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Spalių 15 d. kun. Dr. Ka
zimieras Rėklaitis minėje 
25 metų sukaktį nuo įsto
jimo į Tėvų Marijonų vie
nuolyną, o spalių 28 d. mi
nėjo 30 metų kunigavime 
sukaktį.

Kun. Dr. K. Rėklaitis y- 
ra gimęs spalių 22, 1887 
m., mokslus baigė Mari
jampolėje, Petrapilyj h 
Romoje. Yra uolus K 
Bažnyčios ir tautybėj 
darbuose, nuoširdus spau
dos bendradarbis ir rėmė
jas.

Taigi kun. Dr. K. Reklai 
tis, Tėvų Marijonų pro
vincijolas, spalių mėnesi 
minėjo ne tik Sidabrim 
Jubiliejų — įstojimą į Tė
vų Marijonų vienuolyną ir 
30 metų kunigavimo, bet 
ir gimtadienį.

Sveikiname kun. Dr. K 
Rėklaitį. MIC., ir prašome 
Dievo stiprinti Garbingą
jį Vadą sveikatoje!

Dviejų Rašytojų 
Mirties Sukaktvs
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Dėdės Šamo Marinai, kurie kovoja su japonais Guadalcanal salose, kaip šis vaizdas parodo turi 
r tam pritaikintas džiunglių spalvos uniformas. Atrodo, kad marinai pažįsta vietines sąlygas ir 
iie prie jų prisitaiko.
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FIVE CENTS

Rusai Užėmė Svarbų Geležin 
kelių Junginį Žemiau Kievo
Priešui Rimtas Pavojus Ukrainoj

Tik 3 5 Mylios Iki Lenkijos Sienos

(LKFSB) Dešimts metų 
nuo mirties rašytojo, prof. 
A. Kriščiukaičio suėję 
spalių 30 d. Slapyvardžiu 
“Aišbė” (Antanas iš Būg
nų) jis daugeliui geriau 
žinomas. Jau “Aušroje” ji
sai rašė ir tas laikraštis jį 
skatino toliau kūryba už
siimti:

— Tamsta dar jaunas: 
dirbk ir užsipelnysi vardą 
ir garbę Lietuvoje”.

Baigės gimnaziją Mari
jampolėje ir išėjės moks
lus Maskvos universitete 
kurį laiką darbavosi Rusi
joje, o nuo 1918 m. buvo 
Lietuvoje Vyriausiojo Tri
bunolo pirmininku ir pro
fesoriumi Lietuvos uni
versiteto teisiu skyriuje. 
Šeimoje išauklėtas katali
kiškoje dvasioje, religiją 
brangino visą amžių. Buvo 
žymus bendradarbis ir ka
talikų leistoje “Šviesoje”. 
Yoač io garsi knygelė: 
“Kas teisvbė, tai ne me
las”. Kriščiukaitis vra vie
nas gabiausių “Aušros” 
meto rašytoju. Jisai taip 
mylėio lietuviškąją liaudį! 
Dar iš jo jaunos studento 
širdies išėjo žodžiai:
— O, artojai - brolužėliai. 

nesikreiDkite nuo mūs! 
Mes su širdžia jums pa- 
duosim savo ranka, kad 
pradėt iškentėti drauge 
vargą”.
— Lapkričio 3 d. sueina 

penkeri metai nuo mirties 
“Trimito” redaktoriaus 
Benedikto Štaro.

ALIJANTAI UŽĖMĖ 9 
MIESTELIUS ITALIJOJ

Perėjo Trigno Upę
---------------

Algiers, lapkr. 8 — Kada 
Vokietijos naciai pastatė 
dar vieną savo diviziją 
prieš Amerikos gen. Clark 
vadovaujamas karo jėgas 
Italijoj, Britų aštuntoji 
armija sutriuškino visas

Amerikiečiai Bombardavo 
Dueren

ALIJANTAI VĖL PUOLĖ 
RABAUL

Brooklyno lietuvių ko
munistėlių laikraščio re
dakcijai baisiai pikta, kad 
Jugoslavijos ministerių 
kabinetas ištremime nu
tarė duoti Jugoslavijos 
karalaičiui Povilui $5,000 
dovaną.

Rašo:
“Povilas, kaip žinia, 1941 

metais buvo sudaręs su
tartį su Hitleriu, sujun
giančią Jugoslaviją su fa
šistine Ašimi”.

Komunistai neturėtų 
piktintis tuo Jugoslavijos 
žygiu, nes prieš tai Sovie
tų (Rusijos) Stalinas bu
vo sudaręs su Hitleriu, a- 
not komunistų pareiški
mų, krauju sucementuotą 
sutartį. Jugoslavijos ka
ralius tik pasekė Stalino 
pavyzdį.

i

Londonas, lapkr. 8 — 
Jung. Valstybių lakūnai 
bombardavo Duerin ir ki- 

priešo pozicijas San Sal- • ^us nacių centrus vakari- 
vo ir Vasto, pereidama n®je Vokietijoje. Taipgi 
Trigno upę ir užimdami 9 Britai bombardavo nacių 
Italijos miestelius tos u- aerodromus šiaurinėje 
pės pakraštyje. .Prancūzijoje.

Alijantų karo jėgos Ita- . Amerikiečiai 
lijoj giliai įsibriovė cent- vieną kovos lėktuvą. | 
raliniame fronte. Patys 
vokiečiai pripažįsta, kad 
jie turėjo pasitraukti iš 
Agnone, Carovilli ir Forli.

Amerikiečiai sutiko sti
priausi vokiečių pasiprie
šinimą kalnuose į šiaurę 
nuo Venafro ir Mignano. 
Pastarąjį naciai tebeval- 
do. Naciai sutraukė dar 
vieną diviziją prieš Ame
rikiečius. Tačiau Ameri
kiečiai užėmė dominuoja
mas aukštumas Mignano 
apylinkėje, kurios yra 
ant vieškelio į Romą.

Iš to viso aišku, kad Vo
kietijos naciai sutraukė 
stipriausias savo karo jė
gas prieš Alijantus Itali
joj. Gal todėl nacių karo 
jėgos nebegali atsilaikyti, 
Rusijoje. Tas turėtų pa
tenkinti visus tuos, kurie; 
reikalavo “antro fronto”. 
Antras frontas jau seniai 
yra. Dėka jo, rusai gali 
džiaugtis ir didžiuotis lai
mėjimais. Artinasi diena, 
kad ir Italijoj nacių karo 
jėgos bus visiškai sutriuš
kintos.

Iš Alijantų Centro P i et- ki jos neitralumą, tačiau 
vakariniame Pacifike, — oficialiai nepaduoda jokių 
Lapkr. 8 — Pereitos sa- žinių, 
vaitės pabaigoje Alijantų 
lakūnai vėl puolė japonų 
bazę Rabaul, New Bri
tain.

Spėjama, kad alijantų 
lakūnai sužalojo japonų 
didįjį kruiserį (karo lai
vą). Rabaul pakartotinai 
buvo puolamas*. Jau devy- 
nius priešo laivus laike 

• pastarųjų puolimų sužalo- 
prarado arba nuskandino.

WLB Patvirtino Angliakasių 
Sutartį

Bombos Britų, Tikrina 
Berlynas

Pasibaigė 5 Dienu Konfe
rencija Turkijoj

Londonas, lapkr. 8—Vo
kiečių žinių agentūra sa- 

■ ko, kad < 
jog numestos bombos ant1 

.Vatikano Miesto yra be 
jokios abejonės Britų. Vi
sų bombų skeveldros, at
sargiai surinktos Vatika
no viršininkų, bus moks
liškai ištirtos, kad sužino
ti iš kur jos atsirado, pri
deda DNB.

t

Y O L! CARE

GRt/RER HUirON

United War futtn

Londonas, lapkr. 8—Ru- Lenkijos sienos. Ten atsi- 
sai vėl smarkiai sumušo 
Vokietijos nacius pietva
karinėje nuo Kievo daly
je. Kaip žinoma, rusai at
siėmė Kievą pereitą savai
tę ir pasivarė pirmyn i va
karus. Dabar atsiėmė Fas- 
tov miestą, kur yra svar
bus geležinkelių jungi
nys. Priešui gręsia pavo
jus būti padalintam Uk- 

, rainoje.
Sakoma,, kad vokiečiai! 

neorganizuotai priversti| 
trauktis atgal. Kitos rusų’ 
karo jėgos Fostov apylin
kėje atsiėmė daugiau kaip 
70 miestelių ir kaimų, įi- 
mant miestą Nemešajevo, 
devyniolika mylių į šiaur- 
vakarus nuo Kievo. Rusai 
dar giliau įsibriovė į nacių 
liniją, užimdami Klavdi- 
jevo, kur yra stotis ant 
Korosten geležinkelio. ’ 
Kerė pusiasalyj rusai taip mitetas, kuris rūpinsis at- 
pat laimėjo, kur raudono
ji armija geriau įsistipri
no ir užmušė 1,000 nacių 
kareivių.

Vitebsko fronte rusai 
nustūmė nacius, ir beliko 
tik 45 mylios iki senos

I

Washington, D. C., lap
kričio 8 — Pereitos savai
tės pabaigoje War Labor 

įBoard (Karo Darbo Tary
ba) patvirtino sekreto
riaus Ickes ir John L. 
Lewis, angliakasių unijos 

j pirmininko, pasirašytą 
; sutartį.

!

Londonas, lapkr. 8 — 
L CltUH U HA CA OCA , y—w v 11 i

daviniai parodo, !?ranesama’. ?ad an81V 
, turkų pareigūnų pasitan- 
; mai, kurie vyko per 5 die
nas Cairo mieste, pasibai
gė. Pasitarimuose dalyva
vo Anglijos užsienių se
kretorius Eden.

Spėjama, kad anglai ir 
turkai kalbėjosi apie Tur-

Pereitą sekmadienį suė
jo metai, kai Alijantai iš
kėlė savo karo jėgas Šiau
rės Afrikoje.

Vilniuje Ir Kitose 
Lietuvos Vietose
(LKFSB) Vilniuje vei

kęs lietuvių teatras “Vai- 
dyla”, uždarytas.
— Vilniuje vokiečiai bu

vo surengę parodą, kurios 
eksponatai turėjo numuš
ti lietuvių simpatijas 
Jung. Amer. Valstybėms, 
Britanijai, tačiau šiuo kar
tu. naciai savų tikslų neat
siekė. Nekažinkokios įta
kos padaro ir vokiečių tais 
pačiais tikslais leidžiamos 
brošiūrėlės Lietuvoje.

I

ėmė daug kaimelių ir už
mušė 400 nacių. Vėliau 
rusai atsiėmė Ryum mies
telį, kuris randasi tik 35 
mylios nuo Lenkijos sie
nos.

Stalinas įsakęs paleisti 
j dvidešimts sveikinimo 
i pergalės šūvių iš 124 ka
muolių, kas ir buvę pada
ryta, minint raudonosios 
revoliucijos sukaktį.

Iš viso atrodo, remiantis 
Maskvos žiniomis, kad 
Vokietijos naciai nepajė
gia atsilaikyti visuose Ru
sijos frontuose.
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Jung. Valstybės Pagelbės 
Atstatyti Rusiją

j Maskva, lapkr. 8 — Pra
neša, kad Maskvoje suda- 

' rytas trijų valstybių ko-

statymu išgriautų Rusi
jos miestų ir miestelių.

Komitetą sudaro Ru-'i- 
jos komisaras Molotovas, 
Britanijos minis t e r i s 
Kerr ir Jung. Valstybių 
ambasadorius Harriman.

Vokietija Tebėra Galingas 
Priešas, Sako Knox

VVashington, D. C., I 
jkričio 8 — Jung. Valsty-f 
bių laivyno sekretorius 
Frank Knox įspėja ameri
kiečius ir pataria nema- 
nyti, kad Vokietija grei
tai būsianti nugalėta. Jis 
j sako, kad Vokietija dar 
'tebėra galingas priešas.

JUGOSLAVIJOS PATRIOTAI 
NUKIRTO SUSISIEKIMĄ

vadovaujamos parti- 
jėgos, veikiančios 

Presevo ir Bujano- 
sunaikino didelę dalį

tarptautinės organizaci
jos.

Tą rezoliuciją Senatas 
priėmė 85 balsais prieš 5.

Tos žinios paduoda, kad 
i virš miesto 

žemai, kelis kartus apsu
ko Vatikano miestą ir po 
to numetė keturias bom
bas ant linijos tarp obser

vatorijos ir geležinkelio 
stoties. Pataikė į stotį.

Viena bomba eksplioda- 
vus apie 100 jardų nuo Šv. 
Petro bazilikos, kurios 

dangai išbirę jo vienoje pu
sėje, sako koresponden
tas. Taipgi išdaužė langus 
Šv. Mortos palociuje, kur 
gyvena alijantų akredi
tuoti diplomatai Vatika
nui.

Cairo, Egiptas, lapkr. 8 
— Gen. Draja Mikhailovi- 
tcho 
zanų 
tarp 
vacą
Belgrado - Skopije - Salo- 
nika geležinkelio ir nukir
to visą telephonų ir tele
grafų susisiekimą, per 
kurį Vokietijos naciai su
sisiekdavo su savo karo 
jėgom šiaurinėje Serbijo
je.

Vokiečių laikraštis 
i “Kaunaer Zeitung” įsive
dė skyrių “Vokiečių ūki
ninkai Lietuvoje”.
— Naciai esą leidę pradė- 

laiškais susisiekimą 
ir Vokieti- 
Olandijos,

ti
tarp Lietuvos

, jos, Belgijos, 
‘Norvegijos bei Ukrainos.

•

Senatas Priėmė Pokarinės 
Taikos Rezoliuciją

Kaune Gyventojų 
Skaičius Sumažė

jęs Trečdaliu

oaP‘ į cialiai praneša, kad perei- lėktuvas lėkė 
tą penktadienį alijantai 

, nebombardavę Vatikano 
miesto, kaip kad buvo 
skelbta žiniose iš kitų šal-
,tinių.I

Iš Stockholm, Švedijos, 
j Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Jo šventeny
bė Pijus XII įsakęs Vati- 

i kano autoritetams pada- 
i ryti nepriklausomą inves- 
tigaciją (tyrinėjimą) kas 
metė bombas, kurios nu- 

l krito ant Vatikano miesto 
pereitą penktadienį, sako 
Zuricho korespondentas.

Vatikanas dėl to bom
bardavimo per visą šešta
dienį neturėjo vandens.

Stockholms - Tidningen 
korespondentas iš Romos, 
kurio žinias praleido vo
kiečių cenzūra, sako, kad 
Romos gyventojai yra įsi
tikinę, jog Vatikano bom
bardavimas nebuvo “ne
laimė’.

1
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Sužeistas Kardinolas, 
Sako Vokiečiai

Londonas, lapkr. 8 — 
Berlyno radio tikrina, kad 
Kardinolas Ang u s t a s 
Hlond, Lenkijos arkivys
kupas. esąs sužeistas lai
ke Vatikano Miesto bom- 

I bardavimo.

(LKFSB) Kauno gyven
tojams š. m. gegužės mėn. 
pabaigoje buvo išduota 
109,970 maisto kortelių, 
taigi tiek Kaune bus beli
kę gyventojų. Kaip žino
me, 1939 m. Kaune buvo 
152,365 gyventojai. Kaip 
skelbia okupantai, 1942 m. 
Kaune buvo 1.485 jungtu
vės, 3.457 gimimai ir 1.663 vyko pasitarimas tarp ka-;munity and War Fond lie- 

sanda-jtuvių skyrius. Jo pirmi- 
i išrinktas adv. J.

Pada- Grišius, vice pirmininkais 
Valonis

Washington, D. C., lap
kričio 8 — Jung. Valsty
bių Senatas priėmė taip 
vadinamą senatoriaus.
Connally pokarinės taikos. mirtys. Vokiečių komisą- talikų, socialistu,

SVARBŪS PASITARIMAI LIE
TUVOS ŠELPIMO REIKALAIS
(LKFSB) Spalių 22 Chi-; šelpimo centrą. Be to — 

cagoje, Morrison Hotel į- Chicagoje sudarytas Com-

A i A A CA A A J LUllsVM > 41X11 Uj ▼ VX\4UVll£ XW4X44«jCl VU.4 4tltJj j v v* v a

rezoliuciją, į kurią inkor-lras Lietuvai išleido įsaky- riečių ir tautininkų vado- ninku 
poravo ir Maskvos konfe- mą, kad jau nuo 15 metų vaujančių asmenų, 
rencijos tarimų ir susita- amžiaus visi turėtų pasus ryti pirmieji žygiai konso- p. Daužvardienė, 
rimų dalį, kur kalbama a- ir juos visada su savim ne- liduoti Lietuvos šelpimo.ir Šukys, sekretoriais — 
pie įsteigimą bendros šiotųsi. fondus, sudarant didelį Draugelis ir Samienė.



Antradienis. Lapkričio 9. 1943

ĮVAIRIOS žinios
c

Ka Maskva Praneša Apie 
Rusijon Išvežtus Lietuvius

i

f

ir t.t.
gi iš pačios Mas- 

žinio-

(Udmurto 
tiek yra lietuvių 
kad ten veikia aš- 
klasių vidurinė

(LKFSB i Prieš kiek lai
ko USA lietuvių komunis
tų laikraščiai drįso šaukti, 
kad skelbiamieji ilgi 
tremtinių sąrašai esąs na
cistų prasimanymas, kad 
tos pavardės esančios gal 
nuo kapų nurašytos 
Dabar
kvos ateinančiomis 
mis skelbiama, kad la
biausiai pašalpos reikalin
gų išvežtųjų lietuvių šei
mų sovietuose surašyta 
daugiau, kaip 7.000. Dėl 
gausumo lietuvių vaikų 
prie rusiškų mokyklų ati
darytos lietuviškos klasės 
lietuvių vaikų namuose 
Taškente. Uzbekų tarybi
nėj respublikoj ir Kons- 
tantinovkoj, Kirovo srity
je. Debessi 
resp.) 
vaikų, 
tuonių
mokykla. Pereitais metais 
Ičalkų pradžios mokyklo
je buvo 64 lietuvių vaikai. 
Šimorsko mokykloje taip
gi yra jaunųjų lietuviukų. 
Aukščiau minėtos Debessi 
‘ ar Debiossy) lietuvių 
...okyklos direktoriumi e-

_s prof. Kriščiūnas.
Net vyriškus darbus 

siunčiamos mokytis lietu
vės mergaitės ir. esą kele
tas jų stalių kursus bai
gusios su pagyrimu. Tai— 
Kairytė, Rotkytė, Balens- 
kaitė.

