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Roosevelt Vėl išrinktas Preziįj. E. Arkivyskupo Cushing Instaliacija
dentu-Gavo 413 Rinkėjų Balsų

I

Lapkričio 3 d. š. m. įvyko 
LDS Centro valdybos susi
rinkimas, kuriame nutarė 
skelbti LDS organizacijos 
seimą sausio 13 ir 14 die
nomis, 1945 m., Cambrid
ge lietuvių parapijoj, Cam
bridge, Mass. Klebonas 
kun. P. Juškaitis nuošir
džiai priėmė seimą ir kvie
čia visus į jį atvykti.

Kun. P. M. Juras, LDS; 
Centro vice-pirmininkas ir 
“Darbininko” generalis 
vedėjas, ketvirtadienį, lap
kričio 9 d. lankėsi redak
cijoj ir pranešė, kad turė
jęs pasikalbėjimą su kun. 
P. Juškaičiu ir galutinai 
susitarė dėl pamaldų, j 
Taipgi pranešė, kad pa- i 
kvietė kun. Dr. K. Urboną- Į 
vičių skaityti seimui pas
kaitą ir jau gavo mūsų še
fo sutikimą.

Kviečiame visas LDS 
kuopas išrinkti atstovus ir 
ruoštis į seimą.

Darbuokimės Ir Aukokime

Jau visiems žinoma, kad 
nuo spalių 30 d. prasidėjo 
Greater Boston United 
War Fund vajus. Baigsis 
Padėkos Dienos išvakarė
se.

Šiam fondui J. E. arki
vyskupas R. J. Cushing 
paaukojo $10,000. Aukoki-

I

N.

Prezidentas Franklin D. Roosevelt

reiškė, kad šie rinkimai 
“izoliacioniz-

Paskyrimo Raštą
Vyskupas Francis Keough Pasakė

New York, lapkričio 9 
Antradienio rinkimai pre-( padarė galą 
zidento, senatorių, guber- mui”.

me ir mes lietuviai pagal jnatorių ir kitų valdžios) Kaip Demokratų parti- 
išgalės, nes šiais metais viršininkų buvo tikrai įdo- jos, taip ir Respublikonų 
ir mūsų _ Bendras Ame- mūs ir istoriniai. Niekad partijos rinkiminė kampa-
rikos Lietuvių Šalpos Fon-gal nebuvo tokio didelio-nija išjudino piliečius ir 
das gavo stambią sumą < susidomėjimo rinkimais,; juos suįdomino šalies rei- 
Lietuvos šelpimui. Ne tik • kaip šiais metais. Įkalais. Iškeltieji vieni ki-

■ Nors dar balsai ne visose tiems kaltinimai privertė
aukoti šiam valstybėse suskaityti, bet kandidatus padaryti pasi

jau dabar aišku, kad pre- žadėjimus šalies gerovei, 
zidentas Rooseveltas lai- Į Praėjus rinkimams, prez.

Massachusetts valstybė- mėjo 35 valstybes, kurios Roosevelt ir gub. Dewey 
je J. V. senatorium laimė- turi 413 rinkėjų, o respub-vienas kitą pasveikino ir 
jo gub. Saltonstall. Jis ga- likonų partijos kandidatas pasižadėjo bendradarbiau- 
vo 859,248 balsus, o jo opo- gub. Thomas E. Dewey ga- ti. Tai tikros demokratijos 
nentas — demokratas Cor- vo kitas 13 valstybių, ku-' pavyzdys. Po rinkimų ne 

... --------- . -t-io kandidatai pasisveiki-
Kiek iki šiol yra suskai- na, bet ir dauguma bal- 

j tyta balsų, tai prez. Roose- suotojų pasisveikina ir pa- 
velt gavo 23,247,599 balsus miršta skirtumus. Tačiau 
ir gub. Dewey gavo 20,- komunistai ir kiti istai ir 
439,596 balsus — taigi pre- po rinkimų puola sau ne- 
zidentas gavo 2,808,003 patinkamus kandidatus ir 
balsus daugiau už Dewey jų šalininkus, nes jų tiks- 
visoje šalyje. Balsų skai- las yra tik drumsti ir ar
čius kiek pasikeis kai bus dyti vienybę, 
visi balsai suskaityti.

Be to, Demokratai laimė
jo 20 atstovų daugiau į 
Kongresą ir tris guberna-

VVashington, D. C., lapkr. į torius daugiau valstybėse. 
9 — Jau esą seniai prezi- Senate taip pat laimėjo 
dentas Rooseveltas esą tu- demokratai, 
ri paruošęs planus vykti į Abu kandidatai į prezi- 
Europą pasitarimams su dentus,^ rinkimams praė- 
įvairių tautų vadais, bet jų jus, pažymėjo kaip yra 
vykdymas - buvo atidėtas stipri demokratija šioje 
po rinkimų. šalyje. Abū kandidatai pa-

Dabar, kada jam yra už- 
tikrintas kitas prezidenta
vimo terminas, tai prezi
dentas Rooseveltas galės' 
su didesniu prestižu kalbė
ti visos tautos vardu su 
Europos šalių vadais.

aukokime, bet ir kitus pa
raginkime :____  ___
labdaringam tikslui.

coran gavo tik 455,862 bal- rios turi 118 rinkėjų, 
sus. Taigi dabar Massa
chusetts valstybė turės du 
stiprius ir rimtus senato
rius, būtent, David I. 
Walsh ir Leverett Salton- 
stall, kurie remia ir mūsų 
tautos kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

I

Prezidentas Planuojąs 
Vykti Užsienin

5VICT0RY

BUY
UN1TED 
STATĖS

WAR 
’bonds

AND 
STAMPS

Antradienį, lapkričio 7 d. 
Massachusetts valstybės 
gubernatorium išrinktas 
Bostono mayoras Maurice 
J. Tobin. Jis gavo 1,021,807 
balsus, o jo oponentas, 
Respublikonų partijos 

; kandidatas Horace Cahill 
įgavo 833,475 bąlsus. Tobi- 
no dauguma — 188,332.

Išrinktas gubernatorius 
Maurice J. Tobin yra labai 
palankus lietuviams, ir to
dėl lietuviai, vadovaujami 
adv. Jono J. Grigalio, labai 
nuoširdžiai darbavosi, kad 
jis būtų išrinktas guberna
torium. So. Bostone lietu-į 
viai turėjo užėmę krautu
vę, kur buvo American 
Lithuanian Headąuarters. 
Rinkimų dienoje lietuvių 
komitetas dėl Tobin parū
pino 13 automobilių, ku
riais vežiojo balsuotojus į 
balsavimo vietas.

I

Pamokslą
Boston, Mass. lapkr. 9— nių ar religinių, kas galėjo 

Įspūdingomis trijų valan-’įeiti į katedrą, atėjo džiau- 
dų pamaldų apeigomis Jo’gtis naujai paskirtu Bos- 
Ekscelencija Arkivysku-Stono arkivyskupu, 
pas Richard James Cush-I 
ing, Šv. Kryžiaus Kated-Į 
roję, oficialiai paskelbtas 
Bostono Arkidiecezijos 
Ganytoju. Iškilmėse, Šven-

Arkivyskupo Cushing 
Biografija

Arkivyskupas Richard 
tafiTėią, “pop?ež“ių ’ H jųl Ja”es Cushing gimė rug- 
XII atstovavo Jo Ekscelen-'P*at-ao m' South

‘eija. Amerikai Apaštališ-iBost.on-Maas- ir »uvo pa
kas Delegatas. Amleto; krikštytas Dangaus Vartų 
Giovanni Cieognani. JoP^ daŽnZ“%t.P.rįd™“ 
Ekscelencija Apaštališkas 
Delegatas įteikė raštą vie- 

Maurice J. Tobin įsai perskaityti, pranešant, 
----------- i kad Pijus XII paskyrė Ar- 

Maurice J. Tobin per adv. kivyskupą Cushing užimti

Amleto1 krikštytas Dangaus Vartų
S 

i mokslus ėjo Oliver Hazard 
Perry mokykloje. So. Bos- 

Itone. Paskiau mokėsi Bos- 
:ton College High School, 
Boston College, ir rugsėjo 
26 d., 1915 m. įstojo į Šv. 
Jono Seminariją mokytisJoną J. Grigalių nuošir- mirusiojo Kardinolo O’Co- 

džiai dėkoja Massachu- nnell vietą ir kanoniškai;.
kurie priimti Bostono diecezijos { kunigus. Įšventintas isetts lietuviams, 

darbavosi jo išrinkimui ir 
kurie už jį balsavo.

ŽIAURIOS KOVOS LEYTE 
SALOJE, PILIPINUOSE

Pearl Harbor, lapkr. 9 — 
Amerikos kariai narsiai 
kovoja prieš fanatišką Ja
ponų nusistatymą nepasi
duoti Leyete saloje. Lietus 
ir blogas oras trukdo A- 
merikos oro jėgoms, ir Ja
ponai, žinodami kiekvieną 
įlanką, nakties metu pri-

valdymą.
Arkivyskupas Cushing 

prieš mišias.

kunigus gegužės 26 d.,
1921 m., Šv. Kryžiaus Ka-

211 Al V' V OA U LJdO \> UOllHlu , i , __

prieš mišias, kalbėdamas tedr0Je. Bostone. Darbavo- 
I katedroje prašė visų mels- į1 Patrlko ParaP‘J°Je- 

atsiektu Roxbury ir Sv- Benediktotis, ne, kad jis 
aukščiausius mokslus, ar 
žymų žemišką pasisekimą.

parapijoje, Somerville. Pa
skirtas vadovauti Tikėji-

l A yJiiŲ Avi inonci uaoi 111 . ...

bet kad galėtų pagelbėti PIatlnlmo DrauS‘Jal 
*r kitiems geriau pažinti ir metais.Vyskupu Sufraganu pa

skirtas birželio 10 d., 1939 
m. Kardinolui O’Connell 
mirus, vyskupas Cushing 
buvo paskirtas valdyti 
Bostono arkidieceziją iki 
Popiežius paskirs naują 
arkivyskupą. Už jo nuveik
tus darbus Tikėjimo Plati
nimo Draugijoje, ir jo a- 
paštališką 'pasišventimą 
sielų išganymui. Jo šven
tenybė ir paskyrė vysku
pą Cushing būti trečiuoju 
Bostono arkidiecezijos ar
kivyskupu.

Lai Dievas laimina arki
vyskupo Cushing darbus.

stato daugiau kareivių 
ginklų kovoti prieš Ameri- mylėti Dievą, 
kiečius. Amerikiečiai buvo. Įspūdingą iškilmėms pa- 
pnversti ^pasitraukti atgal m0ĮęSją pasakė Providen- 

ce, R. I. diecezijos vysku
pas Francis P. Keough, 
pabrėždamas arkivyskupo 
Cushing didį pasišventi
mą sielų išganyme.

Iškilmėse dalyvavo šeši 
arkivyskupai, apie 40 vys
kupų. daugybė prelatų ir 
apie du tūkstančiai kuni
gų. Katedroje dalyvavo 
dausrybė vienuolių ir Sese
rų vienuolių.

Bostono naują arkivys
kupą pagerbti atsilankė į 
iškilmes žymieji valstybės 
žmonės, kaip tai. guberna
torius Saltonstall: mayo
ras Tobin: senatoriai — 
David I. Walsh ir Sinčiai? 
Weeks: Kongresmonai:
John W. McCormick ir 
Edith Nourse Rogers; 
Chief Justice P. Higgins; nigai. kurie karui nrasidė- 
Thomas H. Bucklev; Pat- jus čia buvo užšaldyti, da- 
riek J. Connolly, John F. bar bus perduoti De Gaulle 
Fitzgerald: ir Maj. Gen. vyriausybei Prancūziioie. 
Sherman Milės; daugybė Sakoma, kad Prancūzija 
kitų valstybės vadų, be Amerikoje turėjo anie vie- 
skirtumo pažiūrų, politi- ną bilijoną dolerių turto.

I
I

I

II

iš kai kurių vietų, bet vė
liau vėl užėmė. Su Japo
nais karas bus ilgas, nes 

įjos galybė dar nesutriuš- 
‘ kinta.

Vokiečiai Stumiasi Iš Olandijos

Leit. Gubernatorium iš
rinktas Bradford, respub
likonas; valstybės sekreto
rius išrinktas Cook, respu-

A- Alijantai yra pasiruošę 
Anglijos ka- visame fronte pradėti 

baigia išstumti smarkų puolimą, nors ru- 
iš Olandijos dens oras pablogino karo 

eigą.
kariuomenės

Londonas, lapkr. 9 
merikos ir 
riuomenės 
vokiečius 
krašto.

Alijantų
valdo visą Walcheren salą, 
išskyrus mažą Veere uos
tą ir Mildeburg miestą pa
čiame salos viduryje. Tos 

blikonas; iždininku— Hur- į salos užvaldymas Alijan- 
ley, demokratas; audito- tams svarbu, 
rium —Buckley, demokra- kiečiai būdami neprileido 
tas; attorney general — Amerikos 
Barnes, respublikonas.

Valstybės senate respub-;Tas uostas labai reikalin- 
likonai prarado 5 vietas.

nes joje vo-

laivams at
plaukti į Antwerpo uostą.

Amerikos Lėktuvai Virš Tokio
San Francisco, lapkr. 9 

— Tokio radio pranešama, 
kad antrą sykį didieji A- 
merikos lėktuvai B-29 
skrido virš Honshu salos, 
Tokio miesto.

Pranešime sako, kad lėk
tuvai bombų nemetė į mie
stą.

Bombardavo Singapore 
Prieplaukas

gas, nes dabar reikia per 
visą Prancūziją vežti karo 
reikmenis į Olandiją ir ka- 
ro frontą. Vokiečiai visur 
sudarė tokias tvirtas ap
sigynimo vietas visame 
fronte, kad sunku ameri-; 
kiečiams prasimušti per 
rioao VV1X UUVVO, AZVV A1VA1U'*
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Kviečia Roosevelt^ 
i Paryžių

Amerika Atiduos Prancūzi
jos Turtą

Washington, lapkr. 9 — 
Amerikos B-29 bombone
šiai iš Indijos atskridę 
bombardavo Japonų laivus 
ir prieplaukas Singapore

VVashington, D. C., lap
kričio 9 — Prancūzijos lai
kinoji vyriausybė, kurios 
priešakyj yra gen. de Gau
lle, pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui kvietimą at
vykti į Paryžių.

I Sakoma, kad Anglijos 
premieras Churchill ir už
sienių sekr. Eden jau pran
cūzų kvietimus priėmė.

VVashington. lapkr. 9 — 
Amerikos vyriausybė pa
reiškė. kad Prancūzijos pi-

Bulgarija Nutraukė Santy* 
kius Su Japonija

Sofia, Bulgarija, lapkr. 9 
— Bulgarijos nauja "** 

, kad ji 
ir kelias, nutraukianti santykius su 

mylias pavaryti atgal. Japonija.

ir aliejaus varyklas Suma
troje.

Iš Tokio pranešama, kad visas tvirtoves. Bet nežiū- 
30 lėktuvų dalyvavo ata- rint kiek sykių naciai mo
koje. Singapore yra labai gino pulti Alijantus. visuo- o „
didelis Anglijos pastatytas met buvo atmušti su dide- riausybė pareiškė, 
uostas, o Japonai jį užėmę liais nuostoliais i 
laiko savo laivus.

Alijantams svarbu su
bombarduoti taip pat alie
jaus varyklas įvairiose sa
lose, kad Japonai pajuto jo 
trūkumą. Aišku, kad ne
lengva bus Japonus išmuš
ti iš tų visų salų. Vanduo 
yra didelė kliūtis kovoto
jams.

Darbininkų Radio Programa

JAPONAI NETEKO 1 
LĖKTUVŲ, 71 LAIVO

333

Pearl Harbor, lapkr. 9—tuvų ir nuskandino 71 lai- 
Amerikos bombanešiai su-1 vą. Tokius nuostolius Ja- 
daužė Manila., Pilipinų sa-' ponams padarė du sykių 
lose, tūkstantį: Japonų lėk-, bombarduodami Manilą.

šeštadienį, lapkričio 11 d., 2 vai. po pietų įvyks 
lietuvių darbininkų radio programa paminėti pirmojo 
pasaulinio karo Paliaubų dieną.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis gražios programos iš WCOP sto
ties, Boston, Mass.

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

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.
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Griškaitė - Juška - Žemaitis - Dr. An
tanėlis Parapijos Koncerto 

Programoje
Sekmadieni, lapkričio 19< Kviečia visus į tą kon- 

dieną, 3 vai. po pietų. Pat-'certą ateitį, nes bus nepa- 
' ’ ~ ” prastai graži ir įdomi pro

grama.
riek Gavin mokyklos salė
je. So. Bostone. įvyks pui
kus koncertas, kurio prog
ramoje 
artistai 
būtent, 
New Yorko, 
metu koncertavo su Phila- 
delphija Opera kompanija 
įvairiuose didesniuose 
miestuose: muzikas Juo
zas Žemaitis su savo vado
vaujama grupe: art. Rapo
las Juška, 
dainininkas 
koncertuose.
nuos solo ir duetus su p. 
Griškaitė: Dr. Juozas An
tanėlis, populiarus daini
ninkas. ir Šv. Petro lietu
vių par. choras, vadovau
jant muz. R. Juškai, dai
nuos visai naujas dainas.

dalyvaus įžymūs 
dainininkai-kės, 

p. S. Griškaitė iš 
kuri per du

pasižymėjęs 
Įvairiuose 

kuris dai-
Dr. Juozas Antanėlis, 

plačiai žinomas gražiabalsis, 
dainavęs koncertuose ir įvai
riuose parengimuose, parapijos 
koncerte, sekmadienį, lapkričio 
19 d.. 3 vai. po pietų. Patrick 
Gavin mokyklos salėje. So. Bos
tone. linksmins publiką gražio
mis liaudies dainelėmis.

I
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Kai Italijos Princas Umberto (kairėj) vizitavo pen-

2

Japonai Studijuoja Stalino iir kltose kolonijose.r 9 * Komunistai renka ne tik
’ pinigines aukas, bet ir dra
bužius, ir visuomet sako, 
kad tos aukos eina Lietu
vos žmonių šelpimui. Tai 
yra melas ir apgavystė. 

