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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteterta.
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Kiekvienas iš mūsų senes
niųjų atsimena savo jaunose 
dienose Lietuvoje girdėtus ža
vingus pasakojimus apie Ame
riką. Bet ne vienas taipgi atsi
mena kažkurių prasčiokų - gal
vočių pastabas, kad, girdi, kaip 
Amerika netikėtai atsirado, tai 
taip ji netikėtai gali ir pra
dingti.

Tiesa, Amerikos žemyną, te- 
beskalauja iš vienos pusės At
lantas ir Pacifikas iš kitos. Bet 
Amerika, kaipo priebėga perse
kiojamiems žmonėms, kaipo 
kraštas, į kurį žmonės iš bet 
kur gali laisvai vykti sau lai
mės ieškoti, yra dingusi.

Parapijos 45 metų sukakties minėjimas Petrillo Ir Kompanijos 
Padarė Sutartį Bostoniečiai Entuziastiškai

New York — James C. 
. Petrillo, Amerikos Muzi
kų Federacijos pirminin- 

Ikas, ir plokštelių (re- 
įcords) gaminimo kompa
nijų atstovai susitarė ir 
paruošė sutartį, kad nu- 

! imtų draudimą gaminti 
• naujas plokšteles.
1 Dabar tą sutartį įteikė 
I Teisingumo Departamen
tui dėl jo legališkumo. 
Jeigu tas departamentas 
užgirtų, tai kompanijos 
tuojau pradėtų gaminti 
naujas plokšteles.

Priėmė Prezidentę Trumaną
Trumanas Įtaria Respublikonus 

Raudonųjų Sąmoksle. - Smerkia Res
publikonus už netoleranciją. - Pasi
žada kovoti komunizmą iki galo. - 
Pasaulio taika ir laisvė remiasi rinki
mais.

Prisiminkime taip vadinamus 
laisvės metus, sekusius rusų- 
japonų karą, Rusijoj, jos pa
kraščiuose ir Baltijos valsty
bėse. Tais metais pavyko Ame
rikon pasprukti dviem latvių 
revoliucionieriam, kurie buvo 
nudėję aukštą caro pareigūną. 
Caro vyriausybė griežtai pa- 

.. reikalavo, kad Amerika išduo
btų tuos revoliucionierius, kaipo 
žmogžudžius. Sujudo tada A- 
merika nuo jūrų iki jūrų, vyko 
mas-mitingai, kilo protestų au
dra prieš caro valdžią ir reika
lavimai, kad Amerikos valdžia 
jokiu būdu neišduotų minėtų 
revoliucionierių. Ir neišdavė.

Dabar yra išduota nepalygi
namai baisesniam barbarui, ne
gu caras, ne du žmonės, o 200 
milijonų žmonių vien Europos 
viduryje. O kas Amerikoj jau
dinasi dėl tokios baisios išda- Antradienį, lapkričio 2 
vystės, toldo^ ifchvywt<K dieną visi Jung. Valstybių 
kokios nėra buvę nuo pasaulio piliečiai privalo eiti bal- 
pradšios? Kas šaukia, kad A- suoti, nes tai yra demo- 
merika būtinai turi tas tautas kratinė teisė ir jąja turi 
Išgelbėti iš baisios vergijos ir pasinaudoti. Kiekvienas 
sunaikinimo? Tokių balsų kaip pilietis turi balsuoti UŽ 
ir nesigirdi. Amerikai buvo bai- tokius kandidatus, kurie , 
su, kai juodi, rūdi ar geltoni teisingai tarnautų šio 
diktatoriai grobė tautas. O kai krašto gyventojams, 
dėl raudonųjų barbarų, tai A-Į 
merika iki šiol nėra pasakiusi Kandidatais į Preziden- 
griežto žodžio, nėra pareikala- tus yra dabartinis Prezi- 
vusi, kad raudonieji išlaisvintų dentas Harry S. Truma- 
pavergtas tautas. nas, Demokratų partijos;!

• Gub. Thomas E. Dewey,!
Natūralu buvo, kad karo Respublikonų partijos, ir 

metu ateivybė Amerikon buvo Henry Wallace, Progresy- 
nutrūkus. Į Ameriką tada te- vių partijos. Už kuri iš 
galėjo atvykti Rusijos agentai, pirmųjų dviejų kandidatų 
Stalino šnipai. Po karo buvo — Truman ar Dewey mes 
nuleista Amerikos geležinė už- turime balsuoti? Į šį klau- 
danga. Tačiau mažai kas tega- simą lai atsako pats pilie
te jo Amerikon patekti, nes ne- tis - balsuotojas. Jeigu 
buvo įstatymo, kad nuo tirono pats balsuotojas nežino 
pabėgusieji galėtų įvažiuoti, gerai, tai lai pasiklausia

• geriau žinančio ir paskui 
Tris ilgus pokarinius metus lai balsuoja taip, kaip jo

truko iki Amerikos valdžia per- sąžinė diktuoja, 
leido įstatymą įsileisti dalį iš
sijotų tremtinių iš vakarų Eu- Trečiasis kandidatas —- 
ropos. Po perleidimo to įstaty- Henry A. Wallace yra 
mo išėjo trys ūgi mėnesiai iki Maskvos, komunistų ir jų 
tas įstatymas pradėta vykinti, pakeleivių remiamas kan- 
Skelbiama, kad pirmutinis lai- didatas. Didžiausios dar- 
vas su tremtiniais išplaukė iš bininkų

Šiais metais šv. Pranciškaus lietusių parapija, Lav/rence, Mass., švenčia 
savo* 45 metų gyvavimo sukaktį, šią rei esmingą sukaki* atžymėti ruošia šaunų 
bankietą, kuris įvyks sekmadienį, spalių 31 d., 6 vai. vakare, parapijos salėje, 
Bradford St. Šios parapijos klebonu nu ) gegužės 15 d., 1929 m. yra kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirmininkas, įžymus visuomenininkas ir šių laikų knygne
šys. Jo asistentais dabar yra kun. J. Be natonis, LDS Akcijos Komisijos pirmi
ninkas, ir kun. P. šakalys.

Čia matome Šv. Šv. Pranciškaus pa apijos iškilmių Rengimo Komitetą. Pa- $2,175,000 vertės bonų. Už 
čiame viduryje, pirmoje eilėje sėdi kleb. kur. Pr. M. Juras, o jo kairėje kun. Jo- tuos pinigus ji nori 
nas Bernatonis ir jo dešinėje kun. Petrą, šakalys.

Sveikiname parapijos dvasios vadus, šį komitetą ir bendrai visus parapijie
čius ir linkime, kad Dievas leistų sulaukti Auksinio Jubiliejaus.

Boston, Mass. — Metro
politan Transit Authori- 
ty, kuri operuoja Bostono 
gatvekarių jr busų siste
mą, padavė prašymą 
Statė Public Utilities ko
misijai dėl leidimo išleisti

BALSUOTI YRA PAREIGA
rovės, kurie nori jį ap
saugoti nua- komuniziųo; 
išėjo prieš Wallace.

BALSUOKITE “NO”
Massachusetts valstijo

je yra ant balsavimo blan-

Pakėlė Akas, 
Pakėlė Ir Kainas

nu
pirkti 128 bebėginius gat- 
vekarius (trackless trol- 
leys) ir jais pakeisti se
nuosius gatvekarius, ku
rie aptarnauja Dorcheste- 
rio - Roxburio sekciją.

Paryžius — Jungtinių 
Tautų delegatai pasiūlė

Boston, Mass. — Trečia
dienį, spalių 27 d. atvyko 
į Bostoną Prezidentas Ha
rry S. Truman. Jo palydo
vais buvo Bostoniečiams 
labai gerai pažįstami 
Maurice J. Tobin, buvęs 
šios valstijos gubernato
rius ir dabartinis Darbo 
Departamento sekreto
rius, ir Paul A. Dever, bu
vęs valstijos prokuroras 
ir dabartinis Demokratų 
partijos kandidatas į gu
bernatorius, ir daug kitų 
žymių vadų.

Bostoniečiai labai karš
tai priėmė Prezidentą. Jį 
entuziastingai sveikino 
250,000 minia. Vakare, 
Mechanics Buildinge Pre
zidentas Trumanas pasa
kė ugningą ir kovingą 
kalbą. Jis pasmerkė res
publikonus už netoleran
tiškumu ir sakė, kad jiė 
bendrai su komunistais 
daro įvairias jtrigas, kad 
tik jį sumušti balsais. Jų
jų elgimąsis esą panašus 
į 1928 metų kampaniją 
prieš Alfred E. Smith ir 
vėl 1944 m. bandė sulai
kyti Prezidentą Roosevel- 
tą.

“Aš nekenčiu komuniz
mo”, šaukė Prezidentas. 
Aš neapkenčiu to, už ką t Beje, šioje kalboje p. 
komunistai laikosi. Aš ne- Thomas E. Dewey pami- 
ąpkenčiu jų už bedievybės 
mokinimą. Aš tęsiu kovą 
prieš komunistus visa sa
vo jėga. Aš niekad nepa
siduosiu”, sakė Demokra
tų partijos kandidatas į 
Prezidentus.

Jis išaiškino, kad komu
nistai visokiais būdais 
stengiasi jam pakenkti, 
kad tik pralaimėtų už tai, 
kad jis juos sulaikė Tur
kijoj, Graikijoj, Italijoj, 
Prancūzijoj ir Vokietijoj, 
duodamas tų kraštų išba- 
dėjusiems žmonėms Ame
rikos pagalbą. “Komunis
tai man už tai niekad ne
dovanos,” sakė Preziden
tas Trumanas.

Jis sakė, kad pasaulio 
taika ir laisvė priklausys 
nuo būsiančių rinkimų.

Washingtono korespon
dentai.
kartu 
reiškė, 
manas 
kilmingiausiai ir entuzias
tiškiausiai.

kurie važiuoja 
su Prezidentu, pa- 
kad Bostone Tru- 
buvo priimtas iš-

000 pieno išvežiotbjų ir jų 
pagelbininkų gavo algų 
pakėlimą po $4. ir $5. į 
savaitę.

Po to pakėlimo The Bor-New Yorko gub. Thomas 
den Co. paskelbė, kad ji į E. Dewey, kad jis, jeigu

, r . — ---------- -------------,
Tas j tuojau pasakytų savo nu- 

pakėlimas palies 11,000,-įsiteikimą svarbiausiais 
000 žmonių. I tarptautiniais klausimais.

d.

I'-' Jxv , Cit; 11 C/U, p<lbKt;IUt;f ndU JI , IK. AdU
.** kos (ballot’o) taip vadi-1pakelianti pieno kainą po:bus išrinktas Prezidentu, 

namas “QUESTION NO. į pusė cento kvortai. —
Jeigu šis gimdymo -----—

kontrolės įstatymas būtų 
priimtas, tai būtų pavo
jus moralvbei. Nebereika- 

ilo mūsų įžymieji vadai y- 
ra susirūpinę ir įspėja vi
sus piliečius ir ragina vi
sus balsuoti prieš “QUES- 
TION NO. 4”. Nėra reika
lo apie tai plačiau rašyti. 
Tik galima pažymėti, kad 
rinkti atstovai — Senatas 
ir Atstovų Butas atmetė 
tokį pasiūlymą. Tai dabar 
“gimdymo kontrolės refe
rendumo” iniciatoriai ir 
rėmėjai, kurie mato iš to 
pelningą biznį, pasiūlė vėl 
piliečiams balsuoti. Sąmo
ningi piliečiai lapkričio 2 
dieną duos atsakymą — 
No.

Kad lengviau būtų suži
noti kaip tas “Gimdymo 
Kontrolės” pasiūlymas y- 

organizacijos ir ra suredaguotas, tai mes 
Europos spalių 21 dieną. Lai-1 bendrai visi piliečiai, ku- čia jį perspausdiname, 
vas atplauks Amerikon prieš rie nori savo kraštui ge- štai jis: 
pat prezidentinius rinkimus.
Ar to laivo su tremtiniais at- QUESTION NO. 4
plaukimas turi ryšio su tais Do you approve of a law summarized below which was 
rinkimais? Ar Washingtono disapproved in the House of Representatives by a vote of 84 in
valdžia žiūrėjo, kad tas supuo- the affirmative and 130 in the negative and in
limas įvyktų? Iš pirma žvilga- the Senate by a vote of 15 in the affirmative
nio neišrado, kad toks ryšys| and 22 in the negative?
galėtų būti. Juk pribuvusieji 
tremtiniai dar negalės balsuoti, 
negalės savo balsais paremti 

, dabartinės administracijos at
sidėkojimui už padarytą ma
lonę.

d ^dsi^^thečifdPaeikite ^tise or ^ve ’n^ormat*on as t0 the proeurement-of means for the 

balsavimo vietas ir bal
suokite kaip sąžinė jums 
diktuoja Dievo ir Krašto 
gerovei!

4".

• I

MIRĖ LENKIJOS KARDINOLAS
giją iki 56. Pilnas jos 
statas yra 70 narių.

są-

energingiausių 
komuniz-

Varšuva — žymusis 
Lenkijos Kardinolas ir 
vienas iš 
kovotojų prieš 
mą Augustas Hlond mirė
nuo plaučiu uždegimo, 
sulaukęs 67 metų am
žiaus.

Prieš 9 dienas Kardino
lui buvo padaryta apendi
cito operacija, iš to išsi-

Laivynas Turės 14,500 
OrlaMų

vystė plaučių uždegimas, orlaivi^-

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Laivynas 
paskelbė, kad sekantį lie
pos mėnesį turės 14,500

nuo ko ir mirė.
Kardinolo Hlond mirtis 

sumažino Kardinolų Kole-

Dabar vis dar bandymai 
daromi su naujais raketi
nių orlaivių modeliais.

LAIKAS IŠSIBAIGĖ - NUTRAU 
KE KALBOS TRANSLIAVIMĄ, 

NEŽIŪRINT KAD IR PATS 
PREZIDENTAS KALBĖJO

YES .........................................................  □
NO .......................................................... 0

SUMMARY
This measure by amending General Laws (Ter. Ed.), Chap- 

ter 272, Section 21 provides that the provisions of Sections 20 
and 21 of said Chapter 272 which make it an offense to adver-

prevention of pregnancy or conception shall not apply to treat- 
ment or prescription given to married women by registered phy- 
sicians for protection of life or health.

, Taip bus ant balloto, ir padėkite kryžiuką šalę “NO”.

Chicago, III.— Preziden-*“ 
to Trumano kalbos trans
liavimas per radio tapo 
nutrauktas, jam kalbos 
nepabaigus sakyti.

Jo kalbą nutraukė Mu- 
tual ir Columbia Radio 
sistemos. Tas padaryta, 
todėl, kad kalbai skirtas 
pusvalandis, už kurį už
mokėjo Demokratų Parti
ja — pasibaigė.

Reiškia, išimties nebu
vo padaryta nei pačiam 
prezidentui. Taip galima 
tik tikrai demokratinėje 
šaly.

1

Anglija 
Industrijos Hackmaiza- 

viso

Dewey Kaštone
Ketvirtadienį, spaliu 28 
į Bostoną atvyko New 

Yorko gubernatorius Tho
mas E. Dewey ir vakare 
pasakys kalbą.

Ką jis kalbės tik kita
me numeryj galėsime įtal
pinti.

Dewey kalbėdamas Cle
veland, Ohio pareiškė, 
,kad “Trumano politika 
gelbsti Sovietams”.

nėjo, kad Sovietų Rušija 
praryjo Lietuvą, Estiją, 
Latviją ir dalį Suomijos. 
Taipgi praryjo Lenki jr, 
Vengriją, Bulgariją, Ju
goslaviją, Romuniją — ir 

I vėliausiai, Čekoslovakiją.

"DARBININKO" PRIETELIŲ IR R£M£JŲ
DtMftSIUI

Kaip žinote, šeštadienį, lapkričio 6 d. įvyksta Mu- 
nicipal Building salėje metinis “Darbininko” Koncer
tas - Minstrel Show ir šiokiai. Parengimo proga pen
kiems laimingiems bus įteikta $105.00 dovanų. Taigi, 
kurie dar neatsilyginote už gautas šių dovanų knygu
tes, labai prašytume atsilyginti prieš įvykstantį pa
rengimą. Už Jūsų nuoširdumą ir paramą nuoširdžiai 
būsime dėkingi.

A. PELDŽIUS, “Darb.” adm.

lietuvių Katalikų Radio Valanda

Londonas — Atidarant 
Anglijos Parlamentą, ka
ralius paprašė, kad Par
lamentas priimtų įstaty
mą, kuriuo būtų naciona
lizuota (iš privačių rankų 
perimta į valstybės nuo
savybę) visa plieno ir ge
ležies industrija. Konser- 
vatyvai pareiškė, kad jie 
prieš tai kovos.

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, spalių 30 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.

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, spalių 31 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės Prelatas Dr. K. Urbonavičius.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrvood 7-1449

f
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Į ĮVAIRIOS ŽINIOS

ATVYKSTA 142 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

DARBiNINKjlS

KANDIDATAI T JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ PREZIDENTUS

Gubernatorius Thomas E. Dewey, 
Respublikonų Partijos kandidatas

i

i

- >

Prezidentas Harry S. Truman, 
Demokratų Partijos kandidatas

m. našlaitis, į New Yor
ką, N. Y.

Matulaitis, Antanas, į 
Richmond Hills, N. Y.

Mikalauskienė, Karoli
na, į Brooklyn, N. Y.

Nikšas, Antanas, Elz
bieta, Genutė ir Irena, į 
Philadelphia, Pa.

Noreika, Petras, 15 m. 
našlaitis, į New York, N. 
Y.

