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Matai garbingą mūsų Vyti. 
Ant žirgo jojanti laisvai* 
Kad jis norėtų apsakyti.
Kokie mūs protėvių darbai!
Jis senas. Tūkstanti jau metų 
Istorija pažįsta ji.
Kiek įvykių jau išgyvętų 
Y r paslėpta jo praeity!
Pasieniuos Krokuvos. Maskvos, 
Tarp tankių Žalgirio pušynų.
Ir lygumose Dauguvos 
Lietuvis priešus pavaišino.
Kovos nuožmiausios sūkury 
Karių balsai aidėjo skardūs.
Ir miškuose, ir pajūry,

PRANAŠAUJA ANGLI
JOS VALDŽIOS GRIUVI

MĄ

and 
the

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisia va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettelerii

Jis buvo laikinai užmigęs, 
Atgijo — vėl jau su kardu: 
Už skriaudą gausiai atsilygįs. 
Nebeužmigs jau šiuo kartu!
Jau metų dvidešimts sukako. 
Kai laisvės naujas švyturys 
Sušvito vėl ant mūsų tako.
Vilties daug pažadų turįs. 
Vytis iš nąujo nor’ žygiuoti. 
Jau verda gyslos ryžtumu.
Jaunimo nekantri rvkiuotė 
Tik prašos; leiskit iš namų!
Kas Žirgo Vaiką nuramįs? 
Drąsa jo budrios akys žėri. 
Drausmingų rankų jėgomis 
Jis v6s sulaiko savo bėrį.

valanda.

Aden, Arabija, Vasario
14 d. — Pranešama, kad

San Francisco, Cal. — 
Dėl didelios viesulos, lie
taus ir sniego vakarinėje 
Kalifornijoje kilo potvy- 

kurie pridarė daug

■
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¥llkl PnilPUI IKI DDICo tesgaden» Vokietijoj, kur vo kalbėta 
rUNi uUUunUrl initb i dabar Hitleris atostogau- Schuschnigu,

KARĄ

karo Kaunas — švietimo Mi
nisteris Tonkūnas patvir
tino V. D. Universiteto Se- 

PĄ_ nato pateiktą Studentų

nusinešė kelioliką gyvy
bių
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merica to make their homes and to contribute to 
this, our Nation, invaluable services in the world of j 
culture and industry. May I express the hope that the 
cordial relations whieh exist between Lithuania and 
the United Statės shall forever continue, and that our 
citizens of Lithuanian extraction will continue to de-j 
vote to America the šame ųualities of iutegritv 
leadership which have made their motherland 
great nation it is.

Cordially yours, 
CHARLES F. HURLEY 

Governor.
---------------------------------———--------- —

KUNIGAIKŠTIENEI 
BIRUTEI PAMINKLAS
Kaunas — Šiemet Pa

langoje pradedamas sta
tyti kunig. Birutei dičlin-

I

DABARTIES I
BILDESIUOS j

VASARIO 16

Trečiadienį, vasario 1G 
d. visa Lietuva ir visa mū
sų išeivija mini Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktį. Tai reikšmin
gas įvykis mūsų tautos 
istorijoje. Ta proga sveiki
name kovotojus dėl Lietu
vos Nepriklausomybės, y- 
pač tuolaikinius drąsius 
jaunuolius, kurie ginklu 
išvijo bermontininkus, len
kus ir bolševikus iš Lietu
vos ir dabartinę kariuome
nę, kuri stovi Lietuvos 
sargyboje. Sveik i n a m e 
Lietuvos katalikišką vi
suomenę, jos vadus, kurie 
orąsiai gina Katalikų Baž
nyčios ir katalikų teises 
Lietuvoje.

LIETUVIAI IŠKILMINGAI 
MINĖJO LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBE
So. Boston, Mass. — Va

sario 13 d., Šv. Petro lietu
vių parapijoj, Federacijos 
3 skyriaus vadovybėje, 
šios kolonijos patriotingie- 
ji lietuviai iškilmingai mi
nėjo Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukaktį. 
Ryte Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje virš tūks
tančio lietuvių katalikų 
per 5 šv. mišias priėmė šv. 
Komuniją Lietuvos inten
cijai. Profesijonalai ir dr- 
jos “in corpore” dalyvavo 
šv. mišiose ir priėmė šv. 
Komuniją. Po to turėjo 
bendrus pusryčius.

2 vai. po pietų Municipal 
Building svetainėje virš 
tūkstančio lietuvių susi
rinko išklausyti kalbų apie 
Lietuvą ir jos nepriklau
somybę. Kalbėjo kun. K. 
Urbonavičius, kun. Kruš- 
niauskas, p. K. Čibiras, Dr. 
Landžius. Programos ve
dėju buvo p. J. Kumpa. 
Dainavo parapijos didysis 
choras, vadovaujant muzi
kui R. Juškai. Taipgi dalv- 
vavo “in corpore” Ameri
kos Legiono Stepono Da
riaus postas. Viešnios po
nia M. Mazgalienė ir p-lė 
Dravinskaitė gražiai su
dainavo solo. Jauniausi A- 
merikos lietuviukai: Algi 
mantas ir Rvmantas Ivaš
kai. Edmundas Rudis. Ry
ta Savickaitė. Alena Piga- 
gaitė, Veronika Jocytė. 
vadovaujami ponios Oncs 
Ivaškienės pasakė sutarti
nai eiles. Prie VVS pasu ir 
ženklų darbavosi Dp. St. 
Griganavičius ir Brazaus
kas.

Masinis susirinkimas 
priėmė dvi rezoliucijas: 
prieš Lenkiją dėl persekio
jimų Vilniaus krašte: 
sveikinimą Lietuvos gynė
jams ir kartu pareiškimą 
Lietuvos valdžiai dėl Lie
tuvos katalikų teisių siau- 
rinimo.

Sumesta ir aukų (bus 
paskelbta sekančiame nu
mery aukotojų sąrašas ir 
suma).

Masinis susirinkimas 
praėjo didingai ir iškil
mingai. Tokis didelis užsi- 
interasavimas Lietuva ir 
jos reikalais seniai buvo 
kaip pereitą sekmadienį. 
Keikia pažymėti, kad Sv. 
Petro parapijos klebonas 
kun. P. Virmauskis labai 
daug dirbo ir rūpinosi, 
kad Lietuvos Nepriklauso-

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

J. E. Gubernatoriaus 
Sveikinimas Lietuviams

Čia dedame J. E. Massachusetts valstybės 
Gubernatoriaus Charles F. Hurley sveikinimą lie
tuviams Lietuvos Nepriklausomybės 20 metų su
kakties proga. Šį sveikinimą gub. Charles F. Hur
ley įdavė Darbininkų Radio programos • vadovy
bei, šeštadienį, vasario 12 d. š. m., kuris buvo ra
dio bangomis paskelbtas.

Lietuvos

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
EXECUTIVE DEPARTMENT 

STATĖ IIOUSE. BOSTON.
Greetings from His Excellency, Governor Charles 

F. Hurley, to the Lithuanian people of Massachusetts.
The history of Lithuanian is a land and glorious 

story of love of liberty and devotion to principle scar- 
cely paralleled in modem times. Her story is replete 
also with sacrifice and suffering, būt throughout eve
ry period of travail her people have been steadfast in 
the battle for justice and right. In the World VVar, 
Lithuanian was devastated alike by friend and foe. 
Hotvever, out of this holocaust emerged a new and 
greater country.

On February 16, 1918, the “Taryba”, or National 
Council, at Vilna, formally proclaimed the indepen- 
dence of Lithuania, and a short time after promulga- 
ted a provisional constitution, and her independence 
vvas later recognized by various European powers. and 
in 1922 by the United Statės.

I am very happy on this tvventieth anniversarv 
of the independence of Lithuania, to offer my felicita- 
tions to her sons and daughters who have come to A- Visur Vyties skalbėjo vardas.

Ateis lauktoji 
Xeš jį pirmyn svajonės kilnios. 
Kabįs jo žirgas zovada. 
Laisviau alsuos mūs senas Vilnius!

Jonas Kmitas

KAUNAS, LIETUVA, vasario 14 d. — Trans-ra- 
dio žinios skelbia, kad pereitą šeštadienį, vasario 12 
d., prez. Antanas Smetona, besiartinant Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų sukakties šventei, paleido iš 
kalėjimo prof. Augustiną Voldemarą, buvusį ministe
rį, kuris buvo nuteistas 12 metų kalėjiman už bandy
mą padaryti sukilimą ir nuversti Smetonos valdžią 
1934 metais. Taipgi paleido iš kalėjimo vokietininką, 
kuris buvo nuteistas už ruošiamą sukilimą Klaipėdos 
krašte.

Spėjama, kad tas netikėtas paleidimas iš kalėjimo 
Voldemaro ar tik nebus surištas su valdžios pervers
mu Vokietijoje, nes p. Voldemaras buvo įtariamas ir 
kaltinamas kaipo pro-vokietininkų vadas. Bet tai pa
aiškės vėliau.

Šiaip ar taip, bet prert. Voldemaro areštavimas ir 
nuteisimas nebuvo tinkamai išaiškintas mūsų išeivi
joje. Daug kas spėlioja, kad tai buvo padaryta asme
niniais sumetimais.

Ar daugiau politinių kalinių amnestavo nėra žinių.

Shanghai, Kinija, Vasa
rio 14 d. — Jung. Valsty
bių jūrininkai po kelių 
smarkesnių žodžių puolė 
japonus, kurie buvo lai
bi iovę j Anglų - Ameriko
nu tarptautinę zoną. Eet 
japonai tuojau pasitraukė.

London, Anglija, vasario 
14 d. — Premieras Cham- 
berlain ir užsienių sekre
torius Eden susikirto dė.' 
užsienių politikos. Premje
ras norėtų kuogreičiausiai 
susitarti su Italija, bet se
kretorius Eden griežtai 
priešingas. Abu ministeriu 
turi pasekėjų ir todėl per
matomas kabineto griuvi
mas.

i

Vienna, Austrija — Tuoj ministeris Baronas Joa- 
no perversmo Vokietijoje, chim Von Ribbentrop va- I 
Hitleris turėjo pasitarimą žiuojąs traukiniu per Aus- 
su Austrijos kancleriu triją į Romą pas Mussob- 
Kurt Schuschnigg, Berch- ni, jam išpasakoti kas bu- 

Hitlerio su 
____ ____ .__  ____ o— _____ __ o_, Austrijos 
ja. Kancleris Schuschnig kancleriu. Vokietija tas ži- 
esąs nusiteikęs prieš na- nias užginčija, ir sako, 
cius ir esą pasiryžęs at- kad užsienių ministeris 

Kun. gaivinti anti-nacišką orga- von Ribbentrop grįžtąs j 
garsu- nizaciją (heimwehrą), ku- Berlyną.

Detroit, Mich. -
Charles Coughlin, 
sis radio kalbėtojas, per n buvo panaikinta susita- -------------
ladio atsiliepė į šios šalies rus su Vokietija metai at- iinniJIIA OliCDKIi Ak] 
darbininkus, kad jie orga- gal. Kokius rezultatus da- J Ar UNIJA uIyIliiMA A n“ 
nizuotai išeitų prieš Jung. vė Hitlerio pasitarimas su PI i IA |D |||k|P VAI 2TV- 
Valstybių įėjimą į karį. Austrijos kancleriu nėra t I** "nLoi ("
Europoje. Taipgi reikalau- tikrų žinių, bet praneša- 
ja, kad Naujosios Dalybos ma, kad Austrijos prezi- 
vvkintojai atsisakytų nuo dentas Miklas nepritariąs 
įsimaišymo į Europos ka- , jųjų susitarimams. Prez. 
ro reikalus. Jis skaitė laiš- Miklas yra priešingas, kad 
ką, kuriuo rašytojas buvęs į naują Austrijos ministe- 
raginamas propaguoti ka- riij kabinetą įeitų du na
rą su Japonija. Sakoma,!ciai. Vadinasi, prez. Mik- 
kad prasidėjus karui atsi- i Jas yra priešingas taikai 
rastų daugiau darbų in- su Vokietijos naciais.

Hitleris labai pasipikti
no prez. Miklos elgesiu ir 
pareiškęs, kad-jeigu Aus
trija laike trijų dienų ne
pakeis savo nusistatvmp, 
tai jis atšauksiąs padary
tą susitarimą su kancleriu 
Schuschnig pereitą šešta
dienį. Austrijos koncleri4; 
nors ir yra linkęs laikytis 
susitarimo kaik u r i a i s 
punktais, bet griežtai esąs 
priešingas įeiti į Italijos- 
Vokietijos - Japonijos są
jungą prieš komunizmą.

Austrijos kancleris bai
siai pasipiktino, kad Vo
kietijos naujas užsienių

— rranesama, Kaa i—-z-----o— ----- -r — ,
ethiopiečiai sukilo prieš dustrijoje ir pramonėje. į 
italus, kurie užėmę tą že- Tokią propagandą kur..| 
mę šeimininkauja. * Charles E. Coughlin griež- 

1 ■ tai pasmerkė. Jis įrodė,
mvbės minėjimas pavyk- kad Europos politikoje y- 
tų, kad iš to būtų Lietuvai ra perdaug veidmainystės, 
ir visiems lietuviams kata- j 
likams nauda. Ir pavyko. |ba prieš komunizmą, o tuo 
Visi lietuviai turėjo progą 
sustiprėti katalikybės ir 
lietuvybės dvasioje. Tu
riningi pamokslai bažny
čioje, Šv. Komunija ir kal
bos svetainėje, tai buvo 
tikras maistas lietuvio 
sielai. Valio. Nepriklauso
ma Lietuva ir jos ištikimi 
sūnūs ir dukterys, lietu
viai!

pačiu sykiu gauna auksą 
iš Rusijos ir už tą auksą 
Italija stato karinius lai
vus raudonajai Rusijai. 
Hitleris taip pat smerkia 
komunizmą, bet parduoda 
orlaivius Rusijai, ir Ame
rika yra eksportavus šim
tus tonų amunici jos ir tūk
stančius tonų ginklų į Ja
poniją.

A f ton, Wyo., vasario 14 
d. — Pereitą penktadienį 
anglių kasykloje kilo eks- 
pliozija. Penki darbininkai 
tapo užgriauti. Užgriuvu
sių darbininkų kūnus ban
do atkasti, bet nesitiki, 
kad nors vieną iš užgriu
vusių rastų gyvą.

DIDELI POTVYNIAI 
KALIFORNIJOJE

Tokio, Japonija, Vasario 
14 d. — Japonų laikraščiai 
smarkiai puola Anglija ir 
Jung. Valstybes dėl ‘slap
to karo laivyno sutarimo”, i 
Japonai sako, kad jie bū
tų davę palankų atsakymą 
į Jung. Valstybių klausi
mą apie karo laivyną, jei
gu nebūtų slapto susitari
mo Anglijos, Prancūzijos 
ir Jung. Valstybių 
laivyno klausimu.

I

VVashington, D. C. — Se- į 
nato Komercijos komite
tas pradėjo investigaciią 
dėl Harry Bridges, Aus
tralijoj gimusio CIO di- 

i rektoriaus ir jūrininku 
darbo unijos vado veiklos 
Jung. Valstybėse. Senato
rius Copeland iškėlė skan
dalingus kaltinimus prieš 
Harry- Bridges; jį įtaria 
kaipo komunistų partijos 

i vadą veikime pagal Mas- 
i k vos instrukcijų. Senato 
• Komercijos komitetas tv-

- rinėja, ir jeigu turės už- 
! tektinai įrodymų, kad Bri- 
! dges yra Komunistų parti
jos nariu, tai jis pagal Ka
ro Nusižengimų įstatymo, 
priimto 1919 m. turi būti 
deportuojamas kaipo ne
pageidaujamas svetimša
lis.

Federalis teismas Komu
nistų partiją išaiškina kai
po tokia, kuri jėga ir prie
varta siekia nuversti
J. Valdžią. Teismo išaiški- niai, kurie pridarė daug 
mmas Komunistų parti- medžiaginių nuostolių ir 
jos veiklos yra teisingas, 
tik ar teisingi yra kaltini
mai CIO direktoriui Brid
ges. tai paaiškės artimoje 
ateityje.

CIO reikalauja, kad Se
nato komitetas leistu vieša 
apklausinėjimą liudininku 
ir reiškia protestą prieš 
Senatorių Copeland.

ORTODOKSU DVASININ 
KAS RUMUNIJOS DIKTA

TORIUM

CIO REIKALAUJA
NAIKINTI ŽIAURUMUS Atstovybės Statutą. Ats- 

_______ tovybės rinkimai įvyks
Hashington, D. C. —CIO kovo mėnesio pradžioje, 

viršininkai, kurie kaltina 
vietinius viršininkus dėl 
žiaurumų su streikuojan
čiais darbininkais, kreipėsi 
į gub. James V. Allred. 
prašydami, kad jis apsau
gotų streikuajančius dar- gas trylikos metrų aukščio 
bininkus. 1 paminklas.

Bucharest, Rumunija. — 
ATS. PLK. PETRUITIS— Vasario 14 d. Pereitos sa- 
ALYTAUS RUOŽO ĮGA- vaitės pabaigoje, atsista- 

LIOTINIS lydino O. Gogos ministe-
--------- rių kabinetas. Tas kabinę- 

Kaunas — Ats. pulk. J. tas buvo griežtai nusitei- 
Petruitis šiomis dienomis kęs prieš žydus. Kilo ne
paskirtas Kauno — AJv- pasitenkinimu ir vyriau- 
taus autobusų ruožo įga-! svbė, matyt, buvo privers- 
liotiniu ir 1938 metams. I ta atsistatydinti. Rumuni

jos karalius Karolius pa
kvietė sudaryti naują mi- 
nisterių kabinetą ortodok- 
sų dvasininkų patriarchą 
dr. Miron Christea. Jam 
neilgai truko sudaryti vy
riausybę. Tuoj po sudary
mo, karalius Karolius su
spendavo konstituciją. Mi- 
nisterių pirmininkas dr. 
Miron Christea pareiškė, 
kad ruošiama nauja kons
titucija. Naujoji vyriausy
bė. matyt, bus daugiau pa
naši į Italijos ar Vokieti
jos.
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VIETINES ŽINIOS
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS MINĖJIMO 
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inteligentai pusryčius val
gyti. Gražus reginys; nuo
širdžios kalbos — jauki 
nuotaika! Dėkingi esame 
“Communion Breakfast” 
komitetui: Dr. Kasparui. 
Dr. Jakimavičiui, p. K. 
Kalinauskui, pan. Dobai- 
tei.

Po pietų, antrą vai., su
sigrūdo žmoneliai į Muni
cipal salę dalyvauti nepa-

tros. Bus skanių’ " užkan
džių ir gėrimų. Pradžia 6 
valandą vakare. "Įžanga 
vyrams 35c ir moterims 
25c. Kviečiame visus jau
nus ir senus dalyvauti. 
Rengėjai užtikrina links
mą laiką.

Pirmininkas V. Savickas 
Raštininkas V. Vaikšnoras

DĄRBĮNINKAS - ■ • - \

LANKĖSI
*5 »i

Vasario 13 dieną, 
Bostone, pasiliks šių apy
linkių lietuviams nepa
prastų įspūdžių diena. 
Mat, buvo iškilmingai pa
minėta Lietuvos 20 metų prastose iškilmėse. Scenoj 
Nepriklausomybės sukak- ;----
ties Jubiliejus. Bažnyčioje 
džiaugsmo ir dėkingumo 
plyštančiomis širdimis la
bai daug žmonių priėmė 
visų tautų Karalių Šv. Ko
munijoje ir siuntė savo 
karštas maldas į Dangaus 
Sostą tai intencijai, kad 
Dievas palaimintų bran-

•
i Ketvirtadienį, vasario 10 
dieną, “Darbininko” re
dakcijoje lankėsi jaunas 
inžinierius, p. Juozas J. 
Gura, kuris neseniai atvy
ko iš Rockford, III. ir apsi
gyveno Cambridge, Mass. 
Jaunas profesionalas yra 
vedęs ir dirba Federal 
Hardware & Implements 
Mutuals inžinerijos de- 
partmente.

i i 
|

trys vėliavos, šiaunių le
gionierių globoj, p. R. Juš
kos vedamas Šv. Petro 
par. choras sužavėjo visus 
savo nepaprastai gražiu 
dainavimu. O solo puikiai 
dainavo ponia M. Mazga- 
lienė, p. Dravinskaitė, ir 
Dr. J. Antanėlis.

