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Du Nauji Kunigai Lietuviai

Dvidešimt penki diako
nai iš Šv. Jono Seminari
jos buvo įšventinti į kuni
gus, rugp. 10 d., kurių tar
pe randasi ir du lietuviai: 
kun.
čius iš Brocktono, 
Simeonas 
Abington. 
kramentą 
Vyskupas
Šv. Vardo par. bažnyčioje, 
Center St.. West Roxbury. i

Kun. Feliksas Kenstavi- 
Čius pirmąsias iškilmingas 
šv. mišias atnašaus Šv. 
Roko par. bažnyčioje, 
Brockton, Mass., sekma
dienį, rugp. 13 d.

Primicijantas yra gimęs 
spalių 26 d., 1914 m. Pra
dinius mokslus baigė vie
tinėse mokyklose, ir po to 
įstojo į Mass. Diesel Insti
tute, siekdamas inžinie
riaus mokslą beveik tris 
metus. Jausdamas turįs 
pašaukimą į kunigystės 
luomą, Feliksas, nutrau
kęs inžinieriaus mokslą, 
vyko į Lietuvių Kolegiją— 
Marianapolį. Išbuvęs dve
jus metus Marianapolyje, 
jis gerokai išmoko lietuvių 
kalbą is istoriją. A. A. Kar
dinolas O’Connell priėmė 
Feliksą į šv. Jono Semina
riją, kur per penkeris me
tus mokėsi dvasinius mok
slus ir dabar jau yra kuni
gu.

Kunigas Feliksas pasižy
mėjo visuose savo moks
luose. Ypatingai Seminari
joje, jis savo giliu pasi
šventimu ir nuolankiais 
patarimais skatino jau
nesniuosius klierikus stro
piai darbuotis moksle ir 
maldoje.

Bažnyčia ir lietuviai su
laukė uolų kunigą, mylintį 
savo tėvelių gimtąją žemę 
Lietuvą ir jų kalbą.

Lai Dievas suteikia gau
sių malonių Jo naujiems 
tarnams ir laimina kuni
gėlius jų darbuotėje.

Jonas.

• v

Worcester, Mass. —Rug
pjūčio 9 dieną pp. Kaspe- 
ras ir Teklė Mažeikai, gyv. 
9 Ashmont Avė., gavo ži
nią, kad jų sūnus, leite
nantas Albertas K. Mažei
ka, USMC. užmuštas eks- 

ipliozijoj, kuri įvyko Mari
nų bazėje, Quantico, Va.

pp. Mažeikos yra įžymūs 
veikėjai, ilgamečiai “Dar
bininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, p. Teklė Ma
žeikienė yra ypatingai pa
sižymėjus veikėja Moterų 
Sąjungoje, yra ilgametė 
Centro ir apskričio valdy
bos narė. Bendrai pp. Ma
žeikai yra lietuvių katali
kų įstaigų nuoširdūs rė- 
mėjai.

Šioje liūdesio valandoje 
LDS Centras ir “Darbinin
ko” redakcija pp. K. ir T. 

. Mažeikam reiškia gilią už- 

. uojautą dėl jų mylimo sū
naus, Įeit. Alberto nelai- 

[ mės būnant Jung. Valsty- 
. bių gynimo tarnyboje.

Karys Resavičius Užmuštas 
Prancūzijoj

SKIRTUMAS

Šios prancūzės Benediktinų Ordino Seserys, britų kareivių iškeltos iš 
fronto linijos Caen ruožte ir atgabentos trokais į Bayeux didesniam sau
gumui.

Juodoji Rinka Pardavė Visas RUSAI PRIE PRŪSIJOS SIENOS 
Sėdynes Paryžiuje s

Londonas, rugp. 10 — 
kariuo-Stockholm, Švedija, rug- Sovietų Rusijos 

piūčio 10 — Praneša, kad menės per Lietuvą dasiva- 
juodoji rinka pardavė vi- rė iki Rytprūsių 
sas vietas namų languose bet čia naciai deda visas 

i Paryžiuje, kur tik yra nu- pastangas neįleisti sovietų 
matyta, kad Alijantų ka- į savo kraštą.i _ .

sienos,

riuomenė, įėjus į Paryžiuj Iš Maskvos 
maršuos to miesto gatvė- kad Biržuose 
se.. kūs mūšiai ir

Sakoma, kad įžymesnėse žudę 6000 nacių ir paėmę 
vietose sėdynės parduotos 1350 kareivių į nelaisvę, 
net už 10,000 frankų. Vi-j Sovietai sako, kad jie na- v • • • ' _ IX IS IX J—III X1-1
kimas ir pasiruošimas su-; Semenėliškių, Jurgabu- 
tikti Alijantų kariuome- džio, Ilguvos ir kitų Lietu- 
nes Prancūzijos sostinėje.' vos miestų. Latvijoje eina

pranešama, 
eina smar- 

čia rusai iš-

Nashua, N. H. — Rug
piūčio 9 d. p. Stasys ir p. 
Resavage gavo iš Karo De- 
partmento telegramą, kad 
jų sūnus Klemensas Re
savage, 19 m. amž., liepos   — —,— -___ --j
19 d. š. m. užmuštas karą sur yra didžiausias iau- cius išvarė iš Radviliškio, 
veiksmuose Prancūzijoje.

Spėjame, kad tai bus lie
tuvis Resavičius.

Mūsų išeivijos patriotin- 
gieji lietuviai sielojasi ir 
rūpinasi šelpimu nualintos 
ir smaugiamos Lietuvos. 
Lietuvių kolonijose orga
nizuojasi Suvienyto Lietu
vos šalpos Fondo skyriai, 
kurių svarbiausias darbas 
rinkti pinigus ir drabužius 
nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvos gyventojams.

Mūsų išeivijos kvislin- 
gai, komunistai ir jų pa
keleiviai, kaip dirbo, taip 
ir tebedirba Rusijos šelpi
mo darbe. Jie apgaulingai 
skelbiasi savo spaudoj, 
kad jie renka pinigus ir 
drabužius Lietuvai. Ta
čiau visiems yra žinoma, 
kad jie neturi valdžios lei
dimo rinkti aukas Lietu
vai. Komunistai, prispirti 
prie sienos, kartais patys 
pažymi, kad jų surinktos 
aukos eina į Russian War 
Relief, Ine.

Vienintelis lietuvių fon
das, kuris turi valdžios lei
dimą ir užgyrimą rinkti 
pinigus ir drabužius Lietu
vai, yra United Lithua
nian Relief Fund. Lietu
viai komunistai, jeigu jie 
nori šelpti Lietuvos gyven
tojus ir išblaškytus lietu
vius tremtinius, tai jie tu
ri savo susirinktas aukas I

Alijantai 87 M. Nuo Paryžiaus
Amerikiečiai Užėmė Lemans, 

St. Malo, Nantes, Angers
Alijantų oro jėgos karo 

fronte lošia labai žymią 
rolę. Lakūnai skrisdami 
visai žemai bombarduoja 
ir šaudo nacių kariuome
nes, ir joms neduoda pro
gos susitvarkyti. Vokie
čiai turi nemažai kariuo-

naciai sustiprinę pasiprie
šinimą.

Naciai Nužudė Dar 8 
Karininkus

Londonas, rugp. 10 —A- 
lijantai Prancūzijoje taip 
smarkiai pradėjo varytis 
pirmyn, kad net ir sovietų 
Rusijos laikraštis “Prav- 
da” pripažįsta Alijantų ga
bumus ir narsumą kovoje 
prieš nacius.

Sovietų Rusijos kariuo- menės prie Pas de Calais 
menės greitai žygiavo per apskričio Prancūzijoje, 
lygius laukus ir baigia iš- bet bijo' iš ten atitraukti, 
varyti priešą iš Lenkijos ir nes tada Alijantai galėtų 
Pabaltijo kraštų, bet kada iš Anglijos įsiveržti į tuos 
Alijantų kariuomenės pra- pakraščius. Toje vietoje 
simušė Prancūzijoje per per vandenį iš Anglijos yra 
priešo linijas, jos daug tik 22 mylios^ 
greičiau dabar stumiasi C 
pirmyn, negu Rusijos ka- radio pranešė, kad didžio- 
riuomenės.

Paskutinės žinios prane- stipriai apginkluota, grei- v , - I fai nriačn Airii/i

Generolas De Gaulle per

ji Prancūzų kariuomene,

tai kovos su priešu pačioje 
Prancūzijoje.

ša, kad Alijantų kariuo-: 
menės esą tik 87 mylios 
nuo Prancūzijos sostinės, 
Paryžiaus. Yra žinių, kad 
nacių vyriausybininkai 
jau apleidžia Paryžių.

Iš karo fronto praneša
ma, kad Amerikos kariuo
menės užėmė Le Mans 
miestą, svarbų geležinke
lio susisiekimo centrą. Na
ciai mėgino perkirsti Ali
jantų linijas Prancūzijoje, 
bet jie taip smarkiai buvo 
sutriuškinti, kad vargiai 
begalės atsigauti. .

Naciai Apleidžia Bulgariją
Cairo, Egyptas, rugp. 10 

— Vokietijos kariuomenės 
dalys apleidžia Bulgariją 
ir yra įsitikinimų, kad 
Bulgarijos vyriausybė de
da visas pastangas pasi
traukti iš karo.

Bulgarai reikalauja, kad 
Alijantai jiems užtikrintų 
nrieš karines valstybės 
sienas.

Londonas, rugp. 10 — 
Šiomis dienomis Vokieti
jos nacių vadinamas “liau
dies teismas” pasmerkė 
mirtimi dar 8 savo genero
lus, kurie dalyvavę sąmok
sle prieš Hitlerį.

Šie nusmerktieji genero
lai buvo pakarti:

Lauko maršalas Erwin 
von Witzleben, generolai 
Erich Hoeppner, Helmut 
Stieff ir Paul von Hase, 

Bernhard, 
Įeit, von

ITALIJOS KOMUNISTAI
SUSIDĖJO SU SOCIALISTAISi žiaurūs mūšiai prie Dau-i 

iguvos upės. Sovietai varo
si artyn Rygos.

Lenkijoje smarkūs susi- pulk. Robert 
rėmimai eina nuo pietų į kap. Klausing, 
Varšuvą. Karpatų kalnuo- Hegen ir grafas P. York. 
se rusai užėmė Stryj mies-! 
tą ir esą apie 38 mylios 
nuo Čekoslovakijos.

Sovietų rusų greitumas
■ karo fronte kiek susilpnė

jo, be abejo, susitvarkoma
• didiesiems puolimams. Pa

tys raudonieji sako, kad

Alijantų Bombanešių2,
Puolė Vokietijos Centrus

ll

Londonas, rugp. 10 — cūzijoj aliejaus sandelius 
Daugiau kaip 2,000 Jung. ir lėktuvų dirbtuves. 
Valstybių ir Britanijos Sunaikino daug nacių 
bombanešių, pasikėlę iš lokomotyvų ir traukinių ir 
Britų ir Italų bazių, puolė įvairių kitokių pastatų, 
karo dirbtuves ir geležin- Padarė daug nuostolių Vo
kelius Stuttgarte ir preki
nių traukinių kiemus Sa- 
arbruecken, pietvakarinė
je Vokietijoje.

Kiti Alijantų bombane- 
šiai bombardavo Vengri
joj, Jugoslavijoj ir Pran-

perduoti United Lithua
nian Relief Fund’ui. Prie
šingai, jie šelpia Sovietų 
Rusijos gyventojus. Jei
gu komunistams yra arti
mesni Sovietų Rusijos gy
ventojai, tai nors tiek ge
rai, kad jie ką nors šelpia.

kieti jai.

Visą jų nuosavybę na
ciai nusavino.

Taigi iki šiol, kaip prane
ša, naciai nužudė 16 savo 
karininku už sąmokslą 
prieš Hitlerį. Kaikurie ki
ti dar teisiami. Beabejo ir 
jų laukia toks pat likimas.

Nuskandino 500 Priešo Naciai Nužudė 8 Karininkų 
Šeimas

Berne, Šveicarija, rugp. 
10 — Iš Ispanijos praneša, 
kad Vokietijos nacių vai-! VVashington, D. C., rugp. kautynėse.

10 — Prezidentas Roose-į Dabar ne nacių submari- džios budeliai nužudė 8 pa- 
iveltas ir Anglijos premie- nai medžioja Alijantų lai--kartų karininkų visas šei- 
ras Churchill praneša, kad vus, bet Alijantų laivai 
nuo karo pradžios nuskan- medžioja nacių submari- 
dinta daugiau kaip 500 na- nūs.

Icių submarinu.
Į i
I Alijantai laimi ir jūros •

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 12 d, 2 vai. po pietų iš WC0p’ 

radio stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klau
sytis gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos kūri
nių, kuriuos sugros Falconer Šeimos orkestrą iš Nor- 
wood, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis lietuvių radio programos.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.

Jaunieji Lietuviukai 
Australijoje

Roma, Italija, rugp. 10— karo vadas prieš nacius- 
Italijos socialistų partija,! Kiek žinoma, Tito yra ko- 
kuri visuomet buvo prie- munistas, Rusijos dikta- 
šinga komunistams, kaipitoriaus Stalino užgirtas 
ir kitų kraštų socialistai,! vadas. Komunistai deda 
šiuo metu susidėjo su ko-' pastangas Italijoje pada- 
munistais ir sudarė vieną ryti perversmą, 
partiją.

Socialistų - komunistų 
partija Italijoje bus di- 
džiausią, ir politikoje tu
rės didelę reikšmę.

Pranešama, kad iš Jugo- . varde, 
slavijos į Roma atvažiavo kiti yra lygūs ir siekia to 
Tito, Jugoslavijos partijos paties tikslo.

Socialistų ir komunistų 
, susidraugavimas padary
mas tikslu, kad ir ju dau
giausia įeitų į vyriausy
be... Skirtumas tarp socia
listu ir komunistu yra tik 

, esmėje gi vieni ir

Lenkai Maskvoje Nesusitarė

mas. Nužudytųjų skaičiun 
įeina žmonos, vaikai ir tė
vai. o kaikuriais atsitiki
mais net artimesnės gimi
nės ir draugai.

Sakoma, kad dėl pasikė
sinimo nužudyti Hitlerį y- 
ra iškelta labai daug bylų 
civiliams ir karininkams.

pareigūnus, kurie

ir 8 mėn.

(LKFSB) Lietuvių Drau- 
t o:j____ ________________________ i —

ko Ant. Baužos dukrelė 
sėkmingai išlaikė sunkius 
muzikos egzaminus. Nors} 

i ii dar jauna, bet pianą val- 
I do. kaip profesionalė. Gra
žiai skambina angliškas ir 
lietuviškas kompozicijas. i Rarą prieš Turkiją. Sako-
— Jau yra lietuviukų gi-jma, kad vokiečiai bombar- 

musių Australijoje. Taip, davo ir nuskandino vieną 
Balnių šeima Brisbane pa- — • • • 
didėjo dar vienu nariu — 
gimė dukrelė, kurią lietu
vis kun. J. Tamulis pa
krikštijo Šv. Stepono ka
tedroje, Brisbane.

Vokiečiai Nuskandino 
Turkijos Laivą

New York, rugp. 10 
(ONA) — Vokietija gali 

i būti pradėjo nepaskelbtą 
1 karą prieš Turkiją. Sako-

Maskva, rugp. 10—Len- valdžia paleido iš kalėjimo 
kų vvriausvbiu pasitari- du sovietų Rusijos konsu- 
mai Maskvoje laikinai nu- lato 
traukti, kada tarp Lenki- 1942 m. buvo teismo nu
jos vyriausybės nariu Lon- bausti 16 metu
done ir Lenkų išlaisvinimo kalėti už tai. kad jie metę 
komiteto Maskvoje iškilo bomba į Vokietijos amba- 
nesutarimai. Lenkijos vv- sadą Turkijoj tikslu nužu- 
riausybės prezidentas Mi- dyti ambasadorių von Pa- 
kolaiczek pareiškė, kad jis pen.
norėtu pasitarti su vy-l Dabar kada Turkijos val- 
nausybės nariais Londo- d-įa nuįraukė visus santy- 
ne. pirma negu darysiąs kius su Vokietijos naciais, 
tolimesnius sprendimus. jtai jį pasigaiiėjo sovietų 
Lenkai nori kaip nors su- pareįgūnų ir jiems baus- 
daryti vieną valdžia is mę dovanojo.

_ lenkų vvriausvbės ištre-! 
mime ir lenkų išlaisvinimo} 
komiteto Maskvoje ir su
tikti dėl po karinių rube- 
žių.

Turkijos laivą septynios 
mylios nuo Turkijos van
denyno pakraščio.

Overseas News Agencv 
(ONA) šias žinias gavo iš 
privačių šaltinių.

Turkija Paleido Iš Kalėjimo 
Du Rusijos Nusikaltėliu

Ankara, Turkija — Šio
mis dienomis Turkijos

W0NDERLMD
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ĮVAIRIOS žiniosc
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Iškilmingai Pašventintas Lietuvos 
Pranciškonų Vienuolynas

Sekmadienį, rugp. 6 d., 3 j A. Lemiux 
vai. p. p. Mount St. Fran- i navo lietuviškų dainų, 
eis, Greene, Me. Lietuvos] 
Pranciškonų vienuolyno j 
viršininkui Tėvui Justinui) 
Vaškiui vadovaujant, įvy
ko didelės iškilmės — pa
šventintas naujai įkurtas 
TT. Pranciškonų vienuoly
nas. Dalyvavo 25 kunigai, 
kurių tarpe buvo kun. Ig.l 
Albavičius iš Chicago. Ilk, 
kun. Pr. M. Juras iš Law- 
rence, Mass., kun. Dr. J. 
Starkus iš Elizabelh, N. J.,] 
kun. J. Valantiejus iš Wa-; + w. 
terbury, Conn., kun. J. 
Vaitekūnas iš Providence. 
R. I., kun. A. Deksnys (dė
dė), domininkonas Tėvas 
Kazimieras Žvirblis, kun. 
Dr. Bružas, Marijonų Pro
vincijolas kun. J. Jončius, 
MIC., ir kiti.

