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Primm Hitlerį
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Dabar kai dėl Rusijos agre
sijos Amerikos bėdos ir rūpes
čiai kasdien didėja, tai ne re
tenybė išgirsti aiškinimų kodėl 
taip darosi. Didžiausia keiste
nybė tuose aiškinimuose pasi
rodo tada, kai sakoma, kad tai 
Hitlerio palikimas.

Jau ketvirti metai kai Hitle
rio nėra gyvųjų tarpe. Jo šali
ninkai iškarti. Jo valdytoji Vo
kietija prismaugta. Jau ketvir
ti metai, kai “gerųjų” ir “taiką 
mylinčių” tautų vadai valdo 
pasaulį. Turėjo užtekti laiko 
likviduoti Hitlerio palikimą. 
Kad taip nėra, tai aišku, kad 
dabartinės bėdos ne Hitlerio 
palikimas, o darbas tų, kurie 
jį ir jo nacius likvidavo.

Tautinė Katalikų Konvencija
Dalyvauja įžymūs asmenys - J. E. 

Arkivyskupas Cicognani, Apaštališ
kas Delegatas; arkivyskupai, kunigai 
ir pasaulionys; dalyvauja ir lietuvių 
atstovai. !

šautuvu per langą savo 
namuose peršautas. I

Jis suimtas pasiremiant 
dviejų žmonių liudymu, 
būk Bolton siūlęs jiems 
$15,000 už Reutherio nu
žudymą. i

Kaucija jam nustatyta 
$75,000. Jis bus teisiamas 
šį rudenį.Churchill, karo laikų Angli

jos premieras, pasakė, kad da
bar Anglija esanti susmukus 
labiau negu ji yra buvus se
niausių žmonių atmintyje.

Kame reiškiasi Anglijos su
smukimas, Churchill nepasa
ko. Reikia spėti, kad jo širdį 
skaudina tas faktas, kad Ang
lija praranda daug žemių. An
glija neteko Indijos, neteko 
Palestinos. Iš jos namų smun
ka Malaja, Siamas, Egiptas. 
Susmukimą jau parodė Lloyd 
George po pirmojo pasaulinio 
karo su savo šūkiu “hang the 
kaiser”. Palyginimui prisimin
kime laikus, kada Napoleonas 
grobė vieną tautą po kitos. Bet 
kai jis buvo nugalėtas, tai nie
kas nešaukė, kad jį reik pa
karti, kad > imu įlau reikiš
karti; niekas nešaukė, kad 
Prancūzijai reik padaryti tas, 
kas prie Churchillo buvo nu
tarta padaryti Vokietijai. Tokį 
susmukimą reikia įžiūrėti ne 
vien angluose, o ir visose di
džiosiose tautose.

■ '•

Šių laikų tarptautinę politiką 
sekant, pritinka prisiminti se
novišką pasakojimą apie tris 
plėšikus. Tas pasakojimas jau 
buvo žinomas tada, kada pini
gai būdavo dedami ne į ban
kus, o slapstomi miškų urvuo
se. Taigi anais laikais trys 
plėšikai miške užtiko urvą, kur 
rado didelius turtus. Apsi
džiaugę, sumanė “good time” 
turėti. Sutarė, kad vienas iš jų 
eis į artimiausią miestelį par
nešti gėrimų ir valgymų, o du 
likusieji saugos urvą. Einan
čiam į miestelį puolė baisi min
tis į galvą ir jį apėmė godu
mas. Panoro vienas apvaldyti 
visą rastą turtą. Manė nupirk- 
siąs vyno ir degtinės ir užnuo
dysiąs. Jo draugai gersią ir 
nustipsią. Turtai ir liksią jam 
vienam. Taip jis ir padarė. Tuo 
tarpu du likusieji nebuvo be 
pagundos. Jiedu nutarė sugrį
žusį savo draugą nužudyti ir 
turtą perpus pasidalyti. Taip ir 
padarė. Savo draugą nužudę,

La Crosse, Wisconsin — 
Čia vyksta National Ca
tholic Rural Life organi
zacijos seimas, kuriame 
dalyvauja įžymūs Katali
kų Bažnyčios vadai ir pa- 
saulionys iš visos Ameri
kos.

Pažymėtina, kad daly
vauja labai daug ūkinin
kų, net ir iš tolimų valsti
jų, Senatorių, Kongres- 
manų, Kabineto narių, 
Hon. Charles Brunnan, U. 
S. Secretary of Agricul- 
ture, ir Hon. Maurice To- 
bin, Secretary of Labor.

Wichitą dieceziją atsto
vauja kleb. kun. B. Rus
teika, So. Bostonietis. Jis 
atstovauja savo vyskupą. 
Taipgi dalyvauja p. Juo
zas B. Laučka ir kiti lie
tuviai.

NCWC skyriaus atsto
vai, kurie buvo Europoje 
ir tyrinėjo D. P.’s gyveni
mą labai gražiai pagyrė 
lietuvius tremtinius. Jie 
sakė, kad lietuviai tremti
niai yra gražiausiai susi? 
tvarkę savo stovyklose. 
Išvietintų žmonių — D. 
P.’s reikalais bus atskira 
konferencija, kurioje da
lyvaus ir lietuvių atsto
vai.

KaMą hdtaHue Ant 
neuineno uyvy nes

7

LOS Naująsias Anglijos 
Kuopų Dėmesiui i

I
Skelbtas LDS Naujosios' 

Anglijos Apskrities suva
žiavimas ateinantį sekma-! 
dienį, spalių 24 d. š. m.,1 
Cambridge, Mass., neį
vyks.

Taigi išrinktieji LDS’ 
kuopų atstovai ateinantį ■ 
sekmadienį nevažiuokite į 
Cambridge, Mass.

Kada suvažiavimas į- 
vyks paskelbsime vėliau.

LDS. N. A. Apskrities 
Valdyba. ■ 

t
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Tel Aviv, Izraelius — 

žydai galutinai nusileido 
Jungtinių Tautų griežtam 
reikalavimui ir sutiko su
stabdyti mūšius. Prieš sa
vaitę, nežiūrint dar galio
jančių paliaubų, Palesti
nos Negev daly išsiveržė 
mūšiai tarp žydų ir ara
bų.

Jungt. Tautos turėjo iš 
naujo griežtai reikalauti

Detroit, Mich. — Čia su
imta Carl Bolton, 39 m., 
kurs kaltinamas pasikėsi
nime nužudyti žymų dar
bininku unijos vadą, Wal-__ o_______
ter P. Reuther, kurs buvo’juos sustabdyti.

Amerika Ginkluos Europą
Paryžius — Žurnalistas kur reikia pataisomi ir 

Kingsbury Smith paskel- paruošiami išsiuntimui 
bė straipsnį, kuriame pra- Europon, 
nešama, kad Amerika) Tokiam išsiuntimui bū- 
skubiai ruošiasi apgin- siąs reikalingas Kongreso 
kluoti Europą. Jau gink- sutikimas, bet matomai 
lai, ypatingai tankai su- militarė vadovybė pilnai 
krauti įvairiuose Ameri- tikisi tokį sutikimą gauti, 
kos militariuose sande- nes ginklai dabar ruošia- 
liuose esą patikrinami, mi.

ORLAIVIU PABĖGO DU 
SOVIETŲ LAKŪNAI

e *

,tough!
/

Vieniui — Du sovietų 
karininkai atskrido su su 
rusų kariuomenės dviejų 
motoriniu bomberiu ir nu
sileido amerikiečių zono
je, Hoersching aerodrome.

Du rusų karininkai pa
reiškė, kad jie yra pabė
gėliai ir atskridę iš Sovie
tų Rusijos oro bazės Uk
rainoje ir paprašė prie
glaudos pas amerikiečius, 
kaipo politiniai pabėgė
liai.

Tokia prieglauda jiems 
suteikta. Rusai griežtai 
pareikalavo amerikiečių 
grąžinti pabėgėlius ir or-

* Lietuvių Katalikų Kongresas 
Praėjo Labai Iškilmingai

Popiežius Pijus XII laimino Kon
gresą. - Kardinolas Stritch Primine 
Lietuvos Kančias. - Nutarė Turėti 
Katalikų Akcijos Direktorių - Įsteigti 
Akcijos Fondą.

Chicago, III. — Sekma
dienį, spalių 17 d., 3 vai. 
po pietų, Šv. Vardo Kate
droje prasidėjo Lietuvių 
Katalikų Kongresas šv. 
Valanda. Procesijos veda
mas ir prelatų — M. Kru- 
šo, J. Amboto, J. Balkūno 
ir Miliausko ir kunigų ly
dimas, J. E. Kardinolas 
Stritch, laimindamas žmo
nes, ėjo į Katedrą. Įeinant

J. P. Prelatas M. L. Krušas, į Katedrą vyi? C_h1°n^
Šv. Jurgio lietuvių par., Chicago, III., klebonas, šį- giedojo Ecce Sacerdos . 
met sulaukęs 70 metų amžiaus, 40 metų kunigavi- šventajai Valandai^ y ado
mo, 30 metų klebonavimo toje parapijoje ir 24 m. - “ ' " "
ir.onsignoru. Jis yra pirmutinis lietuvis prelatas 
Jungtinėse Valstybėse. Sveikiname!

Popiežius Priėmė Sekretorių
f

Castel Gondolfo, spalių žmonijos gerovę.
19 — šiandienjung. Vai- Se^r. .Marshall’as, pake- 
stybių valstybės sekreto- lyj į Paryžių, 'buvo užėjęs 
rus George C. Marshall ir ir pas Italijos premjerą 
jo žmona turėjo 30-minu- A leidę de Gasperi, ir tos 
čių audienciją pas Popie- dienos vakare dalyvavo 
žiu Pijų XII ir, sakoma, pietuose, kur jis buvo pa- 
kalbėjosi apie taikos įgy- gerbtas įžymių italų ir a- 
vendinimą pasaulyj ir merikiečių.

PATVIRTINA LENKŲ KARI 
NINKU NUŽUDYMĄ

Los Angeles, Cal. — Pa- Į komunistais, bet tik tarp 
šauliui žinomas faktas,’3 ir 5 nuoš. 
bet bolševikų vis užginči- 
namas, apie išžudymą 
15,300 lenkų karininkų be
laisvių, kurių lavonus ra
do vokiečiai Katyno miš
ke iš naujo patvirtintas. 
Tą patvirtina Bronislaw 
Mlynarski, garsaus pia
nisto Arthur Rubinstein 
švogeris.

Jis buvęs tų karininkų 
tarpe ir tik stebuklingu 
būdu buvęs paliktas trau
kiny, kuriuo buvo vežami 
bolševikų į tą mišką išžu
dymui.

Iš 15,700 į nelaisvę bol
ševikams patekusių lenkų 
karininkų yra likę tik 400.

Tas lenkų karininkų iš
žudymo fakto skelbimas 
buvęs sutramdytas Roose- 
velto ir Churchillo, kad 

. , nepakenkus geriems san-
Leit. Gen. Geoffrey leido tykiams su Rusija, kuri 
rusų generolui Kourassow įuo metu buvus alijantų

iš jų sutiko 
priimti komunizmo moks
lą ir tuomet matomai en
kavedistai nusprendė juos 
likviduoti.

Mlynarski, dabar gyve
na Hollywoode ir jo žmo
na yra artistė žinoma 
kaip Doris Kenyon.

vavo prel. J. Balkūnas, a- 
sistuojant kun. Katausko 
ir kun. černausko. Visus 
sugriaudino jung t i n i s 
choras, kai giedojo “Mari
ja, Marija’’, Sasnausko 
meliodija.

J. E. Kardinolas Stritch 
pasakė turiningą pamoks
lą. Jis stipriai pabrėžė 
Lietuvos kančias. Jis sa
kė: “Lietuva kenčia ne
teisybę. Bet mes neturime 
neapykantos ir nešaukia
me, kad nužengusios Dan
gaus armijos ■ priešus su
naikintų, mes meldžiame, 
kad Kristaus dvasia juos 
pakeistų. Jėzaus Širdies 
pamaldume mes norime 
parkviest! meilės liepsnas 
į savo širdį, mes meldžia
me laisvės Lietuvai, mes 
meldžiame šviesos tiems, 
kurie Jo nepažįsta.”

Po to sugiedota giesmė 
— “Marija, Gražiausia 
Panelė.” Nuo altoriaus 
pasigirsta malda už šv. 
Tėvą, Vyskupą, malda už 
Lietuvą.

KONGRESO POSĖDIS
Po pamaldų prasidėjo 

Kongreso posėdis Kated
ros salėje. Garbės prezi- 
diuman pakviesti: prela
tai — Krušas, Ambotas, 
Miliauskas, Balk ū n a s, 
konsulas Daužvardis, kun. 
Juras, prof. Damušis, 
kun. Albavičius, prof. Pa- 
dalskis, kun. Končius. 
Darbo prezidiuman: Lauč
ka, pirm.; Poškienė ir 
adv. J. Grigalius, vice 
Dirm.; Paurazienė ir Dr. 
Šmulkštys, sekretoriais; 
rezoliucijų komisijon: ku
nigas Vaškas, Jurgėla, 
kun. Vasys; prof. Salys, ir 
red. Zujus.

Kongresas gavo daug 
sveikinimų — žodžiu, te
legramomis ir laiškais.

KONGRESO DARBO 
POSĖDIS

Pirmadienį, spalių 18 d. 
L. K. Kongreso darbo po
sėdis vyko Roosevelto sa
lėje, Morrison viešbuty j. 
Perskaityti sveikinimai, 
kurių buvo labai daug. 
Gautas sveikinimas ir pa
laiminimas arkivyskupo 
Skvirecko ir vyskupo Pa- 
dolskio iš Europos, ir 
taipgi nuo Popiežiaus mi
sijos tautinio delegato 
kan. Kapočiaus.

ALRK Federacijos se
kretorius L. Šimutis išda
vė platų raportą, pažymė
damas atliktuosius dar
bus. Federacijos ižde yra 
$4,238.91. Sekretoriaus ra
portą papildė iždininkas

Solistas A. Brazis išpil- PreL J- BaIkūnas- Jis Pa' 
dė giesmę “Panis Angeli- W pajamų ture-

laivį. Jung. Valstybių

asmeniai pasimatyti ir talkininke, 
apklausinėti pabėgėlius. 
Rusų karininkai griežtai 
atsisakė grįžti. Grįžti su
tiko tik su karininkais at
skridęs rusų saržantas, 
kuris būk nei nežinojęs 
kur karininkai skrendą.

Orlaivį taip pat ameri
kiečiai grąžino rusams, 
kurs tapo aplaužytas nu
sileidžiant.

Pirmiau rusai bandė 
tuos karininkus paversti

Rusai Turi 250 Submarimt

London — Naujoj laido
je ‘Janes Fighting Ships’, 
kur paduodama viso pa
saulio laivų statistika ra
šoma, kad Rusija turi 250 
operuojamų submarinų 
dar 100 savo globoje.

Pirmas Sniegas

ir

An-Antradienį, Naujoj 
glijoj jau pasirodė pirmas 
sniegas.

Kaikuriose Vermont ir 
Maine valstijų vietose, 
marguojančius medžių la
pus apdengė iškritęs pir
masis sniegas.

RIAUŠES KORĖJOJ

Galvos pasaulį valdo, 
Širdys jj išgelbsti.

cus”. Po to pakaitomis 
giedojo kunigai, choras ir 
visi maldininkai giesmę 
“Šventas Dieve”.

Pamaldos baigėsi palai
minimu, kurį suteikė Kar
dinolas. Kun. I. Albavi
čius perskaitė specialų 
Popiežiaus palaiminimą. 
Šeimoms, išgyvenusioms 
moterystėje 25 metus ar 
daugiau, suteiktas palai
minimas.

I

ta $11,579.69. Iš’aidų: — 
$10,010.55. Žymesnės iš
laidų sumos: tremtinių 
katalikų akcijai $1,800, 
tremtiniams klierikams 
$2,052, tremtinių pašalpai 
$750, ateitininkams trem
tyje $480. Pajamų svar
biausia — gauta iš vajaus 
aukų $8,944. Pirmą vietą 
aukų gausumu užima šv. 
Kazimiero parapija Phi-

Tesinys 2-rame ousl.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

Seoul, Korėja — Pieti-įkai Korėjos prezidentas 
nėję Korėjoje, amerikie-' Syngman Rhee sugrįžo iš 
čių zonoje, kilo riaušės. Japonijos, kur jis buvo 

'Sukilėliai užmušė ar paė- nuvykęs pasimatyti su 
mė į nelaisvę 100 polici- gen. Douglas McArthur. 
ninku. į Sukilimą suorganizavo

Korėjos Vidaus Reikalų komunistų celė, korėjiečių 
ministeris T. Y. Yoon pa-: kariuomenėje. Sukilėlių 
skelbė karo stovį po to‘skaičius siekiąs 4000.

WESX—1230 kilocycles — WV0M—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, spalių 23 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

SEKMADIENĖ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, spalių 24 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Jonas Bernatonis.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Teiephoaai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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Lietuvių Katalikų Kongresas
Praėjo Labai Iškilmingai

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas sekmadienį, spalio 24 d.

PAGERBS SAVO DVASIOS
VADUS

___________ l
DABARTIES PASTABOS

(Pradžia 1-me puslapyje 
ladelphijoje ($1,364), ant
rą Gimimo parapija Mar- 
ęuette Parke. Chicagoje 
($1.001), trečią — Šv. Al
fonso Baltimoreje ($800).

Kun. Balkūnas siūlė į- 
steigti Katalikų akcijos 
fondą.

NAUJA VALDYBA
Išrinkta nauja valdyba: 

dvasios vadas— prel. Bal
kūnas : pirmini n k a s — 
Stasys Pieža; vice pirmi
ninkai — Laučka, Poškie
nė iždininkas — kun. Al
bavičius ; sekretorius — 
šimutis; iždo globėjais — 
prof. Damušis ir kun. J.; 
Prunskis.

Nutarta turėti Katalikų j 
Akcijos direktorių, kuris} 
visą laiką pašvęstų šiaml 
reikalui. Įsteigtas Katali- surengimo 
kų Akcijos Fondas, kuriojraeT darbavosi 
vadovybę sudaro: pirm.—Į 
prel. Balkūnas; nariai: i 
kun. Albavičius, S. Pieža, 
Šimutis, ir Kunigų Vieny-; 
bės pirmininkas.

Pradžia 1-me pusL

valgė jo atneštų gėrybių ir gė- 
rė jo atneštų ir užnuodytų gė
rimų. Ir abu pastipo.

Panašiai planavo Hitleris, 
Mussolini ir Tojo. Planavo pri
smaugti kitas tautas ir likti 
pasaulio valdovais. Bet pralai
mėjo. Laimėtojai ne be godu
mo ir ne be pavydo. Ar pasau
lio vadų tąsynės nesibaigs 
taip, kaip minėtų plėšikų? Per
pus jos jau išsipildė.

•

Prez. Truman, kritikuoda
mas respublikonų partiją, pa
sakė, kad Lincolnas nebepa
žintų šių laikų respublikonų. 
O Thomas Jefferson ir kiti 
idealizuojamieji senų laikų de
mokratų partijos vadai ar pa
žintų šių laikų demokratus? 
Pats Jurgis Washingtonas ne
bepažintų Amerikos. Jurgis 
Washington savo atsisveikini
mo kalboje aiškiai įspėjo Ame
riką prieš įsikišimą į Europos 
jiolitines painiavas. Ką Ameri
ka padarė su tuo patarimu? Jį 
paniekino. Ką tuomi Amerika 
laimėjo sau ir ką laimėjo Eu
ropos tautoms? Ką tuomi lai
mėjo žmonijai? Tuomi laimėjo 
retežius daugeliui tautų. Rete
žiai gaminami ir plačiai Ameri
kai.