Prasidėjo prakal bos. 
giąją tėvynę ir apsaugotų Gerb. svečias iš Lietuvos 
ją ateityje. p. Kaz. Čibiras, kun. K.

Gražiai išpuoštoj bažny- Krušniauskas, kun. K. Ur- 
t.inėje salėj po šv. mišių bonavičius atskleidė isto- 
susisėdo profesionalai -- rijos lapus ir vaizdžiai nu- 

I piešė tuos mums brangius 
įvykius, kurie vedė tėvynę 

i prie Nepriklausomybė ir 
laisvės. Ponas William A.
Riley pasveikino sųsirin- įr BraziiijOs susitarta pre

kybos santykius praplėsti.

L. R. K. FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

n A K T A R AI

įvyks antradienį, vasario 
15 dieną, 7:30 vai. vakare. 
Šv. Petro liet. par. bažny
tinėje salėje, W. Fifth St., 
So. Boston, Mass. Kviečia
mi visi atstovai dalyvauti.

Valdyba.

Tol. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS

Kaunas. Tarp Lietuvos

251 W Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 ik! 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

kusius gerb. Majoro Tobi- 
n’o vardu.

Ir taip, pasistiprinę dva
sioj, ! 
ziazmu išsiskirstė žmone- 
liai pasidžiaugti pergyven
tais, pakeliančiais įspū
džiais. Rap.< »• *** ■

su didžiausiu entu- KLAUSIMAI IR ATSAKY- 
n išsi skirst p zmnne- ii a ■MAI

»

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai
M

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

'išdirbyščii] čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

GAUKITE
Permanent wave su mo
demiškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

. South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645

NENUSIMINK!
Jeigu bandei be pasekmių vais

tus, tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingą Mostj, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų, kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos. šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
ar grąžiname pinigus. Kaina 75c. 
$1.50 ir $3.00. Dekens Otment 
parsiduoda visur —

DEKENN’S 0INTMENT CO. 
Hartford, Conn.

MIRĖ MAYORO TOBIN 
TĖVAS

APSIVEDIMO LEIDIMĄ!
♦ i F * : • I < < - ' <1

Klausimas — Ar teisybė, 
kad naujas įstatymas ap
sunkina išdavimą apsive-

Pirmadienį, vasario 14 dimo leidimų Amerikoje? 
d., Šv. Elzbietos ligoninė
je, Brightone mirė James 
Tobin, Bostono mayoro 
Maurice Tobin tėvas. Jis 
susirgo plaučių uždegimu 
šeštadienį, vasario 12 d. 
Jis buvo 65 m. amžiaus, 
gimęs Airijoje. Mirė aprū
pintas Šv. Sakramentais, tik už 72 valandų po išlei- 
Mayoras Tobin dėl savo dimu apsivedimo leidimo, 
tėvelio mirties turėjo atsa- Californija, 
kyti visus pasižadėjimus 
dalyvauti parerfgimuose ir 
susirinkimuose. Mayorui 
Tobinui dėl jo tėvelio mir
ties reiškiame užuojautą.

Atsakymas — Gal Tam
sta kalbi apie įstatymą, 
kuris dabar veikia Nevv 
Yorko valstybėje. Neap
sunkina išgavimą apsive- 
dimo leidimo, bet pagal jo 

’■ apsivedimas gali įvykti

LANKĖSI

Vas. 12 d. “Darbininko” 
{administracijoje lankėsi 
nuolatinė ‘Darbininko’ 
skaitytoja, p. B. Žemeikie- 
nė ir K. 
Montello, 
apžiūrėjo 
džiaugėsi 
ninko’ 
mu.
naujino “Darbininko” pre 
numeratą.

New Jersey, 
• ir Texas turi panašų įsta
tymą, kuomet Connecti
cut, Massachusetts, Michi- 
gan, Pennsylvania ir kito
se valstybėse reikia laukti 
penkias dienas po padavi
mu aplikacijos. Tikslas tų 
įstatymų yra sustabdyti 
per greitus apsivedimus.

Daukontaitė iš 
Mass. Viešnios 

spaustuvę ir 
puikiu ‘Darbi- 

spaustuvės įrengi- 
P-nia Žemeikienė at-

KRIKŠTAI

Vasario 13 d., tapo pa
krikštytas sūnus Prane ir 
Aleksandros (Maluzeyičiu- 
tės) Kaškonių vardais I 
pranas Arthur. Kūmai bu
vo Juozapas Giedraitis »r 
Ona Kaškoniutė.

Tuo pačiu laiku tapo pa
krikštyta duktė Andrio ię 
Onos (Pociūtės) Solari į 
vardais Karolina Ona. Kū
mais buvo Juozas Pocius j 
ir Eleonora Solari.**(*•■' ’ * ■ .* ■ N

/ c

«
L. R. K. SALDŽ. š. V. J. 

DR-JOŠ ŠOKIAI
r** • •* T “ t

L. R. K. S. širdies V. J. 
draugija rengia šokius, va- 
sario’ 21 dieną, Lietuvių 
svetainėje, E ir Silver' gat
vių. Gros ‘Al Stėvens” ih 
‘Trijų žvaigždžių’ orkes-

3
Katalikiškų Draugijų, ' 

Ir Veikėjų Dėmesiui!

*•
< L

, Kuopų

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasįdėjįmo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St, Cam
bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė
jų išrinkti atstovus į seimelį ir pagaminti įnešimus.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SEIMELIO DIENOTVARKĖ

1. Federacijos Apskričio valdyba užims savo vietas 
scenoj;

2. Maldą sukalbės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas kun. P. Juškaitis;

3. Rinkimas Rezoliucijų ir Mandatų komisijų. Regis
travimas atstovų;

4. Centralinių organizacijų atstovu sveikinimai;
5. ~ ‘ " -

VA VA U.MVVV L4. V Vi į

Referatas: “Spauda XX amžiaus idėjų kovose” — 
skaitys Gerb. Kazimieras Čibiras, redaktorius ir 
žurnalistas iš Lietuvos;

Klausimai, aiškinimai ir diskusijos referate pa
keltais klausimais;

7. Rezoliucijų skaitymas, jų svarstymas ir priėmimas; .. . . 4
8. Referatas: “Mokyklos ir Jaunimo auklėjimas”;

Skaitys Kun. Kazimieras J. Urbonavičius, redak
torius ir žurnalistas;

Diskusijos, aiškinimai, klausimai referate pakel
tais klausimais;

Svarstymai kitų svarbių išeivijos reikalų — Tau
tos Fondas, LDS, Jaunimo, Blaivybės, Katalikų 
Akcijos svarbieji klausimai bus svarstomi.

11. Malda — sukalbės Federacijos Apskričio Dvasios 
Vadas;
“Lietuva Tėvynė Mūsų” ir “My Country This of 
Thee”.
Vietos parapijos choras ir atstovai.
Naujosios Anglijos Katalikai vykite skaitlingai 

į šį metinį mūsų seimelį. Nesigailėkime nei laiko, nei 
išlaidų. Visi kaip vienas dalyvaukime šiame seimelyj 
ir turėkime savo Lietuvių Tautos ir išeivijos svarbiau
sius klausimus savo širdyje. Nepamirškime gražaus 
obalsio: “Dievas ir Tėvynė”.

Iškilmės prasidės 9:30 vai. ryte Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios bažnyčioje, Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Seimelio posėdis prasidės 10:30 vai. ryte, parapi
jos svetainėje. Seimelio dalyviai, vykdami į seimelį, 
pasirūpinkite nuo savo organizacijų mandatus su val
dybų parašais.

Naujosios Anglijos Fed. Apskr. Valdyba —
Kun. P. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
A. Zavetskas, Pirmininkas,

Jakutis, Raštininkas.

6.

9.

10.

12.

v

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PILIETYBĖ NATURALI- 
ZUOTŲ PILIEČIŲ SVE- 

TURGIMUSIŲ VAIKU

Klausimas — Pereitą 
metą tapau Amerikos pi
liečiu. Turiu sūnų Europo
je. Jis man vis rašo, ^ad 
nori atvykti į Ameriką ir 
stoti kolegijom Ar mano 
pilietybė ir jį įnima?

Atsakymas — Sveturgi- 
męs vaikas neįgija Ameri
kos pilietybės nuo tėvų— 
tėvo ar motinos, tik jeigu 
vaikas jau gyvena šioje 
šalyje kuomet tėvas išsiė
mė pilietybę, arba jeigu 
vaikas atvyksta į šitą šąli 
gyventi, po tėvo nafurafi- 
zavimu, jeigu vis dar ne
pilnametis. Pagal dabarti
nę tvarką, šveturgimęs 
vaikas ne|apsta Amerikos 
piliečiu jo tėvo ar motinos 
naturalizavimu, tik jeigu 
jis atvyksta į Jung. Vals
tybes gyventi dąr neturė
damas 16 metų (ąr ma
žiaus). Jo Amerikos pilie
tybė prasideda tik.po .pen
kių metų po atvykirho į 
Jung. Valstybes.

— Kiek tai laiko atgal, 
Frero Vyskupas Vokieti
joje, kiekvieną mėnesio 
penktadienį ir kiekvieną 
savaitės sekmadienį, viso
je savo diecezijoje įsakė 
viešai bažnyčiose kalbėti 
Šv. Rožančių, specijale in
tencija, su tikslu išprašy
ti nuo V. Dievo visišką 
Vokietijoje tikėjimui taiką 
ir laisvę ir visiems tikin
tiesiems V. Dievo palaimą 
ir -reikalingą gerbūvį. G f 
Cologne kardinolas Dr. j
Schulte, paskyrė spęciją-1 
Iią komisiją su vienu žy
miu dvasininku pryšakv, 
prižiūrėti ir tvarkyti jau
nųjų Vokietijos katalikų 
berniukų ir mergaičių 
dvasinius reikalus.

I

«

griovęs 8 didžiulius namų 
ir kitų pastatų blokus. 
Prancūzams tepavyko su
žinoti tik tiek, kad ten iš
sprogdinta tapo Ispanijos 
raudonųjų valdžios amuni
cijos arsenalai (sandėliai) 
ir dirbtuvės. Tame baisin
game sprogime žuvo lygiai 
500 žmonių. Esąs sugriau
tas visas Madrido centras. 
Sužinota, kad Nacijonalis- 
tų simpatizatoriai, padėję 
Pragaro Mašiną, tuos ar
senalus išsprogdino^

• . < »• ♦" •< •,

— The ^cottįsh Cątfyolie 
Times”, koresp., kinijo-!
je, praneša, kad Tįtuliarus 
Amyclae diecezijos vys
kupas, Mgr. Schrąven, ir 
S katalikų Misijų nariai, 
gyvenę Chengtinge, palei 
Pękinge Hankovr gelzkelį, 
japonams Ėekįną ię jo ą- 
pylįnkęs užėmus, tapo iš 
keršto japonams, kiniečių 
banditų pagrobti. Pats J. 
M. vyskupas, yra olandas: 
gi iš Katalikų Misijų na
rių, yra 3 olandai, 2 aus
trai, 1 prancūzas, 1 čėko- 
slovakas ir 1 lenkas.
— Britų Suvienytos Skau
dos Ėiuras iš itand'ayę, 
Prdncužijoje, praneši, kad 
Madrido' Centraliniuose 
požemiuose kilusi pasibai
sėtina ekspliozija (sprogi
mas!), kuris visiškai su-

— Britų Suvienytos Spau
dos biuras iš Vulcan Al
berta,* Kanadoje, praneša, 
kad Lake M’Gregor ežere, 
3 lcanądięčiai žvejai bežve- 
jodami užkabino ant spe- 
cijąlės meškeres 19y2 sva
ro Iydekę. kai jie ją trau
kėsi artyn prie laivelio, — 
antra lydeka turinti 29-’/2 
svaro sunkumo, ir 3 pėdas 
ir JI colių ilgio, pasivijusi 
vienu akymirksniu pirmą
ją prarijo! Paskiau žvejai 
be didelio vargo, sugavo 
jas abi.
1-t • * - * .

— Britų Suvienytos Spau
dos Biuras is 'Berlyno, pra
neša',.kad 6 ateinančių vie
tų laikotarpy, Vokietijoje 
viso bus pastatyta 3,§0C 
viešųjų maudyklių ir plau
kiojimo prūdų. Tokių 
maudyklių bei prūdų, šiais 
metais bus pastatyta 453.

automobilių nelaimėse, 
6.591 žmogus užmušta ir 
226,339 įvairiai sužeista. 
Užmuštųjų 30 daugiau, 
bet sužeistųjų 1,474 ma
žiau, negu 1936 metais.
— Palei Santa Rosa mies- 
telį, La Pampas apylinkė-j 
je, Argentinoje, bekasant' 
kokiam tai pastatui gilius' 
pamatus, — 13 pėdų gilu
moje po žeme, tajo atrasta 
priešistorinio milžiniško 
gyvūno, lotyniškai vadi
namo Dinosaurus kaulai.

J. Butkevičius.

l

S. BARASEVtelUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBB8 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta z 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

NERAMUMAI VOKIETI 
JOJE

Paryžius, Prancūzija — 
Visame užsienyje paskleis
tos žinios, kad Vokietijoje 
dėl permainų valdžioje ir 
karo viršūnėse vyksta su
kilimai rytų Prūsijoje; 
keliolika generolų esą su
šaudyta; uždarytas Vokie
tijos rubežius. kad niekas 
negalėtų išvažiuoti; jokiu 
žinių cenzūra nepraleidžia, 
ir todėl užsienis tik gar
dais remiasi. Vokietijos 
valdžia visas tas žinias už
ginčija, ir sako, kad jokių 
neramumų nesą.

I
I

NACIŲ SUSIRINKIMAS
UŽSIBAIGĖ RIAUŠĖMIS

Buffalo, N. Y. — Sekma
dienį, vasario 13 d. čia įvy
ko nacių susirinkimas, ku
ris užsibaigė riaušėmis. 
Policija išvaikė 500 žmo
nių, susirinkusius į nacių 
susirinkimą. Susirinkimas 
buvo sušauktas išklausyti 
G. Wilhelm Kunze kalbos, 
kuris savo kalboje smerkė 
amerikonizmą ir Amerikos 
spaudą. Kada Kunze už
baigė kalbą, tai vienas ve
teranas pašoko ir pareika
lavo, kad Kunze pagerbtų 
Amerikos vėliavą. Kunze 
atidavė nacių pagarbą. Ki
lo pasipiktinimas. Prasidė
jo riaušės.

SURAŠYS NEPILIEČIIS 
MEKSIKOJE

Mexico City, vasario 14
— Prez. Cardenas Įsakėd.

surašyti visus nepiliečius, 
gyvenančius Meksikoje ir 
jų veikimą.

ISPANIJOS RADIKALAI
PRARADO 60,000 KA

REIVIŲ

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos nibežius, vasario 
14 d. — Nacionalistų ap
skaičiavimu, Ispanijos ra
dikalai Teruel fronte per 
pastaruosius du mėnesiu A 
prarado apie 60,000 karei
vių;

Pranešama, kad Teruel 
kelyje radikalai, susilau
kę daugiau kareivių, ban
dė sumušti sukilėlių jėgas 
Alfambra paupiu, bet ne-1 
pavyko. Sukilėliai smar
kiai sumušė radikalų ka 
riūomenę.

panijos rubežius,
14 d. — ‘ *■r f

KINIEČIAI BOMBARDA 
’’ VO ITALŲ MISIJŲ 

CENTRĄ

— Per visus ištisus perei
tuosius 1937 m., viso Didž. 
Britanijoje, ant kelių ir 
miestų gatvių įvairiose

JOSEPH W. CASPER ;
(KASPERAS) 

i Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
502 East Broadway 

j South Boston, Mass. 
j Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960

5 Patamavimat Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. BILIS
Parduodu Įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

LAIKRODININKAS

»

WMTI FOK2N Onai MSKHtS StNTHtEE

JĮHĮBUk

PARSIDUODA 43 aktaru vištų 
farma.. 20 akeriu dirbamos žemės, 
užsėta dobilais ir rugiais, apie 15 
akrų miško, tinkamo piauti len
toms, geros ganyklos, per visą 

Į farmą bėga upelis, žemė visa lygi 
i be akmenų, geri namai,’ gara- 
džius, farmos visi Įrengimai, 2 
karvės, 3 telyčios, arklys, apie 
700 vištų. Geras ūkis, verčiant 
reikalui parduosiu pigiai. M. AI- 
TUTIS, 455 Cross St., Bridgewa- 
tsr, Mass. " •

IŠSIRENDAVOJA 3-ju kamb. 
flatas, 21 M St. So. Bostone, elek
tros šviesos, toiletas ir visi paran
kamai. RencLa $12.00 į mėnesį. 
Atsišaukite Room 460 Federal 
Buflding (General Post Office) 
Bostone. (15-25)

Shanghai, vasario 14 d. 
— Jąp'otiįjos valdžia pra
neša, kad Lunghai srityje 
kiniečių lakūnai iš orlaivių 
bombardavo Italų Katali
kų Misijų centrą, sužeisda- 
rai kelis kunigus.

Kr
Lietuvos 
dolerių čekiais moka 589 
litus, o už 100 dol. bankno
tais — 584 litus.

”r :s — Vasario 5 d. 
bankai už JGO

PRANEŠIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Bendrovės šėrininkų susi
rinkimas įvyks ^Vasario- 
Feb. 16 d., 163 Harvest St., 
Cambridge, Mass., 7:30 
vai vak. Serininkai, kurie 
norite atsiimti nuo Ko
operacijos savo įdėtus,pų-v, 
ingus, būtinai turite savo 
šėrus su savim šiame susi
rinkime turėti.

Kari F. Ernest, Sekr.



Antradienis, Vasario 15 d., 1938

Kas Buvo Vilnijai Uždarytoji 
Sv. Kazimiero Draugija

3

i

i

;us 
metus, taip pat reikalinga.. 

Į visos ir visur išblaškytos 
| liet vviu tautos didelė vie
nybė, įvairiu pajėgu sude
rinimas bendram tėvynės 
labui. Šios tat brangios 
mūsų tautai vienybės žen
klas ir bus visu lietuvių 

gerbti , suburta šventovė — Prisi- 
tautos tradicijas, josios1 kėlimo bažnyčia Kaune.

jos istorija: Visos Paminklinės Prisi- 
čia daugelis jų pažįsta pir- kėlimo bažnyčios linijos— 
mąsias raides, perskaito ir sienų, ir bokšto, ir pilio- 
pirmuosius sakinius, ku- rių bėgte bėga aukštyn, 
riuos dažniausia išmoks- štai langų linijos lėkte lė
ta atmintinai ir iau iki kia i dangų. Viršutiniai 
mirties nebeužmiršta. landai (vidurinės navos), 

Juo didesnis koks tautos kurie sudaro lyg tesini a- 
įvykis ar laimėjimas, iun i natiniu ių, tain pat baigiasi 
didingesnis tam įvykiui i aukšti tiesiomis liniio- 
statomas paminklas. Lie- mis. žodžiu, visas pastatas 
tuvos nepriklausomvbės yra iš tiesu, lvo-ių linijų, 
atgavimas vra taip dide- neleidžiančiu akims susto- 
lis mūsų tautos laimėj:- ti. verčiančių jas žvelgt? 
mas. kad jį įamžinti verta aukštyn ir aukštvn — i 

Muravjovo laikais gražiausiu monumentu, bokšto viršūnę, i krvžiu.
Tuo tikslu Kaune statomo- šitokios formos rvškiai 
ii Paminklinė Prisikėlimo | vaizduoja Prisikėlimą: ir 

tautai Kristaus ir lietuviu t«”- 
bus tinkamiausia. Ji vaiz- ■ tos. Aug. D.