Dr. Orlauskaitė, Rūta, į

1948 m. spalio 21 d. iš i Juknevičius, Petras, i 
Bremerhaveno išplauku- Dearborn, Mich. 
siu laivu Gen. W. M. i Jurgilas, Jonas, Stasė ir 
Black atvyksta per šim- Marija į Chicago, UI. 
tas lietuvių. Yra patirta, r- ------ 
kad tarpe astuomų stintų 9 m našlaitė>, New York> 
’ ’ ~ ’ N. Y.

Katilius, Aleksandras ir 
Aldona, j Chicago, III.

Kiesilis, Donatas ir Ste- Holy Cross Hospital, Chi- 
fanija, j Amsterdam. N.Y. cago, III.

Klimanskaitė, Vida, 11 Pacevičius, 
našlaitė, i New York. Chicago. III.

N. Y’. Paplauskis,
Klimavičiūtė, Irena, naš- Aleksandras,

Karnauskaitė, Kristina.
keleivių yra ir šie lietu
viai:

Alekna, Pranas, vyksta
į Cleveland, Ohio.

Aleksa, Jonas, ir Anta
nina į Bridgeville, Pa.

Ąžuolaitis, Juozas ir A- 
polonija į West Holly- 
wood, Calif.

Bacevičius, Motiejus,
Gene ir Brunonas į Chica- laite, į New Yorką, N. Y. Algirdas, į Baltimore, Md. 

Pastušauskas, Mykolas, 
Veronika ir Rūta į Det
roit, Mich.

Patamsis, Antanas, į 
Brooklyn, N. Y.

Petrauskas, Adakris, 
Salomėja ir Algimantas, j 
Philadelphia, Pa.

Pliupenis, Eduardas, j

I m.

Krištaponis. Eduardas

Ignacas, i

Vaclovas, 
Audrone ir

go, DI. ii,,
BALTRUŠAITYTĖ, O- ir Jonas, i Pittsburgh, Pa.

na, į Middle Village, L. I.'
Bataitis, Jonas. Barbo- lė

ra, Regina. Ona ir Audro- N. J. 
nė į St. Louis. Mt>. i

BAUŽINSKAS, Juozas, Gene, j Westville, III.
Anastazija ir Aldona j 
Brooklyn, N. Y.

Bernotas. Stanislovas.
Petronėle, Rimantas i 
Brooklyn, N. Y.

Budovaitė. Elena - Ve
ra, 18 m. našlaitė, j New
York, N. Y.

Ceržestaitė, Janina, naš- našlaitė, į New York. N. 
laite į New York. N. Y. (Y.

Draugelis, Bronius ir O- Lūšys, Stasys, Marija, ja, i Chicago, III.
na, į Los Angeles, Calif. Irena ir Vida - Marija. į Sabrinskaitė, Gene ir 

Gabrys. Juozas ir Sofi
ja į Sunsbury, Conn.

Grigalavičiūtė, našlaitė.
Gudonis, Povilas, j Chi

cago, III.
Jalinskas. Germanas.

Boleslovas ir Algirdas į 
Brooklyn, N. Y.

Jįisinevičius, Nikodemas
į Hollywood, Calif.

Jončas, Kazys ir Juzefą,Yorką. N. Y.
į Baltimore, Md.

Kubilius, Juozas, Anie- 
ir Elzbieta, i Paterson.

Kupčinskas, Antanas ir

Dr. Kuša, Polikronas, 
Stefanija. Elena ir Algir
das. į Holy Cross Hospi- New Yorką, N. Y. 
tai, Chicago. III.

Levickas. Albinas ir 
Stasė su dukterim Stase 
ir Birute. į Michigan.

' Lunaitė. Edita. 14 m.

Puškoriūtė. Antanina, 
Lakewood, Ohio.

Rimkus, Antanas, Mar
cele, Regina ir Vytautas, 
j Amsterdam, N. Y.

Sabataitis, Zigmas, Mo
nika, Zigmundas ir Mari-

I

Politinis Skelbimas

Jone ir Daiva, į Santa 
Barbara, Calif.

šišas. Janina ir Eduar
das, į Staples, Mich.

Rusija Blofuoja TREMTINIAI IR AMERIKOS 
ARMIJASonoma, Cal. — Gen. H. 

j H. (Hap) Arnold pareiš- 
Šlijonis, Martinas, 15 m.jkė, kad Rusija bando mil- 

našlaitis, į N. Y., N. Y.
Švelnys, Stanislovas, 

Terese - Danutė, ir Lilija- 
iFiliomena, i Ansonia, Ct. 
1 Turkevičius, Boleslovas, 
į Chicago, Tir. 

į Vaičiūnienė, Filiomena 
su sūnum Algiu ir dukra 
Jacina, į Philadelphia, Pa.

Vaitkevįčienė, Regina ir 
sūnus Vikibras, į Chica
go, III.

Vaitkevičius, Adomas, į

i

Sabrinskaitė, 
sesuo į N. Y.

Saulis, Justinas, Teofilėj 
ir Alfredas, j Chicago, III.

Sudmila, Vladas, našlai
tis, į N. Y.

šerkšnas, Antanas, Elz-

Dorchester. Mass.
Mačelytė. Emilija, i Chi

cago. III.
Maldutis. Julius ir Vil

ma. i Brooklyn, N. Y.
Malinauskas, Viktoras,

Alma, Algimantas ir Lili- bieta, Sigitas, _• Adatolius 
ja, j Waterbury, Conn. ir Marija - Regina, Los

Mankauskas. Juozas. 17 Angeles, Califomia. 
metų našlaitis, j New Šidlauskaitė, 

i ±utA<|. a's. u.. Chicago, III.
‘ Martenenas. Jonas, 15 Šimonis, Jonas, Marija, je * jūs^

Politinis Skelbimas

BREAK

Julija, i j Chicago, III.
Valaitis, Juozas, Miko- 

, Audronė - 
Ona ir Vaidevutis, į Rock- 
ford, III.

į Žigaitis, Augustinas, 
[Edmundas, Marija, Niko- 
jle - Marija ir Regina - Te
rese, į Chicago, III.

Į Žukas, Vytautas, Bro- 
nislava ir Danute, j Chi
cago, III.

Žygas, Jonas, į Cleve- 
land, Ohio.

žinišką blofą prieš Jung. 
Vaisi. ir Vakarų Alijan- 
tus. “ 
ruošus 
kariauti 
jei jos 
dengtas.

Geriausias išbandymas 
būtų, jei amerikiečių mo
torizuotas ir ginkluotas 
karavanas "bandytų prasi
stumti per rusų koridorių 
į dabar užblokuotą Berly
no dalj, vartojant gen. 
Patton’o tekniką. Jis nea
bejojąs, kad gen. Patton 
tai būtų daręs, jei tik šis 
reikalas būtų buvęs jo 
rankose. Ir tokiame atsiti
kime rusai nieko ypatingo 
nebūtų darę.

Rusija nėra pasi- 
kariauti, nenori 

ir nekariautų”, 
blofas būtų ati-

Pranešimas Norintiems įstoti j JAV Armiją

v
F

deHiocraUc

A. J. Namaksy. 37 Oriole St.. Vest Roxbury. Mass.

B I I I I

The present RepubHcan Stote Adminis- 
tration Kas approved over 400 priee 
inereoses on milk, gos, electricity, trons- 
portation and other itoms.

TINS MONEY COMES OUT OF YO0O POCKCT!
As Govemar. Ravi A. Otver will stop tktse mįust iria ianases.

i L

Per lietuvių įstaigas, redakci- diviziją ar brigadą ar nors vie- 
jas ir tiesioginai gaunu daugy
bę iaiškų iš tremtinių įvairiuo
se kraštuose. Visi klausia, ar 
jau galima įstoti į lietuvių da
linius Amerikos svetimšalių le- 

’ gi jone ar šiaip į Amerikos ar
miją, kokiomis sąlygomis, kur 
reikia tuo reikalu kreiptis ir tt. 
Negalėdamas visiems atskirai 
atsakinėti, noriu per spaudą 
nušviesti tą būklę visiems, ku
rie yra susirūpinę tais reika
lais. O tokių yra tūkstančiai! 
Ne tik mažuose tremtinių bū- 

( reliuose. stovyklose, miestuose 
. Europoje, Anglijoje. Kanadoje, 
, bet jau ir JAV-se. Vienas kari

ninkas rašė, kad savo apylin
kėje gali tuojau sudaryti visą 
batalijoną (apie 600-800 vyrų), 
o leidžiant ir daugiau. Tas rodo 
didelį jaunų Lietuvos vyrų 
troškimą ir pasiryžimą tarnau
ti lietuvių daliniuose Dėdės Ša
mo globoje. Nuo jų neatsilieka 
ir senesnio amžiaus karininkai, 
gydytojai ir net merginos — 
slaugės. Tai visa aiškiausiai 
liudija, kad po pasaulį išblaš
kytoji mūsų tauta nenori ver
gauti ar atsiduoti slaptosios 
diplomatijos nukreiptam liki
mui, bet turi tvirtą tautinę są-

I

monę. laisvės troškimą, karin
gumo dvasią ir reiškia vienin
gą troškimą savo jėgomis pa
remti bei įsilieti j demokrati
jos frontą, nukreiptą prieš rau
donąjį tvaną.

i

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

Garfield.

Kūryba ir Gimdymas
Įme gyvenime. Šie santy
kiai galėtų pasaulyje plis
ti pasiremiant tik ta pa
garba žmogui, kuri kyla 

gimdymo.
Kun. V. Bagdanavičius. 

(Iš “N. G.”) 
(Bus daugiau)

Tęsinys 
į Gimdymas yra šaltinis 
iš kurio atsiranda ta at
mosfera, kurią mes vadi
name šeimos atmosfera. 
Šeimos atmosferoje pa
grindinį toną žmonių san
tykiams duoda ne žmonių, 

i sugebėjimai, bet gili vie- '15 Lietuvoje Sušaudytų 
nu kitiems asmeninė pa-| Kunigų
garba ir meilė. Tėvai ir Parašė Juozas Prunskis. Iš
vaikai normalioje šeimoje leista 1942 m. Tai dokumentali- 
mylisi ir tada, kada jie nis bolševikų žvėriškumo įrody- 

1 mato vieni kitų nesugebė- mas. Kaina — 15c. 
jjimus ar silpnybes. Išvi- 
jdinis žmogaus vertingu-j 
‘ mas šeimos santykiuose • 
įsugeba iškilti aikštėn nu-j 
(Stumdamas šalyn įvairias!
■ kliūtis, kurios išvidinį ! 
• žmogaus vertingumą pri-

■ dengia.
Visuomeninis gyveni

mas šiandien laikydama
sis daugiau kūrybos pa
saulėžiūros, nesiremia šei
ma. Jis domisi tik kūry
bingu žmogumi ir, norė
damas juo pasinaudoti, 
nesivaržydamas ardo jo 
šeimą. Tačiau šitokiu ke
liu einant negalimą tikėtis 
darnių “šeimyniškų” san
tykių visuomeniniame, po
litiniame ir tarptautinia-

iš

I 
I

“Darbininkas”
366 W. Broadtvay, 

So. Boston 27, Mass.

Pastangos lietuvių daliniams 
kurti Amerikos armijoje

Praėjusią žiemą sužinojęs, 
kad senatorius H. Cabot Lodge, 
Jr. siūlo imti svetimšalius (y- 
pač kaio tremtinius) j Ameri
kos armiją ir net sudaryti iš 
jų atskirą Amerikos svetimša
lių legijoną, ryžausi iškovoti 
lietuviams daugiau teisių. Susi
rašinėjau su šen. Lodge ir eile 
kitų kongresmanų. Nurodžiau 
kad tarp tremtinių ir ypač tarp 
lietuvių yra daug patikimų, 
patyrusių ir dorų vyrų, kurie 
mielai ir ištikimai tarnautų 
JAV armijoje, moka po keletą 
svetimų kalbų, turi kariško pa
tyrimo 2-jo pas. karo audroj ir 
po to, kai neteko savo tėvynės, 
laisvės, giminių ir visokių tei
sių, esant reikalui ateity ka
riautų kaip liūtai — gal net 
geriau, kaip tie pagarsėję mir
ties batalijonai, ir tt. Siūliau 

I ryžtis sudaryti atskirą lietuvių

ną pulką, arba atskirą baltų 
diviziją (iš 1 lietuvių pulko, 1 
latvių pulko ir 1 estų pulko). 
Tikinau, kad savanorių atsiras
tų daugiau negu būtų įmano
ma priimti, tad būtų puikus 
pasirinkimas. Patiekiau ir ki
tokių sumanymų ir minčių 
svarstymui.

Šen. Lodge, atstovai Andrews 
ir Hali laiškais dėkojo už to
kius sumanymus i 
kuriuos įdavė karo 
svarstyti.

Kad mano vieno 
būtų sėkmingesnės, 
dą raginau lietuvių 
jas ir veikėjus įvertinti tą su
manymą. naudotis gera proga, 
stipriau paremti mano pradėtą 
darbą, šauktis į savo kongres- 
manus pritarimo ir prašyti vy
riausybę sudaryti nors vieną 
atskirą lietuvių pulką. Be to, 
laiškais kreipiaus į žymias org- 
jas, prašydamas talkos ir įta
kingos veiklos per vietos poli
tikus valdžios sluoksniuose. 
Kiek žinau, iš visų org-jų tik 
Am. Lietuvių Taryba pritarė, 
susidomėjo tuo žygiu ir krei
pėsi į vyriausybę. Taryboje tą 
reikalą tvirčiausiai rėmė, gynė 
ir vedė jos pirmininkas L. Si
mutis, kuris yra visų svarbes
nių tautinių reikalų rėmėjas, 
kovojančios mūsų tautos vete

ranas ir kurio abu sūnūs gar- 
Ibingai tarnavo JAV armijoje 
Į per karą. Siekdama Lietuvos 
j išvadavimo, ALTaryba Vašing
tone pr. vasarą stengėsi įvyk
dyti kariško lietuvių jaunimo 
svajonę ir tuo reikalu kreipėsi 
į vyriausybę. Tačiau vyriausy
bės pareigūnai pasakė, kad at
skirų tautų daliniai nebos stei
giami JAV armijoje.

Kaip Kongresas nusprendė
Nuolat susirašinėjau su šen. 

Lodge, kuris kovojo dėl savo 
(Tęsinys 3 pust)

ir siūlymus, 
> vadovybei

pastangos 
per spau- 

organizaci-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 WMhtaftoii Blvd. 
BALTIMORE 30. Md. 
TeL Lexington 8595 

Llmoslnai MI visokių rolkolų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Kačinskas
Ine.
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Tėvo Kalba Moterų 
Organizacijai

? I.
.Aš dažnai matau ateinan
čius i stotį traukinius. 
Valandėlė prieš tai jis lė
kė per laukus, per pievas,! 
šniokšdama.^ skriodė orą,į (Pradžia--rame pusi.) 
bet štai mašinistas SDUS-' siūlymo imti 50,000 svetimšalių 
telėjo rankenėlę, ir ūžian-’j Amerikos armiją. Birželio 8 
tis geležinis milžinas sto-įd. Senatas pagaliau nutarė pri- 
ja. Nuostabu! Ir kas mti 25,000 svetimšalių su teise 

4-am rvniinl/n *? in 1
Vertė A. Maceina.

MARIJOS PAVEIKSLAS

A .*• nir.innn I TREMTINIAI IR AMERIKOS
ARMIJA

mums ten patinka? Ogi ta 5 po 5 karo tarnybos metų įgyti Į 
apvaldyta, pažabota jėga.ĮjAV pilietybę. Bet netrukus i1

Pas šv. Tėvą atvyko atstovas Tarptautinės Są
jungos Jaunoms Merginoms Apsaugoti. Jau pats tos j 
organizacijos vardas parodo, kaip plačiai išvystyta 
Katalikiškos Akcijos veikla. Ta organizacija turėjo 
Romoje savo Kongresą, kurio pradžioje — Šv. Tėvas 
pasakė kalbą — tiek įspūdingą ir pilną psichologinės 
analizės, kad ji prašyte prašosi pažodžiui išverčiama.

“Malonu Mums jus pasveikinti, brangiosios duk
relės, ir pagirti jūsų gražią, naudingą ir brangią dar
buotę ir pastovią pažangą. Mus ypatingai džiugina 
drąsa tų, kurios taip gausiai atvyko į šias pamaldas. 
Jums reikia drąsos, labai daug drąsos, rišti sunkius, 
skaitlingus, įvairius ir rimtus klausimus; jums reikia 
drąsos ir ryžtingumo rūpintis atsistatymo ir atsigimi- 
mo priemonėmis; jums reikia nugalėti neprietelingu
mas, abejingumas, tingumas ir apsileidimas, ir visa 
tai pakeisti susidomėjimu, uolumu ir nuoširdžiu ben
dradarbiavimu.

“Visur yra pilna pavojų; blogis įsišaknijęs giliai 
ir plačiai, ir kas liūdniausia, žmonės tik tada jį su
pranta, kai į jį pakliūva, žemai nupuola ir dažniausiai 
nebepajėgia atsikelti. Nežinystė, silpnybė, neapsigal- 
vojimas, pernelyg išbujojęs jautrumas, neprityrimas 
ir pakrikusi vaizduotė padaro dvigubai žalos: nuopo
lis tampa baisesnis ir mažiau prisibijotas. Dažnai pa
sitaiko, kad jauna mergelė, rūpestingai išauklėta lyg 
šiltnamio gėlė, stropiai apdrausta jos nekaltybe, drą
siai susiduria su pasauliu ir tampa nelaiminga neap
dairumo auka. O tai vis todėl, kad ji mano, jog sava
noriškas išsimokslinimas padarys ją stiprią, užgrū
dintą, nepaliečiamą, įgudusią apsiginti ir gudriai atsi
kirsti; kad ji turi tvirtą, atsparią asmenybę, o ištik- 
rųjų ji yra tik nieko nebojanti, neišmintiga ir net be-j

. kurie bus ypatingai įgalioti to
liau tai svarstyti”.

