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JUBILIEJINIAI METAI
Antradienį, vasario 6, 

Užgavėnių diena. Vakare 
įvyksta nemažai parengi
mų. So. Bostone Vyčiai 
rengia balių parapijos sve
tainėje, kurio pelną skiria 
Vilniečiams. Tai remtina 
pramoga.

Trečiadienį, vasario 7, 
Pelenų diena, pradžia Ga
vėnios. Federacijos Cent
ras skelbia spaudos vajų. 
Gavėnios laikas yra tinka
miausias platinti katalikiš
ką lietuvišką spaudą. Kvie
čiame LDS narius, “Darbi
ninko” prenumeratorius ir 
rėmėjus platinti laikraštį 
“Darbininką”, kuris šiais 
metais mini savo Sidabri
nį Jubiliejų.
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Brooklyno lietuvių ko
munistų vadovaujamo su
si vienymo (kuris vartoja 
inicialus: LDS., o būtų 
daug teisingiau, jeigu var
totų: LKS.), organas labai 
plačiai rašo apie “krikščio
nių frontą”. Išreklamavęs 
tą “frontą”, po straipsniu 
padeda tokį šūkį: “Ar jau 
atlikai savo pareigą: įrašei 
bent vieną naują narį?”

Visi žinome, kad katali
kų smerkiamus ir neigia
mus “frontus” nusavina 
bolševikai - komunistai. Jie’ 
įvairiuose “frontuose”: 
krikščionių, studentų, de
mokratijos, laisvės, darbo, 
jaunimo ir tt. slapstosi, ir 
pasislėpę iš pasalų sėja ko
munizmo nuodus. Tai bru- 
das, kurio kratosi visi civi
lizuoti žmonės, civilizuotos 
valstybės.

Šiomis dienomis ir Jung. 
Valstybėse valdžios agen
tai pradėjo medžioti tuos 
slapukus, komunizmo a- 
gentus, įstatymų laužyto
jus.

Moterų Balsas Karo 
Klausimu

Londonas, vasario 5 
Pranešama, kad sovietų 
Rusijos komisarai ruošia 
planą paliauboms, kuri pa
siūlysią Suomijai. Sovietų 
Rusijos armijos organas 
“Raudonoji žvaigždė” sa
ko, kad karo komisaro Kle- 
menti Vorošilovo vadovybė 
karėje yra “silpna ir baili”.

Vadinasi, sovietų spauda 
jau reiškia nepasitikėjimą 
ir Vorošilovui.

VVashington, D. C., vasa
rio 5 — Amerikos orlaivių 
dirbtuvės dabar labai už
imtos dirbimu karo orlai
vių Europos valstybėms. 
Šiomis dienomis pasiuntė 
Prancūzijai ir Anglijai 
1,100 karo orlaivių. Angli
ja ir Prancūzija yra užsi
sakiusios padaryti 4,000 
orlaivių. Be to, veda dery
bas dėl 8,000 bombinių or
laivių. Jung. Valstybių ka
ro orlaivių įstaigos siun
čia orlaivius Anglijai ir 
Prancūzijai per Kanadą.
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Raudonieji Planuoja Pasiū
lyti Taikos Planą

Jung. Valstybės Pasiuntė 
1,100 Karo Orlaiviu 

Alijantams

Trijų karalių švenčių metu aplankė Respublikos Prezidentą A. Smetoną ir 
Švietimo Ministrą dr. Jokantą Vilniaus lietuvių pradžios mokyklų mokinių dele
gacija, kuri atvyko į Kauną lydima savo mokytojų ir mokyklų inspektoriaus. 
Jaunieji vilniečiai moksleiviai įteikė Resp. Prezidentui dovaną 
Vartų Dievo Motinos paveikslą ir Švietimo Ministrui — Vilniaus palmę lietuviš
kais ornamentais papuoštoj vilniečių darbo vazoj.

Šalčiai Paraližuoja Vilniaus 
Gyvenimą

Suomiai Sulaikė Smarkų Rau 
donarmiečių Puolimą

Raudonarmiečiai Bombomis Apgrio
vė Suomių Kaimelius

Vilniaus Aušros

Japonai Bombarduoja Prancūzu: Karo Bombinius Orlaivius

Helsinki, Suomija, vasa- puolimą. Per visą naktį ė- 
rio 5 —r- Sovietų Rusijos jo smarkūs mūšiai. Suo- 
raudonarmiečiai smar- miams gelbėjo miškas, kur 
kiaušiai puolė Mannerheim jie buvo pasislėpę už me- 
tvirtoves per tris dienas, džių. Raudonarmiečiai tu- 
Suomiai energingai gynė rėjo daryti puolimą atvira- 
savo tvirtoves. Tūkstan- me lauke. Raudonarmie
čiai raudonarmiečių žuvo, čiai, patekę į nelaisvę, pa- 
Tuo pačiu laiku, kada di-! šakojo su kokia baime jie 
džiulėmis kanuolėmis rau- ėjo į ^aro lauką, kada pirm 
donarmiečiai bombardavo jų nuėję negrįždavo. So- 
suomių tvirtoves, sovietų vietų motorizuotos jėgos 
karo lakūnai iš orlaivių smarkiai bombardavo, bet 

, nes 
jų negalėjo matyti pasi
slėpusių miške. Taip, kad 
daug tankų, kanuolių teko 
suomiams, kada jie iš pa
salų užpuolę nuginkluoja 
rusus. Suomiai atmušė 
raudonarmiečius visuose 
frontuose.

“Ladies Home Journal” 
paleido ankietą Europos 
karo klausimu. Tas žurna
las atsiklausė moterų: “Ką 
Amerikos Motervs Mano 
apie karą? Ar tu manai, 
kad Jung. Valstybės turė
tų stoti į karą, kad pagel
bėtų Anglijai ir Prancūzi
jai?” 94 nuošimtis moterų 
pareiškė “No”; 6 nuošim
tis — “Yes”.

Vilnius — Lietuvoje šal
čiai daro daug žalos. Žmo
nėms trūksta kuro, tai dėl 
to yra nemažai susirgimų. 
Dėl šalčio kyla daug gaiš-j 
rų. Padidėjo vagystės ir j 
plėšimai. Dėl šalčių nepa-į 
prastai pabrango malkos. 
Malkų Miško Departmen- 
tas savo sandėliuose turi 
dideles atsargas, tačiau 
negali jų pristatyti, nes.

Geležinkelį
Anglija Nenori KaIMti Jaf™ J „ orlaivio

smarkiai bombarduoja jos naciai bombiniais orlai- i 
, . p. rancuzų operuojamą vįajs Tris nacių bombinių

on onas, vasario Kunmmg - Hanoi gelezin- oriaįvįus nušovė, kurie le- “ 
Anglijos karo sekretorius kelį. Japonai tą geležinkelį ki • virš An{?liios Tai bu. 
Oliver Stanley, kalbėda- jau antrą kartą bombar- J J ’ - •
mas apie taiką Europoje, duoja. Pirmą kartą užmu- 
pareiškė, kad pakol nebus šė ir sužeidė 150 žmonių.

, sutriuškinta Vokietijos 
j galybė taika Europoje neį
manoma. Dabar esą pada
rius taiką, tai nebūtų tik
ra taika, bet tik nesusipra
timų sutartis, kuri neuž-

L V •

Apie Taiką

Nusavinti 37 Dvarai
Sausio 9 d. Vilniaus apy

gardos žemės reformos ko
misija nutarė nusavinti 29 
savininkų 37 dvarus bei 
palivarkus, esančius Mai- 
šiogalos, Trakų, Pabradės, 
Paberžės, Turgelių, Jasū- 
nų, Rudaminos, Eišiškių ir 
Rūdiškių valsčiuose. Ben
dras nusavintų dvarų plo
tas sudaro 9,264 ha. Nusa
vintų dvarų žemė skiriama 
žemės reformos reikalams.
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i Londonas, vasario 5, — 
Britanijos karo oro jėgos 
smalkiai kovoja, kad ap
saugotų savo laivus, ku-

mėtė bombas ant Suomi- , į suomius nepataikė, 
jos kaimelių, kur užmušė *--------
nemažai civilių gyventojų: 
vyrų, moterų ir vaikų. Suo
miai nušovė keletą rusų or
laivių ir taipgi bombarda
vo sovietų bazes Estonijoj.

Karelijos sąsiauryj suo
miai pasirodė herojais, ka
da jų, mažas būrelis, sunai
kino sovietų raudonarmie
čių divizijas. Vienas suo-‘ 
mių generolas pasakoja, 
kaip suomiai patruliuotjo- 
jai palaikė raudonarmie- Anglijos laivyno viršinin- 
čius bejėgiais. Tai patvir- ko nuolatinis raginimas 
tina ir sovietų karininkas, neitrales valstybes bendrai 
kuris pateko į nelaisvę. Tai su Britanija ginti savo lai- 
esą istorinis įvykis, kuris vus šiaurės jūroje iššaukė 
pasibaigus karui bus išpo- Vokietijos atsakymą. Vo- 
pulerizuotas. Šiais karo kietijos naciai bombomis 
laikais negali paduoti to iš orlaivių smarkiai bom- 
generolo vardo ir pavar- bardavo Anglijos laivyną, 
dės, kad nepakenkus Šuo- Tai buvo “įspėjimas”, kad 
mijos karo jėgoms. neitrales valstybės nesikiš-

Pereitą šeštadienį rau- tų į kariaujančių valstybių 
donarmiečiai atnaujino reikalus.

i

Naciai "įspėja" Neitrales 
Valstybes

Londonas, vasario 5

I 
vo smargiausias susirėmi- 

jmas ore nuo pat karo pra
džios. Ketvirtąjį nacių 
bomberį šūviais sugadino. 

Vokietijos nacių žinios 
skelbia, kad jų lakūnai į 
vieną dieną nuskandino 14 
Anglijos įvairių laivų, bet 
Anglijos laivynas tų žinių 
nė patvirtino, nė užginčijo.

Kun. Coughlin Nekalbėjo
Detroit, Mich. — Pereitą 

i- A sekmadienį, kun. Charles
Visiems aišku, kad Euro- 313000 Bozt™ ?™V\nC1J-°S E- Coughlin per radio visai

Kiek Tirolio Gyventojų 
Optavo Už Vokietiją?

Roma — E. DNB prane- 
tikrintų taikos dabar, nei ša, kad pasibaigė Bozeno, 
ateityje.

iI

-■ Udinės, Belluno ir Triento
Karo sekretorius Stanley provincijų vokiškos kilmės į

negauna vagonų. Bet pn- į jsįukinęs karą tęsti kol ■ gyventojų optacija — pasi-|
vatimai pirkly gauna va-! įus triuškinta Vokieti-i likti gyventi Italijoje, ar 
gonų tiek, kiek jiems rei-_ persikelti į Vokietiją. Iš
kia. Kartu SU Šalčiais 1 Vii-!J S (MM) Rn^nn nrnvinriins
nių paplūdo nauja pabėgėk ““‘T gyventojų 229,500 turėjo! nek'alįiio’’’RadioDranešė.
lių lietuvių is sovietų Ru-poje eina karas tarp Anglį- žodžio 31 d ODtuo- i v JiT u
sijos banga. jos ir Vokietijos dėl vado- . J 488 DasisaLuž'?aS Sak°; kad kuiy.Cou^h*

Kauniečiai skundžiasi, vybės. Anglija, kaip praei- Vokietik T^o Da«X o“ l'" "epa?avęs
...J .a™:.;.,™.; tvie. taiD ir dabar nori Da-' V. - 1. Ją' . Pac!“?Lepa žūties, tačiau gali būti la-

Naciai Dėl Kiaulės Areštavo 
Ūkininkus Klaipėdoje

nių paplūdo nauja pabėgę-i

kad Vilniaus administraci
jos organai jiems labai 
griežtai taiko prekybą 
tvarkančius nuostatus, o 
tuo tarpu * daugelis lenkų 
prekybos įmonių veikia vi
siškai be jokių patentų.

Vilniaus lietuviai labai 
piktinasi lenkų spauda, ku
ri vis dar tebesišiaušia 
prieš Lietuvą ir nesamos 
Lėnkijos valstybės valdžią 
Prancūzijoj vadina “mūsų 
valdžia”. Tamsusis gaiva
las ir amžini Lietuvos prie
šai lenkai dvarininkai te
bevaro pilnu tempu žmo
nių mulkinimo darbą.

Lenkų endekų oficiozas 
“Kuryer Wilenski” nepa
prastai džiaugiasi tauti

tyje, taip ir dabar nori pa-

j Klaipėdo — Davilų apy
linkėje paskutiniu laiku 
buvo užklupti keli ūkinin
kai, kurie be leidimo pasi- 

j piovė kiaulę. Pas vieną ū- 
Iš Suomijos pranešama,'kininką žandaras atėjo ly- 

a kad sovietų raudonarmie-, giai tuo metu, kada buvo
kad neplatintų ir čiai visiškai nesirūpina su-j pradėta kiaulė skersti. Mė-

Sovietų Raudonarmiečiai 
Palieka Sužeistuosius 

Karo Lauke
I
i

tyie, taip ir aaDar nori pa- • - - . , -i - mln * ----• —
siimti Europos vadovybę, i a,eme ^V°o! lkl 1942.bai rimta Priežastis. Bet 

kad An- tU gruodzi° 31 d- P*rslkelt 'įspėja. 1 ' ------Vokietija nenori, 
glija dominuotų Europą.

Stambios Nelaimės 
Lietuvai

Kaunas — Stambiausios biem kalbom kalbančioje 
ūkinės nelaimės Lietuvai srityje turėjo teisę optuoti 
pereitais metais laikomos 24,453. Iš jų 13,015 optavo 
šios: žuvo trys mūsų pre- už Vokietiją, 3,802 — už I- 

— taliją ir 7,636 ankietos ne
užplaukęs ant .pasirašė ir tuo būdu pasi- 
„.=x ” j., lieku Italijos piliečiais.

“Giornale d’Italia” pažy
mi, kad optacija praėjo vi
sai ramiai ir sklandžiai. 
Laikraštis baigia, pastebė
damas: “Vokiečių politika, 
kuri siekia suderinti etni
nes ir geografines sienas, 
sudaro patikrinti taikin
giems ir konstruktyviems 
santykiams tarp tautų, 
kaip tai yra tarp Italijos ir 
Vokietijos”.

į Vokietiją. 27,712 pasisa- neklausytų gandų, kuriuos žeistaisiais savo kareiviais.' sa tuojau buvo atimta. Šis
kę, kad nori likti Italijos skleidžia priešai. Spėjama, štai sovietų slaugė, pate-į ūkininkas ir visi kiti, pa
piliečiais. _ 35,300 ankietos kad kun. Charles E. Cough- kusi į suomių nelaisvę, pa-
nepasirašė. Pagal susitari- bn kitą sekmadienį vėl sako ja, kad tūkstančiai so
mą, jie taip pat pasiliks I- kalbės.

; talijos piliečiais. ________
Triento provincijos a- Lietuvos Obuoliai Užsieniui

į vietų kareivių, kurie buvo 
sužeisti karo lauke, sušalo 
ir jų likimu niekas nesirū
pino. Sovietų kariuomenė
je yra moterų ir merginų,

gauti kiaules piovus, bus 
smarkiai nubausti.

šios:
kybos laivyno laivai 
“Kaunas”, i " * 
minos, “Panevėžys” sudu-j 
žęs ant povandeninės uo
los ir “Nida” žuvusi ant 
seklumos; sudegė apie de
šimts miestelių: Gargždai, 
Šilalė, Tryškiai, Mirosla- 

ninkų suvažiavime pasaky- vas, Tverai, Kuliai, Židikai, 
tomis kalbomis ir tauti- Užventis, ir keli miško 
ninku vedama politika iš gaisrai, kurių didžiausias 
viso Lietuvoje. Prisibijo- buvo prie Merkinės, kur 
ma, kad tautininkų politi- sudegė keli šimtai ha miš
ką nesuparaližuotų Vii- ko. Bet didžiausia nelaimė, 
niaus atlietuvinimo darbą, tai netekimas Klaipėdos.

Kaunas — Pernai eks
portuota obuolių už visą kurios kartu su vyrais va- 
milijoną litų. Supirkta Vii-i romos į karo lauką, 
kaviškio apskrityje 125 
vagonai. Rokiškio apskr.
77, Kauno apskr. 54 ir tt., 
o viso eksportuota 263 va
gonai pernai 221 vagonas. 
— “Maistas” susitarė su
Sovietų Rusija ten par- mo į Suomiją žuvo 1000 ar 
duoti kiaulių ir bekono už daugiau sovietų rusų lakū- 
12 milijonų litų ir pieno 
produktų už 9,3 milijonus, 

i Be to ką tik pasirašyta 
i Lietuvos Italijos prekybos 
sutartis, kuria žymiai pa
didinama prekyba tarp 
Lietuvos ir Italijos.

i
Žuvo 1000 Rikiį Lakūnų
Stockholm, Švedija, va

sario 5 — Per du mėnesiu 
nuo sovietų rusų įsiverži-

Kunigas Paliko $5,000 
Popiežiui

Boston, Mass. — A. 
kun. Nicholas J. Murphy, 
Šv. Antano parapijos kuni
gas, Allston, Mass. mirda
mas savo testamente pali
ko Popiežiui Pijui XII 
$5,000 ir Katalikų Bažny
čios labdarybei $20.000.

a.

— Iš surinktų duomenų 
matyti, kad šiuo metu Lie
tuvoje yra 915 medicinos 
gydytojų, kurie tautybė
mis taip pasiskirsto: lietu-

nu, praneša “Sočiai Demo
kratei’ laikraštis iš Hel
sinki.

Suomių apskaitliavimu
tarp 300 ir 350 sovietų ka- vių — 480, žydų 385, rusų
ro orlaivių nušauta Suomi- 16, lenkų 16, vokiečių 11, 
joje. gudų 3 ir ukrainiečių 1.



I

Vilniaus Mieste Darbai
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Vinių je Persitvarkė LMD

Naujos Anglijos LietuviųI

Valkininkuose. Tuojau po nįaus sutvarkymo sunku

valstybės darbą. — Vilnių-

f
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Naujų Metų atidaroma dar
10 vaikų darželių ir netoli

į

Mokslo Draugija ir atnau
jina savo veiklą, prisitai-

k

Karališkos Katedros 
DTanOnlyKS

neituose, Pabradėje; Valki- 
Jašūnuose, 

Varėnoje II, Valkininke ir 
Rūdiškėse.

Federalė Pensija Sulauku
siam 70 Metų

Uždarytas Kelias Į Jung. 
Valstybes

Naujuosius
Vilniaus lietuvių! ninku apskr.:

mus ir teigiamuosius reiš- 
, kviesdamas prie 

kūrybinio darbo visas tau
tybes ir griežtai pasisaky-

Vilnius — Naujų Metų! 
proga pasakė kalbas Vy-

• 1— • 1 • A • •

tldaryti darželiai švenčio- i 
Heliuose, Trakuose, Varė
noje II, Naujojoj Vilnioj ir

Antradienis. Vasario 6. 1940
■ ■■ i ' 8. ■ __!--------.BBB
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Suomiai Nori Taikos siduotų. Sovietų Rusijos 

spauda ir radio veda pro
pagandą, kad esą žinių, 
jog suomiai pavargę ir ga
li greit suklupti ir pasi
duoti. Bet taip nėra. Suo
miai pasiryžę iki paskuti
nio kraujo lašo kariauti, 
kad apgintų Suomijos ne
priklausomybę.

Helsinki, Suomija — Ky- 
osti Kailio, Suomijos pre
zidentas, pareiškė parlia- 
mente, kad valdžia siekia 
garbingos taikos su sovie
tais, tačiau nepažeidžiant 
savo šalies nepriklausomy
bes.

Į

Prezidentas Kailio dėko
jo visoms valstybėms, ku
rios remia Suomiją kovoje 
su sovietų Rusija, ir prašė 
kad jos teiktų skubią pa
galbą, nes priešas (sovie
tai) koncentruoja daugiau 
jėgų užpuolimui.

Sovietai taip pat norėtų nio karo veteranas, 
nutraukti karą, bet nenori Suomijos karo lauke, 
tai daryti be jokio laimė ji- kovojo prieš sovietų rau- 
mo. Taigi daro didžiausį donarmiečius, kaipo sava- 
spaudimą, kad suomiai pa- noris.

