanto vandenyne, ties 
yra vadi-

Pirkėjas: Tamsta sakai, 
i kad ši medžiaga yra vilno- 
i nė, bet juk čia įspaustas 
i parašas, kad ji medvilninė. 
( Ffltrda vėjas: Tai 
nereiškia, mielas 
Taip parašyta tik

i dims apgauti. Kai jos pa- 
Į mato šį antspaudą, tai pa- 
I mano, kad medžiaga tik- 
■ rai medvilninė, ir nenori 
jos ėsti.
l'

nieko 
pone.
kan-

iš jūrų žolės, vijoklių ir į- 
vairiausių augalų. Tas pie
vas jau Kolumbas pastebė
jo Amerikos atradimo lai
kais, bet nuo to laiko pievų 
plotas ne lik nesumažėjo, 
bet žymiai padidėjo. Jos 
dažnai kliudo laivams) 
plaukioti. Mokslininkai: 
nurodo, kad tų pievų aug-) 
menija labai turtinga nau-' 

įdingomis medžiagomis. Iš 
tų augalų galima gaminti

—- ------------S! "—T. 

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.
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Gausus “Darbininko” Prietelių Skaičius Dalyvaus Intertypos 
Pašventinimo Iškilmėse - “Kūmų” Bankiete

—-

(kas girdėti . lietuvių
KOLONIJOSE

™ ■ ■ ■ ■

NASHUA, N. H

r-;

Visos dirbtuvės dirba gerai, 
kaikurios net trimis permaino
mis. bet bedarbių vis dar yra. 
nors lietuvių mažai, tik uždar
biai čia labai maži.

DARBAI EINA GERAI

MONTELLO, MASS

Piknikai šią vasarą buvo la
bai pasekmingi, nors čia valsty
bės valdžia neduoda leidimų, 
bet ir labai nedraudžia. Paren
gimai vykdavo visai arti mies
to ir kas sekmadienį su įvairiais 
gėrimais, bet valdžia nei vieno 
nesulaikė. Tarp visų parengimų 
įvyko rugsėjo pabaigoj pora iš
važiavimų ir dėl Lietuvos reika
lų. Tėvynainių grupę sudarė: 
pirm. K. Nadzeika. padėjėjai: A. 
Ulcickas. Ieva Glaveckienė. A. 
Gaidienė, p. Valentukevičius. 
Petras Česokas. p. Valentukevi
čius ir kiti.

Nors oras buvo labai šaltas, 
bet visgi pelno padaryta 70 dol. 
su centais. 20 dol. pasiųsta Kon
sului Budriui Lietuvos paviljono 
išlaikymui, o 50 dol. pasiųsta 
Vilniaus reikalams.

MATAS NORBUTAS.
ilgametis "Darbininko" priete- 
lius ir rėmėjas. LDS 8-tos kp. 
narys, visuomenės reikalams 
paaukojęs arti 25 tūkstančių 
dolerių. P-nas M. Norbutas pa
sižadėjo “Darbininko" naujos 
Intertypos pašventinimo iškil
mių bankiete dalyvauti kaipo 
“Garbės Kūmas”, paaukodamas 
.$50.00.

Spalių 17 dieną atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Katrina Daukan- 
taitė. Ji gimusi ir augusi Lietu
voje. Salantų parapijoje. Į Jung. 
Valstybes atvyko 1913 m. Per 
visą gyvenimą dirbo dirbtuvėje 
Acme Heel Co. Parėjusi iš dar
bo. niekad nesėdėdavo namie, 
bet visuomet dirbo parapijai vi
sokiuose parengimuose, nes kur 
tik nueisi, ten Katriną rasi. Jos 
mylimiausis darbas buvo puo
šimas altorių;

Ji buvo Altoriaus Draugijos 
pirmininkė per kokius 7 metus; 
priklausė prie Sodalicijos D-jos 
ir prie Nuolatinės Pagelbos 
neles Švenčiausios Moterų 
šalpinės draugijos.

Palaidota spalių 20 d. Už 
sielą atnašautos trejos šv.
šios. Laidotuvių metu žmonių 
buvo pilna bažnyčia ir visi labai 
liūdėjo jos mirties. Ji paliko 
Montelloj vieną seserį Oną, švo- 
gerį Aleksą Razumą ir pusbrolį 
Antaną Daukantą Cambridge. 
Ji turėjo labai daug draugių, 
kurios nemažiau kaip ir gimi
nės jos gaili.

Ilsėkis Katrina ramybėje, 
mes ilgai tave minėsime.

Nuliūdusi Gegutė.

Pa- 
pa-

jos 
mi-

Dėl Petro ir Agnietės Gaidžių 
buvo surengtos netikėtos iškil
mės jų 25 metų vedybiniam gy
venimui paminėti.

Žmonių susirinko virš 2 šim
tai. jų tarpe dalyvavo parapijos 
kunigai, ir daug giminių iš Wor- 
cester. Mor.tello. Providence. 
Boston ir Hudson. Mass. Tikim, 
kad jiems buvo tikrai netikėtu
mas. nes į svetainę įėję verkė, 
kai jų dukrelės: Ražytė ir Ony
tė prisegė gėlių prie jų krūtinių, 
o trečia dukrelė Julija nuvedė 
prie garbės stalo. Dainininkai— 
Jonas Tamulionis ir O. Skir- 
kevičienė. pritariant Tamulionio 
orkestrui sudainavo “Ilgiausių

Metų". Laike vakarienės buvo 
išreikšta daug linkėjimų ir įtei
kta daug gražių dovanų.

Reikia pažymėti, kad Petras 
ir Agnietė yra geri katalikai ir 
LDS 65 kp. nariai ir veiklūs pa
rapijiečiai. Jų visos trys dukre
lės priklauso prie parapijos cho
ro. Dėl šio parengimo daugiau
sia darbavosi: Kazys ir Ona 
Nadzeikai, Ieva Glaveckienė, 
Antanina Tamulionienė, Julija 
Česnulevičiūtė. O. Skirkevičie- 
nė ir kiti. Vakaro vedėjas buvo 
kleb. kun. P. Liutkus.

I
i

i

VIEŠAS KVIETIMAS
LDS Connecticut apskričio 

metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 26-tą, 1939 m., Hartford, 
Conn. Sesijos prasidės 1 vai. p. 
p.. švč. Trejybės parapijos mo
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. Tad 
kviečiame visas LDS Conn. ap
skričio kuopas skaitlingai iš
rinkti atstovus į šį suvažiavi
mą, pagaminti naudingų įneši
mų ir raportus iš kuopų veiki
mo. Taipgi kviečiame dalyvauti 
šv. mišių aukoje, tą dieną Hart
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.

ALBINAS NEVIERA
LDS 1-mos kp. kasos globėjas, 
daugelio draugijų sekretorius 
ir valdybų narys, Diamond 
Cafe, 305 W. Broadway, savi
ninkas - vedėjas, nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas, lapkri
čio 26 d., “Darbininko” salėje, 
328 E. St., So. Bostone, su savo 
žmonele Onute dalyvaus naujos 
Intertypos pašventinimo iškil
mių bankiete. Jis aukojo $10.00.