Taigi, karo vadovybė svars
to tiek šen. I^odge sumanymą, 
tiek mano siūlymus ir gal ir 
labai norėtų juos vykdyti, bet 

i to daryti be atitinkamo 
I įstatymo. Paskiau Vašingtono 
iškeltas sumanymas priimti 
nors 10,000 tremtinių į armiją. 

,Kas ir kaip bus nuspręsta — 
i tuo tarpu dar nežinoma.
I Bet, nežiūrint to viso, šen.
I

, Lodge Senato |x>sėdy tvirtino, 
i kad pagal esamus įstatymus 
-armijos sekretorius turi galią 
{savo nuožiūra priimti pavie
nius svetimšalius į karo tarny
bą JAV armijoje. Taigi, kas iš 
svetimšalių nori įstoti į šią tar
nybą. turi tuo reikalu kreiptis 
pas karinį Amerikos atstovą 
(Military Attache) prie USA 
ambasados ar pasiuntinybės 
Anglijoje, Prancūzijoje, Italijo
je, Kanadoje arba į karinę o- 
kupacinę valdžią.

Sukruskim? prieš rinkimus
Artėja rinkimai, abi partijos 

ir pavieniai kandidatai ieško 
pritarėjų ne tik miestuose, bet 
ir tarp ūkininkų Vakarų dyku
mose. Miestuose gi lietuvių ko
lonijoms, politiniams kliubams 
ir veikėjams nereikia toli ieško
ti nuolankių ir sukalbamų kan
didatų. Dar niekad mums ne
buvo tokios puikios progos vie
ningai prabilti, reikalaujant 
Lietuvos užtarimo bei išvada
vimo ir lietuvių dalinių (nors 
vieno pulko) sudarymo. Kaip 
dar niekad ligšiol, vyriškai su
kruskime, trigubai sustiprin- 
kim veiklą ir reikalaukime tri
jų didžiųjų teisių trims Pabal
tijo tautoms: 1) Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomy
bės, 2) didesnio šių trijų tautų 
tremtinių skaičiaus įsileidimo 
ir 3) baltų divizijos sudarymo 
iš tremtinių JAV armijoje, ski
riant po vieną pulką kiekvienai 
šiai tautai.

Abi partijos labai taikosi prie 
žydų, kurie reikalauja Izraelio 
pripažinimo, užtarimo, pagal
bos, paskolos ir dar didesnio 
žydų; pabėgėlių skaičiaus įsi
leidimo. Mes tiek daug nerei
kalaujame. Lietuviai, latviai, 
estai išvien su ukrainais. če
kais, lenkais ir kt. gali iškovoti 
aukščiau minėtų trijų teisių 
savo tautoms, jei tik ryžtingai 
veiks, reikalaus ir kovos dabar 
prieš rinkimus. Po rinkimų vėl 
bus užtrenktos valdovų durys, 
kurių net delegacijų ne visada 
praveria. Tuomet sunkiau susi
kalbėti ir su tais išrinktais pa
reigūnais. kurie garsiai kalba 
apie demokratiją, tautų laisvę 
ir despotizmą. Tad stokime į 
darbą ir taip pat į priešrinki- 
finę kovą!

Kap. Petras Jurgėla.

— Vyriškas religingumas Atstovų Rūmai išleido įstaty-j 
kaip tik ir suteikia sielai mą apie kareivių šaukimą ir 
Šitokios jėgos. • dėl to atmetė tremtinių ėmi-

Didieji žmonės buvo pa- mą. Tuo būdu anas Senato nu-’ 
sirengę dėl savo sielos tarimas liko be vertės. Kitatau- j 
kad ir kažin ką paaukoti, čiai nesupranta JAV7 santvar-; 
ŠV. Bernarda užnuolė sy- kos. Dėl to daugelis lenkų Eu-! 
kį smarkūs kūniški geidu-. dūlėsi įstoti į “SenatoĮ
liai. jis Šoko tada i DU- armiją”. JAV karininkams bu-j 
siau užšalusi ežerą, kalbė- VO sunku išaiškinti tuos daly-l 
damas: “Dabar aš pažiū- kus atkakliems svetimtau-! 
rėšiu, ar mano kūnas dar Čiams, kurie veržėsi į Amerikos 
ko nors norės?” Šv. Pran
ciškų ir°i kankino šitie 
geiduliai; tada jis šoko į 
erškėčių krūmą: “Pažiū
rėsiu ar kūnas dar ko 
nors norės?” 
nas dažnai kovodavo

i savo kūnu. 
|koją į ugnį 
“Skauda? O kai būsi pa
smerktas, ar tada neskau
dės?” Tai buvo tikri did
vyriai, sąžinės ir būdo! 

‘ didvyriai.
Aš irgi nenoriu, kad bū

tum tokiu “šventuoju”, a- 
pie kurį pirmiau kalbėjai.

laimėsime tikI mą mes 
■ garbingu žemės gyveni
mu. Tokiu 
religija pakilnina žmogiš
kas vertybes, pakilnina 
darbą ir pareigų atliki- 

, mą. Taigi jei nori religin
gai gyventi, tai dar ne
reiškia, kad jau negalima 
tau būti linksmam, nega
lima sportuoti,. lankyti 
draugijų ir žengti prie- 

būti tokiu kin* AnaiPtol! Gyventi 
suk? karta Dievo maloneJ ir būti reli- 

man 17 metų berniuk^ £n8am ^.k*“: *,*. 
kuris buvo gyvas, judrus, d,es1’ me.lskls 
mėgo sportą gerai mokė- gyvenančiam Kostui, kad, 
si. buvo doras tik neno- tuo budu padidintum savo 
rėjo būti “tokiu šventuo- ma’d“ ve!^; ”?k««*.. ,M mokykis dėl savo Išgany-1

Bet kas gi yra tas "toks110*- ir t*.™ d»rbas bus 
švpntflRiR“? Imalda; jei žaidi, ar spor-

“Ogi, nenoriu būti gal-|tu0* ar linksmini<‘si. te-
Kristus ir tegul kasdieni
nį tavo gyvenimą Jis pa
verčia Dievo tarnyba ir 
v“vr^“^Ua7™v?^!Būti linksmas, lankstus, 

turi mokėti pasirodyti 
taip mokslo, taip ir visuo
menės pasaulyj. Kiekvie- 

Kas žmones labiausiai nu atžvilgiu jis turi būti 
žavi? Ar galinga raume-, vyras. Jei Viešpats tau 
nų jėga? Ne! Bet apval- suteikė aštrų protą ir di- 
dyta, įprasminta jėga — dėlių dvasios dovanų, būk 
---------------------------------mokslininku, būk geru ša

mas ir vergystė; ji nesupranta, kad reikia saugoti vo srities specialistu, ku-

(Tęsinys) ,

Netikėk, kad tas, kuris 
nori gyventi Dievo malo
nėje (nes tai ir yra tikra
sis religingumas), turįs 
gyvenime stovėti kitiems 
už pečiu, turįs atsilikti ir 
būti mažiau vertinamas, 

į O pasitaiko jaunuolių, 
kurie taip apie religingu
mą galvoja ir, žinoma, 
juoju kratosi.

“Aš nenoriu 
šventuoju”

savo mokslu

t

I

Šv. Marty- 
su 

Jis kišdavo 
ir sakydavo:

• v

vą nuleidęs, nenoriu sMė- būna visados su tavim 
ti už pečiaus; nenoriu bū
ti tokiu, kuris visur tik 
bloga mato, kuris nesijuo
kia, nežaidžia...”

Bet, berneli! Kas tau 
pasakė, kad čia yra tikra
sis religingumas? Priešin
gai, religija nori, žinoma, 
mus prirengti amžinajam 
gyvenimui, bet ji moko, 
kad šitą amžinąjį gyveni-

koks religingo jaunuolio^ 
gyvenimas, štai koks tik-i 
rasis religingumas.

armiją.
Pavieniai svetimšaliai gali būti 

priimti j karo tarnybą
Kongresui tebesvarstant tą 

reikalą, kreipiaus į krašto ap
saugos sekretorių, kuris birž. 
21 d. atrašė: "Brangusis p. 
Jurgėla: Noriu padėkoti tams
tai už labai įdomų tamstos laiš
ką iš 1948 m. geg. 27 d. ir už 
daugelį jame išdėstytų pasiūly
tų. Visuomet labai naudinga 
i išgirsti iš asmenų, kurie galvo- 
Ija apie problemas, apie kurias 
tamsta rašai. Aš įteikiau tam
stos laišką tiems asmenims.

vienas dorovingas elgesys 
yra kvailybė ir pasiprieši
nimas prigimčiai; pasi
priešinimas, taip, bet jis 
kuria kilnesnį, laisvesnį 
gyvenimą. Šv. Povilas va
žiavo laivu, pašvęstu 

t stabmeldžių dievams Kas
torui ir Poluksui, bet dėl 
to jis nepasidarė stabmel-

** J* MSIVU) nuu avimu touugvva VU Oi IIAVO vU, j m • . • .

savo moterišką garbę ir kilnią dvasią, kuri ją išlais- ris būtų katalikų tikėjimo ays: ■ turime ir ®es
vintų iš įvairių klastingų žabangų, kurioms ji vergiš- pažiba 
kai pasiduoda. žmogus,

Iš viso, ji yra beginklė prieš pavojų. Gal jai at- religijos įsakymus, 
gėdiška. Ji nenori save įtikinti, kad nuolatinis glau-jrodo, kad ji dar kiek pamaldi. Gal kartais lanko pa- Bažnyčios i

ir garbė. Toks 
gyvenąs pagal

tymus, yra -X . 
pasididžiavi-įsugesu-

praleisti savo gyvenimą 
šiame sugedusiam pasau
lyj, bet negalime patys

- y ----------------------------------------p— —— —- — —— _____ _____ _____ j — — — —^«**^*^» «***«•«* v * ■

dus santykiavimas su vyriška lytimi, visiška lygybė j maldas, kurių esmės ir pagrindo visai nesupranta ir mas ir gražiu savo pavyz-j Napoleono žygiuose pa 
darbuotėj ir poelgy, nors kartais griežtos moralybes j nemėgina suprasti. Kartais mechaniškai ir gal — džiu gali tūkstančius pa-isitaikė sykį jaudinant
ribose, pirmiau ar paskiau pastums ją tas ribas per
žengti. 0 vis dėlto, nežiūrint į jos nebojančią elgėseną 
ir net vyrišką galvoseną, “moderniška” mergina už
laiko savyje įgimtą ir neišdildomą savo lyties charak
terį, jo vaizduotę, jautrumą, vaikišką tuštybę ir, kas 
dar pavojingiau, norą patikti vyrams. Ir taip neju
čiomis ji duodasi įpainiojama į spąstus, nors ir pati į 
juos nesibrautų.

“Jai atrodo, kad turi pakankamai prityrimo ir 
stovi aukščiau už pereitos kartos merginas. Nors at
rodo daugiau pamokyta, tačiau jos išmokslinimas 
nebe rimtas. Jos prityrimas tik paviršutiniškas, nebe
galįs jos apsaugoti nuo suvedžiotojų klastos ir veid
mainystės. Pagaliau, jos prityrimas tik neigiamas, ir 
ji nesupranta didingumo, grožio ir jaukumo tos rolės, 
kurią ji galėtų vaidinti šeimoje ir draugijoje. Jos įsi
vaizduota stiprybė, prityrimas ir išmintis įvaro ją į 
puikybę, į kurią ji natūraliai yra linkusi. Ji mano, 
kad viską gali skaityti, viską matyt, visko mėgint ir 
visko paragaut. Ji nepriima jokių patarimų; mažiau
sias įtarimas, kad ji yra saugojama, verčia ją šiauš
tis ir priešintis. Apsauga, jos manymu, yra pažemini-

Dieve gink! — nevertai eina prie Sakramentų... Abe- kreipti i religingumo ke-'scena. Kovos laukas buvo 
jinga dėl teisėto Bažnyčios mokslo, ji aklai tiki visa lią. Jei Dievas tau davė nuklotas kritusiais karei- 
kuo, kas ardo dogmą, dorovę ir tikybinę drausmę. Ji 
vien tiki gatviniams “teologams” ir savo draugams 
ofisuose ir dirbtuvėse!... Kaip greit ji nupuola! Koks 
neatsargus, juokais palydėtas veiksmas, paskui suti
kimas, prieš kurį jau nebeturi skrupulų, ir galop liūd
nas, nelaimingas nuopolis...

“Dažnai, ačiū Dievui, jaunos merginos širdis dar 
nėra galutinai sugadinta. Ji gailisi, graudinasi, siū
buoja,dažnai vėl suklumpa, bet dar ne visai nuodėmė
se pasinėrus... Ji svyruoja tarp nusiminimo ir despe
racijos, tų dviejų blogų patarėjų — Vargšas vaikelis! 
Kiek jai reikia apsaugos, kad atsigriebtų, kol dar lai
kas! Ir štai čia jūsų užduotis, šventa bet sunki užduo
tis, kurią jūs norite pasiimti jūsų krikščioniškoj ir 
viršprigimtoj meilėje”.

Kiek tėviškos meilės ir žmogaus prigimties paži
nimo šioj Šv. Tėvo kalboj! Tik to reikia pageidauti, pasaulis laikys 
kad toji kalba būtų išgirsta, suprasta ir vykdoma. Ji tingu 
tinka visoms tautoms, nes žmonių prigimtis visur vie- gaus pirmtaku, 
noda.

meniškų gabumų, būk me-[viais. Per jįjį su savo šta- 
nininkas, ištikimas savo 
tikėjimui, būk skaičiuje 
tų, kurių vardai kartoja
mi per amžius ir kurie y- 
ra tikrojo meno pažibos ir 
Bažnyčios pasididžiavi
mas. Bendrai, kokiu be
būtum— inžinierium, žur
nalistu, gydytoju, teisi
ninku, kareiviu, pirkliu, 
ekonomistu — būk visa
dos vyriškai religingas ir 
tikrai išsilavinęs. Jei su 
tikru religingumu eis kar
tu ir mokslingumas, tai 

tave ver- 
modemiško žmo-

I
I
f

K. Žinoma, pasauliui kiek-

bu jojo vyriausias kariuo
menės vadas, ir žiūri 
viens sužeistasis su di
džiausiu vargu atsisėda ir 
sudeda rankas ant krūti
nės. “Ką čia darai, drau
ge?” —
“Vakar aš kovojau”, — 
atsakė jaunuolis, — “nes 
esu kareivis, dabar mel
džiuosi, nes esu krikščio
nis”. Vadas jam padavė 
ranką ir pasakė: “Tai yra 
tikras kareivis!”

Taip, išpildyti savo reli
gijos ir pašaukimo parei
gas — yra tikrasis reli
gingumas, tikrasis būdo 
kilnumas.

Į

paklausė vadas.

Rašo — Padangės Aras.

ŠEIMOS ROŽANČIUS IR AMŽINATVE

Kaip matome, jau gana didelė pažanga 
šioje srityje yra žymiai padaryta, tačiau 
galutinis tikslas, toli gražu, dar neatsiektas. 
Prieš mūsų visų akis stovi begalinės svar
bos tikslas: užkariauti visą pasaulį Dievo ir 
Marijos meilei, sykiu ir šeimos rožančiaus 
kalbėjimo kasdienei praktikai, kad per tai 
išprašytumėm pasauliui trokštamą taiką, o 
šeimoms ir valstybėms taip labai reikalingą 
ramybę ir dangišką palaimą.

Jei, pagaliau, ir visas pasaulis bus užka
riautas tuo žvilgsniu, šeimos rožančiaus is
torija dar neužsibaigs: ji tęsis amžinai ir 
taip ilgai, kol nors viena krikščioniškoji šei
ma begyvens žemėje, ji visuomet’ palaikys 
glaudžius, tėviškai - sūniškus santykius su 
pasaulio ir visatos Kurėju — Dievu, jo Sū
numi Išganytoju ir uoliai garbins Dievo Sū
naus Motiną — žmonių ir angelų karalienę—

Mariją per “Tėve mūsų” ir “Sveika Marija” 
maldos žodžius, iš kurių susideda bendrai 
prakilnus ir asmeniškai kiekvienam naudin
gas, išganingas šeimos rožančiaus kasdienis 
kalbėjimas.

ŠEIMOS ROŽANČIUS IR LIETUVIŲ 
TAUTA

Uoliai pavarčius šeimos rožančiaus pra
platinimo draugijos storųjų knygų pageltu
sius lapus, matome, kad jis padarė stebėti
nai didelės pažangos viso pasaulio kraštuose 
ir įvairiose tautose.

Tik kažin kodėl mūsų brangioje lietuvių 
tautoje iki šiandien tepadaryta labai nežy
mi pažanga toje srityje ir šis reikalas gero
kai apleistas praktikoje. Nors lietuviai, ben
drai imant, uoliai garbina Dievą, nuoširdžiai 
myli Mariją, bet to neužtektinai teparodo 
savo kasdieniais darbais privačių šeimynų 
bendrose maldose.

Seniau, dar prieš Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimą, vargstant po sunkia Rusi
jos beširdžių carų lietuvybės ir katalikybės 
naikinimo skaudžia letena, lietuviai buvo žy
miai pamaldesni, uoliau garbino “Šventosios 
Lietuvos” globėją — Vilniaus Aušros Var
tuose Mariją ir, kaip gerai atsimename, dau

gelyje vietų kaimuose ir miesteliuose, kas
dien buvo kalbamas bendras šeimos rožan
čius. Sekant pagirtąjį senąjį “kraujo papro
tį”, jį nuoširdžiai kalbėjo ir čia Amerikos 
lietuviai, ypač Pennsylvanijos, anglies kasy
klų ir Chicagos garsių skerdyklų srityse. 
Šiandien gi kažkodėl matyti didelis apsilei
dimas tame, nepateisinamas supasaulėjimas 
ir nedovanotinas supagonėjimas lietuvių šei
mose pamaldumo atžvilgiu.