•
Italijoj teisiamas gen. Gra

žiam. kaipo karo kriminalistas. 
Jisai buvo vienas iš populeriš- 
kiausių Mussolinio generolų. 
Jam vadovaujant tapo Abisini
ja užkariauta. Tas generolas, 
kurs visose tautose įsigyvenu
siu papročiu darė tą. ką civilė 
valdžia įsako, dabar gali susi
laukti mirties bausmės arba 
kalėjimo iki gyvos galvos. To 
gaii sulaukti tas. kurs dabar 
jokios politikos nevąro, o Mas
kvai parsidavę komunistų va
dai Togliatti ir Vittorio, kurie 
bet kurią valandą gali strei
kais suparaližuoti Italiją, arba 
ją paskandyti kraujuose, pa
liekami ramybėj. P. G.

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Kolekta Misijoms bus padaryta visose Arkivys

kupijos bažnyčiose Sekmadienį, spalio 24 d. Toji rink
liava visuomet buvo viena iš gausiausiu, ir aš pasiti
kiu, kad ir šįmet nebus išskirtis.

Misijų skurdas beveik netikėtinas. Aš turiu prieš 
akis vieno Misijų Vyskupo pranešimą, kaip jis dirba 
tarp pagonų vieno Kinijos miesto audinyčįoj. Jo baž
nyčia buvo paversta raudonųjų armijos kareivinėmis. 
Jis, jo kunigai ir vienuolės turi dirbt slaptai ir su pa
vojum savo gyvybei. Mes turime šelpti jį ir kitus, at
siradusius tokioj pat padėty.

Tas pats raportas man praneša apie vieną dris
kių misijonierių, kurs eina per kaimus, pardavinėda
mas kinietiškus vaistus. Pagonys ir tikėjimo priešai 
nežino apie jo religiją, bet katalikai jį pažįsta ir nak
timis susirenka kokioj slaptoj vietoj, kur jisai juos 
suramina ir paguodžia varguose ir kančiose, krikš- 
tyja jų vaikus ir laiko jiems šv. Mišias, dažnai net ne
turėdamas bažnytinių drabužių. Jo drąsios ir ištiki
mos avelės, kurios bet kuriuo momentų gali savo ti
kėjimą krauju paliudyti, slaptai priima Angelų Duo
ną, per kurią jis susivienyja su Kristaus Kūnu ir su 
mumis. Mes turim šelpti tuos misijonierius ir jų žmo
nes, nes jie yra mūsų broliai.

Tą Sekmadienį, kuriame yra paskirta Misijų rin
kliava. šv. Tėvas prašo pasimelsti už U. N. (Jungtinių 
Tautų) organizaciją. Pereitą mėnesį Romoje Šv. 
Tėvas asmeniškai ragino atvykusius pas jį maldinin
kus melstis už tą paskutinę taikos ir susitvarkymo 
viltį. Taigi aš prašau, kad mūsų žmonės išpildytų Šv. 
Tėvo norą, melsdamiesi, kad Dievas pakreiptų Jungti
nių Tautų įstaigą į taikos ir vienybės kelią. Aš pra
šau jus parodyti jūsų maldų nuoširdumą gausiomis 
aukomis Misijų rinkliavai šį Sekmadienį, tuomi su
tvirtinant dvasinę ir viršprigimtinę tautų vienybę, 
kurią tik religija tegali suteikti. Tuo būdu jūs prisi
dėsite prie Kristaus karalystės ugdymo — plečiant 
krikščionišką civilizaciją ir remiant pasaulio susi
tvarkymą.

Su dėkinga palaima visiems, kurie meldžiasi ir 
pasišvenčia šiam apaštalavimo darbui, lieku

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

dvasiškijos, kaip šiemet.
Nekuomet Kongresuose 

nedalyvavo tiek pasauli
nės šviesuomenės, kaip 
šiemet.

Jokia proga Amerikos , 
lietuvių istorijoj lietuviai 
nebuvo gavę tokio aukš- ! 
tosios dvasiškijos palan
kumo. kaip šių metų Kon
greso proga.

Nekuomet Kongreso pro
ga nėra suplaukę tiek au
kų, kaip šiemet.

Nekuomet per Kongre
sus praeityje nebuvo to
kių vaisingų ir rimtų 
svarstymų ir tokių puikių 
nutarimų padaryta ir nie-

• kuomet nebuvo tokio ryž
tingumo tuos nutarimus 
vykinti, kaip šiemet.

Prie bažnytinių iškilmių 
katedroje šie- 

i visos vie
tinės parapijos, mokyklos, 
chorai, kitos organizaci
jos ir paskiri veikėjai. O 
svarbiausia tai tas, kad 
tuo darbu buvo užintere- 
suotos plačiosios minios 
ir jos buvo įsiūbuotos da
lyvauti iškilmėse katedro
je. To paseka buvo tokia, 
j kad iškilmės katedroje 
i buvo tokios didingos ir 
į tvarkingos, kokias tegali
• surengti tik apšviestos, 

_____ . i kultūringos katalikiškos 
Amerikos tautos. Tad visam pasau-

i esą gyvai 
Amerikoj pasiviję pačias! 

daugeriopais bū-'kultūringiausias tautas 
susipratime. susiklausy
me ir apšvietoje. Į Chica- 

igos bažnyčių motiną — 
! Katedrą — tokios minios 
♦lietuvių suplaukė, jog už
ėmė visas sėdynes —2.000. 

prae i t y j e — ir dar buvo stovinčių 
prade- ; 900.

į Pasirodėme — -----
mis pamaldomis, kaip šie-.vaisių nešančia 
met. {tikrojo --------------— . ..

Nekuomet Kongresuose! vra išaugęs ir išbujojęs į k°l°r^1Jo^e-
nedalyvavo tiek musui šiame kontinente.

Kongresas Sumušė Visus 
Rekordus

Ka-Amerikos Lietuvių 
talikų Kongresas, Federa
cijos sušauktas Chicagoj. 
spalių 17 ir 18 dienomis, 
sumušė visus .__
lietuvių Seimų. Kongresų' liui pasirodėme 
ir kitokių suvažiavimų re-’ 
kordus 
dais.

Nekuomet prae i t y j e 
Kongresai nepajėgdavo 
save surišti su plačia ja vi
suomene taip tampriai, 
kaip šiemet.

Nekuomet
Kongresai nebuvo ] 
darni su tokiomis didingo-j

BALF Valdyba, Direktoriai ir 
Komisijos

• v •

BALF PIRMININKAS NAUJOJ 
ANGLIJOJ

—o__ '____________ “ -

Sekmadienį, spalių 24 d. tas, sužinojęs, uždraudė 
Šy. Jurgio lietuvių par., sakydamas— “palaukite”. 
Norwood, Mass., parapi- Šiais metais kleb. kun. 
jiečiai pagerbs savo kle- Norbutas prašė Jo Eksce- 
boną kun. F. E. Norbutą lencijos paskirti jam pa- 
ir vikarą kun. A. F. Ja- gelbininką. Ir štai birže- 
niūną šauniu bankietu, lio mėn. šių metų tapo pa- 
kuris įvyks tą dieną, 6 skirtas vikaru 
vai. vakare, parapijos sve
tainėje.

Kun. Feliksas E. Norbutas,

BALF pirmininkas kun. Bet, “prie dvasinio peno”, 
Dr. J. B. Končius lankėsi pirmininkas pabrėžė, “rei- 
Naujoj Anglijoj: Bridge- kia ir aukų”. “Tik aukos 
port ir Waterbury, Conn.,'gali vaikučius išgelbėti iš 

Latvrence, Wor- ’ džiovos ir seneliams pail-

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos klebonas, pereitais 
metais šventė savo 20 me
tų kunigavimo sukaktį. 
Per tuos dvidešimt metus 
buvo vikaru lietuvių ir ai
rių parapijose, bet ilgiau
sia išbuvo Šv. Roko lietu
vių par., Brockton, Mass.

Mirus Šv. Jurgio lietu
vių par. kleb. kun. Stepo
nui P. Kneižiui. kuris taip 
pat šventė savo 20 metų 
kunigavimo sukaktį, kun. 
Feliksas E. Norbutas bu
vo paskirtas klebonu. Pa
rapijiečiai norėjo tuojau 
suruošti priimtuves ir su
kaktuves savo naujam 
klebonui, bet kun. Norbu-

Kun. Albinas F. Janiūnas, 

kuris buvo ką tik įšvęstas 
kunigu. Norvvoodie č i a i 

: džiaugiasi turėdami du 
! dvasios vadu.

Taigi jie tą savo džiaug
smą nori pareikšti viešai 
sekmadienį, spalių 24 d. 
Šį kartą klebonas nebe
draudė savo parapijie
čiams ruošti bankietą, nes 
matė, kad veltui draudi
mas, o antra, šį kartą AL
RK Federacijos skyrius 
ruošia bankietą pagerbti 
abu savo dvasios vadu.

Tikisi svečių kunigų ir 
pasaulionių, o vietiniai 
gausiausiai pasir o d y s. 
Tikrai gražus parapijiečių 
darbas.

Sveikiname kleb. kun. 
F. E. Norbutą ir vikarą 
kun. A. F. Janiūną ir lin
kime geriausios sveikatos 
ir ilgiausių metų!

I

Kūryba ir Gimdymaskančia šaka to Boston* Lavvrence, Wor-1 džiovos ir seneliams pail- 
vvnmedžio. kurslcester ir kitose Mass. vai- ginti amžių”.

' 57 ’ Daug kur pirmininkui 
iEan, teko išgirsti aPi® vieno ar

” 'kito tremtinio klaidas, ne 
dėl blogo noro, bet dėl ne
pažinimo gyvenimo sąly
gų. Bet daug daugiau pir
mininkui teko sutikti 
kuklių tremtinių, kurie 
galima statyti pavyzdžiu 
visiems, kaip pageidauja
mi Amerikai imigrantai. 
Reikėtų tik apie pavyz
dingai įsikuriančiuosius 
daugiau spaudoje rašyti, 
visuomenę informuoti, 
kad lietuviai tremtiniai 
reikalingi ir naudingi, o 
mažiau kelti vieno kito 
netaktingą pasielg i m ą, 
tik dėl Amerikos gyveni
mo nepažinimo.

įje. kur tyrinėjo galimu-’ 
į mus apsigyventi atvyks- 
: tantiesiems tremtiniams.

Visose vietose, viešuose

NAUJA VALDYBA
Pirm. kun. Dr. J. 

vice pirm. adv.
A. Olis, Juozas Boley. St.

Daug kur pirmininkui 2. KCRYBA N£EA 
GIMDYMAS

rąjį Dievą ir jo vieton pa
kaitalą surasdavo, bet ir 
dėlto, kad žmogus pradė
davo savo kūrinius gar
binti. Stabmeldystė yra 
atmestina, ne tik dėlto, 
kad ji Dievą pažemina, 
bet ir dėlto, kad ji žmogų 
pažemina. Netenka stebė
tis, kad Platonas, būda
mas toliau nuo Dievo ap
reiškimo, žmogaus ir kū
rinio sąvokas sumaišė. Jo 
pagoniškai filosofijai vi
sai yra artima kūrinį pa
laikyti aukščiau už žmo
gų-

Senojoje žydų tautoje 
palinkimas susižavėti sa
vo kūriniu irgi buvo toks 
didelis, kad jis kiekvienu 
atveju grėsė būti pastaty
tas aukščiau už žmogų ir 
už Dievą. Dėlto, tautos 
vadai buvo priversti plas
tinę kūrybą iš viso tautai 
uždrausti.

Kun. V. Bagdanavičius.
(Iš “N. G.”)

(Bus daugiau)

barbarų, kurie yra sukū
rę puikių kūrinių ir dau
gelį dorybių pagimdė. Ši
tokių vaikų dėlei (dvasi
nių Vert.) yra daug šven
tyklų pastatyta, o žmo
giškųjų vaikų dėlei — nei 
vienos ”. (116—117 pusi. 
Feldpostausgabe).

Šitie 
verčia
Jie yra ir daugumos mūsų 
slapti žodžiai. Mes juos 
galbūt nepasakome, bet 
mes juos gyvename. Gal 
tvarkoje yra šie Platono 
žodžiai? Nejau mes drįs- 
tume pasisakyti prieš 
dvasines žmonijos verty- 

Ir kaip galėtume 
tų 

pa- 
rū- 
Ta-

Moderniajame žmonijos 
gyvenime reiškiasi ten
dencija kūrybą laikyti 
aukštesniu dalyku už 
gimdymą. Šios pažiūros 
laikosi jau graikų filoso
fas Platonas. Jis savo 
veikale “Puota” Sokrato 
lūpomis perteikia savo 
mokytojos Diotimos pa
žiūrą, kad kūryba ir gim
dymas yra to paties pobū
džio dalykai. Kūryba jam 
yra gimdymas tobulame, 
dvasiniame laipsnyje. Kū
riniai yra taip pat žmo
gaus vaikai. Ir kas nepa
vydėtų tokių, vaikų — sa
ko jis — kokius turi Ho
meras ar Hesiodas. Gim
dymas kūne yra tik men
kavertis dvasinio gimdy
mo, arba kūrybos pirmta
kas. Štai paties Platono 
žodžiai: “Kiekvienas mie
liau norėtų šitokių vaikų 
turėti (t. y. dvasinės kū
rybos. Vert.) negu žmo
giškųjų. Kas be pavydo 
žiūri į tuos gemalus, ku
riuos yra palikęs Home
ras, Hesiodas ir kiti di
dieji poetai, kuriems jie 
suteikė nemirtingos gar
bės, patys būdami nemir
tingi? Jeigu tu nori, kal
bėjo ji, pasakyk tu man, 
ką per vaikus Lakedemo- 
nijoje paliko Likurgas, 
Lakedemonijos ir, galima 
sakyti, visos Elados gel
bėtojas? Taip pat jūsų 
tarpe yra gerbiama ir Sa
lonas, nes jis davė įstaty
mus; gerbiami yra ir ki
tur daugelis helenų ir

susirinkimuose, pasitari
muose. skyrių mitinguose 
pirmininkas teikė patari
mus ir atsakinėjo į įvai
riausius šalpos, imigraci
jos. blankų pildymo ir ki
tais reikalais klausimus, 

: susijusius su BALF veik- 
’ la. ypač BALF vajum.

Visų entuziastiškiausiai 
pirmininkas buvo sutik-

Chicago, III. — BALF [ 
seimas užsibaigė šeštadie-Į 
nio vakare, spalių 16 d. iš- Končius: 
kilminga

Seimas 
ją. kuri 
tremtinių 
kurainimo reikalus, bu-į— ------ r—--------- ----- —
tent: pirm. A. Devenienė;* Kontrolės komisija —M. tas vSorcester, Mass. Tošį 
sekr Kosmas Balčiaus- Micheisonienė. Julia Mack kolonijos veikėjai mano, 
kas: nariai — Juozas B.pr Stasys Gegužis. 
Laučka. Violeta Tyslia- j ŠIRDIS ir PROTAS 
vieno ir Mitcheli.

Našlaičių komisija — 
pirm. P. Lapienė, o sekr.’ 
P. Jurgeliūtė - Beverage.

Kun. Dr. J. B. Končius 
viso seimo vienbalsiai iš
rinktas pirmininku.

B. j 
I

Platono žodžiai 
mus susimąstyti.

vakariene.
išrinko knmi«si-iBakanas ir P. Pivariūnas: 
tvarkys visus ; sekr-. N. Gugienė; ižd. A.

Įvažiavimo ir į-į Trečiokas: fin. sekr. A.! 
reikalus, bū-‘Žilinskas.

NAUJI DIREKTORIAI
Nominacijų komisija, 

susitarus, pranešė, kad 
būt" nominuota po 5 at
stovus ruo viso grupių di
rektoriais.

Di r k '.oriais išrinkti šie: 
kun. I. Albavičius, K. Bal
čiaus -as. St. Bakanas. J. 
Bolcy. A. Devenienė, St. 
Geguži*. N. Gugienė, P. 
Lapienė, J. B. Laučka, J. 
Mack, M. Michelson’ienė, 
A. Oiis, P. Pivariūnas, V. 
Rastenis. V. Tysliavienė. 
A. Trečiokas. J. Tuinyla. 
M. Zujus, A. Žilinskas.

Seime dalyvavo 161 ats
tovas — aukų $3.445.

1 Tiek sykių proto prityrimas 
Man širdžiai patarė tylėt. 
O jai meilu — apsigavimas: 
Ji nori amžinai myiėt.

Bet meilės žiedas laime žydi 
Taip apgaulingai ir trumpai! 
Pavydas ją erškėčiais lydi.
Ir skelbia gėduli varpai.

O ant nuvytusio jos lapo 
Nukritus ašaros rasa.
Nebatgaivins jau šalto ka|>o 
Stebuklų priemone visa.

Nebatgaivins kas sykj mirė. 
Užgautas rytšalio šainos!
Ryšiai, jau vieną kart iširę. 
Nesusimegs ant rytdienos!..

Palieka skausmas ir kankinė 
Nebeužgijančia žaizda!
Bet veltui skundžiasi krūtinė 
Širdies sukruvinta malda!..

širdelė mano suvyliota 
Ir apsiverkusi ne syk.
Išgirsk bent kartą sveiką protą 
Jo prityrimo paklausyki...

Maironis.

kad tokio didumo koloni
ja, kaip VVorcester, Mass., 
BALF vajuje turi ir gali 
surinkti mažiausiai $100,- 
000. Worcesteriečiai įsiti
kinę, kad jeigu visos A- 
merikos lietuviai būtų 
taip gyvai susirūpinę 
BALF vajumi, šio vajaus 
metu būtų galima surink
ai iki 5 milijonų dolerių 
tremtiniams gelbėti.

Pirmininkas lankėsi dar 
Philadelphia, Pa. ir New- 

iark, N J. ir čia tarėsi su 
įBALF veikėjais, visuome
nės vadais bei masiniuose 
i susirinkimuose kalbėjo a- 
I pie tremtinių šalpos prob
lemas. imigraciją, D. P. 
bilių. BALF vajų, BALF 
Seimą ir t. p., 
kaip ir kitur.

Visur patirta, 
Rėjai jaučia, jog 
Amerikos lietuviai ir lie
tuvių draugai teikia trem
tiniams daug vilčių ir 
juos dvasiniai stiprina.

"Kalifornijos Lietuvio 
Vilniau* Numeris

California” — Adelė 
"Problems of our Lith-

panašiai

kad vei-
BALF,

Spalių mėn. “Kalifornijos 
Lietuvis’’ yra paskirtas Vil
niaus reikalu. Jame tilpo šie 
straipsniai: “Vilnius — Tautos 
Laisvės ir Garbės Kriterijus"— 
Algis Regis. “Vilnius ir Mes"— 
J. Liesytė. “Žmonės be Dievo”
— Kun. J. Kuzmickis, “Spell- 
bound 
Petras,
uanian Youth in Los Angeles
— Rev. J. Tamulis. “Inside So
viet Russia’’ ir kiti straipsniai. 
Šią laidą puošia daug gražių 
Vilniaus ir Kalifornijos vaizde
lių.