Jung. Valstybių Laku 
ZuvoJuomijoje

y ■
■ K

M Veikia Buv. Lentai Parei
gūnai Vilniuje

Vilnius — Lietuvių vi- 
į suomenę domina klausi
mas, kur dabar randasi ir, 
ką veikia tie buv. lenkų 

j valdžios pareigūnai, kurie 
buvo specialiai skirti lietu
vių organizacijoms sulik- 

1 viduoti ir pačius lietuvius 
persekioti. 1937 m. pabai
goje lietuvių persekiojimui 
pasiekus aukščiausiojo 
laipsnio, buvo griebtasi 
liet, draugijų uždarinėji
mo. Uždarytos švietimo 
dr-ja “Rytas”, šv. Kazimie- 

i ro dr-ja, Liet. Mokslo dr-

I

I

Ir MeksleMii Auto ja VMeaams

Santa Fe, N. M., vasario; . _ . x . . .
5 - Pranešama, kad 
liam H. Wallace, 56 m. am
žiaus, Amerikos, Pasauli- 

žuvo
Jis

I

. Vilnius
Metus 
visuomenė sutiko miesto 
ramovėje ir pirmojoj lietu
vių Vytauto D. gimnazijo
je. Kadangi ir Vilniaus ir 
Kauno radiofonai translia
vo abiejų didžiųjų Lietu
vos miestų N. Metų sutiki
mus bendrai ir pakaitomis, 
tai vilniečiai pirmą kartą 
po daugelio metų pasijuto 
štfenčią pirmuosius savo 
laisvus metus su visa Lie
tuva drauge; visa Lietuva, 
girdėdama per radio vil
niečių parengimus, taip 
pat jautėsi su jais drauge 
įžengianti 
metus. ■ 
metais tikimasi baigti į-į 
Vengti galingą radio stotį 
Vilniuje, taigi esama pa
matuotos vilties, kad dar 
tekamus naujuosius metus 
Visa lietuvių tauta visame 
pasaulyje, klausydamosi 
per radio, galės švęsti kaip 
Viena šeima.

Vilniaus miesto samata 
šiems metams sudaryta ir 
sieks apie 25 milijonus li
tų. Miestas laukia visos 
eilės pagrindinių darbų, 

i remontų ir taisymų. Viena 
' iš pirmiausių uždavinių 
;bus baigti Turniškių hi
droelektrinę stotį ant Ne-1 
ries upės, kad Vilnius ir a- ■ į naujuosius! mįegįai turg^ų,

šviesos ir pramonė pigios' 
energijos. Bus pastatyta 
kelios modernios pirtys, 
nes Vilniaus miestas iki 
šiol tos pagrindinės švaros 
priemonės neturėjo. Iš kul- 

i tūros žygių, dar šiemet no
rima papildyti naujais rin
kiniais miesto muziejų, su
renkant ir visų vilniečių 
dailininkų geruosius kūri-

• mus.
I /

Vilniuje jau pradėjo veik
ti keli odos fabrikai, kurių! 
gaminiai laikomi aukštos 
kokybės ir būsią ekspor
tuojami į užsienius. Kailių 
pramonė, kuri senovėj Vil
niuje buvo garsi, pradeda 
atsigauti ir kaikurie fabri- 

. kai taip pat jau pradėjo 
inos. Padavusių prašymus darbą. Dirba jau du Vil- 
emigruoti į Ameriką virš i niaus popieriaus fabrikai, 
kvotos esama apie 5 tūks
tančiai, taigi kvota išsem-I 
ta iki 1945 mt.

—

' Vilnius — Pačiame mies
te jau veikia atidaryti 6

Kaunas — Šiuo metu 
Lietuvoje gyvena apie 60 
Jungt. Amerikos Valstybių 
piliečių; Amerikos konsu
latas jiems nenori bepra- 
ięsti vizas. Turistams taip 
pat vizos į JAV nebdeuoda-

daug ūkio ratelių, liet, mo
kytojų s-ga ir daug Įeitų. 
Uždarytoms liet, organiza
cijoms “globoti" buvo pas
kirti ypatingi kuratoriai. 
Tačiau tie kuratoriai gavę 
pilną valią šeimininkauti, 
pasiskyrę dideles algas ir rankas, kaipo karo kalinys, 
sumas “nenumatytoms iš
laidoms", nebesiskubino 
tas draugijas likviduoti, 
bet vis daugiau darė skolų 
tų draugijų sąskaiton, pa
imdami jų vardu net stam
bias paskolas bankuose. 
Pa v. “Ryto” vardu buvo 
užtraukta 60,000 zlotų pa-į 
skola, kurią kuratoriai: 
prašvilpė. Kiek mažesnės 
buvo užtrauktos ir kitų už
darytųjų draugijų vardu.
— Vienas labiausiai pasi
žymėjęs tokių kuratorių 
advokatas Wilianovskis 
pabėgo į Varšuvą, o jo vei
klą visu kruopštumu tęsė 
J. švedas ir Beiermanas, 
kurio brolis nemažiau uo
liai ‘tvarkė’ lietuvių reika
lus pačioj vaivadijoj. Iš ki
tų pasižymėjusių lietuvių 

| persekiojime minėtini Ja- 
■ sinskis, Aleknavičius ir 
: sporto reikalų tvarkyto- 
i jas Niececkis. Patiriama, 
į kad švedas, karui prasidė- 
I jus, buvo pabėgęs į Lietu- 
' vą ir čia buvo internuotas; 
į Beiermanas taip pat pabė- 
į gęs į Lietuvą, bet dabar 
nežinia kur pasislėpęs; 

; Niececkis tebevaikštinėja 
po Vilnių. Čia minėtieji po- 

: nai esą vieni iš pirmųjų, 
į kurie patiekę eilę doku- 
! mentų Lietuvos pilietybei! 
i ir lietuviškiems pasams 
įgauti.

I pi Ugd uaoaAv naiuao * J 
riausybės įgaliotinis min.’

+ 1/4o v»trf i /4oy»i7olini i . . vr-iIK. Bizauskas ir Vilniaus 
rinktinės vadas gen. Kviet- 
kauskas, pabrėždami Vil-

Hans vos Appen, kairėje, vokietis jūreivis, kuris 
apgavo Britus nuduodamas sergančiu, kada anglų ka
ro laivas sugavo vokiečių laivą “Dusseldorff", kalbasi 
su reporteriu Balboa, Kanalo zonoje. Von Appen buvo 
išleistas Panamoj, kur viršininkai pripažino, kad jo li
ga buvo tik “vaidinimas". Jung. Valstybių karo virši
ninkai jį paėmė į savo globą. Jis bus atiduotas j Britų

Iš visų lietuviškųjų orga
nizacijų, veikusių lenkų 
laikais Vilniuje, be valdžios 
kuratoriaus išliko skautai, 
kurie savo darbą tęsė ketu
riolika metų t. y. nuo 1925 
m. iki Vilniaus išvadavimo.

Vilniaus skautų organi
zacinė veikla visą laiką 
tampriai sijosi su visuome
niniais mūsų krašto reika
lais. Jų nuopelnai, kuriuos 

■ įgijo gana primityviomis 
priemonėmis, kaip stovyk
lavimu, iškylavimu bei itin 
aktingu bendravimu su ne
galėjusiu paskutiniaisiais 
laikais organizuotai gy
venti ir dirbti lietuviškuo
ju jaunimu, — yra iš tikro 
svarbūs tautiniams Vil
niaus krašto siekiams.

Vidaus skautų iškilmin
gų valandų proga, kada jie 
oficialiai jau pradės veikti 
pagal Lietuvos Skautų Są
jungos Vado ir Štabo nu
rodymus, pravartu dirstel
ti atgal ir per tiesos prizmę 
pažvelgti į tą kelią, kuriuo 
14-ka metų jie sunkiu Si
zifo žingsniu vei-žės į da
bartį.

mokinių ir mokytojų au
kos. Knygų transportą iš 
Kauno į Vilnių lydėjo ir ten 
jas įteikė kam reikia J. Ja
blonskio pradžios mokyk
los vedėjas J. Mileris.* 

Vilniaus Kraštui Remti 
Draugijos paleisti į visuo
menę šūkiai gan greitai su
silaukė gyvo pritarimo į- 
vairiose lietuvių visuome
nės sluoksniuose, štai prie 
Lietuvos Moterų Tarybos 
susiorganizavo lietuviš
koms Knygoms rinkti ko
misija. Renkamos knygos, 
priimami žurnalų kom
plektai. Ligi XH. 10 dienos 

w buvo surinkta per 10,000 
XII. 11 d. buvo pasiųsta! knygų ir žurnalų komplek- 
per 20.000 egz. Tai vigį*ų. 
Kauno pradžios mokyklų • 

ateitį ir skambia lietuviška 
■ daina lūpose nužygiuoda- 
į vo vieškeliais ir takais į to- 
i Ūmiausius Rytų Lietuvos 
| kampelius. Ten nešdavo 
broliui lietuviui paguodos 
ir patarimo žodį.

Atėjo pagaliau metai, ka
da Vilniaus krašto padan
gė niūriai apsiniaukė. Kaip 
po staigios šalnos provin
cijoj ėmė nykti lietuviškų 
d-jų skyriai, o jų centruose 
Vilniuje šiltai įsirangę vi
sokio plauko kuratoriai ir 
likvidatoriai. Tada ir Vil- 

i niaus skautų štabe padau
gėjo grasinančių pareiški- 

į mų, perspėjimų ir kitų 
i “nurodymų". Administra- 
i cinės valdžios organai ne- 
; dviprasmiškai kreipėsi į 
Vilniaus Vėliavos Komen
dantūrą, patardami lietu
vius skautus likviduoti, bet 
trūko minimalių preteks- 
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Kauno miesto pradžios 
mokyklose surinkta gana 
stambios pinigų sumos ir 
įvairių daiktų Vilniaus 
Krašto gyventojams šelp
ti: tai yra pradžios mokyk
lų mokinių ir mokytojų au
kos. Kai kuriose mokyklo
se aukų rinkimas dar ne
baigtas.

Mokiniai ir mokytojai 
pageidauja, kad jų surink
tos aukos butų panaudo
tos išimtinai švietimo rei
kalams Vilniaus krašte.

Iš Kauno autobusais iš
siųstas jau antras trans
portas vadovėlių ir knygų 
Vilniaus moksleiviams. Lig

i šiai išlikę buvo atrasti ant
rosios Zigmanto Augusto 
žmonos Barboros Radvilai
tės palaikai, apipilti dulkė
mis ir molio gabalais. , 

žodžiu, karališkoji krip
ta buvo atrasta tokioje ap
verktinoje padėtyje, kad 
palaikų čia nebebuvo ga
lima palikti. Po šv. Kazi
miero koplyčia, ten, kur 
norėjo palaidoti savo gimi
nių palaikus Zigmantas

• III, buvo pradėtas statyti 
specialus mauzoliejus. 
Nors mauzoliejus iki lenkų 
vokiečių karo ir nebuvo

i Minėtoji Moterų Tary- 
' bos komisija nusprendė 
į šiaip padalinti knygas: da
lį verstinės ir originalios li
teratūros kūrinių atiduoti 
lietuvių studenčių sąjun
gai, kitą dalį Vytauto Di
džiojo gimnazijai ir po ke
lius šimtus įvairių groži
nės literatūros leidinių — 
pradžios mokyklų knygy
nams.

Mokslo vadovėlių dalis a- 
tiduota Vytauto Didžiojo 
gimnazijai, kitą vadovėlių 
dalį mokyklų inspektorius 
išdalins neturtingiems 
pradžios mokyklų moki- 

į niams. Knygas aukojo ra
ižyto jai, šiaip visuomenės 
’ žmonės ir knygų leidėjai.

(K. V-as).

Tasai 14-kos metų ilgio, 
maršas pradedamas slap-! 
tai, tačiau su ryžtingu jau-į 
natvės entuziazmu širdyje Į 
ir veide. Tai Gedemino Vil
kai — 12-ka pirmųjų Vil
niaus skautų, kuriuos su
organizavo Pr. žižmaras. 
Jų sueigos vyko lietuvių 
prieglaudose Aušros Var
tų gt. 12, Literatų 11 ir, ži
noma, didžiausioje paslap
tyje: uždarytomis langinė
mis kambariuose, prie silp
nai spinksinčių žvakių, 
pusgarsiai tariant Įžodžio 
žodžius ir tyliai giedant 
Tautos himną.

Tokiose sąlygose Vii- tų, kurie pateisintų d-vės 
niaus skautams teko dirb- likvidavimą. Tačiau buvo 
ti iki 1927 m. Tais metais 
miršta mūsų Tautos Patri- 
arkas Dr. J. Basanavičius, 
kuris taip pat buvo Garbės 
Skautas. Prie jo karsto bu
dėjo Vilniaus skautų —Ge
demino Vilkų — garbės 
sargyba. Laidotuvėse, šalia 
kitų organizacijų, tvarką 
palaikė jau ir Vilniaus 
skautai, šiaip jau mieste 
manyta, kad į Vilnių, į Dr. 
J. Basanavičiaus laidotu
ves atvyko Kauno skautai. 
Pažymėtinas tasai faktas, 
jog savo Garbės Skauto 
karstą Rasų kapinėse sau
jomis užbėrė Vilniaus pradeda dirbti 
skautai. Dėlto, kasmet prie naujose sąlygose. Reikia 
kapo Vėlinių vakarą skau 
tai statydavo garbės sar
gybą.

Vilniaus skautų dalyva
vimas Dr. J. Basanavičiaus 
laidotuvėse buvb jų pirmas 
viešas pasirodymas su sa
vo juodąja vėliava, kurią 
vėliau lenkai konfiskavo. 
Patsai veikimas tebuvo le
galizuotas po ilgų iš ištver
mingų pastangų. Nuo to 
laiko t. y. 1927 m. praside
da brandus Vilniaus skau
tų veikimas, kuris negalė
jo sutilpti vien grynai for
malios skautiškos progra
mos rėmuose, kaip to at- 

, kakliai reikalavo lenkai.
Vilniaus krašto miškai,

Klausimas — Jau sulau
kiau 70 metų amžiaus. 
1938 m. visai nedirbau, bet 
dirbau 1937 m. Kadangi aš 
buvau 65 m. kada Socialūs 
Apsaugos Įstatymas pra
dėjo veikti, neturėjau so
cialūs apsaugos kortelės ir 
nuo mano algos 1937 jokių 
pinigų nenumušta. Ar aš 
galiu prašyti socialūs ap- 

___ _____ _________ o saugos pašalpos?
Įima buvo. Pagaliau, pra-* Atsakymas— Ne. Gali 
dėjus atvirai grasinti d-vės į prašyti socialūs apsaugos 
uždarymu sutikta priimti į 
įžodžio tekstas, į kurio 
prasmę gilintis buvo baisu: 
— jame buvo reikalauja
ma priesaikos ne tik Die
vui, bet ir... Lenkijai...

Dabar Vilniaus skautai 
visiškai

nutarta būtinai suieškoti 
tokį “laimės raktelį". Aiš
ku, kad tokioje netikroje 
padėtyje sunku buvo dar
bas padidinti ir jo našumas 
pakelti. Tačiau neriasi iš 
tų visų pinklių, kiek jėgos 
leido, ir daryta, kas tik ga-

pašalpos, jeigu dabar pra
dėsi dirbti, išgausi socialės 
apsaugos kortelę, kuri pa
rodys, kad gavai algų ku- 

' rios tau kredituotos. Jeigu 
; tamstai reikalinga pagal- 
i ba, tai manoma, kad galė- 
' si gauti senatvės pensiją. 
Iš tamstos laiško matome, 
kad gyveni Michigan vals
tybėj. Jeigu gyveni toje 
valstybėje, tai pranešame, 
kad toji valstybė moka 
senatvės pensijas ir atei
viams. FLIS.

tvirtai tikėti kad tų — Ge- 
demino Vilkų — veikimas 
turės tautinės ir jau vals
tybines pareigas visai Lie
tuvai su sostine Vilniumi.

“V. B.”

Kaip žinia, 1931 m. dėl 
Vilniaus katedrą ištikusio 
didelio potvynio, buvo pra
dėti gana plataus masto 
katedros požemių kasinė
jimai. Požemiuose buvo 

i rasta labai daug kaulų ir 
mirtingųjų palaikų, po 
svarbiausia nava daug at
skirų kriptų, kuriose ilsė
josi palaikai atskirų neži
nomų katedros rėmėjų ir' galutinai baigtas, vis dėlto 
fundatorių. Pagaliau 1931. tiek buvo paruoštas, kad 
IX. 21 d. prie pat prezbite-, 

.rijos požemiuose aptikta 
kripta su karaliaus Alek- 

! sandro Jogailaičio, Zig
manto Augusto dviejų 
žmonų, Elžbietos ir Barbo-! 
ros, palaikais. Matyti, dėl 
įvairių politinių sumišimų 
karalių palaikai buvo at
rasti išmėtyti be jokios 
tvarkos; karaliaus Alek-

! sandro palaikai buvo rasti 
• drėgnoje požemio žemėje, j 
Netvarkingai rastos ir ka- . 
ralienės Elžbietos mirtin- į 
gosios liekanos. Smėlyje 
buvo atrasti indai su karu- Į 
nomis, taip pat šalia gulė
jo sulaužytas ir surūdijęs 
karališkas kardas. Geriau-

jLvf Vdli\t| ii IlCLlJll

Vilniaus atidaroma didelė 
vaikų kolonija. — Tik da
bar iš Klaipėdos atgauti; ^ami prieš tuos, kas ban- 
baldai is vaikų darželių, ■ dy,ų kenkti kQrybos dar- 
kurių ten, prieš vokle-bui B abiej kalbų daro_ 
čiams užimant, buvo 40. • lma išvada kad bus imtasi

• pagriežtintų priemonių
Ligi pereitų metų pabai-' prieš bendradarbiavimą 

gos Vilniuje buvo užregis- trukdančius elementus, ta- 
truota 21,306 atbėgėliai, iš čiau lojalieji elementai bus 
kurių lietuvių 3,723, gudų,'dar stropiau įtraukiami į 
lenkų ir rusų 10,146, žydų 
7437. Vilniaus krašte stei- je persitvarkė Lietuvių 
giami sveikatos teikimo 
punkvai: Švenčionėlių aps-' 
krityje— Dūkšte, Ignali-| kiusi prie Lietuvos drau- 
he, Kaltinėnuose, švenčio-1 gi jų įstatymo.

karališkuosius palaikus 
jau buvo galima ten perga
benti. Dabar kriptoje ilsisi 
Aleksandro Jogailaičio, 
Zigmanto Augusto žmonų, 
Elžbietos ir Barboros, pa
laikai ir specialioje urnoje i laukai, kaimai suskambėjo 
įdėta Vladislovo IV širdis, j galingais lietuviškosios 
Savaime suprantama, kad; dainos garsais. Tai buvo 
tai yra didelė katedros Vilniaus skautų stovyklos, 
brangenybė. į išvykos, iškylos ir kitos to-

Be lo, kartu su minėtais* kio gyvenimo įvairybės, 
į karališkaisiais daiktais j Kasmet skautai vasarą iš- 
i prie palaikų buvo rasta ir t tempdavo stovyklos pala- 
I kitokių brangių dalykų. į pines vieno ar kito Vilniaus 
Barboros grandinė ir žie-j krašto ežero pakrantėje, 
•!as. Elžbietos žiedas ir kt. kasmet jų didesnis ar ma- 
Visos minėtosios brange- Į žesnis būrys su laiminga 
nvbės yra didelis Vilniaus1 gyvenimo šypsena veide, 
miesto turtas. didele viltim širdyje į gerą

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 

■ vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th 8t., So. 
Boston, Mass.

Iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai. ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte. (Tuo- 

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimely j bus skaitomi du referatai: — Apie Blai

vybę ir Vilniaus reikalais.
Bus ir kitų svarstymų.
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy
viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečia:—
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.
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Suomija |
i šiandien ne tik Europos, įlankų, Botnijos ir Suo- 
bet ir viso pasaulio dėme- mių, visuomet keldavo nė
šio centru pasidarė Šuo- rimą valstybėse, siekusio- 

I mijos — SSSR ginkluotas se vyravimo šioje erdvėje, 
į konfliktas. Šis konfliktas visvien, iš kur būtų ėjusi 
tarp kitų šiandieninių Eu- politinė ekspansija.

! ropos karo sūkurių sudaro j Suomių problema pirmo- 
! naują židinį. Jis įdomus i ji buvo susirūpinusi švedi- 
tuo, kad vyksta tolimoje ’ ja. XII a. švedai, pradėję 
šiaurėje, kur šiuo metu ruoštis dideliems sumany- 
viešpatauja poliarinė nak
tis ir dideli šalčiai, tai vie
na, o antra tai, kad 3,8 mi
lijonų suomių tauta ryžosi 
ginklu pasipriešinti 180 valdžioje. Nors švedai bu- 
milijonų Sovietų Sąjungai, vo palikę suomiams kultū- 
šia proga ir pravartu ar- rinę laisvę, tačiau švediš- 
v • • w • • • v • : « • . « a • 1 • 1

ruoštis dideliems sumany
mams Baltijos erdvėje, už
ėmė Suomiją. Nuo to laiko 
suomiai per ištisus šešis 
šimtmečius buvo švedų

• pasiūlymų neprieitus, lap
kričio 30 d. 9 vai. tarp Suo
mijos ir SSSR prasidėjo 
ginkluotas konfliktas.