Ar nevertėtų tą gražųjį lietuvišką pamal
dumo paprotį vėl uoliai atgaivinti gyvenime. 
0 mūsų gi visų bendras reikalas yra vien
mintis ir labai svarbus: atnaujinti visos lie
tuvių tautos pamaldumą prie Marijos, išpra
šyti trokštamos laisvės ir nepriklausomybės 
šiandien bedieviško komunizmo pavergtai 
Lietuvai, dvasiniu būdu pagelbėti nekaltai 
kenčiantiems broliams - seserims lietuviams 
šiurpulingose Sibiro katorgų stovyklose ir 
vakarų Europoj D.P. lietuviams karo trem
tiniams, taipgi išmaldauti ištautėjančiai A- 
merikos lietuvių jaunuomenei tikrai lietu
viškos dvasios ir tauraus patrijotizmo...

Kadangi iki šiol dar nėra tam tikros 
draugijos, ar organizacijos, kuri aiškiai, 
uoliai ir visu lietuvišku rūpestingumu rūpin
tųsi šeimos rožančiaus praplatinimo darbu

savosios tautos tarpe, manau, tinkamiausie- 
ji šiam tikslui atsiekti apaštalai būtų Tėvai 
Marijonai. Jie per savo kruopščiai leidžia
mus ir visuomenės plačiai skaitomus laik
raščius “Draugą”, “Laivą”, “Marian” turėtų 
labai puikios progos ir begalo didelės įtakos 
šiame prakilniame darbe. Labai džiugu būtų 
matyti šioje srityje prisidedant ir Tėvus Jė
zuitus “žvaigždėje”, Tėvus Pranciškonus 
“Šv. Pranciškaus Varpelyje”, Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga “Darbininke”, Seseles Ka- 
zimierietes “Šv. Kazimiero Akademijos Ai
duose”, Lietuvos Vyčius “Vytyje”, ypač 
dvasios vadus iš sakyklų lietuvių bažnyčio
se.

Tai yra visos lietuvių tautos bendras dar
bas atnaujinti senovės lietuviškoje dvasioje 
Šeimos Rožančiaus kalbėjimo praktiką kas
dien kiekvienoje tautiečių šeimoje.

Reikia giliai tikėtis, kad šis Rožancavos— 
spalio mėnuo 1948 m., kaip tik ir bus tinka- 
miausis laikas ir geriausi proga, neapsilei- 
džiant kitoms tautoms pamaldume, plačiai 
įgyvendinti šeimos rožančiaus praktiką ne
tik Amerikoje, bet ir visose pasaulio dalyse 
šiandien išsisklaidžiusios lietuvių tautos šei
mose.

Galas.
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Amerikos Lietuvių delegacija buvo nuvykusi pas gub. Thomas E. 
Devvey, spalių 20 d. š. m. ir su juo turėjo konferenciją Hotel Roose- 
velt, New Yorke. Mūsų delegacija norėjo patirti gub. Dewey nusiteiki
mą Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų išlaisvinimo reikalu. Gub. Dewey 
pareiškė, kad Jung. Valstybės turi vesti griežtą politiką, remiančią 
laisvas pasaulio tautas, kad jos nebūtų totalitarinės diktatūros pa
vergtos.

Iš kairės į dešinę: p. Marijona M. Kižytė: Dr. M. Vinikas; Leonar
das Šimutis, ALT pirmininkas; Antanas O. Shallna, Lietuvos Garbės 
konsulas; Gubernatorius Thomas E. Dewey; Vincas T. Kvetkas; Dr. Pi
jus Grigaitis, ir Mykąs Vaidvla.

Kaip žinoma, Amerikos Lietuvių delegacija buvo ir pas Prezidentą 
Harry S. Trumaną Lietuvos išlaisvinimo reikalais.

į
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*Sveikinam Kun. E. A.
Gradecką

Kadangi spalio 29 d. 
mūsų klebono kun. E. A Gra- 
decko gimtadienis, tai šia pro
ga visi parapijiečiai ir geros 
širdies lietuviai širdingai svei
kina savo kleboną ir linki su
laukti dar daug linksmų gim
tadienių.

yra

r*

t
*

NASHUA, 1K Dabar randasi Memorial ligo
ninėje. Girdėt,kad sveiksta. 

į Stasys Kupčiūnas yra LDS
56 kuopos narys. Taigi kuopos 
valdyba ir visi nariai reiškia 
užuojautą ir prašo Dievulio 
jam sveikatos.

*

Spalių 19 d. p. Petronė Mo
tuzienė pergyveno sunkią ope
raciją. Girdėt, kad sveiksta, p. 
Motuzienė yra Sąjungietė. Tai
gi kuopos vardu linkime jai 
kuogreičiausiai pasveikti.

40 Valandų Atlaidai
Spalių 17. 18 ir 19 dd.. Šv. 

Kazimiero lietuvių par. bažny
čioje įvyko 40 Valandų atlai
dai. Buvo daug svečių kunigų. 
Pamokslus sakė per visas tris 
dienas kun. Pr. Aukštikalnis. 
S. J. Žmonės gausiai lankėsi ir 
naudojosi Dievo malonėmis.

Altoriai buvo gražiai papuoš
ti vaikeliai gausiai pasirodė 
procesijoje. Seserų Kazimierie- 
ėių vadovybėje. ‘ Spalių 23 d” šv- Kazimiero

_________ , lietuvių par. bažnyčioje Mote
rystės Sakramentą priėmė p. 
Juzė Utkaitė, (Sąjungietė), su 
p. Silvestru Zaikiu iš So. Bos
tono. į

Jaunai porelei linkime links- i 
ir laimingo gyvenimo.

EPSN.

*Metinis ALT ir BALF 
Susirinkimas

Lapkričio 4 d., 8 valandą va
kare įvyks vietinių skyrių — 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Bendro Šalpos Fondo metinis 
susirinkimas, į kurį kviečiami 
visi draugijų atstovai bei at
stovės ir taipgi visi mūsų ko
lonijos tremtiniai 
nes. kurie jau yra 
rujoj apsigyvenę, 
prisidėti prie mūsų 
Taigi visi, kam tik 
vos likimas
gai, kviečiami atsilankyti 
susirinkimą.

*

*
bei tremti- 
mūsų kolo- 

Kviečiame 
darbuotės.

rūpi Lietu-
ir tremtinių var-

*

mo
J. Bucevičius. M. S. atna- 
šv mišias, o jam asistavo 

Paulinas Vaičiūnas ir 
M. Heburt. M. S. Laike 

varg J. Ta-

NEW HAVEN, CONN

di- 
v*e-

nu-

kapi-

BROCKTON, MASS.

i*

*

t Spalio 16 dieną užsibaigė sa
vaitę trukusios Šv. Roko para
pijos bažnyčioje misijos. Jas į- 
spūdingai ir su nepaprastu iš
kalbingumu vedė Tėvas An- 
driekus. Tikinčiųjų visuomet; 
būdavo daug, o ypatingai pas-i 
kutinėmis dienomis; taipgi iri 
jaunimas neatsilikdavo. Visi 
brocktoniečiai džiaugiasi per 
misijas Įgytomis dvasinėmis 
gėrybėmis ir prašp Aukščiau
siąjį. kad Jis laimintų misijo-

*Mire Gorskienė
Spalių 9 d. po ilgo sirgimo 

mirė Antanina f Rudokaitė i 
Gurskienė. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios Šv. 
Kryžiaus kapinėse spalių 12 d. 
Kun.
savo 
kun. 
kun.
šv. mišių giedojo 
mulionis ir p. Ona Skirkevičie
nė.

Laidotuvėse patarnavo Ka
zys Kazlauskas, laidotuvių 
rektorius, kurio koplyčioje 
lionė buvo pašarvota.

Velionė paliko dideliame 
liūdime savo vyrą. Kristopą 
Gurskį, dvi dukteris, du sūnų 
ir daug giminių. Amerikoje 
pragyveno 42 metus. Paėjo iš sisekimo daug širdies ir darbo 
Mankūnų kaimo. Veprių para
pijos. A. a. Antanina Gurskie- 
nė priklausė prie Šv. Onos 
draugijos. Taigi tos draugijos 
narės, susirinkusios prie jos 
karsto, sukalbėjo rožančių ir 
palydėjo į bažnyčią ir į 
nes.

Reiškiame užuojautą.

Sėkmingas Parapijos Bazaras
Šv. Kazimiero parapijos ba

zaras. kuris įvyko spalio 14, 15 
ir 16 d., sėkmingai pavyko, 
kaip pranešė kleb. kun. E. A. 
Gradeckis. Parapijai davė pel
no suvirš S1.000. už ką klebo
nas visiems parapijiečiams ir 
rėmėjams taria širdingą lietu- 
viską aau. . . . . T .. menų ir leistų jam dar ilgusPrie šio parapijos bazaro pa-; x , . . _. . . °metus darbuotis Dievui ir Te-

įdėjo ir vietos vikaras kun. A. ____________
Zanavičius. Į Spalio mėn. 21 dieną įvyko

Draugijos taipgi puikiai pa- Šv. Roko parapijos Mergaičių, 
sidarbavo. turėdamos savo sta- Sodalicijos mėnesinės pamaldos 
lūs ir kiekvieną vakarą dirbda- bažnyčioje ir susirinkimas pa
mos ir suteikdamos pinigines rapijos salėje. Pamaldas atiai- 
dovanėles. , kė jų dvasios vadas kun. A.

.Klimas. Susirinkimas, nors ne-
■ buvo skaitlingas, bet praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje ir

**
*
*

*

.

Mirė Ratkevičienė

kapinėse, nui pasveikti ir grįžti prie savo kusijose dalyvavo kun. A Kli-
Juozas šeimos bei draugų. Būtų malo- mas ir kun. S. Saulėnas. 

direkto- nu, kad draugai ir draugės ne
aplankyti Antaną li-

Brocktone yra dar daug ne
organizuoto jaunimo. Laukia
ma jų prisirašant j garbingas 
Mergaičių Sodalicijos eiles!

į

f>o rimtos ligos savo 
Read St., priežiūroje

M ūmi Ugomai Sveiksta
Antanas Dickus, senas šios

kolonijos gyventojas, išvežtas buvo aptarta aktualiausi orga-j
Spalių 19 d. mirė ilgai sirgu- į Newington karių ligoninę, 

si Alena Ratkevičienė. Palai- kur gydosi nuo pirmojo pasau- 
dota su bažnytinėmis afieigo- Iinio karo žalų. Linkime Anta- Anelė Lapinskaitė. Taipgi dis-• _ • «..««•« «*■. mis Šv. Kryžiaus 1 
Laidotuv'ėse patarnavo 
Mikelionis. iaidotuvių ______
rius. 26 Kinsley St. užmirštų

Velionė paliko dideliame nu- goninėje.
liūdime savo vyrą Juozą Rat-> Taipgi 
kevičių. šešias dukteris ir du namuose, 
sūnų. Priklausė prie Moterų savo gerojo vyro, anitos ir gi- 
Sąjungos 58 kuojos ir Maldos minių, sveiksta Marcelė Stadol- 
Apaštalavimo draugijos. Minė- nikienė.
tų draugijų narės prie karštoj Onutė Makarevičiūtė 
sukalbėjo rožančių ir jialydėjo parvežta iš ligoninės, 
amžinybėn. Reiškiame užuo- buvo padaryta operacija, 
jautą. ' globo je savo gerosios

Melskimės už mirusius’ Elzbietos ir dėdės Juozo
■ kų sėkmingai sveiksta.

Spalių 19 d. vakare, p. S ta -Į Draugai ir draugės

*
nizacijos einamieji reikalai. Su-, 
sirinkimui vadovavo sodalietė' j 

i
*

*

l 
I
I

Ponia Veronika Veverskienė.; 
gyv. 22 Intervale Brockton, 
Mass., spalio mėn. 22 dieną su
rengė savo namuose “Bingo” 
lošimą. Taipgi prie lošimo pa
rengimo labai daug prisidėjo' 
Petronėlė Danielienė. Natalija1 
Dariuiiūtė ir Danutė Lieliūtė. 
Visas pelnas — 46 doi. paskir
tas bažnyčios statybos fondui. 
Tai gražus pavyzdys ir 
brocktonietėnis!

Šiuo metu Brocktono 
čios statybos fonde yra 
68.000 dol.

♦

jau 
kur jai 

ir
tetos 

Kazo-

savo 
sys Kupčiūnas, gręždamas ; na- maldose prašo gerojo gydytojo 
mus iš miesto, sutiko nelaimę.' Dievo, kad visiems ligoniams 
Jį rado gulinti ant gatvės su suteiktų stiprybę ir greitu lai- 
sunkiai sužeista galva. Priešas- ' ku sugrąžintų jiems sveikatė- 
tis sužeidimo dar nesužinota. Į lę.

kitoms

♦

*

*

bažny- 
viso— 

Aloysius. ★

šias vietas: Bloomfield. Cantonįveikime ir jau eina antrą ter- 
(Collinsville), Hartford, En-Įminą Amerikos Lietuvių Pilie- 
field (Thompsonviilei, Suf- čių Klubo pirmininko pareigas, 
field, East Windsor, VVindsor Jis yra sūnus žymių veikėjų, 
Locks, Simsbury, Granby, East pp. Jono ir R. Mančiūnų. 
Granby. ‘ Adv. Pranas Mančiūnas

(Monchun) tarnavo antrame Adv. Pranas Manciunas vra, , ' . pasauliniame kare, Amerikos
jaunas ir gabus advoKatas, vei- karo Uivyne Dabar užsiima 

gyvena 1066

Windaor Avė., Windsor, Conn.
Prašau visų lietuvių pagelbė

ti savo balsais lapkr. 2 d. iš
rinkti lietuvį į Conn. Senatą. 
Turėdami tokioje vietoje lietu
vį, mes 
veikime 
gausime 
tarimo.

ir patys lietuviškame 
ir visuose darbuose 

nuo jo paramos ir už- 
Bronkis Vedeikis.

(Politinis Skelbimas)

Išrinkime lietuvį veikėją |
Conaecticut Valstybės Senatą

Connectkut valstijos demo
kratų partijos 7-tasis distrik- 
tas nommavo į Conn. Senatą 
gerai žinomą lietuvi advokatą 
Praną Mančiūną (Monchun). .... -----—j—
Septintasis distriktas apima kėjas. Dalyvauja lietuviškame advokatūra ir

(Politinis Skelbimas)

♦ *** * * ** *

AMERIKOS PILIEČIAMS *

LIETUVIŲ KILMES *

2^k.MERIKOS lietuvių piliečių širdys yra suspaustos dėlei liūdno likimo se

nos tėvynės Lietuvos. Nekalti Lietuvos žmonės yra žiauriausiomis priemo
nėmis persekiojami ir kankinami Raudonojo Rusų komunistų teroro, negu 
bile kokios tautos žmonės. Per daugelį metų lietuvių tauta kovojo ir daug 
kentėjo, kad atgavus Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Po Pirmojo Pa
saulinio karo Lietuva nepriklausomybę atgavo, bet deja, neilgam laikai. Ap
gaulingu išdavikišku būdu, nuduodami dideliais draugais, Raudonieji tero
ristai Lietuvą okupavo.

1940 metais užplūdus Lietuvą raudoniesiems rusams, Lietuvos žmonės 
buvo žiauriausiai kankinami, šeimos nariai išskiriami ir išvežami į šaltąjį 
Sibirą. Daugybė lietuvių ten mirė iš bado ir šalčio.

Lietuviai yra laisvę mylinti žmonės. Jie atsimena laimingus laisvės lai
kus. Jie yra darbštūs, savistovūs ir pilni pasiryžimo. Jie yra drąsūs ir tęsia 
Rusijos nenaudai sabatažavimo ir partizanų aktyvų veikimą. Jie savo pasi
ryžimu atsieks savo tikslą.

Amerikos lietuviai dažnai kreipėsi į Amerikos Prezidentą, prašydami 
pagalbos. Vienok, jie gavo labai mažai arba nieko iš dabartinės administra
cijos. Bet Amerikos lietuviai patys pasiuntė pagalbą. Jie yra pasiuntę tūks
tančius dolerių savo giminėms ir draugams užjūrint. Jie yra pasiuntę dra
bužių, maisto, medikalių reikmenų ir tt. ir jie nenustos tiesti pagalbos ran
kos.

Amerikiečiai turi pripažinti, kad tauta mylinti laisvę turi laikytis vie
nybės. Mes turime vienas kitam padėti ir užstoti silpnesnius prieš agreso
rius. Mes apie laisvę negalime manyti nei sapnuoti, kol laisvę mylinčios tau
tos bus pavergtos agresorių. *

Jungtinių Valstijų Respublikoniškas Kongresas tą suprato ir perleido 
per Kongresą kitų šalių pagalbos programą. Mes turime padėti tiems, kurie 
daugiausiai pagalbos yra reikalingi, tik sustiprėjusios tautos ir laisvas pa
saulis gali užbaigti komunistų vergiją.

Amerikos piliečiai, vietiniai ir svetur gimę yra raginami naudotis bran
gia ir neįkainuojama privilegija., balsuoti. Mes galime ir turime balsuoti už 
tuos_vyrus, kurie supranta pasaulio problemas, kurie yra nuoširdūs, intelek
tualūs ir dalyką permatą. Iš tikrųjų, tai yra Respublikonai.

Respublikonų direktyvoje Massachusetts valstija visuomet klestėjo, 
progresavo ir žengė pirmyn visais atžvilgiais.