Komunistai neturi nei 
fondo, nei komiteto, kuris 
turėtų valdžios leidimą 
rinkti aukas Lietuvos žmo- - 
nių šelpimui. Komunistai 
yra išgavę Russian War 
Relief įgaliojimą rinkti 
aukas Rusijos žmonių šel-

Pareiškimą

Koncertas 35 Mėty 
Sukakties Proga

Rinkimams Praėjus

Amerikos piliečiai demo- 
Lietuvių katalikų aien- kratišku balsavimu iš- 

raštis “Draugas”, minėda- sprendė palikti prezidentą 
mas savo įsisteigimo 35 Rooseveltą ketvirtam ter- 
metų sukaktį, ruošia gra- minui. Nors prieš rinki- 
žų koncertą sekmadienį, mus buvo karštų ir skau- 
lapkričio 26 d., Orchestra džių kalbų, respublikonų 
Hali, 216 S. Michigan Avė., partijos 1 
Chicago, III. i kyta, bet kai balsavimai

Koncerto programoje da- parodė Roosevelto laimėji- 
lyvaus įžymi artistė Poly- mą, pats 
na Stoska 
Šv. Kazimiero Akademijos E. Dewey 
60 mergaičių choras. i sveikino

Lietuviai katalikai ture- seveltą ir pasižadėjo drau- 
tų savo vienintelį dienraš- ge darbuotis krašto gero- 
tį paremti gausiu dalyva- vei. Tai tikras demokratiš- 
vimu koncerte. kas kraštas! Ir gerai, kad

prieš rinkimus buvo nuro
dytos prezidento Roosevel
to administracijos padary
tos ar daromos klaidos. 
Kaip galima klaidas patai
syti, jei jos pasilieka neži
nomos ir nekritikuojamos.

respublikonų
(Stoškiūtė) ir kandidatas gub. Thomas 

nuoširdžiai pa- 
prezidentą Roo-

Sesi Milijonai Amerikos 
Kareivių Užjūryje

tu daryti tokias aštrias 
kritikas prieš prezidentą ir 
jo valdžią? Net ir Anglija 
apleido rinkimus šįmet į 
parlamentą, nežiūrint, kad 
ten jau nebuvo rinkimų 
nuo 1935 m. Ką jau bekal
bėti apie tokią Vokietiją, 
ar sovietų Rusiją, ar Japo
niją, kur nėra nei rinkimų, 
nei negalima kritikuoti 
valdžios darbų.

Kiekvienas Amerikos pi
lietis ir Amerikoje gyve
nąs žmogus didžiuojasi 
tokia demokratiška tvar
ka. Tik Amerikoje tas ga
lima.

Prezidentas Rooseveltas' 
padarė daug gražių ir nau
dingų prižadų prieš rinki
mus. Pasakė ir lietuvių 
delegacijai, kad “aš esu 
jūsų pusėje”, kada lietu
viai prašė pagelbėti atsta
tyti Lietuvos nepriklauso
mybę. 1940 m., kai Lietuvą
okupavo sovietų Rusija, ktos armijos headąuarters, Tavernelle, Italijoj, tai lai- 
jis pasakęs, kad “Lietuvos ke Amerikos himno grojimo Princas ir tos armijos va- 
nepriklausomybė tik laiki-'das Lt. Gen. Mark W. Clark, kariškiai pagerbė tautos 
nai užgniaužta, kad Lietu- balsą. Gen. Clark stovi dešinėj, 
va vėl bus laisva ir nepri
klausoma”.

Jo atsakomybė ir parei
gos šiame kritiškame pa-j 
šaulio momente yra milži
niškos. Savo prižadus, be1 
abejo, jis norės i

Spaudos Ir Radio Apžvalga
(Tęsinys)

išpildyti.' GRAND RAPID, MICH.
duotą žodį išlaikyti. Bet i HERALD — spalių 9 d. edito-
. . , - . . * . . //rrj £ T ‘ J.1- '—93

Washington, lapkr. 9 — 
Karo sekretoriaus pava
duotojas Robert Patterson 
pasakė, kad šeši milijonai Pasaulis į šitokį Amerikos 
Amerikos karių, jūreivių demokratišką rėžimą žiū- 
ir marinų tarnauja užjū- rėjo su dideliu nusistebėji- 
ryje. ; mu. Kaip galima karo me-

YOU’RE HELPING, LADY11

4r

TUfcN IN
FOR. EKTRA ZAT/ON PtMJTS! j

SAVING
USEP COOKING PAT

HELPS C0MPEN5ATE F03 
THE B:LLlOKi POUNPŽ 
OF PAT L05T TO U.G.
INPUSTRY EACH YEAR 
THAT JAPAN HOLPS 

THE ISLAND5 OF 
THE PACIFIC.

Sovietų Rusijos diktato
rius - maršalas Stalinas, 
kalbėdamas bolševikų re
voliucijos Rusijoj sukak
ties išvakarėse, lapkričio 6 
d. š. m. pavadino Japoniją 
agresinga valstybė. Iš to 
pasakymo kai kurie pradė
jo spėlioti, jog Rusija pa
gelbės Jung. Valstybėms 
kariauti prieš japonus. |

Japonai tokiu Stalino pa- j<Į.ssu.r“kt?_sJau’
", da Russian War Relief, ei

na Rusijos žmonėms, o ne 
kad ir Lietuvos, kaip jie sako nu

ėję prašyti aukų.
j Lietuvos žmonių šelpi
mui yra įsteigtas ir jau 
veikia su valdžios leidimu 
Bendras Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas (United 
Lithuanian Relief Fund of 
jAmerica), kurio centras 
■vra 19 West 44th St., New 
York 18, N. Y.

Lietuviai, kurie norite 
sušelpti savuosius brolius 
ir seseris Lietuvoje ir iš
trėmime, aukokite į lietu
vių fondą. Komunistai lie- 

i fondui priešinasi, 
nes jie dirba prieš Lietu
vos nepriklausomybę ir 
prieš lietuvių tautą. Lietu
viai, kurie kokiu nors bū
du prisideda prie komunis
tų veiklos, paremia savo 
tautos priešus.

reiškimu susidomėjo ir jį ^OS^,^e^U ^er^U°”
studijuoja.

Sovietų Rusija, I 
nekariautų prieš japonus, 
bet kad tik duotų Ameri
kos karo jėgoms bazes Ru
sijos žemėje, ir tai jau bū
tų šioks toks atsilygini
mas Amerikai už visą tą, 
ką ji Rusijai yra davus.

cript” spalių 13 d. editoriale 
“Undevclopcd Russia”. Russia 
is such a giant and has done so 
much in the war that it is start- 
ling to learn how undeveloped 
she is in some ways. In intema- 
tional trade, for example, be- 
fęre the war the Soviets, de- 
spite their 180,000,000 popula- 
tion, imported and exported less 
than the four small Baltic 
Statės of Finland, Estonia, 

, „ 'Lithuania and Latvia, whichpeople. When Europe was carv-i «, . .„.n T. Jhave būt 10.000,000 people alled up in 1919, Lithuania was sėt i , • *. . j . t . ... įtold. The figures for 1937, fur-up as an mdependent statė with , .., nished by the League of Na-some real reason. I. J °tions, were — Russia $344,000,- 
000; Finland $239.000.000; Lat
via $57,000,000; Lithuanian 
$29,000,000 and Estonia $35,- 
000.000. Thus these four small 
statės did $29.000.000 mare of 
trade than their huge neigh- 
bor”.

jam reikalinga visų Ame- riale “The Fate Of Lithuania” 
rikos gyventojų pagalba, tarp kitko sakoma:

Pasaulinis karas prasi- “Lithuania, in times past, 
kandidatų paša- dėjo prezidento Roosevel- was a great and powerful na- 

to metu; jis žino visą karo tion, usually at odds with Po- 
eigą, žino kiekvienos tau- land and more freąuently than 
tos padėtį, žino Anglijos, I not under the domination of 
Rusijos ir Kinijos nusista- Poland. Yet the Lithuanians are 
tymus, kaip žino ir Alijan- a strong. proud and resourceful; 
tų priešų galybę ir silpny
bę. Nėra abejonės, kad jis 
dės pastangas karą grei
čiausiai užbaigti ir suda
ryti taiką, kad tokie karai 
nepasikartotų. Kadangi 
pats Rooseveltas prisidėjo 
prie Atlanto Čarterio su- į 
darymo, kuriame reika-l 
laujama visoms tautoms! 
laisvai išsirinkti savo val
džias ir nepriklausomai 
gyventi ir tvarkytis, tai 
mes tikimės, kad to Čarte
rio punktai vėl išrinkto

• prezidento bus įgyvendin- 
jti, kad Lietuva, Amerikai 
tarpininkaujant, vėl bus 
laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

į Gen.de Gaulle Dovanojo 
Bausmę Komunistui

Had Estonia and Latvia been 
incorporated in the Lithuanian 

I Stare, it might ha ve been better 
į for all concerned, or had the 
i whole lot of them been incorpo
rated with Poland, it might 
have been a lot better for all...

Lithuania would likę to be re- 
established as an independent 
statė when this war is over. She 

i really merits that consideration 
and with sufficient territory 
and population to take a real 
place in the scheme of Euro- 
pean affairs.

Stalin, however, has no no- 
Į tion of letting go his grip upon 
the little Nation and Curchill 
and Roosevelt, even if they so 
desired, darė not oppose Stalin’s 
decree.

IM COOKING y 
THEIR GOOSE,

Paryžius —Šiomis dieno
mis gen. Charles de Gaulle, 
laikinosios Prancūzijos 
vyriausybės galva, sutei- 

■ kė amnestiją prancūzų ko- 
i munistų partijos vadui 
Maurice Thorez.

Torez buvo areštuotas ir, 
nuteostas kaip prasidėjo! 
karas prancūzų su vokie
čiais. Torez pasisakė prieš) 
karą su vokiečiais. Kadan
gi jis buvo karinio am
žiaus, tai jis buvo pašauk
tas karo tarnybon. Bet jis 
iš tarnybos pabėgo ir nu
vyko į Maskvą. Už tai jis 
buvo nuteistas kaipo de
zertyras.

Prancūzijos komunistai 1 Fin. Rast. — B. Cunienė, 
tokia gen. de Gaulle malo
ne nepatenkinti. Komunis- iždininkė’onVstantuiiūte, 
tai nipkad iv nipkur npna-l ‘ V’esc .thSL, So. Boston, tai meKaa ir meKUr nepa j ivarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
sitenkina, jeigu tik neina 
komunizmo naudai. Ko-' 
munistui priimti malonę 
iš nekomunistų ir didžiau
sias nusikaltimas komu
nizmui.

Beveik visa Amerikos katali
kiškoji spauda įdėjo NCWC J. 
■J. Gilbert straipsnį “Baltic Na- 
tions Fatc in Post-War Prog- 
ram is Gause of Concern”.

Gauname žinių iš lietu
vių kolonijų, kad komunis
tai veržiasi į draugijas ir v 
klubus su prašymais aukų tuvįų 
“Lietuvos žmonėms”. Štai 
Chester, Pa. komunistai 
iškaulijo iš Vytauto Lietu
vių Pašalpinio klubo $100;. 
Stoughton, Mass. iš Lietu-į 
vių klubo išgavo, rodos,! 
$200. ir taipgi išgavo aukų

Plačiai žinomas Isaac Don Le
vine pasiremdamas LAIC infor
macijų įsakmiai paminėjo Lie
tuvoje vykdomų terorų New 
York World Telegram spalių 19 
d. (cirkuliacija apie 500,000).

Detroit, Mich. “Free Press”— 
Spalių 14 d. editoriale “Italian 
Freedom” sako:

The Italian people, President 
Roosevelt declared on -Colum- 
bus Day, will be “free to work 
out their own destiny under a 
government of their own choos- 
ing”. That is political license in 
an eleetion year.

We havent heard Mr. Roose
velt pledge to Latvia, Lithuania 
and Estonia the right to work 
out their destinies in their own 
way.

Sovietai Neįsileidžia 
Laikraštininkų

THE TABLET spalių 21 d. 
pakartojo ištisai spalių 17 d. 
ALT telegramą Prezidentui 
Rooseveltui.

AUKOS LAIC
Spalių 19 d. LAIC susilaukė 

$50.00 iš J. Januškio, buvusio 
“Naujosios Gadynės” redakto
riaus ir LTT nario. LAIC ponui 
Januškiui taria nuoširdžią pa
dėką.

Visiems yra žinoma, kad 
Jung. Valstybės ir Anglija 
įvairiais būdais rėmė ir re
mia Sovietų Rusiją. Ame
rikiečiai pagelbėjo mušti 
nacius Europos rytiniame 
fronte, ypač Balkanuose. 
Todėl amerikiečiai reika
lauja, kad į tas sritis įsi
leistų jų laikraštininkus. 
Tačiau sovietų Rusijos 
valdžia atsisakė įsileisti.

Sakoma, kad Maskvoje 
šiuo reikalu eina pasitari
mai.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
* Rainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

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

LAIC žinias apie NKVD tero
rą Baltijos valstybėse plačiai 
panaudojo Chicago Herald A- 
merican, Chicago, Tribūne, ir

Peoria, III. “Journal Trans- visa Scripps-Hovoard spauda.

L

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS . 

PO GLOBA MOTINOS IVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-PirminiTikė — B. GailiūnlenS, 
8 Winfield St.. So. Boston, Mass.

i*rot. RaSt. — Ona IVaškienė, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

29 Gould St., W. Roabury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

177 West 7th St.. So. Boston. Mass.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

j IV. JONO EV. BU P Al ALPI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

! Urmininkas — Juozas Cvagždyi,
601 6th St., So. Boston, Mass.

I
I Vice-Pirmininka8 — Pranas TulelkU

702 E. 5th St., So. Bostoa, Mass.
Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mase.
Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mase.
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius

699 E. Seventh St., So. Boston. Mass 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass

i

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sali; 
492 E. 7th ŠL, So. Boston, Mass.

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.

i
'.n’T
CoopėrativeBank!

/
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Dažnai galima sutikti pa
niuręs, lyg ligos kankina
mas, klaikiu žvilgiu į pra
einančius žiūrįs žmogus, 
beprasmiškai kartojąs 
tuos pačius žodžius: “Ak. 
aš nelaimingas”. Ar jis 
pats tą nelaimingumą į 
galvą įsikalė, ar gyveni
mas iš tikrųjų jį apvylė — 
retas težino, bet taip pat 
retas težino, kas ta svajo
jamoji laimė.

Jeigu norėtum keliais žo
džiais tai pasakyti — ne
galėtum, o pažiūrėjęs į di
džių žmonių šiuo klausimu 
nuomones, atsidurtam to
kiam skirtingų nuomonių 
mišiny, kad, tik jas suderi
nęs, pajėgtum bendrą nuo
monę pasakyti. Dėl tos pa
čios priežasties sunku pa
sakyti, kuriam savo am
žiaus laikotarpy žmogus

Pagal anglų spaudą (Boston Traveler) keletas 
valstybių dabar susirūpino Dardaneliais. Silpniausia- 
jai jų, Turkijai, parūpo, kad kuri stipresnė už ją vals
tybė nepagriebtų iš jos rankų rakto į Juodąsias ir Vi
duržemio jūras. Rusijai kaip tiktai rūpi tą raktą pasi
savinti. Tuomet jos Juodųjų marių laivynas turėtų 
atidarytus vartus į Viduržemio jūrą. Tai sudarytų so
vietams šimtus visokių galimybių, kurių stambiausia būna laimingiaVsias. 
tai viešpatauti pačiame Europos vidury ir svarbiau
siuose Afrikos pakraščiuose. Būtų betarpiškai pasie
kiama visa eilė valstybių: Graikija, Jugoslavija, Itali
ja, Prancūzija, Ispanija, Egiptas ir pagaliau Afrikoj 
esančios prancūzų ir britų kolonijos. Kiek ten galimy
bių komunizmui plėtotis ir pavergti įvairiausias tau
tas į Sovietų Sąjungą! Prisideda dar imperialistinė 
carų svajonė: pavergti matuškai Rusijai Cargradą 
(Konstantinopolį).

Anglijos kaip tik priešinga rūpestis, būtent, kad 
Rusija tų visų pyragų negautų. Britai negali nė prisi
leisti tokios galimybės, kad kuri kita valstybė (ypač 
Rusija!) šeimininkautų tam milžiniškam “ežere” (Vi
duržemio jūroje), kur galima pasiekt visą industrinės 
Europos rinką, Egiptą ir Afrikos kolonijas. Kiek čia 
biznio pereitų į svetimas rankas, neskaitant jau politi
nės įtakos! Tai būtų nepakenčiamai skaudus smūgis , 
britų kišeniui. Tad Britanija amžiais dabojo, kad Dar- 
daneliai nepereitų į kokios stiprios valstybės rankas. 
Tegu verčiau juos paveldžia amžinas “ligonis” — Tur
kija. Tačiau dabar Anglija atsidūrė tokioj padėty, kad 
savo sielvartus turi laikyt slaptybėje ir tik uždaryto
mis durimis padejuoti. Kokie dabar tikrieji britų jaus
mai, tai ir įsivaizduoti sunkoka.

Bet kas įdomiausia, kad ir Amerika esanti Darda
neliais susirūpinusi. Rodos, tos tolimos Europos sąs- 
maugos neturėtų paliesti Amerikos interesų. Bet ma
tomai paliečia, kad jau ir spauda apie tai prasitaria. 
Bet labai atsargiai. Štai kokiais žodžiais Boston Trave
ler tuo klausimu pasisako: “Pokarinis Dardanelių 
klausimo išrišimas daugiausia, jei ne išimtinai, tuomi 
yra svarbus Jungt. Valstybėms, kad nuo jo išsprendi
mo priklausys galimybė pastovią taiką išlaikyti”.

Kad ir neaiškiai, bet daug pasakyta. Reiškia, pa
stovios taikos išlaikymas pareis nuo to, kam Dardane- 
liai bus pripažinti. Jei paliks turkų rankose, tai viskas 
maž daug bus po senovei: bet jeigu ne, vadinasi, jeigu 
jie bus atiduoti Rusijai, tai pastovi taika nesiduos iš
laikoma.

Reiškia, ne už idealus, ne už tautų laisvę kovoja
ma, bet už politinę įtaką ir papraščiausią pilką biznelį 
bei kromelį tiek nekalto kraujo liejama. Atlanto Čar- 
teris buvo tik iškaba “nekaltiesiems” pavilioti. Dabar 
jis nebe realistinis, neb-reikalingas. Koks moralinis 
susmukimas!.. K.

BALF Skyriams Ir Visuomenei

t

Bet ar gyvenime laimės 
nėra, kaip anie nusivylė
liai mano?

Paulsenas sako: “Kaip 
augalui bręsti reikalingas 
lietus ir saulės šviesa, taip 
lygiai ir žmogus neapsiei
na be anų linksmesniųjų ir 
liūdnesniųjų dienų keiti
mosi”. Jei kas tik laimin
gai tegyventų, tai nežino- 
tų, kaip tas laimingumas 
'vertinti, o patekęs į nelai
mių sūkurį, pasijustų be

jėgis, sugniužtų. Iš ilges
nės laimės kyla apsileidi- 

Į mas ir savimyla, labai pa
lankios sąlygos silpną pa- 

Į daro kvailu, o stiprų —tin- 
įginiu. Ne kiekviena nelai
mė, kuri mus ištinka, yra 
smūgis. Anksti sutinkami 
priešingumai dažnai būna 
pasisekimas, nes stiprina 
būdą ir prireikus galima 
visoms kliūtims lengviau

■ atsispirti.
Pasaulis nėra toks tam

sus, kaip atrodo jis aniems 
nusivylėliams, laimė ne 
toks jau nepasiekiamas

■ dalykas. Ji aplanko mus 
kartais gyvenimo kely, lyg 
viešnia, nušviesdama mū
sų būtį rytmečio saulės 
skaidrumu. Goethe nors 
sakė, kad beveik niekumet 
nebuvęs laimingas, bet 
vienoj vietoj taip išsireiš- 
kia: “O, laimingas, kas dar 
gali tikėtis iš šios klajonių 
jūros išsinerti!” iš tos jū-

Nors daugelio kūdikystę 
supa kažin kokia jauki ši
luma, bet laime tai vadinti 
dar negalima, o iš kitos 
pusės daugelio randame ir 
pirmąsias dieneles karčias.

