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Užkariavę Baltijos kraš
tus, vokiečiai paskelbė vi
są žemę, pramonę ir tro
bas tuose kraštuose “vo
kiečių tautos nuosavybe”, 
nes vokiečiai esą sovietų 
paveldėtojai. Buvo įsteig
ta organizacija žemėms 
išdalinti tarp nacių parti
jos šulų ir pavadinta ‘Ost
lando Agrikultūros Kom
panija’. Žmonės ją prami
nė “Žudymo ir Plėšimo 
Trusto Kompanija”.

Šita kompanija pašalina 
savininkus tų ūkių, ku
riuos nori pagrobti nacių 
partijos nariai. Be to, ji 
valdo buvusius sovietų 
dvarus vadinamus “sov 
chozus”, kurių vien tik 
Lietuvoje bolševikai buvo 
įsteigę 600. Taip pat ta 
“žmogžudžių ir plėšikų 
kompanija” valdo ūkius 
žmonių, kuriuos bolševi
kai išgabeno į SSSR gilu
mą — apie 148,200 akrų, 
ir buvusių vokiečių kolo
nistų žemes.

Naciai, okupavę Lietu
vą, negrąžino žemių buvu
siems jų savininkams, iš 
kurių sovietų valdžia bu
vo jas atėmusi. Įstatymi
nė ūkininkų padėtis Lie
tuvoje pasidarė dar blo
gesnė, negu prie bolševi
kų. Prie “tarybų valdžios” 
ūkininkas buvo laikomas 
žemės naudotoju iki gy
vos galvos, o dabar vokie
čiai sako, kad ūkininkai 
esą tiktai vokiečių tautos 
paskirti užveizdos, kurie

ANTRADIENIS (Tuesday) RUGSĖJIS (September) 15 D., 1942 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTSVOL. XXVII — No. 69. TEL. SOUth Boston 2680

Kariai, kurie buvo nuvykę į Prancūziją, Dieppe, vokiečių karo bazę ir ją ištaškė. Jie vėl pasi
rengę duoti antrą gerą “pirtį” naciams.

Amerikos Karo Produkcija 
Pasiekė 50 Nuošimtį-FDR

Britai Bomt ardavo Duesscidort ą
Padarė Daug Nuostolių

Naciai įsiveržė Į Stalingradą
Raudonieji Gavo Pagelbą 

Atnaujino Puolimą Voroneįo Fronte

Maskva, rūgs. 14 — So- donieji gavo daugiau pa
vietų Rusijos aukštoji ko- galbos. Atvyko daugiau
manda sako, kad Vokieti
jos nacių sustiprintos ka-

naujų kareivių, tankų ir 
lėktuvų. Naujos karo jė-

ro jėgos pasivarė pirmyn gos pagelbėjo sulaikyti 
pietvakarinėje Stalingra- nacių veržimąsi į Stalin- 
do dalyje. Užėmė “apgy- gradą.
ventą vietą” pietvakarinė
je Volgos miesto dalyje.

Kitas rusų komunikatas
sako, jog rusai stipriai lai- Asbury Park, N. J., rug- 
kosi Stalingrado vakari- Sgj0 14 — Major-Gen. Le
ne je pusėje. ~ j wįs B. Hershey, Selective

(Vokietijos nacių aukš- Service tautinis direkto- 
toji komanda sako, jog rius, kalbėdamas New 
nacių kariuomenė jau už- Jersey legionieriams, pa
ėmė Stalingrado miesto reiškė, jog Jung. Valsty- 
pietinę dalį). Ibės negali sudaryti rei-

Rusai sako, kad naciai kalingos armijos be vedu- 
sutraukė daugiau atsar- sįų vyrų ir net vyrų, kurie 
ginių kareivių į pietvaka- turi šeimas arba tėvus už- 
rinę sekciją. Tačiau rau- laikyti.
donoji armija pasitrauku-j Majoras-gen. Hershey 
si tik po to, kada sunaiki-' sako, kad sudarymui tarp 
no priešo pėstininkų ba-įio ir 13 milijonų vyrų ar- 
talioną ir sužalojo apie 40,mijos neužtenka pavienių, 
priešo tankų ir sunaikino' neužtenka ir vedusių be 
dvidešimt keturius moto- šeimų vyrų. Todėl galima 
rinius vežimus, vežančius tikėtis, kad ateity je ir vy- 
kareivius. į rai su šeimomis bus pa-

Raudonoji armija, kaip šaukti karo tarnybon, 
sako Sovietų komunika-J Be to, jis įspėjo, kad 
tas, įsiveržėlius į Stalin- 20,000 darbininkų nebega- 
grado pietvakarinę dalį lės naudotis trumpomis 
išstūmė ir stipriai laikosi; darbo savaitėmis arba 

mažai dirbti ilgomis sa
vaitėmis. Karas gal būti 
pareikalaus greitu laiku 
išsižadėti dviejų savaičių 
atostogų su alga ir trum
pų savaičių industrijos 
dirbtuvėse.

Trylikos Milijonų Armija

Washington, D. C., rūgs. gal “lend-lease” programą Londonas, rūgs. 14—Pe- vien pasilinksminimui ar- 
I --- ec >«cnrwvrvw -----.v. foa malonumuį įšvažinėja

bilijoną (1,000,000,000) 
mylių visoje šalyje. To 
gurno, kuri bereikalingai 
suvartoja važinėdami, už
tektų 200,000 padangų at
naujinimui, sako Hender-

14 — Prezidentas Roose-įviso $6,489,000,000, su tik- reitos savaites pabaigoje 
veltas šiandien pareiškė ru eksportu sumoje $3,- Britanijos bombonešiai
Kongresui, jog Jung. Val
stybių karo produkcija

525,000,000. Tuo pačiu lai- smarkiai hmm bardavo Vo
ku “lend-lease” šalys pir- kieti jos svarbų pramonės 

pasiekė mažai daugiau, ko $5,800,000,000 vertės centrą — Duesseldorfo 
kaip 50 nuošimtį to, ką ji produktų, įimant amuni- miestą ir apylinkes. Mies- 
turė jo padaryti. Preziden-; ei ją, iš šios šalies. į tas buvo paskendęs dū-

Dabartiniu laiku, sako mais. Bombomis padegė son 
raportas, 35 nuošimtis daug svarbių pastatų. I Prieš karą šioje šalyje 
“lend-lease” eksporto ei- į n pripažįsta,'buv0 suvartojama 600,000
na ) Britaniją, 35 nuosim- . £ d tonų gumos įvairiems rei-
tis eksporto eina į Rusiją g. kalams, o dabar vien mili-
ir 30 nuuošimtis j Vidurį-į tūks-'tarlams reikalams reika-

tas įspėjo visus ir ragino 
siekti maksimumo, nes be 
to Suvienytų Tautų jėgos 
negali maršuoti pirmyn į

neturi jokių teisių f žemę.
Kuomet ūkininkai pasis
kundė Hitlerio komisarui 
Rosenbergui ir nurodė, 
kad nė prie bolševikų jų 
padėtis nebuvo tokia blo
ga, tai šis atsakė: “Dabar 
mes gyvename po karo į- 
statymais”!

Iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ūkininkų naciai 
rekvizuoja produktus, 
dažnai paimdami daugiau, 
negu ūkis pagamina ge
riausiais metais. O darbi
ninkus jie gabena į Vokie
tiją, taip kad Pabalčio 
kraštuose trūksta darbi
ninkų laukams dirbti.

Raportas parodo, kad
Britanija ir kitos 35 šalys nius Rytus, Australiją ir ’ lėktuvu Duolė
per 18 mėnesių gavo pa- kitas anvlinkes. ! P1 .\1S .Dnlų Puolekitas apylinkes.

linga 574,000 tonų.

Priverstino Darbo Įstatymas 
Prancūzijoje

Vichy, Prancūzija, rūgs. 
14 — Valdžia paskelbė 
priverstino darbo įstaty
mą, pagal kurį visi vyrai 
tarp 18 ir 50 metų am
žiaus ir moterys tarp 20 ir

Uždarbio

Vokietijos miestą.
Britanijos oro ministeri

ja praenšė ,kad iš šių puo
limų negrįžo tik 31 britų 
lėktuvas.

Duesseldorfo miestas y- 
ra ties Reino upe už 24 
mylių nuo Koelno miesto.

Sovietų Rusijos lėktu
vai dažnai bombarduoja

Revoliucija Balkanuose
Londonas, rugsėjo 14 — 

Bulgarijos Makedonijoj 
kilo revoliucija prieš A 
šies okupantų jėgas. Ma
kedonijos patriotai koope 
moja su Jugoslavijos gen.

toje dalyje.
Vokietijos naciai atnau

jino ataką Voronežo fron
te. Mazdoko (Kaukaze) a- 
pylinkėje raudonieji at
mušė nacių puolimą.

Stalingrado fronte rau-

*nikie Rusijoj
Ankara, Turkija, rūgs. 

14 _ Wendell Willkie, 
Prez. Roosevelto asmeni
nis atstovas, iš čia išvyko 
į Rusiją, kur jis turės pa 
sikalbėjimą su įvairiais 
Sovietų valdžios pareigū
nais. Jis turėjęs ilgą pasi
kalbėjimą su Turkijos 
premjeru Sukru Saracog- 
lu.

mitetas baigia ruošti nau- 
ją mokesčių įstatymą. Jei-j 

35 metų amžiaus bus ima- gu tas įstatymas bus pri-' 
mi darban, jeigu tik f iziš-į imtas, tai visi, kurie už- 
kai tinkami, ten kur vai- dirbs per metus daugiau

Draja Nikhailovitch, kad
Washington, D. C., nigs. iššaukti sukilimą visose, e_:Kytine Prusųą, Rumum-1Ralkanų

Švedijos telegrafo biū-
Balkanų

Britai Užėmė Madagaskaro 
Uostus

RAF Bomberiai Puolė 
Mandalay

New Dehli, Indija, rūgs. 
14 — Sunkieji RAF (Bri
tanijos) bomberiai puolė 
Mandalay ir Rangoon ge
ležinkelio susisiekimus, ir 
taipgi bombardavo priešo 
laivą “Prome”. Mandalay 
ir Rangoon, Burmoj, yra 
japonų okupacijoje.

džia matys reikalinga. 
Nors įstatyme nėra pasa
kyta, kad valdžia gali sių
sti darbininkus į kitas ša
lis, tačiau sakoma, kad 
valdžia gali rekrutuoti 
darbininkus ir juos išmai
nyti į kareivius, kurie yra 
Vokietijos nelaisvėje.

Priverstino Darbo įsta
tymas yra lygiai taiko
mas ir svetimšaliams.

Bausmės už nesilaikymą 
arba peržengimą to įsta
tymo gali būti nuo 5 die
nų iki 5 metų kalėjimo.

taip $25,000 turės mokėti 
stambias sumas valdžiai.

Senatorius George sako, 
kad uždirbantieji $50.000 
per metus turės mokėti 
valdžiai $26,636. Uždir
bantieji milijoną dolerių, 
turės teisę pasilikti sau 
tik $92,029, o kitus paims 
valdžia.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Suvartoja Padangas Berei- 
kalingam Važinėjimui

Washington, D. C., rūgs. 
14 — Kainų administra
torius Leon Henderson 
pareiškė motoristams, 
kad padangos (tires) ant 
jų automobilių ratų turi

ras praneša iš Sofijos, kad 
“kruvinas sukilimas” iš
siveržė Bulgarų Makedo
nijoj, ir kad sukilėliai nu
žudė visus bulgadus virši
ninkus mažuose mieste
liuose. Sukilėliai gavo 
ginklų ir amunicijos iš 
“priešų lėktuvų — grei
čiausia rusų”.

Jugoslavijos miestelyj 
Skopija paskelbtas apgu-daugiau gumos, negu jos 

turi valdžia, ir kad dėl jos i h>s stovis, nes ten buvęs
bereikalingo vartojimo1 pasikėsinimas nužudyti
gali pralaimėti karą.

Leon Hendersono ap
skaičiavimu, motoristai 
kasdien bereikalingai,

KAREIVIAI BENDRAI PRIĖMĖ 
KOMUNIJĄ

Dalyvavo Bendruose Pusryčiuose
Vokietijai Trūksta Riebalų
Londonas, rūgs. 14 — Iš 

Kovojančių Prancūzų šal
tinių pranešama, kad Vo
kietijos transportacija Fort Devens, Mass. rūgs. 
taip Uoga, jog maistą, ku- 14 — Vakar Amerikos ka 

reiviai katalikai dalyvavo

* * *
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rį vokiečiai gali gauti 
Prancūzijoje, gal būti ne
galės parsivežti į Vokieti
ją, tačiau šį prancūzų tik-'koplyčioje, 
rinimą paneigia Britų 
spokesmanas.

Iš tų pačių prancūzų 
šaltinių pranešama, kad 
Vokietijoje yra didelis 
riebalų ir kitų tepalų trū
kumas. • '

Pomokslininkas tarp 
kitko pasakė, kad Ameri
kos kareiviai, stodami į

šv. mišiose ir bendrai pri-i pavojų kovos laukuose, 
ėmė šv. Komuniją posto dvasiniai atsinaujina ir 

'supranta diktatorių jėgų 
_ A . beprotystę, siekiant ma-

-Šv. mis2ia;s atnašavo ka- terįaiįų dalykų, kurie pa- 
pelionas Edward J. Kene- jiems patiems galą.
aly, ir taip pat išdalino Amerikos kareiviai yra 
Šv. Komuniją. Pamokslą teisingame ir šventame 
pasakė kun. Francis E. kare prieš klaidingas ide- 
Low, S. J. jas.

M. Gabrovskį
Šimtai patriotų puolė 

policiją ir Bulgarijos ka
reivių garisoną prie Jugo
slavijos rubežiaus. Ašies 
viršininkai pripažįsta, kad 
keliolika jų vadų buvo ap
supti ir suimti sukilėlių.

Aptaksuos Važinėjimų
Washington, D. C., rūgs. 

14 — Senato finansų ko
mitetas nutarė įvesti spe
cialius karo mokesčius už 
važinėjimą traukiniais, 
lėktuvais ir autobusais.

Už paprastą tikietą tu
rės mokėti 15 nuošimtį, o 
už miegamuosius tikietus 
turės mokėti net 20 nuo
šimtį.

Tikimasi, jog tokiu bū
du ne tiktai padidės val
džios pajamos, bet žymiai 
sumažės važinėjimas.

Londonas, rūgs. 14 — 
Premieras Winston Chur- 
chill, kalbėdamas parla
mente, pareiškė, jog Bri
tanijos karo jėgos iškėlė 
savo kariuomenę įvairiose 
Madagaskaro vietose ir 
užėmė tris svarbiausius 
uostus, būtent, Ambanja, 
Ma junga ir Morondava.

Britai nenorėjo jėga už
imti tų Prancūzijos uostų. 
Tarėsi geruoju su Mada
gaskaro salų valdžia, bet 
pasirodė, kad Vichy val
džia turi didelę įtaką, ir 
trukdo susitarimą. Vichy 
šalininkai turėjo apie 10,-

000 kareivių. Tačiau uži
mant uostus Britai sutiko 
labai mažą pasipriešini
mą.

Užėmimas buvęs būti
nas, nes tąja sala naudo
josi japonų lėktuvai ir 
submarinai.

Vichy valdžia, kurios 
premieru yra Lavai, pro
testuoja prieš Britaniją, 
ir teigia, kad salos uos
tuose nebuvę japonų lėk
tuvų, nei submarinų.

Premieras Lavai kaltina 
ir Jung. Valstybes dėl ka
ro operacijų Madagaskaro 
saloje.

HITLERIS ĮSAKĘS BŪTINAI 
UŽIMTI STALINGRADĄ

Maskva, rūgs. 14 — So
vietų Rusijos raudonosios 
armijos laikraštis “Rau
donoji žvaigždė” rašo, jog 
Hitleris įsakęs nacių ka
riuomenės vadams būti
nai užimti Stalingradą. 
Todėl esą prieš tą miestą 
sutraukta gausingiausia 
ir gerai apginkluota nacių 
armija.

Stalingrado apylinkėje 
eina atkakliausios kovos. 
Milijoninė nacių kariuo
menė, 5,000 tankų ir apie 
1,500 nacių lėktuvų be at-l

laidos puola Stalingradą. 
Raudonųjų karo jėgos jau 
kelis kartus buvo privers
tos pasitraukti iš pozicijų.

Raudoniesiems karei
viams įsakyta “mirt, bet 
neapleisti Stalingrado”. 
Jeigu kuris kareivis ban
dytų pasitraukti iš kovos 
lauko arba bandytų iš
vengti mirties kovos lau
ke, tai tas kareiviu ar ka
reiviai būtų sušaudyti.

Pirk Defense Bonds ir Starnps! 
Remk šios šalies apsigynimą!
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nu^ntė jlisių 
s Ištremtųjų

Nuo karo 
ir iš Lietuvos 
šelpimo reikalai nėra su
mažėju. Priešingai, jie yra

LGF APYSKAITOS
Mūsų visuomenei, be a- 

bejonės, įdomu žinoti, 
kiek buvo surinkta aukų į

žymiai padidėję. Dėl to, Į Lietuvai Gelbėti Fondą ir 
prasidedant veikimo se- kiek (pasiųsta nuo karo
zonui, pirmoje vietoje ir 
reiktų didžiausio dėmėjo 
kreipti į nelaimingųjų 
mūsų brolių ir sesučių 
šelpimą, kurie ne iš savo 
kaltės pateko į didelį var
gą, kurie kenčia alkį, šal
tį, baimę.

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
veikiąs prie LRKF, jau 
kelinti metai šelpia nuo 
karo nukentėjusius lietu
vius. šelpia tiek, kiek A- 
merikos lietuvių visuome
nė šiam reikalui aukų su
deda. Šiomis dienomis y- 
ra planuojama tęsti Lie
tuvai Gelbėti Fondo vajų, 
kuris buvo pradėtas 1941 
m. rudenį. Užsimota su
kelti bent dešimtį tūks
tančių dolerių, tačiau tos 
sumos nesukėlėme dėl to, 
kad kai kurie rajonai savo 
kvotų neužpildė. Rajonų 
vadai prašomi kiek gali
ma greičiau imtis darbo, 
kad užbaigti kvotą. Nuo 
1943 m. pradžios reiks 
pradėti kitą vajų.

Reikia žinoti, kad visi 
tie, kurie renka aukas už
sieny gyvenantiems šelp
ti, turi būti registruoti 
Valstybės Departamente. 
Lietuvai Gelbėti Fondas 
yra registruotas per Na
tional Catholic Welfare 
Conference. Ta tvarka ir 
fondo apyskaitos yra iš
duodamos. Laikantis tos 
tvarkos ir LGF skyriai su
rinktas aukas tuojau turi 
siųsti į Lietuvai Gelbėti 
Fondo centrą <2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, III.) 
Organizacijos ar fondai, 
neužsiregistravę Valsty
bės Departamente, nei 
tremtiniams nei kitiems 
panašiems dalykams aukų 
rinkti negali.

nukentėjusiems šelpti 
Nuo 1941 m. liepos pir

mos dienos iki 1942 m. 
rugsėjo 1 dienos į Lietu
vai Gelbėti Fondą jeigu 
buvo $5,874.57.