DR. JONAS BASANAVIČIUS,

Gražiausias Lietuvos 20 Metų 
Jubiliejaus Paminklas

i

Vilniaus krašto lietuvių 
visuomenė sulaukė dar 
vieno didelio ir skaudaus 
smūgio 
metus gyvavusios ir labai 
populiarios lietuviškos ka- skaitydavo paskaitas api 
tali kiškos organizacijos, dorą, teisingą ir blaivų g v 
Lietuvių Šv. Kazimiero 
draugijos. Ši draugija, ku
ri visą laiką rūpinosi tik 
krašto kultūriniais ir reli
giniais reikalais, Vilniaus 
krašto liaudyje buvo ypa
tingai mėgiama. Neveltui 
tad ir išsiplėtusi ji bu'-o 
labiausiai už bet kurią ki-j 
tą to krašto lietuvišką or
ganizaciją. Prieš porą me- klubų, turėdavo 
tų Lietuviu šv. Kazimiero zikos grupes, o kai kur u- 
draugija turėjo Vilniaus nuosavus dūdų orkestrus, 
krašte per 500 skyrių, k u- ir per vakarėlius labai 
rie dažniausiai buvo pa- gražiai pasiro d y d a v o. 
ties kaimo jaunimo vado- Daugely vietų buvo chc- 
vaujami. rai

c v. , 1936 ir 37-ti metai drau -Savo gyvavime si drau- .... ... , . .. , m.. . gnai buvo liūdniausi. Pergija visko mate. Tik pu- ,entai vad<).
vadinamomis 

retorsijomis, uždarė tos 
draugijos apie 400 skvrių. 
o 1937 m. baigė likviduet i 

’ natį draugijos centrą. 
I kartu su visais kitais liku
siais skyriais.

Tuo būdu per pora metu 
buvo likviduota Vilniaus

ua W. nou k™Šte didžiausia L k
prie jų paprastai būdavęs ^To ^ažnikai būsią naikinami, lų Švenčionių apskrityje,
prikaltas lietuviškas užra- w nepaisant, kas jie toki be-v , , , . . . i mas dabar vėl bus veržia-1sas, arba, kas baisiausia. I „„ vi j j v.’ . , j * - mas ilgais vakarais nuobo-kad kryžiai būdavę dažyti džiauti be doro užsiėmimo ; 
spalvomis, kurios jeina į T kur „avvzdi : ir 
lietuvių tautos vėliava. | re;i j ai jaunimasSgyve. i

Pati draugija, turėdama ro 6 dabarJ suardom7 J 
tikslą palaikyti žmonėse draugystė, o bet koks tar-Į 
religiškąjį nusistatymą ir i pusavy suėjimas nasišne- 
ūgdyti lietuvių visuome- j keti skaitomas kaipo rml^. 
nes tarpe dorovingumą, — ' galus susirinkimas. Tsb

neteko ilgus

ypatingą dėmesį kreipė i 
jaunuomenės auklėjimą ir 
kaimo jaunimo gyvenimą. 
Iš centro būdavo siunčia
mi paskaitininkai, kui ie

o

• v

venimą.
Lietuviškas jaunimas 

vietomis prie šios draugi
jos skyrių buvo sudaręs 
dar snorto sekcijas, 
iminėjo įvairiais 
mais, rungtynėmis, lavi
nosi.

Kai kurie draugijos jau
nimo skyriai, be sporto 

savo mn-

užsi- 
žaidi-

" J . U\L‘ 11936 metus lenkai,įminkime šventųjų Metų 'vandamiesi vadia
proga šio katalikiško jau
nimo kryžių statymą, kai 
lenkai pastatytuosius kry
žius vartaliojo, skandino.' 
piaustė, slapstė, o Marcin
konyse už kryžiaus pasta
tymą žmonės ir kalėjime 
atsidūrė. Ir visus tuos 
kryžius lenkai versdavo,' 
niekindavo tik dėl to. kad

I

ĮVAIRIOS žinios

DR. JONAS BASANAVIČIUS, 
pirmasis pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 
Mirė vasario 16 d., 1927.
pirmasis pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
Mirė vasario 16 d., 1927.

dija, tai Bulino suėmimas i LENKŲ LAIMĖJIMAI,
i sukėlė sensaciją. ' 
nas, esą, pasakęs kalbą,' 
kurioje pareiškęs, kad 
raudonosios armijos va- Vilnius. Sausio 29 d. 
lymas būsiąs varomas be i Lenkai uždarė dar dešimti 

s ir šabo- lietuvių pradžios mokyk-

Mechli-' KURIE GARBES NESU
DARO

Visų kultūringų pasaulio į gražiausiose aikštėse, da- 
tautų svarbus pažymis —' rosi mažųjų krašto pi lie
tai jų statomieji pamink- čių — vaikų ramovės. Čia 
lai, kuriais įamžinami di- jie iš pat kūdikystės pri-i 
desnieji įvykiai, ypač ku- sižiūri ir išmoksta 
ris nors visos tautos lai-, tautos tradicijas, josios' 
mėjimas. Pažvelgęs į pa- didvyrius, jos istorija: 
minkius, matai visą tau
tos istorija, svarbiuosius 
jos uždavinius, idealus, 
pagaliau, jos kultūros 
laipsnį.

Paminklai tautų gvveni- 
me turi neapsakomai dide- 
lė<? reikšmės. Jie duoda at
skiram kraštui, apvlinkei, 
miestui savotiška charak
terį. Buvusieji Lietuvos o- 
kunantai stengėsi sunai
kinti mūsų senovės pamin 
klus, o ju vieton pastatyti 
savo.
aplink Kauno pili buvo nu
savinama mažais sklvpe- 
liai žemė ir apgyvendina- bažnvčia lietuvių 
m a nelietuviais, kad “nu
šlavus buvusios didybės duos ilgas mūsų tautos: 
liekanas”. Tuo pat tikslu!kančias, kovas, josios krv-Į 
Kauno centre buvo pasta
tytas ir didelė cerkvė. Lie
tuviu tautos prispaudėjai 
gerai žinojo, kad pamink
lai nėra nebyliai stabai, 
kad jie yra gyvi skleidėjai 
tų idėjų, kurios tuose pa
minkluose įkūnytos jų sta
tytojų. Daugybė lankytojų 
semiasi iš jų sau dvasios 
jėgų. Ypač pažymėtina, 
kad paminklai, stovėdami

akims susto- 
tautos laimėj’- ti. verčiančių jas žvelgt?

V •

neleidžiančiu

nos, bet priešingai, šio va
jaus metu per sausio ir 
vasario mėnesius sumaži
no prenumeratos kainą iki 
$3.00 metams.

Bet $3.00 prenumeratos 
kaina bus tik iki kovo 1 d. 
šių metų. Nuo kovo 1 d.

” prenumera-

žiaus kelius ir garbingą 
prisikėlimą. Todėl šio ki:- 
naus sumanymo vvkdy- 
mas randa Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių visuome
nėje nepaprasto palanku
mo.

Nepriklausomybes atga
vimo mintis sunkiausiais “Darbininko 
laikais jungė mūsų tautą tos kaina bus $4.00. Tik 
glaudžion vienvbėn.
bar,

Da- LDS nariai mokės $3.00 
tą nepriklausomybę- ! metams arba 25 centus 

menesiui.
Taigi visi, kurie tik nori 

mes, kaip ir lietuviai, tik i b3tj tos garbingos “Darbi- 
' ■ i kiek lenkiškos mnko šeimynos nariais,

“kultūros” pasinaudoja nupiginta
_________ j prenumeratos kaina iki 

kovo 1 d. š. m.
Senie j i “Darbininko” 

prenumeratoriai per šį 
mėnesį atnaujinkite savo 
prenumeratas. Galite at
naujinti ir tie, kurių pre
numeratą išsibaigs po ko
vo 1 d. už $3.00. Kurie iš
gali, lai atnaujina dviem, 
trims ar keliems metams 
nupiginta prenumeratos 
kaina.

LDS nariai, “Darbinin
ko” prenumeratoriai ir 
platintojai pakalbinkite ir 
kitus, kurie dar neturėjo 
progos skaityti laikraščio 
“Darbininko”, kad ir jie 
užsiprenumeruo t u laik
raštį “Darbininką” prieš 
kovo 1 d.daupiginta prenu
meratos kaina.

Vilniaus Krašte beliko tik 
būtų. Baigdamas, laikraš- dvi lietuvių pradžios mo
tis rašo, kad artimiausio- kyklos. Be to galutinai už- 
je ateity būsią suimta visa daryta paskutinė lietuvių 
eilė aukštų raudonosios organizacija Vilniuje — 
armijos pareigūnų. Mokslo Draugija.

i
------------------------------------ ,-----------------------------------

J. V. PLIENO KORPORA- Kaunas — Tautinis O- 
CIJA PRATĘSĖ SUTAR- limniados Komitetas spar

čiai ruošiasi Olimpiadai. 
Laukiama 10,000 užsienio 

New York, Vasario 10 d. lietuvių.
United Statės Steel korr’o---------------
racija, kuri samdo 240,009 Kaunas — Naujos Kons- 
darbininku. pratęsė sutar- titucijos projektas baigia- 
ti, kuri išsibaigia vasario 
28 d. š. m., su CIO dar vie
niems metams. Pagal pa
sirašytą sutartį algos ir 
sąlygos lieka tos pačios. ' 
Abi pusės, norėdamos 
nutraukti sutartį arba; 
pradėti derybas pasirašy- ! 
mui naujos sutarties turi 
duoti raštu pranešimą 10 
dienų prieš. Jeigu pakeiti-į . , ;
mai sutarties nepriimtini y.ien^ kard^olą. 
laike 20 dienų,

■tis skaitoma nutraukta.

Į

TĮ SU CIO v •

• v

NAUJAS RAUDONOSIOS E^-
ARMIJOS VALYMAS

“Voclk. Beobachter” Ma
skvos korespondentas ra
šo, kad vėl prasidėjusi 
nauja raudonosios armijos 
valymo banga. Suimta 
daug raudonosios armijos 
karininkų, tarp kurių ir 
proletarinės divizijos po-

raudonosios armijos vy
riausias polit komisaro s 

i Mech linas pareiškęs, kad 
Bulinas ligi šiol vykdęs 
Gamarniko sabotažinę po
litika. Toliau laikraštis 
tvirtina, kad tik vienoje 
Maskvos karo apygardoje 
GPU suėmusi net 20 polit- 
komisarų. Kadangi prole
tarinė divizija yra kaip ir 
Sovietų vyriausybės gvar-

mas svarstyti komisijoje.
I

LATVIJA TIKISI SUSI
LAUKTI KARDINOLO

kultetas, kuris ruoš jau- čiau Lietuvos lenkai nėra i 
nuosius katalikų dvasiniu- atėjūnai, jie tos pat kil- 
kus. Fakultetas turės de
šimtį katedrų. Teologijos pasisavinę 
licenciato laipsniui įsigyti ' ---- —
fakultete reikės studijuoti
6 metus. Fakultetas pra- Kaunas. — Sausio 26 d. 
dės veikti ateinantį rude- Šiandien Lietuvos Bankas 
nį, ir jo teisės bus lygios ,Jž 100 USA dolerių čeki 
su universiteto. Fakultete, mo^a 591 litą, 
numatoma, studijuos apie 
100 studentų. Reikia at
minti, kad katalikai Lat
vijoj tesudaro tik apie SKAITYTOJŲ, PLATIN- 
Penktadalj gyventoju. |R R-y-jy

SIUI
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GRĮŽO DEK. KAPOČIUS

GERB. ‘DARBININKO'

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

SUSIDAUŽĖ RUSIJOS 
DIRIŽABLIS

Trylika Žuvo

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvvay, Tel. S0ū 8120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau lee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarkalenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boaton 1298
Vlce-plrm. — Ona Janklenė, 

1428 Colnmbla Rd.. S. Boston, Mase.
Prot. RaSt. — Bronė Cunlenė, 

29 Gonld St., W. Roxbnry, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaAt. — Marijona Markonlntė, 
4115 Washlnjtt<n St, Losllndale, Mnss.

Tel. Parivray 0W»8-W 
Iždininkė — Ona Stanlnilntė,

106 West 6tb St. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarį — Ona Mlzalrdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kasos Globėja — Ona Slanrienė.

443 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija aavo suslrlnklmua talko kas 

antri atarnlnk* mėnMto.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas žvaguly s, 
001 Oth St., So.

Vice-pirm. Albinas
10 Winfleld St., 

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

lėlininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fiftb SU So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zalkls,
7 Wlnf!eld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
nedSIdfen) kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mana.

Boston, Mass.
P. Neviera,
So. Boston, Mass. 
GUneckis,

7:80 vai vakare, pobatnytlnej «ve 
tain# j

Visata draugijai reikalai* kreipkite 
paa protokolų raitininke.

Kaunas — Sausio 23 d. 
po piet traukiniu į Kauną, 
sugrįžo Prisikėlimo bažny
čios statybos reikalais A- 
merikoje lankęsis Kauno 
dekenas ir Prisikėlimo 
bažnyčios statybos k-to 
pirmininkas kun. F. Ka
počius. Su juo kartu išvy
kęs p. Čibiras dar liko A- 
merikoje.

kad Vati- 
kalbama 

kraštams 
Kadangi 

tai sutar- šiuo me^u Latvija parode 
daug geros valios sutvar
kyti santykiams su Vati
kanu, tai manoma, kad to
kiu kardinolu bus paskir
tas Rygos Arkivyskupas 
Springovičius.

Reikia pažymėti, kad di
delį aktyvumą parodo La
tvijos užsienio reik, minis
teris p. Munteras. Dabar 
jis išvykęs į Romą ir, kaip 
iš Rygos buvo pranešta, 
Vatikane tarsis Bažnyčiai 
ir Valstybei rūpimais rei
kalais. Numatomas kai 

i kurių konkordato straips
nių .praplėtimas, kad būtų 
teisiškai sutvarkytas kat. 
teologijos fakulteto klau
simas.

Teko patirti, 
kano sferose 
skirti Pabaltijo

Londonas, Vasario 9 d. 
— Pranešama, kad Rusi
jos dirižablis V-6, kuriuo 

I iš Maskvos buvo išskridę 
; į Murmanską bandymui/ 
■ skrisdamas Kandalakša 
srityje, arti Suomijos pa
kraščių, trenkė i kalną ir 
susidaužė. Tuo didorlaiviu 
skrydo 19 asmenų, iš ku
rių 13 užmušta, 3 sužeista 
ir 3 išlikę sveiki.

Šiuo didžuliu dirižabliu 
planuota skristi į Grenlan
dijos pakraščius gelbėti 
Rusijos 4 mokslininkus, 
kuriuos ledo lytis iš šiau
rinio ašigalid nunešė į 
Grenlandijos jurą ir jų gy
vybei gręsia pavojus.

i

MIRĖ FIRESTONE

I

LATVIJOJ PRADĖS DAR
BI KAT. TEOLOGIJOS 

FAKULTETAS
Miami Beach, Florida — 

Šiomis dienomis mirė gar
sus gumo išdirbėjas. mili
jonierius, Harvev S. Fires- 
tone, 69 m. amžiaus. Jis 
buvo artimas Henry Ford 
draugas.

i

Popieriui pabrang u s, 
dauguma anglų kalboje 
leidžiamų laikraščių pakė
lė prenumeratos ir pavie
nių egzempliorių kainas. 
“Darbininkas” nepakėlė 
ir, jeigu tik susilauks dau
giau naujų prenumeratų, 
nekels prenumeratos kai-

I

LIETUVOJ 7,600 LENKŲ

Kaunas — Iš jungtuvių, 
gimimų ir mirimų tautinių 
procentų išvesto vidurkio 
apskaičiuojama, kad Lie
tuvoje yra 7.600 lenkų. 
Kadangi gali būti, jog kai 
kurie nedrįsta lenkais pri
sipažinti, tai šį skaičių 
daug kas dar didina visu 
trečdaliu ir gauna apvalų 
10,000 lenkų skaičių. Ta- I

VAŽIUOKITE1
ILIETUVON 

Per

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai jsendintas.

i i

r

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.Latvijos švietimo vice- 
ministeris J. Čamanis, pa
sak oficiozo “Briva Že
me”, pareiškė, jog V. Pre
zidento ir vyriausybės dė
ka jau gali būti realizuo
tas katalikų teologijos fa-

CREMO galite gauti iš kFano ir buteliuose.

366W
TEL.Ja8QIT0n 2680.

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidaya sueh m 
New Year, Good Friday, Memoriai Day, Indeoendenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
-------------- by ----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the >ost office at Boeton, 

Mass. under the Act of March 8, 1870
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provMed for in Seetkm 1KB 

Act of October 8, 1917, authorlzed oa July 12, 1918
8UBBSCRIPTION BATES: 

Domestic yearly ...................  l
Foreign yearly .....................  I
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje matat^g *........... ,,, j
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

14.00

$5.00
DARBIN1NKAS

806 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Atrodo, kad tas neatitinka tautininkų skonio. Na, 
su skoniu dar tiek to. Susiraukę gal ir pakęstų valan
dą bažnytinių pamaldų, bet štai kas jiems nepaken
čiama: katalikai pradėjo ryžtis išlaikyti savo frontą, 
neprisiimant jokių bendrafrontiškų pagundų. Kiek tai 
bus sėkminga, dar kol kas negalima apytikriai numa
tyti, bet jau viena katalikų vieningumo mintis išvaro 
tautininkus iš pusiausvyros. Jei šių metų bandymas 
nors dalinai pavyks, ir katalikų vieningumas pradės 
įsigyvendinti, tai tautininkų ateitis neperšviesiaUsia.

Katalikų vieningumas anaiptol nereiškia, kad jų 
rengiamos tautinės iškilmės nebūtų tautininkams pri
einamos. Kaip tik priešingai, tegu dalyvauja ko 
skaitlingiausiai, ypač bažnyčiose (Dievo žodis kartais 
ir akmenį paliečia), bet vadovauti bei šeimininkauti 
jie negaus, vadinasi, ten, kur katalikai veiks susipra
tusiai. čia kyla opus tautininkams klausimas: ar tik 
šiose iškilmėse ne, ar gal ir bet kokiame eiliniame 
veikime? Žinoma, kad visur. Bent prie to einama. To 
siekiama ne dėl kokio ten klasinio susiskirstymo, bet 
dėl gryniausio Lietuvos labo, iš prityrimo žinome, kad 
bendrafrontiškas veikimas mums visuomet kliudė.

Filo de patrujo

20 Metų Balansas
Valstybės aparatas. —. Atsistatymas. — Materiale 
getdvėz Ktiltfiros (atikuose. — Spauda. — Dvasinė 

kultūra. « Dorovė. —Inteligentija.

klausomybės obalsį ir jos | 
siekti/ AŠ Čia pažymėjau 

besnių T

Dar Ne Metas Keisti
Lietuvos Konstituciją

Pilnoji Lietuvos konstitucija, sudaryta po įspū- Tautininkai (ar laisvamaniai) tik šneka, giriasi, gar
džiu džiaugsmingo nepriklausomybės įsigijimo, ga- ginasi, per akis graibstosi sau kredito bei pripažinimo 
rantuoja pilną asmens, sąžinės ir žodžio laisvę ir ly- Lį nuveiktus darbus, gi tikruosius darbuotojus 
gias visiems piliečiams teises. Toji konstitucija yra į paskui savo spaudoj išjuokia ir galų gale padaro 
iškilmingas ir nuoširdus laisvosios Lietuvos žodis. ; triukšmingą išvadą, kad mūsų išeivijoj katalikai kaip 
Jis gerbtinas ir laikytinas, dėlto, kad ten pasisakė ir ttieko nereiškia, ir kad su jais, kaipo sti orgaUiZUO-Jis gerbtinas ir laikytinas, dėlto, j _ _ _
visa Lietuva be luomų ir partijų skirtingumo. Naujai te^jėga,skaitytisnetenka. _______ ____ _______
sukurtoji valstybe, dar tik bežengianti į moderninį vandenyno, ir tik paskui atvykusiems jų emisarams 

natU5*^ ViŠU ,TUlk_ tenka nusivilti ir pripažinti, kad Amerikoj be katalikų
_ ... .. 'prisidėjimo nieko nepeši.

