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■VAIRIOS ŽINIOS
Angliakasių Streikas Atšauktas
Darbininkai Laimėjo $1.50 Į Dienę

Susitarimą Turi U įgirti IV LB ir
OPA

VVashington. D. C., lap- tetas išleido atsišaukimą 
kričio 4 z
streikas, 
užsitęsiąs dar ilgiau, tai 
būtų padaręs milžiniškus 
nuostolius. Streikavo apie 
530,000 angliakasių.

Prezidentas Rooseveltas 
lapkričio 1 d. įsakė vidaus 
reikalų sekretoriui Ickes 
perimti kasyklas ir darbi
ninkams grįžti darban. 
Tuo po to John L. Levis. 
United Mine Workers pir
mininkas, nuėjo pas sek-' 
retorių Ickes pasitarimui. 
Jung. Valstybių valdžia 
per sekretorių Ickes suti
ko pakelti darbininkams 
algas po $1.50 į dieną, bū
tent, kad išviso darbinin
kai gautų po $8.50 į dieną 
už 8 valandas. Pagal tą 
sutartį angliakasiai gaus 
už 6 dienų — 48 valandų 
darbą $56.74 savaitėje.

Dabar tą sutartį dar tu
ri užgirti WLB ir OPA. 
Beabejo. kasyklų kampa
nijos reikalaus, kad joms 
būtų leista pakelti anglių 
kainas.

Unijos Politikos Komi-

— Angliakasių į visus angliakasius, kad 
jeigu jis būtų tuojau grįžtų darban.

Galimas dalykas, kad ta 
sutartimi bus užbaigti vi
si nesusipratimai 1 
angliakasių unijos ir 
sykių kompanijų.

tarp
■ ka-

Mokykla Ar Dirbtuvė?

2

Turkija Bus Pakviesta 
Į Karę

Lietuvis Pakeltas 
Leitenantu

Šiomis dienomis West 
Point, New Yorko valsty
bėje, pp. Jono ir Barboros 
Kasmauskų (Kas) sūnus 
Jonas Kas pakeltas į pir
muosius leitenantus.

Leit. Jonas yra jau du 
metai karo tarnyboje.

Ši žinia ne tik tėvam pp. 
Kasmauskam yra maloni, 
bet ir visiems lietuviams, 
kad lietuvis gavo paaukš
tinimą. Sveikiname Įeit. 
Joną!

Pereitą gegužės mėn. 
pp. Kasmauskai pergyve
no skaudžią nelaimę, bū
tent. mirė jų vyriausias 
sūnus Andriejus. kuris 
buvo tėvo dešinioji ranka 
jo vedamoje dirbtuvėje.i

RUSAI UŽKIRTO KELIĄ 
NACIAMS PABĖGTI

Maskva, lapkr. 4 — So
vietų Rusijos kariuome
nės užkirto naciams kelią 
pabėgti iš Krymo. Viena
tinis naciams kelias beli
ko. tai laivais per jūrą, bet 
ir čia rusai turi nemažai 
savo laivų, kuriais truk
dys naciams išsigelbėti.

Kiek iš tikrųjų nacių y- 
ra Kryme negalima žinoti. 
Galimas dalykas, kad na
ciai pirmiau ištraukė savo 
kariuomenes, nes rusai 
neskelbia paėmę daug na
cių į nelaisve.

Karo metu labai daug 
jaunų vaikų po vasaros a- 
tostogų negrįžo į mokyk
las. Jie gavę darbus dirb
tuvėse, uždirbdami geras 
algas, pamiršo mokyklas. 
Jų niekas neparagino grį
žti į mokyklas. Kaikurie 
tėvai džiaugiasi, kad jų 
vaikai daug uždirba, bet 
nepagalvoja, kas bus su 
tais vaikais pasibaigus 
karui.

Pokarinės problemos pa
reikalaus labai daug gerai 
paruoštų jaunų vyrų ir 
merginų pagelbėti jas iš
spręsti. Taigi labai svar
bu, kad mūsų vaikai baig
tų nors aukštesnę moky
klą.

Tiesa, yra šeimų, ku
rioms reikalinga vaikų 
pagalba, kad galėtų su
vesti galą su galu, pakilus 
pragyvenimo kainoms, 

i Bet neabejojama, kad yra 
daug šeimų, kurios be sa
vo vaikų pagalbos gali 
lengvai pragyventi ir juos 
išmokslinti.

Tėvai turėtų įsidėmėti, 
kad karui pasibaigus, jau
ni vyrai ir merginos ne 
taip lengvai galės gauti 
darbą, jeigu jie neturės tary of Statė, 
nei aukštesnės mokyklos ward R. F“ 
mokslo. Tik tuomet su- kuris šiuo tarpu yra ir -----------------
pras kokią klaidą darė tie, Acting Secretary of Statė NuŠdUtdS ViMdUS PoIlCljOS

New Yorko Arkivyskupas Francis J. Spellman gavo fotografijų nuo
traukas, kaip po rugp. 13, bombardavimų Romos miesto, minia žmonių 
su Popiežium Pium XII, gatvėse meldė Aukščiausiojo pasigailėti... Vaiz
do viduryje matosi maldaujantis Šv. Tėvas.

Lietuvos Atstovo Atsilankymas 
Departmenfe Of Statė

1 Nušovė 1,260 Nacių 
Lėktuvų

praskynė
Turkijos

kad Su
kvies

Ankara, Turkija, lapkr. 
4 — Turkijos atstovai at
važiavo į Cairo, Egiptą, 
pasitarimams su Suvieny
tų Tautų atstovais. Suta
rimai Maskvoje 
kelią tartis su 
atstovais.

Yra manoma,
vienytos Tautos 
Turkiją prisidėti prie Hit
lerio nugalėjimo.

Alijantams būtų nau
dinga turėti Turkijoje ba
zes sėkmingam nacių puo
limui per Balkanus. Su
prantama,Turkija išstaty
tų save nacių puolimui. 
Bet naciai ir dabar nepa
jėgia atsilaikyti, ypač ry
tiniame fronte, tai vargiai 
jie galėtų atsilaikyti Tur
kijoj. Turkijos prisidėji
mas pagreitintų sumušti 
įacius.

Attlee Išrinktas Darbo 
Partijos Vadu

VVashington, D. C., lap- kvotimus. Lietuvos Minis- 
kričio 2 d. — Lietuvos Į- tro manymu, nepriklauso- 
galiotas Ministras, p. Ža- mos ir demokratinės Lie- 
deikis, šiandie atsilankė tuvos Respublikos atstei- 
Department'e of Statė ir gimo problema esminiai 
padarė mandagumo vizi- nėra pasikeitusi bent nėra 
tą naujam Under Secre- pablogėjusi. Kiek pati 

, Ponui Ed- Maskva parodys čia prie- 
mokyklos ward R- Stettinius, Jr., lankumo paaiškės vėliau.

kurie savo vaikus atitrau- iki Pono Hull sugrįžimo iš 
kė nuo mokyklos suolo ir į Maskvos Konferencijos, 
paliko dirbtuvėse. ’

I

Vėliau, spaudos atstovų
Pagirtinas dalykas, kad paklaustas dėl tos Kon- 

vaikai per vasarą dirbo ferencijos reikšmės Lie- 
karo darbus, bet atėjo lai-tuvos atveju, — Lietuvos 
kas. kad jie turėtų grįžti į Atstovas pasisakė skaitąs 
mokyklas. į Maskvos Konferencijos

Supraskime mokslo rei-j išdavas “impressive and 
kalingumą. Neskriauski- significant” ypač tuo at- 
me savo vaikų, kad jie su- vėju, kad grįžtama prie 
augę į vyrus ir merginas “collective security” idė-

u.

daug kareivių. Jei taip ir 
toliau galės išgelbėti ka
riuomenes, karas užsitęs 
ilgiau, bet nacių pralaimė- mums išmetinėtų, jog mes jos ir kad Atlantic Char-
jimas aiškus, nes jie vieni jiems nedavėme progos 
beliko kovoti prieš visas užbaigti aukštesnį moks- 
tautas. lą. Grąžinkime vaikus į 

mokyklas.

ter principų galybė, su ku
ria tampriai rišasi Lietu
vos išlaisvinimo visos vil
tys, — išlaikė Maskvos

Inspektorius

Tūkstantis Bombonešių 
Virš Vokietijos

Londonas, lapkr. 4 — A- 
i merikiečiai

_ ! spalių mėnesį
J 1,260 nacių lėktuvų Vokie

tijoj ir jos užgrobtuose 
kraštuose ir tuo pačiu lai- 

. ku numetė 4,698 tonus 
bombų.

Londonas Majoras
lakūnai peŲClement Attlee vienbal- 

nušovė<siao išrinktas Anglijos 
Darbo partijos vadu, o 
Arthur Greenwood vėl iš
rinktas administratyvi- 
nio partijos komiteto pir- 

'mininku.

Maskvos Deklaricija Įtraukta 
j Connally Rezoliucijų

Iš Berlyno naciai prade
da sakyti savo žmonėms, j 
kad jų kariuomenėms Ru
sijoje nesiseka. Hitlerio 
vadai paskelbė, sakydami, 
“jei vokiečiai nesulaikytų 
sovietų Rusijos kariuo
menės, jei Vokietija pra- 
iaimėtų”. Patys nacių va-i 
dai pradeda kalbėti apie1 
pralaimėjimą. Kaip grei-; 
tai tas pralaimėjimas busi 
visuotinas, daug pi Įklau
sys, kiek nacių kariuome
nės rusai paims į nelaisvę.

Iki šiol naciai vis trau
kėsi atgal, neprarasdami

• •>

Londonas, lapkr.
Tūkstantis Alijantų 
bonešių nuskrido 
šiaurės Vokietijos ir 
bardavo industrijos 
rus.

4 — 
bom- 

virš 
bom- 
cent-

Komunisty Kariniai Daliniai 
Europos Valstybėse

Nacių Pareigūno Mirtis 
"Lietuvių Gatvėj"

(LKFSB) Lenkų slapto
je ji radijo stotis “Swit” pra

neša. kad jų slaptai bevei
kiu patrijotai išnešę mir
ties sprendimą kalėjimo 
viršininkui Buerckel. A- 
tentatas buvo įvykdytas 
rugsėjo mėnesyje, kai 
Buerckel laukė gatvėka- 
rio ties gatvėmis Maršal- 
kovvska ir Litevcska, Var
šuvoje. Jo gelbėti pasisku
binusi ginkluotų vokiečių 

j grupė buvo sutikta pa-

LKFSB) Kaip praneša 
KAP. visuose Europos 

Į kraštuose komunistai or
ganizuoja slaptus kari- triotų šūviais, šeši vokie-1 

, nius burius partizanų £jaį buvo nukauti vietoje, 
armijų užuomazgas. Su- Atentatą įvykdžiusieji pa 
prantama, kad tie kariniai bėgo. 
vienetai, slapta steigiami 
visose Europos valstybė
se. turi ir savų tikslų ir y- 
ra Maskvos kontrolėje.

" I
, Į

i
aviacijos mokslus Colum- 
bus Army Flying School 
Įeit. Jonas J. Roman, Jr. 
Leit. Jonas Roman. Jr. 
dabar yra dviejų - inžinų

Darbininku Radio Programa
Šeštadieni, lapkričio 6 d., 2 vai. po pietų įvyks lie

tuvių patriotinė radio programa paminėti Kražių sker-

Washington, D. C., lap- Connally pokarinę rezo- 
kričio 4 — Amerikos - D. ' liuciją su visomis patai- 
Britanijos - Rusijos - Ki- somis ir priedais, 
nijos sutartys, padarytos' 
Maskvoje, paveikė ir 
Jung. Valstybių Kongre-1 
są, svarstant taip vadina
mą Connally pokarinę re
zoliuciją. Prieš tai Sena
te buvo labai daug ginčų 
dėl Jung. Valstybių daly
vavimo ir bendradarbiavi- 

jei" pasikėsinimo mo atstatyti taiką Euro- 
nnip.

Kadangi keturių didžių
jų valstybių sutartyse y- 
ra įtraukta dėl sudarymo 
vienos tarptautinės orga
nizacijos, panašios į Tau
tų Sąjungą, paremtos tai
ką mylinčių valstybių su
vereniteto lygybės princi- 

i ir atdara kiekvienai 
■ valstybei tapti jos nariu.

(LKFSB) Lenkų laikra- 
l ščiai paskelbė, kad Vilniu
je lenkų patrijotai nušo
vė M. Padarą, vyriausį 
Vilniaus policijos inspek
torių, kurs, esą, buvęs lie
tuvių kilmės. Keršydami 
už tai vokiečiai surinkę 
100 apylinkės lenkų ir kas 
dešimtą sušaudę. Vokie
čiai grąso sušaudyti ir li
kusius, 
kaltininkai nebūsią išduo-, P°J®- 

i ti. j

I
I

i

Slaptos Pamaldos Ir Pas ■ 
Partizanus Pabėgę Kunigai

RUSAI TURĮ SUREGISTRUO 
TUS NACIŲ ŽIAURUMUS

(LKFSB) Anglų laik
raštis “Cathoiic Times” 
skelbia per Švediją gau
tas žinias, kad visi jaunes
nieji Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos kunigai nacių y- 
ra pašaukti karinei tarny
bai. Daugelis jaunų kuni
gų, nenorėdami eiti į na
cių dalinius, pabėgę į miš
kus pas partizanus. Net ir 
vyresnio amžiaus kuni
gams, kurie nenorį taikin
tis prie nacių direktyvų, 
daromos kliūtys laikyti 
pamaldas. Esą net užda
rytų bažnyčių, gi kaikur 
pamaldos laikomos ir 

Į slapta, meldžiant kraštui 
laisvės. “Aftonbladet” 

i vienoj informacijoj pa
brėžia, kad Lietuvos kata
likų dvasiškija patriotinė 
ir, kaip gali, priešinasi na
ciams.

i 
i f

Londonas, lapkr. 4 —So- kurie slėps tuos vyrus,’ 
vietų Rusai veda rekordus katrie atsisako vykti pu 
visų nacių žiaurumų, pa- darbams į Vokietiją. ! ’
darytų Rusijoje, kad ka- — Lietuviams darbinin- • didelės ar mažos, kad pa- 
rui pasibaigus nusikaltę- kams. skirtiems darbuo-. laikyti tarptautinę taiką 
liai butų nubausti. . tis Vokietijoje, leidžiamas ir saugumą, tai ir Senatas

Rusai sako, kad neapsa- laikraštis “Lietuviai”. Jo'įtraukia tą punktą, 
komai daug nekaltų žmo- redaktoriumi pasirašo Mi- Pranašaujama, kad šią 
nių ir mažų vaikelių nu- kas Ilgūnas, leidėju —'savaitę Jung. Valstybių 
žudyta žiauriausiu budu. Bronius Daunora. 1 Senatas galutinai priims

Niekas neabejoja apie 
nacių žiaurumus Rusijoje, 
ir gerai, kad rusai veda 
sąrašus tų visų barbariš
kų darbų. Bet taip pat rei
kalinga vesti užrašus visų 
žiaurumų nacių ir bolše
vikų papildytų Lietuvoje;! ...... A .

