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metų, kai Jung. Valstybės 
pripažino Lietuvos Respu
bliką de facto ir de jure. 
Pripažinimas oficialiai pa
skelbtas liepos 28 d., 1922 
metais.

Tai svarbus įvykis Lie
tuvai ir lietuvių tautai. 
Svarbiausia tai tas, kad 
Jung. Valstybės ir kritin- 
giausiame Lietuvos gyve
nime yra jos užtarėja ir 
globėja.

Lietuvos atstovybė ir 
konsulai tebeveikia Jung. 
Valstybėse, nors pati Lie
tuva vienus metus buvo 
raudonųjų okupacijoje, o 
nuo birželio 22 d., 1941 m. 
yra nacių okupacijoje.

Prezidentas Rooseveltas 
tikrino Amerikos lietuvių 
delegacijai, kad Lietuvos 
nepriklausomybė tik lai
kinai užgniaužta, kad ji 
po karo vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Mes, lie
tuviai dirbkime ir pirkime 
Karo bonus, kad Amerika 
laimėtų pergalę, o ji lai
mėjus. pagelbės Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę.
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Boston, Mass. — J. E. 
Kardinolas O’ConnelI. Bos
tono arkivyskupas, išleido 
atsišaukimą, prašydamas, 
kad Massachusetts vals
tybės žmonės remtų Karo 
Bonų kampaniją.

—10 ’ Bonams —

Jung. Valstybių lakūnai 
Dalyvavo Europos 

Puolimuose
Londonas, liepos 27 —

Šeštadienio naktį Anglijos 
ir Amerikos lakūnai puolė 
Vokietijos geležinkelio ir 
pristatymo centrą, miestą 
Duisburg. Daug namų su
griovė ir daug jų padegė.
Vienas iš septynių Ameri
kos kovotojų lėktuvų ne
grįžo. Tai buvo pirmas A- 
merikos lakūnų oficialis 
dalyvavimas Vokietijos 
puolimuose.

Sakoma, kad Duisbursro 
puolime dalyvavo tarp 280 
ir 300 lėktuvų, iš kurių 14 
bomberių ir vienas kovo
tojas negrįžo. Numetė 
daugiau kaip 50 bombų, 
sveriančių po 4000 svarų.
Tos bombos tiek pajėgin- 
gos, kad viena nušluoja 
visą bloką namų.

Anglijos lakūnai jau tris 
kartus bombardavo Duis- 
burgą. I

Be to. Anglijos karo jė
gos nušovė devynius Vo
kietijos nacių lėktuvus.

Gandhi Įspėja Japoniją
Bombay, Indija, liepos

K ,Gan Priešinasi Algų "Įšaldymur PRIEŠAS SULAIdhi, indusų vadas, atviru - -------
laišku žurnale “Harijan”, Washington, D. C., lie-! e;—
įspėja japonus, kad jie ne- pos 27 — ADF ir CIO vir-! karo lauko Egipte, be
bandytų veržtis į Indiją, šininkai kreipės į prez. Pos 27 — Po kelių susire
mia pareiškia, kad inAusai Rooseyeltą, kad jis už- pereitos savaitės
visa galybe priešinsis ja- draustų kainų adminis- viduryje, kuriubse abi pu- 
ponų įsiveržimui. Gandhi tratoriui Hendersonui “į- s®s turėję didelius nuosto- 
pasmerkė Japonijos puoli- šaldyti” darbininkams ai- Piešas nurimo ir na-

TOKIO bombarduoto jai - lakūnai grįžę į Jung. Valstybes, Bolling 
Field, Washington, D. C., aerodrome išrikiuoti priima garbės kryžius 
(Distinguished Flying Crosses). Jiems vadovavo Brig. Jimmy Doo- 
little.

Naciai Veržiasi Į Kaukazą
Nuskandino Šimtus Dono Upeje 

Rostovas Tebesilaiko

Ankara, Turkija, liepos 
27 — Didelė rusų kariuo
menė, kuri buvo atsargo-

sę per Don upę, ir nuskan
dino šimtus nacių karei
vių ir daugybę tankų, bet

je, stovi tarp Don ir Vol- naciai greit užpildė nau- 
gos upių pasiruošus ne tik' jais kareiviais, 
ginti pozicijas, bet ir pul- Sovietų žinios sako, kad 
ti priešą. Šis puolimas ga- Rostovo gatvėse eina kru- 
li būti istorinis Vokietijos viniausios kautynės. Sa- 
nacių žlugimo, ypač jeigu koma, kad viena maža 
Alijantai atidarytų antrą' raudonųjų grupė pėsti- 
frontą vakarinėje Euro- (ninku per vieną dieną 

1 pos dalyje, sako militariai prieš-tankinėmis kanuo- 
ir diplomatiniai observa- lėmis sunaikino devynius
toriai. nacių tankus ir užmušė

Sekančios 60 dienos, jie šimtus hitlerininkų, 
tiki, pasakys ar rusai ga- Novočerkasko apylinkė- 
lės atstumti tą strategiją, je taip pat eina smarki ko- 
pasukdami tą karo srovę va.
alijantų naudai ir priar-Į Voronežo fronte, kaip 

praneša sovietų žinios, 
raudonieji per savaitę su-

tinti karo užbaigą.
’ Maskva, liepos 27 — Vo- 
i kieti jos naciai perėjo že-
tmesnę Don upę ir be su-, , ... ,... .. . . : prarado 137 savo lėktųi stojimo veržiasi i Kauka-1 r o ,
I m • • • vus. Sakoma, kad raudo-zą. Taipgi jau jsiverze gi-

naikino 299 nacių lėktu- 
įvus, kaip tuo pačiu laiku

Naciai Pasiuntė 27,000 
-IKMceutr 
Stovyklas

New York, liepos 27 — 
Associated Press praneša 
iš patikėtinų šaltinių ži
nias ,kad Vokietijos naciai 
Prancūzijoje suėmė ir pa
siuntė į koncentracijos 
stovyklas 27,000 žmonių, 
dauguma Paryžiaus žydų. 
Sakoma, kad daug suim
tųjų nusižudė.

TaiDgi praneša, kad anie 
18,000 darbininkų išvežta 
iš Vichy, Prancūzijos į Vo
kietija dirbti priverstinus 
karo darbus.

mą ant Kinijos. gas.

Jung. Valstybių Sekretorius Hull 
Kalbėjo Apie Pasaulio Santvarką

ciai skubotai daro sau ap
kasus visame karo fronte, 
75 mylios į vakarus nuo 
Alexandria.

Per pastarąsias 38 va
landas tik retkarčiais įvy
ko artilerijų susirėmimai. 
Tačiau Britanijos ir Ame-

s
Ž

m»
grt
mo.
boir.
Tym

bau į Rostovą. Sovietų ar-
____________Jtileristai desperatiškai ko-

jvoja su naciais ant Don
EGIPTE upės pietinio kranto, Tsi- 

mlyansk apylinkėje, 120 
ridaro nema-! * rytiis nuo Rosto-
nų. Vienas iš v0’ numetė tonus sprogs- 

■ 76 2 - mili- kančios medžiagos į nacių 
,ą, kurį už- būrius kito->e 00,1 UP*S P“'

Papildo- 
luoda. kad

sėje, bet tas nesulaikė na
cių nuo perėjimo upės ir

Candia ir! įsistiprinimo kitoje upės
..ton aerodromus,

Crete, ir juos padegė.
■ — -

Kiniečiai Stumia Japonus 
Atgal

Chungking, Kinija, lie-

puseje.
Raudonieji suardė devy

nius pontoninius tiltus, 
kuriuos naciai buvo nutie-

nieji Voronežo fronte atsi
ima daugiau žemės iš na
cių.

(Londone Britų milita- 
riai observatoriai sako, 
kad “kaip pasirodo, vokie
čiai traukia artyn Stabn- 
grado).

Vokietijos žinios tvirti
na, kad nacių karo jėgos 
perėjo Don upę į rytus ir 
į pietus nuo Rostovo. Na
cių lėktuvai jau pasiekę 
Volgos pakraščius ir pa
degė du rusų tankerius, 
plaukiančius upe.

60,m

Washington, D. C., lie- tytos per karą išgriautos . . ramvbės Be sustoii pos 27 — KiniečilJ aukšto- 
pos 27 — Jung. Valstybių visos pasaulio dalys. Kai . ‘ bombarda * komanda praneša, kad
valstybės sekretorius Cor-viešoji tvarka bus atstaty- in. kiniečių karo jėgos plačiai
dell Hull pereitą ketvirta- ta, kiekviena tauta turės įr Qro J ' puolė japonų pozicijas
dienio vakarą kalbėjo per bendrai darbuotis grąžinti, p . Vnm -Kiangsi provincijoj, ir
radio apie karą, taiką ir žmonėms pilną laisvę ir , , , , VaRtvhin kaiP sako’ atsiėmė gele-

ŽMONIŲ REIKALAUJA 
ANTROJO FRONTO

Berlynas Liepsnose
Stockholm, Švedija, lie

pos 27 — Švedų laikraštis 
Dagbladet paduoda žinias 
iš Berlyno, kad Heinrich 
Himmler, gestapo virši
ninkas, atsišaukė į gyven
tojus, kad jie pagelbėtų 
surasti asmenis, kurie 
“padegė didelius gyveni
mo namus

Maskva,
Tass ,Rusijos oficiab žinių 
agentūra, praneša, nepa
duodama tų žinių šaltinio, 
kad Hamburge, vokiečių 
uosto darbininkai išdaužė 
krautuvių langus ir susi
rėmė su gestapo agentais, 
kurie buvo atvykę atstaty
ti tvarką. Policija paleido 
šūvius, sako Tass agentū
ra, užmušdami 
tuzinų” darbininkų ir 
daug jų areštavo.

” nakties metu. 
liepos 27 —

* * *
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pasaubo santvarką po šio krikščionišką moralumą ._ „ .,f r ( oro jėgos ir Britanijoskaro. i pastatyti ant stipraus pa- , , . . ..Ir , bomberiai pereitą naktį,
. . . . .. jma^°' j perlėkę Viduržemio jūrą,
buvo atpasakota vienuoli- Sekretorius Hull tvirti- puolė Crete ir taipgi kitos 
ka kitų kalbų ne tik Ame- no, Rad Atlanto Čarteris jėgos puolė Tobruką. 
rikai, bet ir kitoms pašau- bus grįežtai vykdomas. > Jung. Valstybių bomberiai 
lio salims. Į Visoms tautoms bus už- nušovė Italijos Macchi

Jung. Valstybes ir kitos tikrinta taika. Bus įvesta kovotoją Bengasi trys die- 
suvienytos tautos pir- tarp visų tautų laisva pre- nos atgal.
miausia turi laimėti karą. kybą ir valiuta. Nukentė- 
Todėl visi geros valios; jusioms tautoms bus tei- 
žmonės kviečiami dėti vi- kiama pagalba atsistatyti 
sas pastangas ir aukotis
karą laimėti.

Sekretorius Hull už šį
karą kaltina Ašį, kuri už
simojus pavergti visą pa
saulį. Laimėjus karą, A-

Juno. Valstybės Turi Ginti 
Imlią, Sako Cripps

Naktinė sargyba prie-

Londonas, liepos 27 — gelbsti Reichsfuehreriui 
Trafalgar kryžkelėje prie Hitleriui.
Nelsono stovylos vakar į-į Suprantama, kad nepa
vyko masinis susirinki- sitikėjimas vyriausybei ir 
mas antrojo fronto Euro- karo vadovybei yra ne kas

,, ~ , poje reikalu. Dalyvavo kitas, kaip tik pasitarna-
tų punktų Chekiang -! 50.000 įr žmo. priešui
kinnorci oncrrrirvi ir ici_ I 1 , , _•

nių. Kalbėtojai iššaukė j Kas gi gali geriau žinoti 
triukšmingus aplodis- kada ir kur pradėti karo 
mentus. Buvo įrodinėja- frontas, jei ne vyriausy- 
ma, kad jeigu naciai lai- bė ir karo vadovybė. Ko
metų karą Rusijoje, tai munistai ir kiti eiliniai pi- 
Vakarams būtų didesnis bečiai, kurie stato valdžiai 
pavojus, nes naciai turėtų reikalavimus atidaryti an- 
laisvas rankas vakaruose, trąjį frontą Vakarinėje 

Susirinkimas pradėtas Europoje, tik sabotažuoja 
“Internacionalu”. Dau- *r pasitarnauja priešui, 
giausia dalyvavo jauni vy-1 Civiliai gyventojai ne_ a- 
rukai ir moterys, kurie P*e antrąjį frontą turėtų 
platino brošiūras ir lape- kalbėti, bet apie vieningu-

žinkebo stotį ir keletą ki
tų punktų Che 
Kiangsi apsgrityj ir įsi
veržė į Yingtan, kuris ran
dasi 75 mylios į pietrytus 
nuo japonų okupuoto mie
sto Nanchang.

Kiniečiai padarė didelius 
nuostolius priešui, kada 
puolė Kweikį ir jį padegė.

Suomija Nenori Karo

Londonas, liepos 27 
merika ir sąjunginės tau- Stafford Cripps, kurio mi- pagelbėtų išsisukti

New York, liepos 27 — užtikrintų Suomijai, jog ----- . . .
Suomija atsišaukia į sovietų Rusija josios ne-, bus. kuriuose buvo nuro- mą ir našumą Karo . 

_ Jung. Valstybes, kad jai užpuls, Ui suomiai išsi- dinėjama, kodėl turėtų buose. Amerikos piliečiai 
iš šio trauktų iš karo, taip skel- būti atidarytas antras turi pasitikėti savo Prezi-

tos turės dėti visas pa-' sija pereitą pavasarį į In- karo ir užtikrintų, kad po; bia suomių radio ir spau- frontas Vakarine je Euro- 
sfonsnis ie^vvpndinti na-Hiia npnavvlrn smarkiai karo ii neDakl»Ūtu sovietu da. P°Je- Be to, vienas lapelis istangas įgyvendinti pa-'dija nepavyko, smarkiai karo ji nepakliūtų sovietų 
saulyj Uiką ir ramybę. A- kritikavo Mohandas K. Rusijos kontrolėn.
pie pokarinę santvarką Gandhi’s reikalavimą, kad Suomija įrodo, kad per 
sekretorius Hull kalbėjo Anglija tuojau ištrauktų' pastaruosius 6 mėnesius 
labai įdomiai. Jis pareis- savo valdžią iš Indijos. Jis
kė, kad Uiką ir gerovę už- [ pareiškė, kad tokia indusų
tikrinti turės būti sudary- akcija neturėtų būti lei- i imtose pozicijose ir ginaj v • • 1 J • O • • v
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Us koks nors tarpUutinis 
mechanizmas. Nesusipra
timus išlyginti turės būti 
įsteigtas tarpUutinis teis
mas. Turės būti šudaryU 
kokia nors tarptautinė po- 
lierri£1 įstaiga taikti Urp 
tadtij' įtaikyti.

Pb Hifrb^tur&fr būti atsta-

dar-

poje. Be to, vienas lapelis 
ragino valdžią nuimti 
draudimą komunistų laik
raščiui “Daily Worker”, 

Praneša, kad per savaitę Rurįs yra uždarytas.

Nuskandino 15 Laivų
Naciai Veža Daug Karo 

Medžiagos I Bulgariją

ji nekariauja su Sovietų Ašies ^marinai nuskan 
Rusija, bet tik laikosi uz-

džiama trukdyti Suvieny-. savo žemę. 
tų Tautų veiksmus dėl i Kaip žinoma, sovietų 
pergalės Rytuose. [Rusija lapkričio 30, 1939

Sir Stafford Cripps į-'m. įsiveržė į Suomiją. Tik

dino sąjungininkų ir nei-, . . ,,,
tralių šabų 15 prekybinių nes non Pflverstl valdžias 
laivų Atlanto vakarinėje ilmtls akciJ°s Pnes kar.°
vandenyno dalyje. ivadus’ ,ku”e

sprendę ką daryti.

Ankara, Turkija, liepos 
Vadinasi, kaikurie žmo- 27 — Iš Turkijos praneša, 

kad Vokietijos naciai 
daug karo medžiagos: —

spėja nuo pavojaus ir ra
gina Ameriką,'kaip ir An
gliją, kurios turi ginti In
diją ir vesti karą pridPCFak 
poniją. įsnofl

karas Vokietijos, su Rusi
ja davė progą Suomijai 
ginklu atsiimti savo žemę 
iš okupantų sovietųj; ^

Jeigu Amerikos (raidžia

Hazlewood, Pa. — St. 
Ann’s KaUlikų. parapija^

apsi- Unkų, lėktuvų, bombų ir 
J kitokios medžiagos veža 

Yra ženklų, kad valdžia per Jugoslaviją į Bulgari-
yra taip pat apsisprendus

minėdama Vėbavos Dięriką daryti. Darbo ministe-• Y TT* T> * ' ' • A. • • XI • iną, pirko Karo Bonų ųž 
$liOQ0. ibh i (a

—10% Bonams —
''r f r

inoc

ris Ernest Bevin aiškiai1 
pareiškė, kad antrojo 
fronto . reikalautojai tik

J4- ’ q .
Prisibijoma,_ kad naciai, 

ir jų talkininkki nepultų] 
Turkiir SyiĮjjos, aorsi
kol kaš to n atoma.
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Antradienis, Liepos 28, 1942 M.

Naciai Dar Labiau Apsun
kina Ūkininkus

• “Deutsche Zeitung im
Ostland” (IV. 24) rašo, 
kad Estijoje buvo sušauk
ti estų apskričių viršinin
kai, valsčių seniūnai ir a- 
gronomai, Vokiečių gene
ralinis komisaras Lietz- 
mann išsitaręs: “Gyvento
jų pasitikėjimas savo ad
ministracija ir vokiečių 
vyriausybe turi būti ne tik 
išlaikytas, bet ir toliau 
augti. Juo daugiau sąvai-

kad sąžiningai atliktų 
maisto pristatymo prievo
lę. Vokiečių komisariato 
valdininkas paminėjo 
transporto sunkumus, ta
čiau “to nepaisant” turį 
būti pasiektas “kiekvienu 
atveju ir jokie nukrypimai 
nebus leidžiami”. Sviesto 
pristatymo prievolė esanti 
atliekama “gerai”, gyvu
lių — “patenkinamai”, bet 
“blogiau” su kiaulių pris
tatymu. Skysto kuro pris
tatymui traktoriams ne
galį būti didelių vilčių. 