Po tų berūpestingų die
nų ateina vaikystė ir jau
nystė. Iš pradžių vaikas la
bai dažnai gyvena kūdikio 
pasauliu, bet pamažu gy
venimas aiškiau prieš jį 
stoja, daug naujų pažin
čių. Dabar tas siauras aki
ratis paliekamas, pažvel
giama į pasaulį plačiau. 
Jaunuolį šis pasaulis trau
kia į save, jis žiūri į visa 
pro padidinančius stiklus, 
trokšta ir ilgisi nežinomo 
pasaulio tolimų kraštų, 
kyla neramumas ir jau
čiasi esąs nelaimingas. Pa
matęs, kad jo svajonės ne
įvykdomos, dažnai nusivi- 
ia, o susitikęs su gyveni

mo smūgiais, patiria ne
malonumų. Jaunystė — 
persilaužimų ir abejonių 
metai. Čia dažnai tenka

i

Todėl tenka į kiekvieną 
žmogaus amžiaus laiką pa
žiūrėti atskirai.

Daug žmonių su dvasios 
pakilimu kalba apie savo 
pirmąsias dienas, jiems ■ 
malonus tas berūpestingas ' 
laikas, tos valandos jiems 
atrodo, lyg “gėlės vienos 
su kitomis susipynusios” 
(V. Hugo). Jie mano, kad 
tuomet kūdikis tikrai lai
mingas, nes niekas ne
drumsčia jo džiaugsmo, 
svetimi jiems juodi nelai
mių debesys, jie nesupran
ta gyvenimo blogumu, jau
čia tik gerumą saldybes. 
V. Hugo tiesiog sušunka: 
“Jūsų amžius per malonus, 
kad jį kas pamirštų”. Mū
sų Vienožinskis taip pat 
tos nuomonės. “Oi laimin
gas tas kūdikėlis!”, — sa
ko jis.

Bet jie pamiršta, kad kū
dikėlis tos laimės dar nesu
pranta, negali ja tinkamai 
naudotis. Tokia pažiūra 
per siaura, nes gyvenime 
sutinkam ir tokių, kurie 
nuo pirmųjų dienų vargs
ta, kuriems retai tešvvste- 
lia saulutė. Jie blogai būna 
maitinami, nemato tų pui
kių valandų, apie kurias 
daugelis kalba, dažnai ir 
kitu gyvenimo žiaurumų 
turi kęsti. Schileris tiesiog 
skundžiasi, kad jam

Trumpas pavasaris ašaras 
tedavė.

i

Verdun mieste, kur Dėdės Šamo orkestras linksmi
no pavargusius karius, prisiartino šitas mažas pran-. _ __ v • — yu V UI IX>JX LA XXVLX IT X UUkJ XXX vvxxvv^pirmykštes pažiūros pa- cūzukas ir jis su savo dūdele irgi prisidėjo pagelbėti 

keisti, ieškoti naujų kelių. orkeSĮraį Užtat tam mažam su medinėmis klumpėmis

Dr. Joseph B. Končius, 
President of the United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., 19 W. 44 
St., New York 18, N. Y.

•y

Gyvenimo aštrumai su
žeidžia jo jaunas svajones. 
Kitų gyvenimas būna var
gingas, sunkus. Ką Goethe 
pasakė apie Schilerį, tai 
tinka ir daugeliui kitų: 
“Jis anksti aštrų žodį skai
tė”.

Nežiūrint tų nesmagu
mų, jaunystė turi daug 
šviesių dienų. Ne vienas a- 
pie tas valandas pasakoja 
taip, kaip Byrono Mazep- 
pa, — tai tuomet jis buvęs 
šaunus jaunuolis, malo
nus, švelnus, nematęs dar 
rūpesčių, laiko ir kovų, iš 
galvos dvasią išdeginusių. 
Mickevičius taip pat malo
niai apie tuos laikus atsi
liepia sakydamas:

Kas gal laikus užmiršt, 
kai buvome jaunuoliai, 

Kai šautuvas mums lengvas 
buvo, lakūs šuoliai!

Tie pirmieji nusivylimai 
negali užtemdyti džiaugs
mo saulės.

Kam vaitoti, miela dukrytėle ? 
Lyg nepriklauso tavo dienelės 

pirmai jaunystei?
Be to, dar pasipina, Schi

lerio žodžiais tariant,
Pirmosios meilės aukso laikas.
Tuomet būna ir “ilgesys švel

nus” ir “viltis saldi”.
Jaunystė dar tuo svarbi, 

kad tuomet padedama pa
matai tolesniam gyveni
mui.

Nors kai kas ir nusiskun
džia, kad

Jūros Daina

apsiavusiam muzikantui suteikta saldainių.

Bendram Amerikos Lie- ir ji parūpina tinkamus 
tuvių Šalpos Fondo Cent-J žmones vykti į Europos, 
rui labai svarbu turėti vi-j Azijos ir Afrikos šalis, at- 
sas detales žinias, liečian- į stovavimui šalpų organi- 
čias šalpą. Todėl malonė- zacijos. Į šių organizacijų 
kitę siųsti į centro ofisą'skaičių į 
šias informacijas:

1. Anglų ir lietuvių kal
ba laikraščių iškarpas, pa
žymint laikraščio vardą ir 
datą.

2. Fotografijas iš skyrių 
veiklos bei vaizdus iš lie
tuvių darbuotės dėl Com- 
munity War Chest — Na- šalpos reikalus, 
tional War Fund.

3. Spaudos ištraukos ir ir rekomenduoja atatin- 
fotografijas, darant dra- kamus asmenis 
bužių vajų Lietuvai.

Lietuviai ir American
Council

Mes priklausome pri
“American Council
Foreign Service”. ši orga-

įeina United Na- 
tions War Relief Agencies 
ir United Nations Relief 
and Rehabilitation Admi- 
nistration. American 
Council dažnai pasiunčia 
vieną iš delegatų į bei ku
rią šalį, kuriam paveda
ma atstovauti keliu tautų 

. Be to, A- 
merican Council parūpina

ta -pybon 
į UNRRA, bei atskirų tau- 

, tų šalpos įstaigoms. Lietu
vių kilmės asmenys, mo- 

-,e kanti keletą kalbų, ir no- 
f0? rinti šioj srityj d’rtti, pra

šome kreiptis su a ilikaci- 
nizacija yra valdžios žinioj jomis sekančiu antrašu:

Priėmęs klajūno likimą ir naštą,
Nežinoma jūra, keliu nejaukiu.
Iš anksčio į žemės žadėtosios kraštą,
Į tolį užburtą, į tolį plaukiu...
Ir ūžia, ir ošia, ir baubia, ir rangos, 
Ir griūva ir vėliai pašoksta piestu — 
Nevaržomas siaubas, įširdusios bangos 
Siūbuoja ir supa klajūną kartu...
Ir putos po lašą man krinta ant veido — 
Vaje, tu pati, širdužėle, verki,
Kad tolimą krantą laivelis apleido,
Mįslės neįminęs, ką ras priešaky...
Bet vilnys rūstingos vėl žaidžia nesparčiai... 
Greit sutemų miglos verpetą užklos...
Vėl draikosi putų išmėtyti karčiai —
Ir vėl aš sulauksiu giedros ir tylos...
Tiek buvo pakelta per nerimo dieną. 
Ir plaukdamas naktį, užburtas, žiūriu,
Kaip barsto žibužiais gelmes mėnesiena, 
Kaip žyra liepsnelės dangaus žiburių...
Ir žvelgęs atgal į išvargtą kelią,
Stebiu iš laivelio, nuliūdęs išties,
Kad paskui tik driekias trumputė srovelė — 
Tai visa, kiek liekti žmogaus praeities...

mingiausias, nes kiekvie
nam laikotarpy jis turi ki
tokį laimės idealą, jos su
pratimas ilgainiui keičiasi. 

Žmogaus
i bet kuriam laikotarpy 
daug pareina nuo jo pažiū-

: rų.
Yra žmonių, kurie į visa 

žiūri pro juodus akinius: 
(jie visur blogas puses te
mato, niekur šviesios ki- 

: birkštėlės neranda. Jie 
drauge su Heine klausia ir 
į savo klausimus niekur 
atsakymo negauna:

...ką reiškia žmogus?
Iš kur jis atėjęs? Į kur 

eina? Kas gyvena ten auk
štai, ant auksinių žvaigž
džių?

Jų supratimu, niekas į 
■ tai tobulai neatsako, todėl 

Kartais ne tik apie laimę tas beprasmis juodumas 
svajoti netenka, bet reikia 
rimtai žiūrėti, kaip nusi
kračius iš visų pusių užgu
lusios nelaimės.

Bet Rcusseau sako, kad 
tas laikotarpis 
laimingiausias: 
deda mano 
trumpa laimė”, 
“čia ateina _____ , __
staigūs laikotarpiai, davę 
man teisės sakyti, kad aš 
gyvenu”.

Šiuo metu atsitinka daug 
vargų, bet dažnai ir laimė i nuo jo nusigręžti”, 
nusišypso. Žmogus dabar. Kiti šaukia, kad “gyveni- 
sutinka gyvenimą visoj jo • mas panašus į aną rasos 
pilnumoj, pats jame daly- lašeli, kurs užmiega ant lo- 
vauja ir gali sakyti gyve- toso žiedo”, 
nąs.

Senatvės sulaukęs, žmo-; 
gus jau nebesirūpina to-! 
kiais dalykais, kurie jau
nuoliams dažnai neduoda 
ramybės, galvas apsuka. 
Jų kraujas šaltesnis, netu
ri jaunystės jautrumo, o 
gyvenimo praktika pažįs
ta visas pasaulio tuštybes. 
Iš to kyla savotiškas ra
mumas. Šypsodamasis se
nis žiūri į pasaulio tušty
bes — “žilas plaukas, svei
kas protas”— sako poetas.

Senatvė neša ir kančių. 
Žmogus mato nykstančias 
jėgas, jaučia negalįs atsis- 

. pirti galingai gyvenimo 
srovei, ne tik tai galingai 
srovei, bet ir prastesniems 
reiškiniams, kurie jam pir
miau tik niekniekiai tebu
vo. O ir amžinybės 
čia pat...

Sunku
amžiaus laiką žmogus lai- savo galva.

Jaunos dienos neprotingos, 
Paklydimais gan turtingos

(Maironis).

» 
(

bet kiti mato tam laikotar
py tik gerumų. Vis dėlto 
jaunystė pilnos laimės' 
duoti negali, o kai kam ji 
būna gana sunki.

Po kiek metų žmogus pa
mato, kad jaunystė jam iš 
po kojų slysta ir jis vienas 
gyvenimui paliktas. Dabar 
jis turi savimi rūpintis, ko
voti už būvį, jam uždeda
mas pareigas, iš jo daug 
reikalaujama. Atsiranda 
visokių kliūčių, suktybių, 
dažnai tenka įpulti į užtai
sytus sląstus. Tam am
žiaus laikotarpy, pasak 
Hugo, juokas dažnai liūd
nesnis už mažųjų ašaras.

i

i

jam buvęs j 
“Čia prasi-! 
gyvenimo 
sako jis, 

ramūs, bet

I

laimingumas ,ros vėliau ar anksčiau visi

dar labiau didėja. Scho- 
penhaueris tiesiog pasako: 
“Praėjusios gyvenimo są
lygos stoja taip, kad į jas 
jūs atsižvelgtumėt ir įsiti- 

į kintumėt apskaičiavę, jog 
mūsų pastangos, užsiėmi
mai bei grumtynės niekam 
neverti, visi gerumai—nie
kingi, pasaulis iš visų pu
sių bankrutuoja, o gyveni
mas — toks verslas, kurs 
nė išlaidų nepadengia, — 

■s todėl mes savo valia turim

išsinersim, todėl ir visi tu
rėtume būti laimingi. Mic
kevičius gi laimingu pri
pažįsta tą,

...kurio laivą veda Skais
tybės ir Grožybės dangiš
kos sesytės.

Be to, tie gyvenimo juo
dumų ieškotojai visai nu
stojo noro gvventi ir kovo
ti, todėl ir laimės nemato. 
Corneille sako jiems visai 
priešingai: “Kas pasiryžo 
laimėti ar žūti, tas retai 
būna nugalėtas”. Vadinasi, 
reikia tik drąsiau apsižval
gyti, tai ir laimė nebus to
kia svetima ir tolima.

Jau senovėj vienas kitas 
sakė, kad laimė ne pasau
lio smagumais naudojima
sis, bet praleidimas gyve
nimo nesmagumų ir kan
čių. “Jei prie gyvenimo be 
kančių pridėti gyvenimas 
be liūdesio, tai žemiškoji 
laimė jau beveik pasiek
ta”, pastebi Schopenhau- 
eris.

Bet dar tokio ramaus gy
venimo neužtenka! Mums 
reikia darbo! Ne ten laimė, 
kad visko sau, bet kad vis
ko iš savęs reikalautume. 
Jeigu į gyvenimą žiūrėsim, 
kaipo į šaltinį naudingo 
darbo ne tik savo, bet ir ki
tų gerovei, bus jis giedrus, 

: pilnas vilties ir pasitenki- 
__  O tai yra giedrios 

Laimės 
i___ ________ , kurs ki-

pareina• tiems palengvina gyveni- 
šviesesnes jų

Aišku, kad taip į gyveni
mą žiūri laimės niekad ne- nimo. C 
ras, o nelaimės jiems, anot laimės pranašai. 
Schilerio, “greitai žengia”. 'dalis yra darbe.

Laime dažnai ]---- :— •
nuo nuotaikos. Kiekvienas į mą padaro 
žmogus turi savotiškų dienas, 
priemonių laimę siekti ir 
savotiškai jaučiasi laimin
gas esąs. Antai, Vienožins
kis sako:

Tada aš laimingas, kada 
jus dainuoju.

Tagore vienoj vietoj irgi 
panašiai mano, išsireikš- 

j damas šiais žodžiais: “Kai 
tu įsakei man dainuoti, tai 
širdis, rodos, galėjo trūkti 
iš džiaugsmo”.

Yra žmonių, kurie laimę 
randa, dirbdami tėvynės, 
visuomenės ar žmonijos la
bui, o kiti, priešingai — 

vartai valgy, degtinėj, nakties 
! medžioklėse, — žodžiu, 

pasakyti, kurį j kiekvienas sprendžia sulig

v •

j Jei žmonės dirba kitų 
gerovei, tai neatsiras to
kio, kurio laimė nebūtų 
laukusi.

Galima sakyti, kad žmo- 
'gaus amžiaus laikas bus 
laimingiausias ne kūdikys
tė. ne vaikystė, ne jaunvs- 
įtė, ne subrendimo metai, 
ne senatvė, bet tas, kuriam 
jis į savo dvasią įnešė dau
giau pastovių vertybių.

• * (“A”)
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Ses. M. Cirilės. šv. Kaži-' mes priežasties. Kas vertė 
miero k-jos. paskaita, skai
tyta Sodaliečių suvažiavi
me. spalių mėn. 15 d.. Wor- 
cesteryje, Mass.

Ką Sodalietė Turi Veikti 
Visuomenei Ir Sodalicijai

- Sodaliete paskirta veiklai. Ir tai 
dviejose srityse: 1) visuomenėje, — vi
suomenės naudai; 2) Sodalicijoje, 

Sodalicijos naudai.

Kai praūžė Atlantiko pakraščiais audra, tai ir šis laivas buvo išmestas 
ant kranto Douglaston, L. I., kurį matomai darbininkai traukia atgal į jū
reles į mėlynas.

Naujosios Anglijos Sodaliečių 
Septintas Suvažiavimas

3

įsikurti? Kam Sodalicija? 
Ir kodėl uždėta tokia pa
reiga?

Atsakyti į tą galėtumėm 
tais pačiais žodžiais, ku
riais atsakyt būtų galėję 
pirmieji pagelbininkai dar 
Apaštalams klebonaujant, tų Apaštalų dienų. Daug tis mums Tėvas, Sargas, 
Argi tie pirmieji pagelbi- istorijoje užrašų.

Dėl to, nepavydėkime
Per tą Mokytojas, ir lygus kaip šiandien mūs Sodalietėms

ninkai nesuprato, jog vie- visą laiką Mistinis Kris-; senovėje, jis mums Apaš-j to idealizmo. Priešingai, 
nam ar kitam Apaštalui, taus Kūnas augo. Į tą talas — Klebonas. Jos pas-'džiaukimės. Nes tuo idea- 
kuriems jie patarnauja, šventos Dvasios valdomą į kyrimas tas pats, kurį lizmu jos daug nuveiks, 
reikalinga pagalba. Ar jie Vienybę suaugo daug tau- Kristus skyrė savo Apaš- Kaip?
nebuvo tie patys vyrai ku
riuos Kristus gyvendamas 
surankiojo? Argi jie nesu
prato, jog į tą patį Apaš
talų būrį Kristus vėliau 
atsiuntė iš dangaus Šven
tąją Dvasią? Jog ta Dva
sia juos, — taip, tuos žmo
nes sujungė į vieną Misti
nį Kūną.

Argi tie pirmieji Apašta
lų pagelbininkai nebuvo 
persiėmę Kristaus Karali
jos įvykinimu? Argi jie 
viens kitą nesiragino į ge
rą? Argi nesikvietė, neieš
kojo kitų įsivesti į tą Mis
tinę Vienumą — į tą Mis
tinį Kūną, — Bažnyčią? 
Argi tie pirmieji Apaštalų 
pagelbininkai nesuprato, 
jog nors esama žmonėmis, 
tačiau Šventoje Dvasioje 
sujungti, veikloje ir mal
doje bendrai esama didžiu
lis Dievo valdomas Kūnas? 
Taip. — jie tą visą supra
to ir tam tikėjo. Suprato ir 
tai, jog Dvasia iš dangaus 
visus juos į tą Kūną ne 
tiktai jungia, bet maitina 
vienu maistu, tuo pačiu 
Kristaus Kūnu ir Krauju.

Tų pirmų pagelbininkų 
tarpe matėsi ir Marija, 

i Taip, tarp jų buvo ir Ma
rija. Su ja visos mergaitės 
ir moterys. Ką ji veikė? 
Galėtum atspėti. Mistinia
me Kūne ji su jais išvien 
gyveno. Visiems, ir Apaš
talams, ir tame būryje 
sveikiems, ligoniams, naš- 

į Meksiką, I lėms, — pagelbėjo, — vi-

Ignotas, MIC. Jo tema buvo. 
“Sodalietė ir moterystė”, šioje 
savo paskaitoje jis labai gyvai 
išaiškino, kaip jauna katalikė 
turi žiūrėti į moterystę, jos tik
slą ir dabartinius karo laikų 
pavojus. Baigdamas, jis patarė 
sodalietėms saugotis ir melstis.

