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Blogi saatykiai
Suklupimai
Italija ir Prancūzija
•

r

Su ypatingu susidomėjimu 
stebime kuo baigsis JAV ir So
vietų santykių vis didėjantis į- 
tempimas. Visiems aišku, kad 
tie santykiai jau dabar labai 
blogi. Diplomatiniai santykiai, 
žinoma, gali būti nevienodi. Jie 
gali būti nuoširdūs, kaimyniški 
bei draugiški, kokie paprastai 
būna tarp tikrų taikos ir karo 
sąjungininkų. Jie gali būti tik 
šaltai mandagūs. Bet kada jie 
pasidaro blogi, darosi nepaken
čiami, ir anksčiau ar vėliau nu
trūksta ar net baigiasi ginkluo
tu susirėmimu. 1

• '
Atsitiktinis karo sąjunginin

kas, anksčiau slaptas, o dabar 
ir viešas “kapitalistinės” Ame
rikos priešas — Sovietų Sąjun
ga daro viską, kad jos santy
kiai su JAV būtų blogi. Visam'e 
pasauly per savo propagandos 
aparatą Maskvos vadovaujami 
komunistei kurstančiai anglo
saksus šmeižia, tas valstybes 
šnipinėja, kursto jose streikus 
ir nepasiteikinimą. Kremliaus 
viešpačiai jau be kaukių laužo 
tarptautinius įsipareigojimus, 
jų atstovai Jungtinėse Tautose 
sabotuoja tos organizacijos 
veiklą, begėdiškai meluodami 
kaltina vadovaujančius šios ša
lies žmones. Tūkstančiai Ame
rikos piliečių areštuoti ir įkalin
ti kur nors Sibire, senatoriams 
neduodamos vizos įvažiuoti į 
SSSR, pagaliau įkuriamas Ko
mintemo štabas kovoti prieš 
vakarų pasaulį. Taigi dvasinis, 
arba nervų karas eina visu pla
tumu. Dabar kiekvienas klau
sia, kada prabils ir parakas.

•

Anglosaksų padarytos baisios 
diplomatinės klaidos raudona
jam diktatoriui pataikaujant į- 
vedė juos į tokią pelkę, iš ku
rios bus sunkiau išbristi, negu 
1939 meteis, kai buvo prieitas 
liepto galas bepataikaujant nuo 1918 metų Stalinas ir Valstybes^ kad tokiu būdu Myron Taylor, jo asmeniš- 
Hitleriui. Ne mes esame pašau- jo agentai komunistai nu- susilpninti Vakarų Žemy- kas pasiuntinys, grįš į Va
linės politikos vairuotojai, ne.žūdė arba ištrėmė 255,078 L__ r__ _  __ __ ____
mes įpareigoti ją kritikuoti ir dvasiškius ir sugrovė 88,- njejšnipai ^sąmokslinin- "‘sukviesti visus dvasinius 
už ją atsakyti, bet mums, kaipo 874 bažnytinius I------- ’ , . . ----. . .
Dėdės Šamo piliečiams ar bent 
jau šios šalies gyventojams, ne
gali nerūpėti JAV gerovė, jos 
garbė, jos vaidmuo pasaulyje, o 
ypatingai Europoje. Milžinišką 
Amerikos gyventojų daugumą 
džiugino šių metų pradžioje Wa- 
shingtono paskelbtoji kietesnė 
politika Sovietų Sąjungos at-

. žvilgiu. Buvo manoma, kad jau 
ateina galas negarbingoms 
nuolaidoms, kurios ne taikai, o 
tik karui pasitarnauja. Kai kas 
betgi abejojo, ar kritiškąjį mo
mentą JAV nesuklups ant nau
jų kompromisų. Deja, paskuti
nėmis savaitėmis tokių suklupi
mų buvo. Apie tai kitą kartą.

•

Pažymint Kominterno (Ko
munistų Internacionalo) vadi
namąjį prisikėlimą, nesunku 
pastebėti, kad jo atgaivinimas 
yra toks pat manevras, kaip 
1943 meteis jo “numarinimas”. 
Per savo slaptus agentus ir net 
oficialius diplomatus Maskvos 
vadovaujamas Komintemas 
niekad savo veiklos nebuvo su
stabdęs. Kai prieš keletą metų 
W. Churchill, didžiuodamasis 
gerais santykiais su SSSR ir ti
kėdamas Staliną sudemokrati- 
nęs, britų parlamente sakė: 
“Nepamirškite mano ponai, kad 
ir Komintemas sulikviduotas”, 
bolševikus pažįstantieji tik kar
čiai nusišypsojo. Komintemas 
veikė ir veikia ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje. Įsidė- kelią, todėl Komintemas ir 
mėtina tei, kad dabar jo vado- skelbia joms kovą pirmoje ei- 
vybę Belgrade, Jugoslavijoj, Įėję.
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Popiežius Ragina Jaunimų 
Darbuotis Labdarybei

New Orleans, spalių 13— 
Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus vakar atsišaukė j A- 
merikos jaunimą, kad pa
gelbėtų prašalinti socia
lius blogumus ir rasinę ne
lygybę. Ragina jaunimą 
darbuotis visa širdimi ir 
protu Krikščioniškoje lab
darybėje.

Šis Popiežiaus Pijaus 
XII atsišaukimas buvo 
gautas iš Vatikano Miesto 
ir skaitytas laike Pontifi- 
kalių šv. Mišių, kurias at
našavo J. E. Kardinolas 
Francis Spellman.

•VI

»

Obuolių Šveitimo Mašina — Mrs. Robert Deitrickson operuoja obuo
lių - šveitimo ir skirstymo mašiną Troy, Kansas.

Laisvės Traukinys Bostone
Susilaukė 400,000 Lankytojų

Boston, Mass. — Istori- kia pagelbėti pasauliui, 
nis “Laisvės Traukinys” kad jį pavergus dėl karo’, 
per dvi dienas — šeštadie-i “Mums toks kaltinimas 
nį ir sekmadienį, spalių 11 atrodo visiškai beprotiš- 
ir 12 dd. stovėjo North ir kas,” sakė Senatorius. 
South Stations. Jį aplankė;----------------
baugiau kaip 400,000 žmo< |f Prancūzai Nori Tremti- 
progą pamatyti Amerikos1 niUS Suvaryti Į LdQ6rilJS 
istorinius dokumentus. ! --------- —

j “Laisvės Traukinio” at- Iki šiol prancūzų zonoje 
vykimo proga Bostone į- tremtiniai galėjo gyventi 
vyko patriotinis paradas privačiai. Prievarta eiti į 

j ir tautinio atsinaujinimo lagerius niekas nebuvo 
susirinkimas, kuriame da- verčiamas. Privačiai gy-

■ lyvavo apie 30,000 žmonių, venantieji buto nuomą tu-
ant Boston Common. Se- rėjo apsimokėti patys. Da- 

I natorius Henry Cabot bar jau ir prancūzai pra-
j Lodge pasakė reikšmingą deda judinti tremtinius iš 
įkalbą. Jis pasmerkė ko- butM i lagerius,
munistinės Rusijos ir ko- " 
munistų melus ir įspėjo A-

■ merikiečius, kad jie būtų 
; sargyboje ir atsimintų, 
i kad laisvei gręsia pavojus 
j iš vidaus ir iš lauko. “Mes 
i turime apginti laisvę ne jimo dirbti, bet todėl, kad 
(tik nuo savo namų prie-ten nėra saugu.
šų, bet taip pat pagelbėti 

j kitiems, kaip mes galime, 
turėti laisvę pasaulyj”, sa-

Du Nauii Tėvai Pranciško- | 
nai Atvyko Amerikon į

Spalių 4 d. su laivu “Sa-' 
turnia” atvyko į J.A.V. iš 
tremties Vokietijoje du 
nauji Tėvai Pranciškonai: 
Tėv. Benvenutas Rama-; 
nauskas ir Tėv. Jurgis 
Gailiušis. Ordino Vadovy
bė Romoje juos siuntė, 
kad padėjus besikurian
čiai Lietuvos Pranciškonų 
Provincijai Amerikoje, Į 
kur greit bus atidarytas 
naujokynas ir Mažoji Se
minarija.

Tėv. Benvenutas apsisto-1 * w ouAmn.ua _______
jo naujai įkurtame šv. An- lės policija areštavo du ir todėl, Lenkija šiandien 000.00 Lietuvos išlaisvini- tema, kuri turi geriausias

Kenne- raudonojo Tito valdomos yra svetimos tautos vergi- mo reikalams. ALT dar pasekmes, kur žmonės gy- apygardos lietuvių tremti
no Tėv. Jugoslavijos diplomatus, joje, ir kenčia baisų vargą kartą pakartojo kvietimą vena skurde ir nepasiten- nių suvažiavime paaiškė-

Čilė Ištrėmė Du Jugoslavijos 
Šnipus Už Sąmokslą

l ALT Sukėlė SI 00,000
LUetuvos Išlaisvinimui

Kalbama, jog prancūzai 
tai daro todėl, kad tremti
niai nesirašo darbams 
vykti į Prancūziją. Gi 
tremtiniai nenori vykti j 
Prancūziją ne dėl nenore-

i

H’ashington, D. C. — 
Iš Amerikos Lietuvių

• • Tarybos finansinio rapor- kė Senatorius Lodge. 
žmonės įo paaiškėjo, kad vajaus “Kaip mesSantiego, Čilė — Perei- kimų Lenkijoje ______

tos savaitės pabaigoje Či- neturėjo laisvės balsuoti, metu surinkta virš $100 - suomet yra priešinga sis-!
m • •• • • Va 1 • a v • 9 v * a • • •

Kaip mes žinome, vi-

Muncheno Apygardos Apy
linkių Atstovų Suvažia

vimas
tano Vienuolyne, 
bunkport, Maine,

Iš pranešimų Muncheno

Jurgis vyksta į Greene, būtent, Ambasadoriaus pą- ir tjįikumus. Jūi pareiškė kitų a grupių į vieningą kinime. Toji sistema 
Maine. vaduotoia Andrei Ounia ir taiDei reikale neremti ir m-cZ „„j.- Brastai vadinama ko

Stalino Ir Komunistą 
Žudymų Statistika

_____  ___  ________  _ __ _ __ _____________ __ kinime. Toji sistema pa> jo, kad IRO pareigūnai žo- 
vaduotoją'Andrėj Cunja ir taipgi reikalą paremti ir darbą. ° Taip vadinamieji prastai vadinama komis džiu yra įspėję stovyklų 
atstovybės narį Dalibor sušelpti tuos žmones, o ne ’___________________ -----•_ ---------------- x--— i._j • i—
Jakasa, nuvežė juos prie jų valdžią.