Užbaigė Aukštuosius Moks- kiek nekaltų žmonių bol- ls Ą<«jantų Centro Piet
ine Aviarii.; Įševikai ir naciai nužudė vakanniame Paofike. -

______ Lietuvoje, kiek tūkstan- kapkr d - Gen. Douglas 
1 Lapkričio 3 d. užbaigėlčių išvežė į Sibirą ir Vo- MacArthur vadovaujamos

• -• kietijos pavergtus kraš- karo jėgos is oro puolė Ja-
aus. Butu teisinga, kad PonlJ°Ds ..tvlrt°v? ^aul. 
naciai, bolševikai ir kiti ?ew Brltaln' kur nuskan- 
po karo būtų baudžiami.dlno fis Priešo destroje- 
už žiaurumus ir nekaltų rIUS' jstuonius didelius 
žmonių kerštingą žudy|Prc<vblmas .laivas lr,ke- 

j tunus pakraščių laivelius.
______ ___ [Be to, sužalojo dar kitus

nių ir mažų vaikelių nu- kas Ilgūnas,

lūs Aviacijoj

i

dynių 50 metų sukaktį. Prašome pasukti savo radio lėktuvo vairuotojas (pi-Į 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis programos iš 
\VCOP stoties Boston, Mass.

-Glrbl FaikuTpamat^Tsavo‘£u-
jagimį sūnų ir žmoną ir 
tėvus, pp. Joną ir Marijo
ną (Užkurytę) Romanus.

! Sveikiname sparnuotą 
lietuvį, Įeit. Romaną. Jr. ir 

.linkime geriausių sėkmių.

lot).
Penktadienį, lapkričio 5 

d., bus namuose trumpam
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau per adienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienp

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

“ i:

Amerikiečiai Nuskandino 15 
Japonų Laivų Ties Rabaul

nušovė 67 japonų lėktu
vus ir 18 jų sužalojo. De
vyniolika lėktuvų Alijan
tai prarado tose kautynė
se.

Mirė Daktarė Prielgaus- 
kienė

(LKFSB) Šiauliuose mi-
MirtUc Raiicma II? ęįžnima jvienuolika Priešo laivus. rė Vytauto Didžiojo uni- 
rUnieS DaUSme UZ Jiepimę Į japOnai bandė apginti versiteto biologijos moks

Artimųjų Lietuvoje f lų daktarė A. Glebavičių
■ tė - Prielgauskienė, žmo
na užs. reik, ministerijos 

valdininko K.

savo poziciją. Puolė Ali
jantų lakūnus, bombar-

(LKFSB) Iš Londono duojančius japonų tvirto- 
mus pasiekė žinios, kad vę ir laivyną. Tačiau ja- ilgamečio 
naciai grąsina mirties;ponams nepavyko apgin- Prielgausko. Velionė buvc
bausme visiems tiems,Įti. Alijantų bombonešiai mokytoja gimnazijoje.

Dailės Konkursas Lietuvoje

(LKFSB) Žemės ūkio 
reikalams skiriamas žur
nalas “Naujoji Sodyba’’ 
ouvo surengęs dailės kon
kursą ūkiniam gyvenimui 
pavaizduoti. Konkursą 
vertino speciali komisija,, 
susidaranti iš žemės ūkio 
valdybos atstovo J. Venc
lovos, “Naujosios Sody
bos” redaktoriaus Pr. 
Rimkaus. J. Fledžinsko, 
dailininkų sąjungos pir
mininko A. Staneikos ir 
dailininko Petro Kalpoko. 
Pirmą premiją laimėjo V. 
Kasiulis už paveikslą 
“Kerpą avį”, II-rą P. Puzi- 
nas už “Rugiapiūtė” ir L. 
Kazokas už “Gubos sute
mose”. III — J. Buračas 
už “Gubos Panelyje”.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12,1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Jugoslavijos Problema Penkiosdešimts metų bet dėl budinčių žmonių— 
prabėgo praeitin, pora neįstengė. Tada ryžosi at- 
gentkarčių pranyko kapi- vykti patsai gubernato- 
nių smiltyse, o žmonių 
atmintyje kruvini Kražių 
įvykiai tebėra gyvi ir jie 
su pasibaisėjimu bus per
duodami kartų kartoms, 
nes krauju į istorijos la
pus įrašytos nekaltų žmo
nių kančios amžiais nepa
mirštamos.

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ......... $4.00
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams __________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

Beisiu Kovų Ir Kraujo Dienos 
Kražiuose

— Žandarai prievarta išveža ir sergančias vie
nuoles. — Užvirė žemaičių širdys užgirdus žmo
nų. dukterų klykimų. — Raiti kazokai bažny
čioje. — Kraujo klanų neįstengė sugerti įšalusi 
žemė. — Moterys kazokų įgrūstos į Kražantę. — 
Krito mėsos nuo plakamo kūno. — Apalpusį 

įmetė į tvartų. — Caro ir GPU tarnai.
— Šlovę gražią, vargus Kražių verkdami giedokim
Skausmus brolių, nuo maskolių — graudžiai apraudokim”.

(Giesmės žodžiai).

Jugoslavijoj kažkas neaišku. Tautininkai su par
tizanais tiek nesutinka, kad pradėjo atvirai tarp sa
vęs kovoti ir vieni kitiems daro priekaištų, jog dedasi 
net su vokiečiais, kad tik kits kitą galėtų sumušti. 
Mums iš tolo atrodo labai keista, kad turėdami bendrą 
priešą vokietį, jugoslavai tarp savęs susipešė. Bet 
kiek geriau susipažinus su vietinėmis sąlygomis, gali
ma bent dalinai tą keistą padėtį suprasti.

Jugoslavija sudėtinga valstybė. Ji susidaro iš ke
lių giminingų slaviškų tautų: serbų, slavokų, bosnia- 
kų, černogorų, kroatų. Visi jie, rodos, giminingi, bet 
kiekviena grupė nori sudaryti nepriklausomą valsty
bę. Be to, juos skirsto tikyba: serbai ir černogorai yra 
pravoslavai, slavokai ir kroatai — katalikai. Skaitlin
giausi ir geriausiai valstybiškai susipratę yra serbai. 
Tad jie vaidina vadovaujančią rolę. Bet ir kiti nenori 
nusileisti, ir štai kyla susikirtimų. Tai dar ne pati di
džiausia nesantaikos priežastis. Yra kita svarbesnė. 
Tai komunizmas, kurį Maskva siekia Jugoslavijoj į- 

į gyvendinti. Nuo pat pradžių vokiečių okupacijos, ju
goslavai, kad ir nugalėti, nesiduoda visiškai pavergia
mi ir ryžosi okupantams priešintis. Prireikė stiprios 
vokiečių ir italų kariuomenės kovoti su generolu Dra- 
ja Michailovičiu, kurs veda sėkmingas prieš okupan
tus kautynes ir nesiduoda likviduojamas. Bet štai gre
ta Michailovičiaus atsirado kita partizanų rūšis ir 
pradėjo savarankiškai su okupantais kovoti. Tuo pa
čiu laiku pasigirdo iš Maskvos nepasitenkinimo balsų 
dėl Michailovičiaus politikos. Maskvai nepatiko jo tau
tinė, jugoslaviška orientuotė. Drauge paaiškėjo, kad 
naujoji partizanų grupė yra komunistinė. Supranta
ma, kad Maskva jų pusę palaiko. Kurį laiką nesantai
ka tarp tų dviejų partijų buvo lyg atslūgusi. Bet pas
taruoju laiku, kuomet Alijantų kariuomenė Italijoj 
pasistūmėjo arčiau prie Jugoslavijos ir per siaurą A- 
driatiko jūrą amerikiečių ir anglų lėktuvai pradėjo 
atvykti gen. Michailovičiui į pagalbą, komunistų par
tizanai virto aiškiais gen. Michailovičiaus priešais ir 
net jį kaltina, kad dedasi su vokiečiais,, kad tik grei
čiau galėtų likviduoti komunistų veiklą. Tie kivirčiai 
suteikia naujo Alijantams rūpeščio. Atrodytų, kad 
čia didelis komunistų netaktas kelti suirutę tuo metu, 
kada, Alijantams jau artėjant, vokiečių pralaimėjimas 
savaime aiškėja. Bet komunistai turi savo planą: jie 
žūt būt nori Jugoslavijoj įsigalėti ir įkurti sovietų vy
riausybę pirmiau ,negu išsikels Alijantų kariuomenė 
Jugoslavijos sienose. Komunistai tada pasakys, 
“demokratinė” sovietų vyriausybė jau išrinkta... 
anglams ir amerikiečiams nėra kas čia beveikti.

Tas planas, žinoma. Maskvoj padaryta.

kad 
Tad

Trys kartos — trys motinos. Senutė ir jos duktė, ir 
dukters duktė.

PIRMIEII BAISŪS 
ŽENKLAI

Sunki ir neteisinga buvo 
caristinės Rusijos okupa
cija lietuviams. Nė religi
nės laisvės neturėjo. Da
rėsi, rodos, neįtikėtini da
lykai, pavz., Kaunetave 
pardavė bažnyčią iš var
žytinių (licitacijos) už 97 
rublius ir suardė. Laižu- 
viečiai susiruošę visą me
džiagą bažnyčios statybai 
turėjo antra tiek pinigo 
išleisti papirkimams, kol 
gavo leidimą pradėti dar
bus. Norėdami silpninti 
žmonių tikėjimą ir tuo bū
du paruošti kelią provos- 
lavijai ir surusinimui, an
tra — norėdami rasti kaip 
galima daugiau žmonių 
atkeliamiems kolonistams 
rusams, okupantai pradė
jo uždarinėti katalikų 
bažnyčias, vienuolynus. 
1891 m. į Kražius atėjo 
rusų valdžios įsakymas 
uždaryti vienuolyną. Pora 
metų tęsėti, bet pagaliau 
1893 m. balandžio mėne
syje susodino seseris be
nediktines į vežimą, net ir 
sergančias, ir prievarta 
išvežė į Kauną. Po žmones 
pasklido žinia, kad rusai 
nori atimti, gal net su
griauti tą benediktinių 
dar 1757 m. statytą baž
nyčią, kuri buvo žmonių 
laikoma kaip parapijos 
bažnyčia.
— Pastatyta ne už caro 

pinigus, ne iš iždo, bet ir 
žemė ant kurios stovi, ir 
sienos pašventintos ir vi
są savo turtą tur iš šven
tų aukų. Dėlto ana prigul 
Dievui, o ne Carui..., —dū
savo žmonės.

Įsitikinę apie pavojų jų 
pamiltai šventovei, žemai
čiai pradėjo į visas puses, 
net pas carą, net per sve
timų valstybių atstovus 
kreiptis, prašyti, kad baž
nyčią paliktų. Taip besu- 
sirašinėjant praslinko po
ra metų. 1893 m., nuo rug
sėjo mėn., pajutę dar di
desnį pavojų, Kražių ir a- 
pylinkės gyventojai ėmė 
dieną ir naktį sergėti baž
nyčią. Nuolat degė žva
kės, nuolat meldėsi — gie
dojo tikintieji, vis pasi
keisdami. Ne vienas pri
trūkęs maisto, kentėjo 
badą ir alpo, bet nesišali- 
no. Ilgainiui atsirado gai
lestingų vietinių gyvento
jų, kurie tokius maitino. 
Taip tęsėsi apie porą mė
nesių. Rusai ir vienaip, ir 
kitaip bandė bažnyčią už
daryti, užantspauduoti,
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rius Klingenbergis. Iš
vykdamas iš Kauno, gu
bernatorius įsakė lapkr. 
10 d. būti Kražiuose 7 val
dininkams ir 50 urėdnin- 
kų bei žandarų (policija). 
O kai bevažiuodamas su
žinojo, kad bažnyčioje yra 
susirinkę apie 400 valstie
čių, gubernatorius davė 
telegramą į Varnius, kad 
iš ten į Kražius 8 vai. ryto 
atvyktų 300 kazokų.

RUS AT ATAKUOJA 
BEGINKLIUS 
BAŽNYČIOJE

Gubernatorius su savo 
palydovais vidurnaktį nu
ėjo į bažnyčią. Žmonės pa
juto... Pragydo “Dievas 
Mūsų Prieglauda ir Stip- 

suplikacijas, o 
gubernatorių

rybė”, 
priešais 
tarp bažnyčios durų stojo 
trys vyrai — vienas balta 
kamža apsivilkęs su kry
žiumi rankose, o du su ca
ro ir carienės paveikslais.

i — Mes jūs į bažnyčią ne
leisim ir užantspauduoti 
neduosim, — drąsiai pa
sakė vienas iš šalymais 
stovinčių ūkininkų. Kiti 
tą pakartojo. Gubernato
rius liepė jėga atimti ca
rų paveikslus. Policija be
traukdama net perplėšė, 
o žmonės dejavo:
— Jūs su ginklais užpuo- 

lėte bažnyčią, perplėšėte 
caro paveikslą, laužote 
Dievo įsakymus...

į Gubernatorius susilaikė 
ir liepė žmonėms iš baž
nyčios išeiti geruoju. Jei 
ne — bažnyčioje visus už
rakinsiąs, o vėliau išsiu
siąs į Sibirą. Bijodami, 
kad žmonės perdaug ne
nukentėtų ir kunigai pa
tarė paklausyti. Daugelis 
verkdami išėjo iš bažny
čios; gi keletas desėtkų 
moterų pasiliko prie baž
nyčios didžiojo altoriaus 
balsu melsdamos geriau 
numirti, negu matyti iš
griautą bažnyčią. Guber
natorius pasiuntė policiją, 
kad su nagaikomis jas iš
gintų lauk. Uriadninkai. i 
plakdami nagaikomis, už 
rankų, už kojų pradėjo 
traukti moteris laukan. Iš 
sukapotųjų skaudžiais 
kirčiais pradėjo bėgti 
kraujas, aptaškydamas 
didįjį altorių, grindis. Ki
tas moteris partrenkė ant 
žemės, mindžiojo kojomis 
čia pat bažnyčioje.

Užvirė žemaičių širdys 
girdint žmonų, dukterų 
klyksmą ir matant, kaip 
jas sukruvintas žandarai 
tampo. Pasipylė iš už tvo
ros akmenys ir kuolai. Pa
taikė ir gubernatoriui ir 
tasai, žmonių spaudžia
mas, įbėgo į bažnyčią, už
lipo ant viškų. Vėliau su
dėtoji giesmė teisingai 
nusakė.

— Nakties vergas
Klingenbergas
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Su budeliais
Jau aplieta-;
Šventos v.etas
Šiltais krauja:; rū

ATLEKIA KAZOKU 
BŪRYS

Sugaudė žemaičių supa
mi varpai, skelbdami pa
vojų. Sudundėjo jų muša
mi būbnai. Subėgo vyrai 
ir jau buvo išsklaidę uria- 
dninkus, bet į rytą atjojo 
300 kazokų...