Nuo karo nukentėju
siems ir tremtiniams šelp
ti išsiųsta šios sumos: Per 
Amerikos Vyskupų Komi 
siją — $3,089.49; per Lie
tuvos Pasiuntinybę prie 
Vatikano — $1,000.00; lie
tuviams tremtiniams stu
dentams sušelpti $580.00; 
Lietuvos tremtiniams į Si
birą (paskiriems asme
nims, kurie kablegramo- 
mis kreipėsi) — $993.70; 
per Šveicariją — $105.00; 
LGF vajaus išlaidos: kal
bėtojų kelionės lėšos, 
spauda, celulojidiniai žen
kleliai (jų centre dar turi
me užtektinai — kreipki
tės, prisiusime) — $1011.- 
43. Viso Lietuvos tremti
niams ir nuo karo nuken
tėjusiems iš fondo išmo
kėta, įnimant ir vajaus iš
laidas, 96,779.62. Kadangi 
jeigu į LGF tebuvo $5,- 
874.57, dėl to fonde defici
tas pasidarė $905.05. Šis 
deficitas buvo padengtas 
iš ALRK Federacijos iždo.

Per vasarą į LGF įplau
kė šios sumos: Rochester, 
N. Y., Federacijos sk. 
$100.00; Thompson, Conn., 
Marianapolio studentų 
aukos $17:00; Keamey, N. 
ų LRKSA 165 kp. $8.00;

-Pinti mago

Vaizdas parodo, kad lakūnai turi būti įgudę, kad ir siaurame žemės plote galėtų reikale nusi
leisti. Šis vaizdas parodo, kaip J. V. Marinas lakūnas gabiai nusileido šiame užkampyj po kovos 
puolimų ant japonų Pacifike.

nori kaip nors dalyvauti.' 
Taip ir su priešais atei
viais. Buvo nurodyta, kad 
sulaikymas šių žmonių 
nuo prisidėjimo prie svar
baus žmonijos gerovės 
darbo per Amerikos Rau
donąjį Kryžių būtų diskri
minacija.

Nauji patvarkymai ne- 
piliečiams Raudonojo

įvairios omos
Km Mes "Gimdymoif-- 1-----12." Pffi-.nunnvio Dilių

mauskaitę (slaugę) iš į Todėl pasireiškė esąs di- 
Jersey City, N. J. | dėjantis piktumas tarp tų

Worcesterio lietuviai rusų vadų, kurie tiki, kad 
džiaugiasi, kad miesto vir-' Sovietų Rusija nebuvo

Boston, Mass., rūgs. 14 šmiukai pasirinko gydy- traktuojama kaipo pilna 
Kryžiaus darbuotėje yra: — Vakar Copley Plaza to ją, kuris yra gerai žino- Britanijos ir Amerikos 

1. Amerikos Raudonasis įešbutyj Massachusetts mas lietuvis. Linkime Dr.' talkininkė didžioje strate- 
Kryžius rimtai svarstė ne- Kmghtsof ^?Vaišnoraj gertausit sek- gijoje.
piliečių dalyvavimą jo ka- tr0 ir <hstrlkt0 , ml« naujose pareigose ; Tas jausmas buvo sus-
L-tJLJL n* U., konferencija. Pirminm- _________ Rap- tiprintas tuo faktu, jogro darbuotėje Jis fo-ipa-Frank W. 
^ta faktą, kad nei ™nas 
bendras nusistatymas ne-,
gali pilnai padengti kiek- Turiningas kalbas pasa- 
vieną atsitikimą. Tie, ku- kė Right Rev. Francis L. 
rie įrašo Raudonojo Kry-Phelan, valstybės kape- 
žiaus darbuotojus, privalo • lionas, teisėjas John E. 
atsargiausia rinkti visus, Swift ir Walter G. Po- 
darbuotojus, piliečius ir wers

Netikėtas Blackoutas Rusija greičiausia nebuvo 
pakviesta, arba dėl kokių

Šią savaitę 14 apskrityje nor s priežasčių nedalyva 
5 miestuose įvyks netikė-;vo Sąjungininkų konfe- 
tas blackoutas, kuris bus J^^ijose Londone, 
tarp 1 vai. vidunakčio ir 6

Chicago, UI., Šv. Kryžiaus 
par., — $71:00; Omaha, 
Nebr., $23.20; Rmghamp- 
ton, N. Y., Sesuo Binijona 
$1.00; Amsterdam, N. Y., 
Pranas ir Agota Šlavei- 
kiai $5.00.
Lietuvai Gelbėti Fondas, 

2334 S. Oakley avė.,
Chicago, Illinois.

Raudonasis Kryžius Pertvarko 
Taisykles Del Dalyvavimo

Jo Darbuotėje
Nepiliečiai, kurie yra 

Jung. Valstybių gyvento
jai, gali dalyvauti beveik 
visuose Raudonojo Kry
žiaus savanorių veikimuo
se, kaip rezultatas naujų 
patvarkymų, kuriuos vy
riausias Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus štabas pa
skelbė. Pagal šių patvar
kymų net ir piliečiai prie
šo šalių gali būti priimti, 
kaipo savanoriai karku- 
rioj Raudonojo Kryžiaus 
darbuotėj, jeigu jie yra 
“tikrai lojalūs” Jungt. 
Valstybėms dabartiniame 
konflikte.

Daugumas Raudonojo

Kryžiaus veikimų liečia 
tiesiog patarnavimus gin
kluotoms jėgoms. Ir iš
skyrus tik kelis apribavi- 
mus toje srityje, visi ne
piliečiai, kurių patarnavi 
mas reikalingas ir apie 
kurių lojalumą nėra klau 
simo, gali savanoriai tar
nauti Raudonąjam Kry
žiui ir jo skyriams.

Paskelbdamas tą prane
šimą, Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas, Nor- 
man J. Davis, kreipė dė
mesį į faktą, kad didelis 
skaitlius nepiliečių Jung 
Valstybėse, kurie yra išti
kimi ir lojalūs šiai šaliai

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
''Darbininkas'' išlei

do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25ę 
ir priklijavę štampą, pasiųskite "Darbinin
kui", 366 W. Broadvray. So. Boston, Mass. ir tuo
jau jd gausite. • •« • •

nepihečius. Dėlei Raudo
nojo Kryžiaus specialio 
stovio ir jo veikimų, tik 
Jung. Valstybių piliečiai 
yra samdomi dėl regulia
rių štabų tautiniame ofise 
ir skyriuose. . 4- 

2. Bet, kašlink savano
rių, kurie nori dalyvauti ir 
kurių patarnavimas rei
kalingas, išskyrimai daro
mi atsitikime (a) tautie
čių Suv. Tautų ir draugin
gų Amerikos Respublikų, 
ir (b) visų kitų ateivių, 
kurie priklauso prie seka
mų klasų:

A. Ateiviai, kurie tarna
vo Jung. Valstybių gin
kluotuose jėgose ir gar
bingai paliuosuoti.
B. Ateiviai, kurių šeimos 

nariai priklauso prie 
Jung. Valstybių militari- 
nės tarnybos.
C. Ateiviai, kurie neper

traukiamai gyveno Jung. 
Valstybėse nuo 1916 m. ir 
kurie negrįžo į senąją šalį 
per paskutinius dešimt 
metų.

D. Ateiviai, kurie apsive
dė su asmenims, kurie su
situokimo metu, buvo 
Jung. Valstybių piliečiai 
ir kurie gyveno neper
traukiamai Jung. Valsty
bėse nuo 1934 m.

E. Ateiviai, kurie pareiš
kė savo norą tapti Jung? 
Valstybių piliečiais, ir ku
rie padavė natūralizacijos 
prašymą prieš gruodžio 
7 d., 1941 m.

3. Asmenys sekamuose
Volunteer Special Servi
ces, kurie tiesiog surišti 
su ginkluotoms jėgoms, 
turi būti Jung. Valstybių 
piliečiai, bet Raudonojo 
Kryžiaus skyriai, pagal 
savo nuožiūrą, savo atsa
komybe, gali autorizuoti 
išskyrimus atsitikime 
tautiečių Suv. Tautų ir 
draugingų Amerikos res
publikų, ir visų kitų atei
vių, kurie priklauso prie 
viršminėto paragrafo 2, 
kada pageidaujama ir jei 
gu darbas tokių asmenų 
bus kontinentinėse Jung. 
Valstybėse. Visi

ūkininkai turį “didelį už
davinį kolonizuoti naują
sias erdves ir laimėti jas 
vokificumui”. Vokiečių už
kariauti Rytuose plotai 
reikalaują “skubiai juos 
padaryti vokiškais ir įlie
ti į juos vokiečių ūkininkų 
kraują”. Niekas neturįs 
baimintis laukiamų sun
kumų. “Rytų Prūsija 
šiandien nebūtų (vokie
čių) ūkininkų kraštas, jei
gu ten nebūtų prieš šimt
mečius nuėję tūkstančiai 
ūkininkų iš Salcburgo”.

Tenka pasakyti, kad jo 
kalba yra daugiau nekaip 
aiški. Įsakmiai pabrėžda
mas Salcburgo kolonistus, 
kurie buvo apgyvendinti 
ne kur kitur, kaip Rytų 
^rusuose, vokiečių minis- 
teris duoda progos prisi
minti, kad nuo šios vokie
čių kolonizacinės politi
kos, greta kai kurių slavų 
padermių, ypač skaudžiai 
nukentėjo kaip sykis lie
tuvių tauta. Dabartinės 
Rytų Prūsijos rytines lie
tuviškas sritis daugiausia 
kolonizavo vokiečiai, per- 
keldinti į ten iš -Salcburgo 
plotų...

Dar pastebėkime, kad 
jau ankščiau buvome pa
tyrę, jog Vokietijoje pla
čiai kalbama, -kad vokie
čių ūkininkai, tuių žemės 
mažiau nekaip 100 hekta
rų, būsią iškeldinti į “Ost- 
landą”. Dabar panašias 
kalbas patvirtina toks 
kompetetingas asmuo, 
kaip Vokietijos žemės ū- 
kio ministeris.

Vadinasi, naciai tik sa
vuosius aprūpina žeme ir 
kitu kuo, o kitus spaudžia 
ir nuo jų atima paskutinį 
duonos karių.

kur
Britanija ir Jung. Valsty
bės “pasiekė pilną susita
rimą dėl militarių veiks
mų visuose laukuose”. E- 
sąs stiprus įsitikinimas 
kad Sąjungininkai į Rusi
jos reikalus nekreipią tin
kamo dėmesio.

Sovietų spauda Angli
jos premiero kalbos są- 
traukoje praleido kaiku- 
rias dalis, tačiau pažymė
jo tas vietas, kur pasi- 

Maskva, rugsėjo 10 — reiškia tarp ChurchilUo ir 
Sovietų spaudoje tilpo' Stalino nuomonių skirtu- 
Anglijos premiero Wins- 'mai.
ton Churchill pareiškimas j Diplomatiniai sluoksniai 
parliamente, kuris duoda! Maskvoje paneigė prane- 
suprasti apie įvykusius' Šimus, jog Sovietų valdžia

vai. ryto. Blackoutas į- 
į vyks šiuose miesteliuose:

Konferencija priėmė re-■ Arlington, Belmont, De-
zolruciją, pasmerkiančią 
“gimdymo kontrolės” bi
lių, kuris yra siūlomas 
balsavimui lapkričio 3 d. 
Aukščiausieji Taryba pa
sisakė prieš tą bilių, kaipo 
priešreliginį, nenaturalį ir 
nepatriotinį.

Konferencijoje dalyvavo 
39 viršininkai, kurie at
stovavo 150 skyrių.

Ryte visi' konferencijos 
dalyviai išklausė šv. mi
šių šv. Klemento par. baž
nyčioje ir bendrai priėmė 
šv. Komuniją.

dham, Dover, Lexington, 
Lincoln, Needham, New- 
ton, Norwood, Waltham, 
Watertown, Wellesley, 
Weston ir Westwood.

Sovietai htehMSįm- 
Įpninky

- 'oc’gjfr
Mirė

nesutarimus tarp Chur- 
chill’io ir Stalino, laike jų 
pasikalbėjimo Maskvoje. 
Nėra jokių komentarų, 

i bet sustiprina rusų įsiti- 
| kmimą — teisinga ar ne-

Worcester, Mass. — Šio- teisinga — jog yra maža 
mis dienomis Dr. Pranas ■ viltis apie ankstyvą antrą

fir Varcma Packirta
AM M-M-M-- __ ._FHCSiO rOHuJOS vnrarju

Vaišnora (Weiksner) ta
po paskirtas Worcesterio 
miesto policijos chirurgu 
(surgeon). ■

Pereitą savaitę Dr. Vaiš
nora pradėjo eiti chirurgo 
pareigas.

Dr. Vaišnora yra kilęs iš 
Cliffside, N. J.; baigęs 
mokslus Georgetown Uni
versitete, Washington, D. 
C. ir Vytauto Didžiojo U- 
niversitete, Lietuvoje. Jis 
yra vedęs p. Marijoną Gu-

frontą.

atmetė Japonijos reikala
vimus, kuriuos įteikęs ja
ponų ambasadorius Šato, 
ir kad taip japonų ir rusų 
susikirtimas galįs kilti kū
le kada. Nurodoma, kad 
Šato išvyko iš Maskvos 
birželio 18 d. į Kūibyšev, 
kur jis ir dabar tebėra.

2oos K Pavergtos Lietuvos

skyrimai reikalauja užgy- 
rimo vyriausio štabo. Vo
lunteer Special Service y- 
ra —

A. Motorinis Korpusas.
B. Ligoninių ir Poilsio 

Korpusas.
C. “Canteen” Korpusas.
D. Namų Patarnavimo 

Korpusas.
fe. Nariai bet kurios tar-

• Neseniai davėme 
trauką iš Vokietijos že- 

: mės ūkio ministerio Ba- 
' cke kalbos, kurioje jis pa
reiškė, kad dabar vokie
čiai “žemės turi pakanka
mai”. Backe, kuris eina 
žemės ūkio ministerio pa
reigas vieton susirgusio 
skelbiamo Dairės, kaip 
matyti, pasiėmė “Rytų 
kolonizacijos” propagavi
mo misiją. Beveik kas 
sekmadienį jis važinėja po 
įvairias Vokietijos vietas 
ir propaguoja tą mintį. A- 
pie paskutinę Backės kal
bą, kurią jis pasakė Aus
trijos mieste Wels, prane
ša “Neue Zuercher Zei-

įs- vo laiku vokiečiai peržen
gę Elbos upę ir tuos kraš
tus kolonizavę, taip “po* 
taikos pasirašymo nauja 
vokiečių ūkininkų banga 
pasipils į Rytus”. Pačioje 
Vokietijoje gyventojų tir
štumas sumažėsiąs, nes 
smulkieji ūkiai -būsią SU

'* Birželio 27 d. Kaune, 
susilaukusi 63 metų am
žiaus, mirę Juzefą Mikuc- 
kaitė - Višinskienė, žy
maus lietuvių tautos atgi
mimo veikėjo, varpininko 
Povilo Višinskio žmona. 
Laidotuvėse dalyvavo jos 
ir jos vyro a. a. Povilo Vi
šinskio artimieji bendra
darbiai ir bičiuliai: F. 
Bortkevičienė, Dr. K. GrL 
nius, D. Šleževičienė, J. 
Audėnas ir didelis būrys 
kitų kauniečių. Kapuose 
buv. “Varpo” bendrovės 
direktorius B. Parathskas 

. pasakė ačtsisveikinimo 
kalbą, kurioje nušvietė 
velionės ir jos vyro dide
lius nuopelnus lietuvių 
kultūrai ir spaudai.

• “Kauener 
(VH. 9) rašo

Zeitung” 
‘Jonavoje 

savo bute rastas nužudy
tas butų skyriaus inspek
torius atsargos pulkinin
kas leitenantas Kazys A-

nybos, kuriem skiriamos tung (Vfi. 21) korespon-
pateigos tiesiog surištos 
su ginkluotoms jėgoms.

4. Nepiliečiai gali daly
vauti visoje kitoje Raudo
nojo Kryžiaus darbuotėje,, 
jeigu tik tie, kurie juos į- 
rašo, patenkinti, kad kan
didatai yra tikrai lojalūs 
mūsų šaliai dabartiniame 
konflikte ir jeigu jiems jų 

, patarnavimas yra reik a 
kiti iš- lingaS. A.R.K.

dentas iš Berlyno.
Korespondentas Backės

išvadžiojimus vadina 
“svarbia programine kal
ba”. Vokiečių ministeris 
patvirtino, kad “Vokietija 
pasiryžusi atnaujinti savo 
seną kolonizacinę politiką 
Rytų Europoje”. Tokiu 
būdu Vokietija vėl “atgai
vins savo tradiciją iš vi
duramžių laikų”. Kaip sa-

lytas. Policija ieško ligšiol 
jnrigti krūvon. Vokiečių nežinomų .piktadarių”.

SKAITYKITE it PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Datbinaėcą”
Jis yra tikras tavo draugas 
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366 We»t Broadway, South Boston, Mass.
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bent5 kas būtų linkęs Mas
kvos diktatorių {sakymą 
(ukaze) laikyti įstatymu.

Mes visi atsimename, 
kad rusų bolševikai, var
todami suktus ir negar
bingas metodus, 1940 m. 
birželio mėnesį okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
ir kad jie ten suvaidino į 
rinkimų komediją; bet 
juk yra aišku, kad Balti
jos gyventojai, būdami 
pažangūs ir pasiturį ir 
pilnai naudodamiesi savo 
tvarkos džiaugsmais ir

BUY
vnited 
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AND 
į STAMPS

Įamžinkime A. A. Kun. Jono 
Navicko Atmintį!

Būkime Jo Vardu Įsteigtojo Fondo, 
Jei Ne Nariais, Tai BENT 

RĖMĖJAIS!

nepriklausomybe, nieku- vo pripažintas daugumos 
met neatsisakytų nuo pasaulio kultūringųjų 
sunkiai įgytų laisvių ko- tautų, išskiriant Ašies 
munistinės sovietizacijos valstybes.
naudai, kuri jiems yra Atlanto Čarteris pažada 
svetima ir kuriai jie visu- suverenumo atstatymą 

Lapkričio 3 d. Amerikos piliečiai eis balsuot. Tarp į met priešinosi. Baltijos tautoms. Todėl
jų yra daug lietuvių, tad reikalas, apie kurį čia bus Bolševikų avantiūra į kiekvienas veiksmas, ku- 
kalbėta, ir lietuviams žinotinas; todėl ir lietuviškai Baltijos kraštus ir po to ris nesutinka su mažų 
aiškinamas, kad mūsų žmonės nejučiomis neprisidėtų sekęs Lietuvos, Latvijos ir tautų išlaisvinimu, var
pine pravedimo tokio įstatymo, kurs yra priešingas Estijos “įkorporavimas” į giai gali „būti laikomas 
katalikų mokslui ir visuomenės dorovei. Čia nebus Į Sovietų Sąjungą čia nebu- progresu .
kalbėta apie politinius dalykus, t. y. už kokį kandida- Į Kaip Atlanto Carteris Atrodo Šiaudeli

pykdytas be tam tikrų 
kvalifikacijų, jei nenori
ma pasaulio grąžinti atgal 
į anarchiją, kurioje dide
lės ir mažos suvereninės 
tautos nekreipia dėmesio 
į tarptautinės bendruome
nės visumą.