I Argentinos sienos, palei- 
ido ir įsakė jiems daugiau 
' * -Va*

I _____
Tito diplomatai gavo in-

prieš Jung tas Truman pareiškė, kad

Garsusis faktų ir įvaire- nebegrįžti.
nybių rinkėjas ir rašyto- ~ 1_____ _____
jas, Robert L. Ripley vie- strukcijas pradėti "šmeižtų Washmgton — Preziden- 
šai paskelbė spaudoje, kad kampaniją * ~ "* ” ~ ’

ntautininkai ' pasis k e 1 b ė nizmu ir todėl , aš manau, gyventojus, kad ligi lap- 
spaudoje kad jie vienbal- dus visuomet matote ko— kncio 1 d. visi sveiki vyrai 
šiai nusitarė dėtis į ALT munistus, kurie bando su- nuo 18 ligi 40 metų am- i—iA------- 1—a_ •—i—j_ — ..x_:—x.^.. savano-

.. ------------------- i Belgiją,
nau, kad visuomet, kai Prancūziją ar Olandiją, 
mes šiandien stengiamės Neužsiregistravę po tos 

____ _______mes dienos IRO nebus globoja- 
zekutyvį komitetą dar išgirstame komunistų kai- mi. Raštu apie tai IRO 
kartą atsiklausti tautinin- tinimus, kad ‘Amerika šie- nieko neskelbia, 
kų organizacijos viršinin- _________________________ ——-------

Tavu, firita I Vatikaną kaipo ketvirtoji grupė. Ta- kelti neapykantą ir skurdą žiaus užsirašytų 
į lojroroipia į voinaię čiau oficialiai apie tai ne. ir nesusipratimus. Aš ma- nškai darbams

pranešė AL Tarybai.
Taigi ALT įpareigojo eg- pagelbėti žmonėms,

M ~nuta-j 
namus ir kavo sabotuoti industriją, vadus darbuotis pastoviai kiomi^salvJomis? ■

d,kurStyti darbininkus į taikai”. į'aL? fttudy kon
Ir Rusų ortodoksų dva- streiką ir įvairiais kitais Protestantų dvasiškiai taktą su VLIK’u Europo- 

siskiai buvo paiiestt. Jųjų būdais trukdyti gamybos Amerikoje labai pyksta, je ir bendrai kovoja dėl 
skaičius nužudytų . ir_is- darbuose. kad Prezidentas palaiko Lietuvos nepriklausomy-
tremtų: 152,471 kunigas ir j Raį Jugoslavijos raudo- saVo pasiuntinį pas Popie- bės ir laisvės.

I ALT palaiko glaudų kon 
dvasiškiai taktą su VLIK’u Europo

Rusija Rems J.T. Palestinos 
Padalinimo Planą

:kad Prezidentas palaiko Lietuvos nepriklausomy-
vienuolis; 52,032 seselės nųjų valdžios šnipai buvo žjų pįjų XII 
vienuolės; žydų rabinų ir nuvežti prie Argentinos 
mokytojų — 26,000; ma- sienos, tai Čilės preziden- 
hometonų dvasiškių — |tas Gonzalez Videla pra- 
16,914; Romos Katalikų nešė Argentinos preziden- 
kunigų ir vienuolių —tui Peronui apie minėtų 
5,106; armėnų kunigų -— šnipų areštavimą ir palei-

Stalinas Pardavė Daug 
Aukso Amerikai

I -------------------
Pavyzdingas J. V. Generolas 

Korėjoje

Gali Būti Reikalaus Ištraukti 
Kariuomenes

2,025, ir 530 liuteronų mi- dimą j Argentiną. I Washington, D. C. —
nisterių. | Argentinos valdžia yra Kaip praneša, rugsėjo mė-

Lake Success, N. Y., spa- vyktų sugriauti dabarti-
Seoul, Korėja — Genero- lių 13 — Kaikurie Jungti- nes valdžias Prancūzijoj ir 

ilas F. B. Butler, J. V. ka- nių Tautų atstovai iš pati- Italijoj ir sudaryti komu- 
riuomenės inžinerijos va- kimų šaltinių sužinoję, nistines, tai tuomet būtų 
das Korėjoje, Šv. Monikos kad Rusija užgirs Palesti- aiškus Maskvos laimėji- ---- -----------x._ o— _ i--------- mas.
riuomenės inžinerijos va- kimų šaltinių sužinoję,

parapijietis iš San nos padalinimą, kaipo ge-
_  ___ :—, kasdien eina'riausį būdą išspręsti ara-
už°$5,662,-Prie Švenčiausio Sakra-^bų ir žydų nesusipratimus.; Pradedama Retlistraciia 

(mento laike vidurdienių Tačiau manoma, kad Rusi-! - - - -
šv. Mišių

Stalinas ir komunistai griežtai nusiteikus prieš nėšio viduryje Rusijos vai- Par- 
pasisavino 18,900,000 ake- komunizmą, tačiau Mas- džia pardavė Jung. Vals- Francisco, 
rių bažnytinės nuosavy-kva su ja palaiko glau- tybėms aukso 
bės ir pavogė 4 bilionus džius santykius. Taigi a- 636.00. 
dolerių pinigais iš bažnyti- reštavus Jugoslavijos šni-j Dabar Jung. 
nių fondų. !pus ir juos ištrėmus, Ar- turi atsargoje 20,000 tonų Skatino
_^inos valdžia atsiuntė j aukso. kurio* vertė savo gink-

Ka
dangi baltų vežimas į An
gliją darbams kaip ir su
stojo (dabar veža tik į an
glių kasyklas ir moteris į 

ikitus darbus), tai nemaža 
'lietuvių naudojasi ir šia 

Kai tik Maskva atgaivi- proga. Tikimasi, kad neuž- 
no Komintemą, tai komu- ilgo veš į Prancūziją ir ki
mštai savo kanuoles atsu- tiems darbams. Išvykusie-

šv. Mišių. j ja pareikalaus Anglijos
x _.S Savo gražiu pavyzdžiu ištraukti kariuomenes.

i labai daug irį Syrijiečiai ir Lebanie-
gui, kad bedieviškas ko- Čilę savo atstovus pasi- daugiau kaip $22,762,100,-! 
mumzmas žudymu ir va- tarti su Čilės prezidentu ooo.OO.
gyste bando užkariauti kaip sėkmingiau galima 
žmonių širdis. Bažnyčia ir būtų kovoti su komunizmu 
dvasiškija tai komunizmo jr jo agentais, 
didžiausias priešas. j po šio įvykio Jugoslavi-

ja nutraukė diplomati- 
sudaro, pagal viešą pasiskelbi- njus santykius SU 
mą, tik Maskvos ir jos paverg- Brazilija planuoja 
tų šalių komunistei. Prie jų pri- traukti diplomatinius 
skyrimas Italijos ir Prancūzijos tykius su Maskva, 
rodo, jog Maskva tas šalis jau 
laiko savo satelitais. Kominter- 
no tikslas yra įvesti komunisti
nę diktatūrą visame pasauly. 
Kadangi JAV beveik vieninte
lės reikšmingiau stoja šioms 
bolševikų užmačioms skersai

Čile.
nu- 

san-

Britų Zonoje Lankėsi Can- 
terbury Arkivyskupo 

Atstovas

C.

Dewey Apgailestauja, Kad 
Nėra Laisvės Lenkijoje

Darbams Į Prancūziją
Vokietijoje, Britų Zono

je, pradėta tremtinių bal-
prie Sakramentų. Kad tik luotas jėgas prie Palesti- angiių kasyklas.
daugiau būtų tokių pa
vyzdingų kariuomenės va-j 
dų pasauliečių, tai karių 
motinų širdys ramiai ilsė
tųsi.

Parvežė 3.028 Kareivių 
Kūnus

nos sienos.

Prancūzija Ir Italija 
Komintemo Kelyje

Rugpiūčio mėn. britų zo
noje lankėsi Canterbury 
arkivyskupo atstovas Rev. 
J. B. Dakin. Jis turėjo eilę Šiomis 
pasikalbėjimų su Baltų Honda Knot parvežė 3,028 veda smarkiausią propa- jaus dėl išdavimo sovie- 
Centrine Taryba ir aplan- Amerikos kareivių kūnus gandą, kad sukurstyti tams nėra, 
kė keletą baltų stovyklų, iš Perlų Uosto ir kitų Pa- piliečius ir pasigrobti kra- ----------------

; Svečias domėjosi tremti- cifiko kraštų. Parvežtų štų valdymą. | Daiktines dovanas ir au-
■nių kultūriniais reikalais, žuvusių kareivių kūnus; Kaip Prancūzijoj, taip ir kas adresuokite: United 
.religiniu gyvenimu ir jų pagerbė skambinimu baž- Italijoj dabar vedama Lithuanian Relief Fund of 
' nz\«ni i A n- n«rAiii trormoia i»» atafinlra-’ cmorlzi lrzxwa xra ri/nrirkus 105 Grand

Jeigu komunistams pa- Street, Brooklyr. 11, N. Y.