Kaikurie iš jų per žmo
nes raiti įjojo į bažnyčią. 
Gubernatoriaus paraginti, 
kazokai ėmė kapoti na- 
gaikcniis ir kardais, min
džioti ramius kaimiečius 
arklių kanopomis. Telkšo
jo klanai kraujo, kurio ne
įstengė sugerti įšalusi že
mė. Dalis žmonių metėsi 
per kražantės upę, bet le
das dar buvo plonytis ir 
jie įlūžę pradėjo skęsti. 
Niekas jų negalėjo gelbė
ti. Kiti užtikę seklesnę 
vietą išlipo, o buvo, kad ir 
prigėrė. Kazokai raiti, su 
nagaikomis, kardais ir 
durtuvais vaikėsi žmones, 
ženklino visus, dūrė kirto 
ir badė. Kazokų šauksmas 
sumišo su klykimu vyrų, 
moterų, verksmu vaiku ir 
vaitojimu sužeistųjų. Tos 
skerdynės tęsėsi iki ryto 
dešimtos, šventovėje suo
lai buvo sulaužyti, vėlia
vos išmėtytos. Tai šen, tai 
ten bažnyčioje ir gatvėse 
gulėjo sukruvinti vyrai ir 
moterys.
KAZOKAI SIAUČIA 
PO NAMUS

Kai beginkliai žmonės 
buvo išblaškyti, guberna
torius davė įsakymą verš- 
tis į namus, suimti tuos, 

' kurie “dalyvavo maište”, 
'— kurie buvo paženklinti 
nagaikomis ir kardais.
— Patys galite pauliavo- 

ti..., — davė suprasti gu
bernatorius.

Ir pasipylė rusai po lie
tuviškas grįteles. Grobė, 
ką galėjo. Kiek nuo jų iš- 

• kentėjo lietuvės moterys, 
net mergaitės 12-13 me
tų... Kazokų išniekinta 60 
m. senutė E. Lukošienė 
po keletos dienų net mirė. 
Kaikurias baisiai sužeis
tas ir paniekintas moteris 
kazokai pakišo Kražantėn 
po ledu. Tarp jų suminė- 

!tos Uršulė Gaičienė ir Ve- 
■ronika Mečerskienė. Mies
telyje ir apylinkėse tą 
kruvinąją naktį nedegė nė 
žiburėlis. Žmonės, dauge
lis, nakvojo tvartuose, 
kluonuose, rūsiuose... Tai 

|šen, tai ten girdėjosi ne
laimingų moterų klyks
mai. Tik trečią dieną ka
zokai grįžo į Varnius. Vė
liau tas baisybes išreikšta 
šiais giesmės žodžiais:

— Tie nušauti, 
Tie sugauti. 
Kiti subadyti: 
Ir nekalti 
Jau apkalti. 
Kraujais sumirkyti.

KRUVINAS 
PLAKIMAS

Sugautuosius suvarė 
valdiškų namų kiemą. Ka
zokai griebė vyrą iš pulko, 
patiesė ant suolo ir iš a- 
biejų pusių ėmė nagaiko
mis, kaip spragilais kapo
ti. Po pirmo kirčio ištryš- 

, ko kraujo srovė, paskui 
pradėjo kristi mėsos nuo' 
kūno, o kazokai vis pliekė j 
ir pliekė. Gubernatorius' 
skaitė kirčius. Vyras iš 
karto rėkė nesavu balsu, 
klykė ir šaukėsi prie Die
vo, bet po 25 kirčių apalpo 
ir aptyko. Rusų pakvies-

tas daktaras pažiūrėjo ir 
išnešė sprendimą: “Galite 
dar 15 dadėti”. Dadėjo... ir 
tada vyrą be jausmo, vi
sai nualpusį įmetė į tvar
tą. kad atsigaivėtų...

Moterys turėjo žiūrėti ir 
laukti eilės, o vyrus plakė 
po 30. 40-50 nagaikų... De
javimais ir kraujo garais 
oras prisipildė. Žmonės 
puolė ant kelių ir į dangų 
žiūrėdami šaukėsi prie 
Dievo, išgąsdintais bal
sais. Būtų gal dar plakę, 
bet iš Kauno atvažiavo 
prokuroras, susibarė su 
gubernatoriumi už tokius 
žiaurumus ir gubernato
rius egzekucijas nutrau
kė, nuplakęs šešiolika vy
rų.
NUŽUDYTIEJI 
IR SUMUŠTIEII

Per Kražių skerdynes be 
jau suminėtų nuskandin
tų moterų, buvo dar nu
žudyta: J. Jarulienė —su
mušta bažn. už krotelių, 
mirė; užmuštos prie baž
nyčios — Janušauskienė 
ir Šarnauskienė. Gal buvo 
ir daugiau. Kazokams be- 
siaučiant, žmonės bijojo 
pasirodyti gatvėse. Polici
ja be jokių tyrinėjimų, be 
varpų ir be švęsto van
dens, be kunigo nelaimin
gąsias aukas suvertė į 
duobes ir užkasė...

Sužeistųjų: M. Mareiu- 
kiutei su nagaika pramuš
ta galva, L. Garbauskaitei 
— daktaras galvą turėjo 
susiūti, A. Balutavičiūtei 
pramušta galva ir veidas, 
K. Žukauskas baisiai su
muštas, J. Kaučiūtei per
šauta revolveriu koja, A. 
Abramavičiūtei bažnyčio
je nulaužta ranka, J. Le
vickui nukirsta ausis, A. 
Paulauskui nukirstas de
šinės rankos nykštys. P. 
Gaidimauskienei baisiai 
pramušta galva ir išlaužti 
du šonkauliu, vėliau ji iš
ėjo iš proto. Sužeistų bu
vo labai daug, bet jie slap
stėsi, bijojo. Vienas dak
taras net 13-kai vyrų išė
męs kulkas iš žaizdų, o 
Žemaičiuose daktarų ne
mažai... Kaikurie bijojo 
eiti pas daktarus, kad ne
sužinoti) rusai: žaizdos už-
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VILNIAUS RASŲ kapuose matomoji koplytėlė liu
dija ten besiilsinčiųjų buvusiųjų didžių Lietuvos 
patrijotų kapus.

siteršė ir daugelis mirė. J. 
Videikis du kartu nuplak
tas. J. Bumbulas neužilgo 
po nuplakimo mirė. Šios 
skerdynės įvyko 1893 m. 
lapkr. 10 d. ir sekančiomis 
dienomis.
TEISMO SALĖJE 
KRAUJAS IŠ DŽIOVI
NINKO BURNOS

Areštuotiesiems buvo 
teismas. Garsas apie tuos 
žiaurumbs pasiekė plačiai 
ir iš Petrapilio, Varšuvos 
atvyko advokatai, be už
mokesčio ginti kaimiečių, 
kentėjusių už tikėjimo 
laisvę. Apkaltintų buvo 
71. bet vienas iš jų mirė 
kalėjime. Kitas, džiovos 
kankinamas lietuvis, at
vestas į teismo salę, nė 
kalbėti negalėjo — nuolat 
alpo. Laike klausinėjimų, 
visiems matant, iš jo bur
nos prasiveržė kraujas, jį 
išvedė, po kelių dienų mi
rė. Teismas jį pripažino 
nekaltu. Teismo sprendi
mu 4 buvo nuskirti į ka
torgą 10-čiai metų. 6 iš
trėmimui į įvairias guber
nijas. kiti — į kalėjimą į- 
vairiam laikui. 32 — ištei
sinti. Kilo balsai prieš 
tuos žiaurumus visame 
pasaulyje ir caras to pa
veiktas bausmę dovanojo, 
tik keturiems palikdamas 
kalėti po vienerius metus.

Prisimename mes bai
sias Kražių skerdynes, 
pagerbiame anuos didvy
rius. drauge prisimename, 
kad ir dabar naciai žudo 
būrius nekaltų beginkliu, 
prisimename, kad raudo
nieji Praveniškio stovyk
loje išžudė daugiau 400 
Lietuvos valstiečių, nebe 
nagaikomis kapodami, 
kaip kazokai, o kulkosvai
džiais ir granatomis dras
kydami. Caras buvo kaip 
žiaurus, bet visgi lietu
viams leido teisme teisin
tis. leido būti advokatų 
ginamiems, o “raudono
sios saulės” ranka be kal
tės ir be teismo, taip, kalu 
ir rudmarškiniai, išvežė 
dešimtis tūkstančių lietu
vių. Net ir nuteistiesiems 
net ir kietasai caras baus- 

į mę daugumoj dovanojo, o 
Tęsinys 4-tame pusi.
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BAISIU KOVŲ IR KRAUJO 
DIENOS KRAŽIUOSE

(Tęsinys 3-čiame puslapyj) 

naujieji “tautų tėvai” ne
mato lietuvių kančių Sibi
re ir kitur, net iš draugin
gosios Amerikos, net per 
Raudonąjį Kryžių negali
me mes jiems žmoniškos 
pagalbos pasiųsti.
KOVA DĖL LIETUVOS 
PRISIKĖLIMO

Kražių 
aprašiusiu 
žudymus.

darbuotojai pasitikime ka
talikų srovė pasirūpins su
kelti likusią sumą”.

Taip, pp. Čarneckiai bu
vo ir yra katalikai, bet jie 
taip pat buvo ir yra tauti
ninkai, kurie dėl tautinio 
ir valstybinio veikimo bu
vo ištremti į Sibirą. Jie 
niekad nėra buvę ir nėra 
“katalikų partijos darbuo
tojai”, nes tokios partijos 
nebuvo ir nėra nei Lietu
voje, nei Amerikoje.

Be tautininkų - smetoni- 
ninkų “pasitikėjimo” ka-| 
talikai yra įpareigoti gel-' 
bėti žmones, kas jie nebū
tų, nelaimėje.

Tautininkų - smetoni- 
ninkų (taip juos vadina
me, kad atskirti juos nuo 
tautininkų, kurie dirba 
bendrai su kitomis srovė
mis tautinį darbą) Lietu
vai Vaduoti Sąjungos va
dovybė aiškiai pasirodė, 
kad “mes tik remiame sa- 

ivuosius”.

KIBIRKŠTYS | MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
i

Hdrauge su vienu 
' laikų vyru.
tuos baisius 
kartos:
— Dirbkime 

švietimu dėl 
lietuvių, nes 
yra geriausis 
tresnis už plieną, sunkes
nis už šviną... O jeigu dau
gumui iš mūs tektų, kaip 
kražiečiams, pražūti toj 
kovoj už tėvynės ir tikėji
mo liuosybę. tai niekok.. 
po savęs paliksime dides
nį užsidegimą ir pasiprie
šinimą pavergėjams.

Neapveiksime dabarties, 
tai iš kaulų, iš kapų mūs 
kils žaltys atmonijimo ir 
mirtinu gyviu savo pir- 
miaus ar paskiaus, vis iš- 
kariaus lietuviams prigu
linčias laisvės tiesas”.

K. J. Prunskis.

protu ir ap- 
išvadavimo 
apšvietimas 
ginklas, aš-

i

Atlikęs savo kruviną 
darbą Klingenbergis ga
vo medalį. Ir dabar nevie
nas pataikūnas už patal- 
kinimą vergijoje laikyti 
lietuvius, gaus šiltą vietą 
ar ir medalį nuo raudonų
jų, ar nuo nacių, bet jų 
vardai lietuvių tautos is
torijoje bus įrašyti šalia 
Klingenbergio. Muravjo
vo ir kitų korikų. Tačiau 
didžioji lietuvių tautos 
dalis pasiliks ištikima ir

Lietuviški kvislingiukai savo 
laikraščiuose dažnai rašo, kad 
Lietuvos gyventojai "nusibal
savo" dėtis prie Sovietų Sąjun
gos (Rusijos). Sovietų Sąjun
gos (Rusijos) raudonoji armi
ja okupavo Lietuvą birželio 
15-17 dd.. 1940. "Balsavimai“ 
įvyko liepos 14-15 dd.

Lietuvos gyventojai ginklu 
buvo verčiami eiti "balsuoti”. 
Jeigu kas nepaklausė, tai
kalėjimą ir buvo vežamas į 
birą.

Sovietai paskelbė, kad 
nuošimtis suvirs “balsavo"

gavo
Si-

»?

kaip ir mūsų organizacija LDS 
iždininkas. Jis nuteistas 18 mė
nesių Į kalėjimą.

“Rojus” Mizara komunistų 
spaudoje apverkia Dr. Kaš- 

I kiaučių ir jį pastato kaipo kan
kinį už “geraširdiškumą”.

Toji moteris, kurią Dr. Kaš
kiaučius “gydė”, mirė. Mizara 
rašo, kad Dr. Kaškiaučius “nu
sitarė neiti į jokią bylą. Jis nu
sitarė nueit pas teisėją, pasta
rajam išpasakoti viską, kaip 
buvo, ir tegu teisėjas daro savo 
sprendimą pagal savo nuožiū
rą.

"Šitaip dr. Kaškiaučius ir pa
darė.

“Š. m. spalių 13 d. jis buvo 
pašauktas pas teisėją Van 
Riper ir ten patiekė šio reikalo 

• istoriją. Išklausęs, teisėjas pa
darė aukščiau paminėtąjį

I

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

i i tWashingtom
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430 BROADVAY • SOUTH BOSTON

tūkstančių dolerių. Kuni
gų Vienybei ir Katalikų 
Federacijai pavyko sėk-

•čiai lietuvių važiuotų, rai
stų ir pėsčių. Ėjo lietuviai 
i kunigai, keturiolika lietu- 

J viškų draugijų. Visi apsi- 
(LKFSB) Prisimindami juodaįs gedulo rū-

50 metų sukaktį nuo bai- baįs> nešini gedulo velia- 
siųjų įvykių Kražiuose. vas< graudžius parašus a- 
mes prisimename ir tei- pįe Kražius. Keletas or- 
singą dar Kudirkos. reda- kestrų su gedulo muzika, 
guojamame \arpe (1894 Apėjusi miestą ši procesi
ni. Nr. o) parašytą žodį: ja prisiartino prie lietu

viškos bažnyčios, kur at- 
įvirame ore buvo sakomos 
i kalbos, angliškai ir lietu
viškai.

Sekančią dieną 
blausi Amerikos 
čiai aprašė tuos liūdnus 
lietuvių paradus, daugelis 
įdėjo lietuvių nutarimus 
ir protestus prieš perse
kiotojus rusus.

Vienybė Lietuvninkų iš
leido kun. Žebrio knygą 

I “Kankinimas Katalikų’ 
Olšausko Lietuva atspau
sdino kun. Žiliaus “Kražių 
Skerdynė”. 
išleido rusų 
bomis grafo 
gą. kurioje

• tos graži senovė ir dabar-
■ tinė beteisė būklė Rusijos 

imperijoje buvo nuodug
niai nušviesta. To leidinio 
kopijos buvo nusiųstos 
Rusijos carui ir jam pri
minta knygą pasiskaityti 
ir “pakeisti bei palengvin
ti prikliausią mūsų tautos

Kaip Kražių Didvyrius 
Pagerbė USA Lietuviai

(LKFSB) USA pilietei) 
p. Čarneckienei su pen
kiais vaikais gautas leidi
mas grįžti iš Sibiro ištrė
mimo j 
Valstybes. Buvo sunkumų • 
su lęšomis, nes kelionė vi- linga pinigų suma jau su 
sai šeimai kaštuoja keletą' kelta.