Kariuomenė. Suomijos į 
kariuomenės susideda iš, 
kariuomenės, policijos ir 

i į šaulių (Šuckoro). Suomi
joje karinė tarnyba priva-į 
loma visiems piliečiams 
(vyrams ir moterims) ir! 
jie karinėje tarnyboje yra 
laikomi nuo 17 iki 60 metų 
amžiaus. Suomių metinį 
naujokų kontingentą suda
ro apie 26,000 vyrų.

1939 metų pavasario duo
menimis, suomiai po gink
lu turėjo apie 30,000 vyrų 
kariuomenės, per 100,000

i
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Lietuvių Būklė Suvalkijoje k.

Kaunas — Iš vokiečių už- gūnas tikina lietuvius, jog 
imto Suvalkų krašto vie- vokiečiai čia esą tik laiki
nas ten buvęs be kt. prane- ni svečiai, 
ša, kad nors ir šiandien 
dar dažnas vokiečių parei-

tačiau atrodą, 
kad vokiečiai čia turį kito
kius planus. Skubiu tempu 
keičiamas visas krašto vai
zdas ir charakteris: tvar
komi miškai, uoliai taiso- 

. mi keliai, kurie čia buvo 
I netaisyti per 20 metų, mie
stuose (Seinuose ir Suval-

Gavėnia jau Čia pat. Ją pajutęs, kiekvienas kata
likas surimtėja ir susikaupia į atgailos nuotaiką, kuri 
tik tada pasikeis džiaugsmu, kai suskambės Velykų 
varpai. Gavėnia prasideda su Pelenų diena. Tą pelenais 
barstymo ceremoniją Bažnyčia įvedė nuo pat pradžios 
krikščionybės laikų ir iki šiol tą tradiciją palaiko. Tik 
žiloje senovėje tas paprotys buvo kiek kitoniškesnis. 
Tuomet Pelenų dienoj krikščionys atsinešdavo ašuti
nius drabužius, kad juos kunigas pašventintų ir pa
barstytų pelenais. Paskui žmonės juos dėvėdavo ant 
gryno kūno per visą Gavėnios laikotarpį. Dabar ašuti
nės jau nebevartojamos, paliko tik pelenai. Kai kas 
gali išdidžiai nustebti ir pavadinti tą senovišką įprotį 
barbarišku savęs kankinimu. Tačiau toks smerkimas 
būtų netikslus, nes dėvėti ašutinius marškinius nebu
vo įsakyta, tik uolesnieji katalikai patys sau tą atgailą 
nuskirdavo. Savanoriška atgaila nėra barbarybė. Žmo
gus gali save marinti kiek tinkamas, kad tik savo svei
katai nepakenktų.

Šiandien, kaip matome, Gavėnios pasninkas tiek 
sumažėjo, kad jo vos forma teišliko. Daug tam yra 
priežasčių: žmonių sveikatingumo sumažėjimas, sun
kūs dirbtuvės darbai netyram, gazų užterštam ore, 
nepalankios ekonominės sąlygos bei vegetarinio mais
to trūkumas ir tt. Bažnyčia prisitaiko prie nuolatos 
besikeičiančių gyvenimo sąlygų ir pasninko griežtumą 
palaipsniui sušvelnina, bet visiškai jo nepanaikina. Jei 
ne vienu, tai kitu būdu reikia prisimarinti. Yra įvairių 
rūšių pasninkų: dvasinis nusimarinimas bei aistrų su
tramdymas; pykčio, pavydo, keršto, išdidumo slopini- ............... ........ ...
mas bei naikinimas: liežuvio sukontroliavimas ir, pa-, prįskaitoma 3>,8()0,000 gy-

čiau susipažinti su šiau-' ka įtaka Suomijoje paliko šaulių (šuckoro) ir apie
« .... ^ —< ... — 10,000 įvairios paskirties . . ..... r i • - motoriniųpolicijos. Jų kariuomene 

suvesta į 3 pėst. divizijas,! 
1 kavalerijos brigadą ir a- į 
titinkamą skaičių kitų gin
klo rūšių dalinių.

Paskelbus mobilizaciją, 
kaip užsienio spauda pra
neša, suomiai po ginklu 

t į pastatė apie 500,000 žmo
nių. Suomių kariai yra ge-j 
rai paruošti, susipratę pa-j 

• trijotai, narsūs ir atkaklūs.! 
Prisitaikę prie savo krašto 
gamtinių ir klimatinių są
lygų. Jų karo moksle labai 
propaguojamas partizani
nis veikimas. Suomiai vi
same pasauly išgarsėję 

Suomijos kaip taikliausi šauliai, o!
aukštai pastatyto, ypač 
žiemos sporto dėka, suo
mių kariai sniegčiūžių pa» 
galba gali greit ir lengvai 
manevruoti.

riausia Baltijos valstybe, • gilius pėdsakus.
bent geopolitine, istorine! XVIII a. pradžioje, ru- 
ir karine prasme. sams pradėjus slinkti prie

Suomijos valstybė guli1 Baltijos krantų, Suomijos 
tarp Suomių įlankos ir; būklė vėl pasidarė opi. Ny- 

! Šiaurės Ledinuotojo van-'štato taika 1721 m. pasi- 
denyno. Rytuose ištisinę: baigusi vadinama šiaurės 
1566 km ilgio sieną ji turi' 
su SSSR, vakaruose ją nuo 
Švedijos skiria Botnijos į- 
lanka ir sausuma; jos va
karų ribos tęsiasi 1449 km, 
atskirdami ją nuo Švedijos 
ir Nervegi jos. Suomijos į 
sienų ilgis sausuma —3015 
km ir jūra — 1646 km.

Suomių kraštas yra tarp 
Skandinavų kalnų ir Rusi
jos lygumos. Krašto pavir
šius padengtas tankiais 

' miškais, granito kalnais ir 
‘išraižytas daugybės ežerų, 
i kurių čia priskaitoma per 

; 60,000. Suomijos plotas a- 
Hpima 388,000 kvdr. km., 
‘ taigi truputį didesnis už 

buvusios Lenkijos plotą, 
bet gyventojų čia labai re
ta. 1938 m. Suomijoj buvo

galiau, nuo girtavimu, šokių, nešvarių teatrų, balių bei J ventojy, taigi vidutiniškai 
vakaruškų susilaikymas. Tad progų save visame kame įmant ’i kvdr. km. tenka 
suvaldyti ant kiekvieno žingsnio pasitaiko. Gavėnios g 3 žmonės. Tirščiau gyve- 
dvasia privalo mus visur ir visada lydėti. Kas gali tei- nama pietinėje Suomijos

kova (tarp Rusų ir Švedų) 
dalį Suomijos (Kareliją) 
atidavė rusams. Bet tuo 
dar nebuvo galutinai iš
spręsta Suomijos proble
ma. Jos geopolitinės būk- 

' lės diktuojamas dėsnis, 
kad kiekviena galybė, sie
kianti dominavimo Baltijo
je, turi patikrinti savo po
litinę įtaką Suomių krašte. 
Po Tilžės taikos 1806 m. 
išsisprendžia I 
klausimas, ir ji, buvusi še
šis šimtmečius švedų įta
koje, dabar patenka Rusi- ■ 
jos valdžion, nes švedai 
1808 m. formaliai atsisako 
nuo Suomijos globos.

Galutinis Suomijos pri
jungimas prie Rusijos į- 
vyksta 1812 metais, subi
rėjus Napoleono žygiui. 
Šitą prijungimą pripažįsta 
Vienos kongresas 1815 me
tais. Suomiams buvo palik
ta autonomija ir kultūrinė

V •

“Saukko”, pastatytas Hel
sinkyje.

Suomių laivyne yra ir 6 
kanonieriniai laivai maž
daug po 100 t., kuriuos me- 
tė rusų įgulos per revoliu- kuose) griaunamos senos 
ei ją. Jie galima vartoti mi- jr gaisrų bei bombų apga- 
noms nuleisti. Į dintos trobos. Kraštas pa-

I Tikrieji laivai minoms dalintas į 18 valsčių, kurių 
nuleisti — 6, taip pat se- kiekvienam paskirtas vo- 
nieji rusų laivai, pastatyti. kietis viršaitis. Pz.ts kraš- 
per karą, kaip ir 2 laivai. tas yra priskirtas Gumbi- 
minoms gaudyti, kurie tin- nūs apygardai. Lietuviškie- 
ka ir minoms nuleisti, ir 11 jį valsčiai gavo teisę išsi- 

i valčių, kurių rinkti lietuviškas savival- 
i greitis mažesnis kaip 10 dybes, kuriose neturi būti 
mazgų.

Greitesnių 
valčių 1938 m. buvo 9, iš jų ti griežti vokiečiai 
2 po 25 mazgus ir 7 — po! 
40, jose būna 2 torpedos po 
450 mm. Galimas daiktas, 
kad po to buvo dar pasta
tyta.

Prie to galima pridėti 18 
patrulinių laivų po 40 t., iš 
kurių 5 — su ižaftiniu 200 
a. j. motoru po 13 mazgų, 
13 laivų po 25 mazgus su 
pusdiseliniais motorais 

Į1220 a. j., keli pagalbiniai mokytojų, kunigų be para-' 
laivai, ledlaužiai ir tt 
jų 3 maži laivai po 100 — 
300 t. Ladogos ežere ir ga- 

i liausiai mokomasis laivas 
tristiebis Suomen Goutsen 

i (buvo Oldenburg), su pa- 
į galbiniais motorais, kuris 
! buvo lankęsis daugelyje 

į Suomių karo laivynas.— Prancūzijos uostų, naudo- 
Pagal “Paris Midi” 1 ■ ’ ’ ■ ’ ”
XI. 13, suomiai laivyną įsi-, 

i taisyti yra nusprendę 1924.'
IV. 22 įstatymu. Tuo įsta
tymu, tarp kitko, buvo nu
spręsta įsteigti Karo Aka
demija. Įstatymas davė 
teisę vyriausybei išleisti 
1924 — 1931 m. 520 mili
jonų suomių markių, už 
kuriuos būtų įsigytas ne 

įtik krantų apsaugos lai- 
i vynas, bet įrengtos sekyk- 
los ir nupirkta minų ir tor
pedų. Dabar suomiai turi

*

i

r
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i

! nė vieno lenko, bet ir lietu- 
torpedinių viškiems valsčiams paskir-

į vi AV.A.V1 v viršai
čiai. Vietiniai gyventojai 
traktuojami nevienodai.’ 

j Vokiečių gyventojų čia ne
daug, bet jais labai rūpi
namasi ir jų žodis čia sva
rus. Nepaprastai greit čia', 
buvo surašyti dvarai, vai-.

' diškas ir žydų turtas, iš-; 
kraustyti žydai, apsivalyta 
nuo nepageidaujamo lenkų

; elemento — valdininkų,.
1 A • > • 1

iš. pijų ir kt. — Visame kraš- 
— te nebėra nė vienos krau

tuvės, kur žmonės galėtų 
už pinigus bent pagal kor-t 
teles nusipirkti reikalin
giausių prekių. Druskos, ’ 
cukraus, degtukų gauna 
tik vokiečiai, bet kur jie 
tas prekes perka, jų kai
mynai nežino. Lenkų zloto 
kursas palaikomas tas

■•»

1939. jamas kadetams mokyti.
’ I

Alandų salos. Alandų sa-
los guli tarp Švedijos jr pats: už rugių centnerį 
Suomijos. Jos — begalinės zk\Vz kvieęius
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b\už miežius — 8 zl., už kiau-. 
les 50 klgr. gyvo svorio —‘

i 45 zl. Taip pat zlotais senu. 
kursu tebemokama už dar- 

jbą, tačiau zloto kursas —
40—50 zlotų už vieną mar- • 
kę. Tokiu būdu zlotas yra 
visiškai bevertis ir už jį 

apie 30.000.' Gyve’ niekas nieko neparduoda,
o kas juos gauna už savo

strateginės svarbos vieta; 
Baltijos jūroje. Šių salų ir 
salelių apie 6,500, išdėsty
tų juosta prieš pietinį įėji
mą į Botnijos įlanką, 

i Ekonominė šių salų vertė 
visai menka. Jų plotas — 

! 1,442 kv. km. ir gyventojų 
! jose — ; ~ 
namų tėra tik 80 iš šių sa- 

įlų, kitose viešpatauja tik ^arhą, 
i žuvėdros ir nėra net me
džiojimų žvėrių.

Žemės šiek tiek tedirba■ vokįe^įams įpojįnėja, kad.
--------- -------------------------------------v---------------J V1ZK1 1O.UO1 ll^VUVK 

sta Aldan”, 640 kv. km. Jo- Vyžainių parapija,

I s
i

sintis, kad nedavalgęs nepajėgia dirbt, nieks negali sa- i dalyje (apie 30 žm 1 kv. laisvė 
kyti kad Gavėnios metu nepajėgia savo aistru su- km) ir rečiau šiaurinėje Didysis karas iš naujo iš- 
tramdytL Jei Gavėnioj nepajėgia, tai ! (apie 2 žm. 1 kv. km). Šuo- kėiė aikštėn suomių geo-

miai daugiausia gyvena politinės būklės sąvoką.
.„ . kaimuose: Miestų Suomija Voldečiai, kovodami prieš
« viso. Gavėnia tai laikotar- turi nedaug. Svarbiausi jų Baltijoje, stengėsi į-

p— Helsinkis, Viipuri, sigalėti Suomijoje. 1917 m. —---- -------- -- —-
Rango ir Abo. Šiuose mies- jįe> okupavę Suomiją, pa- tokį laivyną, daugiausia 

I A — — —   —- ——I ____ _ - I • <• ___

1 klausomybės šūkį ir pade- pakrančių vandenyse.
" ‘ ‘ 1. Du krantų kreiserius

po 4,000 t., pastatytus fir
mos “Crighton ir Vulkan” 
Abo mieste, 15 mazgų grei
tis, po 4 diselinius moto
rus — po 2 ant kiekvieno 
propelerio. Į tarnybą jiedu 
buvo paimti 1933 — 1934 
m. šarvų juosta— 125 mm. 
pagrindinėse vietose. Jų 
artilerija gana žymi: 4 pa 
būklai 254 mm., dvigubuo

kyti, kad Gavėnios metu nepajėgia savo aistru su-

Gavėnia yra pats geriausias laikais dvasiniai su-!
stiprėti, labdarybės darbus dirbti, artimo meilėje la 
vintis, spaudą platinti 
pis, kuriame visi galime padidinti savo dvasios lobyną. ! yra: Helsinkis, Viipuri,

i

I

i tuose susispietus jų preky- iaįke jų aktingą nepri- pritaikintą gintis ir veikti 
ba ir pramonė.

Svarbiausia Suomių ūkio jo suomiams sukurti gin- 
šaka — miškininkystė ir kluotos pajėgos branduolį, 
žuvininkystė. Tačiau yra Tų pat metų lapkričio re- 
sukurta ir geležies, ypač voliucija dar labiau suo- 
nikelio, pramonė, kuri sa- mius suartino su vokie- 
vo gaminiais patenkina čiais. švedų savanoriai, vo- 
krašto rinką ir, be to, pa- kiečių kariuomenės dali- 
tys pasigamina sau ginklų niai ir suomių šauliai, ge- 
ir kitos karo medžiagos. : nerolo Mannerheimo veda-

Suomiai yra kilę iš šiau- mi, sustabdė raudonosios 
rinio Uralo ir apie IV am- armijos slinkimą į Suomi- 
žiaus vidurį atsikėlę į da- ją. 1919 m. sudaryta Suo- 
bartinį gyvenamąjį plotą, mių — SSSR taiką, kuri se bokštuose su 120 mm. 
Jie patys save vadina — pripažino Suomiją kaip ne- šarvais, 8 pabūklai 105

• v

dirbęs. — Dauguma lenkų, 
i kurie dar nesenai lietuvius 
i skriaudė ir skundė, dabar

»

>

j

Lenkų Kardinolas Hlond, ištremtas iš Poznaniaus 
ir apsigyvenęs Romoj, kreipėsi laišku į Amerikos kata
likus, ypač dvasiški ją, kad pasigailėtų nežmoniškai nu- 
teriotos Lenkijos ir suteiktų pernelyg suvargusiai liau
džiai medžiaginės ir moralinės paramos. Pagal jo ap
rašymą, Lenkiją ištiko tikrai šiurpulinga katastrofa. 
Negana to, kad ji tapo užkariauta ir visiškai neteko 
nepriklausomybės, ji dabar tebelaikoma žiauriausioj 
priespaudoj, ypač religiniu ir tautiniu atžvilgiu. Oku
pantai užsispyrė naikinti tikėjimą ir skubotai naudoja 
visas jiems žinomas tam tikslui priemones. Tame anti
religiniame darbe naciai išsijuosę lenktyniauja su bol
ševikais. Žiauriai persekioja dvasiški ją ir pasižymė- Į“Suomalaset”, o savo kra- priklausomą valstybę šian- mm., kurie gali šaudyti į 
jusius katalikų vadus pasaulionis. Tūkstančiais kali- štą “Suomi”. Mūsiškai tai dieninėse jos ribose. ....... J---- —"—
na, ištremia, žudo. Plėšia bažnyčias, uždaro vienuoly- reikštų: “pelkių tauta” ir Didžiajam Europo 
nūs, seminarijas, tprieglaudas, mokslo įstaigas. Nors 
lenkų liaudis stipriai prie tikėjimo prisirišus ir dvasiš- į 
kiai heroišku pasišventimu jį gina, bet Kardinolas 
Hlond prisibijo, kad jei dar metus — kitus persekioji- j 
mas neatslugs, tai katalikybei Lenkijoj gręsia rimtas! 
pavojus.

Iš tiesų, tai liūdnas ir šiurpulingas vaizdas. Lenki
ja žlugo dėl jos vadų puikybės ir kriminališko šeimi
ninkavimo. Valdančioji klika žaidė valstybės likimu 
lygiai kaip tas rizikingas, įsikarščiavęs, nieko nepai
sąs ir viską ant vienos kortos statąs kortuotojas — 
gambleris. Bet ką gi čia kalta liaudis? Ji ir pirmiau 
vilko nepakeliamą mokeščių jungą ir gyveno skur
džiausią visoj Europoj gyvenimą (išskyrus Sovietų 
Rusiją), gi dabar šalia skurdo ir nelaisvę įsigijo. Kos
ciuškos sukilimo laikais lenkai taip apdainavo savo po
nus magnatus: “O ezese wam, panowie magnaci, za na- 
szą niewolę, kajdany!..” (Garbė jums ponai magnatai! 
už mūsų nelaisvę ir pančius). Dabar kur kas teisingiau 
tą dainą gali kartoti. Turėjo didelę valstybę ir su vienu 
mėnesiu ją prašvilpė. Naujoji vyriausybė traukia juos 
į teismą. Bet kas juos teis? Kur juos suras? Jie ramiai štas krito ant suvargusios išbadėjusios liaudies. Klai- dviem torpediniais vamz- garantija, 
sau užsieniuose gyvena ir.,, laukia naujosios didesnės ki, baisinga tragedija.

I“pelkių žemė”.
Suomių tauta, gyvenda

ma šiurkščioje gamtoje ir 
klimate, yra užsigrūdinusi, 
pripratusi prie šalčių ir kai 
kurių nedateklių. Suomiai 
sveiki ir stiprūs žmonės, 
labai geri sportininkai, y- 
pač pamėgę žiemos sportą. 
Suomiai aukštos kultūros 
žmonės, turi seną savo is
toriją ir pasaulinio masto 
literatūrą. z ,

Valstybinė santvarka — 
demokratinė respublika.

Suomijai yra turtinga 
savo praeitimi. Ji, būdama 
tarp dviejų Baltijos jūros

i

i

1934

! lėktuvus, ir daug mažes-
Didžiajam Europos poli- niųjų pabūklų. Kreiseriai 

tiniam sukrėtimui prasi- vadinasi “Vainermanen” ir 
dėjus, Suomija stengėsi iš- “Ilmarinen”. 
likti neutrali Skandinavų 2. Penki povandeniniai 
neutralumo sąvokos ribo- laivai, iš kurių 3 po 490 t. 
se. ; 
atsisakė ir sudaryti nepuo- pat Abo dirbtuvėse 
limo paktą su Vokietija, tehinen, Vesihusi ir Iku- mė varžytis Švedija ir Suo
kai pastaroji pereitą pava- Turso. Jų veikimo radius— mija, kuri tuo laiku atgavo 
sarį siūlė tai padaryti.