i

San Francisco, Cal. — ko į Italiją ir Prancūziją, ji ir toliau liks IRO teisi- 
dienomis laivu Abiejų kraštų komunistai nėję globoje, taigi ir pavo- 

su Baltų Honda Knot parvežė 3,028 veda smarkiausią
• « < •« « ••••_  _i « ••

New York — Guberna
torius Thomas E. Dewey, 
minint Pulaski ir Kosčiuš- 
ko dienas New Yorke, ap-|noru vykti darbams į An- nyčių varpais ir atatinka- smarki kova už vadovybę. America, Ine., 
gailestavo, kad laike rin- gliją. imomis pamaldomis. „ — a*—o—i.

ouAmn.ua
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ĮVAIRIOS žinios
KREMLIAUS PROKURORO 
VIŠINSKIO NEATSAKYTI 

KLAUSIMAI
Lake Success, N. Y. — 

(LAIC)
Tautų dabar vykstančią 
sesiją Stalinas atsiuntė, 
savo ištikimąjį prokurorą, 
Latvijos duobkasį “drau
gą” Višinskį- Šiuo syk tam 
prokurorui įsakyta apkal-, 
tinti net savo buvusius 
draugus, nuo Stalino lini
jos nukrypusius komuniz
mo ideologus ar genero
lus. Dabar jam įsakyta 
kaltinti purvus drabstyti

dienos sovietinės spaudos1 
dar neskaitęs. Į antrąjį at
sikirto, kad šiurkštumas 
Sovietuose esąs “two way 
street”. Gi asmeniškai lai
kąsis taisyklės: “jei kas 
mane grubijoniškai užka-

Į Jungtinių
visame nuogume pade
monstravo, kas per baidy- 
k e tas bolševikinis Ry ų žiįrM kas jis .. 
alnantas ir niizmrsenntn ’ J

bijoniškiau atseikėju ne-
alijantas ir nužmoginto 
bolševiko tipas.

VIŠINSKIO SMARKU
MAS išgaravo

Nuožmus buvo Ūsai ver- krofoną jis prancūziškai 
gijos apaštalas, kol jis iš paklausė — kaip Sovietai 
rašto skaitė savo kliedėji- suderina tokias dvi priė
mus. Tačiau jo smarku- šingybes: patys Sovietai 
mas išgaravo, kai spaudos šneka apie tautų savitar-Į 

_____  .atstovai apibėrė jį aštriais pjo susipratimą ir jų vidi- 
ant Vakarų Demokratijų, j klausimais. Višinskis pri-nes laisves, o praktiškai

i 
I

p. Birutė Svilienė,

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas visose bažnyčiose Sekmadienį, spalių 12 d. 

ir Sekmadienį spalių 19 d.

Neatsiliko ir “LeMon- 
de”, didžiausio Paryžiaus 
dienraščio, koresponden
tas. Kalbėdamas per mi- 

jis prancūziškai

U11L » CLx\.CXX Xz VlXAVnX U. VXJ Uj | *■ * XlVw vz v* **** v*w**«**

pagaliau pasirįžusių už- sipažino, kad jų klausimai nei savo piliečiams leidžia 
kirsti kelią kruvinąjam es4 “aštresni” ir už diplo- laisvai judėti, nei svetim-į

fdoVaus Šv. Pranciškaus parapi
jos Vyrą grupei ir akompanuos 
Lawrencietėms dainininkėms — 
p-lėms Raznauskaitei ir Zolu- 
baitei. Jo vadovybėje pasirodys 
ir trio
smuikininkė p-lė A. Plevokaitė 
ir pats pianistas Algis Šimkus.

Šiame koncerte yra auksinė 
proga išgirsti tokias meno pa
jėgas, kurios tikrumoje yra re
tenybė, o vienok jų širdys per 
lietuvišką dainą nukelia kiek
vieną tėvynainį į tuos šilus, pie
vas, lankas ir laukus, kur mūsų 
tėvai ir tėvų tėvai, kad ir sun
kiai dirbdami dainas dainavo.

Mhndkns Algis Šimkus, į Su dainininkais brisime rugių 
garsus Lietuvos pianistas, kuris palauke ir sieksime tos mėlyno- 
nesenai atvyko iš Vokietijos, šios rugiagėlės, kuri kaip dan- 
Muzikas Algis Šimkus yra su-gaus mėlynė ir akis užmerkus 
nūs visiems žinomo ir mylimo mėlynuoja. Ir tikrai žmogus pa- 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus, skendi svajonėse, nes tas Lietu- 
Muz. Algis Šimkus netik kad vos kraštas — “vienos gėlės! 
“Darbininko” koncerte akom- Ar čia žemė, ar čia rojus? — 
panuoš Lietuvos Kauno Operos Ugniaspalvės aguonėlės — tik 
artistei Bičiutei - Trečiokienei, liepsnojąs, tik liepsnojąs...” 
bet ir pats išpildys piano - solo Tatgi, ligi pasimatymo, kon- 
muzikos kurinį. Taipgi jis va- certe!

Stalino imperializmui.
Jung. -------

i matines notas. Atsakinėjo galiams durų neatidaro. } 
I arba išsisukinėdamas, ar- Višinskis į tą klausimą ne-

-a ui HU ■ p ba paaiškinimo vengda- atsakė, nuduodamas, kad
posėdy klaikiai nuaidėjo mas ir atsakymą nukreip- prancūziškai nesupranta.}
to Kremliaus prokuroro )damas vįsai kita kryptimi. “Le Monde” koresponden- 

v t-ta )Veik puse korespondentų tas viešai pareiškė apgai- 
Kurayro-i išsivaikščiojo “konferen- lestavimą, kad Sovietų de-

- v^sm®"įcijai” neįpusėjus... Višins-legacija neturi prancūzų

I

k-įa?omaik..~t^lYe*k tas viešai pareiškė apgai-
jams”. Į jų, anot Višins-’j _ _ ______
kio podžigateli novoj v°j-jkiui piktai žvalgantis... 
ny , sąrasą Maskva jtrau-1 — ’
kė ne tiktai mūsų krašto 
valstybininkus. J.A.V. De-

BALTIJOS VALSTYBIŲ
UOSTAI MIRĘ

Šveicarų spauda rašo, eina sausumos keliu (ang- 
kad Baltijos valstybių pa- lis iš lenkų Silezijos). So- 

; vergėjai visai nesirūpina vietų įsigytosios Baltijos 
Baltijos valstybių uostais, sritys Sovietams teįdo- 

(Rašo “Darbininko” ko- mios kaip pramonės bei 
respondentas Vokietijoje žemės ūkio kraštai. Jų uo- 

. , * . . -----— ------St. Devenis). štai gi ir artimoj ateity
legacijos narius, bet ir ei- uuvo ar nebuvo sudarytos metų Prancūzijoje vertėsi: “Basler Nachrichten” vargiai ar bus pilnai iš-
- _ a. v slaptos sutartys tarp Rib- advokatūra ir prancūziš-47. VI. 23 korespondentas naudojami”.

bentropo ir Molotovo, 1939 kai geriau moka net už iš Gdynės rašo: i Priešingai, lenkų uostai
m. rugp.-rugsėjo mene- mane”. ! “Kai antrojo pasaulinio es4 i*”1 gyvi- Gdynė ir

NEATSAKĖ DAUG ikaro pradžioje Sovietų Są- Dancigas dabar vieno uos-
KL AUŠIMU junga prisijungė tris ma-to administracijos ranko-

Baigdamas tikriau nu- ž^as Baltij°s valstybes se, ir Gdynė, mažiau karo Baigdamas, tiknaa nu Egtiją Latviją ir Lietuvą sunaikinto, jau paveržusi 
* J k&. Mafikya nugalėjus pirmavimą iš Dancigo, kur 
po Vokietiją, savo viešpata- likviduoti paskutiniai jo 
_ vimą Baltijos pakrašty iš- vokiškosios praeities liku- 

plėtė į šiaurės Rytprūsius čiai. Tiedu uostai jau ne-

kalbos vertėjo, o privačiai 
1 The New Leader korės- vėliau pasipiktino tokia 
pondentas, Julius Epštein, veidmainyste: — “Višins- 
paprašė tiesiai atsakyti: kis prįeš aną karą keletą

čių, firmų — netgi radio , * • - —
komentatorių. Tik kaiku- L 
riuos įvardijo. Tikrumoje s]ais, “Višinskį; nei pa- 
gi, kaltinamųjų suolan įtvirtino, nei nuneigė tų 
bando pasodinti visą mu- fakt „ tik iš lfldo ..troc, 
sų tautą ir musų demokra-,kistus- ir kitokius melą-' 
tiją- __

Rugsėjo 26 d. Višinskis’voja, kad tik pakenktų So- Višinskis pareiškė, kad 
sukvietė spaudos atstovus'vietų Rusijos geram var- palieka neatsakęs apie L_ 
neva “pasikalbėjimui”. Į dui. ! raštu patiektų klausimų
tą pasikalbėjimą nuvyko! Hearsto spaudos atsto-' ateity} būsią Karaltouči™'"abu kar- bepajėgią aptarnauti Len-
ir prie UN akredituotieji vė, iškeldama sovietinėj niau pasitarti . iarp jo ^ klausimas kokia kiJ°s laivininkystės reika- 
LAIC atstovai. Per pusan- spaudoj kaip tik tą dieną ibus ūkinė tų pakraščio sri- ir vis intensyviau nusi-
tros valandos Višinskis pasirodžiusius šmeižtus ir trys LATC direktoriaus, didžiosios Rvtu kreipiama į Stetmą. Pa-
rusiškai plūdosi ir dėstė prieš USA, kuriuose prezi- adv. K. Jurgelos anglj- . rijos rėmuose. Tuoj storąjį maždaug perpus
kaltinimus susirinkusiems dentas Trumanas prilygi- *ai rastu patiem Kiausi-j Stalinas viešai tebeturi savo žinioj sovie-

keturiems šimtams viso namas Hitleriui, paprašė mai.būtent: kalbėjo, kad Sovietų S-ga tai> kurie pro čia gabena
“1 Savo kalboje J^-|nuo šioi pasidarys ir dide- reparacines gėrybes. Iš

dn jūrų galybė. Kai kurie i^OpOS^tino gyventojų

m.

gius, kurie visko prisigal- traukdamas savo

Mylimieji Kristuje:
Misijų rinkliava bus daroma visose Arkivyskupi

jos bažnyčiose Sekmadienį spalių 19 d. Paprastai toji 
rinkliava būna viena iš gausiausių, ir aš pasitikiu, kad 
ir šių metų rinkliava nebus išskirtis.