Pasaulionių matėsi iš į- 
vairių miestų: New Yorko, 
Chicagos, Montreal, Kana
dos, Brocktono, Norwoo- 
do, Providence, VVaterbu- 
ry, Binghampton. N. Y. ir 
kitų.

Pašventinimo proga lau
ke kalbas pasakė kun. Pr. 
M. Juras, Lawrence lietu
vių par. klebonas, ir profe
sorius Kazys Pakštas. Į 
anglų kalbą vertė Tėvas K. 
Žvirblis, domininkonas.

6 vai. vakare DeWitt Plo
telyje įvyko šaunus ban- ; Amerikos Legiono Seimas 
kietas, kuriame dalyvavo; 
apie pustrečio šimto žmo
nių. Buvo pasakyta daug 
kalbų ir T. T. Pranciško- d. prasidėjo Amerikos Le
nams linkėjimų. ;giono Massachusetts vals-

P-nios Onos Ivaškienės tybės seimas Statler vieš-i 
jaunimo grupė įspūdingai butyj, Boston, Mass. 
išpildė lietuviškus šokius;]
Marytė Peldžiūtė padekla- pono Dariaus 317 postą at- 
mavo Kmito parašytas stovauja Įeit. Jonas J. Ro- 
T.T. Pranciškonams spe- manas, posto adjutantas, 
ciales eiles: p-lė Mary ir komandierius Juozas 
Pronckus ir prancūzas Mr. Lekys.

Stalinas Reikalaująs Praša
linti Lenkų Prezidentą

šykštuolio Rūpestis

Susirgo labai šykštus žmogus. 
Kaimynas, atėjęs jį aplankyti 
sako; “Prisirenk, kaimynėli, 
mirti: jau rodos reiks tau pa
likti ši ašarų pakalnė”. Mirti, 
tai jau tiek to, bet kad daug pi
nigų reiks išleisti: ir grabas ir 
palaidojimas, — atsiliepė susi- 

- Draugely- rūpinęs ligonis.

Kučinskienes

II

ė

DARBININKAS

I

gražiai padai-

Viešnia.

Lietuvės Dail. Kūryba Parodose

įšventino Mari
Diakonais

Hinsdale, III. — Rugpiū
čio 6 d.. Tėvų Marijonų se
minarijos koplyčioj Jo 
Ekscelencija William O- 
Brien suteikė diakonato 
šventinimus penkiems Ma
rijonams, būtent: Vincui 
Paruliui (VVorcester, Mas- 
sachusetts), Jonui Savu
kynui (Pittston, Pa.), Sta
siui Sapliui (Detroit, Mi- 
chigan), Jonui Skrodeniui 
(Brooklyn, N. Y.) ir Vin
cui Raiteliui (Mahanoy 
City, Pa.).

Rugpiūčio 13 d. J. E. ar- 
Samuel A.

garsina lietuvių tautos 
vardą intelaktųalėse ar
gentiniečių sferose. Paži
nusi abi okupacijas, ji 
drauge su savo vyru, bu
vusiu Lietuvos konsulu J. 
Kučinsku gyvena savo vi
loje, c. San Martin, 1180, 
Banfield, F. C. S. Argenti
na.

VVashington. D. C., rugp.
10 — Sovietų Rusijos pre
mieras Stalinas pareikala
vęs, kad būtų prašalintas 
Lenkijos valdžios Londone 
prezidentas Raczkiewicz.

kad sovietų kivyskupas
jokių su- Stritch, D. D., minėtus dia- 

lenkų valdžia konus įšventins į kunigus. 
Po to. nauji Marijonai ku- 

inigai laikys primicijas pa
rapijose, kuriose jie yra 
gimę arba užaugę.

valdžia nedarys 
j tarčių su

Londone, kol nebus paša
lintas jų prezidentas.

Kaip žinoma, Lenkijos 
premieras Mikolaičik, nu
vykęs į Maskvą, turėjo pa
sikalbėjimus su Maskvoj 
suorganizuoto Lenkų Tau-, 
tinio Išlaisvinimo Komite
to nariais, su sovietų pre-i 
mieru Stalinu ir sovietų 
užsienių komisaru Moloto
vu. Tačiau iš tų pasitari-i 
mų turi būti niekas neišė
jo, nes nei vieni, nei kiti 
kol kas nenori perdaug 
viešai išsitarti apie tuos 
pasitarimus. Tik tiek žino
ma, kad nesusitarė. Miko
laičik grįžtąs į Londoną 
padaryti savo valdžiai pra
nešimą.

Vatikanas Persiuntė 4 Mi
lijonus Laiškų Belaisviams

Bostone
Ketvirtadienį, rugp. 10

Yankiai, Prancūzijos fronte inspektuoja nacių pa
liktas pozicijas.

Argentinos meno žinyba 
organizuoja paveikslų pa
rodas ir jose išstato ge
riausių dailininkų kūri
nius.

Dailininkės Onos Drau- 
gelytės
piešti paveikslai, premi
juoti trijų Europos valsty
bių ir čia susilaukė labai 
palankių meno kritikų re
cenzijų.

Dailės Meno Santa Fė 
provincijos komisijos lei
diny — kataloge, atžymė- 
jimui XXI meno parodos, 
įvykusios Rosa Galisteo de 
Rodriguez muziejaus salė
je Santa Fė mieste 1944 
; metais, numeriu 164 pažy- 
' mėtas dailininkės Onos
Ručinskienės ■ 
tės kūrinys “Antes dėl 
temporal”, acurele. (Puoš
nus katalogas atspausdin
tas alfabeto tvarkoj).

Vėl keli dailininkės Ru
činskienės kūriniai išsta
tomi Rosarie įvykstančioj 
meno parodoj liepos mėne
sį, La Platos parodoj rug
piūčio mėnesį ir rugsėjo 
mėnesyje Lomas de Zamo- 
ra organizuojamoj Argen
tinos dailininkų parodoj, o 
spalių mėnesį šios žymios 

( lietuvės dailin. kūriniai 
pasirodys Bellas Artės pa
rodoje Buenos Aires mies- 

' te.
Dabartiniu laiku daili

ninkė Ručinskienė piešia 
naujus meno kūrinius, — 
gamtos vaizdus ir portre
tus. Jos kūryba yra labai 
aukštos vertės. Tarp iš 
Lietuvos atsivežtų kūri
nių, turi nupieštą Slaba
dos vaizdą, ašarose pas
kendusį koncentracijos ra-

AUSTRALIJOS VYSKUPAS 
GINA LIETUVOS LAISVĘ

(LKFSB) Romą išvada
vus iš nacių ir fašistų ran
kų paaiškėjo kokį didelį 
darbą yra nuveikęs Vati
kanas, padėdamas susi
siekti su karo belaisviais. 
Tam reikalui Vatikane bu
vo įsteigtas specialus biu
ras ir jisai nuo 1939 m. 
rugsėjo mėn. iki 1944 m. 
balandžio mėn. persiuntė 
net 4,455,831 laiškų, infoi- 
macijų. Karo belaisvių rei
kalu buvo palaikomas ra
dijo susisiekimas su 27 
kraštais, o telegrafu ir 
laiškais buvo pasiekiamas 
kiekvienas kraštas pasau

lyje. Tam dideliam uždavi
niui atlikti prie Vatikano 
buvo sutelkta 703 žmonės. 
Sunku nusakyti, kiek pa
guodos tuo būdu buvo at
nešta kaip kaliniams, taip 
ir jų namiškiams.

Amerikos Legiono Ste-

(LKFSB) Iš Australijos 
praneša mūsų korespon
dentas, kad Brisbane arki
vyskupas parašė didžiame 
tatalikų laikraštyje “Ca- 
tholic Leader” vieną veda
mąjį apie Lietuvą. Straips
nyje pabrėžiami Sovietų 
' Rusijos įsipareigojimai 
1920 m. sutartyje, kad ji 
visiems laikams atsižada 
bet kokių suvereninių tei
sių į Lietuvos tautą ir Lie
tuvos teritoriją. Tą pasi
žadėjimą Rusija dar pa
tvirtino 1926 m. sutartimi 
ir net 1939 m. paktu. Ne
žiūrint to, sovietų armija 
okupavo Lietuvą 1940 me
tais, o po to sekė lietuvių 
teisių suvaržymai, ištrė-

mimas į Sibirą apie 60,000 
žmonių. Šioj okupacijoje 
Lietuva pasiliko, nežiūrint 
iškilmingų pasižadėjimų 
sutartyse, tokioj pat padė
ty, kaip po 1795 m. padali
nimo.

Toliau straipsnyje apra
šoma Lietuvos kančios ca- 
ristinės okupacijos metu 
ir pastangos svetimųjų 
jungu nusikratyti. Labai 
užgiriama žemės reforma, 
padaryta Nepriklausomy
bę atsteigus, vadovaujant 
kunigui Krupavičiui.

Mūsų korespondentas 
į prideda, kad apskritai 
' Australijos katalikų vi
suomenė stovi už mažųjų 
tautų išlaisvinimą.

Tamsoje Spindintis 
Kryžius

Draugijų Valdybų Adresai
Japonai Susirūpinę Karo 

Eiga

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnienB,

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. Park way—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
177 West 7th St., So. Boston. Ma3s.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway. S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

i SV. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Ražt. — Jonas Glincckls,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 

I Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadv.ay. So. Boston. Mass.

1 Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 

į 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

Tokio, Japonija, rugp. 10 
— Japonijos vyriausybė 
rimtai susirūpino karo ei
ga. Premjeras gen. Kunia- 
ki Koiso, savo žmonėms 
per radio pranešė, “kad 
Naujoji Gvinėja Ameriko
nų valdžioje ir trečioji Ma- 
rianų sala Guam baigia
ma užimti ir Japonijos im
perija susiduria su iki šiol 
nebuvusiomis kliūtimis”. 
Jis sakė, kad “Amerikonai 
užėmę Marianų salas tikė
si greito perversmo ir, iš
rodo, kad jie nori nukirsti 
mūsų susisiekimo linijas 
ir užduoti smūgį mūsų tė
vynei”.

Amerikos kariuomenės 
baigia sunaikinti Japoni
jos armijos dalis Guam sa
loje. Iš Tokio buvo praneš
ta, kad Amerikos lakūnai 
bombardavo pietinę Pilipi- 
nų salų dalį.

darytas, ir rugp. 9 d. turė
jo pirmą susirinkimą. Už
sienių ministeriu yra Carl 
Johan Aleksis Enckell, ku
ris turės atlikti svambias 
pareigas, būtent, pravesti 
Laikos derybas su Sovietų 
Rusija.

Britų radio sveikino nau
ją Suomijos valdžią “kai
po taikos kabinetą...”

Naujoje valdžioje yra ir 
kaikurie senieji ministe- 
riai.

t

Naciai Areštavo Vokietijos 
Ambasadorių Turkijai

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
panaujinimo planas.mortgyčių

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

t

Suomijoj Susidarė Naujas 
Ministeriu Kabinetas

Šiomis dienomis Suomi
jos (Finlandijos) ministe- 
rių kabinetas atsistatydi
no. Dabartinis Suomijos 
prezidentas maršalas Ma- 
nnerheim paskyrė Ander 
Werner Hackzell sudaryti 
naują kabinetą.

Ministeriu kabinetas su-

Trys Jūrininkai Užpuolė 
Katalikų Kunigą

Pirmadienio rytą, rugp. 
7 d., apie 5 vai., Attleboro, 
Mass. priemiestyj trys jū
reiviai įsiveržė katalikų 
parapijos klebonijon ir 
užpuolė kleb. kun. Har- 
rington, reikalaudami, kad 
jis atidarytų “safe’ą”, kur 
jie tikėjosi rasti daug pini
gų-

Sakoma, kad plėšikai iš
kratė “safe‘ą” ir kitas vie
tas, bet tik radę $40.00. 
Plėšikai tuomet puolė ku
nigą kleboną, jį sumušė ir 
norėję pasmaugti. Po to, 
pasiėmę pinigus, auksinų 
kieliką, gasolino kuponus, 
pabėgo.

Spėjama, kad jie trauki
niu nuvažiavo į Providen- 
ce.

Policija ir Laivyno virši
ninkai veda tyrinėjimą. Ti
kisi plėšikus suimti, nes 
jie palikę pirštų ženklus 
klebonijoje.

Istanbul, Turkija — 
Franz Von Papen, buvęs 
Vokietijos kancleris ir Vo
kietijos ambasadorius 
Turkijai, išvyko į Berly
ną. Jis pats nelabai norėjo 
grįžti į Vokietiją ir jam jo 
draugai patarė negrįžti. 
Bet jo šeima buvo Vokieti
joje.

Vokietijos ambasadorius 
turėjo išvykti iš Turkijos, 
nes Turkija nutraukė vi
sus santykius su Vokieti
ja.

Kaip tik Franz Von Pa
pen sugrįžo į Vokietiją, jis
buvo nacių areštuotas. Da-il 
bar gal jau nėra nei gyvo.

Jis išvykdamas iš Turki- | 
jos, kaip praneša ONA ra- 
porteris, pareiškęs vienam j | po 60c. Užsakymus siųskite: 
diplomatui: “Aš žinau, kad 
aš rizikuoju savo kaklą”.

“Darbininko” administracijo- 
joną. Girdėjome, kad jį ža-' Je Salite Sauti labai įdomų, rie
da įsigyti viena Lietuvos šuto medžio, i“" 
išeivių organizacija.

Dailininkė O. D. Kučins- ris dienos metu absorbavęs — 
kienė, savo meno kūriniais Patraukęs saulės spindulių nak- 
------------------------------------------ ties metu juos iš savęs išleidžia 
siuntiniai su dovanomis 
bus siunčiami nuo rugsėjo 
15 d. iki spalių 15.

Patartina visiems pirkti 
dovanėles jau dabar ir jas 
gerai supakuoti. Atsimin
kite. kad šiais metais 90 
milijonų siuntinių turės 
būti pasiųsta į užsienį per 
30 dienų, tik per A. P. O. 
New York.

I I

12-kos colių ant
sienos pakabinamą kryželį, ku-

— jais apšviečia.
Tamsoje labai aiškiai matyti 

puikiai apšviestus mėlynais 
borderiais kryželio pakraščius, 

! o pati Kristaus mūkelė balta. 
Patartina kiekvienuose namuo
se šį puikų kryželį įsigyti. Su 
persiuntimu kaina 82.00. Užsa
kymus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

“Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų 
atviručių albumėlis. Atviručių turinys:

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška:

7

♦
| 3. Gedimino ženki. — Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas 
" 5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas; 8. Šiauliai; 9. Marijam 

I ’ ’polė; 10. Geranainys; 11. Telšiai; 12. Jurbarkas; 13. Viekš
niai; 14. Ariogala: 15. Kernavą; 16. Rodūnė; 17. Rietavas; 
18. Alytus; 19. Babtai; 20. Ašmena; 21 Skirsnemunė; 22. 
Baisogala; 23. Vilkaviškis; 24. Kalvarija; 25. Darsūniškis; 
26. Punia; 27. Suvalkai; 28. Biržai; 29. Raseiniai; 30 Šedu
va; 31. Veliuona: 32. Žiežmariai; 33. Kėdainiai; 34. Maišio- 
gala; 35. Lyda; 36. Žasliai; 37. Valkininkai; 38. Daugai; 
39. Plungė; 40. Balninkai.

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda

Pasirūpinkite Dėže* 
Siuntimui Kalėdinių 

Dovanų

"Darbininkas"
I 366 W. Broadway, So. Boston, Mass

ii _ - _ .. _ ___________ _

Jung. Valstybių paštas, 
Armijos ir Laivyno virši
ninkams kooperuojant, ra
gina tėvus ir draugus vy
rų ir merginų, kurie yra 
karo tarnyboje, iš anksto 
pasirūpinti dėžes su Kalė
dinėmis dovanomis siunti
mui karo tarnyboj esan
tiems nariams.