Latvių direktorius išsi-cių ir menesių praeina nuo 
bolševikinio teroro galo, tarė, kad “esą vilčių” pa 
tuo labiau tie pasibaisėtini Į gerinti ūkininkų aprūpini- 
laikai užsimiršta ir tuo la
biau personaliniai atskirų

mą skalbimo priemonėmis 
ir naginėmis. Būsią “deda-

žmonių interesai vėl išky- jma pastangų aprūpinti 
la pirmon vieton”. Tuo 1 ūkininkus geležimi ir ki-
tarpu pirmoje vietoje turį 
būti karo reikalai. Svar
biausias uždavinys esąs 
galimai daugiau gaminti, 
kad “užtikrinus estų gy
ventojams ,kas reikalinga 
jų gyvenimui”, bet ir 
“frontui turi būti pristato
ma kasdien galimai dau
giau maisto produktų”. 
Toliau komisaras, sako, 
nes “prieš estų tautą aš 
neturiu paslapčių”. Tūks
tančiai estų karių stovį 
Rytų fronte. Komisaras 
baigė savo kalbą šiais žo
džiais: “Likimas mus su
vedė krūvon bendram dar
bui už estų tautos ateitų”.

Estų pirmasis krašto di
rektorius Dr. Mae kalbė
jęs, kad dar reikia nuga
lėti sunkumus, aprūpinant 
miestu^ maisto produk
tais. Ūkio direktorius. Dr. 
Wendt pranešė ,kad kiek
vienam ūkininkui būsią iš
duodami specialiai pasai, 
kuriuose būsiančios įrašo
mos prievolės ir teisės. 
Jau anksčiau tas pats vo
kiečių laikraštis rašė, kad 
“reprivatizuojant” žemės 
ūkį, būsią atsižvelgta, ar 
“sodybos pase” pažymėtos 
pareigos yra stropiai at
liktos.

Taip pat Latvijoje buvę 
sušaukti agronomai. Lat
vių generalinis direktorius 
žemės ūkio reikalams pa
reiškęs (‘Deutsche Zei
tung im Ostland’ IV. 24),

tais pramonės dirbiniais, 
bet tik “kiek leis karo są
lygos”. “Žemės ūkio ga
myba reikią išlaikyti ‘bent 
ligšioliniu mastu”.

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” (IV. 24) apraši
nėja, kaip Šiaulių srities 
vokiečių komisaras lankę
sis Telšiuose. Jis pareiš
kęs, kad ūkininkijos “di
džioji dalis” noriai atliku
si maisto pristatymo prie
volę. Tačiau jis “aštriais 
žodžiais” pabrėžęs, kad 
prieš visus, kurie šią prie
volę sabotuosią ir parda
vinės produktus mainų ir 
juodojoje” prekyboje, 

būsią imtasi “griežčiausių
priemonių”.

• Savitarpinės Pagalbos
Knpno apskrities komite
tas patvirtintas tokios su
dėties: pirmininkas — Au- 
gustauskas Vytautas, at
sargos pulk. Įeit.; nariai: 
Vyt. Moras, Kauno apskri
ties viršininko padėjėjas, 
kun. Juozas Dagilis, Jonas 
Sadūnas, Kauno apskri
ties agronomas, Ant. Pet
raitis, Kauno apskrities 
gydytojas, Liudv. Šimonė- 
lis, Pažaislio valsčiaus vir
šaitis; reikalų vedėjas — 
Kęstutis Daugirdas ,socia
linio aprūpinimo vadybos 
tarnautojas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvaiom purvinus karus Ir 

Mgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broaduray Bo. Boeton, M

• Spaudos žiniomis, iki 
šiol Vilniuje nubausta 782 
žmonės, kurie suvartoję 
daugiau elektros, nekaip 
jiems buvo leista. Ir atei
tyje tokius elektros “aik 
votojus” vokiečių teismai 
griežtai bausią.

• Generalinis komisaras 
išleido potvarkį, pagal ku
rį vyrai, gimę tarp 1919 ir 
1922 metų, turi užsiregis
truoti “pagalbinei tarny
bai transporto srityje”.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį
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Vidunaktinis laivo paleidimas į vandenį. Tai S. S. Willis Van Devan- 
ter, kuris buvo pastatytas per 53 dienas, Terminai Island, Calif. Šioje vie
toje pastatyti jau 37 Laisvės laivai.

Skelbia "Nežinia Kur
g —»g-g-Wcsanaais

• Kretingos teisinas skelbia
šiuos asmenis “nežinia kur e- 

» •sanciais
i

Edvardą Vojevodskį, kurio 
turto esančio Gargždų valsčiu
je, Trumpėnų dvare, Saulažo- 
lių kaime ir Gargždų miestely
je, globėja skiriama jo žmona 
Olga Vojevodskienė.

Leoną Ramanauską, kurio 
turto Palangos valsčiuje, Šven
tosios kaime globėju paskirtas 
jo brolis Vaclovas Ramanaus
kas.

Joną Kentrą, kurio turto Kar
tenos valsčiuje, Lukauskių 
vienkiemyje, Kretingoje ir Pa
langoje globėjais paskirti duktė 
Bronė Petronaitienė ir žentas 
Ignas Končius.

Zitą ir Liudą Viršilus, kurių 
turtui Kretingos valsčiuje, Pet- 
rikaičių kaime ir Kretingoje, 
globėja paskirta Vita Paulavi
čiūtė

Aleksandrą ir Emiliją Juoda
kius, kurių turto Kretingoje 
globėja paskirta motina ir uos 

.vė Paulina Vaitkienė.
Kazį Adomauską, kurio turto 

Kretingoje globėju paskirtas 
brolis Leonas Adomauskas.

Eleną ir Petrą Pol įkaičius ir 
Eleną Vilniškaitytę - Polikai- 
tienę, kurių turto globėja pas
kirta Agota Vilniškaitytę.

Juozą Andriejauską, kurio 
turto Kretingoje globėja pas
kirta sesuo Ona Andriejauskai- 
tė.

Juozą Losinską, kurio turto 
Šventosios uoste globėju pa
skirtas jo brolis Zigmas Losin- 
skas.

Zofiją Milienę. kurios turto 
Kretingoje globėju paskirtas 
jos brolis Alfonsas Kumponas.

Rokiškio teismas “nežinia kur 
esančiais” skelbia:

Raupį Joną, kurio turto Vy- 
žuonėlių kaime, Juodupės vals
čiuje, globėjajfco'pask irti Guzie- *
nė Uršulė ir Guzas Adomas.

Kepalą Petrą, kurio turto 
Kalvių kaime, Kamajų valsčiu
je, Rokiškid apskrityje, '

TIKEKiTE,'IAH/NE
• Tikėkite, ar ne... Pasaulio 

užmiršti tolimoj šiaurės ašiga
lio snieguotoj Alaskoj gyvento
jai irgi padarė griežtus pasi
ruošimus apsaugai nuo galimo 
oro bomberių užpuolimo. Jie, 
kai tik po Pearl Harbor pikto 
ir klastingo japonų užpuolimo, 
tuojaus padarę susirinkimą ir 
nutarę pastatyti iš sniego slėp
tuves, kuriose galima būtų lai
kyti šunis ir rogutes ir reikale 
patiems sulysti. Tuojaus parei
kalavo, kad kunigas daugiaus 
pamaldoms neskambintų var
pais, o varpus skambinti tik 
kaipo alarmą nuo besiartinan
čio pavojaus. Kartą esą eski- 
miečiai buvę dideliame išgąsty, 
kai šiaurės šviesioji pašvaistė 
atsimušė ant dangaus. Tąsyk 
jie buvo tikrame išgąstyj ir 
manė, kad japonai atskrido su 
bomberiais ir ištaškys jų snie
ge paskendusias lūšnas. Sako
ma, atsargą gėdos nedaro, bet 
dažnai bereikalingas išgąstis iš 
šalies stebint atrodo lyg ir be
reikalinga baimė. Vienok eski- 
miečiai sakosi “safety first”.
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ksikurių kolonijų su
žinota, kad merginos ypač su
sirūpinusios su savo garderoba. 
Norėtų žinoti smulkmenišką 
parengimų programą, kad pri
sitaikius su įvairiais apsiren
gimais. Tikrai džiugu, kad lie
tuvaitės tokios rūpestingos. O 

gal čia bus užmesta magiškoji 
meškerė... Juk praeities seimai 
daug ko pasako... Komitetai 
duokite smulkmeniškus paren
gimų aprašymus.

B Tikėkite, ar ne, bet dabarti
niu laiku pasiekta GĄSO taupy
mo bene aukščiausias laipsnis. 
Štai Bostono Poste įtalpintas 
pirmadienio, liepos 27 d., pa
veikslas, kuris parodo, kad di
džiuliame ir labai “busy” Tum- 
pike per mylią matosi vos vie
nas automobilius ir kitas 
beriedintis vežimas ir tas 
arklio traukiamas. Sakoma, 
kad pereito sekmadienio judė
jimas visuose keliuose buvo nu
kritęs tarp 75 ir 90 nuošimčiu.

.Reginą ir Juozą Šukius, kurių 
turto Rokiškio mieste globė
jais paskirti: Romualdas Dron- 
seika ir Anastazija Dibregienė, 
gyv. Rokiškyje, ir šukytė Karo
lina, gyv. Alytaus mieste.

Genovaitę Bieliūnienę - Stoc- 
kytę, kurios^ turto Audronių1 
kaime, Obelių1 vals., Rokiškio 
apskr., globėja paskirta Izabe
lė Stočkienė, gyv. Obeliuose.

Lionginą Putrinską, kurio
turto Vilkolių kaime, Panemu- j turto globėja paskirta jo žmona 
nio valse., globėja paskirta jo Ksavera Urbanavičienė.

žinia kur esančiais”:
Bronių Putrimą ir Oną Putri- 

mienę, kurių turto globėjais 
paskirti Veronika Putrimaitė - 
Šinkūnienė, gyv. Tauragnų val
sčiuje, ir Jonas Jakštonis, gyv. 
Vyžuonų valsč.

Kazį, Konstantino' sūnų, Kati
ną, kurio utrto globėjais pas
kirti Emilija Lėlienė, Birutė 
Katinienė ir Antanas Katinas.

Mykolą Urbonavičių, kurio

• Tikėkite, ar ne... Vėliausios 
žinios skelbia, kad dabartiniu 
laiku šalyje steigiama daug 
dirbtuvių, kurios džiovina kiau
šinius. Džiovinti kiaušiniai į 
miltų formą esą trijų rūšių — 
tik baltiniai, tik tryniai ir miš
rūs. Sakoma, kad labai prak
tiška ir gana paranku ir mažai 
sveria. Pavyzdžiui iš 52 svarų 
kiaušinių juos sudžiovinus su
grįžta tik astuoni svarai milte
lių. O skonis iš miltelių gamin
tų kiaušinių valgymui nesikei
čia. Sakoma, kad moterims vir
tuvėje labai parankus dalykas 
gamintis ką jos tik nori. Žino
ma, gali gaminti valgius ir vy
rai...

^Tikėkite, ar ne, bet įeip 
madą Bostono Metropolijoj 
rašyti skelbimus su “NO”, 
vyzdžiui: “No Sugar”, (tas . 
perėję), “No Gas”, “No BeeT’. 
Pastarasis pranešimas bene bus 
įdomiausias, nes jis paliečia 
dienos būtinybes maistą. Vals
tybės mėsos pristatytojai mušė 
telegramą į Washingtoną, kad 

tą reikalą skubiai patvarkytų, 
nes esą “in Middle West” yra 
perpildyti sandėliai tos rūšies 
mėsa.

DUOKIME JIEMS

L-50

paskirtas Kepalas Jonas1 *s*yv. 
i aus

sesuo Putrinskaitė - Klimienė 
Stefanija.

Antaną ir Kamilę Sčiukus, 
kurių turto Rokiškio mieste 
globėjais paskirti Jadvyga 
Ščiukaitė - Peseckienė, Kaune, 
ir Adolfas Sčiukas, Rokiškyje.

Vilkaviškio teismas pripažino 
"nežinia kur esančiu” Viktorą, 
Prano sūnų, Gražulį, kurio tur
tui Lobiškių kaime, Vilkaviškio 
valsč., globėja paskirta jo žmo
ną Ona Gražulienė.

Alytaus teismas skelbia “ne
žinia kur esančiais”:

Vladą Kazlauską, kurio turto 
Pošnios kaime, Miroslavo vals
čiuje, globėju paskirtas Vikto
ras Kazlauskas, gyv. Alytuje.

Stasę Bakūnaitę - Čepienę ir 
Kazį Čepą, kurių turto Rimėnų 
ir Korliškių kaimuose globėja 
paskirta Salomėja Bakūnienė, 
Kaune.

Veroniką ir Feliksą Navikus, 
kurių turto Dusmenų girininki
joje, Onuškio valsč., Trakų 
apskr., globėju paskirtas Alek
sandras Šukevičius, Alytuje.

Antaną Saulevičių, kurio tur
to globėja paskirta Ona Saule- 
vičiūtė - Kaupinienė, gyv. Ne
munaičio miestelyje, Alovės 
valsčiuje.

Radviliškio teismas skelbia 
“nežinia kur esančiomis” Mari
ją Skipitytę - Garbačauskienę ir 
Stanislavą Skipitienę, kurių 
turto Kalpokų vienkiemyje, 
Šiaulėnų valsč., Šiaulių apskr., 
globėju paskirtas Leonas Gar- 
bačauskas, Šiauliuose.

Kauno teismas skelbia “neži
nia kur esančiais” Pranę Grin- 
kevičųenp, ij- Juozą ^Grinkevičių, 
kurių turto Kaune globėja pas- 
kirta Ąnjamriu Kairiuųrene. 

teismas

c;,

Feliciją Lukaševičiūtę, kurios 
turto globėju paskirtas Zenonas 
Lelėnas.

Kazimierą Žulį, kurio turto 
globėja paskirta Teofilė Žulytė- 
Deveikienė.

Petrą Oželį, kurio turto glo
bė paskirta jo žmona Justina 
Oželienė, Utenoj.

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” (V. 13) aprašinė
ja, kaip Rygoje esantieji 
olandų nacionalistų parti
jos nariai šventė tos par 
tijos vado Mųsserto 48 me 
tų amžiaus sukaktuves. 
Iš įdėto paveįkslo matyti, 
kad paminėjime dalyvavo 
keli šimtai žmonių, kaip 
laikraštis sako, ūkininkų. 
Kažkoks olandas kalbėjęs 
apie uždavinius čia —Ry
tuose. Kokie yra šie olan 
dų nacionalsocialistų “už
daviniai” nieko daugiau 
neaiškinama, taip pat ne
pateikta jokių duomenų, 
ką šie olandai veikia Ry
goje.

Tenka prisiminti, kad 
ankščiau patys vokiečių 
laikraščiai rašė, jog olan 
dų nacionalsocialistai nau 
dojami ūkiams vadovauti 
okupuotuose Rytų Euro
pos kraštuose.

• Tikėkite, ar ne, bet per sek
madienio vieną dieną įvyko į- 
vairių nuotikių. Pavyzdžiui, Re
vere maudyklių pamaryj pražu
vo per 50 vaikų. Ištisą visą nak
tį Valstybės Policija buvo “bu
sy” ieškodama anų vaikų ir 
juos suradus pristatinėdama jų 
tėvams. —Patėmyta, kad Cam
bridge jaunoji porelė nuvyko ir 
parvyko moterystes ryšio gauti 
gatvekariu. Didžioji spauda tą 
faktą atžymėjo, kaipo patrio
tišką mostą, nes tai esą taupy
mas gaso ir padangų. —

• Tikėkite, ar ne... Vyčių sei
mas jau visai arti ir iš visų Dė
dės Šamo kolonijų vytukai ir 
vytukės labai stropiai ruošiasi 
atvykti į Bostoną Vyčių seimo

NomgijK Bažnyčia Nu
traukė Ryšius Su Qttfslingo 

Valdžia

• “Kauener Zeitung 
spėja, kad ateityje už nele- 
galę prekybą Lietuvos gy 
ventojai nebebūsią dau 
giau baudžiamai pigininė* 
mis bausmėmis. Už tokią 
prekybą būsią baudžiama 
S&junu, ligšiolin,ėd.
bausmes savo tikslo

i

Stockhdm, Švedija, lie
pos 27 — Šiomis dienomis 
Norvegijos Bažnyčios va
dai turėjo slaptą susirin
kimą Osloj, kur nutarė 
nutraukti visus ryšius su 
dabartine Quislingo val
džia, ir ne tik nutraukti 
ryšius, bet, jeigu bus rei
kalinga, išeiti griežtai 
prieš ją.

Vyskupai išleido raštą, 
kuris buvo skaitomas vi
sose bažnyčiose. Tame 
rašte aiškiai pasakoma, 
kad valdžia nesiskaito su 
kanonais ir principais. 
Taipgi nurodo, kaip Quis- 
lingo valdžia persekioja 
tikinčiuosius ir jų dvasiš
kius, net versdami išduoti 
išpažinties paslaptį®

TV 2OUi'fH
Pirk Defense Bond^j^amps! 

’ Remk šios šalies apsigynimą!

L-50 tai yra numeris, 
naujai įvestas Karo Pro
dukcijos Įstatymo, lie
čiantis telefonų medžiagų 
varžymų. Reiškia. kad 
varis, aluminum, guma, 
plienas ir kitokie rųateri- 
jolai. reikalingi telefono 
aptarnavimui, yra siun
čiami užjūrin. Jie yra ne
maloniai sutinkami, nes 
Jie ateina kaipo karo lai
vai, aeriplanai, granatos, 
tankai ir bombos.

KĄ TAI L-50 REJŠKJA 
TELEFONŲ VARTOTO

JAMS?
Šis įstatymas gali jus 
paliesti keliais atvejais... 
Gali jis sudaryti jums 
neparankumų, bet mes 
neprašome jūs, kad da
rytumei kas nereikalinga 
arba kas nepadėtų pada
ryti gyvenimų skurdų, 
nepakenčiamu tai grupei, 
kuri yrą viršui vaizduoja
mų.