KORTŲ vakarėlis įvyko spa
lių 26 d. LDS 65 kp. dėl parapi
jos naudos. Daugumą dovanų 
sunešė LDS nariai, o kitos buvo 
nupirktos iš kuopos kasos skir
tų pinigų. Visos įeigos liko pa
rapijai. Rengimo komisijoje bu
vo K. J. Nadzeika ir J. Andruš- 
kevičius

KERMOŠIUS — Spalių 28 ir 
29 d.d.. įvyko Šv. Kazimiero pa
rapijos “Kermošius" bažnytinė
je svetainėje. Dovanas daugiau
sia buvo suaukotos lietuvių ū- 
kininkų. Nors žmonių buvo ne
daug. bet pelno parapijai liks. 
Parengime daugiausia dirbo abu 
kunigai.

STASYS BARASEVI- 
ČIUS. laidotuvių direkto

rius.
P-nas St. Earasevičius yra 

vienas seniausių lietuvių laido
tuvių direktorių. Jis turi laido
tuvių įstaigą. 254 W. Broadway, 
So. Bostone. Tel. ŠOU 2590. Po
nas St. Earasevičius yra LDS 
1-mos kp. narys ir laikraščio 
“Darbininko" rėmėjas. Jis ne- 
vien skelbiasi "Darbininke”, 
bet pasižadėjo lapkr. 26 d. daly
vauti “Darbininko" Intertypos 
pašventinimo iškilmių bankiete 
“Garbės Kūmu", paaukodamas 
$25.00.

30 metų sukakties paminėji
mą rengia Šv. Kazimiero para
pija. kuris įvyks lapkričio 26 d. 
bažnytinėje svetainėje. Progra
mą sudarys dainos, kalbos ir 
muzika. Dzūkelis.

NORWOOD, MASS
PAGEP.Bf: PONUS VIESULUS
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Pranas, Ona ir jo šeima Tuleikiai
Pranas Tuleikis, kilęs iš Spičių k., Šiaulėnų par.

Šaulių apskr., atitarnavęs rusų II Nikalojaus kariuo
menėje, 1906 atvyko į Ameriką. 1914 m 
su Onute Švagždyte, apsivedė ir juodu augina tris dūk- dieną šv. Kazimiero para- 
reles — Onutę, Mariutę ir Pauliną. Visos trys dukrelės pi jos salėje 
baigė High School, gi jaunesnioji Paulina lanko Kole
giją. P-lės Tuleikaitės priklauso prie Sodaliečių ir yra 
veiklios kitose organizacijose.

P-nas Pr. Tuleikis yra didelis patrijotas ir drau
gijų rėmėjas. Jis priklauso prie abiejų Šv. Kazimiero 
dr-jų, Kęstučio Klubo, Šv. Jono Ev. Dr-jos, LDS 1-mos 
kp. ir kitų. Šv. Jono Ev. dr-jos ir Kęstučio Klubo per 
keletą metų buvo iždininku. Pp. Tuleikiai nuoširdžiai 
remia “Darbininką” nevien finansiniai, bet jo visa šei
ma prisideda su darbu visuose parengimuose.

Lapkr. 26 d. “Darbininko” salėje pp. Tuleikiai da
lyvaus “Darbininko” Intertypos pašventinimo bankie
te kaipo “Garbės Kūmai”, aukodami S25.00 Intertypos 
fondui.

Blaivininkų Seimas

•>
Pilnųjų Blaivininkų

susipažinęs Seimas įvyks lapkričio

Kiti dalyviai, kurių aprašymai tilps 
vėliau:

Pranas ir ponia Razvadauskai, So. Boston, Mass. 
Kun. J. Vaitekūnas, (aukojo S35.00), Providence, R. I. 
Al. ir Ona Ivaškai, So. Boston, Mass.
Pn. Plevikai, So. Boston, Mass.
Elžb. Plevokienė, (kun. J. Plevoko motina) So. Boston,

28
26

Worcester,

I

i

Mass. Todėl visus dvasiš
kius ir blaivybės prietelius 
nuoširdžiai kviečiame šia
me seime dalyvauti.

Visos gyvuojančios blai
vininkų kuopos malonėki
te šaukti susirinkimus ir 
išrinkti kuo daugiausia at
stovų. įdant šis seimas bū
tų skaitlingas.
Kun. J. J. Jakaitis, Dvasios Vadas

Kun. P. Juškaitis, Pirmininkas 
V. J. Glaveckas, Raitininkas.

pat

Me., N. H. ir Mass. Moterų 
Sąjungos Apskričio 

Suvažiavimas

MONIKA ŠEIKIENĖ
Nors poniai M. Šeikienei ne

teko būti pradžioje “Darbinin
ko” organizavimosi, už tai jos 
vyras (tuomet dar nevedęs) 
Mataušas Šeikis daug dirbo ir 
prisidėjo finansiniai, steigiant
“Darbininko” spaustuvę. P-nia Mass. 
M. Šeikienė į Ameriką atvyko P. Čiaplikas, So. Boston, Mass. 
po karo. Ji dabar visuomet mie- K. ir ponia Šidlauskai, (valgomų daiktų krautuvinin- 
lai prisideda prie “Darbininko” į 
parengimų kaip darbu, f 
finansiniai. Ji taipgi aukojo 
S10.00 Intertypos fondui, pasi
žadėdama dalyvauti “Kūmų” 
bankietee.

Spalių 28 d., susirinkę^ skait
lingas būrys draugų, pono Vie
sulo namuose, surengė “surprise 
party” paminėti jų 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Po
nas Viesulas atvyko į šią šalį 
prieš 40 metų, neužilgo apsive
dė. išaugino gražią ir pavyzdin
gą šeimyną, būtent: 2 sūnus — 
Kazimierą ir Joną ir dvi dukte
ris Prancišką ir Oną. Ona yra

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

išėjus mokytojos mokslą, o jau
nasis sūnus Jonas — inžinie
riaus mokslą, p. Viesulai vieni 
iš žymiausių Norvvoodo gyven
tojų ir rėmėjų visų katalikiškų 
organizacijų. Ponia Viesulienė 
yra viena iš pavyzdingiausių 
katalikių moterų, priklauso prie 
visų bažnytinių draugijėlių, vi
sas iš širdies remia ir visose da
lyvauja. Kadangi p. Viesulai 
gražiai su visais sugyvena, to
dėl pagerbti susirinko gana 
skaitlingas būrelis ir beveik vi
si pasakė linkėjimo kalbas ir į- 
teikė brangių dovanų.

Vaikai ir anūkai tėvus gra
žiai pasveikino ir įteikė jiems 
gėlių bukietus ir kitokias dova
nas.

kai) So. Bostone. . j
taip ir Fotografai pp. Stukai, So. Boston, Mass.