Trečią paskaitą skaitė ponia 
Greene, Catholic Womens 
League pirmininkė. Ji priminė 
sodaliečių pareigą pildyti Die
vo valią savo pašaukime.

Sės. M. Felicija, N. Pr. Šv. P.
M. K-jos, kuri tvarko Sodalie
čių žinias “Darbininke”, ragi
no daug rašyti ir dažnai rašyti. 
Be to, prašė atsiųsti kartais 
nuotraukų arba klišių ir pa- 

j reikšti jai savo pageidavimus,
ką sodalietės norėtų rasti savo 
skyriuje.

Kun. J. Jutkevičius, N. A. Ap
skričio Sodaliečių dvasios vadas 
sveikino Sodalietės ir ragino į- 
vykdyti savo pasiryžimus. Svei
kino suvažiavimą taip pat kun. 
A. Mažukna, MIC.

Baigiant sesiją, buvo priim
tos kelios rezoliucijos, būtent:

1. Kad visos N. A. Sodalicijos 
laikytųsi Tėvo Lord Sodalicijos 
organizavimo plano;

2. Kad būtų įkurti jauname- 
čių ir ištekėjusių sodaliečių 
skyriai tose parapijose, kur dar 
jų nėra;

3. Kad kiekviena Sodalicija 
remtų Liet. Bendrąjį šalpos 
Fondą savo parapijoje.

4. Kad kiekviena Sodalicija 
prisidėtų prie grįžtančiųjų iš 
karo tarnybos šelpimo fondo.

Be to, dar buvo išreikštas pa
geidavimas kviesti laiškais ir 
žodžiu kitas N. A. Marijos So- 
dalicijas prisidėti prie bendro
N. A. Apskričio veikimo.

Pasibaigus sesijai, visos su
važiavimo dalyvės suėjo į baž
nyčią pamaldoms, o šeštą va
landą buvo vakarienė ir susipa
žinimą^ su nauja valdyba, kurią 
sudaro: 
fektė, 
fektė, 
ninkė 
kė.

Vakarienės metu suvažiavimą 
sveikino gyvu žodžiu kun. B. 
Mažukna ir kun. A. Baltrušiū- 
nas ir raštu — Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserys iš Cambridge.

Sodalietės, pasinaudokime vi
sais pamokinimais 
me

N. A. Sodaliečių septintas su
važiavimas įvyko š. m. spalių 

i mėn. 15 d., Šv. Kazimiero para- 
j pi joje, Worcester, Mass. 
i Suvažiavimas prasidėjo 11 
vai. šventomis mišiomis, kurias 
atnašavo kun. Bakanas. Prieš 
mišias buvo Švč. Panelės vaini
kavimas ir viešas pasiaukojimo 

'aktas. Per šv. mišias sodalietės 
I “in corpore” ėjo prie šv. komu- 
j nijos. Iškilmėms pritaikintą pa- 
! mokslą pasakė kun. Mažukna, 
MIC. Po mišių buvo bendri pus
ryčiai parapijos svetainėje.

Seimo sesijos prasidėjo antrą 
I valandą po pietų. Panelė Aldo- 
ina Jablonskytė iš Worcester, 
'Mass.. sveikino suvažiavimo da- 
llyves ir pristatė Sodaliečių Ap-i 
jskiričio prefektę p-lę Pranę I 
Banionytę. Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. A. Petrai
tis atkalbėjo maldą ir pasakė 
sveikinimo kalbą. Suvažiavimą 
pasveikino taip pat kun. Baka
nas. N. A. apskr. raštininkė pa
nelė Julija Andriuškevičiūtč 
paskaitė paskutinio suvažiavi
mo protokolą. Visos Sodaliečių 
prefektės išdavė raportus apie 
savo kuopų veikimą per pasta
ruosius metus.

Brocktono Sodalicijai atstova
vo p-lė A. Alinskaitė, Worceste- 
rio — p-lė A. Jablonskytė, Lo- 
wellio — p-lė A. Drevinskaitė, 
Cambridge — p-lė V. Jankaus
kaitė, Worcesterio (Aušros 
Vartų) — p-lė J. Keršytė, Na- 
shua — p-lė S. Utkaitė, Nor- 
woodo — p-lė N. Smelstorytė ir 
Lavvrence — p-lė J. Andriuške- 
vičiūtė.

Iždininkės raportą paskaitė 
raštininkė, nes iždininkės nebu
vo.

Suvažiavimas išklausė tris 
paskaitas. Pirmoji paskaita bu
vo sės. M. Cirilės, kazimierie- 
tės. Ji papasakojo apie Sodali
cijos įsikūrimą Romoje Jėzuitų 
studentų tarpe ir paaiškino 
svarbiausias sodalietės pare - 
gas.

Antrą paskaitą skaitė kun. A.

Vienybę suaugo daug tau- Kristus skyrė savo Apaš- 
tų. Aišku, jog per tą laiką falams: 1) 
ir daug pavojų bendrai,šventėjimą; 2) 
pergyventa. Tame bendra-į melstis; 3) prie aukuro i 
me Bažnyčios Kūne drą- mus užtarti; pagaliaus 
sesnieji stojo tą bendrumą įvykinti mūs tarpe tą, ką,?vai’ 
apsaugot. Galiūnai, 
rai, moterys, taip, - 
ti galiūnai kaip uola atlai-Į Karalystė Tavo! 
kė priešą. Tose mūsų parapijose

Ir mūsų šių laikų Sodali-; tam Apaštalui Klebonui 
cija išaugo iš to paties rei- ; reikalinga didelė parama, 
kalo. Žinote iš istorijos ir Jis užsiėmęs mūsų šventė- 
kaip tas įvyko. Romoje jimu, mūsų pas Dievą už- 
prieš kylančius Bažnyčiai tarimu, mūsų rankiojimu 
naujus pavojus, ypač mo
kyklose, susibūrė kolegi
jos studija į organizuotą 
apsigynimo veiklą. Ginklą 
pasirinko tą patį, ką ir A- 
paštalų laikais krikščionys 
vartojo, — būtent: paties; 
asmeninį šventė jimą ir j
nuolatinį su visa Bažnyčia 
budėjimą. Savo šūkiu pa
sirinko: “Kur Bažnyčia, 
ten ir Sodalicija!” Prie ši
tų budėtojų studentų il
gainiui prisitelkė beveik 
visi žymiausi Europos uni
versitetų studentai. To 
paties ginklo ėmės ir visos 
Bažnyčioje esamos tautos. 
Plito, augo tarp jų: 1) as- 

i meninis šventė jimas; 2) 
bažnyčios tvarkoma veik- ] 

la: 3) Marijos garbės auk- ; 
štinimas ir jos globai pa-J 
sivedimas. Tokiomis tad į 
priemonėmis visos tame; 
Bažnyčios Kūne esamos 
tautos atsilaikė prieš už
puolimus.

Dabar — mūsų parapija. 
Ta, šitame dideliame pa
saulyje, mažiukė mūsų 
vietelė, iš kurios mes čia 
susirinkę. Kas ji, argi ne 
to paties Mistinio Kūno 
dalis? Kas toji parapija, 
jei ne žmonių būrelis tame j 
Dvasiniame Susijungime? 
Argi ne ta Kūno dalis, ku
riai gyvastis ir siela yra 
Pati Šventoji Dvasia? 
Taip, —mūsų parapija yra 
tas pats Bažnyčios Kūnas, 
kuris prasidėjo seniai, se
niai, — taip, — tose pir
mose Sekminėse.

Bet mūsų parapijinis bū
relis yra vis-dėlto savotiš- 
kesnis. Jame veik vien lie
tuviai. Tą mums taip pa- 

> tvarkė tas, kuriam tvarky
mas šitame Bendrame 
Bažnyčios Kūne palikta,— 

; mūsų Valdytojas. Taip, — 
Šventasis Tėvas. Be to, 

■ mūsų lietuvių būreliams 
vadovas, kol kas, paskiria
ma tautietis. Tad, tautie-

vesti mus į 
už mus*

Kaip?
Reikale atsiras ir prie- 

Imonės. Sakoma: “Apvaiz- 
Reiš- 

kai bus reikalas, Ap
vaizda parodys tai idealis-vy-įkalbėdamas į'Tėve mūsų”, ui ir p<emoįę Nesvarbu>

I šven- kasdien prašome:. — - — — “Ateik

Ir kas tą turi įvykinti?
Sodalietė.

Bet, kas ji? Kas Sodali- 
ciia, — ir kas ta visuome
nė?

Toliau, ar ji turi tą įvy
kinti Sodalicijai kaipo 
nuošali veikėja? Ir ar ji 
turi tą įvykinti visuome
nės naudai taipgi kaipo 
nuošali veikėja? Arba, im
kim. ar ji Sodalicijai turi 
pasišvęsti tik iš duosnu- 
mo? Ir. ar ji tik iš duosnu- 
mo turi pasišvęsti tai vi
suomenei, — tik iš duos-; 
numo?

Prie to dar. — ar čia tas 
įsakymas paliktas jos pa
sirinkimui veikti ar ne
veikti? Jeigu veikti, —kas 
ją riša? Taip. — kas ją ri-

Ir vėl. kodėl ji ir kas ji? 
Kodėl Sodalicija ir kas So
dalicija? Ir kas visuome
nė?

Susirinkusiems čia, ro
dos, nereiktų aiškinti, kasi 
Sodalicija nei kas Sodalie
tė. Patsai jūsų šitas Soda
liečių Suvažiavimas savai
me liudija tą pažintį. Iš to 
ir sprendžiama, jog žinote 
ir kas Sodalicija, kaipo or
ganizacija, ir žinote, kaip 
vadinasi atskiras jūsų 
draugijos narys. Be to, tu
rite paveldėję savo būriui 
ir tą garbingą didžiulės! 
bendros visame pasaulyje' 
Sodalicijos istoriją.

Nesvetima jums, kad e-Į 
sate dalis Amerikoje be
veik dvylika tūkstančių; 
Sodaliečių. Nesvetimas nei į 
tas faktas, kad pirmą kar
tą Sodalicijos vardas iški
lo Romos kolegijoje 1563 
m., vyrų tarpe. Moterims 
davė vietą tik beveik du 
šimtu metų vėliau. Į Ame
riką persikėlė, į _____
paskui į Kanadą, o vėliau sus dorino. Marijos, Apaš- 
į šitas mūsų Valstybes. ^-a^’'dsų pagelbininkų 
Sodalicijos veikla, įsismar- 
kėjo ypač mūsų laikais.

Čia trumpai apie Sodaii- 
cijos įsikūrimą. Klauski-

ar bus priemonė nauja, ne
girdėta, ar paprasta,— tas 
nesvarbu. O anie veikėjai, 
ar bijojosi naujų priemo
nių? Nesibijos nė mūsiškė 
Sodalietė. Sumanumu jis 
atspės, kur ji reikalauja
ma. Jei kas abejotina, 

ir Dangaus Duona maiti
nimu. Bet be to, nuolatinio 
budėjimo, nuolatinio mūs 
saugojimo, nuolat gynimo 
nuo pavojų, jis labai į- 
vargsta ir, nenuostabu, 

i tam mūsų būrio Apaštalui 
j pagelbėti ir įsikūrė Soda
licija. Ta pati, kurią Ro
moje Jėzuitų studentai į- 
steigė.

Šioji mūsų parapijos So
dalicija pasiskelbė šūkiu: 

i— “Kur Bažnyčia, ten ir 
Sodalicija!” Pareiga jų ta 
pati: “Tarnauti, budėti, — 

; bet budėti su savo Apašta
lu — Klebonu”.

Gal kas nors čia prikiš, 
kad perdaug idealizuoja
ma tiek Sodalicija tiek ir 
pati Sodalietė. Gal ir tiesa. 
Idealizuojama. Klausiu, 
tačiau, kas pasaulyje di
džiausius darbus nuveikia, 
— ar ne idealistas?

Kas praktiškiausias, tai viskas. Su savo būreliu

ji 
kreipsis į savo Sargą — 
Kleboną. Budės ji kaip Ma
rija ir moterys bei mergai
tės Apaštalų rūpesčiuose. 
Panašiai, ir mūsų parapi
joje, šitoje mūsų Sodalie
čių visuomenėje, ji ras ser
gančius, ji suieškos be
mokslius, ji apeis betur
čius ir kitus. Dirbdama, ji 
pati augs šventume.

Įstojus į Sodaliciją, — į 
tarnybą su Marija, Soda
lietė kaipo kraitį įsineša iš 
namų: 1) gerą vardą; 2) 
sveikatą; 3) stiprybę; 4) 
turtą; 5) visus savo drau
gus; 6) išsilavinimą; ir 7) 
visas jai Dievo duotas pro
gas ir ypatybes. Išvirši
niai ji su draugėmis Soda- 
lietėmis nei drabužiu nei 
kuo kitu nuo visos parapi
jos moterų nesiskiria. Me- 
dalikėlis arba mėlynas 
šilko raikštelis ant kaklo.

Ona Norkiūtė — pre- 
Pr. Banionytė vice-pre- 
G. Zekevičiūtė — rašti- 
ir S. Utkaitė — iždinin-

ir ištverki- 
savo pasiryžimuose.

Julija Andriuškevičiūtė, 
raštininkė.

i

LF.ADER—Heroine of Sovie 
Union, Col. Valentine Grizo- 
dubova is President of Anti- 
Fastist Committee of Soviet 
W >a.en. Many Russian women 
...ve fought beside their men 
to liberate homeland from 

Nazis.

siekimas buvo vienas: — 
“Ateik Karalystė Tavo!” 

Būdus, kaip tą įvykinti, 
visi žinojo, kad patvarkys 
Apaštalai. Tiems patvar
kymams Marija pritarė. 
Tą visi, — tai yra, visas 
tas Mistinis Kūnas, visa 
Bažnyčia, išvien ir pildė. 
Taip buvo pradžioje.

Argi, dabar, toje pra
džioje nematome ir šių lai
kų Sodalicijos veiklos pra
džią? Argi čia neaiški pra
džia ir atskirų Sodaliečių 
įpareigojimo tarnaut?

Tiesa, Apaštalų laikais 
pagelbininkai nesivadino 
Sodaliečiais. Tokio vardo 
gal ir nebuvo. Betgi, parei
ga tarnauti toje Kristaus 

jau 
dar

Mistinėje Vienybėje 
buvo. Ta pati pareiga 
ir dabar tebėra.

i Daug metų praslinko nuo

ne idealistas?
Kas ištvermingiausias?!
Be to, kas buvo didžiau

sia idealistas, — ar 
Kristus ?

O Marija? 
idealiste.

O praktiškiausi, kas, 
ne šituodu Idealistai?!

Taigi, mūsų parapijoje 
veikiančioji Sodalietė, ar 
jau ji tik viena tokia idea
liste? Pirm jos, kokios rū
šies darbininkai visuome
nei nešė praktiškiausios 
naudos? Kas buvo Vincen
tas Paulietis? Kas Jonas 
Salezietis? Kas toji Berna
deta, kuri neseniai filmose 
perėjo visus teatrus? Kas 
Magdalena Sophie Barat? 
Kas Teresė iš Lisieus? Pa
galiau, į ką šiandien 
akys atkreiptos, ar 
Pijų XII.

Kas jie? —
Taip, — idealistai!
Bet, — Jie ir didžiausi 

veikėjai! Be to, atminkim, 
jie buvę ir Sodaliečiai!

Taip,

ne

ar

dažnai eina Altoriaus Mai
stu atsigaivinti. Šiaip, — 
kitur, — Sodalietė prie vi
sokio darbo. Sveiku 
džiaugsmu dorina ji ir tą 
pačią visuomenę, kurią 
padeda savo klebonui ap
tarnauti.

Nesvarbu Sodalietei, ar 
i bus “ačiū” iš visuomenės. 
Nesvarbu nei jei kas ją 
peiktų. Marija jos pavyz

dys! Buvo ir bus! Ji ir vi
sos jos draugės Sodalietės 
su Marija. Jos toje Kris
taus Bažnyčios parapijėlė
je siekia vienų vienintelio 
tikslo, būtent: “Ateik 
ralystė Tavo!”

LIETUVAI

Ka-

visų 
ne į O mano Brangioji Tėvy

ne! Tu stoji prieš mane 
kaip šviesus praeities sap
nas. Tu suskambini mano 
sieloje savo meilės akor
dus. kurie sukelia manyje 
malonias prisiminimų ban-

gas, bet drauge atveri ma
nyje gilią žaizdą, kurios ši 
žemė nepajėgs išgydyti. 
Žaizdą, kurią mėginau už
narplioti pamiršimo vora
tinkliais. Deja, tu iškyli 
prieš mane šaukdama ir 
maldaudama gelbėti. Taip, 
mano Brangioji Tėvynė, 
aš girdžiu mano šauksmą,
kuris nutils manyje, kai 
žvelgsiu į Tave iš aukštojo 
dangaus.

Tu nusileidi prieš mane, 
Tėvyne, su savo gėlėtomis 
lygumomis, su šlaman
čiais miškais, su ramiuoju 
Nemunu. Tu vedi mane į 
garbingus savo praeities 
rūmus ir lapas po lapo ver
ti knygą, kuri atskleidžia 
prieš mane Gediminų, Kę
stučių ir Vytautų karžy
giškus darbus.

Tai vėl paslapčiomis ati
dengi savo krūtinę, iš ku
rios dar garuoja Tavo sū
nų kraujas, kritusių nely
gioj kovoj.

Šiandien aš stoviu prieš gerai savo akių nenaudosi, 
tave, Brangioji Tėvyne, SU O mergaite! Nesididžiuok. jei 
drebančia iŠ skausmo ir tau pasako, kad tavo akys yra 
meilės Širdimi. Stoviu ■ gražios, nes, juo gražesnes būsi 
prieš tave kaip piramidėj Jas gavusi, juo atsakingesnė 
kaip Alpių viršūnė. Be žo-į būsi už kitus ir save. "V. K.” 
džio. Be garso.

Kokį gi žodį galėčiau,tau Į 
tarti? Kokią meilės poemą, 
galėčiau tau siųsti? Meilės 
poema telieka mano širdy-' 
je, o tau tarsiu žodžius, * 
kuriuos taria artimiausios 
širdys, kai skiriasi ant vi
sados, — Neužmiršiu ta
vęs niekados.

P. Kavaliauskaitė.

I TAVO AKYS

Jose turi atsispindėti tavo 
orumas, tavo jėga, tavo geru
mas. tavo švelnumas, tavo šven
tas apmaudas.

Niekas nedrįs nepareikšti tau 
pagarbos, kuri tau priklauso, 
jei to neleisi.

Nesiskųsk kai kurių vyrų 
drąsa ir laisve. Esi stipresnė už 
juos.

Nesiskųsk niekieno įžūlumu: 
geriau savimi pasiskųsk.

