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Brockton, Mass. — Sek
madienį, rugp. 13 d., 11 
vai. rytą kun. Feliksas 
Kenstavičius atnašavo pir
mas iškilmingas šv. mišias 
Šv. Roko lietuvių par. baž
nyčioje. Pamokslą pasakė 
kun. A. Abračinskas iš So. 
Bostono. Dalyvavo ir asi
stavo svetimtaučiai kuni
gai, seminaristai ir vieti
niai kunigai — F. Norbu- 
tas ir J. Petrauskas. Kleb. 
kun. J. Švagždys dėl ligos 
negalėjo dalyvauti.

Choras, vadovaujamas 
p. Guzevičienės (Šerintai- 
tės), gražiai giedojo šv. 
mišias ir giesmes. Solo 
giedojo p. K. Barauskas iš 
So. Bostono, ir varg. p. 
Guzevičienė.

Po šv. mišių kun. Felik
sas Kenstavičius suteikė 
kunigišką 
pirmiausia 
klierikams 
motinėlei,
tei, o po to visiems ki
tiems.

Pamaldos buvo iškilmin
gos ir įspūdingos.

VOL. XXIX —

f Šie vežimai vadinasi Weasels. Jie eina lygiu greitumu per balas, vandenį, smėlį, sniegą ir t:. 
Tai Dėdės Šamo armijos parankūs tarnai. 

palaiminimą, 
kunigams,. 

ir savo senutei 
broliui ir sesu-

Mirė Pranas Gineitis

i

Londonas, rugp. 14—So- ir kitų Pabaltijo valstybių 
i vietų raudonosios armijos j patriotai, prasidėjus Vo-

(LKFSB) Iš Lietuvos daliniai dabar veda smar-; kieti jos - Rusijos karui 
per Raudonąjį Kryžių atė-: klausias kautynes prieš (1941 m. puolė okupantus 

Vokietijos nacių karo jė-. bolševikus. Vien Lietuvoje 
gas Estijoj, Latvijoj ir supilta apie trys tūkstan- 
Lenkijoj. ! čiai naujų kapų. Išlaisvinę

Maskvos žinios sako, kad Kauną, Vilnių ir kitus 
dešimtys tūkstančių lietu- Į miestus, paskelbė Lietuvą 
vių, estų ir latvių jungiasi'vėl nepriklausoma. Ta
še raudonąja armija prieš čiau naeiai tą nepriklauso- 
Vokietijos nacius ir vedamybę užgniaužė. Lietuvos 
atkaklią kovą. | patriotai visą laiką kovojo

Lietuvoje didelių per-. prieš Vokietijos nacius ne 
mainų nėra. Atrodo, kad dėlto, kad jie norėtų pa- 
Lietuvoje kautynės susilp- tekti į Rusijos okupaciją, 

i nėjo. Abiejų kariaujančių bet kad atgauti savo tėvy- 
šalių kariuomenės Lietu- nei Lietuvai laisvę ir ne- 
voje nedaro pažangos. priklausomybę.

Lenkijoj smarkesnės Sovietų Rusijos vyriau- 
kautynės tarp raudonosios !sybė turėtų imti dėmesin 
armijos ir nacių karo jėgųį Pabaltijo valstybių patrio- 
yra ties Lomža ir Varšu- tų pastangas nusikratyti 

kaip tik iš

VVashington, D. C., rugp. Kinijos, ir pasaulinį 
14 — Sir Alexander Cado- 
gan, Britų pastovus užsie-

FIVE CENT3

Vokiečiai Apleidžia Normandiją
4,000 Alijantų Bombanešių Puolė 

Vokiečių Centrus

į Alijantų Bombos Privertė Vokiečius
Bėgti

teis-

jo žinia, kad Tauragnuose 
mirė Pranas Gineitis— dė
dė amerikiečiams pažįsta
mo Kazio Gineičio. Grei
čiausia, tą šviesaus atmi
nimo Lietuviškos liaudies 
sūnų į kapus be laiko nu
varė karo sunkumai. Į Si
birą buvo išvežti jo sūnai: 
kapit. J. Gineitis, mokyto
jas Pr. Gineitis (Sibire mi
ręs) ir dukerys: agron. M. 
Žulienė ir O. Prunskienė.

Veikli Lietuvaitė 
Kandidatas {Kolektorius

p. Ona Yakavonyte,
gyv. Sawtelle Avė., Montello. 
Mass.. yra pasižymėjus veikimu 
ne tik lietuvių tarpe, bet ir ki
tataučių. ypač darbininkų orga
nizacijoj — Brotherhood of 
Shoe and Allied Craftsman, ku
ri atstovauja darbininkus batų 
dirbtuvėse.

Penktadienį, rugpiūčio (Au
gust) 18 d. įvyksta Brother-

yra ties Lomža 
vos apylinkėje. okupacijos ir,

Jeigu dešimtys tūkstan- Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
čiu lietuvių, estų ir latvių valstybių bus išstumti, 
talkininkauja Sovietų Ru- • naciai, pagelbėti toms val- 
sijos raudonajai 
kaip sako Maskvos žinios,; 
tai aišku, kad Pabaltijo sisakius 
valstybių patriotai nori 
nusikratyti nacių okupa
cijos tikėdamiesi, kad už 
ta savo pralietą kraują jie 
atgaus savo tėvynėms lai- dar energingiau gintų sa- 
svę ir nepriklausomybę, (vo kraštą nuo nacių, jeigu

Lietuvos patriotai, kaip ■gautų Rusijos valdžios už- 
" ~ ~ tikrinimą, kad jos nepri

klausomybė bus atstatyta. 
Į Lietuva niekad nenorėjo 
į ir nenori būti nei Vokieti
jos nacių, nei Sovietų Ru
sijos okupacijoj.

mą.
Prez. Roosevelto planą 

nių reikalų sekretoriaus Britai pradės svarstyti šią 
pagelbininkas, pareiškė, Į savaitę konferencijoj. Bri- 
kad Britų valdžia užgyrė tų planas kaikuriais sva> 
Prezidento Roosevelto pa-biais klausimais skiriasi, 
šaulio užtikrinimo planą,i tačiau pagrindiniai sutin-, 
kurį jis patiekė birželio 15 
d. š. m.

Sovietų Rusija, kuri bu
vo atsisakius patiekti raš
tu kokias nors sugestijas ( 
apie pasaulio taikos orga
nizaciją, šiomis dienomis 
plačiai išdėstė savo nuo
monę apie tokios organi
zacijos įkūrimą.

Amerikos planas yra su- America (Bendro šelpimo 
įdaryti iš visų Suvienytų Fondo). Dienotvarkėje — 
Tautų seimą, egzekutyvę sudarymas centralinio ofi- 
tarybą, kontroliuojamą so ir parinkimas jame 
Jung. Valstybių, Didžio- dirbsiančių asmenų, rink- 
sios Britanijos, Rusijos ir liavų reikalai ir kt.

Iš Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, rugp. 
14 — Alijantų lakūnų nuo- 

i latinis bombardavimas vo
kiečių pozicijų šiaurvaka- 

, rinėje Prancūzijoje priver- 
j tė dvi vokiečių armijas 
.bėgti, kad nepatekti į ne- 
, laisvę. Tas dvi vokiečių ar
mijas sudaro daugiau kaip 
100,000 kareivių. Vokie- 

: čiams liko tik siauras ke- 
jlias tarp Argentan ir Fa- 
laise, Prancūzijoj, pabėg
ti.

Alijantai, kurie jau paė
mė 115.000 vokiečių į ne
laisvę Prancūzijoj, taiko- 

j si paimti arba sunaikinti 
dar 100,000 vokiečių į va- 

j karus nuo Paryžiaus.
Vokiečiai bando pasiekti 

Seine, kur susistiprinę vėl 
gintų Paryžių.

Daugiau kaip 4,000 Ali-i
jantų bombanešių puolė los įrengimus ir matė Sai- 
Vokietijos lėktuvų ir gink- pan ir Marshall salose su
lų dirbtuves Brunswicke, žeistus kareivius. 
Russelsheime, Frankfor-
te, Kiel ir kitose vietose, sakė kalbą apie karo eigą
Taipgi amerikiečiai lakjh ir Jung. Valstybių pastan- 
nai, pasikėlę iš Italijos’gas laimėti pergalę.

i

ka tokį planą priimti.

Svarbus Suvažiavimas 
Hew Yorke

(LKFSB) Rugpiūčio 13 
d. New Yorke, Waldorf- 
Astoria viešbutyj suvažia- 

i vimas direktorių United 
Lithuanian Relief Fund of
A /T> J A 1 •
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puolė aerodromus, ardė 
tiltus ir kitus pastatus 
bombomis pietinėje Pran
cūzijoje ir Juogsalvijoje.

Prezidentas Aplankęs 
Hawaii Pasakė Kalbą

VVashington, D. C., rugp. 
14 — Prez. Rooseveltas 
buvo išvykęs į Havvaii sa
las, kur turėjo konferenci
ją su Pacifiko karo vadais 
— admirolu Chester W. 
Nimitz ir generolu Doug- 
las MacArthur ir kitais. 
Jis apžiūrėjo salą, kur 
prieš pustrečių metų japo
nai puolė ir dėl to puolimo 
Jung. Valstybės buvo į- 
trauktos į karą.

Prezidentas atvyko į 
Pearl Harbor liepos 26 d. 
ir savo kelionę baigė liepos 
29 d. Jis aplankė visus sa-

Sugrįžęs iš keliones pa-

CHURCHILL PASITARIMUOSE 
SU JUGOSLAVIJOS VADAIS

armijai,! stybėms atsistatyti.
Lietuva niekad nėra pa- 

už įsijungimą į 
Rusijos Uniją, 

gynė ir tebegina 
nepriklausomumo 
Lietuvos patriotai

Sovietų 
' Lietuva 
l savo 
į teises.

hood of Shoe and Allied Crafts-i- 
man valdybas ir kolektorių rin- ■ 
kimai. Balsavimo valandos: į- 
nuo 11 vai. rytą iki 8 vai. vaka- ! q- 
ro. Tik nariai su knygutėmis ir 
gerame stovyje galės balsuoti.

p. Anna Yakavonis. sekretorė'
i didelio ir įtakingo Stitcher'ių; 

lokalo. yra kandidatu i kolekto-! 
rius. Ji yra labai gerai žinom? i 
ir mylima darbininkų - darbi-! 
ninkių John Foote Shoe kompa-į 
nijoj ir labai aukštai vertinama į 
darbininkų organizacijos —; 
BSAC už jos gerą ir uolų sekre-1 
toriavimą lokale. Todėl rinki
muose p. Ona Yakavonyte yra 
užsitarnavus ne tik lietuvių dar
bininkų balsų, bet ir kitataučių.

p. Ona Yakavonyte pirmą 
kartą kandidatuoja j kolekto
rius. Taigi penktadienį, rugpiū 
čio (August) 18 d. yra proga 
visiems darbininkams įvertinti 
jos gabumus ir pasišventimą, 
balsuojant už Anna Yakavonis 
į kolektorius. Darbininkas.

Arkivyskupas Spellman 
Aplankys Cassino Kalną

Vatikano Miestas, rugp. 
14 — J. E. arkivyskupas 
Francis J. Spellman yra 
pasiruošęs aplankyti Cas
sino kalną, ant kurio sto 
vėjo istorinis Benediktinų 
vienuolynas, ir kuris, na
ciams įsistiprinus, alijan
tų bombomis buvo sunai
kintas.

J. E. arkivyskupas Spell
man vėl „turėjo privačią 
audienciia su Jo Šventeny
be, Piju XII.

Spėjama, kad kalbėjosi 
apie vienuolyno atstaty
mą.

BAISIOS SKERDYNES 
VARŠUVOJE

Londonas, rugp. 14 — 
Varšuvos požemio gen. 
Bor lenkų partizanai 
smarkiai susikirto su Vo
kietijos naciais kareiviais.' 
Kautynės buvo tokios 
žiaurios, kad lenkai prara
do labai daug kovotojų.

Lenkai, pradėję kovą su 
naciais Varšuvoje, tikėjo
si susilaukti pagalbos iš 
Sovietų raudonosios armi
jos, bet veltui. Tik po dvy
likos valandų kiek sulaikė 
nacių puolimus.

Iš gerai informuotų šal
tinių Londone sužinota, 
kad jeigu lenkai būtų gavę 
Alijantų nors 400 lėktuvų 
pagalbą, tai jie būtų išlais
vinę visą Varšuvos miestą.į 

Sakoma, kad Londone 
buvo suprasta, jog lenkų 
militarė vadovybė bandė 
gauti leidimą pasiuntimui 
daug parašiutninkų, kad 
pagelbėti gen. Bor’is kovū- 
nams.

Gen. Bor’is pranešimas 
sako, kad pereitą šeštadie
nį naciai sukoncentravo 
visas savo jėgas, kad su
triuškinti lenkų patriotų

Londonas, rugp. 14 — 
Šiomis dienomis Anglijos 
premjeras Churchill, mar
šalas Tito ir kiti alijantų 
ir jugoslavų vadais susi
rinko Romoj pasitarimui, 
praneša iš Algiers.

Italijoj veda smarkia ko-; 
va nepripažintos partijos, 
būtent, tos, kurios neieina 
i valdžią — Respublikonų 
ir Demokratų partijos, 
nrieš dabartine premiero 
Ivanoe Bonomi valdžią.

Kadangi antradieni Ita
lijos valdžia perima iš ali
jantų visą administraciją 
atvaduotose 1

I paramos iš konservatyvių 
: ir Su jungtos Kontrolės 
i Komisijos britų elementų. 
. Tas tik parodo, kad kairie- 
! ii neturi pasitikėjimo. Sa
koma. kad nesą abeionės, 
jog ir Vatikano viršinin
kai būtu patenkinti dau
giau. jeigu kairiųjų parti
jų atrresvviškumas būtii 
pažabotas, nes kairiųjų 
veikimas nesuderinamas 
su katalikybe.

Premieras Churchill da
bar gauna atsišaukimu iš 
visu Italijos partiiu. Res- 
oublikonų vadas Bandolfc 

teritorijose* Paciardi nfireiškęs, kad jis 
apleido Varšuvą, tai partijų kova dar labiau sifdėjes iš visur, jog Bri-

i 
I

i

bai didelius” nuostolius 
lenkų patriotų kariuome
nei.

Lenkai kaltina sovietus. 
Bet sovietai atsako į lenkų 

; kaltinimus, kad raudonoji 
armija ; x 
pareikšdami, kad Lenkijos! 
valdžios ištremime ir Len-i 
|kų Tautinio Išlaisvinimo
Komiteto nesutarimas pa-! 

i stoja kelią. Todėl sovietai į 
j neprisiima jokios kaltės. 
(Sovietai sako, kad lenkų 
valdžia ištremime niekad

padidėjo.
Socialistai ir komunis

tai. kurie šiomis dienomis 
susivienijo, smerkia De
mokratų partija, kaipo 
monarkistų. Tačiau vi-

tai remia monarkiją.

Hadai Nušovė Lenku 
Profesorių

Londonas, rugp. 14
siems yra žinoma, kad ge- (ONA) — Lenkų požemio 
ra monarkija yra daug ge- šaltiniai praneša, kad na

ciai sušaudė prof. Andre 
Tretiak , Lenkijos įžymų 
anglų kalbos ir literatūros 
autoritetą, kartu su kitais 
16 profesorių Varšuvos 
profesoriams seneliams 
name.

nebandė užmegsti santy- resnė už socialistinę-ko- 
kius su raudonąja armija. į munistinę diktatūrą.

Kaip ten nebūtu, bet len-| Italijoj kas
kart stiprėja — gauna 
daugiau pritarėjų. Todėl 
socialistai ir komunistai 
šėlsta. Kairiųjų spauda 
bando pateisinti valdžią 
dėl jos neveiklumo ir ne
rūpestingumo pagerinti 
gyvenimo sąlygas. Toji 
spauda kaltina alijantų 
administracija, kad būk 
paliaubų sutartis laiko su
pančiojus jų valdžios ran
kas.

Kairieji socialistai-ko- 
munistai tvirtina, k^.d de
mokratai gauną daugiau

Kaip ten nebūtu, bet len- 
! kai patriotai Varšuvoje 
' gelbsti sovietu raudonajai 
(armijai nugalėti nacius. 
Todėl, rodos, būtų natūra
lu raudonajai armijai dėti 
visas pastangas užimti 
Varšuvą.

Londonas, rugp. 14 — 
Britų Laivynas praneša, 
kad Britų, Kanadiečių ir 
Lenkų destrojeriai ir tor- 
peduojanti laivai nuskan
dino mažiausia 5 nacių lai
vus Prancūzijos vandeny-

jėgas. Naciai padare “la- no pakraščiuose.
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Katali-

tarvbos 
‘ Dr.

Tas pats ukrainiečių

.V. Pr. Švč. P. Marijos
Seserys.

Immaeulate Coneeption
Convent.

R. D. 1. Putnam. Conn.
Telef. — Putnam 1451

■VAIRIOS ŽINIOS
C

JAPONAI TURĖS PASIDUOTI 
BE INVAZIJOS

---------- / 
vakijos misija, kuri yra 
pasiruošus vykti į Angli
ją, laikinai apsistojo iš
laisvintame Rumunijos Į
mieste Cernauti. Toji mi-l 
sija vyks sudaryti kon
taktą su okupuota terito
rija ir su rusų karo jėgo
mis, kurios kaujasi su na-į 
ciais arti Čekoslovakijos.

Čekoslovakijos misiją, 
kurios pirmininku yra mi
nistras Frantisek NemecJ 
sudarys daugiau kaip 20 
narių. Turės keturius po
litinius patarėjus, kiek
vienas atstovaus politinę 
partiją Čekoslovakijos val
stybės taryboje,
kus atstovauja prelatas 
Frantisek Hala, 
vice - pirmininkas; 
.Frantisek Uhlir, socialis
tus; Josef Valo — komu
nistus, ir Bohumil Laus- 
mann, kitas tarybos vice
pirmininkas, atstovaus so- 
cial-demokratus.