“Kalifornijos Lietuvis" būtų 
naudinga kiekvienam lietuviui 
pasiskaityti. Dėl susipažinimo 
rašykite — “K. L.” — 9204 S. 
Broadway. Los Angeles 3. Ca
lifornia. Metinė prenumerata 
visame pasaulyje $2.00.

bes? 
mes nematyti 
žmogaus sūnų, 
šauliui yra atnešę tik 
pesnio ir nelaimių? 
čiau nepaisant šių gražių 
Platono žodžių mes nega
lime sutikti, kad žmogaus 
asmuo būtų mažiau ver
tingas už jo kūrinį ir kad 
kūryba būtų aukštesnis 
dalykas už gimdymą. Didi 
klaida, kuri yra pridengta 
tokiais brangiais žmoni
jos kūrybos perlais yra 
juo pavojingesnis daly
kas, nes ji daro didelės į- 
takos ir sunkiai 
iš tų papuošalų 
ma.

Kalbant Senojo 
mento žodžiais su 
blema būtų gana nesunku 
apsidirbti. Čia užtektų 
vieno žodžio: stabmeldys
tė. Reikia atsiminti, kad 
Senajame Testą mente 
stabmeldystė buvo drau
džiama ne tik dėlto, kad 
žmogus užmiršdavo tik-

visų 
kurie

duodasi 
išvelka-

Testa- 
šia pro-

GRAŽIOS IR VERTINGOS
KMYfiOS

Novena Raimi Vari* 
Diavo Motinai Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.
1$ Lietuvoje Sušaudytų 

Kuniųij
Parašė Juozas Pranaitis. Iš

leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Maas|
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Dr. Jono Simonaičio pa-^es jis daugiau pinigų už
skaita • ALRK Federacijos 
Kongrese, Chicago, III.
spalių 17-18 dd., 1918.

3
statė moterystės gyveni
mą, kad iškėlė iki Sakra
mento. Dievas pats nuro-j 
dė moterystės tikslą: —i 
“Gyventi viens su kitu 
meilėje, būti viens kitam 
ištikimi iki mirties ir au
ginti savo vaikus Dievo' 
baimėje”. Kitais žodžiais,, 
moterystės gyvenimas y- 
ra šventas ir pagal Šven-I 
to Mato žodžius: “Ką Die-i 
vas sujungė, žmogus te-! 
neatskiria”.

Moterystės gyvenimas 
yra labai reikalingas, kad 
didelė dalis žmonijos sa
lėtų išganyti savo sielas 
ir gauti amžiną gyveni
mą. Iš to seka trvs Dievo

* ■ *___ • • • A

dirba; jis nededa pinigų, 
uždirbtų fabrike ar ofise, 
j bendrą šeimos kasą su
dėti pinigus. Jaunimas 
šiomis dienomis žiūri, kad 
apsirūpyt sau drabužius, 
ir kai kuriuos kitus reika
lus. Jis labai rūpinasi sa
vimi. Moderniškas jauni
mas mano, kad po tam 
tikro amžiaus jam nebe-

Amerika turi pirmeny
bę įvairiuose dalykuose: 
Atomų moksle, orlaivių 

UMe 1 kon MV-tSJ metams »3.M. išdirbims automobilių pa- 
DARBININKAS gerinimu ir tt. Amerikie-

366 West Broadway, &nrth Boston, Mass.Įčiai ir?i daugiausia apsi-
- —--------------------------------------------įveda ir- divorsuojasi. Yra ____ _______  ____ __

I 1/ ■ I- H I « itaip daug divorsū, kad!reikia tėvų klausyti ir tė-
(limdVIYlA Knntrn P — rAlninnAC lviena iš PenkiV šeįmų bė-!vu reikalai jiems nesvar- -Ulllluylllv IVvllll vIU I Usllllfyuj !ga į divorsų teismus ieš-Įbūs, o kiti broliai ir sese- 

jkoti r^ rsiskyrimų. • Tai y-j rys mažiau reiškia jiems. 
jSerildSaSa N?m^yki‘-i. Ki^ atžvilgiais, mūsų į J^ninimai vyrui ir mote- 
ite, kad tokie dalykai ne_ romansų IrmS1 U) VaikU gimdymas.

i tęs per daug filmų, kur į2) Meilė tarp gvvenan- 
(3) Sa-
■ i

Didžiausia palaima šei-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .............  $5.00
Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams ...........   $5.50

Protestantu dvisiškija, nugastaudama, kad ka- svarbūs ir jums,
Brangūs klausytojai. į*'*0 ****««*, lir;

Neseniai skaitėme laik-! suged£ Hollywood artis- C1U moterystėje. Neseniai sKaitem^. laik vaidina netikra evve- kramento malonės, rasciuose, kad lietuvaite įIai vaiaina neuxrą gyve n;rlv;oiio;o

talikų sambrūzdis gali vėl sumušti “gimdymo kontro
lės referendumą”, mėgina visokiais būdais iškelti 
gimdymo kontrolės vertę. Laikraščiams siuntinėja vi
sokias brošiūras, kuriose bandoma nurodyti gimdymo įu sykius divorsuota ap- 

______ i su milijonieriumi, 
doroviniu. Taip, Protes‘,Kiek vėliau spauda rašė

J__ — ,_1“ __ 1 *

I

kontrolės naudą įvairiais atžvilgiais: socialiniu, me*,siVedė su milijonieriumi, 
dicinišku, ekonominiu ir • J------1- 'n-:~ —*
tantų teologai teigia, kad 
priešinga. Teigia, bet nepajėgia įrodyti.
daugykitės”, — tas Dievo įsakymas nieku nesugriau
namas. Net ir patys rimtesnieji protestantai į gimdy
mo kontrolę žiūri kaip į nemoralų dalyką. Štai ką ra
šo liuteronų dvasiškis, Dr. Wa!ter A. Maier:

“Mano liuteronų kirkužė visuomet pasmerkdavo 
ir tebesmerkia gimdymo kontrolę kaip fizinį pavojų, 
moralinį susmukimą, nusižengimą prieš prigimtį, pa
skatinimą prie divorso, grėsmę tautos gerbūviui ir iš
prievartavimą Šv. Rašto idealų. Aš mielu noru padė
siu kovoti visokiais būdais prieš tą sumanytą įstaty- 
mą .

Gimdymo kontrolės šalininkai prikaišioja kata
likams, kad jie mėgina primesti savo religines ir do
rovines pažiūras ne katalikams. Bet tikrenybėj yra 
kaip tik priešingai. Juk katalikai nepradėjo kelti šio 
klausimo. Pradėjo ne katalikai. Kuomet buvo praves
tas įstatymas prieš gimdymo kontrolę (1848 ir 1879

kontrolė moralybei ne- apįe j^itą lietuvaitę, kuri:
ria irodvti. “Aukite ir ____ j:_______ i_______ 4.1Aukite ir, nebuvo divorsuota, bet 

vedė divorsuotą milijonie
rių. Parašių “Cinderella” 
vedybų, buvo net šešios, (bažnytinių parengimų, ne-

Vertė A. Maceina.
MARIJOS PAVEIKSLAS

Tai atsitiko vienos eks-.ja apie peštynes. Pote- 
kursijos metu. Mes susto-Srius vėl pradeda iš pra- 
jome viduryj gražaus įdžių — i
gluosnių miško ir ant ly-j virtą, penktą kartą... 
gios pievelės ištiesėme sa-J atleisk 
vo palapines. Ne“vli nuo|tęs, 
stowvlos, kur 
paukšteliai ir 
vabzdžiu būriai, 
lingo ąžuolo prikabinome tie, juk jis pirmas mane 
Marijos paveikslą. į įžeidė! Na, bet tiek to!

! Po pietų du berniukai j Taigi: kaip ir mes atlei- 
mos gy^nime-yTa Dtav-o

pritrūko ^^a’” Ta buvo irgi vy-
■ riškai pamaldus jaunikai

tis, nes iš religijos jis mo
kėjo semtis vyro vertų 
pasiryžimų.

Štai kitas paveikslas.
Tylioj bažnytėlėj prieš 

altorių klūpo jaunikaitis 
— visiškai vienas. Baisi 
audra siaučia šito vaikino 
sieloje. Čia jis atbėgo pas 
pasislėpusį Dievą Žmogų, 
kad išprašytų pagalbos 
kovoje su įkyriais gun- 

! dymais:
“Viešpatie, tu esi skais- 

skaisčiausias 
Tu žinai, kad 

aš nenoriu būti blogas, ne
noriu nusidėti! Bet baisių 

; kankina 
mane, neduodamos ramy- 

o 
!Š- 

liepsnos

ir taip trečią, ket- 
“ir 

mums mūsą ka1- 
kaip ir mes at!e:- 

čiulbėjo džiam savo kaltininkams., 
skraidė Ak, ką aš čia pasakiau? 

prie ga- A.Š at’eidžiu? Bet, Viešpa-

nimą.
Trečias dalykas, šių die- įduoti°vaikai O vaikai* ve- čytis- Ginčijosi, 

nų jaunimas ieško smagu-į dusiems vra meiiės rvšis, ^alop vienam ~ 
;mų visur ir visada. Jei nnr:Q «nriča inm iz<yQC kantrybės, šoko ant kito 
į negali turėti gerą laiką I pastangas įr vargus. Vai- ir prasidėjo peštynes. Ne-

l

vienoj ar kitoj, tai nesi- 
Ilanko į tą vietą: vengia

kai reikalauja daug pasi- buvo ta\ gražus darbas, 
šventimo iš tėvo ir moti-kas jvyko, tai įvy % 
nos. Kai yra daugiau vai-1, Pusvalandžiui prashn- 
kų šeimoje, būna daugiau ;ku?’ vaikščiojau vienas 
meilės tarp tėvų, vaikų ir miske ir galvojau, kaip 
namų. Apsauga vienam £enau susipesusius pa- 
ar kitam šeimoje, yra ^JJ . __ ..
daug tvirtesnė šeima,! P^jau prie Marijos pa- 

1 jei vra daugiau vai-lveiksl°- Ir k* matau: Vie-
- - Tiesa yra nas Patukas klūpo! Saulei

tinai ir daugiau rūpesčių! ^ars\ai P?aka ^u"i
tėvui, bet kiekvienas vai-‘na J° sirdziuke Dievo Mo

rfiną tam meiliai žiuri ji 
lės ryšys tarp vedusių.

Iš divorsų teismų suži- . . . . .
nota, kad 85% visų, kurie Yau visai artĮ jo-Greit pa
ieško divorsų, turi tik vie-,soko vargšelis įssigandęs 
ną vaikutį arba nėra vi-į - - • , .

Tai, tik yra žinomi įvy-!bent bus šokiai; nesiren- 
kiai tarp mūsų tautos I ka šeimos vakarienėse ir 
žmonių, o kiek mes patys t. t. Visuomet ieško “good 

; žinome, kur viena ar kita time”, kur retai susitinka 
j dalis šeimos netvarkingai su katalikais ar lietuviais, 
gyvena ar nelaimingai su
sigyvena tarp savęs.

Dažniausia 1 
vyksta, nes pats 
mas, kuris stoja į mote- 
'vystės gyvenimą nėra tin-lterys nori savaip gyventi, ^“y^Djevo duoti” mei- ~ ~ —- ----- -“-..‘itus tu esi

mane pamatė, aš jau bu- P^aulyj!

Dažnai, kai toks jauni-
. . . mas žengia j moterystės į” ^oje? ____

visa tai j-gyvenimą, taip non gy-daugiau darbo šeimos mo. šviečia ant nulenktos jo i 
jauni- venti panašiai ir toliau. x»__. ... i__ .... -__ ve..'vaivos p-arsiai nlakn ian-l

Kaipo vedę vyrai ir mo-

karnai pasiruošęs toms (tikisi kokio nors ideališko 
i svarbioms pareigoms ir ar išsvajoto gyvenimo 
i tada, gyvenant moterys- moterystėje, ir be to, no- a — • _  _ 1 1 _ ____ A* « • « « . • •m.), katalikų kaip ir nebuvo valstycės legislatūroj. tėję, nebando gyventi pa-:ri ir toliau lankyti pasi- 

Dabar Massachusetts valstybėj yra tik 39 <- katali- gai Bažnyčios nurodytų .linksminimo vietas ar net 
kų. O bet gi 1942 m. balsavime gimdymo kontrolės taisyklių. I daužytis daugiau negu
referendumas buvo atmestas 65% priešingų balsų. šių dienų jaunimas nori' pirmiau.
Reiškia, ne vieni tik katalikai prieš tą sumanymą bu-jabaį savotiškai gyventi,' Kristus taip aukštai pa- 
vo nusistatę. į--------------------- " —*-----------------------------------

ir susigėdęs, o asaros by- gundymų uo y s
**.Z,’T------Tf---------  '* iroin n^r voi-imane’ neduodamus rain;
siškai vaikų tose šeimose. P®r nuraudusius vei diena rei raktiTai reiškia, kad Dievas y- ’nu'puiti?^

" ^“ka* nepa’ n±au t^iau S iPatie • Pra®aro . lfePsn‘
laiminęs tas šeimas.

Kodėl dažnai nebūna 
daugiau vaikų i

Tęsinys 8-tame pusi.

Nieks nesakys, kad Aukščiausias Teismas yra minėta) motina pasimirė. Jis parodė, kad 1946 m. vi- 
katalikų kontroliuojamas. O štai ką sako vienas Soj Massachusetts valstybėj buvo 92,000 gimimų, nuo 
Aukščiausiojo Teismo narys, Teisėjas Rugg: į kurių pasimirė 125 motinos, bet nėra įrodymų, kad

“{statymas prieš gimdymo kontrolę matomai yra nors viena iš jų būtų mirusi dėl nėštumo, 
paruoštas viešai moratybei apsaugoti... Aiškus jo i Gimdymo kontrolės įstatymas būtų pavojingas! 
tikslas — apginti skaistybę, paskatinti susivaldymą, moralybei, nes jo laisvumu naudotųsi ne vien vedu-: 
apginti namų bei šeimos nepaliečiamybę ir tuomi iš- sios moterys. Nereikalaus gi gydytojas nuo savo pa-! 
ugdyti stiprią, vyrišką ir sveiką tautą... Icijentės vedybų metrikos — užteks jos žodžio, kad

Sveikatos Komisija savo raporte pareiškia, kad. yra vedusi. Ir kiek tada progų nevedusioms pasi- Ar krūtinę plėšo vėjas? " 
gimdymo kontrolės šalininkai nepaduoda jokių sta-Į naudoti naujojo įstatymo “patogumais”! Tai tikrai Ar tau Dievas davė jausmą?

nuėjau toliau. . , , .
Štai, mano drauge, yra i‘eka,mano............... - - jdos, kraujas pavirto j 

jaunikaitis! Religija buvo!dančii» lav’- Vaizduot 
jam paguoda ir jėga. Jis 
padarė klaidą, kaip ir 
kiekvienas žmogus, bet jis 
stengėsi ją pataisyti ir 
pasimokyti ateičiai, ką 
retai kuris padaro. Vaka
re jau abu peštukai vėl 
buvo geri draugai.

Turėjau šitam būryj ir 
labai piktą berniuką. Jam 
baisiai buvo sunku 
skriaudą užmiršti ir at
leisti. Net ir vakaro mal- 

idas bekalbant, jam vis vi- 
Įrė pyktis. “Tėve mūsų, 
!kurs esi danguje... Na tą 
i vaikėzą aš dar pamoky-; .
siu!... Ak, Dieve, juk taip tf>klL’
negalima melstis! 
siu iš pradžių: “ 
sų... teesie šventas 
vardas...” 1

mūsų šei-itikrai vyriškai religingas

Lietuvis ir Giria
Tu girelė, tu žalioji!
Ko graudingai taip vaitoji?

tistinių davinių, kurie įrodytų kad jų prononuojamas atsidarytų vartai viešai užgirtai paleistuvystei. Ar supranti ir tu skausmą,
sumanymas visuomenines sveikatos atžvilgiu butų! Savaime siūlosi klausimas: kokia gi nauda “kon- Kurs taip spaudžia, palytėjęs? 
reikalingas. “Vienas gydytojas paminėjo, kad Massa- trolės” promotoriams, kad jie per akis veržiasi savo' 
chusetts valstybėj 1946 m. mirė 125 motinos nuo sumanymą legalizuoti? Atsakymas aiškus: labai pel- ®^^ ji—kaip Lietuvis:
gimdymo (tais metais gimė 98,000 kūdikių); tačiau ningas biznis. Jau dabar, kuomet priemonės “kontro-1Užžavetas jų liežuvis: 
jis nepranešė, ar tos motinos mirė nuo nėštumo, ar; fei” vykdyti dar yra uždraustos, išdirbystė “kontro- ‘ Neatidengs skaudžios krūtinės 
nuo kitokių ligų, kaip antai, nuo širdies ligos, džio- liavimo” prietaisų atneša biznieriams du šimtu pen-1TUt k*d žmonės jų nemato, 
vos diabetes, aukšto kraujo spaudimo ir tt.” įkiasdešimt milijonų dol. (kiti apskaičiuoja pusę bili- !Birt jiems ašaros paprato,

Antra vertus, gydytojai priešingi gimdymo kon-. jono), tai kas būtų, jeigu jų “pramonė” būtų legali-,Lyg kad rasos sldabnnes- 
trolei, patiekia tikslių statistinių žinių, kurios parodo, Įzuota?... Tiesiog šiurpu darosi, kiek rimčiau apie tai Kad lakštingalas užgieda, 

pagalvojus. jKad pavasaris jau žiedą
Nebereikalo sielų Ganytojai ir susirūpinę tautos iš žalių lapelių gvildo, 

vadai perspėja: Į Vėl girelės ir Lietuvio
“Šis Įstatymas suardytų šeimas. Jau kartą jį su- Džiaugsmas neturi liežuvio, 

mušėte. Šumuškite ir dabar. No 4 klausimu balsuo- Nors krūtinę ir sušildo.
i kitę NE”. K. Maironis, nukrypo, ir jis vėl galvo-|

Ar supranti ir tu skausmą.

_ ____ prietaisų atneša biznieriams du šimtu pen- iTUt kad žmo’ies M nemato, 
kiasdešimt milijonų dol. (kiti apskaičiuoja pusę bili-!Birt jiems ašaros paprato, ■ •__ v___ • « « • • • aa « «• T.vfr lroH rococ eiHdhrinoa

i
kad jokių “kontrolių” nebereikia. Dr. Frederick L.1 
Good pareiškia, kad Boston City Hospital bėgyje 1947 
m. aprūpino 2510 gimimų, ir tik viena motina pasimi
rė, bet ne nuo nėštumo, tik kita liga prisimetė. Nuo 
lapkričio 14, 1946 iki rugsėjo 8, 1948 m. buvo 4621 
gimdymų Bostono miesto ligoninėj ir tik viena (virš-

ro- 
ver- 

lavą. Vaizduotė 
man rodo viliojančią vaiz
dų, bet tu, Viešpatie, ne
leisi man nupulti, neleisi 
man nusidėti, ne, ne!” — 

Mirksi amžinoji lempe
lė, o Nukryžiuotasis ma
loniai žiūri į klūpantį išti
kimą savo sūnų, štai vy
riškai religingas žmogus. 
Tikėjimas jam yra jėga 
kovoje su pagundomis.

Po visų šitų pastab” sa- 
;kvk: Ar tikrai re’igija y- 
jra tik mažiems vaikams 
•ir moterims?
į Nieku būdu nemanyk 

' kurie 
Pradč- man°)» ka^ tikrasis reli- 

Tėve mū-:»’n^umas trukdąs tau iš- 
...........„3 tavojP'ėto? ęraž.''- ir 
Bet dėmesys vėl, darbštų žemes gyvenimą.

(Bus daugiau)

I

Rašo — Padangės Aras.