Lietuvius vaikus bolše
vikai auklėjo komunisti
nėje dvasioje ir netgi juo
se ugdomos militarinės 
nuotaikos. Taip, minėtoje 
Debiosų mokykloje buvo 
švęsta gegužės mėn. 1 d., 
kurios metu lietuviai ber
niukai pasirodė kariško
mis uniformomis. Jiems 
dėstoma Stalino konstitu
cija. Tarp jų auklėtojų 
minimos pavardės: Šer- 
manaitė. Laukaitytė.
— Lietuvių vaikų namai 

yra įsteigti šiose Rusijos 
vietose: Udmurtijoje. Mor- 
dovijoje, Kazachijoje. 
Gorkio ir Kirovo srityse. 
Kuibiševe — amatu mo- 
kykla lietuvių vaikams. 
Labai rūpinamasi lietu
viškam jaunimui pertiek- 
ti komunistišką išauklėji
mą. Daug lietuvių jaunuo
lių apmokomi komjauni
mo. partinių ir tarybinių 
bei profsąjungų darbuoto
jų kursuose. Kaikurie mo
kosi ir teisių, medicinos— 
gailestingųjų seserų.

— Nemažai lietuvių ap
gyvendinta Uralo kalnų 
miestuose. Tarp jų mini
mos pavardės Slivinskai-1

tės ir Šuravinaitės, kurios 
studijuojančios mediciną.
— Maskvoje buvo suruo

šta lietuviško meno šven
tė. kuriai scenerijų paruo
šė Gricius ir Januškevi
čienė. režisavo Kymantai- 
tė - Gregorauskienė, mu- 
zikalinę dali tvarkė Kle- 
nickis. chorą vedė Žiedū- 
nas. šokius — Kazlauskai
tė. kostiumus ir dekoraci
jas tvarkė Jurkūnas ir Žu
kas, artistinė priežiūra — 
Juozo Banaičio.

— Namangane (Uzbeki
joje) įvyko iš Lietuvos iš
vežtų žmonių mitingas, 
kuriame komunistinis e- 
lementas pasistengė pra
vesti savo rezoliucijas. - 
Rinktos aukos lėktuvų es
kadrilei įtaisyti.
— Maskvoje veikia, vadi

namoji. Tarybų Valstybi- 
nė Leidykla: sovietuose 
taipgi veikia, vadinamoji. 
Tarybų Lietuvos Rašyto
jų Sąjunga, kuriai pri
klauso žinomi parsidavė
liai. pradedant Paleckiu. 
baigiant L. Gira. Jie už
pildo didelę dali Amerikos 
lietuvių komunistų laik
raščių. o taipgi ir Lietu
voje, ar Rusijoje tarp lie
tuvių platinamus: “Tary
bų Lietuva”. “Už Tary
bų Lietuvą”. “Tiesa”, “Tė
vynė šaukia”.
— Per Maskvos radiją 

tris kartus savaitėje duo
dama propagandinė infor
macija lietuvių kalba.

Tik iš Sovietų ateinan
čiuose pranešimuose nie
ko nesakoma apie tuos iš
tremtuosius. kurie yra Si
biro šiaurėje, kurie mirš
ta cingos žaizdų nuka
muoti. nesakoma, kur y- 
ra ištremtasai buvęs Lie
tuvos prezidentas Stulgin
skis. prof. Dovydaitis. 
Mus pasiekė žinios, kad 
jie buvo verčiami dirbti 
sunkius darbus miškuose, 
dažnai braidant po vande
nį ir kad iš viso nepakelia
mos sąlygos tuos Lietuvos 
darbo žmonių prietelius 
greit į kapus nuvarys, jei 
nesusilauks pagerinimų.

(LKFSB) Lietuvoje siau
čia didelė dėmėtosios šilti
nės epidemija, — prane
ša iš Stokholmo gautas ži
nias “Svoboda". Net ir pa
tys vokiečiai tuo susirūpi
nę ir į Lietuvą paskyrę 
specialinius sanitarinius 
dalinius. Baltijos kraštų 
žmonės esą daug kenčia ir 
nuo maisto stokos.

v - I— Jogailaicių ir unijos; 
laikus “Gwiazda” laiko 
Lenkijos auksiniu amžiu
mi. Ji ir dabar svajoja a- 
pie uniją...

— Italu krikščioniško- ’ 
sios demokratijos vado L. 
Sturzo straipsnį, kuriuo 
tas garsus vyras pasisako; 
už nepriklausomybę Bal-; 
tijos valstybių, persispau-i 
sdino ir ukrainiečių “Svo-i 
 i”, taipgi ir “Cath. | 
Mind”.

— Lietuvoj. Estijoj ir Į 
Latvijoj pasiektą aukštą 
vakarų kultūrą 
“Przevodnik 
straipsnyje, 
dintame iš 
Sztandar”.
— Pulk. Griniaus refera

tą apie Lietuvos politiką, 
skaitytą Pittsburgo kon
ferencijoje, prisipažįsta 
skaitęs ir vienas lenkas, 
“Gviazda 
dradarbis.
vadina užsispyrusiais.
— Jonesboro. N. C. žur

nalas “Scim. and Song” 
tarp kitos poezijos įsidėjo 
ir eilėraštį apie Lietuvos 
prezidentą.
— Ukrainiečių laikraštis 

"Svoboda” įsidėjo paveik
slą Bačiūnų ir aprašymą 
apie 25 m. jų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, o kitas 
ukrainiečių laikraštis —

Ka Kitos Tautos Skelbiav

Apie Lietuvą Ir Lietuvius

Majoras Ruth Cheney Streeter, moterų marinų va
das, prirengia marines šokimui su parašiutais.

43 GAISRAI MARIJAMPOLĖJE

VARGDIENIŲ SESELIŲ 
Sidabrinį Jubiliejų Minint

Dievo Apvaizdos matyt jau 
buvo toki valia, kad praūžus 
baisioms pasaulinio karo aud
roms, tėvynėj. Lietuvoj, Ma
riam polėje, lapkr. 1 d., 1918
met., įsteigta tapo Vargdienių 
Seselių kilni vienuolija.

Jos tikras ir pilnas vardas y- 
ra: Šv. Panelės Marijos Nekal-

garbingiausis kunigas, a. a. 
kun. Dr. Jonas Navickas, MIC., 
vasarą 1936 met., atsikviečia iš 
Lietuvos būrelį pirmųjų seserų 
į Marianapolio kolegiją, kame 
jos ir apsirenka sau nuolatinę 
gyvenimo vietą.

Jkorporuotos Hartfordo vys
kupijoj, seserų skaičius žymiai

to Prasidėjimo lietuvaičių sese- padaugėja, ir vėliau pasiskirs- 
rų kongregacija, kurios vyriau- to net 3 vietose: Marianapoly, 
siuoju įsteigėjų buvo kilnašir- Hinsdale, III., Thompson, Ct., 
dis asmuo, Lietuvos sūnus — kame įsisteigia 1939 m. MOTI- 
kankinys, a. a. Arki v. Jurgis 
Matulevičius.

T D O - i •
Garbingos vienuolijos pagrin

dinis tikslas šiaip skamba: Die
vo ir artimo meilės įkūnymas
f ■. D - v • ■ • '

im u

ii v

pabrėžia 
Katolicki”, 
persispaus- 

“Zieliony

i

Poliarna” ben- Į 
Lietuvius jisai

(LKFSB) Per pirmus še- kaikurių produktų šiemet 
šius šių metų mėnesius tepriskaito tik 50 nuoš. to, 
Marijampolėje ir apylin- ką pernai, 
kėse įvyko 43 gaisrai, ku
rių metu sudegė 56 pasta
tai, jų tarpe 12 gyvenamų
jų namų. Viešai skelbia
ma, kad vyriausioji gaisrų 
priežastis buvęs neatsar- 

i gumas, bet kadangi Mari
jampolės apskrityje, turi
momis žiniomis, yra atga
benta ir nemažai vokiečių 
kolonistų, tai galima spėti 
ir apie kitokias gaisrų 
priežastis.

kad pristaty- 
nereguliarus. 

autorius grau- 
pieno pristato- 

t mažais kie- 
kad miestuose net

mas labai 
Vokiškasis 
dena, kad 
ma tokiais 
kiais, 
vaikams nesą iš ko duoti. 
O juk pieno reikią ne tik 
vaikams, reikią ligoniams, 
o svarbiausia — reikią ka
riuomenei. Laikraštyje 
kreipiama dėmesis j tą, 
kad ūkininkai esą kursto
mi slaptų lapelių ir klaidi
nančių gandų skleidėjų.

Apie Urugvajaus Lietuvius
Anglų Romanas Apie 

Lietuvius Išeivius

(LKFSB) Londono Any-

(LKFSB/ Į Urugvajų 
lietuvių daugiausia priva
žiavo 1927-1930 m. laiko- 

itarpyje, nemaža jų dalis
— politiniai emigrantai, gų rinkoje pasirodė Patri-
Dabar ten lietuvių pris- ei jos Young parašytasai 
kaitoma apie 7.000 - 8.000. romanas 
Dauguma gyvena Monte- Seed 
video mieste i j y ‘‘ 
miesčiuose Cerro ir Casa- 

“Amerika” įsidėjo paveik-Į ^a- Kiti gyvena provinci- 
slą M. Žilevičiaus, drauge j^s ^miestuose —_ ’ 
pasidžiaugdamas, kad jos . . 
tėvas — kompozitorius — 
palaiko ryšius su 
niečiais. r____ , ______
pats ukrainiečių iaįkraš- lose - frigigorikuose . Da- 
tis “Amerika” persispaus- j' 
dino LKFSB lietuviškajai 
spaudai patiektą, o p. Vi- bet dėl karo tie darbai su- 
dikausko ukrainiečiams; st°j°- Neblogai verčiasi 
išverstą, Pilsudskio prisi- biznieriai, resto-
pažinimą, kad Želigovskis ran^’ viešbučių, nakvynės 
Vilnių užpuolęs su Pilsud-Į namU savininkai. ----

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda gaiva, 
nėra energijos — paiengvinsit*' sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- Į 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja šv-iniai ir tikrai. Milio- | 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik ' 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul- I 
ti. naudokite tiktai pastai nurodymus ant

Į pakelio. Sakanti ryta malonus palengvi- 1 
. nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

GREITAS MAISTINGUMAS

1 * — K MI

CTJ jį
______

DIDŽIULIAME BUTELYJE
’ * *

A

Bottied loca’.Iy by Franchised Bottlers from coast to coast

NIŠKĄ NAMĄ — “Vilią Ma
ria“, ir joms vadovauja Motina 
M. Aloyza (Šaulytė).

Šiandieną išviso seserų, novi- 
cijačių ir postulančių yra dau
giau negu pusė šimtelio, kurios 
sumaniai šeimininkauja, veda 
ūkininkystę Marianapolio Ko
legijoj, Tėvų Marijonų semina
rijoj ir įsisteigę yra bažnytinių 
rūbų dirbtuvę.

Puikioji “Vilią Maria” ran
dasi gražiame gėlių parke, kur 
įsteigtas yra seserų novicijatas 
ir koplyčia. Šalę jos yra dideli, 
ruimingi namai, kuriuose atei
tyje bus įrengta seneliams bu
veinė ir našlaičiams prieglau
da.

Darbščiosios seselės, tarsi tos 
nenuilstamos sodne bitelės, už
simoję yra gan plačiai praplės
ti savo darbuotę visoje Ameri
koj — kultūros, ypač labdary
bės srityse. Todėl pilnai užsi
tarnauja visų lietuvių finansi
nės, moralės paramos.

Taigi, gerasis visatos Kūrė
jas. ypač jų globėja, Šv. Mari
ja, telaimina savo gausiomis 
dangaus malonėmis mūsų bran
gias, kilnaširdes, darbščias ir 
pasišventusias Vargdienių Se
seles per ilgus-ilgus metelius 
čia, Amerikoj.

Sveikindami jas brangaus SI
DABRINIO JUBILIEJAUS 

1 proga, širdingai linkėjame
vaikų!joms geriausios kloties kilniuo- 

4 mergaičių pan-. se darbuose, kad įstengtų atei- 
, . - - gavo 

pasipuošti 
naujų seselių gausiu - gausiu 

bolševikų, vėliau skaičiumi.
I

darbais visuomenėj, pasišventi
mas, pasiaukojimas vargšų ir 
našlaičių gerovei. Kas gali gi 
būti prakilnesnio, šventesnio 
kaip ši idėja?!

i - . —•ii f i . . - - -
Pirmoji vienuolijos vyresnio-
‘.jr s-j. a. . •

ji buvo sesuo M. P. Nogintaitė,
■j 31/c. r. . jc • ■

—- dabartyje jai vadovauja Mo
tina M. Teresė (Urs. Navickai
tė). Prakilniais darbais sese
rys pragarsėjo visoj Lietuvoj,) 
ir savo veiklumu, pasišventi
mu ten iškilo

Pirmaisiais 
pasižymėjo: 
ruošos ir dailės darbų 
mergaitėms. Perėmė iš 
rio” draugijos didžiulį “Šešu
pės“ knygyną, ir šalę jo įsitai
sė modernišką knygoms leisti 
“Šaltinio” spaustuvę.

Mariampolėje užlaikė didžią 
prieglaudą senei iams-lėms. nuo 
1920 met. tapo įsteigti ten be
namių - našlaičių namai. Dalis 
seserų šeimininkauja keliose 
Kunigų seminarijose, mokyto
jauja mokyklose ir net užlaiko 
bažnytinių rūbų dirbtuvę.

Nuo 1933 met. vadovauja net 
Žemės CTkio mokyklai Karkli
nių dvare. Visoje Lietuvoje iki 
1940 met., jau dirbo — 10 se
nelių prieglaudose, 12 
darželiuose, 
sionatuose. 2 spaustuvėse. Žo-1 tyje dar labiau išplėsti 
džiu tariant — apėmė plačią darbuotę. taipgi 
kultūros dirvą visoje šalyje.

Užstojus
nacių - vokiečių žiaurioms oku-) Bažnyčios, tėvynės ir tautos 
pacijoms. seserys materijaliai, labui uoliai bedirbant, linksmai 
tapo labai nuskriaustos, net iš- ' susilaukti U.S.A. Sidabrinio, 
blaškytos. Tačiau jokie sun- ■ Auksinio jubiliejų, ir tuomet 
kūmai nepalaužė jų kilnios dva-: saldžiai pasidžiaugti, su karšta 
sios. Ir šiandien, tikimasi, te-! malda širdyse, našiais savo 
bedirba slapta tą prakilnųjį] darbų vaisiais dėl lietuvių gent- 
darbą.

Prakilnusis išeivijos vadas ir

aukštai, 
darbais 

vesdamos

I >

I
I

I 
čia jos i 

namų 
kursus 
“žibu-

i
I

“Far Flung 
(išleido Ward, Lock 

ir jo prie- & Co., Warwick House Sa- 
lisbuty Sg., London E. C.). 
Jauna autorė stengiasi 
pavaizduoti lietuvių išei
vių gyvenimą ir priežas
tis, kurios vertė lietuvius, 
rusų okupacijos metu 
prieš 1914 m., emigruoti 
svetur. Autorė, matyt, tū

lis lietuvių turėjo neblo- rėjo progos susipažinti su 
prie statybos, viena kita lietuvių šeima, 

su didele simpatija apra
šo lietuvių vargus caristi- 
nės priespaudos laikais. 
Stilius lengvas, pasakoji
mas įdomus, gal tik auto
rės užsimojimai didesni, 
negu siauri romano rėmai 
leidžia ir dėl to veikalui 
būtų galima 
priekaištų dėl 
cijos.

Salto, 
Freinta y Tores, Fraibuto 

i ir kt. Yra lietuviu išsimė- 1L4O --  w.
ukrai- clus^4 ūkiuose, keletas 

įdomu?' kad tas tūkstančių dirba skerdyk-

skio žinia.
— Geriau būtų Rytinius 

Prūsus padalinti tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, — 
rašo “Gviazda Polarna”.

Vilniaus Muzikos Mokykla

(LKFSB) 1942- 1943 
mokslo metų pabaigoje 
Vilniaus muzikos mokyk
lą lankė 267 mokiniai. Per 
trejus savo gyvavimo me
tus mokykla surengė 27 
uždarus ir 11 viešų kon
certų.

I
i
I

kartės išeivijoj!
Padangės Aras.

I

VELTUI
Dėl malonaus Palengvinimo 

Nuo
REUMATIZMO 

Skausmų.
Jei jus kenčiat*' kojos*' skausmą, jei jū

sų sąnariai yra n» lankstūs ir atjaučia oro 
atmainas. kod?l nepabandyti ROSSE 
TARS? Jos yra naudojamos tūkstančiu 
kur:* virš 29 rvtu kentė ir n-škojo pagal
bos nuo Reumatizmo. Arthritis ir Neuri-
•

DOVANAI š'O Laikrasco Skaitytojams
J« i jūs niekad nevartojote ROSSE 

TARS mes kviečiame jus pabandyti MŪ
SŲ LĖŠOMIS Mes pasiusime jums pilno 
dydžio pak< lį — naudokite 24 tabletus 
DOVANAI. J»i jūs negautumėte rezulta
tu ar kaina atrodytų perankšta. likusius 
vaistus grąžinkit*-. už suvartotus nejd- 

- • NESIUSK PINI
GU tik savo vardu ir adresą:

2708 Fa’vveii Avė.. Chicago. 45. III. 
ROSSE PRODUCTS CO , Oept. X-9

Vienas 
lietuvis iš senų laikų uži
ma aukštą vietą Swifto 
skerdyklose.