Ant. ir Em. Janušoniai, So. Boston, Mass.
A. ir P. Peldžiai, Brockton, Mass.
J. ir Elžb. Kumpai, So. Boston, Mass.
A. ir ponia Zavackai, Cambridge, Mass.
Strand Cafe — C. Budreckis ir Alb. Helgermanas.
J. W. ir ponia Casper, laidotuvių direktorius, So. Bos- 

-I ton, Mass.
V. ir ponia Kališiai, Dorchester, Mass.
Andrius Zaleckas, So. Boston, Mass.
Pp. Bernotai (buvęs Piliečiu Klubo prez.) Roslindale.
Pp. Žuromskai, So. Boston, Mass.
Pn. A. Kneižiai, Norwood, Mass.
VI. ir ponia Paulauskas, (toniko išdirbėjai) Lowell.

KAROLINA 
ŠEJEFKIENĖ

P-nia K. Šejefkienė nuo 
“Darbininko” įsikūrimo yra jo
skaitytoja. “Darbininko” kūri
mosi laikais ji buvo paskolinusi 
didelę sumą pinigų, už kurią 
“Darbininko” Vadovybė yra 
nuoširdžiai jai dėkinga. P-nia 
K. Šejefkienė yra didelė patri- 
jotė, yra daug aukojusi Lietu- 

■j vos reikalams ir švietimo įstai
goms. Lapkr. 26 d. ji dalyvaus 
Intertypos “kūmų” bankiete. 
Bankieto fondan ji aukojo — 
$10.00. į

įvyksta lapkr. 12,1939, pa
rapijos svetainėj, 492 E. 
7th gatvėje, So. Boston, 
Mass. Sesijos prasidės 1 
vai. po pietų. Kadangi me
tinis suvažiavimas svar
bus, kuopos turi būti skai
tlingai atstovaujamos. 
Taip pat reikia prisireng
ti prie vajaus verbuoti 
(traukti) naujus narius. 
Daugelis bus svarstoma 
kitokių svarbių dalykų. 
Todėl ruoškimės suvažia
vimui!

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

Žodynai - Dictionaries

PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio Parapija

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir J;
Priedermes H

_ . ... x. «... . . - • ■ x - . į įsiems svečiams.Jei ruošiesi gauti Pilietybes Popierius, tai si Knygele daug į ■ 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 V». IJroadu ay, So. Boston, Mass.

ATBALSIAI VAIKUČIŲ — 
MUZIKANTŲ KONCERTO 
Apie lietuvių vaikučių muzi

kantų koncertą. įvykusį 22 d. j 
spalių, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje gan plačiai paminėjo ir 
vietinis Karpato - rusų (Vengri
jos gudų) laikraštis: “Pravda", 
laidoje spalių 31 d. 1939 m. To 
vaikučių orkestro jau yra paga
mintos ir nuotraukos.

Jurgietis. 
_________

■ri° PERDIDELIS SĄŽININGU
MAS

Čia, savo laiku “Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų Sąryšys” 
parinko šiek-tiek aukų Klaipė-

tojams laiškais buvo išsiuntęs' 
pakvitavimus. O dabar, gale 
spalių mėn., gavęs pakvitavi- ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus- 
mus iš Kauno, nuo Lietuvos lapių, popieriniais apdarais — 
Raudonojo Kryžiaus pakvitavi- $2.25, gerais audeklo apdarais 
mus ir tuos vėl išsiuntinėjo au- $3.00. Dabartiniu laiku šis šo
kavusiems. Už tai viengentis dynas skaitomas geriausiu.
Petras Staniškis, užsipelno pa- TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
.... ... , . • ŽODYNAS, surengė K. Borutasitikeiimo, bet savo ruožtu, tai _ _ x. ... — Pr. Čepėnas. A. Sirutyte —yra per didelis sąžiningumas. Jig turi 1064 pusla.

nes susidaro perdaug darbo ir pius Popieriniais viršeiiais kai. 
perdaug išlaidų pašto ženklams. na S3 oo- gerais audeklo apda- 

JL Y. įrais — $3.75.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS

S3.00. Dabartiniu laiku šis žo-
Už tai viengentis dynas skaitomas geriausiu.

Draugijų Valdybų Adresai“Darbininko" prenumerato
riaus, p. Kazio Žadeikos sesers, 
duktė Adelė Ginkevičiūtė, o kai- 
po vienuolė - pranciškietė: Se
suo Marija - Kristina, spalių 26! 
d., sugrįžo Philadelphijon iš į 
Lietuvos. Lietuvoje gyveno me
tus laiko ir tik dėlei, neramumo j 
Europoje, buvo priversta giįšti' 
atgal į dėdės Šamo valstybę —j 
Ameriką.

Sesutė Marija - Kristina, kaip 
ir jos gimdytojai ir visa še-na dos tremtinius šelpti. Po rinki-j

Po kalbų ponai Viesulai vi- 
giminėms ir 

draugams nuoširdžiai padėkojo 
ir pareiškė, kad jie ir toliau dar 

į; daugiau darbuosis Bažnyčios ir 
X Tautos gerovei.
t
į i
4 Kurienė. grojo muzikantas Da- juk yra Šv. Jurgio parapijos na- mo aukų Sąryšio sekretorius 
Ji lalis. J. V.jriai. į Petras Staniškis visiems auko

Šeimininkėms vadovavo ponia

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė, 
■625 E. 8th St.. So. Boston, Masa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. I 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Farkw«y 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston. Mass.

i Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston.

1 Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė.
i 111 H St.. So. Boston, Mass.
I Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston. Mass. 

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

’ Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas.
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

! Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. Tth St., So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS, Žinios Iš Lietuvos
TIK 11

Jau visi žinote, kad ligi Lietu
vos So. Bostono Vyčių kuopos 
sidabrinio jubiliejaus liko jau 
tik 11 dienų. Jubiliejui jau vis-

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapodus

Ž51 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Beredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartj)

Tel. TROwbrMge 8830.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

■■■■■I...—...—.......................... į

kas paruošta. Jo išvakarės pra
sideda lapkričio (November) 
18 d., 7:30 vai. vakare Copley 
Plaza viešbutyje, kuriame įvyks 
visų bendras ir draugiškas pasi
linksminimas.

Jubiliejaus antroji dieno (lap
kričio 19) prasideda Vyčių iš
kilmingomis pamaldomis, kurios 
bus laikomos 9:30 vai. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Vakare 6 
vai. įvyks visuotinas bankietas* 
7-tos gatvės parapijos svetainė
je. Kadangi liko tik 11 d., ren
kimės visi šį Vyčių sidabrinį 
jubiliejų tinkamai praleisti. Į. 
pasilinksminimą, pamaldas ir 
bankietą kviečiame visus vie
tos ir apylinkės lietuvius.