Daugelis Popiežių, ypatingai mūsų lai
kuose, nuolat ragina atnaujinti tą išganingą 
šeimos rožančiaus kalbėjimo praktiką. Ir 
taip — garbingos atminties popiežius Pijus 
IX sako: “Jei trokštate laimės ir saldžios 
ramybės jūsų širdyse, jūsų namuose ir jusi) 
tautoje, bei krašte, susirinkite kiekvieną va
karą kalbėti rožančių viešai”. Vėlesniais lai
kais tas pats popiežius aiškiai pasakė: “Vi
same Vatikane nėra didesnio turto, ar bran
genybių už šv. rožančių...

— Taigi, šis dvasinis turtas — rožančius, 
nors paprastas yra savo išvaizda, bet išga
ningas maldos būdas, tebūnie papuoštas su 
daugeliu atlaidų ir tebūnie kalbamas kiek
vieną vakarą katalikiškose šeimose. Tai yra 
mano paskutinieji žodžiai jums ir garbin
gas paminklas, kurį noriu palikti visiems po 
savo mirties”.

Pasaulyje žymiausis dvasios vadas, po
piežius Leonas XIII, buvo irgi didelis šeimos 
rožančiaus platinimo apaštalas. Net keliose 
savo garsiose enciklikose jisai kalbėjo apie

tai. štai keletas jo amžinai neužmirštamų 
žodžių: “Rožančiaus kalbėjimas tinka netik 
privatiems asmenims, bet taipgi pagirtina jį 
kalbėti ir viešumoje įvairiose gyvenimo pro
gose. Šis išganingas paprotys turi būti gar
bingai atnaujintas taip, kad kiekviena krik
ščioniška šeima privalėtų jį kasdien rūpes
tingai ir pamaldžiai atkalbėti.

Nesenai miręs viso pasaulio mylimas po
piežius Pijus XI, skatindamas tėvus įvesti 
kasdieninį rožančiaus kalbėjimą šeimose, 
aiškiai sako: “Kiekvienos krikščioniškos šei
mos tėvas ir motina privalo duoti gerą ir pa
trauklų pavyzdį savo vaikučiams, ypač va
kare susirinkus visiems šeimos nariams... 
pamaldžiai atsiklaupus kasdien dievotai at
kalbėti šv. rožančių. Tai yra begalo gražus 
ir išganingas paprotys, kuris suteikia meilę, 
ramybę ir dangišką palaimą visai šeimynai”.

POPIEČIO PIJAUS xn PAVYZDYS
Ir šiandien visų mūsų ir viso krikščioniš

kojo pasaulio mylimas popiežius Pijus XII 
dažnai ir aiškiai skelbia savo žodžiu ir ragi
na pavyzdžiu kalbėti šeimos rožančių. Ir 
taip — jį lankančioms jaunavedžių grupėms, 
jis dažnai kartoja ir širdingai pataria kas
dien kalbėti rožančių, sakydamas: “Taip da

rydami kasdien, galite būti tikri, kad jūsų 
ateityje vedybinis gyvenimas tikrai bus 
“palaimintas dangaus gausiomis malonė
mis”. Kad patvirtinus savo tėviškus žodžius 
pavyzdingais darbais, jis pats kasdien vaka
re kalba šv. šeimos rožančių su visais popie
žiaus nariais: kardinolais, vyskupais, kuni
gais ir tarnais!

ŠEIMOS ROŽANČIUS — UŽKARIAUNA 
PASAULI

Taigi, giliai pamaldus jaunas kunigas 
Patrikas Peyton’as ir pasiryžo išplatinti vi
same pasaulyje tą garbingą ir išganingą 
šeimos rožančiaus kalbėjimo paprotį, kaipo 
nužemintai nuolankų gilios ir širdingos pa
dėkos ženklą Marijai, šv. Rožančiaus Kara
lienei, kurios tikrai dangišku užtarimu mi
nėtas kunigas tapo pagydytas iš beveik ne
pagydomos ligos.

Sausio mėn. 1942 m., šv. Kryžiaus kolegi
joje, Washington, D. C., jisai ir sudarė šei
mos rožančiaus platinimo pasaulinės siste
mos planus. Tų pačių metų rugsėjo mėn. 12 
d., jisai įsteigė “Šeimos Rožančiaus Platini
mo” ofisą Albany, N. Y. Ir iš čia jisai iš
siuntinėjo atatinkamus atsišaukimus ir pa
raginimus į kiekvieną parapiją, katalikišką

mokyklą ir vienuolyną visoje plačioje Ame
rikoje. Šio išganingo darbo ir papročio sekė
jų atsakas ir šiltai nuoširdus pritarimas iš 
visos Amerikos gyventojų sluoksnių, luo
mų, amato ir amžiaus buvo milžiniškas ir be
galo gausus.

Vos tik praslinkus trumpam laikui, rado
si didelis skaičius šeimos rožančiaus kalbė
jimo pasekėjų ir tolimesnėse šalyse: Kana
doje, Kuboje, Panamoje, Newfoundlande, 
Austrijoje, Havajų salose, Airijoje, Angli
joje ir kituose kraštuose.

Net ir pati Amerikos Hierarkija, arba vi
suotinas Amerikos vyskupų metinis suva
žiavimas 1942 m. Katalikų Universitete, Wa- 
shington, D. C., nuoširdžiai ir karštai užgė
rė, ypač patarė šeimos rožančių kalbėti vi
siems Amerikos tikintiesiems. Gausios mi
nios kreipėsi į minėtą ofisą, prašydamos at
siųsti šeimos rožančiaus lanelių ir Įsirašymo 
kortelių. Radio stotys pr adėjo dažnai skelb
ti tą mintį savo programos-3, šios transliaci
jos - programos tapo išverstas j prancūzu, 
italų, ispanų ir slavų kalbas. Tik labai gai
la, kad iki šiandien dar nieko ypatingesnio 
nepasirodė mūsų mylimoje ir iš senovės gar
bingoje lietuvių kalboje.

^Bus daugiau^
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CAMBRIDGE, MASS.
LDS 8 kuopos susirinkimas 

pyks sekmadienį. spalių 24 
dieną, tuoj po paskutinių šv. 
mišių parapijos mokyklos sve
tainėje.

Kviečiame visus narius atei
ti. nes LDS apskrities suvažia
vimas įvyks mūsų parapijoj. 
Tai turime prisirengti ir atsto
vus išrinkti. Vaidyba.

Spalių 9 d. Šv. Jurgio bažny
čioje Norwood, Mass. apsivedė 
jaunuolis p. J. Raudeliūnas iš 
Brightono, su p-le A. M. Du- 
daite. Jaunavedžiams liudijo p. 
T. Sastelo ir p-lė A. Dudaitė. 
p. J. Raudeliūnas yra sūnus 
p.p. J. M. Raudeliūnų iš Brigh
tono. bet priklausančių prie 
mūsų parapijos Jaunavedžiai 
tuoj po vestuvių bankieto išvy
ko į Kanadą praleisti povestu
vines atostogas, p. J. Raudeliū
nas turi nuosavą vaistinę, De- 
dhame. Linkime jaunavedžiams 
p.p. J. A. Raudeliūnams lai- 
mingiausio vedybinio gyveni
mo.

Kviečiame visus veteranus į-J 
sirašyti į mūsų — Lietuvių 
Veteranų postą, o moteris ir 
merginas įsirašyti į Ladies Au-‘ 
xiliary. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
antradienį v. Jurgio draugijos 
“leK--------------------**i

huladhphia, pa. !
—

Rugsėjo 18 d. pp. Dominin-, 
kas ir Elena (Subačiūtė) Eara-' 
minai, gyv. 2339 E. Allegheny; 
Avė., susilaukė pirmagimės 
gražios dukrelės ir jai davė įspūdingai minimos šv. Alfon-

40 Valandų Adoracijos 
Atlaidai

Visos bažnytinės iškilmės yra

je šią savaitę spalių 17, 18 ir
19 dd.

Atlaidai prasidėjo su iškilmin- na ir atkalbėtas

klos vaikučiai atidavė tinkamą liūgą gramatika ir puikiu turi- 
garbę Kristui Karaliui žavėjau- niu. Balsas stiprus, skardus 
čioje procesijoje. Įstatymo ai- pripildė erdvingą šv. Alfonso 
torius skoningai apkrautas j- bažnyčią. Kiekvienas kurs gir- 
vairiaspalvėmis gėlėmis buvo dėjo šio jauno levito pamokmi- 
tikrai dangaus kampelis. Už mus ne tik juos suprato bet 
tokį gražų altoriaus papuošimą taipgi ką nors ir ateičiai galėjo 
pridera padėkos žodis Sesu-, pasilaikyti.
tems Kazimierietėms, kurios 
išlieja visus savo meno gabu
mus, kad įrengti tokį 
sostą savo Sužadėtiniui.

Vakare 7 vai. buvo 
Stebuklingo Medalikėlio

gražų

Pirmadienis ir Antradienis
Tos dvi dienos tikrai visiems 

priminė atlaidus Lietuvoje. 
(Tąsa B puri.)

Spalių 9 d. staiga mirė a. a. 
Tofilia Adomaitienė. Spalių 13 
d. iš N. P. bažnyčios velionė 
palaidota Šv. Mykolo kapuose. 
Velionė paliko didžiame nuliū
dime vyrą — Juozą, sūnų Joną 
ir vieną brolį ir seserį Lietuvo
je. ’ _
Aires. Argentinoje. Velionei ja darbuojasi išsijuosusi, kad 
paskutinį mandagų patarnavi- parengimas būtų sėkmingas, 
mą suteikė laidotuvių direkto- Taipgi komisija ragina visus 
rius p. P. Waitkus. kurio ko- sugrąžinti pinigus už išlaimėji- 
plvčioje velionė buvo pašarvo- mo *r įžangos bilietus. Kuriems 
ta. Likusiai didžiame nuliūdime dar trūksta bilietų praneškite 
velionės šeimai reiškiame užuo-.^un- J- Dauniui, 
jautą.

Sekmadienį, spalių 17 d. pa
krikštyta p.p. J. A. Gilių (Jan
kauskaitės ) dukrelė, vardais— 
Anne - Tekia Krikšto tėvais 
buvo p. S. Gilius ir p-lė A. Jan
kauskaitė.

.................. .... Mūsų parapijos draugiškumo
Taipgi kitą seserį Buenos vakaras jau visai arti. Komisi-

, ar nueikite 
{tiesiai į kleboniją, kur jų dar 
įgalima gauti. Parengimas žada 
būti linksmas, tai dalyvaukime 
visi, turėsime linksmą laiką ir 

į paremsime parapijos darbuotę. 
A. D.

Spalių 18 d. po trijų metų 
karo laivyno tarnybos garbin
gai paiiuosuotas iš tarnybos 
jūreivis Petras Urbonavičius, 
sūnus p. M. Urbonavičienės. 
Sveikiname jaunuolį p. P. Ur
bonavičių, sugrįžusį į civilį gy
venimą.

I
I

Šiomis dienomis, svečiavosi I 
pas tėvelius lakūnas F. W. Jur- j gyvenimo.
geliūnas. Karys Jurgeliūnas 
tarnauja Lackland Air Force 
Base. San Antonio. Texas. 
Svečiuojasi pas tėvelius p.p. J. 
A. Jurgeliūnus. 220 Norfolk 
St.. dešimčiai dienų. Po atosto
gų yra perkeliamas į naują 
vietą, būtent. Washington, D. 
C. Sveikiname karį F. Jurge- 
liūr.ą ir linkime linksmų atos
togų.

BMD6EP0RT, CONIl
Praeitą savaitę įvyko dvejos 

vestuvės labai gabių chorisčių 
p. Mary Šulinskaitės ir p. Betty 
Šumskaitės. Abi buvo gabios 
ir darbščios parapijos choro 
narės. Manau, kad ir vedusios 
iš choro savo draugų nesiskirs.

Choras ir choro vedėjas lin
ki abiem linksmiausio vedybi- 

Choras abiem 
suteikė dovanas. Per abiejų 
jungtuves giedojo p. Ona Rad
vilaitė ir choro grupė.

Taipgi praeitą savaitę tapo 
palaidotas geras parapijietis J. 
Matulis iš lietuvių šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios. Bažnyčio
je ir kapuose dalyvavo daug 
žmonių.

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
spalių 24 d. mūsų parapijos 
Vyčių kuopos nariai stovės | 
prie bažnyčios durų prašydami! 
iš mūsų visų aukų dėl Lietuvos 
našlaičių. esančių tremtyje. 
Jūsų aukos gali būti. rūbų, 
maisto ar pinigų formoje. Vy
čiai priims iš jūsų viską ir. su
darę siuntinius, pasiųs alka-

atlikta 
Nove- 

rožančius. 
gomis mišiomis sekmadienį, 11 7:30 v. buvo giedami mišparai, 

vardą — Elenytė, spalių 17 d. so bažnyčioje, bet Kalėdos, Ve-, vai. Klebonas kun. dr. Mendelis Kun. Vytautas Žemaitis iš lie- 
Krikšto tėvais buvo pp. Stasys tykos ir 40 valandų švč. Sakra-1 atnašavo mišias. Jam pagelbėjo tuvių parapijos Kingston, Pa. 
Farminas jr Marijona Suba- mente garbinimo atlaidai atsi-^kun. Antanas Dubinskas ir buvo pakviestas sakyti visus 
čiūtė - Zmejevskienė. Pakrikš- žymi nepaprastu grožiu ir ne- kun. Jonas Mendelis. Mišių me- atlaidų pamokslus. Nors tik du 
tyta Šv. Jurgio lietuvių parapi- paprasta iškilme. Ta trijų die- tu didysis bažnytinis choras ar trys metai kaip įšventintas 
jos bažnyčios. Sveikiname! inų eucharistinė šventė buvo vad. Mrs. Frances Brown, di- kunigu tačiau jo pamokslai at-

K. V J apvaikščiojama mūsų bažnyčio- dingai giedojo. Po mišių moky- sižymėjo aiškia tarme, taisyk-

Parapijos choro metinis kon
certas bus lapkričio 21, parapi
jos svetainėj. Manau, kad visi 
dalyvaus.

D. P. blankos pildomos labai 
sėkmingai. O.

MEWARI,M.J.
Lietuvių Veteranų posto me

tinė vakarienė ir šokiai įvyks 
..... ; lapkričio 13 d., Sv. Jurgiomems naslaiciams. Paremkime. , .. * ... _.... , , draugijos saleje. Rengimo ko-grazų musų Vycių darbą. I . . ' „; misijoj yra Petras Mitchell. 

_ ~ 77, . . ■ ■ i Juozas Lewis ir Jonas Arloff.Praeitą savaitę dėl tremtinių ' , . , , ., . Tikietai parduodami is anksto,aukavo rūbų sekanti asmens:' , , .. .. ..... . . to prie durų tą vakarą nebusp. A. Krauciuniene aukavo ru-! 1 , ... , . ., ......... i parduodami, v įsi kviečiami įsi- bų ir 1 dol. pinigais: taipgi au-:1 . ......gyti tikietus prieš lapkričio 1 
dieną, 

i

kavo p.p. Bingeliai, p.p. F. 
Mankai sudarė net du siunti
nius: p. J. Gilius taipgi pa- Lietuvių Veteranų posto mė
siukė tiesioginį siuntinį ir. au- tiniai šokiai įvyks sausio 15 d., 
kavo rūbų.
jam;- širdingas ačiū, o tie. ku- ’ tainėje. Rengimo komisijos 
rie da,~ neaukavote rūbų, esate: mininku yra kap. Alfonsas 
prašomi, jei turite atliekamų. drews.
aukoti. Padėka tremtinių var
du p.p. J. G.
p. V. Travers
bus. ir taipgi
Somerviile. Mass. piniginę au
ką.

Visiems aukoto-' 1949 Sv. Jurgio draugijos
Iru. 4-xx««xX4xx O xx rr i v-v. xx

Lenkauskams ir 
už aukotus rū- 
pp. Sutkams iš

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. 

Kada Jums reikalingi akiniai leis-! 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Web»ter, Mam. į

pigesnes: 6

Janas K i Jk'*

Ine.
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmocinai dftl visokią reikalą. 
Patarnavimas Dieną ir Nakty.

sve- 
pir- 
An-

v.į Komandierius Antanas 
į Vaškevičius išrinktas delegaci- 
I jos pirminlinku dėl Paliaubų
Dienos parados, lapkričio 11 d.

Mūsų postas planuoja padėti 
lentelę (plaque) ant nežino- 

' mo kareivio kapo Ariington, 
j Va. Kaip tik bus planai užbaig- 
■ ti. tai bus pranešta kitoms or- 
1 ganizaci joms.

—
j Jau sudarytas bowling rate
lis. Visi nariai ateikite į susi- 
I rinkimą, kuris įvyks ketvirta
dienio vakare, spalių 28 d., Sv. 
Jurgio draugijos salėje, 180 

New York Avė.

CTROS KAINOS
386,000 NAMŲ

Svarbus Pranešimas iš Boston Edison Kompanijos
Žemiau dedama ištrauka yra paimta iš formaiio pranešimo, padaryto 

Massachusetts viešųjų patarnavimų departamentui Boston Edison Kom
panijos pirmininko V. Toner, 1948 metų spalių 14 d.

X

ostMo EdisoH Kompanija paskelbs naujas elektros kainas B klasės varto- ~ 
jamas apie spalių 29 d. 1948 m., kurios pradės veikti nuo 1948 m. gruodžio 1 d. 
Naujas patvarkymas sumažins kainas elektros vartotojams namuose nuo 8 centų 
per mėnesį kiekvienam vartotojui iki 24 centų per mėnesį. Tie patvarkymai nelies 
tų 11,000 vartotojų, kurie suvartoja namuose mažiau, kaip 12 kHowatt valandų 
per mėnesį. Bendrai kainos bus sumažintos $612,000,000.

♦

“Sumažinimas kainų elektros vartotojams namuose, kaip čia pažymėta, griež
tu skiriasi nuo bendro kainų kilimo. Bet kimpanijos vadovybė mano, kad atsi
žvelgiant j padidėjusį elektros vartojimą, į padidėjusias pajamas iš kitų šaltinių, 
taip pat į {taisymą naujų, moderniškų įrengimų ir į pakėlimą iki aukščiausio 
laipsnio kompanijos darbo našumo, šitas kainų sumažinimas neperviršys kompa
nijos pajėgumo išlaidas pakelti, jei, žinoma, visos kitokios išlaidos nepakils žy
miai aukščiau dabartinio lygio, arba jei neįvyks žymus sumažėjimas bendrųjų 
kompanijos pajamų. Jei abi paminėtos galimybės įvyktų, tada kompanija prašys 
viešųjų patarnavimų departamentą peržiūrėt! kainas, kad kompanija galėtų išlai
kyti sveiką finansinę bazę. Bet tas reikėtų daryti visvien, ar kompanija daro kai
nų nuolaidas ar ne.

“Bet Boston Edison Kompanijos vadovybe širdingai tiki, kad kainų atpigini
mas elektrai galės būti tęsiamas ir kad elektra bus viena šviesi išimtis aukštose 
šių dienų kainose”.

Visos smuikmesos apie šį antrą po karo elektros kainų atpigini
mą bus paskelbtos, kai naujos kainos bus nustatytos kitą savaitę



Penktadienis, Spalių 22, 1048 OAftŽtKtKt
Buvęs komunistas skelbia:

-Išsigelbėjimas glūdi PopiežiŲ 
nurodymuose apie Socialinius 

Santykius
Budenzas, buvęs komunistų redakto
rius apie dabartinę krizę, raudonųjų 
diktatūrų, apie kelius į visuotinų gero
vę ir apie Leono XIII ir Pijaus XI di
rektyvas.