Sunkią apyskaitą turėsi pa
daryti dieviškajam Teisėjui, jei

FRONT PAGE'
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ryta operacija Maryland Gene- 
ral ligoninėje. Ligonė jau sveik
sta. Operacija buvo sėkminga. 
Gal už savaitės galės grįžti na
mo.

Sinai ligoninėje padaryta ope
racija poniai Emilijai Remei
kienei. Operacija buvo sunki ir 
pavojinga. Ligonė yra stipri lie
tuvę ir turi viltį, kad laimingai 
išeis iš savo ligos. Gal ilgiau 
reikės pabūti ligoninėje.

Senukė Žolinienė, gyv. W. 
' Lombara St., jau dvi savaiti lo
voje. Pranešama, 
silpnėja. Niekas 
kiek ji metų turi, 
kad virš 80. Nežiūrint to am
žiaus, kas rytą buvo galima ją 
matyti bažnyčioje. Pėkščia atei- 

Prie davo arti dviejų mylių į bažny
čią. Visi pasigenda Žolinų mo
čiutės.

Pautenių močiutė jau arti me- 
: tų nematyti bažnyčioje. Ją ir 
senatvė prispaudė. Nors ir ne
guli lovoje, tačiau negali toli 

: vaikščioti. Ji pasigenda bažny- 
i čios, nes būdama sveikatoje nei

A. A. Jurgis Luščikauskas
Po trumpos ligos mirė a. a. 

Jurgis Luščikauskas, gyvenęs 
Maryland Place, Baltimorėje. 
Velionis jau keli metai kaip 
skundėsi trumpumu kvapo iri 
gydytojai buvo jam sakę, kad 
jo širdis eina silpnyn, tačiau 
dirbo iki pat galui. Ketvirtadie
nio vakarą lapkričio 2 d. jautė
si taip blogai, kad šeima nutarė 
šaukti kunigą. Klebonas dr. 
Mendelis atvyko asmeniai, ligo
nį aprūpino sakramentais, su
ramino, liepė visiškai pasivesti 
Dievo valiai. Tik prabėgo kelios 
valandos, kaip gauta žinia, kad 
ligonis mirė.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
lapkričio 6 d. Trejos mišios bu
vo atnašaujamos kartu, 
didžiojo altoriaus kun. Antanas 
Dubinskas giedojo, o prie šoni
nių altorių kun. dr. Mendelis ir 
kun. Ells laikė skaitytas.

A. a. Luščikauskas buvo ty
kus malonaus budo asmuo, tad 
jo laidotuvėse dalyvavo didelis 
būrys jo prietelių. Paliko nuliū
dusią žmoną, užaugusią šeimą j vieną dieną neapleido šv. mišių, jos gerasis sūnus 
ir kitus gimines. Visiems reiš-l Marijona Radzevičienė, gy.\ mytę aprūpina, 
kiame gilią užuojautą jų skaus- W. Fayette St., buvo sunkiai su- sekmadieniais į bažnyčią, 
mo valandoje, o už velionio vėlę sirgusi. Aukštas kraujas, silpna siems mūsų kolonijos ir parapi 
tariame dievobaimingą “Amži-j širdis ir didelis šaltis taip buvo jos ligoniams prašome 
nąjį atilsį”. Juozas Kašinskas^ją perbloškę. kad jos šeima bu-!mės kentėjimuose ir 
rūpinosi laidotuvių tvarka. vo išsigandusi ir susirūpinusi. • veikiai susveikti.

Į Buvo suteikti paskutini sakra-
I

ii

kad širdis 
tikrai nežino

Spėliojama,

Vaizdas parodo, kaip Jugoslavijos partizanai pakerta priešo transpor- 
taciją, suardydami geležinkelio tiltą.

Šalkauskienė randasi miesto 
ligoninėje. Tąipgi Bamiškienė 
ten buvo nugabenta. Senukas 
Vaitekūnas, gyv. Fremont St., 
yra visai silpnas. Petras Navic
kas iš Curtis Bay nesveikuoja. 
Petruškevičienė sirgusi plaučiu 
uždegimu jau pasveiko. Limbie- 
nė iš Lodge Forest paslido ir 
koją nykstelėjo ar pasuko. Jau 
virš dviejų savaičių lovoje, 
gali vaikščioti. V aznelienė 
Locust Point ir labai silpna, 

Jurgis :

Iškilmėms Ir Bazarui Praėjus

I

ne-
: iš
bet 

ma- 
atveždamas ją

Vi-
I

Drabužių Rinkliava
Sekmadienį per visas mišias 

buvo pranešta, kad nuo lapkri
čio 5 d. iki 19 d. bus renkami' 
drabužiai nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvoje. Buvo visi pra
šomi surinkti atliekamus drabu
žius ir juos pristatyti ar tai į 
kleboniją arba į lietuvių svetai
nę, Hollins ir Parkin St. Tie, 
kurie suras daugiau drabužių 
negu galima nunešti arba nu- 
vešti, prašomi pranešti į klebo
niją, kad būtų galima parūpinti 
vežimas, kuris atvažiuos ir pa
ims surinktus drabužius. Ponios 
Rastenienė ir Miiunaitienė rūpi
nasi 
kuri 
tyti

sudaryti moterų komisiją, 
rūpinasi drabužius suskirs- 
ir į dėžes sudėti.

Musų Ligoniai
Poniai Onai Juknelienei pada-

mentai. Šiandien yra daug svei-į 
kesnė ir nebegresia jau mirties J 
pavojus.

Agota Pazneikienė jau virš 
dviejų metų yra ligos prirakin
ta. Nevaldo dešiniosios pusės. 
Yra šiek tiek geriau, bet visiš
kos sveikatos nesimato.

' Marijona Bruzgiūtė, kuriai 
automobilius daugiau metai at
gal sulaužė kojas, vis dar te
bevaikščioja ant krukių. Skun
džiasi, kad dažnai koja gelia ir 
abejoja ar begalės kada be- 

i vaikščioti be krukių ir lazdų.
Eufrozina Pilipavičiūtė, kuri 

neteko regėjimo keli metai at
gal, persikėlė pas savo brolį, 
kurs gyvena 117 N. Stricker St. 
Jos yra sunkus kryžius gyventi 
nuolatinėje tamsybėje. Ji labai 
pasigenda bažnyčios, nes gyve
na gan toli ir nėra kam ją at
vesti.

Extra Good Eating for Fall Days 4
A nip in the air__ cool days ahead! Time to have fun plannir.g iaterest-
ing, different meals—variety is the špice of menus, too, isn’t it?

For instance, Crystal Apple Rings with delicious Corn Fritters, 
golden-crisp outside. meltrng and tender inside. They’re so easy to make, 
economical and versatile, too. Grand for hmch and perfect with fried 
chicken for dinner. See how Corn Fritters and bacon with maple syrup 
bring your breakfasters to the table hop-and-skip time! Clip the recipe 
now, for your “Three Square Meals” file.

1 cup sifted flour
1% tcaspoons baking powder

2 tablcspoons sugar 
1’4 tcaspoons salt

1 fablespoon Spry
1 cgg. braten

j cup milk
[ 2 eups canned vbole corn kernok, 

drained

Sift finu r, baking powder, sugar, and salt 
together.
Cut in Spry.
Combinc cgg and milk and add to flour 
mijeture.
Add corn and mix.
Drop by tablespoons into hot Spry 
(375CF.) about l’t inchcs deep and fry 
4 minutėj, or until brown. Drain on 
absorbent paper.
SeHrcs 6.

CORN FRITTERS

Serve fritters with C.rv»tal Apple Rings ihade by mclting ’» cup Spry *n 
skillet. adding 2 tablespoons sugar and heating and stirring until car- 
amclized. Then add %-inch slices cut from 4 large applcs and fry until 
golden brown on both sides. Arrar.ge clusters of fritters and apple ring3 
ca a platter with a small bcvl ef Icctchup or homemade relish Ir. the 
center, Or serve fritters with fried chicken and fried apples.

- Iškilmes ir Bazaras. - Margos vėlia
vos ir drigniniai kaspinai. - Graži ‘Lie- 
tuviška Bakūžė’. - Galinga procesija.

i

ištver- 
linkime

kunigų

Klierikų Fondui, 
paseks šį gražų

Oisterių Puotos,
lapkri-

Kęstučio šauksmas. — Lietuvių diena. — Žadeikio kalba.
— Lietuvių šokiai ir dainos. — Roosevelto pareiškimas.
— Lietuvos Pasiuntinybės raštas. — Gubernatoriaus 
proklamacija. — Meyoro proklamacija. — Mikolaičio

"Lietuviška Sodyba". — Garbė dirbusiems. — 
Bendrai dirbant aeriau sekasi.

kaip šįmet į. 
rūpinasi, kad

(Tąsa)
Lithuania, who proclaimed 

her neutrality early in 1939, 
steadfastly refused to accept 
Hitler’s offer to join him in the 
attack on Poland. The unhoiy 
Berlin - Moscow alliance spelled 
German acųuiescence in the in- 
vasion and occupation of Lith
uania by Soviet Russia in June, 
1949. One year of Soviet occu
pation ieft Lithuania in ruins. 
Thousands of her best sons 
were imprisoned or deported to 
Siberia. Full scale Sovietization

I

Nuotrupos
Elžbieta Mendelienė, 

Mendelių mamytė, išvažiavo pas 
savo dukteris Feliciją ir Ievą i 
Oakville, Conn. sekmadienį, 
lapkričio 5 d., kur ji mano pa
viešėti kelias savaites.

Jonas Pugevičius gal bus pir
mutinis iš jaunosios kartos pa
aukoti $25.00 a. a. kun. Juoza
po Lietuvniko 
Kas daugiau 
pavyzdį ?

Visi laukia
kuri įvyks sekmadienį, 
čio 12 d. Tai bus didžiausia pra
moga mūsų parapijos istorijoj. 
Gal ne vienais metais tiek žmo
nių nesusirinks, 
Kun. Dubinskas
nieko netruktų puotos iškil
mėms.

Kalėdojimas eina pirmyn vi
su smarkumu. Kunigai sekma- 

| dienį pranešė, kad jei oras bus 
gražus šią savaitę, tai lanky
mas parapijiečių bus beveik už
baigtas. Tirščiau apgyventos 

i miesto dalys jau aplankytos. Li
ko tik dabar lietuviai išsiskirs
tę, išsiblaškę po visus miesto 
kampus. Bet ir tuos manoma 
atlankyti šį mėnesį.

Meningiausia visų metų pra
moga be abejo bus mūsų para
pijinės mokyklos vaikučių teat
ras. Girdėjau, kad vaikučiai tu
ri išpardavę virš 300 bilietų. 
Svetainė turėtų būti prikimšta 
žmonėmis. Lauksim. Teatras į- 
vyks lapkričio 26 d. Bilietas 50 
centų.

i

Švento Karolio Kolegija
Švento Alfonso parapijos lie

tuviai girdi karts nuo karto a- 
pie septynius jaunuolius, kurie 
eina mokslus tikėdamiesi būti 
įšventytais į kunigus. Gal būtų 
įdomu tiems geriems žmonėms 
susipažinti su tų studentų mo
kykla.

Švento Karolio Kolegija ran
dasi Baltimorės pakraštyje, ne 
toli nuo Arion Park, kur seniau 
būdavo laikomi parapijos vasa
riniai piknikai. Ši mokykla ga
na arti miesto, ir nuo kiemo ma
tyt dalis Baltimorės.

Vistiek, nauji studentai, at
vykdami mokytis čia, randa, 
galima sakyti, naują pasaulį. 
Visa sistema kitokia. Nei vienas 
studentas nekeliauja kasdieną 
tarp namų ir mokyklos, kaip ki-j 
tų mokyklų studentai, bet visi, 
nuo trylikos metų amžiaus vai
kelių iki suaugusių vyrų, gyve
na draugija: mokinasi, žaidžia, 
ir meldžias iš vieno. Ir visi link
smus.

Studentai švento Karolio Ko
legijos atvyksta iš įvairių A- 
merikos valstybių. Kai kurie at
keliauja iš Floridos, kai kurie 
iš Ohio. kiti iš Massachusetts ir 
kitų vietų.

Tarp visų tų studentų, kurių 
šįmet yra apie keturi šimtai, e- 
same vienuolika lietuvių: Jut- 
kevičių dvynukai, is Massachu
setts; Jurgis Stalavičius, iš 
Pennsylvanijos; Albertas Gied
ra, kunigo Giedros giminaitis, 
ir Jonas Maskevičius, Juozas 
Antoszewski. Kazimieras Puge- 
vičius. Juozas Petrikas, Edvi
nas Giedraitis. Alfonsas Kiškis, 
ir Aloizas Jucys, visi Švento 
Alfonso parapijos.

Mes turime puikų pavyzdį, 
paliktą kitų lietuvių, kurie išėjo 
mokslus šioje mokykloj. Kun. 
Antanas Dubinskas. kun. Gied
ra. kun. Kazimieras Keidošius. 
kun. J. Josaitis, kun. Kazimie
ras šalkevičius ir kun. Wpisen- 
goff. visi graduantai šios mo
kyklos. Tie gerbiami tėveliai ro
do mums aukštą kelią, kurį da
bartini lietuviški studentai 
stengiasi siekti, su Dievo pagal
ba. Kl.

was indroduced, and all proper- 
ty nationalized. In June. 1941, 
Lithuania patriots rose against 
the invaders and proclaimed the 
restoration of the country’s in
dependence and all sovietization 
and nationalization decrees 
were declared nuli and void. Būt 
almost immediately . the heavy 
hand of Nazi occupation ended 
this shortlived respite. Under 
the barbaric Nazi regime, Lith
uania was subjected to ruthless 
political and economic enslave- 
ment and methodic exploitation 
of her resources. Lithuania was 
proclaimed to be a part of ‘Ost- 
land’. Soviet nationalized pro- 
perty was not returned to its 
former ovners. Over 150,000 
Lithuanians were deported to 
Germany for labor purposes. 
Attempts were made to force 
Lithuanians to serve in German 
military. units. Lithuania adop- 
ted an effective system of pas- 
sive resistance. Every manifes- 
tation of resistance was follow- 
ed by waves of terrible repri- 
sals. Thousands 
or placed i n 
camps. For one Nazi casualty 
the Germans executed two hun-i 
dred Lithuanians. Severai vii-j 
lages were obliterated and their I 
inhabitar.ts massacred. At least' 
125.000 Lithuanian citizens. in-l 
cluding the massacred Lithua-I 
nian Jews, have perished.

The Lithuanian nation. fol-‘ 
lowing a policy of passive re
sistance, obstructed Nazi ef-' 
forts vvherever possibte, being 
cspecially succesful in stalling 
Nazi mobilization plans. The 
Lithuanian Home Army of na- 
tional liberation replied with 
armed revolt against Nazi at
tempts to force them into Ger
man service. Remnants of the 
Army are now act i ve in haras- I 
sing the Germans. Underground 
newspapers. eight in number. 
urged Lithuanians to disobey 
Nazi occupants and to have con- 

[fidence in Allied victory; the 
Atlantic Charter remains popu- 

. lar there. The all-party Supreme 
Committee of National Libera 
tion. established in 1943. is fur-

fther stimulating resistance. ' claim the period of October 8— 
Į Such is the pieture of Lith-' 12, inclusive, as United Na- 
uania’s resistance which is her tions' Nationality Graup Page- 
contribution toward the winn-' a«t and Bazaar Week and urge 
ing of the war. all the people of our Statė,

In July, 1944, Soviet troops whether they be members of 
reapeared in Lithuania. The these nationalistic groups 

! Lithuanian nation hopes that 
the vietorious Allies will not

l fail to obey the moral law and tant occasion by attendance at < . „ , , , , ' will, tberefore, respect the 
rights and the will of the Lith- į 
uania nation to full freedom.

Sekamai tilpo gubernatoriaus 
proklamacija.
EXECUTTVE DEPARTMENT

Annapolis, Maryland
Govemor’s Proclamation —

United Nations’— Nationality ■
Group Pageant and Bazaar 
Week October 8—12,19^4

Whereas, Maryland’s citizens 
the various nationalistic į 

groups whose homelands are ai- j 
igned with America under the' 
United Nations’ banners in, 
this world-wide struggle, have 
played an important part in 
the State’s great contribution to 
the effort for Victory, and

Whereas, eurrent successes on 
the various battlefronts give 
every promise of. impending 
Victory. with conseąuent libera- 
tion of all the ravaged home
lands of these various groups, 
and

~W hercas, in order to pay tri- 
bute to the work done by these 
nationalistic groups and to 
bring them together as a means 
for inereased and continuing 
good will. the United Nations’ 
Nationality Groups of Balti- 
more have arranged for a Unit- 

į ed Nations’ Victory Pageant 
j and Bazaar at the Fifth Regi- 
ment Armory for the period 
from October 8 to October 12. 
inclusive. and

Whereas, a number of Natio- 
nal Holidays occur during the 
week of the Bazaar, all of these 
nationality groups have united 
into one for the purpose of pay- 
ing tribute and celebrating join- 
tly the Chinese Independence 
Day (Fourth of July), October
10 — and the Anniversary of 
General Pulaski Day. October
11 — and Columbus Day, Octo
ber 12;

Noir, Therefore, l, Herbert R. 
O’Conor, Govemor o f the Statė 
of Maryland. do hereby pro-

or 
not, to join whole-heartedly in 
the observar.ee of this impor-

the Bazaar, where the colorfur 
pageants and displays will be 
most interesting to everyone. 

The program for the various 
nights foeuses special interest 
on the groups as follows: 

Sunday, October 8th — Open- 
ing Night, designated as “Bal- 
timore and Maryland Night”.

Monday, October 9th — Rus
sian, Czechoslovakian, Esto- 
nian and Norvvegian Night”. 

' Tuesday, October lOth — 
iChinese, Lithuanian and Ukrai- 
' nian Night.

Wednesday, October llth — 
į Great Britain, Polish and Greek 
’ Night.

Thursday, October 12th — 
Pan-American Night.

GIVEN Under My Hand And 
: The Great Seal Of The Statė of 
' Maryland In The City Of Anna- 
1 polis. On This Eighth Day Of 
■ September, In The Year Of Our 
! Lord, One Thousand Nine Hun- 
' dred And Forty-four.

Herbert R. O’Conor 
Govemor

Iš eilės programoj sekė mayo- 
proklamacija.

Theodore R. McKeldin 
Mayor 

PROCLAMATION 
by 

Mayor Theodore R. McKeldin 
Naming The Week of October 
Eighth to Twelfth As United 
Nations Nationality Week To 

Promote Good Will
VVHEREAS. Peace on earth 

can only be attained through 
friendship and understanding 
among men. and the barriers of 
race and tongue have often 
made such understandings dif- 
ficult, and x

(Bus daugiau)

ro

I

were executed; 
concentration

I

I

AMERICAN 
RED CROSS

LIETUVIU ROMOS KATALIKŲ 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Modemiška Fraternales
Apdraudos Organizacija

Turtas-.................................  $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... $2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta $1,490,000.00
Aukomis išmokėta ..................  $15,000.00

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centro ofisas:
73 E. South St. (P. 0. tos 32), WMns-tane,Pa.