Lauksime visų. Iki pasimaty
mo. Kvietimo Komisija j—

ŽINUTĖS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
1ŠS1RENDAVOJA 5 šviesūs 
kambariai su visais “improve- 
mentais’’ ir su šiluma. Yra du 
piazzai. Renda $30.00 į mėnesį. 
Nuolaida gerai šeimynai. Atsi
šaukite, 32 Juliette St., Dor
chester, Mass. (near Fields 
Comer). (3-7-10)

PAIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Bakučio. Kilęs iš Ražaičių k., 
Raseinių apskr. Į Ameriką at
vyko 1912 m. Gyveno Beloit, 
Wis. Paskui kovo 5, 1921. išvy
ko į VVorcester, Mass. pas 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: —

Ona Bakutienė, 
3230 So. Green St..

Chicago. III.
(6-10)

(Politiškas Skelbimas)jas ruoštis tėvynei ginti, 
dar vienas pavyzdis — 

i Kauno valst. prekybos mo
kyklos mokiniai, kurie sa- 

įvo tarpe įsteigė mokinių 
berniukų ir mergaičių šau
lių būrius, kuriuose moko
si vartoti ginklą, be to no
rėdami paremti ginkluotą
sias savo tėvynės jėgas, 
visi mokiniai keletą dienų 
atsisakė nuo priešpiečių, o 
tuo būdu sutaupytus pini
gus paaukavo Ginklų fon
dui.

GRABO RIAI

S. Earasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537.

Pradėtas daryti projek- ' dant žemiausiu ir baigiant 
tas Biržų giriai, kuri api- aukščiausiu laipsniu. Šitą 
ma 14,380 ha pelkėto plo- sakinį jūs turite giliai įsi-j 
to, nusausinti. — Ateinan- dėti savo širdin. Visur, kurt 
tį pavasarį žadama pirkti būsite, atsiminkite pagrin- 
dvi žemkases, kurių viena i dines kario dorybes, kurios 
kainuos apie 50,000 Lt. ir yra paprastos: pirmiausiai 

reikia būti visa savo siela 
atsidavusiu savo tėvynei... 
Mes gyvename dabar sun
kius įtempimo laikus. Jūs 
tai visi gerai žinote. Ta
čiau kol Lietuva stipriai 
laikys savo rankose kardą, 
tol jos saugumas bus pa- 

; tikrintas. Atsiminkite po
sakį, kad tas laisvės never
tas, kas negina jos. Šian- 

idien skaitomasi ir su ma-’ 
ža valstybe, jei ji moka1 
vartoti ginklą savo gyvy
biniams reikalams apgin
ti”.

Kariuomenės vadas brig. 
gen. Raštikis savo kalboj 
be kt. pasakė: “Šimto su 
viršum jaunų. sveikų.! 
energingų, gerai paruoštu 

mokyklos ir norinčių dubti leitenan 
tų įsiliejimas į mūsų ka
riuomenės eiles, sustiprins 
jas. Tuo džiaugiasi visi 
mūsų pulkai, kuriems jūs 
dabar, kada pulkai yra su
stiprinami atsarginiais, e- 
sate ypatingai reikalingi. 
— Iš čia mes palydime jus, 
mieli draugai, į garbingą, 
bet sunkų ir atsakingą 
darbą. Dirbkite ne sau, bet 
tėvynei ir kariuomenei, ne 
dėl karjeros, bet dėl parei
gos, ne iš baimės, bet iš į- 
sitikinimo... — Mylėkite ir 
gerbkite savo jaunesnįjį 
ginklo kolegą, jūsų valdi
nį puskarininkį ir kareivį. 
Visada atsiminkite, kad 
tai yra juk tavo brolis tau
tietis su širdimi, jausmais 
ir įsitikinimais, kurių ne
valia niekinti. Nebūkite iš
lepintais ponaičiais, nesi- 
šalinkite nuo kareivių, 
būkite jų vadais, mokyto
jais ir auklėtojais tarny
boje ir netarnyboje. Jūsų 
santykiuose su jais turi 
normuoti ne sausas oficia
lumas, bet griežta draus
mė ir kartu žmoniškas 
nuoširdumas ir meilė.

iškas per valandą nuo 30 
iki 50 kubinių . metrų že
mės.

Šimtas Karių Baigė Lietuvos 
I Karo Mokyklą

Išrinkite į City Councillor
MARTIN R.SCHOFIELD

i
I
i
II

Lapkričio 4 d., po šv. Valan
dai, įvyko Maldos Apaštalavi
mo draugijos susirinkimas. Pri
imta ligonių lankytojų raportas. 
Draugija prisideda prie rengia
mo vakaro, kuris įvyks kitą sek
madienį, jo pelnas skiriamas Se
selėms mokytojoms. Susirinki
me padaryta rinkliava ir pa
siųsta per Federaciją Vilnie
čiams. N. N. aukavo $25.00, po 
$1.00 aukavo panelė M. Kilmo- 
niūtė, pp. Kalendrienė ir Diksie- 
nė. Smulkių aukų — $3.00. Viso 
surinkta aukų $31.00.

1
I

Kaunas — Rugsėjo 16 d. 
įvyko svarbios iškilmės 
Lietuvos Karo Mokykloje. 
Dalyvaujant min. pirmi
ninkui, krašto apsaugos 
ministrui ir kariuomenės
vadui buvo perskaitytas. 
Respublikos Prezidento 
aktas, kuriuo Vyriaus. 
Ginkluotų Jėgų Viršinin
kas suteikia pirmąjį kari
ninko laipsnį daugiai! kaip 
šimtui baigusiųjų dvide
šimtąją karo 
laidą kariūnų.

Ministras pirmininkas! 
gen. Černius naujiems lei
tenantams pagal nustaty
tą tradicinę formą įteikė 
kardus, ta proga savo kal
boje pareikšdamas: Įteik
damas šiandien ginklą, aš 
pasakau Respublikos Pre
zidento žodžius, kad be 
reikalo nepakelk, be gar
bės nenuleisk. Toks turi 

i būti mūsų karys, prade-

I
i

atva-
Ka-

Kelintas šventadienis 
žiuoja iš Brocktono, kun. 
mandulis. MIC.. pagelbon Šv. 
Petro parapijos kunigams. Jis 
greit keliaus į Argentiną. 
Southbostoniečiai suneša lietu
viškų knygų, kad kun. Kaman- 
dulis nuvežtų Argentinos lietu
viams pasiskaityti.

Lapkr. 5 d„ apsivedė Stanis
lovas Tenteris su Stanislava Ci- 
borauskaite. gyv. 285 W. 4th 
St. Liudijo Vincentas Grudzins- 
kas ir Genovaitė Mitchell.

nių buvo šeši ar septyni šimtai. 
Jų buvo iš visur. Daug buvo iš 
VVorcester io, Norwoodo ir
Brocktono. Operetė bus dar per
statoma ir trečiadienio 8 vai. 
vakare.

Operetę “Pinafore“ išpildo an
glų kalboje.

MEDUS

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 kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos- 
ton, Mass.

Lapkr. 5 d., pakrikštyta Judi
ta. Herberto ir Onos (Lazara- 
vičiūtės) Redmanų duktė. Kū
mai buvo Frederikas Foley ir 
Alena Lazaravečiūtė.