KAIP JŪSŲ 

TELEFONO AP-
TARNAVIMAS

QALI BŪTI PALIESTAS 
Mes kiekvienų prašome, 
kųd cocialiai pasikalbė
jimai būtų ku,o trum
piausi. tokiu būdu gali 
būti išvengta telefonų ap
ribojimas.
Gal mums priteis prašy
ti privųčių telefonų var
totojus, pasidalyti telefo
no linijas su kaimynais, 
iki karui užsibaigsiant. 
Gal mes negalėsime įvesti 
jums telefono. Jei gyve
nat e netoli kareivinių, 
laivyno bazių ar karo 
industrijų. Bet tas gali 
atsitikti bile kur.

>. . Xaįj;i. jei virš minėti da
lykai įvyktų, atsimink.

I (H kad jūs prisidėsite pagel
bėti įstatymui L-50. kuris 
nuvers Hitlerį. Hirohito

u i gOJBL

and TELSGRASd COMPANY

v...
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Rostovas Ir Stalingradas
Vokiečiai buvo paskelbę, kad Rostovas jau paim

tas. Bet mūšiai ten tebeina. Pasirodo, kad paskelbi
mas buvo perankstyvas. Tačiau sunku tikėtis, kad jis 
ilgai išsilaikys. Aišku, kad ir Rostovo laukia Sevasto
polio likimas. Kad tas miestas labai svarbus, matyt iš 
to, kaip ryžtingai rusai jį gina savo didumu (turi apie 
pusę milijono gyventojų) ir ypač savo padėtimi Ros
tovas vienas iš svarbiausių Sovietų industrijos vieto
vių. Jis stovi prie Dono upės, netoli Juodųjų marių pa-1 
kraščio, tad faktinai skaitosi jūros uostu. Jis yra tar
si raktas į Kaukazo aliejų, kurs pristatoma į Rusijos 
miestus einančius iki Maskvai milžinišku požeminiu 
vamždžiu, apie 700 mylių ilgio. Nukirtus tą vamzdį, 
sovietija netenka aliejaus. Dėlto už Rostovą abi pusi 
taip atkakliai kovoja. Pereitą rudenį vokiečiai buvo 
Rostovą paėmę, bet sovietai atgal jį atsiėmė. Puose
lėjama vilties, kad ir dabar istorija pasikartos. Dėja, 
šįmet sovietų padėtis pablogėjo. Neteko Sevastopolio 
ir viso Krymo ,tad iš jūrų pusės Rostovas kaip ir ne
apgintas. Ir iš sausžemio vokiečių puolimas kur kas 
smarkesnis. Sovietų armija ginasi ryžtingai, bet tur 
būt jau gerokai pailsusi.

Kita opi vieta tai Stalingradas (buvusis Caricy- 
nas). Taip pat didelis miestas (apie 300,000 gyvento
jų), stovįs ant Volgos, pačioj jos platumoj, kokie 300 
mylių atstu nuo Kaspijos jūrių. Stalingradas tuomi 
garsus, kad ten pastatyta milžiniški prietaisai (trak
toriai) įvairioms mašinoms dirbti. Tai esąs sovietijos 
Detroitas. Be to, jis yra centras pirklybos su Kauka
zu ir Viduriniąja Azija. Apie Stalingradą jau praside
da Pakaukazės aliejaus laukai. Į šiuos du industrijos 
centru dabar nukreipti patys smarkiausi vokiečių 
smūgiai. Naciams skubu tuos miestus paimti. Jei pa
vyktų, tai Ukraina ir Kaukazas būtų nuo Rusijos at
kirsti. Pramonės ir maisto atžvilgiu tai būtų neapskai
čiuojami nuostoliai.

Rusai kovoja gerai. Naciai to nesitikėjo. Visu į- 
siutimu jie siekia sovietų armijas sunaikinti. Kol to 
nepadarys, jie negali girtis pilnai laimėję. Bet antra 
vertus, jei Rusija netektų pajėgų toliau sėkmingai ko
voti ,tai ir alijantų padėtis būtų labai pablogėjusia. 
Primygtinai raginama atidaryti Europos frontą. Ar 
tai įvyks, mes galim tik spėlioti. Karo vadovybė tokių 
dalykų neskelbia.. K.

Persikėlimui per vandenį mūsų kariai suranda naujus būdus. Štai 
pririštas automobilis, kurio ratai vandeny sukdamiesi traukia ant tilte
lio šarvuočius ir transportas eina sėkmingai prieš vandens srovę.

SPAUDOS APŽVALGA
Nr. 9 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y., 1942 m. liepos 20.

da lietuviu^ reikalauji, kąd 
Vilnius bitų vaistytą sos
tine ir šiandiena. Jo žo
džiais tariant: “Faktas e- 
sąs, kad Gedimino dinasti
jos sukurtoji tryliktam, 
keturioliktam ir penkiolik
tam šimtmetyje Lietuvos 

i vardu valstybė ir galutinai 
inkorporuota į Lenkiją 
1569 metais, niekuomet 
nebuvo etnografiniai ar 

į lingvistiniai lietuvių šalis. 
Gedimino dinastijos Lietu
va susidėjo arba iš etno- 

‘ grafiniai lietuviškų, arba 
į etnografiškai gudiškų plo- 
įtų, ir Vilnius niekuomet 
nepriklausė prie etnogra
finės Lietuvos. Ir kaip tik 
priešingai, kada po Gedi
mino mirties, keturiolikta
me šimtmetyje, Lietuva 
buvo padalinta tarp jo 
dviejų sūnų, Keistučio ir 
Algirdo, pirmasis gavo lie- 

| tuvių plotus, o antrasis 
baltgudžių, Keistutis savo 
sostinę įkūrė Trakuose, o

lų - amerikiečių pergalę ir Algirdas Vilniuje”, 
ant to bazuoja savo politi
nes kalkuliacijas.

Lietuvių, lenkų, latvių ir .
I estų teritoriją, kurią vo- Mackiew.cz meg.no įsves- 
kiečiai užkariavo prade- kad Vilnius niekuomet 
dant 1941 metų birželio nebuvęs Lietuvos sostine,

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

etno- 
ribas,

kurios visuomet, kaip try
liktame taip lygiai kaip ir 
šiandien, teapėmė tiktai 
labai mažą dalį Didžiosios 
Kunigaikštijos teritorijos, 
į kurią neįėjo net Vilnius.

Straipsnį baigdamas 
Mackiewicz pažymi, kad 
Vilnius esąs ne tik lenkiš
kas miestas, bet tai esanti 
lenkiško patriotizmo šven
tovė. Maršalas Pilsudskis 
paliepęs savo širdį palaido
ti Vilniaus karo kapinėse. 
Bet vis tik lenkų-lietuvių 
ginčas dėl Vilniaus esąs 
žymiai žemesnės vertės 
klausimas lyginant su ne
priklausomos Lietuvos 
klausimu.
Kokias tris mažas šalis

Rusija okupavo prieš 
dvejus metus?
“The New York Times” 

sekmadieninė laida veda
mųjų skyriuje. Kiekvieną 
sekmadienį duodama dvi
dešimts vėliausius pasau
lio įvykius liečiančių klau
simų. Atsakymai būna ki
tame puslapy j, taip kad 
savo išsilavinimą benorįs 
patikrinti skaitytojas vi- 
sumet gali savo atsakymą 
sulyginti su redakcijos pa
duotuoju.

Birželio 21 dienos laido
je buvo toks klausimas 
(Nr. 14): “Kokių trijų ma
žų kraštų karišką okupa
ciją Rusija pradėjo prieš 
dvejus metus pereitą sa
vaitę?”

Kitam puslapyje paduo
tas toks atsakymas: “Ru
sija užėmė Estiją, Latviją 
ir Lietuvą”.
Baltijos valstybės buvo 

pasiturinčios lyginant 
su Sovietais.
Nesenai Londone išėju

sioje knygoje “Borderline 
Tęsinys 6-tame puslapy)

*
i
l

l
i

Iš to ,kad Keistutis savo 
sostinę padaręs Trakuose,

va.- j. « mėn., pavadino “Ostland”. bet jis užmiršta paminė-
bet jų paduoti skaitmenys Kas bent kiek j ti, kad Trakai nuo Vilniaus 
negali būti rimta, traktuo- a su igtorija tuojau yra vos keli kilometrai ir 

Ijam. dėl dviejų lietuvių tebėsl kad tai s
t budo ypatybių. Pirmiau-

I. Angliškoji Spauda

Vilnius niekuomet nebu- wa,v„,u r.lllliau. ,
i. , ,. ’u .. . *•“ plotas Didžiosios Lietuvos — ---------»------ ------- •»—vęs Lietuvos sostine — šia, jie yra karsti katali- Kunigaikštijos Zigmanto okupuoti. Jeigu jau Vii- 

sako lenkas. ikai; antra, jie yra ūkinin- A t0 <jOgailaičio) vie- nius niekuniet nebuvo et-
.. ... lkV tauta arba kilę is ūki- ^^„,0 lafkais (1548 _ nografinčs Lietuvos sosti- 
išeinantis sa- ninku, labai pnsinsę pne ^572) ne, tai kodėl patys lenkai
Tablet” gegu- individualinės nuosavybės. Markipwip, nllrn. 1920 metais iš Lietuvos

žės 16 dienos numery^ i- Lietuva yra grynai žemės d k d vokiežiai favo. atplėštą Vilniaus srytį pa

kad Trakai, panašiai kaip 
ir Vilnius, buvo Lenkijos

c
z

d
o
r

Londone
vaitraštis

dėjo lenkų žurnalisto Sta- ūkio kraštas, jos ūkininkai rizuoja lietuvius prieš len- vadino “Vidurine Lietuva’
nislaw Mackiewicz straip-yra palyginti, pasiturin- kus Pe j - Pasaulinj (Litwa Srodkowa), Paga- 
snj Lithuania: an Outpost tys, todėl pagal Sovietų K „„„ vnuipčini Vilnin- liau paties Mackiewicz ar- 
of Catholic Europe”. ; terminologiją devyniasde- į įr Kaune spaudę lenkus, gumentas, kad Keistutis 

Savo pastaboje savait- šimts nuošimčių gyvento- favorizavę lietuvius. savo sostine pasirinko ar- 
raštis nurodo, kad §į0 turi būti laikomi pro- Vokietija buvusi pirmoji, tį Prie Vilniaus esančios 
straipsnio autorius yra lie- šariato pnesais , ir ga- kurį Vilnių grynai lenkiš- Trakus kaip tik ir rodo, 
tuvių kilmės lenkas (a limi„ kontrarevoUuciome- ką miestą ’prįskyrusi prie kad Vilnius visais laikais 
Pole of Lithuanian dės- • Bolševikų agitato- etnografįnės Lietuvos plo- ^uvo Lietuvos centras, 
cent), buvęs didelio nai, kūne karts nuo khrto tQ Tag pat esą daroma ir Mackiewicz savo straips- 
(great) konservatyvaus turėjo pasisekimo netur-, dal3ar Vokiečiai, girdi, ir nyje sako, kad po susijun-
laikraščio “Slowo” redak- tinguose Baltarusijos ar 
torius Vilniuje. I Lenkijos kaimuose, neiš-!

l Straipsnio pradžioje au- drįso net pasirodyti pasi- j 
----- Lietuvos kai-i

dabar esą agituoja lietu
vius prieš lenkus ir sako, 
kad ir jie esą gali save

• • •For Victory 
Buy

UNITED STATES DEFENSE

BONDS* STAMPS

torius pažymi, kad 1939 turinčiuose 
m. spalių mėn. Sovietų Są- muose-
junga pareikalavo Lietuvą Toliau p. Mackiewicz wicz nušviečia 
įsileisti Raudonosios Ar- prabėgom pamini, kad An- ginčą, kuris esąs sunkiai 
mijos įgulas į savo terito- glijoje, Amerikoje, Šveica- suprantamas užsienie- 
riją ir mainais gavusi So- rijoje ir prie Šv. Sosto Lie- į čiams. Šitas sunkumas ky- 
vietų okupuotą Lenkijos tuvos ministrai dar pripa- ląs iš terminologinio nesu- 

1 miestą Vilnių. Po Prancū- žįstami ,nors p. Lozoraitis sipratimo, būtent, būk tai 
zijos žlugimo 1940 metais Romoje gyvenąs kaip pri- į Vilnius buvęs Lietuvos 
bolševikai okupavo visą vatus asmuo. Visi tie mi- J sostine nuo keturiolikto 
Lietuvą ir inkorporavo į nistrai kaipo valstybės šimtmečio iki Lenkijos - 
Sovietų Sąjungą. | galvą tebepripažįstą Sme- j Lietuvos Respublikos pa-

Nors Sovietai ir pravedė toną. . dalinimo aštuonioliktam
žinomos rūšies plebiscitą, 1 šiaip lietuviai tikį į ang- šimtmetyje. Tas esą ir ve-

skaityti “valdovų tauta”. 
Labai savotiškai Mackie- 

Vilniaus

gimo su Lenkija lietuviai 
laisva valia priėmę lenkų 
kalbą, kultūrą ir pradėję 
jausti lenkišką patriotiz
mą. Aštuoniolikto šimt-1 
mečio gale ir taip pat per 
visą devynioliktą šimtme
tį Kaunas, Vilnius ir Mins
kas visiems stebėtojams 
atrodęs tiek lenkiškas kiek 
ir pati Varšava.

Lietuvių valstybė kaip ji 
egzistavo tarp 1918 ir 1940 
metų, anot Mackiewicz, 
negalinti būti laikoma įpė
dine senosios Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos,

I Need Your Help!

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk Uos šalies apsigynimą!

DANIEL A. LORD, S. J.
Vertė Bastūnas

Kunigo J. Karaliaus premijuotas 
vertimas.

Gaila
Prisipažįstu, jog gaila, kad pinigų klausi

mas ir reikalai turi būti taip glaudžiai suriš
ti su religija, su tikėjimu.

Kaip gerai būtų, jeigu kiekviena bažnyčia, 
išlaikius per devynerius metus gaidį, kuris 
sudedąs kiaušinį, iš kurio būtų galima išpe
rėti aitvaras. Tada klebonas, bent ko prirei
kus, pasišnekėtų su aitvaru, kuris tuojaus, 
atnešęs pinigus mestų juos žemėn prie kle
bono kojų ir atliktas kriukis. Na, tuos pini
gus praleidęs, klebonas vėl, be jokių ragini
mų ar zaunijinimų, pasišauktų savo aitvarą 
iš kiemo arba iš trobos lubų ir paaiškintų 
savo reikalus. Ištikimas aitvaras atneštų 

baldų, žvakių, varpų, altorių, pinigų net
kolektų.
Kaip patogu ir malonu būtų, jeigu per 
šias imtųlyti doleriais, kuriuos visi mes, 

lvus atkišę, su visu savo neva įgimtu duos

numu didingai ir nuoširdžiai dėtume į pinti
nę ar dėžutę. Nesineštume jų namon, kad 
jie kelionėje nesutirptų, kaip kad atsitiko 
žydams su mana iš dangaus.

Pinigai ant medžių neaugo
Tada mes statytume bažnyčias .mokyklas 

ir prieglaudas visai nesirūpindami apie ko
lektas, rinkliavas, aukas, bazarus, vakarie
nes, šokius, balius ir kitokius galus, kurie 
kiekvieną kleboną kamuoja, vikarus, ka- 
mendorius vargina ir parapijiečiams ramy
bės neduoda. Mes pastatydintume ligonbu- 
čius ir pavestume juos mūsų to aitvaro glo
bon. Kai tik prireikėtų naujų mokyklų, kole
gijų, pasirinktume sau gaidį, išlaikytume 
per devynerius metus, jis sudėtų mums 
kiaušinį, iš kurio būtų galima išperėti ait
varas. Ir atliktas kriukis.
• Tai iš tikrųjų graži svajonė. Be galo gra
ži. Kiekvienas klebonas ne kartą buvo to
kiose svajonėse paskendęs.

Bet, deja, dar kol kas pinigais nelyja, ir 
kiek teko girdėti, kišenėje jie nesidaugina, 
nei ant hiedžių neauga. Ir dėl paprasto, kas

dieninio patogumo negalima Šventų Mišių 
laikyti be namo parapijiečiams ir visiems ki
tiems Šventų Mišių išklausyti norintiems. 
Ir nežinia dėl kokios ten visai nesupranta
mos priežasties, mūsų žmonės nori ir reika
lauja, kad jųjų vaikučiai būtų mokomi gerai 
ir rūpestingai, tam tikslui parūpintuose 
kambariuose, rūmuose ,o ne kuriame slėny
je ar kur ant kalnelio, ar gatvėje. Net ir li
gonis reikalauja pastogės ir bent kokios love
lės.

O prie to nuostabiai nuoseklaus protavi
mo reikia pridėti, jog ligonbučiai ir visokie 
kiti rūmai patys, kaip grybai po pavasario 
lietaus, dygte nedygsta. Tokiems rūmams, 
tokioms įstaigoms reikalinga, būtinai reika
linga pinigų, pinigų ir dar kartą pinigų. Tuos 
pinigus reikia kaip nors surinkti. O valdžiai 
dėl kokių ten priežasčių, nelabai patinka, 
jeigu žmogus imi pats sau namie darytis 
banknotas ar pinigas.

Statytojai
Tiesą pasakius, mes katalikai čia, Ameri

koje garbės vardą užsitarnavome ir esame 
net ir kitataučių gerbiami, kaipo puikūs ir 
garbūs statytojai. •

Kažin ką pasakys ir pamanys žmonės ke

letą tūkstančių metų nuo šiandien, kai atkas 
mūsų civilizacijos laikotarpį ir ras tiek baž
nyčių, mokyklų ir visokių kitokių įstaigų 
vien katalikų, be jokios pašalinės pagelbos 
pastatytų? Kažin, ar jie nenusistebės tokiu 
katalikų darbštumu, jų veiklos platumu ir 
sumanumu? Kažin, ar jie nesistebės mūsų 
bažnyčių gražumu? Ir kažin, ką jie pama
nys, kai suras, kad mes tas bažnyčias statė
me ne tiktai didžiuose miestuose, bet ir ma
žuose miesteliuose ir kaimuose? Jie, iš tik
rųjų nusidžiaugs radę beveik visus puikius 
architektūros stilius, kuriuos visai skirtin
gų tautų žmonės pastatydino. Jie čia ras pui
kiai didingų Gotiko stiliaus katedrų ir gra
žiai kuklių, mažų bažnytėlių, ras senosios 
Romos bazilikų stilių, ras taipgi ir šios ma
dos kuo moderniškiausių stilių. Vienu žo
džiu, ras visų amžių, visų tautų visų žmonių 
aukščiausių idealų, tobuliausių troškimų į- 
sikūnijimą mūsų bažnyčių statyme bei sti
liuje.