Atsižiūrint 
šiais metais

j tolumą, 
Kalėdiniai

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 ĮSOJf-R

!s3SXXX3&i9HSX9iSS3eX*XMi*XXXX^^



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

DARBININKAS
866 West Broadway, . South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Penktadienis, Rugpiūčio 11, '44

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Untered u second-claas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

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

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

1940 m. lietuviams neilgai tereikėjo laukti bolše- 
vistinio teroro. Žinoma, bolševikai tiek pajėgos turėjo, 
kad galėjo iš karto ardyti ir žudyti. Bet jie norėjo tai 
daryti legališkumo skraiste prisidengę. Reikėjo politi
ką taip pakreipti, kad Lietuva “gera valia” prie Sovie
tų Sąjungos prisijungtų. Turint ketvirtį milijono rau
donarmiečių, gyventojų “gera valia” lengvai susidaro. 
Švystelei durtuvais, paleidai vieną kitą šūvį, pade- 
montravai keliais tankų daliniais, ir bematant krašte 
susidaro įspūdis, kad okupantai tuč tuojau gali su
rengti visą eilę kruvinų pogromų. Tai dar ne teroras, 
tik jo išvakarės. Įtempus gyventojų nervus iki pasku
tinio laipsnio, paleidžiama propaganda, kad Sovietų 
Sąjunga ne tokia jau baisi. Tik žiūrėkit į jos konstitu
ciją. Ji žada net.religijos laisvę! 120 skyriaus 10-tasis 
punktas štai kaip byloja: “Kad piliečiai turėtų sąžinės 
laisvę, Sovietų Sąjungoj bažnyčia atskiriama nuo vals
tybės ir mokykla nuo 1 
pripažįstama laisvė praktikuoti religiją ar vesti prieš-, ~
tikybinę propagandą”. Ant popierio pirmu žvilgsniu Jo atsišaukimas dėl išvežimo 100,000 
atrodo, kad visiems lygi laisvė: tikintiesiems melstis, 
o bedieviams varyti prieštikybinę agitaciją. Deja, 
praktikoj išeina visai kas kita. Tikintieji gali melstis 
tose bažnyčiose bei cerkvėse, J 
tos, ar nesugriautos. Tokių sovietijoj labai nedaug be
išliko ir jos apkrautos nebepakeliamais mokeščiais. Ir gįnUgi pajungti' lietuvių 
namie pats gali melstis, bet yra pavojaus, kad už tai tautą j savo karo mašiną 

prieš Lietuvos interesus. 
Ir tik dėl vieningo ir nepa
laužiamo mūsų atsparumo 
visos tos vokiečių pastan
gos ligi šiol yra visai nepa
vykusios. Nežiūrint visų 
ligšiolinių nepasisekimų ir 
vėl esame akyvaizdoje 
naujo okupacinės vokie
čių administracijos pasi
kėsinimo prieš Lietuvą. 
Vokiečių okupacinė vai-j 
džia paruošė planą paimti 
iš Lietuvos į Reichą dar-

Anot Trakiškio brošiūros “The Situation of the bams, pradedant 1944 m. 
Church and Religious Practices in Occupied Lithua- kovo mėn. 1 d. maždaug po 
nia”, neprietelingas bolševikų prieš religiją nusistaty- 5,000 žmonių kas savaitę,1 Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mas paaiškėjo pirmose rusų okupacijos dienose. Ru- iš viso 100,000 žmonių. Šį mitetas įspėja visus admi- 
siškoji spauda tuč tuojau pasirodė griežtai bedieviška, lietuvių tautos egzekuci-'nistracijos pareigūnus, 
Visam krašte buvo rengiami bedieviški mitingai, į ku-,------------------------------------------------------------------
riuos žmonės buvo prievarta atvaromi klausytis šlykš- va” nutraukia santykius su Katalikų Bažnyčios Galva, 
čių šmeižtų prieš tikėjimą ir dvasiški ją. Bolševikai Pačiam Popiežiaus Nuncijui įsakyta išsikraustyt iš sa
manė tuo būdu paruošti tinkamą dirvą komunizmui vo buto į dvi dieni ir apleisti Lietuvą prieš rugpiūčio 25 
plėstis. Visų pirmiausia jie panaikino padarytąjį 1933 d. Be to, komisaras Pozdniakov sukonfiskavo sudėtas 
m. su Vatikanu Konkordatą. Birž. 26 d., lygiai 10 dienų banke kuklias Nuncijaus santaupas ir jo būto baldus, 
po okupacijos, Popiežiaus Pasiuntinys, Prelatas Cen-į Panaikinimas Konkordato sudarė labai blogą į- 
toz, buvo pašauktas į Užsienių Ministerijos kanceliari-! spūdį žmonėse. Bet bolševikai nieko nebepaisė. Tero- 
ją, kur jam stačiokiškai pranešta, kad “Sovietų Lietu-'ras jau prasidėjo. K.

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų. 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad Lietuvis netikėjo, 
Jog belaisviu bus.

Lietuvos Padangės Naujienos

3

sandėlius. Vietomis buvo 
atliekami sabotažo veiks
mai — pripilama smėlio į 
benziną, susprogdindavo

(LKFSB) Maskva žinio
mis vokiečiai labai išnai
kino Lietuvos miškus. 
Daug tiesiog iškirsta, o 
daug naciai išvežė jau pa
gamintos medžiagos. Atei
dami į Lietuvą naciai rado 
140,000 kietmetrių paga
mintų pušinių, eglinių rąs
tų, lapuočių įvairių veis
lių rąstų, telefono ir elek
tros stulpų, 207,000 erd- 
metrių eglinių ir drebuli
nių popiermalkių, 796,000 jų buvo keletas 
erdmetrių įvairių rūšių;Kauno ir Vilniaus univer- 
malkų, 146.500 gabalų pa-'sitetų studentų bei profe- 
bėgių geležinkeliams. Vo- 

miškų 
milijo-

Žydų partizanų būrys, iš
augęs į maždaug 200 vyrų, 
paskutiniu laikotarpiu bu
vo pasitraukęs į Pinsko 
pelkes ir miškus.

Vilniuje partizanai išgel
bėjo kelis šimtus žmoniųsusprogainaavo i

katilines dirbtuvėse. Kaip labai ypatingomis aplin- 
Sovietų Atstovybė prane- kybėmis: prieš nacių pasi- 
šė savo biuletenyje iš Va- kesinimus išgabenti šim- 
šingtono, ypač garsūs Lie- tus tūkstančių I 
tuvoje buvo partizanų da- priverstiniems darbams į

lietuvių

i

Lietu-
nemaža

kiečių pagrobto 
turto vertė siekia 
nūs.

Partizanu būriai 
voie buvo išvystę
veikimą. Jie nukirsdavo 
vokiečių telefono linijas, 
nuversdavo 
nuo bėgių, 
vo mašinas,
sunkvežimius, 
bėgių ginklų transportus, 
degino pašaro ir grūdų

traukinius 
susprogdinda- 
sunaikindavo 

nuleisdavo

bažnyčios. Visiems piliečiams Vyriausio Lietuvai IŠlaiSvillti Komite-
iktiknnti rpliPTia ar vesti nries- / •

Vokietiją, Vilniuje buvo 
suruoštos demonstracijos, 

dino keletą vokiečių trau- j Naciai dar daugiau areš
tavo. Partizanai, anksčiau 
iš vokiečių atėmę keletą 
sunkvežimių ir įsigiję na
cių uniformas, atvyko į 
Vilnių ir įteikė suklastotą 
Gestapo įsakymą, kad rei
kia 300 suimtųjų išgaben
ti į Baltstogę. Nacių sar
gybiniai reikalaujamą kie
kį areštuotųjų atidavė, o 
partizanai juos išlaisvino. 
Išlaisvintieji iš pradžių 
manė, kad tai Gestapo ap
gaulė, bet kai partizanai 
ėmė dalinti ginklus ir 
kviesti į savo eiles, tada į- 
sitikino.

Žiežmarių Įvykius pa
tvirtina ir Maskvos šalti
niai; aprašydami, kad rug
sėjo 12 d. būrys vokiečių 
žandarų apsupo į Žiežma
rių bažnyčią susirinkusius 
žmones ir pareikalavo ku-

liniai “Vilnius” ir “Žalgi
ris”. Jie dinamitu išsprog-

kinių su kariuomene. Tarp
šimtų

darbininkų.
kurios dar neuždary-' Okupacinė Reicho val-

7 2’ džia jau ne kartą yra mė-

įsigysi kontrevoliucijonieriaus vardą (šnipai apie tai 
praneš) ir prarasi savo maisto kortelę. (Jau ir mes ži
nom, ką reiškia nebetekti bet kokių rationing points). 
Tačiau susilauksi tikros bėdos, jei išdrįsi mokyt savo 
vaikus poteriaut ar net ir persižegnot. Tuomet tavęs 
laukia ilgas kalėjimas, koncentracijos stovykla arba 
ir galutinis likvidavimas, t. y. mirtis. Tuo tarpu, kaį 
tikėjimo “laisvė” yra taip žiauriai slopinama, bedie
viškoji propaganda turi neribotą laisvę ir gausingą 
valdžios paramą. Tuo būdu Sovietijoj nėra nė šešėlio 
religinės laisvės, gi priešreliginei agitacijai išeikvoja- 
ma milijonai rublių, atimtų nuo badaujančių darbi
ninkų ir valstiečių. O bet gi nachališkai skelbiama, kad 
pilna religinė laisvė esanti. • v

jos vykdymą vokiečiai 
bando primesti lietuviško
sios administracijos apa-1 
ratui. Kubiliūnas, kaip 
Pirmasis Gen. Tarėjas, ir 
Kupcikevičius, kaipo Dar-' 
bo ir Socialinių Reikalų 
Tarėjo pareigas einąs, 
drįsta padėti savo parašus 
po tokiu planu, tuo pada
rydami didžiausią nusikal
timą lietuvių tautai.

Toks milžiniškas darbo 
jėgos išėmimas iš Lietu
vos ne tik naikina pačią 

j lietuvių tautą, bet turi su
kelti suirutę krašto ūkyje 
ir pakirsti mūsų gynimosi 
prieš bolševizmą pajėgu- 

' mą. Todėl Vyriausiasis

šorių. Susidūrimuose su 
tais partizanų būriais žuvo 
daugiau 1,000 nacių karių.

Maskvos pranešimas a- 
pie vieną kunigą. Pereitų 
metų rugp. 14 d. didelis 
vokiečių žandarų būrys 
atvyko į vieną Aukštaiti
jos miestelį, apstatė kul
kosvaidžiais, ėmė areštuo
ti žmones, krauti juos į 
sunkvežimius. Apie šimtas 
vyrų buvo suvaryta į aik
štę. Atėjo parapijos kuni
gas ir kreipėsi į vokiečius, 
kad paleistų sulaikytuo
sius vyrus. Vokiečių vy
resnysis nusimovė odos 
pirštinę ir kirto ja kunigui 
į veidą ,tardamas: “Užda
ryk snukį, kol tavęs paties nigą nutraukti pamaldas, 
nieks nekliudo”. Keletas 
vyrų puolėsi ginti kunigą. 
Juos vokiečiai žiauriai su
mušė. Partizanų “Žalgi
rio” būrys, sužinojęs apie 
tą įvykį, pasivijo iš mieste
lio išėjusį vokiečių būrį, 
susirėmime nukovė 17 vo
kiečių, jų tarpe ir tą žiau-

• rų vyresnįjį ir pasiuntė sa-
• vo delegatus pas minėtą 

kunigą, padėkoti už patri-

y.

I

kurie bus bandomi panau
doti šiai žiauriai mūsų 
tautos egzekucijai vykdy
ti, aiškiai apsispręsti už 
savo tautą, už Lietuvą, 
kad ir gręstų dėl to vokie
čių represijos. Visi tokie 
vykdytojai turi žinoti, kad 
verčiau yra pačiam nukęs
ti arba, pasitraukus iš sa
vo tarnybinių pareigų, 
slapstytis, kaip būti tūks- 

1 tančių budeliu ir užsi
traukti tautos pasmerki
mą.

Komitetas nurodo taip 
pat ir visiems šaukiamie
siems nepasiduoti teroro 
baimei. Kaip į visus ligšio-; jotinį veiksmą. Kunigas 
linius piktus okupantų 
kėslus mūsų atžvilgiu, 
taip ir į šitą visi lietuviai 
turi drąsiai ir vieningai 
tarti: Ne. Visi šaukiamieji 
ir gaudomieji turi nepasi
duoti ir slapstytis taupy
dami savo jėgas ir gyvybę 
nuo bolševikų gintis ir ne
priklausomai Lietuvai at
statyti. Komitetas įparei
goja visus tautiečius besi
slapstantiems teikti pa
galbą.

Pakelkime ir šį sunkų 
bandymą nepalaužiamu 
tvirtumu ir vieninga valia. 
Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi.
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas.
Vilnius, 1944 m. 

į vasario mėn. 18 d.

I palaiminęs juos, kad jie 
giną Lietuvos žmones nuo 
neteisingų užpuolikų.

Kaune geresniuose na
muose, kaip, pavz., Put
vinskio gatvėje, buvo ap
gyvendinti vokiečiai. Mie
ste prie krautuvių jau sto
vėdavo pirkėjų eilės. Kai- 
kurios “Paramos” krautu
vės buvo paskirtos aptar
nauti tik vokiečius.

Žydų partizanų daliniai 
Lietuvoje taipgi buvo su
sidarę. Kaikurie jauni žy
dai, pajutę, pavojų pabėgo 
į miškus ir čia apsiginkla
vę užpuldinėdavo vokiečių 
dalinius. Prie paprastos 
priesaikos jie dar pridėda
vo savotišką punktą — vi
sada atsiminti, ką vokie
čiai yra padarę jų tautai.

kad galėtų suimti darbin
gus žmones ir išgabenti į 
Vokietiją. Kunigas pasi
priešino ir laikė pamaldas 
toliau, tada naciai, kaip 
praneša Maskvos šaltiniai, 
kunigą išvilko iš bažnyčios 
ir įsisodinę į vežimą išve
žė nežinoma kryptimi. 
Taipgi suėmę daug jau
nuolių išsivežė.

Kauno universiteto rū
mus, Fizikos - Chemijos 
instituto rūmus 
Saulės rūmus, 
miesto pradžios 
patalpas naciai 
vertę kareivinėmis.

Norėdami daugiau jau
nimą turėti priverstiniems 
darbams, naciai daugeliui 
mokyklų buvo įsakę moks
lą baigti balandžio 20 d., 
perkelti auklėtinius be eg
zaminų į aukštesnį skyrių 
ir tada juos naciai ėmė 
traukti į darbus fronte ir 
užfrontėje. Lietuvos jau
nuoliai atkakliai spyrėsi 
nacių planams, slapstyda
miesi miškuose.

Aleksote, 
didesnes 
mokyklų 
buvo pa-

Žmogaus širdis rengia 
savo kelią, bet Viešpaties 
dalykas vesti jo žingsnius. 

Ptr. 16.

DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D. 

Vertė Antanas Tamulis
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas)

SKYRIUS I.
PRIKLAUSOMYBĖ DIEVUI KARO 

METU
“Betgi aš nematau jokio sąryšio tarp ti

kėjimo ir charakterio”, atšovė mergaitė, “aš 
juk nesielgsiu blogiau jei nustosiu tikėjusi į 
Apvaizdos kelius ar pomirtinį gyvenimą”.

“Visai ne, Dini”, motina atsakė.
“O ne, aš nebūsiu geresnė. Jei aš esu pa

dori mergaitė, tai yra todėl, kad padorumas 
yra padorus daiktas, o ne todėl, kad aš ką tai 
tokio iš to padorumo gaučiau”.

Bet motina, besiklausydama vaiko išmin
ties, paklausė: “Bet kodėl gi padorumas yra 
padorus daiktas, Dini, jeigu nėra Dievo?”

Šis tad ir yra galutinis sprendimas. Kodėl 
iš bedvasinio pasaulio, turi dvasinis gyveni
mas atsirasti? Jeigu apart šio pasaulio nėra 
Grožio, iš kur gi tad randasi blogis? Jeigu 
nėra teisingumo virš šito pasaulio, iš kur gi 
kyla karai vardan teisingumo? Jeigu nėra

skirtumo tarp gėrio ir blogio, tuomet, kaip 
mes galime vadinti savo priešus blogais!?

Todėl netikintysis yra daug daugiau su
remtas šitomis apvilstančiomis ir baisiomis 
karo sunkenybėmis, negu tikintysis, nes jis 
nesugeba išaiškinti, kodėl visi tie daiktai, 
kurie turėtų teikti laimės, atneša skausmą. 
Ir todėl, kai netikintysis klausia mūsų kentė
jimuose: “Kur gi dabar yra jūsų Dievas?”, 
tikintysis turi atsakyti: “Kur gi dabar yra 
jūsų dievas? Kur yra jūsų dievas Progresas, 
akyvaizdoje dviejų karų į 21-nus metus? Kur 
yra dabar jūsų mokslas, kuomet jis yra pa
švenčiamas vien griovimo darbui? Kur yra 
dievas Evoliucija, kuomet visas pasaulis tapo 
viena baisi skerdynė ?

Tikėjimo žmogui šis chaosas yra lengva 
išaiškinti. Jis žino jei tik mokslas, menas, re
ligija, politika ir ekonomija bus atskirti nuo 
Dievo, jų galutino tikslo, tuomet tie patys 
mokslai atsisuks prieš mus ir sunaikins mus. 
Degamasis aliejus turi savo tikslą, kad deg
damas žmogui tarnautų. Tačiau jei jo tikslą 
pakeisi ir imsi jį gerti, tuomet aišku jis mus 
nunuodins ir sunaikins.

Švento Rašto žodžiais kalbant: “Kur yra 
jų dievai, kuriais jie pasitikėjo...” (Deut. 32: 
37, 38). “Tegu jie juos gelbsti”.

Einant toliau, matome, jog netikintysis 
negali išaiškinti blogio didėjimą pasaulyje.

Tikintysis — taip. Kuo blogis maitinasi? Blo
gis maitinasi gerumu. Blogis neturi savo nuo
savų sutaupų, iš kurių galėtų gyventi. Jis 
maitinasi Dievo gėriu. Kaip galėtų ateistinis 
komunizmas klestėti, jei nebūtų Dievo? Kaip 
galėtų svastika plevėsuoti, jei pirma nebū
tų kryžiaus? Kaip galėtų skepticizmas egzis
tuoti, jei nebūtų tikėjimo? Kaip galėtų fašiz
mas egzistuoti, jei nebūtų žmogaus teisių, 
kurias jis galėtų paneigti? Kuogi persekioji
mas pralobtų, jei ne tikėjimu?