Tuomet buvo pakrikštytas ir 
Jokūbas Jurgis Petro ir Onos 
(Bartytės) McNiff. Kūmais bu
vo Vincentas Prepalaigis ir Ka- sėkmingai 
trė Bartytė.

Ketvirtadienį, lapkričio 2 d., 
susirgo p-nia Karolina Šajefkie- 
nė, gyv. 317 E. Eight St. Nelai
mė įvyko valgyklos virtuvėje, 
kurioje dirbdama nusišutino ko
jas. Ją prižiūri kompanijos gy
dytojas. P-nia Karolina Šejef
kienė yra “Darbininko“ skaity
toja ir gera jo rėmėja. Rap.

« . ■ —

CAMBRIDGE, MASS
NAUJAS DAKTARAS 

Panelė

kursus ir 
praktiką.

Paulina 
baigus 

atlikus 
atsidarė

Lapkr. 7 d. 8 vai. vak.. Vyčių 
kambariuose, prasidės So. Bos
tono katalikiškų parapijų Bow- 
lling league ratelių žaidimai. 
Vyčiai atstovaus Šv. Petro pa
rapiją.

Lužeckaitė. 
gydytojų 

ligoninėje 
savo ofisą

400 Broadvvay. Cambridge. Ji 
yra gabi ir patyrus gydytoja, 
gera katalikė. Linkime jai sėk
mingos profesijoje darbuotės.

Vietinis.

| Nepaprastas Palengvinimas ’ 
ftanmaflikų Skausmų

Nekentžkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir Šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.

Baisiai audringame sekmadie
nio vakare, So. Bostono High 
School’ėje, Šv. Petro parapijos 
choras gražiai, talentingai iri 
artistiškai vaidino Gilbert & 
Sullivans operetę “Pinafore“, 
Šis gerai išmokslintas choras, 
iš eilės jau antrą eperetę. žavin
gai pastatė ir suįdomina lietu
vius ir svetimtaučius, operečių 
mylėtojus. Už tai yra sveikinti
nas pajėgusis choras ir jo ga
bus vadas artistas Juška. Zmo-

Dzidas Bakšys
TĖVIŠKĖ

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk ! 

Skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bil< kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telcphone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E- BROADVVAY. 

Tel. SOUth Boston 93*7 
Pristatau ICE CREAMĄ Ir užkan
džiu* piknikams ir visokiems 

parengimams.

Pertins Martet
p. Baltrušiūna* ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel- ŠOU 3120 

BO. BOSTON, MASS.

Proferionalal. biznieriai, pramonin 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų paramos.

VU skelbaltės “Darbininką”.

Tėviškė mano - 
Sodas, obelis... 
Tenai nuo seno 
Lietuviu šalis. 
Gimtoji pirkia 
Pakrypus sena 
Močiutė verkė. 
Sūnų supdama 
Uosiai paaugę 
šlama pakeliais, 
Augome drauge 
Gamtoje su jais... 
Rūtos žaliuoja, 
Ištisom giriom, 
Sesės dainuoja — 
Žydi lelijom... 
Mano gimtinė 
Be galo miela. 
Gaivin krūtinę, 
Džiugina sielą! 
Tėviškė mano — 
Arimai, gojai...
Amžius gyveno* 
Tenai artojai...

Rugsėjo 23 d. per Kara
liaučių grįžo Lietuvos pa
siuntinybės Lenkijoje na
riai, kurie vokiečių karo 
vadovybės leidimu sykiu 
su kitų valstybių diploma
tiniais atstovais apleido 
Lenkiją. Sykiu grįžo ir bū
relis Varšuvoje pasilikusių 
Lietuvos piliečių. Preky
bos ir kitoki santykiai su 
Lenkija yra visiškai nutrū
kę-

I

♦ School ir 
University. 
Šv. Vincen- 

draugijos,

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną Ir NaktJ.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Į Kaun.r. — 
atsarginių 
dalies pašauk 

išėjo 17 d. vis 
į vo uždrausta parduoti 
koholinius 
ruošė, restoranuose ir kt. 
parduotuvėse. Manoma, 
kad dėl tos priežasties ne
paprastai sumažėjo Kaune 
ir kitur nelaimių skaičius. 
Iki šiol 50—60 nuoš. nelai
mių įvykdavo dėl mušty
nių ir sužalojimų esant 
girtiems. Taip pat susisie
kimo nelaimės labai su
mažėjo. Dar karui nepra
sidėjus per rugpjūčio mč 
nesį Kaune beįvyko 5 su
sisiekimo nelaimės ir tos 
be žmonių aukų, kuomet 
pernai per tą mėnesį buvo 

; įvykę kelios dešimtys ne
laimių.

Kaip Lietuvos jaunuo
menė buriasi i organizaci-

I

I

Paskelbi 
kriiuomen 
’iną nuo r-‘o 
ą savaitę bu 

al-
gėrimus ba-

■»

Mr. Martin R. Schofield 
yra Southbostonietis, bai
gęs Bigelovv School, South 
Boston High 
Northeaston 
Priklauso prie 
to De Paul
Knights of Columbus ir 
kitų organizacijų. Jis bu
vo House of Representa- 
tives, 1935 iki 1938 m.

» P-nas Martin R. Scho- 
upĮd yra gabus advokatas 

darbo žmonių draugas.
a: . -'kričio 7 d. atėję 

. > tą atiduoki 
,v.» b;d už MARTIN; 
SCII
NCILLOR.

l.

A. W
cou?

OFIELD i CIT Y

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Baisamuotojai 

Patarnavimai dieną ir naxų 
koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU eoston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

D.

i Estiją, Švediją ir Norvegi
ją. Kiti ankščiau buvo iš
vykę aplinkiniais keliais 
lėktuvais. Kadangi vaikus 
pavojingiau leisti tokiais 
tolimais keliais, jie grei

čiausiai pasiliks Lietuvoje 
svečiuotis iki grįš ramesni 
laikai.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
užsilikusių iš kitų kraštų į 
Lietuvą atvykusių lietu
vių, jų tarpe ir Anglijos 
lietuvių ekskursijos daly
viai ir Anglijos ir Prancū
zijos lietuvių vaikai, kurie 
čia buvo atvežti vasaroti 
užsienio lietuvių vaikų ko
lonijose. Šiomis dienomis 
kai kurie Anglijos lietuviai 
ekskursantai išvažiavo ap
linkiniu keliu per Latviją,

I

I

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVCOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Offlce:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

-1940- ĮVAIROS SKELBIMAI

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis. 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė do
vana pasiuntimui Lietuvon. Kai
na 25c už vieną. Užsakant pažy- 
ničkit kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332 W. Broadvvay. 
So. Boston. Mass.

I

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Talpgl U pataisau

366 VVEST BROADVVAY
So. Bostcn, Mass.

Malonus Skonis

i 
I

Todėl, Pick wick “jūs galite jausti apynių skonį". 

Žiūrėk i kraną!