Garsus Amerikos anglų kalba rašytojas, 
Sinclair Lewis kartą pastebėjo, jog gražiau
si ir puikiausi rūmai,, bet gurioje gatvėje, ar. 
kad ir bet khriime Aiieste, greičių greičiau
sia bus katalikų bažnyčia. (Ir tai/pastaba i§

vnekataliko!^ £Bus daugiau^
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4636. Karpus, Romanas (Jo-’kas, g. v. Ukmerge.

Marija

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran 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 sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

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

(Tąsa)
4615. Karkala, Kazys (Juo

zas), 39, sekretorius, g. v. Šau
kėnai.

4616. Karkalienė, 30, (su vai-į »
kais — 17, 9 ir 7 metų amž.).

4617. Karalius, Erikas, 40, g. 
v. Kaunas.

4618. Karmanas, Juozas, 57, 
dailidė, g. v. Vilnius.

4619. Karmanienė, Pranė, 54, 
g. v. Vilnius.

4620. Karobavičienė, Paulina 
(Vladas), 69, g. v. Juškoniai,
Rozalimas.

r .
4621. Karobavičiūtė, Stasė 

38, šeimininkė.
4622. Karoblis, Antanas (Ig

nas), 48, policijos viršininkas, 
g. v. Rimkūnai, Pumpėnai.

4623. Karoblienė, 38, šeimi
ninkė.

į __ r j

4624. Karoblytė, Janina (An
tanas), 20, studentė.

4625. Karosas, Juozas (Juo
zas), gimęs 1903, plomberis, g. 
v. Kaunas.

4626. Karosienė - Pakalnytė,
Karolina (Mikas), gimusi 1915, 
šeimininkė. ‘ '

4627. Karosas, Teodoras-Gie- į kuva.
» ■ i

drūtis (Juozas), gimęs 1939. j 4656. Karpuškienė, Anastazi-
4628. Karosienė - Gimbulaitė, ja, gimusi 1898, mokytoja, g. v. 

Darija (Martynas), 45, ūkinin- Baltininkai, Alytus.
kė, g. v. Vejeliškiai, Anykščiai.

4629. Karosas, Donatas (Kle
mensas) , 13. 7.

4630. Karosas, Jonas (Jur--! 4659. Karpuškis, ūkininkas,i. / |
gis), 66, ūkininkas, g. v. Kalve- g. v. Balninkai, Alytus, 
liai, Debeikiai. 4660. Karpovič, Teresė, 35,

4631. Karosienė, Domicėlė šeimininkė, g. v. Vilnius.
(Juozas), 50, ūkininkė, g. v.j 4661. Kartanas, Juozas (Ka- 
Kalveliai. zys), 28, samdinys, g. v. Paše-

4632. Karosas, Vladas (Jo- tė, Kėdainiai.
nasį, 25, ūkininkas. 4662. Kartanavičius, Bronius

4633. Karosienė, Antanina (Mikas), 40, ūkininkas, g. v.
(Kostas), 30, ūkininkė. į Milvydai, Šalčeninkai.

4^34. Karosaitė, Elvira (VIa- 4663. kartasinskienė, Marija
das), 1 metų amžiaus.

4635. Kamilienė, Elena (Jo
nas), gimusi 1907. darbininkė, 
g. v .Šiauliai.

.NuošaMi nuoįkro, karštomis' vasAros"dienomis, , <765. Kašję^itis, Viktoras, 
panašiai 3|ip šios dvi gražuolės, praleidžia įrie vsfa- '50> samdūi£š. £. v. Kdurias: 
dens karštas dienas, tūkstančiai šidš šalies gyventojų. 4706- Kastonaitienė - Snieč-

4665. Kartaševičienė, Ona 
(Marijus), gimusi 1910, šeimi
ninkė.

4666. Kartaševaitė, Elena 
(Zinovijus), gimusi 1929, mo
kinė.

4667. Kartaševas, Mikas (Zi
novijus), gimęs 1937. ,

4668. Kartaševas, Petras (Ži

nąs), 36, mokytojas, g. v. Po- 
lemonas, Kaišedorys.

4637. Karpuvienė - Laurina
vičiūtė, Vanda (Jonas), 31, 
mokytoja, g. v. Palemonas.

4638. Karpiūtė, Nijolė (Ro
manas), 10.

4639. Karpus, Viktoras (Ro
manas ), 4. i ..

4640. Karpalavičius, Jonas novUus) 1 . _
(Jokūbas), 27 .samdinys, g. v.
Kazlų Rūda.

4641. Karpauskas, Anicetas'
(Augustinas!, 54, g. v. 2. Kal-/Zin°^us);, J‘muĮ 

varija, Alsėdžiai.
4642. Karpauskienė, Marcelė 

(Petras), 33.
4643. Karpauskas, Tomas 

(Anicetas), 6.
4644. Karpauskas, Alfredas 

(Anicetas), 7.
4645. Karpavičius, Kostas 

(Antanas), 19, darbininkas, g. 
v. Šiauliai.

4646. Karpavičius, Viktoras,
40, darbininkas, g. v. Kybartai. . .

ActA'j iz •- - iru las), 62,invalidas, g. v. Vilnius.4647. Karpaviciene - Vizba- T__ „ ,C51

4669. Kartaševaitė, Zinaida 
(Zinovijus), gimusi 1933.

4670. Kartašovaitė, Katrina 
1932, mo

kinė, g. v. Ukmergė.
4671. Kartašovaitė, 

(Zinovijus), gimusi 1930, mo
kinė.

4672. Kartašovas, Jurgis (Zi
novijus), gimęs 1940.

4673. Karvelienė, Adelė (An
tanas), 35, ūkininkas, g. v. Vie- 
viržiai, Skiemonys.

4674. Karuža, Petras, ūkinin
kas, g. v. Gudakiemis, Onuškis.

4675. Karuža, Jonas (Kiri-

raitė, Marija (Pranas), gimusi 
1899, šeimininkė.

4648. Karpavičiūtė, Zita 
(Viktoras), gimusi 1934.

4649. Karpavičienė, Anasta
zija (Vincas), 38, ūkininkė, g. 
v. Margai, Bartininkai.

4650. Karpavičius, Kazys 
(Rapolas), 34, ūkininkas, g. v. 
Malinauska, Vilnius.

4651. Karpavičienė, Rozalija, 
32, ūkininkė.

4652. Karpavičiūtė, Marija 
(Kazys), 11.

4653. Karpavičius, Zbignie- 
vas (Kazys), 9.

4654. Karpavičiūtė, Vladė 
(Kazys), 6.

4655. Karpienė, Marta, 67, 
ūkininkė, g. v. Linkaičiai, Lin-

4657. Karpuška, Liugarta, 15.
4658. Karpuška, Mindaugas,1

4676. Karvelis, Jonas (Sil 
vestras), 32, geležinkelietis, g. 
v. Vievis.

4677. Karvelienė, Regina 
(Vincas), 26, šeimininkė.

4678. Karvelytė, Ona (Sil
vestras), 23.

4679. Karvelytė, Irena - Žibu
tė (Jonas), 4.

4680. Karvelytė, Elvira - Re
gina (Jonas), 2.

4681. Karvelis, Antanas (Vla
das), 40, ūkininkas, g. v. Vie- 
viržiai, Skiemonys.

4682. Karvelytė, Apolonija 
(Antanas), 14.

4683. Karvelis, Algirdas (An
tanas), 7 metų amžiaus, g. v.L
Vieviržiai, Skiemonys. .

4684. Karvelis, Ak vilius (An
tanas), 5.

4685. Karvelytė, Kazė (Ado
mas), 45, darbininkė, g. v. Vil
nius.

4686. karvelis, Stasys (Jo
nas), 31, inžinierius, g. v. Vil
nius.

4687. Karvelienė, . Uršulė 
(Motiejus), 35, telegrafiste, g. 
v. Vilnius.

4688. Karviu - Kuliša, Sta
sys, gimęs 1893, g. v. Vilnius.

4689. Kasakauskas, Mikas 
(Zigmas), 26, ūkininkas, g. v. 
Kiškeliškiai, Siesikai.

4690. Kasakauskienė, Marija 
(Medardas), 24, ūkininkė.

4691. Kascenskas, Juozas 
(Kazys), gimęs 1911, karinin
kas, g. v. Kaunas.

4692. Kasilauskis, Vladas, 55,

(Liudas), 32, ūkininkė, g. v. 
Gascevičiai, Jašiūnai.

4664. Kartaševas, Zinovijus
ZT . -v • (advokatas, g. v. Žarėnai.
(Jonas), gimęs 1903. utaun- Kasilauskienė, Cabudė,

i 40, šeimininkė.
į 4694. Kasilauskis (Vladas), 
9 metų amžiaus.

4695. Kasilauskytė (Vladas), 
7 metų amžiaus.

4696. Kasmauskas, Stasys 
(Jonas), 26, vežikas, g. v. Kė-

’ dainiai. . ;
4697. Kasperavičienė, Anelė 

g. v. Seirijai, Alytus.
i 4698. Kasperavičiūtė, Juzė 
{ (Motiejus), 33, siuvėja, g. v. 
j Alytus.

4699. Kasperavičius, Matas 
(Jonas), 36, mokytojas, g. v. 
Smiltynai. Panevėžys.

4700. Kasperavičienė, Ona, 
38, mokytoja.

4701. Kasperavičius, Keistutis 
(Matas), 9.

4702. Kasperavičius, Vaidotas 
(Matas), 6.

4703. Kasputis, Juozas (Juo
zas), 40. samdinys, g. v. Vir
balis.

4704. Kasteckas, Mykolas 
(Andrius), 53. gėlininkas, g. v. 
Ukmergė.

Long Beach, Kalifornijoj buvo manyta, kad išplautas japonų submarinas, kai ‘lifeguards’ iš
traukė įkritusį į vandenyną oro baliūną, kuris, matyt, buvo nukritęs.

kaitė, Euliolija (Bronius), 30, 
šeimininkė.

4707. Kostonaitytė, Imutė 
(Viktoras), 3.

4708. Kašauskas, Stasys, 28, 
samdinys, g. v. Kretinga.

4709. Kašauskienė, Stasė i 

(Steponas), 23, samdinė.
■» X .

4710. Raškauskas, Adomas
(Jurgis), 40, knygvedis, g. v. (Stasys), 10, mokinė.
Utena.

471L Kaštalskis, Stasys (Jo
nas), 38, g. v. Vilnius.

4712. Kašuba, Vincas (Auta- 
nas), 42, mokytojas, Marijam
pole.

4713. Kašubienė, Agota, 35, 
mokytoja, g. v. Marijampolė.

4714. Kašubaitė, Ramutė 
(Vincas), 8.

4715. Kašuba, Rimantas 
(Vincas), 5.

4716. Kata vičius, Petras (An
tanas), 40, ūkininkas, g. v. Už
paliai, Tytuvėnai.

4717. Katelė, Jonas (Anta
nas), 30, karininkas, g. v. Vil
nius.

4718. Katilienė - Pranaitytė, 
Gailutė (Antanas), 20, studen
tas, g. v. Kaunas.

4719. Katilienė, Stasė, 75, šei
mininkė, g. v. Kaunas.

4720. Kaltinienė - Šaltenytė, 
Anelė (Pranas), gimusi 1898, 
samdinė, g. v, Kaunas.

4721. Katilius, Izaijas - Ema
nuelis, gimęs 1929, mokinys.

4722 . Katilius, Algimantas 
(Juozas), gimęs 1926, mokinys.

4723. Katiliūtė, Anelė - Rūta
(Juozas), gimusi 1932, mokinėj (Jonas), 41, šeimininke.

4724. Katiliūtė, Teresė - Irę- 4757. Kavaliauskaitė, Janina
na (Juozas), gimusi 1934.

4724. Katinas, Kazys (Kos
tas), 60, ūkininkė, g. v. Rašė, 
Utena.

4726. Katinskas, Leonas, 82, 
g. v. Teneniai, Kvederna.

4727. Katkus, Antanas (Liu
das), gimęs 1900, samdinys, g. 
v. Rotinėnai, Alsėdžiai.

4728. Katkuvienė, Elena, gi
musi 1908. šeimininkė.

4729. Katkaitė, Rita (Anta
nas) , gimusi 1936.

4730. Katkevičius, Jonas (Jo
nas), gimęs 1909, samdinys, g. 
v. Radviliškis.

4731. Katgevičienė, Monika.
4732. Ratkevičiūtė, Laimė 

(Jonas).
4733. Katkovska, Elena (Zig

mas), gimusi 1924, mokinė, g. 
v. Vilnius.

4734. Kaulakis, Kostas (Juo
zas), 42, ūkininkas, g. v. Vatu- 
šai, Rietavas.

4735. Kaulakis, Juozas (Juo
zas), 35, g. v. Židikai.

4736. Kaulakis, Mečys (Jero
nimas), 34, samdinys, g. v. 
Silvestrai, Laukuva.

4737. Kaunas, Jonas - Leonas-~ < r ■ t • • ,
Keistutis. 31, (Jonas), karinin
kas, g. v. Vilnius.

4738. Kaunienė - Šidzikauskai-

v. Marijampolė.

' 4t74. Kazakevičius. Kazys 
tė. Chta (Bernardas); 35, mo- (Matisl. 41/ darbininkas, g. v.

kytoja, g. v. Kybartai. Marijampolė.

4739. Kaunaitė, Jūratė (Jo
nas), 6.

4740. Kauneckas, Bronius 
(Domininkas)), gimęs 1909, 
karininkas, g. v. Kaunas.

4741. Kaupienė, Ona (Ignas), 
šeimininkė, g. v. Kaunata-

4742. Kaupaitė, Danguolė

4743. Kaupas, Etas (Stasys), 
8 mokinys.

4744. Kaupas, Sigitas (Sta
sys), 6. .

4745. Kaupas, Jonas (Juo
zas), 26, karys, g. v. Lentvaris.

4T46. Kaušys, Petras (Do
vydas), 47, technikas, g. v. Bir
žai.

4747. Kavalčiukas, Pranas, 
30, darbininkas, g. v. Kaunas.

4748. Kavalčiukienė, Kazė 
(Jonas), 30, darbininkė.

4749. Kavalevskis, Julius 
(Augustinas), 34, ūkininkas, g. 
v. Adutiškis.

4750. Kavaliauskas, Kazys 
(Kazys), 30, knygvedis, g. v. 
Marijampolė.

4751. Kavaliauskas, Pranas 
(Feliksas), 50, g. v. Raseiniai.

4752. Kavaliauskienė, Kazė, 
55, šeimininkė, g. v. Raseiniai.

4753. Kavaliauskas, Pijus 
(Pranas), 17.

4754. Kavaliauskaitė, Jadvy-; 
ga (Pranas), 15, mokinė.

4755. Kavaliauskas, Juozas 
(Simas), 51, ūkininkas, g. v. 
Vastapai, Alunta.

4756. Kavaliauskienė - Kerytė

(Juozas), 20, ūkininkė.
4758. Kavaliauskas, Stasys 

(Juozas), 18, ūkininkas.
4759. Kavaliauskaitė, Eugeni

ja (Juozas), 16.
— .. . Zigmas

g. v. Vilnius.
4761. Kavaliauskienė, Marija, 

56, šeimininkė, g. v. Vilnius.
4762. Kavaliūnas, Juozas, 48,

ūkininkas, g. v. Visčiakaimis, 
Vilkaviškis. *

4763. Kavaliūnienė, ūkininkė.
4764. Kavaliūnaitė (Juozas).
4765. Kavaliūnas (Juozas).• » ? ..... . Z
4766. Ra Valiūnas (Juozas).
4767. Kaveckas, Bogdan (Zig

mas), 36, advokatas, g. v. 
nius. ..

4768. Kaveckienė, Idalia, 35.
4769. Kaveckis, Andrius 

(Bogdan), 2.

4770. Kazakauskienė, Felici
ja ^Aleksandras)), 65, šeimi
ninkė, g. v. Kaunas.

4771. Kazakevičius, Kazys 
(Balys), gimęs 1908, g. v. Šven
čionys.

4772. Kazakevičienė (su 
kais.)

4773. Kazakevičius, Stasys 
(Adomas), 40. darbininkas, g.i

4795. Kazlauskas, Jokūbas 
(Arnas), 58, dailidė, g. v. Jo
nava.

4796. Kazlauskienė, Ilionija, 
55, šeimininkė.

4797. Kazlauskas, Viktoras 
gimęs 1888, mokytojas, g. vieta 
Zuikinė, A. Panemunė.

4798. Kazlauskienė, Jadvyga 

(Pranas), 47, mokytoja.
4799. Kazlauskaitė, Irena 

(Viktoras), 18, mokinė.
4800. Kazlauskaitė, Viktorija 

(Viktoras), 16, mokinė.
4801. Kazlauskas, Mikas, 16, 

mokinys, g. v. Vilnius.
4802. Kazlauskas, Juozas, 45, 

mokytojas, g. v. Girininkai, 
Pakuonis.

4803. Kazlauskas, Julius (Jo
kūbas), 35, inžinierius, g. vieta 
Biržai.

4804. Kazlauskaitė, Marija 
(Stasys), gimusi 1905 .tarnai
tė, g. v. Kaunas.

4805. Kazlauskas, Otonas 
(Povilas), gimęs 1901. samdi
nys, g. v. Vilnius.

4806. Kazlauskienė, Ona 
(Vincas), 64, šeimininkė, g. v. 
Vilnius.

4807. Kazlauskas, Pranas 
(Jonas), 31, g. v. Kaunas.

4808. Kazlauskienė, Stefa 
(Pranas), 28, g. v. Kaunas.

• 4809. Kazlauskienė, Juzefą,
75, šeimininkė, g. v. Kaunas.

4810. Kazlauskas, Kazys 
(Antanas), 42, teisių patarėjas, 
g. v. Kaunas.

4811. Kazlauskas, Teofilius 
(Silvestras), 55, ūkininkas, g. 
v. Kalnėnai, Telšiai.\ 'r* - A,. . t

4812. Kazlauskas, Juozas 
(Juozas), 17, pardavėjas, g. v., i. . !-
Marijampolė.

; 4813. Kazlauskienė, Elena
(Petras), 50, slaugė, g. v. Za
rasai.