Blogis tegali būti išaiškinamas vien tik gė
rio nebuvimu, panašiai kaip, kad tamsa yra 
apibudinama šviesos nebuvimu. Štai dėl ko 
netikintysis karų ir krizės laikais atvira bur
na švaistosi ir rūpinasi daugeliu dalykų, ta
čiau nesirūpina viena aukščiausiąja karo lai
mėjimo sąlyga: Nugalėti blogą geru ir išva
ryti velnius iš tamsumos.

Ir todėl, kad aš tikiu, aš galiu lengvai su
prasti, kodėl Dievas leidžia karus. Jeigu Die
vas yra meilė ar Jis neturi teisės pastatyti 
žmogų į tokias sąlygas, kad tos meilės troš
kimas gimdytų skausmus. Blogis yra stoka 
meilės ir jis tegali būti nugalėtas vien tik 
meile. Taip, kaip kad saulės spinduliai per
veria šaltį ne todėl, kad jį sušildžius, nes šal
tis kaipo toks yra pačios šilumos nebuvimas, 
bet todėl, kad sujudintų nusistovėjusį orą,

taip lygiai ir meilė taiso nusistovėjusį blogį 
su savo gyvybine ir pasiaukojimo jėga.

Ir todėl, kad aš tikiu į Kristų Dievo Sūnų, 
aš galiu geriau suprasti karo priežastį; nėra 
priežasties manyti, kodėl Dievas turi būti 
mažiau neapkenčiamas dabar, negu kad Jis 
buvo neapkęstas Jo prikalimo metu prie kry
žiaus?

Kodėl neturėtų dieviškasis Išganytojas, 
kartą buvęs žmogiškoje prigimtyje ir vėl pa
sirinktų Didįjį Penktadienį tuose, kurie yra 
sujungti Jo kryžiumi? Tiesa, Jis niekados 
nebekentės toje žmogaus prigimtyje, kurią 
Jis gavo iš Marijos, tačiau Jis gali kentėti ki
toje žmogaus prigimtyje, Jo mistiniame kū
ne, kurią mes vadiname Bažnyčia.

Ar negali Jis, kuris kartą atsigręžęs žiū
rėjo ir ilgėjosi Jeruzalės, dabar pažvelgti į 
Berlyną, Maskvą ar bet kur kitur, kur tiesa 
yra kryžiuojama? Ar kryžius ir Jo kančia tu
ri būti vėl iš naujo pakartojama kiekviename 
naujame amžiuje?

Ar Kalvarijos tragedija tėra vien tik isto
rinis įvykis, kuris kartą įvyko ir daugiau ja i 
nebepasikartos? Ne, tai yra įstatymas, kuris 
veikia, kada tik blogis tampa palenktas per
sekiojimui, jis yra įstatymas, kad gerumas 
galėtų pats pasiaukoti kaipo tikras Kristaus 
gynėjas, pasiaukoti, kad pasaulis nežūtų.

(Bus daugiau)
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Iš Spaudos Ką Tik Išėjo Meniškas !• • I //!•!•Darbininko" Leidinys
ŠVČ. P. MARIJOS APSI

REIŠKIMAI LIURDE. Pa
rašė Vyskupas Petras Bū
čys, MIC. Trečioji Steroti- 
pinė Laida. 510 pp. “Darbi
ninko” Spauda, 366 West 
Broadway, South Boston, 
Mass. 1943.

Švenč. Panelės Marijos 
Apsireiškimų Liurde kny
ga nėra naujas kūrinys. 
Tikrovėje, šiais 1944 me
tais sukanka 35 metai nuo 
pirmojo Liurdo stebuklų 
knygos pasirodymo, nes 
1909 m. spalių 9 (22) d. 
kun. P. Būčys, gyvenda
mas Peterburge, parašė 
pirmojo tos pagarsėjusios 
stebuklais knygos leidimo 
prakalbą. Gi antrojo kny
gos leidimo prakalbą para
šęs būdamas 1 
(1933 m. rugsėjo 21 d.).

tais, Švč. Panelė Marija 
stebuklingu būdu ir pirmą 
kartą Masabielio olos an
goje apsireiškė paprastai 
mergaitei Bernadetai, ku
riai pradėjus stebėti ‘“erš
kėčio virkščios siūbavimą, 

Romoje urvo gilumoje sužibo aiš
ki. maloni šviesa, taip mie- 

, kaip skaudan
čiai opai vandens dėjimas. 
Bernardeta vėl truputį nu
sigando. bet ir tuo sykiu 
nesmarkiai. Ji trynėsi a- 

j kis su rankom, kad geriau 
(matytų, kas ten yra. švie- 
į sos viduryje pasirodė Mo
teriškė ir truputį linktelė
jo galvą, tartum sveikin-

Praėjusių metų birželio Įa akims.

VVORCESTER, MASS.Tačiau, taip nėra su gydy-1 
tojais, kurių 20 arba 30 
stebi ir tyria atvykusių li
gonių ir paliegėlių ligas. 
Gydytojai pripažįsta tik 

Į tuos išgijimus esant ant- 
1 gamtiniais, kurie buvo 
staigus, kaip staigus pū- 
nančios kiaurymės užsi
traukimas nauja ir sveika 
oda, staigus sulaužytų 
kaulų suaugimas, ir visi, 
kurie staiga pasveiksta 
viršum abejojimo, viršum 
prigimtųjų mokslų prity
rimo, ko negalima gamtos 
priemonėmis pasiekti ir 
išaiškinti. Taigi, staigus prįe Quinsigamond ežero, Lab 
pasveikimas iš sugedusių darių dr.ja> vadOvybėje P. Sta- 
nervų bei paprastų ligų keliūno, pabudavojo naują tvir- 
nėra priskaitomas stebuk- t - _
lingu jų išgijimų kategori- iį”sĮkmingiau 
jai, nors kitiems taip ir at- piaukti. 
rodytų.

Beskaitydamas tą nau
jai išleistą menišką “Dar
bininko” leidinį, kuris lo- dė vice-pirm. Pius Račyla. Pir- (August) 23 d., 
bingas skaitlingais Liurdo miausia 
Stebuklais, susidomi, kad tikslą ir pakvietė parinktus 

Kai kariai fronte gauna valandėlę liuoslaikio, tai jie tie staigūs ir stebuklingi uolius 1______ , ______ ......
kaip matosi paveiksle imasi tuojaus rašyti laiškus, o išgijimai kartojasi moder-' būti tų apeigų kūmais, būtent, Kazimiero lietuvių 
kurie apturi — skaityti. Kodėl neparašyti dažniau, nes nėmis mūsų dienomis, buvusį kelis metus ižd. ir gas- bažnyčioje. Tad-gi,

Sv. Kazimiero Parapija I™’“1“* ir Pr;. stakc'iQn*s-________ 9 -į Visi dalyviai sudainavo Ameri- 
Moterų Są-gos 5-tos kp. meti-, įr Lietuvos himnus ir kitas 

nis piknikas įvyks 13 d. rugp.,' liaudies daineles.
Maironio parke. Bus skanių Sugrįžus į pavilioną sekė ska- 
valgių, trokštautiems gėrimų ir nį vakarienė su muzika ir dai- 
įvairių margumynų. Kviečia vi- nomis. Vakarienei vadovavo 
sus dalyvauti. Sąjungietės vi- darbšti, sumani šeimininkė Elz. 
sus širdingai priims ir pavai- Kupstienė.
šins. Komitetas ir visos rengė-. Antras virš minėtas dr jos pa
jos. .... — .

PAGERINIMAI
Puošniame Maironio

rengimas įvyks 26 d. rugp., 
Maironio parke. Prasidės 6 vai. 
vakare ir tęsis iki vėtomos. Šie 

parke, parengįmaj įvyks su šokiais.
Kviečiami visi dalyvauti ir 

linksmai laiką praleisti. S-ja.

tą tiltą, nuo kurio plaukikai ga- ••ir c •
, „ardytis ir Vargonininkų S-gos Seimas

Virš minėto tilto ati-
i dengimas įvyko 29 d. liepos. '
i Dalyvavo :
narių ir rėmėjų. Programą ve-

Amerikos Lietuvių R. K.
Sąjungos 
rugpjūčio 

1944

skaitlingas būrys Vargonininkų
Seimas įvyks

m.,
paaiškino dalyviams Plymouth, Pa.

Seimas prasidės šv. mi-
Labdarių darbuotojus šiomis 9:30 vai. ryte, ŠV. 

par. 
ku- A. f T <, ---------------------------------- - . V •/ ’ y

tai jų linksmiausia valandėlė, kaip gauna laiškutį iš Juos stebėjo tūkstančiai padorium ir daug pasidarbavusį riems tikrai rūpi organi- 
namų. į ir tūkstančiai prityrusių p. joną Palubeckį; taipgi daug zacijos ir chorų bei “Muzi-

gydytojų ir pagarsėjusių pasižymėjusią darbuotoją Elz- kos Žinių” ateities gerovė, 
> kviečiu visus šiame Seime 

skaitlingai dalyvauti.
Jūsų 

AleksandrasJ. Aleksis, 
ALRKVS Centro Pirm.

6 dieną, J. E. vyskupas 
Petras Pranciškus Būčys, 
MIC., titularis Olympo 
vyskupas, “Darbininko” 
administratoriui Antanui 
Peldžiui davė sutikimą tą 
garsų kūrinį perspausdin
ti čia Amerikoje.

Trečioji to didingo vei-
kalo laida ką tik pasirodė, ^ama Bernadetą, 
ir reikia tarti, kad tai dai-j “Apsireiškusioji buvo vi- 
liausia ir įdomiausia me-butinio ūgio, jaunutė, ne- 
niška iliustruota knyga.! apsakomai graži ir meilin- 
kuri moderniais mūsų lai- ga. Bernardeta aiškiai ma- 
kais skaitytoją supažindi-! te, kaip ji šypsojosi ir aki
na su skaitlingais Liurdo’mis kvietė mergaitę ar- 
stebuklais. ’tyn... Ji... buvo apsivilkusi

Nors pasaulinis karas ilgu baltu rūbu nuo kaklo 
griauna ir naikina visa, ką ligi žemės, o per vidurį 
civilizacija statė šimtme- persijuosusi mėlynu kas
ėjais, bet stebuklai pasi-lie- pinu, kuris buvo nesuseg- 
ka kaip buvę. Tikrovėje jie tas. o tik sukeistas. Visa- 
nėra praeities įvykiai. Ta
čiau, jie niekur kitur taip 
dažnai ir taip nenustojan
čiai atsikartoja kaip pa
staraisiais laikais Švč. Pa
nelės Marijos šverftovėje 
Liurde, Prancūzijoje.

Iš naujai išspausdinto poliais nuo galvos ant pe- 
veikalo sužinome apie ste- čių, o paskui užpakaliu lei- 
buklingus apsireiškimus, dosi žemyn, apdengdamas

tas, o tik sukeistas, 
me jos veide spindėjo ka
žin kokis neregėtas gra
žumas. Ant smulkios gal
vos buvo baltas didelis 
nuometas. Plaukų nebuvo 
matyti iš po nuometo. Jis 
krito lygiais gražiais stul-

I - -

buklingus apsireiškimus
Vasario 11 dieną. 1858 me- visą stuomenį ligi kojų.

SI y-TIME STELE — Bnefed 
to comfoftable minimum for 
high style and lots of sun, this 
cool summer aress is white 
uaffle piąue with giar.t rose 
print boraer. Model is actress 
Janet Blair, who finds outfit 
suitable for patio entertaining 

ar.d beachccmbing

“Jupelė po kaklu buvo 
surišta siauru kaspinėliu. 
Ji buvo balta lyg lelijos 
žiedas, o juostos mėlynu
mas lyg skaisčiausias dan
gus. Juostos galai drykso
jo pryšakyje, žemiau kelių 
ligi kojų pirštų. Tie piršte
liai basi, gražūs kyšojo 
pusiau iš po jupelės, ku
rios apačia ties kojų kel- 
tumais buvo sulinkusi. 
Ties keltumais ant abiejų 
kojų, tartum prisegtos 
prie jupelės apačios, spin
dėjo dvi geltom . udasti.

“Bernadeta žiūrėjo ir ne- 
' galėjo atsigerėti... Veido 
nekaltumas be mažų ma
žiausios dulkelės, plonos 
lūpos reiškė meilingiau-Į 

Isios motinos gerumą, o a- 
kyse spindėjo visų žemės 
amžių ir dangaus išmintis. 
Bernardeta, "karėdama jai 
j veidą, užmiršo žiemą, šal
tį ir drėgnumą. Jai 

.linksma, lyg rojuje”.
Tų apsireiškimų 

net keliolikos. Viename iš 
tų apsireiškimų, Švč. Pa
nelė Marija apsireiškė 
Bernadetai, pareikšdama: 
“Aš esu Nekaltasai Prasi
dėjimas”.

Bernadeta, 
numirusi iš* 
gavus patirti 
džiamą vardą, 

jdas jai buvo
mas, o Apsireiškusioji dar 

į nukreipė jos mintį į ką ki-

buvo

būta

rasi, būtų 
džiaugsmo, 
seniai gei
bo t tas var- 
nesupranta-

tą. Kadangi Marija, Dievo 1 
Motina, tarė:

“Nuėjus, pasakyk kuni
gams, kad šičia pastatytų 
man koplyčią”.

Vienas iš pirmųjų stebu
klingųjų įvykių buvęs ties tvariniui yra geriausia ne- 
Masabielio olos anga, kur * mirštamosios sielos išga- 
Švč. Panelė Marija paliepė, nymui. Tačiau, kiekvie- 
mažutei Bernadetai savo i nas, kuris atvyksta, grįš- 
piršteliais paliesti olą, iš ta į savo namus, pelnęs 
kurios ištryško vanduo ir į širdies ir proto ramybę, 
pasiliejo šaltinis. Kur pir- tapo suramintas ir paguo- }abai 
miau buvo sausa ir kieta stas, su džiaugsmu atsida- vardo savo nepasakė o tik 
ola, “kiek vėliau žmonės to vęs kentėjimui, nes prity- savo 
šaltinio vandenį paseikėjo rė, kad Dievo Apvaizda jį 
ir rado, kad iš jo per parą globoja ir laiko galingoje 
išbėga 122 tūkstančiai lit- rankoje, duodant tvirty- 
rų vandens”. Tas vanduo, bės ir saulėtos vilties. Tuo 
nors ir natūralūs, kaip ir pačiu, savaime argi tai ne 
kitų šaltinių bei upelių, 
bet šiandien žinomas pla
čiame pasaulyje, kaip ste
buklingai gydąs, kuomet 
kiti šaltiniai ir upeliai kai- 
minystėje ir kitur neturi j 
tos stebuklingai gydan
čios jėgos, nė stebuklingos 
dangaus galybės.

To šaltinio vanduo išgy- i 
' dė tūkstančius ligonių, i

Štai, išgydyta vieną pu-' 
siau aklą žmogų, Liudviką 
Burijetą, kuriam akmens 
atšaiža buvo išmušus vie-į 
na jo akį ir antrą sunkiai! 
apsargino. Jis staiga išgi-Į 
jęs nuo Liurdo šaltinio? 
vandens. Tą ligonį gydė! 
tuomet jaunas gydytojas 
Dožus, kuris pirma tikėji
mo nepripažindavo, gi pas-i 
kui tapo dievobaimingu • 
kataliku.Jis parašęs knygą’ 
apie apreiškimus ir ste-! 
buklus Liurde, ir žymiau-' 
šioje vietoje padėjo ant-' 
raštę: “Įtikėjau dėl to, kad 
pats mačiau, todėl ir kai-Į 
bu.”

Vėliau, švč. Panelė Ma
rija nurodė, kad nebebus 
apsireiškimų, pažymėda-. 
ma troškimą, kad^Berna-j 
dėta paskleistų žinią vi-j 
siems sergantiems žmo
nėms eiti pas tą šaltinį ir ( 
apsiplauti, ir jie pasveiks.! 
Ir nuo tos dienos ir ilgai-j 
niui, žmonės, sergantieji 
įvairiomis 
mis ligomis 
džiovos, akli 
sužaloti ir 
kaulais, iš visų pasaulio! 
dalių, milijonais vyko ir į 
vyksta į stebuklingąją! 
Liurdo šventovę, kur tik 
apsiplovimu buvo ir yra iš
gydyti, tapdami sveikais 
ir dėkingais.

Tikrovėje, kai vienas li

gonis, vykstąs į stebuklin- mokslininkų. Daugelis iš bietą Kupstienę. Jiedu pasakė 
gąją Liurdo šventovę, ne- tų gydytojų ir profesorių,' gražias kalbas ir davė vardą —' 
tampa staiga išgydytas iš kurie pirmiau neturėjo ti-į Maironis. Taipgi kalbėjo ižd. 
varginančios ir skaudžios kėjimo, arba buvo jį pra- J. Bačys, gaspadorius Al. Kuz-1 
ligos, nes Gerasai_ Dievas, radę, atsivertė ir tiki į vi- mickas, Ant. Kuzmickas, R.!

■>------------- I
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satos Kūrėją ir neabejoja 
apie antgamtinį gyveni
mą.