Apsižiūrėkime

vyksta tikslu įtikinti Bri
tų Vyriausybę pripažinti 
de jure Rusų suverenite
tą tose valstybėse. Nežiū
rint didelio privalumo, ku
rį turėtų Hitleris, galėda
mas pareikšti esąs išlais
vintojas tų ir taip pat kitų 
mažų tautų ir esąs tikra
sis jų nepriklausomybės 
gynėjas; nežiūrint Angli 
jos gero vardo praradimo, 
kuris ją paliestų paauko
jant principą, kuris buvol RĖMĖJAIS skaitomi įnešusieji mažiau kaip $100 
Sąjungininkų palaikomas į Fondą, iš kurio nuošimčių a. a. kun. Jono Navicko 
pereitame kare ir Jungti- amžinam atminimui bus nuolatos išlaikomas vienas 
nių Tautų deklaruotas studentas Marianapolio Kolegijoje ir vienas klierikas 
šiame kare; nežiūrint to Marian Hills Seminarijoje.
viso, niekas negali paša- iki šiol a. a. kun. Jono Navicko Fondo RĖMĖ- 
kyti, kokios sienos, dargi JAIS įsirašė šie asmens:
mažiausios ir silpniausios] j Kalašinskaitė, Agnietė, Chicago, BĮ., $50.00 (Seminar.)

2. Kašėtienė, D., Wilkes Barre, Pa..................... $50.00 (Koleg.)
3. Dragūnienė, Magdalena, Athol, Mass., ....... $50.00 (Koleg.)
4. Raipolai, Vincas ir Kotrina, So. Boston, Mass., $50.00 (Kol.)
5. N. N.,................................................................ $30.00 (Koleg.)
6. Bačinskienė, So. Boston, Mass., ..................  $25.00 (Koleg.)
7. Kun. K. F. Paulionis, Brooklyn, N. Y.,....... $25.00 (Koleg.)
8. Leinartas, Stasys, Detroit, Mich., ..............  $25.00 (Koleg.)
9. Norkūnaitė, O., New Haven, Conn., ........... $25.00 (Koleg.)

tokie bus jos santykiai suj1^' Žemeikienė, B., Brockton, Mass., ........... $20.00 (Seminar.)
)idž. Britanija ir Prancū-

valstybės, bus anglų inte
rese ir geriausiai atitiktų 
jėgų pusiausvirai dėl to, 
kad sąlygų, kokios jos bus 
Rytų Europoje šio karol 
gale, negalima pramatyti. 
Coks, pavyzdžiui, bus tik-Į 
sius Lenkijos statusas iri

tą balsuoti ar nebalsuoti. Čia grynai moralinis klausi- Ryšium su AtlanU) Car. 
mas. Dalykas štai koks. terio sukaktuvėmis “Fo-

Balsavimui bus paduota, šalia kandidatų sąrašo, reign Policy Bulletin” šių 
viens klausimas, kuris užvardyta Question No. I. Jis metų rugpiūčio 21 dienos 
labai advokatiškai, t. y. painiai suredaguotas, taip numeryje įdėjo Vera Mi- 
kad net anglų kalboj įgudę balsuotojai nepilnai jį su- cheles Dean straipsnį, ku
pras. Tačiau tiek supras, kad ten kalbama apie gim- riame sakoma., kad nuo jo 
dymo kontrolę.Gi neaiškiai suredaguotas tuo tikslu, pasirašymo vieni Čarterio 
kkd balsuotojai tik suprastų apie ką čia bendrai kai- Paktai buvo kritikuoja- 
bama, bet nesuvoktų pilno pavojaus, kurį projektuo- m1’ jau pergyveno
jamas įstatymas gali atnešti visuomenės moralybei. ^^D^jau^rade- 
Numatoma šitoks sumanytojų mamevras: syk} tas į i«tikinti kad 
įstatymas praeis, tai painiai sustatytus žodžius gali-Lvisų vaišijų naudoji
mą visaip aiškinti. Jiems reikia tik padaryt pradžią, masis... priėjimu lygiomis 
Paskui dalykai savaime susitvarkys. Bet dvasinė mū- Į sąlygomis prie jų bujoji- 
sų vyriausybė budi ir daboja visus laisvamaniškai nu- mui reikalingų pasaulio 
siteikusių žmonių pasikėsinimus ardyti krikščionišką žaliavų ir prekybos” ne
moksią ir doros įstatymus. Ir šiuo kartu dvasinė kata- gali būti atsiektas, nepa- 
likų vyriausybė sučiupo laisvamanius klastingai be-Į žeidžiant Jungtinių Tautų 
planuojant ir įsakė parapijų kunigams perspėti žmo- prekybos, muitų ir imi
nės prieš nedorą pasikėsinimą. gracijos politikos, ypatin-

Kiekvienas krikščionis katalikas ir šiaip jau do- gai’ t°bau
rovę gerbiąs žmogus gerai supranta, kad gimdymo nUJ)r?gT^savusias pramo' 
kontrolė, kokioj ji ten formoj bepasireikštų, yra prie- nCp
šinga Dievo ir gamtos įstatymams. Dievulis pasakė |kad “grąžinimas suverk 
pirmiesiems žmonėms: “Augkite ir daugipkitės”. Tad I nįnįų teisių ir savivaldos 
jo žodžio visiems privalu klausyti. Gyvenančių mote- tiems, iš kurių tas jėga 
rystėje susitarimas neturėti vaikų; arba jų turėti tik buvo atimta” negali būti
vieną ar du; arba vaikų susilaukti tik tuomet, kada AHjnla fx.ii.lt I * -t - - > - Tilt"
jau tėvai bus gerokai praturtėję — visos tos tarpusa- Atlanto CdnCflS Ir ApStSprčfKHinO I CISC
vinės derybos ar nerašyti kontraktai yra griežtai prie- “New Europe” rugpiū- jungtos į Sovietų Sąjungą 
šingi Dievo parėdymui. O jau tokius dalykus legali- čio mėnesio numeryje }-
zuoti ir suteikti jiems valstybės globą bei protekciją— dėjo J°se^ Sulkowski 
tai jau peržengia papraščiausio padorumo ribas. Tad straipsnį “The Atlantic 
ir mums lietuviams reikia apsižiūrėti,- kad savo bai- arter and Pn^ci-
sais neprisidėtume prie tokios legalizuotos nemoraly- P ^n>,° rašoma/*13"

bčs. “Anglų - Sovietų 1942
Mūsų dvasinė vyriausybė labai atvirai ir drąsiai I m. gegužėsmėn. 26 d. su- 

prieš tokį nemoralų užsimojimą pasisako. “Primyg- |sitarimas ne tik įžangoj
tinai, net iki nuobodumo kartosime: — sako vyskupi- sumini Atlanto Čarterį,1 statuso pakeitimas šiame 
jos organas Pilot — šalia klausimo Question No. 1 pa- bet faktinai penktam pa-, kare negali būti skaito- 
dėkite savo — “NO!” K.jragrafe panaudoja Čarte-'mas galutinu. Faktas, kad

rio formulę, kad susita-1 okupacijos pasėkoje kai- 
riančios šalys nesiekia • kuriose teritorijose pada- 
aggrandizement”. Buvę ryti plebiscitai negali pa

reiškiama tam tikro skep-Įteisinti jų inkorporacijos 
ticizmo, ar tas nuostatas į Sovietų Rusiją dėl to, 
reiškia Sovietų Rusijos kad tiems plebiscitams 
atsisakymą nuo teritoria-.trūko pagrindinės sąlygos 

L ANGLIŠKOJI SPAUDA , Times” įdėjo bevieliu te- linių siekimų, kuriuos-tautosvalioslaisvopa- 
legrafu gautą iš Londono prieš kiek laiko ji statė sireiškimo. Tokiu būdu e-

Spaudos Apžvalga
Nr. II—NewYork.N.Y. Rugp.31 <L 1942

Jvigtinės Valstybės Atsisa-
-*• ■» f____t-l— ___rnpaznn joyktų rre* 

tenzifas Į Baltijos
• Valstybes

Baltijos Valstybės Siekia 
Laisvės ■

“The New York Times” 
rugpiūčio 21 dieną skyriu
je “Letters to The Times” 
įdėjo Lietuvos Ministro P. 
Žadeikio laišką. Prieš laiš
ką yra padėta tokia ant
raštė “BaRic States Seek 
Freedom. Lithuanian Mi- 
nister Denies Recognition 
of “Incorporation” in So- 
viet Union”. Išvertę pa
duodame ir laiško turinį:

11. š. L, Wilkes Barre, Pa.,..................................$20.00 (Koleg.)
Tūūi'paikji7'kadl“- Vaiškūnienč, Salomea Waterbury^ Conn..... $20.00 (Kolegą

.._ . įtHav 13. Lazauskiene, Uršule, Waterbury, Conn.,....... $20.00 (Koleg.)
Į Iiera maža valstybe 1S- 14 Skirmuntienė Ona Brockton, Mass., ...... $15.00 (Seminar.)
ikrųjų, ji nėra, bet dėl sa- 15 Skarupskas, Glastonbury, Conn., .......... $15.00 (Seminar.)

vo saugumo ir egzistenci- Ng Kiverienė, Bayonne, N. J.,.............................. $15.00 (Koleg.)
os ji priklauso nuo nuola- 17 Kun. J. švagždys, Brockton, Mass.,...............$10.00 (Koleg.)

tinės kaikurių mažų tautų 18. Kun. A. Deksnys, Sr., Chicago, III,..........$10.00 (Seminar.)
nepriklausomybės egzis- 19. Kun. Dr. A. Deksnys, Jr., Chicago, III., .. . $10.00 (Seminar.)
tavimo... Kad Lietuva ne- 20. Danilienė, Marcelė, VVaterbury, Conn., ....... $10.00 (Koleg.)
atitektų vokiečiams ar ru- 21. Krunglevičienė, Morta, VVaterbury, Conn., $10.00 (Koleg.) 
sams, yra gyvybinis da- 22. LDS. Connecticut Apskritis, New Britain, Conn. $10.00 (Kol.)
ykas Lenkijos saugumui. 33. ŠI. J. ir B., Chicago, III.,..............................$10.00 (Seminar.)
Žvilgsnis į Žemėlapį paro- 24. Rusienė, Marijona, Port VVashington, N. Y„ $10.00 (Semiu.)
dys kad Lietuvos egzis-Maslauskienė, V., Pittston, Pa., ............... $10.00 (Seminar.)
Lenciia vra lvffiai evvvbi-P6- Džiaukauskienė, Ona, Detroit, Mich., .......  $10.00 (Seminar.)
nė Lenkinai kain evvvbi I27- Svikliūtė, Marijona, Pawtucket, R. I.,....... $10.00 (Seminar.)

• H 1 V ’ R ‘t 1 y 28. Leiga, Kazimieras, Brooklyn, N. Y..........  $10.00 (Seminar.)
ti Baltijos valstybes ir Pd oUja"n^ea™ų £

svetimiems arba kaip gy* 31. Kirtiklienė, Marijona, Seltzer, Pa., ....... $10.00 (Seminar.)
vybinis klausimas Čeko- 32. Mensh, Ona, Detroit, Mich., ......................  $10.00 (Seminar.)

Tuo tarpu gi Britanijos, 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos 
derybose šios trys valsty
bės nutarė, bent dabar
čiai, nesvarstyti Rusijos 
reikalavimų vienokia ar 
kitokia forma kontroliuo-

Lenkijos, Suomijos bei 
Rumunijos dalis. Šitie rei
kalavimai esą turės būti 
svarstomi Atlanto Čarte
rio šviesoje, kad nebūtų 
jokių teritorialiflių pakei
timų, kurie nesutinka su 
tų žmonių laisvai išreikš
ta valia” ir kad sutartį 
pasirašiusieji “nesiekia 
teritorinių ar kitokių pa
didinimų”... ....

prieš jos įstojimą į karą 
Jungtinių Tautų pusėje ir 
prieš jos prisidėjimą prie 
Atlanto Čarterio. Ši pa 

Įžiūra tačiaus negali būti 
priimtina,

“Aiškiai militarinis So
vietų Rusijos kaikurių 
valstybių teritorialinio

žinią, kad Didž. Britanija strateginiais sumetimais, sant visai aiškiai situaci- 
dar tebelaiko sąrašuose Ryšyje su tuo buvo pabrė- jai, jokia priešinga inter- 
Baltijos valstybių pasiun- žta, kad ši klauzulė nelie-1 pretacija negali būti bona 
tinius, pripažindama Lie-Į čia teritorijų, kurios į- fide apginama”.

Lenkijos San-
tuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatus “asmeniškai 
Tas viskas atrodo teisin
ga. Bet Jūsų korespon- Londone išeinantis “Thedentas eina per toli, kada L.. . ,, .
jis sako, kad “Estiji, Lat- ^et,^ntKh^.^ntur? and 
iija ir Lietuva yra Šovie- ,biržel!° m®nS.°
tų Sąjungos dahs” ir pa- vedamajame “Great ft-1-
ldša skaitytojui klaidingą J“”’ F7”ce 0,6
... v-Z J lance of Power tarp kitamint} britų elges} pava-l -

dindamas 
mu

progresavi- rašo:

rr■
K. k'

Rdbhs
Rytų Galicijoje ir Estijo
je bei Lietuvoje rusai de
portavo ir žudė rašytojus, 
advokatus, politikus ir be
veik visus, kas lošė svar
besnę rolę tautiniam gy-

Slovakijai, kad Sudetų 
kraštas nepaliktų Vokieti
jos teritorijos dalimi.

‘O koks Baltijos jūros 
ateities statusas? Ar vieš
patavimas joje turi ati
tekti Lenkijai, Rusijai ar 
Vokietijai ? Ar reikalinga 
jėgų pusiausvyra Baltijoj 
be Vokietijos? Antroji al
ternatyva aiškiai priim
tinesnė. Bet tai yra gali
ma, jei ne tik Rusija ir 
Lenkija, bet visos Balti
jos valstybės dalyvaus su 
Didžiąja Britanija palai
kyti pusiausvyrai.

“Kai ateis laikas derėtis 
dėl bendros taikos, kom
promisai bus reikalingi. 
Ypatingai Rytų Europoje 
daug ir, iš tikrųjų, dau
giausia priklausys nuo to, 
kokia galia ten vietoje vy
raus, nors yra galima, kad 
visos kariaujančios šalys 
bus tiek nusilpusios, kad 
nekariaujančios valstybės 
turės daug ką pasakyti. 
Vidurinė zona negali eg
zistuoti, nežiūrint glaudu 
mo, konflikte su Vokietija 
ir Rusija. Ji turi pasirink
ti tarp tų dviejų ir nėra 
abejonės, koks tas pasi 
rinkimas turėtų būti. Ji 
turi, vengdama kiek gali
ma konflikto su Vokietija, 
palikti geruose santykiuo
se arba gal dargi pusiau 
sąjungininko sąlygose su 
Rusija. Bet tokia sąlyga 
suponuoja visišką tų Vi
durinės Zonos valstybių 
nepriklausomybę, Pabal- 
tės valstybes imtinai”. 

(Bus daugiau)
vemme...’

“Rugpiūčio 12 dienos 
laidoje “The New York tų Sąjungos dalimi,

“Rusų deportavimai ir
Tuo tarpu gryni faktai balt<3 ^tyb^ buvo pa- 

yra tokie: Britųį pasielgi-j, u.
mo motyvai ir tikroji pie tiniais sumetimais. Jie de- 
sme dar neiinomi Balti- ,^^ lenkus ne kaip0 
jos vaistytas: UetuvaJ^us, kaip narius 
Latvija ir Estija nieku- Įapsišvietusios klasės, ku- 
met legaliai nebuvo Sovie- ne galėjo tikti politiniam

ne-1 vadovavimui.

“Ypatingai svarbu, kad 
Didžioji Britanija nedary
tų jokių koncesijų, kurios 
yra esminės pergalei prieš 
vokiečius Rytų Europoje. 
Tai taikintina dargi trims 
Pabaltės valstybėms: Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai. 
Daug tiesioginio ir netie- 

Volinijoj,' sioginio argumentavimo

Rety Amerftoie Kelionės 
Įspūdtiai

Parašė Kun. J. Paškauskaa
Knygutė labai įdomi ir vert* 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadway 
^o. Boston. Mass.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

33. Marčiukienė M., Raymondville, Mo., ....... $10.00 (Seminar.)
34. Jonušienė, U., Gary, Ind.,  .......................  $10.00 (Seminar.)
35. Kumštienė, Paulina, Athol, Mass., ........... - $10.00 (Koleg.)
36. Chiginski Pranas, Sheboygan, Wisc., ........... $10.00 (Koleg.)
37. Bacevičius, Pranas, So. Boston, Mass., .......  $10.00 (Koleg.)
38. Aleskevičienė, Ona, Waterbury, Conn., .......  $10.00 (Koleg.) '
39. Verseckienė, I., Waterbury, Conn., ............... $10.00 (Koleg.)
40. Ragucfkienė, P., Springfieid, Dl., ............... $10.00 (Seminar.)
41. Vaičiulienė, Marijona, Chicago, UI., ....... $10.00 (Seminar.)
42. Aitutytė, Irena, Chicago, III., ......................  $10.00 (Koleg.)
43. Kun. J. Jusevičius, Omaha, Nebr.,............... $5.00 (Seminar.)
44. Kun. J. Warnat, Ouray, Colorado, ........... $5.00 (Seminar.)
45. Česna, ............................................................  $5.00 (Seminar.)
46. Visockis, J., Custer, Mich., ..........................  $5.00 (Seminar.)
47. Norbutienė, Ona, Chicago, Dl., ................... $5.00 (Seminar.)
48. Demsky, Liucija, Terriffville, Conn., ....... $5.00 (Seminar.)
49. Bakūnas, Ona, Springfieid, UI., ................... $5.00 (Seminar.)
50. Šv. Kazimiero Akademija, Chicago, III., .......  $5.00 (Koleg.)
51. Mičiūnienė, B., New Britain, Conn., ............... $5.00 (Koleg.)
52. Podžiūnienė, Marija, Worcester, Mass.,........... $5.00 (Koleg.)
53. Tautkus, Domicėlė, Chicago, III., ............... $5.00 (Seminar.)
54. Zolanda, Jonas, Chicago, Dl.,....................... $5.00 (Seminar.)
55. Ručinskienė, Agota, Cleveland, Ohio, ....... $6.00 (Seminar.)
56. Radzevičius, P., Chicago, Dl., ....... 1..........  $5.00 (Seminar.)
57. Andrilienė, S., Athol, Mass., ......................  $5.00 (Seminar.)
58. Vilimas, Barbora, Chicago, Dl., ................... $5.00 (Seminar.)
59. Karpavičienė, Worcester, Mass., ................... $5.00 (Koleg.)
60. Sadbarienė, Ona, Aurora, UI., ................... $5.00 (Seminar.)
61. Pilyponis, Anastazija, Worcester, Mass., .......  $5.00 (Koleg.)
62. Stabingienė, V., Grand Rapids, Mich., .......  $5.00 (Seminar.)
63. Blaskevičius, Simonas, Detroit, Mich........... $5.00 (Seminar.)
64. Žekienė, Z., Waukegan, D., ............................ $5.00 (Seminar.)
65. Vaišvila, V. ir Iz., Cicero, Dl., ................... $5.00 (Seminar.)
66. Biganskienė, C., Jamaica, N. Y., ............... $5.00 (Seminar.)
67. Laponis, Pranas, Hazel Pk., Mich., ...........  $5.00 (Seminar.)
68. Kedrinskienė, Elzbieta, Phila., Pa. ............... $5.00 (Koleg.)
69. Karinauskienė, Magdalena, Waterbury, Conn., $5.00 (Koleg.)
70. Zizminskaitė, Agota, Racine, Wisc.,...........  $5.00 (Seminar.)
71. Kružinas, Pranas, Chicago, Dl., ............... $5.09 (Seminar.)
72. Kavaliūnienė, Barbora, Cleveland, Ohio., .... $5.00 (Seminar.)
73. Tamulevičius, Vincas, Nashua, N. H.,........... $10.00 (Koleg.)