* (Bus daugiau)

4775. Kazakevičius, Aleksan
dras, 55 (su šeima), samdi-

. . ■ ' . .............. ... .. t .

nys, g- v. Sovaičiai, Mažeikiai.
4776. Kazakevičaitė, Viktori

ja (Otonas), 19, siuvėja, g. v: 
Vilnius.

4777. Kazelienė, Sofija (Ju
lius), 62, ūkininkė, g. v. Lai
čiai, Alunta. . ,

4778. Kazela, Vladas (Stasys) 
28, ūkininkas.

4779. Kazėnas, Petras (Anta- 
nas), 78, ūkininkas, g. v. Tur
geliai. Vilnius.

4780. Kazenienė .Marija (Au
gustinas), 53, ūkininkė, g. v. 
Andriejavas, Trakai.

4781. Kazėnienė, Sofija, 68, 
ūkininkė, g. v. Prapuntai, Šve- 
nežeris.

4782. Kazėnas, Antanas (An
tanas), 28, darbininkas, g. v. 
Kaunas.

4783. Kazikevičiūtė, Grasė 
(Antanas), 26, darbininkė, g. 
v. Biržai.

4784. Kaziliūnas, Leonas, 40, 
policininkas, g. v. Vilnius.

4785. Kaziliūniene, Vitalija, 
30, g. v. Vilnius.

4786. Kaziliūnas, Algimantas 
(Leonas), 8.

4787. Kaziliūnas, Vytautas 
(Leonas), 116 metų amžiaus.

4788. Kaziol - Paklevskis, Ka
zys, 38, (su šeima), ūkininkas, 
g. v. Vilnius.

4789. Kaziukonaitė, Vanda, 
9, g. v. Alytus.

4790. Kazlas, Pranas (Vin
cas), gimęs 1907, mokytojas, 
g. v. Panevėžiukas, Babtai.

4791. Kazlienė - Tatarūnaitė,
». »/. ) • i
Juzė, 29, šeimininkė (su 2 ką 
tik gimusiais kūdikiais).

4792. Kazlaitė, Birutė (Pra
nas ), 6.

4793. Kazlas, Algimantas 
(Pranas)), 4.

4794. Kazlas, Donatas (Pra
nas), 2.

smagu «$i&rtš
Iš Geros Maldaknyges

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių ... $2.50

DIEVAS SO TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.------------------------------------------......... .......... 35c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai --------------- $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
su kablke------------------------------------------------------------------ $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
t 555 PUSI...........,----------------- ----------..........................$2 75

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi.......... ................. .............. 65c.

VYRAI BROLIAI, speciaM vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai....................... $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............. ........... 20c.

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai, 288 puslapiai. Kaina ................................. $1.50* ' V

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršelį#!,
328 puslapiai. Kaina ........................... ..... .?...„....... '............ 65c.

"DARBININKAS" r
* ..a £ ■■ ■ 4!. • :i7Hr<ut • . •J’iubo •:«»



1 *

Anįradienis, Liepos 28, 1942 M. DAaajfrlNKAS
Itijo- -.-. .. <*s!£*xxx . •T įt .' Tį)*/*Y' ■■>•«. #■■ ■MEILES

*W
Veda TT. JĖZUITAI

Sakoma, kad šis Missouri valstybės ūkininkas ilgai nesiryž prašyti lietaus, nes štai nuo 
lietaus išsiliejusi upė užliejo jo 60,000 akerių ūkį, padarydama apie $3,000,000 nuostolių.

■ '^'T

Kad Drąsiai Darytume Gera 
lt Vengtume Blogo

(Mėnesinė Intencija)
Jei nematytum, tai netikėtum, kad žmogus galė

tų taip greitai išversti ne vien savo kailį, bet ir širdį. 
Štai vaikinas sekmadienio rytą suka bažnyčioje ro
žančių, skaito maldaknygę, po pietų, klausykis, ir be
giedos saliūne “girtuoklių gadžinkas”. Štai vyras gerų 
žmonių kompanijoje skundžiasi, kad šiais laikais iš
tvirkę ir tikėjimo nustoję žmones. Susitiks tas pats 
vyrelis taip vadinamą laisvamanį, ir tylės, kaip žemę 
>ardavęs, kai tas ims niekinti tikėjimą, dergti kuni
gus, ar pasakoti šlykščius juokus. Gal dar net pats 
primes vieną kitą “riebų” žodį. Graudenasi moterėlė 
eidama išpažinties apkalbėjusi savo drauges, sukėlusi 
barnius draugijoje. Vargiai praeina dienelė po išpa
žinties, jau ir perkratinėja savo pažįstamųjų ydas su 
draugėmis susitikusi. Ne viena mergaičių šlykštisi 
matydama savo drauges geriant, rūkant, po smukles 
landant. Praeina keli mėnesiai, kartais metai, jau ir 
ta “geroji” eina tais pačiais keleliais, kaip jos pas
merktosios draugės. Kas taip greitai išveja žmogų iš 
doro kelio į visokius šunkelius? Yra daug įvairių prie
žasčių. Šį kartą noriu iškelti tik vieną. O ji yra viena 
iš stambiųjų. Tokia stambi, kad Šv. Tėvas matė reika
linga užduoti Maldos Apaštalavimui melstis už ją per 
visą rugpiūčio mėnesį. Kas ji? ŽMONIŲ BAIMĖ.

Taip, daugelis vyrų, moterų, vaikinų ir merginų 
nustoja darę gera ir ima daryti bloga vien dėlto, kad 
bijo, ką pamanys, ką pasakys žmones.

Ne vienas vaikinas, ne viena mergaitė ištvirksta, 
pameta tikėjimą, kadangi bijo išsiskirti iš kitų. Bijo 
būti kitokesni už viMis. Imkime dar keletą pavyzdžių.

Kaip sunku prikalbinti vyrus eiti dažniau prie 
šventos Komunijos. Net ir vadinamus geresniuosius, 
kurie kas sekmadienį eina bažnyčion. Paklausk jų, 
kodėl neini? Labai dažnai išgirsi atsakant: “Kaip aš ei
siu, draugai juoksis. Nenoriu būti davatka laikomas”: 
Kodėl taip sunku yra privesti išpažinties atšalėlius 
vyrus ir moters? “Kaip aš eisiu”, sako. “Tiek metų ne
buvau, ką sakys pamatę mano draugai?” Ir laukia, ir 
neina, nors sąžinė sako reikiant taisyti savo gyveni
mą. BUO, kad draugai nesijuoktų! Kiek vaikinų ir 
mergaičių ima gerti, landyti po visokius blogo vardo 
urvus, BIJODAMI, kad kiti nepavadintų jų vaikais, ne 
moderniškais, pienburniais. Nori pasirodyti vyras -— 
nusigerk. Nori pasirodyti mergina, nebe vaikas — tu
rėk keletą vaikinų, nors dėlto tektų tau suteršti savo 
skaistybę. Neturėsi vaikino — draugės juoksis. Taigi 
ir čia, bijoma ištvirkėlių pašaipų, todėl ištvirkaujama. 
Bijoma bedievių pašaipų, todėl apleidžiami sakramen
tai, todėl burnojama prieš tikėjimą. O, kiek blogo pri
daro tas bijojimąsis žmonių! Jis priverčia su karveliais 
burkuoti ir su vilkais staugti!

Ar pagalvoja kada nors tie žmones, kaip žema ir 
negarbinga yra paisyti, ką sakys žmones? Juk tai pa
verčia žmogų bailiu pataikūnu, veidmainiu! Su dorais 
nuduoda dorą, su nedorais nedorą. Juk tai atidengia

• Visoje Europos spau
doje vis dar reiškiamas di
delis susidomėjimas sovie
tų užsienių reikalų komi
saro Molotovo kelione į 
Londoną ir Vašingtoną bei 
jo pasirašytais susitari
mais. Jeigu Vokietijos ir 
jos kontroliuojami laikra
ščiai be jokių rezervų iš
veda, kad Anglija “parda
vė bolševikams Rytų Eu
ropos valstybes, jų tarpe 
ir Pabaltijį”, tai pav., nei 
šveicariecių, nei švedų 
spauda nėra tokia katego
riška savo tvirtinimuose. 
Taip pat tenka konstatuo
ti, kad visa demokratinių 
Europos valstybių spauda 
griežtai pasisukę už Pa
baltijį, į kurį vis dar kėsi
nasi Maskva.

koma, kad pagelba labai sėkminga.

šlykščią savimylą. Toks pataikūnas laukia iš visur 
pagyrimų, šiokio tokio pelno, ir vengia dėl savo įsiti
kinimų (jei tokių turi širdies gelmėse) nors kiek nu
kentėti. Kaip tas pasakos čigonas, jis bus tokio tikė
jimo, kokio nori, kad tik išsisuktų iš kalėjimo už ark
lo pavogimą. Tai avių natūros žmonės: kur bėga vie
na, ten bėga ir kitos. Tai vyrai be nugarkaulio. Jie nie
kada negali pastovėti savo kojose, smunka, drimba, 
tartum tešla. Iš tokios tešlos kepami ne vien tikėjimo, 
bet ir tautos išdavikai.

Bet atsiminkime, būdami katalikai, 
negalime BOTI, KAIP VISI!

Mes turime drįsti būti kitoki. Mums reikia visa 
galva išsikišti iš minios, o ne iš gėdos kūprintis ir toje 
minioje slapstytis: “Kas tik išpažins mane žmonių 
akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo danguje esančio 
Tėvo akivaizdoje; o kas manęs išsigins žmonių aki
vaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo danguje esančio Tėvo 
akivaizdoje”. Šviesa visada išsiskiria iš tamsumos. 
Katalikai turi būti pasaulio šviesa: “Jūs pasaulio švie
sa... Nedegama žiburio ir nededama jo po saiku, bet į 
žibintuvą, kad šviestų visiems, kurie yra namuose” 
(Mt. 5, 14, 15). Krikščionies mintys, žodžiai ir darbai 
privalo būti geresni už ne katalikų ir kaip tokie paste
bimi: “Jei jūsų teisybė nebus pilnesnė už rašto žinovų 
ir parisiejų, jūs neįeisite į dangaus karalystę” (Mt. 5, 
20). Mums nevalia bijotis ir slapstytis, jei kas norėtų 
už tiesą mus persekioti: “Palaiminti, kai jums pikt
žodžiauja ir persekioja jus dėl manęs. Džiaugkitės ir 
linksminkitės ,nes jūsų užmokestis gausus danguje” 
(Mt. 5, 12). Kadangi pirmieji krikščionys nesigėdijo 
būti kitokesni už pagonis, kadangi jie džiaugėsi galį 
savo galvas paguldyti už mylimą Išganytoją, todėl 
taip greitu laiku krikščionybė paplito pasaulyje, nors 
buvo aršiausiai persekiojama. Tokių drąsių katalikų 
mums reikia ir šiandieną. Bet krikščioniška drąsa yra 
Dievo dovana. Jos reikia išmelsti. Todėl Šv. Tėvas da
vė Maldos Apaštalavimui intenciją melstis, aukotis ir 
kentėti per visą rugpiūčio mėnesį, kad darytume gera 
ir vengtume blogo, nepaisydami, ką manys, ar ką sa
kys žmones.

Bet kad mūsų maldos išklausymas būtų tikresnis, 
tai paremkime ją darbais.
1. Patys niekada nesišaipykime iš savo artimo gerų 

darbų: kad eina dažniau prie sakramentų; kad ne
geria; kad turi didesnę šeimynėlę ir pan...

2. Matydamas užpultą Ir ujamą kataliką, padėk jam 
apsiginti. Tegu pajunta nesąs vienas. Guldykime 
už vienas kitą savo galvas.

3. Pats daryk tai, ką liepia tavo tikėjimas ir sąžinė: ar 
tave kas girs, ar peiks.

4. Atsimink: mūsų tikėjimas nieko blogo, ko
tektų gėdytis pasaulio akyse, nemoko. Priešingai, 
mūsų tikėjimas reikalauja iš mūsų tokio tobulo gy

Mes jau pateikėme iš
traukas iš Europos laikra
ščių. Dabar pacituosime 
dar visą eilę spaudos reiš
kiamų nuomonių.

Luzerno socialdemokra
tų dienraštis “Freie Inner- 
schvveiz” analizuoja bolše
vikų pasižadėjimus, ypač 
Atlanto Charterį ir Roose
velto “keturias laisves”. 
Laikraštis dėl to sako: — 
“Tai leidžia tikėti, kad

Leonas XIII rašė: “Mes norime, kad visi klebonai 
ir dievobaimingų kongregacijų vedėjai rūpintųsi įves
ti ir globoti M. Apaštalavimą savo parapijose ir kon
gregacijose”.

Benediktas XV: “Mes karštai pavedame M. Apaš
talavimą VISIEMS TIKINTIESIEMS BE IŠIMTIES, 
trokšdami, kad visi pasistengtų prie jo prisidėti”.

Ir kiti Popiežiai ir šimtai vyskupų raginte ragina 
visus prisidėti prie M. A. Tai, matyti, kad jie laiko M.
A. labai reikalingą mūsų Bažnyčiai.

Apie M. A. naudingumą ir gražumą bus visa eilė 
straipsnelių kituose “Darbininko” numeriuose. Šį kar
tą noriu išaiškinti, kokios lengvos ir visiems prieina- §ov. Rusija reviduos savo 
mos yra M. A. pareigos. Net ir labiausiai darbais apsi- santykius su Suomija ir 
krovęs žmogus, net ir ligonis ir vaikas gali būti geras, Pabaltijo valstybėmis”. 
M. A. narys, daryti be galo daug gero Bažnyčiai ir pel- Toliau laikraštis rašo: — 
nyti sau nepaprastai daug malonių. “Pagaliau, egzistuoja Roo-

Kas reikalinga daryti, nėrini tapti tikru M. A. ūkimai “tikdėnais1^

, ■ 1 L gyvybingų Suomijos ir
1. Įrašyti savo vardą ir pavardę į M. A. skyriaus Lenkijos būtinumo, bet ir

knygas. dėl Pabaltijo valstybių ne-
2. Kiekvieną rytą paaukoti Dievui savo mintis, priklausomybės”,

žodžius, darbus ir kentėjimus, suvienytus su šven-j “Glarner Volksblatt” 
čiausios Jėzaus Širdies maldavimais, už M. Apaštala- primena, kad Roosevelto 
vimo intencijas. Štai ir viskas. 1 vedamoji mintis pokari-

Kaip tai viskas? O kur mėnesinė komunija? kur n^am sutvarkymui reiš- 
kasdieninė paslaptis rožančiaus? kur susirinkimai, 
nario mokesčiai?

Paslaptis rožančiaus yra kalbama tik tų, kurie) 
nori priklausyti prie antrojo M. A. laipsnio. Kas pasi
tenkina pirmuoju laipsniu, tam gana rytmetinio pasi
aukojimo. Mėnesinė ar savaitinė komunija prakti
kuojama tik trečiojo laipsnio narių, kurie jau ypatin
gu būdu yra pamylėję švenčiausią Jėzaus Širdį, ir no
ri jai ypatingo malonumo padaryti. Bet pirmo laipsnio 
nariams gana kalbėti kas rytą savo paaukojimą žo
džių, darbų ir kentėjimų.

M. Apaštalavimas nuo savęs neuždeda jokių mo
kesčių. Jei patys nariai nori, tai gali, laisvai susitarę, 
susimesti pinigų įvairiems reikalams, bet čia nėra jo
kios prievartos. Jei kas nori, jei kas turi laiko, jei kas 
įdomaujasi dvasiškais dalykais, gali susieiti į mene- į ar^' .. 
sinius susirinkimus. Čia jie išgirs mėnesinės intenci- ono Pranesimas uodą 
jos paaiškinimą ir kitų gerų dalykų. Bet kas į tuos su
sirinkimus negali, ar nenori eiti, tam nėra jokios pa
reigos. Jis gali būti geras M. Apaštalavimo pirmojo kad tie kiausimai bu’s ga_ 
laipsnio narys, jis gali daryti labai daug gero VIEN iutinai sutvarkyti taikos 
TIK ĮSIRAŠYDAMAS Į PIRMĄ M. A. LAIPSNĮ ir kas 
rytas padarydamas minėtą pasiaukojimą.

Kodėl aš taip labai pabrėžiu, jog daugiau nieko 
nereikia tik pavardę įrašyti ir rytmetinį pasiaukoji- 

mumsįm4 kalbėti? Todėl, kad patys AI. A. įstatai tai,pabrė- pažinti Atlanto Charterio, 
žia. M. A. steigėjai žinojo gerai, kad daugelis žmonių j kurias po karo garantuo- 
negali, ar bent įsivaizdina negalį kalbėti kas dieną' Jama tautų laisvė ir sau

kiasi taip: tikėjimo ir žo
džio laisvė, laisvė nuo 
skurdo ir baimės Ameri
kos Jungtinės Valstybės 
norinčios išnaikinti visus 
tironus ir visus “gėdingus 
smurto rėžimus”.

“Luzerner Tagblatt”, at
pasakojęs bolševikų atsi
žadėjimus dėl teritorijų, 
rašo: “Čia pirmoje eilėje 
kyla klausimas dėl tų kra
štų, kuriuos Sovietų Rusi
ja įsijungė į Maskvos val
džią savo ekspansijoje į 
Vakarus prieš vokiečių-ru- 

Oficiozinis Lon- 
nešimas duoda 

suprasti, kad Anglijos po
zicija tais klausimais nie
ku būdu nėra suvaržyta ir

derybose’
“Neue Zurcher Zeitung”

korespondentas rašo, kad 
Londono įsitikinimu pri-

gumas. Anglų ir amerikie
čių, o taip pat mažųjų a- 
liantų sluoksniuose esąs 
reiškiamas pasitenkini-

O kas negali kas rytą paaukoti Dievui savo minčių, f priklausomybė ir Iaisvas 
žodžių, darbų ir kentėjimų? Tai gali ir darbininkas, apsisprendimas pripažinti 
ir prof esi jonalas, ir senas ir jaunas, ir vaikai, kurie) jeįgu ne įsakmiai, Ui bent 
jau yra pramokę kalbėti savo rytmetinius poterius, pagal prasmę”.
M. Apaštalavimas reikalauja tik to, ką kiekvienas-------------------------------- —
protingas žmogus, net ne katalikas, turėtų daryti kas
dieną ir be M. Apaštalavimo raginimo. Taigi pagrindi
nės pareigos M. A. narių yra labai lengvos. Bet tų pa
reigų pasėkos, arba vaisiai yra labai dideli. Jei gerbia
mieji kunigai ir sesers mokyklose gerai išaiškintų 
žmonėms, jaunimui ir vaikučiams tą pagrindinį daly
ką, tai be jokio abejojimo M. ApašUlavimo armija žy
miai padidėtų įr parapijų dvasinis gyvenimas staiga 
pageltų. DIDINKIM M, Ą. ARMIJĄ.