Lietuvių organizacijų 
buvo daug. įvairaus nusi
statymo. bet dauguma jų 
išmirė. Per paskutinius 12 mųjų asmenų vardai nevi- 
metų buvo pradėta leisti si atatinka lietuvių dva- 
net 12 lietuviškų laikraš
čių, bet tik pora išsilaikė kaikurie 
ilgesnį laiką. Iš draugijų kiai. Visgi
— gyvesnį veikimą paro- mus ir, manoma, kad lie- 
do katalikų Lietuviškos tuvių tarpe susilauks su- 
Pastogės ir Dainos Drau-^ siinteresavimo. 
gija ir liberalinė Kultūros Į -----------------
Draugija. . Lietuvoje — Pelenai Tie

sią vasarą į Montevideo 
nuvyko lietuvis kunigas 
S. Grigaliūnas. Kadangi 
Uragvajuje nėra lietuviš
kos parapijos, tai jis dar
bą pradeda prie kitų ben
druomenių.

Lietuvos Ūkininkai Sabo
tuoja Nacių Įsakymus

(LKFSB) Net vokiečių 
kontroliuojamoje Lietu
vos spaudoje nusiskun
džiama, kad ūkininkai

padaryti 
konstruk- 

Taipgi vaizduoja-

šiai. Knygoje vartojami ir 
lietuviški posa- 

veikalas įdo-

ton Trąšų

(LKFSB) Šį rudenį Lie
tuvos ūkininkai beveik vi
sai negavo mineralinių 
trąšų. Nacių kontroliuo
jami laikraščiai ragino 
kaip trąšas vartoti pele
nus, lapus ir tt. 
ku panašius 
darė bolševikų 
Lietuva”.f

i

Savu lai- 
raginimus 

“Tarybų

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

GYVENTOJUS VARO KIRSTI 
LIETUVOS MIŠKŲ

(LKFSB) Okupantai į- 
sakė, kad sukirstų malkų 
po 35 kubinius metrus 
kiekvienas šių kategorijų 
Lietuvos vyrai: valstybi
nių ir savivaldybinių įstai
gų tarnautojai bei darbi
ninkai pramonės įmonių, 
amatininkai ir laisvųjų 
profesijų žmonės, mokyto
jai ir mokyklų administra
cinio personalo nariai. 
Kiekvienas turi apsirūpin
ti reikiamais įrankiais. 
Malkų kirtimo darbas yra 
priverstinas visiems aukš
čiau minėtų kategorijų vy
rams nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus, netgi moterims 
nuo 18 iki 45 metų.

už Fiurerj 
Vokietiją”. 
Lietuvoje 
organizuotos grupės, ku
rių kietą ranką turi pajus
ti žiauresnieji okupantų 
vadovaujantieji asmens.

ir už Didžiąją 
Matyt, kad 

veikia slaptai

Naciy Pareigūnams Lietu
voj Nesaugos Gyvenimas

OWNS NAPLES—Mrs Mark 
Wayne Clark, wife of com- 
mander of U. S. Fifth Army, 
whose warrior h u s b a n d 
promised her Naples for her 
birthday. Būt Fifth Army 
captured city several days 

before birthday arrived.

(LKFSB) Nacių kontro
liuojamas Vilniaus laik-! 
rastis įdėjo pranešimą, I 
kad Heirichas Schulz, SS 
vyriausias vadovas Vilniu
je, “atidavė savo gyvastį



Anrradienis, Lapkričio 9, liteS D A R B ĮNINKĄS

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-elass matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Aot of March 3, 1870.
Aceeptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 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

POVANDENINIS KARAS

x' ~ ............... .

Naujasis Laiyno oro laivas, kuris pagamintas Okron, Ohio, laukia sa
vo išplaukimo valandos įsakymo.

Washingtonas — Dviejų 
praėjusių savaičių įvykiai 
— sąjungininkų įsigyja
mas Azorų salų bazių ir 
Tirpitz’o sužalojimas ma
žaisiais britų povandeni
niais laivais — kreipia dė
mesį į kitą pasaulinio ka
ro kavos fazę — povande
ninį karą.

Toji kova toli gražu nė
ra laimėta ir Laivyno se
kretorius Frank Knox iš
reiškė nuomonę, kad “po
vandeninių laivų kova bus 
rimta iki karo galo”. Tik 
ką grįžęs iš 25,000 mylių 
kelionės po Europos mū
šių laukus, jis perspėjo,, 
kad povandeninių laivų 
pavojus “yra labai rim
tas”, dėlto nereikia klysti.

Mes visi prisimename, 
kad ministras pirminin
kas Churchill savo rugsė
jo mėnesio kalboje parla
mentui kalbėjo apie ata
ką, tuomet vykdomą vo
kiečių povandeninių laivų 
ant konvojaus šiaurinia
me Atlanto vandenyne ir 
pareiškė, kad “nauja ban
da” povandeninių laivų 
išsiruošė į jūrą, apsigin
klavusi naujausiais ir vė
liausios technikos gink
lais. Dabar yra žinoma, 
kad trys lydintys laivai ir 
mažiausia šeši prekiniai 
laivai buvo tame ir kita
me konvojuje tuo metu 
nuskandinti. Šitie nu-
skandinimai, anot “N. Y. 
Times” militarinio ko
mentatoriaus Hanson W. 
Baldwin, rodo, kad mes į- 
žengiame į kitą periodinę 
naikinimo jūroje karo fa
zę, ko pasėkoje laivų nuo
stoliai laikinai gali pakil
ti, tačiau, tur būt, nebe
pasieks tų aukštų nuosto
lių, kuriuos 
blogiausius 

I sius.
Naciai iš 

klavo savo 
laivus, ne tiktai su leng
vais automatiniais prieš
lėktuviniais pabūklais, 
bet, gal būt, ir sunkesniais 
denio pabūklais. Su geres
niais ‘radar’ įtaisymais

i
Į
Į
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Lakiejiška Tupčiotojų Rolė
Džiaugsmingai skelbiama, kad Maskvos konfe

rencija pilnai pavyko. Dėl stambiausių dalykų esą 
susitarta, nes konferencijos dalyviai vadovavęsi vie
ninga mintimi kas link tolymesnių karo planų ir tai
kaus pokarinio susitvarkymo. Viskas ėję demokratin- 
goj dvasioj. Tie bendri, platūs, generaliniai pareiški
mai, deja, nepasako rūpimiausių mums dalykų, bū
tent, kaip išspręsta mažųjų tautų klausimas. Apie Pa- 
baltės valstybes nė neprisiminta, tarsi jų nebūtų bu
vę. Lyg susitarta apie jas tylėti. Konferencijos daly
viai tyli diplomatiniais sumetimais. Gi visuomenė bi
josi ką netiksliai prasitarti, nes nežino, kuria krypti
mi nuėjo konferencijos sprendimas, jei jis, iš viso, bu
vo padarytas. Tik prasitarta, kad smulkmenų nerei
kią skelbti. Iš to galima spėti, kad tos “smulkmenos” 
(mažųjų tautų nepriklausomybė) nepergeriausiai iš
spręsta, arba palikta likimui. Tai esąs antraeilis klau
simas: vėliau savaime susitvarkys. (Ar tik ne siekia
ma pripažinti fai accompli — įvykusį 1940 m. fak
tą?...)

Tačiau ne visi vergiškai tyli. Yra ir ryžtingų vy
rų, išdrįstančių pasakyt tiesą, “neatsižvelgiant į žmo
gaus asmenį”. Vienas jų tai Washingtono Katalikų 
Universiteto profesorius, Monsignor Fulton J. Sheen. 
Maskvos konferenciją jis palygina prie Municho. Kaip 
ten buvo tupčiota prieš Hitlerį, taip dabar tupčiojama 
prieš Staliną. Mat, norima diktatorius “appeasyti”, 
t. y. nuraminti, nuglostyti. Kišama jiems į koserę ma
žesnį gabalą, kad negriebtų didesniojo. Deja, Hitleris 
prarijo mažesnį ir apžiojo didesnįjį. Vienintelis sura
minimas, kad užsprings. Anot Fultono Sheeno, tup- 
čiojimo ceremonija prasidėjo dar prieš konferenciją— 
pro-sovietiška propaganda. Girdi, britų informacijos 
ministras, Brandan Bracken, paleido vėjais istorinius 
faktus ir pareiškė: “Sovietų Rusija niekad savo žodžio 
nelaužo”. Dorothy Thompson jau suaidėjo: “Iš tiesų, 
Rusija niekad nesulaužė savo žodžio ir nepakeitė savo 
politikos”. Žurnalas “The Nation” pasirodė kiek ap
dairesnis ir apsidraudė pareiškimu, kad Rusija didžiu
moje išlaiko savo sutartis.

“Kodėl — sako Fulton Sheen — tie gerai infor
muoti žmonės ignoruoja faktą, kad Rusija viena iš 
pirmiausių pasirašė Kellogo Paktą ir pati pirmutinė 
jį sulaužė ginkluotu Kinijos puolimu, 1929 m., dėl Ry
tų Kinijos geležinkelio? Kam nutylima apie sulaužy
tas sutartis su Suomija, Latvija, Lietuva, Estija ir 
Lenkija?... Kam tas prieš Rusiją tupčiojimas iš bai
mės ją įžeisti?”

Tokia vergiška tupčiotojų taktika ne tik nedaro 
jiems garbės, bet yra ir labai pavojinga, nes mažu 
kąsniu besotiškos koserės neužkiši. Diktatorių apeti
tas didėja bevalgant. Hitleris, gavęs Čekoslovakiją, 
užsimanė visos Europos ir daugiau. Nėra abejonės, 
kad ir sovietų diktatorius pamėgdžios buvusio savo 
sėbro apetitą. Tikslas nebus atsiektas, gi tupčiotojai 
taip ir pasiliks negarbingoj lakiejų rolėj. K.

nių laivų pavojų, kuomet! 
mes išvystėme pagelbi- 
nius lėktuvnešius, kurie 
galėjo išleisti lėktuvus 
konvojų apgynimui. Kar- i 
tu su žemės bazių lėktų- • 
vais, siekiančiais toli į jū
rą iš abiejų Atlanto pusių,! 
šitokia lėktuvnešių dan
ga puikiai vykdė savo už
davinį iki paskutiniųjų 
kelių savaičių, kada nacių 
povandeniniai laivai su
grįžo pilnoje jėgoje ir įro
dė, kad su pagerintais pa- 
įbūklais ir taktika jie ga
lėjo pridaryti daug nuos- 

i tolių mūsų laivininkystei. 
; Senoji jūrų galybė — 
Portugalija — davė są- je Amerikos povandeninių 

l jungininkų jurų jėgoms Rccscveltas
nepamainomą ginklą sun-. . , .

j kioje kovoje prieš ašį. Ir toliau pažymėjo, kad ja- 
lyg patvirtinimui šios ponų laivų skandinimas 
naujos sąjungos ir davi- kyla, ir sieks apie 1,400,- 
mui daugiau vilčių galuti-! 000 tonų į metus. Jis pa- 
nam laimėjimui, praėju-J stebėjo, kad japonų laivų 
šią savaitę prezidentas, pasiunčiamų į vandenyno 
Rooseveltas pranešė apie'?----- *----- ----------—
amerikiečių povandeni
nio karo pasisekimus Pa- 
cifike. Prezidentas prane
šė, kad vidutiniškai apie 
130,000 tonų japonų laivų sireiškė, 
buvo nuskandinama kas daug 
mėnesį per paskutinius į vietos, kur anksčiau japo- 
šešis mėnesius, daugumo- Į nų laivai būdavo!

t;

ir praktikuojanti well 
o ant:
Kaip mergaitė, 

jauna bū-

dugną tonažas yra dides
nis, negu naujai stato
mųjų. Ar, kaip vienas jū
rų kadetas radijo progra
moje “We, the People“ iš- 

Pacifike yra 
tuščios vandenyno

1, nustojo melsties, lan- 
roji, — at- kyti bažnyčią, naudoties 

šv. Sakramentais ir prak
tikuoti religiją, — ji pra
dėjo karčiai linkui jųdvie
jų jausties. Dabar ji nieko 
žymesnio nebeišdrįso su 
jais pradėti, išskyrus tai, 
kad sutikusi ponią Dar- 
well, — ji tik šaltai ir 
trumpai ją teužkalbinda- 
vo. Jei atrodė, kad jiedu

O.VV.I.

Dėdės Šamo Saperai - kariai - inžinieriai Kiška 
loj surado spąstų vietas, kurias paliko japonai. Dėdės 
Šamo kariams uždrausta ten vaikščioti, nes gali juos 
susprogdinti. Tai pavojinga vieta.

•><:< '■■įė ’'

sa-

Paprastas ir gilus ponios 
Kavanagh tikėjimas, gana 
ilgą laiką, ponui Darvvell 
buvo gana dideliu nusiste
bėjimu; bet jau tas pas
kutinysis įvykis, — tiesiog 
fanatišką jame sukėlė ap
maudą ir pasipiktinimą.
— “Ką ištikrųjų Tamsta 

manai daryti, sąryšy su 
besiartinančiu potvynio 
pavojumi, savo namams 
apsaugoti?! Juk matai, 
kad laikas yra brangus, ir 
negalima veltui jo leisti!..” 
— rimtai 
Darvvell, 
vyrą.
— “Aš

bebuvo. Priežastis buvo ta, taip lygiai pat. kaip ir jo 
kad viena buvo gan rimta, kaimynas, — ponas Dar- 
dievota
K 3. LHli KC, 
puolėlė!
ponia Darvvell 
dama, kurį laiką praleido 
Liverpool mieste, Anglijo
je, betarnaudama kaip pa
prasta namų tarnaitė, ir 
toje srity buvo įsigijusi 
nemažą patyrimą. Tačiau 
toji jos tarnyba, kaip vė
liau galima buvo pastebė
ti, — suvisu nieko gero jai yra didžiausi jos vyro ir 
nebesuteikė, ir realaus gy- jos pačios sielos priešai! 
venimo nė kiek nebeįsten
gė ją pamokyti. Nieko ap-

J. Butkevičius, rubežiuoto apie jos cha-
, rakterį visiškai nebebuvo

įgalima sužinoti,
III I vien tai, kad suaugusi į

metus, — ji ištekėjo už 
pono Darvvell, kuris kurį 
laiką New Yorke ir kituo
se Jung. Amerikos Valsty
bių miestuose begyvenda
mas, kaip kaikurių žmonių 
buvo manoma, — turėjo į- 
gauti “keistas galingas 
mintis”, kurias jis ir parsi
vežė iš Amerikos į čia. — 
upės Telka pakraštin. Čia 
jis gaivino ir ugdė tas sa
vo “galingas mintis”, taip 
uoliai ir rūpestingai, kad 
ponia Kavanagh nekartą 
jo žmonai pastebėdavo sa
kydama:

lymų, — jis bus priverstas 
užpilti ir Tamstų namus, 
su visu neatsižvelgiant ir 

į nepaisant to, kam tik jie 
nebebūtų paaukauti, ir 
kieno ir kokių ženklų, prie 
jų durų nebebūtų pridėta. 
Tamsta protingiau pada
rysite, jeigu kuriam lai-

— “Jeigu šie lietūs dar vaiduo iškils virš savo py- 
kiek ilgiau nusitęs, — tai 
Tamsta tikrai gausite eiti 
pas savo anytą, ir ten lai
kyti savo atostogas! Juk 
savo namuose gyventi, — 
Tamstai gręsia rimtas pa
vojus, kai Tamstos namai 
yra taip arti upės, ir kai 
upė laipsniškai kas valan
da vis kyla aukštyn, ir kui iš namų išsikraustysi- 
baisiu potviniu visiems te, kol dar yra laiko, nes 
grąsina...” — perspėjan- nuo potvinio vandens, — 
čiai kalbėjo ponia Darvvell, joks paaukavimas ir ženk- 
gerai savo pažįstamai ir lai. Tamstų namų nieku 
bičiuolei poniai Kavanagh. būdu nebeišgelbės!” — do-
— “Tamstos patarimas, 

tiesa, yra geras ir protin
gas, — tačiau šį kartą aš 
suvisu nebemanau kreipti

(į jį rimto savo dėmesio, 
jie dabar gali daug leng-idėl to, kad mano namai y- 
viau surasti konvojus. Ir 
jie dabar vartoja magne
tinius detonatorius, kurie 
išsprogdina torpedą tuo
met, kada ji praeina po 
arba arti taikomo laivo, 
net ir tuomet, jei ji nepa
taiko į patį laivą. Prie tų 
pagerinimų, naciai papil
do savo taktikos princi
pus koncentraciją į “vil
kų būrius”. Tokie būriai 
susidarydavo iš 6 ar 7 po
vandeninių laivų. Jie nuo
lat didėjo iki dabar pasie
kė 10, 20 ar net 30 povan
deninių laivų būryje. Dėl 
geresnių ryšių, matomai, 
yra pagerėjęs ir tų būrių 
vadovavimas bei kontro- 

; lė. Povandeninių laivų 
grupės dabar yra tvarko
mos panašiai kaip ir pa
viršiaus laivynas.

Šitų faktų akivaizdoje 
portugalų patenkinimas 
mūsų prašymo leisti nau
dotis Azorų salomis yra 
ypatingai sveikinantis. 
Šis mažas salynas, du 
trečdaliai kelyje tarp mū
sų rytų pakraščių uostų ir 
Gibraltaro, duoda mums 
bazę iš kurios sąjunginin
kų jūros ir oro patruliai: 

Į gali veikti prieš povande- j — 
ninius laivus palei centri- 
nį laivų kelią per Atlantą.