Misijoj taipgi bus du ar
timiausi prezidento Ed- 
uard Benes patarėjai.

Pearl Harbor, rugp. 14— 
Admirolas Chester W. Ni- 
mitz sako, kad mes gali 
būti galėsime priversti ja
ponus pasiduoti be įsiver
žimo į jų pačių, t. y. Japo
nijos salas.

Vyriausias Pacifiko lai
vyno komandierius sako: 
niekas tikrai negali žinoti 
kaip ilgai japonai galės pa
kelti bausmes pirm negu 
jie pasiduos. Jis sako, kad 
“mes pasiruošime išsikėli- 
mui į Japoniją”.

Alijantų lakūnai Pacifi
ke nuo Pramushiru, Kuri- 
les, Bonins, Marianas, Ca- 
rolines ir Marshalls smar
kiai puola japonų pozici
jas.

Adm. Nimitz sako, kad 
“laimėti taiką mes turime . 
okupuoti Japoniją”.

š. m. rugsėjo (September) m. 
1. 2 ir 3 d.d. bus uždaros MO
TERŲ REKOLEKCIJOS, ku
rias ves misijonierius pranciš
konas. Tčt*. Juvenalis Liauba. 
O. F. M.

Rekolekcijos prasidės penkta
dienio rytą ir baigsis sekmadie
nio rytą.

Norinčias dalyvauti šiose re
kolekcijose prašome 
mums pranešti laišku arba te- 

I lefonu.

Cekoslovaky Misijos Cent
ras Rumunijoj

Londonas, rugp. 14 —
Pranešama, kad Čekoslo-

Lenkijos Premieras Grįžo 
Į Londoną JE-’

■B s > ’Ye
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GAISRAS SUNAIKINO PALISADES 
PARKĄ

Sužeidė 119 Žmonių — Sudegė 100 Automobilių
New York, rugp. 14 — menėms prieš laužimo At- 

Vakar po pietų Palisades lanto sienos, raportavo Of- 
Amusement parke kilo fice of War Information, 
gaisras, kuris padarė iš duotinių kariuomenės ir 
$500,000 nuostolių. Sunai- |.

kino pusę parko ir sužeidė: 
119 žmonių. Iš dviejų šim
tų automobilių, kurie buvo 
pastatyti parke, 
šimtas.

Tuo laiku parke 
pie 30,000 žmonių, 
dar. kad gaisro pačiame 
smarkume atsisuko vėjas, 
ir tas pagelbėjo užgesinti. 
Kitaip būtų pradėję degti 
šalę parko mediniai na
mai.

sudegė

buvo a-
Laimė

laivyno.
Dabar reikalingų išren- 

gimų turi kariuomenė ir 
laivynas Anglijoje dėl į- 
steigimo naujų stočių vei
kmės kontenente kaip tik 
greitai bus galima kariš
kai. Šiomis dienomis ka
riuomenė gabena laiškus 
nuo kareivių Normandijo
je atgal į Angliją laivuose,

Londonas, rugp. 14 —Va
kar sugrįžo iš Maskvos 
Lenkijos premieras Sta- 
nislaw Mikolaičyk.

Maskvoje turėjo pasi
kalbėjimą su Rusijos pre- 
mieru Stalinu, Molotovu ir 
lenkais, kurie sudaro taip 
vadinamą Lenkų Tautinio 
Išlaisvinimo Komitetą.

Kaip žinoma, lenkai Mas
kvoje nesusitarė. Todėl ir 
Stalinas, kuris’ leido suor
ganizuoti lenkų komitetą 
ir tą komitetą užgyrė, ne
parodė jokio palinkimo 
tartis su Lenkijos valdžia 
ištremime dėl atnaujinimo 
santykių.

Dabar Lenkijos valdžia 
Londone turi apsispręsti 
ką ji gali daryti, kad kokiu 
nors būdu susitarti su len
kais Maskvoje pirm negu 
Anglijos — Jung. Valsty
bių ir Rusijos diplomatai 
suvažiuos tartis apie su
darymą pasaulinės organi
zacijos.

Sovietai atidėliojo kon- 
su anglais ir a-

Italijoje, Pisa mieste yra labai daug visokių senovės 
pastatų. Vienas iš jų tai šis bokštas, kuris pergyveno 
įvairius karus ir vis išlikdavo nepaliestas. Bet šiuo mo
mentu naciai šiame bokšte įsitaisė observacijos lizdą 
ir tur būt priseis juos iš ten išprašyti tik su artileri
jos ugnimi ir be abejo bokštas turės nukentėti. Jis yra 
179 pėdų aukščio ir yra pasviręs apie 16 pėdų.

IŠ AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VEIKIMO

V-Mail Skubiai Plaukia 
Vaikinams Į Normandiją
V-Mail tėkmė kareiviams 

ir jūreiviams į Normandi
ją ir atgal lyginasi Angli
joje Sąjungininkų kariuo-

kuriuose ištekliai pribūna.j ferenciją
Gausumas V-mai, ir pa-' merikiečiais, gaiduti tikė- 

'prastų laiškų nupuolė ypa-i josi susitarti su lenkais, 
tingai, kada vyrai užsiė-įBet labai abejojama, kad 
mę kova ir neturi laiko ra- j susitars. 

Išyti, sako kariuomene ir 
laivynas. Dažnai karys iš
būna kovoje keturias die
nas ir negali rašyti regu
liariai prie tokių aplinky
bių.

Produkavimas Reikmenų 
Civiliams Priklauso Nuo 

Karo

f
>

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 514 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

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

rupi 
daugiau

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

430 l«OABWAY • SOUTH BOSTON

(LKFSB) “The Cana-: (kaip apie tą mus painfor- 
dian Register” š. m. liepos mavo p. K. Vidikauskas). 
8 d. įsidėjo vedamąjį “Ca- 
tholic Lithuania”, J 
me parodo daug simpatijų 
Lietuvai,, pabrėždamas šio 
krašto teisę gyventi lais
vu, katalikišku gyvenimu.
— Kun. Prel. W. Szorc iš 

Passaic, N. J. testamentu 
paliko žymią sumą dolerių 
Vilniaus seminarijai.
— Kovose ties Ašmena 

lenkų partizanai, kaip pra-1 _ ukrainieėių laikraštis 
nesą PAT, be kitų paėmė j! ..Svoboda- deda 
nelaisvę ir nemažą skaičių 
lietuvių, tačiau juos nu
ginklavę paleido, raginda
mi slėptis miškuose ir ko
voti su vokiečiais.
— “Ameryka-Echo” su

minėjo kons. Daužvardžio 
Chicagoje pasakytą kalbą, 
kurioje pabrėžta, kad apie 
45 tūkstančiai lietuvių iš
tremta į Sibirą ir apie 
4,000 išžudyta. Laikraštis 
pažymi, kad lietuviai pasi
ryžę atkakliai kovoti dėl' 
laisvės.

“Nowy Swiat” prane- 
kad propagandinėse'

. “Kam priklauso Vilnius” 
pabrėžia, kad Vilnius lie
tuviams brangus, nes čia 
buvo sostinė garsiųjų Lie
tuvos valdovų — Gedimi
no, Algirdo ir Vytauto, be 
to ir paskutiniaisiais lai
kais Vilnių lietuviai laikė 
vis savo sostine.

i

praneši- 
mą, iš Stokholmo, kad lie
tuviai kaikuriose vietose 
atėmę iš nacių ginklų san
dėlius ir taip apsiginklavę 
kovojo su pačiais naciais 
toliau.
— Ukrainiečiai džiaugia

si, kad Kanados parlamen
te, Ottavoje, atstovas V. 
Toker savo kalboje reika
lavo, kad būtų padėta at
statyti laisva Ukraina. Jis 
pareiškė tikįs, kad neužil
go ateis diena, kada Uk- 
daina iš tikrųjų bus laisva.

— “Gwiazda Polarna” 
praneša, kad apiplėšimo 
tikslais buvo užpultas Phi- 
ladelphijos kun. St. Polity- 
ka ir sunkiai sužeistas. 
Minimas kunigas moka 
lietuviškai ir mėgdavo su 
lietuviai pakalbėti.

ša, 
lenkams skirtose kalbose 
iš Sovietų Rusijos ’ radijo 
stočių dažnai minimas 
Dievas, Čenstakavos Die
vo Motina, bet nesą girdė
ti minint Aušros Vartų 
Dievo Motinos. Iš to lenkų 
laikraštis daro išvadą, kad 
rusai Vilnių linkę skirti 
“Lietuvių (maskvietiškių) 
Patrijotų Sąjungai”.
— “Philadelphia Record” 

savo korespondento pra
nešimu iš Stockholmo ra
šo apie vokiečių paliekamą• 
chaosą Baltijos valstybė-j 
se, bet taipgi pažymi, kad 
nei Estija, nei Latvija, nei 
Lietuva nenori prisijungi
mo prie Sovietų Rusijos.' 
Paduodami skaičiai, kiek 
Baltijos kraštų gyventojų 
bolševikai išgabeno į Sibi
rą.

— Rusų komunikatuose 
Vilnius dažnai vadinamas 
lietuviškai — “Vilnius”, 
ne “Vilno”, bet pridedama 
— “Sovietinės Lietuvos 
sostinė”. Vistiek prasimu
ša bolševikų imperializ
mas: Vilnių lyg skirtų prie 
Lietuvos, bet užtat visą 
Lietuvą nori priskirti prie 
Sovietų Rusijos.

— Ukrainiečiai rodo daug je galite gauti iabai įdomų, ne
prielankumo Lietuvai. Ne- šuto medžio, 12-kos colių ant 
seniai jų laikraštis “Ame- sienos pakabinamą kryželį, ku-

. rika” įsidėjo šiuos ŽO- ris dienos metu absorbavęs —
džius: “Garbė Lietuvai, pritraukęs saulės spindulių nak-
Tegu prisikelia ir gyvena ties metu juos iš savęs išleidžia 
laisva Lietuva. Būkite pa- — jais apšviečia.
sveikinti, broliai lietuviai. Tamsoje labai aiškiai matyti 
Lai Dievas jums padeda”, puikiai apšviestus mėlynais 
Laikraštis įsidėjo SLA borderiais kryželio pakraščius, 
naujojo pirmininko P. V. o pati Kristaus mūkelė balta. 
Laukaičio atvaizdą, o taip- Patartina kiekvienuose namuo- 
gi paveikslą J. ir M. Ba- se šį puikų kryželį įsigyti. Su 
Čiūnų. J. Bačiūnas nese- persiuntimu kaina $2.00. Užsa- 
niai gan stambia auka pa-ikymus siųskite: “Darbininkas”, 
rėmė pastangas mūs pat- 366 w- Broadvvay, So. Boston, 
rijotingų laikraštininkų Mass.

rengimus ir kitaip prisidė
jo prie tarybos programos 
pasisekimo.

Kada taryba Tampa Flo
ridoj, gavo prašymą pris
tatyti įrengimus keliems 
kambariams būrelis ispa
niškai kalbančių moterų 
Tampa pristatė įrengimus 
dėl trijų. Moterys pagami
no visokių gražių apden- 
galų. Kitos ispaniškai kal
bančios grupės pietvaka- 
ruose, rytuose ir vakaruo
se kooperuoja su Raudo
nojo Kryžiaus Stovyklų ir 
Ligoninių Taryboms.

Rumunų amerikiečių Pi
liečių Moterų Kliūbas 
Trentone, New Jersey, vi
siškai įrengė priėmimo 
kambarį jsirašusiems vy
nams Lakehurst Navai 
Training Service. Taryba 
irgi raportuoja kooperaci
ją prancūzų, italų ir kitų 
grupių.

Tarybos veikimuose da
lyvauja bažnyčių grupės, 
darbo organizacijos, ūkių 
kooperatyvai, muzikos 
mylėtojai, fraternalės or
ganizacijos, apdraudos
draugystės ir įvairiausi 
asmenys. Turint vieną 
centrinę įstaigą priimti ir 
išpildyti prašymus kiek
vienoje vietoje, šios tary
bos sunaikino eikvojimą ir 
pakartojimą pastangų ir 
užtikrina lygų ir greitą 
distribucijų, ačiū koopera
cijai viešų grupių ir asme
nų visur. Kas tik nori au
koti ką nors, ypač svetimų 
kalbų viktrolos plokštelių, 
arba pan., tegul pašaukia 
vietinį Raudonojo Kry
žiaus skyrių ir praneša 
Camp & Hospital Council 
Service. A.R.C.

Amerikiečiai lietuvių, is- : 
panų, rumunų, ir prancū
zų kilmės, kaip ir daug ki
tų svetimtaučių šioje šaly
je, prisideda prie visokių 
pasilinksminimo parengi
mų militarinėse ir laivyno 
įstaigose. Tas daroma per 
Raudonojo Kryžiaus — 
“Camp and Hospital” ta
rybas, kurios buvo organi
zuotos sujungti pastangas 
civilių organizacijų, ir aš
menių, kurie pageidauja 
padėti mūsų kareiviams ir 
jūreiviams stovyklose ir 
ligoninėse.

Šios tarybos veikia net 
4,000 militarinių ir laivy
no įstaigų. Karininkai per
duoda savo vyrų reikalavi
mus taryboms, kurios pra
neša grupėms. Beveik 
kiekviename atsitikime, 
pareikalauti daiktai grei
tai parūpinti. Prašymai y- 
ra įvairiausi, gal reikia 
piano, radio, arba ligoni
nei saulės kambario arba 
pasilinksminimo kamba
rio.

Tarybos ypatingai ra
portuoja apie grupes lietu-' 
vių - amerikiečių savo a- 
pylinkėse, kurios nenuils
tančiai remia šį Raudono
jo Kryžiaus darbą dėl mū
sų vyrų tarnyboje. Ypatin
gai Chicagoje, Clevelande, 
Pittsburge, Bostone, Wor- 
cesteryje, Brooklyne, New 
Yorke, keliuose mieste
liuose Connecticut valsty
bėj, ir Shenandoah, Maha- 
noy City ir Wilkes Barre, 
Pennsylvanijoj.

Lietuvaitės ypatingai pa
sišventusiai remia tary
bos programas. Jos siuva 
visokius reikalingus daik
tus stovykloms ir ligoni
nių poilsio kambariams ir 
jos dalyvauja visokiuose 
kituose darbuose. Vyrai 
irgi atlieka savo dalį, jie 
aukavo laiką ir pinigus pa- 

. rūpinti baldus ir kitus į-

)I

Tamsoje Spindintis 
Kryžius

f

“Darbininko” administracijo-

Civiliai, kuriems 
produkavimas 
reikmenų, privalo apsipa- 
žinti su vardu Wm. Y. El- 
liot, kuris yra naujas di
rektorius Office of Civi- 
lian Reąuirements, nes 
nuo jo priklauso koki daik
tai ir kiek bus produkuo
jama civiliams.

P. Elliot pradėjo naujas 
'pareigas ir jis pareiškė, 
. kad reikmenys civiliams 
nebus gaminami jeigu tas 
trukdys karo pastangą.

Gaminimas vieno svar
baus daikto — elektrinio 
proso — jau užtikrintas. 
Tikima , kad ligi pabaigos 
1941 m. jų bus gaminama 
net 2,000,000 per metus. 
Jis įspėjo, kad visvien ne
bus gana išpildyti žmonių 
reikalavimus.

Dabartiniu laiku, p. Ei- 
liot praneša, kad jo ofisas 
kreipia ypatingą dėmesį į 
įvairias radio prietaisas, 
ypatingai radio ūkyse.

P. Elliot praneša, kad ga
minimas kūdikių drabužių 
ir sunkesnių apatinių dra- 

jbužių jau padidėjo. FLIS.

I
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REMEMBER VOUR 
USED FAT HELPS MAKE 
MltlTARV MEOICINES

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė.. < Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 190 Ų R
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Svč. Marijos Į Dangų Ėmimas

I

Sgt. Bob Ralston atnešęs naujų gėlių sodina ant 
seniau palaidoto Brig. Gen. Theodore Roosevelt kapo, 
Normandijoj, Prancūzijoj.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau- 

; šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
i Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražia* 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

I “VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

"VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty- 
; ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
j “VYČIUI" 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.