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

observar.ee


Penktadienis. Lapkričio 10. 'u 6

WORCESTER, MASS
GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE
LAWREKCE, MASS. • Maldoje 

! lai
Kcturiasdcšimties Valandų 

atlaida. įvyksta šv. Pranciškaus 
parapijoje lapkričio 
Šiomis dienomis 
draugija pasiskirstė
praleisti prie Švč. Sakramento: 

nuo 10-11
Maldos

11- 12 vai.. Moterų
12- 1 vai.. Sodalie- 
val, Šv. 
2-3 vai..

Y

atminsime visus ir
Dievas Jus visame laimina, i 

Dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys.

10 12 d 1. 
kiekviena 
valandėle

Tretininkų Brolija 
valandos, 
draugija
Sąjunga 
tės nuo 
draugija
Arkibrolija nuo 4-5 vai 
zbietas draugija

Apaštalystė: 
nuo 
nuo
1-2
nuo

BALF Susirinkimas
Sekmadienį, lapkričio 5 d.. 
. Jurgio lietuvių par. svetai-

Bendro Amerikos

Vardo 
Moterų 

...Šv. El- 
5-6 va1..

Šv. Kazimiero draugija nuo 6-7 
valandą. Rytais pamokslus pa
sakys: kun. J. Žuromskis iš Ha- 
verhill penktadienį, ir kun. J. 
Petrauskas iš Brockton šešta
dienį. Vakarais sakys pamok 
ius kun. P. Juškaitis iš Cam- 
bridge penktadienį, kun. Dr. K. 
Urbonavičius iš Boston šešta- 
dieni, ir kun. P. Strakauskas š 
Lowell sekmadienį. Ypatinga, 
intencija keturiasdešimties yra 
taika ir malda už kariaujančius 
tarnvboje. Aušrele.

nuo

NA5HUA. N. H.
PADĖKA

Jau nekartą mūsų užjaučian
čios ir darbščios parapijos mo
terys surengė kortų vakarėli 
Seselių naudai. Vienas iš tokių 
vakarėlių įvyks ketvirtadieni, 
lapkričio 2 d.

Norime išreikšti joms ir vi
siems. kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo, mūsų giliausią dėkin
gumą ir įvertinimą. Tariame 
taipgi nuoširdų x ačiū mūsų ge- 
rąjam klebonui kun. Dr. M. Ci- 
bulskiui. kuris taip širdingai 
pritarė ir parėmė tą gražų ir 
kilnų darbą.

Albert R. Barter
Pirmiau —Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Teiephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6236

N0RW00D. MASS.

S

nėję ivvko
Lietuvių šalpos Fondo 22 sky
riaus susirinkimas. Dalyvavo 
nemažas skaičius narių. Prisi
rašė 14 naujų narių ir viena 
kuopa, būtent LRKSA SI kuo
pa. kurios atst 
zulevičius.

Šiame susirinkime 
siu klausimu buvo 
rinkimo vajus, kuris 
kelbtas nuo lapkričio 
20. Drabužių sunešimo stotis' 
yra: p. P. Vetos krautuvė. 1152 
VVashington St.. ir Šv. Jurgio

i lietuvių nar. svetainė. I krautu-j 
vę galima atnešti drabužius kas 
vakarą nuo 7 vai. iki 9 vai. va
kare. o trečiadieniais nuo 9 vai.. T . tuvių klubo svetainėje. Paliktairvta iki 9 vai. vakare. Į narapi-' J" . . , valdvbai ir spaudos komisijai jos svetaine garima atnešti dra- • |............... , : nustatyti laiką ir programą, bužius Dile kuriuo laiku, o tiki , ,. ... , ' Paskelbtieji drabužių nnke-reikia palikti savo vardą-pavar-į l
dę ir adresą. Kiekvieno aukoto
jo vardas ir adresas bus įrašy
tas į BALF aukotojų 
pasiliks istorijai.

Nuo lapkričio 13 d. 
į namus drabužių 
Kviečiame visus prie to darbo 
prisidėti. Kurie jau bus atnešę 
drabužius, tai į tų namus rin
kikai neis.bet aplankys tik tuos, 
kurie iki to laiko nebus dar au
kavę. Drabužių rinkėjais apsi
ėmė šie BALF skyriaus nariai: 
Antanas F. Kneižys. Petras 
Blažys. Jonas M. Pečiulis. Alek
sandras Navickas. Jonas Ka
valiauskas, Marijona 
Juozas Versiackas. Pranas 

i činskas. Jonas Peža, A. K. 
į viackas. Jurgis Versiackas. An-

Iš kairės į dešinę sėdi: kun. Jonas Skalandis, Stoughtono (Mass.) lietuvių 
ovu yra v. S. Ra- dvasios vadas ir vakarienės rengimo komiteto pirmininkas; kun. J. Petrauskas, 

Brocktcno lietuvių par. vikaras; kun. William W. Gunn, Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. par. klebonas Stoughtone, kuris labai gražiai atsiliepė apie lietuvius ir viešai 
pasakė, kad kun. J. Skalandis yra “Jūsų klebonas ir visais reikalais kreipkitės 
prie jo”: p. John Powers; kun. S. P. Kneižis, Norwoodo lietuvių par. klebonas; 
kun. John Corozza, Nekalto Prasidėjimo par. vikaras.

Stovi iš kairės į dešinę: Dr. ir ponia Thomas M. O’Leary; kun. James Dalton 
iš Somerville; p. Antanas F. Kneižys, “Darbininko” redaktorius, ir p. Vincas Antu- 
lionis, vakarienės toastmasteris ir rengimo komisijos narys.

Ši Stoughtono (Mass.) lietuvių pirmoji lietuvių vakarienė buvo tikrai sėk
minga. Rengėjai-jos pilnai patenkinti, kad jų sunkus darbas nenuėjo veltui. Iš 
vakarienės pelno paskyrė S100 Nekalto Prasidėjimo parapijai.

svarbiau- 
drabužių 
jau pas- 
13 d. iki

knygą ir

iki 20 eis 
rinkikai.

Babel.
Mu-
Ne-

pp. Jonui ir Marijonai Chu- 
bet’am ir jų šeimai reiškiame 
užuojautą.

MAHCHESTER, N. H
nustatyti laiką ir programą.

Paskelbtieji drabužių rinkė-! 
jai gali būti visiems pažįstami, 
bet jeigu pas ką nors ateitų ne
pažįstamas drabužių rinkėjas, 
tai paprašykite parodyti įgalio
jimą su Garbės pirm. kun. S. P. 
Kneižio. pirm. A. F. Kneižio ir 
fin. rašt. J. >1. Pečiulio para-1 grąžintų sveikatą, 
šals. Jeigu neturėtų tokio įga
liojimo, tai neduokite drabužių, 
nes šiais laikais yra rinkėjų, 
kurie sako renką Lietuvai, bet 
jie neturi teisės tą daryti. Lie
tuvos žmonių šelpimui turi val
džios leidimą tik Bendras Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondas 
(United Lithuanian 
Fund of America, Ine.)

Šiomis dienomis po sunkios 
operacijos Norwoodo ligoninėje 
sveiksta ir jau sugrįžo į namus 
p. U. Pazniokienė. Pasimelski- 
me, kad p. Pazniokienei, uoliai 

' veikėjai parapijoje, Dievulis

Trečiadienį, lapkričio 
kleb. kun. S. P. Kneižis dalyva
vo J. E. arkivyskupo Richard 
J. Cushing instaliacijoj Šv. 
Kryžiaus katedroje.

8 i.

Relief

šeštadienį, lapkričio 4 d. iškil
mingai palaidotas iš Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčios High-

tanas Kavolynas. Kazys Mickų-1 land kapuose a. a. Robertas B.
I nas. Vincas J. Kudirka. S. Ra-1 Chubet. 14 m. amž., pp. Jono ir 
Įzulevičius. Jonas Avižinis. Jo-' Marijonos Chubet. gyv. 13 St. 
nas Aidukonis. Pranas Kudirka, Į John St.. sūnus.
Barbora Adomaitienė. Jonas j A. a. Robertas mirė po sun- 
Dirsa (Dixon), Petras Rakaus- kios operacijos Nonvoodo Ilgo
kas. ‘ ninėje.

Rinkėjų raštininkų savanoriai Paliko 
apsiėmė p. Petras Rakauskas.' tėvelius. 
BALS skyriaus raštininkas.

Drabužių rinkimo ir priėmimo' 
valdyboje yra šios: pirm. Mari
jona Balutienė. vlce-pirm. Alena 
Dirsienė (Dixon) ir Antanina 
Pečiulienė.

Šiame susirinkime vienbalsiai 
išrinktas protokolų raštininkas, 
būtent, p. Petras Rakauskas.

Nutarta ruošti prakalbas lie-

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 6 
vai. vakare, parapijos svetainė
je, St. James Avė.. įvyks pa
rengimas lietuvių kareivių fon
do naudai. Šeimininkės ruošia 

Į užkandžius, o komisija ruošia 
šaunią dainų, kalbų, muzikos ir 
judamųjų paveikslų programą, 

i Rengėjai kviečia visus tame 
parengime dalyvauti. Savo da-

i

dideliame nuliūdime 
brolius — Įeit. Joną,

• jūreivį Edvardą ir Lauriną, se-, 
' seris — S. Sgt. Aleną, Eleono- ■ 
ra. Marijoną ir Barborą ir daug 
giminių.

Laidotuvėse dalyvavo virš 100
, vaikučių iš
High School, Raudonojo Kry
žiaus lietuvių 
kurioms vadovavo

j betier.ė.

Įvykusiame Mass Mitinge sek
madienį, po pietų, spalių 29-tą, 
Mechanics salėje reikale Lietu
vos šelpimo ir gelbėjimo prisi
rašė gražus skaičius narių į į 
BALF.

Buvo rinkliava. Sudėta $150.- 
73. —

Po $5.00 aukavo: Jonas Bačin- 
skas. Jonas Grigas. Mr. & Mrs. 
J. Nevis.

Po $2.00 — Juozas Pauliukai- 
tls, J. Žakas, Motiejus Juozu- 
nas, Stanley Manceviče, A. Gai- 
dis, J. Naujokaitis.

Po $1.00 — Jonas Platukis, 
Jonas Povilaitis, M. Dvareckas. 
J. Babrauskienė. Ona Rakaus 
kienė, M. Čepulienė. M. Kaz
lauskas. P. Skrelskis. J. Stepa- 
navičius, 
Pupka, 
kas, S. 
vykas, 
Pupka, 
Budanavičius. A. šablinskas. J.

Džiugu pranešti, kad jau ir 
Manchesterio lietuviai išsijudi
no padirbėti nors kiek dėl Lie
tuvos pagalbos. Pereitą mėnesį, 
susirinkę draugijų delegatai, iš
rinko valdybą ir pasiuntė Lietu
vių Šalpos Centran gauti leidi- 

įmą. Jau gavome numerį 53 — 
J United Lithuanian Relief Fund 
of America. Ine.

Tuojau pradėjom veikti. Su
tarėme kviesti Tėvą J. Vaškį. 

JO.F.M. su paskaita apie Lietu
vą. Tą pačia proga rengiame ir 
pietus, būtent, lapkričio 12 d., 1 
vai. po pietų. Taipgi girdėjau, 
kad gal bus Nashua klebonas ir 
vargonininkas su pora daininin
kių.

Rengimui pietų vadovauja p. 
Jonas Vaičiūnas ir p. Ona Sve- 
tikienė.

lyvavimu prisidėsite prie to kil
naus darbo mūsų kareivių 
dai.

į
i

nau-

STOUGHTON, MASS
Karys šilanskis sugrįžo paS 

savo tėvelius praleisti mėnesio 
6 atostogas. Jis dalyvavo invazi- 

1 joj, buvo sužeistas ir kelis mė- 
i nesiūs praleido Loveli ligoninė- Norwood Jumor; . TT,i je. Uz pasižymėjimus gavo 
i “Purple Heart”. Rap.skyrių atstoves,, ____________

p. M. Chu- į Remk šios šalies apsigynimą.’ 
! Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Pasitikite Žiema Su Šiltais Kailiniais!
Jau praėjo karštos vasaros dienos — ateina šaltoji žiema. Taigi 

pasirengkite ją pasitikti su šiltais, elegantiškais I. J. FOX kailiniais. 
Dabar I. J. Fox kompanija turi vieną iš didžiausių moteriškų kailinių 
pasirinkimą. Kainos labai prieinamos.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS. Jei turi senus ir smarkiai nu
dėvėtus kailinius, atnešk juos į mūsų krautuvę, kurioje išmainysime 
i naujus ir madnus kailinius, duo-dami jums už senus gerą nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet pareikalaukite, kad jums patar
nautų lietuvis šios firmos atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 
nuošimtį.

Nelaukite žiemos, pirkite kailinius šiandien, kada galite gauti jų 
didelį ir platų pasirinkimą.

nas Kraučialis, George Augus- 
tanavičius, Juozas Stoškus, J.- 
cob Jankauskas, Mykolas Li 
kas, Kaz. Lekeckas. Juozą: 
Bendoraitis, J. Lemaitė, J. Ro- 
gers, V. Blavackas, V. Burdulį-, 
M. Karpavich, J. Pupka, . 
Kantaravich, J. Krašinskas, J. 
Molis. K. Bendoravičienė, M. 
Jurgelionis, V. Sviklas, A. Lu- 
kasevičius, K. Bukotas, Chas 
Cirkus, P. Jeseliunas. Shilin^-

I
kas, E. Pauliukonis , P. Trus - 
kauskas, M. Gražolis. M. Kosu- 

j lis, A. Dailyda, G. Slavinskai,
JA. Kranielius.
,i Susirinkimą atidarė advoka
tas Kazys Tamulionis — pirm.

• į veikiančio komiteto.
Kalbas pasakė Miesto Mayo

ras Wm. Bennett užgirdamas 
Lietuvių Amerikiečių pasiryžk 
mą gelbėti Lietuvą.

Lyscom Bruce — Golden Ro’.? 
Fundo sekretorius.

Principalis kalbėtojas buvo

I

Ona Adomaitis, M. 
J. Shunis, A. Šimaus-I 

Šimakauskas, J. Bara-!
A. Jonušionis, Chas 
Stanley VValkevich, K.

I
Rudnickas. J. Rajuglis, J. Palu adv. A. J. Milleris. 
beckis. K. Žiurlis. J. Bačinskie- 
nė, J. Traupis, A. Kacevičius, 
A. Kaliunas. V. Jablonskienė. 
M. Buidvienė, J. Adomaitis, V. 
Kiela, F. šalasevičius, Vladas 
Barisa. Vincas Ašmanskas, F. į 
J. Gugas. Antanas Laukinis, F j 
' Dambrauskas, Ona Paliulienė. 
Mr. & Mrs. Frank Švedas. A- 
ekas Zvalauskas. Julius Winc-' 
kūnas, Bernotienė, J. Rauktis,1 
Antanas Jakutis, S. Purvinskas, | 
Petronė Bačinskienė.

Alena Paulauskienė, Mrs. Jen-j 
ny Bilinskas. Z. S. Kaulakis, j 
Bernardas Morkūnas. Juozas 
Kondrotas. Mr. & Mrs. W. De- 
lionis. Mrs. Anthony Miller, My
kolas Miklušis, Jonas Pocius 
Jurgis Klimas. Jonas Diržius. 
Antanas Ivanauskas, Jonas 
Dvareckas. Jonas Kiela. Anta- Pirk Defense Bonds ir Stamps!

A. Kikutis,
Spaudos Rast.

PHILADELPHIA. PI
PAŽINKIME LIETUVIŠKOS 
VEIKLOS PRIEŠININKUS
Dauguma lietuvių jau žino, 

kad visi patrijotiški lietuviai 
čia dirba sutartinai dėl lietuvių 
ir amerikiečių geresnio gyveni
mo ir veikimo. Komitetui vado
vauja karštas lietuvis J. Kava
liauskas, dirba senas veikėjas 
P. Pūkas, žinomas J. Grinius, 
visi dvasiškiai ir daugybė gerų 
lietuvių. Jie dirba dėl Raudono
jo Kryžiaus, War Chest ir Lie
tuvos gelbėjimo.

Bet atsiranda keletas ar ke
liolika, kurie nori visus tų pat 
rijotų darbus sugriauti ir dau
giau lietuvių suklaidinti ar ap
gauti.

Philadelphijiečiams reiktų ži
noti kas yra tie, kurie viską 

! daro priešingai, kurie ir Lietu
vą nori matyti sovietų glėbyj.

Rap.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

* ICTORY
/< ų BUY

.Aj V M T E D 
STATĖS

-r XAR 
! .Wbonds 
^tSTAMPS

č M 6d* -6d- *6d-

Ali WA5HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Kun. Aug. Petraitis ir kun. J. 
J. Bakanas. rašt. veikiančio ko
miteto.

Moterų Piliečių choras, vado
vystėje ponios Meškienės (O- 
nos), akompanuojant p. Julei 
Rogliūtei. sudainavo keliais at
vejais gražias dainas.

Trys Symphonetto, vadovys
tėje ponios J. Burdulienės, ar
tistiškai atliko muzikališką da
lį programos (String Ensem 

Iblis). Rep.
Rinkimas drabužių prasidėjo 

į pirmadienį, lapkr. 6-tą ir tęsis 
iki 20-tos dienos. — Šv. Kazi
miero par. salėje yra priimami 
visi drabužiai nuo 5 iki 9 vai. 
vakarais.

Remk šios šalies apsigynimą!

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio mėn. 3 d., MALDOS APAŠTALAVIMO 

SĄJUNGA švenčia
100 Metų Gyvavimo Sukaktį.

Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDES” REDAKCIJA, 
trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų visose 
Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTALAVI

MO SKYRIAMS
"ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ,

kuris prasidės lapkričio 1 d. ir užsibaigs sausio 31 d. 
Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDES” 

platinimo darbu.
Tas, kuris prisius du prenumeratus “žvaigždei” gaus gražy, ce- 

liuliodinį paveikslą 4% colių — 6*/> colių, Jėzaus Širdies, ar
ba šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. Švenč., Šv. 
Juozapo.

UŽ TRIS PRENUMERATUS gaus sterlingo sidabro Pan. Švč. 
stebuklingą medaliką.

UŽ PENKIS PRENUMERATUS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9% colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebuklingą P. Švč. medaliką su sterlingo sidabro lenciūgu. 

UŽ PEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:
a. “Kristaus Šventojo Veido” paveikslą 10 colių—13 colių.
b. Perlalinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligonims setą.
d. Tėvo Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBĖS ŠAL

TINIS”. 787 pusi.
e. Tėvo Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”, į32 pusi. 

Todėl visi į didingą apaštalavimo žygį! širdingai kviečiame pro- 
motorius-es, platintojus ir visus į šias šventas lenktynes! Malonė
kite naujus ir senus prenumeratus (pažymėdami, kas naujas, kas 
senas skaitytojas) NELAUKDAMI SIŲSTI Į

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

1.

2.

3.

4.