Smulkesnių aukų gauta:
Seminaristo Fondui: — $8.25 
Kolegisto Fondui: — $3.00

Primename Fondo Rėmėjams, kad kurie aukoja 
bent $5.00 gaus atminčiai paveiksluotą knygelę, a. a. 
kun. J. Navicko gyvenimo aprašymą; visi gi Fondo 
Rėmėjai, kad ir mažiausią auką suteiktų, dalyvauja 
bendrose TT. Marijonų atliekamose maldose už gera
darius.

Kas norėtų įsirašyti a. a. kun. Jono Navicko Fon
do Rėmėjais, tesiunčia savo duoklę arba į Marianapo- 
lis College, Thompson, Conn., arba į Marian Hills Se- 
minary, Hinsdale, III.

Čekius ar Money Order geriausia yra išrašyti 
vardu: Congregation of Marian Fathers.

Už kiekvieną auką ir paramą Fondui iš anksto 
tariame nuoširdų ačiū.

a. a. kun. J. Navicko Fondo iždininkai:
Kun. K. Rėklaitis, MIC.

. ____ t . Kun. J. Vaškevičius, MIC.

fx.ii.lt
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LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie* 

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiras sąrašą, kurį su* 
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sumuoti apie sa* 
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vaidą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
7151. Mintaučkis, Andrius, 

22, ūkininkas.
7152. Mintaučkytė, Bronė, 20, 

seimininkė.
7159. Mmtaučkis, Juozas, 14, 

mokinys.
7154. Minutka, Petras, 34, 

profesorius, gyv. vieta Kaunas.
7155. Minutkienė, Ona (Ju

lius), 23, šeimininkė.
7156. Minutkytė ,Regina (Pe

tras), 9 mėnesių amžiaus.
7157. Mocovičiue, Jonas, 40,į (Adomas), 18, pardavėja, gyv.

pienininkas, gyv. vieta T .mini-i vieta Švenčionys.
va.

7156. Mocoviėienė, Stasė 
Jonas), 25, šeimininkė, gyv. v. 
Linkuva.

7159. Mirmonienė, Albina 
(Jonas), gimusi 1912, g. vieta 
Alytus.

7160. Mironas, Kazys, gimęs 
1913. policininkas, gyv. vieta 
Mažeikiai.

7161. Mironienė, Zuzana (Ko
stas), gimusi 1913, samdinė, g. 
vieta Mažeikiai.

7162. Mironienė, Saulutė 
(Kazys), 9.

7163. Mironas, Antanas (Zig
mas), 70, ūkininkas, gyv. vieta 
Panemunis, Puodiškiai.

7164. Mironas, Juozas (Zig
mas), 61, ūkininkas, gyv. vie
ta Puodiškiai.

7165. Mironas, Romualdas 
(Jeronimas), 61, ūkininkas, g. 
vieta Veseliškis, Rokiškis.

7166. Mironienė, Koste (An
tanas), 57, ūkininkas.

7167. Mironas, Jonas (Ro
mualdas), 28, ūkininkas.

7168. Mironas, Stasys (Ro
mualdas), 22, kadetas.

7160. Mironas, Vladas (Anta
nas), 28, ūkininkas, gyv. vieta 
Veseliškis.

7170. Mironienė, Bronė*(Bro
nius), 29, šeimininkė, gyv. vie
ta Puodiškiai.

7171. Mironaitė, Ona (Vla
das) , L

7172. Mirauskas, Juozas, 45, 
•biznierius, g. vieta Lentvaris.

Moterys sportininkės, golfo žaidėjos peržiūri savo 
laimėjimų rezultautus.

7173. Mirauškienė, Janina, 
35, šeimininkė, g. v. Lentvaris.

7174. Mirauskaitė, Barbora 
(Juozas), 11, mokinė.

7175. Mirauskas, Zbignius 
(Juozas), 6.

7176. Mirskienė, Marija, gi
musi 1907, gydytoja, g. vieta 
Vilnius.

7177. Mirskis, Viktoras, 3.
7178. Misevičiūtė, EgaHija, 

60, šeimininkė, gyv. vieta Be
tygala.

7179. Misevičius, Jonas, 40, 
samdinys, gyv. v. Linkuva.

7180. Misiukevičius, Andrius, 
45, policininkas, g. v. Kaunas.

7181. Misevičienė, Stasė, 31, 
šeimininkė, gyv. vieta Linkuva.

7182. Misiukevičienė, Magda
lena (Kazys), 24, siuvėja, gyv. 
vieta Kaunas.

7183. Misiukonis, Jokūbas 
(Jonas), 30, siuvėjas, gyv. vie
ta Smilgiai, Kaišedorys.

7184. Misiukonienė, Bronė 
28, ūkininkė.

7185. Misiūnaitė, Kleopatra 
(Adomas), 20, pardavėja, gyv. 
vieta Švenčionys.

7186. Misiūnaitė, Pelagija

7187. Misiūnas, Jonas (Jo
nas), 80, ūkininkas, gyv. vieta 
Radviliškis, Daugelaičiai.

7188. Misiūnas, Alfonsas (Pe- 
tra-s), 28, vežikas, g. v. Uk
mergė.

7189. Misiūnas, Petras (An
tanas), 47, mokytojas, gyv. v. 
Ramygala. .

7190. Misiūnienė, Teofilė 
(Jurgis), 47, šeimininkė, gyv. 
vieta Ramygala.

7191. Miškinis, Antanas (Ka
rolis), 41. vežikas, gyv. vieta 
Panevėžys.

7192. Miškinis, Andrius (A- 
domas), gimęs 1906, ūkininkas, 
gyv. v. Rudnia, Krokšliai.

7193. Miškinytė, Marcelė (A- 
leksandras), 22, ūkininkas, g. 
v. Dalina, Rudnia.

7194. Miškovskaitė, Bronė 

(Pranas), gimusi 1913, vienuo
lė, gyv. vieta Vilnius.

7195. Mištauta, Mikas (Ig
nas), gimusi 1913, samdinys, 
gyv. vieta Kaunas.

7196. Mitalas, Kazys (Jo
nas), 42, samdinys, gyv. v. Vil
nius.

7197. Mitalienė, Barbora (Jo
nas), 38, šeimininkė, gyv. vie
ta Vilnius.

7198. Mitalaitė, Virginija 
(Kazys), 14, mokinys.

7199. Mitalas, Vladas (Jus
tas), gimęs 1894, samdinys, g. 
vieta Kaunas.

7200. Mitalienė, Marija (Juo
zas), gimus 1901, šeimininkė.

7201. Mitalaitė, Vida (Vla
das), gimusi 1937.'

7262. Mitalaitė, Rimantė 
(Vladas), gimusi 1930. .

7203. Mitalauskas, Balys 
(Juozas), 37, karininkas, gyv. 
vieta Kaunas.

7204. Mitkevičius, Mečys 
(Mikas), gimęs 1918, ūkinin
kas, g. vieta Adutiškis.

7205. Mitkus, Adomas (Sta
sys), 45, mokytojas, gyv. vieta 
Pavytę, Garliava.

7206. Mitkuvienė, Ona, 43, 
mokytoja.

7207. Mitkutė, Laimutė (A- 
domas), 14, mokinė.

7208. Mitkutė, . Vitutė (Ado
mas), 11, mokinė.

7209. Mitkus, Juozas, 65, mo
kytojas, gyv. vieta Rudamina.

7210. Mitrulevičienė, Antani
na (Kazys), 37, mokytoja, gyv. 
vieta Prienai.

7211. Mitrulevičiūtė, Liuda 
(Vincas), 8.

7212. Mitrlka, Stasys (Ma
tas), 43, žvejys, g. v. Palanga.

7213. Mižutavičius, Juozas 
(Petras), 78, ūkininkas, gyv. 
v. Jonaičiai, Grinkiškis.

7214. Mižutavičius, Mikas
(Juozas), 32, ūkininkas, gyv.
v. Grinkiškis.

7215. Mižutavičiūtė, Marija 
(Juozas), 26, ūkininkė, gyv. v. 
Grinkiškis.

7216. Mižutavičius, Juozas 
(Antanas), 40, ūkininkas, gyv. 
vieta Lupikai, Kelmė.

7217. Mykolaitis, Juozas, 38, 
samdinys, gyv. v. Marijampolė.

7218. Mykolaitis, 25, darbi
ninkas, gyv. vieta Vilijampolė, 
Kaunas.

7219. Mykolaitis, Juozas (Jur
gis), 27, inžinierius, gyv. vieta 
Kaunas.

7220. Mykolaitienė, Olga, 23, 
šeimininkė, gyv. vieta Kaunas.

7221. Mykolaitytė, Zinaida 
(Juozas), 2.

7222. Mlineka, Karolis (Va
lentinas), 44, darbininkas, gyv. 
vieta Ignalinas.

7223. Mlinekienė, Barbora, 
43, šeimininkė.

7224. Mlineka, Henrikas (Ka
rolis), 10.

7225. Mlodženovskis, Vytau
tas (Jonas), 55, ūkininkas, g. 
vieta Riešė, Izabelina.

7226. Mlodženovskienė, Jani
na (Jonas), 47, šeimininkė.

7227. Monkevičius, Ksaveras 
(Ksaveras), 55, ūkininkas, g. 
vieta Aleksandrovas.

7228. Monkevičienė, Marija, 
77, ūkininkė, gyv. v. Maišioga- 
la.

7229. Monkevičius, Jonas 
(Bronius), 50, ūkininkas.

7230. Monkevičienė, Janina, 
32, ūkininkė.

7231. Monkus, Theodoras (su 
šeimyna), 45, samdinys, gyv. v. 
Vilkaviškis.

7232. Monstavičienė, Vladė 
(Jurgis), 45, ūkininkė, gyv. v. 
Tverai.

7233. Monstavičius, Tadas 
(Petras), 7, gyv. vieta Tverai.

7234. Monstavičiūtė, Lydi ja 
(Petras), 5.

7235. Monstvilas, Albinas 
(Jokūbas), 40, mokytojas, g. 
v. Laukuva.

7236. Montsvilienė, Vincė 
(Juozas), 32, mokytoja, gyv. 
vieta Laukuva.

7237. Montsvilaitė, Irena (Al
binas ), 12, mokinė.

7238. Montsvilaitė, Salome 
(Albinas), 6.

7239. Montsvilaitė, Regina 
(Albinas), 6.

7240. Montvidienė, 69, šeimi
ninkė, gyv. vieta Marijampolė.

7241. Montvidaitė , Elvyra, 
25, plaukų taisytoja.

724^ Montvidas. Stasys (Jo
nas)* gimęs 1906, ūkininkas, g. 
vieta’Bartkuniškiai.

7243. Montvidienė. Katarina 
(Stasys), 41, šeimininkė.

7244. Montvidaitė, Kristina 
(Stasys), 6.

7245. Montvidienė, Julija, 42, 
slaugė, gyv. vieta Vilnius.

7246. Montvidas, Andrius, 19.
7247. Montvidaitė, Alina, 18.
7248. Montvilas, Leonas i 

(Titas), 46, ūkininkas, gyv. v. Į 
Budžiūnai.

7249. Metukas, Petras, 45, g. 
vieta Kačiukai, Lazdijai.

7250. Mordusienė, Vilhelmi
na (Tadas), 70, gyv. vieta Ig- 
nalinas, Koncai.

7251. Mordusaitė, Stasė, 50, 
ūkininkė, gyv. vieta Ignalinas.

7252. Mordusaitė, Anastazija, 
45, ūkininkė.

7253. Mordusas, Bernardas, 
36, ūkininkas, gyv. vieta Ran
čai, Ignalinas.

7254. Mordusienė, Gertrūda, 
34, ūkininkė, (su 2 vaikais).

7255. Mordusas, Juozas (An
drius), 33. samdinys, gyv. vie
ta Kaunas.

7256. Mordusienė, Stefa (Ka
rolis), 32, šeimininkė.

7257. Mordusaitė, Danutė, 
(Juozas), 10, mokinė.

7258. Mordusaitė, Ona (Juo
zas), 2.

7259. Mordinovas, Pocilas, 
65, pulkininkas, gyv. vieta Kal
tinėnai.

7260. Mordinovienė, Aleksan
dra, 60, šeimininkė.

7261. Mordinovas, Nikita 
(Povilas), 23, ūkininkas, gyv. 
vieta Pašeimenė, Kaltinėnai.

7262. Mordinova, Jadvyga 
(Keistutis), 22, šeimininkė.

7263. Morkevičius, Kazys, 34, 
darbininkas, gyv. v. Lazdijai, 
Pazapanai.

7264. Morkevičius, Jonas 
(Juozas). 39, darbininkas, gyv. 
vieta Pumpėnai.

7265. Morkevičius. Juozas 
(Mikas), 36, mokytojas, gyv. 
vieta Rokiškis.

7266. Morkevičiūtė, Emilija, 
29. mokytoja, gyv. v. Rokiškis.

7267. Morkevičiūtė, Danguolė 
(Juozas), 2, gyv. vieta Rokiš
kis.

7268. Morkūnienė, Stefa (Ka
zys), 25, šeimininkė, gyv. vieta 
Biržai.

7269. Morkunaitė, Rita (Jur
gis), 2. ; .- r

7270. Morkūnas, Jonas (An
tanas), 47. dailidė, gyv. vieta 
Biržai.

7271. Morkuvienė. Apolonija 
(Petras), 39, šeimininkė, gyv.

parbinimkaš
Šiandien, Balsuokite Už ROGER L. PUTNAM 
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vieta Biržai.
7272. Morkunaitė, Birutė (Jo

nas), 16, mokinė.
7273. Morkūnas, Ignas (Ka

zys), gimęs 1906, karininkas, 
gyv. vieta Vilnius.

7274. Morkūnienė, Eleonora 
(Matas), 43, mokytoja, gyv. v. 
Kaunas.

7275. Morkūnas, Vytautas 
(Kazys), 17, mokinys.

7276. Morkūnas, Balys (Juo
zas), gimęs 1915, karininkas, 
g. vieta Ukmergė.

7277. Morkūnas, Jonas (An
tanas), 38, mokytojas, gyv. v. 
Mažeikiai.

7278. Morkunaitė, Gražina 
(Tomas), 34, mokytoja, gyv. 
v. Beveikiai.

7279. Morkūnas, Edvardas 
(Matas), 42, ūkininkas, gyv. v. 
Kyburiai, Vaškai.

7280. Morkūnienė, Erna (Ed
vardas), 40, ūkininkė, gyv. vie
ta Kyburiai.

7281. Morkūnas, Matas (Jo
nas), gimęs 1893, mokytojas, 
gyv. vieta Baisogala, Skėmiai.

7282. Morkūnienė, Zosė, 40, 
šeimininkė.

7283. Morkūnienė, Veronika 
(Jonas), 34, šeimininkė, gyv. 
v. Vyžuonos, Mediniai.

7284. Morkūnas, Jonas, (Juo
zas), 12, mokinys.

7285. Morkūnas, Vytautas 
(Juozas), 10, mokinys.

7286. Morkunaitė, Nijolė 
(Juozas), 2.

7287. Morkūnas, Antanas 
(Juozas), 50, ūkininkas, gyv. 
v. Grybeliai, Utena.

7288. Mbsevičius, Jonas (Juo
zas), 40, samdinys, g. v. Kau
nas.

7289. Mocitaitis, Maksas, 24, 
samdinys, gyv. v. Kaunas.

7290. Mockaitis, Juozas, 41 
darbininkas, gyv. vieta Kidu
liai.

7291. Moekaitienė,
34, darbininkė.

1 7292. Mockaitytė,
(Juozas), 3.

7293. Mockaitytė,
(Juozas), 2.

7294. Mockaitytė, (Juozas), 
1 mėnesio amžiaus.

7295. Mockevičius, Jonas, gi
męs 1903, pašto viršininkas, g. 
vieta Babtai.

7296. Mockevičienė. Elena. 
22, slaugė.

7297. Mockevičius, Jonas. 
(Ignas), gimęs 1916, darbinin

kas, gyv. vieta Raseiniai.
7298. Mockevičius, Edvardas 

(Augustinas), 15, mokinys, g. 
vieta Skirsnemunė.