Tačiau, yra žmonių, “va
žiuojančių į Liurdą ne vien 
stebuklų ieškoti ar matyli, 
bet ir pamąstyti. Vienam 

l rimtam, kuris nė

AMERICAN 
RED CROSS +

MAKE 
EVERY 

PAYDAY

BOND DAY

stebuklas
Man ir tau, mielas skai

tytojau, taip yra tikrovėje.

knygą užbaigė žo
džiais “Šaukiąs Tyruose”,1 
tarsi tuo vardu norėdamas 
pasivadinti, Liurdas atro
do lyg aukso medalis. 
(Clamans in Desorto, Le 
grand message de l’Imma- 
cuiee. Paris, Beauchesne,

Tęsinys 5-tame pusi.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdas. Kaina S2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Priderėtu Rastis Kiekvieno
Kataliko Namuose

PUIKI KOPLYTĖLĖ

SIENINIAI 
KRYŽIAI

nepagydomo- 
kaip vėžio ir 
bei neregiai, 
sulaužytais

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

šakinę kryžiaus 
pusę puošia veid
rodinis stiklas.

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

Labai gražu ir naudinga turėti 
kiekvienuose katalikiškuose na
muose ligonims setą. Atėjus ku
nigui prie ligonio, nereikia rūpin
tis kaip pastatyti žvakes ir tt. šių 
setų kaina nuo $2.50 iki $3*50.

Visus užsakymus su money orderiu ar čekiu siuskite: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, South Boston, Mass,
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iškilmėmis, 
bažnyčiose, 
tesiekiame

melstis klūpodamas, mels
is dirbdamas ir melstis 
poilsio metu. Ta malda tu
ri būti be paliovos. Ji ne
siliauja nei sunkiai dir
bant, nei linksmai juokau
jant, nei miegant, jei žmo
gus visą savo budėjimo 
laiką gyvena aukštame 
minties ir dvasios pasau
lyje, teologai sakytų ant- 
gamtybėje. Tokią maldą 
minėjo V. Jėzus, kada sa
kė, jog reikia visuomet 
melstis ir niekada nesi
liauti.”

Nenuostabu, kad Jo Ek
scelencija vyskupas Būčys 
reiškia: “Rodos visi žmo
nės: nekatalikai ir katali
kai, tikintieji ir netikintie
ji, turėtų lygiai džiaugtis, 
kad šiame pasaulyje yra 
tokia vieta (kaip Liundas), 
kur išgyja daugybė ligo
nių”.

Nūngi. karo metu mažai 
kam tenka atlankyti ste
buklingąją Liurdo šven
tovę, bet mes visi galime 
lakiomis savo mintimis 
skristi į tą stebuklingąją 
Liurdo šventovę ir turime 
privilegiją kreiptis prie 
Švč. Panelės Marijos, Die- 
vo Motinos ir mūsų Moti
nos, kuri skaitlingais ste
buklais pagarsėjusi ir Lie
tuvoje, nuolankiomis ir 
karštomis maldomis ne
liaujančiai maldaujant ga
lingojo Jos užtarymo 

; mums patiems ir malonin- 
■ gos pagalbos kitiems, kai 

esame suspaudime arba li
goje, tuo pačiu maldauti, 
kad ji teiktųsi išgelbėti ir

Pradžia 4-tame pusi.
1923, 337 pusi.) Medaliai, 
nors gražūš ir brangūs, 
bet vis dėlto dar turi gra
žiąją ir išvirkščiąją pusę. 
Taigi anas šaukiantysis 
tyruose sako, kad mes, 
žiūrėdami į stebuklus, gė
rėdamiesi 
melsdamiesi 
tematome ir 
tiktai išvirkščiąją Liurdo 
pusę. Ta pusė, tiesa, mums 
žmonėms, gyvenantiems 
kūnu ir žiūrintiems kūno 
akimis yra artimesnė.

“Bet yra kita, tikroji 
Liurdo pusė, gražesnė ir 
brangesnė už matomąją. 
Ta tikroji pusė yra arti
mesnė Dievui, angelams ir 
visiems, kas dvasia gyve
na, kam liga ir sveikata, 
šio pasaulio gyvybė ir mir
tis, mažai terūpi.

“Norint pakilti iki tikro
sios Liurdo pusės maty
mo, reik ir išpildyti gana 
rimtos ir nelengvos sąly
gos. Tiesa, visi jas žino, 
bet ne visi jas gali tinka
mai padaryti. Pirmoji są
lyga yra malda, antroji 
yra atgaila. Geri žmonės 
meldžiasi du kart kasdien: 
rytmetį, prieš pradėdami 
darbus, ir vakare jau juos 
pabaigę. Yra žmonių, įpra
tusių ir dažniau melstis, 
bet paprastai žmogus mel
džiasi kol klūpo; pasimel
dęs atsistoja ir iš jo dva
sios išnyksta tas dangaus 
pasaulis, su kuriuo jis bu
vo susijęs besimelsdamas. 
Baigusiojo melstis sielą 
užplūsta šis kūno pasaulis 
su savo darbais ir rūpės- j numylėtą mūsų tėvų že- 
čiais, su visu tuo, kas šioje mę iš visų dabartinių ne- 
ašarų pakalnėje mus džiu- laimių, 
gina ir vargina. Tokia mal- sada 
da yra tiktai mažiau ar 
daugiau trumpų valandų 
malda. į jos tarpus įsiriog
lina ilgos darbo ir poilsio 
žemiškos valandos. Kas 
nori Liurdo tikrąją pusę 
mintimis išvysti, tas turi

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,

1919 m. grįžta į Jung. Valstybes ir apsistoja Bos
tono diecezijoje. Pirmiausia klebonauja Norwood, 
Mass. lietuvių parapijoj. Po šešių mėnesių, kun. Dr. 
K. Urbonavičių perkėlus iš Brocktono į So. Bostoną, 
kun. J. Švagždys skiriamas Brocktono lietuvių parapi
jos klebonu, kur ir dabar tebeklebonauja.

Kun. Jenas Švagždys jau studentavimo metais pa
sižymėjo kaipo patriotingas ir uolus lietuvis, giliai už
jaučiantis juodojo darbo žmonėms. Jis tokiu buvo ir 

1 pasiliko iki šių dienų. Nuo pat atvykimo į šią šalį ir iki 
šių dienų kun. Švagždys dirbo ir vadovavo darbinin
kams. Tik dabar širdies ligos prispaustas negali veikti 
dvasiniame ir visuomeniniame darbe. Tačiau jis ir 
sirgdamas sielojasi pavergtos Lietuvos ateitimi. Jis

I

1 yra ne tik 'LDS — lietuvių katalikų darbininkų orga-
inizacijos pirmininku, bet visų mūsų centralinių orga
nizacijų pirmaeiliu vadu. LDS ir “Darbininkas” kun. 
Jono Švagždžio vadovybėje sustiprėjo ir įsigyjo pla- 

jčiosios mūsų visuomenės pasitikėjimą.
Mūsų įžymusis literatas ir vadas, garb. K., rašy

damas apie kun. Švagždį, tarp kitko štai ką pasakė:
“Ir inteligentai ir darbininkai klausydami jo pra

kalbų nejučiomis išsižioja, rodos, atidaro burną jam, 
i kad ir jie patys taip kalbėtų, jei tik mokėtų”.

Kun. Pr. M. Juras, LDS Centro vice-pirmininkas 
ir Lawrence lietuvių par. klebonas, kartą rašydamas 
apie kun. Joną Švagždį, štai kaip jį apibudino:

“Smulkūs žmonės dažnai nori būti dideliais. Gar
bė — tai jų idealas. Ir už menkiausius darbelius laukia 

'pagyrimų...
“Tikrai dideli žmor 3, nežiūrint ar jie būtų dva- 

Įsiškiai ar pasaulionys, yra kitaip nusiteikę. Jie gerai 
supranta žmogaus menkumą. Jų didžiausi veikalai

Šv. Roko lietuvių parapijos, Brockton, Mass., klebonas jiems atrodo menkniekiu. Drovesi juos net viešumon 
ir LDS Centro pirmininkas, šiomis dienomis minėjo parodyti. O jei kas kitas išstato aikštėn jų darbų vai- 
25 metų klebonavimo sukaktį toje parapijoje. Kun. Jo
nas Švagždys.įšventintas kunigu 1906 m. Lietuvoje. 
Tuoj po įšventinimo susirgo tifu ir dėl ligos tik po ke
lių mėnesių, būtent, 1907 m. buvo paskirtas vikaru į 
Vaiguvą — Žemaitijoje.

1908 m. jaunas vikaras perkeltas Utėnon vikaru 
ir keturklasės mokyklos kapelionu.

sius, tai jaučiasi, kad Dievo apdovanoti malonėmis ga
lėjo daug daugiau padaryti. Todėl pagyrimai jiems at
rodo visados perdėti.

“Kun. Jonas Švagždys priklauso prie pastarosios 
klasės žmonių”. *

Šiandien mūsų garbingasis vadas yra prispaustas 
širdies ligos. Gydytojai įsakė jam nieko neveikti, nesi-

1912 m. kun. J. Švagždys su Maskvos Archeologi- sieloti, nesijaudinti. Tačiau kun. Jonas Švagždys tų į- 
*nio Instituto ekskursija lankėsi Rusijoj, Austrijoj, Ita- sakymų neišlaiko. Teko jį aplankyti, tai pirmas klau- 
lijoj, Graikijoj, Mažoj Azijoj, Turkijoj ir Bulgarijoj, simas buvo: “Ar negavote kokių nors vėliausių žinių

1913 m. atvyko į Jung. Valstybes, ir apsistojo iš pavergtos Lietuvos? Kaip dabar laikosi LDS ir “Dar- 
Brooklyn, N. Y. pas kun. Varnagirių. Ten išbuvęs še- bininkas”? 
šius mėnesius, tapo paskirtas klebonu į Paterson, N. J. 
lietuvių parapiją. Dėl ligos 1917 m. turėjo atsisakyti

lijoj, Graikijoj, Mažoj Azijoj, Turkijoj ir Bulgarijoj. 
1913 m. atvyko į Jung. Valstybes, ir ;

■

■”?” Kalbėdamas apie smaugiamą Lietuvą, 
jaudinasi.

Taigi kun. Jono Švagždžio Sidabrinio Jubiliejaus

Todėl, visur ir vi- 
tebūna gerbiamas 

Švč. Panelės Marijos var
das ir laiminamas Nekal- 
tasai jos Prasidėjimas.

Tuo tarpu, reikia tarti, 
kad tą menišką iliustruotą 
lobingą skaitlingais ste
buklais ir guodžiančia vil-

nuo klebonavimo toje parapijoje. Sustiprėjęs sveikato- proga padvigubinkime musų maldas į Aukščiausiąjį, 
je, vyksta į Pietinę Ameriką ir ten lanko savo tautie- prašydami Jo stiprinti mūsų vadą sveikatoje, kad jis 
čius dvasiniais ir visuomeniniais reikalais. Argentino- galėtų dar ilgus metus vadovauti darbininkijai, vado
je 4 mėnesius buvo vikaru ispanų parapijoj. Pietinėje vauti kovoje dėl pavergtos ir smaugiamos Lietuvos 
Amerikoje organizuoja lietuvius darbininkus. nepriklausomybės ir laisvės.______________________nepriklausomybes ir laisvės.

ję

27, Mass.

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus baltas, sidabrinis .............................
Juodas stiprus .................................................
Rusvas stipriai padarytas ..........
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg....

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston

ro

timi pagarsėjusį veikalą 
turėtų įsigyfi kiekvienas, 
nes tai nepaprastas de 
luxe šedevras neturtingoje 
lietuvių literatūroje.

Tuo pačiu; nuoširdžiai 
sveikinamas visas “Darbi
ninko” štabas, gražiai iš
leidęs ir meniškai įturti
nęs religinę mūsų litera
tūrą, kurios mažai teturi
me ir kurios su išsiilgimu 

į kiekvienas laukia ir trokš
ta skaityti, įsigilindamas 
į antgamtinį dangaus pa
saulį, kur nesibaigiamas 
džiaugsmas, beribė meilė, 
amžinoji ramybė ir laimė. 

Kun. A. Tamoliūnas.

DIEVO PLANAI

j- J
i šJO' Ą

Gai Dar Nepareina i Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

I lome ir neperšame “žvaigždės", t-ik 
’ norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
' pamėgino “žvaigždę” vieneriems me 
|tams jau nebenori su ja skirtis!'
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytoju 

' pasakė.
“ŽVAIGŽDE”

žinokite yra Svč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia: 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI- 

| SUS M. A. narių reikalus aprūpina 
Jei norite būti šviesos ir Meilės

■ skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
j kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĘ”.
metams — $1.00;

širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas: 
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija,
488 E. Seventh St

So. Boston (27), Mass.

“žVAIGZDfi”
Jėzaus 
tas 50 
Įstatai

l
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Pagarsėjusi Shirley Temple, jau paaugusi į mergi- 
’ ną. Jai asistuoja jaunas Pvt. Andy Hotchkiss.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Iš visų Portugalijos ka
raliaus tarnų labiausiai 
buvo mylimas Rodrigas. 
Tai užsitarnaudavo meili
kavimu, nusižeminimu iri 
liežuviu. Visai kitoks buvo 
jo draugas Dijego gražios 
ir doros karalienės Elzbie
tos, Aragono karalaitės 
tarnas. Jis buvo pamaldus, 
kaip ir jo ponia, kuri rū-' 
muose gyveno nelyginant' 
vienuolė. Jis jos vardu iš-j 
nešiodavo vargšams išmal-. 
dą ir padėdavo jai daryti, 
gailestingus darbus.

Veidmainis Rodrigas pil-' 
nomis pavydo akimis žiū
rėjo į karalienės palanku- i 
mą Dijegui ir abu apskun
dė karaliui. Karalius pati
kėjo šmeižtui ir, nuėjęs 
pas kalkių deginamųjų 
krosnių prižiūrėtoją, slap
tai įsakė įmesti į ugnį tą 
tarną, kuris atėjęs pa
klaus, ar karaliaus įsaky
mas įvykdytas.

Kitą dieną karalius pa
siuntė ten nekaltą Dijego. 
Tarnas tuoj nubėgo. Bet 
eidamas pro bažnyčią, įė
jo išklausyti šv. mišių. Mi
šios buvo įpusėjusios, tad 
jis pasiliko išklausyti ant
rų.

Karalius tuo tarpu gal
vojo, kokiu būdu nubausti 
apskųstą žmoną. Kad įsiti
kintų, ar tikrai Dijego žu
vo baisia mirtimi, išsiuntė 
pas krosnių prižiūrėtoją 
Rodrigą ir liepė paklausti, 
ar karaliaus įsakymas į- 
vykdytas. Prižiūrėtojas,

pamatęs ateinantį tarną, 
pamanė, kad šis reikia į- 
mesti į krosnį ir įmetė.

Netrukus atėjo pas kros
nių prižiūrėtoją Dijego ir 
pakartojo tą patį klausi
mą.

— Pasakyk karaliui, kad 
įsakymas, kurį vakar bu- 

j vau gavęs, įvykdytas, — 
į atsakė prižiūrėtojas.

Koks buvo karaliaus nu- 
i stebimas, kai pamatė prieš 
save Dijego, kurį buvo nu
teisęs mirti, visai sveiką ir 

į linksmą. Sužinojęs supra-
• to, kad čia Dievo sutvar
kymas, kad šmeižikui te-

• ko užtarnauta bausmė, o 
Į ne geram Dijegui. Gėdyda-

masis neteisingų įtarinėji
mų, niekada nebeabejojo 
dievobaimingos Elzbietos

Mirtis Pulkininko G. B. 
Gunther U. S. Army

Liepos 9 d., sekmadienį, 
mus pasiekė liūdna žinia, 
kad Londone, birželio 18 
d. tarnybos pareigas eida
mas, nuo vokiškojo roboto 
žuvo U. S. Armijos pulki
ninkas G. B. Gunther, 48 
metų amžiaus, Chief of 
the Public Relations Sec- 
tion of the Army’s Psy- 
chologi cal W a r f a r e 
Branch in the European 
Theatre.

Pulkininkas G. B. Gun
ther buvo gerai žinomas ir 
Pabaltyje, kur velionis per 
kelius prieškarinius me
tus, Karo Atstovo (Karo 
Attache) titulu, atstovavo 
U. S. ginkluotąsias jėgas.

Nuolatos reziduodamas 
Rygoje, velionis kas kart 
lankėsi Lietuvoje. Lietu
vos Kariuomenės pareigū
nai dažnai jį matydavo ir 
Žemaitijoje ir Suvalkijoje 
ir Aukštaitijoje, per ka
riuomenės manievrus ir į- 
vairius karo pratimus.

Ypatingai dažnas sve
čias Guenther buvo Gai
žiūnų Poligone (kariuo
menės stovykloje).

Pulkininko asmenyje U. 
S. kariuomenė netenka di
delio džentelmeno, prity
rusio, aukštų profesinių 
kvalifikacijų karininko, o 
Pabaltijo tautos — seno 
draugo ir objektyvaus Pa
baltijo kariuomenių pa
žangos stebėtojo.

Prieš išvykstant į Euro
pos karo zoną, pulk. Guen
ther ėjo atsakingas parei
gas Generaliniam^ Štabe, 
Washington, D. C.