“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

I

PASAULINĖS KATAS
TROFOS IŠVAKARĖSE
— Gyvename mes pasau

linės krizės šešėlyje. 
Kiekvienas laikrodžio su- 
tiksėjimas šią popietę gali 
mus vesti į pasaulinę ka
tastrofą. Jeigu mes, kurie 
džiaugiamės tikrąja lais
ve, neatrasime moralinės 
jėgos stoti prieš totalita
rinį blogį, tie debesys gali 
praplupti audros siautėji
mu... Mes nieko nelaimi
me, o nustojame daug, už
darydami akis prieš da
bartinį niūrų vaizdą, — 
šitaip rašo Louis F. Bu- 
denz, savo knygoje “Baž
nyčia ir darbo žmonės”.

Budenzas, dabar yra at
sivertęs į katalikybę, bet 
jisai, kaip žinome, buvo 
per ilgus metus komunis
tų partijos nariu, jų dien
raščio Amerikoje redak
toriumi, jų patikėtiniu, 
dalyvavo jų vadovybės 
slaptuose posėdžiuose, at
likinėjo kaikuriuos Mas
kvos jam pavėsį)^, špio
nažo darbus Amerikoje, 
todėl komunistų sąjūdį 
pažįsta labai gerai. Taigi 
jo žodis mums labai įdo
mus ir svarbus.

RAUDONOJI 
DIKTATŪRA

Suminėjęs, kad viena 
diktatūra (nacių) pasaulį 
sugriovė, toliau rašo apie 
bolševikų prievartą:
— Pasaulio atsigavimas 

ir atstatymas yra dabar 
sulaikomas kitos diktatū
ros, dar sėkmingiau orga
nizuotos, pagrįstos mate
rializmu, kurį ji laiko sa
vo religija, ir pasinešusios 
nukariauti pasaulį.

Ir Eudenzas negaili tvir
tų tiesos žodžių raudona
jai diktatūrai:
— Šis pasaulis, kurs rei

kalingas vienybės, kad 
galėtų atsigauti, dabar y- 
ra sudraskytas šios dik
tatūros įsakymu. Kiekvie
na pastanga yra sutinka
ma sabotavimu visų pla
nų, ir tas sabotažas kyla 
vis iš to paties šaltinio. 
Ta (raudonoji) diktatūra, 
nesugebanti be teroro iš
silaikyti savo viduje, ir 
neįstengianti išspręsti vi
sų problemų savo tautoje, 
pasinešė į sąmyšius ir ag
resiją užsienyje. Europa, 
kuri būtų galėjusi atsista
tyti visiems bendradar
biaujant, dabar skęsta ba
davimo, ligų ir nusimini
mų baloje. Tūkstančiai 
benamių žmonių buvo nu
blokšti skersai visą to 
kontinento paviršių tik 
dėlto, kad tas tarnavo ne
tvarkai, kurią laikė sau 
naudinga ana diktatūra.
PRALAIMĖJIMAI JUGO
SLAVIJOJ, LENKIJOJ, 

VENGRIJOJ
Budenzas apgailestauja, 

kad tiek ilgai buvo rami
namas! pataikavimo (ap- 
peasment) politika:
— Daugelis iš mūsų pa- 

skendome pataikavimo 
sapnuose, kurie buvo pa
sidarę savotišku lunatikų 
klaidžiojimu, ir netgi lei
dome, kad nusikaltimai 
būtų daromi mūsų vardu. 
Kokį gi spaudimą mes 
darėme siekdami apginti 
keturias laisves Jugosla
vijoje, kur jos tenai taip 
labai laužomos, kas buvo

SLEPIAS UŽ
IkAu Darbo Referendumo?

DARBUI PRIEŠINGI REFEREN
DUMAI No. 5, • ir 7 BALSAVIMUI 
2 LAPKRIČIO YRA MASSACHU- 
SETTS CITIZENS UNIJOS PADA
RAS. PA2I0RCKIM KAS SLEPIA
SI Už TOS VADINAMOS UNIJOS.

VIRŠININKAI?

To® vadinamos unijos prezidentas yra invest- 
mentų bankininkas. Jos atstovas yra investmenty 
bankininkas.

RINKIMAI?
Vadinamos Massachusetts Citizens Unijos vir

šininkai nėra narių renkami!

FINANSAI?
Jos didelis kampanijos fondas, kaip parodo 

Statė Housėj parduotas raportas, sudėtas tik 33- 
jų turtuolių!

VIEŠI INTERESAI?
Si taip vadinama unija niekad nėra parėmusi 

įstatymo biednyjų, ligonių ar senelių labui. Jos 
tikslas išrodo tik unijos ardyt.

Lapkričio Ant KtasiDNĮ
Balsuokit 5-4-7
NEDALEISKIT KAO ŽMONIŲ TEISES—INICIATYVA 
IR REFERENDUMAS — TAPTŲ KIENO GINKLAS

MASSACHUSETTS UNITO LABOR COMMITTEE
CyrJ A. O’lHtn. OO A. Jok*#*. AR.

25 URiOR S*TOB* T«—yton
Mow. Rosbury. M«u.

Kaip diplomatai Paryžiuje galvas suka kaip nugalėti bolševikiškoji 
Berlyno blokada tai S/Sgt. Ralph Felling (dešinėj) perėjo Sovietų Ru
sijos blokadą tik panaudodamas keletą šmotelių skanių amerikoniškų 
saldainių. Kaip apie tai buvo užklausta jo žmona, kuri gyvena su vai
kučiais San Antonio, Texas, ji sakė,kad atrodo, lyg tai mūsų drąsuolio 
darbas.

pademonstruota tuo begė
dišku įkalinimu arkivys-• 
kupo Stepinac? Kaip mes' 
išpildėme savo įsipareigo
jimą dėl “laisvų rinkimų” 
Lenkijoje, kur buvo pa
grindinis bandymas ar 
galės nuolatos gyvuoti ke
turios laisvės? Ir argi ne 
tiesa — o atvirai prisipa
žinkime, kad mes nepaga- 
vome pakankamai greit 
tos tiesos — jog Lenkijos 
išdavimas vedė į sutrem- 
pimą laisvių Vengrijoje?

KAIP ATGAIVINTI 
VILTI

Priminęs tuos faktus ir 
kartodamas popieži aus 
žodžius, Budenzas pareiš
kia, kad žmonės tą visą 
stebėdami jau nebetenka 
kantrybės ir vilties, ir to
liau rašo:
— Kaip gi kitaip galėtų 

būti atnaujinta tokia vil
tis ir kantrybė žmonėse, 
jei ne moraliniu nusista
tymu prieš prievartą ir 
organizuotą netva r k ą ? 
Argi ne tuo, kad stosime 
už tą teisingąją taiką, pa
remtą religiniais dėsniais 
ir saugančią mažųjų tau
tų teises — prie ko Po
piežius pakartotinai ragi
no — bus atstatyta ta 
viltis ir kantrybė?

PASKUTINĖ PROGA
Ir tas buvęs komunistų 

vadas dabar su giliu įsiti
kinimu kartoja, kad nėra 
tikresnio kelio į žmonijos 
gerovę, į laisvę ir tautų 
gražų sugyvenimą, kaip 
tas kelias, kurį popiežius 
Pijus XII nurodė:

— Saugumas, koksai ji
sai gali būti įgyvendintas 
čia žemėje, negali turėti 
kito tvirto pagrindo, kaip 
kad fizinė ir moralinė tau
tų gerovė, pagrįsta vidu
je teisinga viešąja tvarka, 
o užsienio srityje — pa
grįsta normaliais santy
kiais... Lai valstybių va
dai nepraleidžia dabar dar 
esančios progos; Dieve 
saugok, bet tai gali būti 
paskutinė proga.

DARBO ŽMONIŲ 
REIKALAI

Aptaręs tarptautinius 
valstybių rūpesčius ir pa
vojus, Budenzas kreipia 
savo žvilgsnį į darbininki
jos gerovę, primindamas 
popiežiaus Leono XIII pa
brėžtą darbo žmonių tei
sę organizuotis, priminda
mas darbo žmonių laisvę.
— Laisvoji darbininkija, 

— pabrėžia Budenzas, — 
turi būti laisva nuo tota
litarinės (diktatūrinės) 
valstybės kontrolės ir nuo 
kitų savanaudiškų prie- 

1 spaudų.

Iš pačių pagrindų paži-
■ nęs komunistinę santvar-
■ ką Budenzas kelia balsą, 
kad bolševikuose nėra 
darbo žmonių laisvės:
— Visa matančios, visa 

žinančios, visa galinčios 
valstybės valdžia (palai
koma gausios slaptosios 
policijos teroru) išplėtė 
savo režimą, apimantį vis 
daugiau tūkstančių žmo
nių. Savo tokia ekspansi
ja (plėtimusi) sudaro net 
pavojų naujo pasaulinio 
karo.

EGLES GIESME

gula ant 
ir darbda-

komunistų

ir

VERGŲ VALSTYBĖ
Rusiją Budenzas vadina 

vergų valstybe:
— Vergų valstybė dabar 

pasiekė savo logišką 
kryptį — nuo vidaus tero
ro nusikręipĮi į užsienio 
terorą — grąšant laisvai 
darbininkijai, o taipgi ki
toms laisvės, — statant į 
pavojų taiką, į kurią mes 
tik neseniai sudėjome, to
kias viltis. Akyvaizdoje 
to viso, kaip gi didelis at- 
sakomingumas 
darbininkijos 
vių!

Tas buvęs
rašytojas, atkreipia dėme
sį, kad ir šituose didžiau
siuose pasaulio rūpesčiuo
se, geriausio patarimo 
tenka ieškoti popiežių žo
džiuose:
— Geras patarimas šiai 

valandai, 
kada tik susidaro tokia 
padėtis, galimas surasti 
puslapiuose popiežiaus en
ciklikų apie darbą. Jos 
nėra parašytos tik šiam 
momentui, jos skirtos il
gam dėmesiui ir apgalvo
jimui. Leono XIII ir Pi
jaus XI mintys... buvo tai 
vizija ilgai tveriančio su
tarimo ir nuolatinio ben
dradarbiavimo, paremto 
tvarkingu sudarymu san- 
tykų, sucementuoto mora
liniu pripažinimu atatin
kamų teisių ir atsakomy
bės kaip darbdavių, taip 
ir darbininkų.
LAISVĖS IR TEISINGU

MO ATKŪRIMAS
Ir tasai buvęs komunis

tų vadas, rašytojas Bu
denzas, stipriai kelia bal
są, kad neatidėliojant bū
tų, pasinaudojant popie
žių direktyvomis, rasta 
išeitis iš dabartinių sun
kumų:
— Jeigu dabar mes turi

me vieną iš paskutiniųjų 
progų laimėti ir išlaikyti 
taiką, argi mes neturime 
uoliai pasistengti pasiekti 
vienybę mūsų tautos gy
venime, kas padarytų bus 
dar vertingesniais atlikti 
to moralinio vadovavimo

o ir apskritai

Ir žiemą nekinta 
Eglelė žalia — 
Taip amžių nupinta 
Lietuvių dalia...
Ar žydi pašlaitė, 
Ar speigas arti, 
Lieknutė eglaitė 
Visur ta pati...
Ant žemės atėjus 
Iš amžių gelmės, 
Per audras, per vėjus, 
Ji rūsčiai šlamės...
Kol siaubas lakusis
Eglelę trikdys, 
Vis ginsis, vis skųsis 
Lietuvio širdis...
Ji graudžio nevengia, 
Nors gedi viena — 
Ją dar tebeengia 
Golgotos diena...
Varguolių ir vyžių — 
Lietuvių gentis, 
Jie velka jų kryžių, 
Sukandę dantis...
Karti jų senovė. 
Kaip vargas kartus.
Bet vyžos parovė 
Ateivių batus..
Juos daug kas dar pančios 
Jie daug dar dejuos,
Bet ašaros, kančios,
Tik auklėja juos...

Kol eglė mįslinga 
Ant žemės šlamės. 
Nestigs kaip nestinga. 
Lietuviams tvermės...

J. Baltrušaitis.

pareigą pasaulyje. Bažny
čios balsas, kurį girdime 
ne tik iš vakardienos, bet 
metų metais — skatina 
darbininkiją ir darbda
vius surasti kelią, kuriuo 
eidami jie išsaugotų dar
bo laisvę ir išlaikytų visų 
nepriklausomumą. Ir iš
minties pradžia tose di
rektyvose yra — siekti to 
keliu bendradarbiavimo ir 
supratimo, paremto glo
bojimu žmogaus teisių į 
teisingumą ir gyvenimą. 
Šioje srityje pąrtizaaiški 
kovų šauksmai turi už
leisti kelią pramoninio 
valstybingumo tonams, 
kur būtų kalbama pagal 
bendros gerovės reikala
vimus.

♦ ♦ ♦

Į Katalikų Bažnyčią at
sivertęs Budenzas dabar 
per radiją ir atskiruose 
leidiniuose kaskart gar
siau kelia balsą, kad juo 
daugiau dėmesio mes at
kreipsime į popiežių pa
reikštą balsą apie sociali
nį teisingumą, tuo grei
čiau ir tiksliau bus spren
džiami darbo žmonių san
tykiai ir klausimai.

Dr. J. Prauskis.

Musical Show ir Šokių Rėmėjai 
Parengimas įvyksta Lapių*. - Nov. 6, 

Minidpil lufldhg Salėje, Sa. Beston, Mass.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

Choras iš Lawrence, Mass., vadovybėje muziko Algio 
Šimkaus.

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI — 

Matthew F. Sheehan Co. Boston, Mass................
Baker Repair Co. Boston, Mass...........................
Wild & Stevens, Ine., Boston, Mass....................
Old South Photo Engraving, Boston, Mass........
Wm. J. Millback, Meriden, Conn...........................
General Envelope Co. Boston, Mass....................
Blijin, Morrell, Boston, Mass........................ .......
Joseph Banys, Cambridge, Mass...........................
Mrs. J. Naujalis, Stoughton, Mass........................
Zigmas Karalius, Waterbury, Conn....................
Rev. J. Daunis, Cambridge, Mass........................
Mrs. Ona Bačinskienė, Roxbury, Mass................
Mrs. Rose Barauskis, Chicago, III........................
Mrs. A. Yonkus, Brooklyn, N. Y........................
Frank Franconis, Lawrence, Mass........................
Mr. John Vaitkus, Phila., Pa................................
V. Kuperkas, Pittsburgh, Pa................................
Mrs. Petronella Bamolis, Chicago, III...................
Mrs. F. Marcin, Pittsburgh, Pa............................
Mr. Juozafas Kibarts, Amsterdam, N. Y...........
Mrs. Mary Klimašauskas, Waterbury, Conn.......
Rose Bartkus, Brockton, Mass..............................
Joseph Sadauskas, Cleveland, Ohio....................
Ona Dikienė, So. Boston, Mass............................
V. Stakutis, So. Boston, Mass...............................
Oną Gaputienė, So. Boston, Mass. ....................
Elzb. Gruodienė, So. Boston, Mass.......................
T. Yakavonis, So. Boston, Mass...........................
Mrs. K. Witort, Waterbury, Conn.......................
Mrs. J. Stankevičius, Brooklyn, N. Y...............
Joseph Grazalis, Maspeth, L. I. N. Y...................
Peter Milauskas, Brockton, Mass........................
K. Vagonis, Elizabeth, N. J..................................
Eleanora Luben, Worcester, Mass.......................
Mr. Y. Debeikis, Worcester, Mass.......................
Mrs. Alex Pacevic, Wilsonville, IU.......................
Mrs. Sophie Kaziauskis, Brooklyn, N. Y...........
Zigmas Gudelis, Dayton, Ohio............................
Peter Svirskas, Haverhiil, Mass...........................
Mrs. Ursula Sarkus, Brooklyn, N. Y...................
John Wasilunas, Norwood, Mass........................
Arvydas Šimonis, Brooklyn, N. Y.......................
Mike Budenas, Maspeth, L.I.N.Y..........................
Mr. Josep hKutauskas, Scranton, Pa...................
Teodora Atroska, Chicago, Iii..............................
Miss Petronella Davidonis, Bridgeport, Conn. .. 
M. Kauapinskienė, Brooklyn, N. Y......................
Mrs. E. Alekna, Elizabeth, N. J...........................
Paul Kapckus, Cambridge, Mass...........................
Charles Lacey, Lawrence, Mass...........................
W. Zitkienė, Harrison, N. J..................................
K. Westfield, Dorchester, Mass...........................
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y.......................
J. Yersusevičius, Lawrence, Mass.......................
Ona Kybartienė, South Boston, Mass..................
Frank Duobar, South Boston, Mass...................
Mrs. E. Berzinskas, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. A. Stankus, Montreal P. Q. Canada .........
Mrs. A. Urbokas, Cicero, I1L ................................
Mr. Joseph Povilionis, Hartford, Conn...............
Mrs. M. Digimas, Waterbury, Conn...................
S. Dirsa, Brighton, Mass......................................
V .Verbickas, Providence, R. I............................
V. Morkis, Brighton, Mass...................................
M. Tumasonis, Brooklyn, N. Y..............................
L. Ginkiewicz, Phila., Pa. ....................................
Ona Marcinkevičienė, N. S. Pittsburgh, Pa.......
Joseph Bagdon, Sr., Sunderland, Mass...............
George Puidokas, Brockton, Mass.......................
B. Jakutis, Cambridge, Mass...............................
Paul Waliackas, Bridgewater, Mass...................
Gendrie Yakenevičiūtė, Kearny, N. J...................
Anna Bullen, Gilbertville, Mass...........................
J. Jablanskas, Phila., Pa.......................................
S. Zurlis, Linden JI. J...........................................
Charles Parker, Roxbury, Mass...........................
J. Jasinskas, Cambridge, Mass...........................
Mrs. W. Šimkus, New Britam, Conh...................
R. Latauskienė, Brockton, Mass...........................
Mrs. E. Gudaitis, Chicago, UI...............................
J. Norinkaitė, Lowell, Mass. ................................
Mrs. A. Loli, Brighton, Mass...............................
Mrs. F. Kazickas, Brooklyn, N. Y.......................
Joseph N. Sherry, Lewiston, Maine....................
Mrs. Margaret Werhitzkas, Granby, Conn........
Peter Gudelis, Rochester, N. Y................
Jack Stukąa, Newark, N. J.......................
Mrs. Ona Jekubauskas, Lawrence, Mass. 
Frank Lapinskas, Cicero, m......................
J. Sastavickas, Nonvood, Mass...............
J. Simkevice, Brockton, Mass. ................
Mary Rodell, New York City, N. Y.......
B. Gelusevičius, Worcester, Mass............

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
Į “Darbininko” Administracija.
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DARBININKAS

Nukryžiuoto J”zaus Seserų
Kongregacijos Prieteliams

nuolyną gražiai parėmė ir mū- 
,sų Brocktono šeimininkas, ma- 
yoras p. Joseph H. Downey. Ir 
jam ir policijos viršininkui pri
klauso mūsų dėkingumas.

žodžiu visiems, visiems dir
busiems, prijautusiems, daly
vavusiems ir kuomi nors prisi- 
dėjusiems prie "Labor Day” 

■ pasisekimo seserys reiškia sa- 
Įvo nuoširdžią padėką.

Mišias ir visos Padėkos Die
nos maldas seserys skirs savo 
prietelių labui.

Į Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 
Motina Ligorlja.

avalinės, tai prašome atnešti į 
klubą. Klubas apmoka išlaidas 
už persiuntimą. Paduokite A. 
Raudeliūnui.

Vyt. Ramanauskas.