į Jung. Amerikos nungaJ * Klausimą iš- 
es. Buvo sunkumu spręsti kelionei reika'

' Faktas, kad Dr. Kaškiaučius 
buvo areštuotas. Tą pripažįsta 
ir R. Mizara. Jis rašo: "Neuž
ilgo dr. Kaškiaučius tampa a- 
reštuotas. Jam primetama visa 
kaltė”.

Vadinasi, dr. Kaškiaučius ne 
savanoriai nuėjo pas teisėją, 
bet jis buvo areštuotas ir pris-

Nr. 3) parašytą žodį:
— Kražių skerdynė suju

dino Amerikos lietuvius.
Laiškais iš Lietuvos žmo

nės USA lietuvių maldavo 
dviejų dalykų:

— Turėdami liuosybę ti
kėjimo. kad suėję savo 
bažnytėlėse, pasimelstų 
už sielas Kražiuose miru
sių ir — turėdami liuosy
bę žodžio ir rašto kad pa
sirūpintų kiek galint pia-, 
čiaus jųjų nelaimes ir var-' 
gingąjį padėjimą pagar
sinti.

Tuos prašymus Ameri
kos lietuviai nuoširdžiai 
pildė. Daugelyje vietų bu
vo atlaikytos pamaldos už 
Kražiečius. Chicagoje. 
kur buvo daug nuo Kražių 
atvykusių lietuvių, pamal
dos buvo labai iškilmin
gos. Aplink altorių buvo 
ištiesti juodi audeklai su 
parašu:

— A. A. tiems, kurie bu
vo nukankinti maskolių 
valdžios Kražiuose, Lietu
voje. 1893 m.” Ant kata- 
faliaus buvo padėti vaini- padėtį”, 
kai su parašais: ~

— Dėl Kražių kankinti- Pirkite Karo Bonus ir
nių. Štampas

— Dieve, gelbėk Lietuvą, 
gelbėk Žemaitiją.

Be pamaldų, beveik kiek
viename mieste, kur tik 
buvo lietuvių, buvo ruo
šiami mitingai, demons
tracijos. Pavyzdžiui. įvil
kės Barre demonstracijo
je dalyvavo keli tūkstan-

svar- 
laikraš-

I

J m.

.J *

BOSTON EDISON COMPANY
Jatnes V. Toner. Presidenl

. ir Vėliau

DAUGIAU
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komunistų parinktus atstovus. 
Bet tas nuošimtis “balsuotojų” 
buvo paskelbtas dar nepasibaj- 
bus “balsavimams”. Tai kaip 
galėjo žinoti, kad "99 nuošim
tis balsuotojų balsavo"? Kas 
tuos “balsus" suskaitė? (Juk
Sovietų atstovybė Londone re- sprendimą", 
zultatus "rinkimų" paskelbė 
visa 24 valandų anksčiau).

Jeigu Lietuvos gyventojai 
būtų balsavę, kada jie dar tu
rėjo laisvę, būtent, nepriklau
somo gyvenimo laikais, tai 
tuomet būtų galima sakyti, 
kad Lietuva nusibalsavo prisi
dėti prie tos ar kitos šalies. Bet
taip nebuvo. Lietuva buvo oku- tatytas teisėjui, 
puota. Okupantai pirmiausia Beje, R. Mizara rašo, kad tą- 

' areštavo ir Įkalino Įžymiuosius j4 moteriškę "gydęs tūlas italų 
i lietuvius, kurie tik buvo Įtarti- tautybės jaunas gydytojas nuo 
■ ni. kad jie nesutinka su oku- nėštumo — davęs jai vaistų ir 
į pantų “tvarka", kurie priešino- kitokius bandymus daręs, bet 

niekas iš to neišėjo”. Kodėl R. 
Mizara to “italų tautybės gy
dytojo" neįvardija? Kodėl tas 
“italų tautybės gydytojas” ne
buvo patrauktas atsakomy
bėn?

Mizara rašo. “Ans gydytojas 
uždarytos. Tik nusiplauja rankas, o moteriš- 

pavergė visą kės vyras jį palaiko”. Iš to ga
jos buvusią hma daryti išvada, kad “ans 

“balsavi-! gydytojas”, jeigu toks buvo, 
O mus". Nei vienas Lietuvos pi- i nenorėjo imtis nelegalio “gy- 

lietis. išskyrus kvislingus. ne- ■ dymo .
galėjo žodžio pasakyti prieš o-į 

kupantų Įvestą “tvarką".
Vadinasi, “balsavimai” buvo' 

pravesti, kada visiems Lietuvos; 
piliečiams buvo atimta laisvė 
asmens, žodžio, spaudos ir ti
kėjimo.

Taigi 
nesveiko proto žmonės gali sa
kyti. kad Lietuva “nusibalsavo 
dėtis prie Sovietų Sąjungos". 
Tik kvislingai komunistai gali 
tokią beprotystę skleisti.

ENERGIJOS PERGALEI
! si Lietuvos užgrobimui. Visa 
nepriklausomos Lietuvos spau-

i da buvo uždaryta. Lietuvos lai- 
i kraščius redaguoti buvo pasta
tyti svetimos valstybės pilie
čiai arba jos pataikūnai - kvis
lingai; visos Lietuvos organi
zacijos buvo 
kada okupantai 
Lietuvą, sugriovė 
tvarką, tada paskelbė

SLA valdyba 
ir anglų kal- 
Lelyvos kny- 
lietuvių tau-

i

Kas yra kiek nors apsipaži- i 
nęs su teismo eiga gali supras
ti. jeigu Dr. Kaškiaučius prisi
pažino kriminaliai nusikaltęs. Į 
tai tik todėl jis gavo tokią ma- ■ 
žą bausmę.

Mes šį klausimą keliame ne 
tik parsidavėliai arba vien dėlto, kad Dr. Kaškiau- į 

čius yra teismo nubaustas, ne 
dėlto, kad jis yra komunistų • 
stambiausias rėmėjas, bet kai- į 
po įspėjimą kitiems, kurie ima
si tokio “gydymo” ir kurios 
pasiduoda tokiam “gydymui”. 
Toks “gydymas” yra drau- 
džiamas ne vien valstybės įsta-! t 
tymais, bet griežtai draudžia- i 
mas Dievo ir Bažnyčios įsaky
mais. Niekas neturi teisės su- ■ 
naikinti žmogaus gyvybę.

Štai kodėl visi šviesesnieji 
žmonės priešinasi gimdymo 
kontrolei.

Dar Vienas Komunistę 
Kankinys

buvo rašyta, kad 
stambiausias

komu- 
rėmėjas.

Jau 
nistų 
“geraširdis” Dr. J. J. Kaškiau
čius pateko į kalėjimą už nele
gali “gydymą”. Dr. J. J.
kiančius buvo komunistų kon
troliuojamo susivienymo. kuris 
vartoja tuos pačius inicialus.

Kas

♦ ♦ ♦

MAKE 
EVERY 
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VViley L. More. Georgia’s pirmas kalinių pataisymo direktorius, aiški
na kaliniams, kad jie turės daugiau erdvės.

I

i

Lietuvai Vaduoti Sąjun-i 
ga, kurios garbės pirmi
ninku yra p. A. Smetona,' 
paskyrusi $200 “pagelbėji
mui parvežti iš Sibiro ne
laisvės”, p. Čarneckienės, 
būvusio Lietuvos ministro 
Washingtone p. V. Čarnec
kio žmonos su penkiais 
vaikais.

Kaip žinoma, p. Čarnec
kienės su penkiais vaikais 
parvežimas iš Sibiro rei
kalauja apie $5,000. Lietu
vai Vaduoti Sąjunga, kuri 
skaitosi šimto nuošimčių 
tautinė paskyrė tik 25 da
lį reikalaujamos sumos, o 
visą kitą dalį, būtent, 
$4,800 toji tautininkų są
junga palieka katalikams 
sukelti.

Rašo:
“Kadangi p. Čarneckiai 

buvo katalikų partijos

Boston Edison's new genėta t ing station at Ererett. Ground brokeri. Augusi 1941. Station in sertice. Sotember 1943. 
Jackson & Moreiand. Superiising Engir.eers. Thomas O'Connor & Co. Ine. Genčiai Contractors.

BOSTON EDISON COMPANY’jos nauja elektros stotis prie 
Mystic River upės. Everett. jau veikia.

Ją užbaigus. Edison Company galės pagamint 50.000 Kilouattų 
elektros daugiau. Bet ji padaro daugiau negu tą. Ji sustiprina 
visą Naująją Angliją tam darbui, kuris tebėra čia priešaky. Pats 
Bostonas pirmučiausia naudosis tuo jėgos šaltiniu; gi sujungus 
jėgos laidus, visas kraštas turės naudos iš tų 50.000 Kilowattų 
jėgos. Nes elektros jėga turi didelės svarbos ir visas musų namu 
frontas priklauso nuo pakankamo jos pristatymo.

Iš pradžios buvo planuojama statyti tai stočiai du vienetu, ku
rie duotų 100.000 Kilowattų. Bet leidimas antrajam vienetui 1942 
metais buvo atimtas, nes kitose šalies vietose reikėjo daugiau 
elektros negu Naujoj Anglijoj, ir tas leidimas nebuvo sugrąžin
tas. Statybos pamatai ir vienas vienetas buvo pabaigti, o jei bus 
gautas leidimas pradėti antrojo vieneto darbus, ši Kompanija ga
lės da geriau aprūpinti didėjanti energijos pareikalavimą ateity.

Energijos stotys nepastatomos per naktį. Jas reikia planuoti 
daug metų iš kalno, ir planuojant reikia numatyti visokias sąly
gas. Pirmutinio vieneto pastatymas Everette yra Boston Edison 
ekspansijos tęsinys. Ta ekspansija prasidėjo 1937 metais ir. pa
didindama savo pajėgumą 150.000 Kilovvattų, galėjo pakankamai 
aprūpinti elektros energija karo meto reikalavimus, šitas Kom
panijos sugebėjimas patenkinti visus reikalavimus niekad nebuvo 
pavėluotas nei permažas.
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

ENCIKLIKA 
VALSTYBE MODERNIAME PASAULY 

SPALIŲ 20, 1939 M.
(Tęsinys)

16. Mūsų Laikų Klaidos
Paneigimas pačių dorovės pagrindų prasidėjo 

Europoje tuo, kai buvo atsitraukta nuo Krikščioniško
jo mokslo, kurio saugotojas ir mokytojas yra Petro 
Sostas. Seniau tas mokslas buvo sujungtęs Europą, 
kuri būdama Kryžiaus moksle išauklėta, sutaurinta 
ir civilizuota, pakilo ligi tokio laipsnio, kad ji mokė ir 
auklėjo kitas tautas ir kitas žemės dalis. Bet, atsi
traukdami nuo neklaidingo Bažnyčios mokslo, kai 
kurie atskilę broliai taip toli nuėję, kad jie net krikš
čionybės pagrindą, Išganytojo dievystę paneigė ir tuo 
būdu paskubino visuotinį dvasinės pažangos suįrimą.

Pagonizmo Ženklai
Šventoji Evangelija sako, kad kuomet Jėzus bu

vo nukryžiuotas, “pasidarė tamsu visoje žemėje” 
(Mat. 27, 45). Tai baisus vaizdas to, kas yra įvykę ir 
nuolat tebevyksta, kai aklas ir pasipūtęs netikėjimas 
išveja Atpirkėją iš dabarties gyvenimo, ypač iš viešo
jo gyvenimo, o su Kristaus tikėjimu nuslopina ir Die
vo tikėjimą. Pasekmė buvo ta, kad dorinės vertybės, 
pagal kurias kitais laikais buvo sprendžiami privatūs 
ir vieši veiksmai, kaip ir išėjo iš apyvartos. Žmogus, 
šeima ir valstybė yra atitraukti iš gaivinančios ir at
naujinančios įtakos, kurią jiems daro tikėjimas ir 
Bažnyčios mokslas. Tai padarė taip giriamas, vis la
biau įsigalįs visuomenės supasaulėjimas. Dabar ne 
tose šalyse, kur daug šimtmečių yra švietę krikščio
niškos kultūros spinduliai, galima pastebėti vis aiš
kesnių, vis ryškesnių ir vis labiau gąsdinančių suge
dusio ir gadinančio pagonizmo žymių: “Pasidarė tam
su, kai Jėzų prikalė prie kryžiaus” (Brev. Rom. Pa
raše. respons. IV).

Daugybė žmonių, gal būt, yra nutolę nuo Kristaus 
mokslo, ne visai nusimanydami pasiduodą klaidai, 
nuostabiai apsvaiginti gražiais, viliojančiais žodžiais, 
kuriais tasai nutolimas buvo vaizduojamas kaip išlais
vinimas iš vergijos, kurioje jie iki tol buvę laikomi; 
jie nenumatė, kas iš to išeis, jei tiesa, kuri duoda lais
vę, bus pakeista klaida, kuri pavergia; jie negalvojo 
apie tai, kad, atsisakydami nuo be galo išmintingo ir 
tėviško Dievo įstatymo ir nuo visus jungiančios ir 
aukštyn keliančios Kristaus meilės, atsiduoda vargin
gos, nepastovios žmonių išminties nuožiūrai. Gyrėsi 
pažanga, o darė atžangą; siekė aukštyn, o smuko že
myn; tarėsi esą subrendę ir tobuli, o pateko į vergiją; 
jie nepastebėjo, kad visos žmonių pastangos Kristaus 
įstatymą kuo kitu lygiu pakeisti nueina niekais. Jie 
“savo mintyse pasidarė tušti” (Rom. 1, 21).

Tvarkos Panaikinimas
Dievo ir Kristaus tikėjimui susilpnėjus ir dorinių 

tiesų šviesai aptemus, tuo pat buvo pakastas vieninte
lis ir nepakeičiamas pagrindas to pastovumo, to ramu
mo, tos išorinės ir išvidinės, privačios ir viešos san
tvarkos, kuri viena tegali duoti ir apsaugoti valstybių 
gerovę.

Tiesa, Europa neapseidavo be nesantaikų, be su
mišimų ir ją naikinančių karų ir tada, kada jos tautos 
broliškai gyveno, laikydamosi to paties Kristaus mok
slo; bet, gal būt, žmonės niekada nebuvo taip palaužti 
ir taip nusiminę, kaip kad dabar, nes su didele baime 
mato, kaip sunku visoms blogybėms padaryti galas; 
nes tuomet buvo gyva sąmonė to. kas gera ir kas blo
ga, kas leistina ir kas neleistina; kas palengvina susi
tarti, kas pažaboja siautėjančias aistras, kas pagaliau 
praskina ir atveria kelią garbingai susitaikinti.

Dabartiniu metu priešingai, nesantaikos kyla ne 
vien iš prasiveržimų maištingų aistrų, bet iš gilios 
dvasinės krizės, išgriovusios išmintingus privačios 
ir viešos dorovės pagrindus.

Meilės įstatymo Užmiršimas
Iš tūleriopų klaidų, kurios, paneigus ir atmetus 

religijos tiesas, lyg iš kokios nuodingos versmės trykš
ta, duosime Jums, Garbingieji Broliai, stropiai ap
svarstyti ypač dvi klaidas, kurios taikingą žmonių su
gyvenimą daro beveik negalimą, arba bent nesaugų ir 
netikrą.