Vokiečiams pradėjus ko
vą su Lenkija, suomių sim
patijos Vokietijai atslūgo, 
nes jie pradėjo nerimauti 
dėl vokiečių — SSSR nusi
statymo. Rudenį, SSSR vy
riausybei pasiūlius suo
miams savitarpės pagelbos 
paktą ir suomiams SSSR

tik didžiausioje saloje “Fa- esa tikriausi lietuviai. Pav.
_ _ , kuri 

buvo labiausia sulenkintas- 
kampelis Suvalkų krašto 
šiaurėj, dabar kiaurai pasi
sako už lietuvius. Lietuvių 
mokyklos leistos ir jose, 
dėsto lietuviai mokytojai.. 
Taip jau įsteigta pirmoji 
vokiečių mokykla Suval
kuose. Lenkų mokyklos už
darytos. — Dėl didelio hi
gienos ir sanitarijos pagal
bos trūkumo plinta epide
minės ligos. Kaimuose ser-

je gyvena 10,000 gyvento
jų, daugumas Marienham- 
m’o miestelyje, vieninte
liame salyno mieste. Gy
ventojai negali išsimaitin
ti iš nederlingos šių salų 
žemės ir jie turi žvejoti ir 

, medžioti paukščius, pre- 
’ kiauja mišku ir daugelis 
1 uždarbiauja iš jūrų trans
porto. Žiemą salos būna 
visai atskiros nuo žemyno, 
o per didelius šalčius žemė 

1 tegalima pasiekti tik su ga dizenterija, šiltine, ir 
ledlaužiais. I nors vokiečių administra-

Per 1914 — 1918 m. rusai cjja pradėjo su ligomis ko-|
buvo įsitaisė salose įtvirti- 

____ , . x nimus, bet jie buvo iš- 
Dėl šios priežasties ji paviršiuje, pastatyti taip griauti 1919 m. Po Rusų 

----  * *_______________________ — Ve-revoliucijos dėl šių salų ė-

» 
1,500 mylių po 10 mazgų, nepriklausomybę. Per 1917 
gali pasiekti paviršiuje 15 metų balsavimą laimėjo 
— 16 mazgų, ginkluoti vie- švedai. Per Suomijos pilie- 
na 76 mm. patranka ir 20 tin, karą švedai 1918 m. va- 
mm. priešlėktuvine, 4 tor- sario mėn. išsilaipino į sa-

I

k

s

vą, tačiau susirgusių mir
tingumas, ypač vaikų ir 
kūdikių, esąs labai didelis.

Kun. J. Kidyko, SJ. Misijų 
Maršrutas

i

Kun. J. Kidykas, S. J.
_  _ ___ __ ' gavėnios metu skelbs mi- 

pediniai vamzdžiai po 533 las kariuomenę ir privertė sijas šių kolonijų parapi- 
mm. ir 20 mm. Į tarnybą suomius ir rusus išsikrau- Jose-
jie yra paimti 1930 ir 1931 styti. Šios įgulos vėl išsi-' 1 ir 2 savaitę 10809 S. 
m. Vienas laivas 250 t., su kėlė, kai prie salij pasirodė Statė Str., Chicago, III.
3 torpediniais vamzdžiais, vokiečių eskadra. Suomijai 3 savaitę 36 St. George 
buvo nupirktas 1936 m. A- salos buvo atiduotos 1921 Avė., Norwood, Mass.
bo dirbtuvėse. Penktasis m. birželio 24 d. su tarptau- 4 ir 5 sav. 259 N. FifthLenkijos... Iš tiesų, sunku įsivaizduoti ką nors krimina-

i liškai panašaus. Kaltininkai pabėgo, o nugalėtojų ker- laivas tėra tik 99 t. ir su tinę Švedijos neutralumo Str., Brooklyn, N. Y.
“K.” 6 sav. 147 Montgomery

K įdžiais po 450 mm,, vardu| Gen. št myr Kiaulėnas.įStr, Paterson, N J,

k
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Sam Houston Jonės, kairėje, kuris buvo antruoju

pagal senąsias normas.
Laukų darbai laiku nu* 

dirbti, laukai apsėti. Tik 
dvarų laukai likę dyki ir 
neapdirbti. Pavasario sėja 
dar labai toli, ir apie ją 
žmonės dar negalvoja.

Miestai ir miesteliai atro
do tarytum išmirę, o kai
muose vaizdai kasdieniški, 
ūkininkai stengiasi išpar
duoti gyvulius, nes trūks
ta pašarų.

Mobilizuoti lenkų kariuo
menėn vyrai jau sugrįžę i 
savo sodybas. Lietuviškose 
srityse kare užmuštų ir su
žeistų, nelaisvėn vyrų ma
žai pasigendama. Lemtin
goji mobilizacija nespėjo prieš gub. Bari Long Louisiana valstybės Demokratų

Dabąr sovietų dėmesys 
nukreiptas į karo veiks
mus Suomijoj, ir tat Šven
čionyse bei jų apylinkėse 
labai jaučiama. Ankščiau 
sovietai negalėjo tą kraštą 
aprūpinti pirmo reikalin
gumo prekėmis, nes į buv. 
Lenkijos teritoriją negalė
jo įvažiuoti sovietų trauki
niai, kadangi Vakarų Eu
ropos ir Sovietų S-gos ge
ležinkelių bėgių ne tas pats 
platumas. Dabar jau gele
žinkelių bėgiai sutvarkyti, 
tačiau nėra laisvų garve
žių prekėms į Vakarų Gu
diją ir kt kaimynines sri
tis pristatyti, žmonėms 
trūksta pirmoj eilėj drus
kos, degtukų. Be cukraus,' paliesti šitą kraštą, ir tat pirminiuose balsavimuose, paliko James A. Noe tre- 
geležies, galanterijos ir kt. ■ dabar daugelio žmonių pa-Įčiuoju kandidatu. Dabar James A. Noe, dešinėje, svei- 
reikmenų žmonės lengvai guoda. : kinasi su kandidatu Jonės ir pareiškė, kad jis rems jo
apsieina, tačiau žibalo Siena tarp mūsų krašto kandidatūrą, kad sumušti Long politinę mašiną, 
gauna tik dešimta - dalį U- ir SSSR dabar stropiau --------------
tro per savaitę, o tokia kie- saugojama, ir tat sutruk- Sienos perėjimą taikomos 
kis per mažas, kad ūkniin- do anapus sienos gyvenau- gana aštrios bausmės, ta-

tiems lietuviams mūsų Čiau pasieniečiai rizikuoja 
miesteliuose už žemės ūkio naktimis.
gaminius: javus, paukš-i Daug iš Švenčionių kraš- 
čius, kiaušinius, vaisius to lietuvių gyvena šven- 
apsirūpinti druska, enk- čionėliuos ir kt. šiaurės 
rum ir kt., prekėm. Sienos Vilnijos vietose, kur jais 
stropesnį saugojimą žmo- rūpinasi Draugija Užsienio 
nės labai junta. Nors už Lietuviams Remti. ‘V. B.’

kai ir miestiečiai galėtų 
apsieiti be balanų.

Sovietai nebrangina miš
kų, kurie leidžiama ūkinin
kams kirstis, kiek tik pa
tinka. Tačiau daugelio ū- 
kininkų arklius mobilizavo 
lenkai, palikdami už juos 
nenaudingus kvitus, todėl 
tik retas ūkininkas turi 
galimumų parsigabenti J 
miško medžiagos. Malkų 
niekam netrūksta nei mie
ste, nei kaime.

Dvarams paskirti seniū
nai — komisarai likviduo
ja visą turtą, kurį superka 
kariuomenė įr kt. Dvarų 
Žemės išdalinamos maža
žemiams ir bežemiams. 
Žmonės kalba, kad šita že
mės reforma tik laikina, 
nes esąs tik tas vienas gali
mumas užsėti dvarų že
mes. Dvarų savininkai iš
bėgioję ar išvežti.

Žmonės gerai sugyvena 
su kareiviais ir valdžios at
stovais, bet nęsugyvena su 
žydais. Turgai Švenčiony
se vyksta sena tvarka. Ū- 
kininkai į turgus atveža 
javų, malkų, gyvulių ir kt. 
Tačiau už gautus pinigus 
mieste neturi ką pirkti. 
Švenčionyse labai daug kyrė “senatoriaus galvą”, i 
mėsos parduotuvių, bet nei žodžiu, “valdžia” buvo de- 
vienos parduotuvės kito- mokratiška. Bet demokra- 
kiom prekėm. Dažna ma- tiją mes supratom gana 
nufaktūros, galenterijos plačiai. Ne mes “valdžios” 
parduotuvė virtusi mėsos klausydavom, bet “val- 
parduotuve. džia” turėdavo mūsų klau-

Smųlkių ūkių savininkai syti, 
mokesčių už žemę rudeni- 
nės ratos nemoka. Mokės- darni savąjį “prezidentą" 
čiųs vienų valstiečių žinio- įr susivienijimo salę, plau- 
mis sumokėjo tik tie ūki- kė būrys lietuvių į Naują- 
ninkai, kurie valdo nema- jį pasaulį. Laivas plauke

Rašo JONAS RACYLA

plauktų Anglijos laivynas 
Aikštelė buvo visiškoj i BaltiJos Jūrą. Tos minos 

mūsų disporieijoj. Kiti, J1.“0
kurie buvo kitur apgyven
dinti, eidami sakydavo: ei
nam į Lietuvą. Susirinkda
vo čia visa lietuvių koloni
ją. Įr aikštelę praminėm: 
“susivienijusių lietuvių sa
lė”. Čia mes visi dainuoda
vom, šokdavom įr armoni
ka čirpydavom. Čia vėliau
siai ųžgęsdavo laive švie
sa. Tai buvo, anot kitatau
čių, linksmiausia laivo da- ruošęs visokiems atsitiki- 
lis. Pro čia praeinantieji mams. Pagalbos valtys bu- 
visuomet pasveikindavo:— vo nuleistos visai žemai, 
Long Live Lithuania. visokių ratų buvo prikabi- 

Buvom išrinkę ir prezi- nvtos pilnos sienos. Ir dar 
dentą. Juo tapo “Čikaga”. 
Savo pagelbininku pasis-

(Tasa

. ■■■ ■ ____________________________ _____________ Į

inkarų įr plaukiodavo ban
gų svaidomos visokiomis 
kryptimis. Dar Lietuvoj e- 
sant, skaitydavom laikraš
čiuose ir girdėdavom per 
radiją; kad ant minos ir 
radiją, kad toks ir toks lai
vas užplaukė ant minos ir 
per kelias minutes nus
kendo.

Mūsų laivas buvo pasi-

sim Naujorką? Bet jie tik 
gūžtelėdavo pečiais įr nie
ko tikra nesakydavo,
— Gal už savaitės, gal už 

mėnesio ar dviejų, — bū’ 
davo jų atsakymas.

Taip laivo keleiviai įr ne
sužinojo, kada jie pasieks 
New Yorką, kokioj vietoj 
dabar esą, nes, matyt, visc 
tai buvo griežčiausiai sle
piama- Ir tik tada, kada 
pradėjo matytis New Yor- 
ko šviesos, mums pasakė 
štai jau New Yorkas, Ku
riam tikslui tai buvo daro
ma visiems aišku. Nebuvo 
galimas susisiekimas nei 
radiu, nei jokios telegra
mos nieks negalėjo pasiųs
ti.

Laive buvo leidžiamas 
laikraštukas “Radio nau
jienos”, kuris suglaustai 
aprašydavo paskutinius 
politinius įvykius ir karo 
eigą. Kas buvo charakte
ringa tam laikraštukui, 
kad jame nebuvo rašoma 
apie jokių laivų paskandi
nimus ir minas. O tų lai
vų tikriausiai paskęsdavo 
kasdien po kelis.

Dvyliktą valandą, pra- 
plaukėm pro Norvegijos 
sostinę Oslo. Įplauktam į 
Norvegų terįtorijalinius

pirmą plaukimo dieną,, bu
vom supažindinti su visais 
gelbėjimosi būdais: ištikus vandenis, bet nuo kranto 
kokiai nors nelaimei. Visos
tos kalbos ir visi pasiruoši-dar arčiau kranto pian
inai kėlė visuose nerimą.

Bet labiausiai bijojosi Įplaukėm į garsiuosius 
žydai. (Reikia pastebėti, Norvegijos fijordus. Oras 
kad beveik trys ketvirta- buvo šiltas ir saulėtas. Be
daliai laivo keliautojų bu- veik visi keleiviai buvo ant 

Taip susitvarkę ir ture- vo žydai, iš įvairių Euro- denio ir stebėjo puikius 
_ : nos valstvhillV .Tip ir nak-

v •
nęsitolinam. Atrodė, kad

kiam.

pos valstybių). Jie ir nak- gamtos vaizdus.
tį neidavo gulti ir apsiren- Laivas sukiojosi viso- 
gę kniuksodavo. -kiais zigzagais, plaukda-

____ ______________ * __ ______ _ — Vi» taip ant m*‘ mas pro didžiausius kai
šiau, kaip 10 ha, o kitų — pro pavojingiausias vie- uos, —- sakydavo Abraomo nūs. Kalnų viršūnes puošė 
nemažiau, kaip 15 ha že- tas. šias vietas vokiečiai aiuiąi. v* ' _ ~ _
mes. Mokesčiai sumokėti buvo užminavę, kad neį-
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Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais 

padėdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

; Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

! Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

amžinas sniegas. Sniegas 
Dabar jau niekas nerūs- prieš saulę blizgėjo ir mir- 

tavo, kad mes esam laivo gėjo, kad net sunku buvo 
gale, nes užplaukus ant mi- žiūrėti. Vietomis kalnai, 
nos labiausiai nukentėtų stačiomis uolomis, kaip 
laivo priešakys, o mes gal siena kilo į viršų. Kitur, 
dar vis spėtume išbėgti iš kalnų papėdėse augo miš- 
laivo apačios. kai.

Laivas plaukė visai arti Labai įdomu buvo stebė- 
krašto, maždaug keli šim- ti kalnų augmeniją. Aps
tai metrų nuo jo. Ir kaip čioj augo lapuočiai, kurių 
krantas sukiodavosi, taip 
ir mūsų laivas 
nesitolindamas 
nuo kranto.

— Jeigu mes 
laiką plauksim, 
das švęsim laive, — siel
vartavo, — “senatoriaus 
galva”.

O “Kanada” sakėsi ma
tęs, kaip jūrininkai nešė į 
laivą plotkeles. Jis Kalėdų 
stalui ir šieno pasirūpinęs.

Mėginom klausti laivo 
karininkų, kada priplauk

sukiojosi, 
per daug

taip visą 
tai Kalė-

I
I

džiausiate kalnais 
ant jo. . 
laivas ir išlaikyti tokį dau
žymą? Bat mūsų laivas, 
matyt, ištiesų buvo gero 
plieno.

Sekančią dieną audra 
dar sustiprėjo. Buvo pa
miršti visi juokai. Ir di’ 
džiausi juokų mėgėjai gu
lėjo ramūs ir tylūs, pasis
tatę šalia popierinius inde
lius.
— Kad būčiau žinojus, 

kad taip bus, niekas manęs 
nebūt išvijęs iš Lietuvos,— 
dejavo ne viena keliaunin
kė.

Naktį laivas keletą va
landų stovėjo, nes audra 
taip sustiprėjo, kad, ma
tyt, mašinų veikimas buvo 
pavojingas pačiam laivui. 
Buvo girdėtis pasiutęs vė
jo staugimas. Bangos laivą 
pastatydavo beveik stačią 
ir paskiau su didžiausia 
jėga mesdavo į vandens 
prarają. Laivas braškėjo ir 
stenėjo visoms savo si
joms. Kartą po tokio kriti
mo laivas, kad subraškėjo, 
atrodė, kad lūžo per pusę. 
Visi net iš lovų iššokom ir 
klausomės ant grindų su
kritę, ar jau ne galas? Bet, 
matyt, laivas skęsti dar 
nemėgino. Repęčkomis, 
šiaip taip, susikraustėm 
atgal į lovas. Ir tvirtai įsis
pyrę kojomis ir rankomis 
įkabinę į apeeiales ranke
nas, kurių paskirties ank
ščiau nežinojom, laikėmės 
iš viso vieko, kad neįškris- 
tume iš lovos.

I rytą audra lyg sumažė
jo, o vakare siūbavimas 
buvo pakenčiamas. Visų 
nuotaika pradėjo taisytis.

“Džy vyručiai, sapna
vau baisų sapną: rodos, 
plaukiam laivu ir kad pra
dės supti ir mėtyti laivą, 
tai bematant visi keleiviai 
ir jūrininkai susirgo ir gu
li kaip negyvi. Tik aš ir ka
pitonas išlikom. Brač, tvir
to vyro būta to kapitono,— 
išbalęs ir vos iš lovos atsi
kėlęs, krutino lūpas “Čika
ga”.
-r- Bet ar tu tą sapną mie

godamas, ar nemiegoda
mas sapnavai, — teiravosi 
“senatoriaus galva”.
— Šiūr, kad miegodamas, 

ir užsimerkęs buvau, tik 
“norsė” įleisdavo vaistų į 
ranką ir vėl miegu ir sap
nuoju apie tvirtą laivo ka
pitoną,— Važiuosi “čika- 
ga •

Audra visai nurimo. Lai
vas vėl ramiausiai plaukė, dėl negrąžina? 
lyg nieko ir nebuvę. Relei- Amerikiečiai šypsojosi ir 
viai, nors ir su išblyško- sakė, — čia jokių pasų nė
šiais veidais, — linksmi ir reik, čia laisvės šalis — 
smagūs. Free country. Į tą šalį aš-

Tik vieną naktį jaučiam, tuonioliką dienų mes kelia- 
kad laivas stovi. Kas čia? 
Juk jūra rami! kokam visi

karstančias kalnų ožkas ar 
ožius. Ta kelionės dalis 
mums buvo pati gražiau
sia. Vaizdai keisdavosi 
kaip ekrane, J vakarą pra
dėjom jau išlįati įš tų fi jor- 
du, Didelė saulę leidosi į 
ramią jūrą. Važiavom tie
siog į Šiaurę.

Trečią keliones dieną jau 
krantų nesimatė, Buvom 
išplaukę i atvirą jūrą, 0- 
ras buvę gražus ir jūra bu
vo rami. Dienos metu žais
davom įvairius denio žaidi
mus, arba vaikščiodavom 
po laivą. Vakarais visi su- 
ūeidavom į “susivieniji- 
no salę”. Tenai dainuoda
vom, arba senesni kor
toms, o jaunesnieji šak- 
natais lošdavom,
Kelionė nebuvo nuobodi 

ir apie visokias minas ir 
^vandeninius laivus, bu
vom užmiršę. Tik žydai 
drumsdavo ramybę su vi
sokioms savo pavojų gali
mybėmis. Bet mes juokda- 
zomčsirdar aršiau juos 
gąsdindavome. “Kanada” 
3akė, kad jis kalbėjęsis su 
’aivo kapitonu įr jis būk 
am sakęs, kad šiąnakt vos 
esųsidūręs laivas su tri- 
is minomis. Arba net mą- 

kaip sušilę jūrininkai 
?§kojo po laivą paslėptos 
ombos. Bombą yra su lai- 
rodžiu jr kiekvieną mo

mentą gaU sprogti. Žyde- 
’iams būdavo tį jau per 
’aug ir jie bėgdavo klausti 
’ąivo vyresniųjų, ąr tai tei- 
pybė.

Ketvirtą dieną pagalbos 
valtelės buvo pakeltos ir 
Įsiems linksmiau 
rę, Reiškia: pąvo 
sias vietas praplaukėm.

Jūrą visą laiką buvo ra- 
tU, Kiekvienas iš mūsų ve
žėsi šiokių ar tokių “vais
tų” nuo 
dangi audros dar vis nebu
vo, tai pradėjom mes suėję 
tuos “vaistus” ragauti, ar 
'įeri yra. Tie “vaistai” dau- 
Tiausia buvo paprastas lie
tuviškas spiritas. Kiti tu
re jo dar visokių mėtų, ar 
varaUjono lašų, žinoma, 
mes taip juos ir išraga- 
vom, ir kada iš tikrųjų rei
kalas buvo, jau nė pas vie
ną jų nebuvo. Būdavo iš
gers kokį stikliuką keliau
ninkas ir dar ilgai lūpomis 
čepsės ir akimis mirkčios, 
kol pasakys, ar tai tinka
mas ar nę. Didžiausi ra
gautojai buvo; “Kanada” ir 
“senatoriaus galva”. Jie ir 
buvo didžiausi kaltininkai, 

i kad pas mus “vaistų” neli
ko.

Penktą kelionės dieną 
pamatėm didžiules žuvis, 
kurios lig pusės išlindusios 
plaukė vandens paviršium. 
Kaž-kur 
kad u 
vys rodosi vandens pavir- įg'io^ų/ lipam į kelnes ir 
šiųje — bus audra, Ir ištię- grybam ant denio. Ant dė-

pasida- 
jingiaų-

ių ar tQKių*vais- 
jurų ligos. Bet ka-

■kur buvau skaitęs, 
jeigu ramįpj jūroj žu- 
rodosi vandens pąvir-

te kalnais griuvo 
Atrodė, kaip gali

v •

susirinkus visa vyriškoji 
lietuvių kolonija.