Neseniai mes gavome Šv. Tėvo laišką, labai ragi
nantį padaryti gausią Misijų rinkliavą. Jis primena 
mums namų ir užsienio Misijų reikalus, taip brangius 
mūsų Arkivyskupijos katalikų širdžiai. Tad Misijų 
kolekta duoda mums progos aprūpinti tuos reikalus, 
nes tai yra Kristaus ir Jo Bažnyčios reikalai.

Šv. Tėvas džiaugiasi, kad labai daug žmonių toli
miausiuose pasaulio kraštuose girdėjo šį tą apie Jėzų 
Kristų iš mūsų kunigų ir kareivių lūpų karo metu. Ji
sai sako, kad nesuskaitomų tūkstančių žmonių širdys 
buvo atidarytos raminančiai Dievo žodžio įtakai, ir 
dabar tie žmonės šaukiasi misijonierių, kad jie išug
dytų ir patobulintų malonės veikimą, kurį Patsai Die
vas pradėjo. Bet jei misijonieriškas Katalikų Bažny
čios darbas nesusilauks gausios mūsų paramos, tai Šv. 
Tėvas, Vyskupai ir Misijonieriai bus priversti skauda
ma širdimi laikinai, o gal ir ant visados, neišklausyti 
prašymų, kurie taip gausiai ateina iš pagoniškų kraš
tų.

Šv. Tėvas atvirai prisipažįsta ir mes, kuriems rūpi 
Misijų darbas, patvirtinam, kad lėšų Misijoms parem
ti toli gražu mums neužtenka. Misijonierių skaičius la
bai sumažėjo dėl mirties milžiniško skaičiaus kunigų 
ir dėl kitų nelaimių, kurios palietė Katalikų Bažnyčią 
Europoje. Gerieji Europos katalikai, kurie taip noriai 
ir gausiai remdavo Bažnyčios reikalus, dabar labai 
mažai tebegaii, arba ir visai nieko neišgali aukoti Misi
jų reikalams.

Tad aišku, kad ta atsakomybė krinta ant mūs. 
Mes turime ugdyti pašaukimus ir auklėti jaunuomenėj 
misijonierišką dvasią savo maldose visuomet privalo
me Misijas prisiminti, gi Misijų darbą mes turime tiek 
paremti, kiek Dievo Apveizda mums galimybės sutei
kia.

Misijų kolekta, įvykstanti Sekmadienį, spalių 19, 
duoda mums progos misijas paremti. Aš žinau, kad 
mūsų žmonės išklausys šauksmo tų, kurie nori tapti 
krikščionimis, taip pat paraginimo Šv. Tėvo ir mano, 
kad jie kiek galėdami sušelptų maldomis ir aukomis 
Katalikų Misijas.

Tegu Kristus, pirmas ir didžiausias Misijonierius, 
palaimina jus už tai, kad padėsite platinti Jo Karalys
tę.

v •

ir prie UN akredituotieji vė
Jūsų ištikimas Kristuje, 

t RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

pasaulio spaudos atstovų, i Višinskį pasisakyti: ar tie
Tai buvo ne valstybės vy- šmeižtai savaime neįeina į Tautų pilnaties 
ro rimti pareiškimai, bet: “karo kurstymų” katego- Tamsta pareiškei,.kad s ve-;A v-r X A KJ X k A A A11v- ' XX V<X aO V* ▼ AAAW X ”

pigaus rinkos agitatoriaus riją ir ar šmeižimas pagal timų kariuomenių būvi- 
demagogija. kliedėjimas. Į sovietų supratimą yra tik mas ne-priešo kraštuose. 
Jis amerikiečiams ir ki-!“one way street”? Vištas- (non-enemy statės) yra! 
tiems akis atidarė. Jei kas kis pirmuoju klausimu at- nepateisinamas. Tad ko- 
dar netikėjo, tai Višinskis sisakė pasisakyti, nes tos dėl Sovietų Rusija tebelai-}

Įžymūs Alūs Kiekvieno Skoniui

STAR 
STOCK 
ALE

* Turi Pilną Stiprumą

! komentarai pasiskubino yra 8,000 žydų, kurie čia 
'tai rišti su naujaisiais te- atrodo bekurią savo cen- 
.ritoriniais laimėjimais trinę koloniją Lenkijoj. 

v' v U“iprie Baltijos. .Vokiškai kalbant girdėti
Tad ko-. Stetine jau esą reta.

._ I Buvo laukiama, kad vel( jęy korespondentas
ko savo ginkluotas paje-pagyvės Tartu, Rygos ir pažymi tiesi entuzias- 
gas^ neutraliose valstybėse ^Liepojos uostai, kurie ^^ką jaunosios lenkų kar- 

i- . .« , . . . . tos susidomėjimą laivinin-
i®1.1 . išnaudojami, ir kad kySte; lenkai iš valstiečių 

nepaliaujamos Klaipėda bei Karaliaučius virstą jūrininkų tauta.

— Lietuvoje, Latvijoje ir dar karo metu tebuvo ma- 
Estijo je ?

i “2. Ar
žmonių deportacijos į Sibi- bus pritaikyti padidėju-}

i

i

OJBOW 
BEER

MURPHY’S 
ALE

♦ Natūraliai Geresnis

rą yra Sovietų okupacinio šiam užnugariui. Tačiau iš 
valdymo metodas, ar pla-tikrųjų atrodo kitaip, 
ninga okupuotų kraštų gy- Bent iš Rygos, kuri iš mi- 

eksterminacijos nėtųjų uostų turėjo ge
riausias perspektyvas at- 

3. Ką tamsta veikei 1940 sigauti, negausūs ten pas- 
Rygoje. taruoju metu buvę užsie- 

Latvijoje, tuo metu, kai miečiai vieningai praneša, 
Hitlerio armijos žygiavo jog pramonė tenai, tiesa, 
per Prancūziją ir užėmė atstatoma, tačiau uosto 
Paryžių?” judėjimas atrodąs gana

Sovietų ambasados spau-;skurdus. Karaliaučiaus
dos skyriaus vedėjas čia uostas ligi praeito rudens 
pat tuos klausimus išver-,visiškai nebuvo naudoja
te į rusų kalbą ir perdavė mas. Ir sovietų spaudoj 

Baltijos

ventojų 
politika ?

H*

m. birželio mėn.

i
I

Lietuviai Tremtyje Mi- I Vakaro nuotaiką palinksmino 
nė jo LtotuVM Mpaii- £u?sb"rf. solte^i:

• __ f.į.į.į IKnstolaityte, Paukštys ir Ba-
I ranauskas padainuodami po ke- 
jlias lietuviškas daineles bei ari-

Augsburg (Vokietija). Šiame1 jų iš įvairių operų, o klametis- 
mieste gyvena apie 2000 lietu-!tas Ambrozaitis programą paį-
— ---- X________X1 —  1 * _    * lrlz, T - - —i -vairino klarneto muzika. Jiems 

pianinu pritarė muzikas J. Ka
činskas.

Šių sukaktuvių proga, sekma
dienį, liepos 27 d. buvo iškilmin
gos pamaldos, kurių metu gie
dojo tie paminėti solistai. Gra
žų, sukaktuvių dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė Rygos Vysku
po kancleris prel. Stukelis. K. J.

'IN |
I
I

♦ Lengvas ir Malonus į

!

Visi Star” Produktai

Kenuose

Buteliuose

is Krano

STAR BREWING COMPANY
BOSTON, MASS.

i

vių tremtinių, kurie yra gerai 
susiorganizavę ir pasižymėję 
gyva kultūrine veikla. Š. m. lie
pos mėn. 26 d. Augsburgo lietu
viai iškilmingai paminėjo 25 
metų sukaktuves, nuo JAV pri
pažinimo Lietuvos valstybę de 
jure. Gražiai gėlėmis ir Ameri
kos bei Lietuvių tautinėm vėlia
vom papuoštoje salėje istorijos 
profesorius Šapoka susirinku
siems skaitė paskaitą apie prieš 
25 metus buvusią pasaulio poli
tinę padėtį kartu ryškiai nupa
sakodamas JAV bei amerikiečių 
lietuvių paramą Lietuvos vals
tybės atstatyme. Susirinku
sius lietuvius sveikino atvykę 
IRO tarnautojai ir latvių bei es- Apskrities suvažiavimas įvyks 
tų atstovai. Kalbėtojai pareiškė sekmadienį, lapkričio - Novem- 
vilties Lietuvos ateičiai, nes A- ber 9 d., Šv. Kazimiero lietuvių 
menka nėra atšaukusi prieš 25 New Haven, Conn.
metus duoto Lietuvos pripažini- Kviečiame LDS kuopas išrink- 
mo. ti atstovus į suvažiavimą.

LDS Conn. Apskr. 
Suvažiavimas

Einu per dvarelį, 
Pro rūtų darželį, 
Žiūriu — mergužėlė 
Rašo man laiškelį. (2 k.)
Man laiškelį rašo. 
Mane jauną prašo: 
“Ateik, bernužėli. 
Vėlai vakarėlį.
Ateik, bernužėli, 
Vėlai vakarėlį, 
Aš tau minkštai klosiu 
Pūkų patalėlį.
Aš tau minkštai klosiu 
Pūkų patalėlį,
Po galvele dėsiu 
Kietą akmenėlį”.

draugui Višinskiui. Ta-terašoma apie 
čiau pastarą jam “pritrū- kraštų pramonės atstaty- 
ko laiko” į juos atsakyti—-mą, tačiau joje nieko ne- 
po dviejų su puse valandų!randama apie tenykščių 

monkey business”. Krem- uostų atgaivinimą.
liaus prokurorui pritruko To priežastys glūdi ben- 
žodžių, kai jis pasijuto e-drojoj rusų užsienių pre- 
sąs pats kaltinamas. Ir tai:kybos tendencijoj. Sovietų 
dar tokiais taikliais klau-Jeksporto ir importo sudė- 
simais, kuriuose slypin- tis vis palankesnė Juodo- 
čios žiaurios teisybės nė sios jūros uostams, kurie 
įmantriausiu bolševikiniu yra arčiau svarbiausiųjų, jos ir spauda gražiai pa
meta nepridengsi ir neiš- eksporto prekių gamybos 
dailinsi. Tiranijos apašta- sričių kaip Baltijos 
las supluko laisvos spaustai. Tos importo prekės, 
dos atakuojamas. f—'-------------------- " —

<<

I

i

uos

par. svetainėje, 339 Greene St., 
Pranešama, kad LDS Conn.