- - ! Visų, kiek buvo bandyta, bendrafrontinių paren-
katalikams visuo-

Tas nuskamba net už

menų, kurie praktikoje gali pasirodyti parankūs, ar :prisi(Įėjimo nieko*nepeši
neparankūs. Tose smulkmenose pirmoji konstitucija Visų, kiek buv0 bandyta> bendrafrontinių paren- 
yra taisytina. Tačiau pagrindiniuose dalykuose, kaip glmų rezuitatai vieni ir tie patys:
piliečių laisvės ir nepalieciamybės pagerbimas, senoji tekdav0 paskui neskaniai atsirūgt ir apgailestau- 
konstitucija suklysti negalėjo. Tie principai yra jdieg- y įad (jgjogį su “tautininkiškos” meilės specialistais 
ti žmogaus prigimtyje, ir jų kaitaliojimas bei maini- Verčiau _ mylėkimės iš tolo.
ninkavimas būtų prigimties įstatymų laužymu. Tuo- K.

klausomybės obalsį ir jos Į Ar galima koki apyskai- 
siekt|; Aš čia pažymėjau ta ar šiok^ toks balansas 
tik keletą svarbesnių Ta- j dvidešimties metų tarpo? 
rVbos padarytų Žygių, ku- Laiko tarpas labai žymus; 
He buvo reikšmingi if e- per dvidešimts metų iš kū- 

Reikia žinoti, dikio suauga vyras, arba 
kitų vaikų motina. Pasi
keičia dalinai kai kur net 
žemės vaizdas. Išnyksta 
senos gyvenamos vietos ir 
įsikuria naujos.

Tautų gyvenime 
pats: Suvirsta didelės val
stybės, griūva monarchi- 

žemti nesugriaunamais kr- ios, jas keičia demokrati
niai ir kitoki, visai nauji, 
režimai. Didieji pervers
mai, nauji valstybiniai 
persitvarkymai, prislėgtų 
tautų atgimimas — prasi
dėjo, maž daug, prieš dvi
dešimts metų.

1918 metų, vasario 16 d. 
atgimstančios lietuvių tau
tos, keletą šimtmečių ver- 

' gavusios kitiems., labai 
i daug ketusios moraliai ir 
materialiai — taip, prieš

fektingi.
kgd darbas buvo atsako- 
mingas it labai sunkūs, 
nes tada neturėjome tin
kamos literatūros propa
gandai ne tik anglų, bet ir 
lietuviu kalba. Reikia su
rinkti Žinias, ruošti litera
tūrą, kad savo Žygius pa-
j 

gumentals?
Prasidėjus didžiuliam 

karui, Lietuva pirmoji vir
to jo lauku. Atsirado gy
vas reikalas šelpti nuo ka
ro nukentėjusius ir iš
tremtuosius iš tėvynės. 
1914 m. Federacija sušau
kė Amerikos Lietuvių Sei-‘ 
mą Chicagoje ir suorgani- Į 
zavo Tautos Fondą, į kurį 
lietuviai katalikai gausin
gai aukojo. Tas fondas. . T . .
varė šelpimo darbą. Bet: dvid^imts metų, Lietuym 
drauge jis buvo lyg kokia vyrai- Tautos
finansų ministerija, kuri Jar?'ba ~ ,Pas.kelbe..kli!< 
finansavo visus mūsų tau
tos žingsnius, vedančius ją 
į nepriklausomybę. Tau
tos Fondas užlaikė Lietu
vių Informacijos Biurą 
Vašingtone, taip pat Švei-

tas

dau-

mi kaip tik ir didžiuojasi Amerikos J. Valstybių kon- -r • . "NT *11 In
stitucija, kad ji, taip vadinamais amendments (pa- J-rlCtUVOS IN CpriKla.USOITiy OC 11* 
taisomis) pakeisdama smulkmenas, niekad nepaliečiai Ą T iofu yriai Ka+a Ii Iro i
pagrindinių nuostatų: laisvė, lygybės, brolybės. i zxlll vlllVVo -L-rltSlU. V ldi ±Xct LctlllAcll
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kais, kad reikale jie uzsto- carj jo? finans delega. 
tų musų auą ir tarptau-į apmokėjo deleąacijų 
tinęs politikos arenoje Iėšag j Konferenci.
gintų Lietuvos interesus, ia Parvži,lte ir finansiškai 
paremtų jos siekimus prie; 
nepriklausomybės. To biu
ro rūpesčiu Tarybos na
riams gautas pasikalbėji
mas su Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentu 
W. Wilsonu, kuris pirmu 
kartu išgirdo iš pačių lie
tuvių lūpų, kad lietuvių 
tauta ir trokšta nepriklau
somybės ir jos siekia. Ži
nant, kaip svarbų vaidme
nį Pasauliniame Kare ir 
tarptautinėje politikoje 
vaidino prezidentas Eli
sonas, su juo pasikalbėji
mas (1918 m. gegužės 
mėn.) buvo begalo reikš
mingas dalykas.

1916 m. Federacijos su
darytoji Taryba gavo lei- j 
dimą iš prezidento rinkti 
Lietuvai aukas po visą 
kraštą ir toji didžioji rin
kliava įvyko tų pačių me
tų lapkričio mėn. 1 d. Šioj 
“Lietuvių Dienoj” surink
ta apie $120,000.

Mūsų Tarybos iniciatyva 
1918 m. sušauktas politiš
kas Lietuvių Seimas New 
Yorke, kuriame išneštos 
svarbios rezoliucijos, rei
kalaujančios Lietuvai ne
priklausomybės. Šis įvykis 
taip pat yra svarbus kovų 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės istorijoj. Paminėti
na ir tas, kad daugiausia 
Federacijos veikėjų - pa
stangomis buvo surinkta 
milijonas parašų po peti
cija, kuria kreiptąsi į šio 
krašto vyriausybę, pra
šant/ kad ji pripažintų 
Lietuvą, ją užtartų ir jai 
padėtų. •

Tarp daugelio kitų daly
kų Federacija sumanė iš
leisti Lietuvos Laisvės t 
Paskolos lakštus ir jos J 
pastangomis daugiausia ^ami apie tas begalo sun- 
tų lakžų buvo parduota. tautos del ne-
KeĮiais:: atvejais* Tai-^ba PHklausomybės tuo pačiu 
siuntė dėlegacijas Ėuro- kelsime tautinę nuotaika

Girdėt, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė ruo
šiasi sudaryti naują konstituciją. Koki jos sumetimai, 
galima visaip spėlioti, bet tur būt bus pataikyta i tai-; smaigas sukaktuves.

Mūsų tauta mini džiaug- 
• . Va

sario 16 d. sueina dvide- 
šimtis metų nuo paskelbi
mo Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto. Tai labai 
reikšmingas Įvykis, šios 
sukaktuvės yra brangios 
visiems lietuviams, bet y- 
pač yra brangios tiems, 
kurie aktyviai dalyvavo 
kovose ir darbuose, vedu
siuose mūsų tautą Į nepri
klausomą gyvenimą.

Nieks daugiau netroško 
Lietuvai nepriklausomy
bės ir nieks nuoširdžiau 
nesidarbavo tam šventam 
tikslui siekti, kaip Ameri
kos organizuotoji lietuvių 
katalikų visuomenė Mūsų 
garbingoji Federacija per 

i kelerius metus ir savo rei
kalus buvo apleidusi, kad

kinį, kai pasakysime, kad senoji konstitucija yra jai 
neparanki kaip tik dėl pagrindinių dalykų: laisvės, ly
gybės, brolybės. Neparanki dėlto, kad dažnai tenka 
susilaukti priekaištų, jog pastaraisiais laikais mūsų 
konstitucija kaip tik tuose dalykuose yra laužoma. 
Reiškia, asmeninė piliečių laisvė valdančiajai partijai 
stovi skersai kelio. Jei taip, tai ji reikia tiek suvaržy
ti — ir dabar jau legaliai suvaržyti — kad jos tik var
das ant popierio pasiliktų. Lygiai kaip sovietuose: 
laisvė ir yra ir jos nėra. Yra ant popierio, nėra gyve
nime.

Jei visa tauta pasisakytų nenorinti laisvės, tai Į 
jau jos dalykas. Bet dabar visa tauta neturi galimy
bės pasisakyti. Seimas taip sudarytas, kad per jį kal
ba tik viena partija. Taigi keisti konstituciją, ypač 
jei būtų užsimota paneigti pagrindinius jos dėsnius, to
kiose sąlygose, kada visa tauta neturi galimybės pa
reikšti savo valios — būtų griežtai neteisėta, jei ne
pavartojus stipresnio žodžio, kurs savaime čia siūlosi. 
Keisti smulkmenas — kiek norite, bet paneigti laisvės Į 
dėsnius, taipjau išeitų tokia politiška avantiūra, kurią daugiau įdėti jėgų“ ir 
būtų nejauku įrašyti į Lietuvos istoriją. K. darbo į grynai tautos rei

kalus, kad tam darbia 
dirbti sutrauktų visus ge
ros valios lietuvius ir vie
nu frontu kovotų dėl tau-

Mūsų tautininkėlius pradeda apimti panika. Iš po f0S laisvės ir nepriklauso- 
jų nervingai supainioto ne tai puolimo, ne tai apsigy- mybes.

Federacijos vadai, ma-

Mylėkimės -- Iš Tolo

nimo kyšo gryna desperacija. Ir ko jiems jaudintis? 
Atsakymas perdaug jau aiškiai siūlosi: jie nugastau- Įnydami, kad darbas bus 
ja vieningo katalikų veikimo. Gi tas vieningumas jau 
gana ryškiai pradeda formuotis. Atėjo 20 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukatis. Koks to įvykio minėji
mas mūsų kolonijose bus buvęs, parodys kelių dienų 
ateitis. Rašant šiuos žodžius, atrodo, kad didžiumoje 
kolonijų jis bus daug didingesnis ir iškilmingesnis, 
negu jau visi buvusieji tos rūšies parengimai. Jeigu 
taip, tai tautininkams, kaipo patriotizmo specialis
tams, tik džiūgauti tereiktų. Gi jie kaip tik priešių- Įįį~sį Amerikoj ir plačiame 
gai nusiteikę. Kokia čia būtų priežastis? pasaulyje. Ji įsteigė Va-

Priežastis tokia, kad šių metų tautinės iškilmės šingtone Lietuvių Infur- 
žada būti, bent daugelyje vietų, katalikiškos. Tautinės macijos Biurą, 
iškilmės katalikiškos? Kas čia per naujanybė? Jei tai jliau pavadintas tarybų ek- 
naujanybė, tai tik dėlto, kad mes ligi šiol neįžiūrėda
vome to fakto, jog geriausi patriotai visuomet buvo, 
yra ir bus — katalikai. Jie tai įrodė nepriklausomy- somos Lietuvos vyriausy
bės kūrimosi metu, kada suklojo šimtus tūkstančių V® neprisiuntė vadinamą* 
dolerių ant Tėvynės aukuro, kad ji tik laisva ir nepri- finansų
klausoma paliktų. Jie (katalikai) ir dabar Lietuvos 
likimu yra smarkiai susirūpinę, su širdies drebėjimu 
žiūrėdami į ateitį, kai tautininkų partija neapdairiai 
Veda tautą šešėlinga kryptimi, neatsižvelgdami į rim
tus tikrfijų tėvynės mylėtojų perspėjimus. Katalikai 
žino (istorija ię tautininkus tai moko), kad paneigi
mas ar varžymas religijos nevienai tautai dar neišė
jo į gerą. Tad katalikai pasiryžo šių metų iškilmėse 
pabrėžti religijos būtinumą tautos gyvenime.

sekmingesnis, jei susida
rys organizacijos, kurioms 
rūpės tik tautos nepri
klausomybės reikalai, Fe
deracijos iriicijatyva buvo 
suorganizuotas Amerikos 
Lietuvių Taryba, kurios 
rūpesčiu buvo kelti Lietu
vos nepriklausomybės o-

pasaulyje. Ji įsteigė Va-

kuris vė-

zekutyvio komiteto centru 
ir veikė iki jau Nepriklau-

ją ir laikinąjį atstovą.
Amerikos Lietuvių Tary

bos užlaikomas Vašingto
ne biuras labai daug svar
bių darbų Lietuvai nuvei
kė. Jis Amerikos spaudo
je garsino Lietuvos vardą, 
jis stengėsi užmegsti pa
žintis su aukštais šio kraš
to vyriausybės valdinin-

namas. Nekalbant geležin
keliais, kuriu yra praves
ta visai naujų. Vieškelių 
pravesta naujų kita tiek— 
jeigu ne daugiau. Vieške
liai visai nepanašūs į bu
vusius iš rusų viešpatavi
mo laikų. Lygūs, — tinka 
auto judėjimui. Plentai 
tiesiami.

Paštas, daugumoj vietų
— ateina kasdien. Mies
tuose, miesteliuose jį gau
na savo bute. Belieka tik 
išnešioti po kaimus (jau 
ir tai galvojama).

Po didžiojo karo,
gybė sodybų virtę degė
siais, miesteliai ir miestai, 
griuvėsių krūvos... Dabar 
išdygo nauji trobesiai. 
Nauji moderniški statiniai 
puošia miestus. Miestų 
vargingą akmens gatvių 
grindinį — keičia — tašy
tų akmenų ir asfalto — 
autobusų lengvu keliu.

Materiale gerovė įkyla. 
Praslinko sunkesni depre- 
sijos metai — ir visi ėmė 
iš naujo atkiusti. Žemės 
ūkis sparčiai kyla. Šimtus 
tūkstančių bekonų paruo
šia kraštas Anglijai ir ki
tiems kraštams. Milijonus 
kg. sviesto ir kiaušiniu iš
vežama į kitus, — net į 
labai tolimus kraštus.

Visos didžiosios balos,-- 
kur laukinės antys perėjo 
vaikus, kur kukavo varlės 
ir pavasarį vaikai braidė 
be kelnių — dabar sausa, 
daug kur net išarta ir au
ga avižos ar bulvės.

Gaila, kad gražių kaimo 
gatvių nebėra. Suarti seni 
dirvų režimai, išdygo vien
kiemių nauji, erdvesni ir 
gražesni trobesiai; kai kur 
matyt užvesti nauji, dideli 
vaisiniai sodai.

Socialis klausimas, dau
gely šalių visad esti aktu
alus. Pravestoji žemės re
forma šį skaudulį Lietuvo
je žymiai apgydė. Bet be
turčių ir vargšų ir šian
dien netrūksta. Veikia ne
maža labdaringų draugi
jų. kurias remia valstybė 
ir gl.oboja senelius ir naš
laičius. Elgetavimas pa
naikintas. Beturčiai gydo
mi, nors nepakankamai.

Kultūros laukuose: — 
Pradžios mokslas privalo
mas. Pakankamas skai
čius vidurinių ir aukštes
nių mokyklų. Veikia be 
Vyt. Did. Universiteto dar
— Žemės Ūkio Akademi
ja, Konservatorija, Meno 
Mokykla.

Spauda išsiplėtus. Kai
me rečiau besutiksi tokią 
šeimą i kurią nepareitų 
joks laikraštis. Mažuma 
pasiliko be laikraščio ir 
tai gal patys, kurie men
kai moka skaityti.

Laikraščius dabar turi 
kiekvienas luomas ar žy
mesnė profesija.- Kaipo 
pavyzdį čia tik paminėsiu: 
moterys kaimietės ir mo
tely s inteligentės — turi 
atskirai savo laikraštį. 
Mergaitės ‘pavasarininkas’ 
vėl savo. Vaikai jaunesnio 
ir vyresnio amžiaus —taip 
pat ir t.t. ir t.t.

Knygų — ypač paskuti
niais metais — leidžiama 
tikrai labai daug — kas
dien net kelios knygos, iš 
spaudos rinkoje pasirodo. 
Knygų leidyklas skelbia— 
“knygų lietų”.

Jau pristeigta kiekvie
nam mieste ir miestely — 
gana nemažos bibliotekos. 
Vienas laiko kataliku i- 
vairios organizacijos, įki- 
♦as yra įkūtttsi, valstybė. 
Už litą ar nusantrb — 
kiekvienas ištisus metus

(Tęsinys 5 pusi.)

tautų ir valstybių žiniai,
— kad nuo šiandien ji nu
traukia su bet kuria iš jų, 
kokius nors politinius ry
šius, -— ir atstato nepri
klausomą Lietuvos Valsty
bę.

Tai ir buvo Lietuvos 
V ai stybės nepriklausom y- 
bės paskelbimo diena.

Šiandien tenka padaryti 
nors trumputę apyskaitą, 
tų pirmųjų, dvidešimties, 
mūsų tautos nepriklauso
mo gyvenimo, metų, — 
taip sakant — balansas.

Bet ar galimas toks ba
lansas? Taip, jis sunkiai 
įmanomas: Nemaža ei'ė 
metų, žmonių nuomonių į- 

i vairumas, visoki, nauji 
' gerybių perkainojimai ir 
t.t. — tai tos kliūtys, ku- 

į rios visada stos skersai 
i kelio kokiam nors, taria- 
• mam. objektyviam praei- 
i ties faktų įkainojimui.

Bet kiekvienas, kaip jis 
--j tatai supranta — turi mo- 

ralės teisės, — gal kiek ir 
kartais, saviškai, netoli
mos praeities, įvykius ver
tinti.

Prieš dvidešimts metų, 
Valstybės Taryba Vilniuje
— beveik nieko, užpakaly 

į savęs neturėjo, tik moralę.
y i šventą, teisę pasakyti ką 

_** j- f mano; 
ir skaito teisinga — atvi
rai pasakyti Visiems. Pa
sakyti visiems ar tai jiems 
patiks, dr kai kam ir la
bai nepatiks. Jie — Vals
tybės Taryba — dar ture- 

minias beginki ios 
i liaudies, ištroškusios ne- 
I priklausomybės.
j Praėjo eilė metų. Šven- 
Įtėme nebe vienas sukak- 

Valstybės morales 
ir materialės jėgos didėjo, 

i augo. Valstybės aparate 
nebetrūksta prityrusių 
žmonių. Dėlto darbas eina 
sklandžiai ir toliau tobu
lėja. Piliečių saugumas 
patikrintas ir įvairūs nusi
kaltimai beveik be Žymes
nių išimčių — išaiškina
mi. Įvairios piktadarybės 
darosi retos ir dar beveik 
mažėja.

Krašto apsauga nuo išo
rės priešų stiprinama. Jai 
nesigailima net laisvų au
kų. n Kareivis — visų ger
biamas Tėvynės Gynėjas.

Susisiekimas vis tobuli-

ją Paryžiuje ir finansiškai 
rėmė jos visus darbūs. .į 
Taip reikėjo daryti, nes 
karo nukamuota Lietuva 
pati viena to padaryti ne
įstengė, t. y. pakelti savo 
delegacijų kelionės ir dar
bo lėšas. Be to, Tautos 
Fondas šelpė mokslus ei
nantį jaunimą, kad jis pri
siruoštų tautos ir naujai; 
atstatomos Lietuvos vals
tybės darbui. Nėra nė vie
no svarbesnio mūsų tautos / 
reikalo, kurio Tautos Fon-j 
das nebūtų gausingai pa-Į 
rėmęs. Lietuviai katalikai 
septynis šimtus tūkstan
čių dolerių i Tautos Fondą 
sudėjo. Jei ne tos katali
kų gausingos aukos, ir 
šelpimo darbas būt buvęs 
a pleistas, ir kova dėl tau
tos nepriklausomybės būt 
buvus Žymiai sunkesnė.

Amerikos lietuviai kata
likai, pažvelgę į savo nu
veiktus darbus per Fedc- 
racijos rūpesčiu suorgani-;.. dien 4 iaučia 
zuotą Lietuvių Tarybą ir slanaien J1 Jaucia' 
Tautos Fondą, tikrai gali 
pasididžiuoti ir pasidžiau
gti, kad jų rūpesčiai, dar
bai, prasišventimas ir pasi
aukojimas nenuėjo veltui, 
bet apvainikuoti mūsų my
limos Lietuvos laisve ir 
nepriklausomybe. Minė; 
darni 20 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo sukaktį ir sa-f 
vo nuopelnus šiek tieki ir mj|*1 
daugiau įvertinkime, kad 

f Čia auganČioji lietuvių 
karta matytų, ką mes esa
me padarę jų tėvų kraš
tui, kad jie jį daugiau 
brangintų, juo didžiuotųs, 
keltų jos vardą ir reikale 
gintų. Prisimindami ir sa
vo darbus it plačiau kalbė
dami apie tas begalo sun- 

isų tautos dėl ne-

jo

• v

.<•»

jaunojojpon, kad šelpti nuo karo Y entuziazmą 
nukentėjusius lietuvius ir Rart°j- 
padėti Lietuvos veikėjams Leonardas šimutis,
kelti mūsų tautos nepri-1 ALRK Fed. Sekretorius. «
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Ką Mes Pergyvenom Prieš 20 Metą

kilus Rusijoje ant-

Lietuvos vaikai išblaškyti po pasaulį. — Tolimieji Ry
tai. — Nepriklausomybės gaudau — Mūsų ilgesys. — 
Ką mes girdėjom Virbaly? Ką pamatėme Vytauto 

prospekte?..