GUBERNATORIUS ROBERT F. BRADFORD yra Respublikonas didie- 
lių gabumų ir teisingas vyras. Jis padarė puikiausi rekordą kaipo Guberna
torius ,kurio ši valstija neturėjo per daugelį, daugelį metų. Gubernatorius 
Bradford yra šeimos tėvas. Jis supranta šeimos namų ir vaikų reikalus. Jis 
praplėtė mokslo programą, veteranams namus parūpino, parūpino padyku
siam jaunimui globą ir daug kitų dalykų padarė kaip bile kokioj valstijoje.

THOMAS E. DEWEY, Respublikonų kandidatas į prezidentus yra la
bai tinkamas asmuo tam darbui. Jo išsimokslinimas, teisingumas, nusistaty
mas prieš komunizmą ir atkakliai kovoti prieš jį, pasako, kad jis tikras A- 
merikietis ir stovįs už krikščioniškus idealus.

Jūsų šeimos ir jūsų paties pareiga kaipo piliečio, yra balsuoti Lapkr.- 
Nov. 2 d. Atsiminkie, kad jūsų Respublikonas Kongresmanas yra tiesiogi
nis reprezentantas Washingtone ir yra pasiryžęs jums padėti.

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

***
UJOIN A GREAT TEAM” 

Vote for
GOVERNOR, ROBERT F

BRADFORD
U. S. SENATOR, LEVERETT

SALTONSTALL

*
*

*

*

LT. GOVERNOR, ARTHUR W.

COOLIDGE
*

SECRETARY OF STATĖ, 
FREDERIC W. 

COOK
STATĖ TREASVRER, 

LAURENCE 
CURTIS

AUDITOR, 
RUSSELL A. 
WOOD 

ATTORNEY OENERAL, 
CLARENCE A. 
BARNES

*

★ * *
*

VICE-PRESIDENTPRESIDENT ____

DEWEY ★ WARREN
*

*

Vote Republican 
for Sane Sound Government

MASSACHUSETTS REPUBLICAN
STATĖ COMMITTEE—

★ ★ ’ ★

i
*

LLOYD B. VVARING, Chairman, 19 Marmion Road, Melrose 
RAYMOND P. DELANO, Treasurer

★ ★ ★ ★ ★ ★★★★
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Rusai slapia organizuojasi 
prieš Staliną

- Vienas iš pogrindžio kovotojų at 
skleidžia paslaptis. - Tūkstančiai sali 
ninku ir kovotojų Rusijoje. - Yra sę 
mokslininkų ir Raudonojoje armijoje
- Nuvers Stalinę, bet neatstatys caro
- Jų darbas karo metu ir vėliau. - 
Slaptos radijo stotys ir slapta literatū
ra Rusijoje.

■

5

kada buvo nutarta nudėti 
kruvinąjį komunistų par
tijos centrinio komiteto 
sekretorių Kirovą. Tas 
slaptas sprendimas buvo 
įvykdytas 1934 m. gruo
džio mėnesyje. NTS leido 
savo laikraštį “Za Rosiju” 
(Už Rusiją) ir šiame laik
raštyje buvo paskelbtas 
straipsnis, reikalaujantis 
likviduoti Kirovą. Po įvy
kusio atentato net “Prav
da” (komunistų partijos 
laikraštis Rusijoje) persi
spausdino dalį to straips
nio, įrodymui, kad yra 
slapta teroristinė prieš- 
bolševikinė organizacija.

Tuojau po to Sovietų 
išsiuntinėjo

f

18 METŲ KOVOJE 
PRIEŠ KREMLIAUS 

DIKTATŪRĄ
— Revoliucija Rusijoje 

šiandieną nėra vien tik 
spėjama galimybė. Ji ga
lima, ir ji gali ateiti. Sta
linas tą žino. Tą aš žinau, 
nes aš esu slaptasis, pože
mio kovotojas prieš prieš 
Staliną ir tą kovą jau tę
siu 18 metų, — šitaip ma
gazine “Look” rašo ru
sas Konstantinas Boldy- 
rov, baltųjų rusų genero
lo sūnus, kurs į slaptą ko
vą prieš Staliną stojo vos 
pabaigęs gimnaziją. Kai 
amerikiečių armija įžy
giavo į Vokietiją, atrado
jį Kasselio išvietintųjų vyriausybė 
stovykloje vadovaujančiu * reikalavimus po užsienio 
asmeniu. USA karo žval-! valstybių sostines, kad 
gybai jisai buvo pristaty- i būtų sunaikinti tos tero- 
tas kaip visiškai patiki-!rištinės organizacijos liz
inas žmogus. Dabar jisai dai. 
pasiekė Jungtines Ameri
kos valstybes, čia palaiko 
ryšį su prieš-staliniška 
organizacija Anti - Com- 
munist Comtao* Gause, 
Ine.
KIROVO NUŽUDYMAS 
IR ATSISAKYMAS NUO 
TERORISTINIŲ AKTŲ

Boldyrovas rašo, kad 
stipriausis kontrevoliuci- 
nis vienetas, į kurį dedasi 
Stalinui priešingi rusai ir'šalininkų ir kovotojų Ru- 
slapta plečia savo veiki- sijoje. ’
mą, yra, _
cionalno Trudovoj Sojuz joje,
(Tautinė darbo sąjunga), koje, o netgi savo atsto- 
Šisai sąjūdis vieną iš savo vus turi ir Jungtinėse A- 
pirmųjų teroristinių veik- merikos Valstybėse, Aš e- 
smų įvykdė 1934 metais, su vienas iš tų atstovų.

Prieš - Staliniškoji rusų 
organizacija neišnyko, 
tiktai ji nustojo vykdžiusi 
teroristinius aktus, žudy
mus, kurie yra žiaurūs ir 
nežmoniški.

TŪKSTANČIAI KOVO
TOJOJ VISAME 
PASAULYJE

Apie tą sąjūdį Boldyre- 
vas rašo:

— NTS turi tūkstančius

" J , Ji yra įsikūrusi 
vadinamas, Na-tarp rusų Europoje, Azi- 

ir Pietinėje Ameri-

(Politinis Skelbimas)

i

I

Paklausk Savęs
Šių 4 Klausimų

1. Ką mums reikia turėti valdžioje, tai daugiau biznio 
žmonių. J. Valstybių valdžia tai mūsų pačių dalykas ir jūs 
žinote .kad reikalinga gera organizacija ir blogieji valdinin
kai turi būti prašalnti.

Ar jūs tikite, kad biznio žmogus ir lyderis gali geriau 
atstovauti šį distriktą, negu žmogus, kuris neturi jokio biz
nyje patyrimo?

2. Užsienio reikalai kaip pareiškė Gallup Poli tai yra la
bai reikšmingas signalas, liečiantis mus visus, nes tai yra 
Taikos ar Karo klausimas.

Ar jūs tikite, kad žmogus, kuris turi patyrimo užsienio 
reikaluose buvęs BerHne, Vokietijoje 1945, 46 ir 47 metais 
geriau gali reprezentuoti mūsų distrikto reikalus ir būti 
vertesnis mūsų Valdžioje negu tas, kuris jokio patyrimo 
tame darbe neturi?

3. Tautos Apsauga ir Ginkluotos Jėgos šiandien yra ak
tualus ir svarbus dalykas kiekvienam. Kariškas pajėgumas 
ir prisiruošimas, tai mūsų gyvybė.

Ar jūs tikite, kad vyras, kuris tarnavo 13 mėnesių užjū
ryje Pirmam Pasauliniame Kare ir 27 mėnesius II Pasau
liniame Kare ir yra 10 Veteranų ir Aptarnavimo organiza
cijų narys ir Reserve Officer U.S.A. Armijos, geriau tiktų 
tarnauti mūsų distriktui negu kuris neturi šių kvalifika
cijų?

4. Beveik visi sutinka, kad Devvey ir Warren bus Lapkri
čio 2 išrinkti ir šalis turės naują Respublikonų administra
ciją sausio mėnesį.

Jei jūsų atsakymas “YES” jūs balsuokite už

Tokio mieste, Japonijoje, šiomis dienomis su
sirinko tūkstančiai japonų demonstracijoj, kur 
buvo reiškiamas reikalavimas, kad Sovietų Rusi
jos raudonieji grąžintų japonus - belaisvius. Ja
ponijos vadai savo kalbose pasmerkė Kremliaus 
ponus už ligi šiol laikymą jų tautiečių belaisvėje.

Į Rusijos siena per 200 jar
dų buvo rūpestingai suar
ta, kad būtų lengva sekti 
pėdomis. Tačiau lenkai 
buvo sukalbami ir NTS 
nariams talkino vykdyti 
jų misiją. Rusijoje pradė
jo dygti slaptosios grupės, 

i Sudarytas radijo ryšys 
su užsieniu ir nemažas 
kiekis prieškomunistinės 
literatūros praplatintas 
Rusijoje. Bolševikų slap
toji policija uoliai griebė
si juos likviduoti. Jau 
1938 metais Maskvos ra
dijas pranešė, kad likvi
duota NTS grupė veikusi 
tarp Maskvos studentų. 
Bolševikų priešams teko 
savo veiklą decentralizuo
ti ir dar labiau užmaskuo- 

itL 
i

vo “frontą” jisai užsikrė
tė šiltine, pakeitęs vardą 
atgulė į ligoninę, bet čia 
buvo atpažintas sovietų 
agento ir nunuodytas.

AREŠTAI
1944 metais nacių Ges- 

pradėjo žaibinius 
NTS vadovau- 

areštus. 
vykdomojo

Dabar aš galiu apie tai organizacijos 
kalbėti, nes NTS centrinis nesustojo. Jos smegenys 
komitetas nutarė už So
vietų sąjungos valdomų 
kraštų išeiti į viešumą. Gi 
už geležinės uždangos 
kruvina, slapta kova turi 
vykti tamsoje... Pasaulis 
gi turi žinoti, kad net pa
čioje Raudonojoje Armi
joje yra augantis alkis 
susilaukti naujos vyriau
sybės, kuri būtų atsida
vusi taikai ir žmonių ge
rovei... —

KETURI GENEROLAI 
PRIEŠ STALINĄ

Tasai slaptosios rusų 
priešbolševikinės organi
zacijos atstovas toliau pa
sakoja, kad dabartiniu 
metu sukilimas prieš bol
ševikų kontroliuo j a m ą 
Raudonąją armiją būtų 
nepraktiškas. Tačiau pro
ga ateis. Netolima praei
tis parodė, kad net ir dau
gelis Raudonosios armijos 
vyrų eina drauge su rusų 
dauguma, kuri Stalino ne
apkenčia. Štai faktai, ku
riuos paduoda Boidyre
vas: 
kada vokiečiai 
Rusiją, 
raudonarmiečių pasidavė 
vokiečiams. Jie 
ginti Maskvos režimą, o 
net 800,000 iš jų savo dur
tuvus atgręžė prieš bolše
vikus, tikėdamiesi, kad 
vokiečiai padės jiems išsi
vaduoti iš raudonosios, 
diktatūros. Kai generolas 
Vlasovas išleido atsišau
kimą, šaukdamas kovon 
prieš Staliną už naująją 
Rusiją, — pasisiūlė mili
jonas savanorių. Vokie
čiai suprato, kad jų tiks
las nėra bendradarbiavi
mas su naciais, o nauja 
tautinė revoliucija ir, pri
sibijodami, teleido suor
ganizuoti tik 25,000 karių. 
Rusijos išlaisvinimo siekė 
ir kiti su NTS ryšius pa
laiką rusų generolai, kaip 
Trukinąs, Malyšk i n a s, 
Meandrovas.

NUNUODYTASAI 
VADAS

Kai tik pradėjo vokie
čiai slinkti į Rusiją, NTS 
pradėjo siųsti savo atsto-

veikimas vus j nacių užimtus kraš-
— vadovaujantieji asme
nys, — išdirbo programą, 
kuri užima 20 mašinėle 
rašytų puslapių. Trejetą 
metų ėmė kol buvo pa
grindinai viskas išplanuo
ta. Pagal tą programą 
Rusija turės būti laisva, 
demokratinė, kur bus at
sižvelgta darbo žmonių 
reikalų ir nebus panaikin
ta privatinė iniciatyva. 
NTS nesiekia atstatyti 
caristinės Rusijos.

jau pirmą vasarą, 
atakavo 

net du milijonai

atsisakė

Ar Jūs tikite, kad Respublikoniškas Kongresmanas iš 
šio distrikto galės daugiau padaryti dirbdamas su Respu
blikonų administracija negu su Demokratų?

MAGINNIS for Congrn* ................ .......... 0
Robert J. Whipple

0 tVillard Avė.
\Vorcester. Mass į

sukilėlius generolus, yra 
dabar išsisklaidžiusi po 
Vokietiją, Austriją, Korė
ją, Baltijos valstybes. 
Šimtai tūkstančių karių 
yra už Rusijos ribų. Jie 
negali kalbėti, bet jie gali 
matyti ir turi smegenis 
daryti palyginimams... Ir 
daugelis kitų Rytų Euro
poje yra psichologiškai 
paruošti. Ta paskutinė di
džioji revoliucija turi at
eiti, jeigu mtms lemta 
džiaugtis taika. Aš tikiuo
si ir meldžiuosi, kad, jei
gu Amerikos vyriausybė 
negalės padėti, kad bentgi 
netrukdytų pastangų tų 
žmonių, kurie yra pasiry
žę savo gyvastis atiduoti 
už geresnį pasaulį. —

NTS IR PARTIZANŲ 
TALKA

Tuos slaptosios organi
zacijos vadovo spėjimus 
patvirtina faktai. Yra sa
koma, kad keliasdešimts 
tūkstančių, o gal net arti 
ketvirčio milijono raudon
armiečių jau yra perbėgę 
į britų ir amerikiečių zo
nas. Su rusų mokytojos 
Kasenkinos pabėgimu pla
čiau sužinojome, kad vei
kia priešstaliniškų rusų 
stovykla Tolstojaus Fun
dacijoje ties New Yorku. 
Viename sovietiškame lai
kraštyje autoritetingas 
Politbiuro minties reiškė
jas nusiskundė plačiu an- 
tisovietiniu špionažo tink
lu, rašydamas:
— Iš Paryžiaus, iš New 

Yorko, kur yra baltųjų 
banditų lizdai, prisidengę 
įvairių komitetų vardais, 
varo propagandą tarp so
vietų piliečių — rusų, uk
rainiečių, lietuvių, latvių, 
estų ir baltgudžių.—

Ypatingai, jeigu iškiltų 
karas, slaptoji rusų NTS 
organizacija ir pavergtų 
tautų partizanai Stalino 
diktatūrinį režimą imtų 
sprogdinti iš vidaus.

Dr. J. Prunskis.

tapo 
masinius 
jančių asmenų 
Beveik visi 
komiteto nariai, su pirmi* 
ninku priešakyje, buvo a- 
reštuoti. Naciams pateko 
į rankas keletas šimtų na
rių, areštus jie išplėtė net 
Rusijos užimtoje dalyje, 
Lenkijoje, Jugoslavijoje, 
Bulgarijoje, Čekoslova
kijoje, suradę slaptus są
rašus. Gi Prancūzijoje, 
Belgijoje* Danijoje ir O- 
landijoje laiku imtasi ap
saugos priemonių ir na
ciams nepasisekė ką žy
mesnio užklupti.
NACIŲ KALĖJIMUOSE

Du kartu NTS vyrai 
prasiskverbė į garsųjį A- 
lexander platz kalėjimą, 
kur buvo laikomi 
blausieji 
Rusijos išlaisvinimo. Kar
tą vienam pasisekė drau
gus pasiekti persirengus 
smogiko uniforma. Dau
gelis NTS narių mirė kon
centracijos stovyklose, jų 
tarpe Kirilas Vergunas, 
Prahoje baigęs inžineri
jos mokslus. Jisai buvo 
vadu divizijos Čekoslova
kijoje ir tarybos egzeku- 
tyvinio komiteto nariu.

Berlyno sekcijos vadas 
Dr. N. Sergejevas mirė 
Sachsenhauseno kone, sto
vykloje. Dr. D. V. Brunst 
likimas iki šiol nežinomas.

galima revoli 
JA RAUDONOJOJE 

‘ ARMIJOJE
Boidyrevas skelbia, kad 

revoliucija pačioje Raudo
nojoje armijoje yra gali
ma. Jis rašo:

-— Raudonoji armija, ku
ri davė Vlasovą ir kitus

tus, kad ten organizuotų 
I laisvosios Rusijos sąjūdį, 
i Vokiečiai greit užuodė ko
kius tikslus turi NTS ir 
Čekoslovakijoje surešta- 
vo vadovaujančius jų as
menis. Tačiau NTS savo 
veikimą plėtė. 1941 me
tais jiems pavyko susitar
ti su Lenkijos vyriausybe 
tremtyje 
pagalbos, 
skverbėsi 
su šūkiu:
— Šalin

komunistai, tegyvu oja 
laisva nepriklausoma Ru
sija!

Ypač pasižymėjo NTS 
sąjūdžio tarybos narys 
Braadtas, kurs vokiečių 
okupuotose Rusijos daly
se komandavo keletą tūk
stančių kovojančių vyrų 
ir moterų. Jam teko vesti 
kovą kaip prieš komunis
tus, taip ir prieš nacius, 

i buvo Smolens-

i dėl tarpusavės
NTS vyrai 

į Rusijos liaudį

svar-
kovotojai dėl

PRIEŠKOMU NI STINTAI 
PROPAGANDISTAI 

IR KOVOTOJAI
NTS gimė 1930 metais 

ir tada jos narių tarpe ne
buvo senesnių kaip 40 me
tų amžiaus— vis daugiau
siai sociologai, t ekonomis
tai, profesionalai, filoso
fai. Jų tarpe tokie rusams 
pažįstami asmens, kaip

I

vokiečiai, šalin 
tegy vu oja

o

Bilimovičius, Spektorskis jo štabas ___________
ir kiti. Jie išdirbo rusų ko vargingame priemies- 
masėms patrauklią ideo- tyje. Inspektuodamas sa-
logiją ir tuojau ėmėsi 
karštus idealistus lavinti 
slapto veikimo technikoje, 
propagandos vedime, iš
kalboje ir psichologijoje. 
Jie netgi lavino kovoto
jus, kurie kritišku mo
mentu būtų pasiruošę 
veikti. Tas sąjūdis papli-j 
to iš Balkanų po visą Eu-Į 
ropą, pasiekė netgi Aus-' 
tralijoje, Afrikoje ir net 
Kinijoje gyvenančius ru
sus.
ŽUVUSIEJI KOVOTOJAI

Atmetusi teroristinę 
taktiką organizaciją nuo 
1935 m. pasinešė į savo 
iėeologijos skleidimą ir 
tūkstančių vyrų paruoši
mą kariniems veiksmams 
naujos revoliucijos valan
dai išmušus.