Pittsburgh, Pa. — šv. Kazi
miero par. Tretininkų ir šv. 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek
cijos ir konferencija, 40 vai. 
atlaidai, lapkričio 23—28 d., 
Tėv. Justinas Vaškys.
.. Chicago, IU. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

HEADS 9TH ARMY— Lt. Cen
William H Simpson corrmands 
U. S. 9th Army. lnnding some- 
where in France to join troops 
posed for grand assault on G< r- 

many,

J* V



Penktadienis, Lapkričio 10, *44
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CAMBRIDGE, MASS
i

ŽINUTES

j

kantatą BROLIAI bei sudary
dami puikius koncertus.

VIETINES ŽINIOS

KONCERTO BILDESIAI. Is
torija pasikartoja. Buvo laikai, 
a. a. Vincento Juškos dainavi
mo ir gyvenimo metu, kada So. 
Bostono, net Worcesterio cho
ristai atvažiuodavo į Brockto- 
ną pagalbon. Brocktoniečiai va
žiuodavo į So. Bostoną, į Wor- 
cesterį pagalbon. '___ _______
kelių kolonijų dainininkai ben
drai pastatydavo gražius spek
taklius gerai sudainuodami

Šv. Petro parapijos koncerte, 
lapkr . 19 d., 3 vai. p. p., Patrick 
Gavins mokyklos salėje, daly
vaus p. muz. Žemaitis su savo 
geriausiais dainininkais. Jam 
gelbėjo muz. Juška. Dabar jis 
laukia pagalbos iš Worcesterio, 

' kaip anais laikais jo tėvelis, sv- 
Tais laikais laukdav° pagalbos iš savo kai

mynų.
Reiškia, istorija kartojasi.

Sekmadienį, spalių 29 d. įvy
kusiame lietuvių susirinkime 
Roberts Auditorijoje, prisirašė J 
prie Cambridge BALF skyriaus 
šie asmenys: A. H. Plekavičius, 
F. Janiūnas, J. Arlauskas, I. 
Kaleva, J. Žemaitienė, A. Mar- 
tin, J. Puzinas, J. Metrikevi- 
čius, P. Sharka, F. Monkus, P. 
Luzeckas, A. Luzeckas, A. Ma
linauskas, P. Stubeda ir K. Jan
kūnas. Prie skyriaus jau pri
klauso virš 50 narių. Reikėtų 
visiems lietuviams Cambridžie- 
čiams prie šio skyriaus nelau
kiant prisirašyti.

Jau keletas dienų kaip serga 
p. H. Pilkonis. Linkime p. Pil- 
koniui greitai pasveikti, pp. Pil- 
konių sūnus Vytautas jau nuo 
Prancūzijos invazijos randasi 
Prancūzijoje. Jis tarnauja elek
tros tekniku aerodromų inžine
rijos apsaugos batalijone.

p. B. Dunn (Vitkauskaitė) jau 
kuris laikas kaip randasi ligo- : 
ninėje. Pergyvenus operaciją, 
sveiksta. Jos vyras p. Dunn ran
dasi karo laivyne.

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ:

GRABORIAI

CASPER 
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

h

Šią savaitę mus aplankė ši 
kariai: jūr. A. Kontrimas, vi 
šyla A. Bartkus, aviacijos v: 
šyla Laurinaitis ir kiti. A.D.

, REIKALINGA 2 merginos 
dirbti prie counterio (Counter 
girls). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth Boston 987S ir 
klauskite manageriaus.

(27-31-0-10)

PAJEŠKAU — aš Zuzana Ža
kienė. po tėvais Jasaitė. paieš- 
kau savo pusbrolio Leono J aso 
ir pusseserės Barboros Jasa - 
tės. Prašau atsiliepti šiuo adre
su: Zuzana Žekienė. 817 8th St.. 
VV'ankegan, III.

Sekmadienį, lapkričio 5 d., pa
rapijos svetainėje įvyko jauni
mo susirinkimas, tikslu, kad su- 

, Atėjo laikas šelpimui mūsų organizavus L. Vyčių kuopą. 
Darbininktj radio programoje, i brolių Lietuvoje. Aukokime pi-'Jaunimo ir senesnių buvo susi-* i v. . *būdu pasakys nigines aukas, drabužius ir pri-' rinkę gražus būrelis. Svečiais 

klausykime prie BALF skyrių. t kalbėtojais buvo šie: Lietuvos
Cambridge BALF skyrius šią Vyčių organizatorius p. Morkū- 

savaitę pasiųs BALF Centran nas, L. Vyčių Centro pirm. p. 
keletą tūkstančių svarų drabu- P- Razvadauskas, centro rašt. p. 
žiu. Kurie dar turite liekamų F. Grendelytė Dr P. Lužeckai-1 
drabužių, nelaukdami atneškite te, advokatas Antanas Jankau-, mėnesį, galima

c’tta+h in™ clzac I Yrninal k Q I Kat m q i asjvn i L o
pirkti už $22,000 ir tik
$5000 įmokant “cash”. ši-

tar'iiTKun“PJuškai-! toki« Pasitaiko tik
kalboje palinkėjo, kadl vieną sykj gyvenime. Vais-

Dalyvaus koncerte — Pran
ciškus ir Katrė (Kajokytė) 
Starinskai ankstybus ir nuola

tiniai parapijos rėmėjai apsiė
mė dalyvauti parapijos koncer
te “kaip visados”. Šie parapi
jiečiai yra So. Bostonan atke
liavę iš Anglijos. Jie išaugino 

.tris sūnus ir keturias dukteris. 
Turi 11 anūkų. Trys jų tarnau
ja Dėdei Šamui. Trys pro anū
kės taipgi tarnauja kariuome
nėje.

j Jaunoji darbuojasi dėl kon
certo. Ponia Ona Valinčienė, 
kuri išteka už Juozapo Florijo
no, lapkr. 26 d., ir rengia vestu- 

į ves norėdama remti koncertą, 
pasiėmė tikietų pardavinėti 
Kas nori, tas gali.

Lapkr. 6 d., mirė, miesto li
goninėje, ilgai sirgusi, 27 metų, 
Marijona Kudrevičiūtė, 307 
Bolton St., South Bostone gi
musi ir augusi. Paliko tėvą Ig
ną, motina Skolestiką (Purai- 
tę), du broliu kareiviu ir seserį. 
Laidojama lapkr. 10 d., 9 vai. 
r., Naujos Kalvarijos kapuose.

DAKTARAI

ĮVAIRŪS skelbimai

I

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Masa.

Tel. Parkway 1233-W

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

I

Dr. J. L Pasakamis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

J. Repshis, M. D 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

KALBĖS PER RADIO Į vai. p. p. iš WCOP radio stoties, I 
Leitenantas Kun. K. Jenkus, j _

buvęs Šv. Petro par. vikaras, reprodukcijos 
dabar U. S. armijos kapelionas, kalbą. Prašome visų pasiklau- 
šeštadienj, lapkričio 11 d., 2 Į syti.

BALF Vakarienė 
Pavyko

LANKĖSI

Antradienį, lapkr. 7 d., lankė
si “Darbininke” Šv. Kazimiero 

< par., Providence, R. I., klebo- 
{nas kun. Jonas Vaitekūnas. At- 
i silankymo proga paliko spaudos 
Į darbą ir užkvietė “Darbininko” 
į štabą atvykti į Parapijos Auksi
nio Jubiliejaus Iškilmes ir Ban- 
kietą, kuris įvyks lapkr. 19 d. 

iTaipgi lankėsi ir muz. V. Stase- 
■vičius, Providence, R. I. lietu-

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Moterų skyrius 
buvo paruošęs vakarienę drabu
žių rinkimo vajaus pradžiai, 
lapkričio 5 d., Lietuvių salėje. 
Vakarienė puikiai pavyko., 
Žmonių buvo pilna salė ir šei-j 
mininkių kambarys ir tai dar 
visi negalėjo sutilpti.

Principaliu kalbėtoju buvo
Atsilan- 

kymo proga, nupirko nemažą 
kiekį platinimui vyskupo P- Bu
čio Liurdo knygų.

Lapkr. 6 d., mirė Adelė Pe- 
leckienė, 52 metų, miesto ligo
ninėje. trumpai sirgusi. Paėjo 
Vabalninku parapijos. Ameri
koje pragyveno 33 metus. Pali
ko vyrą Joną ir du sūnų karei

viu. Laidojama lapkričio 9 d.. 
Į 9 vai., Naujos Kalvarijos ka- 
I puošė.

LIETUVIS ADVOKATŲ 
SĄ-GOS KOMISIJOJE
Ateinančių metų Boston’o Bar 

Association valdyboje adv. 
A. O. Shallna ir vėl yra Com- 
mittee on Unlawful Practice of 
the Law nariu.

Ši organizacija yra viena se
niausių tarpe advokatų. Rap.

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

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

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

Casper’s Beauty Saloti

ESKA FROSTED
The Aristocrat of Cold Waves

ŠOU 4645

s

738 E. Broadwav

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrini 

(namą su vaistine (Drug- 
|store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj,

It’s the very ląst word in 
modern, scientific cold waving, the 
very first word when it comes to 
beauty, comfort and coolness. This 
dramatic new permanent fetaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually whiped in your presence. 
lt does the loveliest things to and 
for your hair.

Your vvaves will be softer, your 
curls more manageable. your hair 
more lustrous. We have introduced 
many new vvaves in our time. būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 20.00* MA .. v

Othet'Eska Cold Waves 
KŪJO4 and 15.00*

So. Boston 27. Mass.

nė. Kalbėjo apie United War; 
Fund veikimą ir dabartinį vajų.; 
Pažymėjo, kad Bostone rinklia
va tam Fondui daroma ne pa
gal tautybių, bet pagal biznių 
bei industrijų, todėl lietuviams 
patarė aukoti į tą fondą.

Skyriaus pirm. Dr. Paul Jak- 
mauh - Jakimavičius savo kal
boje padėkojo tiems darbuoto
jams. kurie pasidarbavo pa- 
ruošdami tokį puikų lietuvių pa-' 
sirodymą didžiuliame United i 
War Fund parade Bostone gat-į 
vėse.

Su Dr. Jakimavičium buvo at
vykę du Greater Boston United 
War Fund pareigūnai: distriktų 
pirm. Francis X. Morrissey ir 
kitas, kurio pavardės nenugir
dau. Abu jie pasakė kalbas apie 
šio fondo svarbą ir dabartinį 
vajų. Taipgi komplimentavo 
lietuvius už tikrai įspūdingą 
pasirodymą Fondo vajaus pra
džios parade. Trumpą prakalbė- 
lę apie drabužių rinkimą pasa
kė p. St. Mockus.

Programos vedėja buvo p. Ka- 
trina Namaksy.

Salėje buvo iškabintas para
de neštas gražus parašas: 
Help Lithuania, United Lithua
nian Relief Fund o f America,. 
Ine.

Darbščios šeimininkės paro
dė savo didelį sumanumą tvar-i 
kingai ir puikiai aptamauda-: you and your group of Young 
mos tokią skaitlingą minią.

Po vakarienei sekė pasilinks
minimas. Vienu žodžiu, vaka
rienė visais atžvilgiais pavyko.

Raportcris.

Visur Gerai Pasirodė

parapijos svetainėn, kurias pri- skas (Young). Kalbėtojai savo 
ims p. J. Kontrimas. Arba, ku- kalbose plačiai nupiešė Vyčių 
rie negalite drabužių priduoti, organizacijos reikalingumą jau- 
praneškite skyriaus valdybai ar nimo f . ” ~
pašaukite telefonu p. B. Jakutį, tis savo, . . . - „ . , tinęs biznis taipgi galimaskyriaus pirmininką: Kirkland naujai suorganizuota kuopa pa-: . , . , . . .. ”
1195, ir drabužiai bus iš jūsų siektų 100 narių skaičių, kuris * a a! nes sa
paimti. ■ buvo pirmiaus kuopai gyvu0_ | vinmkas eina j Kariuome-

BALF Centro ir skyrių vaidy.' jaut. p. M. Grybaitė sudainavo n?' P atesnes informa Cl- 
..I... T keletą dainelių. Vakarui vadn.|jaS Sutelks aOV. J. B. Gal-

liūs —
317 E Street, So. Boston,

Massachusetts 
Tel. ŠOU 2732.

bos deda visas pastangas Lietu- keletą dainelių. Vakarui vado-į 
vos šelpimo darbe, o mums tik vavo kun. A. Baltrušiūnas. 
lieka jų pastangas remti, auko- Tą dieną prie kuopos prisirašė į 
jant pinigus, drabužius ir prisi- 20 narių. Kuopai duotas No. 18. 
rašant prie skyrių. Linkime naujai Vyčių kuopai

—i*’

|
Tėveliai gali tikrai pasidi- 

įdžiuoti, kad jų jaunieji, spalių 
29 d., dėl Lietuvos labo vyriškai 
pasirodė. Iš viso 30 berniukų ir 
mergaičių nuo 4 iki 14 m. am
žiaus, lietuviškuose kostiumuo- 
jse, dideliame šalty, maršavo 
Bostono gatvėmis paskui “Help 
Lithuania” floatą, atkreipdami 
netik dėmesį, bet ir simpatiją 

i 400,000 žiūrovų, kurių tarpe bu- 
i vo Gubernatorius, Mayoras, 
svetimų valstybių konsulai (jų 
tarpe ir Lietuvos konsulas adv. 
A. šalna) ir šiaip žymių parei
gūnų ir asmenų.

Po paradui turėjo skubėti į 
YWCA Gymnasium. kur vyko 
Fall Festival, kurį ruošė Inter- 
national Institute su kitomis 
amerikonų organizacijomis. 
Ten, inteligentiškai publikai jie 
puikiai pašoko: Kubilą, Jonke
lį ir Suktinį. Apie jų pasirody- 

Įmą to festivalo programos ve- 
j dejas, folkloristas Ralph Page 
Įrašo šitaip:

Į
I

BALF Skyriaus 
Susirinkimas

Bendrojo Am. Liet. Fondo 
Moterų skyriaus susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, lapkričio 
10 d., 8 vai. Lietuvių salėje, So. 
Bostone.

Drabužių rinkimo vajus prasi
dėjo. Jos jau gausiai plaukia. 
Todėl visos turime stoti darban, 
no tik rinkti, bet ir tvarkyti — 
rūšiuoti. Kviečia gausiai į šį 
susirinkimą atsilankyti. Rašt.

Išvyko Madų Tyrinėti
Casper's Beauty Salone. 738 

E. Broadway. So. Boston. Mass. 
savo lėšomis išsiuntė į New 
Yorką Anna Domeika. Mary 
Wowers ir Frances Straikaus- 
kas. patirti vėliausias madas 
plaukų taisymo grožyje. Taipgi 
išvyko ir minėtos įstaigos sa
vininkė Mrs. Caroline Casper.

Linkime naujai Vyčių kuopai 
! geriausių sėkmių, ir dėkojame 

Viršyla J. Potembergas šio- L. Vyčių Centro pirm.
mis dienomis prisiuntė savo tė- Razvadauskui už jo rūpestin

gumą. suteikiant Cambridge

p. p

veliams iš Vokietijos dovanų.
Rašo esąs sveikas, bet gyveni- Vyčiams jėgų vėl stoti L. Vyčių 
mas karo fronte žiaurus ir nu-.eilėsna, darbu tautos labui.
bodus. — 1 --------------------

p. p. Jakučiai gavo žinių nuo 
jų antro sūnaus, viršylos A. Ja
kučio, kad jis jau iš Anglijos 
pasiųstas Prancūzijon.

I
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I
Perkins Markei

P. Baltrušiunas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

PARSIDUODA NAMAS
12 APARTMENTŲ 

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išvidaus ir lauko. Namas

____________ „ iKiek laiko atgal buvo žinių,; 
kad puskr. V. Kiršlys, kuris 
buvo karo veiksmuose sužeis- talpina savyje naują tik įdėtą 
tas, pasveikęs ir vėl pasiųstas plumingą su maudynėms ir pe- 
karo frontan. šiomis dienomis
p. p. Kiršliai gavo laišką nuo tas geroms šeimynoms, šis na- 
jo, rašo, dar tebesąs ligoninėje, mas yra geras pirkinys. Kas tik 
bet jau baigiąs pasveikti.

čiais. Namas yra apgyvendin-

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 

nsured and
Bonded

Local &. Long
Distance 
Moving

376.328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Nov. 4, 1944 
Dear Mrs. Ivaška:—

Please accept my thanks to
- _ _ S

Į Lithuanian dancerš for taking 
part in our recent fall folk 
Festival. The Children were 
grand, and I wish you’d tell 
them I think so, provided you 
think it would not make them 
conceited. They won the hearts 
of everyone in the audience.

Without your Co-operation 
the festival would not have 
been the grand success that it 
was.

I look forward to seeing you 
and your group again.

Sincerely yours
Ralph Pagc.

Be to šiame parengime daly
vavo National Folk Festival di
rektorė, Gertrude Sarah Knott 
iš Philadelphia. kuri asmeniai 
sveikino ir kompliment&vo šiuos 
vaikučius už lietuviškų šokių 
mokymąsi, nes kiek jai supran
tama Lietuvoje jaunimas tų šo
kių nėtiegali šokti.

Iš čia pp. Daukantas. Tuinila 
ir Januškečius, visus nuvežė į 
Cambridge, BALF skyriaus 
Fondo masinį mitingą. Roberts 
mokyklos salėje, kur jie išpildė

apie valandos laiko programą. 
Su jais visur dalyvavo viešnia 
iš Montreal. Canada, Rūtelė Kil- į 
monytė.

Pp. Jakučiai, savo rezidenci
joj bostoniečius pavaišino.

Grįžo nuvargę, bet atlikę tik
rai vyrišką darbą. Juos parvežė 
automobiliais aukščiau išvar
dintieji ir p. A. J. Namaksy.

Rap.

•jį įsigys, gaus geriausi atlygi- 
- nimą ant įdėtų savo piningų, 

nes įeigos yra nepaprastai auk- 
i stos pagal jvestuotų piningų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
2-32 TV. Broadvay, 

So. Boston, 27, Mass.
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-30)

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
I

I

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tei. COLumbia 2537

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

jb<bVYVlVVVWVVVVXVVVVWVVWYX\\\XVV\VVVVYYVVVVV\f

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt]
602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reika1



Lietuvių pažiba tai kolonijai, o nuostolis

I 
f

miestui. Antruoju adju-

ryti™
I VALSTYBIŲ ZIMBS
i c

mūsų
tantu buvo Juozas Bertmonas. 
kuris
vietoje ir atlieka 
sąžiningai

■ŠVĘS SIDABRINJ - 25 METU 
SUKAKTUVIŲ - JUBILIEJŲ 

Rochester, N. Y.

Amerikos Legiono
Gudino Postas 459 švęs savo 25 
metų gyvavimo sukaktuves su 
šaunia vakariene, kuri įvyks 
lapkričio-November 12 d., pa
rapijos svetainėj. 555 Hudson 
Avenue. Pradžia 6 vai. vakare.