Gimęs Wisconsin, velio
nis paliko žmoną — našlę 
ir 2 vaikučius. (LA1C)■■■■■■ — 1 1 ■ ■■■■ 
dora, o Dijego tapo ištiki
miausiu jo tarnu.

Karalienė, sulaukusi ži
los senatvės ir iškentėjusi 
daug vargų, mirė 1336 m, 
vienuolyne ir buvo pa
skelbta šventąja.

Vertė S. S.

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS 
Imkite 6 butelius, Šiandien!

AatMrizO ••ttlM: Papsi-Cala Naw Tark Bottliat Company

PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y.

PRISIMINIMAS 
SESERS
Visą dieną vėjai pūtė.
Liūdna ir graudu. —
Mano mylima sesute.
Vis linksma dar tu?

Mes pašlaitėmis bėgiojom 
Vasarą kadais.
Lygumoms gražiai žaliuojant. 
Stebinant žiedais.

Palikau tave prie grėblio. 
Palikau laukuos.
Žalią šieną vartant, grėbiant 
Man tavęs neguost.
Vaikščiojau po miesto aikštes. 
Nerimą rinkaus.
Žmonės, kaip ir ašen. vaikšto. 
Laukdami žmogaus.
Vėl radau tave papievy
Tarp margų žiedų.
Kam atvėrei skausmą. Dieve, 
Pamirštų žaizdų0.. M. J.

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai. . auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai. 288 pusi.
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius. 
787 psul. Kaina .......................................

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai- 

•dės, 432 pusi. Kaina ...................... ...........
RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Jura.'. Juodi 

odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 541 pusi. Kaina ....

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

K

$1.00

$2.50

$2.75



Šv. Antano lietuvių parapijoj j- bG055 ar komisijos narius.
Koresp. A. .4.

Sekmadienį, rugpiūčio 20

i— 24th St.. tel. LA 7528: p. A 
Markevičiūtę, 2741 — 23rd St.. 
tel. LA 6553. Taipgi galima 

d., gauti tikietų ir pas kitus drau-

6

NORWOOD, MASS.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

pp. Bronius ir Ona (Razva- 
dauskaitė) 
Franklin 
gauja ir 
džia So.

Kudirkai, gyv. 37 
St., šią savaitę atosto- 
kelias dienas pralei- 
Bustone.

DETROIT, MICH.
PRIMICIJOS

Sekmadienį, rugpiūčio 13 die
ną, tuoj po sumos, būtent, apie 
11:30 vai. prieš pietus, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos svetai
nėje įvyks specialus ir svarbus 
Federacijos skyriaus susirinki
mas. Valdyba kviečia visus

. . ■ u > • yra p. Kazys Viesulą, vienai sa-draugijų atstovus ir bendrai ' . . . J 
veikėjus ateiti į tą susirinkimą 
pasitarimui apie Suvienyto Lie
tuvos Šelpimo Fondo skyriaus 
suorganizavimą.vyks kun. S. Saplio, MIC., pri

micijos. Parapija rengia iškil
mes. vadovybėje ir rūpesčiu pa- 
rapijos kleb. kun. I. F. Borei- 
».
šio.

Primicijantas atnašaus šv. 
mišias 11 vai. rytą, ir prieš tai 
įvyks procesija, kurioj daly
vaus svečiai kunigai.

Šv. Rožančiaus draugija ruo
šia iškilmingą bankietą 6 vai. 
vakare. Lietuvių svetainėje, 
25-tos gatvės ir W. Vernon H- 
way. Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus iš anksto įsigyti tikie- 
tus pas komisijos narius — p. 
A. Owens. 12309 Northlawn. 
tel. DA. 8285; p. A. Boris, 1512

CAMBRIDGE, MASS.
Šiomis dienomis pp. M. ir O. 

(Plekavičiūtė) Karbauskai
šventė savo penkių metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, p. M. 
Karbauskas mums visiems yra 
labai gerai žinomas kaipo pui
kus muzikas ir mūsų parapijos 

t vargonininkas, p.p. Karbauskai 
veda gražų šeimyninį gyveni
mą ar augina vieną sūnų Fredą 
ir dukterį Leoną, 
šia proga p.p.
linkime sveikiems sulaukti 
daug tokių sukaktuvių.

I 
!

Sveikiname
Karbauskus ir

dar

Britų Ministrų Pirmininkas Winston Churchill už
deda savo “OK” ant naujos rūšies tanko Cromwell, 
kuris siunčiamas Prancūzijoj su 75 mm. kanuole, kad 
uždavus priešui lemtiną smūgį.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS” 

“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

.. “VYTIS" eina kas mėnesį gražia.
Šio mėnesio pradžioje Šamo- paveiksluotas ir deda įdomių straips- 

var Cafe. kampas Washington nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.
‘ “VYTY” rasi žinių iš viso pasau- St. ir St. James, kurio, vedeju Uo

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie- 
vaitei buvo uždarytas. Vedėjas, tu?:X£?,?imo
p. Viesulą SU Šeima ir visi dar- mų tinkamų seniems ir jauniems, 
bininkai atostogavo. Dabar ka-! 
ro metu daug įstaigų taip daro: (••Vyeiur

! uždaro įstaigą ir visi tos įstai- 
Pereitą sekmadienį p. B. Ado- viršininkai ir darbininkai 

maitienė, gyv. St. George St., ir 
p. U. Navickienė, gyv. Weld 
Avė., dalyvavo Tėvų Pranciško
nų naujojo vienuolyno pašven- 

į tinimo iškilmėse, Greene. Me.
' Grįžo pirmadienį, rugp. 7 d.
i Džiaugiasi pamačiusios gražiai 
įrengtą vienuolyną ir iškilmin
gas pašventinimo apeigas.

— ...... .......
atostogauja.

Nuo pereito sekmadienio 
movar Cafe vėl atdaras.

Sa-

Sekmadienį, rugp. 13 d. 
Vardo draugijos Komunijos 
diena. Visi nariai bendrai daly
vaus 8 vai. šv. mišiose ir priims 
Komuniją.

Šv.
i

“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir

’ bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky« 
riaus. kurie neskaitytų ‘‘VYTIES ’. 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES" kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

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.

Rugpiūčio 3 d. mirė Mykolas 
Burokas. Velionis rugpiūčio 7 
d. iš N. P. bažnyčios palaidotas 
Šv. Mykolo kapuose. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną — So
fiją. du sūnus — Bronių ir Juo
zą. abu karo tarnyboje, kur 
nors Pacifiko zonoje, taipgi dvi 
dukteris — Ievą ir Aleną. Liku
siai nuliūdime velionio šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

sekmių moksle. Taipgi lankėsi 
buvęs mūsų vietinis graborius 
jūr. P. Vaitkus, kuris dabar 
studijuoja ligoninėje. Leit. B. 
Palaima praleido savaitę su 
mumis. Leit. B. Palaima yra a- pp Felikso ir Marijonos Kran- 
viacijos jaunesnis leitenantas.' cevič=ų gyv 4g Tenney gt 
Lankėsi jūr. E. Petruškevičius. petras Krancevičius bai.

Po operacijos pasveikęs grįžo gęs Švč. Marijos pradinę mo- 
į namus p. B. Jakutis, p. Jaku- kyklą ir Centrai Catholic High 
čiui nosės operacija buvo sėk
minga. Malonu matyti sugrįžusį 
p. Jakutį į mūsų tarpą. Sveiki
name.

LAWRENCE, MASS.
Liepos 5 d. įstojo Tėvų Mari

jonų seminarijon Petras V. 
Kranch (Krancevičius), sūnus

Trečiadienį, rugp. 9 d. p. B. 
Adomaitienė išvyko į Milford, 
Conn. pas pp. Mace (Macevi
čius) praleisti atostogas. Ponia 

l Mace yra pp. Jasionių dukrelė, 
p. D. Jasionienė taip pat dabar 
atostogauja pas savo žentą ir 
dukrelę.

|
I

Antradienio rytą, rugp. 8 d. 
p. Pranas Kuras, gyv. Willow 
St., sunkiai susirgo ir nuvežtas 
į Norvvoodo ligoninę, kur pasi
davė gydytojų tyrinėjimui.

Pereitą penktadienį, rugp. 4
- • - — " ••• ,>>

school. Po to įstojo į North- 
eastern * ir studijavo vasaros 
metu inžinierijos mokslus. Iš 
ten persikėlė į St. Anselm’s 
kolegiją. Tačiau jos baigti jam d. pasidavė appendix operaci- 
neteko, nes tą kolegiją užėmė Ja^ Norwoodo ligoninėje p. Jo- 
armija. Persikėlė į Marianapo-

WESTFIELD, MASS.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
Providence, r. i.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I

Šią savaitę mus aplankė šie 
.kariai: puskarininkas V. Raš- 
kevičius, tarnaująs New Jersey. 
Šiuo tarpu puskr. V. Raškevi- 
čius lanko mokyklą, kur studi
juoja “Rador" srityje, baigęs 

: mokyklą, būsiąs pasiųstas į Eu
ropą su okupacine kariuomenės 
dalimi. Sveikiname puskr. V. 

i Raškevičių ir linkime geriausių

A. A. JŪREIVIS JURGIS
DUBRICKAS

Rugpiūčio 1 d. Floridoj Navai 
ligoninėje mirė jūreivis Jurgis 
Dubrickas. A. a. jūreivis Dub- 
rickas buvo tik 21 metų jau
nuolis. Nukentėjęs nuo karo

I
veiksmų kovo mėnesyje, iki pat 
mirties išbuvo ligoninėje, Flo
ridoj. Būdamas namuose, mūsų 
parapijoje buvo visų mylimas ir 
daug žadantis jaunuolis.

Velionis rugpiūčio 8 d. iš N.
P. bažnyčios su iškilmingomis mhlinku į. daug ^k - -
pamaldomis ir pilna kariška pa- jo darbas kiek buvo atitraukęs tui apie tai niekas nepranešė.

armija. Persikėlė į Marianapo- nas Dixon (Dirsa), Norwoodoj 

lio Kolegiją, kurią šiais metais miesto sveikatos departmento 
užbaigė. Turėdamas pašaukimą narYs» buvęs įžymus sportinin-j 
į dvasinį luomą, tapo priimtas į kas‘ J’Pa^ kaipo baseball žaidi- 
■ ■ u . __ . • . .. T Ta I T A v\A,rTrlrz\ 1 Ia !TT. Marijonų seminariją, Hins- 
dale, III., ir dabar atlieka novi
ciatą.

pp. Krancevičiai yra nuošir
dūs “Darbininko” rėmėjai, ilga
mečiai skaitytojai ir LDS orga
nizacijos nariai. Be to, p. Kran
cevičius yra buvęs kuopos pir-

t

kas. ypač kaipo baseball žaidi- 
kas. Operacija pavyko ir p. Jo
nas Dixon sveiksta.

Toje pačioje ligoninėje yra 
ir baigia pasveikti p. Edvardas 
Warabow, laidotuvių direkto
rius, ir p. Angelą Kneižytė. ku
ri trečiadienį grįžo į namus.

LAWN PARTY
Praeitą penktadienį ir šešta- 

dieiąj Vyčių vietinė kuopa ben
drai su parapija turėjo bendrą 
parengimą, kurio didesnė pelno' 
dalis bus skirta nupirkimtii pa-1 
rapijos kareiviams Kalėdų do
vanų.

Vakarai pasitaikė gražūs, to
dėl pasisekimas parengimo bu
vo kopuikiausis. Atsilankė ne 
tik vietiniai lietuviai, bet ir iš 
artimesnių ir tolimų lietuvių 
kolonijų. Jaunimas dirbo ir 
džiaugėsi, kad taip gražiai vis
kas pasisekė. Todėl tenka gar
bė Vyčiams ir padėka atsilan
kiusiems. Bono laimėtojas buvo 
Frank Gorski iš Westfieldo.I

Atnaujina
Pagražina
Krautuvę

garba palaidotas Šv. Mykolo jį 
kapuose.

1 Velionis, jūreivis Jurgis Dub- 
rickas, paliko didžiame nuliūdi-' 
me tėvelius, Juozą ir Adelę Du- 
brickus. brolį karį Adolfą, kuris'

nuo visuomeninio veikimo.

W. LYHH, MASS

V. Puidokas laike šv. mišių pa
sakė iškilmei pritaikintą pa
mokslą, pabrėždamas ypatingą 
svarbą ir pareigą draugijos na
rių, kaip tikėjimo, taip ir tauty
bės reikaluose. Po pamaldų na
rės turėjo iškilmingus pietus 
parapijos salėje, į kuriuos atsi
lankė ir Northamptono Šv. O - 

i nos draugija. Narės stiprinosi 
skaniais valgiais ir džiaugėsi 
parengimu. Laike iškilmių kal
bas pasakė vietinis klebonas 
kun. V. Puidokas, draugijos 
pirmininkė Z. Jonaitienė, vice
pirmininkė P. Žalienė ir North
amptono draugijos pirmininkė 

' Ona Poniškienė.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
BANKIETAS

Šv. Onos draugija šiais metais 
savo Patronės dieną apvaikščio- 

! jo labai iškilmingai. Tą dieną
Gali būti yra ir daugiau lie- buvo draugijos užprašytos iš- 

tuvių ligonių, tik koresponden- kilmingos šv. mišios, per kurias 
visos narės su draugijos ženk- 

------------- lais priėmė Šv. Komuniją. Kun.

Sekmadienį, rugp. 13 d. Mo-' 
Sakramentą priims!šiuo tarpu randasi Prancūzijoje«terystės

artilerijos dalyje. Jauna Porelė- kurie iš_Pat jau‘

SERGA
Kazimieras Sidaravičius turė

jo gana sunkią operaciją. Da
bar ligonis randasi namie ir pa
lengva sveiksta.

Juozas Naudžius gana ilgo
kas laikas kaip yra daktaro 
priežiūroj; dabartiniu laiku 
jaučiasi kiek geriau.

Ona Brazaitienė buvo gana 
sunkiai susirgusi, bet dabar jau 
pradeda vaikščioti.

Visiems ligoniams linkime ko- 
greičiausiai atgauti prarastą 
sveikatą ir grįšti į kasdieninį ir 
visuomeninį darbą. • B.

I. J. Fox, didžiausia Amerikos kailinių Įstai
ga, šiuo metu didina ir atnaujina krautuvę. 
Atnaujinimo ir pagrąžinimo darbas baigia
mas. I. J. Fox kompanija užpirko už šimtus 
tūkstančių dolerių kailinių ir turi pasiūtų la
bai daug kailinių pagal naujausios mados. 
F-nas Bernardas Koraitis, I. J. Fox kompani
jos lietuvių skyriaus vedėjas, nuoširdžiai kvie
čia lietuvaites, ponias ir paneles ateiti Į I. J. 
Fox krautuvę, 411 VVashington St., Boston ir 
pamatyti paddidintą, atnaujintą ir artistiškai 
išpuoštą krautuvę ir naujus, elegantiškus kai
linius. Niekas nevers pirkti, bet ateikite pa
žiūrėti. Pamačiusios, jeigu norėsite pirkti, tai 
p. Bernardas Koraitis padės išsirinkti kaili
nius ir juos pritaikins pagal Jūsų skonį ir fi
gūrą. Nors šalta žiema dar toli, bet yra geriau 
iš anksto apsirūpinti šiltais kailiniais, nes da
bar ir kainos yra žemesnės. Be to, p. Koraitis 
dar duos specialę nuolaidą.

sunkiosios
Kada karčioji dalis, ypatingai 
karas išplėšia tėvams mylimą 
sūnų, tai yra viena skaudžiųjų

. gyvenimo dalių, kuri lieka ne
užmirštama. Skaudžiausiame 

į p.p. Dubrickų gyvenimo mo
mente. kartu giliai nuliūdę su 
jais, visgi reiškiame jiems gi
liausios užuojautos jų nuliūdi-

I mo valandoje. Lai aukso žvaig-
I ždė. kuri puošia jų langą, vis
I primins tėveliams, kad jų sū-
I nūs buvo Aukščiausiojo pa-
I šauktas šiam likimui, kad jo
I gyvybė liko paaukota už šios
I šalies ir mūsų tėvų žemės lais-
I vę.

I LDS 8
I taitytė ir p. E. Korkuzienė su jįs gimęs So. Bostone. Jo tėve-

nų dienų draugavo, būtent, p. 
Darata Preytytė su kapitonu 
Jonu Volkevičiu. Abu yra 24 
metų amžiaus. Kap. Volkevi- 
čius yra J. V. Air Corps.

Vyriausiu pabroliu bus J. V. 
laivyno komandierius Juozas 
Sawaska (Zagurskas), ponios 
Preytienės brolis, kuris grįžęs 
iš Pacifiko salų dabar atosto
gauja. Jis grįžta tarnybon šio 
mėnesio 15 d.

Žuvo Lietuvis Kareivis
Šiomis dienomis J. V. Karo 

Departmentas pranešė pp. J. 
Buckum, gyv.’ 26 Oolah Avė., 
kad jų sūnus kareivis Steponas 
D. Buckus užmuštas karo fron
te Prancūzijoj. Pereitą savaitę 
buvo pranešta, kad jis sužeis
tas liepos 6 d., bet dabar prane
šė, kad užmuštas. Gali būti jis 
buvo sužeistas ir nuo žaizdų mi
rė.

A. a. Steponas prieš D-dieną 
buvo Anglijoj kartu su savo 
broliu Andriu, bet dabar turi 
būti ir Andrius yra Prancūzijoj.