Pirma iš tų pavojingų, šiandien visur paplitusių 
klaidų glūdi tame, kad yra pamirštas žmonių solida
rumo ir meilės įstatymas, kurio reikalauja tiek bend
ra visų žmonių kilmė ir protingos jų prigimties lygy
bė, nepaisant kokiai jie tautai bepriklausytų, tiek At
pirkėjo auka, kurią Jėzus Kristus ant Kryžiaus alto
riaus yra davęs savo dangaus Tėvui už nuodėmingą 
žmoniją.
KLAUSIMAIS APSVARSTYMUI
1. Kokios pasekmės gyvenime atmetus tikėjimą ir do

rovės įstatymus?

i

I

Iš Lietuvos Kultūrinio 
Gyvenimo Japonai Prisirengę Ilgam Karti

H 1
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KRAUJO AUKOTOJAS — PosUaaster General 
Frank Walker, Washingtone, aukoja kraujo Raudona
jam Kryžiui. Šalę slaugės stovi jo duktė Hallie, kuri 
tėvui atsikėlus nuo stalo, užims jo vietą ir ji aukos.

Švedija Prisidės Prie Alijantų
Londonas, lapkr. 4 —

Praneša, kad Švedijos ka
riuomenės prisidės prie 
Alijantų prieš nacius, ka
da Alijantų kariuomenės 
per Norvegiją pradės pul
ti nacius.

Britanijos Lietuviai Veikia 
Nebodami Karo

—
(LKFSB) Visuomenės; 

reikalų departamentas 
pasiuntė Berlyno Lietuvių 
Sąjungai 237 kg. knygų į- 
rengti lietuviškoms bib
liotekoms Vokietijoje dir
bantiems lietuviams. Gai
la tik, kad tarp tų knygų, 
tikriausia, nemaža dalis 
turi tik propagandinės 
reikšmės.
— Lietuvos Kultūros Pa

minklų Apsaugos įstaiga 
persikėlusi į Vilnių. Kau
ne pasilikęs tik etnogra
fijos skyrius ir architek
tūros reikalams įgalioti
nis.
— Marijampolėje suruo

štas minėjimas sukakties 
75 m. nuo gimnazijos į- 
steigimo ir 25 m. nuo lie
tuviškos gimnazijos sukū
rimo tame mieste. Be me
niškosios dalies, progra
moje buvo paskaitai Dr. 
A. Kučinsko, tema “Mari
jampolės gimnazija 1867- 
1942 m.”
— Žagarėje daroma pas

tangų įkurti gimnaziją iš 
ten veikusios progimnazi
jos. Pereitais mokslo me
tais ten veikė
klasės su 231 mokiniu.

Paskutiniu metu dar la
biau beaugąs nacių žiau
rumas gali sukliudyti 
daugelį panašių planų.

i

dalyvauja iš Lietuvos at
vykusi į Angliją p-lė Pra- 
poulėnytė ir ypač daug 
juos remia kun. J. Gutau
skas.

Naciai Bombardavo 
Londoną

t

Londonas, lapkr. 4 —j 
Nacių lakūnai bombarda-I 
vo Londoną ir apylinkes į 
12 sykių į 18 dienų. Pada
ryta nemažai nuostolių.

i
I

Gutauskui, ima 
savo veikimą.

(LKFSB) Londono vyrų 
pašalpinė draugija “Vie
nybė” per pusę metų ligo
niams ir pomirtinių išmo
kėjo 118 sv. sterl., nariai 
įmokėjo 144 sv.

— Savo susirinkimus 
kviečia ir “Rūtos” draugi
ja. Joje veikia dramos, 
meno ir muzikos bei jau
nųjų sekcijos.
— Londone veikia ir Lie

tuvai Gelbėti Fondas, įsi
steigęs tuo metu, kai bol
ševikai okupavo Lietuvą.
— Škotijos Lietuvių Jau

nimo sąjunga, pagelbstint 
kun. J. 
gyventi
Kristaus Karaliaus šven
tėje buvo numatytas tos 
sąjungos suvažiavimas.
— Rugsėjo 19 d. lietuvių 

choro “Lituanica” koncer
tas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Net Latvijos Mi- 
nisteris raštu pagyrė lie
tuvių chorą ir pakvietė 
dalyvauti Latvijos šven
tės iškilmėse.

— Bellshile ir Glasgowe 
Liet. Kat. Moterų draugi
jų skyriai rodo nemažą 
gyvumą, ruošdami arba
tėles su prakalbomis ir 
muzikaline lietuviška pro
grama.

— Glasgowe yra ener
gingas Blaivybės draugi
jos choras. Jo rengiamose 
pramogose su kalbomis

I

J.

je, Johannesburgo mieste 
karui prasidėjus lietuviai 
susibūrė į Pietų Afrikos 
Lietuvių Kultūros draugi
ją. Jos pirmininku —
Avižienis ir sekretoriumi 
Kuisis. Jie interesuojasi 
lietuvišku veikimu ir iš 
USA lietuvių norėtų gauti 
knygų apie Lietuvą. Drau
gijos vadovaujantieji as
menys palaiko korespon
denciją su prof. Pakštu.

Racionayiino Tvarkraštis 
Savaitei Lapkričio 7—13, 

1$43

Port Elizabeth, Pietų A- 
frika, lapkr. 4 — AP laik
raštininkas grįždamas iš 
Japonijos pasakė, kad Ja
ponų vadai esą suprantą, 
kad jie vedą pralaimėjan- 
tį karą, bet savo žmonėms 
to nepasako.

Jis sako, kad Japonijos 
vyriausybė žino karą pra
laimėsianti, bet tikėsi 
gauti patenkinančias tai
kos sąlygas. Japonai esą 
prisirengę bent penkiems
metams karo. Tas pri-, 
klausys nuo Europos ka- i 
ro. Jei Europos karas už
sibaigtų greitai, kad visa 
Anglijos ir Amerikos ka
rinė galybė galėtų būti at
sukta prieš Japonus, tai 
esą galima tikėtis, kad ir 
Pacifiko karas greitai bū
tų užbaigtas.

Visai yra galima, kad 
vokiečiai pasiduos prieš 
šių metų pabaigą. Pralai
mėjimas Rusijoje, Italijo
je, sukilimai Australijoje, 
Norvegijoje ir kitose vals
tybėse duoda naciams su
prasti, kad karas pralai
mėtas.

Vokiečiai yra šalti rea
listai.
jei tikrai matys, kad nėra coupons cannot be accepted 
vilties laimėti karą. except with a mail order.

Dalykų žinovai sako, Fuel Oil: Period One coupons 
kad naciai esą pasirengę valid to 
prašyti Alijantų taikos są- worth 10 gallons.
lygų. Užbaigus Europos worth 50 gallons. 
karą, žinoma, ir Japonijos Tire Inspection: 
nugalėjimas būtų pagrei
tintas.
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jau šešios

GRIEŽTA NACIŲ VALDŽIA 
AUSRTIJOJE

Stockholm, Švedija, lap- r metais ūkininkams įsaky- 
kričio 4 — Paskelbimas iš;ta pristatyti grūdų pusan- 
Maskvos, kad Suvienytos 
Tautos pažada atstatyti 
nepriklausomą Austriją, 
nustebino nacius ir padrą
sino Austrijos gyvento
jus sukilti prieš pavergė
jus.

Iš Londono pranešama, 
kad šimtai Austrijos ka
reivių apleido nacių ka
riuomenes ir rengiasi di
džiam sukilimui. Austri-

tro karto tiek, kiek 1942 
m., o bulvių reikalaujama 
patiekti net 80G daugiau, 
kaip pernai. Neišpildžiu- 
sieji tų normų Lietuvos ū- 
kininkai skelbiami sabo- 
tažninkais, pareiškiama, 
kad jie netinkami ir toliau 
nebegali vadovauti tam ū- 
kiui. Atiduodami tokias 
normas pašarų, ūkininkai 
mažina galvijus ir todėl 

jos gyventojai jau prade- krašte pieno bei mėsos 
jo judėti; 400 žmonių na- kiekis dar labiau mažėja, 
ciai areštavo Vienoje. Na- Apskaičiuojama, kad apie 
ciai paskelbė griežtą val
džią visoje Austrijoje.

v •

10.000 lietuvių esą išsiųs
ta į Baltgudiją ir Ukrainą.

Iškirsta Apie Ketvirtadalis 
Lietuvos Mišky

Aukos Marianapolio 
Kolegijai

Sekmadienį, spalių 17(LKFSB) Fortifikacijų
statymui ir kitiems karo d., įvykusiame Moterų Są- 
reikalams vokiečiai labai jungos apskričio suvažia- 
kerta Lietuvos miškus, vime, So. Bostone, Sąjun- 
Apskaičiuojama. kad per gietės — dalyvės suauka- 
porą metų iškirsta apie ----- 
ketvirtadalis Lietuvos 
miškų. Naciai plėšia Lie
tuvą ir kitais būdais, šiais

2. Kokios yra šių laikų didžiausios klaidos?
3. Ar pažanga ir mokslas, be religijos, atnešė žmonijai

laimę?
4. Ar politika ir ekonomija yra dabarties karo priežas

tis?

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 

PO GLO8A MOTINOS BVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mara. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 VVinfield St.. So. Boston. Maas. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuielkla
702 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

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

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

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

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

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

Br&un Stamps: Brovvn stamp 
J become valid with Stamps G

• and H until Dec. 4.
Green Stamps: Green Stamps 

A, B and C in Book Four valid 
through Dec. 20 for processed 
foods. Blue stamps X, Y and Z 
in Book Two expire Nov. 20.

S ag ar: Stamp 29 in back of 
Book Four valid to Jan. 15 for 
five pounds.

Shoes: Aeroplane stamp
number one valid for one pair. 
Stamp 18 in Book One štili va
lid for an indefinite period. To

Jie nekovos ilgai, control the black market, loose

Jan. 4. Class
class

four 
f i ve

Ir Afrikoj Gyvuoja Lietuvių 
Draugija

i
I
i
i i

(LKFSB) Pietų Afpko-

kingas kalbai ir pataisyti, y- 
patingai tas. kurios pasireiškia 
mokyklinio amžiaus vaiko 
venime.

A-car dead- 
line March 31, B-car deadline 
Jan. 31 C-car deadline Nov. 30.

Gasolinę: Number 6 stamps 
in the A Book good for three 
gallons each through Nov. 8 
only. Number 8 stamps become 
valid for three gallons Nov. 9. 
B and C coupons good for two 
gallons.
stamps is sa botage ofi ration 
stamps should be reported to 

. the nearest OPA office. Help
Miss Theresa A. Ducey. Di- beat the black market by en- 

rector of Speech Improvement dorsing all coupons 
Classes of the Boston Public possession vvith your 
Schools. bus instruktorė. number and statė.

Theft and forgery of 
your 

ant attempts to sėli

r—mj rn3-”! cop pan p

in your 
license

vo $18.00 Marianapolio 
Kolegijai. Po $1.00 aukavo 
šios Sąjungietės: Teklė 
Mitchell, Teklė Mažeikie
nė. Viktorija Seniauskie- 
nė, Marijona Bartkevičie- 
nė, Ona Stanienė. Petronė 
Mikalauskienė, E. Dau
kantienė, Emilija Zaka- 
rienė, Agota Strakauskie- 
nė, Marijona Kiburienė, 
Petronė Staniunienė, A. 
V. Kneižienė, Marijona 
Kilmonytė. Smulkiais su- 
aukavo $5.00. Viso $18.00.

Rinkėjos.

Naudingas Kursas

ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių. sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI" SKAITĘS 

‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę j kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik Įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO M ALDONUS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

metams $1.00.
įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS: 
"ŽVAIGŽDĮ"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Gj UcTuSTucU - i- Ldi uc±J Uczj ucu uci UdJ LcJ ucil <.cU Lc=Li -cu udi UesJ Uc±J
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Massachusetts Valstybės 
Švietimo Departmentas prane
ša. kad lapkričio 10 d.. 6 vai.
vakare. Sever Hali. Harvard 
Universitete, prasidės Netvar
kingos Kalbos Pataisymo kur
sas (a course in the Correction 
of Speech Disorders). Tikslas 
pagelbėti mokytojams. kad 
lengviau galėtų pažinti netvar-
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KOLONIJOSE *KOLONIJOSE
klebonas kun. P. 
ir Sesuo Motina

’JMRENCE, MASS.
!. i'l .Cugos yra atvažiavęs

. tėvelius atostogauti 
ieagOE tėvų Marijonų virži

ai: t: ku.i. J. Jančius. MIC.

i:

[ Penktadienio vakare, spalių 
29 d. parapijos svetainėje įvy
ko skautų surengtas "Penny 
Sale" vakaras. Parengimas pa
vyko neblogiausiai. Gaila, kad 
ne visų skautų tėveliai atsilan
ko į skautų parengimus.

Vyskupo P. Bučio Knygos-
Svč. P. Marijos Apsireiškitra

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE SAVO VARDĄ | LIURDO KNYGĄ

'.. žluk: laikraščiuose, kad 
Major Juozas ir p. Černiauskai 
susilaukė sūnaus. Sveikiname!

Spalių 28 d.. Juozas Arlaus 
kas išvažiavo kariuomenėn.

Sodalietės. vadovaujant 
dvasios vadui, 
džiui. pradėjo mokin 
“Indijonų Rožė". Vaidinimas į- 
vvks gruodžio 12 d.

kun. J. Skalan-
teatrą.

Praeitą savaitę 
lietuvių karo 
užregistravo 
karo bonų. 
travo šie: 
Luinis 450.
B. Jakutis 
na visus i

Keturdešimties valandų švč. 
Sakramento atlaida: mūsų pa
rapijoje įvyks lapkričio 12. 13. 
14 dd. Visus iškilmių pamoks
lus sakys kun. daktaras J. Pau- 
liukonis. MIC.

Cambridge 
bonų komitete 

•SI.425.00 vertės 
B. mus užsiregis-

J. Matonis 850. S.
L J. Kaučius 100
25. Komitetas ragi- 
pirkti ir registruoti 

karo bonus per lietuvių komi
tetą. nes ir mes Cambridge lie
tuviai negalime apsileisti ki- 
tiems. Komiteto tikslas: lėktu
vas. tankas ar PT naikintuvas 
mūsų kariams nuo Cambridge 
lietuvių. Užtat pirkite ir regis- 

i
truokite bonus per Cambridge 

, lietuvių bonų komitetą.

kun. Gleason. S. J., kun. Cibul
skis ir kun. Bucevičius iš N. H., 
kun. F. Norbutas iš Brocktono.