I

I 
gėsi prie mirties, priimda
ma šventuosius sakramen
tus. Tai darė ne dėl to, kad 
ji būtų jų reikalavusi, bet 
tai darė vien dėl to, kad 
mums paliktų gražiausią 
nuolankumo ir Dievo va
lios pildymo pavyzdį. Pas
kui Dieviškasis Sūnus su 
dideliu šventųjų būriu ir

Skaisčiausioji ir Nekal- 
čiausioji Marija, Dievo 
Sūnaus Motina, po Jėzaus 
Kristaus į Dangų įžengi
mo ir Šventosios Dvasios 
atsiuntimo, kaip paduoda 
padavimai, dar penkiolika 
metų gyveno čia, žemėje; 
ir dažnai atlankydavo tas 

I vietas, kur Mieliausias Jos 
Sūnus kentėjo, atsiminda- neišreiškiama spindinčia 
ma: “Čia brangiausias ma- šviesybe iš Dangaus 
no Sūnus buvo plaktas! 
Čia erškėčių vainiku ap
vainikuotas! Čia po kry- 

įžiumi parpuolė! Čia tapo 
j nukryžiuotas!” Tie visi 
skaudūs atsiminimai jos 
širdį kaip kalaviju perver-

„ v. , , davo. O atėjus į tą vietą,
Katalikų Bažnyčios parėdymu yra nustatyta, kad nQ0 kurios Jėzus Kristus į 

tėvai turi siųsti savo vaikus į katalikų mokyklas, jei £>angų įžengė ir atsidūsė-

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly___________
Domestic once per week yearly
Foreign yearly___ __ _______
Foreign once per week yearly

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

tokios mokyklos randasi parankiui. Tėvai, kurie nepai- jama kalbėdavo: “Nuo čia
4- a U n h v. —vn.AZ— : 1. . . w. . r. . v. . — ... ^0 w T —1— r. r. 1_

mylimiausias mano Sūnūs 
į Dangų įžengė, o mane 
vieną paliko nuliūdime ir 
varguose. O mano surami-

I * ° Jįtinai duok jau amžinąjį
_ . . atilsį! O Geriausias Sūnau,

Tėvai turi rūpintis, neužmiršk manęs nuliūdu- 
’ A.r g* sios, ir paimk pas Save”.

j jr brangia.usias jos Su
jos tiksliai nedorybių nemokina. nus, nebenorėdamas ilgiau

so to Bažnyčios įsakymo, sunkiai nusideda. Jei katali
kiškų mokyklų nėra, arba jos yra labai toli, taip kad 
jas lankyti sudaro pernelyg didelį nepatogumą — to
kiam atsitikime ką bedarysi: reikia tenkintis viešomis 
mokyklomis. Bet ir čia tėvų pareigos rūpintis vaikų ir paguoda! Savo Mo-
auklėjimu nepasibaigia. Atidavei vaiką į viešąją mo- Į 
kyklą ir visą rūpesnį nuo savo gaivos nustūmei. Tesiži-' 
no. Bet klysta, kurie taip mano. r_ 
koks ten yra dorovinis vaikų stovis, i 
viešosios mokyklos nedorai vaikus auklėtų? Visai nei 
tame klausimas. J .......... ’ ’ ’ ' ‘ _ _ ________
Priešingai, stengiasi įskiepyti kai kurias taip vadina-Ją laikyti tokiame nulTūdi- 
mas pilietiškas dorybes: patriotizmą, drąsą, pagerbi- me, pas ją siuntė angelą, 
mą svetimos nuosavybės, sportiškumą ir tam panašiai. kurjs apreiškė kad trečią 
Bet apie religiją, santykiavimą su Dievu, išpildymą sa- dieną jį bus irįta j Dangu 
vo tikėjimo pareigų, sąžinės tyrumą bei skaistybę — pas mieliausią savo Sūnų.) 
nič nieko nesirūpina. Tie dalykai lieka nepaliečiama Marija, Dievo Motina iš to 
dirva, neišartu pūdimu. Vięšosios mokyklos siekia vai- labai n’usidžiaugė ir keliais 
kus išmokslinti, išeiti nustatytą mokslo programą. Su puolusi maldavo trijų ma- 
kitais dalykais žinokitės. Dar gi griežtai apsidraudžia. Jonių: pirma, kad turėtų 
girdi, mūsų viešosios mokyklos nesektarinės — jose apaštalus prie savo mir-

j ties; antra, kad neregėtų 
piktosios dvasios prieš mi
rimą; ir trečia, kad mirties 
valandą mylimiausias jos 
Sūnus ateitų pas ją ir jos 
sielą įvestų į Dangaus ka
ralystę.

Meilingiausias Jėzus iš
klausė Nekalčiausios Savo 
Motinos troškimą ir pada-j 
rė viską, kaip ji norėjo ir 
troško.

Tuo metu apaštalai, ap- 
Evangeliją, 

buvo išsisklaidę įvairiuose 
kraštuose. Tačiau, Visaga
lio Dievo galybė ant jų nu
žengė ir debesys juos paė
mę, stebuklingai pristatė 
ties švenčiausios Marijos- 
nameliais. .Apaštalai, iš
girdę apie besiartinančią 
jos mirtį, labai nuliūdo ir 
pradėjo verkti. O ji, guos
dama, juos ramino, ir davė 
paskutinį savo palaimini
mą.

Po to, skaisčiausioji ir 
nekalčiausioji Marija ren-

• v •

religija draudžiama dėstyti.
Tad religinis vaikų auklėjimas palieka pilnai tėvų 

žinioje. Jiems tenka rūpintis, kad vaikai lankytų kate
kizmo pamokas, kiekvieną sekmadienį lankytų bažny
čią, dažnai eitų prie sakramentų, priklausytų prie baž
nytinių vaikų draugijų, sodalicijų ir t. t. “Tiek parei
gų ir atsakomybės!, — sušuks kai kurie tėvai. Aš ne 
auklėtojas negi mokytojas. Aš darbininkas. Uždirbu 
jiems duoną ir to man užtenka. Mokslą palieku val
džiai. Jeigu valdžia savo mokyklomis patenkinta, tai ir 
man jos geros”.

Tokia kalba tai ne mylinčio, rūpestingo tėvo pro
tavimas, bet kokio šalto svetimo žmogaus žodžiai. Vie
šoji mokykla vaikus išmokslina — dėl to nieks nesi- sakinėdami 
ginčyja. Bet ji pati pasisako, kad religinis bei dorovi
nis auklėjimas tai ne jos darbas. Gi ką vertas žmogus 
doroviniai neišsivystęs? Štai kaip tai atsako vienas 
katalikų laikraštis (Sunday Observer):

“Klaidinga sakyti, kad žmogus yra jau išmokslin
tas, jei jis išeina visą mokyklos nustatytą mokslą. O 
kaip gi su doroviniu išsilavinimu? Protinis išsilavini
mas be moralybės kartais yra žalingesnis už nemok- 
šystę. Kai protinis išsivystymas mūsų viešose mokslo 
įstaigose pasiekia aukšto tobulybės laipsnio, karakte- 
rio bei valios lavinimas yra visiškai apleistas”. Tad 
susidaro neišvengiama išvada: siųsti vaikus į katalikų 
mokyklas. Jei tai negalima, tai moralinis auklėjimas 
turi būt dapildomas namie ir bažnytinėse organizaci
jose. K.

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

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

SKYRIUS I
PRIKLAUSOMYBE DIEVUI KARO 

METU
Jeigu Tas, kuris brangino gyvybę labiau, 

negu bet kas yra vertinęs — nes Jis pats bu
vo gyvybės šaltinis — nemanė, jog mirtis yra 
per didelė kaina, kad nugalėjus blogį. Argi 
tad nerasi tokių kiekviename amžiuje, kurie 
kopdami į tą pačią Golgotą pašvęstų save ir 
savo gyvybę Jam, kad tuomi būtų dar kartą 
nugalėtas tas blogis, kuris sukelia karus.

Dievas kiekvieną iš mūsų sutvėrė, kad bū
tume “kitų Kristumi”, ir mes kaipo krikščio
nys juk tikime į tai. Tuomet, kodėl gi Jo di
džioji kančia neturėtų būti mums vienintelis 
idealas, kuriame kiekvienas iš mūsų per kry
žių įrodytume savo teisę prie Kristaus.

Ir todėl karas neturėtų sukelti mumyse 
tokių minčių, jog paties Dievo visai nėra, ne
turėjo ir tie kryželiai su kuriais susidūrė Šv. 
Petras būti Kristaus išsigynimo įrankiai.

Jeigu pats kryžius buvo Išganytojui įro

nu
žengė į žemę paimti nekal
čiausią Marijos sielą pas 
Save. Tai išgirdusi, nekal- 
čiausioji Marija labai nu
džiugo ir maldingai dėko
jo meilingiausiam savo 
Sūnui, kuris Ją pasveiki
no maloniais žodžiais:

“Sveika, mieliausioji 
mano Motina! Jau atėjo

I Jlaikas, kad būtum ant vi
so sutvėrimo išaukštinta 
ir apvainikuota! Todėl, 
kelkis ir su manim eik į 
Dangų! Jau gėlės pražydo, 
dangiškojo rojaus paukš
teliai čiulba ir angelai gie- 
sta garbingas giesmes; to
dėl, Meilingiaūsioji Moti
na, dabar apleisk šią aša
rų pakalnę, o eik į amžiną
ją linksmybę ir beribį pa
laiminimą”. Į .'.'Z' -

Tokiu maloninguoju bū- tuose, bįra pelenais kapuo-! galėjo trokšti. — ___, ~ — c---- --------- --- -----
du Nekalčiausios Marijos se. Kokia laimė Marijai,1 Marija, trokštame gyventi kime Taikos Karaliaus už pa- 
siela pastiprinta — be jo- Dievo Motinai, kai šventa-taip, kaip šventieji, trokš- šaulio taiką ir Lietuvos laisvę! 
kių skausmų, be kentė ji- sis jos kūnas yra tarp an- tame mirti šventųjų mir- Laukiame mišių ir maldų skai- 
mų ir baimės — išėjo iš gėlų, tarp nesuskaitomų Įtimi, kad iš arti galėtume čių iš kitų M. A. skyrių. Skubė

kite!

Md.. p. J. Karalius rašo: “Vie- 
i nybėje su Saldžiausia Jėzaus

jau iš numirusiųjų prikel- ją paskelbė viso Dangaus širdimi Maldos Apaštalavimo 
tas. Ir meilingiausias Je- karaliene. Jai išsipildė tar- nariai karštai meldžiasi už Lie- 
zus mylimiausią savo Mo-jti Šv. Ruperto žodžiai: tuvos laisvę. Ona Dambrauskie- 
tiną ėmė į Dangaus garbę j “Marija Danguje yra šven- nė atkalbėjo 50 dalių šv. Rožan- 
angelams giedant: “Ange- .tųjų karalienė, o ant že- čiaus ir apėjo 25 kartus staci- 
lų Karaliene, linksminkis,'mės visų karalių karalie- jas ir toliau melsis. Pats Jonas 
Aleliuja, nes Kurį nusipel-’nė. Marija danguje, išsky- Karalius atkalbėjo 80 dalių Ro- 
nei nešioti, Aleliuja, tave rus Dievą, nieko neturi žančiaus, kad visi Bažnyčios 

viršesnio UŽ save”. priešai būtų prašalinti iš Lietu-
Tokiu būdu skaisčiausio- vos, kad Bažnyčia turėtų di- 

.............. ... . Kiti nariai-ės

palaimino, Aleliuja!”
Kokia garbė Marijai! Ji 

pasodinta Baltajame Sos- ji ir Nekalčiausio ji Mari ja,' džiausią laisvę, 
te šalia Švenčiausios Tre-( Dievo Motina, meilingiau- meldžiasi už Lietuvą, bet netu- 

I jybės, o tuo tarpu kitų siojo savo Sūnaus imta į rėjau progos jų intencijas su- 
šventųju kūnai pūna kars- Dangų, rado visa, ko tik rinkti”.

Ir mes, O Visi j darbą? Kasdien maldau-

mų ir i
kūno. Apaštalai dideliu iš-■ Dievo šventųjų, o tuo tar- regėti šventąją tavo gar- 
kilmingumu palaidojo jos pu tiek šventųjų kentėto- bę.
šventą kūną Juozapato jų kūnai guli po žeme tarp' O skaisčiausioji Marija, 
kalne. O skaisčiausioji bedievių ir prakeiktųjų Dievo Motina ir dangaus 
Marijos siela neapčiuopia- žmonių kaulų, tarp viso- Karaliene, išmelsk mums,’ 
ma linksmybe ir beribiu'kių požeminių biaurybių. į kad tave sekdami, būtume 
džiaugsmu pasikėlė į Dan-I F 
gų, kur stojo šalia Šven-j ir nekalčiausio ji Marija ir kad galėtume matyti į 
čiausios Trejybės. Visos 
dangiškosios galybės ją 
meilingai sutiko. Ir tada 
ją apvainikuota vainiku iš 

i dvylikos žvaigždžių. “Dan
guje pasirodė didelis ženk
las: Saule apsiausta mote
riškė, mėnulis po jos kojo
mis, ir ant jos galvos dvy
likos žvaigždžių vainikas” 
(Apr. XII, 1). Ir visi ange
lai ir šventieji, nuolanku
me garbindami Dievą, pri- vaikai, paskendę tamsiame nu- 
klaupė, ir ją pagerbė ir liūdime, didžiai trokšta laisvės 
sveikino, kaipo Dievo Mo- aušros. Todėl nenuleiskime ran- 
tiną ir Dangaus Karalienę, kų! Dievas tikrai Lietuvos ne- 

Skaisčiausios ir nekal- apleis, jei ištęsėsime maldoje!
Čiausios Marijos siela, iŠ-j Šv. Jurgio par., Chicago. III. 
buvusi tris dienas baltąja- Jonas Jagminas kasdien eida- 
me soste, per Viešpaties 
Jėzaus galybę, atgal grįžo 
į kūną, kuris tapo iš miego 
pabudintas ir neapsakoma

Maldos Apaštalavimas 
S t. Robert’s Hali

Pomfret Centre, Conn.

Pagaliau, skaisčiausioji priimti amžinojon garbėn. Gal Dar Nepareina i Tams 
tos Namus Gražiausias

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės", tik 
norime tiesų, pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę" vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!’’ 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”

pasiekė aukščiausiąją tai, ką tu matai, kad mylė-Į 
Danguje vietą savo Sū- tume tai, ką tu myli!
naus dešinėje, ir Dievas Kun. A. Tamoliūnas.’

Nenutrūkstanti Šv. Mišių Ir Maldų 
Eile Už Lietuvos Laisvę!

(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)
Jau vėl pirmasis priešas už

puolė brangiąją Lietuvą. Jos

mas i darbą išklauso dvejas mi
šias, sukalba rožančių, daro 
Novenas, ir sukalba daug kitų 

____________ ____ _________maldų už Lietuvos laisvę. Jis 
saldybe pripildytas, ir tuo- net ir užsakė šv. mišias tai in-

dymas, jog kas tai tokio negero glūdi žmogu
je ir kad tas blogis turi būti atitaisytas per 
Jo pašvenčiamąją mirtį. Kodėl tad karas ne
turėtų būti ir mums įrodymas, jog kas tai to
kio negero slepiasi pasaulyje ir kuris tegali 
būti pataisytas tik per mūsų pašvenčiamą 
gyvenimą.

Nejaugi mes turime kaltinti Dievą, kuomet 
saiko netekę persigeriame ir ant rytojaus 
skausmai plėšo galvą? Argi Dievas kaltas, 
kad žmonės sukuria gaisrus ir sėja neapy
kantą laužydami Dievo įstatymus?

Visai būtų klaidinga manyti, kad fašiz
mas, nacizmas, komunizmas, kapitalizmas 
ar militarizmas yra priežastis šio karo. Šitie 
dalykai jog neegzistuoja be žmogaus. Jie ėsti 
tik ten, kur yra žmogus — žmogus paskendęs 
nuodėmėse.

Ir todėl jei mes sakome, kad nuodėmė už
dėjo Kristui kryžių ant pečių, nuodėmė, o ne 
kas kitas, uždega ir karus. Suprasdami tai, 
ar mes neturėtume labiau nusižeminti ir 
mušdamiesi į krūtinę sakyti “mea culpa” — 
“mano kaltybė”. Nekaltink nieko kito kaip 
tik save. Nejaugi mes negalime matyti savy
je, kad ir mes esame pasaulio nuodėmių di- 
dintojai ir per atgailą ir kryžių pradėti pa
saulio atnaujinimą?

Mes jokiu būdu nelaimėsime karo, jei savo 
priešus vien velniais vadinsime, nes Išgany

tencijai. Štai geras pavyzdys žinokite yra Švč. Jėzaus širdies laik- 
, .rastis! Tas vienas jau daug: reiškia!

vyrams. Maldos Apaštalavimas kito nė neno-
ŠV. Juozapo par., Waterbury, ri turėti, kadangi šis laikraštis VI- 

Conn Maldas Anaštalavimo SUS M A narių reikalus aprūpina,uonn.. Maiaos Apaštalavimo^ Jei norite būti Sviesos ir Meilės
skyrius susidarė dar du rateliu skleidėjais tai platinkite ir ragink'te 

kitus skaityti 1944 metams
“žvaigždę:". 

"ŽVAIGŽDĖ" metams — $1.00;
. Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks- 
' tas 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
I Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

nepertraukiamos Komunijos už 
Tėvynės laisvę. Dabar jie iš viso 
turi 10 šv. Komunijų ratelių! 
Mrs. M. Stoknienė stropiai dir
ba ir renka kitų narių mišių iš
klausytų, rožančių ir visokių 
gerų darbų skaičių už Lietuvos 
laisvę.

Šv. Alphonso par.. Baltimore.

tojas įspėjo mus, kad nesidžiaugtume vien 
dėl to, jog piktosios dvasios pasiduoda, bet 
velyk džiaugtis tuo, kad jūsų vardai įrašyti 
danguje. (Luko 10:20).

Ir kaip gi visa tai turėtų būti atsiekta, jei 
ne per iš naujo savęs pasiaukojimą Dievui ir 
tai jau ne kaipo paskiri žmonės, bet kaipo vi
suomenė, kaipo plačios masės, kaipo tauta.

Mes aiškiai jaučiame, kad po šito karo mes 
norėsime tai, ko negavome po pirmojo karo. 
Mes norime ne vien ginklų pargelės — mes 
tai turėjome 1918 metais; mes norime ne vien 
tiktai Vokietijos ir jos fiurerio nugalėjimo— 
mes tai irgi turėjome 1918 metais; mes nori
me ne vien kerštingos taikos — ją turėjome 
1918 metais; mes norime ne vien tik padaryti, 
kad demokratija saugiai pasaulyje klestėtų 
— tokį tikslą turėjome 1918 metais; mes no
rime ne vien tik sutriuškinti barbariškasias 
jėgas — tai buvome atsiekę 1918 metais: 
šiandien mes norime tai, kas buvo tuomet iš
mesta nuošaliai, kas buvo palikta už Versalio 
sienų, mes norime, kad būtų grąžintas pa
saulin teisingumas, pagrįstas morališkumu, 
einančiu iš Dievo.

Ir kaip mes tą teisingumą sugrąžinsime? 
Ogi vien tik per tuos, kurie tiki į Dievą, į 
maldą, į pasiaukojimą, į Jo kryžių ir įsaky
mus. Reikia perauklėti visuomenės nuomonę 
į stiprią tvirtovę ir kad politikai, ekonomis

tai, generolai ir diplomatai jos nebeišgriautų.
Suglaustai šios mintys skamba šiaip: Tėra 

tik vienintelis užtikrinimas, kad taika po šio 
karo bus skirtinga nuo anos taikos, jeigu ta 
taika bus pagrįsta moraliniais įstatymais ei
nančiais iš Dievo. Ir todėl mes turime įtikin
ti pasaulį, kad visa tai atsieksime jei vien tik 
rūpinsimės “daiktais kurie yra Dievo”.