Paminėti Rugsėjo 
AMINI! UJI

Visos lietuvių tremtinių 
stovyklos, jų organizaci-

Tas, kuris neparengia 
žmogaus mirti, yra men
kas gyvenimo vadas.

Goethe.

kurios prieš pirmąjį pa
saulinį karą į Rusiją ėjo 
pro Baltijos uostus, šian
dien arba nebeįvežamos 
(pvz., plytos bei kitos sta
tybinės medžiagos), arba

minėjo rugsėjo 8-tąją. 
Rugsėjo aštuntoji kaip lie
tuvių tautinė šventė buvo ' 
įvesta 1930 metais. Ji tu- } 
ri dvigubą prasmę — Vy- } 
tauto Didžiojo vainikšvi- : 
mosi diena ir Lietuvoje ! 
taip garbinamos Marijos ! 
gimimo šventė.

Write For A Trial Copy of

“THE MARIAN”
Subsribe to “The Matian” į!
The new and different EngNsh moftthly magmine

for afl Americatns of Lithuanian dencent.

Mail this coupon to: THE MARION 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, TU.
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Send me a free copy of “THE MARIAN” □ 
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Istorija Ir Pasaka

'mą ir truputį didesnio da
lyvavimo materi įaliniuo- 
se gyvenimo reikaluose. 
;Visi bijo naujo karo, nes 

pačioje lėtinais skudurais, virve daug nukentėjo nuo 
bet jau persijuosę, rankos ir kak- paskutiniojo.
jaučia- las nešvarumais aoaugę.   Pasak v kitę amerikie- 

__,___ . du pa- Pergamentinė oda dengia čiams, — buvo paprašytas 
šauliai — rytų ir vakarų, kaulus. Akys kaio numirė- vienas korespondentas,—

Gyvename toje 
žemės planetoje, 

; keliasdešimt metų 
me, kad joje yra

Pasakykite amerikie-

i Ypačiai gerai tai žino lie- lių. Kažką skaitėme apie kad mes nenorime karo, 
'tuviai, kurie kūrė nepri- tai Anglijoje, bet tikrovė pirmo reikalingumo pre- 
! klausomą gyvenimą vaka- perauga fantaziją. Sun- kįų badas tebesitęsia ir 
irų kultūros įtakoje, o 1940 kiai, fragmentais pasako- negreit pasibaigs. Pragy- 
•m r>r>in «s»vr» hnicii crvv^ni-
rytų “civilizaciją”. mą. Didžioji Rusija iš tų

• Ir šiandien šia tiesa įsi- žmonių neoasidarė savo 
tikina vis platesnės žmo- mokslo apaštalų”.

Būdinga lietuvių tremtinių stovyklos batsiuvių nių mases. Yra tokių, ku- Vokiečiai belaisviai —

Pirmo reikalingumo pre-

m. turėjo progos pažinti ja apie savo baisų gyveni- venimo standartas — net 
« L iš tų procentų įvykdžius 

dabartinį penkerių metų 
planą — 1950 m. bus že
mesnis, nei 1938 metais. 
Sovietų planavime mašina 
yra svarbesnė už žmogų.

Stalingrade pastatytas 
įkainyje milžiniškas, aki
nančiai baltas klasinio sti
liaus pastatas — teatras. 

Ilia Eh- prie Volgos dunda atsta- 
rašo: ityto traktorių fabriko ma- 

~ ■ šinos. Šalia gi glaudžiasi

nciuvių ui uausiu-------- ---- --------- ----------- - -- ----------- - -------

dirbtuvė ir batsiuviai, kurie moka sutaisyti blogės- rie visa savo akimis matė gyvi Rusijos gyvenimo liu-- - _ . . •-------------- dininkai.
TAUTA IR VYRIAU

SYBE
_. _ - T , .. Iš Rusijos ir iš Anglijos žinomas sovietų žurna-

kio ar tokio atsakymo reikalingos. Mano straipsnyje gal ir Černovas socializmo atmata? Bet jis gi buvo grįžta vokiečių belaisviai į listas, prieš kiek lai^o lan- 
“Socializmas ir Komunizmas” tarp kitko buvo šitaip Steigiamojo Seimo pirmininkas! • namus. Tačiau kaip labai kęsis Amerikoje, F "
parašyta:

“Pasigriebę valdžią į savo rankas, Rusijos bolševi- _ ____ ___ ____ _______
kai 1917-18 m., pasikvietė socialistus bendradarbiauti jęreipe savo pusėn darbininkų masių”. Ar aš sakiau,* Savo akimis Fuldos sto- pie žmoni-jos paskandini- žmonės, kurie tas mašinas 
lr ^ką ėjo su jais iš yie^o. Tačiau sustiprėję ir pakreįpė? Pagaliau, pakreipti galima visokiais bū- mačiau apie šimtą 
pasijutę turj savo rankose darbininkiją bolševikai ur- da;s; prisivilioti, apgauti ar tiesiog ginkluota pajėga vokiečių belaisvių, grįžu- 
mu nušlavė visų rusių socialistus nuo pačių kairiausių savo -n kreipti Tad žodis “nepakreipė” neduo- šių iš Rusijos. Buvo ap- 
iki desiniausių. Ir juo kairesni buvo socialistai ir bolse- da tikglaus apibūdinimo. Galima tiesiog užginčyti: ot driskę, išbadėję ir vos be- 
yikams artimesni, juo didesnių persekiojimų sušilau- ir krei^ atsiuntė kariuomenės dalinius ir privertė “ - ---------
ke Su socialistais bolševikai daug žiauriau elgesį, negu pakrypti gi tik tiek pasakiau, kad bolševikai pasi- 
su kitais . juto turį savo rankose darbininkiją. Su tuo ir mano

Tuos žodžius socialistų laikraštis pavadino netie- oponentas pilnai sutinka, kiek toliau pareikšdamas:

nius Amerikos lietuvių suaukotus batus. Daugiausia ir pergyveno... 
reikalingi vyriški batai ir drabužiai. Savo aukas siųs-ĮDėl suprantamų priežasčių nesinorėtų su socialis-______o_ __________ _____________ _______ . .

tais ginčytis — jie, mat kaip ir mes, prieš bolševizmą kitę BALF’ui, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 
kovoja — tačiau padarytos jų spaudoje pastabos šio-i !
« • « • . « v ’ • • • • - - — - — — — ... - -

AKYS KAIP
NUMIRĖLIŲ...

I

I

i

namus. Tačiau kaip labai kęsis Amerikoje, i 
Dėl darbininkijos nusiteikimo link komunizmo skiriasi! Kaip dangus re^burg “Pravdoje” i 

socialistų laikraštis sako: “Rusijos komunistai nepa- nuP žemės. _ _ “Imperialistai svajo ja a-
kreipė savo pusėn darbininkų masių” apie šimtą 

, grįžu-

paejo.
tik cigarečių
bet ir duonos plutas, vai- 

_  ___ __ _ ____ _ ____ __ ____ šių nuograužas. Traukiny- 
sa ir pasaka, ne istorija. Suprantama, kad ši trumpa “Turėdamas savo rankose dirbtuves, jisai (Leninas) vienas jų pasimirkė ka- 
ištrauka negali vadintis istorija, bet kur čia netiesa? sugebėjo pavergti darbininkus. O ūkininkus jisai plė- žin kokioje dėžutėje kruo- 
Ar viskas netiesa, ar tik kai kurie išsireiškimai? Kad šė, siųsdamas ginkluotus armijos ir čekistų būrius rėk- *r laiką valgė...
ne viskas, tai pamatysime kiek toliau. Tad kokie išsi- vizuoti jų duoną”. Ar tai nereiškia turėt darbininkiją Veidai išblyškę, akys įdu- 
reiškimai mano kritikui netinka? Apytikriai spėlioti- savo rankose?
na, kad tai bus šitie žo^ai: “pasikvietė” “kurį laiką Redėstydamas savo ‘'istoriją” (kad visiškai nu- 
eJ°?u Jal3 J8. Vle"° „lrbolsCTlkal P881^“ tun “’P stelbtų mano “pasaką”), socialistų rašytojas vis dėlto 
rankose darbininkiją . _____  nriaina4iafa - ■•Tiesa, pilietinio karo metu, kada mo-

__________ • “baltagvardiečiai”, pasinaudodami kilu
sia dėl St. Seimo išvaikymo suirute, siekė atstatyti se-

Luse uaruuuiiKiją . nrisiDažista •
Kai dėl pasikvietimo bendradarbiauti, bolševikai, aarcbįstaį .į.

ma naujo karo kruviname aptarnauja, o vakarais
- ’-yj- 'priešai yra perpildo teatrą — po 6 ir 

viename kambaryje, rū
siuose, griuvėsiuose.

Vietinis architektas, pa
klaustas vieno svetimtau
čio, ar nepriderėjo pir
miausia atstatyti gyvena
mus namus, o paskum te-

šokyje. Mūsų i 
tie amerikiečiai, kurie nu
sistatę prieš savo tautą; 
tie anglai, kurie nusistatę 
prieš britų tautą; tie pran
cūzai, kurie nusistatę
prieš britų tautą; tie pran
cūzai, kurie nusistatę
prieš prancūzų tautą. Bet atrą, atsakė: 
kiekviename tame krašte — Mūsų žmonės tiek iš
turime tikrą bičiulį: tau-;kentėjo, kad priklauso 
tą.” i jiems matomas būsimo

Ką tik paminėtus svai- laimingo laikotarpio avan-
V • • • A.*A.* w • I• sas.