Tarp ankstybųjų NTS 
organizacijos aukų buvo 
Nikolajevas, kuris likvi
davo Kirovą. Toliau — 
jaunas Petras Irošniko- 
vas, kurs su grupe drau- 

PAKARTI GENEROLAI Igų 1933 metais bandė pra- 
IR NTS PROGRAMA ; °------- -
Tie visi generolai būtų 

dabar geri talkininkai su
stabdyti Stalino imperia
listinius tikslus, tačiau a- 
merikiečiai, Jaltos, Tehe
rano politikos suklaidinti, 
atidavė juos bolševikams, 
ir juos visus pakorė ko
munistai Lubiankos kalė
jimo kieme. Tačiau ir ko
munistai jautė tų genero
lų populiarumą rusų tau
toje ir todėl apie jų mirtį 
teprasitarė keliomis eilu
tėmis ir jų egzekucija ne
buvo vieša.

Tačiau NTS — slapto
sios rusų priešstalininės

Į
Į

j

isiveržti į Rumuniją, bet 
buvo sugautas NKVD 
sargybinių. Jisai mirė 
draugų neišduod amas, 
nors pakeldamas baisias 
tortūras. Dar viena auka 
buvo M. Florinskis, kurį 
NKVD ilgai medžiojo kol 
pagaliau sugavo.

STALINO PRIEŠAI 
TARP MASKVOS 

STUDENTŲ
Nuo 1938 metų NTS 

propagandistai prade j o 
gausiau spraustis į Rusi
ją, kad tenai varytų savo 

’ išlaisvinimo propagandą, 
i Tas buvo nelengva, nes

Me« kovojame palaikyti tradicines mūsų Valstybės do
ros pažiūras.

SAKO:

MOŽIAI 6BK. KUNIGAS KAROLIS FINN, D J., 
žvento Vardo Bažnyčios, West Roxbury. Klebonas

kovojame užlaikyti veikiančius ir neliečiamus mū
sų teisių knygose surašytus įstatymus, kurių tiksiąs yra 
laikyti mūsų Valstybę padoria ir sveika vieta kur gyventi.

Šitie įstatymai... klasifikuoja priešgamtišką gimdymo 

kontrolę su tokiais nedoriniau papročiais kaip svetimote

ryste, daugpatyste, ir prostitucija, ir ją nubaudžia kaipo 

nusižengimą prieš šitos Valstybės įstatymus.

Istatymdaviai, kurie turėjo atsakomybės dėl šitų įsta
tymų neabejojo apie priešgamtiškos gimdymo kontrolės 

nedorumą, ir nedelsė pavadinti šitą blogą praktiką nosi- 
žengamu prieš Skaistybę, Dorą. Prideramumą. ir Gerą 
Tvarką ’.

Kontrott

PRIEŠ KLAUSIMĄ No. 4 
ANT BALSAVIMO BALATO



Penktadienis. Spalių 2S. ISfS DARBININKAS 6

Lapkričio-Nov. 6 Visi Keliai Veda Į “Darbininko” Metini Parengimą

MINSTREL SHOW IR ŠOKIUS
Municipal Building Salėn, E. Broadway, So. Boston, Mass. Koncertas prasidės 7 vai - Šokiai 9 vai.

I

Vaido draugija turėjo prakal
bas numerio 4-to referendumo 
klausimo. Kalbėtojas buvo dak
taras Petras McKinnis (Miški
nis) ir teisėjas John Fe.nton.

mėti suruošė šaunų bankietą! tovvich; 
parapijos svetainėje. Dalyvavo 
apie 325 parapijiečiai, svečiai 
ir viešnios, tarp kurių buvo šie 

j svečiai kunigai: kleb. Pr. J. 
j Juškaitės iš Cambridge, ir vi-

Ketvirtadienį, spalių 28 d., • karai — Aloyzas Klimas ir Si- 
Sunday School vaikučiai 
jo “Halloween Party”.

UVREMCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, vadovaujant muzikui 
p. Algiui Šimkui, entuziastin
gai ruošiasi prie “Darbininko” 
koncerto, kuris įvyks lapkričio 
6 d., So. Boston, Mass. Be to, 
choras yra pasiryžęs duoti 
koncertą Lawrenciečiams.

i Penktadienį, spalių 22 d., 
LDS kuopa, kuri buvo šioje 
kolonijoje apsnūdusi, išsirinko 
darbščią valdybą, į kurią įeina 
pirmininku p. 
raštininku — 
ka. iždininku 
čius. Naujoji
tant kitiems nariams, 
siryžusi 
išugdyti

ture- monas Saulėnas iš Brockton. 
Taipgi dalyvavo kleb. kun. 

, Norbuto sesutė ir švogeris su 
Ona šeima ir kiti giminės ir kun.

Lietuvos Vyčių 78 kuopa, va
dovaujant kun. Petrui šaka
liui, ruošiasi suvaidinti sceno
je juokingą komediją. Neteko 
sužinoti dienos.

F. Krancevičius, 
Nikodemas Jod- 
— Juozas Jen- 

valdyba. gelbs-. 
yra pa-;

gauti naujų narių ir 
kuopos veikimą.

Panelės Marijona ir
Songailaitės, ponia L. Venčie- Al. F. Janiūno tėveliai ir gimi
nė ir p-lės A. Kvaraciejūtė, tu- nės.
rėjo savo atostogas Washing- Reikia pažymėti, kad svečių 
tone. Grįžo kupinos įspūdžių ir viešnių buvo iš Brocktono, 
spalių 23 d. Aušrelė. Cambridge, So. Boston, Brigh-I

metais parapijai suėjoŠiais
45 gyvavimo metai. Spalių 31 
d., 6:00 valandą, įvyks šaunus 
su programa pokilis (bankie
tas ). Pažymėtina, 
rengimui 
jaunimas.

dalyvauja

24 d.,

N0RW00D, HAS1
Parapijiečiai pagerbė savo 

dvasios vadus

ALRK Fe- 
Bankieto 

ir Federa-

ton ir kitų kolonijų. 
Bankietą suruošė 

deracijos skyrius. 
Rengimo Komiteto
cijos skyriaus pirmininkas, p. 
Jurgis Versiackas, pradėdamas 

Pereitą sekmadienį, spalių 24jprogramą pasveikino dvasios 
d., Šv. Jurgio lietuvių par. pa-jvadus — kleb. kun. Feliksą E. 
rapijiečiai labai gražiai pager-į

kad jo su- bė savo kleboną kun. Feliksą 
parapijos E. Norbutą, jo dvidešimties 

įmetu kunigavimo ir vienų me-
- i tų klebonavimo proga, ir taip-
pakrikštyta gi savo vikarą kun. Al. F. Ja-

Antoinette Cesniuko niūną, kuris darbuojasi šioje 
parapijoje nuo pereito birželio 
mėnesio.

Sukaktį ir priimtuves atžy-

Motinų Arkibrolija pasikvie
tė p. Ireną Šimkienę (muziko 
Šimkaus žmoną), o ji sukvietė 
būrelį mergaičių ir mokina lie
tuviškų šokių ir dainų. Spalių

Šios motinų draugijos duktė- Stasio ir 
rys su programa pasirodys sūnus vardu Stasys Mykolas, 
lapkričio 14 d., šv. Pranciškaus --------------
parapijos svetainėje. I Sekmadienį, spalių 24 d., šv.

(Politinis Skelbimas)

/
z

pp. Aleksandras Na-!Narės ir svečiai praleido links- Law School ir įėjęs į užsienio 
viekas, H. Balutis, varg. P. Ra-Įmai laiką. Už nepaprastus kos- diplomatų tarnybą jau nuo 
kauskas, p. Julia Jakavonytė, 
p. J. Treinavičius, p. J. Smil- 
gis, p. Bronius 
klebono kun. F. 
gėris ir sesutė 
pusbrolis p. Norbutas; kun. Al.; 
F. Janiūno tėveliai — pp. Ja-į 
niūnai, teta p. Čingienė ir 1.....
Sveikinimo kalbą pasakė ir vi-, 
sų dalyvių vardu dovanas įtei- i 
kė kleb. kun. Norbutui ir kun. 
A. Janiūnui p. Gasperas Paz- 
niokas.

Taipgi kalbėjo svečiai kuni
gai — kleb. P. Juškaitis, Alo
yzas Klimas ir 1______ _____ ,
nas.

Išsibaigus kalbėtojų sąrašui, 
toastmasteris pakvietė solem- 
nizantą kleb. kun. F. E. Nor
butą tarti žodį. Kleb. kun. Nor
butas nuoširdžiai dėkojo vi
siems už įvertinimą ir pagerbi- 

bankieto 
rengėjams ir visiems daly
viams Pakviestas kalbėti kun. 
A. Janiūnas, kuris labai gra
žiai atsiliepė apie kun. Norbu
tą ir jo veiklą. Jis priminė, 
kad jam buvo proga susipažin
ti su kunigu Norbutu kada jis 
dar buvo Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokykloje, kai kun. 
Norbutas buvo tos parapijos 

^vikaru. Jis daug ką išmoko iš 
Į kun. Norbuto pamokinimų. 
Kun. Janiūnas dėkojo savo tė
veliams, Rengimo Komitetui ir 
visiems dalyviams už 
šios parapijos dvasios 

j Toastmasteris A. F.
baigdamas programą, 

i kleb. 
į kun. A. F. Janiūną, kaipo 
; “Darbininko” bendradarbius, j 
LDS organizacijos ir laikraščio | 
“Darbininko” vardu ir linkėjo 
geriausios sveikatos Po to pa
vedė programą užbaigti Komi
teto pirmininkui p. Jurgiui 
Versiackui, kuris pakvietė kle
boną kun. F. Norbutą užbaigti 
malda.

Bankietas užsibaigė pakilu
sioje nuotaikoje.

Bartkevičius; 
Norbuto švo- 
pp. Skrickai,1

Jis yra Antrojo 
karo veteranas ir 

kaipo 
Oliver

tiumus dovanas laimėjo p. O- 1916 metų, 
na Navickas ir p. Ratle. : Pasaulinio

'netekęs kojos. Tarnavęs 
Sekretorius prie Justice 
VVendell Holmes 1922 m.

I

Į
į Mr. Curtis yra geras

Simonas Saulė-!

Norbutą ir vikarą kun. Albiną
F. Janiūną visų parapijiečių ir mą kunigo, dėkojo 
visų dalyvių vardu, ir pakvietė 
kleb. kun. P. Juškaitį 
vauti maldai, 
toastmasteriu 
Kneižį.

Sveikinimo kalbas pasakė ad
vokatai Benjaminas Sykes, An
tanas J. Young ir Walter Go-

vado-
Po to perstatė 
p. Antaną F.

(Politinis Skelbimas)
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UŽ LICENESES tSi

• Neleiskite grąžinti Prohibicijai, raketieriams ir įstaty
mų laužytojams. Tęskime ir toliau tvarkingą Valdžios 
alkoholio darymo kontroliavimą.

• Neleisk:’ me užkelti asmeninių taksų. Tęskime ir to
liau įplaukiančius milijonus dolerių iš taksų 
Miestui, Valstybei, Tautai.

• Neleiskite, kad jums būtų atimtos teises ir 
jos, dčl to, kad būtumėte apsileidę balsuoti

pajamų,

privilegi-
“YES”

ant 3 alcoholic beverage laisnių klausimuose. ŽIŪ' 
RĖKITE JŲ ANT SAVO BALOTO!

BALOTO VIRŠUJE PASKUTINĖJE KOLUMNOJE KLAUSI 
MAS NUMERIS 9 — DALIS A-B-C

*

Bt’K TIKRAS BALSUOTI 
KLAUSIMU. NEBALSAVIMAS 

VES MASSACHUSETTS PRIE 

NEŠTU DAUGYBĘ BLOGYBIŲ-

“YES” BALSUOK ANT SIU 3 

ANT ŠIŲ KLAUSIMU PRI- 

PROHIBICIJOS, KURI AT-

OUUTION
MUMM* 9
a. jROn NCCvwVv C*®”**®
city (or 10wn) for the »ole therein I YfJ Į jf 
of oll alcoholic beveroget (whijky, 1--------•
rvm, gin, m.lt beverogei, *inei 
ond oll other okohoiic beverogei)l

NMMtUSaiAUSCH. KC, St loui«.Mo. 
f INLANTM 8 SOHS. N J.
»evt»wYcr mwe*£s, inc.. **><»>,. n.y. 
IOSTON MH CONfANY, lottoo. "OI 
THf Ctorr WfWHG COMfANY. 6o«tor., 
t>*w$OwS MfWt»Y, INC.. I*. Mom.
OMMONO SM1NG 6MWHY, inC.. lo—»nc«. Mom. 
tNTMMtSC MfwiNG CO. ’on 
matuko MOS »MwnG CC , Troy, N.Y. 
TMt G6N6SK m***G CO INC.. N.Y.
mffBIMfrtl 6 CO. INC., 4ouo». *o»- 
HMKrOB* Mf WHG CO* TSNY, H.lt-Mt", *««■

J a mes P. Holihan, <0 Bartlct SL, Aadover, Massaehusetta.

THf JAMES HAMtFY COMhAHY, »X
HA»v*K. M(WHG COMhAKY,Uw»«. *o* 
G. KtUEGE* MEVYHG CO .Nmrt.Hl 
naMaGANSETT MfWNG
»A»ST MfWHG COMFANY.Mihravkm. Wn.
J ACO* lumiT, N«V Yort, N.T.
>OSCFH SCHIITZ MHWWG CO.. M****,.** 
C. SCHMIDT 6 $ON$, INC., ncioMfMe. fu. 
SnITH MOS.. inCO»7O»*TID. N«w Mm.
the WEST MfWHG CO.. Mik*. N.Y.
THE WOtCfSTEt MfWWG CO., WarcMNr, Mm.

NO

NO

Pereitą savaitę tapo sužeis
tas pp. Uždavinių sūnus 

; nius, {Milicininkas, šūviu, 
Jis ir kitas policininkas 

j7~. įdžiojo Cantono pievose, 
Neponset St. Kitas medžioto- 

’ jas, nepastebėjęs Uždavinio, 
i paleistu šūviu jį sužeidė. Nuo
širdžiai užjaučiame!

Bronius Uždavinis yra nese- curti.s 
niai paskirtas valstijos polici-! 
ninku ir yra Framingham, 

.Jo tėveliai gyvena 26 
St. Joseph Avė.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
lapkričio 1 d. vakare, tuoj po 
pamaldų, parapijos svetainėje. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.

Bro- 
kada 

me- admi- 
ties nistratorius. Jis investavo vals

tybės pinigus išmintingai, kad 
investmentas nešė gerą nuo
šimtį. Taigi, atėjus Lapkr. 2 d. 

į atiduokite savo balsą už Mr.
Skl.I 

d (Politinis Skelbimas)

\
k

( )

STATĖ
TREASURER

z

p. Marijona Chubet buvo nu
vykus į Washington, D. C., 
Norfolk, kur aplankė savo bro
lį, ir į Conn., kur praleido po
rą dienų.

ALRK Federacijos skyriaus 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 31 d., tuoj po paskutinių 
šv. mišių, parapijos svetainė
je. Visi draugijų atstovai kvie
čiami dalyvauti.

<

pagarbą 
vadams. 
Kneižys, 
sveikino

kun. F. E. Norbutą ir 
Janiūną, kaipo

Spalių 22 d. p.p. Anelė ir 
j Mykolas Marksai, gyv. Nor- 
woode, susilaukė dukrelės. Mo
tinėlė ir dukrelė randasi Nor- 

! woodo ligoninėje. Pp. Marksai 
dabar augina du sūneliu 
dukrelę. Sveikiname!

ir

pp. 
bu-

Sekmadienį, spalių 24 d. 
Dūdų namuose, E. Walpole, 
vo suruoštos sutiktuvės jauna
vedžiam pp. Jonui ir Adelei 
(Dudaitei) Raudeliūnam, ku
rie grįžo iš vedybinių atostogų 
(“honeymoon”).

Jaunieji pp. Raudeliūnai, be
atostogaudami, aplankė daug 
istorinių šventovių ir kitas vie
tas Kanadoje ir kitur.

Spalių 22 d. Moterų Sodalici
ja turėjo savo “Hallowe‘en 
. Party” parapijos svetainėje.

Į

i

lOWai.MASS. CURTIS
“Rummage Sale”

Moterų Sąjungos kuopos 
“Rummage Sale” įvyko spalio 
22 d. Šis pirmutinis išbandy-l 
mas buvo sėkmingas.

“Theatre Party”
Penktadienį, spalio 22 d., va

kare, Merginos Sodalietės turė
jo “Theatre Party”. Visos bu
vo patenkintos ir laukia dau
giau panašių surengimų.

“Weenie Roast”
Nors oras buvo gan lietin

gas, bet choristai turėjo savo 
“Weenie Roast” sekmadienį, 
spalio 24 d. Visi nariai susirin
ko po stogu ir ten praleido 
linksmai dieną.... Braškaitė.