7299. Mockevičius, Antanas 
(Stepas), 47, ūkininkas, g. v. 
Pienučiai, Lazdijai.

7300. Moekevičienė, Agota 
(Pranas), 32, ūkininkė.

7301. Moekevičius, Vytas 
(Antanas), 17, mokinys.

7302. Mockevičius, Stasys
(Antanas), 16, gyv. v. Lazdi
jai. 5^-'

7303. Mockevičienė, Ona 
(Antanas), 13.

7304. Mockevičius, Pranas 
(Antanas), 19, mokinys.

7305. Mockus, Vytautas (Au
gustinas), 22, karininkas, gyv. 
vieta Skirsnemunė.

7306. Mockus, Juozas (Juo
zas i, 36, ūkininkas, gyv. vieta 
Kelmė.

7307. Mockienė, Judita (Mo
tiejus), 37, mokytoja, gyv. vie
ta Kelmė.

7308. Mockus, Mindaugas 
(Juozas), 5.

7309. Mockus, Algirdas (Juo
zas), 2.

7310. Mockus, Gediminas 
(Juozas), 5 mėnesių amžiaus.

7311. Mochortas, Antanas 
(Juozas), gimęs 1924, moki
nys, gyv. vieta Vilnius.

7312. Moizesas, Ignas, 45, ū- 
kininkas, gyv. vieta Vilnius.

7313. Maizesienė, Sofija, 48, 
ūkininkė.

4JI
Marija,

Lydia

Nijolė i

7314. Medis, Aleksandras 
(Juozas}, 42, ūkininkas, |yv- 
v. Imbradas*

7315. Molienė, Ona, 32, šei
mininkė.

7316. Molytė, Vanda (Alek
sandras) , 14.

7317. Molytė, Irena (Alek
sandras), 5.

7318. Molis, Alfonsas (Si
mas), 33, samdinys, gyv. vieta 
Mažeikiai.

7319. Molienė, Eugenija, 22, 
slaugė, gyv. vieta Mažeikiai.

7226. Molis, Jurgis (Alfon
sas), 4-

7321. Mončinskienė, Marija 
(Edvardas), 60, ūkininkė, gyv. 
vieta Vilnius.

7322. Mondžijauskas, Vikto
ras (Stasys), 19, ūkininkas, g. 
vieta Nurkiškiai.

7323. Mongirda, Vytautas 
(Jonas), 52, ūkininkas, gyv. v. 
Lukauskai, Kretinga.

7324. Mongirdienė, Sofija, 42, 
ūkininkė, gyv. vieta Lukauskai, 
Kretinga.

7325. Mongirdas, Vladas 
(Juozas), 64, gydytojas, gyv. 
vieta Aukštadvaris.

7326. Mongirdas, Tadas (Vla
das), gimęs, 1908, inžinierius, 
gyv. vieta Aukštadvaris.

7327. Mongirdienė, Liuda 
(Balys), 34, mokytoja.

7328. Mongirdas, Bronius 
(Tadas), 4.

7329. Monkauskas, Stasys, 
27, samdinys, gyv. vieta Plate
liai.

7330. Monkauskienė, Emilija,
36, šeimininkė.

7331. Monkauskas, Anatoli
jus (Stasys), 11.

7332. Monkauskaitė, Nijolė 
(Stasys), 9.

7333. Motiejūnienė, Uršulė, 
gimusi 1906, ūkininkė, gyv. v. 
Viešintos.

7334. Motiejūnas, Jonas, gi
męs 1898, ūkininkas, gyv. vieta 
Viešintos.

7335. Motiejūnienė, Ona (A- 
domas), 78, ūkininkė, gyv. v. 
Šimonys, Apirlai.

7337. Motiejūnas, Jonas (Juo
zas), 32, ūkininkas.

7338. Motiejūnas, Vytelis 
(Julius), gimęs 1934, gyv. vie
ta Kėdainiai.

7339. Motiejūnaitė, Benedik
ta (Julius), gimusi 1925, gyv. 
vieta Kėdainiai.

7340. Motiejūnienė, Augusti
na (Jonas), gimusi 1903, sam
dinė.

7341. Motiejūnas, Julius (Ig
nas), gimęs 1898, samdinys, g. 
vieta Kėdainiai.

7342. Motiejaitis, Sigitas 
(Juozas), 3 metų amžiaus, g. 
vieta Marijampolė.

7343. Motiejaitienė, Tone, 25, 
dentistė, gyv. vieta Marijampo
lė.

7344. Motiejaitis, Juozas, 30, 
notaras, gyv. v. Marijampolė.

7345. Mosteika, Vytautas 
(Stasys), 5, g, y. Bukaičiai.

(Bus daugiau)
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Vieno Kunigo Jubiliejaus Proga
Išpuola pažymėti tautos gi turime ilgą eilę dvasi- 

vądų įžymesnes gyvenimo * ninku, kurie atliktais dar- 
sukaktis, bent viešu pri- bais užsitikrino vietą iš
pažinimu jų atliktų dar-' torijo je. Čionai paminėsi- 
bų. Tas ypač priklauso pa-' me tiktai mūsų didžiuo- 
rapijiečiaras, sukakus jų sius veteranus kunigus: 
dvasios vadui sidabriniam Antaną Miluką, Kazimie- 
kunigavimo jubiliejui. A-'rą Urbonavičių, . Juozą
merikoje darbavosi nema- Lietuvninką, prelatą Kru
šą kunigų, kurįe istorijoješą, prelatą Ambotą, Mag- 
neliks neminėti. Pavyz- ',nų Kazėną, Joną Kasakai- 
čKnui, Plymouth’o Burba, i tį, Juozą Karalių ir t.t., 
Brooklyn’o Varnagiris, j kurie nemažiau pasižymė- 
Cbicągo’s džiakonasjo už anuos “užgesusius 
Kriaučiūnas, Kazimierie- Į žiburius” įvairiose veik- 
čių steigėjas dr. Staniu- los srityse: sielų ganyto- 
kynas, “Draugo” pirmasis javime, lietuvybės ugdy

me, moksleivių šelpime, 
vienuolijų kūrime, kultū
rinių įstaigų palaikyme, 
visuomeninių organizaci
jų vedime, literatūros ša 
koše — istorijoje, poezi
joje, apologetikoje, publi
cistikoje, beletristikoje ir 
taip toliau.

redaktorius - sociologas 
Kaupas, Pensylvanijos or
ganizatoriai Kaulakis,
Kuras, Kudirka, V. Matu
laitis, prelatas Dargis,
Bostono Žilinskai, Maria
napolio dr. Navickas, ir 
daugelis kitų. Jie nors mi
rę, tebėra gyvųjų mintyje.

Gyvųjų kunigų tarpe ir-
Bvignbas MaiBeju

Kiek kartų tenka minė- pas kleboniją išnuomuoja, 
ti, kurio nors mūsų dvasi-' o lietuvių parapijos nuo- 
ninkų 25 kunigavimo me-1 savybę paveda tvarkyti 
tai, tenka stebėtis kiek kaimyninės airių parapi- 
daug vienas pasiryžėlis jos klebonui. Jaunas tuo- 
gali nuveikti gero savo'met kun. Juškaitis perke- 
parapijoje ir tautoje, gi liamas pas minėtą airį

Mutliitiuii

Kaukazo fronte didelę karo veiksmuose rolę lošia kazokai, kurie sulaiko nacius nuo pergreito varymosi pirmyn. Štai 
škadronas kazokų traukia fronto link, kurie plieks naciams ir gins savo šalį nuo priešo invazijos.

ugdyme ir glūdi Cambrid
ge lietuvių parapijos tar
pimas.

Kun. Juškaitis išleido
tris knygeles, ir jos V1SOS blari^snnmalHnmn rpiknln* “Eli- ve<ae Diaivyoe.

sės laukti pagalbos. Ta-, vininkų
čiau kun. Juškaitis, gera-! neišnyko,
širdžių žmonių kviečia 
mas, keletą metų Susivie- 
nyjimui pirmininkavo

Susivienyjimas 
jame gyvybė

dažnai net ir už savo tau
tos ribų.

Šiemet rugsėjo 19 dieną

kleboną, vikaro teisėmis, 
kame jis keletą metų kan
triai kenčia ir gudriai

pamaldumo reikalu: “Eu , 
karistines Stotis”, “Kate-! 
kizmas priruošimui prie 
Pirmos Komunijos”, ir sa- j 
vo jubiliejo metams išlei
do maldaknygę “Maldų' 
Šaltinis”, skirtą pamal-! 
diems žmonėms.

liaudies Kunigas
Norint, ar nenorint, ten

ka pripažinti, kad kun.

žaruoja naujomis jego- 
imis, ir reik tik pūstelėti 
smarkesniai kieno nors 

skyrių j inicijatyvos energijai, kad 
‘Darbininke”, nors buvo jis ir vėl nušvistų smarkia 
apkrautas parapijiniais i veikla ir plačiau pasklis- 
darbais. Pasekmėje, Biai-‘tų.

Gyventi Kitų Gerovei
Kilnaus krikščionies gy- i reikalaujamą kunigui di- 

venime pasitaiko tokių delį mokslą. Tik po dauge- 
svajingų momentų, kad lio metų sunkaus vargo, 
jis savęs nepaiso, gi trok- dienomis prie varstoto, 
šta gyventi vien Dievui ir naktimis prie knygos, jis 
žmonijai. Su tokiais virš galų gale prasimuša prie

ir

biausia gi ant kunigų, ku
riems natūraliai gailestin
gumo įstaigos turėtų būti 
prie širdies. Tos paramos 
kun. Juškaitis niekad ne
atsakė. Tiek Lietuvoje, 
tiek Amerikoje, jo duosni 
ranka pakartotinai šelpia. 
Įkūrus Lietuvių Kolegiją 
Marianapolyj, jis suteikia 
daug knygų, ir įtaiso kop
lyčiai naują altorių su 
marmurine Nekalto Pra-

kun. Juškaitis kentė ir 
dirbo, kol pergalėjo.

Šių žodžių rašytojui pri- 
molamai teko sužinoti 
dar viena būdinga savęs 
auka kitų gerui. — Būda
mas jaunu dar kunigu, ir 
paragavęs kaip saldu yra 
Dievui tarnauti, jis geidė 
nuo pasaulio reikalų vi
siškai pasiliuosuoti, ir į- 
stoti į vienuolyną. Tuomi 
reikalu buvo susitaręs su
vienuolyno vyresnybe ir sidėjimo statula. Lietuvių 

Kunigų seminarijoje Hin
sdale jis įtaiso brangų vi
tražą. Rinkliava pastaty
mui Argentinos lietu-

kunigui Pranui Juškai-J Cambridge lietuviams Va
ciui sueina dvigubas sida- Į dovauja, kad nepaisant 
brinis jubiliejus: 25 kuni-' kontragitacijos 
gavimo metai ir 25 gany- ir Cambridge
tojavimo metai vienoje 
parapijoje, būtent, Cam
bridge, Massachusetts.

Nelengvais laikais švie
žiai įšvęstas kunigas Juš
kaitis buvo 25 metii atgal 
paskirtas į Cambridge, 
neseniai sukurtos parapi
jos klebonui kunigui Juo
zui Krasnickui pagelbi- 
ninku. Nesant ten parapi
jos, per eilę metų lietuvių 
masėms vadovavo laisva
maniai. Įkūrus parapiją, 
vadinamieji “pirmeiviai” 
prieš kleboną sukėlė tikrą 
pragarą, kad tik 
vus parapiją. Ligūsto kle
bono nervai neatlaikė, ir 
jis prasišalino iš Cambrid
ge. Tuomet vietos vysku-

Bostono 
laisvama

nių, ir trukdymų airio 
“globėjo”, jam pasiseka 
išvesti lietuvių parapiją 
iš finansinio krizio. Tuo
met vietos vyskupas lie
tuvių parapijai grąžino 
teises, ir paskyrė klebonu 
kun. Juškaitį, kurią taip 
sumaniai tvarko ligšiol, 
kad kadaisiai bankruti- 
janti, šiandien stovi šalia 
pačių tvirčiausių. Dabar 
ji turi be skolos gražią 
mūro bažnyčią ir mokyk
lą, namą kunigams, ir na
mą mokytojoms. Nors 

sugrio- į Bostono vyskupijoje yra 
keletas senesnių ir dides
nių parapijų, bet lietuvių 
mokykla yra tiktai 
bridge.

žemiškais pergyvenimais
,, iš kuklumo net prieš drau-

liaudžiai. Tam jam gelbsti ;gus slepiamasi; tai žmo.
Juškaičiui sekasi dirbti ;

jo zanavykiškas nuoširdų 
mas, širdies atvirumas. 
Jis myli liaudį, jos reika
lais gyvena. Liaudis drau
gišką jiems širdį jaučia, 
skaito jį savo globėju, 
kreipiasi į jį su pasitikęji-

gaus slaptybė, vien Dievui

savo tikslo.

Nemažiau 
keletas jo

graudūs yra 
anytojavimo

tematoma. Apie daugelį met?. Cambridge. Kuomet 
kilnių žmonių heroiškus ^en ja buvo

atsitiktinai panaikyta, ir priskirta ai 
rių parapijos klebono glo
bai, tai kun. Juškaičiui te 

Pavyzdingiems Kristaus ko gyventi prie airių,

veiksmus tik 
sužinome .

mu. Atskirų tos globos at-,sekėjams heroiškos mei- dirbti lietuviams. Toks į
sitikimų neminėsime, nes Į lės veiksmai 
tai visų uoliųjų dvasios' Štai, arti 30 metų 
tėvų kone kasdienė duona.; kuomet Lawrence,

Cam-

Panalduno Raktas
Kun. Juškaitis turi va

dui privalomų ypatybių, 
-=? ryžtingumo, darbuotės 
planingumo, darbštumo ir 
didelio pasitikėjimo Die
vu.

Pamaldumu pasižymi ne 
tik jis pats, bet į pamaldu
mą ugdiną savo visą para

piją. Jo bažnyčioje įvairių 
viešų pamaldų, novenų, 
viešų Švenč. Sakramento 
adoracijų, retai, kad ko
kią savaitės dieną nebūtų. 
Toms dažnoms pamal
doms paprastai jis pats 
vadovauja, ar dalyvauja. 
Atrodo, kad pamaldumo

Vis gi paduosime vieną- 
kitą reikšmingesnį atsiti
kimą.

Štai, Amerikoje jau virš 
30 metų gyvuoja aukštų 
krikščioniškų idealų orga 
nįzacija “Lietuvių R. K. 
Pilnųjų Blaivininkų Susi
vienyjimas”. Sukūrė jį 
garbingas blaivybės apaš
talas Amerikoje a. a. kun. 
Petras Saurusaitis, pa
grindais “Cathalic Totai 
Abstinence Union of Ą- 
merica”. Blaivybės darbui 
inspiracijos jis sėmė iš ne
užmirštamų blaivybės 
pranokėjų — vyskupo Va
lančiaus ir Pather Mat- 
thew. Trumpu laiku Blai-

nėra reti. 
atgal,
Mass.

lietuvių
joje kilo kai kurių parapi- liui kankyne, 
jiečių nepasitenkinimo sa- dvasios žmogus,

jau buvo paprašęs savo 
vyskupo leidimo rašto.
Bet vyskupas trukdė. Tas 
buvo laikais, kuomet jis 
vedė sunkią kovą išgelbė- į viams bažnyčios buvo pra
ti panaikintą lietuvių pa-! dėta jo parapijoje. Visos 
rapiją Cambridge. Kilo lietuvių vienuolijos yra

temptų nervų gyvenimas 
nuolat būnant tarp kūjo 
ir priekalo, aišku, buvo" 

katalikų parapi- skaudi idealistui jaunuo- 
^’lpnesnės 

būtų re-
vo klebonu, tuomet piktos zignavęs iš tokios, pasau- 
valios žmonės prikalbinę- Įį0 akimis žiūrint, nepa- 

1 į° ^tuvius mesti Katali-lkenči padėties. Bet 
kų Bažnyčią ir prisidėti.
prie lenkų sukurto naujo Visuomeniiiffiltas
tikėjimo, vadinamu “tau- Nors kun. Juškaitis u0- 
tiSku', arba .neprigul-,^. dįrb
mmgu . Parapijiečių zy-jči n6ra tik <Jau.
nu dalis taip buvo ,sikars- ras ijos veikžjas.
davus, kad paaiškinimų KuniP0 vfslįome„įneS pa- P 

nei klausyti. Jų reigJ jis supranta> į? į. \

vairiuose visuomeniniuo
se darbuose, kurie yra 
bendri visiems Amerikos

nenorėjo 
klebonas, kun. Antanas 
Jusaitis, ramaus būdo 
žmogus, nebegalėdamas
ramybes grąžinti pasisa- dirba irmose
lmo is parapijos. Tuomet
į tą sufanatizuotą sūkurį 
išdrįso eiti šviežiai įšvęs-

. eilese.
Dar studentu

gavusios jo paramos. Jo 
namas yra vienas iš sve- 

išvykus į vie-i tingesnių jų Amerikoje. 
Kitų lietuvių ’

klausimas, kas bus su 
Cambridge lietuviais, kun. 
Juškaičiui
nuolyną? 
kunigų jo vietai užimti 
tuomet nebuvo. Atrodė, 
kad kunigui lietuviui pa

Jubiliatas nėra stiprios 
j sveikatos. Jis yra pergy- 

sitraukus iš Cambridge J venęs pavojingą operaci- 
tai parapijai nebus vii-i ją- Porą kartų jis sunkiai 
ties prisikelti. Tai jausda-Į sirgo, ir jo išgijimą laiky
mas, kun. Juškaitis atsi- ta nustebinančiu. Mato- 
sakė nuo savo kilniųjų maa Gerasis Dievas jį lai- 
norų stoti vienuolynan, ko savo ypatingoje ap

vaizdoje. Dėkingieji žmo
nės meldžias už jį. Ad 
multos annos!

kad nepalikti nuskriaus
tos lietuvių parapijos be 
globos savo kunigo.

Bridžių J-lis.

vininkų Susivienyj'imas I kunivir- jis su draugais studentais
išaugo į virš trijų tūks-

Kapelionas Harold C. Cheus, 26, įstojo 
mandą ir dabar Foster Field, Texas, 
mo ir karo lėktuvų operavimo.

tančių organizuotą 
likų idealistų jėgą, 
keletą metų leido 
turinio mėnraštį “Tautos 
Rytas”. Mat, blaivybės 
idėja tuomet buvus pri- 

be to tą darbą
labai,uoliai rėmė daugelis 

kunigų, kaip: šešto
kas, Karkauskas, Jakaitis, 
Meškauskas, Jer. Valaitis, 
Navickas, Valantiejus, A.

Virmauskis,
Briška įr kone visi jaunes- 

Naujosios Anglijos

ligi dviejų tūkstančių do
lerių.

Būdamas kunigu, savo 
parapijoje, jis įkuria kone 

isų lietuvių idealinių 
draugijų skyrius, ir pats 
juose uoliai darbuojasi. 
Kunigų Sąjungoje pakar
totinai veikia valdyboje. 
“Lietuvių Moterų Sąjun
gai” išrūpina pripažinimą 

būdamas,i Massachusetts valstybėje.
Lietuvių R. K. Susivie

nyjimas Amerikoje” po il-

LDS Naujos Anglijos Apskr. 
Suvažiavimas

mauskis. Kodėl? Dievo — Virmauskiu, Petraičiu,
balsas vyskupo lūpomis jį Čapliku, Bakšiu ir kitais, gų metų bergždžių ieško- 

“ šaukė, ir jis paklausė. Ga-' lankydavo lietuvių koloni- jimų tos valstybės pripa-
ruMOi,.--------------------- silpnoms jas viešai stodamas ant žinirno, kreipiasi į kun. P.

davė scenos ir karštais žodžiais Juškaitį
tiesa,' griovė tuomet labai ma- 

turėjo doje buvusią laisvamanių

kata-
ir per

'lingasis Dievas 
žmogaus rankoms 
stebėtinos jėgos; 
naujas vadas irgi

Rugsėjo 27 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Petro par. sve
tainėje, 492 E. 7th St., So. 
Boston, Mass. įvyks LDS 
Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas. Visos 
kuopos prašomos išrinkti 
ir prisiųsti delegatus į ap
skričio suvažiavimą.

Kun. Pr. Juškaitis, Dv. Vadas 
Antanas Zavedskas, Pirm.