NORVOOD, MASS.
Pagerbs savo dvasios va Jus
Sekmadienį, spalių 24 d.,
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e 
vai. vakare, šv. Jurgio lietuviu 
par. salėje įvyks ALRK Fede
racijos skyriaus ruošiama? 
bankietas pagerbti kleb. kun 
Feliksą E. Norbutą, jo dvide
šimt metų kunigavimo sukak
ties ir paskyrimo klebonu pro- 
°a, ir taipgi priėmimui pirmo
jo šios parapijos vikaro, bū
tent, kun. Al. Jeniūno.

Tikimės daug svečių knnigv 
ir pasaulionių iš kitų kolonijų. 
Apie savuosius galima tik tiek 
pasakyti, kad dauguma daly
vaus.

dė-
pp. Kneižiui, 
ir Griganavi-

kad mūsų darbams lietu-I kingumą už tai
Kumpai. Peldžiui 

jčiui.
! Visiems aišku
tegalėtų padaryti

Nakryžiuoto Jėzaus Seserys džių trūksta išreikšti mūsų 
žino.
vių labui ir mūsų pačių gyvy- 
biniems reikalams parama atei
na per žmones. “Labor Day” 
pasidarė vienatinė. ypatinga
metuose diena, kurioje ta pa-, lietuvių paramos, 
rama iš geros širdies žmonių 
gausiaisiai mums plaukia. Ne
nuostabu tat. kad tai dienai' 
priartėjus seseryse pradeda 
reikštis lyg nerimastavimas — 
kažin kokį orą suteiks Dievu
lis toje dienoje? Ir. jei oras 
bus gražus, ar lietuvių visuo
menė savo skaitlingu atvykimu 
toje dienoje parodys mums ir 
mūsų darbams aiškų prijauti
mą. ar ne?

Sulaukusios šįmet "Labor 
Day" pamatėme, kaip labai 
mes seserys turime būti dėkin
gos ir Dievui ir lietuvių 
menei.

Šiuomi tat reiškiame 
nuoširdžiausį dėkingumą
Dr. Kazimierui Urbonavičiui ir 
pamokslininkui kun. Bulovai. 
MIC. Kunigams klebonams: — 
Strakauskui. Virmauskui. Ju
rui. Juškaičiui. Norbutui. Ska- 
landžiui. Vaitekūnui, taip pat ir 
savo rūpestingam kapelionui 
kun. Švagždžiui. ir kitiems, ku
rie taip prietelingai kart-kar- nuoširdus dėkų.

LOWH1, MASS.
I

Spalių 10 d. D. L. K. Vytau
to klubo nariai nominavo 1949 
m. valdybą. Nominuoti yra šie 
nariai: į pirmininkus — J. Ru
sas, A. Staniulionis ir V. Pes- 
likas; į vice pirmininkus — J. 
Čepaitis ir Kučinskas; į kasi
ninkus — St. Saulėnas; proto
kolų rašt. — L. Paulauskas. 
Board direktoriai — P. Saulė
nas. B. Baumilas, M. Jenkevi- 

jčius ir J. Kasparavičius.
Rinkimai įvyks lapkričio - 

‘ November 14 d., 3 vai. po pie- 
;tų klubo • salėje. Visi nariai

Amerikoje didžiausioje moterišku kailinių 
firmoje — I. J. FOX krautuvėje dabar eina 
didelis išpardavimas 
SALE. Šiame išpardavime Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės galės įsigyti kailinius papi
gintomis kainomis. Pas mus pasirinkimas yra 
vienas didžiausių ir plačiausių, čia galite gau
ti kailinius nuo mažiausio iki didžiausio saizo.

ANNIVERSARY

I

ViSUO-

Isavo 
prel.

t
I 
j 

kiek seserys > 
be vietinių 

Kiek darbi
ninkų reikia tokią programą 
surengti, kokia buvo surengta 
"Labor Day". Mes seserys ma
tėme koks didelis darbininkų 
būrys dirbo ir dirbo nuošir-

įdžiai. kad ta diena pasisektų. 
Tiems visiems geraširdžiams, 

i kuriems vadovavo "Dienos ren
gimo komisijos” pirmininkas, 
jaunam, gabiam, sumaniam, ir 
nuoširdžiam p. Broniui Bartke
vičiui. ir su jo komisijoje daug, 
daug dirbusioms ponioms Bud- 
reckienei ir Mašidlauskienei ir 
panelei J. Jakavonytei — vi- kviečiami dalyvauti ir balsuoti, 
siems ir visoms didis, didis dė- _________
ku.

Įvairių komisijų darbuoto-ponijos lietuviai sukūrė organi- 
jams: Garsinimo, Svečių priė-iZacįją rūpintis lietuviais trem- 

j 

i 
į 
! 
į 
i 

t

Spalių 13 d. Moterų Sodali- 
eija pagerbė savo kleboną kun. 
F. E. Norbutą, jo gimtadienio 
proga. Komisija parūpino gra
žų "Birthday Cake” ir įteikė 
dovanėlę. Moterys Sodalietės 
sudainavo “Happy Birthday 
Father”.

Bernardas Koraitis

f
Y 
?t 
t
Y
Y t 
f
Y
Y
Y
Y

Prieš kelis mėnesius kios ko-

mimo, Tikietų pardavinėjimo tiniais, kad jie galėtų atvažiuo- 
dovanoms, Pietų ruošimo. Pa- tį į šį kraštą. Tačiau sudaryta 
silinksminimo. Programos ir tt. komisija iki šiol nieko nenu- 
Kiek nuoširdaus darbo pada-■ veikė. Bet jeigu kas nori gau
rė šių komisijų skaitlingi dar- ti informacijų apie lietuvių 
buotojai, ypač parados komisi- tremtinių
ja. kuriai vadovavo ponia B. kreiptis pas kleb. kun. J. Ska- 
Samsonienė. Visiems ir visoms jandį arba pas p. VI. Paulaus- 

-------- *■.........................  ,------ lu
tėmis primindavo savo parapi-l Gilų dėkingumą norime pa-j Mes turime keliolika lietuvių 
jiečiams nepamiršti ir mūsų reikšti apylinkės parapijų ko- tremtinių iš Žaslių ir jie norė- 
paramos. Dėkingos esame taip- misijų nariams už stalų suren- tų a t va žilinti į Ameriką. Pade
gi kunigams vikarams, kurie girną, dovanų suaukojimą, 
kalbomis per radio, darbu, or-už parūpinimą 
ganizavimu ir tt. daug, daug žiuojantiems.
prisidėjo prie šios “Labor Day”( Taipgi esame 
pasisekimo. Visiems aišku, ką visoms Rėmėjų 
reiškia spaudos ir radio galin
ga parama. Labai gražios pa
ramos susilaukėme iš laikraš
čio “Darbininko" ir radio. Žo-

Sekmadienį, spalių 24 dieną 
bus renkami seni laikraščiai 
žurnalai ir bendrai visokis po- 
pieras. Tai bus taip vadinama? 
"paper drive”. Visi raginami 
suristi popierius ir sekmadienį, 
spalių 24 d. prieš 1 vai. po 
pietų padėti ant šalygatvių.

Kailinius galite pirkti išsimokėjimo budže- 
tu, kiekvienai pritaikintu pagal josios aplin
kybių ir sąlygų. Taigi, nelaukite nieko, pasi
naudokite šia progą, nes jau artinasi ruduo ir 
šaltoji žiema.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika- s 
laukite, kad jums patarnautų šios krau
tuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Ko- J 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir ži- OŽRrRf/flflSr 
novas. Per jį pirkdamos kailinius dar vashington street
sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos. BOSTON, MASS.
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HARTFORD. CONN. LEVISTON, ME. užsimojimu artimo meilės dar- 
irbe

apie lietuvių 
atvežimą, tai gali NEI BRITAM, CONN.

Spalių 10 d. pp. A. Manikai 
susilaukė dukrelės, p. Antanas 
Manikas yra antrojo pasaulinio 
karo veteranas. Sveikiname 
šeimos padidėjimu.

su

ir kime jiems, 
autobusų va- į Kiek laiko atgal DLK Vy- 

į tauto klubas pasiuntė kelis 
_________ __________ s tremti- 

ypač niams ir gavo atsakymus.
labai dėkingos siuntinėlius lietuviams 
kuopoms

So. Bostono, kurią taip ener- Tremtiniai labai dėkingi klubui 
gingai ir nuoširdžiai veda 
lūs kun. A. Abračinskas.

Nebe pirmą kartą mūsų vie-

veik- ir tiems nariams, kurie auko
jo rūbus.

Kas turite atliekamų rūbų ir

JOS’J FORM DYLERIS PAŽYSTA JŪSŲ FORDĄ

Pradėkite šią žiemą iš pradžių gerai. Atvesk savo Fordą "atgal 
į namus” dėl check-up ir sutaupysi laiką, rūpesčio ir pinigų 

4-riais atvejais, pasinaudojant Tikru Fordo Aptarnavimu:

Iškilmingos laidotuvės
Spalių 13 d. įvyko iškilmin

gos laidotuvės iš šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažnyčios 
Švč. Marijos kapinėse. Palaido
tas karys Petras Rauckis, ku
ris žuvo kautynėse liepos 21 
d., 1944 m. Guam saloje, būda
mas U. S. Marine Corps. Žuvu
sio kario kūnas buvo parvežtas 
iš Pacifiko spalių 12 d.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
įžymių žmonių, tarp kurių bu
vo ir miesto atstovas, legionie
riai.

A. a. kario Petro tėvelis mi
rė prieš pora metų bejudėda
mas žuvusio sūnelio. Liko dide
liame nuliūdime motinėlė, bro
lis ir sesuo. Lai būna jo vėlei 
amžina dangiška linksmybė, o 
paguoda ir suraminimas velio- 
nies motinėlei ir jos šeimai.

Skaudi sukaktis
Spalių 28 dieną, 5 vai. po 

pietų sueis penki metai kaip 
tragiškai žuvo a. a. Vitalius 
Mičiūnas, p.p. A. ir B. Mičiūnų 
vienintelis sūnelis. Jis žuvo 
gindamas šį kraštą nuo priešų.

Taip praslinko penki skau
daus liūdesio metai. Netekome 
tavęs, brangus sūneli. Bet ne
buvo nei valandėlės, kad būtu
mei mūsų pamirštas — nė šir-

t

1. Fordo Išlavintais Mechanikais
2. Dirbtuvės Užgirtais Metodais

Ateikite

DABAR 

ir 
leiskite 

mums...

3. Specialiais Fordo įrankiais
4. Tikromis Fordo Dalimis.

PAMATYKITE JŪSŲ DRAUGINGĄ FORDO DYLERJ

LOS ANGELES, CAL
šv. Kazimiero Parapijos 

Bazaras Pasisekė
Spalių 10 d. pasibaigė

Kazimiero parapijos bazaras, 
kuris davė §2,300.00 pelno. Šis 
bazaras yra skaitomas vienas 
iš sėkmingiausių. Pelnas padė
tas į naujosios bažnyčios staty
bos fondą. Šv. Kazimiero liet, 
parapijai vadovauja kleb. kun. 
Jonas Kučinskas.

ture-

O.F.M., Greeno

Anna Kaskas
Nesenai Lewistoniečiai 

jo laimės pamatyti Anna Kas
kas, Metropolitan Operos dai
nininkę Lewistone koncerte, 
kurį suruošė Rev. Father Juve
nalis Liauba,
Pranciškonų vienuolyno virši
ninkas.

Mūsų gražuolė lietuvaitė ne- 
gv paprastai gražiai pasirodė. Pir

mu giliu balso tonu užvaldė ir 
pavergė visą auditoriją. Pradė
dama Joan d’Ark arija 
prie komplikuotiškiausių 
ros arijų, kur 
stebėtina jos 
pergyvenimas, 
balsas. Tarp
angliškų nepamiršo ir lietuviš
kų. Svetimtaučiai žavėjosi lie
tuviškomis melodijomis bei lie
tuvių kalbos muzikalumu. Savo 
programos turtingumu

L

ėjo 
ope- 

ryškiai pasirodė 
atmintis, gilus 
retas, nuostabus 
prancūziškų ir

Patvirtinti Planai Naujai 
Bažnyčiai

Šv. Kazimiero parapija jau 
nupirko didelį kampinį žemės 
sklypą 100 x 160 pėdų dydžio, Kaskas pralenkė visus iki šiol 
prie St. George ir Griffith - - -- -
Park Blvd. Arkivyskupas jau 
davė leidimą bažnyčios staty
bai. Planai jau paruošti ir ma
noma, kad greit bus galima 
pradėti statybą.

ALT Susirinkimas ir 
Prakalbos

Spalių 17 d. ALT — Los An-į 
gėlės skyrius turėjo susirinki
mą, kuriame Dr. K. Alminaus- 
kas patiekė įdomią kalbą lietu
vių tremtinių klausimu. Dr. K. 
Alminauskas nesenai atvyko 
iš Schwaebish - Gmund DP 
stovyklos. Jis čia yra pakvies
tas Loyolos universitete dėsty-

Anna

linkime gero pasisekimo. 
Leuistonietis.

BROOKLYN, N. Y.
PADĖKA

dyse, nė sėdint prie mūsų kuk- vokiečių kalbą, 
lauš stalo. Visuomet vaizduo-į -------------
jasi tavo linksmas veidas ir j Turėsime tris Lietuviškas 
skamba ausyse tavo atsisveiki
nimo žodžiai: "Neliūdėkite, tė
veliai, aš sugrįšiu ir vėl būsime 
visi trys kartu; jei mirsiu, at
siminkite, kad vistiek reiks 
kartą mirtį, o aš mirt nebijau”.

Šių penkių metų skaudžiam 
prisiminimui, spalių 28 dieną 
bus atnašaujamos šv. 
Marianapolio Kolegijoj, 
nova Kolegijoj, kur

Į

I

buvusius Metropolitan Operos 
artistus Lewiston’e. 
niečiai negalėjo 
tą vakarą, vis 
matyti ją dar

| n’e.
J Apart dainų,
|kompanistas Archie Black ste- 
■bino minią klausytojų piano 
solo gražiais kuriniais, giliu įsi
jautimu ir ryškiu perliejimu.

Šis koncertas paliko neišdil
domą įspūdį lewistoniečiams. 
iškeldamas lietuvių vardą dėka 
talentingos lietuvaitės gražuo
lės Anna Kaskas. Didžiuojamės 
ir dėkojame!

Koncerto pelnas skiriamas 
Green’o vienuolyno — Porci- 
junkulės koplytėlei praplėsti.

Nuoširdžiai dėkojame Mot. 
Są-gos 29 kuopai už šaunios 
puotos surengimą mūsų 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Dėkojame šeimininkėms 
p.p. O. Dobrovolskienei, M. 
Kivitienei ir P. Grigienei, pa
tarnautojoms, O. Žindzienei. 
Programos vedėjai pirm. M. 
Kivitienei. •

Taipgi dėkojame Mot. Sąjun
gai už brangią dovaną, ir ki
toms. tai yra: M. Kivitienei, P. 
Grigienei, O. Dobrovolskienei, 
O. Maskolaitienei, 
čiauskienei, K. 
Grigulienei, V. 
S. Vitkevičienei 
ir linkėjimus.

Tikrai buvo
suruošta ir slaptybėj išlaikyta.

Mums sunku rasti žodžių, 
kuriais galėtume visiems taip 
padėkoti, kaip mūsų širdis jau
čia. Kad ir paprasti žodžiai, bet 
jie eina iš gilumos širdžių. Tos 
dienos įvykis pasiliks mūsų at
mintyse ir širdyse visados.

Julijona ir Antanas Terebeizai.

M. Arba- 
Damašienei, S. 

Ručinskienei ir 
už sveikinimus

viskas puikiai
Lewisto- 

atsistebėti ja 
pageidauja pa
kartą Lewisto-

žymus jos a-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik* 
raštj “Darbininką”!

Sales?
Šv. Kazimiero parapijai pa- 

i sistačius naują bažnyčią, da
bartinė vieta būtų paversta į 
salę. Iki šiol ji yra naudojama 
pamaldoms ir susirinkimams 
bei bankietams (be šokių). Los 
Angeles tautininkų grupės taip 

mišios Pat ruošiasi įsigyti salę susi- 
Villa- rinkimams ir parengimams. Su- 

velionis komunistėję lietuviai irgi nuta- 
mokinosi ir Kalifornijos Dievo rė statyti savo salę. Taigi, gal 
Motinos par. bažnyčioje, kur būt, kitais meteis turėsime tris 
kun. Robert McGrath, O.S.A., 
buvęs mokytojas, atnašaus šv. 
mišias.

Spalių 29 d., 7 vai. rytą bus 
atnašaujamos trejos šv. mišios 
Šv. Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčioje. Kviečiame gimines 
ir bendrai visus dalyvauti ir 
kartu pasimelsti už mūsų my
limo sūnelio — kario vėlę.

Nuliūdę
A. ir B. Mičiūnai.

lietuvių sales Los Angeles 
mieste.

Kalifornijos Lietuvio 
Koncertas

Lapkričio 21 d. "Kalifornijos 
Lietuvis” ruošia savo antrąjį 
koncertą Los Angelyje. Prog
ramą pildys gabi solistė Flo
rencija Korskaitė. Tą pačią 
dieną įvyks traukimas dovanų.

Skait.

Vyčiai Veikia
Lewiston’o 

kuopa pradėjo 
ropoję maisto 
mės jaunosios

Vyčių antroji 
tremtiniams Eu- 
rinkliavą. Žavi- 
kartos gražiu *-

W.J. Chlsholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas*'

831 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 8286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS OUKTERV DR-JO9 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Urmininke - Eva MarluienS, 

825 E 8th 8t. So Rnston. Mano
Tel So. Boston 1298 

Vlce-Plrmtninkė — Gallftailenč, 
8 Winfi<!ld St.. So Boston Mass 

Prot RaUt - Ona tvaikienS.
440 E 8th St. So Boston. Maso. 

‘Hnansu Rast — B CūnienA.
29 GouM St. W Roxbury Mase 

Tel Parkwav 1R84-W
Iždininkė — Ona Šiauria.

51 Tampa St.. Mattapan. Mase. 
rVarkd»r* Ona Kraaauakaa

11 Springo St So Boston Mana. 
Kaaoa GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St.. So Boston. Mase.
Orą ugi ja aavo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje 488 C. 
Seventh St , So. Boston, Mass.

/įsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raMlnink*.

•V JONO EV BL RASAI RIN89 
ORAUGlJOB VALDYBA

Pirmininkas — Juozas BvagMys
801 6th St, So Boston. Mass 

Vice-Plrmininkaa — Pranas Tuleikla,
702 E 5th St. So Boston Mase

Prot. Raft. — Jonas GHneckte 
5 Thomas Pk„ So Boston Mase

Fui. Raėt. — Aleksandras Ivaška 
440 E Sixth St. So Boston Mass 

fMimnkse Stasys K Gnganavtčius.
899 E. Seventh St. S Boston Mum

Maršalka — O. Krasauskas. 
11 Springer St., So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St. So. Boston. Mass.
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VIETINES ŽINIOS
Aiži

2INUTFS misijas moterys, spalių 4-10 
d.d. Vyrai taip pat skaitlingai

mišios bus laikomos už tėvelio 
Jono vėlę, antros už motinėlės 
Grasildos vėlę, trečios už kuni
go Jono Plevoko vėlę, visų gi
minių — artimųjų ir visas vė
les.