_____ __________1 _• L.--—___ _ 1 - ------ -

Susipratau

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. I". Juškaitis —- I*irniinink:-s; P. Maukus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. l’ikĮalytė —- II Vio-l’ii ininiukas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Motr St., \Vorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
(i ('oinmotnvetdtli A\e., U’oreesler, Mass.; A. Zaveckus ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai: .1. Ruja — Redaktorius, Marianapolis 
College. Tliotupson. Conn.

Dieną ir naktį, gūdžiai cija dar labiau sujudino 
Lietuvos vaikus, sveti
muose kraštuose išblašky
tus. Jie atvirai proklama
vo turėsiančią atgimti ne
priklausoma Lietuvos val
stybė. Mes apie tai sužino- 
davom iš ėjusių tuo laiku 
Rusijoj laikraščių: “Lietu
vių Balsas”, “Vadas”.

Bet ir tos neaiškios ži
nios dingo ir viltys prite
mo 
rąjai — Lenino revoliuci
jai.

Mus apie Lietuvą, kad ir 
labai neaiškiai informavo 
Amerikos lietuvių lai k-

begriaudžiant priešų pa
trankoms, Lietuvos vaka
ruose — mes atsisveiki
nom ašarodami savo arti
muosius — ir patraukėme 
į rytus. Ne savo noru va
žiavom. Rusų kariuomenės 
ginkluoti pulkai traukė 
pilnais traukiniais į vaka
rus, o naujokų dar neor
ganizuoti ešalonai į rytus.

Tai buvo ankščiau dar 
kaip prieš dvidešimt me
tų ; Didysis karas buvo pa
čiame įšėlime. Ir mums 
skaudėjo širdį paliekant 
savuosius, bet dar sun
kiau buvo prisiminus, kad raščiai. Jų tarpe žymiau- 
v«ž mėnesio ar kelių — mū- šią informacijų rolę lošė 
sų tėviškė atsidurs,—gal, 
greičiausia, — karo lauke;.

Mes — naujokų trauki
nys, — vis slinkom pama- nutrūko. 1918 metais už

tai greitai važiavom virė Rusijoje Dilietinis ka
ras — ir beveik ermatiš- 

Važiavom ne dieną, ne sa- kai uždarė visokį susisie- 
vaitę, bet, rodos, daugiau kimą su Tolimaisiais Ry

tais. Tai buvo tamsiausias

Bostono “Darbininkas”.
i Su vakarais, ir taip silp
nas susisiekimas — visai

žu,
vis tolyn ir tolyn į rytus...

Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos, Klaipėdos mieste ir visame 
krašte buvo pastatyta daug gražių rūmų. Šiame atvaizde matome puikią, mo
derniškai įrengtą Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligonine

ne mėnesį. Toli paliko
gimtinis kaimas, platūs, laikotarpis. Nieko nežino- 
dideli Rusijos laukai, pa- jome, tik jautėme, kad 
liko užpakaly Volga, persi-. Lietuvoje, atsidūrusiole 
kėlėme per uoluotus Uralo kovų laukuose — siaučia 
kalnų grandines. i didelis vargas, — ar dar

Ir dar nebuvo galo. Jau gyvi pasilikę mūsų, tėvai, 
Sibiro taigos ir lygumos, gentys, pažįstami? Gal iš
baltu, lapkričio mėnesio, ,badėję laukia nežinomos 
danga apklotos. Iš čia jau(rytdienos? Ką ir kaip pas 
jokio garso apie Didįjį Eu- juos elgiasi okupantai”.. 
ropos karą tartum nebe- Tokie ir panašūs klausi- 
būtų, jei nuolatos nesusi- mai mus neapleido nė die 
tiktume dažnų ir prikimš- ną. nė naktį.
tų ilgų traukinių, pilnų Mūsų lietuvių, kelių de- 
ginkluotų kareivių, kurie šiničių būrelis Charbine - 
skubino į vakarus. dažnai tai vieni, tai kiti,

Pervažiavom visą Sibi- suėję atsitiktinai, ar tyčia 
rą. Pervažiavom Mandžiū- susirinkę — svarstyda- 
rijos sieną. Ir dar, — dat vom Lietuvos padėti, 
tūkstantį kilometrų i rv- Troškom savo tėvynei ri
tus. Įsiškos nepriklausomybės

Charbino mieste mes ir laukėme iš vakarų tik- 
sustojome išsikraustėme resnių ir linksmesnių ži- 
iš “tepluškų” (apšildomų nių. 
prekinių vagonų) ir jau 
mus nuvedė i kareivines.

Taip 1914 m. f “ '
šventėms mes buvo atsi- si spausdino maž daug to- 
dūrę Tolimuose Rytuose. _ , L J

Tolimieji Rytai — nebe- tūros, žinutę: 
reikalo jie taip vadinami.
Tik tiek tenka pasakyti, kos: Vilniuje š. m. lapkri- 
kad jie jau Arijos rytuo-
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1918 m. lapkričio mėne
sio, kelintą tai dieną — 

Kalėdų vietos rusų dienraščiai at-

kia, rodos, Reiterio ager.-
_: “Paskelbi

mas Lietuvos Respubli-

čio... dieną Tautos Taryba 
se prie Didžiojo vandeny- paskelbė nepriklausomą 
no: arba dar toks pavyz- į Lietuvos Respubliką; res- 
dys: — birželio mėnesy publikos prezidentu išrin-
Lietuvoje, dar saulė ne- ktas Ulmanis”.
spėjo nusileisti už hori- Perskaitę šią žinutę — 
zonto — Tolimuose Rytuo- mes lietuviai patrijotai
se toji pat saulė — tą pa- bėgiojome vieni pas kitus 
čią minutę jau išnaujc džiaugdamies, bet sykiu 
užteka ir šviečia... kiek nustebę, dėl prezi-

Didysis karas ėjo didyn, dento negirdėtos pavar- 
ir nesimatė galo. Lietuva dės? Ulmanis, — mesir nesimatė galo. Lietuva dės? Ulmanis, — mes iš 
jau buvo okupuota vokie- viso nebuvom girdėję... 
čių. Kurį laiką dar pasiek- Mes sanprotavom, kad Čia 
davo Charbiną “Rygos 
Garsas”, bet jau apie Lie
tuvą nieko, beveik, nebeži
no jom. Išguiti iš savo so
džių lietuviai, su visomis 
šeimomis, vaikais ir ma
žais kūdikiais. Jie buvo ve
žami tais didžiuliais Rusi
jos plotais, ir išsklaidyti 
nuo Petrogrado iki Ode
sos, nuo Dniepro iki Vol
gos. O kiti, tremtinių eša- 
lonai ėjo jau mūsų pir
miau minėtu keliu — į To
limuosius Rytus.

Lietuviai, pasiblaškę po 
svetimas prieglaudas, ne
apkenčiami, niekam žino
ma iš vietinių neįiereika- 
lingi — ima, savo vadų ra
ginami burtis į organiza
cijas, steigti mokyklas ir 
leisti savo laikraščius.

1917 m. Rusijos revoliu-

i

yra koks pavardės iškrai- 
pimas? Mes nė kiek neabe- 
jojom, kad “Vilniuje buvo 
paskelbta Lietuvos Respu
blika0...

Nors tąja žinią, kaip tik 
turėjo džiaugtis mūsų 
Šiaurės brolių tauta. Ta
čiau vietos latvių kolonija 
šį įvykį praleido, kaip ir 
nepastebėjusi.

Kad Lietuva, kaip nepri
klausoma valstybė, buvo 
paseklbta, prie keletą mė
nesių, Vilniuje, vasario 16 
dieną — to mes, kaip ma
tote, nežinojom.

1919 m. sausio mėn. įvy
kęs Irkutske Lietuvių su
važiavimas — išnešė rezo
liuciją, reikalaudamas iš 
kitų tautų, pripažinti Lie
tuvai teisę įkurti savo 
nepriklausomą valstybę.

v •
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20 Metų Balansas
(Pradžia 4 pusi.) lydžiai — vargiai kas nors 

’ įveiktų perskaityti.
Čia kiek ilgėliau susto- 

i jau ties spauda. Nes spau
da yra šeštoji didžiojo pa
saulio galybė. Spauda su- 

i lošė didžiausią rolę, kad 
mes vėl atgavom savo 
valstybės nepriklausomy
bę. Per didelį spaudos 
bendradarbiavimą šian
dien pasiekta tų žymių 
medžiaginių ir dvasinių 
gerybių Lietuvoje, 
bus spauda, toki bus 
t ei ties Lietuva.

Spauda, mokykla, 
pyčia

Tik kiek vėliau, iš Ame
rikos “Darbininko” mus 
pasiekė linksma žinia, kad 
Tautos Tarybos vienbal
siai buvo paskelbta Lietu- / 
va nepriklausoma ir pir- j? - 
imioju prezidentu išrink- į 

tas Antanas Smetona.
Mūsų lūkesčiai, rodos, 

jau pildėsi. Tik vėl ateida
vo liūdnų žinių, kad vokie
čiai nesiskubina iš Lietu
vos išsikraustyti, kad pra
dėjo veržtis iš rytų raudo
nųjų bangos, kad galiau 
lenkai klastingai tykoja 
pagrobti pačią Lietuvą.

Patys pirmieji sukruto 
Lietuvai į pagalbą Ameri
kos lietuviai. Jie kaip mes 
išskaitėme iš jų spaudos— 
ėmėsi organizavimu viso
keriopos pagelbos Lietu
vai: — kūrė šelpimo fon
dus, rinko aukas, aukas 
skurde ir . badaujantiems 
aukas ginklams ir t.t. Ge
rai atsimenu, kaip buvo jų 
mestas šūkis — pirkti šau
tuvą lietuviai savanoriui 
ar kareiviui, paaukojant 
tam reikalui po dešimt do
lerių. Nežinau, kiek ameri
kiečiai tuomet yra sudėję 
ginklams, žinau tik tiek, 
kad ir iš Tolimųjų Rytų 
lietuvių yra siuntę, iš savo 
skurdžių sutaupų — de
šimtį dolerių, kad įdavus 
ginklą vienam pirmųjų lie- 
tUvos kareivių.

Ėjo 1920-ji metai. Jie 
buvo liūdni lietuviams. 
Mes staiga patyrėme iš 
vietinės rusų spaudos, kad 
lenkų kariuomenė, vado
vaujama generolo Želigov
skio — užėmusi Lietuvos 
sostinę Vilnių; lenkai ver
žiasi gilyn į Lietuvą, ir 
Lietuvos vyriausybė šau
kiasi Tautų Sąjungos...” 
Šį sykį jau Reiteris nesu- 
melavo. Jie napaskelbė, 
kad . “vidurinioji Lietuva 
sukilo”, bet tiesiai pagar- ! — 
sitio, kad lenkų kariuome
nė, užėmė Lietuvos sostinę 
ir veržiasi tolyn...

Tolimųjų Rytų lietu
viams tai buvo pirmas, il
sios spalių, gedulas. Sus
paustą širdimi tą Reiterio 
žinutę skaitėme, ramino- prasideda Lietuvos valsty- 
mės, kad gal būt čia bus bė?... 
kokia “klaida”, nors tais ... Už keletos valandų 
pasiguodimais, tur būt nė mes prieš Kauno stotį, 
vienas netikėjome. Tyliai išsikraustom iš va-

Auštant 1921 pavasariui, gonų. Mes stoty. Per išei- šmingiausių tautos gyvy- 
kėlienrtS Tolimųjų Rytų lie- namas rūmų duris pasiro- bes reiškinių. Dorovės kie- 
tUviams, sužybo netikėta. ' dė vaizdas: — Sustoję žiū- stėjimui be auklėjimo šei- 
staigi viltis — grįžti į Lie- t im — Vytauto prospek- moję mokykloje ir bažny- 
tuvą. Toki viltis, greit pa- tu, tvirtu žingsniu žygiuo-i čioje — dar labai didelės 
matyti vėl savo- tėvynę, ja kareivių kuopa, pilkais, reikšmės turi aplinkuma, 
dabar nepriklausomą vals- metaliniais- šaįmais, ant Didysis karas, biznio ir 
tybę. Skubiai ruošėmės, galvų, ; dainuodami: —įlaisvamaniškoji spauda 
bėgiodami tvarkėmes, ge-.w 
rųjų tautiečių padėdami, — niekad nedejuojam!” 
kurie žinoma, tartutn' su, — Mes nebeatlaikėme: 
p&vydu žiūrėjo į mus lai- ir ašaros nutekėjo per menėj kuklumas 
minguosius,; kurie netru-skruostus.

jyali naudotis knygomis ir ; 
- liesesnį laiką naudingai 
ar maloniai praleisti. Ten
ka paminėti, kad biznio 
sumetimais, daug yra lei- j 
džiama abejotinos vertes ‘ 
ir dargi visai blogų kny
gų. Tokių knygų bibliote
kose nėra. Valstybinėse 
bibliotekose randa vietos 
tik geros knygos. Ten tarp 
kitų randi ir gražiuosius 
religinės literatūros ir ka
talikų mokslo veikalus.

Keli metai atgal, girdė
jau tokį išsireiškimą apie 
knygas: — “Gerų knygų 
neverta skaityti; vis tmk 
jų neperskaitys. Skaityti 
reikėtų tik — pačias ge
riausias. Ir pačias geriau
sias perskaityti reikia 
daug laiko”. Bet tenka pri
durti — kad ir pačių gė
lųjų, — šiandien, ir tik lie
tuvių kalba išleistų, — a-

Koki 
ir a-

dingtelėjo man klausimas: 
‘ Kažin ką Deusdedit pa
galvos, kuomet užaugęs 
prisimins, kad jo motina 
sirgdavo parėjusi iš ba
liaus. Ar tikrai galiu sa
kyti, kad niekam blogo ne
dariau, gerdama svaigi
nančių ašarų?”

Su vyru pasikalbėjau. 
Matėme, kad kas kart vis 
sunkiau buvo susilaikyti 
nuo gėrimu. Pamatėme, 
kad alkoholis jau buvo ta
pęs ponu ir tik sunkiai 
prašalinamu valdovu. Su
sipratome — kad gerdami, 
darėme blogo sau ir savo 
sūneliui. Pasiryžome troš
kulį pasotinti gėrimais — 
iau ne alkoholiniais, bet 
tokiais, kurių visa šeima 
galėjo gerti. Ir jau nesi
gailime prašalinę vynus—• 
ir nesigailėsime.

Ar žinome, mes tėvai,

Mano vyras ir aš gerda
vome šampaną, creme de 
mint, ir visokių kitų gra
žiai skambančių užvardin
tų vynų. Gerdavome, nes 
kiti mūsų draugai mėgda
vo juos gerti — ir gerti, 

i i kuomet sueidavome visi 
laiką praleisti. Gerdavau, 
nes “kiti taip darė”. Kam 
kas galvoje, kad geriu — 
niekam blogo nedariau. 
Skamba vaikiška — silp
navališka, “kiti taip da
rė”.

Vasarą matome berniu
kai seka cirką miesto gat
vėse — ir vien todėl, kad 
“kiti taip daro”.

Vieną rytą pasikėliau ir 
— gerokai galvą daužė ne
matomi kuolai. Išsigėrus 
alkoholinių vynu, ant ry
tojaus man visuomet 
skaudėdavo ne širdį, bet 
galvą. Bet minėtą rytą 
sirgau ir grįžau lovon.
Dienos bėgyje, užgirdau kad Jungtinėse Valstybėse 
mano sūnelį Deusdedit, sa- yra puspenkto milijono 
kantį poniai Balevičienei, j vaikučių tarp 11 ir 12 me- 
mūsų kaimynei: “Ar jū^jtų amžiaus. Už 10, 15 ne
sergate kada nors — ma- ;tų jau jie bus balsuotojai 
no mama buvo baliuje va
kar. ir šiandien labai ser
ga”. Neužgirdau ka kaimv 
nė atsakė — bet tikrai ži
nau ji daug mąstė savo 
slapčiausiose mintyse. G

• v

— suaugę piliečiai. Jeigu 
dabar maži būdami būtų 
auklėjami ir mokomi blai
vybės dvasioje — jie suau
gę panaikintų galiūnus. 
Pagalvokite. Motina.

kus gali išvisti tėvų šalį.
Balandžio pradžioje 1921. 

metų — jau mes keliavom. 
Tolimais, aplinkiniais ke
liais važiavome, ilgai plau
kėme, ir vėl važiavome. 
Per Rusiją kelias tuomet 
buvo užbarikaduotas — 
nesibaigiančių revoliuciniu 
kovų. Todėl teko plaukti 
i ris kart toliau ratu. Ir 
mes Tolimųjų Rytų pir
mieji grįžtantis Lietuvos 
vaikai — po septynių sa
vaičių, be didelių sustoji- | niversitetas 
mų, kelio — į 

vakarinę Lietuvos sieną. į Vienintelis
— Eitkūnai!.. Už kelių Filosofijos 

valandų, jau mūsų vago- varžomas, 
nas Virbalio stoty! Ką nors ir savo lėšomis ir nu
mes jautėme, matėme, gir-, komis savo Universiteto 
dėjome?!... įsikurti neleista.

Skurdi geležinkelio sto- ; Bažnyčios įtaka nemaža, 
telė. Nežiūrint, kad kaimas, kai

pastatyk kuriais atvejais, kiek da-

mokyklų. 
dauguma 
Yra dar 
vedamos,

pavyzdingos
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kus santykius, ir dažnai 
palaikydavo teisingus mū
sų reikalavimus.

Liūdna prisiminti apie 
pastebimi kaime.'pietų mūsų kaimyną. Su 

ja per visą dvidešimts pra
ėjusių metų — buvo liūd
nas, skaudus, pilnas vis 
kas kart didesnių nuo
skaudų mūsų tautai prisi-

% 
sąžines angelas sargas. — 
ne vieną, tartum neretai. 
— apleidžia, todėl dorovei 
pavojai didėja. Tokie reiš
kiniai
Mat kaimo papročiai ir 
“tradicijos” turi tendenci
jos pamėgdžioti miestą ir 
inteligentiją. Bet čia kiek 
“pavėluota”, nes kaip jau
minėjau — inteligentija i minimas, 
vis labiau ir labiau domisi 
religiniais klausimais.

Tai toks, trumpais bruo- “klupdyti ant kelių”. Ta- 
dabartinis Lietuvos čiau Lietuva kietai; ir ^ar- 

bingai kiekvieną sykį sa- 
nors ją

Mūsų vakarų kaimynas, 
j ne sykį norėjo Lietuvą

baž-
— turi didžiausios 

auklėjamosios galios. Kaio 
tos galybės veikia jaunuo
menę — visi jaučia.

Katalikai per spaudą, 
mokyklas ir bažnyčią auk
lėja jaunimą.

Katalikai, nuo pat Lie 
tuvos nepriklausomybės 
pradžios, gyvai tuo rūpi
nosi. Sukūrė savo spaudą 
“Žiburio” ir “Saulės” dr- 
jos įkūrė keletą vidurinių 
ir aukštesnių 
Tik deja — jų 
suvalstybintos, 
kelios vienuolijų 
ištikro
gimnazijos. I vienuoliu ve
damas gimnazijas, leidžia 
savo vaikus net nekuria vidaus gyvenimas. Belie-i 

kia čia tik priminti santy- vo teises apgynė, 
kius su kitomis kaimvni- ir labai spaudė ekonomi
nėmis valstybėmis. niai sunkumai.