Tarnas Versiackas, Sekr.

ir jo nurodytu 
keliu greit išgavo Massa
chusetts čarterį. Nupuo
lus Darbininkų Sąjungos Į 
steigėjų kuriamajam en-

LIBERTY lIMtfriCKS

daug skaudžių pergyveni- įtaką. Laisvamanių grąsi- 
mų, net gyvybei pavojų, i nimai ir puolimai nesulai-
bet’poziciją atlaikė, fana- kė tų jaunuolių apaštala- tuziazmui, ir privedus jų

palaužė, vimo įvairios katalikiškos leidžiamą laikraštį ”Dar- 
katalikus idealės organizacijos, kaip bininką” prie finansinio 

smarkiai sustiprino ir su-; tik tais laikais pradėjo susilpnėjimo, ne kas ki- 
' kurtis. Nors “Lietuvių R. tas, tik kun. Juškaitis pa- 
K. Moksleivių Susivienyji-! kviestas sutvarkyti finan- 
mo” idėja iškilo Chicago, | sus; jis dėl stokos koope-

tikų uzsispinmą
ištikimuosius

organizavo, įtaisė parapi 
jiečiams gražią vasarvie

lrunicrai ParEino-am pastatydino Vieną
Kunigai. barDingamjsusi-,^^^ bažnyčių Ame- tačiau studentui Augusti-. racijos svyravo tą uždavi- 

ĮSteigejUl mi-, .. . niii Petraičiui vaHovan- ni naimti het nrašr.mastiem^^Tunieams'”110^- Nors’ 5UPrantama- nui Petraičiui vadovau- 
užėmus darbus Drie Įritu,energingo klebono sveika- jant, aukščiau minėtų stu- 

ar ita tapo palaužta... Mat, crr’,ino fa ^amza-
vienuolynus, Blaivininkų Į .

Panašių tragingų gyve-
gi keietos šimtų narių, lai-; nimo momentų randame 
kraštis “Tautos Rytas” į ir kun. Juškaičio gyveni-

Susivienyjimas nukrito Ii 
keietos šimtų narių, lai- 

raštis “Tautos Rytas”
sustojo ėjęs. Liūdniausia, 
kad organizacija liko be 
stiprios vadovybės, vien 
darbo žmonės, bet be di
desnių intelektualių jėgų. 
Blaivininkai vieton para
mos, gaudavo pašaipos 
net ten iš kur turėjo tei-

dentų grupė tą organiza 
i ciją išplatino Rytinėse 
Valstybėse, ir greitu laiku 
tos organizacijos bran
duolys susidarė Rytuose. 
Ir ne kas kitas, kaip tik 
šitoji jaunų pasiryžėlių 
grupė sukonkretino Lietu
vių Kolegijos steigimą, 
patys pirmutiniai savo 
studentiškais centais už- 
megsdami Kolegijos Stei-

nį paimti, bet prašomas 
apsiėmė, ir į keletą mėne
sių tą laikraštį padėjo ant 
realio pamato, suvesda- 
mas biudžetą.

Said a housevife named 
Mrs. L Budget,

“We're ‘scrimping,’ būt I 
don’t begrudge it,

For by saving up more 
VeTI help win the

vrar—
At lea«t, that's the way I 

sliould judge it.”
me. — Nepaisant, kad bu
vo neturtingos šeimos, jis 
veržės būti kunigu. Na
miškiams neturint ištek
lių, jis vaikiščių būdamas 
turi griebtis sunkaus fizi
nio darbo pragyvenimui,
ir sykiu mokosi, kad įgyti' gimo Fondą ir jį išaugino

Mokslo bei gailestingu
mo įstaigos pas visas tau
tas yra visuomenės re
miamos, pas mus gi daž
nai vien visuomenės išlai
komos. Lietuviams netu
rint turtingųjų luomo, ta 
garbinga našta krinta ant 
pasiturinčiųjų darbininkų 
ir ant profesionalų, la-

county raitė it»

•IM*.17. S. Tr.
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MUSU SODALIETĖS

Sveikos Sodalietės:
Praslinko ilgas laikotarpis kaip kalbėjomės per šį skyrių. 

Atsigaivinę vasaros gamtos grožybėmis, esame pasiryžę įdėti 
daug gražaus darbo į ateinančio rudens Sodalicijos veikimą.

Šią dieną stovi prieš jus svarbus darbas. Naujosios Angli
jos Sodaliečių Kongresas šypsoja aplink jūsų veikimo kampą. 
Ui mėnesio atvyksite į savo metinį Kongresą svarstyti savo So- 
dalicijos reikalus. Svarbu, kad per visas likusias dieneles, kiek
viena Sodalietė įdėtų savo širdį į suvažiavimo tikslą. Kiek prisi
rengimo įdėsime į Kongreso gerovę, tiek per ateinančius metus 
turėsime pastovaus veikimo ir uolingo pasiryžimo darbuotis 
Marijos didesnei garbei.

Kongresas įvyks sekmadienį, spalių (October) 11-tą dieną 
6v. Juozapo parapijos svetainėje, Rogers St., Lowell, Mass.

Visų Naujosios Anglijos Lietuvių parapijų Sodalietės turė
tų ii anksto rengtis į šį suvažiavimą. Kuopų prefektės turėtų su 
savo Sodalietėmis pasikalbėti apie šį Kongresą. Svarbu, atvykus, 
į Kongresą įnešti naujų sumanymų, šis Kongresas yra ne vien 
Apskričio Valdybos reikalas, ar kelių veiklesnių Sodaliečių, bet 
visos organizacijos. Sodalicija ne Marijonos, Onos ar Leokadi
jos... bet Naujos Anglijos Lietuvaičių Sodaliečių. Norvood, Cam
bridge, Brockton, Nashua, Worcester, Hartford, Lawrence, So. 
Boeton ir Lowellio Sodalietės pabuskite iš saldaus miego. Tiesa, 
LotvellietiB rengia. Jūsų širdingas pritarimas ir pasidarbavimas, 
kaip tik padės žmonių akyse perstatyti jūsų Sodalicijos garbin
gumą.

Kiek teko sužinoti, Lowellietės Sodalietės vėliau paskelbs 
savo platesnę Kongreso dienotvarkę. Atydžiai sekite spaudą.

Marija Žiną Gyvenimo Tikslą
Žmonės paprastai sako, kad niekas taip gerai nesupranta 

vaiko, kaip pati motina. Jėzaus Motina Marija įsigilino visa sa
vo meilinga širdimi į savo Sūnaus dieviškąją Širdį. Ji žinojo Jo 
gyvenimo tikslą ir Jo liepsnojančią meilę prie nuvargusios žmo
nijos. Marija geriausiai suprato savo Sūnų. Todėl ir mes Soda
lietės, garbindamos Švenčiausią Jėzaus Širdį, stengiamės giliau 
suprasti Jo šventos sielos begalines gelmes, norime įsigyventi į 
Jo mintis, kad mokėtume gyventi pagal Jo dievišką širdį. Kas 
yra tą syk protingiau, kaip Jėzaus meilė paimta per mokytoją 
Viešpaties Širdies dorybių.

Sodalietės, eikime prie Jos, Ji ir laukia mūsų, nes Jos gy
venimo tikslas ir turinys šioje ašarų pakalnėje buvo ir dabar 
danguje yra, žmonėms rodyti Išganytoją. Ji pati patyrė, kiek 
Jos mylimasis Sūnus turėjo iškentėti dėl žmonių išganymo. To- 
da Ji pati yra, tarytum, verčiama dalinti atpirkimo malones 
žmonėms, ragindama juos semti tų dvasinių gėrybių iš savo Sū
naus Švenčiausios Širdies.

Sodalietės, mdkėkhųg eiti prie1 Marijos, nes Ji yra galinga 
pas savo mylimiausio Sūnaus Širdį. Pačios žinome, kiek šian
diena reikia Dievo pašvenčiamų malonių. Be tų gyvenimo palai
mų mūsų geriausi troškimai nueis vėjo keliais. F. B. N.

Marija Masą Motina
Sodalicijos konstitucijoje kuria daug atskirų komisijų. 

Kiekviena darbuojasi Marijos didesnei garbei. Šiandien plačiau 
pakalbėsime apie MOŠŲ MOTINOS KOMISIJĄ (OUR LADY’S 
COMMnTEE).

Tikslas šios komisijos... supažindinti kiekvieną Sodalietę ar
čiau prie Marijos ir Jos dorybių, kad merginos, geriau supras-1 
damos Mariją, pasiryžtų sekti Josios gyvenimo tikslą. Turėda
mos Jos supratimą, suras Marijai meilę, dievotumą ir pasiryži
mą.

Ši komisija turi tris svarbias užduotis:
A) : Paskatinti ir įsteigei pamaldumą Sodaliečių širdyse 

prie Marijos, Sodaliečių Karalienės.
B) : Įvesti Mariją į kasdieninį Sodalietės gyvenimą.
C) : Perdirbti kiekvieną Sodalietę į kitą Mariją.
Sodalicija suteikia sekančias priemones:
1: Įpratinti Sodalietės kasdien dievotai atkalbėti Marijos 

Mažasias Valandėles (Office of the Little Hour).
2: Dažnai ir viešai kalbėti Mažasias Valandėles.
3: Kasdieną atkalbėti vieną dalį Rožančiaus.
4: Priklausyti prie Gyvojo Rožančiaus Brolijos.
5: Dievotai atkalbėti kasdienines maldas, garbinančias Ma

riją; kaip tai... Angelas Dievo... Memorare... Litanija...
6: Tinkamai apvaikščioti Jos iškilmių jdienas. Dalyvauti 

procesijose, konsekracijose Marijos garbei.
7: Puošniai užlaikyti Jos altorius, ypatingai per Gegužės ir 

Spalių mėnesius. (Keli parapijos klebonai šiame dalyke gali pa
sidžiaugti?),

8: Paskatinti kiekvieną Sodalietę turėti savo miegamajame 
kambaryje Marijos statulą ar paveikslą.

9: Gyventi sulyg Marijos idealų.
10: Skaityti raštus, aiškinančius Josios gyvenimą ir dory

bes.
11: Turėti didelę pagarbą luomui.
12: Atgaivinti savo namuose kasdieninį Rožančiaus kalbėji

mą.
13: Turėti bent supratimą apie įvairius Madonų paveikslus, 

ir jei galima turėti bent vieną iš jų savo namuose.
14: Sukelti literatinį, artistinį ir muzikaliai susidomėjimą apie 

Mariją. Žinoti vardus ir veikalus įvairių autorių, kurie rašė, pai
šė ir muzikos kūrinius skyrė Jos garbei.

15: Sodaliečių susirinkimo kambaryje kas mėnuo turėti įvai
rių Madonų paveikslų parodą.

16: Skaitykite ir mokėti aiškinti kitiems apie žymius šven
tuosius rašytojus, kurie viešai savo veikaluose reiškė savo mei
lę ir pagalbą prie Marijos dorybių.

17: Namų darieliuoe° turėti Marijos koplytėles, altorėlius.
Kaip Marijos meilė prasklystų mūsų tarpe jei mes visos 

Sodalietės bandytume bent kelis iš paduotų pavyzdžių uolingai 
sekti.
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Ukorpos Ii Mano BatteHų
“Savygarba — kampinis akmuo visų dorybių”

Louise Brough, iš Beverly Hills, Calif., šypsosi pa- 
veržus pavienių moterų golfo čampionatą ir laiko lai
mėjimo dovaną.

Tivų PimcBkomį Rckotek* 
cijssIrMisiįas 1942sl
Waterbury, Conn. — Šv. Juo- 

Izapo par., šv. Pranciškaus no* 
[vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d., T. Juvenalis 

[Liauba.
Sioux City, Iowa — Šv. Kazi

miero par., rugsėjo 21—27 d.,
Kuomet geidulių troškimų puodelis yra išgertas iki dugno, Į t. J. Vaškys. 

visuomet rasime padugnėse nuodus”.
Philadelphia, Pa. — šv. Kazi

miero par., Šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 25 — spalių 4 d., T. 
Justinas Vaškys.

So. Boston, Mass. — Šv. Pet
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
tinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., spalių 5—11 d., T. Juve- 
nelis Liauba.

New Britain, Conn. — Šv. 
Andriejaus par., spalių 18—20

"Išmintingas žmogus žino savo nežinojimu... kvailys mano K T Tngtįnn^ Vaškys.
Kingston, Pa. — Švč. Panos

"•Neištartas žodis niekados nepadarė blogumų”

“Nuoširdumas ir teisingumas, 
dorybių”.

tai pamatai visų garbingų

“Apšmeižė jai panašūs į muses, jie visur po žmogaus kūną Į 
lekioja ir galutinai nutupia ant žaizdų”.

• * •
"Jei kas blogai apie tave kalba ir žinai, kad tiesa: pataisyk Į 

save... jei yra vien tik melas, nusijuok”.
• • ♦

“Raukšlės tavo veido pasako, kur viešpatavo šypsenos”.
• • •

jis viską žino”

nuskuręs žmogelis su mastų rankoje ir pradėjo matuoti jos du
ris. Bematuodamas visaip galvojo, daužė delnu sau kakton, pa
sitraukdamas į šalį, kraipydamas galvą ir vis bumbėdamas po 
nosiai “Du mastai pločio, trys aukščio”. Aplink tą žmogelį su
sirinko gerokas smalsuolių būrys. Vienas iš jų paklausė: “Ką gi 
tu, žmogeli, čia dirbi?” Žmogelis atsakė: “Ar tos durys užbur
tos, ar ką? Prakaitas išpylė jas bematuojant, ir vis randu tik 
du mastų pločio ir tris aukščio. Tokios, rodos, mažos, o kaip pro 
jas pralindo mano trobos, padarinės, arkliai, karvės, laukai, 
miškas, o aš dabar negaliu pro jas įeiti, nes kiek sykių mėginu, 
vis mane laukan išmeta. Tur būt čia kokie burtai, ar ką?”

Sodalietės, pasižiūrėkite kiek šiandien jaunų merginų bai
gia praleisti savo jaunystės gražiausias dienas girtavimo vieto
se. Kiek ateityje mes matysime panelių matuojant tų gėrimų 
vietų duris, kuomet pajus, kad jos prarado savo garbingą vardą. 
Su skausminga širdimi turės sugrįžti atgal ir sakyti: “Praradau 
tenai savo gražų vardą, savo sveikatą, savo dorybes... savo vis
ką”.

Perskaitykime kasdieninius laikraščius^ kurie aprašo teis
mų eigas. Kiek žmogžudysčių įvyko per girtavimą. Neperseniau
siai (Bostone) įvyko baisi žmogžudystė... Kodėl? Aišku... mergi
na pradėjo gerti, lankyti girtuokliavimo vietas... ir galutinis re
zultatas... mirtis... taip, dar baisiau... NEGARBINGA MIRTIS. 
Ką ir bekalbėti apie sielos baisų likimą. J. S.

Mari ja. Tu Galinga
O Marija, Tu galinga,
Tu šventų švenčiausia,
Savo meile stebuklinga 
Pavergei Aukščiausią.

Tu mylėdama žmoni ją 
Mums davei Jo Širdį i
Ir Jį merdinti atgyjo 
Per Jo, meilės mirtį.

Tavo esmi aš, Marija,
Jau per amžius Tavo,
Per Tavę siela įgyja 
Dievą... meilę savo.

V. S.

Ta, kuri mokina Marijos par., lapkričio 9—15 
d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — Švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

[par., švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir misijos,

“Kokia yra pasaulyje geriausia valdžia? 
mus save pergalėti”.

• • •
“Kas tave gyvenime tiek daug sykių apgaudinėjo, jei ne pat

sai save”.
• • •

“Kuo daugiau savęs išsižadėsime, tuo daugiau apturėsime Į lapkričio 29 — gruodžio 8 d. 
nuo Dievo malonių” t Į T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — šv. Kryžiaus
Jei išgirsi kas nors apie tave blogai kalbės, skubinkis į sa- Į par., gruodžio 13—20 d., T. 

vo namus, į savo sąžinę ir tardyk savo širdį. Jei jautiesi kaltu, Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
bus tau teisingas pamokymas... jei nekaltas... bus tau geras nu- Į Liauba.
rodymas

“Pažink save”, tarė senovės išminčiai, “Pagerink save”, sa-l 
ko naujos kartos žmogus.

• • o
“Namų dievas... pats žmogus”.

• • A
“Apsaugok mane Viešpatie nuo blogo žmogaus... nuo manęs | 

paties”.
• • •

“Didžiausias iš visų pataikūnų... tai savymeSė”.
1 Kiti Kalti, No Mos

“Tu sakei, kad tavo vasarvietyje nėra uodų”, tarė įsižeidęs 
vasaros keliauninkas.

“Žinoma”, atsakė viešbučio savininkas. “Tie uodai, kurie šį 
vakarą lekioja aplink tavo galvą, tai ne mano. Jie atlėkė nuo 
kaimyno Balčiūno ūkies. Mano namuose nėra uodų”.

Sodalietės... kiek kartų jūs vis mokate savo parapijos So
dalicijos kuopelės neveiklumus sumesti kitoms narėms, kuomet 
pačios taip pat turite tą nerangumo dvasią.

Kitų nekaltinkime. Matydami netvarką, imkimės priemonių 
netobulumus išnaikinti. Tuomet surasime pažangą ir veiklumą.

Nepamirškite nusipirkti United States 
Stamps.

Ar Girdėjo! Š| Juokelį
šykštus ūkininkas išbarė savo darbininką, kuomet pamatė 

jį benešant} žibintuvą. Tas ėjo aplankyti savo mylimąją.
“Kokis čia tavo išgalvojimas”, tarė ūkininkas: “kuomet aš 

turėjau mylimąją, niekuomet eidamas į svečius nesinešdavau ži
bintuvo, visuomet kaimo keliu eidavau tamsumoje”.

“Taip” liūdnai atsakė jo darbininkas: “ir šiandien pasižiū
rėk kokią gavai žmoną”.

Juokas, ne juokas. Galime iš juokelio paimti gražų pamo
kymą. šiandieną daugelis iš merginų taip pasielgia, kaip tas ūki
ninkas. Visi gerai žinome, kad šiandien merginos sirgto serga 
kareivių uniformų liga. Kiek šiandien įvyksta nelaimingų vedy
bų. Merginos stačiai iš galvos kraustosi pamačiusios kareivį. Ar 
pažįstamas, ar ne; ar jis vedęs, ar ne; ar jis katalikas, ar ne; 
ar jis baltodis, ar juodas, ar geltonodis... merginos nieko nepai
so, ir stačiai šaukte šaukia visus į kovą pabandyti ją sulaikyti 
nuo ėjimo į moterystės gyvenimą.

Daugelis Vyskupų skelbia griežtus reikalavimus pirm negu 
įvyksta moterystės Sakramentas.