-— Ot, žinai, nusibodoa- 
tam karo laivui plaukiotu 
vienam po jūras, na, ir pa-m 
matęs mus užsišnekino: —a- 
senai matytas, sako, kaipK- 
gyvuoji, kaip einasi, kur 
važiuoji? Na žinai, kaip se-ti 
ni pažįstami, — rietė “Ka-> 
nada” traukdamas “Čika-i- 
gai” koldrą, kuris matyt, į- 
nespėjo užsimauti kelnių, p- 

Per pietus valgomasis |e 
kambarys buvo išpuoštas s 
švedų ir amerikiečių vėlia- > 
vomis. Kiekvienas gavom 
po popierinę kepuraitę su 
laivo pavadinimu. Visi bu-i 
vom linksmi ir smagūs. «s
— Žinai, man net sma- O 

giau pasidarė, kaip pama-; 
čiau Amerikos vėliavą, — 
sako vienas iš mūsų. Brisi- 
pažinom visi, kad ir mūsų 
linksmumo kaltininkas — 
Amerikos vėliava. Tai bu
vo, taip vadinami, kapito
no jįetūs. Visi supratome, 
kad Amerikos krantai jau 
netoli. Bet tik sekančios 
dienos vakarą pradėjo ma
tytis krantai.

Laivas sujudo. Vieni sku
tosi, kiti prausėsi, kiti 
tvarkėsi savo daiktus. 
Daugelis niūniavo links
mas meliodijas. Naktį į- 
plauksim į New Yorką, — 
sužinojo keleiviai. Ėjom 
ankščiau gulti, kad galė
tum geriau išsimiegoti. 
Bet miegas neėmė. Vėl kė- 5 
lėmės, rengėmės ir ėjom 
ant denio. *

Pradėjo matytis New 
Yorkas. Tiesą pasakius, 
tik jo šviesos. Visas dan
gus tame gale buvo prašvj- 
tęs. Pradėjo matytis ir at
skiros šviesos. Laivas dar 
kiek paplaukęs sustojo.

Visi išsiskirstėm miegui. 
Bet miegoti nesinorėjo ir 
tiek. Tai buvo naktis, pa
naši į paskutinę Lietuvoj 
praleistą naktį. Jau Ame
rika, — stovėjo galvoj tik 
tas vienas žodis. Amerika, 
kuri dar ir dabar yra lai
mės ir gėrio simbolis. Ir 
daugelis europiečių, ypa
tingai šiais laikais, norėtų 
būti šioj ramioj šalyj, kur 
nei bombos, nei orlaiviai, 
nei furerei, nei dučės ne
gąsdina ramų žmogelį.

Rytojaus dieną Amerikos 
valdininkai paėmė mūsų 
pasus ir negrąžino. Dauge
lis mūsų pradėjo nerimau
ti:
— Kur mūsų pasai? Ko
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vom. Aštuonioliką dienų 
pilnų pavojų ir visokių ga
limybių, neatbaidė mūs 
nuo tos kelionės.

Ir štai,* jau esame šalyj, 
Kiti" nespėjo net kelnėmis kuri vienintelė pasaulyj

sų, jau naktį pajutom, nio jau randam žmonių, 
kad laivas blaškomas. Ir Kjtj nespėjo net kelnėmis 
ko tolyn, tuo smarkyn. Vi* apsiauti, tik nutvėrę kol- gali pasigirti esanti: Free

’apai saulėje žibėjo kaip 
auksas. Aukščiau viepki 
spygliuočiai medžiai. Dar 
aukščiau: kur-ne-kur, kai 
koks krūmokšnis, paskiau 
visai plikos uolos ir ant pa
čių viršūnių — amžino 
sniego karalija.

Vandens takas buvo la
bai siauras ir kai kur jis 
taip susiaurėdavo ir išsi
kraipydavo, kad atrodyda
vo, ar begalima bus laivui 
išlįsti. Kartais pamatyda
vau po kalnų uolas besi-

si tylim ir gulim.
Pirmiausia -iš _______ _

Sirgo “faitorius“. Kurs vos įyrėjo į priešais stovinti 
spėjo tam reikalui skirtą karolaivą. Karo laivas bu-

U mūsų su-
draa ir joms susisupę taip Country.
ir atbildėjo į viršų. Visi (Pabaiga)

__  _______ šio gyvenimo laimė sle- 
iridą pasičiupti. Juoktis Vq anglų ir signalizavo pia savy kančių bedugnę: 
mes ne nemėgįnom, nes ir šviesomis. Mūsų laivas jam | atkasei laimę, tuoj įšsiver- 
kiti buvom arti to. Ryte: atsakė. Ant denio buvo žė ir kančių šaltinis.
vos galėjom nusiprausti. 
Valgomajame kur-nekur 
sėdėjo koks nors žmogelis. 
Bet valgyti ir mes negalė
jome. Laivas siūbavo ir 
blaškėjo.

—- Na vyručiai, nebereiks 
mums nė minų, — dar vis 
nepametam geros nuotai
kos.

Ant denio beveik nebuvo 
galima išeiti. Bangos di- 

• . •• - . 4 . - *

Šeimininkių Dėmesiui
jai norį būti gera šeimininkė-vireja, tai tuojau 

sigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yrą pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 Węst Broądway, South Boston, Mass.

• **
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Gražių Dainelių Daug Girdėjau

A. Valantinas
Kaip džiugu gyventi, kol jaunystė žėri 
Dar iš mūsų veido ir žydrių akių, 
Kol, akis į saulę degančią pakėlę, 
Žengiam nubarstytu rožėmis keliu.
Mūsų jaunos dienos skaistumu vilioja, 
Mūsų jaunos dienos žydi sveikata.
Krykštaujam laimingi, tartum paukščiai gojuj 
O širdy svajonė, auksu išpinta.
Mes papuošim žemę, šulėmis jai šviesim. 
Ką jaunystė nori, viską padarys. 
Mylimai tėvynei vieškelius nutiesim, 
Kad pasiekt galėtų pasakų pilis.

/

“At. $p.”

Jaunimo Spaudos Klausimu

. 5 rDARBININKAS

I
i Gražių dainelių daug girdėjau
i Tyliuoju vakaro laiku.
Bet kai į tolį jas lydėjau.

i Nebuvo liūdna nė klaiku.

Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo man karštai. 
Ir neberimstu.’kol aušrinę 
Užmerkia brėkšdami rytai.

’ Gaili ji buvo, kaip gegutės 
j Graudingos raudos tylumoj.
Graži, kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaškėsi ir gaudė, 
Ir žemė klausė jos maldos, 
Ir vakarai, slapta nuraudę, 
Taip nežerėjo niekados.

Gėlelėms ašaros sužvilgę 
Mirgėjo tūkstančiais varsų.
Ir verkė širdys išsiilgę 
Dainos bevirpančių garsų.

Bet dainužėlė nepamilo

tačiau, deja, lietuviškumo ' 
jame jau beveik nebėr.

Tai tik kelios grynai as- 
; meniškos pastabėlės apie 
; organizuoto lietuvių jauni- 
: mo spaudą. Apie neorgani
zuoto jaunimo spaudą, ži
noma, nei kalbėti negali
ma, nes jos dar nėra, jei 
neskaitytume prie neorga
nizuotų “Jaunimą”. Neor
ganizuotas lietuvių jauni
mas yra lygiai tiek bran- 

i gus, kaip ir organizuotas, 
todėl jaunimo ir dvasios; 
vadai, visuomenės ir orga
nizacijų veikėjai turėtų pa
galvoti ir apie tai. Jeigu vis 
daugiau ir daugiau spau
doje kyla jaunimo klausi- i mūsų Vyčiai pasižymėjo Katali- 
mu garsų, tai lygiagrečiai kų Jaunimo Organizacijos (C.

I 
i

Vargelį vargstančio žmogaus 
Ir apsiverkusi pakilo 
Į erdvę mėlyno dangaus.

Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais. 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

Dausų platybėj ji pranyko. 
Nutilo žodžiai ir gaida.
O man giliai sieloj paliko 
Beribio ilgesio žaizda.

Veltui nuo skausmo jėgos mažta 
Dainos užmiršti negaliu...

1

Ir vis sapnuoju gražų kraštą.
Ir vyzdį vis dangun keliu.

Ir skruostus ašaros man vilgo. 
Ir žavi nuostabūs sapnai. — 
Palauk,—jie šnabžda.—jau ne

trukus 
i Tu jos klausysies amžinai...

Kun. K. Žitkus.

SPORTAS
So. Bostono Vyčiai stipriai 

veikia sporte ir parodė savo ga
bumą prieš svetimtaučius. Nuo 

i pat kėgliavimo sezono pradžios

Atrodo, kad šiuo klausi- ir jauniesiems rašytojams.!turi būti nagrinėjama ir Y. O.) kėglių (bowiing) lygoje, 
mu būtų dar per anksti Tačiau vis dėlto, jis turėtų; jaunimo spaudos klausi-1 laimėdami 45 žaidimus ir pra
kalbėti, nes visų pirma turi geresni pasisekimą skaity- . mai jos stiprinimas, refor-!- 
būti konkrečiau išspręsta tojų tarpe, jei būtų “leng-Į --- -
lietuvių jaunimo ateitis ir vesnis”, jam trūksta “stu-: bartinė 
jo egzistencija, o tik tuo
met lygiagrečiai savaime 
bus sprendžiamas ir jauni
mo spaudos klausimas.

Taip, tuomet bus galima 
kalbėti tuo klausimu pla
čiau, dabar nors trumpai 
reikia pažvelgti į dabarti
nę jaunimo spaudą.

Pirmutinis 1
kurį galima būtų nagrinėti,; jei dar būtų galima prisi-jmi gerą spaudą, kiekvienu 
tai šis: ar dabartinė lietu-į minti apie “Jaunimą”, pa-; momentu galėsime ištiesti 
vių jaunimo spauda paten-: sakyčiau, kad jis pasiseki-■ pagalbos ranką ir kitiems, 
kiną savo skaitytojus? Ge
riausia šį klausimą atsa
kyti gaii patys skaitytojai 
anketos būdu. Iš šalies ste
bint ir sekant dabartinę 
lietuvių jaunimo spaudą,! 
atrodo, būtų galima ir 
teigti ir neigti. Kodėl? To
dėl, kad vieni laikraštėliai 
savo skaitytojus pilnai ar 
dalinai patenkina, kiti ne. 
Ką apie juos būtų galima 
išsitarti? Apie juos kalbėti 
turi teisę ir yra kompete- 
tingi tik jų, leidėjai, nes 
jie geriausia žino visas lei
dimo sąlygas ir sunkeny
bes. Tačiau tikiu, kad nuo
širdžiai savo nuomonę gali 
pareikšti ir skaitytojai, ne
sileidžiant į jokią kritiką. 
Pav. labai yra jaučiama, 
kad “Vytis” smarkiai su- 
silppėjo. Jis susilpnėjo ne- ma aiškios linkmės, kurion ■ K. Federacijos Tarybos po- 
tik kalbos, bet ypač ir turi- ir per kurią jaunimo veikla ’; sėdį, kuris netrukus įvyks 
nio atžvilgiu. Daugelis vy-į veržtųsi, griaudama ne-;New York’e, nes Federaci- 
čių pageidavo, kad “Vytis”! rangumą, abejones, nedrą-1 ja išeivijos jaunimo klau- 
būtų leidžiamas anglų kai-: sius pasiryžimus. į simu yra kompetetingiau-
ba. Taip, dabar jis beveik; Aiškiai juntama, kad ‘ šia tarti savo žodį,
visas angliškas, bet ar pa
tenkina savo skaitytojus. 
Tikiu, kad ne, nes turinio 
atžvilgiu labai silpnas, be
veik nieko skaitytojams 
be angliškų koresponden
cijų daugiau neduoda. Va
dinasi, išvada išplaukia 
savaime, kad ne vien ang
lų kalba jaunuosius skai
tytojus patenkina, skaity-' 
tojams reikia duoti ir me
džiagos, turinį. Todėl “Vy
čiui” pagalba (gal net re
forma) yra būtina. Vyčių 
vajaus metu, “Vyčiui“ pa
galbos davimas turi būti 
taip pat panagrinėtas.

“Studentų žodžiui” nei 
kalbos nei turinio atžvil
giu, atrodo, nieko nebūtų 
galima nei pridėti nei a- 
timti. Visas pasišventimas, 
darbas ir garbė tenka Ma- 
rianapolio Kolegijos štabui

(BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. MIC.. Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas. 
— Pirmininkas: P. Mankus I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis - 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas. 7 Mott St., 
VVorcester. Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commomvealth 
Avė.. Worcester. Mass.: J. Svirskas ir P. Mažuknaitė Iždo Glo
bėjai. ••Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.
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Naivus Jaunimas—Tautos Ateitis

ji3 
Ei

I Kas gi yru jaunimus? 
Jaunimas — tautos ateitis. 
Nes ištiesų, koks bus jau
nimas, tokia bus ir visa 
tauta ateityje. Jaunimas 
yra tasai žiedas, iš kurio 
turės išaugti vaisius. Jeigu

lošdami tik 7 žaidimus.
' Katalikų Jaunimo Organiza
cijos Vyčiai atstovauja mūsų, 
Šv. Petro parapijos, jaunimą- 
Šios lygos žaidimai įvyksta Vy
čių kėglių kambariuose kiekvie
ną antradienio vakarą. Malonu 

■ girdėti, kad mūsų Vyčių kamba
riai patinka svetimtaučiams. So.

i bendrai, 
kad išlaikytų šių kambarių nuo-

C. Y. O. Bovvling lygos stovis: 
laimėjo pralaim.

7 
14 
19 
28 

ben-

į mos ir jos papildymas. Da- į studentai džiaugiasi, kad j Bostono vyčiai veikia 
įbartinė jaunimo spauda, šiandien mokyklos nėra. I kad išlaikytų šių kam i 

dentiškos šypsenos . Ge-; kajp įr bendrai beveik visa i 1----
riausias pavyzdys jam ga-; lietuvių spauda, tik skurs-i 
lėtų būti “Studentų Die-;Įa vegetuoja. Todėl būti-! 
nos • niausiąs reikalas, besirūpi-1

Tuo atžvilgiu (studentiš- nant kitais šalutiniais rei-1 
kos dvasios pilnumu) jį kalais, atsigrįšti ir save irĮ^j““ 
pralenkia “Akademijos Ai-! bent kartas nuo karto sus-; 
dai”, kurie tikrai, atrodo, tiprinti savo organizaci- 

į visu šimtu nuošimčių pa- į jas, savo spaudą. Stiprūs 
klausimas, tenkina savo skaitytojus. 1 būdami viduje ir, turėda-

..... ... ...... |

II

;”„2^ikaiP*rbendr^be.Yeikvisa! Bažnyčios varpai su-1^71^ 
skambėjo, ir visi suėjo į r 
vidų praleisti trumpą va- 

, landėlę maldoj. Mišios, iš- r šv- Petro (Vyčiai 1 
! kilmingai giedųtos, padarė; 2‘ st MarY s 

j įspūdį atsilanku- 3- st AuSustines
4.

45
34
25
20

Konkursas

žiedas bus sveikas ir nesu- 
gelęs, tai galima tikėtis iš 
jo išaugs ir geras vaisius.

Bet kas svarbiausia, ne 
į visas mūs jaunimas yra 
sveikas, ne visas pajėgia 
skinti kelią į gerovę, ir ne 
visas galės būti šviesi 
tautos ateitis, šių laikų li
ga, girtuoklybė skandina 

i jaunimą ir neduoda tam 
jaunimui nei sau, nei tau
tai nieko gera nuveikti. 
Koks gi gali išaugti vai
sius, kokia gali būti tautos 

i ateitis iš jaunimo skęstan-

Zęmiau paduotas tekstas — 
“Lietuvių - Anglų Kalba Ame
rikoje”. yra paimtas iš knygos 
“Nusišypsok”, išleistoje 1915 m. 
“Garso” spaustuvėj, 73 E. South 
St., Wilkes - Barre, Pa. Šis tek-; 
stas yra reikalingas ištaisyti j čio alkoholyje? Atsaky- 
taisiklįnga lietuvių kalba. z',~ ~
riaųsiai ištaisiusiam šį 
duodama ši pati knyga 
šypsok” dovanų.

Sąlygos:
1. Taisįkliųgai ištaisytas tek

stas turi būtį prisiųstas iki bū-‘ Įaįlęaįs 
ti prisiųstas iki ketvirtadienio ę|orų mokslo 
(vasario 15 d.) imtinai.

2. Konkurse gali dalyvauti tik 
čia gimę ir augę jaunuoliai-ės.

3. Taisiklingas lietuvių kalbo- i (loraį) tąs dažniausiai ken
kia Viena iš di
džiausių ydų yra plėtimas 
girtuokliavimo jaunimu 
tarpe. Iš tos ydos paeina

1 beveik visos kitos ydos, 
kurios baisiai jaunimą 
tvirkina ir daro nelaimin
gu. Šitai baisiai ydai pra
šalinti yra tik viena prie
monė, būtent, jaunimui 
tapti blaiviu.

Norint sublaivint jauni- 
mą, reikia jį pirmiausiai 
apšviesti, kad pažintų blai
vumo reikšmę ir reikalin
gumą gyvenime.

Beveik viso kultūringo 
pasaulio prieita prie vie
nos nuomonės, kad atsiek
ti koki nors tikslą, grei
čiausiai galima tą atlikti 

’ per organizacijas. Atskirai 
vienam, be bendradarbia
vimo su kitais vienminčiais 
jaunuoliais, šįs, kaip ir 
kiekvienas kitas idėjinis 
darbas būtų sunkiai atsie
kiamas. Todėl supažindi
nus jaunimą su blaivumo 
reikalingumu reikėtų jį 
glausti prie organizacijos, 
kurios tikslas yra visuo
menės blaivumas.

Taigi skleiskime blaivias 
ir šviesias idėjas jaunimui 
savo darbu, žodžiu ir pa
vyzdžiu ir padėsime tauti 
sulaukti šviesios ateities.

Kun. Jonas Padvaiskas

Ge- 
tekstą, 
“Nusi-

mas tėra neigiamas. Taigi 
vįsų pirma, kad jaunimas 
būtų sveikas, nesugedęs ir 
šviesi tautos ateitis, jis 
privalo blaivintis.

Ir nenuostabu, kad šiais 
visų išmintingų, 

► žmonių yra 
didžiausias -noras doriniai 
ir fiziniai sustiprinti jau
nimą. O kas yra priešinga

je tekstas turi būti atliktas vi
siškai savarankiškai.

Atsakymą siųsti šiuo adresu: 
“Jaunimo Aidai“. 366 W. Broad- 
way. So. Boston, Mass.

St. Monica’s
Ypatingai pasižymėjo

9

žaidimų
27
27
24
21
15 

aukš-

siems klausytojams.
Pamaldos greit pasibai

gė, žmonės pradėjo eiti iš 
! bažnyčios. ,

Moterys susibūrė gatvė-j2. j’chapulis (Vyčiai! 
sakyčiau, kad jis pasiseki-• pagalbos ranką ir kitiems, je ir kalbėjo apie šeiminin- 3 Kondracki .st. Mary’s! 
Yną skaitytojų tarpe tari,i ■ - o. ė d v ;ki» daivkns Vvrai n«ti
—---------------------------------------------------------------- Itarp savęs aptarė darbų

i padėtį ir karo dalykus. ,
Jaunimas, laukdamas 

savo tėvelių, susirinko pa-
Malonu yra pažymėti,jaunimui organizuoti truk- sikaibėti savo būriu vieni 

kad spaudoje vis daugiau sta vieningos rankos, ben- kalbėjo apie šokius, kiti a- 
ir daugiau pradeda reikš-' droš ir nepalaužiamos idė- pįe sportą. 1

Role, ižiznreninHH.. gerbiamas klebo-;
nas išėjo iš bažnyčios ir 
neužilgo pradėjo maišytis, 
ir kalbėtis su moterimis ir 
vyrais. Pamatęs jaunimo 
būrelį, jis priėjo ir malo
niai pasveikino visus.

Klebonas manęs dar ne
užmiršo. “Na, Jonai”, jis i 
klausė, “kaip sekasi moks- i 
las Bartono Kolegijoje?” ;

“Labai gerai, Tėveli”, aš i 
drąsiai atsakiau.

“Ar jau turėjote savo! 
egzaminus, Jonai?” jis vėl: 
paklausė.

“Ne dar, Tėveli”, atsa
kiau aš, “už poros savai
čių mes turėsime savo pus
metinius egzaminus”.

“Tai pasirodyk, kad ir 
lietuviai gali susilyginti su 
svetimtaučiais padrąsino 
klebonas.

“Taip Tėveli, aš kiek ga
lėdamas pasistengsiu gerai 
išlaikyti savo egzaminus”.

Mes maloniai pasišnekė
jome, ir baigdamas klebo
nas tarė: “Jonai, mėgink 
parašyti lietuvišką straip
snelį mūsų laikraščiui”.