Verta Paremti
šie pirmojo karo veteranai y 

ra susiorganizavę i gražų būre
lį ir yra susijungę paremti dar
bus. kurie yra reikšmingi šios 
šalies gyvenimui. Amerikos Le
gionas yra toji siena, kuri ne- 
paveiins komunistams tą praga
rišką darbą padaryti ir Ameri
ką paversti vergų valstybe.

Trumpa Gudino Posto 
Istorija

Jaunas lietuvis, neseniai at
važiavęs iš Lietuvos, savanoriai 
įstojo į Jung. Valstybių armiją 
Pirmojo Pasaulinio karo laikais 
(nors nebuvo pilietis ir jam 
draftas negręsė) ir buvo antras 
iš narsių lietuvių, kurie padėjo 
savo jauną gyvybę Prancūzijos 
laukuose. Likusieji veteranai 
sugrįžo ir nutarė įsteigti Ame
rikos Legiono postą. Kad pa
ženklinti, jog jie yra lietuviai 
veteranai, dalyvavusieji pirma
me pasaulio kare, negalėjo ki
taip pavadinti to posto tiktai 
lietuvio Gudino, vardu, o Legio
nas davė numerį 459. Pirmasis 
komandierius to posto buvo 
Benjamin Yanchitis, o adjutan
tas Peter Berens. abudu geri 
lietuviai. Antruoju komandie- 
riu buvo Stasys Klimaitis. geras 
lietuvis patriotas, dabar gyve- 

ris vra

ir šiandien tebėra toje 
savo pareigas 

ir yra užsitarnavęs 
gerą vardą netiktai tarpe lietu
vių. bet ir svetimtaučių Ameri
kos Legiono gyvenime. Dabar
tinis komandierius yra Sylves- 
tras Butrimas. Bet ir pirmutinis 
adjutantas Petras Berens nėra 
pasilikęs ir visuomet dalyvauja 
Legiono veikime ir yra didelė 
parama, nes jis būdamas kon- 
traktorium turi galimybės pa
dėti veikime, dalyvaudamas vi
suose Legiono parengimuose ir 
konvencijose, 
postas buvo 
rugpiūčio - Aug. 11. 1919. To
dėl šiandien su garbe gali švęs
ti savo sidabrinį įsikūrimo jubi- 

| lieju.
Garbingi Darbai

Šie brangūs lietuviai, pirmojo jos Auksinio Jubiliejaus, kuris 
pasaulinio karo veteranai, ne- iškilmingai pradėtas jau minėti 

Įtiktai, kad šelpia savo narius šių metų rugsėjo 24. sekmadie-' 
nelaimėje ar ligoje, bet yra pri- nį. 
dėję daug savo širdingo darbo 
ir lietuvybei, parapijai, 
vėliavos bokštą, kuris yra gra- 
žiausis ir didžiausis visoje apy
linkėje. Įtaisė taip-gi ir vėlia
vą. Suorganizavo moteris perei
to ir dabartinio karo veteranų 
ar kariuomenėje 1 
jaunuolių Motinų ir moterų, ku- nėtinas ________ _________
rių skaičius jau siekia netoli' prie kurio ruošiasi Šv. Cecilijos i .... .i-v>m v»r-.wi i /-.L, C- V'rvnn i : nĄ

Lietuvių Gudino 
suorganizuotas 

. 11. 1919.

8

M

kad kas jums barškintų į duris 
ir prašytų drabužių, bet patys 
sutvarkykite ir pristatykite į 
vietą, būtent, į parapijos sve
tainę, kur bus viskas sutvarky
ta ir išsiųsta į sandelį Brook
lyn, N. Y.

Taipgi 
pos, kur 
didžiuoti 
žmonėms
bingą darbą. Paragykite. kad ir 
kiti įsigytų.

metus. Norėdami prisirašyt’, 
kreipkitės prie skyriaus rašti
ninkės ponios Juzės •Dičkienė;.

AL

WATERBURY. CONN.

Tūlas kareivis atsidūręs nas r.ra’ cūzą ūkininką Columbus, O., pamė
go kasti bulves. Ir štai jis šalia ūkininko dukters, savo pareigose gan rū
pestingas. Tur būt jam geriau bulvės kasti, negu lupti.

O BRITAIN. CONN.

įsigvkite tikietus Ša’- 
tikrai galėsite pasi- 
atlikę Lietuvai ir jos 
mielaširdingą ir ga.-I

I I
C I

NEW HAVEH. CONN.

I
I

PRASIDĖJO DRABUŽIŲ
RINKIMO VAJUS

Lapkričio 1 d. prasidėjo rin-

Lapkričio 3 d. įvyko trijų or
ganizacijų, būtent. Federacijos 

; 22 skyriaus. BALF skyriaus ’> 
Tėvų Savųjų draugijos susirin- 

! kimai.
Pirmiausia BALF skyriaus 

pirmininkas komp. A. J. Alek- 
sis pradėjo susirinkimą, o o. 
Barkauskienė perskaitė pereito 
susirinkimo protokolą, p. Jenu
šaitienė perskaitė laišką iš 
BALF centro, kuriame duoda

FLAH’LESS — Wearing the 
Maharajah elip, largest oriental 
sapphire in existence, and 33 
carat diamond ring, Arlene 
Danį represents plenty of mon- 
ey at Chicago jewelry exhibi- 

. tion

Lietuvių Veikimo Centro !..Sv2‘bcJi «•=T Nupirkti vzheel chair ir paau-
SuS*nnk>i!inS koti Kareivių Veteranų ligoni-

-------------nei. Nev.’ington, Conn. New Britain. Conn. — Svar- _ . . . . „ ,-, , .Taip pat nutarta Kalėdų atvi- bus Lietuvių Veikimo Centro . ,rukus su dovanėlėmis pasiųsti 
susirinkimas įvyko lapkričio 3, . . ,visiems lietuviams kareiviams, 
penktadieni. 8 valandą vakare. , ............■ kurie is sios parapijos tarnaujaŠv. Andriejaus parapijos s ve- o ... - , . , -J r Dedei Šamui ir kovoja uz laisvę
tameje. j jr demokratiją visoms pavergto-

Daug kalbėta ir tartasi labai ® sioms tautoms,svarbiais bėgamais reikalais 
Sv. Andriejaus lietuvių parapi-i Bavęs vienas Mnus ‘

- - — - - - . mas. kad Kareivių Motin^ Klū-
"................ -- ’ - - - i bas užprašo šv. mišias už tuos

visus kareivius iš mūsų para
pijos. kurie žūna karo laukuose. skle;st‘a dovanų tikietėliai. 
Be to. jei lietuvio kareivio tė-i Paskirta iš iždo 10 dolerių šv. 
vas bei motina mirtų, nutarta iš mišių aukai už mirusiųjų narių 
klubo kasos šv. mišias taip pat vėJes Taipgi paskirta $25.00 
užprašyti už velionių sielas. Į Lietuvos reikalams. būtent, 

Kareivių ^Motinų Klubas taiP. persiuntimui drabužių, jų tapy
mui ir valymui.

Valio. Šv. Rožančiaus draugi
ja!

Patirta, kad vasario mėnesio į 
įsteigė pradžioje bus scenoje statomas' 

istorinis spektaklius. kuriame 
bus atvaizduoti buvusieji isto
riniai Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos įvykiai nuo pat jos 
įsikūrimo pradžios.

!

— SS ’ — „ • . .. . .1 V— .... v .. . M,-■■■. — s—

tarnaujančių; Balandžio 29 dieną įvyks mi- 
r moterų, ku- nėtinas muzikalis koncertas.

200. kurios irgi remia parapi
jos reikalus.

Programa
Laike vakarienės bus svarbūs 

kalbėtojai. Vienas iš tų. tai ap
skričio komandierius ir valsty
bės buvęs komandierius ir pulk. 
Fred VVagner. Bus gal ir dau
giau svečių, kurie dar nepri-i 
siuntė savo atsakymų į kvieti
mą.

Kam Pelnas?
Visas pelnas yra skiriamas 

dėl U. S. O. ir kareiviams užjū
ryje. kad gautų dovanų ir rū
kymui cigaretų ir tt.

Rengimo komitetas
džiai prašo visų lietuvių para
mos atsilankymu į šitą vakarie
nę: užganėdinimą guarantuoja 

; rengėjai. Iki pasimatymo lapkr. 
12 dieną, parapijos svetainėje.

Publ. Agi.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

MEW BRITAIN, CONN
Kardok

Iš Susirinkimų
Lapkričio 5 d. įvyko Šv. Ro

žančiaus draugijos susirinki
mas parapijos svetainėje. Daly
vavo ir kun. J. Matutis ir vado
vavo maldai. Po to paaiškino 
atsilankymo tikslą, būtent, 
kvietė draugiją dalyvauti para
pijos bazare, kuris įvyks gruo
džio 1 ir 2 dd. Narės kvietimą 
priėmė ir nutarė turėti savo sta
lą su įvairiais daiktais, kuriuos 
narės pasižadėjo suaukoti. Pa-

pat užprašė giedotas šv. mišias,' 
kurios bus atnašautos gruodžio 
3. sekmadienį, už visus gyvus ir 
žuvusius lietuvius kareivius. Gi 
visos kareivių motinos tą sek
madienį dalyvaus tose šv. mišio
se ir priims Šventąją Komuniją. 
Tą patį sekmadienį. 4 valandą 
po pietų, ruošia Šv. Andriejaus i 
lietuvių parapijos svetainėje 
šaunią pramogėlę lietuvių ka-l 

! reivių naudai.
■ Pabaigoje, kalbėta paremti 
mėnraštį “The Illuminator”. 
leidžiamą narsuoliams mūsų ka 
reiviams. Visos kareivių moti
nos narės gausiomis aukomis 
ne tik asmeniai prisideda tą 
mėnraštėlį paremti, bet dar iš 
klubo kasos nutarė $5.00 pas
kirti tam kilniam spaudos tiks
lui. i 

Nungi. Lietuvių Kareivių Mo
tinų Klubo raštinė, sumanioje 
Petronėlės Rapponatti vadovy
bėje. šiomis dienomis uoliai

,, dirba Kalėdų atvirukų su dova- ' — v; ’ nėlemis išsiuntimu narsuoliams 
; lietuviams kareiviams, kurie

k imas drabužių mūsų kolonijoj. informacijų apie drabužių rin- 
dėl mūsų brolių ir sesių L’etu-(k:mą jr nauių narių įrašymą, 
voje, kurie yra karo išvarginti Taipgi išdalinta nariams kor- 
be pastogės, be maisto ir be' čiukės.
drabužių. Atėjus žiemai, jųjų į , . . ..

, , ,1 Prie BALF skyriaus pr.s:rasegyvenimo sąlygos daug sunkės-1,. 1
- šie: Juozas Augis, Petronėnes. Taigi kiekvieno pareiga pa- .... ..

sistengti pasidarbuoti per į į a-tk*enė, Olga Geč.ony-v. U 
mėnesi, kad surinkus drabužių,'drabuži,i komisijos sužinojome, 
i • • u-*. v 'j a- kud jau turime 2.300 įvairiukuriais butų galima pridengti ’. ... , .... .. 'drabužių. Pirm. Aleksis kvietėšaltį kenčiančius va.kelius, se
nelius ir visus lietuvius.

Iškraustykim savo spintas 
peržiūrėkim išaugtus vaikų dra-i 
bužėlius, surinkim ir. jai gali , 
ma, atveškim į parapijos sve
tainę, kur drabužiai priimami 
arba patelefonuokite į kleboni
ją 6-8085 ir rinkėjai atvyks pa- 

; imti drabužius. Kreipkitės pas 
savo kaimynus be skirtumo tau 
tybės ir prašykit bei klauskite 
apie drabužius. Visi pasisteng- 
kite, pagal savo išgalės, pasi
darbuoti, kad šis drabužių va
jus būtų sėkmingas, šiam dide-» > 
liam ir naudingam darbui vado- 

! vauja Bendro Lietuvos Šalpos 
Fondo 32 skyrius su klebonu 
kun. E. Gradeckiu priešakyje, 
kuris yra pasiryžęs pagal savo 
išgalės dirbti.

! kad jau turime
! drabužių.
visus pasidarbuoti drabužių <-in- 

i kimo vajuje. Drabužius galima 
atnešti arba atvežti į senąją 
mokyklą ir palikti prie durų 
No. 5. Kartu su drabužiais pa
likite ir savo vardą. Vakare 
drabužiai bus paimti ir į knygą 
bus įrašyti Jūsų vardai. Nega
lintieji patys atnešti praneškite 
bile kuriam BALF skyriaus vei
kėjui ir kuris jų nuvažiuos į na
mus paimti drabužius.

Federacijos skyrius 
svarstė apie Karo bonų 
vinėjimą. Pirmininkas 
visus vieningai dirbti, 
daugiausia bonų parduotume.

kad pas mus
Nutaria- 

dirbti. o kai iš- 
ir vienybė pra-

I 
I

daug 
parda- 
kvietė 

kad ko-

choras, vargonininko A. Grigo
raičio vadovybėje.

Birželio mėnesį atsilankys Jo 
Ekscelencija vyskupas Maurice 
F. McAuliffe. D. D. ir suteiks 
Sutvirtinimo Sakramentą. Ta į 
proga bus iškilmingos pontifi-j 
kalinės šv. mišios.

j Tą patį birželio mėnesį įvyks 
grandioziškas piknikas, o spa
lių mėnesį Auksinio Jubiliejaus 
užbaigai atminti bus iškeltas 
atmintinas bankietas su meniš
ka ir istorine programa. 

Gi ateinančio šių metų gruo-’ 
džio 1. 2 ir 3 dienomis ruošia-

• mas bazaras Šv. Andriejaus lie- 
nuošir-Į tuviR parapijos Naujos Staty

bos Fondo naudai.
Susirinkimo metu, visi daly

viai gėrėjosi naujojo Lietuvių 
Centro ir naujosios klebonijos 
projektų paveikslais, ir visi 
džiaugėsi, pasitikėdami, kad tie j 
gražūs nauji pastatai bus įkū- Sa^usjeji. tikrovėje, nusidžiaugs 
nyti. kaip tik baigsis karas.

Todėl, visos komisijos ir dele
gatai užsimojo su didesniu en
tuziazmu darbuotis, kad kuo 
skubiausiai realizuotųsi visi kil
nūs ir didingi kleb. kun. M. 
Pankaus planai mylimųjų 
tautiečių naudai ir gerovei.

Svečiuojasi Pas Savo 
Tėvelius

Per pastarąsias dvi savaites 
svečiuojasi pas savo tėvelius 
klierikai — Pranas Matulis ir 
Pranas Pranokus. Linkime ma
lonių atostogų ir taipgi svei
kiem pasiekti užsibrėžtąjį tiks
lą. -

Pasižymėjęs Lakūnas
Pereitą savaitę anglų spauda 

gražiai aprašė apie leitenantą 
Kostą Mikalauską, kuris laimin 
gai nulėkė i Rusiją, lekiojo virš 
Varšuvos ir laimingai grįžo į 
Italiją. Lai Dievulis jį laimina 
laimingai sugrįžt pas savo tėve
lius. T.M.

BRIDGEPORT, CONN

ir bus dėkingi. Samata.

Labai gaila, 
trūksta vieningumo, 
me visi bendrai 
siskirstome, tai 
puola.

Į Federaciją
Į šie: Gyv. Rožančiaus
i Moterų Rūtos $2.55; Tretininkų 
SI.66: Apaštalavimo Maldos

j 87c.; Moterų Sąjungos kuopa 
55c

i Po to sekė Tėvų ir Savųjų 
’ draugijos susirinkimas. Ponia 
į Jenušaitienė atnešė kortavimo 
I vakaro tikietus. Kortavimo va
karas įvyks gruodžio 3 d.. Šv. 
Juozapo par. svetainėje. Dauge
lis narių pasiėmė tikietų plati
nimui. Pelnas skiriamas karei
vių fondan.

Dėl kareivių fondo turėtų vi
si pasidarbuoti, nes tai visų 
bendras reikalas. Jau dabar yra 
keletas lietuvių karių užmuštų 
ir sužeistų. Koresp.

pridavė aukų
S2.43;

Amerikos Lietuvių Tarybos! 
vietinis skyrius savo susirinki-į 
me, įvykusiame lapkričio 4 d.J 
nutarė šaukti masinį visų mūsų 
kolonijos lietuvių susirinkimą, 
kad pasitarus apie svarbius rei
kalus ir sukėlus kvotą aukų. 
Masinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 10 d., parapijos sve
tainėje, kuriame kalbas pasa
kys įžymūs valdžios atstovai 
mūsų valstybėj, prof. Kazys 
Pakštas iš New York’o ir kiti 
kalbėtojai. Taigi komisija kvie
čia visas draugijas bei kuopas 
nerengti kitų parengimų minė-i 
tą dieną, bet iš anksto ruoštis 
dalyvauti šiame taip svarbiame 
parengime.

Lietuviai, kurie iki šiol neįsi
rašėte į Bendro Lietuvos Šalpos 
skyrių kviečiami tą padaryti. 
Kiekvienas gali tapti skyriaus 
nariu užmokėdamas

ALRKS 91 kp. 55c.

Remkįtp tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
*T»n vKininlraMūsų kolonijoj prasidėjo dra

bužių rinkimo vajus dėl Lietu
vos žmonių, nuo karo nukentė
jusių. Vietinis anglų laikraštis 
“Bridgeport Post” visada pa
tarnauja gražiam darbui, šį 
kartą įtalpino gražų pranešim.*, 
pažymėdamas, kad “Lithua 
nians Open Drive Nov. 5, For 
1.000.000 Lbs. of Clothing”. kur 
taipgi tilpo gražus aprašymas ir 
kokis 40 pavardžių vajaus dra
bužių rinkėjų. Taipgi praeitą 
sekmadienį tas pats laikraštis 
vėl patalpino aprašymą su 
daugiau pavardžių ir patalpino 
gražią miesto Mayoro prokla
maciją. kurią išgavo BALF sky
riaus rašt. A .Stanišauskas, kur 
antgalvį uždėjo “MAYOR’S 
PROCLAMATION ASKS AID 
FOR PEOPLE OF* LITHUA- 
NIA”. Proklamacija labai gra
žiai Ir širdingai mayoro para
šyta. Lietuvių tauta už tai bus 
dėkinga.

Tad mumis daugiau nieko ne
lieka daryti, tik visu smarku
mu vykdinti vajų, rinkti kur 
kas tik galima. Atminkite kaip 
gražiai kun. Zanavičius bažny
čioje pranešė, kad nelaukit?,
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RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Kareivių Motinų Klubo 
Susirinkimas

Lietuvių Kareivių Motinų 
Klubo susirinkimas. įvykęs spa
lių 29, sekmadienį, 4 valandą 
po pietų. Šv. Andriejaus para
pijos svetainėje, buvo gausus ir 
svarbus gražiais ir kilniais nu
tarimais.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS” 
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

E-E-E-E-K! — Suriko - suklyko šios merginos, kaip 
per Hallowe’en party, Chicagojc, jas pasveikino šios 
baidyklės*
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