I kun. A. Mešlis, S. J. iš Conn., 
kun. P. Juras iš Lawrence ir 
vietiniai kunigai. Gražias svei
kinimo kalbas pasakė Cambrid
ge parapijos 
J. Juškaitis
Boneventūra: taipgi sveikino ir 
kiti žodžiu- ir laiškais. Konfe
rencija užsibaigė 5:15 vai. va
kare bažnyčioje pamaldomis ir 
Sodaliečių pasiaukavimo aktu. 
Po pamaldų 6:30 vai. svetainė- 
ie ivvko linksma bendra drau- 
giškumo vakarienė. Vakarienės 
metu kun. A. Baltrušiūnas. su
jungęs visas Sodalietės į ben
drą chorą, visus linksmino dai
nomis. Po to visos Sodalietės 
linksmos skirstėsi į namus.

jr Nėra abejonės, kad delegatės 
parsivežė į savo kolonijas neuž
mirštamų prisiminimų, ir tur 
būt ilgai nepamirš Cambridge 
Sodaliečių vaišingumo.

i
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Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi
jos miestelis, kur prie Masabielic 
upės, 1885 metais švenčiausioji Pa
nelė Marija apsireiškė mažai, ne
turtingai, 14-kos metų mergaitei 
Bernadetai. To jie vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Panos Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste- 

užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bū- 
šiomis dienomis laikraštis “Darbi- 

Vyskupas Būčys labai įdo-

Šv. Vardo vyrų 
kričio 20 d.. 7:30 
“Whist Party”.

I

Bonų 
pas p. 
A. Za-

Teko patirti, kad jaunas jū
reivis iš Ohio valstybės suža
vėjo p-lę B. Vitkauskaitę, mū
sų parapijos jauną Alumnietę 

' ir Sodalietę. P-lės B. Vitkaus
kaitės 
viu iš 
N. P.

į 
I

vestuvės su jaunu jūrei- 
Ohio įvyks greitu laiku 
bažnyčioje.

draugija lap- 
val. ruošia

Aguonėle.

CAMBRIDGE, MASS.
Po devynių savaičių sunkios 

ligos, baigia pasveikti p. 
Dailidėnas. Jis 
savaites ligoninėje. Linkime
Dailidėnui greit pasveikti.

s jaun. leitenantas J. 
pasisvečiavęs pas tė- 
dienų. išvyko atgal į 
Linkime Įeit. J. Mi-

šią savaitę mus aplankė vir- 
švlos B. Santackas ir lakūnas 
L. Malinauskas.

Anna Leluga, Chicago, III..................................... 10.00
C. Senkus, Worcester, Mass................................... 5.00
Tchn Leve s kas, Baltimore, Md. 5.09

D S Conn. Apskr. per B. Mičiūnienę .................. 5.00
"’rmias ii Ona Liepai, Cambridge, Mass......  5.09
•\ntanina Vilkišienė, Dorchester, Mass. ............ 5.00
"‘etras Grina, Lawrence, Mass................................. 5.00
Marijona Tamulaitienė, So. Boston, Mass............. 5.00
’lic’.ael \7 llimutis, Windsor, Conn. .................. 5.09
Mrs. ?.I. Lileikis, Chicago, III.....................................5.00

■"Irs. Co: sir.nce Jesutis, Waterbury, Conn. ............5.C9
^cklč Chiaoienė, Phila., Pa. .................................  5.60
Toanc I.cnckus, Chicago, III.................................... 5.00
les. Pct. Yermak, Detroit, Mich............................. 5.00
Ys. M. Pr ,hkus, Brockton, Mass. ....................... 5.00

Ccustancc 3ickauskas, Plymouth, Pa.................... 5 00
J. Paterabas, Chicago, III........................................ 5.00
Peter Gagle, Chicago, III.........................................  5.00
Estella Grinevičienė, Harrison, N. J. .................. 5.00
Martha Tersavage, Exeter Pittston, Pa. 5.00
Ona Keserauskienė, E. St. Louis, III........................5.00
Alex Laurinaitis, Chicago, III................................ 5.00
Barbora Vaišnorienė, Chicago, III............................5.00
Tadas Mazilionis, Cleveland, Ohio...........................5.00
V. Masedukė, Baltimore, Md.....................................5.00
Ona Pabalienė, Chicago, III.................................... 5.00
Petr. Jenčiauskaitė, Chicago, III............................ 5.00
Teodor Shadbaras, Chicago, III.................................5.00

' Mrs. Mary Pugzlis, Cicero, III...................................5.00
Mrs. P. Mitchell, Chicago, III.....................................5.00

’ Marcele Greskienė, Lowell, Mass......................... 5.00
Marcela Misiūnas, Paterson, N. J.............................3.00
Ona Landienė, Chicago, III.....................................  2.00
Mrs. Danus, Brooklyn, N. Y.....................................2.00
Frank Zylinskas, Kearney, N. J............................ 2.00
Teklė Mažanes, Brooklyn, N. Y.............................. 2.00
Mrs. K. Mantrimas, Chicago, III............................ 2.00
Mrs. N. Custer, Mich............................................... 2.00
J. Pitukauskas, Scranton, Pa................................ 2.00
Mary Pašvenskienė, Pittston, Pa............................. 2.00
Mrs. M. Ramanauskas, Willkes-Barre, Pa............  2.00
Uršulė Šimkienė, Springfield, III............................ 2.00
Agota Sadauskaitė, Chicago, III............................ 1-50

buklus sužinoti, 
čio knygą, kurią 
ninkas” spausdina.
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: 
Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai 
pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi
dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos S5.00 ar dau
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji: 
Branislava Kavaliauskienė, Chicago, III.

Sekmadienį, lapkričio 7 d. N. 
P. bažnyčioje įvyksta Seselėms 
mokytojoms mėnesinė kolekta. 
Remkime Seseles mokytojas.

HORWOOD, MASS.

15.00
spalių 31 d.. 

Cambridge lietuvių N. P. para- 
buvo penkias pijos svetainėje įvyko N. A.

p. Sodalicijos apskričio konferen
cija. Konferencija prasidėjo 10 
vai. iškilmingomis šv. mišio
ms. Mišias atnašavo Sodalici
jos apskričio dvasios vadas 
kun. A. Baltrušiūnas: pamoks
lą pasakė kun. A. Mešlis. S. J. draugijų

d.

"Touch Typing In 5 Easy
Lessons"

lelis jau grįžo iš ligoninės į sa
vo namus.

pp. Daleliai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai. LDS 
nariai ir Darbininkų Radio 
programos rėmėjai. Reiškiame 
užuojautą pp. Daleliam!

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

Raktas 1 PasisekimąSekmadienį, spalių 31 d., tuoj • 
po sumos, parapijos svetainėje! 
įvyko Federacijos skyriaus su- 

jsirinkimas. Dalyvavo nemažai 
atstovų. Nutarta 

•uošti parengimą ir jo pelną 
karo tarnybon išėju- 
jaunuoliams — nupirki- 

Išrinkta komi
su skyriaus 

kad toks 
ir pavyktų, 
prakalbas- 

:; paskaitas ir kviesti 
■ j Švagždi kalbėti apie

Penktadienį, lapkričio 5 
tuoj po vakarinių pamaldų, pa
rapijos svetainėje. įvyksta LDS 
8 kps. rengiamas kortavimo va
karas. Teko patirti, kad rpngė- Visos Sodalietės bendrai prie- į
jai turi gražių dovanų laimėto- mė šv. Komuniją per mišias.(skirti 
jams. Dalyvaukime visi šiame Konferencijos sesijos prasidė-: siems 
parengime ir paremkime LDS jo 2 vai. p. p. sesijose dalyvavo mt,i dovanėlių. 
8 kuopą. Kuopos pirmininkas apie 150 delegačių iš sekančių sija, kuri bendrai 
p. P. Kadaitis kviečia visus at- kolonijų: Nashua. N. H., (valdyba darbuosis,

silankyti į šį parengimą, ir už- Brocktono. Laivrence. Norwoo- padengimas įvyktų 
tikrina visiems įdomų vakaro do. " orcester ir Cambridge. Nutarta ruošti 
laikotarpi. j Svečiai kunigai dalyvavo šie-1 Paskaitas ir

.r
kun. J. 

Lietuvą.
axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxv jos gyvenimą Sovietų ir Nacių!

Užsisakykite Toniko Pas Mus f okupacijose.

Pristatom geriausi toniką 
Piknikams, Vestuvėms,

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

apie

i
i 
i
i

?

Pereitą sekmadienį apie 25 
Sodalietės dalyvavo Sodalicijos ! 
konferencijoje. Cambridge. j 
Mass.

lietuvius 
i tremtinius Sibire ir Vokietijos 
£ okupuotuose kraštuose 
F šelpimą. 
F ~ ' 
F

* United War Fund.
FF ---------------
F F F

JFF
5
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ir jų

Federacijos skyrius 
visus aukoti į Greater

kviečia
Boston

pp. Jono ir Marijonos Chu- 
bet’ų dukrelė Barbora, kuriai 
buvo padaryta appendix ope
racija ligoninėje, sveiksta na
muose. pp. Novikų sūnelis 
Pranukas, kuris buvo sužeistas 
žaidžiant football. sveiksta 
goninėje.

DAYTON, OHiO

li-

Šv.

Šiandien kiekvienoje įstaigo
je. kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing", 
rašyti mašinėle. Galima pa
tiems ir be mokytojo išmokti į 
penkias lekcijas, įsigijus nau
jai paruoštą Royai Typewriter 
Co. knygą — TOUCH TYP
ING IN 5 EASY LESSONS”. 
Knyga kainuoja tik 35c.. su pri- 
siuntimu 40c. Užsakymus siiis- 
kite:

Ateina Nemaloni 
Viešnia - Žiema!

Pageltę, šalčio pa
kąsti medžių lapai 
krinta — reiškia, arti
nasi nekviestoji vieš
nia — šaltoji žiema.
Naujosios Anglijos ponios ir panelės, ar esate pa
siruošę ją pasitikti?

I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių firma 
Amerikoje, savo krautuvėje turi didžiausi kailinių 
pasirinkimą, prieinamiausiomis kainomis. Įsigy
kite kailinius pirm, negu užklups šalta žiema. Kai
liniai tai yra geriausias investmentas!

Kailinius galite mūsų krautuvėje įsigyti labai 
prieinamomis sąlygomis, lengvais įsimokėjimais. 
Nėra reikalo mokėti cash, pirkite mėnesiniais įsi
mokėjimais. Nuošimčio už tai nereiks mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios firmos lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas 
ir žinovas. Per jį pirkdamos gausite 10 nuošimti 
nuolaidos.

Sekmadienį, spalių 31, 
Kryžiaus Lietuvių bažnyčioje 
buvo pakrikštytas Joseph Do- 
nald Noreikas, sūnus Juozo ir 
Bemardetos (Služinytės) No
reikų. Kūmais buvo Clarence 
Noreikas ir Eloise Služinas.

Draugijų Sąryšys šaukia vi
suomenės susirinkimą šeštadie-

Spalių 30 d. pp. Stonių na-
I muose. Summer St.. įvyko “bri- 
dal shower” pagerbti pp. Al-

' bertą ir Aleną (Valatkaitę)
Kaziulius. kurie apsivedė spa- Į 
lių 17 dieną. Jaunavedžiai gavo j 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 
dovanų. Albertas Kaziulis yra'nio vakare, lapkričio 6. išgirsti 

J .V. Laivyno tarnyboje.

i DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. <• 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, < • 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” į į 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- < ’ 
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS" ; -
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir , ; 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- i i 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. !

Adresas: < >
FRANCISCAN FATHERS : (

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;
Telephone — Hemlock 6567 i

99

raportą mūsų delegato, Jono 
Varno, iš Amerikos Lietuvių 

sužeistas1 Konferencijos. Pittsburgh, Pa.Šiomis dienomis sužeistas Konferencijos. Pittsburgh, Pa. 
dirbtuvėje. Watertown. Mass.. Į Draugijų Sąryšys rengia 

p. Jeronimas Dalelis, gyv. Le- paukščių leidimus šeštadienį ir 
nox Avė. Jis buvo nuvežtas į sekmadienį, lapkričio 20 ir 21, 
Mass. General ligoninę, kur parapijos svetainėje, kurių pel- 
jam padaryta pavojinga su-' nas skiriamas naujos svetainės 
žeistos akies operacija, p. Da- fondan. F.A.G.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

6-to Wardo Balsuotojai
Išrinkite Trečiam Terminui

ALDERMANĄ

John George Ascaf
Jis yra teisingas ir pilnai užsitarnauja 

šios vietos.

make 
EVERY 

PAY DAY 
t\l>7 BONO DAY

i

WATCHED — Nation’s gaze 
is turned on campaign being 
waged by Statė Senator Joe 
R. Hanley, above, Repub- 
lican nominee for post of 
lieutenant governor of New 
York. He’s making strenuous 
bid with theme “keep the 

Dewev team intact.”

Jei turi senus kailinius, mes įmainysime į nau
jus, duodami gerą kainą už senuosius. Ateikite pas 
mus šiandien!

All washington street 
BOSTON, MASS.



Penktadienis, Lapkričio 5, 1943

ŽINUTES
par.

imanuoja, verkia, merdi.

VIETINĖS ŽINIOS

Spalių 27 d., Šv. Petro 
moterų ir merginų kareiviams 
remti skyrius laikė savo mėne
sinį susirinkimą. Tarėsi apie 
parengimą, kurs įvyks gruo
džio 1 d., 7:30 v. v., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St. Jau daug 
pasidarbuota tikietų platinime. 
Skyrius nemažai platina ir pa
rapijos koncerto tikietus.

Ponia Marijona Bernatonienė 
pasiėmė dar daugiau bilietų. 
Laukiame šiam darbui laisva- 
norių daugiau.

Veda-

Pasijonistai Misijonieriai Kinijoje
Šiandieninė Kinijos tamsi padėtis. — Nuvarginti žmo

nės žiūri į Ameriką. — Užklupo pabėgėlius Japoną karei- 
Tris savaites tamsiame, drėgname lūšyje 

Prie mirties mūro. — Vyskupas grįžta pas savuosius
viai

• 9 • •

?

Farma—Canton, Mass.

Greitai parsiduoda 74 akerių 
farma. 10 akerių geros išdirb
tos žemės. Puikiausia Colonial 
stiliaus stuba, 3 vanios, viena 
turi tiles su shower. tvartas, 
taipgi Green house su puikiu 
apartamentu dėl poros. Gali ir 
žiemą auginti daržoves ir gė-

; les. Trys dideli kiaulininkai dėl 
j 200 kiaulių. Parduoda teismo 
, įsakymu, pasidalijant nuosa
vybę, kuri verta $30,000.00. 
Prašome tik $15,000. Labai ge
ros pirkimo sąlygos. Atsišauki
te: F. T. Keefe. 50 Congress 
St., Boston, arba ‘Darbininko’ 
ofisan.

įvairus skelbimai

Adv. Antanas Young 
(Jankauskas),

Bostonietis Alfonsas - Jonas
Sutkus apsivedė su Marijona'
Wood, Šv. Mato katedroje, Wa-‘So. Bostono LK. Federaci 
shingtone, D. C. w 1

Lapkr. 7 d., 9 vai. r., bus šv. 
mišios giedamos Lietuvos Duk
terų draugijos intencijai.

Parengimas šios darbščios 
draugijos įvyks gruodžio 12 d.

jos skyriaus pirmininkas, 
yra Didžiojo Bostono Su
vienyto 
Brightono 
mininkas.
vienintelis 
ninkas visame Didžiajame 
Bostone.

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mas*.

Karo Fondo 
distrikto pir- 
Jis, rodos, yra 
lietuvis pirmi-

Lapkr. 3 d., Kapelionas kun. 
Jurgis Vilčiauskas lankėsi So.
Bostone. Lapkr. 4 d., jis baigė vimas atidedamas 
kapelionų pamokas, Harvard 
Universitete. Tą dieną jis išva
žiavo į Waterbury, Conn., at
lankyti savo tėvelių. Iš ten va
žiuoja tarnybon į Georgią. Mel
skimės, kad Dievas padėtų 
šiam kunigui atvesti daug žmo
nių prie gerą.