Latvių tauta, ir artima Dvidešimt metų — Auk- 
šiaurės kaimynė-valstybė ščiausis leido tvarkytis— 
— tai bus gal vienintelė savarankiškai. Ir nors pir
su kuria kaimyniški san- mais nepriklausomo gyve
lyki ai niekad nebuvo su- nimo metais, daug kas no- 
drumsti. Tie santykiai vis rėjo pranašauti sunkų 
dar daros nuoširdesni ir mažųjų valstybių gyvavi- 
artimesni. Toliau eina mą. Bet gyvenimas paro- 
SSSR., su kuria, kad ir nė- dė, kad pasiryžusi, nors ir 
ra šiuo metu tiesioginių maža tauta, gali gyvuoti 
sienų, tačiau ši valstybė neblogiau, kaip didelės 
nežiūrint didelio ideologi- tautos ir valstybės ir savo 
nio skirtumo — visad na- taikią kūryba didinti žmo- 
laikė su Lietuva kaimyniš- nijos kultūrinį indėlį.

laisvamaniai. Tik iš to ga
lim spręsti, kaip jos tinka
mai pastatytos.

Aukštoji mokykla — U- 
j katalikų pa- 

pasiekėme geidavimą nepatenki n a.
— Teologijos- 
fakultetas su- 

Katalikams

Jonai! 
iešmą ant antros linijos!” rosi abejingas 
— suskambėjo skambus gentija kas kart labiau do- 
lietuviškas garsas... Tokio misi religija ir remia Baž- 
skambaus lietuviško Įsa- nyčią. Tik gaila, kad vals- 
kymo mes... kiek metų, — 
ką aš sakau? — niekad ne
girdėjome... Argi jau čia

^9 tybė ir Bažnyčia dar neina 
ranka rankon. Yra net sa
koma, kad kartais iš to
kios padėties išeina Baž
nyčia dar šviesesnė ir ga- 
jesnė ir jos pastangos — 
vaisingesnės.

Dorovė. Tai vienas reik-

Mes Lietuvos kareivėliai j čia padarė neigiamos įta
kas. Nors liūdna, bet ten- 
;ka pažymėti, kad jaunuo- 

sumažū- 
jo, gėdos jausmas — tasai

žais

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, šv. 
Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Lawrcn- 
re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyriai 
prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

Apskričio Valdyba —
Pranciškus Strakr.uskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA z

Dramą “Skriaudi^ Kelių” ir P»tesę “Savanoriai”
Vasario 27 d., 7:30 vai. vakare — Athol, Mass. .

• Kovo 6 d., 7:30 vai. vakare — Providence, R. I.

i

Kovo. 13 d., 2:30 vai. po pBtų — Ansonia, Conn. , 
Kovo 13 d., 7:30 vai vakare — Waterbury, Conn.
Balandžio 3 d. 7:30 vai. vakare — Brockton, Mass.

, i



Antradienis, Vasario 15 d., 1932 D A R BI N I N K A S 
tik kiek moka rašyti, siųs- ma.
ti žinias “Darbininkui”, kad taip vieningai darbuo- 
Rašykime apie darbus, lie- jasi, o ypač garbė 64 kuo- 
tuvių gyvenimą, vestuves, uos Sąjungietėms, kurios 
mirimus, susižeidimus ir bendrai, gėlėmis pasipuo- 
kitokius įvykius, o pama- '
tysime, kad mūsų koloni
jos skyrius bus įdomiau
sias. (Pagirtinas paragi
nimas. Sveikiname 
Korespondentę O. 
linkime sveikatos

6
Garbė Sąjungietėms

ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

v •

f Vėžio Liga

šusios, dalyvavo. O.Y.

WORCESTER, MASS.
I

RADIO VALANDA
Šv. Kazimiero parapijos 

mokyklos mokiniai dai
nuos iš W0RC stoties 15 
dieną vasario 4:30 vai. po 
pietų. Programa bus įvai
ri. Pirmą dainelę sudai
nuos anglų kalboje. Po to, 
bus paaiškinta programa 
lietuvių kalboje. Bus su
vaidintas veikaliukas “Už 
Tėvynę” ir Tautos himnas. 
Minėta programa bus pa
minėti 20 metų Lietuves 
nepriklausomybės sukak
tį. Todėl visi lietuviai savo 
Radio nustatykite ant 128 
kilocycles ir klausykite 
lietuvišku dainelių ir vai
dinimo. Programai vado
vauja Šv. Kazimiero Vie
nuolyno Seselės.

Vasario 16 dieną, 7:30 
vai. vakare, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, gražiau
sia programa ir patrijotiš- 
kos prakalbos. Tai bus Šv. 
Kazimiero parapijos iškil
mingas minėjimas 20 metų. 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties. Kalbės mie
sto majoras John J. Sulli- 
van, kun. Dr. J. Starkus, 
kun. A. Petraitis, kun. K. 
Krušnauskas. adv. A. Mi
leris ir kiti. Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vado
vaujant muzikui J. Žemai
čiui. sudainuos naujausias 
gražiausias, patrijotiškas 
dainas. įžanga visiems dy
kai. Todėl visi į šv. Kazi
miero par. salę vasario J P. 
dieną. Kviečia Rengėjai.

VYČIU EKKURS1JA BUS 
SKAITLINGA

| merikoj pasų neduos, bet 
reiks kreiptis tiesiai į Kau 
ną, į užsienių ministeriją, 
bet paskutiniuoju laiku : tvermės. Red.). 
pasklydo gandai, kad ir 
konsulai išduos Lietuvos 
pasus, bet vienok neaišku. 
Todėl norintieji važiuoti 
skubiai kreipkitės visoms 
informacijoms į “Darbi
ninko” agentūrą ar pas 
ekskursijos vadą inž. A. 
J. Mažeiką 145 Taylor SI., 
Brooklyn, N. Y. Laukda
mi galite nesuspėti su eks
kursija važiuoti.

Važiuodami su L. Vyčių 
ekskursija turėsite proga 
pamatyti visus didžiuosius 
Europos centrus kaip tai: 
Paryžių, Berlyną, Londo
ną ir gražiąją Olandiją.

Ekskursijai vadovauja 
pats Vvčių Centro pirm, ko labai gerai.
A. J. Mažeika. Jis yra va- buvo pilna žmonių ir visi 
žiavęs jau kelis kartus, buvo patenkinti 
Todėl kelionėje turėsite----------------------
gabų vadą.

Visi į Lietuva su 
Vyčių ekskursija!

Gerb. 
Y. ir
• • vir įs-

PHILAOELPHIA. PA.
» -

v •

Liet.
P

DETROIT. MICH.

Liet. Vyčių ekskursija 
ruošiama sekančią vasarą 
gegužės 21 d., Holland-A- 
merica linijos laivu Nieiuv 
Amsterdam. atrodo, kad 
bus gan skaitlinga, per 40 
ekskursantų jau užsire
gistravusių, didžiumoj 
jaunimas.

Apart jaunimo, yra ir 
senesniųjų bet su jais su
sidarys daugiau sunkeny
bių, kadangi didžiumoj ne
turi Lietuvos pasų ir nesą 
Amerikos piliečiai.

EDW. V, WARABOW
(VVRUBLTASKAS) 

LIETUVTS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORUOOD. MASS 
TEL Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEI. Rr.xlrtor. 2005
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pradėjo augt. Pavyzdžiai, 
gali prasidėt blauzdoj, o 
pc nekurio laiko kraujas 
gali pernešti mažus vėžio 
gabalėlius (celių grupes) 
i plaučius ir ten pradeda 
augt iš karto keliose vieto
se. Žmogus nustoja apeti
to, svoris krinta, visai nu
silpsta ir taip — negydant 
— priveda prie mirties.

VĖŽYS MĖGSTA?
Dažniausia vėžys pasi

taiko senesniems žmonėms 
nuo 40 metų iki 70 m., 
daugiausia 50—60 m. Ta
čiau vėžys nėra toks jau 
retas svečias ir pas mažus 
vaikus; jie serga dėl tokio 
iau apsigimimo. Tenka pa
sakyt, kad kuo jaunesnis 
žmogus suserga vėžiu, tuo 
sunkiau serga.

Ypatingai vėžys mėgsta 
odą, skrandį, žarnas, gim
tu vę, krūtį, stemplę, tul
žies pūslę, šlapumo pūslę, 
^erklę, liežuvį ir taip to
liau.

Iš visu susirgimų vėžio 
liga 1/3 tenka skrandžiui 
(Kauno miesto ligoninės 
duomenimis skrandžio vė
žiui tenka net 44,2% ). An
trą vieta pas vyrus užima 
lūpos vėžvs, o pas moteris 
krūties vėžys.

AR DAUG SERGA 
VĖŽIU?

Kiek Lietuvoj — tikrai 
pasakyt negalime, nes pas 
mus nėra tiksliai regis
truojama, nėra tikslios 
statistikos. Latvijoj per 
dvejus metus užrašyta 
3704 vėžio atsitikimai (iš 
jų 1168 skrandžio vėžio).

Vėžys laikoma viena iš 
dažniausių ligų. Per gydy
tojų kongresą minėta, 
kad, pavyzdžiui, Danijoj 
kiekvienas dešimtas mir
ties atsitikimas pareina 
nuo vėžio. Iš to jau galime, 
suprasti vėžio ligos baisu
mą ir dažnumą.

VĖŽIO GYDYMAS
Dabar paklausite, ar ga

lima išgydyti vėžį? — 
Taip, tikrai galima. Tik 
nereikia pavėluot.

Kuo ankščiau vėžys pra
dedamas gydyti, tuo leng
viau ir tikriau sugydomas. 
Tikriausias gydymas yra 
operacija — pašalint, kad 
nei žymės nepaliktų. Jei 
paliktumėm nors kiek, — 
vėl pradės augt, neretai 
dar pikčiau.

Kai vėžys išsiplečia, pa
sidaro didelis, platus, ke
liose vietose — operuot 
nebegalima. Bet ir tais at
sitikimais mokslas surado 
(palygint dar neseniai) 
gerų priemonių padėt — 
tai rentgeno ir radijo spin
duliai.

Čia nėra galimybės išaiš
kint kaip pažint skran
džio, ar lūpos, ar krūties, 
ar kitų vietų vėžį. Dar ten
ka paminėti, kad ir gery
binis navikas gali pereit į 
vėžį. Jei geryb. navikas 
metais stovėjęs vienodas 
staiga pradeda augt, gana 
greit didėt, tai reikia pasi
skubint pas gydytoją išsi
aiškint, ar neatsirado vė
žio. Kilus įtarimui, ypač 
senesniame amžiuje, ar 
nėra vėžio, reikia nieko 
nelaukiant gydyti.

U—V. ž.

Apie vėžį esame visi gir- Mums užtenka žinoti, kad 
dėję. Tik nedaugelis teži
no, kas tai per liga. Jei su
serga kas nors iš artimųjų 
vėžiu, tai neretai dėl neži
nojimo bijoma arčiau pri
eiti, kad neužsikrėstu. Ši 
baimė yra visai be reikalo. 
Vėžvs nepriims, dėl to ga-

I lim būti ramūs.
KAS VĖŽĮ SUKELIA
Į ta klausimą bando at

sakyti ne viena mokslo te
orija, tik jų išvedžiojimai 

*. riums sunkiai prieinami, 
i Reikia pasakyti, kad sis 
klausimas nėra • toks iau 
paprastas, be to — galuti
nai dar neišspręst a s. 

riu brangiau. Užsisakyti 
salima pas sekančius

j vėžį sukelia ne bakterijos. 
; kuriomis būtų galima už
sikrėsti.

Vėžio atsiradime didelės 
reikšmės turi ilgas nuola
tinis jaudinimas, erzini
mas kurioj nors vietoj. Pa
vyzdžiui, yra toks faktas: 
lūpos vėžys (dažniausia a- 
patinės lūpos) yra paly
ginti labai dažnas ir tai 
dažniausiai pasitaiko vy
rams, ypač rūkantiems ta
baką. Ar čia neturi įtakos 
rūkymas? Jis, manome, ir 
sudaro ligą, vadinamą 
chronišką, ypatingai apa
tinės lūpos erzinimą, jau
dinimą. Šią teoriją pare
mia ir tas dalykas, kad 
veži galima dirbtinai su- 

LDS 5-tos kn. narius: p J kelti pelėms, tepant jų au- 
Jokubauską, B. Šilkauska, ’jį kokiom ^nors jaudinan- 
J. Totilą ir kitus, kuriemedžiagom, pavyz- 
sutiks patarnauti. i džiui degutu. Tokį ilga

Prisirašant prie kuopos budrumą gali sudaryti ir 
įstojimo mokesnio nėra, chroniškas uždegimas, pa- 
Būdamas LDS 5-tos kp.ivvzdžiui- prie ilgai negv- 
narys-rė moka $3.00 i me- dvtos odos džiovos gali 
tu s 'iš anksto arba no 25 prisidėti ir vėžvs. Turi 
centus į mėnesį už “Dar- reikšmės ir kiti veiksniai, 
bininko”, kuris siunčiamas ^pt .čia yra neįmanoma 
į namus du kartu į savai- į 
tę.
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Sausio 30 d. įvyko Šv 
Vardo draugijos jaunimo 
balius. Dalvvavo daug 
žmonių ir visi praleido 
linksmai laika.Atvažiavę į miestą, jei

gu norite pailsėti, tai užei
kite i miesto knygyną, 
t ies Hudson ir Crovlev 
krautuvėmis. Ten rasite į- minga vakarienė pagerbti 
vairiu knygų ir laikraščių, kleb. kun. Ig. Valančiūną, 
nemažai ir lietuviškų ne jo varduvių proga. Vak 
tik šioie šalyje leidžiamų, 
bet ir Lietuvoje. Patartina 
išsiimti “library card”. 
Šiame knvgvne dirba keli 
lietuviai ir jie saviems no
riai patarnaus. O.Y.

Vasario 6 d. įvyko iškil-

.3.

rienę surengė parapijos 
veikėjai. Buvo pilna sve
tainė žmonių. Mokyklos 
vaikuviai, vadovaujant 
Sesutėms ir parapijos cho
ras. vadovaujant varg. 
Mickūnui. išnildė progra
mą. Visą laiką uroio or
kestras. Kleb. kun. Valau. 
Čiūną sveikino ir linkėk; 
ilgiausiu metų ir įteikė 
dovanėliu. Lai Dievas su
teikia mūsų mylimam kle
bonui sveikatą. P.K.

Rytinių Valstybių Žinios

Sausio 23 d., Šv. Jureio 
parapijos svetainėje, ivvko 
Moterų Sąjungos 54 ku. 
vakarienė ir šokiai. Pavy-

Svetaine

progra-

i

I
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HARTFORD. CONN.
LDS 6-tos kuopos susi

rinkimas įvyksta šį vaka
rą, tai yra, vasario 15 d.,

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sausio 30 d., Šv. Jurgio 

lietuvių par. svetainėje į- 
vvko gražus vakarėlis, ku- vai., parapijos mokyklos 
rio programą priruošė ir u ame mažoje salėje. Kvie- 
vadovavo Seservs Pranciš- čiami visi nariai, ypatin-

kestroj dalyvauja du lietu
viai muzikantai: Jurgis 
Dovidonis (smuikininkas) 
ir A. Pikutis, viola. Lietu
vių pavardės dabar visur 
randasi.

I Jack Sharkey vėl buvo 
atsilankęs į Hartfordą 

Rietės. Programą susidėjo gai tie, kurie yra atsilikę kaipo ristikų teisėjas, 
iš dainų, manologu. diaiC- ' S!l mokesniais. Prašome Foot Guard Hali. Jo būvi-

• ■•• • ’ atsilyginti. Kuopos rengia- mas ten patraukė daug
‘Darbininko’

fondui i- 
vvks kovo 1 d. Komisija 
darbuojasi; platina tikie- 
tus. Kriaučiai žada ir spo- jie subytino Portland All 
są iškirsti, kad tik ‘Bingo’ Stars ir Waterbury’o Jo- 
pavvktų. Kuopos valdyba nio Holy Name Team. 
susideda veik iš kriaučių:;----------

‘ s iri Beveik visuose Hartford 
Raporteris kaip tai fabrikų ir ofisų 

basketball komandose ran
dasi lietuviu, kaip tai: Kli
mas, Šimkus, Brendza, 

1 Puodžiūnas, kuris per vie
ną punktą laimėjo garsų 
Hartford High ir Bucke- 
lev High Basketball ga-i 
me), ir daug kitų. Fuller 
Brush ratelį beveik išimti
nai sudaro lietuviai. Jie 
žaidžia ir Šv. Kazimiero 
Poųuonock ratelyje. Be to, 
daug lietuvių bowlina įvai
riuose rateliuose.

plačiau jie nagrinėti. 
KAS GI TAS VĖŽYS? 
Į tai galima atsakyti 

į trumpai: vėžys yra pikty- 
LDS 5-tos kp., mėnesinis binis navikas (arba pikty- 

susirinkimas įvyks 27 d. tmis naujikas, auglys), 
šio mėnesio, 1 vai. po pie- daviką suprantame kaip 
tų Šv. Juozapo senos mo- ryškiai. aprėžtą audinių 
kvklos kambariuose.

Nariai ir narės malonė
kite ateiti į susirinkimą ir 
atsineškite nors po vieną (nors guzas;

PRANEŠIMAS

gų, muzikos ir vaidinimų. atf _ 
Programą išpildė Šv. Jur- mas “Bingo” 
gio ' parapi jos mokyklos naujos mašinos 
vaikučiai. Publika buvo j 
pilnai patenkinta, ir džiau
giasi savo vaikučių gabu
mais. Programos vedėju 
buvo pats klebonas, kun. 
J. Čižauskas.

Garbė tėvams, kurie lot- Tamošiūnas, Mazalas 
džia savo vaikučius i pa- L-eonaitis. F . 
rapijine mokykla ir Sesu
tėms už taip gražų išmok
slinimą lietuvių kalbos, 
kad net malonu klausyti

O. Y.

I

Labai svarbu, kad iš mū
sų kolonijos būtu kodau- 
giausia žinučių “Darbinin
ke”, jeigu norime gauti 
daugiau skaitytojų Taigi, 
kurie turi kiek noro ir ga
limybės rašyti, turėtų sto
ti į eiles mūsų korespon
dentų. Viename jaunų lie
tuvių būrelyj štai ką nu
girdau: “Kam aš pirksiu 
lietuvišką laikraštį, kad 
nemoku lietuviškai skaity
ti; bet žinoma, kai pama-: 
tau žinutę iš mūsų miesto, 
tai ir perskaitau”. Tas pa
rodo, kad kai norime, tai 
ir salima.

Patariu visiems, kurie

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

žmonių.

Mū s ų basketballi nie
kams sekasi. Vėliausiai!

NAUJA DRAUGIJA
Šiomis dienomis mūsų 

parapijoje susiorganizavo 
nauja draugija, būtent, 
Šv. Vardo Draugija. Jau 
turėjome du susirinkimu.! 
Prisirašė nemažai vyrų ir 
vaikinų. Kviečiame para
pijos vyrus ir vaikinus, 
kurie turi 16 ar daugiau 
metų, atsilankyti į susi
rinkimus ir prisirašyti 
prie šios naujos draugijos. 
Išrinkta nauja valdyba 
šiems metams: pirminin
kas — Kazys Barolis; vi- 
če-pirm. — Juozas Sivo- 
kas; kasininkas — Alfon
sas Teraila; raštininkas 
Antanas Stanulis; kores
pondentas — Kazys Šim
kus. Dvasios vadas kun. 
Kripas. Valdyba smarki 
ir beabejo draugija šuo
liais augs ir darbuosis 
Dievui ir Tautai.

Mūsų bowlininkai ir 
bowlininkės pereitą sek- 

į madienį bowlino su water- 
I buriečiais-ėmis Park St. 
Bowling Alleys. Mergaitės 

(laimėjo, o vaikinai pralai
mėjo. Tai buvo C. L. C. ly
goje ir basketball žaidžia 
v/aterburiečiai, hartfordie- 

; čiai, New Haveniėciai ir 
; Brist (31 iečiai.
Į
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834 MASS AVĖ
BOSTON
Hig 1920
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Modern

tfOM€S

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

ŽINUTES
Ona Katkauskaitė buvo 

atsilankiusi Hartforde ir 
dalyvavo Symphony Or- 
kestros programoje kaipo 
viešnia artistė. Ona, kaip 
paprastai puikiausiai atli
ko savo rolę. Ji dainavo 
Glucko “Divintes du Styx” 

j ir Brahms ir paskui sudai
navo du encore. Vietiniai 
laikraščiai labai palankiai 
parašė apie ją. Rašėjas 
Farker, iš Hartford Times 
štabo, išgyrė ją kaipo 
Hartford “voice laureate” 
ir minėjo, kad jos balsas 
eina stipryn ir geryn.