RUSŲ KOMUNIZMAS — 
TOTALITARIZMAS

Savo akimis Rusiją pa
matė ir Italijos komunis
tas Var.ni. Jis, grįžęs iš 
Rusijos po 8 metų svečia- 

“11 Tempo” laik- 
spausdino vieno vokiečio, liaudies balsas”, nors duo- raštyje išspausdino įdomų 

straipsnį.
Vanni tvirtina, kad ir to

liau liekasi komunistu. 
Tuo tarpu SSSR yra “ne
komunistinė, totalitaristi- 
nė, militarinė ir imperia
listinė”. Visą laiką su ki-

Stotyje rinko ne 
nuorūkas,

busios, užgesusios.
Anglijoje kasdien matau 

vokiečių belaisvius. Jie čiojimus — tvirtina švei- 
sotūs, gerai pavalgę, rau- carų “Die Weltwoche” —: 
dorii, sveiki. Dirba nesun- galima išplėsti: rusų val
kų darbą, prižiūrėtojų nė- džios santvarka nėra rusų 
ra išnaudojami ar skriau- tautos santvarka. Ledinis 
džiami. Kremliaus šaltis, negai-

Neseniai vokiečių laik- lestingas Molotovo “niet”, 
.... • v • i i raštis “Nordwestdeutsche niūri Berijos policinė ma-sĮHps zodznis su viršmineta. mano istrauka^lengva pa- Rundschau” (44 nr.) iš- šina — tai visa nėra “rusų vimosi,

žinoma, prie to neprisipažino dėl paniekos, kurią jie
socialistams mėgina parodyt Socialistai čia nieko ne- carizra0 santvark, ^vikai dar neišdrįso atvi- 
kalti, jeigu ir istiesų bolševikai juos butų kvietę; kas sociaiistus. kada pilietinis karas praė-
kita jei socialistai butų pasisiūlę bendradarbiauti, bet ieš socialistus paaštrėjo”. Palyginus'
as gi jiems to neprikišu. Ir dėl paties pakvietimo dar ,yw,..no „,Fvir5minS„ i5tPal,Jk» }pnsį£ na.
nežinia, ką istorija vėtou pasakys. stebgti kad ..istorija- ir mano pasaka eSmi-

. socialistai “kur) laiką ėjo su bolševikai i is ’ “pasakos" skirtingumai bei ne-
vieno”, tai dėl to posakio yra priežastis jsizeisti. Ta- rs .£,. .r ® _ _
čiau yra faktelių, kurie šį tą įrodo. Pavyzdžiui, čekai i laisvės Anglijoje, įspū- sijos išraiška,
(daugumoj social»tai») išdavė Kolčaką Irkutsko So- Iš viso, dėstant istoriją, neužtenka vien faktus iš- džius? Namo atsivežė nau- Tikrąjį balsą 
vietams, kurie jį sušaudė. Gi Sovietų sąstatas ten buvo skaičiuoti. Reikia paliesti ir psichologinis faktų pa- jus rūbus, batus ir atsimi- girsti Maskvos

_ _ _ _ — _ _ _ _ _ . . — • « . • •• «• • ••    • • v • « • J* • _ _ _    1 _ _ 1 . 1_ _

kuris ką tik grįžo iš ne- da toną ir yra 
I laisvės Anglijoje,

Iš viso, dėstant istoriją, neužtenka vien faktus iš- džius.- Namo atsivežė nau-

išorinė Ru-

galima išr 
priemies- 

mišrus/dalis bolševikų, dalis eserų (socialistų revoliu- grindas. Rusijos revoliuciją kiekviena srovė norėjo sa- nimus apie švarias lovas ir čiuose, kolchozuose, “kie- 
cijonierių). Tiesa, Kolčakas buvo “baltagvardietis”, vaip sunaudoti: kadetai siekė konstitucinės monar- “traktavimą geresnį nei tose” traukinio klasėse, 
vieniems iš kitiems nepriimtinas, bet jo sušaudymas chijos, socialistai — ne visi vienodai — demokratinės galima norėti”. prekyvietėse, — visur, kur*
išėjo bolševikų naudai. Ir vieni ir kiti veikė savotiškais santvarkos socialistiniu pagrindu, ir bolševikai nieko Vokietijos pereinamojo-susitinka maži žmonės beitais svetimtaučiais gyve- 
sumetimais, bet rezultate abi pusės dirbo iš vieno. Čia negalvojo, tik klausė Lenino įsakymų. Visi žinojo ko je stovykloje jis susitinka betarpės kontrolės ir iš.no policijos priežiūroje, o 
gal bus pasakyta, kad eserai tai socialistų atmata. Kas nori, bet tik Leninas žinojo, kuriuo būdu savo norą at- su būreliu vokiečių belais- širdies išdėsto savo pažiū-jprieš išvažiuojant buvo be 
juos ten žino: eserai savo ruožtu gali teigti, kad kitų siekti. Paleido darban žemiausios rūšies demagogiją vių, ką tik grįžusių iš Ru- ras ir kasdienius rūpės- pertraukos tardomas, ir 

.......... • •• ...... .................. - --------------------•------ ----- . čius. Tik maža dalis sve-užtekę būtų vienos mažu- 
“Ar tai iš tikrųjų vokie- timtaučių išgirsta tuostės pastabos, kad negautų 

leidimo išvažiuot.
Kad šitie idealistinio ko

munisto žodžiai teisingi, 
paliūdyja ir vokiečių dar
bininkai, kurie sovietų zo- 

Tesinys 4-tame pusi.

rūšių socialistai yra socializmo atmata. Ir kaip čia pa- ir — laimėjo. Ir rusų revoliucija nuėjo eiliniu visų re- sijos. Jis rašo: 
šaliečiui orientuotis? voliucijų keliu — davėsi pavergiama diktatūrai. Napo-

Ir toks Viktoras Černovas: primygtinai įkalbinę- leonas pasibalnojo prancūzų revoliuciją ir nujojo į fe- čiai? Nustebę žiūri į mūsų balsus, kurie visai neside-. 
jo kaimiečiams, kad jiems priklauso visa žemė. Tą pa- odalinį imperializmą. Leninas pasibalnojo rusų revo- švarius rūbus ir batus. Ar rina su triukšmingu sovie-J 
tį skelbė Leninas. Ir išspręsk, žmogau, ar juodu eina liuciją ir nujojo į azijatišką despotizmą. Leninas ir pasidarė azijatais? Juose tų valdžios “herojizmu”. 
viens prieš kitą, ar iš vieno? Ir viens nuosprendis blo- šnekėjo ir veikė, visi kiti šnekėjo. Leninas išnaudojo pranyko bet kokia indivi- Anas autentiškas rusų 
gas, ir kits negeras. Lygiai, kaip negalima išspręsti, ir kitų srovių vadus, kol jam buvo reikalingi. Paskui dualybė, visi vokiškumo tautos balsas išreiškia du 
kur baigiasi vanduo ir kur prasideda vandenynas. Tai paspyrė juos koja ir — likvidavo. K. bruožai. Apsirengę apgai- troškimus: taikos troški-

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

fenas Katilas

24.

Kartais Ir Genys Pageidaujamas
Bet toj akimirkoj Geniuko apsiaustas nu

slydo nuo pečių, rankos krito žemyn — viena 
sudavė per užpuoliko alkūnę — tas suspiegė 
ne savo balsu — jo revolveris nukrito ant že
mės ; kita ranka sudavė per žandą — jis rėkt 
jau nebe galėjo, nes jo žandas išsinarino. Tuo 
pačiu momentu Grūzdo rankoj sužvilgėjo 
kardas ir nusileido ant kito užpuoliko galvos 
— jis susmuko ant žemės; Aldonos rankoje 
švystelėjo ilgas peilis — ir trečias užpuolikas 
pasileido bėgt.

Ta staigi pergalė įvyko greičiau, negu pri
reikė laiko jai atpasakoti. Tačiau pergalė dar 
ne pilna, nes iš krūmų išniro dar penki vyrai 
aniems į pagelbą. Jie tur būt gerai neįžiūrėjo 
kautynių eigos, tik tiek nujuto, kad trys pir
mieji susidūrė su atkakliu pasipriešinimu. 
Tačiau jų pagelba nieko negelbėjo, nes iš ne
tolimų tankumynų iššoko trys vyrai: viens 
milžinas su sieksnine buože, kiti du su kar
dais rankose. Jie šoko tiesiog ant naujų už

puolikų. Prie jų prisijungė Geniukas su 
Gruzdu. Penki prieš penkis. Lygiomis sąlygo
mis istrebiteliai niekad nekovoja. Jie pasilei
do bėgt atgal, tik vienas atsigrįžęs paleido 
šūvį. Kulka prazvimbė pro Geniuko galvą. 
Bet vytis jų mūsiškiai nesivijo, nes šūvis ga
lėjo atkviesti čekistų sargybą.

— Kur šoferis? Visi į automobilį! — suko- 
mandojo Geniukas.

Visi skubotai susigrūdo apie automobilį. 
Šoferis atrakino mašiną, ir jie negaišdami į- 
sisėdo į savo vietas. Šoferis greitai užtaisė 
motorą.

— Tik vieną minutę! — tarė Geniukas. — 
Pasiimkim jų vadą, bus įdomu jį pakaman
tinėti. Jis nenukautas, tik jo žandas išnarin
tas, bet aš atitaisysiu. Eik šen, Dički!

Juodu su Dičkiu nešte atsinešė besirai
tantį iš skausmo, nebegalintį kalbėti, stam
bų istrebitelį, šiaip taip įgrūdo į automobilį, 
ir mašina pilnu greitumu pasileido per miš- 
ką.