Čia nieko nepagelbės, jei tu norėsi morali
niai pagedusį atnaujinti pasaulį, eiti į gatves 
ir paraduoti, siųsti kongreso nariams rezoliu
cijas, arba prašymais užversti valdiškas į- 
staigas. Tas darbas turi būti atliktas ■» tokiu 
pat pasišventimu kaip to Prancūzijos vienuo
lio, kuris tik po 23 metų žiaurios kalėjimo 
kančios buvo įrodytas esąs nekaltas ir ant 
kurio kapo buvo iškalti šie žodžiai: “Jis nuė
jo pas Dievą atsiimti teisingumo”. Teisingu
mo pas Dievą, bet ne kur kitur.

Jei mes galėtume pasiekti, kad dešimt ar 
penkiolika milijonų katalikų kasdien maldo
je jungtųsi su Išganytoju už šį kraštą, tuo
met Amerika prabiltų į mus: “Jie nuėjo atsi
imti teisingumo pas Dievą”.

Toks tad yra mūsų tikslas! Jis yra ki’nus 
ir todėl siek jo, kad tuomi uždegtume! žmo
nių širdyse jausmą, jog mes laimėsime per
galę, taiką ir teisingumą. O jei mes to neat
sieksime, netrukus sulauksime daugiau karų. 

(Bus daugiau)
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Lietuvos Padangės Naujienos
Lietuvių Aktingas Pasipriešinimas - 

Generolo Plechavičiaus rolė.
jo pastangas pravesti Lie
tuvoje bendrą mobilizaci
ją tikslu panaudoti lietu
vių jaunuomenę rytų fron
te. Lietuva betgi griežtai 
atsisakė leisti save panau
doti vokiečių interesų tar
nybai. Po ilgų ir sunkių 
derybų tarp vokiečių oku
pacinių įstaigų ir lietuvių 
visuomenės atstovų priei
ta pagaliau pradžioj kovo 

_______ __ _______prie įsteigimo taip vadina- 
Vietinė Rinktinė) yra pa- lietuvių karinių dali- 
leisti. Šių dalinių vadovas ^ių (Lietuvos "Vietinė Rin- 
generolas Povilas Plecha
vičius ir jo štabo šefas 
pulk. G. Urbonas suimti ir 
išgabenti Vokietijon. Dau
gelis štabo karininkų per 
suėmimą ir nuginklavimą 
sušaudyti, kadangi jie pa-

štai ką praneša Lietuvos 
požemio patikėtinas šalti
nis — VLIK'o informaci
jos biuras:

Vilnius, 1944 m. geg. 21.
Jau per keliolika pasta

rųjų dienų lietuvių tauta 
pergyvena vieną smūgį po 
kito, kuriuos jai suduoda 
vokiečių okupacinės įstai
gos: nesenai sudaryti taip 
vadinami lietuvių milita- 
riniai vienetai (Lietuvos Northwestern Universitete, Evansville, III., tūlas Ruben Carambula iš 

Uruguay daro praktikas su vaikais, kurie kiekvienas laiko padarytą iš 
medžio stovylėlę ir chemiškai baigtą. Tos stovylėlės vaikų laikomos jam 
pianą skambinant turi ataidėti.

Į lios reiškėjas, būtent. Vy
riausiais Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, per lais
vą lietuvišką spaudą”.

Tiek dėl Nepriklausomos 
Lietuvos atsišaukimo, iš 

i kurio galima matyti visas 
klausimo pastatymas.

MAKE 
EVEHY 

PA Y DAY

BONO DAY

• • 
ktinė), vadovaujamų lie
tuvių generolo Povilo Ple
chavičiaus, kurių užduotis 
buvo išvalyti kraštą nuo 
visokio plauko partizanų 
ir saugoti vidaus tvarką. 
Kiekvieno lietuvio akyse 

rodę pasipriešinimą. Nese- Lietuvos Vietinės Rinkti
nai Mariampolėje įsteigta ne buvo laikoma kaipo lie- 
Karo Mokykla taipgi išfor- tuviU kariuomenės bran- 
muota: visi karininkai ir duolys. _ Lietuvos Vietinė 
kariūnai, kuriems nepavy- Rinktine sudarė 14 bata- 
ko pabėgti, buvo suimti ir bonų, iš kurių 13 priskai- 
išgabenti nežinoma kryp- P° ^0 vyrų, tuotarpu 
timi. Lietuvos Vietinės 
Rinktinės batalionai, ei
nantieji pareigas kovoje 
prieš bolševistines bandas, 
dalinai irgi nuginkluoti. 
Nuginkluojant iš lietuvių 
pusės buvo parodytas ( 
smarkus pasipriešinimas. 
Daugelis batalionų su gin
klais ir amunicija pasi
traukė į miškus ir ___
tenai atvirą kovą su vokie
čių SS-formacijomis, ku-

kai keturioliktasis — mo
komasis batalionas pris
kaitė 1,800 vyru. Mariam- 

1 i'polėje nesenai buvo įsteig
ta lietuvių Karo Mokykla 
su 1,200 kariūnų. Terito- 
rialinis atskirų batalionų 
paskirstymas, jų išforma
vimo metu, taip atrodė: 
septyni batalionai jau sto-l 

veda vėJ° Ryta Lietuvoje, ypa
tingai Vilniaus apylinkėse, 

ku- kur jie ė jo pareigas apva- 
rioms buvo pavesta Lietu- lydami kraštą nuo rusų 
vos Vietinės Rinktinės nu- partizanų, mokomasis ba- 
ginklavimas.

Ryšyje su Lietuvos Vie
tinės Rinktinės nuginkla
vimu, Lietuvoje buvo į- 
vykdyta visa eilė politinio 
pobūdžio areštų, 
krašte viešpatauja 
džiausiąs įtempimas.

Šių įvykių akyvaizdoje 
dera čionai trumpai nuro
dyti į šių Įvykių užkulisus.

Kaip žinoma, vokiečių 
civilinė administracija 
Lietuvoje jau nuo 1943 m. 
lapkričio mėn. vidurio dė- tracija Lietuvoje balan- 
------------------ ------------- - džio 28 d. paskelbė sekan

čios apimties mozilizacijos 
įsakymą:

1. Visiems karininkams 
visų ginklų rūšių:

2. Visiems puskarinin- 
kams visų ginklų rūšių, 
gim. 1910-1924 m.:

3. Visiems kariūnams 23- 
čios metų klasės ir aspi
rantams 15-tos m. klasės;

Šis punktas liečia lietu
vių Karo Mokyklos auklė
tinius, kurie dėl bolševikų 
invazijos Lietuvoje 
m. nebuvo pakelti į 
ninko laipsnį;

4. Visiems 
1915-1924.

Šitos mobilizacijos
las motomas iš reikalavi- 

: mų, kuriuos vokiečių SS- 
ir Ostlando po

licijos viršininkas Jeckeln 
1944 m. balandžio 23 d. į- 
teikė Lietuvos Vietinės 
Rinktinės štabui, šie rei
kalavimai šiaip skamba:

1. Vieton generolo Model 
reikalautų 10,500 lietuvių 
pagalbinių dalinių Lietu
va turinti
000 vyrų vokiečių aerodro
mų vakarų fronte apsau
gai ir vokiečių oro apsau
gai. Iš šio kontingeto tik
tai 3-5 batalionai galėtų I ...

i tuvoj.
1 2. Be virš

Visame
di-

TO TAKE TO SCHOOL foi 
dates on campus. this col'.eg'. 
giri chooses a sirr.ple blac- 
boucle suit. It s trim and warrr. 
jnd will emerge unwrinkled 
Irom suitease. For gaiety siu 
adds black felt birds to purple 
»nood uhich matehes stripes 

and bow cn suit.

talionas ir Karo Mokykla 
stovėjo Mariampolėje, tuo 
tarpu kai likusieji batalio
nai radosi pakely į savo 
paskyrimo vietas arba Pa
nevėžy.

Nežiūrint į lietuviams 
gan palankiai pavykusias 
derybas tarp vokiečių 
šiaurės armijos vado ge
nerolo. Model ir Lietuvos 
Vietinės Rinktinės vado 
generolo Plechavičiaus, 
vokiečių civilinė adminis-

generolas
I
i
I
I

i
I
I

vyrams

1940 
kari-

gim.

tiks-

mobilizuoti 30,

Tą pat dieną gen. Plecha- 
Duotoji lietuvių politinių vičius nuvyko pas vokie- 

partijų ir kovos junginių čių gen. Komisarą ir pada- 
kovos parolė sekančiomis rė jam sekantį pareiški- 
dienomis lietuvių jaunimo mą: jis, generolas Plecha- 
buvo uoliai pildoma: šau- vičius, nesąs policijoje nie
kinio komisijose pasirodė kuomet tarnavęs, ir netu- 
tiktai tie, kurie dėl defek- rįs jokios intencijos polici- 
tų ar kitų priežasčių nuo joje tarnauti. Dėl šios prie- 
karinės prievolės paliuo- žasties jis reikalaująs vė
suojami. Įtempimas augo kiečių gen. komisarą savo 
diena iš dienos. Vokiečių raštą, pagal kurį Lietuvos 
civilinė administracija pa- Viet. Rinktinė priimama į 
darė pirmuosius pasiruoši- Waffen SS., atšaukti. Jei 
mus keršymo priemonėms šitai nebūsią padaryta iki 
prieš lietuvius pravesti, tos pat dienos vakaro, tai 
Buvo duoti atatinkamoms gen. Plechavičius savo da- 
vokiečių įstaigoms įsaky
mai pasiruošti 100,000 lie
tuvių išgabenimui.

Tuo pat metu Lietuvos čiaus pasikalbėjimo su vo- 
Vietinės Rinktinės padėtis piečių gen. komisaru, Lie- 
pasidarė aktuali. Kaip ži
noma, lietuvių kariniai 
vienetai, nepriklausė Waf- 
fen SS formacijoms. Ta
čiau vokiečiai reikalavo, 
kad sudaryti lietuvių bata
lionai būtų prisiekdinti

macijų Lietuvoje gali būti kurios pripažįsta mūsų 
organizuojama viena divi- valstybinę nepriklausomy- 
zija visų ginklų rūšių (Ne- bę ir kurių sostinėse dar ir 
pasisekus suorganizuoti šiandien gyvuoja mūsų di- 
30,000 vokiečių vakarų plomatinės atstovybės, 
frontui, lietuviams būtų Bc t0 atsiminkime dar 
duota proga 1-3 divizijas štai k invazijos atvėju 
sudaryti panaudojimui vakaruose bolševiku ver- 
Lietuvoje arba rytų fron- žimasis savaime supranta. 

j e‘ ma dar sustiprėtų,
3. Lietuvos 

saugai nuo priešų puolimų tai mūsų krašto vyrai, jei statyti mūsų tėvynę. Kiek- 
iš oro būtų organizuojama turėtų laisvas rankas ir vienas, kurį šita mobiliza- 
flak-artilerijos pulkas su pakankamai ;______ u__
nakties naikintuvų eskad- šiam šventam ir nedvipra- kuris tariamai yra įparei- 
rile. Lietuvių nakties nai- smiškam tikslui yra reika-j gotas šios mobilizacijos 
kintuvų grupės dydis pri- lingas kiekvienas lietuvis,!pravedimu, turi neribotą 
klausytų nuo esamų dis- o ypatingai reikalingi tie teisę neklausyti mobiliza- 
pozici joje lietuvių pajėgų. 30,000 mūsų stipriausių ei jos įsakymų, nes šioji 

Visos Lietuvių politines vyrų, kurie dabar norima teisė 
organizacijos ir kovos jun- iškomandiruoti 
giniai prieš šitokio pobū- jon. 
džio mobilizaciją užėmė 
griežtai neigiamą poziciją, neabejojamai 
Jau balandžio 29 d. pasiro- pažiūros 
dė nelegaliai leidžiamų lie- vieno mūsų tautos sūnaus t tu... 
tuvių laikraščių ekstra- mirčiai už mūsų tautai ir Tautiečiai, 
laidos, kurios vienbalsiai valstybei svetimus intere-' ateis pradėti 
pasisakė prieš tokios mo- sus — mes stipriai ir pasi-,vią kovą, kai mes būsime 
bilizacijos pravedimą. Kai- ryžusiai saugosime ;
po pavyzdžiu tokio nusi- jaunimą kovai už mūsų tada mus prie to pašauks, 
statymo galima paduoti tautos ir valstybės laisvę,*tikrasis mūsų tautos va-1 
Nepriklausomos Lietuvos ' 
atsišaukimas į lietuvius. 
Savo atsišaukime laikraš
tis tarp kitko rašo:

“Tautiečiai, mes esame 
pakankamai parodę pasi
ryžimo ir geros valios; mes 
norėjome ir norime orga-; 
nizuoti mūsų karines pa
jėgas, apvalyti kraštą nuo 
neprašytų svečių ir prieš 
naują invaziją gintis. Bet 
vokiečiai mūsų sumany
mams netiki. Jie yra pas
tatę mums reikalavimą 
“be rezervų kovoti”. Tuo 
pačiu metu prisipažįsta
mą, kad mūsų sudarytos 
formacijos bus panaudo
tos vokiečių aerodromų 
apsaugai ir kad “tiktai da
lis šių formacijų bus su
naudota pačioje Lietuvo
je”.

Tuo būdu ši mobilizacija 
pagrindžiama ilgais ir vi-į 
siems žinomais išvedžioji-j 
mais bei argumentais dėl; 
gresiančio Lietuvai bolšc-■ 
vikinio pavojaus. Vokie
čiai reikalauja panaudoti 
mūsų tautos sūnus Vaka
ruose, pavojingose nuo o- 
ro puolirpų srityse ir mies
tuose; tikrovėje jie reika
lauja iš mūsų kovoti ne 
prieš bolševizmą, kuris 
mums neša maskolišką 
vergiją, bet prieš anglus ir 
amerikiečius.

Lietuviai, vakaruose mes 
neturėjome ir neturime jo
kių interesų ir todėl jokių 
aukų mes nedarysime. 
Tuo labiau, kad mūsų tau
ta ir valstybė tuo atveju

linius patsai paleisiąs.
Keletai valandų praslin

kus po šio gen. Plechavi-

tuvos Vietinės Rinktinės 
štabas gavo kitą gen. ko
misaro raštą, kuriame bu
vo pranešama, kad lietu- 

jvių kariniams vienetams 
“suteiktoji garbė”, vadin
tis save vokiečių Waffen 
SS dalimi, yra atšaukia
ma.

Kaip vėlesni įvykiai yra 
griežtai aūne-; Paro<^» vokiečių gen. ko

te. Iš lietuvių puses buvo mjsaras tai padarė tiktai 
pasiūlyta lietuvių batalio- tos priežasties, Kad pa
nūs prisaikdinti pagal se- sb’uošti planingam Lietu- 
nąją lietuvių kariuomenės vos Vietinės Rinktinės nu- 
formulę. Kadangi su tuo gink^avimuk 1944 m* Se“ 
vokiečiai nesutiko, tai ba- Sužes 14 d. vokiečių polici- 
talionai išvyko į savo pas
kyrimo vietas nepadarę , ................. .... .
jokios priesaikos. Vidury- oLavicių ir, jo Stabo virši
ję gegužės vokiečių gene
ralinis komisaras Dr. von 
Renteln kreipėsi raštu į 
Lietuvos Vietinės Rinkti-

i nės vadą, generolą Plecha- 
įvičių, kuriame buvo pa

savo ; priversti griebtis ginklo, Į reikšta, kad Lietuvos Vie- 
----------- ±_ x---- ! tinęs Rinktinės vienetai 

esą priimti į Waffen SS.

o taip pat apgynimui mū
sų krašto nuo eventualios 
rusų invazijos ir anarchis
tinių judėjimų, kurie gali 
kilti karo pabaigoje. Šia-

! me nusistatyme mes buvo
me, esame ir būsime tvirti 
ir nepalaužiami.

Mūsų šventa pareiga yra 
kurį laikytis mūsų teisės: pasi-! 

miestų ap- tačiau sulaikyti galėtų tik-' likti Lietuvoje tikslu at- pagal Waffen SS priesai
kos formulę. Lietuvos Vie
tinės Rinktinės vyrai šį 

amunicijos, cija paliečia, ir kiekvienas, reikalavimą sn
i
I

___ ; remiasi tarptauti-
Vokieti- niais nuostatais, lietuvių 

į tautinės pareigos suprati- 
Laikydamiesi prie mūsų'mu, supratimu, kuris ky- 

i teisingos, la iš mūsų širdžių ir kuris 
— neatiduoti nė’pamatuojamas mūsų pro-

I kai valanda 
mūsų akty-

būti sunaudoti pačioj Lie- būtų pastatyta pavojun
tapti Anglijos ir Amerikos 

paminėtų for- priešu, priešu tų valstybių,

jos viršininkas Lietuvoje, 
Hintze, pakvietė gen. Ple

ninką, pulk. Urboną, pas 
save. Kai šie abu lietuvių

• karininkai atvyko į vokie
čių policijos viršininko 
tarnybos būstinę, jie buvo 
areštuoti ir išvežti į Vokie- 
tiją. Tuo pačiu metu vo
kiečių SS policija apsupo
Tęsinys 6-tame puslapy]

Priderėtu Rastis Kiekvieno
Kataliko Namuose

PUIKI KOPLYTĖLĖ

kurios sienas puošia veid 
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

SIENINIAI 
KRYŽIAI

Labai gražiai pa 
daryti. Visą prie 
šakinę kryžiau; 
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.

y orderiu ar čekiu siuskite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, South Boston, Mass

Visus užsakymus su mone
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Visai nesunku suprasti, 
kad Marija, Dievo Motina 
ir Dangaus Karalienė, yra 
galinga, kad ji turi viso
keriopų dieviškų priemo
nių pagelbėti ir yra visų 
malonių tarpininkė ir kad 
todėl gali mums padėti vi
suose mūsų reikaluose, ko
kie tik jie bebūtų. Šito ele
mento mūsų pasitikėjimui 
paprastai netrūksta. Ta
čiau būtinai reikia su
prasti, reikia mums įsiti
kinti tuo, kad Marija nori 
mums padėti, kad to trok
šta be paliovos ir be galo, 
kad ji turi mums užuojau
tos aukščiausiame laips
nyje todėl, kad ji yra tikra 
mūsų motina, todėl, kad ji 
yra tobuliausia ir labiau
siai mus mylinti motina iš 
visų motinų, kad jos mo
tiniškoji meilė, aukštesnė 
už visų kitų motinų meilę, 
paimtą drauge ,x reiškiasi 
kiekvienai iš mūsų atski
rai.