Hartford Symphony Or-

WATERBURY, CONN.

j padidėjimą, lyg patinimą, 
ko normaliai nesti. Pavyz
džiui, pradeda augt kur 

>------------- - jis gaiį aUgt
naują narį. Taipgi noriu (prie paviršiaus, tada 
priminti, 1 
jaučiatės esą skolingi už 
laikraštį “Darbininką’’, 
galėsite atsilyginti šiame 
susirinkime.

LDS 5-tos kp. metiniame 
raporte, tarpe daugiausia 
pasidarbavusių narių, per 
klaidą nebuvo pažymėta 
šie: J. Kairys ir D. Matas.

Jiedu darbavosi nema
žiau kaip kiti. Širdingai 
atsiprašau.

J. Totilas, į

Kuopos Rašt. pavidalo, raukšlėtu, gum
buotu ar lygiu paviršiumi. 
Gali navikai išopėti tada į 
tas opas prisimeta pūliavi- 
mo bakterijų ir paviršius 

i gal atrodyt išgriuvęs, pū
liuotas (piktybiniai navi
kai).

Naviku yra gerybinių ir 
piktvbinių. Gerybiniai na- 

: vikai labai lėtai auga — 
! metais: jie auga pastoviai, 
j nesiplečia į gretimus audi- 
; nius, jeigu kenkia, tai tik 
dėl spaudimo į gretimus 
organus. Jų yra daug rū
šių. Paprasčiausias toks 

i gerybinis navikas yra vi
siems žinoma karpa.

Piktybiniai navikai au
ga greit, greit ir plečiasi į 
gretimus audinius, lyg 
medis šaknimis ar kokiais 
pirštais (gal dėl to ir vadi
na vėžiu). Vėžys greitai 
perauga aplinkinius orga
nus, perėda is sugriauna 
juos.

Be to, piktybinis navi
kas arba vėžys plečiasi po 
visą kūną kraujo ar lym- 
finiais indais; tada staiga 
pasirodo kitoj vietoj, toli 
nuo pirminės vietos, kur

kad visi, kurie lengvai pastebimas) ar gi
liau, net kauluose; bet gali 
būt bet kurioj kūno vietoj, 

j Nuo navikų reikia skir- 
j ti dėl uždegimo pasida
rančius panašius padarus, 
pav., pūlinys, votis. Pana
šumas bet gi labai pavir- 

I šutinis, todėl prityrusiam 
nesunku atskirti.

Navikų išvaizda gali būt 
labai įvairi, žiūrint kurioj 
vietoj; esti mazgo, guzo, 
kartais lyg spenio, grybo

v •

NEWARK. N. J.
Sausio 23 d., suvaidinta 

operetė “Adomas ir Ieva”. 
Vaidino Šv. Cecilijos cho
ras. vad. A. Stanišauskui. 
Adomo rolę vaidino — J 
Spranaitis: Ievos — R. 
Jurkaitienė; grafo — J. 
Krukauskas. Vaidinimas 
gražiai pavyko ir žmonės 
turėjo gana linksmo juo
ko. Choras sudainavo ke
lias gražias dainas.

Jaunimas ši metą rengia 
vasario 16 minėjimą, ku
ris įvyks vasario 20 d. Ko
mitetas susideda iš jauni
mo. Kalbėtojai, rodos, bus 
kun. Ig. Kelmelis. J. Va
laitis ir J. Simutis.

Programa bus graži. Bus 
suvaidinta “Laisva Lietu
va”, ir choras sudainuos 
atitinkamas dainas 
dienai.

i

DARBAI
Žmonės visur dejuoja,! 

kad mažai dirba, kiti visai 
nedirba. Pragyveni mas 
brangus, ypatingai dabar 
žiemos metu. Pereitą sa
vaitę bedarbiai gavo pir
mus čekius iš bedarbių ap
draudos fondo. Nors ne
daug, bet vis geriau kaip 
nieko.

DĖMESIUI
Kurie norite užsisakyti 

laikraštį “Darbininką” nu
piginta kaina, pasiskubin
kite užsisakykite šį mėne- 
sįš Kitą mėnesį bus dole-

tai

pa-Vasario 13 d. įvyks 
rapijos “Bingo”. Pelnas 
eina mokyklos ir Seserų 
palaikymui.

Choras turės šokius, Už
gavėnių vakarą, parapijos 
naudai. Įžanga tik 25c.

Taipgi choras turės savo 
privatinį vakarėlį nauju 
narių priėmimui, vasario 
22 d., vakare. Visi seni, 
jauni choristai ir svečiai 
galės kartu vakarą pra
leisti. Ypač jaunimas kvie
čiamas.

s:s:sjs2s:s:s:s:s:<s2s:s:$:sxs:s.$:<s>:
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BROCKTON SAVINGS BANK
Į8TOK Į CHRISTMAS CLŪB 

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL” > * 
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"Mačiau Pragarą!”
sako rašytoja Nena Belmonte

KARO KORESPONDENTES ŽURNALAS

G. Matas ne kaip karo pergalė. Vė-
* liavos, vėliavos visur. 
Žmonės iš širdies sveikino 
— ašaros, jausmai... Per 

Į amžius ne užmiršiu tos 
i moteries vaizdo — jauna-, 
! juodai “apsivilkusi — ran-

, “Pulk! Arba gausi”, Nu-(nos spalvos, puiki ir per- ka saliutai ištiesta, aša- 
stebusi žvalgiaus, iš kur galinga, siūbuoja virš at- ros byra per sudžiuvusios 
ta žiauri kamanda. Visur ; vaduotos žemės. skruostus, šaukia dręban-
aplink temačiau žmones Kiekvieną dieną tą patį čiu balsu: “Lai gyvuoja 
Kniūpsčiais puolančius, vaizdą patyrėme—mūsų j Ispanija!” Vėliau su ja 
gulsčiomis ant pilvo, ran- pėsčioji kariuomenė pir- kalbėjaus. Ir jos tai buvo 
komis ; 
pus.

“Pulk!” vėl kas man su
kiko. Aš ir kritau.
I Skardus švilpimas sus
tojo — minutė tylumo — 
ir tada, Dievuliau mano — 
koks baisus plyšimas. Že
mė sudrebėjo, purvai, ak
menys, malkos apdengė 
mane.

Kai nutilo triukšmas, 
kėliaus. Didžiausia duobe 
išsižiojusi; du ar trys, su 
kuriais minutė atgal kal
bėjaus čia pat ant žemės 
gulėjo. Priėjau prie vi^no. 
Tš burnos varvėjo kraujo 
lašeliai. Biauri žaizda gal
voj — bombos darbas. Ar
ti mūsų priešų bomba ply
šo. Aš da gyva, bet iki 
kolei? Karas — karas su 
visu baisumu! Laike karo 
gyvybė yra pigi. O aš čia 
atvykusi aprašyti visus jo 
momentus — linksmumo 
minutės, sopulių minutes, 
pergalės minutės, minutės 
mirties, minutės gyvybes, 
minutės...?

galvą apsidengu- myn slenka, šelpiama ka- pirmą baisenybių pasaka, 
nūolių ugnimi. Kaiihas kurią girdėjau, vieną iš 
pryšakin, priešų apsuptas, tūkstančių. Aštuoni šei- 
kiekvienas namas pilis; mynojį nariai — tėvai, vy- 
kiekvienas akmuo tvirto- ras, vaikai, visi žuvę! Visi 
ve. Staiga, pasipriešinimas komunistų nužudyti. Dėl- 
susilpsta — priešai bėga ko!” Jog nebuvo komunis- 
nuo mūsų, ir kaimas atsi- tais! ' 
duoda pergalėtojų gailės-' Malagos išvaizda tai nc- 
tingumui. į užmirštinas dalykas. Išti-

Kokį tikslą rastumeme sos gatvės sudegintos: na- 
— namai sudeginti, vien mai, krautuvės,'valgyklos, 
sienos testovint; purvai teatrai', viskas dingo! O 
gatvėse, visur; o kas biau- tarp visų tų griuvėsių, al- 
riausia, lavonai nužudytų kani žmonės, maži vaike- 
piliečių. Va, jaunas, pen- Ual maldauja duonos kąs- 
kiolikos metų piemuo— helioMėnesiais buvo ‘Rau- 
kulka galvoj; čia penkių donų jų Rojuje’, bėt beveik 
metų mergaitė, veidas iš- ko neišmirė nuo bado, 
kreiptas didžiausiu pasi- Pavojinga buvo MaUgo- 
biaurėjimu, drabužiai nu- je pirmose dienose. Nema- 
plėšti, sugėdinta, subiau- ža raudonųjų ten pasiliko, 
rinta, ir į mūrą sutėkšta. ir jie neabejojo keleivius 
Čia jaučiaus, ne karas. Čia šaudyti. Pirma naktis 
žmogžudystė, daugmeninis mieste tai buvo nejauki: 
užmušimas — galvažudys • mažai maisto, vos kiek 
tės rūšis, už kurią žmonęs žuvies, vyno, o visai nebu- 
pakariama civilizuoto s e vo šviesos.
tautose. (Ant rytojaus, dienai iš-

Pirmą kartą, kai pama- aušus, Malaga visiškai ki- 
čiau šį šurpulingą reginį, taip atrodė. Greit viskas 

Karo korespondentės pa- Raudonųjų apsiėjimą su grvžo į normalų gyveni- 
vojingas gyvenimas, bet savo priešais, maniau, kad į mą. 
kaip įdomus, kaip visiškai 
vyliojąs!

Nacijonalistų Kariuo
menės maršuoja į Malagą 
— “Raudonųjų Rojus”,•>

t

.

I

l

gubernatorius J. KubiliusDa

Į 
i

Koks baisus reginys!

DARBININKAS
Anksti rytą atvykau. Iš
girdau orlaivių skridimą, 
pažvelgiau į viršų tuoj pa
mačiau. Trys, baisūs, me- 
kaniški paukščiai, • nešą 
mirties gandą. KnupšČią 
parpuolusi griovyje, ran
koms galvą saugodama, 

i girdėjau bombas plyštant,

dorc- 
bran-

naują
mylių

tautos turėtu pripažinti 
mums karo teises, pagal 
nustatytas tarptautines 
taisykles. Mes laukėm, 
kad tiesa ir protas perga
lėtų intrigas ir slaptą ga
lybę. Vienok mes matom, 
jog kitos tautos atsisako 
pripažinti mums mūsų 
reikalo teisingumą ir tyli 16 jųjų, 
kasi ink Ispanijos Raudo
nųjų kriminalinės dvasios, | Čia sargo lavonas, gąįya 
kuria yra persigėręs jų I ir rankos numuštos. Ten 
gyvenimas ir visi jųjų;dviejų vaikučių kūnai; ša- 
darbai. i Ha jų sužeisti trys broliai,

“Pagal pačių raudonųjų ' jauniausis mėnesio am- 
statistikas, kurios buvo Siaus — veidas kruvinas, 
rastos, atimtose nuo jų te-' skeveldrų _ plieno šudras- 
ritorijose, ir taip pat pa- kvtas. Žiūrėdamas į šį 
gal liudyjimą tų, kurie pa- J vaizdą, jųjų tėvas, su
bėgo nuo ju, mes galime gniaužtomis kumščiomis, 
sakyti, jog raudonieji nu- J grasino orlaivių link, mur- 
žūdė virš keturių šimtu 
tūkstančių žmonių. Mt s 
sušaudom tik tuos, kurie 
yra kalti kokios didelios 
piktadarystės arba raudo
nuosius revoliucijos va-1 
dus”.

“Nacijonalistinė Ispani 
ja dėl savęs pačios kariai;- į 
ja, kariauja lygiai pat dėl 
gerovės visos žmonijos. 
Ispanijos Civilinis Karas 
išspręs ne vien mūsų tau
tos išganymą, bet irgi iš
ganymą Krikščioniškos ci
vilizacijos. Galop, mes ka
riaujame dėl socialinės pa
žangos, dėl mūsų darbinin
kų teisių ir, taipgi, ap
saugojimui jų nuo Sovie
tų valdžios tironystės!”

Čia tai vyras, kuris su
prato žmonių reikalus — 
jų jų teisę gyventi. Ir jis ne 
tik suprato, bet ir įvykdi- 
no ką žmonėms reikalinga 
— tą ką jiems prižadėjo.

Kiek, vėliau, man bevaik
ščiojant mėnesienoje, pri
siartino viens kareivis. ‘Ar 
leisi pasikalbėti su Ju
mis’, jisai tarė. “Tik pa
leistas iš ligoninės. Gavau 
kulką į krūtinę. Jau taip 
ilgai kaip su moteriške 
kalbėjaus!” Vargšas Ispa
nijos kareivis! Tai ir šne
kėjome — ištisas valandas 
suvartojame — apie moti
nėlę, jo mylimą, jojo pla
nus, svajones, ką darysiąs 
kai karas baigsis. Ašaros 
akis sidabravo kai skvrč- 
mės, ir jisai ištarė: “Dė
kui, dėkui, kad klausiais 
Ispanijos sūnaus kalbos”.

Vėliau, viešbutyje, viens 
kareivis meiliai apkabinęs 
savo verkiančią motinėlę, 
jai kalbėjo: “Nesirūpink, 
močiute mano, niekas man 
negali atsitikti. Da kulka 
nenulieta, kuri nukaus ta
vo sūnų”. O tik keletą sa
vaičių vėliau, Madrido 
fronte, Universiteto mies
te, mačiau tą patį sūnelį, 
su kulkos skyle virš šir
dies; lūpos šypsena pras
kleistos, veide ramybė. Is
panijai atidavė tą kas 
branginama už visas bran
genybes

Nuvažiavau į Avilą 
(Šventos Teresės Avila).

m ėdamas: ‘ ‘žmogžudžiai!
durniems tikėjau, o man 
vaikus žudote”. Jisai ka
daise buvo to miesto ko
munistų vadas.

Toliau kelyje, mažas na
melis. Jame šienikas krau

li- iu permirkęs, o ant jo gu- 
| Ė jauna atrodant motina.
Mergaitė, dvylikos metų, 

i arti jos stovėjo. Jos akys 
įsmeigtos į gulintį, sužalo- 

i tą, lavoną. “Ar tai tavo 
motinėlė?” klausiau vai
kelio. Pažvelgė juodomis, 
didžiomis akimis. “Taip”, 
atsiliepė rimtu balsu, ‘taip, 
mano motina. Ji į dangų 
užžengė su angelais”. “G 
kaip tu žinai?” “Ji taip 

pasakė prieš atsiskiriant”.
Vos sulaikiau besiveržian
čias ašaras. Atsiklaupiau 
ir meldžiaus už ta motiną.- 
kuri mirdama paliko savo 

'vaikeliui vilties žodžius, 
kad jie sužadintų ne nea- 

i pykantos, bet atleidimo 
iausmą.

žudyta, o kaip baisiai už- Į Maistas, įstatymai, 
mušti! Šv. Rapolo Kapų ve, ramybė — ta 
mūras iš pamatų svyruo- Ogiausioji ramybė, 
ja, dėl tūkstančio kulkų: Po to keliavom į 
sutrenkimo. Prieš tą mūrą karo frontą, keletą
buvo sustatyti tūkstančiai už Malagos. Gavau kvė- 
nekaltų žmonelių; net ir puoti tyru oru. Bet vėl 
dabar galiu matyti kraujo bombos, kanuolės, kulko 
dėmes; net ir matau daug — mirtis ir gyvybė, 
sužalotų lavonų. Prie Ca- Pragyventi pigu Nacijo- 
mino Nuevo man pasako- nalistų Ispanijoje. Geriau.- 
ta, kad dar neperseniai sis viešbutis reikalauja tik 
gatvekariai negalėjo keliu 30 centų į dieną už kamba- 
pervažiuoti, tiek daug la- rį su vana ir už tris pava'- 
vonų buvo sukrauta. gimus. Teatro tikieta-;, 50 

Šioje aikštėje žmona gv- centų; vyno stiklas, de - 
va sudeginta. Aukščiau šimtis centų. Pyragaičių 
gatvėje tėvas su vientųr- į krautuvės didžiai lanku
čiu penkių metų sūneliu' mos. Atvažiavusi 
nežmoniškai nušauti. Prieš 
aną mūrą 8 mgterys, klū- 
podamos ant žemės, ran
kom ištiestom, atsikreipu-

1 sios į budelius šaudytojus 
sušuko, “Lai Gyvuoja Is
panija!”

Jauna Amerikiečių pora, 
i kuri išgyveno savo viloje 
raudonųjų teroro metu 
apsakė štai kokį įvykį.

“Grafas di San Isidorc, 
vienas mūsų geriausių 
draugų”, ' jie pasakojo, 
“buvo pirmųjų nužudytųjų 
skaičiuje. Drauge su 
dviem savo sūnais stojo 
prieš šaudytojus. Voš jie 
tebuvo nušauti, Grafas ap
sikabino savo sūnus ir ta- tų vedančių į Generolo 
re»budeliams: “Te Dievas i

! jums atleidžia kaip ir aš 
atleidžiu!” O ta jaunoji 
dukrelė Leopoldo O’Donel- 
lio visoj Malagoj žinoma 
kaipo “Gražioji Karatai-;

J S

. Gatvekariai pradėjo 
v ažiuoti, gatvės nuvaly
tos: o pergalėtojų kariuo
menė . apleido miestą, į 
naujus mūšius žygiuoda
ma. Pasiliko antroji ka
riuomenė — organizato
rių, šelpėjų, teisųjų; ka
riuomenė.

Ir tik tada pradėjau su
žinoti visą tą, ka Malaga 
iškentėjo. ~ Katedra buvo 
paversta į paleistuvystės

apalpsiu. Bet, bematant 
dieną iš dienos tą pati 
daiktą, nervai sustingo. 
Čia ne vieno kokio žmo
gaus pasiutimas, bet duo 

priešų pavadinta; “Malaga tas įsakymas: “Kariauki- 
Gražioji”, mūsų kareivių te iki galo, bet jei reikia 
aptarta. Visoj kelionėj pasiduoti, tai išmuškite, 
žiaurios kautynės — orlai
viai, šautuvai, kanuolės.! 
šarvuoti automobiliai. L ,------ ---- ~-------
visą laiką — vėliava pry- j vus. Visa eisena atrodė L----
šakyje. Raudonos ir gelto- ' kaip militariškas paradas,!namą — 8000 žmonių nu

• w

I
I

• v

sunaikinkite!”
Mūsų kariuomenė įėjo į 

Ir Malagą, nė šovinio neiššo- 
. Visa eisena atrodė

l-,rr!r-^.^nrrt

EKSKURSIJOS
. <■ — -t r-? •

LIETUVON!
GEGUŽĖS-MAY 14 D.,
Kunigų Vienybes ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D.,
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21 D.. - - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čių ekskursija.

GEGUŽĖS-MAY 22 D.,
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D., Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunkų gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų anksčiąu pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”

kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų anksčiąu pradėti rūpin-

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsirpe yisus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Laivakoreiy j
366 W. Broadvvay, So, Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

į Sala- 
š mancą, įėjau vienon, viduj 

stovėjo Du Morokku ka
reiviu. Vienas nusilenkė ir 
tarė “Senorita, bandutę9’’ 
Aš supratau; jis man siū
lė pyragaitį.

Priėmiau 
pasiūlymą 
saldumyną, 
jam. Dėkui, 
Persiskyrime. “Tegyvuoja 
Ispanija”, buvo jo atsi
sveikinimas.