“Aš pamėginsiu”, atsa-

druose žaidimuose:
Į

1. M. Saniuk (St. Marv’s)

Lietuvių - Anglų Kalba 
Amerikoje

I

I

■ P. K.jkių dalykus..Vyrai taip pat!4 B Skrickus (Vyčiai)

APŽVALGA

tis balsų jaunimo klausi-'jos centro, iš kur spindu-; 
mu ir jo ateitimi. Štai “A-. liuotų vadovaujanti galia, 
merika” lietuvių jaunimo ’ Atskirose vietose yra labai 
klausimu jau rimtai pasį-’sumanių, ideališkai nusi- 
sako: j teikusių jaunimo vadų,

“Išeivijos lietuvių jauni- bet jų veikla nematoma už 
mo klausimas labai greitai ■ jų gyvenimo vietos, jų 
turės būti radikaliau šviesūs pavyzdžiai negali 
sprendžiamas. Pačiame' sužavėti kitur gyvenančių
jaunime yra daug noro ju-Į jaunuolių, kurie neturi lai- 
dėti, veikti. Bet šios judė-įmės tokių vadų turėti”, 
jimo jėgos daugiau gaiva-;
liškos, išblaškytos, nesu-j Atrodo, kad šis spren- 
kauptos. Joms trūksta ats-. džiamasis klausimas turė- 
paros taško, joms nemato- tų būti įtrauktas ir į ALR 

K. Federacijos Tarvbos do-

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

(Tęsinys)

Rytas buvo labai gražus 
ir saulės spinduliai atgaivi
no miegantį pasaulį. Pauk
šteliai čiulbėjo ir vienas 
kitas šuo pradėjo loti.

Į Koks neišpasakytas ma
lonumas lankyti bažnyčią 
su savo lietuviais draugais 
sekmadienio rytą. Visi, 
jauni bei seni, linksmai 
rinkosi bažnyčion išklau-

žmonės gatvėse skubinos j ‘tM
į bažnyčią į pirmąsias šv.;. . ...................
mišias, nes šiandien sek-į 
madienis.

Aš jau buvau pabudęs,; Pasauliniai dalykai šian- 
' kai mano motinėlė įėjo į dien turi būti užmiršti, 
kambarį mane prikelti. Sekmadienis paskirtas 
“Jonai”, ragino ji, “sku- Dievo garbinimui ir pasil- 
bėk, kad nepasivėluoti į i sėjimui. Visi darbininkai 
Mišias”. džiaugiasi, kad šiandien

“Gerai, mamyte, nepasi- nereikės eiti į darbą, kad 
vėluosiu,” atsakiau aš ir šiandien galės praleisti lai- 
iššokau iš lovos. Apsiren-! ką ramiai ir be jokių rū- 
giau savo gražiais drabu- pėsčių. Netik darbininkai 
žiais ir išbėgau į bažnyčią. I linksmi, bet ir jaunesnieji

VYRAI
“Alo. Džiani! Kaip fylini?
“O rait”.
“Ar vorkinai todėj?”
“No, mūfinuos”.
“O kur?”
“Į naują hauzą. už kornerio, 

ant ano stryto. O kur tu runi- 
ni?”

“Vokinu pas vačmėkerį”.
“O kas pasidarė? Ar spring- 

sa subrokinai?”
Ne ne vačius taimo nekypina 

dets vai nešu pafiksyt”.
moterys

“Ąlo. Megute!”
“Alo. Meimuke!”
“Kaip fylini?”
“Orait. Kaip tu ?”
“Tenks. Labai gerai.

1

>
>: 1

5. B. Juška (Vyčiai!
Rateliai, kurie pasiekė

čiausias sumas: 
Iš vieno lošimo:

Vyčiai
' Iš trijų lošimų:
St. Mary's

Ypatingi asmenys, kurie 
siekė aukščiausias sumas:

Iš vieno lošimo:
Gansowski (St. Mary’s > —

Iš trijų lošimų:
Kondracki (St. Mary’s ( —

Vyčių kuopa širdingai dėkoja 
vyčiui Jonui Chapuliui už jo 
sėkmingą tvarkymą C. Y. O. 
bowling lygos žaidimų. Taipgi bojsuks?" 
dokoja vyčių rateliui, kad jie “O, gerai, tik išdykęs! Vakar 
palaikė lietuvių vyčių vardą eškeną ant stryto išdumpino. 
svetimtaučių tarpe. šiandien langą subrokino. Step-

Jonas Bernatonis. SąjSt kaip runina. apsters ir 
' ■ 1 11 ąunsters. net sylingas splitina!

Kur dabar vokini?”
“Einu į storą. Reik Džianui 

nupirkti enkečių, nektaizų ir 
šiušų. Vakar naują siūtą parsi
nešė. tai eis pikerį nusisnepyt- 
o kur tu vokinį?” Į

“Grįžtu iš bųčemės: nusipir
kau drai-balonės. šolderio, ram- 
steikio ir čiapsų. Turime taipgi 
naują kegutę alaus prieš alidei. j tos straipsnelis, skiriamas 
Ateik, gud taim turėsim." į vas. 2 d. “Darb.”, gautas

i “So long. Megute!” • tik vasario 2 d. Penktadie-
nio “Darb.” spausdinamas 

kaltė, tavęs per manąją neina- ketvirtadienį po pietų. Visi 
-----  ---------------- raštai, skiriami penktadie-

Sukasi poros, o M. stebi kam-|nio turi Pasiekti
-....................... i “Darbininko redakciją

pltokstaė"""jona7 vėliausia trečiadienį po 

Aš Pietl»-

suma: 518

suma: 1448
pa-

141
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I O kaip

PASLAPČIŲ
(ln the shaaew» of the secrets)

ŠEŠĖLIUOSE
Redakcijos Atsakymas

Kun. Jonui Padvaiskiui, 
Worcester, Mass. — Tams-

Viešpačiui Dievui, kad Jis 
‘ laimingai globojo visą sa-' 
'! vaitę ir kad neapleistų mūs j kiau rūpestingai.

ateityje. Klebono paraginimas
i,: Pasauliniai dalykai šian- man uždavė naujo darbo.

Tiesą pasakius, visai nau
jo darbo, nes aš dar nei 
karto neparašiau lietuviš
ką straipsnelį. Drebulys 
perėjo per mano kūną, nes 
aš nežinojau, nei kur nei 
kaip pradėti, tik žinojau, 
kad reikia rašyti.

Jonas.
i (Bus daugiau)

Du Vyčių nariai, geri darbuo
tojai slepiasi. Viena p-lė gavo, 
gražų “friendship”, žiedą. Ką 
tąs reiškia?

Viešai laukiame atsakymo, čiau”. — atsako šaltai. P. 
nors kaikurie jų draugai žino. 
Ar tai paslaptis? Jei nuo jų ne
sulauksime atsakymo. “Paslap- P® šokančius, štai pasisuko p-lė j 
čių šešėlių" bendradarbis po Ga- K. Eikime.
vėnios išaiškins pats.

į vas. 2 d. “Darb.”, gautas 
: tik vasario 2 d. Penktadie- 

" ------ nio “Darb.” spausdinamas

Mųnicipai building. Čia vieną 
vąkarą prisirinko tikrai daug 
nepažįstamo jaunimo. Jei būtų j 
buvusi panelė F., būtų buvusi 
pilnatis...

Iš vieno kampo pasigirsta: — 
“Heilo P., tu jau išpuikai. nei 
pažinti manęs nenori...” —“Gai
la panele G., bet tai ne mano

Pradėjo. Jam kojos pynėsi. “ 
nemoku, panele, lietuviškai...’ 
“Et. niekis išmoksime...”, pa
drąsino ji. “šis angliškas nesun-t 

kus " ______ ; Ką tik gavome iš Lietu-
“Puiku, jaunasis daktare. j§ j vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 

įūsų būtų graži pora”, prabyla; slapčių lapelius. Kiekviena 
Vienas į v jos draugas. ••Zin<>-i tinkamai ir Kražiai įlius- 
ma butų, bet Lietuvoje *»«>"» wikaUis Kftin, tik 25c 
neduos man divorso...”, nusi- “Darbininkas”, 366 W. Broad- 
juokia daktaras. way, So. Boston, Mass.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"
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6DARBININKAS

Vilniečiams Sušelpti

’U

UŽGAVĖNIŲ VAKARE
1

I

South Boston, Mass
ii

r

Visus Kviečia RENGĖJAIįžanga 35c.

492 E. Seventh St.

sutalpinti. Valio, brocktoniečiai, 
kad remia savo parapiją.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTRLO, MASS
VAKARIENĖ IR “STEFA
NIJOS VESTUVĖS” PUI

KIAI PAVYKO

Sekmadienį. vasario 4 d„ 5 
vai. po pietų. Šv. Roko par. nau
joje salėje įvyko metinė parapi
jos vakarienė, į kurią susirinko 
tiek publikos, kad reikėjo sve
čius padalinti į dvi partijas. Vie
na svečių partija vakarieniavo 
apatinėje salėje, o kita — laukė 
vakarienės viršutinėje salėje. 
Iki pirmieji svečiai pavalgė, 
antruosius “interteinino” gražia 
ir įdomia programa parapijos 
vaikučiai, vadovybėje Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselių.

Reikia tik pasidžiaugti, kaip 
gražiai ir sutartinai jie publiką 
linksmino. Šios programos ve
dėja buvo Agnietė Matukaitytė, 
kuri nesivaržydama viską atli
ko. Pirmiausiai mergaičių cho
ras sudainavo keletą dainų, pas
kui buvo duetas, kurį gražiai su
dainavo Lilijona Mazgelytė ir 
Agnietė Matukaitytė. Gražiai 
padeklamavo Lina Matulaitytė, 
kuri susilaukė daug aplodismen
tų. Po tam Julė Adomaitytė ir 
Lina Matulaitytė gražiai pa- 
smuikavo. Akrobatas Jonas Gri
gas parodė keletą akrobatiškų 
“triksų”, kurie publikai tikrai 
patiko. Vaikučiai duonkepiai ne
mažai padarė juokų. Gaila, kad 
nesužinojau vaidintojų pavar
džių. Būrys mergaičių, pasipuo
šusių tautiškais drabužiais pa
šoko keletą šokių. Visam prog- 
ramui akompanavo Olga Brei- 
vytė. •

Apie 8 vai. ir antrai svečių 
partijai pavalgius, visi suėjo į 
viršutinę salę pamatyti “Stefa
nijos vestuvių”, kurias labai 
gražiai suvaidino Brocktono 
Jaunimo Dramos Ratelis, vado
vaujant kun. F. Norbutui. Iš tik
rųjų. publika labai buvo jomis 
patenkinta, nes prisijuokė iki 
ašarų. Vaidino sekantieji:

Margareta Mazgalienė — Ste
fanija. (Našlė): Kazys Jakavo- 
nis — Tarnas Šalinys. (Našlys); 
Juozefina Mikėnaitė — Nora. 
(Tarno duktė): Martinas Audi- 
jaitis — Jonas. (Stefanijos sū
nus ); Genovaitė Švedaitė — 
Katrytė, (Noros draugė): Al
fonsas Jeramavičius — P. Gru- 
dinskas (Tinginys); Vincas Gil- 
sonas
švogeris); Julija Povilaitytė — 
Teresė. (Tarnaitė): Pranas Pet
rikas — Sladas. (Policistas). 
Trys vaikai. Margareta Sinke
vičiūtė — sufleris. Scenerijos 
rakandai gauta iš Katz kompa
nijos.

Kada abi svečių partijos susi
rinko į viršutinę salė pamatyti 
“Stefanijos vestuvių”, tai nebu
vo vietos visiems susėsti, dauge
liui prisėjo išstovėti visą vaka
rą. Nors naujoje salėje tilpsta 
apie 700 žmonių, bet pasirodė, 
kad permaža salė visą publiką

SERGA JONAS JESKELEVI- 
CIUS

Pereitą trečiadienį smarkiai 
susirgo žinomas veikėjas, kata
likiškos spaudos apaštalas Jo
nas Jeskelevičius. Jonas jau ne
bejaunas žmogus, bet jis niekad 
nepavargo platindamas katali
kiškus laikraščius. Ypač, jis 
daug pasitarnavo ‘Darbininkui’. 
Linkime ligoniui greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis 
kiškai spaudai.

katali-
Rap.

S. S. PITTSBURGH, PA.

I

♦o♦

Rengia Lietuvos Vyčių 17 Algirdo KuopaŠV. VINCENTO PARAPIJOS 
MOTERŲ KLCBAS

Sausio 25-tą dieną. Šv. Vin
cento parapijos salėje. Moterų 
klubas turėjo nepaprastą ban- 
kietą. Tiesa, jau septintas toks 
bankietas buvo parengtas, nes 
jau septyni metai kai tas klubas 
gyvuoja. Prieš septynius metus 
įsikūrė klūmas iš 7 narių, o da
bar jau yra 80 aktyvių narių. 
Pereitą metą viena narė mirė, 
o jos vietą užėmė aštuonios nau
jos.

Bankieto tikslas, pagerbti se
ną ir naują valdybą. Sekančios 
yra valdyboje: pp. E. Millerie- 
nė, pirmininkė; Ona Peremba, 
vice-pirm.: Ona Skrabienė. raš
tininkė; Alena Skrabis. ižd. Die
ve padėk joms laimingai dar
buotis. Taip pat šios ponios no
ri parodyti “good time” savo 
geriems vyrams, kurie irgi pri
sideda prie jų darbų. O svar
biausia jos savo darbuote, savo 

! pasiaukojimu daug prisideda 
prie parapijos užlaikymo. Kiek
vieną metą jos virš tūkstantį 
dolerių aukoja parapijai. Retai 
kur rasi tokias veiklias moteris, 
kaip Moterų klubo narės. Visos 
bendrai dirba, vienam tikslui ir 
vienai idėjai.

Negaliu pamiršti bankieto va
karienės, kuri tikrai buvo skani. 
Tai garbė išmintingoms virė- 

' joms. Patarnauta puikiausiai.
Vakarienės metu buvo įdomių 

ir juokingų kalbų. Kun. J. Vaiš
noras gyrė parapijietes: Kun. J. 
Misius žadėjo imti pavyzdį iš 
klubiečių. kad ir northside taip 
galėtų padaryti. Adv. E. Schultz 
gėrėjosi iš moterų gražių darbų. 
Mr. Haser, graborius, prižadėjo 
visokiuose moterų veikimuose 
aktyviai padėti. Inžinierius A. 
J. Mažeika stebėjosi, kad nei 
Lietuvoj, nei Amerikoj nematęs 
tokio darbštaus klubo. Kun. J. 
V. Skripkus. pasidžiaugęs gera 12. prasidės moterims: antra sa- 
vakariene. ragino moterėles ne
pailsti darbe, kad ir ateityje tuo 
pačiu uolumu pareikštų savo 
veiklumą.

Sugiedojus Lietuvos Himną, 
pasibaigė vakarienė ir kalbos. O prasidės vasario 12 d. ir baigsis 
prasidėjo graži muzika ir pasi- 2 ar 3 kovo. Visi lai pasinaudo- 
linksminimas. ja misijomis. Daug malonumo

Malonu atsilankyti į tokias teikia parapijai ir patiems misi- 
pramogas. Yra didis malonu-

t 
I 
t 
I 
t

Petras. (Stefanijos

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St.. So. Boston, Mass. 
Te* So. Boston 1296

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 \Vashington St.. Rostindale, 

Tel Fsrkvay 0556-W
Iždininkė — Ona Staniuiifitė.

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columhia Rd.. So. Boston 
Kasos Gi. Marijona Aukštikalnienė.

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninka mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raėtininkę.

į ŠV. JONO EV. BL. PA9ALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždys.
601 6th St.. So. Eoston. Mass. 

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos asilėj. 49"
E. 7tfi St.. So. Boston, Mass.

X'

Vasario-Feb. 6 d., 1940
PARAPIJOS SVETAINĖJE

AL STEVFNS’ ORKESTRĄ
*n ’ •- » ■■ ... t

mas Gerb. Klebonui turėti to
kias veikėjas, bet tiesa nemažai 
reikia ir Jam pačiam prisidėti.

Ten buvęs.

PHILADELPHIA, PA.
PRASIDĖS MISIJOS

❖ ' 
♦V i

sario 18 d., 4 valandą po pietų,' 
šv. Kazimiero parapijos salėje,! 
331 Earp St. Dovanos bus trys: 
laikrodis ir pinigais. Kviečia vi
sus atsilankyti ir paremti naują 
organizaciją — Apskritį. K. D.

II 
4

Jau viešai paskelbė parapijos 
vadai - Dvasiškiai ir kviečia vi
sus būti pasirengusiems daly
vauti misijose, kurios prasidės 
vasario 12 d. Šv. Kaizmiero pa
rapijos bažnyčioje. 324 Whar- 
ton St. Misijas skelbs misijonie- 
rius kun. Matulaitis. Misijų 
tvarka: pirma savaitė vasario

vaite vyrams, o trečia savaitė, 
amerikonams anglų kalboje, ku
rie mažai supranta arba visai 
nesupranta lietuvių kalbos. Rei
škia misijos tęsis tris savaites:

jų dalyviams, kada maldininkai 
lankosi į misijas ir klauso pa
mokslų. K. D.

TEBESERGA JUOZAS 
BALČIŪNAS

jau ilgas laikas kaip serga 
Juozas Balčiūnas, 301 Wharton 
St. Jis yra kuklus biznierius. Vi
si laukia p. Balčiūno pasveiks- 
tant. p. Balčiūnas buvo duosnus 
parengimų rėmėjas. Jo žmona, 
p. Ona Balčiūnienė taip pat vi
sados pirmutinė parengimuose, 
ir duktė Tekliukė, visados kiek 
galėdama seka motinos pavyzdį. 
Kleb. kun. I. Valančiūnas, ligo
nio pusbrolis, ir visi Kazimierie- 
čiai linki J. Balčiūnui greito 
pasveikimo.

Balandėlis.

Paėsk J
|
|
I
l

skirtos kiek vėliau, sude
rinant jas su kitais kvieti- 

Lietuvos Šaulių Sąjun- čiams ir dabar dar renka- m^is. _____
gos moterys — šaulės sku
ba padėti savo sesėms vil
nietėms. Neseniai jos pa
darė gražų žygį: Žemės Ū- 
kio . Ministerijos moterų 
šaulių būrio šaulės surin
ko 557 litus ir paaukojo 
Vilniaus moterų šaulių 
rinktinei.

Ta pačia proga to būrio prakalbos numatytos se- 
moterų šaulių vadė ponia kamuose miestuose: 
Vitkauskienė ministerijoje 
surinko drabužių, kurie 
buvo išdalinti Vilniaus lie
tuviams, kurie už lietuvys
tę buvo lenkų kalėjimuose 
ir dabar paleisti į laisvę.

Moterų šaulių Garbės 
Vadė Emilija Putvienė Vil
niaus Moterų šaulių Rink
tinei paaukojo 100 litų.

Buv. Klaipėdos Moterų 
Šaulių Rinktinės Rėmėjų 
būrys Vilniaus Moterų 
Šaulių būriui paaukojo 306 
Lt. ir 80c.

Į Vilniaus krašto reika-
f

I

Motery Aukos Vilniaus Kraštui

Į 
į

mos Lietuvos paštuose. Iki vasario 7 d. Prof. Pak- 
(K. V-as) štui prašoma rašyti ‘Drau

go’ adresu: 2334 South 
Oakley Avė., Chicago, III., 
o vėliau — į “Amerikos” 
redakciją: 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

i _____________

Prof. K. Pakšto Prakalbų 
Maršrutas Vasario Mėn.

Pagal ligšiol gautus pa
kvietimus Prof. K. Pakšto

1. Waukegan, III., lietu
vių parapijai — vasario 6.

j “Amerikos

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Lietuvos Konsulatas Chi
cagoje ieško sekamus as
menis:

į Banys, Antanas. Gyveno lams visuose Lietuvos pas- 
Chica^oie 4618 S. noctn famaiifniai ii*LRKS APSKRIČIO NAUDAI 

PRAMOGA

Susivienymo Lietuvių Romos joj. Kilęs iŠ Jurkupių km.,!m. 1] dienos suaukojo 11, 
Katalikų Amerikoje 10-tos kuo- ~ 
pos. vadovaujamos pirm. Anta
no Užumeckio, veikla yra žino-' 
ma šioje kolonijoje. Pirm. A. U- 
žumeckio rūpesčiu, suorgani
zuotas Philadelphijos LRKS Ap
skritis. Renkia palinkėti katali
kiškai naujai organizacijai — 
apskričiui pasisekimo. Apskri
čio vardu yra rengiamas vaka
ras: kortavimo ir “bunco par-1 Chicagoje, 1856 Cary St.
ty”, kuris įvyks sekmadienį, va- Šakalis, Jonas ir Apolo-

Chicagoje, 4618 S. Paulinatuose pašto tarnautojai ir 
St., Town of Lake koloni-i darbininkai ligi gruodžio

Rokiškio apskr. 123 litus. Aukos Vilnie-
Gricius, Petras, gyvenęs 

Chicagoje, yra prašomas 
susižinoti su Lietuvos Kon- j 

į sulatu Chicagoje. Reikalas! 
svarbus.