Kai suprantame šitą da
lyką, mūsų širdis atsive
ria pilnutiniam ątsidavi- 
mui. Tuo pralaužiama di
delė spraga mūsų netikė
jime ir gilaus, gyvo tikėji
mo bangos pripildo mūsų 
sielą begalinio pasitikėji
mo, aklo, su visišku atsi
davimu.

Siela, suradusi savo Mo
tiną, pradeda naują gyve
nimą, iki šiol nepažįstamą, 
laimingą, be galo pavydė
tiną. dvasinės kūdikystės 
gyvenimą. Visuose pasau
lio sūkuriuose siela išlai
ko tikrą, pastovią ramybę, 
nes kūdikis, turėdamas 
motiną, visa turi. Jam nie
ko netrūksta. Troškimų, 
reikalų, rūpesčių ir baimių 
bangos jo nepasiekia. 
Tartum nemato išorinio 
pasaulio ir jam jis yra vi
sai svetimas. Jis žino ma
lonų savo motinos prieg
lobstį.

Laiminga siela, kuri al
suoja ir gyvena Marijos 
prieglobstyje ir ilsisi prie 
jos meilingos širdies su 
visišku pasitikėjimu. Jos 
reikalai ir darbai gali būti 
labai įvairūs ir gausūs, jos 
silpnybės gali būti labai 
jaučiamos. Nesvarbu: turi 
Mariją, savo 
Motiną, ir 
sprendžia.

Ateina jai 
skausmas, ką ji daro? Ką 
gi daro kūdikis, kai mėgi
na vaikščioti ir parpuola? 
Saukiasi motinos, tiesia į 
ją savo rankutes, ir moti

na lenkiasi prie jo, jį pri
glaudžia, pabučiuoja jo 
rankutę, kurią jis užsiga
vo, ir jam nebeskauda. 
Taip elgiasi tikros Mari
jos dukters siela.

Gyvenimo takuose pa
klydo, parpuolė, susižeidė. 
Ją ištinka koks nors fizi
nis skausmas, ją pačią ar 
jos mylimus asmenis. Ar
ba koks nors dvasinis siel
vartas, netekimas mylimo 
asmens, nepasisekimas ar 
nedėkingumas ją žeidžia. 
Ką ji darys? Tiesia mal
daujančias rankas į Mari
ją, savo Motiną, visada ar
ti esančią, ir Marija nusi
lenkia prie jos ir švelniai 
bučiuoja skaudamą vietą. 
Jei yra naudinga, išgydo 
fizinę ligą arba dvasinę ne
galią. Jeigu gi ne, uždeda 
ant žaizdos šventos meilės 
alyvos, kuri Dievo siun
čiamus kentėjimus padaro 
malonius.

Kartais atsitinka, kad 
pasiduoda silpnybei ir pa
daro kokią nors nuodėmę. 
Ne didžiąją, nes Marijos 
budinti meilė nuo jos ap
saugo. Ką gi daro? Nusi
mena ar rauda? Arba ma
tydama savo netobulybes, 
ima abejoti savo Motinos 
Marijos meile? O ne! Vai
kas, ir padaręs ką nors ne
gera, žino, kad jo motina jį 
myli visada. Instinktyviš- 
kai bėga pas savo motiną, 
ir motinos paglostymas jį 
tuojau įtikina, kad neapsi- 
gavo, visada pasitikėda
mas josios meile.

Kitą kartą siela turi kokį 
nors didelį troškimą, nori 
gauti kokią nors malonę. 
Elgiasi taip pat, kaip ma
žas vaikutis. Artinasi prie 
Marijos, su kūdikišku pa
prastumu tūkstančius sy
kių kartoja jai apie savo 
meilę ir pasako savo troš
kimus, su visišku įsitiki
nimu iš anksto, kad bus iš
klausyta, kad visa įvyks, 
kaip ji nori arba dar jai 
nežinomu būdu, nors ir 
kažkaip būtų didelis daly
kas, kurio prašo.

Jaunieji jūreiviai paruošiami giliųjų vande
nynų tarnybai. Viršuje kairėj mokinami, kaip 
surišti įvairius mazgus. Viršuje dešinėj duoda
ma pamoka pirmosios pagalbos vandens prigė
rusiam jūreiviui. Apačioje dešinėj mokinami 
apšaudyti priešo laivus bei krantus. Apačioje 
kairėj jūreiviai atsisveikina sausžemį.

ir Dvasios Vadas pasakė gražų, vusios, turėjome progos pama- 
šiai progai pritaikintą pamoks- tyti, ką dramos ratelis paro- 
lą, nurodydamas kelią, kuriuo 
turi eiti Sodalietės. jei nori tap
ti dangiškosios Motinos Marijos 
dvasios dukterimis.

S. V.

LOWELL, MASS.

Dangiškąją, 
viskas išsi-

koks nors

Šv. Juozapo parapijos Sodalie- 
tčs nesnaudžia. Nors narių ne
didelis skaičius, bet veiklumo 
jos parodo daug. Motinos Diena, 
gegužės mėn. 14, rytą visos da
lyvavo metinėse šv. mišiose. 
Prie Sodaliečių krūtinių pri
segtos gyvos gėlės rodė, kad na
rės nepamiršo savo gyvų ar mi
rusių motinėlių. Mūsų klebonas

i
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40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

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

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška;
3. Gedimino ženki. — Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas;
5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas; 8. Šiauliai; 9. Marijam
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 
po 60c. Užsakymus siųskite:

“Darbininkas"
| 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Naujosios valdybos priesaika 
įvyko bažnyčioje 3 vai. po piet. 
Kiekviena senosios valdybos 
narė. įteikdama savo valdybos 
narės ženklą naujajai savo įpė
dinei, sukalbėjo tam tikrą mal
dą ir pasižadėjimą pagelbėti 
naujajai valdybai Sodalicijos 
veikloje. Jos įpėdinė, priimda
ma savo naujos pareigos ženklą, 
Švč. Panelės akivaizdoje pasi
žadėjo uoliai darbuotis, kad 
Marijos vardas būtų daugiau 
žinomas ir mylimas netik narių, 
bet ir kitų parapijos mergaičių, 
nepriklausančių prie sodaliečių.

Iškilmėse dalyvavo ir Marijos 
Vaikelių Sodalicijos nariai. Pa
sibaigus priesaikos iškilmėms, 
visos Sodalietės ir Marijos Vai
keliai drauge su savo Dvasios 
Vadu atkalbėjo švenčiausiajai 
Panelei pasiaukojimo aktą.

Praėjusiais metais valdyboje 
buvo — Ant. Bijaitė, prefekte. 
Sofija Blaževičiūtė, pref. pagel- 
bininkė, Elena Vilkišiūtė, pro
tokolo raštininkė. Sofija Kriau- 
čiūnaitė, finansų raštininkė.

Šių metų valdyba: Agota»Dra- 
vinskaitė — prefekte, Mikalina 
Blažonytė — vice-prefektė, Ele
na Vilkišiūtė — prot. raštinin
kė, ir Sofija Kriaučiūnaitė — 
finansų raštininkė.

Po to sekė procesija bažnyčio
je, giedant Švč. Panelės litani
ją. Procesijai atėjus prie Švč. 
Panelės altoriaus. įvyko vaini
kavimo apeigos. Naujoji pre- 

; fektė, mokytoja Agota Dravins- 
kaitė, apvainikuodama Švč. 
Panelės statulą, sukalbėjo Ma
rijos meilės aktą, o Dvasios Va
das kun. P. V. Strakauskas la
bai gražioj maldoj pavedė visą 
parapijos jaunimą Marijos glo
bai.

Džiaugsmingai giedodamos 
“Magnificat” baigėme iškilmes 
prie išstatyto Švč. Sakramento.

5 vai. bažnyčios svetainėje į- 
vyko sodaliečių vaišės. Kiek
viena sodaiietė prie gražiai pri
rengto stalo vaišino savo moti
nėles. Užkandžiai, pyragai, sal
dainiai .vaisiai, kava, ledai (šal
ta košė). Pačios sodalietės. E- 
lenos Linkevičiūtės vadovybėje, 
visus tuos valgius ir užkandžius 
pagamino.

Pavalgiusios ir pasišnekučia-

dys. Buvo vaidinama vieno 
veiksmo komedija: “Kur nors 
čia yra vagis”. Šis vaidinimas 
davė progos visiems užtektinai 
pasijuokti, o vietomis ir apsi
verkti. Gražiai savo roles atli
ko: Agota Dravinskaitė, Sofija 
Kriaučiūnaitė, Monika Blažony
tė, Marijona Grendaitė ir Elena 
Baumilaitė.

Muzikalinę programos dalį 
atliko: Juozapina Narinkaitė, 
Elena Saulynaitė ir Veronika 
Vilkišiūtė. Pianinu joms prita
rė Veronika Dzedulionvtė. Ar
monika solo pagrojo Sofija Bla
ževičiūtė.

Juokingą, be žodžių, komediją 
vaidino: Agota Dravinskaitė. 
Ona Jankevičiūtė, Lilijana Zeb- 
riūtė ir Genovaitė Janulytė.

Žodžiu, šios metinės sodalie
čių iškilmės labai gražiai pavy
ko ir paliko motinėlių širdyse 
malonų įspūdį, kad jų dukrelės 
moka jas pagerbti ir savo meilę 
parodyti.

lėmis. o kitos, kad Marijos ka
riuomenė vis didėja.

Naujosios Sodalietės birželio 
mėn. 27 d. turėjo savo išvažia
vimą. Laivu nuvyko į Nantas- 
ket. Ten prie Atlanto vandeny
no linksmai praleido laiką. Pa- 
simaudžiusios aplankė Paragon 
Park išmėginti visus jo teikia
mus malonumus. Įdegusios sau
lėje ir nuvargusios, bet labai 
patenkintos, vėl laivu grįžo na
mo.

Spaudos Apaštalės
Jau visą pusmetį Sodalicija 

, gražiai darbuojasi, platindama 
katalikišką spaudą. Daug išpar
duota kun. Lord’s brošiūrėlių. 
Labai jaunimo mylimas ir skai
tomas ir katalikiškas laikraštis 
“Our Sunday Visitor”. Be ang
liškų laikraščių platinami ir 
lietuviški. Darbas vyksta sėk
mingai; šioje srityje ypač daug 
darbuojasi Sodalietės Sofija 
Tamkonytė.

Genovaitė Zekeviėiūtę.

dalietės ir Marijos Vaikeliai sa
vo uniformose, giedodamos Švč. 
Panelės Marijos litaniją, daly
vavo procesijoj apie bažnyčią. 
Po procesijos Sodalierų pirmi
ninkė, p-lė Zofija Utkaitė, uždė
jo raudonų rožių vainiką ant 
Panelės Švenčiausios statulos. 
Jai asistavo pp. Ona Sabaliaus
kaitė, Adelė Čaplikaitė, Polina 
Kupčiūnaitė ir Juozapina Ut- joms gražias priimtuves, kurias 
kaitė. Po Marijos vainikavimo praleido labai linksmai, 
buvo pramogėlė (“lawn party”) į kandžiais, muzika 
Sodaliečių motinoms.

C AMBRIDGE, MASS.

Naujų Narių Priėmimas
Birželio mėn. 19 d. po Sodali

cijos pamaldų buvo priimta vie
nuolika naujų narių. Priėmimo 
apeigas atliko Gerbiamas Kle
bonas Kun. Pr. Juškaitis. Soda- 

i lietės džiaugėsi, kad tiek naujų 
. narių įstojo į jų eiles ir suruošė

Naujos Narės
Tą dieną buvo priimtos 

kios naujos narės: Marijona Bo- 
gušaitė, Ieva Cvilikaitė, Malvi
na Lapinaitė, Marijona Vaiseio- 
nytė ir Birutė Kiseliūtė.

pen-

Sodaliečių Knygynas
Dvasios Vadas klebonijoje a- 

tidarė sodalietėms biblioteką. 
Kiekvieną antradienį Sodalietės 
ateina ir pasiima skaitymui 
knygų. Knygyne yra šimtas su 
viršum knygų. Sodalietės džiau
giasi gera proga gauti dorų ir 
pamokinančių knygų.

Dirba Misijoms
Visos Sodalietės 

sunaudotus pašto
Kiekvieną mėnesį juos įteikia 
paskirtai valdybai: Juozapina! 
Narinkaitei ir Elenai Linkevi
čiūtei. Iki šiol surinkta ir išsiųs
ta misijų reikalams 4ū,0(>0 su 
viršum pašto ženklelių. Dau
giausia Sodalietės remia Mari
jonų Kongregacijos misijų rei
kalus.

Skaito Ir Platina Kata
likišką Spaudą

Prieš pusmetį mūsų Sodalie
tės ėmėsi platinti jaunimui ski
riamas katalikiškas brošiūras 
(“Pamphlet Rack”). Pradžioje 
jos neturėjo didelio pasisekimo, 
bet dabar daugumas jaunimo 
labai jas pamėgo ir suprato jų 
naudingumą. Jei jūsų parapijoj 
jų nėra, mes raginame kogrei- 
čiausiai jų įsigyti, nes jose ra
site daug paaiškinimų. Jas skai
tantieji jaunuoliai tampa tvir
tesni ir uolesni katalikai.

.v.—........—-., su už-
; kandžiais, muzika ir judamais 
paveikslais. Naujai įšventintas 
•dominikonas kun. Antoninas 
suteikė savo palaiminimą baž
nyčioje ir su klieriku B. Rustei
ka dalyvavo Sodaliečių pramo
gėlėj. To vakaro džiaugsmą di
dino dar tas, kad Sodalietės ga
lėjo pasveikinti savo Dvasios 
Vadą kun. Antaną Baltrušiūną 
vardinių proga.

Šis vakarėlis kaip ir visos ki
tos sodaliečių pramogos, baigė
si vienuoliktą valandą. Skirsty- 
damosios vienos džiaugėsi, kad 
tapo mylimomis Marijos dukre-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS”
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai. surinkę tris naujas “Varpe
lio“ prenumeratas, ketvirtų “Varpe- 

| lio” prenumeratų, 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, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų

uoliai renka 
ženklelius.

Apaštališkas Darbas
Neseniai mūsų parapijos kle

bonas pasidžiaugė, kad visos 
Sodalietės sekmadienio kateki- 
zacijos mokykloje moko vaike
lius. Elena Vilkišiūtė.

NASHUA, N.'H.
Sodaliečių Iškilmės Ir 

Pramogos
Šv. Kazimiero parapijos So

dalietės ir Marijos Vaikeliai tu
rėjo labai gražias ir įspūdingas 
Švč. Panelės vainikavimo iškil
mes. gegužės mėn. 28 d. Ben
drai su visais parapijiečiais So-

Mėnesinis Susirinkimas 
buvo “Greeley” Parke. Narės 

atsinešė savo užkandžius ir 
draugiškoj bei linksmoj nuotai
koj praleido laiką. Buvo įvairių 
nuotykių.

Baigė Konservatoriją
P-lė Ona Sabaliauskaitė baigė 

muzikos konservatoriją, kurioje 
mokėsi ketverius metus, 
labai darbšti ir ypatingai 
nosi dainavime, dalyvavo 
gumoj tos konservatorijos 
certų.

Atvyko Atostogų
P-lė Elena Česnulevičiūtė ato

stogauja pas savo tėvelius. Bai
giantis vasarai ji grįš į mokyto
jos darbą Bridgevvater High 
School.

Susituokė
Tris metus buvusi Nashua So

daliečių pirmininkė, o vėliau iš
rinkta Naujosios Anglijos Lie
tuvių Sodaliečių Tarybos pirmi
ninke p-lė Malvina Lapinskaitei 
šią vasarą šv. Kazimiero baž-i 
nyčioje susituokė su p. Povilu 
Pelletier ir dabar gyvena Lynn, 
Massachusetts. Nuoširdžiai lin
kime jiems laimės naujame gy
venime.

f
Buvo 
lavi- 
dau- 
kon-

baltas, sidabrinis 
stiprus .....................
stipriai padarytas

$8.00

27. Mass.

$1.25
$1.20
$1.50

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių:
Puikus
Juodas
Rusvas
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston

♦
į :

♦
ii• 4

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 celuloidimai 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. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina ....

Su užsakymais kreipkitės — 
•DARBININKAS" 

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75



Antradiems. Rugp. 15. 1944 DARBININKAS
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Tuleikiai Minėjo 30 Metu Vedybinio
Gyvenimo Jubiliejų

CAMBRIDGE, MASS t

Kadangi laike karo neįmano
ma ruošti piknikai, todėl tam 
tiklui sumanyta padaryti kolek- 
ta bažnyčioje. Liepos 23. suau
kota $232.50. Liepos 30. suau
kota $50.00. Rugpiūčio 6. suau
kota $24.00. Išviso surinkta — 
$306.50.

štai aukotojų vardai ir po 
kiek kas aukavo:

Po $10.00 — pp. Potembergai.
Po $6.00: p. J. Lenkauskienė, 

p. S. Lenkauskienė, p. M. Pa- 
laimienė. P. Janiūnas.