Vietos buvo tik septyniems, tad sužalotą 
belaisvį pusiau paguldė, pusiau pasodino ant 
mašinos grindų. Dičkis vieną koją uždėjo 
jam ant blauzdų, kitą ant krūtinės, nė surišt 
nereikėjo — saugesnio dabojimo nieks neiš
galvotų. Be to, belaisvis buvo skausmuose, 
atidaryta burna ir iškištu liežuviu, tad apie 
jo pasipriešinimą nebuvo kalbos.

Užpakalinėj sėdynėj šiaip taip sutilpo An
drius su žmona, Dičkis ir Geniukas. Priekyje 
sėdėjo Aldona, Gruzdąs ir šoferi?. Geniukas 
su elektriniu žibintuvu rūpestingai apšvietė 
išnarintą burlioko žandą, kad galėtų jį ati
taisyti. Sunkiausias “jitsu” trikas yra toks, 
kad lengvu užgavimu tam tikro žandų nervo, 
žmogaus burna plačiai atsidaro ir nebe susi

čiaupia. Atitaisyti sunkiau kaip išnarinti. 
Geniukas jau seniai tą triką buvo praktika
vęs, tad abejojo, ar pasiseks belaisvio žiotis 
sutvarkyti. Bet operacija sėkmingai pavy
ko. Burliokas, pirmiau vos galėjęs kymiai 
dejuoti, pajutęs, kad žandai jau sveiki, atga
vo kalbą ir visų pirma sveikai išsikeikė.

— Koks šlykštus tas rusų paprotys, — pa- 
sibiaurėjo Eugenija. — Vieton Dievui padė
koti, jis nešvariai burooja.

— Biauru, bet mums ne nuostabu, — tarė 
Andrius. — Juk ir tau, Geniute, ne be pirmą 
kart tenka girdėti burliokus keikiant.

— Taip, bet aš negaliu prie to priprasti. 
Kas biauru, tai biauru.

— Be abejonės. Tačiau dabar, kai jis atga
vo kalbą, ar nebūtų pravartu jį kiek paka
mantinėti. Bevažiuojant tai darydami, su
taupytume daug laiko.

— Bent mane nuo tos ceremonijos atleis
kit, — nesutiko Eugenija. — Mano nervai la
bai suirę. Norėčiau duot jiems poilsio, o to
kia pramoga dirksniams — ne atstogos. Tą 
kamantinėjimą galėsite vėliau atlikti, kai šis 
belaisvis pilnai atsipeikės.

— Mamytė turi tiesą, — sutvirtino Geniu
kas. — Dabar tokia smagi važiuotė, kad ver
čiau jaukiai pasikalbėkim. '

— Ir vežime nėra kaip jį paspausti, — pri
dūrė Dičkis.

— Žiūrėk, kas jam rūpi, — nusijuokė An
drius. — Tik spustelk jį savo kojuke, ir nau
jų keiksmų išgirsi.

— Aš kaip tiktai to nenoriu, — protestavo 
Eugenija. — Verčiau papasakokit, kaip jūs 
sugalvojot šitą žygį, kad ir mus išgelbėjot, ir 
tuos istrebitelius į spąstus įsiviliojot.

— Tai jau Geniuko dalykas tai atpasakot,

— tarė Andrius, — nes tai jis tą planą išgal
vojo.

— Trumpa čia pasaka, — pareiškė Geniu
kas. — Matote, mamyte, mes buvome gana 
keblioj padėty. Vadinasi, ne mudu su Gruz
du, bet tie, kurie liko automobily mūs laukti: 
tėvelis, šoferis ir Dičkis. Jiems teks laukti 
gana ilgai — tai buvo numatyta. Kas daryt? 
Automobilį įstūmt į girią negalima. Jiems vi
są laiką vežime sėdėti ir gi nepatogu ir pavo
jinga, nes tai sukeltų įtarimą, ko jie čia lau
kia. Čekistai tuojau sužinotų ir visu būriu 
čia atlėktų. Tad nutarėm automobilį užra
kinti, jiems trims miške pasislėpti ir jaukti, 
kas bus. Jei koki du-trys vagišiai norėtų ma
šiną pavogti, tai radę ją užrakintą, nueis sau. 
Jei didesnis būrys čekistų ar istrebitelių at
sivilktų, tai jie, taip pat radę mašiną užra
kintą, pasislėps miške ir lauks pažiūrėti, k? s 
ateis į ją atsisėsti, iššoks iš krūmų ir apiplėš, 
arba ir nužudys. Taip ir įvyko, tik su tuo 
skirtumu, kad ne jie mus, o mes juos sužalo- 
jom. Tai ir visa pasaka.

— Ir sakai, Andriau, kad Geniukas visa tai 
sugalvojo?

— Taip, tai jis.
— Na, sūneli, už tavo išmintį ir drąsą ma

mytė nors šiuomi tau užmokės.
Apsikabino ir karštai jį pabučiavo.

— Prisipažinti gėda, kad pavydas mane 
ėda, — tarė Andrius ir visu saldumu žmoną 
pabučiavo.

— O ilgesys beveik jau mane suėdė, — at
sakė Eugenija ir savo ruožtu prilipo prie An
driaus lūpų.

Dičkis kažką suniurnėjo. Aldona, išgirdu
si bučinius, giliai atsiduso.

(Bus daugiau)
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5 Lietuviški Laivai Hamburgo 
Uoste

I

i 
i

i 
♦

— Drąsus mūsų jūreivių žygis. — Klaidžioji
mai po minų laukus.— Lietuviška vėliava nu

stebina Kielio uostų.

Didžiuliame Hamburgo apšaudymai nuo kranto 
uoste stovi 5 lietuviški lai- nebuvo naujiena. Pro šalį 
vai. Tai kauniškiams ge- praplaukdavo daug laivui 
rai pažįstami garlaiviai ir juose esantieji negalė-' 
“Lithuania”. “Balanda”, davo atsistebėti pamatę' 
motorinis baidokas ‘Ūdra’, jūroje tokius “dyvus”:i 
vilkikas “Lapė” i 
kas "Rimgaila”. Kokiu bū- kabinęs baidoką, 
du tie garlaiviai pasiekė žingsniu 
senąjį Hansos uostą?

Kaip žinoma, vokiečiai, 
traukdamiesi iš Lietuvos, 
stengėsi galimai daugiau 
išsivežti įvairaus turto. 
Laivai, pakrauti vienokiu 
su kitokiu turtu, pasiekė 
Karaliaučių. Susilaukę ant 
savo denių vokiečių pri
žiūrėtojų, keliones jie da
rė pagal jų duodamus įsa
kymus. Plaukiojo Vysla ir 
buvo pasiekę Torną. Grau- 
denzą ir kt. vietoves. Vi
sos tos kelionės buvo itin 
rizikingos, nes labai daž
nai užpuldavo sovietų lėk
tuvai. o kartais net ir rusų 
t.a!2kU.UgnieS tekdavo Pa' jau visi penki plaukia to- išvykę į Hanau, kur gyve- 
ragauti. lyn • va^arus nes čia da-

Rusams vis labiau ir la- rosi per “šilta”. Pasidarę v4 istorija, kuri vėliau bai- 
biau spaudžiant. iškyla jau “prityrusiais jūrei- giama kelione garsiuoju 
klausimas, ką daryti to- viais”, likusią kelionės da- kanalu iš Kielio į Hambur- 
liau? Vienintelė viltis išsi-lį laiko tik maloniu pasi-kur ir dabar stovima 
gelbėti iš rusų nagų—ke- važinėjimu. Užpuolę lėktų- ant^inkarų. 
lionė jūra į vakarus. Gar- vai sužeidžia “Lituanieos” 
laivių įgulos svyruoja. Ar kapitoną ir kelis įgulos na- 
pajėgs dar prieš Pirmąjį rius. Priplaukus krantą, 
Karą statyti garlaiviai, sužeistieji paliekami ligo- 
pritaikyti Nemunu plau- ninėje (laimei, tas pakraš- 
kioti. atlikti kelionę Balti- tys dar nebuvo užimtas

nėra tinkamų navigatorių kelionės, kuri nepaprastai esą balkeliai. 
ir jokių, išskyrus 1__ ,r_ ____ ___  __ , .
są, navigacinių prietaisų, keleivius, sulaukiama ka- krisdavo iš savo guolių. O

Tačiau kelių 
garlaivių (kiti 
kardinti 
Lietuvoje, 
beliko tik „__ ____„
garlaivių) įgulos nuspren- uostan dar keli nauji, ne- valtelę — jokių, 
džia rizikuoti. 1

Laimei, jūra nebuvo per- lis įgulų išsikelia

garlaiviai ir juose esantieji negalė-' 
“Balanda”, davo atsistebėti pamatę1 

A tokius “dyvus”:i 
ir baido- kažkoks garlaivėlis, prisi-į 

vėžlio ‘ 
slenka vakarų ‘ 

kryptimi...
Garlaivis “Lithuania” Į 

turėjo itin įdomią ir pavo- 
jingą kelionę. Iš Hellos pu
siasalio išplaukę, jie pasu
ko skersai jūrą Bornhol- 
mo salos link. Iš čia, pabu
vę dešimtį dienų pasuko į 
pietų vakarus 
Rugeno salą, 
kartus buvo 
Baltijos jūra, 
iš salos, prie

- v -Ynu*
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’ 1 

/

7*

Jung. Valstybių Laivyno atsargos karo laivai stovi be darbo Norfolk, Va., Laivyno Opera- 
vimo Bazėje, paruošti veiksmui.

TAIP JIE DĖKINGI UŽ 
SIUNTINUKĄ

4
— Didesnė vokiečių dalis 

mano, kad trečiasis pasau
linis karas nėra išvengia
mas. Tos nuomonės yra 
78% vokiečių jaunimo.

O ANTRASIS. 
PASAULIS?

Ką gi tuo tarpu galvoja 
antrasis pasaulis? Ar tik 
karo laukia ir viliasi ge
resnių laikų?