Mes pakirtome iki tam 
tikro laipsnio povandeni-

turėjome per 
karo mene-

i

naujo apgin- 
povandeninius

I

ii

I

I

ra paaukoti Šv. Jėzaus Šir
džiai, ir Dieviškosios mū
sų Išganytojaus širdies 
ženklas, yra pridėtas virš 
mūsų namų durų. Tiesa,! 
potvinis visvien gali įvyk
ti, to aš anaiptol neužgin- 
činu; bet jis mums ką nors 
blogo, nebemanau, kad ga
lės padaryti...” — visiškai 
šaltai atsakė jai ponia Ka
vanagh.
— “Ar Tamsta, tikrai ti

kite į tai, ką man dabar 
pabrėžėte?” — su pajuo
kiančia veide šypsena, tei
ravosi savo draugės ponia 
Darvvell.
— “Suprantamas daly

kas, kad tikrai! — Juk ir 
Tamsta, tikrai turėtumėte 
tikėti, jeigu būtumėte 
kaip reikiant praktikuo
janti katalikė! Tačiau kaip 
žmonės tik kaip reikiant 
nesimeldžia. — tat, natū
raliai pradeda abejoti ir a- 
pie maldos galią. O abejo
jančiai besimelsdami, — 
suprantamas dalykas. — 
nė pageidaujamų vaisių, iš 
maldos sau niekuomet su
silaukti nebegali...” — at
sakė jai gana rimtai ponia 
Kavanagh.

• “Matote, Tamsta, 
gamtos įstatymai, kaip 
mano vyras visuomet sa
ko, — yra visiškai neat
mainomi! Jeigu tik upės

išskyrus

paklausė ponas 
savo kaimynės

visiškai nieko 
konkretaus per ją nebega
liu padaryti! Nuo paskuti
nio potvinio, — ji paauko
jo savo namus Šv. V. Jė
zaus Širdžiai, ir tvirtai yra 
įsitikinusi, kad tas paau- 
kavimas. laike potvinio. —

minuojančiu savo balso 
tonu, pastebėjo jai ponia 
Darwell.

— “Na. tai tiek to; —ma
tysime toliau... Bet sudiev, 
kaiminkėle! — Turiu sku- 
binties namon, nes esu la
bai užimta darbu”. — nu
sišypsojusi linksmai, atsa
kė ponia Kavanagh.

f Juodvi abi gyveno gana 
arti viena nuo antros. Po
nia Darvvell, gyveno betgi mėgiamiausias 
kur kas aukščiau 
krašto bankos, 
nuo vandens; tat 
nis jos namams 
nebegręsė, kaip 
niai Kavanagh. 
daugelį metų juodvi 
kaimynistėje viena antros nos, — abiejų kartu. Ji au- tą ir kitus panašius paau- 
gyveno, veik kasdieną abi kodavo daugybę slaptųjų kavinius tikėjimą, iš jos 
daiktan susieidavo, ir gra- karštų savo maldų, jųdvie- kvailos galvos laukan iš- 
žiai savo tarpe sutiko. — jų atsivertimui. Tiktai nuo vaikyti?! — Jeigu 
tačiau tikrosios, krikščio- to laiko, kai ponas Dar- 
niškosios vienybės, drau- well nelaimingos savo be- 
gingumo ir dvasinės koo- dievybės mokslu, užkrėtė 
peracijos, — vis tik dėl to, ir jos pačios vyrą, — poną 
jųdviejų tarpe visiškai ne- Kavanagh, kuris vėliau

— “O gal jis kokį nors 
atlyginimą už tų bedieviš
kų minčių taip rūpestingą jos namus padarys plau- 
žmonių tarpe skleidimą, 
nuo ko nors gauna?!” Tie
sa, komunizmo, vien dėl 
jo spalvos, — jis kiek ne
apkentė; tačiau politiką, 
religijos klausimus, — o 
ypatingai religijos neigi
mą ir niekinimą, kas yra 

kiekvieno 
ant upės bedievio užsiėmimas, —jis 
ir toliau visuomet aukščiausiu sa- 
ir potvy- vo gyvenimo tikslu skaity- vanagh.
visiškai 
kad po- 

Nors ir 
abi

klojančia Nojaus Arka!”— 
bejėgiškai atsakė savo 
kaimynui ponas Kava
nagh.
— “Man rodos, kad Tam

sta Mykolai, geriau tą da
lyką suprantate, negu aš? 
— Argi ne taip?!”

— “Suprantamas daly
kas, kad taip!” — atkirto 
savo kaimynui ponas Ka-

— tai ko-davo ir laikydavo. — “Jeigu taip.
Ponia Kavanagh labai dėl Tamsta nešoki tą jos 

gailėjosi nelaimingojo sa- kvailą ir juokinga, — pil
vo kaimyno, vyro ir žmo- na fanatizmo ir prietarų, i

aš bū- 
čia jos vyras. — statau sa
vo galvą, kad aš tuo i tas 
visas kvailybes, jai iš jos 
kvailos galvos, ant visuo- 

Tęsinys 6-tame pusi.
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Britų Aštuntosios armijos kariai-inžinieriai keliasi per upę Volturno, 

Italijoje.
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lapkričio 10 dieną.' 
suėjo lygiai 50 metų, nuo tų 
garsių įvykių brangioje tėvy
nėje Lietuvoje, nuo tų krauge
riškų rusų valdžios, kazokų 
persekiojimo beginklių, vien 
tik Dievą, savo brangųjį tikė
jimą ir Katalikų Bažnyčią ger
biančių ir mylinčių lietuvių, 
pač Žemaičių, 
kėjimą daug 
dvasiniai, bet 
kurių baltieji 
kaulai, papuošė šaltojo, tolimo
jo Sibiro plačiuosius laukus ir 
paniurusias klonis.

Anais laikais tie garsūs įvy
kiai smarkiai sudrebino visą 
Lietuvą, visose lietuvių širdyse 
ir mintyse užgrūdino nepalau
žiamas pastangas ir jėgas ne
apsileisti ir nepasiduoti jokiai 
rusifikacijai, neatsižadėti savo 
brangaus tikėjimo: savo pra
kaitu. darbu ir gausiomis auko
mis pastatytų, bokštais dangų 
rėžiančių gražių bažnyčių, vie- 

stačiati- 
ir įvai- 
kovoti. 

kad tik bažnyčios nebūtų pa
keistos cerkvėmis, vienuolynai 
— pravoslavinimo lizdais.

Taigi, žemiau minimi įvykiai 
buvo žinomi netik pačioje Lie
tuvoje. bet ir plačiame Europos 
užrubežyje. Jie tapo įrašyti ne 
rašalo, bet kraujo neišdildomo
mis raidėmis Lietuvos ir Baž
nyčios istorijų lapuose, kaipo 
rusų kraugeriški ir barbariški 
tikslai žiauraus persekiojimo 
katalikybės, sykiu ir lietuvy
bės. ir kaipo lietuvių didvyriš
kos kovos už savo brangųjį ti
kėjimą ir lietuvybę. Šie įvykiai 
istorijose yra užvardinti garsiu 
ir labai tinkamu vardu: “Kra
žių Skerdynės", arba žudynės.

Šio 
tuvių paminėjimas 50-je meti
nėje, 
me sau Kražių istoriją ir pa
čias žudynes.

KRAŽIŲ ISTORIJA
Kas gi. pagaliau, yra tie seno- i 

vėje pasaulyje pragarsėję Lie- pra3ldėjimo. Šiam atminimui i- 
tuyos^ Kražiai? Kražiai stovi amžmtl poeUs Motiejus 
dešinėje Kražantės upės pusė- bjerjus_ kuris lotyniškai 
je. pačiame viduryje seniau bu-' 
vusios Žemaičių kunigaikštys
tės. Kražių sodyba yra labai 
sena.
senovės raštuose.
700 metų. Pirmoji
Kražius buvo iš Lietuvos kara
liaus Mindaugo viešpatavimo 
11236-1263 m. i laikų. 1259 m. 
Mindaugas 
Livonijos 
Lietuvos 
Kražius, 
šių žemių 
žemaičiai nepasidavė ir. vado
vaujant kunig-čiui Trainiotai. 
ties Durbės ežeru laimėjo didelj 
mūšį prieš juos.

1377 met. vyriausias vokiečių 
ordeno magistras Viurichas su 
savo galinga kariuomene už
puolė Kražių apylinkes ir iš 
keršto per 8 dienas žiauriai 
viską naikino ir degino. Vytau
to Didžiojo laikais 
m.). Kražius valdė 
seniūnas Mykolas 
pirmasis savo 
čionis. 1416 met. ten buvo pas
tatyta pirmoji katalikų bažny
čia. kuriai ir duota Kęstgailos 
užtarėjo. Šv. Mykolo Arkange- 
lo. titulas. 1421 met. popiežiui 
Martynui V patvirtinus Žemai
čių vyskupiją. žemaičiai

y- 
kurie už savo ti- 
nukentėjo netik 
ir materijaliai, ir 
kaulai, kankinių

nuolynų. neprisiimti 
kystės - pravoslavijos 
riais būdais smarkiai

' buvo padalinti į parapijas. Kra
žiai gavo parapijos teises, o šv. 
Mykolo medinė bažnyčia tapo 
parapijinė. Ilgainiui šioji baž
nyčia sudegė. Kražių klebonas, 
kunigaikštis Jokūbas Giedrai
tis 1495 met. vėl pastatė naują 
medinę bažnyčią, kuri tačiau 
apie 1620 m. vėl sudegė.

Žemaičių seniūnas Stanislo
vas Kęstgaila. valdydamas 
Kražius, vadinosi Kražių grafu.

Kęstgailos valdė Kražius iki 
1559 metų, kada Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Zigmuntas 
Augustas II. juos už didelių 
brangenybių užstatą, atidavė 
Anglijos politiniems bėgliams 
kunigaikštienei Suffolk ir jos 
vyrui Ričardui Berthe. kurie, 
būdami sąmokslo dalyviais 
prieš Anglijos karalių sostą, 
gelbejosi pabėgdami į Lenkiją, 
iš kurios vėliau jie buvo atvykę 
ir į Lietuvą. Kada kunig. Suf- 
folk'us Anglijoje nustojo per
sekioti. Vilniaus garsusis kar
vedys Mykolas Radvila, kunig. 
Zigmanto Augusto II pavestas, 
atpirko Suffolk'ų brangenybių 
užstatą ir. jai su vyru grįžus į 
savo tėviškę, perėmė nuosavy
bės teisėmis valdyti kraštus.

1565 met. kunig. Radvila pa
statė ant Kražantės upės kran
to stiprią pylį. apkasė ją giliu 
grioviu ir iš upes prileido jį 
vandeniu. Pilies rūmo mūrai 
teikė Kražiams ypatingą ir ma
jestotišką grožį, o kareivių į- 
gula ir ant pilies sienų sustaty
tos armotos. — karingą, rūs
čią ir galingą išvaizdą Nuo to 

•laiko ir kunig. Radvila vadino
si irgi Kražių grafu.

Žemaičių vyskupas kunigaik
štis Merkelis Giedraitis 1607 
met. atsikvietė i Kražius Tėvus 
Jėzuitus, kurie čia ir įkūrė1 
aukštesniąją, o vėliau ir aukš
tąją mokyklą, vadinamą kolcgi- 

i i«. Garsusis Katkevičius ir i 
. Kristijonas Valavičius išeidami 
!į turkų karą, ant to paties ko

legijos skiypo pastatė didžiulę 
i mūro bažnyčią 1624 m., titulu 
Šv. Panelės Marijos Nekalto

Pvt. Minnie Spotted Wolf, mėgsta visuomet su

Kauną. Tai tokie yra garsiųjų Viduklės. Kelmės, 
Kražių istorijos rėmai.

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Rusų valdžia vis nesiliovė 

Lietuvoje uždarinėti katalikiš
kų bažnyčių ir vienuolynų. 
Mat. jie tikėjo, kad palikusius 
be savų bažnyčių, lietuvius 
greičiau pasiseks paversti sta
čiatikiais - pravoslavais ir pa
galiau surusinti. Šito siekdami, 
jie netikėtai užpuldavo kurią 
nors bažnyčią, ir kad žmonės 
negalėtų joje melstis, išgriau
davo altorius. suplėšydavo 
šventųjų paveikslus. išdaužy
davo langus, sukapodavo duris 
ir vėl galvatrūkčiais nešdavosi 
ten. iš kur buvo atvykę. Pana
šiai jie rengėsi pasielgti ir su 
Kražių vienuolyno bažnyčia.

Bet štai. 1S93 met. rugpiūčio 
mėn. 10 dieną, į Kražius sugū
žėjo. subėgo žmonių, lyg per
Velykų naktį. Buvo pilna baž- lingal giesmei, 
nyčia. zakristija ir šventorius, liūs užgulė moterys, 
O per miestelį nuo Kražantės skaras per pečius persimetu- mėnesius, 
upės vis dar ėjo ir

gus, su savo palydovais ir žan- išneštų caro ir carienės paveik- 
darais. Smarkiai šalo, rytinis slų bažnyčios priešakyje, ne- 
žiaurus vėjas pritilo, pūga ap- paisant su ašaromis karštų 
simalšino, tik biro smulkios maldavimų palaukti iki kol a- 
snaigės. Buvo tylus ir jau vėlus teis paties caro atsakymas į 
vakaras. Tuomet griežtai pa- širdingus kražiečių prašymus 
reikalauta išeiti iš bažnyčios ir palikti jiems bažnyčią ir vie- 
visiems ramiai pasiduoti... inuolyną, gubernatorius davė į- 

“Raštą mums uždraudė... Te-'^^ ūkdamas:

gul, sako ruskis, ta Lietuva bus 
tamsi ir juoda! Kitas svietas 
drukavoja knygas, gazietas, o 
mes to negalime. Į Sibiriją, į 
tamsią ir šaltą pasvietę išveža 
žmogelį, kuris tik iš Prūsų 
knygelių atneša. Ar tai toki 
teisybė? Pas mus, į Kražius, 
labai mažai knygelių teatneša, 
nes mes ir skaityti visai nemo
kame. Ponai, bajorai laikė mus, 
kaip gyvulius. Kitur žmonės 
jau apsišvietė. Šventoji bažny
čia — mūsų Motina, Šv. Pa-

i

kiek skausmo ir pikto, tvirto: 
pasiryžimo. Bobinčiuje ir prie 
didžiųjų durų stovėjo eilė vy
rų, lyg geležinė siena. Praėjo1 
viena savaitė, kita..., o žemai
čiai vis dar tebebudėjo bažny
čioje. Zakristijoje buvo įtaisy
tos net trys slaptos virtuvės, 
katilai...

Neužilgo atvažiavo ir caro 
atstovai: urednikai. pristavai, 
stražnikai ir žandarai. Reikala
vo, kad žmonės be triukšmo, 
geruoju išeitų iš bažnyčios.

“Neatiduosim mes savo baž
nyčios!” — sušuko žmonės. Ne-

ki- atiduosim. Neleisiu išnešti 
tomis merginomis marinėmis paleisti strėlas iš lanko, švenčiausiojo! Bažnyčia yra 

------------- mūsų. Mirsime čia po kryžiu- 
Tauragės, mi. bet nepasiduosim!” — kilo

net nuo Šiaulių ir Pakruojaus. balsai iš visų pusių! Visa baž- 
Visi nešė didžiules kantičkas, nyčia ūžė, trypė. Geruoju nie- 
maldaknyges. rožančius, o dau- ko negalėję padaryti, neįstengę 
gelis net ir maisto ryšelius. Vi- žmonių išvaryti iš bažnyčios ir neIė Marija — mūsų patronka. 
sų širdys buvo skausmu perpil- ją 
dytos. o* kumščiai kieti, kaip 
akmenys. Mat caro valdžia no
rėjo uždaryti jų mylimąją baž
nyčią. Šventoriuje vienas kra- 
žietis sušuko: “Nepasiduokim! 
Kražiečiai, aš pirmas einu! Te
gul užkapoja. Savo tikėjimą, 
šventą bažnyčią ginkime iki 
mirties!”

“lšmuškite juos iš bažnyčios 
bizūnais! Nesigailėti žmųdzia- 
kų!” Žandarai, kąip laukiniai 
žvėrys, puolė bažnyčion. Su
švilpė bizūnai - nagaikos, su
žvangėjo kalavijai. Vyrai su
vaitojo, moterys suklykę, pra
pliupo nesavais balsais. Žanda
rai be jokio pasigailėjimo ka
pojo nagaikomis per galvas, 
per veidus, šaudė, daužė kala
vijais. kardais, kad paskui ga
lėtų atrinkti tuos, kurie prieši
nosi gubernatoriaus įsakymui. 
Ties visomis durimis buvo di
džiausia žmonių spūstis. Sukru
vinti, sudraskyti, sukapotomis 
milinėmis, kailiniais, žmonės 
grūdosi, lipo viens kitam sta
čiai per galvas. Stražnikai, žan
darai tik švaistėsi, tik keikė 
bjauriausiais žodžiais likusius. 
Minia, kuri stovėjo prie švento
riaus, šoko ginti skriaudžia- 

'■ muosius. Ji smarkiai apkūlė 
i lazdomis, basligaliais, akmeni- 
‘ mis, visą policiją, o pats guber
natorius su palydovais spruko į 
bažnyčią ir pasislėpė už vargo
nų. Įniršę vyrai pareikalavo, 
kad gubernatorius pats parašy
tų raštą, prisipažintų nekaltai 
užpuolęs besimeldžiančius žmo
nes ir pasižadėtų neuždaryti 
bažnyčios, kol ateis atsakymas 
nuo caro. Gubernatorius tačiau 
tokį raštą delsė rašyti, nes lau
kė atjojant kazokų. Pačioje gi

Tęsinys 5-tąme pusi.

aklai uždaryti, užkalant jej mums atims 
langus ir duris, caro atstovai 
pasišalindavo ir išvažinėdavo 
savais keliais.

Padejuodavo moterys, nusi- v4’ kas stoja, kaip 
šluostydavo ašaras; širdį, kaip mūsų tikėjimą, tepasilieka čio- 
piautuvą, kits kitam parodyda- naa su mumis!” — taip tat ai- 
vo ir vyrai... Kaimo skurdžiai manavo kražiečiai. 
ir buvusieji dvaro bernai, ku- ‘ 
miečiai nieko 
kaip molio, ar smėlio kalne
lius... ir dabar caras nori atim
ti iš jų bažnyčią, kuri jiems 
buvo taip brangi, kuri mokėjo 

paguodos ir 
kas sek- 
dvasioje

mūsų bažny
čią, jei išniekins Švenčiausiąjį, 
mes liksime visai tamsūs, vi
siškai našlaičiai. Kas myli Die- 

mūras, už

bernai, ku-: Visos žvakės iki vienai mir-1 
kito neturėjo, gėjo ir taip nušvietė bažnyčią,' 

kad ryškiai galima buvo maty-j 
ti kiekvieno skausmu ir rusams!i 
neapykanta perpildytus veido 
bruožus.