Po $5.00: Mrs. T. Enkovvskas. 
Frank Maukus. James P. Puzi- 
nas. J. Tamolynas. P. Vaūtekus. 
J. Samalis. K. Pilkonis. L. Gin
tai, P. Radaitis. V. Shimkus. M. 
Norbutas. F. Želinskas. J. Gai- 
levičius. P. Kapčius. H. A. Ple- 
kavičius. P. Jenkauskas. V. J. 
Sabai. V. Tasoniai. J. Morkū
nai. C. Kavoliai. A. Gedraičiai. 
Adelė Kalevienė. p. Vilčinskie- 
nė. U. Venskaitė. Dr. B. Luzac- 
kas.

Po $4.00:
Po $3.50:
Po $3.00: 

nas Sutkus, 
lauskienė.

Shakalis. J. Malinauskas, J. 
Strazdai. A. Vinciūnai.

Po $2.00: Daukantas. Burbu
las. A. Burokienė. K. Bakavec- 
kas. V. Cetkauskas, J. Jasins- 
kas, M. S. Kačkauskas. J. N. 
Kontrimas. P. Kavolius. J. Lu
košiūnas. C. Laukonis. A. Lu- 
zackienė. J. Laugalis. M. Moc
kevičienė. Mrs. Alena O’Leary. 
Mrs. A. D'Entremont. Mary En
kauskas. M. Kalinauskas. F. 
Megevich.

Po $2-00: John Normant. K. i 
Simanavičius. Eva Ajauskienė. 
Eelen Savickas. A. Skirtai. J. 
Sidabrai. M. Savinskv. S. Urbo
nai. J. Mitrikevičius, J. Remei
kas. J. Praspalauskas. A. Vait
kevičienė. M. Vitkauskas. J. Že
maitis. N. N.,

J. Mockevičius, 
pp. B. Shimkai.
M. Bunevičius.
A. Tacionis. B. šid-
Z. Malinauskas. S.

Ig-

M. Sundukieriė.
A.

Joniką.

A.
D.

I

Dėkoju visiems, kurie rengė 
mano garbei pietus, kurie daly
vavo iškilmėse ir kurie įteikė 
dovanas pinigais ir kitais daik
tais.

Brangesnis yra už pinigą da
lykas, jei kas pasiaukoja ko- 

J kiam kilniam darbui. Dėkoju 
i visiems choristams, o ypatingai metu štabo kari-
seserei Asizijai ir Įkūrėjai mū
sų choro Bronei Starkienei. ku-‘ 
ri savo nepaprastai gražiu bal
su stiprino ir puošė mūsų chorą.
Dėkoju
Šiandien mums čia negėda su i

. savo choru pasirodyti 
džiausioje salėje Kollvwoode ir

i

Lietuvos Padangės Naujienos
1 B

(Pradžia 4 pusi.) į ko Į miškus. Tas jiems pil- 
Lietuvos Vietinės Rinkti- >>ai Pavyko todėl, kad ne
neš štabo būstinę, kad su- tiketumo_ momentas eta 
imti štabo karininkus. Su-Jau nelose Jck103 roIes-

Tuo pačiu laiku Įvyko 
ninkai parodė pasipriešini- skaitlingi Lietuvos Įžy- 

i mą, su tikslu palengvinti mesnių politinių ašmeny- 
sau pabėgimą. Daugelis iš bių suėmimai. Galimu SU- 
lU bUVO --X--*:

visiems choristams. paįe£0 j nelaisvę.
čia negėda su i ,

. . ' iri P? L
pasirodyti ir ss_forr,acijos užpuolė lie- nimo; praktika jau yra pa- 

, . . .. . , „ tuviu Karosviesti tukstancius į koncertą,:
1 kurį šįmet turėsime Hcllyvvoo-, 

de. Mūsų choristės: Emilija Ma-j 
sonienė. Rozalija Janušauskie-1 - . .
nė. Kotryna Malinauskienė, 
Mrs. Adrian. Stasė Šimkutė, o 
ypatingai dar mūsų papuošalas 
Hollywoodo artistė Genovaitė 
Gražiūtė. Vyrai: Pranas Maso-' 
nas. Juozas Žemgalis. .’ 
Petrauskas ir Kazimieras Rau
donis. Pastarasis šiomis dieno- , . , , ,... . , lietuvių batalionų nugin-mis išeina 1 kariuomenę. .. - t-, . t • x -klavimas Rytų Lietuvoje.

Ačiū Franciškai Bruzgienei, Su pagalba lenkų partiza- 
kuri labai tvarkingai vedė sąs- nų vokiečiams pavyko kai 
kaitas prie kasos.

Prašau atleisti, jei kieno var
do nepaminėjau, nes didžioje 
svarbioje mano dienoje galva 
buvo pilna atsiminimų iš pergy
ventų metų, o ypač kai prisimi
niau įšventinimą į kunigus 20 
d. liepos. 1S9Į. m-- ir kai už keie- 
tos dienų turėjau primicijas Šv. 
Jono bažnyčioje, Pasvalyje. Tu
riu viešai padėkoti ir didžiau
siam Los Angeles dienraščiui 
“Examiner”. kurs atsiuntė i 
mano sukaktuvių paminėjimą, 
savo korespondentą - fotografą 
ir patalpino liepos mėn. 17 d. 
mano atvaizdą, kuomet atsisto
jau prie altoriaus dėl “Asper- 
ges”.

Negaliu kitaip atsilyginti vi
siems mano geradariams, kaip 
tiktai melsdamas, kad visiems 
Dievas duotų geroj sveikatoj 
susilaukti žilos senatvės.

Prelatas J. Maciejauskas.

vietoje nušauti,, klydimų išvengimui mes 
čionai susilaikome laiki- 

naktį vokiečių'nai nuo suimtųjų išvardi-

Mokyklą Ma- rodžiusi, kad kai kurie as- 
riampolėje ir norėjo ją nu- menys, kurie buvo skaito- 
ginkluoti. Kariūnai, o taip mi suimtais, pasirodė ran- 

> pat ir mokomojo bataliono ^asi pasislėpime, kad tuo 
i kariai pasipriešino. Kilo išvengus suėmimo. Tas 
trumpa kova, kurioje abi Pats tenka pasakyti ir dėl 
pusės turėjo aukų. Dėl nužudytų bei suimtų lietu- 
ginklų ir amunicijos sto- viū karininkų. Jų sąrašai 
kos lietuviai turėjo pasi- VLIK-to informacijos Biū- 
duoti nelaisvėn; kai kurie ro pasaulio viešumai bus 

onas j<arįnįn|ęai nusižudė, paskelbti tiktai vėliau, po
‘""■.Gegužės 15 d. prasidėjo.nuodugnaus patikrinimo.

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

kuriuos batalionus nugin
kluoti ir suimti visus ka
rininkus ir kareivius. Kita TYS” knygutės formoje, 
gi dalis ’---- J----- —' x.-_ x_.
traukė Į 
pasielgė

Pranas ir Ona Tuleikiai, gyv. So. Bostone, birže
lio 21 d. kukliai minėjo 30 metų savo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Pp. Tuleikiai užaugino gražioje katali
kiškoje dvasioje tris dukreles: Oną Bishop, Mariutę ir 
Pauliutę.

Pp. Tuleikiai minėdami šią svarbią gyvenimo su
kaktį. užprašė šv. mišias Šv. Petro par. bažnyčioje, So. 
Bostone.

Reikia pastebėti, kad pp. Tuleikiai yra vieni iš pir
mųjų LDS 1-mos kp. narių, nuoširdūs “Darbininko” 
skaitytojai ir jo rėmėjai. Ypač, p. Pr. Tuleikis nuošir
džiai rėmė“ Darbininką” nevien pinigais, bet ir savo 
nuoširdžiu darbu. Nebuvo tokio parengimo, kuriame 
jis nebūtų dirbęs. Žodžiu, pp. Tuleikiai yra susipratę 
lietuviai ir katalikai. Linkime pp. Tuleikiam ilgiausių 
metų ir Dievo palaimos.

Šio mėnesio 24 d. p. Tuleikis minės dar kitą jubi- 
a reikia būtent, jam sueis 65 metai amžiaus. Nors Pra-
’ nas metais ir nebejaunas, bet dvasioje pralenkia savo

darbuotę ir jaunuosius. Laikykis Pranai! Rap.
Vietinis.------- —-----------------------------------------------------------------------

Strazdas.
Matusėvi-
J. Kontri-

J. Tamuly- 
Helen Ski-

J. Dai-
S. Palukas.

S. Santackas. 
B. Mileikas. M. 
Remeikienė. A. 
Enkauskas. N.

t

Po $1.00: 
Mockevičius. 
Joniką. Ona 
čiai. P. Daujotienė, 
mas. A. Petrauskas, 
nas. J. Masalskis,
bauskas. A. P. Jurkus, 
nis. P. Freimantas 
A. Skibauskas, 
S. Santackienė. 
K. Sayman. U. 
Chingo. Adelė
N.. N. N., N. N.

Klebonas visiems nuoširdin- 
giausiai dėkojo per du sekma
dieniu bažnyčioje. Priminė, kad 
dar kurie nedavė, tą padarytų 
patogiausioje progoje. Kuomet 
visi sunkią naštą neša, toji naš
ta pasidaro lengva. Bet kuomet 

i našt: 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar- nešti, tai pasidaro daug sunku-'

Rožančiai
“Darbininko” administracijo

je galite gauti puikų Rožančių 
po SI.10 su prisiuntimu. Turime 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
gauti, tuojau užsisakykite. Su 
užsakymu money orderį arba tik keliems toji

bininkas’. 366 W. Broadway, So^mų. Tad kiekvienas prisidėkime ' 
Boston. Mass. savo dalelę.

Augusto
Menesio

ISARDAVIMAS
f

I. J. Fox viena didžiausių Amerikoje mote
riškų kailinių Įstaiga šiame mėnesyje turi 
kaip vadinamą Augusto mėnesio išpardavimą. 
Šiame išpardavime turime labai dideli kailinių 
pasirinkimą, nuo mažiausio saizo iki didžiau
sio.

I. J. Fox kompanija šiais metais padidino 
kailinių departamentą ir labai puikiai ji Įren
gė. Taigi kviečiame visas ponias ir paneles 
atvykti Į mūsų krautuvę pamatyti kaip ji gra
žiai ir elegantiškai Įrengta. Mūsų krautuvėje 
yra Įvesta “Air-condition”, už tai vasaros kar
štose dienose pas mus atsilankusioms vieš
nioms yra tikras poilsis. Taigi, kviečiame pas 
mus Į svečius.

Mūsų krautuvėje kailinių kainos labai pri
einamos, o sąlygos neapsakomai lengvos ir 
pritaikintos kiekvienam pagal aplinkybių. 
Taigi, nelaukite atšalant orui, Įsigykite kaili
nius dabar. Atėjusios visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų lietuvis šios krautuvės 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Jis pritaikins jums 
kailinius pagal jūsų skonį ir figūrą.

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Būdamas Ramygaloje vikaru, meilę, kurios daugeliui trūks- 

pažinojau vargšę - ubagę Klei- ta. Daug lietuvių neateina į baž- 
i nienę. kuri turėjo 103 metus, nyčią ir, vietoj Dievo meilės. 
Kas rytą ji. pasiremdama lazde- turi Dievo neapykantą. Kun. 
le. ateidavo į bažnyčią šv. mišių Prunskis taip pat klausė išpa- 

: išklausyti. Nors vargingas buvo 
įjos gyvenimas. 
J ilgiau gyventi.

bet dar norėjo 
Vieną kartą aš 

paklausiau tos senutės, ar ilgai 
norėtum gyventi. Ji 
“Antrą tiek, kunigėli”.

atsakė:

žinčių ir ne vienam suteikė są
žinės nuraminimą.

Ačiū visiems, kurie atvyko į 
pamaldas, kad kartu pasimels
ti su manim ir padėkoti Dievui, 
jog man leido sulaukti tokios

Nors aš neturiu šimto metų, senatvės. Dėkoju d-rui Biels- 
nes nuo liepos m. 14 dienos, šių kiui. Lietuvos konsului ir jo 
metų, pradėjau 77 metus, o nuo šeimai, kuris nors buvo pakvie- 
20 d. liepos m. 54 kunigystės stas į Prancūzijos nepriklauso- 
metus. bet neatsisakau gyventi, mybės sukakties iškilmes, at- 
jei tokia Dievo valia. Tiktai vyko į Šv. Kazimiero bažnyčią, 
kasdien prašau Dievo, kad lai- Dalyvavo pamaldose ir adv. 
mingai numirčiau. Apvaikščio- Cesnulis. Po pamaldų padaryta 
damas dvejas sukaktuves, lie- judamųjų paveikslų nuotrauka, 
pos 16 d., visų susirinkusių pra- Tai atliko žinomas filmininkas 

I šiau. kad už mane pasimelstų ir 
prašytų man laimingos mirties.

Iš jaunatvės, buvau didelis li
gonis. Turėjau net iš seminari
jos vieniems metams išvažiuoti 
gydytis. Palikęs kunigu irgi 
sirgau plaučių liga. Turėjau va
žiuoti net į Šveicariją. į Alpių 
kalnus. Bet čia. 
oras, taip sustiprino mano plau
čius. kad jau keturi metai, kaip buvo pietūs. Turiu čia pažymė- 
nesu sirgęs ir galiu darbuotis ti. kad salės dekoraciją 
nemažiau kaip kad buvau jau
nas.

Šiuo raštu noriu viešai padė
koti visiems, kurie mane, toje 
dienoje pagerbė. Ačiū visiems, 
kurie prisiuntė laiškais sveiki
nimus: kiti net dovanų atsiun- 

• tė. Ypatingą padėką pareiškiu 
; kun. Juozui Prunskiui, kurs sa- 
1 vo trumpą atostogų laiką pa- 
; šventė tam tikslui, kad galėtų 
i dalyvauti mano iškilmėse. Tam 
j Lietuvos mylėtojui svarbu bu
vo pamatyti pirmąją lietuvių 
parapiją prie Pacifiko ir pa- 

I remti mano darbą. Dėkingas e- 
dsu jam už pamokslą apie Dievo Taip pat ir Onai Brizgelienei.

Jonas K. Milius.
Mūsų bažnytėlė tą dieną nepa

prastai gražiai atrodė. Už tai 
dėkui Juozui Fidleriui, kurs per 
septynis menesius dirbo, puoš
damas ją.

Sesuo Asizija su dideliu sko
niu išpuošė altorių taip, kad

Kalifornijos žmonių akis traukte traukė.
Po pamaldų parapijos salėje

ir su
tvarkymą atliko mūsų komite
to sekretorius Antanas Brūzga. 
Geresnių pietų tiesiog negalima 
įsivaizduoti. Čia priguli padėka 
Monikai Sleiterienei. Kazimie
rai Norbutienei, Adelei Likie- 
nei ir Onai Levanienei. Adelė 
Likienė netiktai dirbo, kaip ir 

■ kitos šeimininkės, bet dar pri
kepė pyragų.

Ypatinga mano padėka Onai 
Lužienei, kuri, būdama senyvo 

'amžiaus, ir turėdama daug dar- 
1 bo. surado laiko prikepti tekių 
pyragų, kurių gali pavydėti net 
garsios Los Angeles kepyklos.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP-

Kiek- 
kovodama pasi- viena paslaptis iliustruota pa- 
miškus. Panašiai veikslais, šioje knygutėje taip- 

visi batalionai yra ir/narystės mokesčių la-
stovintieji Panevėžyje. Jie
apleido miestą ir su visais kas»t 355 w. Broadvvay, * So. 
ginklais ir amunicija išvy- Boston.

I NEW BRITAIN, CONN

i
Kardok

TAVERN
; HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
£ Patarnavimas malonus ir mandagus.
J Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

■i
X

Jūsų Geriausias Telefono
Patarėjas

YRA

APTARNAVIMO

REPREZENTANTAS

TAI yra didelis darbas atsakyti į telefo
no visus klausimus, taigi jūsų Aptar

navimo Representantas turi žinoti smulkme
niškai tokius dalykus: kaip tai, vėliausius 
valdžios parėdymus — reguliacijas, apie ga
limybes telefono įdėjimo ir kitokius dalykus, 
liečiančius aptarnavimą. Tamstos turite pa
sitikėti ką ji jums pasakys.

Jos normalė užduotis yra atsakyti jums 
Į klausimus, liečiančius aptarnavimą. Įrengi
mus. bilas ir kitas smulkmenas. Bet šiandien 
ji pasiruošusi atsakyti nepaprastus klausi
mus. liečiančius karo metu, kodėl negalima 
telefono įdėti, arba kad galima ar negalima 
telefono įvesti nauju adresu . kur planuoji 
persikelti.

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELĘGRAPH COMPANY

i V j fe

i 1
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES
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So. -------------
Rugp. 16 d. 8 vai. ryte, 

Petro par. bažnyčioje bus gie-

i

re bus giedami mišparai.
i Gera proga visiems tą dieną 
pasimelsti.

Tikrai yra reikalas, Bostone, i ________
suorganizuoti skyrių, kurs va- Guzevičius su žmona aukojo 
dovautų šioje kolonijoje, Lietu- parapijos išvažiavimo fondan 
vos žmonių šalpos darbe. $5.00. Taipgi aukojo parapijos

Šiuo reikalu kalbės Dr. K. išvažiavimo fondan Jadvyga 
Pakštas ir kiti trečiadienį, rug- Franckus iš W. Medford, $5.00. 
piūčio 16 d., 8 vai. vak., bažny- Aukotojams nuoširdus ačiū, 
tinėje salėje, W. 5th St., 
Bostone.

Kviečiami visi ateiti pasi
klausyti ir duoti gerų patarimų damos egzekvijos ir aukojamos 
kaip geriau sušelpus savus.

Šv. Petro parapijos metinis 
koncertas įvyks tą pačią lapkr. 
19 d., 3 vai. p. p., bet ne Muni- 
cipal Building salėje, tik Pat- 
rick Gaven School salėje, F ir 
W. 6th St.