Kun. J. Kidykas, S. J.

venimo, kad mes stengdamiesi gyventi pagal jo nu- rožančiaus paslapties, ar eiti kas mėnesį prie komuni
rodymus negalime netapti šventi, dieviški.

Kun. J. Kidykas, S. J.

I Kristaus priešai iŠ kailio neriasi kuo daugiau 
naujų narių pritraukti į savo draugijas. Kristaus mo
kiniai tuo tarpu saldžiai miega. Toks įspūdys gauna
mas žiūrint į mūsų M. Apaštalavimo sąjungą Ameri
koje. Nežinau, ar daug parapijų atsirastų, kurios ga
lėtų pasigirti narių prieaugliu. Kai prieš kiek metų 
prisirašė būrelis moterėlių ir keli vyrai, tai taip daž
niausiai ir liko, iki mūsų dienų. Jaunimo ir. vaikų nie
kas nė nebando pritraukti. Yra didžiausia klaida ma
nyti, būk M. Ą. geras tik moterim^. Čia pat Ąpięriko- 
je, anglų kalbos parapijosfe M. A. turi daug.T jaupimo 
ir vaikų. Dar daugiau jais rūpinamasi Europoje.

jos. Tai kam reikalauti iš jų to, ko jie mano negalį pa
daryti? Tas atbaido juos nuo M. A. Reikalaukim pra
džioje tik to, ką jie lengvai gali padaryti ir jie darys.

BUY
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Pradžia 3-čiame pusi. 
Russia” jos autorius N. 
Fostęr Anderson, ilgus 
metus gyvenęs Sovietuose 
ir Pabaltės valstybėse, 
tarp kitko mini ir tokį įvy
kį.

Jis rašo, kad pakelyje iš 
Vilniaus į Angliją per So
vietų Rusiją jis sustojęs 
Minske. Viešbutyje pasi
taikiusią padavėją užklau
sęs, kaip dabar esą dalykai 
Sovietuose. Toji atsakiusi: 
“O, gana gerai, bet dabar 
mums tenka atsisakyti 
maisto, kad pavalgydinti 
išbadėjusius Pabaltės val
stybių žmones, kai jie pra
šė prie mūsų prisijungti”.

Ryšium su tuo pasikal
bėjimu autorius nuo savęs 
rašo: “Aš buvau tik ką iš
važiavęs iš tų valstybių ir 
žinojau tiesiog jas plau
kiančias piene ir meduje”. 
Klaidinga nuomonė Sovie
tuose apie sąlygas Pabal
tės valstybėse buvo Sovie
tų propagandos išdava.
Tendencingos lenkų 

informacijos apie 
Lietuva.
“Poland Fights” birželio

5 dienos numeryje paduo
da tariamo pabėgėlio ži
nių iš Vilniaus. Straipsny
je yra visa eilė netikslumų 
ir tendencingų nuspalvini- 
mų.

Pavyzdžiui, tame straip
snyje sakoma, kad Vil
nius nuo rugsėjo mėn. 
1939 m. iki 1941 m. birže
lio mėnesio buvęs vienin
telis lenkų miestas, kuria
me nebuvę maiąto proble
mos. Deja, susilaikoma 
pasakyti, iš kur tas mais
tas Vilniuje atsirado, kas 
tą “vienintelį lenkišką 
miestą be maisto proble-

FAnglijoje. Tame stra(ps- 
Jnyje tarp kitko rąžoma:
I “Susirūpinimas savu 
/saugumu vertė Rusiją a- 

mos” maitino. Gal Lenki- neksuotj Estiją, Latviją, 
ja, gal Sovietai? Informa- Lietuvą ir Mareli ją. Kaip 
toriui trūksta drąsos paša- bebūtų rimtai išrodęs savu 
kyti, kad Vilniuje maisto iaiku toks samprotavimas, 
problemos nebuvo tik dėl įvykiai įrodė, kad Sovietai 
to, kad Lietuva jį aprūpi- suklydo... Suomija išėjo į 
no- karą Vokietijos pusėje tik-

Straipsnyje stengiamasi slu atgauti prarastas teri- 
kad ir dalinai primesti torijas. Kiek Ui liečia ki- 
provokacinius veiksmus tas Baltijos valstybes, vo- 
lietuviams dėl lenkų ver- kiečiai lygiai greitai jas 
bavimo į lenkų kariuome- užėmė, kaip būtų užėmę, 
nę Rusijoje ir paskui išda- jei Rusija nebūtų jų anek- 
vimo. savusi...

Mums nėra viskas žino-. 4<XT , . , . • • .„ , , , , , . T • 1 Nors estai, latviai irma, kas dabar dedasi Lie lietuviai yra giliai nusista-tuvoje, bet iš nesenai pasi- , . , ....rodžiusios knygos 4or-* ?r,es ™kleclu8’ j,e ne- 
derline Russia”, kurios ",aųr
autorius H. F. Anderson, ?e,Et0: £ad Stallnas3av0 
buvusis Lenkų Raud. Kry- kalboJe Raudoj Arm>-
žiaus įgaliotinis, Lietuvo- RuTija .iltu
je gyveno pnes ir po So- aneksuoti BalJtijos teri.
vietų okupacijos, gaunasi , . . .. , J i. 7. .. r j > b ton ją, kurią ji buvo anek-visai kitas vaizdas. Tas be- ■ - - ,
šališkas liudytojas šiltais “ p"es kar\ 8U V°- 
žodžiais atsiliepia apie lie- Tpe ? ■ IT
tuvius lenkų traktavimo faletoJ* RualJa 
atžvilgiu. Jis tvirtina, kad
lietuviai iš negalimo pada- fltorlJ°_se- Malino kai 
rė galimu, pagelbėdami ^"^ra jokios sugesti- 
lenkams išvažiuoti iš Lie- }os’ kad ?s ^ntonjos bu
tu vos ir pasiekti sujungi- Pergales atveju sugrą-
ninkus, kad įstotų kariuo- « tįsėtiems savi-

- mnkams...
v - <<Trys Baltijos valstybėsBe to, juk yra žinoma . . y J y

Lenkų Užsienių Reikalų nebuvo kare su
Ministro Zaleskio ofiealė RuslJa’ ™ de Jure egais- 
padėka Lietuvos vyriausy- nepnklauso-
bei už gerą lenkų pabėgi nlekada neT
lių traktavimą. Tas mėgi- ?uv° kvestijonuoyama nei
nimas dabar faktus kitaip į°"d“e’,T

.oaJa Kodėl tat Rusija nusista-
jas vėl aneksuoti?nusviesti atrodo nesupran- «.. ciusitarnas. į .; ,Atsakymas: saugumas

prieš kitą Vokietijos ata
ką. Bet, jeigu Vokietija 
bus nugalėta ,argi ji nebus 

.“The Nineteenth Centu- padaryta bejėgė kitą karą 
ry and After”, gegužės pradėti? Taip kiekvienas 

j mėnesio numeryje įdėjo mano, bet Stalinas, mato- 
’ Vedamąjį “Baltijos valsty- mai, nėra įtikintas... 
bės”. Minimas žurnalas y- “Jeigu esama bent ma- 
ra rimtas ir didelio svorio žiausios abejonės, tada...

Baltijos valstybės 
ir Sovietai.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido 
KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS 

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros 
maldaknygės. Ši maldaknygė tikraį puiki, nes joje 
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba 
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli. 
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5y< x 3% colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.
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iš nauj^Bitijėšikkaštų a- 
neksavimas yra atsargu
mo priemonė, nors tai ir 
prieštarautų Atlanto Čar
terio antram punktui. Ma
žiausia abejonė, kas liečia 
Britų nusistatymo Vokie
tijos atžvilgiu, verstų vi
sas nukentėjusias ir dabar 
po Vokietijos okupacija 
esančias tautas pastatyti 
Britus prieš fait accompli 
(įvykusį faktą).

“Kaip tie įvykusieji fak
tai atrodytų, nereikalinga 
mažo įsivaizdavimo. Tai 
reikštų, kad lenkai, čekai, 
jugoslavai... pradėtų Vo
kietiją parceliuoti. Taika... 
turi padaryti vokiečius, 
nežiūrint kokią valdymosi 
formą jie beturėtų, visam 
laikui bejėgiais eiti į ka
rą... Taika, kariniu atžvil
giu, turi padaryti vokie
čius nuolatiniai susilpnin
ta tauta... Ar Vokietija tu
ri būti suskaldyta ar ne, 
turi palikti atviru klausi
mu. Vienas sumetimas tu
ri vyrauti visus kitus — 
reikalas apsidrausti nuo 
Trečio pasaulinio karo. To 
galima atsiekti tik pada
rius vokiečius bejėgiais 
karą pradėti...

“Mums atrodo, kad klai
da, kuria grindžiama “The 
Times” užsienių politika, 
yra ši: Did. Britanija nega
li ir nenori"dominuoti Eu
ropos. Vienintelė alterna
tyva dominavimui arba 
izoliacijai yra jėgų balan
sas. Bet toks jėgų balan
sas, paremtas Vokietija ir 
Rusija turi būti labai ne
tikras, jeigu mes neklys
tame manydami, kad “The 
Times” tai turėjo omeny
je. Be to, jis gali privesti 
prie Vokietijos - Rusijos 
visos Europos ir dargi pa
čios Did. Britanijos domi
navimo, nes ne Britų už
sienių politikos atsakingų 
vadovų galioje būtų visada 
išlaikyti Berlyną ir Mas
kvą priešingose pusėse ir 
visada balansuoti vieną di
delę galybę prieš kitą.

“Jėgų balansas reika
lauja mažųjų valstybių eg- i 
zistencijos. Jis reikalau
ja... egzistencijos valsty
bių zonos nuo Baltijos ligi 
Egėjaus jūrų, ir kad vals
tybės, įeinančios į šią zo
ną, karo pasėkoje būtų ne
priklausomos, yra gyvy
binis dalykas taikos pasto
vumui Europoje ir, todėl, 
jėgų balansui Baltijos val
stybės.. priklauso šiai zo
nai.

“Didž. Britanija yra už
siangažavusi išlaisvinti 
valstybes, kurios yra jos 
alijantai ir kurios vokiečių 
okupuotos... Jeigu Angli
ja pripažintų Rusijos trijų 
nepriklausomų (Pabaltės) 
valstybių užkariavimą, 
valstybių, kurios gyveno 
drauginguose santykiuose 
su Rusija ir pasirašė su ja 
nepuolimo sutartis — ji 
vienu plunksnos brūkšniu 
nustotų didelės dalies to 
prestyžo, kuriuo dabar 
naudojasi, to prestyžo, ku
ris gali turėti sprendžia
mos reikšmės karui laimė
ti...

“Pripažinti avansu įvy 
kusį faktą, paaukoti prin
cipą ir atsisakyti prestyžo 
be jokio reikalo, būtų pir
mos rūšies politinis gafas. 
Tuomi nieko laimėti nega
lima, o prarasti daug ga
lima.

“Kas reikalingą, tai kad 
Britų Vyriausybė nepalik 
tų Maskvos abejonėje jos

Nors Oras Karštas,1 
Bet Kailiniai Yra Reikalingi-

AUGUST 
SALE!

Ir Profesijonata Seinus

Daugeliui gali atrodyti juokinga, kada yra vasaros karš
čiuose siūlomi pirkti kailiniai. Tas tiesa, bet kada pažvelgi 
į keletą mėnesių pirmyn, pamatysi, kad kailiniai ne vien 
yra reikalingi, bet ir labai malonūs...

I. J. FOX krautuvės patyrę vedėjai pereitais metais nu
pirko didelį kiekį ir visokios rūšies kailių, iš kurių specia
listai siuvėjai pasiuvo Hollywood vėlausios mados moteriš
kus kailinius. Taigi, I. J. FOX krautuvė su pirma diena 
Rugpiūčio - August skelbia DIDELĮ KAILINIŲ IŠPARDA
VIMĄ. Šiame išpardavime gausite labai platų pasirinkimą 
ir prieinamomis kainomis.

Kailinius galite įsigyti lengvais išsimokėjimais, pritai
kintais Jūsų parankumui. Senus kailinius išmainome į nau
jus ir už juos duodame gerą nuolaidą ant naują.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums 
patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas Bernardas Ko
raitis. Naudokitės siūloma proga!

All VVASHINGTON STREET.
Boston, Mass.

PASTABA: Nepamirškite, kad Augusto 30 dieną, Keistučio 
Parke, E. Dedham, Mass. įvyks puiki I. J. FOX kailinių pa
roda, Bernardo Koraičio vadovybėje.

intencijas Vokietijos at
žvilgiu. Jeigu Vokietijos 
pavojus visam laikui bus 
panaikintas, tada Rusijos 
reikalavimas Baltijos val
stybių saugumo sumeti
mais nustoja galios...

“Didžiosios Britanijos ir 
Imperijos ateičiai yra 
svarbu, kad pergalė nebū
tų vien rusų pergalė, ir ne 
tik Amerikos pergalė, bet 
ypač ir virš visa Britų per
galė ir Britų taika. Pagrin
dinė Britų taikos sąlyga 
yra palaikymas jėgų ba
lanso, kuris tėra galimas 
tik išlaisvintoj Europoj, 
kurioje mažos valstybės, 
lygiai kaip ir didelės, nau
dosis nepriklausomybe”.

II. Žydų Spauda
New Yorke leidžiamas 

vokiečių kalba laikraštis 
“Aufbau” gegužės 22 die
nos numeryje įdėjo pasi
kalbėjimą su Dr. J. Robin
zonu žydų klausimu po ka
ro. Dr. J. Robinzonas tarp 
kita pasakęs:

“Dargi laimėtas karas 
neišspręs automatiškai 
žydų klausimo. Nuo Calais 
iki Kievo ekonominė pra
gyvenimo galimybė septy
niems ar astuoniems mili
jonams žydų yra sunai
kinta”.

Dabar nesant galimybės, 
po karo turės būti bando
ma žydus, išskyrus gyve
nančius Sovietų Rusijoje, 
vėl įgyvendinti į jų šalių 
ekonominį gyvenimą. Tam 
būsią didelių sunkumų ir 
žydai dargi po karo jausią 
Hitlerio priespaudos pa
sekmes. Kai kur bus tęsia
ma anti: ii^Bįli lė akcija. 
Karą laimėjusiems, ypa-

AL.R.K. Studentų ir 
Profesionalų organizacijos 
seimas įvyks rugpiūčio 
(August) 1—2 dd. š. m., 
Morrison viešbutyj, Chica
go, III.

Valdyba kviečia skyrių 
atstovus dalyvauti.

P. Aikšnoras, pirm.

Tėvų Pranciškonų Rekolek- 
djos Ir Misijos 1942 m.
Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo

tojo Jėzaus Seserų vienuolyne, 
liepos 26—29 d. T. Juvenalis 
Liauba.

Newtown, Pa. — Šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, rugpiūčio 
6—15 d. T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne, rugpiūčio 
19—28 d., T. Justinas Vaškys.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., šv. Pranciškaus no- 
vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
tinas Vaškys.

Sioux City, lenta — Šv. Kazi
miero par., rugsėjo 21 — 27 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. Juvena
lis Liauba.

Nevo Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par., spalių 18—20 d., 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS, 
310 Orchard St.,

Pittsbūrgh (10), Pa.

tingai Amerikai, teksią 
Europą finansuoti. Su pa
skolom galima būsią pa
veikti prieš žydų diskrimi
naciją. Panaikinus prieš- 
žydiškus įstatymus, ture- • 
siąs būti kontrolės apara
tas, kuris pridabotų mažu
mas liečiančių nuostatų 
vykdymą. Po karo svarbu 
būsią žydams ir emigra
cijos galimybės, tai bū
sianti ekonominė ir psi
chologinė būtenybė. Toji 
emigracija mažesniam lai

psnyje būtų nukreipta į 
Šiaurės ir Pietų Ameriką, 

.bet ypatingai Palestiną ir 
’ mažai apgyventas šalis, 
kaip Australiją.

(Bus daugiau)

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomis.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
Lltnmlnal dėl visokių reikalų.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston. Mass.
TeL So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St, So. Boston,

i’rot. Ra&t. — Ona Ivaėkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston.

Fin. RaSt — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington St, Roslindale,

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raitininke.

4V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St.. So. Boston, Masa.

Vice-Pirmlninkas — Pranas TuleUds 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot Rait — Jonas GUneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rait — Aleksandras Ivaika,
440 E. Sixth St, So. Boston,

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St, So. Boston,

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St. So. Boston. Mass.

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 Ąyenue
Telephone CpLumbus 6702

29 Savin rfillAvenae 
Dor chdMH^MBS. ”1<»tri981

Peiktas Markei
• JT: •BoftruJtūnas - p. Klinga,
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VIETINIS ŽINIOS 1/

7«W»k ietcf tewn»J a
(trečiadienio vak., 

-rugp.l2<f(H 
MUNICIPAL SVETAINĖJE

Anelė Marksa it>, Pirm., Ste
ponas Kontautšą ; Ona Razva
dauskaitė, Marijona Masonytė,

----------------------- i Jonas Petkus, Juozas Savickas,
Lietuvos Vyčių Seimas jau!mai. Ją proga išnaudoti dabar.! Juzefina Masonytė, Marijona 

čia pat. So. Bostono 17 AlgirdoĮ Pagal atskirų komitetų rapor. Matūzaitė Petrušytė.