Lietuvaitės nesiskiria nuo kitų. Kiekvienoje kolonijoje gir
dime apie tokius nelaimingus įsikarščiavimus. Kas ateityje bus? 
Kiek rasime vaikinų, kurie per paštą, priėmė nuo savo buvusios 
sužiedotinės prižadų žiedą su parašu: “Brangus, Jonai, grąžinu
atgal tau žiedą. Šiandien tau pranešu, kad ištekėjau už labai 
gražaus jaunuolio kareivio iš Alabamos valstybės. Gaila, kad tu 
riu tau padaryti šį širdies skausmą. Su tikra pagarba... Tavo bu
vusioji Onytė”.

Geriausiai Vyskupas Kapelionas O’Hara tarė: “skubotos ir 
neapgalvotos karinės vedybos ankščiau ar vėliau apkas aplink 
jų gyvenimus ašarų upelius. Nesiveskite... Po karo kitaip žiūrė
site į tą dalyką”.

Atsimenu kiek metų atgal, kaip vienas žymus misijonierius 
davė sekantį pavyzdį:

Kartą prie vienos alūdės (Night Club) priėjo visai sunykęs,

Kewanee, IU. — šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

Phone 1181

A.P.KABLONAS 
Lietuvis Graborių
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St
New Britain, Conn.

Defense Bonds ir

Saulės spinduliai taip karštai muša į mano kambario langą, 
kad turiu iškelti baltą pasidavimo vėliavą. Manau, beskaityda- 
mos mano šį raštelį nesušilsite, nes jaučiu, kad šios mintys be
galo sunkiai ženklinasi ant popieriaus. Bandykite ir man praneš
kite.

Su tikra pagarba, Jūsų
D£D£ ANUPRAS.

Katalikų Bažnyčia Marijos vardu sako tuos stebėtinus 
švento Rašto žodžius: “Aš ESU GRAŽIOS MEILES MOTINA”.

Meilė, tai ugnis, ji gali būti šventa ar neskaisti. Šventa ug
nis, tai pasiaukojimo ugnis. Šventa meilė, tai meilė, kuri pati 
save aukoja ant Dievo altoriaus. Nešvari ugnis, tai geidulių ug
nis, o nešvari meilė nuolat naikina ir degina pasaulį. Marija pir
moji davė pasauliui skaisčios, nekaltos meilės, meilės Dievui ir 
artimui pavyzdį. Todėl jinai yra gražios meilės Motina. Kaipo 
motina Jinai išeina nesutepto baltumo gražiausios gėlės, kurios 
yra Kristaus avydės išrinktoji dalis. M. K.

Sodaliečių Kongresas
Metinis Naujosios Anglijos Sodaliečių Kongresas 

įvyks Sekmadienį, spalių (Oct.) 11, 1942, Šv. Juozapo 
Lietuvių Parapijos svetainėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

10.30 A. M. Iškilmingos Šv. Mišios.
12 vai. pietūs Parapijos svetainėje.
2 vai. Kongreso posėdžiai.
5.30 P. M. Palaiminimas Šv. Sakramentu.
6 vai. Užkandžiai.
7 vai. vakarėlis.

Visų Parapijų Sodaliečių kuopos pasistengs iš* 
rinkti savo atstovus į Kongresą.

Malonėkite duoti greitą atsakymą komisijai. 
Kongreso pasisekimas bus toks, kiek mes visos dirbsi 
me bendrą darbą. Pereitais metais Kongreso rengėjai 
turėjo daug sunkumų, kadangi įvairių miestų Sodalie
čių valdybos nariai nesistengė duoti rengėjoms greito 
atsakymo.

Vėliau paskelbsime daugiau.
Loweilio šv. Juozapo Parapijos Sodaliečių 

Komisijos narės.
P. S. Ankščiau buvo skelbta, kad Kongresas įvyks 

pirmadienį, spalių (Oct) 12-tą. Kadangi tą dieną dau 
gelis dirbs ir negalės išlikti iš darbo, buvome privers
ti permainyti Kongreso dieną, būtent, atkelti į sekma
dienį, spalių (Oct.) 11 d. Š. m.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
<M1 vlMklų reikalų.
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dabsinikrasAntradienis

' ba, Tratai 
kinravičit 
Alfonsas

Vakare, bažnytinėje salėje, 
i buvo Tretininkų Broli jos vąka- 

rėlis. Kalbėjo kun. Pr. Juras, 
studentė Andriuškevičiūtė, 
Stanislavą Kaznauskaitė iš 
Learrencė ir kun. Pr. Virmaus-

LOS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 
20 dieną, š. m., 1:30 vai. po 
pietų, “Darbininko” salė
je, South Boston, Mass. 
Kviečiami visi nariai, y- 
pač tie, kurių duoklės už
vilktos, atsilankyti į susi
rinkimą. Bus renkami ats
tovai į LDS Naujos Angli
jos apskričio suvažiavimą.

Valdyba.

ŽINUTES

Kareivio Ačiū iš Fort Logan, 
Colorado:

Many thanks for 
tęs and let me tell you 
greatly appreciated.

Thanks.—
Pvt. E. F. Getson 
9th T. S. S. (SP)
Port Logan, Colo.

r-bus. Susirinkę su 
klaūsesi ir yra la

bai dėkingi klebonui kun. Jurui 
ir jo jaunųjų skyriaus Tretinin
kų atstovėms.

Julė Jociūtė ir Alicija Jurge- 
aitytė rengiasi stoti Jėzaus 

: Nukryžiuoto Seserų vienuoly- 
nan. Jų draugės rengia joms 
išleistuves, parapijos salėje, 
492 E. 7th St., rūgs. 19 d., 7:30 
vai. vakare.

Šv. Petro parapijos 
vardai:

Kazimieras Būdvytis, Vincas 
Zuzevičius, Viktoras 
Jonas Komičius, Vincas 
........ ............. .n ..... "-iir- i

Šią savaitę metų ketvirtis. 
Trečiadienį, penktadienį ir šeš
tadienį yra metų ketvirčio pas
ninkas.

laiko Monroe Doktrinos 
principus, kovodami prieš 

: išsiplėtimą totalitarinės 
propagandos šiaurės ir 
Pietų Amerikoj.

Nors Monroe Doktrinoj 
Jung. Valstybių visuome
nė rado atsparą agresijai 
Europos valstybių prieš 
Ameriką, tai jau ji buvo 
kitaip suprasta Lotynų 
Amerikiečių. Per paskuti
nius kelis metus 19-to 
šimtmečio ir pirmaisiais 
metais 20-to šimtmečio 
greita Jung. Valstybių in
dustrializacija ieškojo už
sienio rinkų. Už tai Jung. 
Valstybėms buvo prikai- 

į šiotas vardas “Yankee 
imperialism”. Ypač Pietų 
amerikiečių, kurie žiūrėjo 
į Monroe Doktriną

Vidoj™
Buy
B. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

Amerikų liečia kiekvieną 
ir visas valstybes”.

1938 m. Lima konferen
cijoj buvo padarytas at
naujinimas prižadų ir ma
šinerija pasitarimams pa
gerinta.

Kada naciai užpuolė 
Prancūziją ir Olandiją, a- 
bi šalys kontroliuoja po- 
zesijų Vakarų Žemyne, 
Monroe Doktrina buvo iš
bandyta. Washingtonas 
tuoj įspėjo Europą, kad

dnu nepripažins ir netoleruos
‘gfaTka^Hrankį“jųek^įPerve^m4 teritorijos va- 
e r t e j'. i karų žemyne —-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2712

(LANDžTDS) 
Lietuvis Gydytojas 

Specialybė—Akiųp Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadwcgr

“ JSoL Boston,

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

-517 €. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.

1:30

Subatomis nuo 9 Ud • 
Nedėliotais nuo 9 Ud 12 vai 

(pagal sutarti)

r. v.

Tai. TROwbrMge <330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
Z7S MAfcVAftO BTREET 

Kampas Inman arti Oentral Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Iri

iroms SKBHMJU

In t n l v n '

•> ,, pu- - -S ' «■» ' '•

LANKĖSI

Seserų nameliui ponia Gri
cienė, 16 Fosdale St., aukavo 
puikų pianą. Tuo pianu Seselės 
-Mokys So. Bostono vaikučius. 
Kas yra linkę piano mokytis 
tesikreipia pas Seserys. Jų tar
pe viena Seselė randasi piano 
mokytoja — specialistė.

Ponia Gricienė pirmiau yra 
paaukojusi Seselėms 100 nau 
dingų indų.

Ponios Gricienės pianas bus 
antras padovanotas visuome
nei. Ponai Jonas ir Alena Šiau- 

puikų pianą padova- 
liepos mėnesyj,

randasi bažnytinėje 
išgirs jį progra

mų Lithuanian Fumi- 
pargabeno vietosna. 
didelis triūsas, nes

net langus iirdyti. Už 
parapija yra. dėkinga 

Turniture Co., ir 
ios sumaniam vedėjui p. A. Aš-

Būtų gerai gauti dar vienas 
pianas, o dar geriau, vargonė
liai, salėje, kur dabar yra lai 
komos šv. mišios. Ten per šv. 
inišias vaikai -galėtų pagiedoti 
lietuviškų giesmių.

Kiti -aukotojai nameliui yra 
graborius Juozas Kasparas ir 
žmona $25.00, N. N. $25.00 

- ponas ir ponia Antanavičiai, 
Gold St. $15.00; Andrius ir A 
Iena Rusai $10.00, N. N. $10.00 
Agota Petruitienė $5.00, Ona 
Bilinskaitė $5.00, po $2.00 — 
Pr. Balčienė, Raškauskų šei 
-ma, Kazimieras- Leščinskas, N. 
N., ir K. Tamošiūnienė. Po $1. 
Ona Duoba, Anielė Meškaus
kienė.

Rūgs. 11 d., mirė, ilgai, sun
kiai sirgusi Agota Trakimavi- 
čiėnė, 48 metų, gyv., 27 Savin 
Hill avė. Paėjo Dusmenų para
pijos. Amerikoje pragyveno -32 
metu. Paliko vyrą Vincentą, 
du sūnų, brolį ir penkias sese
ris. Tapo iškilmingai palaido
ta, rūgs. 14 d., iš Sv. Petro par. 
bažnyčios, 9 vai. ryte, šv. Be
nedikto kapuose.

Ketvirtadienį, rūgs. 10, “Dar
bininke” lankėsi Prelatas Jonas 
Ambotas, lydimas kun. Pr. 
Virmauskio, LDS Centro Dva
sios Vado. Prelatas atsilanky
mo proga užsisakė įvairių mal
daknygių, kurių tarpe 50 “Mal
dų Šaltinis”.

šeštadienį, rūgs. 12, “Dar
bininke” lankėsi J. Povilaitis - 
Powell iš Cambridge, Mass. At
silankymo proga atnaujino 
“Darbininką” ir spaustuvės 
fondui aukojo $1.00.
K šeštadienį, rūgs. 12, lankė

si p. M. Bendzevičienė, LDS 
1-mos kp. narė. Ji ką tik grįžo 
iš Chicagos, kur leido porą sa
vaičių atostogų. P-nia Bendze
vičienė labai pamylėjo Chica- 
gą. Apžiūrėjus Šv. Kazimiero 
Vienuolyną ir kitas įstaigas. 
Buvusi keliuose dideliuose pik
nikuose ię. susipažinusi su dau- 
gehu Chiėagos lietuvių.

Su p. Bendzevičiene taipgi 
Chicagoje atostogavo ir p. Svi
lienė. Reikia pažymėti, kad p. 
Svilienė labai dažnai dirba 
‘'Darbininko” -įvairiuose paren
gimuose.

šeštadienį, lankėsi adv. Jo
nas J. Grigalus, turįs savo ofi
są, 52 G St., So. Bostone. Adv. 
J. Grigalus yra veiklus politi
kos dirvoje. Taipgi jis aktyviai 
dirba Mayorui Roger L. Put
nam, kuris kandidatuoja iš de
mokratų partijos į gubemato- 
rius.

Rūgs. 12 d., Elzbieta Butke- 
vičiūtė, gyv. 449 W. Žnd St. 
ištekėjo už ’H. J." Crmrell.

Jonas Jankauskas apsivedė 
su Stanislava Jovaišaite.

Rūgs. 13 d., tapo pakrikšty
ta Karė Ona Jurgio ir Stasės 
(Kavaliauskaitės) Gelčių. Kū 
mai buvo Juozas Žujus ir Marė 
Žardeckaitė.

Rūgs. 13 d., apsivedė Juozas 
Matačmskas su Mari jona Ma- 
sionyte.

BroKius K. KtldTfka sū Ona 
RazvadauSkaitė.

Jobas Curiey 3h Ona Staniu- 
lionyte.

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Joana Alena "Roberto ir ^Euge
nijos (Visockaitfe) Meagher.

uBKBRjOTC ¥WNR Tm5 FHB

foislatom gerinusį taniki Pikni- 
fafofc, Vesfuvetos, KfHStytoffis ir 

visokiems Parengimams.

x -—       nominio pavergimo, negu
\ \ kaip į apsaugą jų neliečia

mybės. Tai be pagrindo. 
x Nuo priėmimo “good

' s neighbor” Jung. Valsty-
V. v nusistatymo, daug
s \ įr ■ „ piktumo prieš biznio inte-

9HHk resus Jung. Valstybėse ir 
jos būdų Pietų ir Centra- 

y ! 1 j lei Amerika išnaikinta.
'"'ėč'Ą ' ; ! L" J šiandien, savitarpinis su-

pratimas
> / ! problemų vis auga tarpe

; ( . , j* įvairių respublikų ir Mon-
- roe Doktrina vėl šiandien

Peržvalgoj Beminiu kailinių dėl 1942-43, metų pa-; ^dži^buvo m^yta^ 
rinkta šie, kaip paveiksle parodo. Tai esą labai prak- ne įrankįu kuris pavėlino 
tiški kailiniai. i ekonominį ekspliotavimą

! Lotynų Amerikos, bet 
ginklu savitarpinės ap
saugos visoms Amerikos 

, šalims.
1936 m. Tarp - Amerikų 

| konferencija, užlaikymui 
i taikos, įvyko Buenos Ai 

kurių res- Konferencijos delega-

Garsioj Monroe Doktrina
(Pagrindas tarpu saviam įvertinimui ir susipra 

tuma vfaų Amerikos Respublikų).

Amerikos didysis apsi
gynimo planas yra pagrįs
tas 118 metų .senumo 
Monroe Doktrina. Ji yra

nuo vienos 
ne-Amerikos jėgos kitai. 
Visos Amerikos respubli
kos užgyrė šį nusistaty
mą, Havana konferenci
joj, liepos mėn. 1940 m. "

Tokiu būdu, Monroe 
Doktrina tapo įrankiu dėl 
bendro politinio verkimo 
visoms Amerikos respub
likoms, bet lieka Jung. 
Valstybėms ginkluota jė
ga ją užlaikyti. FLIS.

(VAffiOS SKBMHM

Seuth Kosta &rage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoUnų pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Hgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay Bo. Boston,

priklausomos, ir___ ,
valdžios buvo pripažintos ,sutlko ir priėmė pla- 
Jung. Valstybių, Doktrina programą,_ kuri praša-
pabrėžė ,kad įsimaišymas ^no nepasitikėjimą. Seka

mi keturi principai priim
ti:

1. Visas teritorijinis už
kariavimas draudžiamas 
ir nei viena valdžia nepri
pažins teritorijines per-

bių prezidento, pranešime D Rei!cla. Pas‘ebžti, kad'mainas, prievarta įvyk- 
.v, ! Prezidento Monroe pa- dintas.

o %ra-1 reiškimas apibudino ne! 2. Nei viena valstybė ne
daugelį ivien tik isiveržim4 sveti- Į turi teisės kištis į užsie- 

8 * mų ginkluotų jėgų, kaip ninius ir naminius reika- 
vienintęlį pavojų Vakarų lūs kitos.
Žemyne, bet jis nurodė, 3. Priverstinas rinkimas 
kad “politikos sistema ali- piniginių skolų yra nele- 
jantų (Europoje) yra vi-j galis.

4. Visi ginčai tarp šio

Jung. Valstybių pagrindi-i reikaluose tų valstybių 
nė valdymo sistema, kuri dėl opresijos arba kokios 
išgyveno daugelį metų. kontrolės “bus nedrau- 

Monroe Doktrina buvo! giškas žygis prieš Jung. 
įvesta prez. James Mon-; Valstybes”.
roe, penkto Jung. Valsty-;

1723 m. 
džio 2 d. Prezidento 
nešimas apėmė 
problemų, užsieninių ir 
naminių, kuriuos tauta 
turėjo išspręsti, bet pa
ragrafas, kuriame buvo

LIEPOS SIEDV. rauto KCOFNO

TUMAS B1C1V

MEDUS
(100% PURE HONEY

Gamtos
Saldumynas

Maistui
Vaistams

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St.. Na. AbUgtoa.

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
meduj, nėra tikras bičių medus

J&.ft&lJ'teAIgHt
KuatMs

mėnesinis susirinkimas įvyks 
•trečiadienį, rugsėjo -16 d., 1942 
m;, Vyčių kambaryj, 137 Emer
son St., Boston, Mass. Susirin
kimas prasidės 7:30 vai. vak.

-Kviečiame visus narius pri
būti į šį svarbų susirinkimą. 
Bus delegatų raportai iš įvyku
sio 30-to Metinio Seimo. Taipgi 
bus svarstomi kiti reikalai. 
'Naujų narių priėmimas, ir 
duoklių užsimokėjimas.

Po susirinkimo bus užkan
džių, ir susipažinimo proga, 
gražiai praleisti laiką. Kviečia
mi visi.

P. Kupraitis, Sekr.

pareikšta Jung. Valstybių ........ . ,noziciia ieieu svetimos slskai skirtin£a nuo Ame‘ pozicija, jeigu svetimos ikos„, įr kad «pastangos 

reikalus/lš « P“?ts Nepyti tą
jėgos bandytų 
Naujo Pasaulio
buvo svarbiausias. > sistemą į bi kokią dalį Šio

_ ., , . žemyno bus rokuojamaPrezidento pareiškimas kai ..pavoJingos mQsų
dėl šio nusistatymo įvyko
kritiškame laike. Sukilę 
liai Pietų Amerikoj pasi
priešino žiauriai ispanų 
valdžiai. Rezultatas buvo' 
pasireiškimas Čilės, Ar
gentinos ir Kolumbijos 
būti laisvom respublikom. 
Ispanijos netekimas

n - . A — -lI-rlK—rNW|oS AfMjItjuS t j€llį 
Apskrido Suvažiavimas

Sekmadienį, rugsėjo 27, 1942 
2:00 valandą p. p. Vyčių 

137 Emerson Št., 
Boston, Mass..

Kviečiu visus Dvasios Vadus 
atsiųsti 
svarbią 

South 
va-

rugs. 26 d., įvyks rudens 
šokiai, Bradford viešbutyj, 
Boston. Mass.

‘ . Bronius Kudirka, Pirm.r r c *. x \ *
-r " r t ą * $

Remk Sios Šalies apsigynimą.r

kambariuose, 
■South Bosto

dalyvauti, taipgi kuopų atsi 
savo delegatus j šią sva 
konferenciją, kuri įvyks S< 
Boston, Mass. šeštadienio 
kare, rūgs. 26 d., įvyks ru<

kaipo "pavojingos 
taikai ir saugumui”. Šian
dieną, Jung. Valstybės pa-

žemyno valstybių privalo 
būti taikos būdu spren
džiami.