Kun. J. Švagždys Kalbės 
So. Bostone

gijono valdybos jpareiga- 
'vimas atidedamas vienai 
savaitei. Įvyks penktadie
nio vakare, lapkričio 12 d., 
Forresters’ svetainėje, So. 
Bostone.

Visi, kurie esate gavę 
kvietimus į šias iškilmes, 
lapkričio 5 d., prašomi a- 

i teiti lapkričio 12 d.
Jonas J. Romanas, 

Adjutantas.
Dalyvaukite Draugijos

Mišiose
Vietinio L. K. Federacijos 

skyriaus ir kleb. kun. P. Vir- 
mauskio" kviečiamasi ktm. -Jo
nas Švagždys, Brocktono lietu
vių parapijos klebonas. LDS 
Centro Pirmininkas ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos šelpimo 
skyriaus narys, pasižadėjo kal
bėti So. Bostoniečiams apie 
Lietuvą ir lietuvius, kurie yra 
ištremti į Sibirą ir Vokietijos 
pavergtus kraštus ir kenčia 
svetimųjų priespaudoje, sek
madienį, lapkričio - Nov. d., 
3 vai. po pietų, Municipal Buil- 
ding svetainėje, E.
So. Boston.

Prakalbų ruošėjai 
sus lietuvius ateiti
kalbas ir išgirsti įdomių žinių 
apie kentančius lietuvius pa- dauskas. L. Vyčių 17 kp. veik- 
vergtoje Lietuvoje ir svetimuo
se kraštuose.

Iš Amerikos laukia Katalikas kinietis trečiosios kartos glaudžia prie 
širdies Kristaus kryžių.

stovykloje. Ten būdamas aprū-1 
pino belaisvius. Nusiminę, ne
betekę vilties vargšai belais
viai, atskirti nuo žmonų, sūnų 
ir tėvynės namų ilgėjosi malo
naus žodžio, kurio ganytojas 
ištarti nepasigailėjo.

jo pučiamas kaspinas sukosi į 
visas puses. Žmonės ir misijo- 

nės žiūri į Ameriką, laukia iš nieriai galutinai nukeliavo į 
jos būtinos pagalbos. Jiems rei- Hong Kong. Ir čia ilgai netu- 
kalingi tankai, lėktuvai, tūks- rėjo ramybės. Kalėdų rytą Ja- 
tančiai jų, kad galėtų sustab- ponai šūkaudami įžygiavo į 
dyti, sulaikyti priešų užpuoli- miestą. Vyskupas O'Gara, C. P. 
mus. Kinija turi
kad prietelinga Amerika jai 
atsakys.

Katalikybės padėtis 
dabartinėje Kinijoje
BAŽNYČIOS ir koplyčios

ir AŠAROSE ir kraujuje pa- 
misijonierius, plūdę, karo nuvarginti žmo-

mirėlių pilni laukai, badą ken- 
' čią sužaloti nuskurę vaikai, mo- 
j terys ir seneliai, belaisvių 
žiaurus likimas, — tai šiandie
ninė Kinijos tamsi padėtis”, sa
ko Pasijonistas
kun. Ronald Norris.

Jau šeši metai kaip užpuoli
kai Japonai naikina ramųjį ki
niečių gyvenimą. Ant žemės, 

i jūrių ir ore visą prarijąs karo 
slibinas sukasi ir dairosi. Nar
sūs tėvynės mylėtojai, kiek ga
lėdami stengiasi apginti savo 
šalį. Juodoji žemelė krauju per-i 
mirkusi. Galingi savo karo į- 
rankiais, laivais ir lėktuvais i

i
i

Lietuvos Dukterų po globa 
.Motinos Švč. metinės šv. mišios 
už mirusias draugijos nares 
bus atnašaujamos sekmadienį, 
lapkričio 7 d.. 1943. 9 vai. ryte, 
Šv. Petro lietuvių par. 
čioje. So. Bostone.

Visos draugijos narės priva
lote susirinkti į po bažnytinę 
salę 8:30 vai. Ten susitvarkiu
sios bendrai maršuosime baž
nyčion.

bažny- į
I
ĮI
I

i

Broadicay,

O. Ivaškienė,
Prot. Raštininkė.

I
LANKĖSI

kviečia vi- 
į šias pra-

Kunigas Ronald Norris, 
Pasijonistas,

Kinijoje ilgai darbavęsis, karui 
užėjus buvo paimtas nelaisvėn. 
Išgelbėtas tik per belaisvių iš
mainymus. Kunigas Norris. C. 
P., aplankys So. Bostono Šv. 
Petro lietuvių parapiją sekma- 

I dieni, lapkr. 7 d.. ir pasakys 
prakalbą 3 vai. p. p.

★
sugriautos. Misijonieriai ir vie
nuolės be pastogės slepiasi kal
nuose, urvuose. Tačiau pasi
šventę drąsina silpnuosius, guo
džia ir ramina ligonius, aprū
pina ir rodo visiems Kristaus 
meilę. Panašūs į Gerąjį Gany
toją misijonieriai savo avis ieš- 

; ko, kad nepražūtų. Katalikai 
į kiniečiai pasitiki kunigams ir 
; vienuoliams. Kuomet bombos 
kai lietus krito ant miestelių.I

j žmonės turėjo bėgti, kad apsi- 
I saugotų. Nevisuomet laimingi 
tie bėgimai. Štai kartą užklupo 
pabėgėlius Japonų kareiviai. 
Vyrus, moteris įkalino. Be; 
maisto, tvankiame kalėjimo ‘ 
kambaryje, išbadėję, sukru
vinti belaisviai kentė didžiau
sius vargus. Kaikuriuos mirtis' 
gailestingai nuo kančių išlais-

i vino.

daug vilties, su kitais misijonieriais buvo 
ne- paimtas į nelaisvę. Surišę vi

sus. nustūmė į kalėjimą. Tai į- 
vyko Kalėdų dieną. 1 
Karaliaus šventėje. Tris savai
tes išlaikė tamsiame, 
me rūsyje.

Kalėdos Kalėjime
★ BĖGDAMOS nuo mirtingų 

pavojų vargšų minios, kaip vė-

Paskutinės Misijonierių va
landos — Vyskupas duoda 

išrišimą, paskutinį 
palaiminimą 

SUNKU, graudu sakyti

• v

★
skutinį kartą “sudiev”. Supan
čiotas ganytojas, ašarotomis 
akimis mato kai jo broliai pa- 
gelbininkai ruošiami mirties 
šūviui. Trisdešimts vienas, ku
nigai ir broliai vienuoliai stovi 
prie mūro. Auštant gyvybę tei
kiančiai saulei ir nykstant niū
riems prieblandos šešėliams. 

; Pergyvenęs karus ir revoliuci
jas. iškentėjęs badą ir vargus, 
tvanus ir bombardavimus, bet 
skaudžiausioji valanda tai toji, 
kai iškėlęs išganymo kryžių 
laimino savo brolius, skatino 
prie ištvermės ir priešui dova
nojimo. suteikdamas nuo kal
čių išrišimą.

Dar šešis mėnesius vyskupas 
buvo laikomas koncentracijos

Išgelbėjimas ir sugrįžimas
Ramybės * Diplomatiniais būdais vys

kupas tapo išlaisvintas. Tuo- 
drėgna- Jau Srižta at»al į Kiniją, pas 

* savo kaimenę. Dešimts dienų 
pėsčias per kalnus, dvi savaites 
laivukais ir vėl pėsčias per 
bombų sunaikintus miestelius 
nenuilstamai keliauja, keliauja. 
Dar liko tik trys dienos ir Hu- 

įnan, siektinas miestas — kelio
nės tikslas. Deja, spėkos per 
silpnos. Krito pakelyj. Nuga
bentas prietelingų rankų į ligo
ninę. Mėnesį išbuvęs, sustiprė
jęs. apleido ligoninę. Pasiekė 
miestą, kame su meile plakan
čiomis širdimis ir ištiestomis 
rankomis kiniečiai krikščionys 
sutiko grįžtantį ganytoją.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

pa- $ 
$
&

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

DAKTARAI

BALLAST TUBES
POPULAR ItL, EACH 
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 

1LN5, 27, 26. 24A. 77.
78, 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quarar>teed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UN1ON ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

I$
♦

Re*. 8ou 3729 8ou 4«18

Lithuanian FumitureCo.
MOVER8— 
in«ur*d and 

Bonded 
ocal A Long 
Dlstano* 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

i

I

GRABORIAIISou. 4476 Į>
Dr. Joseph F. Antanėlis •:

OPTOMET RISTAS
515 East Broadvvay !; 

So. Boston, Mass. !; 
Ofiso Valandos išskyrus į! 

Trečiadieniais ir
;! Penktadieniais ![
J Vakarais Nuo 7 iki 9-tai ;! 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Ketvirtadienį lankėsi jūrei
vis Y 2 C. Antanas Straz- 

1 j__ i---  t -it i_
lūs narys.

Tą dieną lankėsi Paulina Za- 
jauskienė nuoširdi ‘‘Darbinin
ko’’ skaitytoja ir rėmėja. Atsi
lankymo proga pasipirko Kalė- 

• dinių atviručių ir atnaujino 
j “Žvaigždę”.
| Lankėsi iš VVorcesterio
’ Kardokai, LDS 7-tos kp. nariai. 
■ Atsilankymo proga atnaujino 
narystės duokles.

PRANEŠIMAS

Dėl susidėjusių aplinky
bių, Stepono Dariaus Pos
to No. 317, Amerikos Le- 
REIKALINGA valytojų nakti
mis. šešis vakarus savaitėje, 
trumpos valandos. Atsišaukite 
Globė Theatre, 686 VVashington 
Street. Boston, Mass.

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 

PERMANENT

Vaikai įžymiųjų kiniečių priėmė katalikybę

f

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

COLD PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Nors Daktaras T. P. Siu ir jo žmona nekatalikai, bet jų penki vaikai 
buvo pakrikštyti katalikiškai. Jie lanko katalikišką mokyklą. Daktaras 
Siu buvo Kinijos valdžios teisingumo skyriaus oficialis atstovas. Abu į- 
žymūs kiniečiai yra artimi draugai kunigo Daktaro Jono T. S. Mao, ka
talikų kiniečių misijos klebono Čikagoje.

Keli metai atgal, kunigas Daktaras Mao pakrikštijo vyresnius mer
gaites — Moyra, 13, ir Barbora, 12. Neseniai kunigas krikšto sakramen
tą suteikė trims jaunesniems vaikams. Šis paveikslas nutrauktas ta 
proga. Iš kairės — ponia Siu; iš dešinės kun. Daktaras Mao; 
stovi krikšto tėvai, mokytojos ir keturi Šios šeimos vaikai — 
7, Matas, 10. Povilas, 8, ir Barbora, 12.

viduryje 
Viktorija.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakar*

Seredomls:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenim* Dyka) 
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Į Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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HARTFORD, CONN.

RYTINIU
VALSTYBIŲ ZIMBS

Spalių 30 d. mirė s>tiklienė. 
o spalių 29 mirė Daugnorienė. 
Velionės palaidotos iš šv. Juo
zapo parapijos bažnyčios.

Koresp.d. mirė Juozas Lut- 
Paliko nuliūdime žmoną 
dukteris Adelę. K.nstan- 
Oną ir Rožę, sūnus —kun. 
ir Joną. Laidotuvių šv. 

atnašavo kun. Dr. P. 
kun. Dr. Bružas ir kun 
•’-j dalyvaujant 4: 

niams ir iš apylin 
T.ibL-A «v. mi

Mirė Kun. Lutkaus Tėvas
Spalių 2 

kus.
Oną, 
ei ją. 
Pijų
mišias 
L tl. rl US.
Abromai 
kitiems vie 
kės dvasiškiams. Laike š' 
šių giedojo moterų t Mrs. >. 
Sapranas. Mrs. N. Staškevičius. 
Mrs. V. Mažeika ir Mrs. A. 
Dulskis l kvartetas. Velionis 
buvo ramaus būdo asmenybė. 
Priklausė prie ALRK Susivie- 
nymo ir Politinio klubo. Kun. 
Dr. Lutkui ir visai velionies 
šeimai reiškiame užuojautą.

Skaitlingai Dalyvaukime
Gruodžio 5 d., mokvklos audi- ■' 

„ . ' -Itorijoje rederacijos skyrius ir, 
Tėvų ir savųjų d-ja rengia lie-l 
tuvių kareivių naudai “Card 
Party". Rengimo komisiją su
daro: Uršulė Liutkevičienė,
Nelė Jerrašaitienė. Marcelė An- 
drikytė. Ona Barkauskienė, 
Magdalena Karkauskienė. Ma
rijona Stankevičienė. Liudvika 
Liulienė. Rožė šambriskienė. 
Ona Šmotienė. Monika Šiurkie- 
nė. Angelė Kanankie-” D— 
Povilaitienė. Ieva 
Barbora Juodaitė. t 
rauskienė. Stasė S 
Petras Jokūbą uskas 
Breivė. Bilietus bei k

Gruodžio 14 d.. 1913 m. suor
ganizuota šv. Elzbietos drau
gija. kad suteikus seserišką pa- 
albą ligoje ir išmokėjus po- 
įirtinę. Ši draugija per 30 me- 

.ų gyvavimo daug gera yra pa
dariusi savo narėms, daug pri
sidėjusi Bažnyčios ir tautinių 
įstaigų palaikymui.

Mirus narei, draugija neuž
miršta jos. ir kelis kartus me
tuose yra užprašomos šv. mi
šios už mirusias nares. Gyvo
sios narės dalyvauja šv. mišio
se ir "in corpore” priima šv. 
Komuniją. Tai gražus ir nau
dingas darbas.

šį metą šv. Elzbietos draugi
ja minės savo 30 metų gyvavi
mo sukaktį iškilmingomis šv.. 
mišiomis ir bankietu gruodžio 
12 dieną Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir tos pa
rapijos mokyklos svetainėje. 
Ta proga bus vedamas naujų 

. narių vajus, kuris tęsis iki va
sario mėnesio. Naujos narės iki 
30 metų amžiaus bus priima
mos be įstojimo mokesnio, o 
virš to amžiaus už pusę įstoji-

Dėdės Šamo kariai išsirikiavę ant nepasakyto orlaivių 
mankštinami ir mokinami.

u ■ t 4
ti ii

Nelę Jenuša St

Šis - Tas
Lapkričio 7 d.. 1:30 vai. po

pietų įvyks A. L. R. K. Susi- 
vienymo U-tos kuopos "Card 
Party pas Mrs. A. Vasiliaus
kienę. 77 Draher Avė. Valdyba 
kviečia skaitlingai atsilankyti. 
E.lietus į teatrą - koncertą, ku
ris įvyks lapkr. 21 d., galima 
gauti pas Mariutę Kašėtaitę. 
Magdaleną Kamauskienę ir 
choro narius. .4. J.

mo mokesnio.i
Kviečiame moteris ir mergi

nas iki 45 metų amžiaus prisi
rašyti prie mūsų draugijos ir 
dirbti bendrai Dievo garbei ir 
tautos labui. Y’pač kviečiame 
jaunas merginas ir moteris.