50 raitos žandarmerijos pri
jojo arti bažnyčios, išsirykia- 
vo... “Nepasiduosim ir Dievas 
mums padės! Turėkimės! Grūs- 
kimės pirmyn ir stokime, kaip 

Grotelių vartė- 10-ji... Bažnyčioje jau išbuvo,! geležinė siena, prie 
margas išgyveno ją begindami, lygiai 3 durų!” — šnabždėjo

' ' ’ . Atvažiavo net pats . tam. Prie visų durų šūkavo,
ėjo kaimie- sios. bet jų veidai buvo ne tiek Kauno gubernatorius Klingen- j stumdėsi, lyg bubną mušė.

čiai. Jie buvo nuo Nemakščių, maldos nuteikti, surimtinti, bergas. vokiškos kilmės žmo-J Nepaisant su didele pagarba]

subangavo 
Bažnyčioje 

šnibždėjosi, 
bet triukš-

Tik sušniokštė, 
visi, kaip marės, 
žmonės grūdosi, 
stumdėsi, telkėsi,
mas buvo rimtas, kaip pridera suteikti jiems 
būti bažnyčioje. Tik staiga pa- džiaugsmo, kurioje jie 
sigirdo: 
lybių”... 
ir iš visos krūtinės pritarė ga-1

“Viešpats Dievas ga- madienį atsigaudavo. 
Suklaupė visi ant kelių susistiprindavo.

Pagaliau atėjo ir

f

lapkričio
didžiųjų 

viens ki-

Galingiausias Karo

Į

I

nors trumpai prisiminki

garsaus įvykio — sukak-

buvo padovanojęs 
Ordenui kaikurias 

žemes, jų tarpe ir 
Bet Kalavijuočiams 
valdyti neteko, nes

Sar- 
yra
Vil-
baž-

ną ar-
Prečišauskas. 

ir kitos!
gyvenimo

Kapelionavo joje 
Motiejus Valančauskas.

BONO DAY

aprašęs Lietuvos sostinės 
niaus grožį, šiai puošniai 
nyčiai yra parašęs stebėtinai

Jos vardas jau minimas puikią 1C>dę _ eiles. Didžiame 
bemaž pr.es -jog bažnyčios altoriuje yra Į- 

zirna aP*e j mūrytas garsiojo piešėjo Leo

(1393-1430 
Žemaičių 

Kęstgaila. 
giminėje krikš-

* * * 
M AK E 
EVERY 
PA Y DAY

nardo da Vinči darbo Šv. Pane
lės Marijos Dangun Ėmimo pa
veikslas. Popiežius gi Leonas 
XI atsiuntė bažnyčiai brangių 
relikvijų.

Kaip Jėzuitų Ordenas Lietu
voje 1773 met. buvo panaikin
tas. visos jų įsteigtos mokyklos 
tapo uždarytos. Viso Ordeno 
turtai atiduota Vilniaus Edu
kacijos komisijai, kuri buvo 
lyg mūsų laikais Švietimo Mi
nisterija. Toji komisija Kra
žiuose įsteigė apskrities moky
klą. kuri ilgainiui tapo Kražių 
gimnazija. Šioji gimnazija bu
vo labai puikiai tvarkoma, nes 
ją baigusieji stodavo tiesiog į 
Vilniaus universitetą. Kražių 
gimnazijos mokiniais yra buvę: 
Dionyzas Poška. Simonas Sta- 
nevičia. Raseinių apskr. 
salas Adolfas
profesorius Oginskis 
Lietuvių kultūrinio 
žvaigždės, 
kun. Motiejus Valančauskas. 
vėliau tapęs Žemaičių vyskupu. 
Mokytojavo garsus istorikas. 
Adomas Naruševičius ir kiti 
mūsų istorijoje pėdsakius pali
kę garbūs vyrai.

1832 met. Kražių gimnaziją 
ištiko didelis smūgis: rusų val
džia visus mokslus įsakė dėsty
ti vien tik rusų kalba ir paga
liau pačią gimnaziją perkėlė į

Mūsų maistas gali palengvinti 
mūsų kareiviams užduotį — gali 
padėti atgaivinti išlaisvintųjų ša
lių žmonėms — gali laimėti kraš
tus, nepaleidus nei vieno šūvio — 
gali sutrumpinti karą ir parašyti 
taiką.

Tai reiškia mažiau maisto jums 
čia. namuose. Bet tai nereiškia, 
kad jūs nebūsite gerai maitinami. 
Jūsų vyriausybė jums iškilmingai 
prižada, kad būsite... kad jūs turė
site maisto tinkamo maistingumo, 
tinkamo sveikatai ir stiprumui. 
Bet jūs negalėsite bereikalingai 
eikvoti maisto. Ir jūs esate prašo
mi padėti, pildydami šiuos keturis 
punktus:

1. GAMINK MAISTĄ. Pilnai iš
naudok savo Victory Garden der-

lių. Jei gali, padėk farmoje, 
maisto gaminimo dirbtuvėje.

2. TAUPYK MAISTĄ. Taupyk 
maistą ir pasigamink jo skardinė
se. Sumažink bereikalingą eikvoji
mą. Padidink maisto išteklių, val
gydamas maištingiausią valgį. 
Sunkiai gaunamą maistą pakeisk 
esančiu perteklių.

3. DALINKIS MAISTU. Statyk 
pirmoje vietoje karo valgio parei
kalavimus. Mielai dalinkis maisto 
ištekliais su mūsų ginkluotomis 
jėgomis, sąjungininkais, jūsų 
kaimynais.

4. BŪK SĄŽININGAS SU MAI
STU. Nepriimk racionuoto maisto, 
neatiduodamas racionavimo ženk
lų. Nemokėk daugiau, nei kad tei
sėtai nustatytos aukščiausios kai
nos.

Šį skelbimą aukoja



Antradienis, Lapkričio 9, 1943

Čia tikrai verta paminėti: Lau
ryną Kamiu, 30 met., Viktori- 
Zajauskaitę, 35 m., Jokūbą Žu- 
ją Pūdymaitę, 25 m., Teodorą 
tautą, 38 m., Antaną Rimkų, 
skausmų... “Turėkimės iki ga- 

. Tačiau beginkliai žmonės 
kardais negalėjo atsispirti prieš lauki-

I . . - . ....

(Pradžia 4 pust)
bažnyčioje pilnos grindys buvo 
nusėtos kantičkomis ir sudras
kytomis maldaknygėmis ir ro
žančiais. Šioje baisioje kovoje 
tapo išvartyti, išniekinti alto
riai; sulaužyti, sudaužyti visi lo!... 
šventųjų paveikslai, 
sukapoti kryžiai, stovylos, sta- nius kazokus ir, subadyti, su- 
cijos, sakykla, klausyklos ir kruvinti, nagaikomis sukapoti 
brangūs Dievo namai virto tik
ra piktadarių lindyne.

Tačiau nepasisekė žanda
rams juos visus išvaryti iš baž
nyčios ir šventoriaus. Staiga 
pakilo balsai: 
&ai! Varpus, varpus,

I

žmonės, neatidavė ru- 
savo bažnyčios ir vienuo- 
kurie ir šiandieną garbin- 
tebestovėdami, papuošti

nežmoniškų skerdynių, kražie
čiai ir iš kitų apylinkių susi
rinkę 
sams 
lyno, 
gai
skaudžios, bet garbingos kovos 
ir laimingos pergalės aureole, 
dabina lietuvių kankinių vietą 
— pasaulyje pragarsėjusius 
Lietuvos Kražius.

vis didesniais būriais, kas tik 
suspėjo, išbėgiojo iš bažnyčios, 
šventoriaus ir miestelio. Šven
toriuje liko tik smarkesnieji.

____ ___ _ Tačiau kazokai visus juos apie 
“Atjoja! Kazo- 500 žm- surinko, net ir iš kai- 

varpus! mU, suvarė į vieną vietą vyrus, 
Niekad, oi niekad Kražių var- moterys, mergaites ir mažus 
pai nėra taip liūdnai gaudę, vaikus, kruvinai plakė rykštė- 
kaip dabar... Netrūkus atjojo mis, bizūnais, pačiam bešir- 
kazokai ir puolė visus žmonės, džiam gubernatoriui kirčius be
tarsi laųkin-iai, įniršę žvėrys: skaitant. Kiekvienam kirsta 
vėl kapojo kardais, kirto na- P° 15, 25, net 50 kirčių, o spe- 
gąikomis, badė ietimis ir gau- cijaliai pristatytas gydytojas 
dė be jokio pasigailėjimo. 100 tikrino pulsą, kad žmogus ne
pėsčių ir raitų bažnyčion įsi- mirtų dėl perdidelių nuplakimu, 
veržusių kazokų keiksmai ir tokios nežmoniškai žiaurios

> (kai- 
kuriems net druskos dar užbar- 
stydavo į žaizdas), nuplaktus, 
iškankintus, alkanus ir su į 
škarmalus paverstais drabu
žiais, išvarinėjo po įvairius ka
lėjimus, daugiausia į Vilniaus 
Lukiškių kalėjimą.

Čia užtrūko net keletą savai- 
lagmgais ir nesąžiningais tar- čių su įvairiais, daugumoj me
dynais, liūdymais ir teismais. 
Dauguma kražiečių buvo atlei
sti į namus be jokių pabaudų, 
bet daugelis gavo po 1, 2, 5 me
tus kalėjimo . Keletas desėtkų 
smarkesniųjų tapo išvaryta į 
šaltąjį, tolimąjį Sibirą. Iš tokių 
garbingų karžygių - kankinių.

žmonių riksmas, verksmas bu- ir kruvinos egzekucijos 
vo tikrai baisūs! Arklių trypia
mi ir kazokų kapojami, kad 
net kraujas tiško ant grindų ir 
ant sienų, žmonės rėkė, šaukė
si Dievo, Šv. Panelės Marijos 
užtarymo ir kitų šventųjų. Su
žeistieji voliojosi ant grindų, 
vaitodami ir cypdami iš didelių

Daug yra praplitę Lietuvoje 
ir iki šiandien įvairių pasakoji
mų, kalbų ir atsiminimų apie 
tuos baisius nekaltų žmonių 
kankinimus Kražiuose. Dauge
lis senesniųjų lietuvių, ypač 
kražiečių, net ir čia Amerikoj 
gyvenančių, gerai atsimena 
tuos pasibaisėtinus įvykius. 
Daug ir istorišku žvilgsniu la
bai brangių dokumentų yra už
silikę pačios Kražių parapijos 
archyve, Kauno Arkivyskupi
jos Kurijos ir Kauno apskrities 
rusiškuose archyvuose, kurie 
vėliau perėjo į Lietuvos respub
likos Vidaus reikalų ir Švietimo 
ministerijų žinią.

Bet vaizdingiausiai, išsamiai 
ir plačiausiai yra aprašęs mūsų 
tautos sūnus, gabus rašytojas, 
Jonas Marcinkevičius, savo 2 
knygose “Kražių Skerdynės”.

Tai toki yra bendrais ir trum
pais bruožais garsioji Kražių 
skerdynių istorija.
met švenčiame 
daus ir liūdno 
kaktuves.

kurios šie- 
50 metų griau- 
prisiminimo su-

į įf- rr
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tuvoje, ir gerai žinoma tarp 
duboisiečių. mirė spalių 28 die« 
ną.

Lapkričio pirmąją. 2 vai. po 
pietų, kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas bažnyčioje atgiedojo eg
zekvijas už a. a. Lottie Yanu- 
šonienės sielą ir pasakė pamok
slą. po kurio buvo nulydėta į 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
kapines, kur ir palaidota.

Velionė Lottie Yanušonis gi
liame nuliūdime paliko tris sū
nus: Juozapą, (tarnaujantį ar
mijoje), Petrą ir dvi dukteris: 
Mariją ir kitą ištekėjusią Mrs. 
Angeline Pusch.

PIRMASAI PENKTADIENIS
Lapkričio penktąją, tai pir- 

masai mėnesio penktadienis, 
į kuris, kaip visada, aukojamas 
Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai.

Po paskutinių šv. mišių, kleb. 
kun. Mykolas J- Urbonas sutei
kė Generalinę Absoliuciją tre- 
tininkams-ėms ir pasakė trum- 

i pą pamokslą, paskelbdamas y- 
patingąją mėnesio globėją ir 

l intenciją melstis už taiką visa- 
■ me pasaulyje.

< Spalių septintąją, sekma
dienį, LRKSA 78-toji kuopa 
tuojau po Sumos turėjo svarbų 
ir nepaprastą susirinkimą pa
rapijos svetainėje. A.T.

Nacių Peticija Peršovė 
J. Matulevičių

39 m., Antaną Jėsulaitį, 40 m., 
Feliksą Andriejauską. 42 m., 
Roką Šarauską, 44 m., dvari
ninką Stasį Šemetą, 55 m. 
daugelį kitų.

Tačiau, Dievulio, matyt, buvo 
kitokis sprendimas. Nežiūrint 
baisių persekiojimų, kruvinų.

Padanges Aras.

IŠ DU BOISO PADANGES

nansn]

sim šiltus ir patogius namus.... Tai 
kainuos mums milionus. kareivi. 
Bet tai vistiek pigi kaina. Mes rin
ksim ir taupysim... Mes duosim ir 
duosim. Mes "Duosim. Nes Reikia”.

0. K., Kareivi... Suprantam
Mes skaitom tavo laiškus, karei

vi. Mes žinom, ką galvoji. Mes gir
dim tavo balsą iš ten... “Kaip vis
kas namie?”

*Tu pasakei mums trumpai. Tavo 
reikalavimai teisingi. Mūsų namai, 
ta mūsų šalies vietelė kurią tu my
li. tikrai šventa vieta.

Bes Darom Prižadą, Kareivi...
ir tą prižadą išlaikysim. Tavo mies
tas ,bus užlaikytas gerai... apsilei
dimas tur išnykti. Mes 
kad kiekvienas benamis, 
vaikas būtų priglaustas.
pavargę tJvai ir motinos būtų ap
rūpintos. Mes paremsim kožną ka
ro paliestą šeimyną. Seneliams ra-

žiūrėsim, 
koliekas 

Kad visi

Kai Tu Sugryši Namo...
mes pasitiksim su muzika ir vis
kas. už ką tu kariavai, bus tvarkoj. 
Rasi gerus, švarius ir sveikus vai
kus. Jie žiūrės tau tiesiai į akis. Tu 
negirdėsi vien tik skundų iš už
mirštųjų tavo draugų.

Tą mes prižadam, kareivi. Tai y- 
ra dvasia, kuria remiasi Greater 
Boston United War Fund... mūsų 
didis fondas, kuris pagerins mūsų 
miestą, pagerins kareivius ir page
rins pasaulį.

DUOK, NES REIKIA!

yjĮ BECAUSE YOU CARE!
, a c a ■ t ii » o s t o n ų Nirto wa« i u n o

Detroite yra susiorganizavusios Kinietės, kurios turi obalsį — “Nuga
lėt Japonus”! Jos dirba karo fabrikoj ir labai puikiai atlieka darbus. Vai
zdas parodo anų darbininkų kelis darbo departmentus. Viršuje matosi be
sidarbuojanti vyrai - kiniečiai.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

Kristaus "Karaliaus 
šventė

Du Bois, Pa. — Paskutini 
spalių sekmadienį, Šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčios turėtos ypa
tingos pamaldos Kristaus Ka
raliaus šventės proga. Per vi
sas šv. mišias kleb. kun. Myko
las J. Urbonas skelbė įdomius 
ir gražius pamokslus, pritaikin-

t S

' jos šv. mišios: 7. 8 ir Suma 10 
. valandą. O ketvirtos šv. mišios 
. 11 vai. ryte buvo laikomos Šv. 
i Antano misijoje, Helvetia. Pa.

i tus Kristaus Karaliaus garbei. į ją pačią dieną 7:15 vai. va- 
Tą patį sekmadienį. 3 vai. po į<are buvo laikomos Vėlinių pa- 

s pietų, .baigėsi Šv. P“—— 
pamaldos Švenčiausios Panelės 
Marijos garbei su Švenčiausio
jo Sakramento palaiminimu.

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ

IR VĖLINĖS

Lapkričio pirmąją tai Visų 
Šventųjų šventė, kurią, kaip 
sėkmingai, buvo laikomos tre-

Rožančiaus maldos, po kurių sekė klebono 
. pamokslas apie sielas skaistyk
loje.

Gi lapkričio antrąją. Vėlinių 
dieną, buvo laikomos šešios šv. 

, mišios, prasidėjusios 6 vai. ry- 
: te. Paskutinės buvo su egzekvi- 
i jomis. Kleb. kun. Mykolas J. 
Urbonas taip pat skelbė įspū- 

i dingą pamokslą mirusiųjų 
minimai.

at-

Ued; d

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;
Moti nos 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 į 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 MALDOMIS 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.

UZSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass,

LAIDOTUVĖS
Lottie Yanušonis, gimusi 

pos 15 dieną. 1890 metais. Lie-
lie

(LKFSB) Lietuvos laik
raščiuose naciai paskelbė, 
vadinamą, įspėjimą, ku
riuo pranešama, kad pas 
Šančių gyventoją Juozą, 
Markulevičių buvusi pa
daryta krata, norint pati
krinti, ar jis nedalyvauja 
slaptoje prekyboje. Minė
tas asmuo, esą, priešinę
sis policijos įsakymams, 
vėliau bandęs bėgti ir bu
vęs mirtinai sužeistas. Pa
skelbime pridedama, kad 
kas turįs asmens doku
mentus ar darbo pažymė
jimą, tas neturįs ko bijoti. 
Spėjama iš to paskelbimo, 
kad naciai, spekuliantų 
persekiojimu prisidengę, 
daro medžioklę naujų vy
rų darbams Vokietijoje. 
Ryšium su tuo dažnai da
romos kratos plentuose, 
rinkose ir kitose susitelki
mo vietose.