LAURENCE CURTIS

Respublikonas valstybės ka- 
sierius, kuris vėl šiuose rinki
muose kandidatuoja tai pačiai 
vietai. Mr. Curtis yra puikus 
uarbininkas ir sąžiningas valdi
ninkas. Jis yra baigęs Harvard

Albert R. Bate
Pirmiau — Popa Optleal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 20t

Tel. «-1»M
207 PARK BUILDING 

Worcester, Maas.
275 Mate SL, Webster, Mass.

X \ X K K S. 5. X 5. X N. X X K K X 5.

I Gerkrasla Užeiga Vyram Ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

kIwiy. StMith Boston Mass.

KAIPO Jūsų Stato Ka- 
sierius CURTIS pada
rė:

• Sutaupė visuomenei 
daugiau pinigų j tokį 
laiką, kaip, 
buvę.

kada yra

didžiausį 
su mažu

• Išpardavė 
kiekį bonų 
išsikaštavimu, kaip y- 
ra buvę Staito istori
joje.

• Jis užlaikė Staito 
darbininkus ir paaukš
tino pagal nustatytos 
sistemos.

• Jis labai atsižvelgė į 
veteranų problemas.
I8SILAVINES TAM 
DARBUI — 
BALSUOKIM UŽ REKORDĄ

Valstybės Kasierius 1947-48

National Senior Vice-Koman- 
dierius

Paliegusiu Am. Veteranų. 1946

Mass. Senate. 1936-42

Mass. House. 1932-36

Boston City Council. 1930-33

Sekretorius Justice Oliver 
Wendell

Holmes. U.S. Supreme Court 
1922.

Advokatas ir Trustee; Prezi
dentas Law Society of 
Massachusetts 1947; Buvęs 
Harvard Law Revievv re
daktorius.

U.S. Navai Aviation 1917-19— 
neteko kojos orlaivio 
nelaimėje.

KANDIDATAS EINĄS PRIEŠ 
CURTIS SIAIS METAIS TU
RI PANAŠIĄ PAVARDĘ 4 
VYRAS. KURIS IROI BUVO 
U2CMES STATĖ KASIE- 
RIAUS VIETĄ. NESUKLYS
KITE BALSUODAMI DtLEI 
PANAŠUMO.



VIETINES ZINI’
mihiiiim.

“Koka yra skirtumas 
Ur> žmogaus ir gyvulio?” “Ar 

Viąą lietuvių išeivija šiauria įsigėręs žmogus gali daugiau 
“Jeigu laivukas

1

I 1VJ I J TT C C čioje, Kristaus Karaliaus šven-
A k v A v u teje, g v r, įv mįgiOs bus gie-

-------------- damos Lietuvos Dukterų drau
gijos intencija.

10 v. r., bus suma, kurioje

bas dalyvauti su vėliavomis ir 
! ženklais.
Į 11:30 vai. r. misijonierius Sa-

Didelės šventes. Randamiesi 
didžiulių bažnytinių švenčių a- 
kivaizdoje, sekmadienį yra me- kviečiame visų draugijų valdy- 
tinė Kristaus Karaliaus šven
tė. Pirmadienį esti Visų Šven
tų metinė diena. Antradienį vi
sų sielų atminimas prie tų dar i lazietis atnašaus šv. mišias ir 
artėja pirmas penktadienis mė- sakys pamokslą, 
nėšio. Visas lapkričio mėnuo 
yra sielų mėnuo.

Šv. Petro parapijos bažny-' šventės pamaldos.
Po to įvyks parengimas lie

tuvį misijonierių paremti, 
joje.

į Bažnytinėje salėje bus rodo- 
!mi paveikslai ir kalbos sako-

šventasis Tėvas, Pijus XII 
yra visų pripažintas kaipo Tai- Amerikos Kontinente, nuo At- nusidėti?” 
kos Popiežius. Apie jį plačiai lanto iki Pscifiko ir tolimos skęsta, ar valia vieną nustumti 
rašoma laikraščiuoBo ir daug šiauria Kanados yra susido- į jūrą, kad kitų gyvybes išsau- 
sakoma prakalbos*. Viii nori Bėjusi “Darbininko” metiniu goti?" Visi pripažino, kad 
daugiau žinoti apie Kristaus parengimu, lapkričio 6, Muni- tik daug ko išmoko, bet ir 
Vikarą pasaulyje.

Lietuviai turi vieną asmenį, 
kuris daug ką gali pasakyti a- 
pie Popiežių. Jis asmeniškai 
kalbėjo su juo. Žino jo išvaiz
dą, jo ypatybes, jo darbus ir 
planus. Tasai lietuvis yra kun.!
Antanas Mešlis, S. J., kuris tik tuviai ruošiasi kaip vienas at-

KanMatas 1 Gubcrmtarius

DAKTARAI

2 vai. p.p. bus laikomos šven
tės pamaldos.

‘ * a - 1J

Indi-

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.LCSevllMl■,
LANDŽIUS

. Lietuvis gydytojas ir 
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- Kaip matote, Demokratų Z 
partija, tai darbo žmonių nėr- į 
tiją, kuri visais atvėjąis 
už darbininkų interesus, 
lei atėjus Lapkričio - Nov. 2 d. 
visi lietuviai kaip vienas rem- 
kite ir balsuokite į žios valsti
jos gubernatorių PAUL A. 
DEVER.

John L. KMmauakas.
767 American Lesion Highvay

Roalindale. Mas,

ne- 
pa-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Paul A.
kanditas į Massachu-

e, i

cipal Buikhnge, South Bostone, i 
Tą matome iš telpančių ilgų 
sąrašų, kur lietuviai iž tolimų 
Amarikna kraštu nftyalžHąmi 
atvykti prisiunčia savo sveiki
nimus ir linkėjimus.

Visi vietos ar apylinkės lie-.

prieš keletą savaičių grįžo iš vykti į šį naujovišką ir labai 
Vatikano, kur turėjo audienci- įdomų, visus patenkinantį pa-' 
ją su Popiežium. Jis matė su- rengimą. Visiems įdomu bus 
griautus Europos miestus; jis pamatyti ir išgirsti “Musical 
kalbėjo su gyventojais, kad su- Show”, kurį išpildys šaunusis 
žinoti jų įspūdžius; jis sužino- Šv. Pranciškaus parapijos cho- 
jo Popiežiaus planus dėl krikš- ras iš Lavrence, Mass. vado- 
čioniško pasaulio.

Todėl šv. Petro parapijosmos apie Šv. Joną Don Bosco, 
Salaziečių Vienuolyno įsteigė
ją ir apie jų misijas.

Po to įvyks pupų dėstymo 
• pramogėlė toje pačioje salėje, 
j Šio parengimo pelnas bus pa
siųstas kun. Svirneliui, Sale
ziečių misijonieriui, Indijoje.

Parengimu rūpinasi kun. 
Svirnelio giminės ponai Švedai, 
ponai Brazauskai, ir kiti misijų 
prieteliai. Linkime pasisekimo.

Visų šv. Dienoje, šv. mišios 
bus laikomos visiems prieina
momis valandomis: 5, 6, 7, 8 
ir 9; salėje — 6 ir 7:30. Vaka
re, bažnyčioje bus giedami 
dveji mišparai.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TU. TROwbrtd<» *330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
978 Harvard Street

Kampas Tmnan arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir S—B

(VAITOS SUEISIMAI

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. So. Boston 094*

Bes. 37 Oriole Strest
West Roxbury, Masą 
Tel. Parkway 1233-W

silinksmino tai darydami.
Nutarta kitą susirinkimą 

rėti ketvirtadienį, lapkričio 4 
d,, 7:15 v.v. Vyčių patalpose ir 
taipgi pakviesti kitus jaunuo
lius ir jaunuoles į diskusijas.

Lietuvos Dukterų Mišios

a 
e
•

vybėje jauno muziko Algio 
Šimkaus. O po linksmosios 

Švento Vardo draugija pakvie- i koncertines dalies, visi laukia 
tė jį kalbėti ypatinguose pusry- progos linksmai pasišokti - pa
čiuose, sekmadienį, lapkričio sivaišinti prie visų mėgiamos 
14 d. po mišių 9:00 v. Parūpi- Jono Dirvelio orkestras, 
jos vyrams perduos sveikini
mus nuo šventojo Tėvo. Kalbės ninko” 33 metų sukaktuvių pa- 
apie dabartinę Romą ir taikos 
galimybes pasaulyje.

Tikimės, kad nė vienas vy
ras, jaunas arba senas, nepra
leis šios progos išgirsti įžy
maus misionieriaus, kun. Anta
no Mešlio, S. J., įspūdžius iš 
Romos. Tikietus galima įsigy
ti pas kun. Kontautą, Juozą 
Lesčinską, S. Mickevičių, P. 
Averką, J. Venį, V. Raulųške- 
vičių, J. Yanulį, klebonijoje 
“Darbininko” ofise.

l'ždūšinėje, šv. mišios prasi
dės nuo 6 v. r. Kiekvienas ku
nigas laikys po trejas šv. mi
šias. Gaunami Toties Quoties 
atlaidai. Salėje, pirmos šv. mi
šios bus laikomos 7 v., antros 
7:30 v., ir trečios 8 v. Vakare, 
Rožančiaus pamaldos.

HALLOWEEN PARTY

ir

Iš visko matosi, kad “Darbi-

Pirmadienį, 
džiulės šventės 
kyklos bus 
mokama nė 
mokykloje.

Šią dieną
ir jų vaikams privalu išklau
syti šv. mišių.

iš priežasties di- 
parapinės mo- 

uždarytos. Nebus 
šv. Petro parapijos

yra katalikams —

antradie- 
yra svar- 
garbingos 

Geri piliečiai

Neužmirškime nė 
nio. šis antradienis 
bus. nes įvyks šios 
šalies rinkimai,
privalo tą dieną balsuoti. Ir 
balsuoti už tinkamus valdinin
kus ir įstatymus.

Vienas reikalas balsuoti yra 
tai prieš referendumą 4. Čia 
reikia balsuoti — NE arba 
“NO”.

Sekmadienį, 1 v. p. p., bus 
renkamos popieros. Malonus 
popieros vajaus prieteliai sten
kitės sunešti popieras į gara- 
džių prie klebonijos arba į pa
rapijos salę. 492 E. 7th St.

Spalių 31 d., 9 vai., Šv. Pet
ro par. bažnyčioje bus laiko
mos šv. mišios už mirusias Lie
tuvos Dukterų po globa Moti
nos šv. D-jos nares. Visos na
rše kviečiamos dalyvauti. Rašt

!

i 
minėjimas, įvyksta šeštadienį, 
lapkričio 6 d. bus tikrai dide
lis įvykis.

Ir nieks negali praleisti pro
gos į jį atsilankęs.

Todėl visi į “Darbininko” 
Musical Show — Šokius ir Ba
lių. Rengėjai.

Diskusijų Klubas

Liet. Moterų Dorchesterio 
Klubas spalių 30 d., 1948 m., 7 
vai. vakare, Dorchesterio Liet 
Pil. klubo salėje, 1810 Dor
chester Avė. ruošia Halloween 
Party ir vakarienę. Bus teikia
mos dovanos suaugusiems ir 
vaikams. Kviečia visus —

Komitetas, problemas

Respublikonai Išeina 
Prieš Komunizmą

Dažnai girdime, kad jaunuo
liai nepaiso savo tikėjimo. Tai 
nėra faktas. Pirmadienio vaka
rą būrys jaunų vyrų ir mer
gaičių susirinko Vyčių patal
pose, nežiūrint audringo oro, ir 
turėjo pasikalbėjimą apie tiky
bos dalykus su kun. Kontautu. 
Buvo pirmas susirinkimas Šv. 
Petro parapijos į “Discussion 
Club” šįmet

Visokie k _  ___
jliami ir visi bandė išrišti tas 

pagal Bažnyčios

Oi buvo ke-

kad mes pir- 
nebūtume įsi-

Bradford pa-

Dewey - Bradford kaipo Res
publikonai yra griežčiausiai 
nusistatę prieš komunizmą.

Truman, birželio 12 d. yra 
pasakęs: “Aš mėgstu seną Juo
zą Staliną. Jis yra puikus vy
ras”. Dewey priešingai savo 
kalboje yra pareiškęs: “Tru
mam) administracijai nereikėtų 
reikalauti 15 milijonų dolerių, 
kad išginus iš Washingtono ko
munistus dėlto, 
moję vietoje jų 
leidę”.

Gubernatorius
žadėjo mažųjų grupių žmonėms 
daugiau suteikti valdiškų vietų. 
Ir yra jau tą padaręs.

Lt. Governor yra labai pla
čiai išėjęs prieš žiaurųjį komu
nizmą ir apie tai šiame krašte 
ir kitose šalyse laikraščiai jam 
yra davę didelį kreditą.

Žmonės dažnai kelia klausi
mą, kurį partija sulaikys ko- 

kuris pagyrė Staliną, ar Dewey 
ir Bradford, kurie intensyviai 
kovoja prieš komunizmą? SkL

VE kur jūsų

Naujos Pigesnės Elektros Kainos
NAUJOS 
KAINOS

Nnjas Boston Mm KoMponijos ptoms 
rezktendkNn antai įtektus Hm
356,000 naMNe!

Mes pasididžiuodami pranešam jau antrą po karo 
Rezidencijų “B” Kainų nupiginimą, pradedant 1948 
metų Gruodžio 1 d. Kožnas namų kostumeris, kuris 
suvartoja per 12 kilowattvalandžių į mėnesį, turės 
naudos iš žemiausių Bostono Edisono istorijoj kainų.

NAUJOS Butų “B” Kainos patiektos šią savaitę
Massachusetts Departamentui of Public Utiiities

72c už pirmus 12 ar mažiau kilowattvalandžių per mėnesi.
5c už kilowattvalandį už sekančius 60 kilowattvalandžius per mėnesį. 
3c už kilowattvalandį už viską virš 72 kilowattvalandžių per mėnesį.

HON. PAUL A. DEVER
Lietuvių Draugas 

Dever, 2
setts valstijos Gubernatorius y- 
ra tikras lietuvių draugas ir 
jiems pažįstamas. Jam esant 
valstijos prokuroru, jis turėjo 
lietuvaitę savo sekretore. Jis y- 
ra nemažai parodęs savo tar
nybos laiku lietuviams didelio 
palankumo.

Taksai — Paul A. Dever sa
ko : “Sumažinkime dabartinius 
taksus, pirm negu jie mus vi
sus paklubdys”. Dabartinė 
Respublikonų administracija y- 
ra užgyrusi pakėlimo kainų ant 
pieno, telefono, gaso, elektros 
ir kitų 400 įvairių dalykų, be 
kurių žmonės negali apseiti.

Transportacija — Jeigu iš
rinktas bus Respublikonų par
tijos kandidatas Bradford į gu
bernatorius, bus transportaci- 
jos karteriai nuo 10c pakelti i- 
ki 15c., nes dabartinė Respubli
konų administracija tam tiks
lui jau yra paruošusi planus. 
Tuos planus be abejo Bradfor- 
das užgirs. Bet, jei jūs išrink
site šios valstijos gubernato
riumi PAUL A. DEVER, jis 
važinėjimo kainų pakėlimo pla
ną nepripažins, nes jis yra dar
bo žmonių draugas ir supran
ta, kaip darbininkija ir šian
dien negali pakelti visokių auk
štų mokesčių ir nepanešamų 
taksų.

Sales Taksai — Respublikonų 
administracija taipgi yra pa 
ruošusi išdirbus^Dlapus, 
po rinkimų įvesti asms tas 
nuo kiekvieno parduodamo da
lyko reikės mokėti taksai. Šie 
taksai yra neteisingi, sunkūs ir 
tiesiog žmonėms nepakenčiami. 
Būdamas gubernatorium Paul 
A. Dever jokiu būdu nesutiks 
tokių taksų šioje valstijoje į- 
vesti.

Aukštos Pragyvenimo Kainos 
— Ką Respublikonų partija 
būdama didžiumoje Washingto- 
ne ir šioje valstijoje padarė, 
kad sumažinus valgomų pro
duktų kainas? Nieko! Jiems 
vadovaujant, pragyvenimo kai
nos kilo, kilo ir vis tebekyla. 
Paul A. Dever būdamas išrink
tu gubernatorium pasižada su
daryti specialę komisiją, kuri 
suvaržys kainų kilimą ir iškilu
sias aukštas kainas sumažins 
iki minimumo.

Išleista Daug Pinigų — Res
publikonų administracija yra 
išleidusi administracijos reika
lams didžiausią pinigų sumą 
visoje šios valstijos istorijoje. 
O ši pinigų suma reikia mums 
patiems sumokėti. Dever tapęs 
šios valstijos gubernatorium 
sumažins šias bereikalingas iš
laidas ir numuš taksus, kurių 
šiandien piliečiai nebegali pa
kelti.

Komunizmas — Ar Respubli- 
kinai pritaria komunistams ar 
ne? Štai vienas faktas: Nese
nai dabartinis Respublikonų 
partijos gubernatorius paskyrė 
teisėju, kuris simpatizavo ir pri
tarė Sovietams. Paul A. Dever 
yra griežčiausias komunistų 
priešas, jis prie tokių panašių 
dalykų niekad neprisileis.

Tremtinių Billus — Demo
kratų partijos iniciatyva buvo 
įneštas tremtinių bilius Wa- 
shingtone ir perleistas. Ir jie 
paskyrė didelę sumą pinigų 
tremtinių pagalbai. Respubliko
nai užsispyrė ir sumažino pra
džioje Demokratų rekomenduo
tą sumą.

Namų Stžtyha — Ką Respu
blikonai padarė su projektų — 
namų statyba? Nieko! Guber
natorius Tobin įvedė įstatymus | 
ir padarė planus naujų namų 
statymui, bet užėmus Respubli
konams ir liko viskas tik ant 
popierio. Šio klausimo jie visai 
nejudino. O žmonės neturi kur 
gyventi. Rezultate, ši valstija 
yra labiausiai pasilikusi namų 
statyboje.