LIETUVOS VYČIAI SUKILO

kuopa, kuri ruošia šį 30-jį L. i tus, galima spręsti, kad šis su- 
Vyčių seimą, šiuo metu pačia- kaktuvinis seimas būsiąs vie
na® darbo įkarštyje. Atskiri nas iškilmingiausių. Tad, tu- 
darbo komitetai įsigilinę į sa- rintieji progą, pasistenkite da
vo uždavinius, kad juo* geriau- lyvauti visur su Vyčiais šio
šiai atlikus. Darbas didelis ir, ®e“no metu.

Žemiau talpiname Seimo 
Rengimo Komitetus, kaip seka:

sunkus, bet southbostoniečiai 
Vyčiai energijos turi pakanka-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtli Boeton 2660 

Ofiso valandos nuo 9 ild 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Suha tomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutart})

ROwbridge 6330

Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVABO STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—1 ir i

gino tris sūnus -ir tris dukte
ris? pffcpyųėlė. Visi svei
ki, vMsMaftJgsr ir jau padeda tė- 
veliamsr Vyriausioji duktė jau 
ištekėjo šiais metais, taigi dar 
pp. Sinkevičiams palieka tre
jetas su jais.

Reikia pažymėti, kad ponai 
Sinkevičiai yra LDS 1-mos kp.

i nariai ir nuoširdūs “Darbinin- 
rėmėjai. Rap.

tL&INUT&S usr.

• I f., a.1'4__Uifivfi?:.
Liepos 26 d., Jonas Zinkevi

čius vedė Mildą Stankaitę, Pet
ras Maio Oną Romikaitę, ir 
Juozapas žareika — Oną Ause 
vičiūtę.

Juozapas Žareika yra aptie- 
korius, tarnaująs Medicinos 
skyriuje karo lanke. Dabar ga
vo leitenanto poaukšt; Jis nan 
dasi Houston, Te». Ten jis ap
sivedė su savo auti r dorine Ona 
Ausevičiūte, kurį dėl jo apleido 
Bostoną, liepos 23 d.

Dėkoja
Už "Maldų Šaltinį"

JUOZAPAS ŠARKIS iš Berk- 
ley, Mass. “Darbininko” admi
nistracijai rašo: “Labai dėkui 
už prisiųstą man kun. Pr. Juš- 
kaičio išleistą didelėmis raidė
mis “Maldų Šaltinis”. Iš tikrų
jų, tai tikrai puiki maldaknygė 
iš kurios galima melstis be aki
nių ir nelabai primalančiam 
žmogui. Taigi, aš reiškiu kun. 
Pr. Juškaičiui nuoširdžiausiai 
ačiū. Patarčiau šią maldaknygę 
įsigyti kiekvienam.

Kadangi “Darbininkas” spau
sdina katalikiškas knygas ir 
skleidžia žmonėms Kristaus pa
liktąjį mokslą, todėlei aš pasi
žadu kiekvienais metais “Dar
bininko” spaustuvės palaiky
mui paaukoti tiek, kiek išgalė
siu”.

P-nas J. Šarkis pereitą savai
tę aukojo “Darbininko” labui

Šokių Komisija —
(Ketvirtadienio vak., 
rugp. 13 d.)

KENMORE VIEŠBUTYJ.
Steponas Kontautas, Pirm., 

Povilas Gailiūnas, Kaz. Gapu
tis, Ona Gaputytė, Palmyra An- 
tanėlytė, Ona Marcinkiūtė, Juo
zas Brazauskas, Lucy Mąrkū- 
naitė, Aldona Yakavonytė, Vik- 

ir Steponas

Ren|fimo
Komiteto Vaidyba —

Pirmininkas — Adv. Antanas 
J. Young, Vice-Pirmininkai —i toras Bukauskas, 
Longinas Švelnis ir F. Grende-, Smitas,
lyte, Raštininkai — P. Kuprai- - pjetu Aprūpinimo
tis ir R. Glineckytė, IždininkaiĮ Komisija___

— Al. Kleponis ir P. Žibutytė.

Seimo

iLepos 28 d. tapo pakrikšty
tas sūnus Prano ir Alenos (Ro
gers) Vitkų vardu Pranas. Kū
mai buvo Aleksandra Vitkus ir 
Marijona Mahoney.

Registracijos 
Komisija —

Fel. Grendelytė, Pirm., Anelei 
Marksaitė, Ona Razvadauskai
tė, Kaz. Gaputis, Step. Kontau
tas ir L. Vareikaitė.

Nakvynės Kambarių 
Aprūpinimo Komisija —

Palmyra Antanelytė, Pirm.,

(Antradienį, treč. ir 
ketvirt.).
Pranas Razvadauskas, Vikto

ras Ančiukaitis, Jonas Petkus,
Regina Glineckytė, F. Grende
lytė, ponia Alena Lydon, ir E- ! tęsėsime: 
mili ja Shlažytė.

Viktoras Bukauskas, Aldona 
Yakavonytė ,Julijona Nevrony-1

Kvietimo ir Programos 
Komisija —

Longinas Švelnis, Pirm., Pet- 
' ras Durnas, Pranas Razvadaus-

tė, Anelė Pečiulytė, Adomas
Barauskas ir Leonora Glinec-I
kytė.

ĮVAIRŪS SKELBIMU
BeBudingi Skalbėjai

Vyrai ir moterys. Gaus “Unios” 
algas. Atsišaukite: Morgan 
Linen Service, Ine. Rear 941 
Massachusetts Avenue, Boston,

'noc(T-31>

Susipažinimo Vakaro 
Komisija —

(Pirmadienio vak., 
rugp. 10 d.)

kas, Felicija Grendelytė, Adv. 
Jonas Grigalus, Antanas An-

; čiukaitis, Petras Kupraigjs ir
i Jonas Petrauskas.

Karo metu labiau vedasi lie
tuviai su lietuvaitėms. Iš de
šimts vedybų U»atos; tik du 
mišrios ,t. y. tik dvi lietuvaiti 
už svetiugtaučių ištekėjusi. Did
miesčiui ne taip jau bloga.

Kaip prižadėjome paduoti 
“Darbininkui”, Bostono lietu
vių kareivių vardus .taip ir iš- 

Jonas Zenevičius, 
Alfredas Šiugžda, Bronius San
dą, Alfonsas Jakimavičius, Al
fonsas Barkauskas, Juozas I- 
vaška, Kazimieras Pečiulis, Al. 
Neviera, Jurgis Neviera, Pra
nas Kazirskis, Viktoras Galinis 
ir Martinas Matačiunas.

(Bus daugiau)

Publikacijos Komisija —-
Kun. K. Jenkus, Adv. Anta

nas Young, Jonė Lengviniūtė, 
Petras Kupraitis, Adomas Ba
rauskas, Steponas Mickevičius,

Pranciška Petreikytė ir Leo-ir Benjaminas Juškevičius, 
norą Glineckytė, Pirmininkės, ’ Fotograf ijos Komisija — 

Kaz. Stukas.
Juzefina Grimaitė, Juozas Bra-| 
žfeiuskas, Julijona Trinkiūtė ir. 
Kaz. Stukas.

Šy. Petro parapijos bažnyčio
je, pamaldos bus laikomos ir 
pamokslas sakomas rugp. 1 d., 
7:30 vai. vak.

Žalgirio Mūšis
Slavų Kongresas, suor

ganizuotas Detroite, nesu
galvodamas kaip kitaip 
pasireklamuoti, suruošė 
kaikuriuose didesniuose

PARSIDUODA So. Bostone 7 
kamb. medinis namas (cot- 
tage), karštu vandeniu šildo
mas, bath ir visi parankumai. 
Extra toiletas, fireproof sto
gas. Kaina $3,800. arba pagal 
susitarimo. Atsišaukite 110 M 
St., nuo 10 vai. ryte iki 2 vai. 
po pietų, arba nuo 7 vai. iki 8 
vai. vakare. (28-31-4)

Išvažiavimo Komisija —
(Antradienio vak., 
rugp. 11 d.)

Joana Lengviniūtė, Pirm., Ma
rijona Masonytė, ponia Alicija 
Opanasets, Regina Glineckytė, 
Ona Čaplikaitė, Adelė Galva- 
nauskaitė, Patricia Žibutytė ir 
Alena Grigaliūnaitė.

ATSIDARO
Okininkų Turgai Atvirame Ore

Ketvirtadienį, Rugpiūčio-August 6, Thomas Park,
SO. BOSTON, MASS.

šeštadienį, Ąug.-Rugp. 1, Wintrop Sq., Charlestovvn, Mass. 
Antradienį, Rugp.-Aug. 4, Marcella St., Roxbury, Mass.

Šie turgai bus atidaryti nuo 7 vai. ryto iki 1:30 vai. p. p. 
Atvažiuokite ir nusipirkite iš ūkininkų šviežių produktų.

LANKĖSI
Ketvirtadienį, liepos 23, lan

kėsi “Darbininke” LDS pirmi
ninkas kun. J. Švagždys, kun. 
Pr. M. Juras, Kunigų Vienybės 
pirmininkas ir LDS Centro vice- 
pirm., ir kun. Dr. J. Pauliuko
nis, MIC.

Baigsis laisvalaikio mokslas. 
Per keturias savaites Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserys mokyto
jos, iš Cambridge. Mass., uoliai 
mokė So. Bostono vaikus lietu
viškai kalbėti, skaityti ir rašy
ti, gražioje Bigeloęv mokykloje. 
Šis vaikų laisvalaikio mokslas 
,baigsis su didele ir įvairia pro
grama minėtos mokyklos salė
je, liepos 31 d., 7:90 v. v. Pri
verstinos įžangos nebus. Visi 
maži ir dideli kviečiami atsi
lankyti į lietuvišką vaikų vaka
rą.

Keli lietuviai studentai taria
si su Leit. F. T. Donahue įstoti
į Navai Air Cadets. Šis leite- , i -
lentas pageidauja sudaryti lie- miestuose Žalgirio mūšio $5.00. Nuoširdžiai dėkojame.
tuvių vienatą. Kas iš lietuvių OainėjimtlS. .... į

. ... .. Vienas tokių minėjimųnorėtų daugiau apie tai sužino- . '. • « 7 1
. . . ,... • n įvyko ir Bostone, lieposta, kreipkitės pne jo, loO Cau- * / ’19 d. s. m., kur dalyvavo ir 

tūlas lietuvis Peter Shi- 
31 d . mon (Petras Šimonis). Jis 
Adolfo kalbėjęs. Iš viso dalyvavę 

_ į trys lietuviškai kalbanti 
komunistai ar komunistų

LANKĖSI

seva-y St., Boston.

Penktadienį, liepos 
vyks šv. mišios už a. a 
Visockio vėlę Šv. Petro lietu, 
vių parapijos bažnyčioje 7 vai. . .. . - -
rytą, vietoj 8 vai., kaip buvo i o5i____  i__ □
ankščiau skelbta. Toji permai
na padaryta dėl svarbių prie 
žaščių.

H. A. PLEKAVIČIUS 
AUKOJO $8.00

H. A. Plekavičius iš Cam
bridge, Mass. LDS 8-tos kp. il-

i Sakoma, kad Peter Shi- 
mon savo kalboje pareiš
kęs, kad “ir lietuviai prisi
dėjo prie Žalgirio mūšio”. 
Ar tik “prisidėjo”? Ar 
Peter Shimon nežino, kad 
Vytautas buvo faktinas 
to karo vadas. Rašytojas 
Gorski (nelietuvis) apie 
Vytautą šiaip rašo: “Vy-

Pirmadienį “Darbininke” lan
kėsi Pranas Šarka iš Cambrid
ge, Mass. Atsilankymo proga 
jis savo tėveliams atnaujino 
dviem metam “Darbininką”. 
P-nai Šarkai iš Cambridge išsi
kelia gyventi į VVaterbury, Ct. 
Jie yra ilgamečiai LDS nariai ir 
“Darbininko” rėmėjai.

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus 
laikomos Tretininkų pamaldos 
ir susirinkimas.

gametis narys, nuoširdus įvai- • tautas parode, kad moka 
riose katalikiškose organizaci-j ne vien gudrius karo pla-

UBFOS UEOV. rauto kvotimo' *

GiMtosT 

Saldumynas
^.Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ '
” St.. N.. Man.

Šimtas dol-flų dovanu, kuris irodjs ,oę šis 
medus nėra tikras bičių medus

NAUJOSE BANKOSE
Buvusi pp. Vilkų krautuvė, 

276 Ąthens St., So. Bostone pe
rėjo į kitas rankas, būtent atpir
ko BRONĖ KIŠKYTfi. Dabar 
krautuvė yra kur kas pagerin
ta, pripirkta daugiau stako. 
Savininkė sako: — Turiu daug 
lietuviškų valgomų daiktų. Tai
gi, kas norite ką nors pirkti iš 
valgomų daiktų pas mus viso 
gausite ir labai prieinamomis 
kainomis. Kviečiu visus pas 
mus — BRONĖ KIŠKYTĖ.

Vakarinei vaikų mokyklai pa 
laikyti aukavo šios gerbiamos 
draugijos: Amžinojo Rožan
čiaus draugija — $10.00, Šven
to Jono Ev. draugija — $25.00, 
ir Vyčių kuopa — $25.00.

Seselės mokytojos, vietiniai 
kunigai ir parapijiečiai visi yra 
labai dėkingi visiems, kurie pa
deda užlaikyti šią taip svarbią 
lietuvių įstaigą.

jose darbuotojas, o ypač stam
bus “Darbininko” rėmėjas, šią 
savaitę prisiuntė “Darbininko” 
spaustuvei paremti $6.00.

nūs sudaryti, bet juos ir 
kovos lauke įvykdyti”.

Jeigu Peter Shimon tik
rai pasakė, kad “lietuviai

Šv. Petro parapijos sviedinio 
(baseball) ratelis baigia sezo
ną. Žaidė su apylinkės airių pa
rapijų rateliais 17 žaidimų. Lai 
mėjo 5. Tris turėjo lygiomis, 9 
pralaimėjo. Dar žais, liepos 29 
d., Columbia parke, su Šv. Pet 
ro rateliu, iš Dorchesterio. Pas
kutinį žaidimą laikys su Read- 
vill’e rateliu, už savaitės, rugp. 
3 d.

Mūsų parapijos ratelis buvo 
gana stiprus. Didžiumą žaidi
mų baigėsi vienu ar dviem 
punktais. Visi žaidikai, meti
kai,mokytojas, ir dvasiems vadas 
— visi yra verti daug pagarbos 
už gražų šios vasaros pasirody
mą.

Pp. H. Ą. Plekavičiai yra mū- tik prisidėjo”, tai jis pasi- 
sų naujos Intertypos “kūmai”, J rodė nežinėlis Žalgirio mū- 
taigi jiems rūpi, kad jų “krikš- šio istorijos arba parsida- 
to duktė” ir ateityje būtų ak- vėlis slavams, kaip yra 
tyvi. I parsidavę slavams lietu-

P-nas Plekavičius per daugelį i viai komunistai. Tik šla
mėtų vadovavęs mūsų pikni- viškos dvasios prisigėrę 
kams ir baliams. Dėkojame pp. Į lietuviai negali atiduoti 
Plekavičiams už nuoširdumą ir ‘ kredito lietuviams. Jie Bet 
paramą. j ir Lietuvą pardavė slą-

------------- 'vams: jie kovoja prieš
tuos lietuvius, kurie gina 
Lietuvos nepriklausomy
bę.

MEDAUS KAINA —

Kvorta, stiklinė______ 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.

GRABOBIAI

Ona Šarkaitė Aukojo 
$5.00

P-lė ONA ŠARKAITĖ iš Day-: 
ton Beach, Florida šį pirmadie-! 
nį užsiprenumeravo “Darbinin
ką” ir Intertypos fondui aukojo 
$5.00. Noširdžiai dėkojame už kau. 
auką.

ii-jūiH

i£ £ni 

£'(£

Dideli Porcijun kūlės atlaidai, 
nuo pietų rugp. 1 d., iki vidur 
nakčiui rugp. 2 d., gaunami šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. 
Žmogus, priėjęs išpažinties, pri
ėmęs šv. Komuniją, kiek kartų 
atlankys Pranciškonų bažnyčią 
arba bažnyčią, kurioje yra ka
noniškai įsteigti tretininkai, jo
je pasimels už mirusius ir po
piežiauk ihtftiči
apturiVisuotSmus ai

ų anot su <■.ems.

Sugrįžo...

Pereitą savaitę, ponia Paulina 
Slažienė, gyv. 8th St., South 
Bostone ir jos sesutė, gyv. Pea- 
body. Mass. buvo nuvykusios 
aplankyti savo giminių Youngs- 
town, Ohio. Laimingai sugrįžu- 
sios apsakinėja, kad ten darbai 
eina visu smarkumu. Gasolino 
trūkumas ten nejaučiamas, tik 
padangų ir ten negalima pirkti. 
Šiaip gyvenimas nesiskiria nuo 
Bostono. Tik ten moterys nak
tinių šiftų nedirba. Tuos darbus 
dirba juodukai. Vyrai dirba per

GERAI, KAD 
SUSITIKAU... !

Sveikas, gerai, kad susiti- 
nereiks eiti į “Darbinin

ko” ofisą, — pratarė Antanas 
Sinkevičius, gyv. Savin Hill 
Ave., Dorchester. Mass.
— Še doleris ir perduok “Dar

bininko” administracijai už 
prisiųstą knygutę, — tęsė to
liau Antanas.
— Kas naujo?, — užklausiau

Antano, kai tuo tarpu atėjo ir 
jo žmona Morta.

— Kas šeimynoj gali būti 
daugiau naujo per karę, jeigu 
ne jų išleidžiami karo tarnyboj 
vaikai... —

Antanas ir Morta Sinkevi
čiai bendra kalba papasakojo, 
kad jau antras jų sūnus išei
na į Navy.- liepos 28 d. š. m.

S. BoraseviSiB Ir Simk
MOTERIS PAGEJ .BIN'INKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

•alsamuotojab
Turi ITotaro Teiaoi

254 W. Broad way,
SO. BOSTON, MASS.

Tol. SOUth Boston 29M 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

638 Dorchester Am.
Tri. OOLumtala M8T

FUNERAL
187 Dorchester Street

kstoh W Cmr
(KASPERAS)

LaMotuvių DirefctoriM fe

KOT ART FUBLIC 
Paįjamavimas Dieną ir JlįaHĮ 
Kapiytia tenaenbn* Dykai 

tol. ŠOU Boston 
•OU

inas. Namai esą pasta-1 Vyresnysis sūnus Antanas jau 
bet senoviško sty- antri metai, kaip tarnauja Dė- 

grįžnsins džj^ugiasi, TJės Šamo Tatryner gt antrasis

« <1
nyksta šią savaite.