į.:

tui

★ ★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

“VYTI S”
“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 82.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu: 

“VYTIS”
386 W. Bioadway. So. Boston 27, Mass.

4 *
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>-ciame pusi.
:net greitai išdulkinčiau!” 
— energingai pastebėjo 
yor.as Darvell savo kai- 
1. lynui.

— "Na, tai kad norėjai!—
< ia, tai jau kaimynėli, 
2 ai o Tamsta sau norite. — 
jau pertcli pirmyn 
i avcte... — Matote, 
Tamstos bedievybė 
: uvcdė... Ačiū Tamstai, už 
: ’ Kvailą, atsiprašant. Jū
sų patarimą! — Jau vien 
tik dėlei to. — aš rankos 
prieš savo žmoną nieku 
būdu nebekeisiu, nors ir 
kažin koks bedievis aš bū- 
čia... — Tokios geros ir do- lūs. paaukavimus ir viso- 
ros moteries, kaip mano kius juokingus ir prieta- 
žmona. — labai sunku bū- ringus religinius ikonus. 
tų kur nors rasti, nors tie- arba kaip nors kitaip, ji 
sa. — ji ir yra kiek minkš- ten juos vadina, tikėjimo!” 
tagalvė. Tačiau tas pačio---- pasityčiojančiai pasakė
je savo prasmėje. — dar ponas Darvvell savo žmo- 
suvisu to dalyko nepakei- nai.
čia! Suprantama, jeigu jau — “Taip. — Tai visoki 
matysiu, kad vanduo butą “pašventinimai" ir “paau- 
semia. — tai bėgdamas kojimai!" — atsakė jam 
laukan, ir ją išnešiu, jeigu žmona, 
galėsiu...” — nepatenkin
tas atsakė jam ponas Ka
vanagh.

— “Turi galėti!” — pri
dūrė jam ponas Darwell. 
bežiūrėdamas į tamsų lie- tinai iššukuoti iš jos gal- 
tų. ir kas kartas vis aukš- vos tas visas kvailybes, ir 
tyn bekylančią Telka upę. parodyti jai. kaip bevertis

Tiesa, grynai iš materi- yra tikėjimas į visokius 
jalės pusės žiūrint, ponas religinius prietarus, prieš 
Darwell savo kaimynui 
tikrą tiesą sakė! Dviem 
dienom praslinkus, dėlei 
staiga užplūdusio upės 
vandens, — jo kaimynas 
ponas Kavanagh, pačiu vi
durnakčiu. vos paspėjo su 
savo žmona 
laukan išsinešti! — Van- ti iš savo namų i j 
duo sunaikino visus jų na- motiną ir ilgesnį laiką ten 
mų baldus, ir kitus visus apsigyventi. Mat sugadin- 
jų daigtus: sumirkė jų tus laike potvinio jų na- 
drabužius. ir visa kitą, ką 
tik jie turėjo, ir tuo. ro
dos, galutinai apvainikavo 
iškalno numatytą jųdvie
jų nelaimę. Tą bendrą jų
dviejų nelaimę, dar dau
giau padidino tas dalykas,
— kad perdaug laike pot
vinio peršlapęs pono Dar- mačiusi priešais save atei- 
vvell kaimynas, begelbėda- nančią savo kaimynę, — 
mas iš vandens savo man
tą. — iš šalčio gavo dvily
pį plaučių uždegimą, ir il
gai besirgdamas. — paga
liau pralošė ir gan gerą 
iki šiol turėtą savo darbą, 
ir priverstas buvo pragy
venti iš gan mažos bedar
biams duodamos pašalpos.

Dabar ponas Darvvell t.__ „____ t
triumfaliai jautė, kaip jis — “Aš labai Tamstos gai- 
manė. pilniausią savo per- liuosi. dėlei taip didelės 
galę! Tik tas jo triumfas. Tamstų namus ištikusios 
buvo skaudus ir neužtik-i nelaimės!” — pradėjo po

nuva-
, kur

Jus

rintas: ir kaž dėlei ko, — 
jis pats jo bijojosi... Bet 
vis tik dėl to. jos manė, — 
kad toji nelaimė ištiko jo
jo kaimyną, dėlei perdide- 
lio jo žmonos viršgamtinė- 
mis jėgomis pasitikėjimo, 
kad tas paaukavimas. ga
lės apsaugoti jųjų namus. 
Dabar jis ciniškai juokėsi, 
kad jo kaimynas, laiku ne
paklausė taip išmintingo, 
kaip jam rodėsi, jo patari
mo.
— “Dabar visvien kaip 

ten bebūtų. — ta žioplė 
boba, vis bus išgydyta iš 
to kvailo į visokius ženk-

|
1

Iš Tamstų

— “Visvien, kas jie ten 
bebūtų ir kaip besivadin
tų.—man tai visai nesvar
bu: — tu tik turi pasi
stengti. kai ją sueisi, galu-

niekuomet nepasikeičia- 
mas bendras, universales 
gamtos jėgas”. — instruk
tavo ponas Dartvell savo 
žmoną.

Jų kaimynas, ponas Ka- 
jvanagh. su savo žmona, 

iš savo namų buvo priversti išsikrausty- 
— Van- ti iš savo namų pas jos

nia Darwell, tik ji šį kartą, 
nebegavo savo sakinio pil
nai užbaigti.

— “Kokios nelaimės?!”— 
dideliai nustebusi sušuko 
ponia Kavanagh. — “Oh, 
tai Tamsta turbūt turite 
minty, tą įvykusį potvynį?
— Tai, didelio čia daigto! 
Tiesa, visa kas ir labai su
simaišė. nėra ką ir kalbė
ti... Bet tas potvynis ir na
mų apsėmimas, — tikre
nybėje. dar nėra jokia ne
laimė, kaip Tamstos kad 
manote!..
veido lengvai galima iš
skaityti tai, kad Tamstos 
manote, kad tas įvykis; 
mano tikėjimą palaužė. — 
tai labai Tamsta, kaimin- 
kėle. smarkiai paklydote!..
— Mano tikėjimas dabar 
yra visu šimtu procentų, 
didesnuis ir gilesnis, negu 
pirma?! Tiesa, ir kunigėlis 
man paaiškino, kad aš gal 
tikėjausi, kad Šv. Jėzaus 
Širdis, dėlei mano namų; 
nuo potvynio apsaugos, — 
matomą stebuklą pada
rys; tačiau įvyko kitaip.
— Šv. Jėzaus Širdis, čia 
matomai suvisu nebematė 
reikalo, dėlei menkų mano 
namų, daryti matomą ste
buklą! Bet tai dar ne vis
kas! Suprantamas daly-’ 
kas. kad jeigu laiku būtu
me atkreipę dėmesį ir pa
vojaus pasisaugoję, — tai į 
bent pusę ar daugiau savoj 
mantos, būtume galėję iš-Į 
gelbėti; tačiau V. Dievas 
kitaip norėjo...” — ramiai 
pabaigė savo sakinį ponia 
Kavanagh.
— “Bendras žmogiškas

mus. valdžia nusprendė 
sugriauti.

Praėjo lygiai šeši mėne
siai laiko, kol ponia Dar- 
well susitiko su buvusiąja 
savo kaimyne, beeinančią 
kartą viena Dublin miesto 
gatve. Ponia Darwell pa-

Dėdės Šamo karys Naujoj Gvinėjoj, linksmas ga-

Pa-I — “Na, tai matai: 
sveiko ir gana! — Kas ga- 

I Įėjo tikėtis ar sakyti, kad 
‘jis pasveiks? — Juk ke
lias valandas, išgulėjo ro
dos visai negyvas...” — 
kalbėjo kiek vėliau ponia 
Darvvell savo vyrui. Ir ji 
papasakojo savo vyrui vi
sa, ką buvo iš savo kaimy
nės lūpų girdėjusi.
— “Et, po galų! — 

čiai nuskambėjo jo
; kymas. —
i kelmų galėtų jaustis lai
minga, atsidūrusi tokioje 
padėty?! — To aš tik ne
beįstengiu suprasti!.. — 
Juk ji matomais faktais, 
tau negalėjo įrodyti to, 
kad ištikrųjų ji dabar jau
čiasi laiminga?!... — Tai 
negalimas daiktas!” — ko
mentavo ponas Darvvell.
— “Kur ji tau negalės ar

kar- 
atL2- 

“Ir kaip ji po

mų” ir “šventenybių” vai-i 
sius; rodos, jau galėtų pa-,' 
kakti?” — kritingai pašte-; 
bėjo jei ponia Darwell.
— “Mieloji mano kaimin- 

kėle! — Prašau Tamstą! 
taip kvailai nebemąstyti, o 
kas svarbiausia, — nepik-; 
tažodžiauti ir neburnoti1 
prieš V. Dievą ar Jojo 
tvarką!” — uoliai ir ener
gingai perspėjo ją ponia 
Kavanagh. — "Kaip Tam
sta katalike būdama, gali 
drįsti taip manyti, ir iš-i 
drįsti taip kalbėti, kad pa
aukavimas namų arba ko 
nors kita, šv. Jėzaus Šir
džiai, galėtų būti kokia 
nors kvailybė arba nesą
monė?! — Šv. Jėzaus Šir
dis, kad ne vienu, — tai vęs apsigynimui nuo japonų ginklą. 
kitu kuriuo nors būdu, y- 
patingai globoja mus pa
čius, ar mūsų namus, jei- 
gu tik jie yra Jai paaukoti. 
Juk V. Dievas ir iš blogo, 
moka gera padaryti. Tam 
geriausiu pavyzdžiu galiu 
būti kad ir aš pati: — Iš 
potvinio nelaimės, — di
džiausią sau džiaugsmą ir 
laimę apturėjau!”
— “Tai Tamsta, ta nelai

me, kaip sakaisi, dar esi 
patenkinta?! Nagi! — Ko- 

Įkiu būdu? — O gal ponas
Mykolas, dabar gavo ge
resnį darbą?” — rūpestin
gai jos paklausė ponia 
Darwell. 

j — “Kur tau čia gaus?!— 
Dabar jis visai jokio dar
bo nebeturi!.. — Mes da
bar pragyvename vien iš 
mažos, bedarbių gauna
mos pašalpos! Bet ką visa 
tai reiškia, palyginus su 

galvos protas, jeigu Tams-: tuo, ką Šv. Jėzaus Širdis, 
ta dar kiek jo turite, —čia jam ir man suteikė! — Tik 
jau pakankamai Tamstai Tamsta rimtai pamąstyk, 
gali pasakyti ir paliudyti, kad mano vyras, ponas 
kokia nesąmoninga pir- Mykolas, dešimtį metų iš- 
miau buvote! Tamsta tik gyvenęs didžiausioje be- 
dabar pradedi suprasti, dievybėje, tarsi koks nėra-  ___ ___ o___r-—-——  _________ ____ - -  
kokią baisią klaidą pada- liuotas gyvulėlis, — dabar jo bedievybę ūmai sulau- Ne vien aš pati, bet ir bile! sinervavusi jo žmona, 
rei, kai jau yra pervėlu...— staiga prie V. Dievo pagrį- žė... Jis pats paliepė pa- kas nors kitas, pilnai juo j Vargšas bedievis ponas 
Tai Tamstai neklausyti žo. kas mėnuo eina šv. iš- šaukti kunigą, atliko išpa- tame dalyke gali pasitikę-; Darvvell, suvisu nebeturė- 
protingo mano vyro, ir pažinties, ir kasdieną iš- žintį, susitaikė su V. Die-įti. Jis yra antru kartu už- damas ką savo žmonai į 
mano pačios patarimo ir klauso šv. mišių ir priima vu, pradėjo karštai ir nuo- gimęs naujam, dvasiniam tai atsakyti, — piktas, su- 
perspėjimo?! Dabar Tams- šv. Komuniją! — Ar dar širdžiai melsties. ir tvir- savo sielos gyvenimui. Da- sinervavęs, savo galvą že- 
ta pati aiškiai į ‘ ........................... . ...................... ... ” -- - ' . .
tikrus visokių “paaukavi- likę esant,

spinduliuojančiu dideliu suvisu naują savo gyveni- 
džiaugsmu savo veide, at- mo lapą. Jis sako, kad visa 
sakė savo kaimynei ponia tai padarė Gailestingiau- neįrodys?! — Jos akys su- 
Kavanagh. šioji Jėzaus Širdis, nes vargusioje kaktoje, žėrėjo
— “Oh, tai tas dalykas, nuo to laiko, kaip jo žmo- tarsi dvi aušrinės dangaus 

Tamstą tokią laimingą pa- na paaukavo savo namus žvaigždės, kai ji tą savo 
darė?!” — pajuokiančiai šv. V. Jėzaus širdžiai, — linksmąją naujieną, man 
pastebėjo jai ponia Dar- jis kažką nepaprasto, pra- pasakojo, o jos balsas link- 
well. — ‘‘O aš, matote, dėjo savo sieloje jausti!”— smiau skambėjo, negu kad 

- - -- ; šv. Kalė-
gii, au uxvidiu vnį i j — Net jos širdis

uolumu. j krūtinėje iš džiaugsmo
— “Bet Tamsta, taip kilnojosi, tuos žodžius be- 

leiskite man daug dar nesigirkite, kad įkalbant! — Ir suprask, tu

pradžioje maniau, kad tai aiškino savo kaimynei po-Betlėjos varpai, 
Tamsta didįjį “Irish nia Kavanagh, su dideliu dų rytą! — Net 
Sweep”, laimėjote... Na, 
tiek to, kaip ten bebūtų.
Bet Tamsta, I _ _
paklausti, kas Tamstų vy- nebūtų peranksti! — Juk'žmogus kad nori: — “Bu- . 
rą, poną Mykolą, prie Die- jis ir vėl bedievybėn gali to ir mantos neteko, vis- 
vo, kaip Jūs sakote, atver- -'*1—” 
tė? — Ar Tamsta manai, 
kad jo atvertimas tikrai 
yra Tamstų maldų ir na
mų šv. Jėzaus Širdžiai, pa- 
aukavimo vaisius?”
— “Suprantamas daly

kas. kad ne kas nors kitas,
— kaip vien tik malda, tai 
padarė!” — nesitikėtai at
sakė jai ponia KavanaughJ uoliausiai atlieka:
— “Juk jis pats man pasa-;šv. išpažinties,

” — 1 v •— pajuokiant kas susimaise, — svetima- 
ponia me kampe, pas tą senę gy- 

I vena ant kambario, — ir 
; tai nežinia kaip ilgai,— 
' darbo vyras neturi, iš pa
šalpos turi prasimaitinti, 
— ir laiminga!...” — stebė
josi ponia Darwell.
— “Tikrai, pasiuto!...” — 

sušuko smarkiausiai susi-
; erzinęs jos vyras ponas 
■ Darwell.

— “Matai! — Tai tavo ir 
niekuomet nebesikeičian-

------o------ v —o  --------------- , -------- , tieji gamtos įstatymai! — 
tį jį atlankydavau, kad yra tikras, pavyzdingas, I ką dabar į tai man atsaky- 
kažkokia neregima jėga, praktikuojantis katalikas!!si?! — sušuko dideliai su-

atkristi?...
čiai jai pastebėjo 
Darwell.
— “To dabar jau visiškai; 

nesibijau!” — su dideliu 
pasitikėjimu atsakė jai 
ponia Kavanagh.

■ — “Jau septyni mėnesiai 
laiko, kai visas savo kata- 

' ūkiškąsias pareigas, kuo- 
Eina

, klauso šv. 
kė, būdamas taip sakant mišių, priima kasdieną šv. 
pas mirties duris atsisto-, Komuniją, tankiai dievo- 
jęs, kai ligonbuty beguliu-'tai meldžiasi, — žodžiu, —

i

pamatei, reikia didesnes, man kata- tai pasižadėjo pasitaisyti, bar jis yra tikrasis mano myn nuleidęs, visą vakarą 
laimės?’” — ‘jeigu jis pagis, ir atversti Mykolas!” įtarsi žemė tylėjo...

pasistengė taip nuteikti 
savo veido išraišką, kad 
tuo būdu, parodžius neva 
didelę savo kaimynei dėlei 
ištikusios jų namus potvy
nio nelaimės simpatiją, ir 
paslėpus tą veidmainišką 
jos širdy viešpataujantį 
dėlei tos nelaimės, savo 
pasityčiojimą.

PICKWICK ALE

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS < 
yra ''

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

| “Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

I "VARPELIS”
Metams kainuoja tik $1.00

| Kanadoje $2.00
Z Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.
Ž Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
S ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
Z gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
t meratų gauna vertingų dovanų.
| "VARPELIS”

Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal- 

I! pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

I FRANCISCAN FATHERS
Ij 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
I! Telephone — Hemlock 6567

I

Kostumeriams...
* Dabar yra trūkumas butelių.
* Dabar buteliai turiami ant rankų, turi užtekti iki 

karui užsibaigiant.
* Jums gavimas PICKWICK, priklausys nuo jūsų 

pačių, kiek sugrąžinsite bute ių.
SUGRĄŽINKITE TUŠČIUS BUTELIUS

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BR EWER S SINCE 1870
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choras, nors sumažėjęs skai
čiuje, iš priežasties karo, gau
na dar vis naujų narių ir stro
piausiai yra artisto R. Juškos 
šiam koncertu ruošiamas.

Dalyvaus įsilavinusių vietinių 
solistų, duoetų, vyrų kvartetas, 

_ . .ir k.
33 metus. Paliko seserį Joaną į
Astrauskienę. Tapo palaidotas, progos pasirodyti su savo išla- 
lapkr. 6 d. miesto kapuose.

Lapkr. 3 d., miesto ligoninė
je, mirė, mėnesį pasirgęs, An
tanas Jakštas, 55 metų, gyv. 31 
Lowell St. Paėjo Antušavos pa
rapijos. Amerikoje pragyveno

Yra 
School 
School 
čių konferencija, lapkr. 14 d.,
2:30 v., p. p., šv. Kryžiaus kate
droje, VVashington St., Boston. 
Bus įdomių pamokinimų. Lietu
viai bernaičiai, norintieji daly- 

į vauti katedroje tesueina prie 
lietuvių bažnyčios, W. 5th St., 
1:30 v. p. p., kitą sekmadienį.