Susirinkimai įvyksta antrą 
antradienį kiekvieno mėnesio 
mokyklos svetainėje. 339 Capi- 
tol Avė. Ateikite visos narės ir 

. atsiveskite kandidates.
Valdyba.

A. A. Motiejus Kašinskas pasakė Vėlių dienos pamokslą 
Po kelių mėnesių širdies ligos ir išskaitė mūsų parapijos mi- 

užbaigė savo vargus a. a. Mo- rusiųjų 
tiejus Kašinskas. Gyveno 1301 i 
Herkimer Street. ‘Buvo pašar
votas namie. Paliko dideliam 
nuliūdime žmoną ir užaugusią ’ 
šeimą. Palaidotas su trejomis 
mišiomis antradienį. Vėlių die
noje. Kun. dr. Mendelis atnaša
vo mišias prie didžiojo alto
riaus.
kun. Nicholas prie šoninių al
torių.

Velionis buvo visiems gerai 
pažįstamas ir kadangi buvo ge
ras katalikas, tai prie jo karsto 
suskaityta virš 30 užprašytų 
šv. mišių. Nulydėtas į Holy

pavardes. Net 39 as
menis nuo pereitos Uždusinės 
buvo pašaukti amžinybėn.

H ■y k o
su.

Federaci- 
rinkimas.

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
Vajus Ir Koncertas 

Lietuvai Gelbėti

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Spalių 31 
jos 22 skv 
taipgi 
savųjų 
vų atsila 
Susirink 
svarbūs, 
lyvauti.

Pirm, 
pridavė 
vakarėlio, 
džio 5 d.. 3 
Juozapo parapijos

Visi turėtų ateit 
vakarą, nes pelnas 
lietuviams kareiviam 
i . apie 700. Nutarta pasiųsti 
visiem K I n s i įsveik 
r. .-. Aukas pridavė j Federaci
ja Vincas Ramažauskas $5.00. 
Api-.Ctalystės Maldos $2.05. Šv. 
J maldos $1.00, šv. Var
do antras skvrius 90c.

: s x yri a 
bendrai įvyko ir tėvų ir 
susirinkimas. Bet atsto- 

nkė r.eperdaugiausiai. 
mai abiejų draugijų 
Turėtume gausiai da-

komp. A. J. Aleksis 
kortavimo tik lėtus dėl 

urls įvyks gruo- 
al. po pietų. Šv. 

svetainėje.
i į kortavimo 

skiriamas 
. kurių y-

5ilii ir *

Todėl kviečiami Philadel- 
’ phiečiai gausiai aukoti tiems 
1 kilniems reikalams — Lietuvos 
Gelbėjimui. Kurie negalėtų da- 

1 lyvauti koncerte, tie vistiek ga
li ir paremti tą gražų vajų. Au
kas paaukoti ir bilietus nusi
pirkti galima lietuvių kleboni- 

I jose. liet. Banke, pas Pr. Pūką, 
pas A. Dziką, O. Unguraitę ir 
bilietų platintojus. X.

| 
I

Philadclphia, Pa. — Phila- 
delphijos lietuviai gerai su
prasdami lietuvių kančias, su
manė surinkti aukų ir tokiu 
būdu pagelbėti kenčiantiems 
broliams lietuviams. Tuo tiks
lu rengiamas koncertas, kuris 
įvyks lapkričio 14, 6 vai. lietu
vių muzikalinėj salėj. Kiekvie-: 
nas. kurs paaukos $1.00 ar dau
giau. tas galės dalyvauti kon
certe. Kas paaukos daugiau, 
tas bus to vajaus ir Koncerto 
garb. rėmėjas. Tokiomis auko
mis norima surinkti $1000. 
Philadelphijiečiams tai gali 
pasisekti. Bet kad tai galėtų į- • 
vykdyti, tai reikia nesuklysti ir 
žinoti, kad ir dabar jau galima 
ir reikia lietuviams gelbėti. La
bai klaidinga būtų, jei kas ma
nytų. kad dabar negalima lie
tuviams aukos suteikti ir kad 
nereikią aukoti. Kaip mes gali
me pagelbėti? Keleriopai mes 
pagelbstim augdami lietu
viams. Pirma lietuviai slaptu 
būdu sužino, kiek mes veikiam, 

i aukojam ir palaikom juos. Tas 
padeda jiems ištverti kančioj 

i ir kovoti su priešais dėl savo 
laisvės. 2. Aukodami mes pa- 
remsim Lietuvos ir lietuvių ko- 

i vas pasaulio akyse, kuris stebi 
kaip lietuviai gyvi ir kaip jie 
laisvėje kovoja už savo tėvy
nės laisvę ir žmonių gerovę. 
Aukodami mes padedam karą 
laimėti, nes lietuviai kovoja 
prieš nacius, kurie valdo Lietu
vą. 3. Aukodami mes padėsim 
kovoti už Lietuvos laisvę raštu 
ir žodžiu visame pasaulyje. O 

Į tai kovai reikia aukų. 4. Paga- 
tiesio- 

dr. džiaugėsi gražiu gintai kenčiantiems lietuviams 
Lietuvoj per Raudonąjį Kry
žių. šiuo metu yra vilčių, kad 
Raudonasis Kryžius nugabens į 
Lietuvą vaistų, drabužių, ir ki- 

i tokių reikalingų dalykų, kaip 
'R. K. yra suteikęs tokios pa
geltos kitoms šalims. Bet kad 
iš Raudonojo Kryžiaus lietu
viai gautų, tai pirmiausia ir 
patys lietuviai turi aukoti ir 
parodyti, kad jie patys sudeda 
pinigų ir dėl Raudonojo Kry
žiaus ir dėl savųjų lietuvių.

nešėjo laivo

Sveikiname Mokyklos 
Chorą

Ištikrųjų visiems buvo malo
ni naujienybė antradienį išgirs
ti mokyklos chorą giedant ge
dulingas mišias. Visos mišių 
dalys buvo išpildy tos tikroj 
bažnytinėj dvasioj. Buvo ką 
kiausytis ir gėrėtis. Kaip para 
pijos žmonės, 
gai dėkoja 

Į rietėms už 
1 išlavinimą.
TEATRAS

taip musų kuni-
Sesutėms

tokį gražų vaikučių 
Vaikučių
įvyks sekmadienį 

lapkričio 21 d. Lauksim'

Kazimie

metinis

I I
I

< i

Juozas Kasinskas |
Ine. £

Laidotuvių |
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį •§
602 Washington Blvd. |

BALTIMORE, Md. |

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų S

l
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Boston Edison Company 
sako

...neperkaitink elektrikinio 
proso. Tas gali sudeginti 
drabužį ir be to labai nesvei- 
k prosai. Reikia karšti sure
guliuoti.

Boston Edison Company

Kun. Dr. Mendelis Namie
Sekmadienį, spalių 31 d., va- 

' kare grįžo iš misijų darbo Bos
tone kun. dr. Mendelis. Trum
pam pasikalbėjime kun. dr. pa- 

kirtdeA Vernui telkta* ibrėžė- kad J* yra tikrai dėkin- 

Vaičaitis. Povilas
Sinkevičius. Ona Šalkauskienė.'
Jurgis Padzukas. Viktorija Že
brauskienė, Konstancija Glem- 
žiūtė, Marijona Klišienė. Mari
jona Krašauskienė. Angelina 
Curreri. Mikolas Šemauskas. 
Ona Danielienė. Veronika Ku- 

Redeemer kapines. Juozas Ka- bilienė. Petras Bukauskas, An- 
šinskas atliko laidotuvių direk- Į drius Linauskas. Petras Vols- 
toriaus pareigas. Tikrai rūpės- 5 kys. Marijona Serafinienė. Jo- 
tingai jisai patarnavo savo dė-;nas Vilkauskas. Joanna Kli- 
dei. Reiškiame giliausią užuo- j mienė. Vincas 
jautą velionio žmonai, jo sū- ronė Mickeliūnienė, 
nums ir dukterims ir visiems* Česnavičius. 
giminėms. Užbaigęs gyvenimo Jis (kunigų Mendelių 
vargus ir skausmus lai 
Viešpaties ramybėje!

Musų Mirusieji 1943 m.
Klebonas kun. Juozapas Lie- 

tuvnikas. Tomas Vasiliauskas, 
į Motiejus Raulinaitis, Marė Leš- 
pik...

o kunigas Dubinskas ir į Benediktas

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par.. 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. I. — šv. Kazi
miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d.
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. —
cento par., misijos.

atlaidai.
— Tėvas

Šv. Vin- 
lapkričio 

28 d. — gruodžio 5 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

Nereikia gerbti turtin
go. užmiršus mokytą ir 
teisu beturtį.

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

|WziULlAME BUTELYJE

•I 4 MS MT O»*.

ore Island City. N. Y

i

I 
\ t 
<1

P. • ♦ L-1 1 <by Franchised Bottlers from coast to coast

Visi Šventieji
Visų Šventųjų diena 

dienį buvo nepaprasta mūsų! 
bažnyčioje. Per ankstyvas ket
vertas mišias nebuvo susikim- i 
Šimo, bet per mišias 11 vai. ir 
12 vai. vidurdienį tai žmonių j 
buvo tokia minia, kad ant gat-. 
vės stovėjo. Kurie dažnai lan
ko šv. Alfonso bažnyčią sakė, 
kad jie niekados nematė tiek 
svieto. Diena buvo saulėta, 
graži. Pasitaikė pirmadienis, 
novenos pamaldų laikas, tad 
buvo tikra minia.

Po pietų 2 vai. Sesutės su pa
galba mūsų darbštaus zakristi
jono Antano Ivoškos pastatė 
katafalį, kurs visus stebino, 
bet ypač svetimtaučius. Mišio- 

’ las su stula ir kieliku ne vie
nam lietuviui išspaudė ašarą, 
nes tie mišių dalykai visiems 
priminė mūsų mylimąjį Klebo
ną. kun. Juozapą Lietuvniką, 
kuriam suėjo tik tris mėnesiai 
nuo jo mirties liepos 22 d.

Stebuklingo Medalikėlio no
venos pamaldos Visų Šventųjų 
dienoje buvo laikomos kaip pa
prastai 9 kartus. Vakarienės 8 
vai. pamaldos buvo pusvalandį 
ankščiau, o 8 vai. bažnytinis 
choras gražiai atgiedojo švie
siuosius mišparus. Mūsų kuni
gai atgiedojo gedulingus miš
parus vieni. Kun. dr. Mendelis

i

gas šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonui, kun. Virmauskiui už 
jo pakvietimą. Nežiūrint blogo ;]jau mūsų aukos padės 
oro. kun. C.. _ __ O-_L_
būriu jaunimo, kurs atsilankė 
kas vakarą į misijas. Kristaus 
Karaliaus dienoje mūsų misijo- 
noriui patiko netik pilna jauni
mo bažnyčia per mišias 9 vai., 
bet tas bendras visų parapijos 
draugijų pagerbimas su savo 
vėliavomis, kurios suėjo daly
vauti šv. mišiose. 10 vai., kad 
pagerbti Kristų Karalių. Kun. 
dr. Mendelis begalo džiaugiasi,, 
kad jam teko susipažinti asme-' 
niai su didžiuoju išeivijos lite
ratu kun. dr. Urbonavičių. Be
galo malonu buvo jan. atnau
jinti pažintis su tėvais 
Juškaičiu iš Cambridge. 
Švagždžiu iš Brocktono. 
Juru iš Lawrence. Kun. 
Mendelis džiaugiasi susipažinęs 
su jaunosios kartos tėveliais, 
kaip tai kun. Virmauskio padė
jėjais kun. Jenku, kun. Abra- 
činsku. Tėvai misijononai kun. 
Aukštikalnis ir kun. Meslis. jau 
nuo seniau jam buvo žinomi.

1 Jis džiaugiasi susėjęs su Tėvu
Antradienis — Vėlių Alfonsu. įsteigėju Sesučių lie-

Diena tuvaičių Elmhurst, Pa. ir susi-
Pirmos mišios buvo atnašau- pažinęs su kun. Baltrušiūnu, 

jamos 7 vai. ryte. Dvylika mi- ^un- Petrausku ir kitais tos a- 
šių atnašauta mūsų bažnyčioje, pylinkės kunigais. Tačiau jis 
9 vai. buvo egzekvijos ir iškil- negali pakankamai atsidėkoti 
mingos gedulingos mišios už kaip klebono kun. \ irmauskio, 
visus mirusius. 11 v. ir 12 v. taip kun. Jenkaus ir kun. Ab- 
vidurdienį šv. mišios buvo su- načinsko vaišingumui ir drau- 
jungtos su novenos pamalto- giškumui. Rapolas Juška su 
mis. Antradienį, nors ir ne P°nia Juškiene prašė kun. Men-1 
šventė, nors nereikėjo šv. mi- delio parvežti labų dienų vi- 
šias išklausyti po įsakymu, ta- s'ems jų pažįstamiems Balti- 
čiau vidurdienį bažnyčia buvo nioreje. 
pilna ir žmonės stovėjo. Per 
visą lapkričio mėn. mišios vi-! 
durdienį yra atnašaujamos už 
mirusius. Be to mūsų kunigai 
turi sutvarkę dalykus, kad 
PENKI ŠIMTAI kitų mišių bus 
aukojama už mirusius, ypač vė
les tų. kurių vardai buvo pri
austi Uždusinęs vokeliuose.

Joanna
Vaičiūnas. Pet- 

Edvardas 
Juozapas Mende- 

tėvas), 
ilsisi' Kazimieras Giedra (kun. Juozo 

> Giedro tėvas t. Kazimieras Ma- 
I sendukas. Kazimieras Vaitu- 
j kaitis. Stasys Sideravičius. An- 

pirma- : tanas Tamašauskas, Antanina 
Pečiukaitienė, Pranciška Gar- 
buvienė, Kazimieras Galinis. 
Ona Bielienė. Petronė Žvdelie- 
nė ir Motiejus Kašinskas. Už 
pereitų metų mirusius ir visus 

i mirusius buvo sukalbėti 6 po
teriai. kad įgyti jiems visuoti
ną atlaidą.

I 
. I Kun. Į 
kun. į 
kun. į

dr. j

I

i

i

Remkite tuos profesljonalus ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką".

I

NE eikvokit elektros

>

I
I

BUY F
UNITED STATĖS

DEFENSE 
BONDS 

ANO 

STAMPS 
UI |F

Miwj valdžia ragina neeikvoti be reikalo elektros.

Karui laimėti, mes turim taupyti kurą, trarspcrta- 

ciją, žmonių >gą ir medžiagą. Vita tai reikalinga 

elektroj pagaminimui.

Bor.cn Ed^on Compar.y parladėjo ko-openx»ti 

šiame Tautos Taupymo Vajuje ir pra»o savo kostu- 

ir.enų daryt tą patį.

VARTOKIT kiek reikia

BE REIKALO nevartokit

★ ★ 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 

Žurnalas

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni
mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks
luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio. 
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

*

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway; So. Boston 27, Mass.

¥

i