Šią savaitę komandierius Juo- 
; zas Zagurskas iš Bostono lėk- 
i tuvu buvo nuvykęs į New Yor- 
i ką, kur savo kalbomis Karo 
■Bonų Rallies’e pagelbėjo par-

27 Oolah 
jų sūnus 
sužeistas

Savaitę atostogų praleidžia duoti bonus. jonas yra labai į-
kps. narė p-lė B. Mažu- domus ir patriotingas lietuvis.

sūnumi 
ūky j.

kur nors Worcesterio 
A. D.

Administratorius Parduoda 
Stoką

411 VVASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Apačioje pasirašęs adminis
tratorius yra pasiruošęs priimti 
pasiūlijimus, perkant visus ar 
dalį 18-ka common stock of 
Bridgewater Workers Coopera- 
tive Association of Bridge- 
water, Mass. Šerų. Lapkričio 30, 
1943 buvo apskaitliuota vertė, 
pagal išduotos Certtfied Public 
Accountants apyskaitos kiek
vienas S525.45. Dividendų buvo 
mokama beveik 40% per perei
tus 1943 m. Dėlei tolimesnių in
formacijų kreipkitės:

Attorney I. Manuel Rubin, 
213 Main St.,

Brockton, Mass.

lis, kuris kiek metų atgal mirė, 
j buvo vienas organizatorių Šv. 
■Petro ir Povilo draugijos So.
Bostone.

Pereitą savaitę komandierius 
Juozas lankėsi So. Bostone pas 
pp. Praną ir Genovaitę Razva- 
dauskus, “Darbininke” ir So. 
Bostone Lietuvių Piliečių klube.

Šios savaitės pabaigoje vyks
ta į Lynn, Mass. dalyvauti savo 
giminaitės vestuvėse.

Kitas Lietuvis Kareivis 
Sužeistas

pp. Palevičiai. gyv. 
Avė., gavo žinią, kad 
Jonas liepos' 11 d.
Prancūzijoj. Dabar kareivis Jo
nas Palevičius randasi ligoni
nėje, Anglijoj, kaip jis rašo 
dabar savo tėvams. Jis dalyva
vęs invazijoj Normandijoj.

Kareivis Jonas turi tris bro
lius karo tarnyboj: Benjaminą, 
kuris buvo Afrikoj per du metu 
ir tarnavo Medical Corps; An
taną, kuris jau daugiau metai 
yra aviacijoj, ir Povilą, kuris 
šių metų sausio mėn. įstojo į 
Jung. Valstybių karo laivyną ir 
dabar randasi kur nors jūroje.

Kareivių Stepono D. Buckaus 
ir Jono Palevičiaus tėveliams 
reiškiame užuojautą.

AR JŪS MOKATE UŽ 
PASTIPUSI ARKLĮ?

Turėti mortgačių aukštomis palūkomis, ku
rie neapmoka išlaidų, taip būtų, kaip mokėti 
už pastipusį arklį.

Kodėl taip daryti.
Jei jūs turite senos mados mortgačių, kodėl 

nepasiteiriauti apie galimybes jį atnaujinti — 
perfinansuoti geresnėmis sąlygomis Mutual 
Savings Banke.

Palūkų procentai maži, mortgačius visuo
met eina žemyn, mokesčiai galima pritaikinti 
kiekvienam asmeniui, tinkamai jo kišęniui.

Mutual Savings Bank valdininkai maloniai 
sutiks su jumis tais reikalais pasikalbėti.

Kodėl tuojau neateiti ir pasikalbėti su vienu 
• iš jų?

Back the Attack — buy mor* Bonds than bsfor*

SEE YOUR

Mutual Savings Bank
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ŽINUTES
yra

DAKTARAI

Pirmadieni, rugp. 14 
pasninkas, — vigilija 
Dangų Ėmimo Panos 
šventę (Žolinę).

Rugp. 15 d., Žolinėje katali-

>'■/>,i >»■/ avz'tv/>VZavy /1,, Av/iilY / aV/iY/i

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Šou 4476

kams yra pareiga išklausyti šv. 
mišias.

d.,
prieš į
Marijos

VIETINES ŽINIOS

Šv. Petro par. bažnyčioje per 
Žolinę pamaldos įvyks sekamo
mis valandomis:

Mišios — 5:30, 6, 7, 8 ir 9; 
salėje — 6 ir 7:30. Mišparai 
7:30 vai. vak.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis ‘After a dip in the pool at the playground during the New York hot 
•pell, little Irene Krzton, aged 9, lošt her way to the meat dealer’s 
where she started out to turn in her family’s used fat. Patrolman 
Joseph Wareham came to her rescue and started her off in the right 
direction, assuring her that no matter how hot the weather, fat saving 
mušt go on, because used fat is essential in the manufacture of so 
many Vitai war products

4
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MŪSŲ VAIKAI

— Tėveli, nupirk man knygų-* '
tę apie mažų vaikų auklėjimą.

— O kam tau, Juozuk, ji rei
kalinga ?
— Aš norėčiau įsitikinti, ar

Kaip žinoma, Naujos Anglijos Lietuvių Konferen
cija, įvykusi liepos 4 d. š. m., So. Boston, pasiuntė pri
imtas rezoliucijas pavergtos Lietuvos ir kitais svar- tėvelis mane tinkamai auklėja, 
biais klausimais Lietuvos pareigūnams, J. V. prezi
dentui, valstybės sekretoriui, senatoriams ir kongres- 
manams. Jau nuo kaikurių gavo atsakymus. Čia pa
duosime kaikuriuos laiškus visuomenės žiniai.

Liepos 31 d., 1944 m.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DR. AMELIA E. RODD
OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D..
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Nauji kunigai Feliksas Kens
tavičius ir Simonas Saulėnas 

į dalyvaus šios didžios šventės 
' pamaldose. Kun. Saulėnas gie- 
! dos Tretininkų Brolijos gerove' 
I šv. mišias 7 vai. ryte. Kun. 
t Kenstavičius giedos šv. mišias 
8 vai. ryte už brolius kareivius 
Juozą, Joną Krimaičius, ku- 

, riuodu jau dveji metai kaip iš- 
; tikimai tarnauja Dėdei Šamui. 
1 Kun. Kenstavičius atgiedos 
' mišparus 7:30 vai. vak., su klie- 
: rikų asista.

Nauji kunigai suteiks susi-
! rinkusiems savo primicijų pa- 
• laiminimą po šv. mišių 7 vai., 
8 vai., 9 vai. ir vakare po miš
parų.

Raginame visus nuoširdžiai 
pasimelsti per Marijos laimėji- 

i mo šventę.—
j Visoms lietuvių kolonijoms 
, reikalinga suorganizuoti šalpos 
skyrius Lietuvos žmonėms nuo 

i karo nukentėjusiems ir teikti 
jiems galimą pašalpą. Šiuo 
svarbiu reikalu įvyks masinis 
susirinkimas bei visuomeninės 
prakalbos rugp. 16 d., 8 vai. v., 

! bažnytinėje salėje. W. 5th St.
Dr. K. Pakštas yra pasižadėjęs 
kalbėti šiam susirinkimui.

. Prašome visų ateiti.

Žuvo Kareivis Uleckas

r

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Parapijos išvažiavimo fondan 
aukavo Liudovika Salavinienė 
$5.00, Pranas Bacevičius 2.00, 
Telesforas Znotinas ir jo ma- 

,mytė Barbora po 1.00. Ačiū. I
Dabar tan fondan yra įplaukę 

; aukų S850.60.

8
Rugp. 7 d., septynių dešimtų 

metų močiutė Agota Uleckienė 
gavo telegramą iš Washingto- 
no, pranešanti, kad jos antras 
sūnus žuvo fronte, Prancūzijo
je — “Killed ih action”, liepos 
mėnesy. Ji pirmiau, gyveno 91 
Baxter St., So. Bostone, dabar 
gyvena pas savo dukterį Mika
lauskienę, 5 Carson St., Dor- 
chestery. Jos sūnus Jonas yra 
žuvęs, jūroje, lapkr. mėn., 1942. 
Trečias ir paskutinis sūnus An
tanas tarnauja Dėdei Šamui da
bar Anglijoje.

Gedulingos pamaldos už vėlę 
kareivio Prano įvyks Šv. Petro 
par. bažnyčioje, rugp. 12 d., 
vai. ryte.

Melskimės vieni už kitus.

8

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

ŠURUM-BURUM
Alčiauskų Sūnus 

Dingęs

American Pešt Control
Exterminators of Household 

Pests
65 L Street ŠOU 1324

So. Boston, Mass.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
ruošia taip vadinamą ŠURUM- 
BURUM — BAKERY SALE 
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos salėje, 492 
E. 7th St. Kviečia visus iš anks- 

• to ruoštis ir dalyvauti.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

----------------L- - -------------gi --------- 1
■----- l!l

CASPER'S
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Gerb. A. Neviera,
30 Codman Street, 
Dorchester, Mass. 
Gerbiamasis,
Šiuo dėkoju už prisiųstą man Naujosios Anglijos Lie
tuvių Konferencijos, įvykusios liepos 4 d., 1944 m., pri
imtos rezoliucijos nuorašą.

Jonas Budrys,
Generalis Konsulas.

AMERICAN RED CROSS, VVashington 13, D. C. 
Mr. A. P. Neviera
Secretary
30 Codman Street

| Dorchester, Mass.
Dear Mr. Neviera:

i

Į 
riūnai, lydimi pp. A. ir Monikos 
Pivoriūnų iš Jamaica Plain ir 
pp. J. ir Antanino Uždavinių iš 
Norwoodo.

Atsilankymo proga, kanadie-į 
čiai pp. Pivoriūnai užsiprenu-' 
meravo metams “Darbininką”, 
nusipirko Liurdo knygą, kun. 
Pr. M. Juro maldaknygę “Didy
sis Ramybės Šaltinis” ir kitų 
daiktų. Pp. Pivoriūnai šioje ša
lyje svečiuojasi pas savo brolį 

1 ir brolienę Pivoriūnus ir kitus 
gimines.

Tą dieną lankėsi iš Lawrence, į 
Mass. ilgametis “Darbininko” i 
skaitytojas p. Feliksas Krance
vičius. Atsilankymo proga au
kojo $1.00 spaudos reikalams. .

pp. Alčiauskų, gyv. Dorches
ter, sūnus Alfonsas, kuris buvo 
Jung. Valstybių aviacijoj ir ku
ris jau buvo užsitarnavęs leite
nanto laipsnį, dingo laike karo 
veiksmų kur nors Europoje.

Mes giliai užjaučiame pp. Al- 
čiauskam ir linkime, kad jie 
gautų linksmesnę žinią, būtent, 
jog jų sūnus, Įeit. Alfonsas'yra 
gyvas ir sveikas.

Žuvo Kapitonas Ali. 
Žurauskas

Trūksta Vaistininkų

PAIEŠKOMOS 
GIMINĖS

Sekanti ašmenys labai svar- 
. biam reikalui yra paieškomi: 
' Vincentas Staszkūnas, seniau 
! gyvenęs adresu Wyoming Avė., 
1084 Enetes Boro, Pittston, Pa. 
ir George Zienouskas, seniau 
gyvenęs adresu 601 Washing- 
ton, Avė., Waterbury. Conn.

Viršminėti asmenys arba jų 
pažįstami prašomi tuojaus 
kreiptis šiuo adresu:

MR. B. STAŠKUNAS 
3013 So. 6th St. 
Milwaukee ,Wis.

l

I want to thank you very much for sending me a copy 
of the resolution adopted by the New England Lithua
nian Conference on July 4 this year. It is hardly neces- 
sary for me to tell you how appreciative Red Cross is 
of your support and interest. You mušt know that it is 
the friendly support and co-operation of groups such 
as yours that helps to make Red Cross the great huma- 
nitarian organization that it is.

Sincerely yours,
Harold G. Anthony

Director of Publicity.

Offices of Minority Leader 
House of RepresentatiVes 

Washington, D. C.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS
Atsišaukite į “Darbininko' 

redakciją, 366 W. Broadway, 
, So. Boston 27, Mass.. laišku.

IŠSIRENDAVOJIMUI 3 kam
bariai. balta sinka ir pečius, 
South Bostone. Telefonuokite 
South Boston 2772.

PARSIDUODA ligonine lova, 
naujos mados. Atsišaukite — 
Antanas Navickas, 32 Juliette 
St., Dorchester, Mass. (^-8-11)

July 26, 1944 Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
lnsured and

Bonded
Local 4. Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Joseph W. Martin, Jr.
14th Dist. Massachusetts

Mr. A. Nevieraj
130 Codman Street
i Dorchester, Massachusetts
Dear Mr. Neviera:

: Thank you for sending me a copy of the resolution 
; adopted at the New England Conference of persona of 
• Lithuanian descent. I am pleased to have this.
With kind regards, I am

Sincerely yours,
Joseph W. Martin, Jr.

Perkins Marke!
P. Baltruiiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

American Pharmaceuti- 
cal Association apskaičia-i 
vimu iki 1945 metų truks 
apie 6,500 praktikuojan
čių farmaceutų (vaistinin
kų). Jeigu neatsiras dau
giau studentų, kurie į 
trumpą laiką baigtų far
maceutų mokslus, tai tas 
trūkumas bus dar dides
nis.

Howard C. Newton, Mas-{ 
i sachusetts College of 
Pharmacy viršininkas, pa
duoda sekančias priežastis 
dėlko yra toks didelis trū
kumas. Pirma, karas. Apie 
14,000 vaistininkų yra 
ginkluotose jėgose ir iš to 
skaičiaus galima tikėtis 
mažiau kaip 10,000 po ka
ro grįš į vaistininkystę. 
Antra, po karo bus dau
giau pareikalavimų vaisti
ninkų į atstatymo centrus 
dėl sužeistųjų veteranų. 
Trečia, jau dabar yra dau
giau pareikalavimų vaisti
ninkų į ligonines, o po ka
ro bus dar didesnis parei
kalavimas, kuomet ligoni
nės, kurios dabar yra sta
tomos, bus užbaigtos sta
tyti. Ketvirta, daugiau 
farmaceutų reikalaus vai
stų ir farmaceutiškų reik
menų dirbtuvėse.

Dabar yra didesnis susi
rūpinimas pagelbėti stu
dentams baigti Pharmacy 
kolegijas. The American 
Foundation for Phąrma- 
ceutical Education duoda 
finansinę pagalbą kolegi
joms ir padaugina stipen- 

’dijas, kad paakstinti jau
nus vyrus mokytis farma
ceutų mokslus.

I

Pp. Žurauskai iš karo vadovy
bės gavo liūdną telegramą, kad 
jų mylimas sūnus, kapitonas 
Alfonsas žuvo-Prancūzijoje ka
ro veiksmuose. Jis pirmiau su 
savo tėveliais gyveno 
5th St., So. Bostone.

711 E.

1944 m. rugpiūčio mėn. 7 d.
Mr. A. Neviera, Rašt.
30 Codman Street
Dorchester, Mass.
Gerb. p. Neviera:
Šiuomi pranešu, kad Jūsų Rezoliucija iš Naujos Ang
lijos Lietuvių Konferencijos buvo priimta.
Jūsų Rezoliucijų Komisijai ir Konferencijai priklauso 
daug kredito už parašymą ir priėmimą tokios puikios 
Rezoliucijos šiame svarbiame momente.

Su pagarba,
Antanas O. Shallna,

Lietuvos Garbės Konsulas Boston’e.
AOS:G

(Bus daugiau)

DIAMOND CAFE

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus. 

Hanna Exterminating Co.
Our Products For Sale 

Box 16, 
165-A Warren St. 
Roxbury 19, Mass.

*

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbta 253T

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias. adLANKĖSI

I

Exckisive Būt Not Expensive
SPECIAL
During August 
i n our Modern
Beauty Salon

Reg. 010
PERMANENT WAVE

J.
iš

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Firm Long lasting 
permanent wave 

While you rel«.x in 
glamorous surrounaings.

z‘-

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway — So. Boston 27, Mass.-

J

Pirmadienį, rugp. 7 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi p. 
Antanas Tumonis iš Albany, 
N. Y., lydimas p. Vinco Baluko- 
nio, nuoširdaus “Darbininko” 
rėmėjo, p. Antanas Tumonis y- 
ra “Darbininko” skaitytojas.

Tą pačią dieną lankėsi pp. 
Sestavickas ir Strašunskas 
Norwood.

Antradienį, rugp. 8 d. lankėsi 
p. Domininkas Gurklys iš Mon- 
treal, Canada, lydimas savo te
tos p. S. Glineckienės (Gurkly- 
tės). gyv. So. Bostone, p. Gurk
lys atvyko pas savo giminai
čius pp. Glineckius praleisti a- 
tostogas ir atnaujinti pažintis 
su kaikuriais So. Bostoniečiais.

Trečiadienį, lankėsi kanadie
čiai pp. Jurgis ir Sofija Pivo- Pirk Dcfcnse Bonds ir Stamps!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas I

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
| 2S8 Vest Broadway, South Boston, Mass.

t

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3980

*
F. E. Zaletskas

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

D. A. Zaletskas.
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas diena ir naktj ? 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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BYTINIU
VALSTYBIŲ ZIMBS
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NEW BRITAIN. CONN. Reimanas Matulevičius (Matu
lis) rašo savo žmonelei iš užsie
nio. kad jis kur nors Pranciūzi- l 

Įjo’j gyvenąs lapių uolose. Ed- 
■vardas Pauža rašo saviesiems.
kad buvęs Romoje ir Vatikane 
ir gavęs šv. Tėvo palaiminimą. 
Jis sako, kad jam bus tai atmin
tina diena. T. M.

i
i 
t Į

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO . i 
Rugp. 4 d., šv. Andriejaus lie-i 

tuvių par. svetainėje įvyko šv.. 
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. į kurį atsilankė ir kun. A. 
Tamoliunas ir. pirmininkei pa
kvietus. atkalbėjo maldą. Rašt. 
C. Valinčienė perskaitė pereito 
susirinkimo protokolą.