Artistas Rapolas Juška turės

I

šaukiama visų High 
ir paskutinio Grammar 
skyriaus mokslų bernai-

I KRISTAUS i
vynuogyne!

B M
X

K s iv

kuriose nebuvo nei langų, nei 
vandens. Kruopų saujelę gau
davo kas rytą ir kas vakarą. 
Tos kruopos buvo su kirminais, 
kad koktu jas ir valgyti. Ta
čiau bado prislėgti žmonės ir 
tais maitinosi.

Kunigas Norris, 44 metų am
žiaus, dabar gelbsti kiniečiui 
vyskupui, Yu Pin, kuris Ameri
koje kiniečių reikalais rūpinasi.

Išgirsti kunigo Norris kalbos

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 
200 kiaulių. Parduoda teismosusirinko 2d0 žmonių, visos so-:

, įsakymu, pasidalijant nuosa- 
i vybę, kuri verta §30,000.00. 
! Prašome tik §15,000. Labai ge- 
J ros pirkimo sąlygos. Atsišauki
te: F. T. Keefe, 50 Congress 
St., Boston, arba ‘Darbininko’ 
ofisan.

Lapkr. 3 d., 
ligoninėje, New Yorke, ilgai 
sirgęs, Kastantas Sematonis, 
49 metų. Paėjo Kėdainių para
pijos. Amerikoje pragyveno 31 
metus. Paliko žmoną Aleną 
(Nauskunaitę), du sūnų ir 
dukterį. Palaidotas lapkr. 7 d., 
2 vai. p. p., Šv. Mykolo kapuo
se. Šv. mišios atlaikytos, lapkr. 
8 d.

vintu balsu keleriose rolėse. Jis 
davė koncertą su artiste Kat-

mirė, veteranų kauskaite, Chicagos Civic Ope-
iĮ
I

Lapkr. 8 d., mirė, pusmetį sir
gęs, miesto ligoninėje Jurgis 
Strekauskas, 63 metų, gyv. 498 
E. 7th St. Paėjo Onuškio para
pijos. Amerikoje pragyveno 38 
metus. Paliko žmoną Oną (Ža- 
reikaitę), sūnų kareivį, dvi 
dukteris, seserį ir du broliu. 
Pašarvotas dukters namuose 11 
Claymour Terrace, Dorchester. 
Laidojamas lapkr. 10 d., 9 v. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, Šv. 
Mykolo kapuose.

Bombonešių expertas Algir
das Jonas Sinkevičius susituo
kė su Bronislava Čepaite, 7-tą 
dieną lapkričio.

KONCERTAS BUS 
GRAŽUS

ra House, spalių 3, 1943, ir ga
vo nuo kritikų labai prielankių 
aprašymų Chicagos laikraš
čiuose. Nors savo namuose, 
žmogus nėra skaitomas prana
šas, tačiau ponas Juška savo 
išlavintu basu ir gabumais su
žavės visus atsilankiusius.

Ką bekalbėti apie artistės: 
viešnios panelės Zuzanos Griš- 
kaltės, iš Philadelphijos ope
ros, koncerte dalyvavimą? Ji 
turi įgimtą dainininkės talentą. 
Ji turi skambų, galingą ir val
kų balsą. Yra jautri ir muzi
kali. Jos giedojimas. Šv. Petro 
par. bažnyčioje, du syk, suinte
resavo visą So. Bostono para
piją. Ji davė puikų koncertą 
“Amerikos” naudai. Šis laik
raštis plačiai panelę artistę 
mūsų visuomenei užrekomen- 
davo. Ji davė koncertą Phila
delphijos lietuviams, žodžiu, 
panelė Sue Griška jau per porą 
metų ištvermingai ir su dide
liais pasisekimais dirba operos 
ir koncertinį darbą. Ją išgirsti 
yra kiekvienam malonus įvy- 

, kis.
į Beabejo Bostono ir apylinkės 
i šia meno puota pasinaudos — 
ateis į tikrai gražų i
Visi kviečiami. Įsigykite bilie
tus iš anksto.

Sekmadienį, lapkr. 14 d., 3 v. 
p. p., Municipal salėje, Broad
vvay, kun. Jonas Švagždys, iš 
Brocktono, laikys įdomią ir 
naudingą paskaitą apie lietuvių 
vargus po svetimu jungu — y- 
pač po rusų ir vokiečių nepa- 
nešamu jungu. Bostoniečiai 
nuo seniai rengiasi išgirsti šią 
prirengtą paskaitą. Jie visi tu
rės progą tą padaryti, kitą sek
madienį. Visi prašomi ateiti ir 

i išgirsti. Tėvas Švagždys laikė 
šią paskaitą Brocktone ir Law- 
rence.

Skelbiame parapijos koncer
tą; jis įvyks lapkr. 21 d.. 3 v. 
po pietų, So. Bostono High 
School puikioje salėje. Bet rei- , „ x ,,. J J Sv. Petro parapijos choras y-kia žinoti, kad sis koncertas ., . n, . ra užkviestas Bostono Misijųbus labai, labai gražus. | , .. ,° draugijos, vadovybėje J. Eksc.

T.k pamąstyk kas rengia šį Cushing. D D.
___ /________ __________ didžiule draugija laikys savo
REIKALINGA valytojų nakti- susivažiavimą, lapkr. 14 d. Mi- 
mis, šešis vakarus savaitėje, nimas choras, vadovybėje ar- 

išpildys 
Linkime

vakarus savaitėje, nimas choras, 
trumpos valandos. Atsišaukite tisto Rapolo Juškos 
Globė Theatre, 686 Washington ten dainų programą. 
Street, Boston, Mass. chorui pasekmių.

Bostono arkidiecezijos orga
nas laikraštis The Pilot, šią sa
vaitę, įdėjo aprašymą So. Bos
tono lietuvių masinio susirinki
mo ir jo rezoliucijas.

skaičius 
nors 
tikrąjį 

krikščio- 
kryžius, 

Kristaus

ir Trys šimtai 
metų atgal Japo
nijoje įvyko nuož
mus katalikų per
sekiojimas. Krik
ščionių 
ištikimai 
slaptai

Dievą garbino, visus 
niškus ženklus, — 
šventus paveikslus 
sekėjai paslėpė. Maldai susirin- 

į kę, užrakintoms esant durims, 
į tik tuomet rožančiai buvo ma- 
. tomi ir maldaknygės puslapiai 
, verčiami. Tokiu būdu Japonijos 
! krikščionys ištvėrė katalikiška- nigaikštis. 
me tikėjime.
ir Šiame krikščionių persekio

jime nuožmiausiu pasirodė Na
gasaki kunigaikštis. Visas pra
gariškas priemones vartodavo 
atsiekti užbrėžtą nelabąjį tiks- 

i la.

pradėjo knygą peržiūrėti. Kny- Į palietės ir svečiai, 
ga buvo pavadinta “Kristaus 
Gyvenimu”. Juo daugiau knygą 
skaitė, juo labiau Matsusumos 
širdyje pradėjo kilti apgailes
tavimo jausmai. Tol nepasiten
kino, kol neperskaitė kiekvieną 
puslapį. Pradėjo žingeidaumų 
vedamas, baigė meile dėl Kris
taus liepsnojąs.
ir Kai pabaigė išdrožinėjimo 

darbą, gražų kryžių nunešė ku
nigaikščiui. Šisai patenkintas 
apmokėjo artistą karališkai.

“Dabar krikščionys mano 
rankose”, galvojo Nagasaki ku-|kr^j° ‘ 3-30 vai. popiet ir.

Sušaukė policijos 
viršininkus ir įsakė, kad kiek-

Naujos Motuzo ir 
Valaičio Rimos

krikščionybę panaikinti. 
Įniršęs dėl nepasisekimų, galu
tinai sugalvojo ypatingą klas-

Motuzo ir Valaičio spalvuoto
sios filmos apie Lietuvą ir A- 
merikos gyvenimą rodomos:

Linden. N. J., Lietuvių Lais
vės salėje, 340 Mitchell Avė., 
arti Wood Avė., šešt., lapkričio 
6 d.. 7 vai. vakare.

Newark. N. J., Lietuvių Pa
rapijos salėje, sekmadienį, lap-i 
i—T j O.9A ™i  

7:30 vai. vakare.
New York City lietuvių Auš-į 

, 568 Broome
St., šeštadienį, lapkričio 20 d., 
8 vai. vakare.

Brooklyn. N. Y., Angelų Ka
ralienės parapijos salėje, lap
kričio 21 d., sekmd.. 4:30 vai.

ĮVAIRŪS skelbimai

Lapkr. 6 d., tapo pakrikšty- j tą. 
tas Robertas Povilas Jono-Ele-i 
onoros (Petrikytės) Valange- 
vičių.

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

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.vienas pavaldinys turįs Matsu-|ros Vartų salėje, 

sumos išdrožinėtą kryžių pa
minti tuo ženklu, prisipažinda
mas nieko bendro su vakarų 
religija neturįs. Kas pasiprie
šins bus mirtimi nubaustas.
★ Įsakymą pildydama, polici-1 P°Piet ir ^:30 \aI- vakare- 

ja ėjo per gatves, iš namo į na
mą. Visiems buvo liepta pamin
ti kryžių. Neaplenkė nė vieno 
asmens. Ligoniai, kūdikiai mo-

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston* ' 1 

Jersey City. N. J., šv. Onos, L- 
liet, parapijos salėje, sekmai. < 
lapkričio 28 d., 7:30 vai. vak.

Kearny, N. J.. Lietuvių Poli- 
tinų rankose, seneliai vos paei-|tin^ kliūbo salėj. 134 Schuyl- 

ir7:3°i| 
■j 
f 
L

BALUSI' TUBES
POPULAR 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 auaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTR1CAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

§

l
★ Kunigaikštis buvo girdėjęs, 

kad krikščionys žiūrėdavo į 
kryžių su didžiausia pagarba. 
Pažeminti kryžių, tai katalikui 
neįmanomas dalykas. Todėl 
Nagasaki valdoms nusprendė 
smutkelį padirbdinti, kurį kiek
vienas pavaldinys turės pamin
ti. Atsisakymas tai padaryti, 
bus viešas katalikybės išpažini
mas.
★ Tuo kartu Nagasaki mieste 

gyveno garsusis - isdrožinėtojas 
vardu Mitsusama. Jam pasiun
tinys pranešė, kad kunigaikštis 
norįs jį pamatyti. Kunigaikštis 
atsilankusiam menininkui ta
rė:—

“Tau duosiu darbą, jei gerai 
jį atliksi, aš būsiu dideliai pa- 
tcnk i n t.3.s
’ “Didelę'garbę man suteiki”. klauPęs Pagarbino jį: 

— atsakė Matsusuma.
darbą Jūsų Malonybė reikalau
ja?”

“Noriu, kad kryžius būtų iš
drožinėtas tokis, kokį garbina 

proga įstojo į Liurdo krikščionys. Gausiai atlyginsiu*__

KONCERTO 
BENDRADARBIAI

Nors gavome puikius daini-1 
ninkus-es ir turime žavintį re-! 
pertuarą. be bendradarbių neį-! 

auciua vyktų sėkmingas koncertas. Ti-1 
koncertą. L , _

I 
j I

ir išgąsčio suti- 
vis tik laikėsi 
“Geriau mirti, 

ir Kristaus išsi-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnienS,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — 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 Staniuiiūtė, 

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

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

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

antrą antradieni mėnesio, 7:39 vat 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
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,
$01 E. 5th St., So. Boston, Man.

i kietų pardavėjų rankose yra 
i koncerto pasekmės ir tikras So. 
Bostono lietuvių pasirodymas. 
Prašome visus pasirūpinti ti- 
kietų išplatinime. Choras ir ar
tistai pasirūpins programos iš
pildymu. Tuomet bus kam gė
rėtis lietuvių daile ir pasirody
ti svetimų akyse. I

LANKĖSI

Pirmadienį lankėsi So. Bosto- 
į no Liet. Piliečių pirmininkas 
• adv. Jonas J. Grigalus. Atsilan- 
! kymo i _ . _

V • I P

! knygos rėmėjus. aukodamas uz zySl •
j §5.00 knygos fondan.

Tą dieną lankėsi J. Stukas iš ma išpildysiu .
W. Roxbury. Atsilankymo 

: ga atnaujino “Darbininko” 
i numeratą.

er Avė., sekmadienį, gruodžio 
5 d., 3:30 vai. po piet i ’
vai. vakare..

Jonas Valaitis, 179 So. 2nd 
St., Brooklyn. 11, N. Y.. Tel. 
EVergreen 8 — 7871. perduoda 
lietuvių radio: pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais.
WBNX radio 
5000 watts.
250 E. 161st
Y. Tel. MElrose 5 — 0333.

fį

I R ei. Šou 3729 Šou 4618

LithuanianFumitureCo.
MOVER8— 
Inaured and 

Bonded 
uocal A Long 

Dlatanoa 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

1 vai. popiet iš 
stoties. 1380 Ijct., 
Stoties adresas: 
St.. Bronx 52. N.

ną, turėjo stoti ant kryžiaus. 
Krikščionys drebėjo iš baimės. 
Kaikurie pabėgo iš miesto. Ki
ti iš silpnumu 
ko. Didžiuma 
nusistatymo: 
negu tikėjimo 
žadėti.”
★ Ateina policija pas Mitsu- 

sama. Artistas žiūri į parblokš
tą ant grindų kryžių. Tai jo 
rankų darbas. Tai darbas, ku
riame jisai rado tikėjimą ir di
džią meilę. Dabar supurvintas, 

t apspiaudytas, sumindžiotas! 
j Mąsto Matsusuma. “Šis kry

žius tai išganymo ženklas, o 
kaip baisiai paniekintas. Atsi- 

4; - į rankas 
“Koki Pnemęs glaudė prie savo lūpų.

“Ką tu darai”, sušuko ap
maudą verdąs policistas. “Mesk 
iš rankų ir pamink”. Nenori 
klausyt? Ha! Ha! tai ir tu esi 
krikščionis! Suimk šį neišma
nėlį ir nuvesk kalėjiman!"

Gerai, jūsų malonybe, jsakv- ” 0
Matsusuma atkalbinti nuo jo 
pasiryžimo. Veltui. Kartu su 
Pranciškonų misijonieriais bu
vo nugabentas į kalną už mies
to vartų ir ten buvo nukryžiuo
tas. Tokiu būdu iš meilės Kris
tui mirė Matsusuma. Kraujo 
krikštas atvėrė jam dangaus 
vartus.

Garbiname Tave. Viešpatie 
Jėzau Kristau, ir šloviname Ta-

1 ve.
1 Jog per Savo šventą Kryžių 
atpirkai pasaulį.

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz- į 
niertus, kurie savo skelbimais remia ; 
uaroininką”.

DAKTARAI

Šou. 4476 ‘i
Dr.Joseph F. Antanėlis ■:

OPTOMET  RISTAS ];
515 East Broadvvay !;

So. Boston, Mass. Į; 
Ofiso Valandos išskyrus j! 

Trečiadieniais ir < Į 
Penktadieniais ! Į 

! Vakarais Nuo 7 iki 9-tai j! 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

■
■
»

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Simus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

pro_ ★ Apleidęs kunigaikščio rū- 
pre_ mus, Mitsusama galvojo koks 

keistas valdovo prašymas. Kam 
jam reikia smutkelio? Meninin
kas negalėjo išspręsti. Tačiau, 
darbas turi būti atliktas. Ilgai 
ieškojo kryžiaus, pagal kurį 
galėtų savo menišką darbą at
likti. Krautvininkai pabūgę 
sakė jokių kryžių neturį.

“Valdovas 
žįaus”, pranešė 
Pagaliau atsirado 
ninkas. 
knygą. “Šioj knygoj 
kryžių paveikslai.

Tel. ŠOU 2805

lan-Pirmadienį, ‘Darbininke’ 
kėši p-lė Filomena Medalins
kaitė iš Grand Rapids. 
su p. Ona Mileniene iš So. Bos
tono,
jetą savaičių viešėjo pas savo 
tetą p-nią Milenienę. P-lė F.'

Mich.

P-Iė F. Medalinskaitė tre-
I

Draugija laiko susirinkimus kas tre Medalinskaitė atsilankymo pro- 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio , 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare

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

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laldotųyių Direktorius tr
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel ŠOU Boston 1437 

80 U Boston 3960

reikalauja xry- 
Metsusama.! 
tūlas savi -, 

kuris artistui davė 
randasi

Tik prašau

ga, perdavė administratoriui 
linkėjimus nuo kun. J. Lipkaus, 
kuris yra lietuvių par. Grand 
Rapids, Mich . klebonu. P-nia

nuo $10.00 iki $15.00

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole 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.

O. Milenienė atsilankymo pro- niekam nesakyk, kad aš tau ją 
ga aukojo §1.00 spaudos fon- daviau’. 
dan.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį 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 1301f-R

SODALIEČIŲ ŽINIOS

Sodaliečių Komunijos sekma- 
,, . x., T dienis lapkričio 7 d., buvo įspū-Matsusuma sutiko. Į r... . i dingai paminėtas. Desimtą va-namus sugrįžęs įsdrozinetojas. , , .... ....landą sodalietes priėmė Šv. Ko

muniją ir išklausė gražų kuni-i 
go Jėzuito, Tėvo Aukštikalnio 
pamokslą.

Po pietų. 2:30 valandą mal
das bažnyčioje atkalbėjusios, 
susirinko svetainėje. Ten pra
kalbą pasakė kun. Ronaid Nor
ris, C. P., kuris 16 metų misi
jonieriavimo darbą dirbo Kini
joje. Karui užėjus, tapo Japonų 
kaliniu. 7 mėnesius nelaisvėje 
— gyveno koncentracijos sto
vyklose. Kun. Norris 
tą laikotarpį labai 
Keturi šimtai vyrų, 
vaikų buvo laikomi

nušvietė 
vaizdžiai, 
moterų ir 
patalpose.