Darbuotojai ir dainininkai pa
norėjo šios permainos.

Į Dangų Ėmimo Panos Mari
jos šventėje, mišios šventos Šv. 
Petro par. bažnyčioje bus auko
jamos šiomis valandomis: 5, 6, 
7, 8 ir 9; salėje 6 ir 7:30. Vaka-

šventos iškilmingos su asista 
mišios už vėlę Onos Perekšlie- 
nės. kurios laidojimas įvyksta 
tą dieną, 9 vai. ryte su šv. mi
šiomis, Stoughtone, iš Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčios.

Velionė buvo ponios Namak- 
sienės motina. Ponai Adolfai 
Namaksiai rūpinasi iškilmingo
mis laidotuvėmis Stoughtone ir 
iškilmingomis pamaldomis So. 
Bostone.

Mrs. Roy F. Hendrickson, wife of the deputy director of UNRRA, and 
her daughters Karen, aged 5, and Ar.n, aged 11, save used fat con- 
scientiously whether they cook in the kitehen or outdoors in their 
garden. Their out of door barbecue is built to accommodate the broiler 
from the kitehen stove so that favfrom bacon, chops, and hamburgers 
can be saved instead of dripping down into the tire and being wasted. 
Every drop of fat that is not eaten should be turned in to the meat 
dealer so that it can be put to work in factories and war plants so that 
food fats will not have to be diverted to industrial ūse.

LANKĖSI

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 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.

Gera proga gauti kolegijos 
mokslą ir laipsnį vakarais. Bos
ton College Intovvn, 126 New- 
bury St., Boston, Mass. Moko 
vyrus ir moteris kolegijos mok
slus keturis vakarus per savai- 

' tę. į keturis metus čia yra gali
ma gaut i kolegijos laipsnį. Y- 
pač katalikai, kurie galite mo
kytis. pasinaudokite įsigyti 
Jėzuitų kolegijos laipsnį.

Galima įsiregistruoti 
rugp. 28 d. iki rūgs. 2 d.

Įstojimo kvotimai įvyks 
24 ir 25 d.d., 7:30 v. v.

Mokslo metas prasidės
5 d.

nuo

rugp.

rūgs.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

American Pešt Control
Exterminators of Household 

’Pests
65 L Street ŠOU 1324 

So. Boston, Mass.

Vartotų Automobilių Kainų Kontrolė
Pirmadienį, liepos 10 d. saugoja individualį pirkė- 

1944 m. vartoti keleiviniai ją nuo permokėjimo, 
automobiliai įėjo kainų 
kontrolėn.

Vartotų automobilių pre- permainos, 
kybos kasmetinis kiekis permainos paliudymą į- 
beveik $2,000,000,000 ir teikti vietos War Price 
buvo didžiausia išdirbystė and Rationing Board, kuo- 

|atleista nuo kainų viršū- met jis paduoda prašymą 
nes, sakė Office of Price automobiliui gazolino ra- 
Administration. cionavimo kuponų. Kaina

aprašyta

Pardavėjas ir pirkėjas 
i turi pasirašyti paliudyme 

Pirkėjas turi

P ’ Administration.
Reguliavimas kainų vir- automobiliaus 

šūnės apima vartotus 
tomobilius visų rūšių, 
dėlių ir išdirbysčių, visus tarybos paliudymą patik- 
prekybininkus ir individu- rina ir patvirtina kaina 
alius pardavėjus.

Naujas reguliavimas ap-

au- paliudyme.
mo- Raštininkas kainų vietos

Tik penktadieniais atvyksta į 
So. Bostoną pagelbėti Šv. Petro 
lietuvių parapijos kunigam, o 
pirmadieniais vėl grįžta į Ma- 

1 rianapolį.
Marianapolyj, 1934 m., Tėvai 

• Marijonai pavedė kun. Dr. Ur-

Ketvirtadienį ląnkėsi iš New-į 
ark. N. J. Lietuvos Vyčių stam-į 
bus veikėjas Pranas Vaškas. Jis 
yra Liet. Vyčių seimo rengimo t 
komisijos narys.

Tą dieną lankėsi Liet. Vyčiui, ... . _ , . , _-T , _ .. i bonaviciui namelį, kuri kun. Dr.tėvas — p. M. Norkūnas
Lawrence, Mass.

Lankėsi p. Saulėnas naujai; 
įšvęsto kun. Saulėno tėvelis iš! 
No. Abington, Mass. Atsilanky
mo proga, p. Saulėnas kalendo
riaus fondui aukojo $1.00 ir už
sisakė Liurdo knygą.

vaiki-
prasi-

Užbaigus High School 
nams dienomis mokslas 

; dės Boston College mokslo me
tas rūgs. 25 d., Chestnut Hill, 
Mass. Kvotimai — rūgs. 8 d.

Lietuviams bernaičiams High 
School kursai eiti yra geriausiai 
Tėvų Marijonų kolegijoje, 
Thompson, Conn.

Mergaitėms lietuvaitėms yra 
akademijos Chicago, III.. Seserų 
Kazimieriečių, Pittsburghe. Se
serų Pranciškiečių, Newtown, 
Pa., Seserų Kazimieriečių.

Jaunimui, negalintiems eiti į 
lietuvių katalikų mokyklas, rei
kia lankyti katalikų svetimtau
čių mokyklas ir savo parapijos 
bažnyčią ir veikimo ratelius.

sulig reguliavimo.
OPA įrodo, “Viršūnės 

kainų vartotų automobilių 
Boston College Law buvo nustatyta apsaugoti 
Jis buvo pirmas lietu- pirkėjus nuo kainų kilimo 

ir sergėti pardavėjus nuo’ 
kompeticijos tų pardavė
jų, kurie paėmė aukštas 
kainas. Reikia kooperaci
jos važiuotojų ir pardavė- 

Pp- jų bendradarbiavimo kar-

baigė 
School. 
vis baigęs teisių mokslus toje 
kolegijoje.

Susilaukė Dukters

1S Įj A. Bružas praminė “Kmitville”. 
.a. į Gegužės 17 d., 1934 m. J. E.

I vyskupas Petras Būčys, MIC., 
j dabartinis Tėvų Marijonų gene- 
Įrolas, kuris dabar yra Romoje, 
' pašventino tą namelį.

Dabar kun. Dr. K. Urbonavi
čius gyvena kitame, daug pato- 

; gesniame namelyj, Marianapo- 
7 1yj. Per žiemą kun. Dr. Urbo- 

.............. inavičius gyvena So. Bostone, ir teratas, Darbininko ir LDS .. _.......... ... . _ .i jis oficialiai tebera Sv. Petro sefas, kun. Dr. Kazimieras Ur- . ..., i lietuvių parapijoj rezidentu,bonavicius persikėle į Mariana-j _________
polį. | šįmet suėjo 10 metų kai adv.

Kun. Dr. K. Urbonavičius kas- Jonas Grigalus. gyv. So. Bosto- 
met vasaras metu 
rianapolyj,

Šįmet suėjo lygiai 10 metų 
kaip mūsų išeivijos įžymusis li-

LAŠT PICTURE—Just beforę 
he was fatally struck by enemji 
fire, photographers caught Lq 
Gen. Lesley J. McNair in thią 
enthusiastic pose-in Normandjį 

S. Armjf PhotoJ.

Sekmadienį, rugp. 13 d.
Pranas ir Genovaitė Razvadau- {u su War price and Ra
škai, gyv. 5 G St., So. Bostone, tįoning Boards, tuomi ga- 
susilaukė antros dukrelės. . Įima patvirtinti, kad regu- 

p. Pranas RazvadauskaS yra davimas bus protekcija 
L. Vyčių Centro pirmininkas ir prieš nelegališkas kainas”.

j

i
I
t 
Į

įžymus veikėjas visuomenėje. 
Sveikiname pp. Razvadauskus 
ir linkime išauklėti sveikas ir 
geras lietuvaites — Vytės!

jis oficialiai
i lietuvių parapijoj rezidentu.

į Šįmet suėjo 10 metų kai adv.

gyvena Ma- ne, So. Bostono Lietuvių Pilie- 
Thompson, Conn. čių draugijos pirmininkas, už-

Draugijų Valdybų Adresai

PAVOGĖ $6,000 IŠ 
AUTOMOBILIO

OPA nurodė šiuos tris 
būdus sekti pirkėjams ir 
pardavėjams vartotų au
tomobilių. (1) Reikia iš
rasti faktus apie automo
bilių perkant arba parduo
dant, apimąs išdirbystę, 
metai, kokis radio ir šildy
tuvas, ir specialės dalys 

, “fluid

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

1VAIR0S SKELBIMAI
VARGONININKAS 

REIKALINGAS
Atsišaukite į “Darbininko1 

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

Sekmadienio vakare, rugp. 13 tuvas, L _ 
d. Walter Lukaseak, 48 m. amž.,1 kaip “over-drive”, 
siuvėjas. 21 Rowell St., Dor-įdrive”, “vacuum traųsmis- 
chester. pranešė policijai, kad iš.'sion”, ir kita. (2) Reikia 
jo automobilio, kada jis maudė-. informacijas suteikti raš- 
si L Street maudynėse, pavogė tininkui kainų vietos War 
$6,000, kuriuos jis buvo išėmęs Price and Rationing 
iš bankos aštuoni mėnesiai at- Board. (3) Tuomet rašti- 
gal. įninkąs kainų pasakys tik-'

Walter Lukaseak buvo įsiti- rą pardavimo viršūnę, api- 
kinęs, kad pinigus laikyti ban- 
koje yra nesaugu, todėl jis juos 
visus ir išėmė. Dabar vagiliai 
nusinešė visas jo gyvenimo su
taupąs. Beliko jam tik $700 ka
ro bonais.

mąs papildomų išrengimų 
(jeigu tokiu yra), ir įsta
tytų dalių. O.VV.I.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defcnse Bonds ir Stamps!

Boston Edison Company sako

...Visuomet ištrauk jį iš 
outleto paėmus už plug’ą — 
bet ne už pačio cord’ą.

Boston Edison Company
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

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

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

948 E. Broadv.-ay, 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 
Dar protokolu raštininke.

CASPER'S ŠOU 4645

So. Boston 27, Mass.

Exdusive Būt Not Expensive 
SPECIAL
During August
in our Modern
Beauty Salon

Pristatome Alų ir Tonikų
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.

| «V. JONO EV. B L. PASALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

' Pirmininkas — Juozas Svagždya,
601 6tb St., So. Boston, Mass.

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

Prot. Rašt. — Jonas GUneckls,
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. 

, Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

<

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

PĖRMANENT WAVE

Firm Long lasting 
permanent wave 

While you relax in 
glamorous surroundings.

Kaip žinoma, Naujos Anglijos Lietuvių Konferen
cija, įvykusi liepos 4 d. š. m., So. Boston, pasiuntė pri
imtas rezoliucijas pavergtos Lietuvos ir kitais svar
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.

United Statės Senate
July 26,1944

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co
Our Products For Sale 

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

GRABORIAI
Mr. Albin P. Neviera, Secretary 
New England Conference of Persons of

Lithuanian Descent
30 Codman Street
Dorchester, Massachusetts
Dear Mr. Neviera:
In the absence of Senator Weeks who is in Massachu- , 
setts during a brief Senate recess, I acknowledge re
ceipt of a copy of the Resolution adopted by the New 
England Conference of Persons of Lithuanian descent. 
You may be assured that the Senator will appreciate 
receiving the copy and that he is very much interested 
in the subject matter of the Resolution.

Sincerely yours, 
Theodore E. Hedlund,

Secretary.

S. BarasevRIus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2598 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

DIAMOND CAFE i

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

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

1944 m. liepos 28 d.
Mr. A. Neviera
30 Codman St.

, Dorchester, Mass.
i My dear Mr. Neviera:
ĮI acknowledge with thanks the receipt of a Resolution
1 adopted at the New England Conference of persons of 
Lithuanian descent, held at South Boston High School, j 
on July 4,1944.
It is evident that much clear thinking has been put in 
this Resolution which I hope will be well received by 
everybody.

Very sincerely,
P. Žadeikis.

Minister of Lithuania.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį___
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC
! Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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★ Nauji Kunigai-TT. Marijonai ★ ĮDOMIOS SKAITLINES

IKun. Vincas J. Parulis. MIC.
Rugpiūčio m. 13 d.. Tėvų Ma

rijonų vedamoj seminarijoje, 
Hinsdale. Illinois. J. E. arkivys
kupas Samuel A. Stritch. D.D.. 
suteikė kunigystės šventimus 
kun. Vincui J. Paruliui. MIC.

Naujai įšvęstas levitas gimė 
1914 m., spalių m. S d. VVorces- 
teryje. Mass.: ten pat baigė 
pradinę Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklą. Pajutęs širdyje 
karštą patraukimą prie aukš
tesniųjų dalykų, jis stojo į Tė
vų Marijonų Kongregaciją su; 
pasiryžimu tapti kunigu. Išvy
ko į Hinsdale kur atliko bandy
mo ir naujokavimo metus Ma- 
rian Hills kolegijoje.

Kuomet TT. Marijonai įkūrė 
naują mokslo įstaigą Thomp
son. Conn.. tuomet kun. Vincas 
buvo ten perkeltas baigti High 
School ir Junior College studi
jas. Apart gražios pažangos 
moksle ir sporte, jis parodė ne
paprasto gabumo muzikos sri
tyje. Per ilgus metus buvo 
choristas ir vienas iš pirmutinių' 
Marianapolio orkestros organi
zatorių.

Įsikūrus TT. Marijonų semi
narijai. kun. Vincas perkeltas į- 
sigyti filosofijos bei teologijos 
mokslų. Vos pradėjo eiti semi
narijos kursą kai 
laimė: 
mirties 
metai buvo tuo 
kunigystė 
tolima 
atnaujintu stropumu grįžo prie 
sutrukdytų studijų. Su Dievo 
pagalba bei palaima šiandien iš
sipildė kun. Vinco troškimas— 
jis jau Kristaus kunigas.

Seminarijoje kun. Vincas 
liau lavino įgimtą patraukimą 
muzikoje: per .ištisą 
kursą ėjo koplyčios 
ninko pareigas. Per 
muzikos dalį programose 
išpildė mūsų naujas levitas ir] 
dėjo visas pastangas, kad pra-i 
linksmintų atsilankusius sve
čius bei namiškius. Kun. Vin
cas žada laisvesnes valandas 
pašvęsti muzikai: yra pagrindo 
manyti, kad susilauksime žy
niaus kompozitoriaus.

Kunigo Vinco tėveliai paeina 
iš Liubavos parapijos. Marijam
polės apskrities. Atvykę Ame
rikon. apsigyveno VVorcestervje 
kur per ilgus metus energingai ■ 
darbuojasi Šv. Kazimiero para-' 
pijc/e. Daug nuveikė lietuviu 
įstaigai — Marianapolio kolegi
jai — yra taip pat uolūs TT. 
Marijonų rėmėjai. Užaugino' 
pavyzdinga* šeimą — tris sūnus 
— kurių širdyse įskiepino Die
vo meilės ir gražių idealų die
gus. Nesigailėjo pasiaukoti i~ 
duoti visiems progos įsigilini 
įvairiose mokslo šakose. Ant
ras iš eilės. Jonas, baigė Maria 
napolio kolegiją. Clark univer
sitetą ir Bostono universitetą 
įsigydamas aukštą Master of 
Arts laipsnį. Dabar mokytojau 
ja Bostono apylinkėje. Jauniau
sias. Eugenijus siekė Certified 
Public Accountant laipsnio, bet 
deja, karui iškilus, priverstas

nutraukti savo 
laiku tarnauja laivyne ir šįmet 
bus du melai kai užjūryj ka
riauja.

Kunigas Vincas laikys savo 
primicijas rugpiūčio m. 20 d.. 
Šv. Kazimiero parapijoje. Wor- 
cester. Mass. Gilus bei didis y- 
ra kun. Vinco džiaugsmas, nes 
jam tenka garbė būti įšventin
tu parapijos Auksinio Jubilie
jaus sukaktyje; garbė taipgi 
parapijai, kad gali pasidžiaugti. Į 
nemažu skaičiumi kunigų kilu- į 
šių iš tos parapijos.

Džiaugiamės susilaukę naują 
ir darbštų dvasios vadą. Linki-! 
me pasisekimo, kun. Vincui. I 
žinodami, kad visur kaipo pa- j 
akstinimą prie didvyriškų dar-; 
bų turėsi savo šūkį — tą kilnų 
Marijonų vienuolijos obalsį —; 
"Kristui ir Bažnyčiai.'” Sveiki-; 
name Jus ir linkime Jums il
gos ir vaisingos darbuotės 
Kristaus vynuogyne.

studijas. Šiuo Vinco, nes jo darbštumas kun-

i

ištiko jį ne
ilgai išgulėjo ligoninėje 
šešėlyje. Nors mokslo 

sutrukdyti ir
idealas atrodė labai 

sveikatai pagerėjus, su

1
4

.1

C O“ ,

i 
mokslo Į 

vargoni-; 
iškilmes. į 

vis •

Pranašauja, Kad Karas Baigsis 
Sekantį Šių Metų Menesįkai jam prisėjo pirmininkauti štas pareigas. Nors sunkiai už- 

kuopai.
seminarijos Kuopa labai didelę pažangą pa

darė ir pagarsėjo jojo pastan- 
veikimo ' gomis bei nenuilstančiu darbu.

šiandien džiaugiasi Tėvai Ma
rijonai nauju misijonierium. 
Džiaugiasi tėvai, giminės, drau
gai. Džiaugiasi parapijiečiai ir 
klebonas kun. I. Boreišis kartu 
su Detroito šv. Antano parapi
jiečiais, kad šiandien kun. Sta- 
mslc /as stovi Kristaus išrink
tųjų eilėse tapdamas “Alter 
Christus”.

gregacijos labui jau pasireiškė Seminarijos Misijų 
jam dar bebūnant 
rūmuose.