Daktaras ir ponia Valeckai 
kviečia visus gimines ir pažįs-

D ARSI MINTA S
Gavo UžacjMtM LUškns

1
KALBĖS PER RADIO

V L3UO 44

Ieškomas Jocys Leonas, gi- ejo 1 misijas’ sPallų 11-17 j tarnus dalyvauti šiose gedulin-
męs birželio 16 d.. 1926 metais d d' „GraŽiai UnkoSi irSose pamaldose.
Telšių apskrity. 1943 metais 
mokėsi Kauno Kunigų Semina
rijoje. Manoma, kad yra išvež
tas kur į Vokietiją.

Kas turite ar gausite kokių 
žinių apie klieriką Leoną, ma
lonėkite pranešti “Darbinin
kui”.

jos bernaičiai ir mergaitės, ku
rių misijos baigsis šeštadienį 
8:30 v. r.

Iš toli atvažiavę prieteliai bus 
pavaišinami.

Misijos. Skaitlingai lankėsi j

DAKTARAI

Skaitlingiausiai eina tai į i 
jaunimo misijas, kurios baigsis' 
sekmadienį, 2:30 v. p.p. Per, 
šias misijas randasi daug ir! 
atsivertėlių. Džiaugiamės, kad 
misijonieriams T. T. pasijonis- 
tams, kun. Gabrieliui ir kun. 
Geraldui taip sekasi vesti šių
metų misijas, šv. Petro lietuvių žinosime, 
parapijoje. niame parengime,

Kas Bus Išrinktas 
Amerikos Prezidento?

«------------- ------------------------------ .
ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OFTOMETRISTAS
515 E. Broadway

8o. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
•ettadieniais nuo 2 iki 8-tal.II

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

Visiems įdomu, kas bus iš
rinktas Amerikos prezidentu, 
Truman ar Dewey? Kiek balsų 
gaus komunistų remiamas kan
didatas VVallace? Tą viską jau 

“Darbininko” meti- 
kurs įvyks

į lapkričio 6 d., reiškia, tuoj po 
prezidentinių rinkimų. Tai bus 
pirmas parengimas po tokio 
svarbaus įvykio — prezidenti

enių rinkimų. Todėl visi ruoški
tės ir dalyvaukite jame. Pasi- 

I gerėję linksma “Musical Show” 
■ laike šokių galėsime pasidalyti 
savo mintimis ir apie ką tik 

^praėjusius balsavimus.
Todėl lapkričio 6 d., šešta-

Ponia Alena Janeliūnienė, 
kurios sūnus, karys Steponas 
tragingai žuvo traukinio nelai
mėje Korėjoje, šiomis dienomis 
gavo užuojautos laišką nuo 
Korėjos Respublikos Užsienių 
Reikalų MmiMerio. Jis rašo, 
“Tragiška nelaimė, kuri ragina 
rašyti šį laišką yra gilus užuo
jautos jąiiMUSS Visos Korėjos 
tautos. Mes norėtume, kad bū- 
t ų mums gėlimą palengvinti 
Tamstra skausmą. Mūsų užuo- 
jauta Tamstos nuliūdimo va
landoje yra širdinga ir tikra. 
Tamstos nuliūdęs, T. S. Chang, 
Užsieniu Reikalu Ministeris”.

Kitą ušuojąųtos laišką gavo 
nuo Generolo John B. Coųltęr, 
kuris vadovauja Amerikos Ka
riuomenę Korėjoje- Laiškas 
buvo sekančio turinio: “Ger
biamoji popia Janeliūniene: 
Nuo savęs ir visų mano vado
vaujamų Jungtinių Valstybių 
Kariškų jėgų Korėjoje, aš pa
reiškiu Tamstai mūsų giliau
sią ir širdingiausią užuojautą. 
Nors žodžiai yra 
laiku, mes norime 
sakyti apie mūsų 
pranešti Tamstai,
mintis buvo nuolat su Tamsta 
nuo tos tragiškos traukinio ne
laimės. šeštadienį, rugsėjo 18- 
tą dieną, buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos čia Seoul, 
Korėjos, už Tamstos sūnų. 
Aukščiausios militarės pagar
bos buvo suteiktos tiems vy
rams, kurie žuvo. Aš pridedu 
tų ceremonijų programą. Ko
rėjos Respublikos prezidentas, 
Syngman Rhee su Ministeriu 
Pirmininku ir Užsienių Reikalų 
Ministeriu dalyvavo iškilmėse 
ir išreiškė savo liūdesį ir visų 
Korėjos gyventojų. Gerb. John 
J. Muccio, Prezidento Trumano 
atstovas Korėjoje taipgi daly
vavo. Aš kalbėjau vardu kariš
kų pajėgų ir bandžiau išreikš
ti mūsų liūdėsi dėl to likimo, 
kuris ištiko šiuos vyrus, kurie 
mirė garbingai tarnaudami 
Jungtinėm Valstijom. Atsimi
nimas jų ragins mus pašvęsti 
savo gyvybes, kad iškelti Ame
rikos palikimą ir sudarymui 
laisvo, teisėto ir taikingo pa
saulio”.

bergždi šiuo 
Tamstai pa- 
jausmus, ir 
kad mūsų

ŠOU 2712 Ros. BIG 9013

Dr.J.CSeymeur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. BrafiAray, 
So. Boston, Mase.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i 
i

Parengimai. Sėkmingoms mi
sijoms užsibaigus, randasi vi
sokių parengimų. Štai jų kele
tas.

Spalių 31 d., 3 v. p.p., baž
nytinėje salėje. W. 5th St., į- 
vyksta misijų vakaras paremti 
kun. Svirnelio darbą, Indijoje. 
Bus kalba, judami paveikslai 
apie didelį jaunimo prietelį šv.
Joną Don Bosco, ir kiti dalyke- dienį, Municipal Building So. 
liai.

i Lapkr. 6 d.. 7 vai. v.. Muni
cipal salėje, bus prašmatnybių 
programa “Darbininko” nau
dai.

—
i Lapkr. 14 d., 9 v. r. yra gie
damos šv. mišios Lietuvos 
Dukterų draugijos intencijai.

3 v. p.p., šios draugijos va
dovybėje, kun. Kazys Jenkus 
laikys iliustruojamą paskaitą, 

i 9 v. r. dalyvaus šv. mišiose, 
eis prie Sakramentų ir Šv. Var
do draugija. Po tam ji turės 
viešus pusryčius su programė
le.

Bostone, 7 vai. vakare visi pa
simatysime ir pasilinksminsi
me “Darbininko” šauniame pa
rengime.

Kunigas Suteikė Savo 
Broliui Paskutinius 

Sakramentus

iš Šv.

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lapkr. 21 d.. 3 v. p.p., baž
nytinėje salėje. W. 5th St., Šv. 
Petro parapijos Dramos Rate
lis suvaidins veikalą.

Lapkr. 13 d., parapijos salė
je. E. 7th St.. rengiama. Mote
rų Sodalicijos vadovybėje, di
delė Whist party.

Kun. Paul Galivan, 
Povilo par. bažnyčios, Dorches- 
tery, pašauktas į ligoninę su
teikė savo mirštančiam broliui, 
Frank Gallivan. 44 m., pasku
tinius Sakramentus, kurs mir
tinai susižeidė automobilio ne
laimėje Blue Hills Parkway.

Su juo važiavo ir jo žmona, 
kuri taipgi sužeista, kuomet jų 

■automobilis atsimušė į medį.
Gallivan buvo manadzeris 

First National krautuvėje, Ma- 
ttapan, Mass.

Vos Nenušove Policmono

*✓<
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Lapkr. 20 d., Vyčiai rengia 
pasilinksminimų vakarą.

Gruodžio 12 d., 7:30 v. v.,
Patrick Gavens mokyklos salė
je moterų sodalicijos, merginos 
sodalicijos ir choro vadovybėje, 

jVAIROS SKELBIMAI ! rengiamas nepaprasto grožio

: Iškilmingas atminimas. Dak
taras Edwardas Valeckas ir jo 
žmona Jadvyga kelia nepapras
tai iškilmingą pirmų metinių 

; atminimą savo tėvelio a. a. Jo
no Valecko mirties. Jis užsakė 
trejas šv. mišias, kurios bus 
atnašaujamos trečiadienį, spa- 

I iių 27 d., 8 v. r., Šv. Petro pa- 
I rapijos bažnyčioje. Vienos šv.

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broad way 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

*■

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Dviem Bostono policininkam 
bandant suimti du banditus 
South End sekcijoje vienas iš 
jų buvo įrėmęs revolverį į po
licininko pilvą, tik dėka suge
dusiam revolveriui jis liko ne
peršautas.

Banditai Jasper Simon ir Le- 
onard Sadowski suimti.

Lankėsi

1

/«

IUžsisakykite Toniko Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams

Grafton Avė. bliagtoa. Mom.

LUL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

bkbkbb n n ui ii > mu
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I

las, iš Garliavos vi., Kauno a., - 
gyv. gal Ansonia.

VIZBARAS, Petras, ir jo 
brolis, iš Šimonių’ vi., Panevė
žio ap.

VOSYLIUS, Pijus, iš Paeže
rių km., Vilkaviškio ap.

VOZBUTIENĖ - Stankūnai- . 
tė.

VYŠNIAUSKO, Prano, ir jo 
žmonos Zazinskaitės, Veroni
kos, kilusių iš Aluntos vi., U- 
tenos ap., giminės ir pažįsta
mi prašomi atsiliepti.

VENGELLAUSKAS, iš Kiau- 
lėnų km., Subačiaus vi., Pane
vėžio ap.

VOVERIENĖ - Urbutytė,
; Monika, iš Kuturių km., Jur- 
I barko vi.

“Darbininko” Minstrel Show ir 
Šokių, kurie įvyks šeštadienį, 
lapkričio - (Nov.) 6 d., Munici- 
pal Building salėje, So. Boston, 
Mass. Rengimo Komisijos pir
mininkė ir įžymi visuomenės 
veikėja, kurios vyras A. J. Na- 
maksy turi real estate ofisą, 
409 W. Broadway, šeštadienį,

Mrs. Catherine Namaksy,
spalių 23 d. kalbės per Lietuvių 
Radio iš WESX — 1230 kilo
cycles. Kviečiame pasikiausyti.

į 
I 
I
I 
t
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Mrs. C. Namaksy kaipo “Dar
bininko” metinio parengimo 
komisijos pirmininkė daug dir
ba, kad Minstrel ir Šokiai pil
nai pasisektų.

Lietuvs Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

(Pieta) - Skri-j SILICKAS, Tadeušas, iš 
iš Akmenėlių doniškių km., Joniškėlio

Bal-
vl.,

Rap.

Susirinkimas

Pirmadienį, spalių-Oct. 25 
vai. vakare,

d.,
South Boston 

F ir We8t Sixth

savaitę lankėsi “Darbi- 
p. Councilman’as Ber- 

ir p.

Šią 
ninke” 
nardas C. Jenuss ir p. Carl 
Sax, komisijonierius. Jiedu bu
vo atvykę į Bostoną dalyvauti 
Public Works seime, kuris įvy
ko Copley Plaza viešbutyj.

Councilman’as Bernardas C. 
Jenuss yra pirmas lietuvis už
imti tokią atsakomingą vietą 
Keamy. N. J. miesto valdžioje.

Lapkričio - November 2 d. p. 
Bernardas C. Jenuss yra vėl 
kandidatu į tą pačią vietą. Mes 
linkime jam geriausių sėkmių.

Būdamas Bostone, turėjo 
progą pasimatyti ir su kitais 
savo 
p-les 
nelę 
ties”

8
Boy’s Club,
Sts., So. Bostone. Šio susirinki
mo tikslas geriau susiorgani
zuoti ir gauti daugiau darbi- 
ninkų-ių Community Fondo va
jui.

Kviečiami visi So. Bostonie
čiai ateiti į tą susirinkimą ir 
prisidėti prie to labdaringo 
darbo.

Mrs. Henry Schopp,
Director of South Boston 

District.

das 
lūs 
jos 
Šv.

pažįstamais. Jis suėjo 
Feliciją Grendelytę ir A- 

Marks. Pirmoji yra “Vy- 
redaktoriaus pagelbinin-

kė, o antroji — L. Vyčių N. A. 
apskrities sekretorė.

Pažymėtina, kad p. Bernar- 
C. Jenuss yra labai veik- 
Kearny - Harrison parapi- 
organizacijų veikloje- Yra 
Vardo draugijos narys.

Carl Sax yra švedas. Lietuvis 
— Jenuss paskyrė Sax — šve
dą komisijonierium. p. Bernar
das C. Jenuss yra labai gabus 
ir energingas veikėjas ir politi
kas. Tvirtai tikime, kad jis bus 
išrinktas kitam terminui. To 
mes jam linkime.

Balsuokite Ant Trijų 
Beverage License 

Klausinių

YČAS, Jokūbas, sūnus Jur- .. 
gio, iš Juodžionių km., Biržų _ 
vi., prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus bei asmenis kilu
sius iš Juodžionių kaimo.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti;
Consulate General of Lithuama •• 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

IVAIROS SKELBIMAI

Res. Šou. 372S Šou 4618

UthiHnin FmHure Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dieta nce 
Moving

326 -828 W. Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.PLETIENĖ

kytė, Magdė,
km, Darbėnų vi., Kretingos a. Į Biržų ap.

POCEVIČICTE. Justina, iš j SKRIKYTĖ - Pletienė (Ple-
Sudintų km., Mažeikių ap. ta), Magdė, iš Akmenėlių km., 

POCZIUS, Jonas, iš Lyverių, Darbėnų vi., Kretingos ap. 
Klaipėdos ap.

RADVILAS, Jonas, iš Šiau-.
riškių km., Gaurės vi., Taura- km., Gaurės vl„ Tauragės ap. 
ges ap* „ - . į SPUDVILAS, Jonas, iš Vė-

RAMANAUSKIENĖ - Gale-'žaičių km.. Gaurės, vi, Taura- 
jūtė, Petronėlė. ges ap.

RAZMAITE - Maziliauskie- STALAUSKIENĖ - Flotovai- 
nė, Rozalija, iš Naumiesčio vi., tė. Seimą, iš Tauragės, 
Tauragės ap.

RIMKUS, Jonas.
km., Tauragės vi.

RIMKUS, Juozas,
km., Tauragės vi.

RUTKAUSKIENĖ
daitė, Barbora, iš
km., Židikų vi., Mažeikių ap„ ir 
vyras Rutkauskas, Juozas.

SARAPIENE, Aneė, iš Ger- iš Kančninų km.. Meškučių vi., 
vičių km., Batakių vi., Taura- Šiaulių ap. 
ges ap.

SCHVVARZ - Lanis, Helena. į
iš Lietuvos.

SEKLINSKAS, Julius ir Ka
zimieras, iš Žagarės, Šiaulių a.

ŠEPORAITYTĖS, Petronė ir
Uršulė.

SIAURUSEVIČICTĖ, bei ki
ti giminės Onos Siaurusevičiū- 
tės - Aukštakainienės.

ŠLIOŽAS, Jonas, iš Kibgirio 
km., Šaukėnų vi., Šiaulių ap.

ŠKAČKAUSKIENĖ - Kilčau- 
skienė - Galejūtė, Leokadija.

GRABO RIAI
Justina, iš

SPUDVILAITĖS, Ona, Petrė 
ir Pranciška, iš Milgaudžių

ras Stalauskas,
iš Pajūrio Rokiškio, ir dukterys

■ Regina Philip, gyv.
iš Pajūrio Aires. Argentinoje.

į STANKEVIČIENĖ,
- Milvy- Kalifornijoje, našlė

Skliaustės Stankevičiaus.
ŠUKYS. Kazys ir jo vaikai 

Pranas, Alfonsas ir Birutė, kil.

ir vy- 
Leonardas, iš 

Hilda ir 
Buenos

Elena, 
daktaro

TUMOSA, Vincas, iš Šiaulių.
URBUTIS. Pranas, iš Kutu

lių km., Jurbarko vi.
URBUTYTĖ - Voverienė. Mo

nika, iš kuturių km., Jurbarko 
vai.

VASILIAUSKAITĖ, 
Liudviko.

VEDLUGA, Povilas, 
teikiu km., Kupreliškio 
Biržų ap.

VALYS, Antanas ir 
Uršulė, iš Kretingos.

VELIČKA - Velutis,

duktė

iš Girs- 
parap.,

Valytė,

Myko-

SBarase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborlus-Balsamuotojaa 
Turi Notaro Teima

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tol. SOUth Boaton 2590
SOnaui gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 2537

Vi

C A S P E R
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase.

Joseph W.C
(KASPERAS)'

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balaamuotojaa 

NOTARY PJJBLIC 
Patarnavimai Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boaton 1437 
ŠOU Boston 3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. MainSt.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balaamuotojaa 
Patarnavimas Dieną Ir Nakt| 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. Brockton S-15SO

Balsuotojai turėtų kreipti 
dėmesio ant trijų beverage li
cense klausimų, kurie pagal 
tvarką šiais metais pasirodys 
ant balloto. šiais balsavimais 
351 miesto ir miestelio piliečiai 
turės išspręsti, ar palikti val
džiai kontroliuoti aleoholinių 
gėrimų pardavimo kontrolę, 
kuri yra tvarkinga, ar grįžti 
prie prohibicijos, kuri neša 
žmonėms daug visokių blogy
bių ir nelaimių. Iš ekonomiš
kos pusės, taipgi prohibicija 
neša didelius nuostolius, nes iš 
aleoholinių industrijų negauna
ma taksais įplaukų.

1946 metais virš 
jono Masąachusetts 
tuo klausimu visai
Tas dėmesio nekreipimas, gali 
vėl privesti prie prohibicijos, 
kuri yra labai nuostolinga. SkL

i

Pigs Knuckl" Vakarienė
Rengia Dorchesterio Liet. PU. Klubas 

Spalių • Oct. 24,1948 
Sekmadienį, 5 vai.

1811 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.
/____________

Galiausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojns
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-S-6434.

pusės mili- 
balsuotojų 
nebalsavo.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroertway
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletokn, F. E. a^MtakM 
Oratoriai Ir Salta m uoto Jai.

Patarnavimu dieną ir naktį- 
Koplyčia •ermanlme Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 06 »6

r



DARBININKAS

KRIKŠČIONIŠKOJI 
ŠEIMA

Pradžia 3-čiame pusi, 
mose? Perdaug 
nori savaip gyventi, 
ti daug pinigų, 
namus, 
ir nebūti 
kučin kasdieniniais 
pesčiais. Tiesa, kai kurios gi svetimoteriauja”, 
šeimos, iš vienos ar kitos! Įvairių valstybių leng- 

negali turėti' vapėdiškas žiūrėjimas į 
vaikų, dėl kūniško nesvei- divorsus daug prisideda 
kūmo, bet daugumoje, ve- prie didelio skaičiaus di- 
dusleįi gali turėti daugiau vorsų. Ten. kur yra mažos 
ar mažiau šeimos.

Kur šeimoie dirba moti- vorsu progos yra bėga'o 
ra. nėra laiko susilaukti didelės.
vaiku. Kur gimdymo su- vienos ar kitos šeimos r.a- 
trukdvmai yra vartojami, rr’ oriveda prie divorsų. 
kur neištikimumai randa- Bet svarbiausia priežas- 
si, ten Dievas nelaimins tis (nesutikimų ir persi- 
šeimų su vaikais. Ir kaipo skyrimų šeimos gyveni- 
gydytojas, galiu pasakyti, me) yra savymeilė tėvų, 
kad gimdyt eina mote- per kurią įeina nesutiki- 
rims į sveikatą, ir didelės mas. Per daug moterų no- 
šeimos motinos 
žesnės. O 
garsiausi 
paeina iš 
Didesniose 
gali augti 
linksmesni tarp brolių ir mo, nes skirtumai tikybos 
seserų. j dažnai priveda prie įvai-

Negalima sakyti, kad y-.rių nesutikimų.
ra daugiau išdykusių vai-į Tėvas ir motina mote- 
kų iš didelių šeimų, nes rystėje turi atsiminti, kad 
teismų rekordai, parodo, “vyras turi trūkumų, bet 
kad mažų šeimų vaikai moteris irgi savo trūku- 
dažniau būna suimti už mus atsineša į gyveni- 
prasikaltimus. įmą”. Viens ir kitas turi

Bandvkime surasti prie- vadovautis krikščioniška 
žastį tokio didelio skai- meile ir kantrumu. Tarp 
čiaus divorsų šiais lai- visų šeimos rūpesčių reik 
kais.