Maskolaitis, Jonas. Gy-' 
veno La Šalie, III. Buvo 
angliakasys.

Papas, Antanas. Gyveno

nija (Szakalis). šakalytė 
atvykus Amerikon apie 10 
m. atgal. Šakalis turėjo 
arba turi mėsos krautvę.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašo
mi tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place. 

Chicago, Tll.:

t—B M « R » ’

♦

_ Manant apsigyventi A-
2. Waūkegan, Iii., Rotįiy 

klubui — vasario 7 d.
3. Grand Rapids, Mich., 

lietuviams — vasario 8 d.
4. Detroit, Mich., lietu

viams — vasario 9 ir 10 d.
5. Rochester, N. Y., lietu

viams — vasario 11 d.
6. Amsterdam, N. Y., lie

tuviams — vasario 14 d.
7. Ne w ar k, N. J., lietu

viams — vasario 15 d.
8. Brooklyn, N. Y., lietu

viams — vasario 16 d.
9. Bayonne, N. J., lietu

viams — vasario 17 d.
10. Philadelphia, Pa., Šv. 

Kazimiero parapijoj — va
sario 18 d.

11—13. Baltimore, Md.— 
lietuviams ir amerikie
čiams — vasario 19, 20 ir 
21 d.

14. New Haven, Conn., 
lietuviams — vasario 25 d.

15. Waterbury, Conn., 
lietuviams — vasario 27 d.

Binghamton, N. Y., ir 
Nashua, N. H. lietuvių ko
lonijoms prakalbos bus pa

na m patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji Išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”,I
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

I

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

'savo skelbimais remia 
į “Dn rbininka”.

■

j
i

Juozas Kasinskas
Tnc.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTTMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Limoslnai dėl visokių reikalų.

MM
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VIETINĖS ŽINIOS
■■

ŽINUTES
Vas. 3 d., šv. Petro par. baž

nyčioje, priėmė moterystės Sa
kramentą sekančios porelės:

Jurgis Tačionis apsivedė su 
| ĮJoana šlikaite, gyv. 52 O St. 
Liudytojais buvo Jonas Križi- 
nauskas ir Marijona šlikaite.

su Ona Deveikyte, gyv. 266 W. 
4th St. Liudijo Rikardas J. 
Loughran ir Marijona Miklušy- 
tė.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Juozapas Jono - Bronislavos 
(Kerevičiūtės) Belskių, gyv. 
324 E. 9th St. Kūmai buvo Ka
zimieras Belskis ir Alena John- 
son.

Klemensas Urbonas susituokė 
su Saliomėja Prišmontaitė, gyv. 
243 W. 3rd. Liudijo Antanas 
Butvilas ir Marijona Prišmon
taitė.

I
-- -----------------------------------------

Sekmadienį, vasario 4, š. m. 
pp. Kastantas ir Uršulė Šidlaus
kai, gyv. 918 E. Broadway, So. 
Bostone, kukliai paminėjo savo 
26 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Juos pasveikino artimiau
sieji giminės bei draugai. Jie au
gina du sūnus, kurie daug dar
buojasi bažnytinėse organizaci
jose. pp. Šidlauskai turi savo 
nuosaviame name Delicatesen 
bizn. p. K. Šidlauskas yra ilga
metis LDS narys. Ir visuomet 
remia “Darbininką” ir LDS. 
Sveikiname! Rap.

GALITE GAUtF“DAR-
Vasario 7 d., yra Pelenė, šv. 

Petro par. bažnyčioje privačiai 
pelenai bus šventinami 7 vai.

! ryte. Seks, kas valandą 4 šv. mi
šios. 9 vai. ryte pelenai bus iš- 

Stanislovas Dambrauskas >»miogai šventinami, giedamos
(Dambry) susišliubavo su Ona,^ mišios ir sakomas pamoks- 
Tarutyte, 171 W. 5th St., girnų- įlas- 
šia ir augusią Buenos Aires, Ar- Pelenai barstomi 4:15 v. 
gentinoje. žudytojais užsirašė ?° PictU- 
Jonas Dambrauskas ir Birute 
Puplauskaitė.

BININKE”
10 dieną, 
kun. An- 
primicijų

DARB1NINKKB

Sekmadienį, kovo 
l;30 vai. p. p. įvyks 
driejaus Naudžiūno 
bankietas, Šv. Petro par. salėje,
492 E. 7th St., So. Bostone. Kas 
norite gauti bilietų, galite nusi
pirkti “Darbininko” administra- i 
ei joje ir pas veikėjus.

7:30 vai. vak. bus barstomi 
pelenai. sakomas pamokslas, i 

_________ suteiktas palaiminimas šven- 
Vas. 4 d. priėmė moterystės ėiausiu Sakramentu, ir vėl bar- 

sak ramentą Edvardas Loughran stomi pelenai.

Pereitą sekmadienį, Šv. Petro 
par. bažnyčioje buvo dėstomos 
Gavėnios taisyklės. Pabrėžta šie 

; dalykai:
Visos Gavėnios dienos, išėmus

I

: sekmadienius, yra pasninko die
nos, prisilaikymo nuo valgio.

i Tegalima tik sykį į dieną sočiai 
pavalgyti žmonėms tarp 21 ir 59 
metų.

Abstinencijos bei susilaikymo 
nuo mėsos dienos yra trečiadie
niai, penktadieniai, antras šeš
tadienis ir Didysis šeštadienis 

į iki pietų.
Ypatingu švento Sosto leidimu 

i Amerikos darbininkai ir jų šei
mos gali valgyti mėsą sykį (per 
pilnąjį valgį) ir trečiadieniais, 
{imant tą speciali indultą darbi- 

r ninku kliasė privalo nevalgyti 
’ mėsos tik pelenėje, penktadie
niais ir Didžiajame šeštadieny 

> iki pietų.
Abstinencija paliečia žmonės 

nuo 7 metų iki gyvos galvos.
Visi buvo kviečiami skaityti 

dvasinio turinio knygas, eiti 
dažnai prie sakramentų, į pa
maldas ir klausyti rytais šv. 
mišių. Gavėnios pamaldos šv. 
Petro par. bažnyčioje įvyksta 
vakarais trečiadieniais ir penk
tadieniais.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
Se. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Sercdomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Bubatoinfa nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330-

JehnRepsN$,M.O.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Cambrkige, Mass.

Ofiao Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

IVAIROS SKELBIMAI
Reikalingas jaunas vaikinas, 

kuris norėtų dirbti mėsos krau
tuvėje. Būtų gerai, kad turėtų 
kiek patyrimo.

L STREET MARKET
181 L St., Tel. ŠOU 1314

So. Boston, Mass.

j

Sekmadienį, vasario 4 d. 
National Wadding kompa
nijos, Mattapan, Mass., į- 
staigoje kilo gaisras, kuris 
padarė $15,000 nuostolių.

s**—.™

Dideli šalčiai Chioagoje trukdo gaisrininkams darbą. Čia parodo Chicagos 
gaisrininką su pašliūžomis, kaip Suomijos karys prieš rusus, skubinasi į gaisro 
vietą. Dėl gilaus sniego ir didelių šalčių gaisrininkai negali privažiuoti gaisro 
vietos. «

Skolinimas Pinigų Už Užstatą

Laikrodininkas
-uduodu jvalriauaioo rttMaa au-

South Boston Gange
BROLIAI BTRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite 
<ad jūsų karas ilgai laikytų u 
greitai bėgtų, pirkit aliejų <• 

gasoliną pas raus 
Nuvalom purvinus karus u 

iigrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

•41 Breadway So. Boetoe. Mae»

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmu, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pam-Expel1eriu. Šis sensacingas Hni- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonu bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl ncati- 
dčliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Exoellerio. Reikalaukite Pain- 
Erpcllerio su inkaru ant dėžutės.

Oueen Am Laundrj, Ine
1—9 Ellery SL

So. Boston, Mass 
TeL ŠOU 2928 

jei norite, kad Jūsų drabužiu. 
•Otų tvariai lepiau*.

paveskite t| darbų mum*

be to daikto, bet ar žinai, 
tad už kiek laiko jį galėsi 
vėl atsiimti? Daugumoje 
atsitikimų, žmogaus pade- , 
tis nė kiek nėra geresnė, ] 
jam daug sunkiau surinkti i 
krūvon sumelę pinigų, o ; 
gal ir dalykai yra daug blo- ] 
gesni, ir kartais ko toliau 
žmogus laukia, tuo ma
žiaus jis rūpinasi atgauti 
savo užstatą. Na ir gali už
miršti apie tai.

“Ar turiu gana ilgą laiką 
atmokėjimui paskolos?

šitas yra labai svarbus 
klausimas. Meto laikas už
tektinas laikas.

“Atsargiai perskaityk sa-| 
vo tikietą”, sako ženklas 
pačioje įstaigoje. Tai yra 
geras patarimas. Jeigu 
skolininkas nežino teisių] 
ir savininkas krautuvės 
nėra teisingas žmogus, jis 
gali kaip nori padaryti su 
nuošimčiais. Neprisilaiky
damas įstatymo reikalavi
mų, jis gali paimti nuošim
čio ratą iš anksto, arba jis 
gali uždėti kitų mokesčių! 
už “ekstra priežiūrą”.

Jeigu tų “pawnšapių” 
nuošimčio ratos yra per- 
aukštos, kodėl negali pasi
teirauti savo vietinėj apy
linkėj apie skolinimo 
draugijas, šiandien tokių 
draugijų visur yra.

“Pawnšapės” ištikro yra] 
seniausios įstaigos žino
mos žmonėms. Kas met tik 
šioje šalyje jos duoda nuo 
150 iki 160 milijonų dolerių 
paskolos į metus. Kadangi 
duoda tik kuomažiausias 
sumas pinigų paskoloms, 
tad pamąstykite kiek mili
jonų žmonių prie jų krei
piasi.

Ir žmonės atvykę į tas 
vietas jokiu būdu negali 
derėtis su savininku.

FLIS.

< 
t

Jung. Valstybių Žemdir
bystės Departamentas sa
vo leidinyje “Consumer’s 
Guide” sako, kad “pinigų 

i skolinimo krautuvės — 
(pawnšapės) ištikro yra 
vargo rodyklės”. Tų vietų 
savininkai duoda pasko
las žmonėms, kurie kitur 
negali gauti pinigų. Gimi
nės draugai, kaip ir pažįs
tami, nelaikomi atsako- 
mingais už tas paskolas 
jeigu skolintojas pats į lai
ką negali atmokėti, kaip 
daroma daug kredito įstai
gose. Žmogaus užstatytas 
daiktas laikomas užtikrini
mu, kad paskola bus užmo
kėta. Kas tik turi brangak
menių, sidabro daiktų, lai
krodį, kamerą ar muzika- 
lišką instrumentą, gali pa
siskolinti pinigų, nepaisant 

j kokias pajamas turi ar ko- 
i kias gali turėti.

galima apskųsti už neuž- i 
mokėjimą. Jis tik gali ne
tekti užstato. i

Jeigu skolintojas parduo
da daiktą už mažiaus pini
gų, negu jis už jį paskoli
no, jis negali kolektuoti 
taip vadinamą “deficiencv 
judgement”. Jis apsisaugo- 
ja save paskolindamas 
kuomažiausią sumą pini
gų. Kiton pusėn, teritori
joj, skolininkas gali kolek
tuoti perviršį, bet kadangi 
skolintojas paprastai pats 
perka užstatytą daiktą re
tai tebūna perviršio.

Kitais žodžiais, žmogus 
parduoda daiktą, pasilik
damas teisę vėliaus atpirk
ti jį ji paskirtą laiką, už pa
siskolintų pinigų sumą 
virš pridėto nuošimčio.

Kartais dėl šitos aukštos 
nuošimčio ratos skolinin- 

| kas negali atgauti užstaty
to daikto. Ratos už skoli
namus pinigus mainosi 
kiekvienoje vietoje ir kiek
vienoje valstybėje. New 
Yorko mieste, nuošimtis y- 
la 2 nuošimčiai į mėnesį. 
New Yorko valstybėje įsta
tymas pavėlina aukščiau
sią ratą — 3% į mėnesį 
pirmiems šešiems mėne
siams už paskolą mažesnę 
$100.; ir 2% pradedant su 
septintu mėnesiu. Tas iš Į 
viso sudaro 30% į metus. 
Už paskolas $100, ar dau
giau, aukščiausia nuošim
čio rata yra 2%> į mėnesį 
pirmiems šešiems mėne
siams, tada 1% po to — iš 
viso 18% į metus.

Lagelės ratos kitur mai
nosi nuo 10% į metus Ne- 
braskoj iki 10% į mėnesį 
arba 120% į metus Naujoj 
Meksikoj. Daugumoje val
stybių legalė rata mainosi 
ir nėra jokio sutvarkymo. 
Miestai kon t r o 1 i u o j a 
“pawnšapių” darbus kaipo 
dalis jų policijos darbo. 
Nes kur tik įvyksta apvo
gimai, greičiausia vagiai 
už trumpo laiko, neša pa
vogtus daiktus į “pawnša- 
pes”, ir todėl policija atsar- 

’ giai daboja jas. New Yorko 
Pereitais metais, gruodžio 14 d. suėjo lygiai 5 me- mieste kiekvienas ‘paim

tai Darbininkų Radio programai. Per 5 metus šešta- šapės’ savininkas turi į 24 
dieniais lietuviškas balsas pasiekė jūsų namus: lietu- 1 
viską daina, muzika, kalbos ir pranešimai.

Per tuos penkius metus Darbininkų Radio progra
ma įsigyjo labai daug nuoširdžių tos programos rėmė
jų ir prietelių. Taigi Darbininkų Radio vadovybė, pasi-

LANKĖSI

Pirmadienį, vasario 5, 
“Darbininke” lankėsi pp. 
Baronai iš Whitely, Mass. 
Apžiūrėjo spaustuvę ir 
džiaugėsi jos gražiu įren
gimu. Pp. Baronai turi di
delę pienihę - 
Dairy. Jie yra 
ko” skaitytojai ir rėmėjai.

Bostono Community Fon
dui dar trūksta $365,000, 
kad pasiekus reikalingą 
sumą, būtent $4,260,000. 
Beliko tik dvi dienos vajui. 
Nėra abejonės, kad toji su
ma bus sukelta, nes žmo
nės gausiai aukoja. Lietu
viai taip pat supranta to 
fondo reikšmę ir gausiai 
aukoja.

Kreipiamas dėmesis visų 
LDS prietelių ir rėmėjų, 
kad Darbininkų Radio 5 
metų sukakties proga Kon
certo tikietus galima gauti 
“Darbininke”.

• *

- Hillside 
“Darbinin-

i

Jeigu skolininkas į laiką 
neužmoka skolos, jo už tat 
negalima bausti. Skolinin
kas nededa savo parašo ant 
kokio dokumento, ir jo ne-

Šv. Jono Ev. Draugija Smarkiai 
Ruošiasi Prie Šokių

Pelei P. Ple* a 
iRLCVOKAB 

soptynialo būdais stogų uengeyv 
8odawalL Stut Motai Wom 

Namus Modernizuoja Mokestis su 
3 -6—9—12 mėnesių Usimokėjin*

• > KJ to METŲ KAPUI' 

'ai»o tr stato Kaminu,

«ra* IMTDar Kain<* *»-«• 

3241SL So. Bosto< 
TEu 6OU t«6k 

.pHKaitlmvinuu u pai*niiw< »v-

LIETUVIS riumoens
C. J. KUČINSKAS

Nelauk vasaros taisyk »«• 
ko) kainos yra žem<» 

atlieku visus piiunbcnv Uaio. 
greitai ir pigiai <'*» •» <*»--»<

322 Dorchester Si..
•O. BOSTON, MASS 
Namų tel. ŠOU 0344 

snapo* adresas — 193 8roadw«,

I

»

Hroteslonalal. biznieriai, pnunouio 
ai. kurie skelbiasi “Darbininke* m 
.i verti skaitytojų peramoa

• įsi <kelbkitAe •'Thtrblnlnke*'

GRABORIAi

j Švęskime Tautos Nepriklau- 
Į somybės šventę. Tokia antrašte 
j Federacijos 3 skyrius dalina la
pelį, kurs kviečia Bostono lietu
vius į pamaldas 11 vas. 11 vai. 
r., šv. Petro par. bažnyčioje, at

jaunančias Lietuvos labui, ir į 
j masinį lietuvių susirinkimą, 3 
Į vai. po pietų, Municipal salėje.
Būtų patrijotinga šaukimui at
siliepti teigiamai.

PA DIDINTO J IR Ik NAUJO MODERNIŠKAI ĮTAISYTOJ 
DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ UŽEIGOJ

I
I

International Cafe, Ine.
VYRAMS IR MOTERIMS

317 W. Broadvvay South Boston

South Bostone skaitlingiausia pašalpinė Šv. Jono 
Ev. draugija, suprasdama katalikiškos spaudos reikš
mę, nutarė suruošti “Darbininko” naujos Intertypos 
fondui šokius, kurie įvyks tuojau po Velykų, kovo 30 
d., Municipal Bldg. salėje, So. Bostone. Šokių rengimo 
komisija ir draugijos nariai dirba išsijuosę, platinda
mi tiekietus. Taipgi jau atsirado ir šio parengimo rė
mėjų. Štai, sekantieji aukojo parengimo fondui: 
Albina Jasulaitienė, So. Boston, Mass. 
J. Casper, So. Boston, Mass..................
M. Kupres, No. Woburn, Mass...............
S. Pustienė, So. Boston, Mass. .............
A. Adamavičienė, So. Boston, Mass.......
Morta Kraunelienė, So. Boston, Mass... 
Mrs. M. Grimas, So. Boston, Mass.......

Šokių rengimo komisija ir “Darbininko” adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja gerb. Rėmėjams, kurie taip 
nuoširdžiai remia šį parengimą.

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

I

S. Barase vičius ir Sūnus
HEN1AU81A8 8106 VALSTYBIŲ. 

LIETUVIŲ GRABORIU8 f 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway,
80. BOSTON. MASS 
Tol ŠOU taateo 2S8t

Wv*> vieta 838 Ooreneote> •• 
tel COUunlMa 8Kt'

i

DABAR yra vietos dėl 400 Įmonių ant syk aptarnauti. — Vakarais mu- 
zikaliSkas programas. — Gėrimai — kas tik ko norite.

Iškilmingas atidarymo banketas įvyks Vasario 8, ketvergo vakare- 
Dalyvaus Jack Sharkey Ir kiti žymūs svečiai. Rezervuoti vietas 

reikia H anksto. Tikietai: 85, 83, $2.50.
Visus širdingai užkviečia — BARNEY PETRUS, Sav.

Radio Programos Jubiliejaus 
Minėjimas

MEDUS

loseph W. Casper
IKasperas) 

uAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
BALSAMUOTOJAS 
NOTART PUBUC 

502 East Broadway. 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naku 
ReMdmce: 188 M SL. So. Borim. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Bestos 3960

I

VALGOMO# UAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas Mznlerius m4są, vaisius, daržoves Ir Kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. NuCją 1 bilų kurią krautuvų pasakykite, kad jų skelbimų 
matėte "Darbininke“.

Povilas BkIumms
48 CRESCENT A V EMU E, 
Telephone CULumbia <702 

29 SAVIN HILE AVENUEį 
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
•18 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Becton 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkas 
džius piknikams ir visokiems

parengimams.

Pėdins Markei
P. BattruSlūnas ir p. Klinga, Sav. 
788 Broodway, Tel. ŠOU 8120 

BO. BOSTON. MASS.

Prof»rionala1, biznieriai. prnmonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
»ai verti skaitytojų paramos.

Viri riteibkiMe “Darbininke”.

valandas pristatyti polici
jai parašytą aprašymą visų 

! priimtų daiktų.
Čia paduodame kelis pa- C 

tarimus tiems, kurie ieško ! j 
tarus su laikraščio “Darbininko” administracija, radio pasiskolinti pinigų. Savęs ] j 
programos sukaktuvių proga bendromis pajėgomis— 
rengia koncertą, sekmadienį, balandžio 21 d., 7 vai. va
kare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone, kurio 
pelnas skiriamas laikraščio “Darbininko” Intertype 
fondui.

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas 
Taigi, įsigyk kvortą me* 
lauš ir gerk jį su arbata 
ir kava vietoje cukraus, 
tas vartoja medų — toj 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos- 
nn. Mass.

i

I

ZALETSKAS I
Funsral Hom*

564 E. Broadway ,
8o. Boston, Mass 

a A. Zaletakao B «. Zaletska*
Graboriai ir Balzamuotąja) 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyeia Šermenims dyka) 

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Boaton 0815 
Tai. ŠOU Boston 2609

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

paklausk — j J
“Ar man pinigai reikalin-'; į 

gi už šitą daiktą, kurį duo- ■ i i 
siu užstatu?”