Išlydint jį į viešąjį
darbą linkime Dievo palaimos ir 
pasisekimo jojo ateities gyve
nimo dienose.*

sipelnytas daiktas, daugiau 
tad įvertinimas reikalavo dides
nio pasišventimo. Dievas telydi 
tavo žingsnius; tavo pavyzdys 
tepaskatina kitus prie gražių 

■ pastangų Dievo didesnei gar
bei!

I
I

Prasiskynei sau kelią gražų 
ir garbingą. Būk druska, saugo
janti nuo sugedimo tau paves
tas sielas. Būk šviesa nutolu-į 
siems nuo Dievo. Būk sustipri
nimas abejojantiems. Būk dva-i 
sios vadas visiems Tegul tavo 
didžiadvasiškumas ir pasišven
timas kilniems idealams lydi ta
ve visur per visą gyvenimą.

Monsignoras Juozas V. Mi
liauskas, Šv. Juozapo parapijos 
klebonas, Scranton, Pa., baigęs 
atostogas, atsisveikindamas, 
prasitarė:

“Beje, kunige Antanai, 
žiūrėk į tas skaitlines, 
įdomios ir pranašingos?

Aš pats susidomėjau. Gi norė
damas su ‘“Darbininko” skaity
tojais pasidalinti jomis, papra
šiau, kad leistų man pasidaryti 
kopiją. Jam dėka, štai tąsias į- 
domias ir pranašingas skaitli
nes patiekiu visiems skaitan
tiems “Darbininką”.

X

Pranašinga Skaitlinė
Jei šių 1944 metų skaitlinę )

• padalinsime pusiau, gauname 
kitą įdomią skaitlinę, būtent, 

i 972.
štai; Ta skaitlinė kitaip sustatyta 

argi ne išeina šitaip: 9 menuo, 7 diena, 
?” 1 2 valanda.

Tuo pačiu, ta skaitlinė yra 
pranašinga. Nes ja remiantis, 
kiti pranašauja, kad šis pasau
linis žiauriausias karas baigsis 
šiais 1944 metais, devintojo 
(rugsėjo) mėnesio septintą die
ną, antrą valandą.

Kun. Vincai J. Raitelis, MIC. ; 
Kunigas Vincas gimė 1918’ 

metais, rugpiūčio mėn. 21 d..l 
Mahanoy City. Penna. Tame pat į 
mieste lankė šv. Juozapo pra
dinę mokyklą vedamą lietuvių' 
seselių Pranciškiečių. Vėliau į- 
stojo į Šv. Kaniko airių aukš
tesniąją mokyklą, kur pasirodė 
esant gabiu mokiniu, ją baigda
mas 1936 metais. Tėvai paste
bėję jo darbštumą ir meilę 
mokslui, pasiryžo jį siųsti į 
aukštesnius mokslus. Tais pa- 
čiais metais jis įstojo į Tėvų 
Marijonų vedamą lietuvių kole- i 

. giją. Thompson. Conn. Čia be
būdamas. Vincas vis stengėsi 
kuo stropiausiai gilintis moks- 

> le. Šitas jo stropumas nenuėjo 
dovanai, nes jis baigė vienas iš 
pasižymėjusių moksle. Apart 
mokslo teko jam eiti kelias gar
bingas pareigas studentų tarpe.

; Viena iš jų buvo paskyrimas 
i Alumnų sekretoriumi.
I

Kristus, Vyriausias Vadas
Tačiau, kas įdomiausia, tai — 

jei imsime pirmąsias anksčiau 
išvardytųjų vadų pavardžių rai
des. Vai pamatysime, kad susi

daro: C-H-R-I-S-T, arba KRIS
TUS.

Nežiūrint, kurie šiandien yra 
; galingųjų tautų vadai, bet Kris- 
Itus yra Vyriausias visų Vadas.

Pačioje tikrovėje, šiomis die
nomis. kada žemiškųjų vadų ir 
karalių sostai baigia griūti, 
daugelio žmonių akys įsmigo į 
Kristaus. Vyriausiojo Vado ir 
Karaliaus, sostą, lyg klausda- 

i mos: “Ar šis sostas irgi kada 
nors nesugrius?” Tačiau, klau

sykime. ką Vyriausias Vadas ir 
'Karalius atsako: “Nesibijokite!m., II: . . J. ; As esu su jumis iki pasaulio pa- 

1F i baigai!”
Dėl to, kariaujančių galingųjų 

Į valstybių vadai turėtų priimti 
• ne savo, bet Dievo siūlomas są- 
■ lygas, kad ramybė ir taika vieš
patautų šiame pasaulyje.

Kun. A. Tamoliūnas.

I 
t 
i
I

Kada gimė?
Įžymiausi šių dienų karo va

dai šie galiūnai: Churchill, Hit
leris, Rooseveltas, Ii Duče, Sta 
linas ir Tojo.

Churchill gimė 1873 metais, 
j Hitleris 1889 m., Rooseveltas; 
' 1 RR9 rv> T1 1Q2“> rv,Kun. Stanislovas J. Saplys, MIC.

Visa eilė istoriškų įvykių įvy
ko 1917 metais. Tie įvykiai ma
žos reikšmės turėjo Stefanijai 
Dučkytei ir Jurgiui Sapliui. nes 
tais metais, lapkričio 5-tą die
ną. jie sulaukė sūnaus, kuris 
buvo pakrikštytas Šv. Jurgio 
parapijoj. Detroit. Mich.

Kiek laiko toje aplinkumoje 
pagyvenę, tėvai persikėlė į nau
ją gyvenimo vietą. Šv. Antano 
lietuvių parapijos apylinkėje ir 
tampa josios parapijiečiais.

Kiek paaugęs, tėvai siunčia jį 
į parapijos pradinę mokyklą, 

j Sėkmingai baigęs pirmus moks
lus, tėvai leidžia ir toliau mo
kytis.

Stasio tėveliai gimę ir augę į, 
Lietuvoje ir jaunam Stasiui gi-i 
liai įspaudė širdyje Dievo ir tė
vynės meilės diegus. Jausda
mas esąs lietuviu, pasirinko ir 
aukštesniam mokslui eiti lietu
višką mokslą, Marianapoly. Čia 
sėkmingai baigęs High School 
lanko ir kolegiją. Per tuos aš
tuonis metus jis aktyviai daly
vavo studentų visuomeniniame 
veikime. Jis pasižymėjo moks
le. meno, spaudos ir sporto sri- 

įtyse: nekartą eidamas tų įvai
rių sekcijų pirmininko parei
gas. Jojo draugiškas būdas, jojo 
pilnas atsidavimas kitų naudai 
ir gilus pamaldumas pritraukė 
prie savęs visą eilę draugų, 
studentų.

Žinoma tas viskas gražu, sal
du. Bet Stasys, suprasdamas, 
kad iš to viso maža jam naudos 
tebebus, mažai jį paveikė. Jis 
panorėjo siekti ką nors aukš
tesnio. gyvenime. Pasiteirauda
mas, pasikalbėdamas su įvai
riais žmonėmis, priėjo prie iš
vados, kad jojo lauro vainikas 
rasis Dievo vynuogyne.

Klausydamas savo vidujinio 
balso ir klebono kun. I. Boreišio 
patartas, stojo į Tė^ų Marijonų 

į Naujokyną ir čia dar galutinai 
išbandęs savo pašaukimo tik
rumą. stoja į kongregaciją. Se
minarijoje jis pasižymi tomis 
pačiomis savybėmis, kaip ir ko
legijoje. Stasio asmenyje gali
ma rasti daug gražių ypatybių. 
Jisai yra malonus, pasiruošęs 

Teko eiti pagelbėti visiems ir visuomet, 
pareigas šioje ■ Visuomet linksmas, nuoširdus.

Į Jis yra visų mylimas ir gerbia-
.....................................

Marianapolyj bebūdamas te- į 
j ko geriau pažinti Tėvų Marijo- 
i nų tikslą ir darbuotę .Amerikos 
i lietuvių tarpe. Pasiryžo įstoti į 
jų eiles, jiems padėti toliau vy
kinti tą garbingą darbą lietuvių 
tarpe. Baigęs Marianapolio koj 
legiją 1940 metais, su aukštais 

j požymiais. įsigydamas B. A.
laipsnį. įstojo į Tėvų Marijonų 
naujokyną Hinsdale. III. Nau- 
jokavimo metą baigęs tęsė teo
logiją Marijonų seminarijoje.

Seminarijoj Vinco darbštu
mas ir veikla nebuvo paslėpta. 
Jis buvo vienas iš veikliausių 
Misijų kuopos narių, 
vice-pirmininko 
kuopoje.

Jo tėvai. Petras ir Marijona mas. 
Paserpskiūtė yra kilę iš Kros-: 
nos parapijos. Užauginę didelę 
šeimą, vienuolika vaikų, jie no
rėjo pašvęsti nors vieną jų 

Kunigui 
laimė: 

užpildė

I

i

nors
Kristaus vynuogynui.
Vincui pasitaikė toji 
jauniausias jų šeimos 
jų troškimą tapdamas 
r vienuoliu.

TT. Marijonų vienuolija tiki
si susilaukti daug ko iš kunigo

Kun. Jonas Skrodenis, MIC.
Daug esti kunigų kilusių iš 

Brooklyno. Šįmet dar vienas 
brooklynietis, Karalienės Ange
lų parapijos, priims kunigystės 
šventimus — kun. Jonas Skro
denis — sūnus Mato ir Liudvi
kos Totilytės.

Žmogus ramia išraiška gali 
daug savo talentų ir gabumų 
paslėpti. Kun. Stanislovas kaip 
tik tokio būdo. Iš pažiūros ji
sai ramus jaunuolis. Moksle, 
naujas dvasios vadas, aukštai 

_ r__ stovi. Nekartą jojo straipsniai 
kunigu i buvo pastebimi lietuviškuose 

laikraščiuose. Naujo misijonie- 
riaus gyslose teka vado krau
jas ir tai ypatingai pasireiškė

Kadaise per misijas Jonas 
pajuto gilų patraukimą tapti 
kunigu. Tėvų geras pavyzdys 
nemažai paskatino Joną būti 
geru, ne tik saviškiems, bet ir 
visuomenei pasiaukoti. Baigęs 
Eastern District High School.) 
kun. Jonas stojo į Cathedral 
College. Pirmas žingsnis prie 
kunigystės. Tėvai norėjo, 
kun. Jonas pasiliktų arčiau na
mų. tačiau nedraudė sekti savo 
brolio, kunigo Prano pėdomis- - 
tapti kunigu.

Baigęs kolegiją. Jonas įstojo 
Brooklyno vyskupijos semina-I 
rijon, Huntington, Long Island. 
Trumpas Jono džiaugsmas, nes 
sveikatai susilpnėjus apleidžia 
seminariją.

Išgirdęs apie atnaujintojo — 
arkivyskupo Matulevičiaus ir 
kitų Marijonų darbus ir pasi
šventimus Dievui ir sielų nau
dai, troško tapti vienuoliu šios 
vienuolijos. Lanko Marianapo
lio kolegiją. 1940 metais Jonas 
pradeda naujokavimą. Hinsda
le, Illinois. Teologiją sėkmingai 
studijuoja ir štai arti kunigys
tės šventimai ir Jono idealo pa
siekimas.

Kun. Jonas laisvą laiką su
naudoja fotografijos srityje. 
Per įvairias iškilmes, seminari
jos išvažiavimus, bei . sportų 
veikimus, jį matysi su fotogra- i 
fijos aparatu. Malonaus būdo,: 
kun. Jonas prisitaiko prie visų.

Kun. Jono vyriausias brolis! 
taip pat Kunigas Marijonas, 
kun. Pranas — įšventintas 1932 

i metais, dabar sėkmingai klebo- 
j nauja šv. Petro parapijoje Ke- 
nosha. VVisconsin. Kitas kun. 
Jono brolis, Antanas, dirba 
miesto susisiekimo šakoje.

Po sunkaus darbo ir vargo 
atsiekei kunigystės luomo auk-

Kun. Jonas V: Savukynas, MIC. 1882 m., U Duče 1883 m., Stali- 
Kun. Jonas Savukynas. MIC.,j 

sūnus Martyno ir Marijonos 
(Palonytės) Savukynų, gimė 
gruodžio 6 d. 1913 metais, Pitt- 
ston. Pa. Tėvas yra miręs, moti
na vedusi antru kartu. Kun. Jo
nas turi dar penkis brolius. 
Praną, Petrą, Albertą, Leonar
dą ir Edwiną: ir keturias sese
ris: Oną. Mrs. Evelyn Bulger, 
Mrs. Frances Kufta ir Mrs. Joel
Surma.

Baigęs Jenkins Township 
High School 1932 m. pora metų 

; kun. Jonas lankė Marianapolio 
kolegiją. Įstojo į St. Mary’s Se- 
minary, Baltimore, Md., kur 
1938 m. baigęs filosofijos kursą 
įgijo B. A. laipsnį.

Kun. Jonas, jausdamas savyje 
didelį patraukimą į vienuolinį 
gyvenimą, gerai pažindamas 
Tėvus Marijonus ir jų darbus, 
įstojo į Tėvų Marijonų Naujo
kyną, Hinsdale, III., liepos 15 d. 
1940 metais. Liepos 16 d., 1941 
m. sudėjo pirmuosius vienuoli- 

'nius įžadus ir Tėvų Marijonų 
seminarijoje pradėjo teologiją. 
Mokslas gerai sekėsi; 
gomis nepasitikėdamas, 
vedė Dievo Apvaizdai ir Dan- 
giškąjai Savo Motinai.

Kun. Jonas nieku taip nepasi- 
įa(j žymėjo ir nepatraukė visų akis 

į save, kaip savo doru ir pa
maldžiu vienuolišku gyvenimu, 
broliška meile. Trims metams 
praslinkus, kun. Jonas. Dievuje 
apsvarstęs savo pašaukimą, su- 

I dėjo amžinus įžadus šių metų 
liepos 16 d. Marijonų seminari
jos koplyčioje.

Rugpiūčio 5-tą ir 6-tą dieno
mis priėmė subdiakonatą ir 
diakonatą iš J. E. vyskupo W. 
O’Brien rankų. Kunigo šventi
mus suteikė J. E. arkivyskupas 
Samuel A. Stritch. Chicagos 
arkivyskupas. Marijonų semi
narijos koplyčioje, sekmadienį, 
rugpiūčio 13 d., 9 vai.

Sekmadienyje rugpiūčio 20 d., 
10:30 vai., 'kun. Jonas atnašaus 
savo pirmas iškilmingas šv. 
Mišias Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Pittston, Pa., kurios parapi- 

I jos garbingu klebonu yra kun. 
Jonas Kasakaitis. Pamokslą sa
kys kun. Antanas Sandys, MIC., 

I “Laivo” redaktorius. Gerbia-I
i mam primicijantui, klebonas 
kun. Jonas Kasakaitis bus asis- 

ituojančiu kunigu; kun. Petras 
o' į Ališauskas, Kingston, Pa. dia- 
“ Į konu ir kun. Leonas Pečiukevi- 
,'čius, Frackville, Pa., subdiako- 

Thuriferarius, klierikas 
•brolis Edvardas Vičkauskas, 
MIC.; akolitai bus primicijanto 
broliai — Leonardas ir Edwi- 
nas.

Po iškilmių, kun. Jonas grįš į 
Marijonų seminariją tęsti teolo
gijos mokslus.

nu.

•1,

savo jė- 
pasi-

Kokis Jų Amžius?
Churchillui sukanka arba 

kako 71 metai. Hitleriui 55 
Rooseveltui 62 m.. II Dučei 
m., Stalinui 65 m. ir Tojo 60

Kiek Metų Valdžioje?
Churchill valdžios soste sėdė

jo arba sėdi jau 4 metai. Hitle
ris 11 m., Rooseveltas 11 
Duče 22 m., Stalinas 20 
Tojo 3 m.

m.

Kuriais Metais Užėmė 
Valdžią?

Churchill užėmė valdžią 1940 
metais, Hitleris 1933 m., Roose
veltas tapęs Jungtinių Valsty
bių prezidentu 1933 m., II duče 
įsigalėjo 1922 m.. Stalinas pra
dėjo Rusiją valdyti 1924 m.. 
Tojo parodė galią 1941 m.

gi
Vargonininkų S-gos Seimas

Metų Kiekis
Jei imsime Churchillo gimi

mo, amžiaus, užėmimo valdžios 
metus, kiek metų išbuvo val
džioje, tai susidaro skaitlinė 
3,888.

Panašiai, tokia pati skaitlinė 
atitinka Hitleriui, Rooseveltui, 
II Dučei, Stalinui ir Tojo.

Pavyzdžiui: Churchill gimė 
1873, jis yra 71 m. amžiaus, už
ėmė valdžią 1940 m., išbuvo val
džioje 4 metus. Sudėjus, susi
daro skaitlinė 3,888.

Sąjungos 
rugpiūčio 

1944 m.,

šv. mi- 
Šv.

Tad-gi, ku-

Pusiau Padalinus
Pusiau padalinus tokią pačią, 

visų skaitlinę 3,888, pasidaro! 
skaitlinė 1944, arba gerokai į- 
pusėję šie 1944 metai.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų 
Seimas įvyks 
(August) 23 d., 
Plymouth, Pa.

Seimas prasidės 
šiomis 9:30 vai. ryte, 
Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje.
riems tikrai rūpi organi
zacijos ir chorų bei “Muzi
kos Žinių” ateities gerovė, 
kviečiu visus šiame Seime 
skaitlingai dalyvauti.

Jūsų
AleksandrasJ. Aleksis,

ALRKVS Centro Pirm.
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

Naujam kunigui Jonui linki
me visokeriopų malonių reika
lingų kunigui, darbuojančiam 
žmonių sielų gerovei.

AMERICAN 
RED CROSS

Artistas Joan Crawford sveikina savo augintinę 
dukrelę Kristiną, kuri pasipuošus su vienoda dresyte, 
kaip ir jos augintoja - motina. Ši mažytė gražiai su sa
vo tėveliais - augintojais pasirodė karių vakarėlyj.