Nutarta ruošti “laimės vaka
rą" rugsėjo 3 d.. 4 vai. po pietų, 
parapijos salėje. Pelną skirti į- 
vairiems labdaringiems dar
bams, kaip tai Lietuvos reika
lams. Gaila, kad iki šiol dar ne
suorganizuotas Suvienyto Lie
tuvos Šelpimo Fondo skyrius. 
Laukiame. Vadai turėtų susirū
pinti.

Šios kilnios draugijos narės, 
žinodamas, kad Tėvai Pranciš
konai atidarė naują vienuoly
ną Maine valstybėje, paskyrė buvo 'veik
auką tam vienuolynui S10.00. 
Paskyrė auką šv. mišioms Ėmi
mo į Dangų P. M. šventėje, 
rugp. 15 d. taikos ir Lietuvos 
intencija.

Narės pasižadėjo sunešti do
vanas “laimės vakarui-’. Tiki
mės. kad ir kitos narės, kurios 
dar iki šiol nepasižadėjo, pasi
žadės.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Šv. Jurgio metinis par. pikni

kas įvyko rugpiūčio 6 d.. Klaš- 
čiaus parke Maspethe, N. Y. 
Šiais metais piknikas buvo įdo
mus tuo. kad filmininkas Motu
zas. pikniko dalyvius filmavo į 
judamus paveikslus, kurie vė
liau bus rodomi lietuvių koloni
jose.

Šiais metais daug žmonių ma- 
tesi iš kitų parapijų bei miestų. 
_________ _ visi užimti ir 
žmonės, šnekučiuodamiesi, my- 

L“’ lėjosi vieni su kitais. Nuotaika 
visų buvo graži.

Ketvirtą vai. prasidėjo prog
rama. Žymiausią dalį užėmė lie
tuviški šokiai, kuriems vado
vavo Bronė Brundzienė. Jauna- 
mečių šokėjų rūbai gražūs, dau
gelio iš Lietuvos atgabentos 
medžiagos, veik visą turėjo 
gintarinius karolius, galvos

1 1
L "

Argentiniečiai sniego kalnų kariai iškilmingame parade Buenos Aires 
gatvėmis su pašliūžomis ir sniego baltumo uniformomis.

9
mėjo jaunimo tarpe. ' vimų, šokių ir draugiškų suėji- rus miestas Italijoje palyginus

Karalium išrinktas par. kolek- mų turėję, šiuo tarpu jau turi su kitais, bet su maistu tai pro- 
i torius S. Jakubčionis — gavo naują savininką, būtent, p. Jo- blema, gi drabužio nerasi par- 
1.194 balsų: karaliene S. Lica- ną Norkūną. Pirmieji savinin- davimui ir nenusipirksi, jei rei- 

į to - Adomeniūtė gavus 850 bal- kai pardavė šią vietą, ir labai kia. . S-ta.
sų. Karalaitis N. Kralikauskas. džiugu yra, kad ir vėl lietuvis 
altoriaus tarnautojas. gavo' atpirko. Tokiu būdu mūsų kolo- 
2.751 bal. Kiti po mažiau. Kara- nijos lietuviams bus patogu ir 
laite Eugenija Karpiūtė, darbš- malonu praleisti vasaros diene- 

|ti sodalietė. gavo 4.852 balsus! les. Naujas savininkas Jonas
L. Kazlauskaitė 4.048 bal.; Te- Norkūnas yra

BRIDGEPORT, CONN.

Sa.jungiečiu Susirinkimas
Rugpiūčio 7 d. įvyko Moterų taiP Pat skoningai padabintos. 

Sąjungos kuopos susirinkimas. " - -
Sąjungietės taip pat nutarė mat turėjo progos praktikuotis 
ruošti “laimės vakarą" rugsėjo 
24 d., po pietų, parapijos sve
tainėje. Tikslas naudingas, bū
tent. pelnas skiriamas bažnyti
nių rūbų įtaisymui parapijos 
auksinio jubiliejaus proga. Jau 
kaikurios narės tam tikslui au
kavo. būtent: A. Žemaitienė 25 
dol.: A. Gutauskienė. Danesevi- 
čienė ir A. Grigutienė po S5.00: 
K. Navickienė 10 dol. Beabejo 
atsiras ir daugiau aukotojų.
Garbė joms!

Musų Kareivėliai
Šiomis dienomis

Jos atliko savo užduotį puikiai, i

nes šią vasarą jau ketvirtą kar
tą jos dalyvauja programose: 
Lietuvių Dienoje, svetimtaučių 
tarpe Prospect Park.Brooklyne, 
Lmdene rengiamoj radio prog
ramoj ir šiandien. Šoko: Sukti
nį. Noriu Miego, Kalvelį. Suk
čių ir Kepurinę. Geriausio joms 
pasisekimo. Po tam tęsėsi jau
nuolių Įvairi sporto dalis, kuriai 
vadovavo muz. J. Brundza.

Prie gražiai papuošto stalo, 
Jaunos šokėjos buvo visu kuom 
: vaišinamos.

Buvo įdomios karališkos šei- 
leitenantas mos rinkimas, ypač tos pasižy-

sūnus p. Vlado 
resė Razickaitė 3.951 bal.; šios ir Gertrūdos Norkūnų, kuris ti- 
dvi pastarosios S/UrSi™ g1'”-' 
pės. Kiti po mažiau.

Išrinktieji gavo vertingas do
vanas.

Klebonas kun. Paulionis dar
bavosi priiminėdamas balsus, o 
kun. V. Pinkus rašinėjo lentoje 
jų lenktyniavimo balsus. Be 
vietinių kunigų matėsi kun. Si- Norkūną ir 
tavičius. kun. Malakauskas iš 
New Yorko ir kun. P. Bulovas, 
MIC.

Jaunimas šoko ligi vėlumai 
prie geros Pavydžio orkestros, 
kurie net iš Elizabeth, N. J.

Tvarka visur buvo graži, 
važiavo.

iš šokėjų gru- kis visiems maloniai patarnauti. 
Jau pradėjo remontuoti svetai
nę ir viešbutį, kad viskas būtų 
tvarkoj dėl rugsėjo 3 d., kada į- 
vyks Amerikos Lietuvių Tary
bos Conn. apskrities išvažiavi
mas.

Sveikinam naują savininką, J. 
linkim geriausių 

sėkmių ir sveikatos užlaikyti 
šią vasarvietę.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, kuris suorganizavo, 

, Bridgeporte Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių Fondo skyrių, jau ga
vo savo numerį, būtent, 8-tą. 
Tuojau bus sušauktas bendras 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyriaus narių ir 
draugijų narių susirinkimas, 
kur bus apkalbėtas Lietuvos 
pabėgėlių šalpos darbas. Ruoši
me prakalbas ir rinksime dra
bužius.

A. A. Howard Harris
šeštadienį, rugpiūčio 5 d. iš 

mūsų bažnyčios buvo, palaidotas 
svetimtautis a. a. Howard Jef- 
ferson Harris. Nors nabašnin- 
kas buvo Amerikonas, bet jis 
buvo vedęs lietuvaitę Rožę Ba
rauskaitę. Gerai atsimenu, kada 
jie abudu ėmė šliūbą mūsų baž
nyčioje. Gyveno sutikime, buvo 
susilaukę trijų kūdikių, ateitis
•

atrodė šviesi, kaip visai netikė
tai a. a. Harris puolė auka šir
dies ligos. Paliko didžiausiame 
nuliūdime savo žmoną, vaike
lius ir kitus gimines.

Kun. dr. Mendelis atnašavo 
šv. mišias ir, kadangi tarp pa
lydovų buvo daugiau anglų, ne
gu lietuvių, tai trumpas pamo
kinimas buvo angliškai. Palai
dotas Holy Redeemer kapuose. 
Juozas Kašinskas patarnavo 
laidotuvėms.

A. a. Harris buvo malonaus tikrai didelė nelaimė 
būdo žmogus. Per ilgus metus nuostolis jo tėvams, arkivysku- 
dirbo American Brcwery Co.' pijai ir visiems, kurie jį pažino. 
Visi, kurie vcLoaį pažino, ger- Amžiną atilsį duok jo vėlei, 
bė jo asmenį, tad ir laidotuvėse Viešpatie! L. V.

Per du ar tris metus kas rytą 
ateidavo iš Šv. Marijos Semina
rijos mūsų bažnyčion atnašauti 
šv. mišių kun. Jokūbas Regan. 
Šis dievobaimingas kunige! :s 
baigė aukštesnius mokslus 
Johns Hopkins garsiam Univer
sitete. Turėjo trečiadienį va-

I

'°įžiuoti pas tėvelius į Dubuąue, 
Iowa, atostogoms, šeštadienį 
buvo karšta diena, ir jis nutarė 
eiti maudytis. Nors ir gerai mo
kėjo plaukti, nors nebuvo vie
nas. niekas nežino kas jam at
sitiko vandenyje, kad jis buvo 
ištrauktas negyvas, prigėrė.

Pašarvotas šv. Marijos semi- 
: narijoj. jis buvo daugelio lietu- 
i vių atlankytas, ypač altoriaus 
i tarnų, kuriems jis buvo gerai 
žinomas. Kūnas pirmadienį bu
vo išsiųstas tėvams. Tai buvo 

ir didelis

bė jo asmenį, tad ir laidotuvėse 
dalyvavo gan gausus būrys 
žmonių. Jo liūdinčiai žmonai ir 
visiems šeimos nariams reiškia
me gilią užuojautą, o už miru
sio vėlę visus kviečiame tarti 
dievobaimingą amžiną atilsį.

at-

NEW HAVEN, CONN

Pas savo gimines Antaną ir 
Petronėlę Mačiulaičius atosto
gas praleidžia p-nia Mačiulienė 
su dukrelėmis ir sūnum iš 
Woodhaven, L. I. Malonu buvo 
pasimatyti su viešnia ir prisi
minti draugiškai praleistas die
nas. M.

sarmata šiais 
ant stulpų to- 

nes žemina vi-

MEW BRITAIN, CONN.

Kardok

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

TAVERN

Šią vasarą neįvykus parapijos 
išvažiavimui, klebonas aplankė 
parapijiečius, prašydamas pas
kirti savo aukelę. Kaip visuo
met, taip ir šiame atvėjuj kle
bonas neapsivylė, nes visi para
pijiečiai nuoširdžiai sutiko ir 
aukas įteikė. Viso aukų surink
ta SI,150. už ką klebonas širdin
gai dėkoja visiems ir visoms.

Parapijos bazaras įvyks spa- 
I lių mėnesį, prie kurio jau mūsų 
i darbštus klebonas, kun. E. Gra- 
i deckas ir komisija ruošiasi, ir 
i kviečia visus parapijiečius pri- 
I sidėti aukomis ir darbu.

Leitenantas Juozas Šilkas ra
šo savo tėveliams Juozui ir Jad
vygai Šilkams laišką iš Italijos, 
kuriame praneša, kad jau suka
ko du metai kaip tarnauja už
jūryje, ir ta proga gavo 5 die
nas atostogų, kurias praleido 
Romoj. Aplankė Jo Šventenybę 
Popiežių, kuris suteikė palaimi
nimą jų grupei, 
penki, ir “labai 
viškai mumis 
Juozas. “Aš esu
kad gavau progą pabučiuoti Šv. 
Tėvo žiedą. Aplankiau Šv. Pet
ro baziliką ir kitas įžymias vie
tas. Vakare mums yra ruošia
mos vaišės”. Tėveliai džiaugia
si. kad jų sūnus yra sveikas ir 
gavo progą aplankyti Šv. Tėvą 
ir Romos miestą.

NEW BRITAIN, CONN
Sgt. Paužai su kitais teko ma
tyti Popiežių ir išgirsti malo

ningą jo balsą.
Užėmus Romą, susibūrė apie 
500 kareivių ties Vatikanu, bet 
iš jų tik 50-čiai teko pamatyti 

Šventąjį Tėvą.
Tarp tų laimingų rinktinųjų 

50 kareivių, buvęs ir Sgt. Ed
vardas T. Pauža, Army Air 
Corps, iš New Britain, Conn., 
kuris po 20 mėnesių Dėdės Ša
mo tarnyboje, buvo dideliai su
žavėtas ir jautėsi be galo lai
mingas, kad buvo teikta proga, 
kartu su kitais, gauti audienci
ją pas Popiežių Pijų XII, jį re
gėti ir klausytis 
balso.

Sgt. Eduardas 
šydamas vienam
reiškia, kad ceremonija buvusi 
įspūdinga ir jo gyvenime pali
kusi neišdildomus atminimus. 
Popiežius Pijus XII palaimino 
visą jų grupę, ir nužengdamas 
nuo sosto, į kareivius prakalbė
jo anglų, prancūzų ir italų kal
bomis. Šventasis Tėvas išreiškė 
viltį, pasitikėdamas, kad
vienas iš jų grįš į mylimųjų sa
vo tėvų namus ir gyvenimą pa- 

• grįš krikščioniškais idealais.
Sgt. Edvardas T. Pauža su 

kitais taip pat aplankė ir tą bal
koną, nuo kurio buvęs H duče 
Mussolini rėždavęs “spektaku- 
liarias savo prakalbas”, bet 
seržantas apie tai nieko neiš
reiškęs ir nutylėjęs.

Anot Sgt. Paužos, dabar Ro
ma gana apvalyta ir gana šva-

Aną sekmadienį teko matyti 
iškabintą garsinimą prie pat 
bažnyčios durų, tai lietuviškų 
komunistų “vado” paveikslas 
iš Brooklyno, kad atsilankys su 
misija. Tikrai 
laikais kabinėti 
kius paveikslus, 
sus lietuvius.

Pas mus, kaip ir visur, karš
čiai, bet kadangi pajūris ant 
vietos, tai nedirbantieji laiką 
leidžia prie jūros besimaudyda-- 
mi.

Piknikų šį metą negirdėti. Vi
si tik laukia karo užbaigos. Kai 
kurios šeimos gavo liūdnus pra
nešimus iš karo fronto, kad 
vieni sužeisti, o kiti kur tai 
dingę. Tik p. Bernotas, kurio 
sūnus Juozas yra Italijoj ir 
duktė slaugė, džiaugiasi gavęs 
laišką, kad sūnus lankėsi net 
Romoj, ir sveikas laukia karo 
užbaigos. Juozas buvo šv. Jur
gio parapijos choro daininin
kas. Choristai prašo Dievo pa
laimos Juozui sveikam sugrįžti 
i Bridgeporto jaunimo tarpą ir 
vėl linksmai giedoti ir dainuoti.

Sveikiname—Ilgiausių 
Metų!

Pirmadienį, rugpiūčio 7 d. p-lė 
Ona Kupinaitė iš Curtis Bay pa
ėmė sau už vyrą leitenantą Rai
mundą Malone. Šliūbas buvo su 
mišiomis 10 vai. rytą. Kun. kle
bonas dr. Mendelis priėmė jau
nųjų ištikimybės įžadus ir at
našavo šv. mišias. Liudytojais 
buvo jaunojo draugas svetim
tautis ir jaunosios sesutė An-! 
tanėta. Jaunosios mamytė ir j 
broliukas priėmė šv. Komuniją 
per mišias.

Vestuvės buvo kuklios bet 
ia" f gražios. Kurie matė, gėrėjosi, 

kad taip katalikiškai jaunieji 
pradėjo savo vedybinį gyveni
mą. Sveikiname naujavedžius ir 
linkime geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus abiem.

Juozas Kasinskas į
i Ine. j

Laidotuvių 
Direktorius

' Patarnavimas Dieną ir Naktį į

602 Washington Blvd. I
į BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
i Llmosinai dėl visokių reikalų >

TYPICAL—This photo of WAC 
Lucille Willkey, Love Field. 
Tex., together with descriptive 
essay by her fiance, Cpl. Berme 
Berman, won prize in Harry 
Conover contest to find typical 
WAC. Two weeks after con

test they were married.

maloningo jojI

T. Pauža, ra- 
savo draugui,

kurioje buvo 
maloniai ir tė- 
priėmė”, sako 
labai linksmas.

kai

Per 55 metus šis mažas vagonėlis išstovėjo prie tū
lų Colorado valstybėje uždarytų anglių kasyklų vartų. 
Šie du angliakasiai darbininkai atradę, kad tas vago
nėlis yra gerame stovy ir jie jį atiduoda karo reika
lams. . __

Sea Cliff Inn vasarvietė, ku
rios savininkai buvo mūsų kolo
nijos gerai žinomi veikėjai p 
V. Norkūnas ir p. F. Rumskas. 
ir kur lietuviai yra daug gra
žių parengimų, kaip tai išvažia-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS”
Metam* kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai. surinkę tris naujas "Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą "Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir 
"Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS”
duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, 
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

Franeiscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

pa-

Šie tankų pliėriiniai diržai rasti Italijoj prie Anzio, 
matomai jau buvę, nebereikalingi. Nes tankai sudau
žyti ir fiacių palikti diržai liudija jų negreitą atstaty
mą. ‘r'wr