IŠ KRANO IR BUTELIAIS
PARODYK j PICKWICK KRANĄ 12 OUNCE ir KVORTOMIS

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC.
Boston, Masjjchusctts

BHEHERS SINCE 1870 _ . ...

Męs išrenkam' geriausia iš geriausiu, — švie

žias, švarus kvapas. Mes laikome pundus sausame, 

šaltame ore, kad juos pagerintume iki alaus pa

ruošimo dienos. Mes žinome, kaip paruošti, kad iš
laikytume vienodą skoni.

Mes norime, kad jūs pamatytumėte apy

nius, kuriuos mes vartojame. Tada jūs su

žinotumėte priežastį to šviežio skonio.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodcwall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių iš3imokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos

324 E St, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. 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, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

South Boston Garage
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 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So Boston, Mass.

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

Visi skelbki t ės “Darbininke”.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Ji 
būtų švariai išplauti. Ji

paveskite šį darbą mums. J i

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Kryžiaus Paslaptis 1—T Kaip Viliodavo Nužiūrėtus?
J. ECKERSKORN

Sulietuvino .4. Vyšniauskaitė 
TRIJŲ VEIKSMŲ SU ĮŽANGA 

VAIDINIMAS
Tinka vaidinti Advento metu 

Veikiantieji asmens 
BALSAS (Dievo balsas iš dan

gaus ).
MYKOLAS. GABRIJĖLIS. ar- 

kangelai.
MIRTIS (angelo pavidale!. 
ŠĖTONAS.
RŪPESTIS (neturtinga mote

riškė).
AGNĖ, jos duktė.
GAILESTINGUMAS (vienuo

lė).
RIMTIS, pasaulietiška dama.
IŠDIDŽIOJI. TURTINGOJI.

KLASTINGOJI, turtingos po
nios.

RITA, laikraščių pardavėja.
ZITA, tarnaitė.
ANGELAS. SVEČIAI.

IŽANGA (PROLOGAS)
Scena tuščia, tamsiai mėlyna 

šviesa apšviesta. Dešinėje pusė
je guli akmuo, ar.t jo sėdi Agnė 
pasirėmusi rankomis galvą 
miega.

PIRMOJI SCENA
Balsas. Gabrijėlis, Agnė

Balsas vyriškas .pilnas jėgos, 
orumo ir didybes. Gabrijėlis — 
didingas angelas, ilgais, baltais 
rūbais, susijuosęs diržu: rimtas.į 
Agnė — neturtinga mergaitė, I 
prastais drabužėliais, basa: 
rankose laiko pintinėlę su gėlė
mis.

Gabriėlis prieina ligi vidurio 
scenos. rankas sukryžiavęs ant* 
kratinės.

BALSAS. Gabrijėli!
GABRIJĖLIS. Kalbėk. Vieš

patie. tavo tarnas klauso!
BALSAS. Aš sukeliu audras 

savo laivams, liepsnojanti ugnis 
turi man tarnauti.

GABRIJĖLIS. Tavo sostas. 
Viešpatie, stovi amžinai. Teisin
gumas yra tavo karalystės žen
klas.

BALSAS. Pradžioje aš sutvė
riau žemę, dangus yra mano' 
rankų kūrinys, tačiau žmogų 
padariau pagal savo atvaizdą.

GABRIJĖLIS. Kas yra žmo
gus. kad tu. Viešpatie, pats sa
ve juo primeni?

BALSAS. Truputį žemesniu 
jį sutvėriau už angelus, apvai
nikavau garbe ir orumu ir pa
dariau jį visų savo kūrinių vieš
pačiu.

GABRIJĖLIS (liūdnai I. Ta
da atšliaužė žaltys — ir nuodė
mė. Žemę pridengė keiksmai ir 
erškėčiai.

ir

Tyla. Girdisi tolimas, silpnas 
griaustinio dundėjimas.

BALSAS. Aš pasiunčiau savo 
viengimį Sūnų išvaduoti žmoni
jai. Jis priėmė pavargėlio iš
vaizdą ir atrodė kaip žmogus. 
Jis pats save pažemino ir klus
nus buvo ligi mirties. Taip, ligi 
pat mirties ant kryžiaus.

Užpakaly scenos uždanga pra
siskleidžia. pasirodo kryžius, 
tačiau be liepsnos.

GABRIJĖLIS (nuolankiai at
siklaupia ant kelių). Kryžiaus 
paslaptis!

ANTROJI SCENA
Tie patys, Mykolas ir Mirtis
Mykolas apsitaisęs ilgu baltu 

apsiaustu, susijuosęs diržu, gal
va pridengta sidabriniu šalmu. 

: vienoje rankoje laiko skydą, ant 
kurio išpaišytas kryžius, kitoje 
rankoje — kardą.

Mirtis atvaizduota angelo pa
vidale. Ji taip pat apsivilkusi il
gu baltu apsiaustu, strėnos per
rištos juodo šydo juostomis, 
prie diržo kabo pjautuvas, ran
koje laiko didelį smėlio laikrodį.

Abudu ateina iš priešingų pu
sių ir nustebę žiūri į kryžių.

GABRIJĖLIS. štai medžio 
kryžius! Žiūrėkite į kryžiaus 
medį, ant kurio pasaulio Išga
nytojas kabo! Ateikite, pagar
binkime.

MY'KOLAS. Kryžiaus paslap
tis! Ir Mykolas nuolankiai len
kiasi prieš tave. (Valandėlei 
klaupiasi).

MIRTIS (taip pat klaupda
ma). Kryžiaus paslaptis! Ir 

, mirties angelas lenkiasi prieš 
kryžiaus paslaptį.

GABRIJĖLIS. Soste sėdin-j 
čia jam ir Avinėliui tebūnie gar
bė. šlovė ir aukščiausioji val
džia visais amžiais.

VISI. Amen!
Kryžius pranyksta, angelai at

sistoja ir nustebę pamato Agnę, 
kurį sapnuodama sujuda ir tie
sia rankutes.

GABRIJĖLIS. Vaikas? Kaip 
žavinčiai jis šypsosi sapne!

MYKOLAS. Brangus paveik
slas! Nekaltybė spindi iš jo ty
ro veidelio! (pamažu išeina).

ANGELAS:
Kur rasi, o siela, tėvynę, ramy- 

mybę?
Kas apdengs tave globos spar

nu?
Ar nėra pasauly menkutės vie

telės,
Kur nuodėmė netur galios, ne

nuodija ji?
Ne, ne, ne, ne čia jos tėvynė, 
Bet ten, kur šviesu, gražu.

Paskutines dvi eilutes ange-

i
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BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

I 1S KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

Pirkimo išlygos geros — Įmokėsite $3.00, o likusi balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 i savaitę.

I

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko“ 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— Įsigykite typvvriteri šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir i tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

II
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DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

figūrą ir ant tos figūros 
galvos prilipina plaukų 
nuo nužiūrėtojo bernužė
lio galvas. Mergina, norin
ti prisivilioti tą vaikiną, 
turėdavusi užkasti tą fi
gūrą kelyje, einančiame į 
nužiūrėtojo vaikino na
mus ir sakyti:
— Tuo keliu tu bėgsi pas

kui mane, kaip vanagėlis 
paskui paukštę!