A.‘

ZALETSKAS
FUNERAL

5B$ East Broadway
BOUTH BOSTON, MASS. 

O. A. ZStotskM F. E.
Orhborlal Ir Beleerauotajnl 

Patarnavimas dieną<r neirti 
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• Geografas A. Bendo- Žemės Paviršius
rius dienraštyje Į Lais- Į Žemės paviršiaus atžvil- 
vę aprašinėja tas Vii-' iu šig krašUs mažiau p 
maus krašto vietoves, ku- vairus> ne tiek išraižytas 
rios priskirtos prie “Gen.1 daubų ir gilių glėnių už_ 
Bezirk Litauen . Autorius aukštumo atžvilgiu 
savo apžvilgą vadina: j — jam įenka Lietuvos re- 
‘ Kalnų, pilių ir dainų sa- korcĮas> Ta garbė priklau- 
ks • so žinomajam Ašmenos

1930 m. gale, būdamas aukštumynui, kuris dėl 
Vilniaus Vadavimo Są- savo išvaizdos galima bū- 
jungos neva veikėjas, pa- tų pavadinti Ašmenos 
tekau į tuomet lenkų oku- balnu. Šis aukštumynas 
puotąjį Rytų Lietuvos yra vidurinioji Vilniaus- 
kraštą. Vilniečių žižmaro, Minsko aukštumų dalis. 
Bielinio ir kitų vadovau- Ties viduriu ji gerokai į- 
jamas, turėjau progą pa- dubusi. Ta žemesniąja 
žinti įvairias ir tolimes- vieta teka skersai ją į 
nes to krašto vietas. Nore- šiaurės Neries įtakas Aš- 
jau tikrai patyrinėti tau- mena. o į pietus — Beržū- 
tinius to krašto santykius, n°s (Berezos) intakas Al- 
pažinti jo etnografinę ir šia. Prie pirmosios upelės 
geografinę būklę ir kt. įsikūrė Ašmenos miestas, 
Norėjau įsitikinti savo a- o prie antrosios — Alšė- 
kimis, kartais suabejoda- nai. šiauriniame šio balno 
mas rašytąja statistika ir gale yra dvi aukščiausios 
žmonių tvirtinimais. Ir vietos: Debesų (310 m.) ir 
tikrai aš ten radau daug Medininkų (295 m.) kal- 
ką naujo ir malonaus. Ir nai. Pietiniame gale taip 
labai toli į rytus ir pietry- pat iškilusios dvi viršū- 
čius nuo Vilniaus aš ra- nės: Krėvos (320 m.) ir 
dau daugelį lietuviškų Čiupiškio (311 m.) kalnai, 
kaimų. Beveik kiekviena- Tai lietuviškas ‘Pamiras’. 
me kaime tuomet dar bu- Šis visas Ašmenos aukštu- 
vo Šv. Kazimiero draugi- mynas (balnas) yra ne

»
H

• Jau buvome rašę, kad
Vokietijos valdžia rengia
si grąžinti Lietuvon vokie
čius, kurie išvažiavo Vo
kietijon bolševikų okupa
cijos metu. Taip pat buvo
me patyrę, kad lietuviai, 
išvykę Vokietijon su vo
kiečiais, nebūsią atgal 
leidžiami.

i Dar neturime žinių, ar 
masinis vokiečių grąžini
mas jau prasidėjo. Bet e- 
same konkrečiai patyrę, 
kad lietuviai tikrai nelei
džiami. Mums yra žinomi 
du atsitikimai, kad į dvie- 
jų lietuvių prašymus leis
ti grįžti Lietuvon vokiečių 

i generalinis komisariatas 
Lietuvoje davė neigiamą

------------------------------------- atsakymą, šie lietuviai ū-
naujausius keletas naujų pastatų. Aš- kininkai, kurių motina bu- 

menos apylinkėse yra įvy- vo vokiečių kilmės, gelbė- 
kę istorinių kautynių, o ji damiesi nuo bolševikų te- 
pati buvo kunigaikščių roro (jų šalimais esantieji 
sostinė su pilimi ir rū- ūkiai buvo numatyta pa- 
mais. 1432. XII. 8 d. čia į- versti kolchozais, o kal- 
vyko kautynės tarp švi- chozninkai jau buvo atva- 
trigailos ir Žigimanto I žiavę iš Sovietų Rusijos), 
kariuomenių; jas laimėjo išvyko 1941 m. žiemą Vo- 
Žigimantas I. Miesto her- kieti jon kartu su vokiečių 
be yra jautis, svarstyklės' repatriantais. Bet kadangi 

nei jie, nei jų žmonos ne
mokėjo vokiškai, tai,

Šiandien Prancūzijos gyvenimas labai prislėgtas. Štai vaizdas parodo tūlą Marseilles mieste, 
seniau labai gyvą ir linksmą užeigą, šiandien, pusiau tuščią ir tik keletu kostumerių esančią. Štai 
ką reiškia, kada tauta neša pavergimo jungą.

deda tikrų gudų gyvena- mis patekdavo pro plyšius Štai paimu 
moji erdvė. Tuo būdu mi- po ledo pakraščio apačia statistinius duomenis, 
nėtosios Beržūnos pelkės ir čia išgraužė didžiulius 1940 m., kurie parodo tik- 
sudaro natūralinę sieną lovius. Kitur garmėdamas rąjį lietuviškumą Adutiš- 
tarp lietuviškojo Ašmenos vanduo išgrauždavo pail- kio ir Tverečiaus valsčiuo- 

-v o aukštumyno ir gudiškųjų gas daubas šalia ledyno, se. Kaimai su 100% kal- 
jos skyrius, skaitykla, vai- P J ’ p p 'įMinsko srities aukštumų, žodžiu, viename tokiame bančių lietuviškai: Devai-
kų darželis arba mokykla, s u imo e yn ai įo p - j. aukštumų pami- tekėjusio vandens išgrau- niai, Trakeliai, šaulėniš-
Vėliau šios kultūrinės į- ras. Taigi, jis savo amžiu- 
staigos buvo uždarytos. senesnis už kitas mūsų 
Tokių vietų Rytų Lietu- krašto aukštumas. Išori- 
voje buvo daug. Jau tuo- nės gamtos jėgos jo pa- 
met visi gyventojai gravi- viršių daugiau aplygino, 
tavo į Lietuvą. Dėl to čia nerandame nei

Naujoji sritis apima &ilil* duburių, nei stačių 
maždaug 4,000 kvadr. km. skardžių, nei^ smailesnių 
plotą, kuriame gyvena a- viršukalvių. Už tat pavir- 
pie 200,000 gvventoju. šu> daugybė išplautų ak- 
Tuo būdu teritorija padi- menll- Šiauriniu Ašmenos 
dė jo dviem vidutinėm aps- 'balno pakraščiu nutiestas 
kritim ir siena gerokai pa- Vilniaus - Minsko^ geležin- 
sistūmė į rytus. Į šiaurę kelis. Iš pietų pusės jį juo- 
nuo Pastovių ji pasiekia s^a Lydos - Minsko gele- 
1920 m. sutart, sieną. To- žinkelis, o vakariniu pa- 
liau į pietus ji eina buv. kraščiu eina Vilniaus - Ly- 
Ašmenos apskrities ribo- d°s geležinkelis, žodžiu, 
mis. Kartu su tų naujųjų Lietuvos stogas iš vi- 
sričių lietuviais gavome ir s4 pusi^ apkaustytas tri- 
nemažą dalį gudų, kurių kampio formos geležinke- 
daugumas, tiesą sakant, liu tinklu.
yra sugudėję lietuviai, Et- Išilgai jį driekiasi labai 
nografinį tų sričių lietu- senas Vilniaus - Ašmenos- 
viškumą rodo ir vietų var- Krėvos kelias. Anapus Aš- 
dai ir gyventojų pavardės menos balno (į pietry- 
ir jų papročiai. Tad pažiū- čius) telkšo didelės Ber-

nėtinos Kamajų apylin- žtame lovyje šiandien ty- kė, Vosiūnai, Jakeliai, Švi- 
kės (į šiaurę nuo Naručio vuliuoja Svyris. Ta pačia lionys, Lazdiniai, Potiskė, 
ežero). Kalvynai, kurie linkme išgraužtame greti- Linkonys, Galatiučiai An- 
betgi neužtolo šiaurės lin- mame lovyje, tik nuo Svy- tanai, Motiškė, Medinos, 
kme (apie Adutitiškį) rios į žiemvakarius, yra Margiai, Liakiškė, Pupie- 
greitai pranyksta. Pami- Saročios ežeras. Tai ne na, Būgneliai, Grigališkė, 
nėtina dar aukštumų juo- vienas, bet net devyni, į Radiškė, Miežionys, Pivo- 
sta, lyg kokia nugara, įsi- vieną grandinę sukibę, e- riai, Kukučiai, Navikai, 
terpusi tarp Naručio ir žerėliai. Matyt, čia lovis Piemenys, Kaubriškė, Dy- 
Svyrio ežerų. Ji iškilusi Ii- išgraužtas ne toks gilus ir- sna ir kt. Su 75-95% lietu- 
gi 220 m. Visur kitur pa- platus, dėl to seklesnėse viškai kalbančių: Rymal- 
viršius gana lygus. Šiau- vietose ežeras nutrūksta, diškė, Bučėnai, Kackonys, 
rinėje dalyje šiose lygu- Iš Svyrio Stračios upeliu Svirkai, Gailiušiai, Buče- 
mose (Adutiškio, Vydžių, galime patekti į Saročios liai, Ramaniūnai, Tračiū- 
Tverečiaus, Melagėnų vai- ežerą. Šie abudu ežerai, o nai, Giedinai ir kt. Šiuose 
sčiuose) randame puikių,' ypačiai Svyris, savo iš- valsčiuose yra tik 1 kai- 
derlingų dirvų. Jų pasi- vaizda neturi Lietuvoje mas, kurio daugumas ne-
taiko neretai ir kai kur 
Ašmenos balno plotuose. 
Užtat pietinėje dalyje (Ei-

sau konkurentų. Dar pa- moka lietuviškai. Čia buvo

ir skydas.
Alšėnai už 18 km. į pie , . . .... _

tus nuo Ašmenos, šiuo ‘rumPal ^os Pal.aiklufs Lo.
metu apskuręs miestelis,'.. •?.’ ^le ..uv0 lssl^s 1 °~
.v. _. , v. . kietuos gilumon, kur ber-taciau senove je plačiai- .J ®... ’_. , , • s*. 1 nauja vokiškuose dvaruo-garseio kaip kunigaikšty-: ,
stes sostine su dviem pi- ,. . . . •.. o i ; lietuviui gavo specialinius11 rv-i Vnnmi milo ° *lim. Senoji pilis buvo pa
statyta 2 km. už miestelio, pažymėjimus su raide “A” 

(Altreich). Dabar vokie-

žymėtinas kiek tolimesnis įsteigta ir, prieš lenkams senįenu. Išmirus XVI am
Svyrio kaimynas švokš- uždarant, gerai veikė 21 

šiškių apskr.), didžiausius tas su švokšteliu. Jis pa- šv. Kazimiero draugijos 
plotus sudaro blogi smė- našus į storą, smailia vir- skyrius, 6 privatinės lie- 
lynai, kuriuose netgi ir.šūne, kiaušinį. “Jūra”-Na-
grikiai prastai dera. Bet ’ rutis į priskirtąjį plotą ne-
tai nė per plauką nemaži
na šio krašto reikšmės ir 
brangumo. To krašto gar-

įeina, nes buvo ne Šven

tu vių mokyklos, keli “Kul
tūros” draugijos, “Ryto” 
draugijos skyriai, 1 koo-

rėkime iš arčiau, kaip at- žūnos balos. Tik už šių bingą lietuvių pilkosios
rodo priskirtasis kraštas, balų Minsko linkme prasi sermėgos mums mielesnės 

už brangiausius pasaulio 
šilkus. Tokių skambių 
dainų tokios, puošnios sie- 

ilos nerasime niekur kitur.

čionių, o Pastovių apskri- į peratyvas, kelios skaityk- 
ties ribose. Tačiau jis bus los ir ūkio rateliai. Nebu-

dabartinio piliakalnio vie- komisariatas Kaune 
tote. Piliakalnis dar nese- kate ižkai atsakž kad 
ma. buvo apaugęs nusku, įk s repatrian.
bet dabar jau ariama se- uį Liet®vo'
me. Čia randama buvusios nebus Matomai s ie irma 
pibes pamatai ir-visokių^ bflti suvokietinti!

žiuje kunigaikščių £iini- kaj, Trakai buvo Lietuvos, 
nei (paskutinysis Alšėnų įoj jįe klestėjo ir plačiai 
kunigaikštis buvo Vii- garsėjo, bet kai tik likosi 
niaus vyskupas Paulius), vienį — tuojau pradėjo 
ši vietovė atiteko Sanie- nykti ir merdėti. Dabar 
gai. .Tiems valdant. Alšė- j vėl prasi jungę prie savo 
nai iš naujo suklestėjo Sa-%įkrojo kamieno, gaus im- 
niegos pasistatydino neto-gerai matomas nuo jų va- vo kaimo, kuriame nebū- n miestelio puikius 3-jų pulsą suklestetl-

tų buvę susipratusių, pa-

i

Šalia šių istorinių vieto
vių, kurios mūsų krašto 
turizmui vaidins didelį 
vaidmenį, reikia dar pami
nėti žymų kelių mazgą 
Smurgainius, kurie kadai-

karinių aukštumų.
Iš upių pažymėtina da- žangių ir gerokai išsilavi- 

lis Neries su savo didžiąja nusių vietos visuomenės 
Mykoliškio alkūne ir ke- veikėjų. Vietos stoka ne- 
liafs intakais, iš kurių leidžia paskelbti visiškai 
svarbiausioji (104 km. ii-'panašių duomenų apie 
gurno) Ašmena, visa jei- pietinės dalies gyventojų 
nanti priskirtą plotą. Ry- lituviškumą ir išvardinti 
tinę Ašmenos pašone šimtus veikėjų ,kurių var- 

Aukštaičių ežerynais, ne- traukiasi dideli miškai, dus ir adresus turiu prieš 
turtinga ežerų ta gra-. kurįe pietiniu galu atsire- save ant stalo.
žiąja žemės puošmena. mia į Salų miestelį, o šiau- %___ _ . . .
Sakysime, jau minėtame j-įniu pasiekia Mykoliškį. 2yin©snes vietoves 
Ašmenos aukštumyne nė-<Išilgai juos apie 40 kmJ Visos priskirtoje srityje
ra nė vieno ežero. Užtat jų1 Tai __ šalia Rūdininkų ir žymiausios gyvenamos
randame geroką spiečių! Švenčionėlių __ Labanoro vietovės yra Ašmenos
šiaurinėje dalyje — šven-!miškų iš džiausiu mūsų aukštumyne. Tai Ašmena, 
čionių ir Svyrių apskrity- miškų’ masyVų. šiaip jau

miškų nedaugiausia. Ypač 
maža miškų Ašmenos 
aukštumyne.

Vandenys
Priskirtoji sritis, palygi

nus su mūsų didžiausiais

se.
Pirmą vietą užima ilga

sis Svyris, kurios šiauri
niame krante susikūręs 
Svyrių miestelis, dabarti
nė apskrities sostinė. Tai 
didelis, ilgas (14 km.) 
šiauriniu siauresniu (1 
km.) ir pietiniu platesniu 
(2 km.) galu, ežeras, savo 
forma panašus į agurką 
arba spragilo buožę. Jo 
krantai tiesus ir lygūs ir 
tuo būdu primena iš šonų 
suplotą Dusios ežerą. Svy- 

Egipto. kautynėse sučiupta nacių vėliavą bus at- ris atsirado buvusio ledy- 
siųsta į tek Viąl^ybes ir išleidžiama “au<Aioned” ir

igappa
___  , lęi<

tie pinigai* paskirti Arntajos fondui/

a • ' - ■. r •

Gyventojai

Alšėnai ir Krėva. Ašmena 
didesnė gyventojų skai
čiumi už kitas vietoves, 
tačiau šiuo laiku teturi 
vos porą-trejetą tūkstan
čių gyventojų. Ji nuo seno

Apie gyventojų tautybę, garsi savo turgais, į ku-
suprantama, tikrąja pras
me, negali būti jokių abe
jonių: 90% yra lietuviai

riuos per metus suvažiuo
davo iš tolimesnių vietų 
per 100,000 vežimų. Vie-

arba lietuviškos kilmės. Į nam turgui vidutiniškai 
Tačiau netgi paėmus kad išeidavo 2,000 vežimų. Y-

no pakraštyje. Mat tirps
tant ledynui, kurišs^feto-

aukštų rūmus — pili su 
keturiais bokštais ir vidu
ryje esančiu kiemu. Ši pi
lis dar buvo apysveikė 
prieš 100 metų.

Krėva (arba Krėvė) yra se garsėjo meškų dresira-
už 29 km. nuo Ašmenos į 
rytus. Tai irgi skurdus 
miesteliūkštis. Tačiau tais 
laikais, kai jis vaidino Lie
tuvos gyvenime svarbų 
vaidmenį, buvo plačiai 
garsus savo didinga pilim. 
Krėvos pilies griuvėsiai 
ligi šiandien yra vieni di
dingiausių istorinės Lie
tuvos liudininkų. Labai 
būdingas reiškinys: kol 
Alšėnai, Krėva, Medinin-

vimo “akademija’

, 'v- ‘ JO
7:15 7:05
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Užsisakykite Toniko Pas Mus i

•Pristatom geriausi tonika Pikni- j 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

ir tik kalbą, šiaurinėje ir 
pietinėje dalyse randame 
didelius plotus kalbančių 
tik lietuviškai. Kad šis 
mano teigimas nebūtų pa

į f autasi 
prabilti patiems

f T

pačiai plačiai žinomi Aš
menoje arklių turgai. Sa
koma, kad ašmeniškiai už
augina geriausius Rytų 
Lietuvoje arklius. Mieste 

i dvi-bokšte bažny- 
hydroėlektrikinė ir

leidžiu 
ams.
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