Paprastai, žmonės nesu- riautų namuose. Kur nėra 
pranta, kad divorsai gau- taikos namuose, ten šeto- 
ti kortuose yra tušti ir nas pradeda savo baikas

beverčiai Dievo ir Bažny- 
vedusieji čios akyse, nes Išganyto- 

ture- jas sako: “Kiekvienas, ku- 
puošniusris apleidžia savo moterį 

visur linksmintis:ir kitą veda, svetimote- 
aosunkinti vai-:riauja, ir jei moteris vy

ru- rą apleidžia vesti kitą, ir-

priežasties.

ar be vaikų šeimos, tai di-

Paleistuvavimas

I
I 
t

yra gra- ri tvarkyti savo gyveni-1 
daugiau, mą ir uždirbti savus pini-, 

Nori gyventi taip 
j šeimų, gražiai, kaip kaimynai, 

šeimose vaikai į Maišytos moterystės tu- 
s veikesni ir r i mažiau vilties pasiseki-

kas
pasaulio vyrai gus. 
didelių

New York’e Centrai Parke buvo surengtas 
žuvavimo kontestas vaikams kuriame dalyvavo 
apie 200 vaikų ligi 16 metų amžiaus. Paveikslas 
parodo tik ke’is, kurie kantriai laukia “bite”. 
Laimėtojams buvo skirta trys gražūs meškerykš- 
čiai. Pirmą dovaną laimėjo 13-kos metų vaikinu
kas, kuris sugavo didžiausią 8-nių uncijų žuvį.

Pradžia 4-tame pu*'. 
Nuo ryto 6 vai. iki 9 vai. vak. 
kaip per Novenos pamaldas 
taip per liuesus laikotarpius 

į šimtai žmonių garbino Jėzų
Švč. Sakramente. Rytais 9 vai. 
mokyklos vaikučiai giedojo per 
šv. mišias. Išpažintis buvo 
klausomos per visas tris die-

8
•* gražų rc.l~k.į ka.€.:?.arių.’jau, kad filiaskas apsičrjė pa- čių, Jrurie įvyko mūsų parapi- 
Past eilė jau. kad 1949 m. k-len- j gaminti 500 svarų dešrų, tad jos gyvenime, nežiūrint kokių 
doriuje yra pažymėtas naujas valgių užteks visiems, 
klebonijos telefono numeris —I —
MUlberry 6090. Tai pirmutinė 
permaina į daugiau negu 30 

įmetu laiko. Visi Raltimo.ės lie- 
, tuviai
1 mainą

turėtų šią telefono per- 
pasižymėti.

ŠIS - T*S
Lilė Valeečkaitė nustebi

no visus savo paž'stamus at
likdama šv. kelionę į Romą su 
J. M. Arkivyskupo Cushing va
dovaujamais šventkeieiviais. Ji 
matė šv. Tėvą rugsėjo 1 d. Toj 
audiencijoj ji gavo Kristaus 
Vietininko palaiminimą ne tik 
savo tėveliams ir giminei s bet 
parapijos kunigams ir visems 
šv. Alfonso parspiios :mo- 
nėrrs. B"tų labai įdom” dau
giau žinoti apie p-lės Va’.čeč- 
kaitės įspūdžius įgytus jos ke
lionėje po Europą.

i Šią savaitę buvo išsiųsti laiš- 
. kai parapijiečiams su Oisterių 
Rosto bilietais. Ši pramoga po 
globa švč. Vardo
įvyks antrą lapkričio mėn. sek
madienį, Nov. 14 d. ir kaip gir-' 

I 
Į 
I

I 
I 
I

vyrų dr-jos

ne niek|i kalba
apie tabaką •. .

Rūkymo
Rūšis

kurią galite

■ten nesusipratimų Valerijonas 
visuomet buvo ištikimas baž
nyčiai ir jos kunigams. Tai y- 
ra didžiausia Valerijono Straz- 
dausko garbė, gražiausia jo 
aureolė. Sveikiname jubilijatą.

Serga: Meškauskai abudu 
gyv. Albemarle St. Lukšienė 

Kostumausklenė 
Barbora KJevee’rien*,

Katekizmo pamokos vaiku
čiams lankantiems viešas mo
kyklas yra laikomos kas sek
madienį po mišių 8:30 v. ryte. 

(Visi tėvai yra raginami savo 
j vaikučius atleisti į šias pamo- Serga: Meškauskai 
kas. gyv. Albemarle St.

Teko nugirsti, kad lapkričio Veronika,
7, 8 ir 9 dd. turėsime svečią Magdė, 
vyskupą mfsų bažnyčioje J. M. Karpavičius, Rašlevičienė Ago- 
vyskupą Gerow iš Natchez, ta. Visi apgailestauja, kad ne- 
Mississippi. Jo vyskupija api- galėjo ateiti į 40 valandų atlri- 
ma visą valstiją, ir joje randasi dus. Visus suramino kunigų 
gal daugiausia juodžių, 
kviestas mūsų kleb. kun. dr. 
Mendelio jis papasakos apie sa
vo vyskupijos misijų reikalus.

Klebonas begalo džiaugiasi 
užuojauta rodoma tremtiniams, 
nes nespėjo pagarsinti, kad ga
lima gauti blankas klebonijoje 
kaip penkios šeimos atėjo jas 
išpildyti kad atgabenti savo gi
mines iš stovyklų Vokietijoje. 
Tai yra gailestingumo darbas,'r, . . ,, .., . ... s Kareivių Motinų rengiamą puo-
kunuo kiekvienas lietuvis-lietu-1 . , tą.

Baltimorės lietuviai - vyrai 
Kristaus Kera-

kimiai
Pa- atsilankymas su šv. Komunija

Kareivių Motinų Draugija pi 
vadovybe ponios Tamašauskie
nės kviečia visus lietuvius į j t 
rengiamą vakarienę Lietuviu 
svetainėje sekmadienį, spaliu 
24 d., 5 vai. po pietų. Jei kas 
yra vertas visiškos* paramos 
tai ta Motinų Draugija, kuriu 

. sūnūs kariavo už mūsų laisvę, 
visi lietuviai - lietuvės į

vė turėtų susidomėti.
Teko nugirsti, kad įžymusis nepamirškite

dėti sutrauks gal daugiau negu veikėjas ir vienas iš stipriausių liaus šventės. J. E. Arkivysku- 
1,000 svečių. Kun. Antanas parapijos šulų Valerijonas pas tikisi kad bent 200 vyrų iš 
Dubinskas, Strazdauskų broliai Strazdauskas baigia 50 metųįšv. Alfonso parapijos dalyvaus 
Valerijonas ir Antanas, Kons- amžiaus. Lapkričio mėn. Vale- 
tantinavičius Julius, Kašinskas rijonas sulauks puse šimto. 
Juozas, Wilchinskas Kazys, Per tą laiką tik Dievui tėra ži- 

! Feliksas Rėkus ir kiti sudaro noma tie darbai kuriuos jis nu
rengė jų štabą. Šeimininkės ir veikė šv. Alfonso parapijos 
muzika jau parūpinti. Girdė-, naudai. Nežiūrint įvairių kivir-'

į nas beveik be pertraukos ir 
tūkstančiai priėmė šv. Komu
niją. Antradienį vakare, atlai
dų užbaigoje dalyvavo apie 14 
kunigų tarp kurių matėsi du 
prelatai. Per visas tris dienas 
oras buvo rinktinas, saulėta, 

; vėsi bet ne šalta, taip kad ir 
liguisti galėjo atsilankyti į šv. 

i Alfonso bažnyčią pasinaudoti 
■ Dievo teikiamomis malonėmis. I
1 Klebonas kun. dr. Mendelis 
antradienio vakarą dėkojo Die
vui už Jo palaimą atlaidų eigai.

i 
I

I 
prižiūrėti, kad taika vy- vaidinti ir nesantaika at

siranda.
• Ispanijos Karalius Pily- , 
pas, žiūrėdamas į savo 
Žmoną, gulinčią karste,! D€k°j° > visiems žmonėms už 
taip įsireiškė: “Tai yra prisidėjimą atiduoti tinka- 
pirmas skausmas, kurį j sarb? raūsl* ^ganytojui
mano žmona yra man su-!švč- Sakramente, 
teikusi per 31 metus”. ! —-—-—

Pamaldumas ir gražus Į Kalėdojimas
pavyzdys visad turi vy-1 Metinis šv. Alfonso bažnyčios 

i riauti šeimos gyvenime.: parapijiečių lankymas jau pra-; 
Dievas davė vaikus tė- dėtas. Pereitą savaitę visi trys 
vams, ne kad padidintų kunigai vaikščiojo po parapiją 
skaičių prakeiktų, bet kad ir aplankė lietuvius gyvenan- 
padidintų skaičių šventų čius Curtis Bay, Belair Road, 
danguje. ' Morrel. Washington

| Katalikiškas auklėjimas Park miesto dalyse.
prasideda namuose, tėvų 
globoje. Ir tada katalikiš- kad bus 

i kas auklėjimas, kuris yra aplankyti 
: pradėtas namuose, turi mieste 
toliau būti mokinamas, 
mokykloje. 
mokyklose 
bus pagilintas ir išvysty
tas. Auklėjimas vien tik 
kūno ar proto be auklėji
mo sielos, negali būti sėk
mingas. O katalikiškos 
mokyklos auklėja ne tik 
protą ir kūną, bet lavina 
it sielą.

Geri, gražiai

I

ir Carrol
I

paskelbta, 
pastangos1 

pačiam I 
Hollins, W. 

Washing-

Sekmadienį buvo 
dedamos 

lietuvius 
namuose, turi mieste kaip tai 

būti mokinamas Lombard, Portland,
Ten, katalikų ton Blvd.. Paca, Fremont, Par- 

išauklėjimas

šv. valandoje, kuri bus laiko
ma Katedroje, sekmadienį, spa
lių 31 d., 8 vai. vakare. Vyrai 
neapvilkite savo ganytojaus. 
Rodykite meilę ir ištikimybę 
Kristui Karaliui.

AtspausdHnias Redakcinio 
Straipsnio iš

į priešė ,
1 tomo
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patirti

/Z.

I 
kin, Penn Fulton, Stricker ir! 
kitas gatves. Klebonas iš šaky-1 
klos dėkojo žmonėms už jų j 

' mandagų priėmimą ir aukas j 
suteiktas bažnyčios reikalams. ‘ 

Kalėdojimo darbas yra sun-i 
kus ir vargingas, tačiau mūsų i 
klebonas yra nusistatęs, kad; 

i tai yra vienas iš svarbiausių j 
Geri, gražiai išauklėti pastoracijos darbų. Jau 20 į 

vaikai visad bus tėvų di- metų kaip jis Baltimorėje. Jis 
delis džiaugsmas, pasidi- buvo pirmutinis surasti ir su-1 

'džiavimas ir malonumas, rašyti šios kolonijos lietuvius! 
Toki vaikai bus tėvų pa-.:~ J--------—:----- -
guoda senatvėje.

1 Duokite savo vaikams, 
tiek mokslo, kiek jūs gali- i 
te ir kiek pinigai leidžia,! 

ines niekad nesigailėsite tų 
pinigų.

Daugiau laiko praleiski
te su savo vaikais. Rūpin- 

reikalais ir 
Dažniau leis- 
susirinkti na- 

pasilinksm i n t i. 
kad būtų

vietoje “Treatment
Rūkykite OLD GOLDS

kitės jųjų 
veiksmais, 
kitę jiems 
muose 
Reikalaukite, 
parapijose tokie parengi- 
mai, kurie patrauktų jau- 
n imą linksmintis parapi- 
jos rūmuose. Prižiūrėkite, 
kad atliktų savo bažnyti
nes pareigas. Patys daly
vaukite draugijose ir 
kvieskite juos prisirašyti 
prie įvairių draugijų... į

Tokiu būdu ir taip gy
vendami išvengsime di- 
vorso.

ir dar nevienais metais jis ne
apleido to metinio lietuvių lan
kymo. Kaip jis taip 
gai apgailestauja, 
trumpą laiką gali 
kiekvienoje šeimoje, 
vakarą turi pasiskyrę aplanky
ti po 30 ir kaip kartais 40 šei
mų.

Yra vilties, kad šis parapi-i 
jiečių lankymas bus užbaigtas' 
prieš Adventus. Atsilankant ' 
mūsų kunigai atneša plotkeles

i

kiti kuni- 
kad tik 
praleisti 

nes kas

I

* u.s. •
SKURITY
aBONOS J

Gimdymo Kontrolės Klausimas Yra Klastingas
■A ABARTINEJE pavojingoje va- 
B / landoje mūsų šalies istorijoje, 

kada bedieviški papročiai nai
kina tiek daug civilizuoto pasaulio 
užjūryje, ir vieningumas ir bendra
darbiavimas namie taip reikalingas 
kaip niekados visoje mūsų istorijo
je, skandalingas yra, kad koks klau
simas taip tikrai baisėtinas neap
skaičiuojamai visuomenės daugumai 
kaip Teisėta Gimdymo Kontrolė pa
sirodytų balsavimo lapeliuose Lap
kričio mėnesį Massachusetts valsty
bėje, kuri visados gerbdavo religiją. 

Tasai papiktinantis pasiūlymas, 
pavadintas Question No. 4, skaitosi:

ĮSTATYMAS PRADEDAMOJO 
PAPRAšYMO PASIŪLYTAS 

Ar pritariate įstatymui apačioj 
sutrauktai, kuris buvo nubalsuotas 
Atstovų Rūmuose 84 balsams užta
riant ir 130 balsams priešinant, ir 
Senate 15 balsams užtariant ir 22 
balsams priešinant?

SANTRAUKA
šitas įstatymas sutaisydamas Vi

suotinius Įstatymus (Trisdešimtme- 
tinės išlaidos)Skyrių 272, Sekcija 21 
užtikrina, kad reikalavimai Sekcijų 
20 ir 21 to pačio skyriaus 272, ku
rie skelbia kaipo nusižengime rekla
muoti arba duoti informacijų kas- 
link įsigyjimo priemonių n nsisau go
ti nuo nėštumo arba pradėjimo ne
bus pritaikomi gydymui arba recep
tams duotams vedusioms moterims 
per registruotus gydytojus dėl gy
vybes ir sveikatos apsaugojimo.

Bet vos bus ta lengvai supranta
ma kalba kurį vidutiniškas balsuo
tojas kurs praleidžia penkias minu
tes balsavimo vietoje turi demokra
tišką teisę laukti iš laisvos valdžios 
balsavimo lapelio.

Jeigu vidutiniškas balsuotojas įta
ria mėginimą jį įvilti balsuoti “taip” 
kai jo sąžinė diktuoja “ne”, žmonės 
kurie turi atsakomybės dėl šitokio 
pavojingaus dviprasmiško klausimo 
pristatymo galės tik save kaltinti 
jeigu balsuotojas kitur balsavimo 
lapelyje išreikš savo nepasitenkini
mą.

Ne vieną kartą Klausime Num. 4- 
tame nevartojamas pavadinimas

■7?

“Gimdymo Kontrolė” (Birth Con- 
trol). KODĖL?

AR GALĖTŲ BOTI KAD ATKAKLI 
MAŽUMA KURI TAIP GALINGAI 
STENGIASI įVYKDINTI ŠITĄ PAPRO
TĮ, KUR| NET BEDIEVIŠKI RUSAI AT
METĖ, BIJOSI SAKYTI “GIMDYMO 
KONTROLĘ” KADA JIE REIŠKIA 
“GIMDYMO KONTROLE"?

Klausimo Num. 4-to santraukos išreiš
kimas yra toks ka gaištų balsuotojus su
klaidinti duodamas įspūdį, kad dabartinės 
teisės suvaržo gydytojus ir gręsia vedu
sių moterių gyvybei.

Bet pati Legislatūra tai prieštarauja 
officialiame DAUGUMOS raporte Su
jungto Viešos Sveikatos Komiteto, prie 
kurio raporto pasirašė vienas Senatorius 
ir aštuoni Atstovai. Štai k* sako:

“Nesame patenkinti kad pakankamas 
aprūpinimas vietos sveikatos padaro tokį 
įstatymą reikalingą. Priešingai, mes esa
me tikri, kad visai nėra tokio reikalingu
mo.

“Yra mūsų tolimesnė nuomonė kad į- 

statyminis reikalavimas (apie Gimdymo 
Kontrole) formoje kurioje buvo pasiūly
tas, turi labai svarbius trūkumus, kadan
gi jo esmingi žodžiai NĖRA APIBRĖŽTI, 
jo paskelbti tikslai NĖRA --------------
ŽIUOTI AIŠKIA APSAUGA, 
oalios suteikimai yra PER 
NIAI.

“Eitas pasiūlytas taisymas, 
stovi, mūsų manymu, 
vykdymą senųjų ir Kmintingų įsakymų 
kurių tikslas yra apsaugoti valstybe 
ieimą nuo DIDELIŲ BLOGŲ”.

Tačiau mažuma norinti Gimdymo Kon
trolę nepriėmė rimtą sprendimą Valstybės 
aukščiausių teisdavių.

Pasiryžusi atmesti Senato ir Atstovu 
Namo sprendimą, šitos mažumes vadai 
pasisekė sumaišyti visą Lapkričio balsa
vimą Gimdymo Kontrolės ginču.

Jie nepriėmė Legislatūros perspėjimą, 
kad Gimdymo Kontrolė nėra reikalinga 
išsaugoti motinų ir kūdikių gyvybe.

JIE UŽSISPYRĖ VALSTYBEI MAUTI 
į GERKLE TĄ GIMDYMO KONTROLE 
IR PAPIKTINTI MILIJONUS VYRŲ IR 
MOTERIŲ, KURIE ŽIORI | ŠITĄ SU
GALVOTĄ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS 
SUMAŽINIMĄ KAIPO YPATINGAI NE
APKENČIAMĄ ROŠ| ŽMOGŽUDYSTES.

Jau per vėlu, deja, tą Klausimą Num. 
4-tą ir jo apgaulingą išreiškimą išbrauk
ti nuo balsavimo lapelių, tačtaus būtų 
tikrai laiminga jeigu būtų galima tai pa
daryti, kad galėtumėm išlaikyti bendra
darbiavimą ir vieningumą.

Bet nėra pervėlu visiems balsuotojams, 
kurie žiūri j Pačio Dievo sutvertą gyvy
be kaipo Dievo dovaną, perbrangią leisti 
naikinti įsakymams pritariant, pasiryžti 
dabar nueiti į balsavimo vietas Lapkričio 
2-rą dieną ir atmesti Klausimą Num. 4-tą 
su tokiu garsiu ir stipriu "NE”, kad dau
giau nebebus balsuotojams siūlymas tasai 
neapkenčiamas reikalavimas.

ARRUBE- 
ir Eadūti 
VISUOTI-

kaip dabar 
rimtai apsunkina

aa yra apaaugati valatybę i 
DIDELIŲ BLOGŲ”.
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