Olandijoj jau daro kitaip. 
Ten mergina turi nužiūrė
ti kada jos pamiltasis 
prausis ir jam nusišluos
tyti vietoj rankšluoščio 
paduoti savo žiurstą.

Įsimylėjusi čekoslovakė 
paima gyvą varlę, įmeta 

•y. J4 i puodą su skruzdėlėmis 
ir puodą aklinai užriša. 
Kai jau skruzdės taip su
ėda varlę, kad šios tik 
kaulai belieka, išima tuos 
kaulus ir meta juos į myli
mąjį.

O Apulijos (Italijoje) 
mergaičių įsitikinimu štai 
kaip reikia prisivilioti vai
kiną. Reikia iškasti iš ka
po numirėlio kaulą, įspau
sti į duonos tešlą ir jį taip 
iškepti. Paskum tą kaulą 
slaptai nunešti ir paslėpti 
po altoriumi. Ta mintimi 
užprašyti šv. Mišias, tik 
kunigui tos intencijos ne
sakyti. Pamiltasis bernu
žėlis tuojau pamilsiąs tą 
mergaitę.

Kalabri jietė (Italijoje), 
norėdama prisivilioti sau 
patinkamą vyrą, paima 
gyvą driežą, pamerkia į 
vyną ir paskum gerai sau
lėje išdžiovina. Kavos ma- 

Įlama mašinėle tą sudžio
vintą driežą sumalusi, ka- 
labrijietė išverda iš jo “ka
vos” ir ja pavaišina nužiū
rėtą vaikiną. Tada belieka 
tik laukti, kada jis ją pa
milsiąs, o kad pamils, ka- 
labrijietė visai neabejoja.

Rytprūsių mergaitės taip 
daro. Mergaitė persmei- 

nelio. Kai sužeistasis pasi- gia segtuku rupūžę ir tuoj 
rodo per silpnas, kad gale- tuo pačiu segtuku susega 
tų pats pasiimti vandens, • savo rūbus su mylimojo 
šuo neužtrunka ilgiau kaip Į rūbais. Tik reikia susegti 
vieną minutę prie jo; jis tuos rūbus, kuriuos tą va- 
tuojau bėga atgal pas sa- landą vilki, 
nitarus ir praneša, kad neišeis, 
ten yra žmogus, kuriam 
reikalinga skubi pagalba.

Kaip šuo tai gali padary
ti? Po kaklu jam kabo o- 
dos dešrelė. Jis gali ją len
gvai pasiekti. Sanitarai jį 
jau yra išmokę, kad sura
dęs gulintį žmogų, kuris 
pats nesijudina, jis tuojau 
turi paimti dešrelę į dan
tis. Tai reiškia, kad sužei
stajam reikalinga skubi 
pagalba. “Ū.-V.Ž.”

A. Rubikas-Jurgūnas 
(Įvairių tautų “meilės 

receptai“)
Pasakojama, kad anais

i laikais mūsų mergaitės, 
norėdamos prisivilioti vy
rą, klausdavo patarimų 
pas čigones, prašydavo 
kokių nors “libčikų”. Na, 
ir čigonė, žinoma, už gerą 

, “paviržį” duoda. Padaro 
sako, iš balto pyrago vyro

gimtinė. Tačiau ne visi 
balandžiai taip tiksliai su
randa reikiamą vietą. Ba
landžiai čia pratinami pa
mažu. Jie iš karto turi nu
keliauti trumpesnį kelią, 

jo paskui jis vis ilginamas. 
Balandžiai tokiais atvejais 
turi skristi per lietų 

! sniegą, kad niekur 
Teisdami pasiektų 
|mą vietovę.

Tokių paukščių 
i surašyti knygose, 
'bočiai yra žinomi. Atskirų 
1 paukščių sugebėjimai ir 
“nuopelnai” labai stropiai 
registruojami specialiose 
knygose, kad paskui gali
ma būtų užsiauginti tokių 
pat gabių įpėdinių. Augin
tojai parodo labai daug 
stropumo. Paukščiai mai
tinami gerai. Du kartus 
per dieną jiems leidžia pa
skraidyti, pasimankštinti. 
Kai saulutė pakyla viršum 
miško, paukščiai išeina į 
laisvę. Nusileisti jiems lei-1 
džiama tik tuomet, kai jie! 
baigia savo rytmečio man-

1

ir; 
nenusi- 
reikia

vardai 
Net jų

lui tariant, iš visų pusių į sce
ną įeina būrys angelų, kurie ap
supa Agnę ir pradeda daryti 
plastiškus judesius. Tai baltais 
rūbais aprengtos mergaitės, pa
laidi plaukai, surišti per kaktą 
auksine juosta. Auksine juosta 
sujuostas ir baltasis rūbas. 
Tiems angelams sparnų nerei
kia.

Plastiški judesiai galėtų būti 
šie:

1. Rankas ištiesti į priekį.
2. Rankas palengva kelti auk

štyn sekant jas žvilgsniu.
3. Rankas sudėti virš galvos. 
.4. Truputį pasilenkti vienas

prieš kitą.
5. ir 6. Susikibti rankomis ir 

pamažu palinguoti kūnais į ša- 
' lis.

Būtų gera pritaikinti tiems 
į judesiams muziką, būtų įspū
dingiau. nes dainuoti kokią pro
fanišką dainelę čia nepritinka. |

Kai grupės daro aukščiau pa-į 
žymėtus judesius, muzikai už j 
scenos tyliai pritariant, ange-j 
las gali balsiai kalbėti šiuos žo
džius: 
Palik jau šią žemę, eik į tėvynę,\ 
Tėvynę sielos garbingą, gražią.' 
Ar ne auksu statyta Jeruzalė 
Yra tavo, o siela, tėvynė? 
Taip, taip, taip, tik toji viena 
Gali būti ramybės ir džiaugsmo 

vieta!
Čia yra 6 eilutės ir kiekvienai 

eilutei reikia pataikinti po vie
ną aukščiau sužymėtą judesį. 
Pakartoti tuos judesius du kar
tu ir išeiti. Antrą kartą karto
jant. angelas tyli, nedeklamuo
ja. Angelams — šokėjams per 
abi scenos puses baigiant išeiti 
ir paskutiniam muzikos akor
dui nutilus, pabunda Agnė: pa
kelia. dairosi aplink, trina ran
komis akis ir pasiima į rankas 
gėlių krepšelį.

MIRTIS. Laimingas vaikas! 
Ne tavęs pasiimti aš šį kartą a- 
tėjau. (Taip pat pasišalina).

AGNĖ (sapne). Kaip puiku, 
kaip gražu! Jie šoka, jie žaidžia 
su manim... Kokie jie gražūs!

GABRIJĖLIS (kaip Angelas 
Sargas pasilenkęs virš jos}. 
Sapne tu klajoji rojuje, mažasis 
angele!