Tel. 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.

Tel. TROvvbrldge 8330

J. Repshis, M.D<
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

I

I

I

W. J. CHISHOLM
GRABORiUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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Marianapolio Kolegijos Rėmėju 
Xl!-sis Seimas

Užpereitą sekmadienį, spalių 31 d.. Kristaus Ka
raliaus šventėje, gražioje Marianapolio konferencijų 
salėje ivvko XII-sis Kolegijos Rėmėjų Seimas. Diena 
išaušo stebuklingai graži. Tarsi susitarę, dangus ir že
mė pasipuošė savo gražiausiais rūbais ko iškilmin
giausiai pagerbti dangaus ir žemės Viešpati — Kristų 
Karalių.

10 v. ryto buvo atgiedotos iškilmingos šv. Mišios, 
kurias celebravo kolegijos rektorius, kun. Dr. J. Vaš
kas. patarnaujant, diakonu, kun. A. Ješkevičiui ir. 
subdiakonu, kun. J. Kuprevičiui. Žemesnėje asistoje 
tarnavo Marijonai studentai. Per šv. Mišias gražiai 
giedojo studentų vhoras. vadovaujant Broliui Jonui 
Baniui. Iškilmėms pritaikytą pamokslą įspūdingai 
pasakė High School skyriaus vedėjas, kun. Dr. V. An
driuška.

Posėdis prasidėjo 2 v. po piet. Seimo prezidiumą 
sudarė: pirmininkas — kun. J. Švagždys, Brockton. 
Mass.: vice-pirmininkės — p. Samolienė. \Vorcester, 
Mass. ir p. Stankevičienė, Waterbury. Conn.: ir sekre
torius — kun. Dr. V. Andriuška. Mandatų komisijos 
pirmininkė buvo išrinkta p-lė Jadvyga Stulginskaitė. 
IVaterbury. Conn.

Rėmėjų suvažiavo virš 70 — nepaprastai gausiai 
atsižvelgiant į sunkias susisiekimo sąlygas — iš įvai
rių X. Anglijos kolonijų ir net iš toliau. Daugiausia 
buvo iš VVorcester, Mass.. \Vaterbury. Conn. ir Brook
lyn. X. Y. Ypač džiugu buvo matyti garbingi dvasios 
vadai — klebonai: kun. A. Petraitis, IVorcester. Mass.. 
kun. J. Valantiejus. \Vaterbury, Conn.. kun. J. Švagž
dys. Brockton. Mass.. ir kun. A. Kacevičius. vikaras, iš 
Providence. R. I.. kurie, nežiūrint, kad sekmadieniais 
yra sunkiausia išvažiuoti iš parapijų, vis dėlto teikėsi 
atvykti ir labai uoliai ir realiai vadovauti rėmimui 
šios, lietuviškai išeivijai taip brangios ir būtinos, įstai
gos.

Įdomų ir turiningą pranešimą apie kolegijos pa
dėtį ir veiklą padarė Marianapolio Namo Vyresnysis, 
kun. A. Morkūnas ir nutiesė gaires tolesniam Rėmėjų 
veikimui. Kolegijos rektorius, kun. J. Vaškas, skaitė 
aktualę paskaitą: Marianapolis ir lietuvybės klausi
mas šiandie ir ateityje.

Seimo nuotaika buvo nepaprastai pakili ir jauki. 
Visi sumanymai buvo entuziastiškai sutikti ir remia
mi. Be kitko nutarta ko greičiausiai užbaigti a. a. kun. 
Navicko Pčolegisto Fondą, kuriam beliko vos keliolika 
šimtų dolerių iki $10.000.00.

Kun. Dr. V. Andriuška buvo savo vadovybės pa
skirtas Rėmėjų skyriaus organizatorium. Tikimasi, 
kad. šiam gabiam vienuoliui vadovaujant. Rėmėjų 
veikimas žymiai pagyvės ir sustiprės.

Uoliai veikusi Centro Valdyba: pirmininkas — 
kun. J. švagždys, Brockton. Mass., vice-pirmininkas— 
p. čiočys — Providence. R. I.. sekretorė — p. B. Mičiū- 
nienė, Xew Britain. Conn. ir iždininkas — kun. A. 
Morkūnas vienbalsiai išrinkta ir kitiems metams va
dovauti Kolegijos Rėmėjų veikimui.

Seimas įspūdingai baigėsi palaiminimu Švč. Sa
kramentu kolegijos koplyčioje, kurį suteikė kun. J. 
Valantiejus.

Seka Seimo metu surinktų ir Seimo proga atsiųs

HEW HAVEN. COHN.

ATSILANKĖ MALONI 
VIEŠNIA

Spalių mėnesio paskutines 
dvi savaites praleido mūsų ko
lonijoj labai maloni viešnia po
nia Rozalija Miknienė iš Det- 
roit, Mich. Neapsakomai malo
nu ir džiugu buvo pasimatyti 
su p-nia Mikniene, nes prieš 19 
metų ji gyveno mūsų kolonijoj 
ir buvo įžymi veikėja katalikiš
koj dirvoj. Savo jaunystės die
neles yra praleidus dalyvauda
ma scenoj ir vaidindama įvai
rias roles, kuriose ji netik vai
dino. bet gyveno. Jos gražūs 
nuveikti darbai dėl Bažnyčios 
ir katalikiškų draugijų yra pa
silikę visų New Haven’iečių at-l 
mintyje. i

P-nia Miknienė apsistojo pasl 
savo gerus draugus pp. Anta
ną ir Barborą Žimkus. kurie 
savo puošnioj rezidencijoj su
ruošė šaunias vaišes, kuriose 
dalyvavo kun. Jenkus iš So. 
Boston. Mass., kun. Čebatorius, 
iš VVaterbury. Conn.. taipgi mū
sų klebonas kun. E .Gradeckas 
ir kiti draugai ir geri pažįsta
mi. Taipgi vaišės įvyko pas pp. 
Verlingius ir pp. Dičkus.

Kadangi p-nia Miknienė buvo 
! ir dabar yra veikli Sąjungoetė, 
! taigi neužmiršo atsilankyti į 
• Moterų Sąjungos 33-čios kuo- 
■ pos susirinkimą, kur sutikta 
I gausiais aplodismentais, sveiki- 
Įnimais ir net džiaugsmo ašaro
mis. Viešnia pasveikino visas 
Sąjungietes ir pareiškė, kad jt 

i visada seka kuopos darbuotę ii 
Į jai visada yra malonu prisimin
ti šios kuopos narės ir valdyba. 
Kuopos pirm. M. Jokubaitė į-

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

teikė viešniai dovanėlę.
P-nios Miknienės sūnus Al

fonsas užbaigė sėkmingai su 
pasižymėjimais mokyklą ir 
gavo Ensign laipsnį. Šia proga 
sveikiname Alfonsą ir linkime 
geriausių sėkmių.

Kristaus Karaliaus šventė 
praėjo gražioj ir maldingoj 
nuotaikoj. Per sumą buvo iš
statytas Švč. Sakramentas. Šv. 
mišias atnašavo klebonas kun. 
E. Gradeckas ir pasakė dienai 
pritaikytą pamokslą.

Lietuvių moterų Raudonojo 
Kryžiaus skyrius praneša, kad 
dar yra renkamos aukos dėl į- 
taisymo lovos ambulansui, ir 
prašo visų geros širdies lietu
vių bei lietuvaičių, kurios dar 
iig šiol neprisidėjo, kad prisi
dėtų nors su maža aukele. Šio 
skyriaus užmanymas ir darbas 
yra labai girtinas, nes jis pa
kels mūsų vardą ir suteiks ne
vienam sužeistam kariui patar
navimą.

Teko girdėti, kad bus užra
šas, jog ši lova paaukauta New 
Haven’o Lietuvių.

LRKSA Conn. Apskričio .................................... 25.00
LDS Conn. Apskričio........................................... 15.00
LRKMS 38 kuopos, New Britain ......................... 5.00
LRKMS Conn. Apskričio .................................... 5.00
Po $10.00 aukavo sekantieji:

Mrs. Marksaitienė (Chester. Pa.); Mrs. Gillienė 
(VVaymart. Pa.); p. Anthony Braziuskas (Somerville, 
Conn.); p. K. Kaminskiūtė, (Simsbury, Conn.); p. C. 
Skarupskas (Glastonbury. Conn.). 
Markevičių šeimyna, "VVaterbury. Conn. .. 
p. Kazys Balnis, VVorcester, Mass............
Mažuknų šeima, VVorcester, Mass..... ,....
p. Ona Girdziauskienė, VV’aterbury. Conn 
Mr. & Mrs. Margis, Thompson, Conn......
Po $5 aukavo sekantieji:

8.00
7.00
6.00
6.00
6.00

VVATERBURY, CONN.:
p. M. Stunkevičienė; p. Karvelis; p. Vilčiauskienė; 

p. Skrabutinas; p. Mitacavičius; p. Dulskis;
SO. BOSTON, MASS.:

p. Meškauskas; Mr. & Mrs. Mitchell; p. K. Siaurie- 
nė;
BROCKTON, MASS.:

p. Jeskelevičienė; Grigų šeimyna; 
PHILADELPHIA, PA.:

Mrs. Pleinis; p. Vidunskienė; p. Barcaitė; p. The- 
resa Laurutis.
BROOKLYN, N. Y.:

p. Barbora Pocius; p. K. Lugas.
p. Gruskauskas (W. Cheshire, Conn.); p. M. Pet

rauskas (Bristol, Conn.); p. Žukauskienė (Suffield. 
Conn.); Miss Perekšlytė (No. Abington, Mass.); p. J. 
Pivariūnas (Mattapan, Mass.); Miss Perekšlytė (No. 
Abington, Mass.); p. J. Pivariūnas (Mattapan, Mass.): 
p. A. Anužis (Paxton, Mass.); Mrs. Dempsky (Tariff- 
ville, Conn.); p. Mautinaitienė (Harrison, N. J.); p. E. 
Ekelevičienė (Harrison, N. J.); p. V. Labutis (Yon-

tu auku ir aukotoju sarašas.
AUKOS

Kun. Augustinas Petraitis. IVorcester, Mass. 20.00
Kun. Jonas Švagždys. Brockton, Mass................ 20.00
Kun. Juozas Valantiejus. IVaterbury, Conn. 20.00 
Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. 1......... 10.00
Kun. Antanas Kacevičius. Providence, R. I. 10.00 
Kun. Pranas Strakauskas, Lovvell. Mass. 5.00
Kun. Jonas Jutkevičius. IVorcester, Mass. 2.00
XII Marijonų Rėmėjų sk., Šv. Kaz. p. "VVorcester 105.00 
Mrs. Aleskevičienė, VVaterbury, Conn............ 20.00
Mrs. & Mrs E. čiočys. Providence. R. I................ 22.00
Moterų Sąjungos ALRK seimo, Nashua, N. H. 18.00 
p. Stankevičienė, VVaterbury, Conn. ...............  17.00
p. Vincenta Andriuškienė. "VVorcester, Mass. 15.00 
p. Ona Besasparienė, "VVaterbury, Conn................ 15.00
p. Josephine IVanzelienė, VVaterbury, Conn. 12.00
Šv. Jurgio par. dvi draugijos, Brooklyn, X. Y. 12.00 
Marijonų Rėmėjai, Chicago, Illinois. 100.00
Po $10.00 aukavo sekantieji:
VVORCESTER, MASS.:

Elaivinmkų 25-tos kuopos. Šv. Kazimiero par.: St. 
Casimir’s Sočiai Club: šv. Vardo Marijos Draugija. 
Šv. Kazimiero par.: p. J. Xaujokaitis; X. X.; šv. Petro
nėlės Draugi ja:
VVATERBURY. CONN.:

Apaštalystės Dr.: Mr. & Mrs. Matuliūnas: N. N.: 
Mr. &. Mrs. Anasduskas; p. Pamajauskas; p. Lizaus- 
kienė:
BOSTON, MASS.:

Lietuvos Dukterų Draugija: p. C. Vosylienė;

VVORCESTER, MASS.:
VI. Rimša; p. Adomas Kašėta; K. ir M. Kulišaus- 

kas; X. N.; p. Ona Ridikienė: p. M. Giraitienė; Paruliu 
šeimyna: 
BOSTON. MASS.:

p. Ona Siaurienė; p. Vladas Brazauskas (So. Bos- kers, N. Y.); 
ton);
VVATERBURY, CONN.:

p. Anna Kankel: p. K. Jesaitienė; p. M. Šiupienie
nė; p. Mary Kašėtaitė; p. Magdė Vosylienė; p. Pitravi- 
čienė;
BROCKTON, MASS.:

p. Petienė; p. Geiležinienė;
p. Rudokas (Thompson, Conn.): Miss Pateckis 

(Hartford, Conn.); p. M. Denisevičienė (New Bri
tain); p. Eva Sanda (Dorchester, Mass.); p. Amsiejus Mass.); p. M. Jesenauskienė (Kingston, Pa.); p. Anna 
(Haverhill. Mass.);
Mass.); p. Balutienė (Norwood, Mass.); p. A. Čepienė
(Nashua, N. H.); p. Marijona Adomėnas (Brooklyn,, y---------
X. Y.); p. Venkienaitė (Philadelphia, Pa.); p. J. StadaI- N. J.); Morta Verseckienė (VVitherbee, N. Y.); Mrs. D. 
nikas (Philadelphia, Pa.): p. Kazlauskas (Philadel- Pulokas (Thory, Wis.); p. Luduiya Musienė (Cleve- 
phia. Pa.); p. J. Cheakavich (Nanty - Glo, Pa.); p. Ma- land. Ohio); p. Ona Žukauskienė (Cleveland, Ohio); p. 
rė Kertiklienė (Minersville. Pa.); p. Frances Witckow- Rusiecki (Somerville, Conn.);
ski (Pittsburgh. Pa.); p. Grinchus (Elizabeth, N. J.): BOSTON, MASS.:
p. A. Apanavičius (Elizabeth, N. J.); p. Kivelevičienė.
(Elizabeth, X. J.; Mrs. Minkus (Jersey City, X. J.); p. h’atpprt'RV CONN’ •
M. Yanish (Camden, N. J.); p. A. Staniutis (Amster- — - -_
dam, N. Y.); p. G. Bender (Detroit, Mich.); Mrs. Baron keiįenė; p, Moteikomienė; p. Krakauskienė. 
(Detroit. Mich.). I Viso 1031.0C

Po $3 aukavo sekantieji:
VVORCESTER, MASS.:

p. M. Bartkevičiūtė; Vladas Liberis;
Mrs. Suditas (VV’aterbury, Conn.) Mrs. Baltrušu- 

nienė (Athol, Mass.); Marciulionų šeimyna (So. Bos
ton, Mass.); p. Domicėlė Kashatus (VVilkes-Barre, 
Pa.);

Po $2 aukavo sekantieji:
VVORCESTER, MASS.:

p. Jonas Shugždinis: p. A. Piliponiūtė; p. M. Svik- 
liūtė; p. M. Delionienė; p. C Širvinskaitė; p. A. Markū- 
nienė: p. Jurgelionienė; p. O. Landžiuvienė; p. Senkus; 
p. Dusevičius: p. Valavičienė;

Po SI aukavo sekantieji:
VVORCESTER, MASS.:

p. S. Degutis; p. B. Ramanauskienė; p. K. Malec- 
kienė; p. J. šriupša; p. Masčinskienė; p. Kondratavi- 
čienė: p. Roz. Kandakienė; p. Saurusaitienė; p. Mat- 

lauskienė; p. M. Ivaškienė; p. Kušelaitienė;
p. M. Zalionienė (New Brotain); p. S. VValecka 

(Buckland, Conn.); p. John Krugelis (W. Lynn,

Spalių 31 d., po pietų įvyko 
šaunus kortavimo parengimas 
pas Sąjungietę Oną Cirvinskie- 
nę, kuri maloniai užleido savo 
namus ir sukvietė gražų būrelį 
svečių, kurie linksmai kortavo 
ir dovanas laimėjo.

Sąjungietė Sofija Markūnie- 
nė daug pagelbėjo šeimininkei 
rengime šios pramogėlės ir pa
aukavo skanią duonelę; taipgi 
aukomis prisidėjo sekančios 
Sąjungietes: A. Pečiulienė. M. 
Ramanauskienė, E. Tamulienė, 
A. Dėkas. L. Jogienė, M. Joku
baitė ir kitos, kurių vardų ne
teko sužinoti. Visi buvo pavai
šinti skaniais užkandžiais ir 
gėrimais. Teko girdėti, kad liks 
gražaus pelno kuopai, už ką 
širdinga padėka priklauso ren
gimo komisijai ir visoms, ku
rios prisidėjo aukomis ir atsi
lankė į parengimą.

"Touch Typing In 5 Easy 
Lessons"

Raktas 1 Pasisekimą

p. Ona Naujaliene (Stoughton, Ruseckas (Reading, Pa.); Mrs. Anna Rauba (Scran- 
ton. Pa.); p. J. Mecionis (Harrison, N. J.); Mrs. Vai- 
čaitienė, Paterson, N. J.); Mrs. Mary Aleen (Roselle

p. Gedvilienė; p. Kybartienė; p. Smigelskis;

p. Vitkauskas; p. Matusaitė; p. Staniunas; p. Vas-

I

Juozas Kasinskas
i Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

i Patarnavimas Dieną ir Naktį

; 602 Washington Blvd. 
[ BALTIMORE, M d.

Tel. Plaza 8595
i Limosinai dėl visokių reikalų

UNITED STATĖS
DEFENSE

BONOS
AND

STAMPS

Šiandien kiekvienoje įstaigo
je, kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši- 
įėlės — typewriters. Taigi, jei 
įorime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
ematingai — “Touch Typing”, 
ašyti mašinėle. Galima pa

tiems ir be mokytojo išmokti į 
lenkias lekcijas, įsigijus nau- 
’ai paruoštą Royal Typewriter 
To. knygą — TOUCH TYP- 
rNG IN 5 EASY LESSONS”. 
Knyga kainuoja tik 35c., su pri- 
duntimu 40c. Užsakymus si»’> 
kite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.