Skersai Katedros stovi 
Arkivyskupo rūmai, dabar 
atiduoti Generolui Fran
co. Sargyboj lauke stovė
jo kareiviai, viduj, viršuj 
puošnių marmorinių laip-

mandagų 
suvalgiau 

Padėkojau 
vieno užteks

Jo 
ir

kambarius, įsitempę sto
vėjo du nuostabiu Morok
ku kareiviu. Atrodė juodu, 
tarsi akmeninės statulos 

Generolas Franco jaunas 
____  ___  vyras, vos keturias de- 

tė”. Su savo gyvybe ji už- šimtis trijų, metų; manda- 
mokėjo už tą gražų vardą, 

i Vieną dieną ji dingo iš na-j 
imu. Kai vėl ją pamatėm,i 
| tai jau negyvą — jos nuo
gą kūną tarp daugelio ki
tų”,_________ * *

Čia ne karas. Čia nuodė
mė, piktadarystė, girtuok
liavimas, pasiutimas, pa
dūkimas. 8000 žmonių už
muštu — miestas beveik 
sunaikintas; bet kas blo
giausia, tai vaizdas šimtų 

' rieščių moterų. Tekėjusios, 
l mergaitės, našlės — kas 
paisė jo? Kur vyras? Nieks 
nežino. Tai viens iš 1(X», 

i 000 kareivių mieste gyve-

V •
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Keliaukite j Lietuva
HOLLAND-AMERICA

The Flagship S.S. Stetendam

Patogūs, greiti ir švarūs laivai. Į 
Lietuvą važiuojant labai paranku 
yra važiuoti šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938

ROTTERPAM 
VOLEN'PA’M 
STATENOAM 
\ EENDAM
NEW AMSTERDAM Gegužės 21 
VOLENDAM ................. Gegužės 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotus a- 

gentus arba i
HOLLAND-AMERICA LINE 

Artimiausią J. Ą. V. Ofisą

m.:
Balandžio 9

Balandžio 2S
Balandžio 26

Gegužės 7

mišių.' Meilė buvo pigi rau
donųjų rojuje. Bet kuria 
moteriškę galėjo pasiimti, 
norinčią ar ne. O daž
niausia, dar didesnė gėda: 
tėvas ar vyras ar sūnus 
priverstas buvo' žiūrėti į 
moterų’ Sniekinimą pirm 
negu jį nužudė. ' /

Pasitikau Malagoje pen
kias dienas. PenkioS (Se
nos, kuriose mačiau mies
tą gyvybėn sugražintą.

gus ir prielankus, numylė
tas visų Nacijonalistų Is
panų. Paprastas ir ne išdi
dus; jis yra mažiausiai ap
mokamas viso pasaulio 
valstybių valdovų; jo alga 
tik $200 į mėnesį, kuomet 
buvo pasakyta, kad jam 
kaipo valstybės galvai pri
klauso didesnė alga, jis at
sisakė priimti: “Kiekvie
nas centas Ispanijai reika
lingas”, buvo jo atsaky
mas. “Užteks mano pra
gyvenimui ir tiek. O kas 
lieka, tebūnie atiduota 
tiems, kurie iš tikrųjų pa- 
šelpos reikalingi.

Generolas Franco išdės - 
tė man keletą savo min
čių: “Aukos, kurias Ispa
nija daro, kad išgelbėtų 
Vakarinę Civilizaciją, ir 
taip-pat kad išgelbėtų 
mūšų pačių vienybę ir ga
lybę, duoda mums teisę 
reikalauti pagarbos nuo 
kiekvieno ir laisvai kalbė
tis su visomis tautomis. 
Mes' davėm tvirtus ir aiš
kius įrodymus, kodėl visos

savo gyvybe.
i

MALDAKNYGES
4 *• * > *■ p •• • * ^7 • • - * « *

ar

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros .......  $1.30
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ....$1.50 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .75 
“Maldų Ęinkinėlis”, baltais celoloido apd......  .90
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais .....................................................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai ...k.'.....

“Naujas Aukso Altorius” ........................  $1.00
L Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

.60

.40
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nors, nueik į bažnyčią, ten

mane. — LIE-

v •

atsakė

Raseinių

GAISRAS LEONO XII 
FONDO NAMUOSE

VANDENS BADAS — 
SNIEGO LIGI KAKLO —

BRANGSTA MIŠKAI

tave? — klausia

Sakoma, kad senovėje

PASIKALBĖJIMAS SU 
KAUKOLE

LIETUVOS KOMERCI
JOS LAIVYNAS SMAR

KIAI AUGA

PIAUSTO ARKLIAMS 
UODEGAS

SUSIORGANIZAVO 
TUVOS KARIUOMENES

PIRMŪNŲ SĄJUNGA

klausai? Ir kaukolė atsa
kius: — Pagoniui. — Kur 
yra tavo siela? — klausė 
šventasis.
— Pragare.

dirbU 
rinkti-

ANTANAS SMETONA, 
pirmasis ir dabartinis Lietuvos prezidentas, kuris nuo 
1926 m. be atsiklausimo tautos vairuoja Lietuvos vals
tybės vairą.

ALEKSANDRAS STULGINSKAS, 
pirmasis demokratinės Lietuvos prezidentas, kurio 
prezidentavimo metu pravesta žemės reforma ir įves
ta sava valiuta—litas. Jo prezidentavimo metu turėjo 
laisvę spauda, organizacijos ir visa tauta.

IŠMINTINGAS GYDY
TOJAS

būti rinkt 
ypačiai iš- 
moralūs at-

' ■' -------

darbininkas

Apie Klaipėdą ir Klaipėdiškius

1°

Antradienis, Vasario 15 d., 1938
■ -
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Buvusis Klaipėdos kraš- tyti.
to gubernatorius pulkin. i Prie vieni kitų pažinimo 
Ant. Merkys spaudai (XX daug prisidėti gali taip 
amž). duotame pasikalbę- pat mūsų moksleiviai ir 
jime tarp ko kita šitai n inteligentai vasarą ruoš- 
apibudino Klaipėdos kraš- darni ekskursijas į pajūri, 
to su Didž. Lietuva kultū
rinio susiliejimo aplinky
bes:
— Klaipėdos krašto gy

ventojų dauguma, ypač 
kaime, savo lietuviškumu 
toli prašoka kai kuri Di
džiosios Lietuvos apskritį, 
bet, kraštui ilgą laiką iš
buvus vokiečių kultūros ir 
valstybės santvarkos įta
koj, tarp Didžiosios Lietu
vos ir Klaipėdos krašto 
lietuvių yra susidaręs tiek 
pačioj galvosenoj, tiek iš 
dalies ir veiksniuose tam 
tikras psichologinis skir
tingumas. Ten daug įtakos 
yra padarę vokiečiu mel
dai ir vokiškas galvoji
mas, tuo tarpu pas mus y- 
ra daugiau pasireiškusi 
slavų įtaka. Šitos galvose
nos ir veikimo metodu centras vra uostas. Su juo 
skirtingumu pasinaudoda
mi, kai kurie žmonės i’ 
stengiasi sudaryti nona- r,a| šis faktorius ir ateit v

lankydami patį kraštą, 
bendradarbiaudami su jų 
mokslus einančiu jaunimu, 
ir priešingai — klaipėdiš
kiai lankydamiesi D. Lie
tuvoj.

į Klaipėdos kraštą turė
tu būti siunčiami 
pirmoj eilėj tiktai 
niai žmonės.

Nors tuo dalyku 
jus rūpinamasi, bet į vyk
stančius i Klaipėdos kraš
tą dirbti inteligentus tnr<”- 
In būti atkreiptas visas 
dėmesys.

Visi turėtų 
niai žmonės, 
auklėjimo ir 
žvilgiu.

— Klaipėdos krašto ind”- 
iime. ekonominės, o kartu 
ir visokios kitos veiklos
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ŠIEMET KAUNE BUS 

ATIDARYTAS ZOOLOGI
JOS SODAS

yra ankštai susijusi mūsų 
prekyba ir pramonė. Taip

Y 

lankia atmosferą Klaipo- ‘ dėsis prie Klaipėdos mies- 
cios krašto gvventoiams! |0 augimo, jos lietuvėiimo 
visiškai su Didžiąją Lietu- ;r turtėiimo.
va susilieti. O reikalas su Į Klaipėdos krašte, vnač 
silieti, eliminuoti pasitai- uoste, žvmia rol^ vaidina 
l-ančius skirtingumus, turi darbininkai. Tačiau blogo 
didelę svarbą.

Ką gi turėtu daryti Kiai-! 
nūdiečiai lietuviai ir Di
džiosios Lietuvos žmonės?

Pirmiausia, būtinai rei
kia vieniems kitus vispu
siškai ir nuodugniai ligi 
mažiausių smulkmenų pa
žinti. Vieni kitus turi rim
tai vertinti, turi gerbti ki
to žmogaus elaesį, jei tie : 
elgesiai yra iš geros va-1 
bos, ir jo įsitikinimus, jo 
jausmus, nes staigiai 
nieks negali persilaužti. 
Nors šioj srity per 15 me
tų iau daug ko yra pasiek
ta ir daug kas išlyginta, 
palydinus su tuo. kas buvo 
pradžioj, bet taip pat dar 
daug ko yra likę veikti. 
Galutinam susiliejimui tu
ri svarbos kiekvieno ats
kiro asmens veiksmas.; 
Praktika rodo, kad kai ka - 
da net labai nežymaus 
žmogaus padarytoji klai
da ar netaktiškas elgesys 
užnuodija visą apylinkę, 
nes dažnai iš vieno žmo
gaus veiksmų, vpač valdi
ninkų, sprendžiama anie 
visumą, ypatingai jei dar . g7A 797 tonu nrekiu ir iš
yra kam iš šalies pakurs- vežta 346.195 tonu.

darbininkiško elemento at- 
i suradimas atneša dau?; ža 
los ir duoda medžiagos i- 
vairiai agitaciiai prieš pa- 

j čia lietuvybe. Čia su negei
stinu elementu turėtu bū
ti kovojama, neišskiria^+ 
ir nacių darbininkų.
VĖL

Rašo T.
Kardolis, geriausias visa
me krašte komedijantas. 
Teatruose aš tūkstančius

garsų žmonių prajuokinu. Tūk-

visas pardavimui skirtas 
miškas, miško kaina nepi
gi, bet per varžytines va
ryta dar 30—40% virš, tai 
rodo, kad šimkaitiškiai ne
blogai ekonomiškai išsilai
ko, o vis tik daugelis miš
ko negavo.

KLAIPĖDOS UOS
TO REKORDAS 

1937-tuosius metus Klai
pėdos uoste vėl galima pa
vadinti rekordiniais; tais 
metais atplaukusiu laivų 
skaičius prašoko kitų me
tų skaičius. Būtent. 1937 
metais atplaukė 1.414 ku
liais atvežta 968.987 tonu 1 
importo prekių. Išplaukė 
tuo pačiu laiku 1.434 lai
vai, kuriais išvežta 370.134 
to^ų eksporto nrekiu.

' Pradedant 1923-čiai°iajs 
metais, per 15 metu, i 
Kkipėdos uosta atplaukė 
viso 14,436 prekiniai jūros 
laibai Prmškarmmis l'»i- 
l.-nic; K1aiuėdnq “įhr-
dėiimo” met°i? skaitomi 

motai. Tais metais i 
Kla juodo* uosta, ntnlauVp 
7co laivai, kuriais atvežta

Atčjo sykį pas 
gydytoją nusiminęs ir ser- stančiai ir tūkstančiai ma
gą? žmogus. Gydytojas iš- no kalbas girdi ir juokia- 

apžiūrėjes si, bet mano gyvenimas y- 
ra sunkus ir aš esu labai 
nusiminęs. —

Gydytojas pamąstė va
landėlę paskui tarė: —Pa-

BROCKERT’S ALE
I

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

klausinėjęs ir 
ligonį tarė: — Aš nerandu 
jokios kūniškos ligos, tam
stos liga yra dvasinė. 
Tamstai reikėtų daugiau 
laiko praleisti atvirame o- mėgink. pasimelsti kada 
re, laukuose. —
— Bet, gydytojau, aš gy- rasi geresnį Gydytoją už 

venų toli nuo miesto. Apie 
mano narna yra daugybė 
įvairių gražių medžių ir 
žolynų, oras tyras, sveiš 
kas. —
— Tai pamėgink permai

nai išvažiudti kur nors: Šv. Makarijus radęs kau- 
išvažiuok į naują vietą, kolę tarė: — Kam tu pii- 
gal tas pagelbės tamstai.
— Gydytojau, kiekvieną 

vasara, aš tris mėnesius 
praleidžiu kalnuose, kur 
yra vėsu ir ramu. Žiemos 1 
metu aš važiuoju i šiltus kaukolė.
kraštus, bot vistiek jau- — Ar tu giliai pragare? 
čiuos ligoniu.— į — Taip giliai, kaip dan-

Gydytojas ligoniui vais- gus yra toli nuo žemės.— 
tu nęturėjo ir beveik nebe-: — Ar yra kas giliau pra- 
žino.jo kokiu patarimų gare už 
duoti, nes matomai, jis y- šv. Makarijus. 
ra turtingas žmogus, visą — Taip, žydai. — 
turįs. Jis pasiūlė jam šiokį 1 — Ar yrą kas pragare 
receptą: Igiliau už žydus? — klau-
— Tamstai gal reikėtų šia šventasis.

labiau draugauti su žmo< — Taip, blogi Krikščio
nėmis, pasilinksminti; nu-’nvs, kurie- yra atpirkti 
eik į gerą teatrą, kad ga-j Kristaus krauju, bet jie 
lėtum gerai nusijuokti. —j tai nieku laiko; jie yra gi-

— Gydytojau, aš esu liausiai pragare. —

Gelvonys — Šiomis die
nomis nežinomi piktada
riai Kalekienių kaime pen
kių ūkininkų arkliams nu
pjaustė uodegas. Pažymė
tina, kad piktadariai nu
plovė uodegas, arkliams e- 
sant tvartuose.

Kaunas — Sausio 9 d. 
nakt., Duonelaičio g. ~~ 
nr., Leono XIII fondo na
muose, užsidegė pastogė
je sandėlis, kuriame buvo 
“XX Amžiaus” redakcijos 
archyvas, seni laikraščių 
komplektai, senos matri
cos ir korektūros. Gaisro 
priežastis aiškinama, ta
čiau ji galėjo būti ir dėl 
blogai įvestos elektros lai
dų, nes jie buvo taisomi.

Gaisro metu dėl dūmų 
nukentėjo Dr. Bistro ka
binetas, be to, nemaža 
vandens pateko ir į “XX 
Amžiaus” redakciją.

Namas apdraustas. Nuo
stolių bus apie 2,000 lt.

SUŠALO ŽMOGUS

Lietuva jau turi keletą 
gerai įrengtų ir turtingų 
muziejų. Turi dideli ir ga
na turtingą botanikos so
dą, kur sutelkta daug Lie
tuvos ir kitų kraštų aug
menijos. Buvo jau labai 
jaučiamas zoologijos sodo 
(žvėrinčiaus) trūkumas. 
Zoologijos sodo steigimu 
labiausiai rūpinosi žy
miausias Lietuvos gamti
ninkas, gamtos muziejaus 
steigėjas ir vedėjas, profe
sorius Tadas Ivanauskas. 
Pernai Kaune susidarė zo
ologijos sodui steigti akci
nė bendrovė, kuri pradžiai 
sudarė 100.000 litų ir tuo
jau ėmėsi darbo.

Ties Kaunu, Mickevi
čiaus slėnv gražioj vietoj, 
įsigyta zoologijos sodui 23 
hektarų žemės nlotas. Čia 
bus įrengta patalpos įvai
riems žvėrims gyventi 
taio, kaip jie gyvena lais
vėje. Be to, bus padarytas 

(tvenkinys vandeniniams 
paukščiams ir gyviams; 
taip pat numatoma įrengti 
akvariumą žuvims. Pra
džioje zoologijos sode bus 
apgyvendinti visu Lietu
vos žvėrių, paukščiu ir 
žuvų atstovai.

i
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LIETUVOJ YRA 7 KA-
“ 24 LĖJIMAI, 7 AREŠTO NA

MAI IR 3 NUSIKALTĘ 
LIŲ AUKLĖJIMO ĮSTAI

GOS

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

Soeth Boston

PHONE
So. Boston

šimkaičiai,
apskr. Jau vasarą mūsų 
apylinkėje, net ir geriau

siuose šuliniuose pasibai
gė vanduo, bet kol nešalo 
buvo pusė bėdos vandens 
parvesti ar gyvulius nu
varyti. Dabar visur sniego 
ligi juostos, be vandens 
nebūsi, važiuok kelis kilo
metrus, o kol parveši —

vanduo jau į ledą pavir
tęs!

Vienas ūkininkas per 
dieną vežė vandenį ir py
lė šulinin. Kai rytą nuėjo 
gaspadinė vandens, rado 
šulinį tuščią, bet vanduo 
nežuvo: gretimas kaimy
nas nudžiugo, radęs savo 
šulinį pilną vandens!

Šimkaičių apylinkės tur
tingas miškais, reikėtų vi
siems pakakti, bet to nėra, 
per dvejas šio rudens var
žytynes buvo parduotas

Kaunas. — Didžiojo Ka
ro metu atsirado daugiau 
realių vilčių Lietuvos ne
priklausomybei atgauti. 
Lietuviai kariai, tuo metu 
tarnavusieji svetimose ka- 
liuomenėse, juto, kad kon
kreti jėga Lietuvos nepri
klausomybės idėjai reali
zuoti ir ją aDginti yra ka- 
liuomenė. Svetimoms ka
riuomenėms pradėjus kri
kti, patrijotų buvo pradė
tos organizuoti atskiros 
lietuvių dalys, kurios ry
žosi organizuotai vykti į 
Lietuvą jos nepriklauso
mybę ginti. Daugiausia 
tokių dalių buvo organi
zuota plačiojoj Rusijoj, 
kurios, kad ir netiesiogi
niai, sudarė pirmosios 
Lietuvos kariuo menės 
branduolį. Daug kas iš or
ganizuojamos kariuome
nės dalyviu skaudžiai nu
kentėjo padėdami savo gy
vybes ant Tėvynės auku
ro. Pavyzdžiu gali būti, 
kad ir Lietuvių Karių Ba- 
talijonas Sibire, kurio va
dus ir dalį karių bolševi
kai išžudė. Dabar suorga- ’ 
nizuota Lietuvoje tų pir
mūnų sąjunga.

Pikainių km. laukuose 
rastas sušalęs ir apipustv- 
tas Jonas Nagreckas. Iš 
pradžios buvo manyta, 

; kad Nagreckas nužudytas, i 
bet skrodimas ir tardy
mas nustatė, kad Nagrec- 

j kas sušalęs.
Paaiškėjo tokios jo mir

ties aplinkybės. Nagrec
kas artimame sodžiuje tu
rėjo mergina, kurią lan
kydavęs. Trijų Karalių 
dieną jis irgi nutaręs savo 
mylimą atlankyti. Išėję? 
jau gerokai išsigėręs ir 
beeidamas laukuose atsi
sėdęs. Kadangi buvo smal
kiai išgėręs, tai užsnūdo, o 
užsnūdęs nuvirto ir suša
lo. Paskui sniegas ji api
pustė.

Šiuo metu Lietuvos (be 
Klaipėdos kr.) yra Kauno 
ir Šiaulių sunkiųjų darbu 
kalėjimai, Panevėžio, Ma
rijampolės, Ukmergės, 
Telšių, ir Kretingos (Bajo
rų) kalėjimai, Raseinių, 
Alytaus, Zarasų, Taura
gės. Utenos, Vilkaviškio ir 
Mažeikių arešto namai, 
Kalnaberžės (Kėd. a.) ir 
Jurdaičių (Joniškio vi., 
Šiaulių aoskr.) nenilna- 

, mečių nusikaltėlių draus
mės ir auklėjimo įstaigos 
berniukams ir Krakių 
(pas vienuoles kotrinie- 
tes) pataisos namai mer
gaitėms'.

Kaunas — Lietuvos val
stybinė 1937 metu litera
tūros nremiia atiteko ži
nomam poetui Aleksan
dravičiui už eilėraščių rin
kinį.

DIDĖJA LIETUVOS 
PRAMONE

Kaunas. — Radviliškyje 
steigiamas trečias Lietu
vos stiklo fabrikas. Tam 
reikalui sudaryta akcine 
bendrovė su keturių šimtų 
rūkstančiu litų pagrindi
nio kapitalo.

Klaipėda. — Klaipėdos 
laivininikystės bendrovė 
“Sandėlis” nupirko naują! 
1128 tonų talpos laivą. »

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei kernosite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Rremen Ir Europa 
Bremorhnvene užtikrina patogių kelionę j Knn.ių.

- « 
Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas Iii Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pa gelbėsi me Jums iiganti svečių Ir 
immigracijos vizas dėl jflsų giminių iŠ Europos.

informacijų klauskite pas vietini agentų arba 

252 Boylston St., ''( Boston, Mass.
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