Toliau, parūpino visų A- 
merikos valdžių pasitari
mą, kada žemyno taika 
pavojun išstatyta, “taika

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stikline_______ 85c.
5 svarai -- --------------$1.25
Galionas, 12 svarų-----$3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SV€.
ggLVO 1 Pirmininkė — Eva Marksjpnė,

. v. . a *. i 62-i E. 8th St.* So. Boston, Kiass.plačių Pietų Amerikos ko- TeL So. Boston 1298.
lonijų, sukėlė simpatiją ’ v*e;^r™njntįg —, -r-, 1^77 i 8 Winfield St., So. Boston, Mass.keliose Europos valdžiose, prot. Rašt. — Ona ivaškienė. 
Galimybė, kad šios -Euro-' 440 E-Sixth st-- S0- Boston, Mass. 

pos jėgos SU Ispanijos pa- j 4115 tVashington SL, Roslindale, 

galba bandys vėl atgauti i IMSžprk<Sys1SSite. 
naująsias Pietų Amerikos 177 west 7th st., so. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvay, S. Boston, Mass.respublikas, Ispanijai pa

darė daug susirūpinimo j Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
Washingtone. Vakaruose,! 110Hst..so.Boston.Mass.

Šiaurės Amerikoj, sveti
mas šešėlis puolė iš užjū
rių. Rusija slinko prie A- 
laskos. Matydamas už
grobimo galimybes, ir ką 
tas pranašauja, Preziden
tas nutarė veikti. Jo įspė
jimas svetimoms jėgoms
— kuris vėliau buvo .pava
dintas “Monroe Doktrina”
— bųyo rezlltalws. Apla
mai, tai buvo įspėjimas 
šalims Senojo Pasaulio 
nesikišti j Amėrikas. Y- 
pač Anierikbs ^ėspdbtt- 
kas, kurios pasiskelbė ne-

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALRINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boeton, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

S-BarasedSusIrSmiB
MOTERIS PAGELBININKjB 
lietuvių oraBorius H» 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254W.Broad w»y,
SO. BOSTON. MASS.

Tai. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

038 Dorchester Avo.
TeL COLumbla 2537

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLūmbus 6702

29 Savin Rili Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Pertdns Madtet
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, San.I

7S3 Broaehvaf
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

CASP£« _
FUNERAL ffOWtik
187 Dorchester Stredt

South Boston, Mmss.

Joseph V. Casper
fKAS**ERA«) 

Laidotuvių Direktorius fr 
Batakmuotojhe 

NOTARY PUBLIC 
Ptataraavimas Dienų ir NaM| 

Koplyčia Iermenims Dykai 
Tol. 8OU Boston 1437

SOI * Boston 3960

ZALETSKAS
HOMK

O. A.

Tol.‘BOU,towtth<it6 
Tol. ŠOU Boston 2009



DARBININKAS
broliai Motuzai atsiveža į Mon- stoty®, autobusų susisiekimą#-, 
trealą, tad prašau susipažinti Aukštiičių plentas nuo Rėdai- 
su filmų turiniu ir atsilankyti. nių iki 'Panevėžio, Žemaičių

BROLIŲ MOTUZŲ FILMŲ pr° BabtUS’
TURINYS Kašėtai#*/Kaltinėnus ir tt i

Lietuvos naujieji tiltai: Ne-
1. Lietuvos ArchiktetGra ir muno, ir Aleksoto tiltai, Rau- 

Statyba: dondvario tiltas, Alytus, Prie-
Nuo seniausių laikų iki nau- nW Lyduvėnų geležinkelio 

jųjų: Vytauto Didžiojo pasta- tiltas, 
tytos prieš 500 metų gotiško į Klaipėdos uostas, 
stiliaus bažnytėlės (Zapiškio, I i. Lietuvos Kariuomenės 
Kauno, Kėdainių). Kitos goti- Įžengimas Į Vilnią
ko stiliaus brangios meno sta
tybos: Rokiškio, Kauno ir tt *** ***"» at«avo Vilnių’ 
Barokko statyba: Tytuvėnų JoB kariuomenŽ8 iyg“ bu* 
vienuolynas ir tt. Renesanso okupuotą Lietuvą. Vil-
turtai: Šiaulių bažnyčia, Pa-' a*aus krašto gy zentojų pasiti- 
žaislio vienuolynas ir tt. Kariuomenės įžengimas

Raudonės pilis statyta kry- * Pat* Vilniaus miestą per Ža- 
žuočių laikais prieš 605 metus. tiR* ir Gedemino kal-

Naujieji Architektūros Pas- na' Kanuomenė pasitinkama 
tatai - padaryta Lietuvos pa- VUniaU8 R^entojų su gėlėmis.
žanga per trumpą jos nepri- Aužros Vartai '* 
klausomybės laikotarpį: vals- (pirm°* Saviškos). Lietuvos 
tybiniai pastotai, bankai, mu- trispalvės iškėlimas Gedimino 
ziejai, universitetai, gimnazi- kalne.
jos, pradžios mokyklos ir tt. 3. New Yorko Pasaulinė

Birštono gydomoji vasarvie- Paroda 1939 — 1940 
tė — kurortas. Vaizdai gražiose spalvose,

Gyvenamieji namai: privati- kurie buvo brolių Motuzų nu- 
niai gyvenimo nameliai ir a- traukti, kad parvežti kada nors 
partmentoi. Lietuvon ir parodyti tenai kaip

Statomieji pastotai: tie tro- mūsų broliai išeiviai darbavosi 
bėsiai arba pastatai, kurie buvo išgarsinti Lietuvos vardą už
statomi arba baigiami statyti; sieny.
Technikos mokykla Kaune, di- New Yorko Pasaulinė Paroda 
džiulės klinikos ligoninės, Šan- — ateities pasaulis su spalvin
au gimnazija kainuojanti mi- gaiš pavilijonais. Įvairių tautų 
lijoną litų, Prekybos ir Pramo- pavilijonai, jų tarpe gražus 
nės Rūmai, Prisikėlimo bažny- Lietuvos pavilijonas iš lauko ir 
čia ir tt. * vidaus. Pasaulinėje Parodoje

Susisiekimas: garlaiviais Ne- lietuviai puikiai pasirodė nusi
raunu, naujoji automotrisa — nešdami tris pagrindinius pry- 
diezelinis traukinys, naujos žus: lietuviški moterų tautiški

drabužiai gavo* pirmą laimėji
mo vietą, lietuvaitė buvo iš- ’ J-Z’u. ..
rilikto Miss World’s "Fair ir Bp
Lietuvių Diena sutraukė dau- r > ... .fe'.ff i 
giausia žmonių už visas kitas v Or
tautas, net tokius lenkus ir ita- , - ; '9
his pralenkdami, kurie palygi- ;
namai yra daug skaitjingesni. I • : {
Visi šie įvykiai vaizduose. Po
to seka Pabaltės Tautų Diena. ;

4. Priedas . ' 9
a) Keturi Lietuvos vaizdeliai: .i .M

Ten kur Nemunas banguoja... 'fe
Sudiev Sesutės... Kur bakūžė '
samanoto... Karo Muziejaus
vaizdeliai... ’ fe ]

b) Amerikos Šaukimas Prie
Ginklo: Amerikos ginklavimas, « Į
karių paruošimas, įvairių gink- 
lų rūšių veikimas, ir Amerikos :
ginklo jėgos.
c) Lietuviai “New York at

War” Parade: Milžiniškas mi
lijoninis paradas didžiuliame I
New Yorko mieste, įvairūs gyvi __ 1
paveikslai, įvairios tautos žy- ’’fe
giuoja, jų tarpe gražus lietuvių
pasirodymas tautiškais kostiu
mais, amerikoniškoms ir lietu- .9
viškoms vėliavoms. ;

Visi vaizdai yra nutraukti . '> B
naturalėse spalvose. Visi aiš-
kūs. Brolių Motuzų filmos ge- ..
rai žinomos plačiai po visas A-; \
merikos lietuvių kolonijas, ži- fe____
nomi jie gerai ir Kanados lie- (T
tuviams, kada prieš heleris me- Slysta į vandenį d 
tus jie lankėsi Kanadoje ir ro- mag A’
de savo puikiu, Lietuvos guu- f
tos vaizdus. J

Šie visi paveikslai dar niekad peliai prie kiekvienos pi 
nebuvo rodyti Kanados lietu- ir kiekvienoje žymesnėje 
viams, todėl visus kviečiame a- vių įstaigoje, 
teiti aukščiau minėtomis dieno- Montrealo lietuvi, nepri 
mis į Vytauto klūbo svetainę, progos! Kas nematys šių 
kad pamatyti Lietuvą gražiose filmų — gailėsis. Tad ki 
brolių Motuzų filmose. me visus ir visas į puiki.

Laiką, vietą, dienas ir sean- mogą, kad pamatytume 
sus, prašome sekti iš skelbimų mielą ir prailgtą Lietuvą, 
bei plakatų, kurie bus paskleis-1 Jūsų,
ti Montreale. Bus dalinami la- KV1E,

DIDELE IR LAUKIAMA PROGA 
MONTREALIEČIAMS!

Žmonės, kaip žuvelės įėtroš- • griautas ir namelis, Kur nevie- 
ilgesiu? kad pamatyti Lietu* no lopšys kabojo, kur motina, 

vą, išgirsti iš ten kokį nors at-1 sukdama ratelį meldėsi, moki- 
garsį. Likimas užtvėrė neperei-Jno doros, meilės ir žmonišku- 
namą sieną lietuviui tarp Lie- mo.
tuvos jo tėvynės, ir dėl to ne- i Perdaug skaudu rašyti. Visi 
vieną veidą, sielą ir širdį, apsu- tą giliai jaučiame. Geriau susi- 
pęs nusiminimas, kad taip ilgai rinkime 18, 19, ir 20 d. rugsėjo 
iš to prailgto krašto — neat- į Vytauto Neprigulmingo salę, 
skrenda jokia žinelė apie lais- Montreal, Canada, kur pamaty- 
vės pragiedrulius, apie ten sime Lietuvos pastatus ir gal 
vergaujančius brolius, jų gyve-. užklysime prie gimtos lūšnelės 
nimą, aimanas bei pastangas. į kur suposi palangėj beržai...

Nevieno mūsų mintyse bei Žydėjo rūtų darželiai, juokėsi 
vaizduotėje atsistoja gimtas alyvos, jazminai, saulutės, ša- 
namelis, savo bakūžėlė ar rū- lavijai, ir mielų seselių veidai, 
mas, savo bažnytėlė ar mokyk-Į Gal čia rasime motinėlę be
lą į kurią maži bėgome, savi verpiančią švelnų liną, ar bent 
kaimynų sodžiai bei laukų rė- praslinksime pro jos kapą.. 
žiai, pievos, ežerai, upeliai, gi- Ak, sueikime... broliai Motuzai 
rios, šlaitai ir sodai; tarp jų mums surinko amžinų atsimini- 
klaidžioja mintys ieškodamos mų paminklus, ir užrekordavo, 
savųjų— Ak, veltui... Širdis šie- tad jų neišgriaus iš mūsų šir- 
kia realybės, kad ištroškę akių džių nei Hitleriai, nei kiti “lais- 
saltiniai savų versmių atsiger- vės” nešėjai. Mes brangindami 
tų... kad savų brolių, tėvų ar Lietuvos kultūrinius ir istori- 
sesių bent šešėlis praslinktų... nius pastotus, juos amžiais mo- 
Ne... jų nėra... jie toli... Neša kėsime išsaugoti lietuviškoj 
mintys pro grinteles ir sekly- sieloj.
čias, o ten neradę bėga toli... į Tų pastotų, kultūrinių ir isto- 
Sibiro stepes... rinių Nepriklausomos Lietuvos

Ilgu be tėvynės. O, kokia sun- pažibų, čia suminėsiu tarytum 
ki nežinia, kur savieji?! Bran- surišto vainiko gėlių vardus, 
gus prisiminimas bent pasvajo- kuriuos skiria Broliai Motuzai 
ti... susikaupus ieškoti savų! Montrealo visuomenei, ir aukš- 
miestų ar kaimų apsuptų Rū- čiau minėtomis dienomis — jie 
pintojėliais. O, ne... Tai žiau- patys atidarys gražiausias fil- 
rios vergijos, nuo kurios ne tik mų scenas, ir įsives mus į Lie- 
lietuvis, bet ir jo visa kultūra tuvą... gražią... prailgtą! 
nukentėjusi ir sužaloto. Gal su- Štai, čia visa programa, ka

kvietimas talkon
Kandidatuojant į Kongresą, n 

tenka susidurti su daugeliu j n 
diūčių. Prisiminkime tiktai ti 
partijos vardo klausimą. Prieš y 
dvejis metus primarijų rung- n 
tynėse, daugelis lietuvių kilmės b 
balsuotojų susilaikė nuo talkos 
man. Žinoma, jie galėjo pagel-fe 
bėti man, bet jie sakėsi esą J p 
demokratai arba darbiečiai ir, L. 
kadangi aš rangiausi respubli-L 
konų partijoj, jie negalėjo man i 
gelbėti — netgi smulkia auka L 
rinkimų fondui. Jie buvo baikš- j 
tus. Jie bijojo! Bet ko? g

Ačiū Dievui, tie baikštuoliai j 
buvo mažumoje. Vienok, šis L 
pavyzdys paaiškina, kodėl lie- L 
tuviai politiškai yra taip atsili- į 
kę Jungtinėse Valstybėse. Tas L 
paaiškina, kodėl jie niekad ne- h 
turėjo kandidato bet kokioms L 
aukštoms pareigoms federalėje i 
arba steito valdžioje. O kaip Į. 
su kitais? J.

Kai Lehman kandidatavo Į j 
New York State gubernato
riaus pareigoms, beveik kiek-1, 
vienas žydas — nepaisant ar 
jis buvo respublikonas, ar de-1 
mokratos, ar darbietis — bal
savo 100% už jį: pirm, kartą 
steito istorijoj žydui buvo duo
ta proga kandidatuoti gubema- Į 
toriaus pareigoms. Kai Scillep-I 
pi kandidatavo teisėjo parei
goms New Yorke, italai iš vi
sur, iš apylinkių toli nūo kan-J 
didato rinkiminės apygardos, Į 
susispietė apie jį, sukėlė lėšų Į 
kampanijai, sunkiai dirbo ir 
įstatė jį į tos pareigas. Jie ne
dvejojo. Jie neklausė: "Kurios 
jis partijos?” Tai buvo politi
nė kova ir jie visi stojo talkon 
savo tautiečiui. Kai šiemet 
Marcentonio stojo į kongresi
nes nominacijas tirštai italų 
apgyventoje apygardoje, kiek
vienas italas nepaisydamas ar 
jis respublikonas, demokratas 
ar darbietis balsavo už jį ir 
jia-laimijo visų-trijų--partijų

rbMnkas" Atperia 
Senus Rekordus

Padare recordą 1941

The Boston Elevated Railivay
Laimėjo

American Transit Saugumo Dovaną

Jei kas turite senų plok
štelių - rekordų, nenumes- 
kite jų — atneškite “Dar
bininko” administracijon, 
366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir už kiek
vieną seną plokštelę gau
site 2 ir pusę cento.

Suprantantis savo amatą ge
rai: Yra tikras Bažnytinis mu
zikas, ir mokantis atsakančiai 
lavinti chorą! Baigęs muzikos 
mokslą Lietuvoje.

Paieško tuojaus vietos.
Prof. of Music Conseroatory 

290 Narragansett Blvd.
Willimansett, Mass.

Apvainikuojant ketvirtadalį 
ŠIMTMEČIO. Boston Elevated Rail- 
way pasirodė viena iš saugiausių su

siekimo įstaigų, šiais metais laimėjo šeš
tą tautinę dovaną saugume ir yra pripa
žinta kaipo “aukštai stovinti saugume pa- 
sažierių pervežime.

gėjo Anthony N. Brady, 1914 m., kurį kon
testą laimėjo tais metais "EI” įstaiga. Nuo 
to laiko “Ei” yra laimėjusi Brady kontee- 
tus keturis sykius, ir American Transit 
Safety Dovaną, bėgyje dvidešimts penkių 
metų, laimėjo šerias tautines dovanas. Ki

tos susisiekimo įstaigos yra laimėjusios ne 
daugiau kaipo po dvi dovanas per šį peri- 
jodą.

Kad “EI” įstaiga yra padariusi saugu
mo rekordą, nori už tai padėkoti visoms 
agentūroms, kurios prisidėjo prie saugu
mo palaikymo, kurios taip nuoširdžiai dir
bo ir sa mumis ko-operavo. “EI” dėkoja 
Didžiojo Bostono žmonėms, kurie taipgi 
stengėsi išlaikyti saugumo taisykles; dė
koja savo darbininkams, kurie taip nuo
širdžiai dirbo, o tas daug padėjo laimėti 
skirtas dovanas.

«S2.i operK 1
bu~> pertraukta nuo 1 

,ompetic.jai9iouvo .

1929 1
Laimele Brady Medalį antra sykį. 1

1931
Laimėjo Brady Medali trečią «yM-

1932
Laimėjo Brady Medalį

ir toliau neleido j kompeticiją.
1936

Laimėjo Brady Medalį Penlrta 
toliau neleido penkiema len Y 

mams.
1942

Laimėjo American Transit Sa,*lX P?
veną. Kadangi daug »y*'M
tai toliau nebeleidžia prie kompet

"EI." kaipo saugiausiai gatvių susisie
kimo įstaigai Amerikoje, American Tran
sit Association. kuri turi savo metinį su
važiavimą Chicagoje. suteikė American 
Transit Safety Dovaną.

1941 metais, “EI” sumažino septynius 
nuošimčius susisiekimo kelionėse aksi- 
dentų atsižvelgiant į padarytas mailes 
1940 metais. The "EI” 1941 metais parve
žė 306,815,525 važiuotojus be jokio aksi- 
dento. Buvo padarytas rekordas 1942 m. 
per pirmuosius septynius mėnesius, kada 
"EI” kiekvieną savaitę pervežė milijoną 
pasažierių be jokių incidentų, šiuo perijo- 
du. atsižvelgiant į padarytas mailes. aksi- 
dentai sumažinta beveik vienuolika nuo
šimčių.

Be sujungtų jėgų. be paramos ir ko
operacijos. per tą ilgą, šimtmečio bertainį. 
nebūtų buvę galimybės laimėti skirtų do
vanų.

„The Boston 
Bradynomi. _ |aim4jo 6 ' 

n* 1931 laimėjo visa

Elevated Railw«y 
• Jl yra pirmutine 
pralenkdama kita*. 
» leidžiama* dova*

Važiuoti Boston Elevated Railway yra 
saugiau, negu kokia kitokia susisiekimo 
priemone — saugiau negu pėstiems eiti.

A M A PC