Atsakyk tą pirmą klausi-1« 
Radio Programos Vedėjas ir Pranešėjas, mą. Netik turėsi apsieitil^^,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nuliūdimo Valandoje patarnaujame dieną Ir naktį. 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

258 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston. 4486 

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110



IMI

Vilniui Reikalinga Parama
(Laiškas Is Lietuvos)

• v

Daugumas tų atbėgėlių 
be jokios vilties ateičiai. 
Tai yra tikri buvę žmonės. 
Bet ir jie, ligi dar krūtinė
je plesdena širdis, nori ir, 
kaipo žmonės, turi teisės 
gyventi. Reikia ir juos 
šelpti. Jų šelpimo darbą, 
kiek tai liečia svetimšalius 
ne Lietuvos piliečius, vyk
do Lietuvos Raudonasis 

Į Kryžius.
! Nemaža lėšų duoda Ame
rikos Hooverio Komitetas 

j ir pasaulinė žydų organi
zacija “Joint”, kurios ats-

“Buvę žmonės”, kuriems 
šelpti reikia 65,000 litų 
kasdien, o lietuviams pa
bėgėliams šelpti V. K. R. 
draugijai reikia 400,000 li
tų kas mėnuo. — Neturtin
gų moksleivių pusryčiams 
63,000 litų kas mėnuo. — 
Iš nualinto Vilniaus ne
daug tegausi. — “Vilniaus 
Raktui” reiks atrakinti vi
sų lietuvių širdis ir kiše
nes. — V. K. R. D-jos dar
bui keliolikos metų planas.

Teko man dalyvauti 
gruodžio m. 19 d. Vilniaus į_
Kraštui Remti Draugijos tovas Kaune yra amerikie- 
Vyr. Komiteto posėdyje, tis p. Beckelman. 
Prekybos, Pramonės ir A-( viso atbėgėlių Lietuvoje 
matų Rūmuose Kaune, i suregistruota apie 19,000. 
Pirmininkavo Draugijos ^ jų žydų yra apie 9,000, 
garbės pirmininkė ponia J- Į lenkų apie 6,000 ir lietuvių 
Tūbelienė ir Dr-jos Pirmi-įapįe 4 000 Vyrų atbėgėlių 
ninkas Dr. J. Navakas.1 
Svarstė einamuosius rei
kalus.

Komiteto posėdžiuose, 
kaip sprendžiau ir iš šio 
susirinkimo, kyla gyviausi 
ir opiausi Vilniaus ir jo sri
čių reikalai, kuriems šian
dien tenka duoti daug rim
to susirūpinimo, darbo ir 
aukų.

Šiame prieškalėdiniame 
posėdyje tarp kitų dalykų 
buvo ir artėjančių švenčių 
nuotaikos klausimas — ką 
ir kaip padarius, kad atžy
mėjus pirmąsias vilniečių 
Kalėdas nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės globo
je. Šis klausimas bent šiais 
pirmųjų Kalėdų metais ne
buvo išspręstas taip, kaip 
Komiteto nariai savo šir
dyse ir būtų pageidavę. 
Tiesa, šventės nuotaika 
gražus dalykas, tačiau ne 
visada galima laimingai 
nusiteikti, kai aplinkui ka
ro tragedijos paliktas 
skurdas ir žmonių kentė
jimai. Vis dėlto komitetas 
ir čia parodė gražų mostą, 
skirdamas lėšų Vilniaus 
varguomenei Kalėdoms ir 
kelių bendrabučių vaikų 
eglutėms ir kuklioms Ka
lėdų dovanėlėms.

Vilniuje šiandien svar
bus vadinamųjų karo at
bėgėlių klausimas. Jų Vil
niuje yra labai daug. Jie 
visi 
nos, be darbo, daugelis ir 
be drabužių.
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be pastogės, be duo-

Galveston, Texas ketveriukė mini pirmų metų sukaktį, ši ketveriukė yra 
tai dukteris Mr. ir Mrs. W. E. Badgett, kurios iš viso sveria 78 svarus.

yra 657c, moterų 35%. 
Tarp žydų moterų procen
tas yra didesnis, vyrų ma
žesnis.

Jei skaitytume, kad vie
nam žmogui išlaikyti 
(maistui, pastogei, drabu
žiams, medicinos pagalbai 
etc.) reikia 100 litų mėne
siui, tai tam atbėgėlių skai
čiui reikia nemažiau 1,900, 
000 litų mėnesiui.

Vilniaus kraštui remti 
draugija savo statute nu
mato remti atbėgėlius lie
tuvius ir lojalius Lietuvai 
Vilniaus krašto piliečius. 
Jei sakysime, kad tokių 
reikalingų pašalpos lietu
vių yra tiktai 4,000, tai tik 
šiam tikslui draugijai rei
kia 400,000 litų kas mėnuo.

Po to pirmoje eilėje eina 
moksleivių šelpimas, ben
drabučių išlaikymas. Jau
nimas yra mūsų ateitis, 
dėl to svarbiausią dėmesį 
reikia kreipti į jo auklėji
mą, maitinimą ir sveika
tą.

Mokinių šelpimo klausi
mas yra itin svarbus — 
praūžusio per Vilniaus 
kraštą karo audros su
trukdė visą gyvenimo or
ganizaciją ir labai skau
džiai palietė krašto moks
leiviją.

Komiteto posėdyje daly
vavo švietimo Ministerijos 
atstovas p. Vyt. Tumėnas, 
paskirtas Vilniaus Kraštui 
Remti Draugijos mokslei
vių šelpimo sekcijos pir-
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Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję i tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ac partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R d., 

South Boston

mininku. Jis referavo, kad 
Vilniaus mieste apie 6,900 
mokinių (pradžios mokyk
lose) jau šiandien būtinai 
reikalingi pašalpos. Visa
me Vilniaus krašte tokių 
suvargusių mokyklinio 
amžiaus vaikų yra žymiai______  __
daugiau. Jų šelpimas būtų somos ištaisytos ir atitai- 
tiksliausias per tėvų komi- sytos pavardės. Taip daro- 
tetus, kurie veikia prie mo- ma tik su ijetUvių pavardė- 
kyklų. Skubios pašalpos mįs jų atstatomos pir- 
reikalingų vaikų skaičius mykštės lietuviškosios ly- 
siektų net ligi 20,000. tys, kurios per 20 okupa-

Dėl pavyzdžio kai kurio- cįjos metų įvairiai iškrai- 
se mokyklose neturtingų pytos, sugadintos, išvers- 
tėvų vaikai gaudavo šiltus tos ir įvairiai rašomos. Pir- 
pusryčius, karo metu pus- mįaUsia krinta į‘akį, kaip 

į ryčių teikimas buvo nu- nevienodai ta pati lietuviš- 
trauktas. Dabar pradėjus ka pavardė rašoma — vi- 
pertvarkyti visą tos sri- gajp kraipoma. Pvz., Gojdz, 
ties gyvenimą, ir šį klau- Į Gaidis> Gojdzic, Gojdzis, 
simą Vilniaus Kraštui 
Remti Draugija, turės ap- . 
rūpinti.
Manoma, kad tuojau bent 

14,000 vaikų turės gauti 
tos rūšies pagalbą, ir tam 
reikia pinigų. Pavyzdžiui, i 
vieno vaiko pusryčiai kaš
tuoja 18 centų, o 14,000 
vaikų pusryčiui reikia 
2,500 litų kas rytas, arba, 
skaitant mėnesyje 25 mok
slo dienas, kas mėnuo tam 1 
reikalui draugija turi iš
leisti 63,000 litų.

Toliau tame pat V. K. R. 
Dr-jos komiteto posėdyje 
buvo iškelta visa eilė kitų 
klausimų. Čia teko girdėti, 
kad karo tragedijos už
kluptų žmonių vargui ma
žinti Komiteto lėšos yra 
dar labai kuklios, sulygi-j 
nūs jas su tais reikalais, 
kuriems Komitetas norėtų 
ir turėtų padėti. O kiek tos 
tragedijos aukų! Yra Vil
niuje ir Vilniaus krašte se
nelių ir našlaičių prieglau
dos, kurios savo išsilaiky
mui jau nuo seniai nieko iš 
niekur nebegaudavo. Yra 
moksleivių šelpimo klausi
mas. Yra kultūros įstaigų 
išlaikymo ir šelpimo klau
simas.

Visa tai reikia dabar tys amerikiečiai — jie turi Taip pat pagal lietuvių kai 
mums perimti ir savo jė- daug patyrimo organizuo- 
gomis ir ištekliais aprū-! tis ir veikti, 
pinti, o lėšų tiems reika
lams iš nualinto Vilniaus ir 
jo apylinkių negalima gau
ti. Reikia tų lėšų ieškoti 
labdaringoje visuomenėje, 
reikia jų prašyti Ameriko
je ir kitur.

Graži priemonė aukoms 
rinkti greitai bus oficialiai 

J! paskelbta, tai yra Vilniaus 
+ IrninA nlono
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I Dabar, Vilniaus srityje 
duodant pasus, į juos ra

I

Gojdys, Gojdis = Gaidys,

• Gojdel, Gejdelis, Hajdel = 
I Gaidelis; Kacynel, Kacinel,
Kacienel, = Katinėlis; Že- 
mojt, Žemajtis, Žemoje, 
Žamojdo = Žemaitis. Šalia 
to daugeliui lietuvių pa
vardžių prisagstytos sla
viškos priesagos — ovič, 
-evič, -ovski, -evski, -inski, 
-ianski... Dabar jų visų nu- 
sikratoma — jos pakeičia-

• mos lietuviškomis galūnė
mis -asą -a, -is, -ys, -ė... ir 
priesaigomis -aitis, -(i)fi
nas, (i)onis, -ėnas, -ynas. 
Pvz.: Andzilewski = An
dziulis, Andziulaitis, An- 
dziuliūnas, Andziulionis, 
Andziulėnas, Andziulynas;niaus Rakto sekciją, į ku- / - - — ‘ \

rią bus pakviesti žymūs Brcjzylewicz = Braziulis
Lietuvos veikėjai ir čia 
gyveną Amerikiečiai.

Iš esamų V. K. R. D-jos
žinioje aukų daug jų jau Girdžius..., Hajbutowicz = I™;™™ T

Ciunowicz = Tijūnas..., 
Czepolunski = Čepuliū- 
nas..., Gierdziejewski —

paskirta įvairioms labda
ros įstaigoms.

Šiame Komiteto posėdy
je buvo skiriamos aukos 
Vilniaus Moterų Komite
tui, Švenčionėlių savival
dybei, Vilniaus mokyk
loms ir žydų organizaci- 
jai “Ozea”. Čia turiu sumi- ■ 
nėti, kad V. K. R. D-jai ren- i 
ka aukas ir žydų visuome
nė, todėl ir ji turi teisės 
tikėtis paramos savo rei-l 
kalams iš bendro iždo. Vil- 

■ niaus žydų visuomenė pa
sirodė Lietuvai lojali ne
tik dabar, dalis žydų buvo 
lojalūs Lietuvai ir lenkų o- 
kupacijos laikais.

Pranešdamas apie šį V. 
K. I. Dr-jos Komiteto po
sėdį, esu įsitikinęs, kad ir 
Amerikoje įsikurs panaši 

į Draugija arba Komitetas 
! su skyriais visuose naujo
kynuose. Kaip, kuriuo bū-

j

Raktas, kurio planą rūpes
tingai vysto Dr-jos Pirmi
ninkas Dr. J. Navakas. Pri
vačiai pasikalbėjęs su Dr. 
Navaku, sužinojau, kad vi
si, kas turės Vilniaus Rak
tą, gaus Vilniuje ir tam ti
krų privilegijų, apie kurias 
galėsiu pranešti kita pro
ga.

Čia komiteto susirinki
me nutarta įsteigti Vii-

Nelietuviškosios versti
nės pavardės lietuviams 
atverčiamos į lietuviškuo
sius atitikmenis. Pvz.: Ho- 
lubowicz = Balandis, Ba- , 
landžius, Borowski = Šili
nis, Brzezinski = Beržinis, ; 
Czarniecki = Juodis, 
Chmielevvski = Apynys, 
Drozdowski, Drozdowicz= 
Strazdas, Gajewski, Ga- 
jewczyk = Girinis, Miški
nis, Podleski = Pagirys, 
Lozowski = Karklinis, 
Poddubny = Paąžuolis, 
Smolinsky, Smolicz, Smo- 
lik = Dervinis, Wrobl, 
Wroblewicz, Wroblewski= 
Žvirblis; Zajączek, Zającz- 
kowski = Kiškis.

Kad čia iš tikrųjų yra 
dažnai išvestosios lytys, 
rodo tokie aiškūs doku
mentiniai pavyzdžiai. Ra
šoma dar dvigubai: Žwirb- 
lis — Wroblewski, Zającz- 
kowski — Kiszkis, Zającz- 
kowski — Kiszkiel, Korwe- 
lis — Golębievvski, Straz
das — Drozdowski... Pagal 
Seimo priimtąjį pavardžių 
įstatymą, naujuosius pa
sus išduodant, atitaisomos 
arba ištaisomos tik lietu
vių tautybės piliečių pa
vardės. Dabar tuos pasus 
gauna Vilniaus srities gy
ventojai, todėl sykiu tvar
komas ir pavardžių reika
las. Kas savo sugadintos 
ar slaviškomis galūnėmis 
apsagstytos pavardės ne
norėtų pasitaisyti, žinoma, 
padavęs pagal įstatymo 
nuostatus reikalaujamą 
protestą, gali pasilikti iki 
šiol turėtąją pavardės ly
tį. Bet lietuviams lietuviš
ka pavardė yra ir garbės 
dalykas. Todėl tų protes
tuotojų nė nesiranda. 
Švenčionėlių apskr. pasus 
duodant, patys žmonės 
daug kur prašyte prašė, 
kad sugadintos pavardės 
būtų tuojau pat atitaisy
tos. Visi dar gerai atsime
na lietuviams kunigams 
dėl pavardžių rašymo len
kų administracijos keltą
sias bylas. Juk metrikose 
vietoje “oficialinių” Pirsz- 
tel, Dundel, Dyndul lietu
vius įrašius su galūnėmis, 
buvo net kalėjimu baudžia
ma... Dažnas lietuvis dabar 
po ilgų metų su lietuviš
kuoju pasu viešai atgauna 
ir lietuviškąją savo pavar
dę. Pvz., žmogus pats vadi
nosi ir kitų buvo vadina
mas Jurkėnas, o “oficia- 

Jur-
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Vilnius ir jo sritis dėl sa
vo upių ir gausingų ežerų, 
yra puikus vandens sporto, 
centras, ką ir lenkai buvo 
supratę, tad buvo įsirengę 
nemaža vandens sporto 
klubų, per kuriuos net 
smarkiai varė savo “nuo 
jūros iki jūros” lenkinimo 
politiką. Pačiame Vilniaus 
mieste prie Neries (Vili
jos) upės yra 8 geros prie
plaukos irklinio sporto lai
veliams ir baidarėms (ca- 
nue), be to ant Neries yra 
4 plaukimo baseinai. Iš 
sporto priemonių yra likę 
apie 200 baidarių ir kitų 
irklinių įrankių. Kaikurie j 
įrankiai ir įrengimai iš-1 
vogti, bet atremontavus 
plaukymo ir irklavimo ’ 
sportas Vilniuje galės pui- ’ 
kiai klestėti. 1
— Svarbiausias vandens 

sporto centras yra Trakai. 
Trakai bus paversti Lietu
vos vidaus vandens sporto, 
buriavimo, centru, kaip 
kad šventosios uostas yra 
paverstas jūrinio buriavi
mo židiniu. Prie Trakų e- 
žero ties Pilies sala yra 
vandens sporto pastatai su 
tribūnomis dėl 2000 žmo
nių. Prie to paties ežero 
ties Žudiškių kaimu yra 4 
aukštų vandens sporto pa
statas su 60 kambarių ir 
dar kelių buv. lenkiškų or- 

1 ganizacijų sporto aikštės, 
■ turinčios net po kelis ha 
1 žemės, su ir be pastatų. Iš 

sportinių įrankių Trakų e- 
žere rasta dar 35 jachtos ir 
apie 150 įvairių irklinių lai
vų.
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Abramovičius, Jodkovskis, 
Osovskis, o ne Abromavi
čius, Jatkauskas, Asaus
kas. Kitaip tariant, sveti
moji pavardė fonetiškai 
perrašoma 
rašmenimis.

Eibutas; Jagielo, Jagiels- 
ki, Jagellowicz = Jogėla; 
Kiszkiewicz — Kiškis...

Lenkų pridėtosios prie
sagos -oje, -aniec, -ianiec... 
yra iškeistos mūsų -aitis, 
-onis, -ėnas: Bajorojc = 
Bajoraitis, Czesnojc = Čė- 
snaitis, Aszkelaniec = Ož- 
kelionis, Curlanis = Čiur
lionis, Czepulaniec = Če- 
pulionis, Ankianiec = An- 
kėnas. Kartais ir mūsų 
-inis yra pakeistas— ianiec 
= Vilkinis. Taip pat atitai
somos nei iš šio nei iš to 
-ew, -wo, apsegiotosios pa
vardė Zujew = Zujus, Se- 
westjanow = Sebastonis.

Lenkų be galūnių rašy
toms mūsų pavardėms vi
sur tenka pridėti reikia
mas galūnes: Cjunel = Ti
jūnėlis, Kierul = Kerulis, 
Gajgal = Gaigalas, Gail = 
Gailius, Mosian = Masio- 

Ogint — Uogintas.

i

du tai padaryti, spręs pa- nis,

lietuviškais
“V. B.”

NEW

DABAR — už 10c. galite gauti pa
garsėjusį FEEN-A-MINT. skonin
gą. patikintą čiulpiamą gumą, ku
ris paliuosuoja vidurių užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
gesus. nevirškinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk pats!

Uždyką! Vilson Electric Shov* 

Stuart & Tremont Sts. Vakaraisliai” jis turėjo būti 
kowlianec, nes taip kažkas 
buvo įsimanęs jį įrašyti į 
metrikas ar kitus doku
mentus.

Nelietuviams pavardės 
atitaisymo klausimas, i- 
mant pasą, nė nestatomas. 
Toks klausimas jau vien ir 
dėl to neįmanomas, kad, 
net ir keisdamas pavardę, 
nelietuvis negali gauti lie
tuviškos pavardės.

Jeigu pasuose nelietuvių 
pavardėmis prirašomos lie
tuviškos galūnės -as, -is, 
-us, tai čia žinoma, nėra 
jokio pavardžių “lietuvini
mo”, nes tokia jau yra lie
tuvių kalba. Mūsų kalbos 
žodžiai tam tikras galūnes 
turi visuose linksniuose, 
taigi ir vardininke. Lenkų, 
pvz., sakoma rašoma Mic- 
kiewicz, Mickiewicza, Mic- 
kiewiczowi, o mūsų kalba 
tegalima tik Mickevičius, 
Mickevičiaus, Mickevičiui. 
Net ir priesagos -owicz, 
owski nelietuviams never
čiamos -avičius, -auskas 
arba -auskis. Todėl koks 
Abramowicz, Jadkowski, 
Osowski ir į pasą rašomas

Neatsižvelgia j Kainą

Hera Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam
Butelyje

DABAR 

SUS 
PAINTĖ

bos dėsnius atitaisomos 
lietuviškųjų pavardžių ga
lūnės bei šaknys. Pvz.: O- 
lekno — Alekna, Asako = 
Ašaka, Bolc — Balčius, 
Dojlido — Dailidė, Dron- 
sejko = Drąseika, Dowiat 
— Daujotas; Gosztowt, 
Gosztold Goštautas, Ro
jalio — Kojelė, Monigajllo 

Monigaila, Soldzin, Sal- 
dzien — Saldinis, Zemoj- 
cin Žemaitynas, Zamo- 
lajcis — Žemulaitis.

Pasitaiko labai įvairiais, 
nesilaikant jokių dėsnių, 
iškraipytų pavardžių, ku
rių tikrąsias lytis kartais 
gana sunku susekti. Pvz., 
Oksztul = Aukštuolis, We- 

! dor Vėdaras, Szmejlis = 
Szaksztello = 

šiekštelis, Zwirello, Zwiry- 
K= V-a«. llo, Zwierelo = Žvėrelė.
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Čia tik norė
čiau prie užbaigos pakar
toti tai, ką sako Lietuvoje, 
būtent:

Vilniaus Kraštui Remti 
Draugijos darbas yra mil
žiniškas užsimojimas kele- 
riems, ar gal ir keliolikai 
metų.
Per devynioliką metų lau

kėme Vilniaus, pagaliau jį 
jau turime, dabar mūsų 
pačių rankose jo likimas, 
ir mes patys turime nesi
gailėti darbo ir lėšų, kad 
jis sutaptų su visa Lietu
va ir amžinai būtų nebeat
skiriama jos dalis.

Tuo tikslu dirbti ir auko
tis yra pareiga visų lietu-! 
vių taip Lietuvoje, taip ir Smailys, 
užsieniuose.
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