Darbininkai — Darbininkų 
unijos ir jų vadai ragina pilie
čius balsuoti už Paul A Dever, 
nes jis yra darbininkų draugas 
ir neleis bankierams ir kitiems 
kapitalistams darbi n i n k u s 
skriausti.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijeje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Reatetatininkas

710 N. Vau Nesą Avė.,
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

YAKAVONIS
Fanerai Hotae

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių® Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tai. Brockton S-19SO

4

.»

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 H’ebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Bateamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miauaknnis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale kaukite; Tel. TR-6-8434.

Sutaupos 356,000 butų kostumeriams pagal naujas 
“B” kainas, nuo 8 iki 24 centų per mėnesį, parodytos 
dviem palyginimais žemiau, įskaitant kuro kainas. 
Dabar vidutinis elektros suvartojimas yra 100 kilo- 
wattvalandžių rezidencijai kas mėnuo.

$1.20

I Už 20 kilowattvalandžių dabar

Nž 20 kilowattvalandžių nauja kaina

( Už 100 kilowattvalandžių dabar

_________________

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J.

PALYGINK

UtrisakyHtoTeaihetaiBta
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Myopia Club Beverage Co
re* Islingteo.
TeL Dedham 1304-W

susitaupo 8c

susitaupo 24c
Už 100 kilowattvalandžių nauja kaina ZALETSKAS

FUMERAL HOME
EMK DrMfIW*y

SOUTH BOST0M. MAM
O. A. Zatatakaa, F. E. žaratskM 

Oratoriai Ir Bataamirotajal.
Patarnavimai dieną ir nakt). 
Kapl/tla termenlma Dykai.

NOTART PUBLIC
Tat ŠOU Boeten 0S1S

i*



DARBININKAS

Kareivių Motinų Draugijos 
Vakarienė

fa

| žmonėms u.
I
i
i

jų dosnume Kata* mis, turėti

Jau keturi metai sukako kaip 
gyvuoja Baltimoėje II pasauli
nio karo karių Motinų dr-ja. 
Kad šią sukaktį tinkamai pa
minėti. sekmadienį, spalio 24 
d. Lietuvių salėje buvo sureng
ta vakarienė, kurioj dalyvavo 
virš 300 žmonių. Visi mūsų 
trys parapijos kunigai sėdėjo 
prie garbės stalo. Ponia Tama
šauskienė. dr-jos pirmininkė, 
po vakarienės jjerstatė gydyto
ją Adalbertą Žeiwį kaipo vaka
ro vedėją, kurs trumpai pagy- neaikvotų 
ręs mūsų karių motinas ir 
joms padėkojęs už jų meilę ir 
pastangas pavaišinti susirinku
sius svečius, tuoj ėjo prie 
statymo kalbėtojų. Visos 
bos buvo lietuviškai.

. visus vyrus į Šv. \ alandą Bal
timorės Katedroje ateinantį 
sekmadienį, Kristaus Karaliaus 
iškilmėje, 8 vai. vakare, kad a- 
tiauoti tinkamą garbę mūsų 
Vadui, mūsų Atpirkėjui. Kris
tui Karaliui.

1 h?: i
Į # 1k
t ♦
t Z-> , ■ • 1 1£
kk. ■ ii i -i-

iikų Bažnyčios misijoms.
Kristaus Karaliaus šventėje 

suma 11 vai. bus su Išstatymu 
švč. Sakramento, Kurs 
garbinamas iki vakarui. 
Valanda lietuviškai 6:20 v. 
kare.

Visi šventieji pirmadienį, 
šios 7, 8, 9, 10, 11 ir 12:10 vv. 
Novenos pamaldos kaip kiek
vieną pirmadienį 9 kartus. 

jDvieji mišparai ir gedulinga 
procesija 7 vai. vakare.

Kunigai Mendeliai šią savaitę 
;buvo išvykę į Erie, Pa., kur 
jųjų draugas prelatas McMa- 

. naman, Erie katedros* klebonas 
įbuvo konsekruotas ’ 
ketvirtadienį, spalio 28 d. Pre- organizacijų narius,
latas McManaman ir mūsų kle- ' artimuosius bei pažįstamus, 
bonas buvo moksleiviais tuo, 
pačiu laiku Romoje ir baigė 
mokslus toj pačioj šv. Marijos 
mokykloje Wilkes - Barre, Pa.
Grįžo šeštadienį.

gavo gyvenamąjį 
kampą ir darbą.

Brangūs tautietės ir tautie
čiai, tik jūs galite padaryti,

bus kad toji jų viltis Išsipildytų.
■

Visai nedidelių jūsų pastan
gų tereikia, — pakanka duoti 

(pasižadėjimą, kad suteiksite at
vykstantiems patalpą apsigy
venti bei padėsite parūpinti 
darbą. Kelionė per jūras yra 
apmokama valstybės ir pasi- 
kvietusis turi pasižadėti apmo
kėti kelionę tik nuo uosto ii i 
savo gyvenamas

Tad, kviečiame 
organizacijas bei 
tuvius sukelti tų

šv.
va-

Mi-

vietos.
visas lietuvių
pavienius lie-

___________ pasižadėjimą 
vyskupu kuo skaitlingiausiai, paraginant

per- 
kal-

Pats svarbiausias klebono 
kalbos turinys lietė lietuvius 
tremtyje. Jis susirinkusiems 
trumpai, bet aiškiai išdėstė 
naujo tremtinių įstatymo reik
šmę: kas reikalinga ir kaip ga
lima atitraukti į Ameriką. Jis 
persergėjo susirinkusius, kad 

pinigų kreipdamies ■
pas senatorius, kongresmonus 
arba kokius advokatus tremti
nių reikalais. Jis paaiškino apie 
tris valdžios užtvirtintus orga
nizacijas, katalikų, protestantų 
ir žydų, per kurias visi 
niai bus atgabenami į 
ką.

Klebonas turėjo su 
100 aplikacijų blankų, 
išdalino susirinkusiems, 
visus vardan Dievo ir
meilės, vardan gailestingumo, j 
vardan kenčiančios žmonijos ■ 
stengtis kiek galint daugiausiai pati pirmininkė 
tų applikacijų išpildyti ir jam nė. kuri dėkojo 
grąžinti. Klebono kalba praša- siems atsilankusiems. Puota savo gyvybę už

I

Chicago, III. — Išeidamas i Vardo katedros po Šventosios Va
landos J. E. kardinolas Stritch laimina žmones. Garbės sargyboje sto
vi 4-to laipsnio Knights of Columbus, Munde’ein Council, nariai. Greta 
kardinolo eina kun. V. Černauskas ir kun. P. Katauskas. Priekyje eina 
prelatas M. Krušas. Šventojoj Valandoj, kuria pradėtas Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresas sekmadieni, spalio 17 d. Dalyvavo 3,000 žmo
nių. - (Klišė dėko “Chicago Herald-American”)

i
tremti-
Ameri- tanas Dubinskas, kun. Jonas kad šv. Alfonso parapijos jau-• atsistoti. Tai buvo Žulienė, A-

Mendelis. Antanas Miceika, nimo klubas atsižymėjo šiame domaitienė, 
adv. Tomas Grajauskas ir nau- vakare 1 

legionie- mergaitės patarnaudami prie motinų nebuvo.

Baltimorės L’etoru Orga
nizacijų Tanbns Atsišauki

mas Į Baltimarieaus

Broliai ir sesers sukruskime, 
kad palyginus nedidelėmis pa
stangomis, ištrauktume kuo di
desnį savo tautiečių skaičių iš 
bevilties padėties bei bado.

Kad išaiškinus visas galimy
bes ir tvarką, kaip pagelbėti 
tiems vargstantiems mūsų bro
liams, Baltimorės lietuvių or
ganizacijų Taryba, pritariant

Jau virš keturių metų, kaip valstybės paskirtai išvietintųjų 
šešiasdešimt tūkstančių lietu- reikalams komisijai ir bendro
vių vargsta tremties vargus, darbiaujant Balfo 64-tam sky- 
gyvendami benamėje ir beviltė- riui, š. m. spalių 31 d., 2:30 v. 

lietuvių svetainėje, Balti- 
■ tį ir su nerimu seka politinius morėje, Hollins st., šaukia ma- 

________ įvykius, bijodami patekti į ran- ‘ sinį mitingą. Jame, be kitų kal- 
IJetuvių Amerikos Legionierių kas žiauriam raudonajam slibi- bėtojų, kalbės Marylando gu- 

Iškilmės__________ !nui. j bernatoriaus paskirtos išvietin-
šeštadienį, spalio 23 d. Pos-j Su ilgesiu jie laukia tos die- (tųjų asmenų reikalams komisi-

I

Puotos Kalbos
Pirmas kalbėtojas iš eilės bu

vo mūsų parapijos klebonas 
kun. dr. Mendelis. Jis. pakarto
jęs dr. Želvio koplimentus. pra
nešė visiems, kad Motinų dr-ja 
užprašė egzekvijalnas mišias 
už visus žuvusius karius šešta
dienį. lapkričio 27 d. 8:30 vai. 
ryte. Mišios bus su trimis kuni
gais ir visi Baltimorės lietuviai lino daug neaiškumų ir mano- užbaigta malda. Po to buvo šo-, Dr. Želwis joms 
privalėtų dalyvauti. ma. kad atneš daug naudos. |kiai ir visi linksminosi iki vi- tingą garbę r’

Prie progos klebonas kvietė Kiti kalbėtojai buvo kun. An- dumakčiai. Reikia paminėti, pavardes ir prašydamas visų iškalbingas asmuo. Kuomet Po- statymą, nušvito

savimi
kurias jai išrinktas lietuvių

Ragino rjų 154 posto komandierius Po- stalų, 
artimo I

I
Paskutinė kalbėtoja buvo'

vilas Gurklis.

Politinis Skelbimas

įbas atsižymėjo šiame' domaitienė, Černauskienė ir gyvendami Denameje ir Devute- nui 
kaip jaunuoliai, taip į Vosylienė. Kitų žuvusių karių' būklėje. Jie kenčia badą, šal- p.p., 

. ii i »• on onlzn rinliiiniiia mm

Žuvusių Karių Motinos
Prie garbės stalo sėdėjo ke- 

Tamašauskie- turios motinos. kurių sūnūs tas 154 ture jo naujos valdybos nos, kada galės rasti sau pa* jos pii iiiininkas adv. V. Lau-
narėms ir vi- negrįžo po karo, bet paaukavo instalacija. Po ilgo laukimo Po- stovią prieglaudą ir savo darbu kaitis ir tos komisijos lietuvių 

I skyriaus atstovas kun. Keido- I
i Priėmus išvietintųjų asmenų sius.
įsileidimo į Jung. Valstybes j-i Taryba kviečia visus atsilan- 

‘ ‘ ► tiems bena- kyti į mitingą.
jw J broliams viltis | Baltimorės Liet. Orgaaiz.

komandieriui Jo-'va taPu pilnateisiais žmonė- Taryta.

mūsų laisvę. viias Gurklis. I-mo pasaulinio pelnyti sau pragyvenimą, 
is atidavė ypa- karo veteranas, liko išrinktas: 
skaitydamas jų Commander. Tai yra veiklus ir

Politinis Skelbimas

iStremime ir dirba prieč juos pogrindyje, pasprukę ii 
po geležinės sienos. Jis iš jų gavęs tikrų žinių remia 
savo pareiškimus prieš raudonąjį komunizmą. Jo pa
sakytu prie* komunistus argumentų patys komunistai 
negali sumušti.

Coolidge patapo gyvu simboliu čia ir užjūryje, kai
po atkakliai kovojęs prieš komunistus. Jis visur yra 
pageidaujamas Massachusetts kaipo čempijonas laisvės 
įsitikinimų ir griežtai stovintis prieš komunistų vergi
ja ir bedievybe. Jo pasakyti karšti žodžiai, tai Naujo
sios Anglijos žmonių balsas ir nusistatymas prieš bai
sųjį komunizmą.

Coolidqe’aus aukštas postas kaipo Liet. Gubernato
riaus jo pasakytiems žodžiams teikia autoritetą ir pa
siekia platųjį pasaulį. Coolidge’aus prašalinimas iš val
džios atneštų didelį nuostolį žmonėms, dėl kurių jis 
sunkiai dirbo.

Coolidge yra labai neapkenčiamas komunistu. Net 
nekuriu ir aukštesniu žmonių yra kritikuojamas, bet jis 
sudarė simpatiją milijonų žmonių, mylinčių tiesą ir 
laisvę.

ČIA IR SVETUR

nepadėjo. i

i

I

Coolidge pasakytos kalbos per radio buvo dažnai 
atspausdintos Congressional Record. Jo paduotos min
tys buvo plačiai diskusuo'amos įvairiu laikraščiu edi- 
torijaluose — nuo Atlantiko iki Pacifiko. Jo drąsios 
kalbos jį kaipo Liet. Gubernatorių iškėlė į aukštumas.

Coolidge’aus ofisas Statė House pasidarė kaipo 
stotis prieš komunistus nusistačiusių žmonių, kurie yra

Coolidge. Polish - American 
joje buvo pakviestas pagrindiniu 
pasakyta prieš komunistus r 
DP's laikraščiuose. Amerikos 
tuviu Susivienijimui pasakyta 
dinta Lietuvos Pasiuntinybės 
nėta po visą platųjį pasaulį.

Coolidge’aus smarkios kalbos iškėlė aikštėn kaip 
Rusijos raudoniem prievarta išvežė Massachusetts pi
lietės pp. Cerneckių šeimą į šaltąjį Sibirą ir tenai juos 
badu marina, neleidžia grįžti į žią šalį, nežiūrint kiek 
buvo dėta pastangų. Ir Washingtonas kreipėsi į Rusi
jos valdininkus, prašydamas paliuosuoti iš vergijos pp. 
Cerneckių šeimą. Bet tas nieko

Coolidge’aus vardas Raudonųjų komunistu oroano 
"Gaily Worker’’ New Yorke ir Waršuvo e oficialaus 
komunistų organo "Zwiacie” buvo labai šmeižiamas ir 
atakuojamas.

Kongrese. Philadelphi- 
kalbėtoju. Jo karštai 

kalba buvo atspausdinta 
zono;e. Vokieti jo e. Lie
jo kalba buvo atspau^- 

Washingtone ir išsiunti-

KOMUNISTAI
Lieutenant Governor

COOLID
TIK JŪSŲ BALSAI LEIS IR TOLIAU JAM 

PRIEŠ KOMUNISTUS KALBĖTI

Kaip Coolidge Išgarsino Visame Pasaulyje Massachusetts Žmonių Nusistatymą Prieš Komunistus

Balsuodami už Lieutenant Governor Coolidge. per
rinkdami jį į Vice - Gubernatorius suteiksite jam man
datą kovoti prieš komunizmą čia ir užjūryje, kurie yra 
pavergę milijonus žmonių kurių yra ir iš Bay Statė 
apylinkės, turinčių giminių.

Lt Governor Coolidge’aus Per-rinkimas Bus Jam 
Mandatas ir Toliau Reikšti Mūsą Žmonių Morali Nusistatymą

JOHN L. DEVANEY, 34 Washmgton St

vilas kalba, tai visi jo klauso, jtniams mūsų 
į Buvusiam 1__________ ___
nui Bush pridera padėkos žo
dis už jo gabų vadovavimą pe- 

! reitais metais. Postas padarė 
' daug pažangos jo pirmininkavi
me. Tačiau stambiausias posto 
šulas visuomet bus jo įkūrėjas 
dr. Adalbertas Žeivis. Kuklus, Į 
bet darbštus, jis niekad neap
leidžia progos, kad nepasidar
buotų lietuvių ir legionierių 
naudai.

— 
Moksleiviams Dovanos

Dr. Želvio sumanumu buvo 
i įvesta įprotis, kad kas metai 
lietuvių legionierių postas su-I 
teiktų garbės medalį atsižymė
jusiems lietuvių kilmės studen
tams moksle.

Pereitą šeštadienį p-lė Trei- 
nytė ir Klingingerg (Drangi- 
naitės) sūnus buvo apdovanoti 
už High School darbą: žemes
niuose skyriuose šv. Alfonso 
baigę mokyklą birželio mėn. 
Vincas Ingson ir Eileen Marco- 
ni gavo po medalį; kitų moky
klų Marchilionių mergaitė ir 
Lindner sūnus buvo taip pat 
pagerbti.

Visa nuotaika vakaro buvo'
i

I pavyzdinga. Tik gaila, kad vė- į 
| lai prasidėjo ir ilgai užtruko. į 
i Apeigos prasidėjo 9 vai. o už-' 
j sibaigė arti 11 v. Todėl pasi
svečiavimas buvo gan vėlyvas. 
• Mūsų klebonas yra vietinio 
posto kapelionas. Jis dalyvavo 
vakaro apeigose.

Sveikiname naujosios valdy
bos narius. Linkime jiem sėk
mingai darbuoti legionierių ir 
lietuvių posto naudai.

i

i 
i
I 
j

I s

Rūtą 
duk-

Nuotrupos
Sveikiname Albertą ir 

Romanskius susilaukus 
terš. Krikštyta sekmadienį,
spalio 24. Gavo vardą Ruth 
Marie. Krikšto tėvais buvo An
tanas ir Gertrude Selenski, 
naujagimės dėdė su teta. Kun. 
Dubinskas atliko krikšto apei
gas.

Misijų sekmadieni, spalio 24 
d. surinkta aukų $300.00. Tai 
gera pradžia tūkstantinei su-

- Imsrr kurią mūsų kunigai tikisi 
I sukelti metų bėgyje. Dėkoja jie

Old Gold
pasekmė
patyrimo

tai
beveik

200 metų
darbas!

Dėl “Treat” 
vietoje (*Treatmmt”

Rūkykite O Lt) GOLtLS