AGNĖ. Mama, mamyt — ar 
girdi? — jie — angeliukai dai
nuoja ?

GABRIJĖLIS (laimindamas}.
Aš atsiųsiu tau angelėlių. 
na).

TREČIOJI SCENA 
Agnė, Angelas

Agnė tebesapnuoja. Tolumo
je girdėti angelų giesmė; pama
žu ji artėja. Už scenos angelai ant akmens, 
gieda pirmąjį posmą šv. Am-j

I

60 E’.lsvcrrb St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

Soutb Boston

PHONE
So. Bolton
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KAIP GYVULIAI PADEDA 
KARIAUTI

Pašto Karveliai ir Sanitariniai Suneš

Žmogus kariauja. Jis į-,čiai. Viršininkas išima ba- 
tempia visas savo jėgas ir landžius, paglosto juos ir 
išnaudoja visas 
bes. Gyvuliai jam 
talką.

Štai, sakykim, 
kokia tvirtovė, 
štabu ji jokiu būdu negali 
susisiekti. Radio stotis su-

, viui. v ii oiinima^ 101111a ua
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galimy- paleidžia. Balandžiai grei- 
ateina į tai ir lengvai pakyla į vir

šų. Jie dar sukiojasi ap- 
apsupta link tvirt<>ve; atrodo, kad 

Su savo žvalS° apylinkę, susipažįs
ta. Žvalgas netrukus ma-- 
to, kaip jie pasileidžia ta j 

, kur reikėjo nu- 
• siųsti būtiniausias žinias. 
Tvirtovės gynėjai gali bū-

I______________________
naikinta. Lėktuvu nepakil- kryptim.
si, nes zenitinės patrankos 
tuojau nutrenks. Reikia . , 
prašyti pagalbos, reikia 
pranešti savo štabui apie 
padėtį. Ką daryti?

I

šteliai atliks savo misiją. 
Lėktuvų granatos ir kul- 

' Dailios? klėtkutėse vaik- kosvaidžiai jiems visiškai 
j štinėja taikiausi paukšte- nePavoJingE
I liai — balti ir margi balan
džiai. Karas" ir kovos jiems tarp dviejų vietų,
I~ 1-- 1----------- ----3----
I

i
I

Kai reikia užmegzti ryši 
, imami 

visiškai nerūpi. Įėjusi žmo- balandžiai, sodinami i au
gų jie maloniai pasveikina tomobili arba traukinį ir 
pakeldami galvas.

Balandžių viršininkas iš- reikalinga. Paukščiai šioj 
ima porą geriausių paukš- kelionėj gali ir nieko ne- 
čių. Jis juos puikiai pažįs- matyti. Bet kai jie palei- 
ta. Ant jų kaklo užkabina džiami naujoj vietoj, tuo- 
odos maišelį. Juose sudėti jau žino, kuria kryptim 
smulkiai prirašyti laišku- turi grįžti ir kur yra jų

vežami ta kryptim, kuri

j kštą.
Įsivaizduokime karo lau

ką naktį. Tuomet praside- 
de sanitarų darbas. Bet 
nakties tamsa dengia su
žeistuosius. Į pagalbą a- 
teina šunes. Šuo, suradęs 
kritusį kareivį, apžiūrinė
ja jį, bet nesustoja. Kai 
suranda sužeistą, jis tuo
jau sustoja, prisiglaudžia 
ir pakiša jam savo van
dens ir maisto atsargą, ku
ri yra prirakinta prie bal-

kitaip nieko

(Išei-

broziejaus himno 
Leidėjau Visagalis”. _____
maldų rinkinėly “Šlovinkim1 
Viešpatį” psl. 185.

AGNĖ. Kur aš esu ? — O, j
brangieji angelėliai, kur jūs e- 
sate? (Liūdnai)... Pabėgo, visi 
pabėgo... Arba — aš tik sapna
vau tą didžiąją laimę. Ar aš tik 
sapne buvau rojuje? — O dabar me neturtingos, 
vėl esu tame šaltame pasauly.
kur žmonės tokie šiurkštūs ir! ma. tikriausiai niekas nė vienom 
neturi nė trupučio meilės, kur, 
nenuperka nė vienos gėlytės, 
kad galėčiau sergančiai mamy
tei parūpinti ką nors sveikai 
stiprinti.

KETVIRTOJI SCENA
Agnė, Gailestingumas

Gailestingumas yra maloni 
vienuolė, nešasi po apsiaustu 
pintinę, pilna užuojautos kalba-' 
si su Agne, spaudžia ją prie sa
vęs ir tt.

GAILESTINGUMAS. Agne, 
ar tu čia? Šitoj vienišoj vietoj? 
Vaikuti, tu persisaldysi! Tik 
tokį ploną apsiaustėlį beturi —I 
ir kojos basos!..

AGNĖ. Angelai buvo pas 
ne. O. kaip buvo gražu!!

GAILESTINGUMAS.
miegojai pavargusi?

AGNĖ (linktelia galva).

“žvaigždžių kaip tu išdrįsai, toks šiurkštus 
Jį rasime oras. (Žiūrėdama į Agnės pin- 

“Šlovinkim tinę}. Leisk pažiūrėti ką tu čia 
turi! Gėlės?

AGNĖ (linktelia}. Taip, aš 
norėjau jas parduoti, kad galė
čiau nupirkti ką nors geresnio 
sergančiai mamytei. Kai tik 
tėvelis nuėjo į dangų, mes liko-

GAILESTINGUMAS. Žino-

su-

ma-

Gal

Ten

GAILESTINGUMAS. Vaikeli,

nenupirko, vargšele?
AGNĖ. Ne! Bet buvo taip . ra

žu. angeliukai šoko, dainavo ir 
pamojo man.

GAILESTINGUMAS (paima 
Agnę už rankutės}. Eikš, vai
keli, tikrai šalta čia aukštai, ei
name namo. (Abidvi išeina}.

PENKTOJI SCENA
Šėtonas

Tamsu; scena rausvai apšvie
sta; girdėti tolimas griaustinio 
dundesys. Iš kairės pasirodo 
Šėtonas. Jis žiūri į išeinančias 
prisidengęs ranka akis.

ŠĖTONAS. Brangi gėlė šį 
mergaitė. Nedaug padės, sesuo 
Gailestingume, nors tu taip ją 
globoji: ši gėlė yra mano! Aš 
prisiviliosiu Agnę į savo tink
lą; aš, šėtonas! Mano padėjėja 
bus laikraščių pardavėja Rita. 

Uždanga.
LIEPSNOS.

* >
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Pietų Prancūzijos mer
gaitė žino kitą priemonę. 
Ji paima neužmirštuolę ir 
ją padeda po mylimojo vy
ro pagalve, jam miegant. 
Ji įsitikinus, kad atsibudęs 
jis tikrai ją pamilsiąs.

Kiek tokių “meilės re
ceptų” žinojo, visų tautų 
moterys! Kur tamsesni 
kampai, dar ir dabar prie
tarai turi pasisekimo.

Liepsnos.

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

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.
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