Neseniai Romoje įvyko 
‘Katalikų Vyrų Sąjungos’ 
(L’Unione Uomini Cattoli- 
ci) metinis suvažiavimas. 
Nors komunistai visaip 
trukdė, suplaukė daugybė 
vyrų. Didžiulės minios a- 
kivaizdoje kalbėjo šv. Tė
vas Pijus XII, kurio kalba 
kelis kartus buvo per
traukta entuzijas t i š k ų 
plojimų.

— Pareigos, apie kurias 
neseniai kalbėjome, — pa
sakė šv. Tėvas, — atsisto
ja šiandien jūsų akivaiz
doje, kaip taip svarbūs 
reikalai, kad sunku būtų 
sau įsivaizduoti svarbes
nius. Kiekviena tų parei
gų — o jų yra ne maža — 
šaukiasi jūsų ir reikalauja 
sąžiningai išpildyti, nere- 
itai net tikrai didvyriško
mis pastangomis. Nėra 
laiko gaišti. Mąstymų ir 
projektų laikas praėjo, — 
išmušė veiksmo valanda.

Tykus buo vakarėlis
Tykus buvo vakarėlis 
Aiškiai švietė mėnesėlis. 
Skubinausi nuo darbelio 
Laistyt rūtelių darželio. (2)

Ir priėjau Nemunėlį. 
Per jį siaurą lieptužėlj, 
O taip tamsioje naktelėj 
Bijau eiti per lieptelį. (2)

Štai ateina bernužis.
. Piovęs lankoj dobilėlius, 

Žada pervesti per lieptelį. 
Palydėti lig namelių. (2)
O aš. per visą dienelę 
Nesimačius su gėlelėms. 
Vienas palinkusias taisiau. 
Kitas nuvytusias laisčiau. (2)
Jei motutė mane bartų. 
Tai gėlelės man užtartų. 
Jei motutė ir užpyktų. 
Tai gėlelės nuramintų. (2>

DU PASAULIAI
Pradžia 3-čiame pusi.

noje dirba demontuodami Esate pasirengę? 
geležinkelių bėgius ir ki-į Minia vienu galingu bal
tus įrengimus. Jie turi, su su atsakė:
■visa parengta medžiaga: — ^i,^i! — Taip, taip!
i kartu važiuoti į Rytus, nes —•_ Priešingi frontai — 
į— kaip tvirtina sovietų tęsė Pijus XII — religinia- 
.valdžia — f

Mrs. W. Šimkus iš New’na daug lietuvių, 
Britam 
laišką, 
tremtinių būklę,
kiek sutrumpintą, 
name. Red.

svečiuo- 
gavo iš Europos tis. VakaYe grįžome ir vi- 
kuris vaizduoja gai nelaukta dovana — Jū- 

čia jį, sų siuntinys! Jūs įsivaiz- 
spausdi- duokite, kaip mes buvom 

sujaudinti ir nudžiuginti. 
Ir kaip nesijaudinsi, jei 
jūs mūsų nei matę, nei pa
žinę. tiesiate per vandeny
ną savo pagalbos ranką. 
Jūs tuo sustiprinote netik 
mūsų sveikatą, bet žymiai 
daugiau sustiprinate mū
sų sielą.

Neveltui sako patarlė: 
“Draugą pažinsi bėdoje”, i 
Jei lietuviai vienas kitam 
padės, nesunaikins mūsų 
tautos tos pragariškos jė
gos, kurios ją užgriuvo. Ir, 
kančios ir priespaudos pri-! 
keis mūsų Tėvynę ir tautą! 
gražesniam gyvenimui. Iš-į 
aušus laisvės rvtui susi-, 
rinksime visi iš visur iri 
bendromis jėgomis atkur-J 
sime Tėvynę teisingesnę ir j 
gražesnę.

Mes esame labai ir labai 
mažą dėkingi už siuntinį. Dabar 

niekuo negalime atsilygin- 
matvti laivai. Kielyje, da-' Yra buvę ir tragikomiš- ti, bet mes prašome Aukš- 

--------------- t sausu-1 ky atsitikimų. Štai vieno- čiausiojo, kad Jis atlygin- 
daug audringa, ir plaukti mon ir apsigyvena stovy-! je vietoje, plaukiant ,pa- tų Jums. Siuntinį gavome 
buvo įmanoma. Pakraščių kloję, gi kiti ir toliau išti-.frante, 
prisilaikyti nebuvo gali- kimai ------ .............. .
ma. nes'krantas jau buvo laivų sargyboje. Tokia tų sargybos pradėjo šaudyti, ypač už riebalus, nes aną su duona • išsivertėm, 
rusų valdomas, ir dažni lietuviškųjų Nemuno lai- leisti įvairiaspalves rakę- dieną nuliūdusi sunaudo---------

ir pasiekė 
Atseit, du 
perplaukta; 
Plaukdami 
Stralsundo

susitinka su “Balanda” ir 
kitais laivais. Koks 
džiaugsmas! Pasakojimai, 

kalbos nesibaigia, nors ne- Brangus Tautieti! 
sibaigia ir kelionė. Dabar Vakar su žmona buvom

G. O,

Mums, “sausumos žiur
kėms”, sunku ir įsivaiz
duoti, kokio drąsumo rei
kėjo leistis kelionėn jūra. 
Jau prie paprasto jūros 
siūbavimo tai visi laivai 

jos jūra? Juo labiau, kad rusų). Pagaliau, po ilgos virpėjo, braškėjo, Kajutė- 
o___ Z________________x jungian-
kompa- nuvargino laivų įgulą ir tiejilubas su grindimis, 

išlikusių pituliacija ir pasiekiamas kas būtų, jei toks garlai- 
buvo pas- Kielio uostas. Įplaukiama vėlis atsistotų ant dviejų 

Rytprūsiuose, iškėlus Lietuvos vėliavą, bangų? Gelbėjimosi prie- 
kiek žinoma. Vokiečiai ir anglai stebisi: monių — išskyrus kelis 

pora sugadintų iš atviros jūros įplaukia kamštinius ratus,

Aš nuėjau
Aš nuėjau į girelę,
Kur čiulba, ulba paukšteliai. 
Gieda volungėlė >
Ir lakštingalėlė.
Aš paklausiau volngėlės, 
Kur yr mano motinėlė, 
Mano -motinėlė
Ir senas tėvelis.
Man atsakė volungėlė,
Man atsakė lakštingėlė, 
Kad mano močiutė 
Aukštajam kalnely.

valdžia — turi iškrauti me ir moraliniame lauke į- 
'medžiagą paskirtoje vieto- sibrėžia vis aiškiau: tai y- 
ije. Tačiau traukiniai, ku- ra mėginimo valanda.
rie juos išveža, grįžta į i — Kristaus vardu — už 
Vokietiją be jų. |mūsų Bažnyčią ir Popie-

Dėl to vokiečių tauta ne- žiu — stojame į kovą! — 
mato kitos išeities, kaip atsakė minia.
įtik karą. I Šv. Tėvas kalbėjo toliau:
| “Gandai kabo ore, — ra-' — Sunki kova už pirme- 
šo “Das Volk” (67 nr.). — nybę, apie kurią kalbėjo 

• Kabaretininkės ir senos šv. Povilas, prasidėjo. At- 
! burtininkės pranašauja ėjo didžiausio įtempimo
| karą. Ir visi, kurių lieme- valanda. Net trumpas aki
nės dar nėra pakankamai mirksnis gali nusverti lai- 
baltos. net rausta iš mėjimą... Dalyvaukite to- 
džiaugsmo. Tikisi karo”, isc idealiose sąjungose taip 

Vokiečių Gallup (Hum- kad laimėtumėte puikian- 
bolto Institutas) tvirtina: pergalės palmę...
---------------------------------- — Šv. Tėve, net kankinio 
dėl neparašote? Labai ma- palmę! — audringai šaukė 
lonu būtų išgirsti ką iš Jū- minia...
sų gyvenimo U. S. A. Jūs Taip, prasidėjo žūt-būti- 
ten daugiau girdite. Dar nė kova. Tarp krikščiony- 

j kartą dėkojame už Jūsų bės ir komunizmo.
gerą širdį. { Ar mes jau įsijungėme į

Linkime viso gero! į tą kovą? Rytoj gali būti
Petras Kirkilionis

ir šeima. Jonas Gailius.

j
Šuneliai, pasipuošę storais nertiniais, daly

vauja “Sweater Dog of 1947” konteste Chicago-
je. ..... _______________________

i 
t ninkus, tai dar gauname į

, staiga praplau- tvarkoje — 11 svarų. Ma- rudenį kiek bulvių ar grū-į
lieka lietuviškųjų]kiantieji laivai ir krantų no žmora labai dėkinga;du. Iki šiol, ačiū Dievui,’ m _ _ a _ - ? o o nforldA c? o i iri T r F i Trnnn 11 rz 11 io nAt? ono an zliirvnn • flO" '

prarandu vilties ir toliau, j 
Čia nei savo ūkis, nei sa-j 

vo kraštas, bet vargas ir, 
darbas žmogaus negadina.! 
Vis nenustojame vilties! 
grįžti į išlaisvintą Tėvynę, i 
'Čia yra pavojinga dėl ga-
I

i 
i 
j i

i 
itas, signalizuoti vėliavėlė- jo paskutinį šaukštą iš 

mis ir šviesos ženklais. Lietuvos atsivežtų taukų. 
;‘Ar jie pasiuto?” pagalvo- Pragyventi neįmanoma, 
i jo mūsų jūreiviai. Priartė- ypač kaip mums, nes vie- 

BALF Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A-i ję prie kranto, sužinojo, nas sūnus studijuoja ar- 
merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks'kad plaukę minų laukais... cbitektūrą Darmstadto 
1947 jn. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor-i Laimei, mūsų laivų grem- mieste, kitas sūnus studi- 
ker, New Yorke. 'zlė nesiekė daugiau 90 cm. juoja Giesseno mieste, o

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam I Visų laivų įgulų nariai, tretysis dirba kaip stud. 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas daugumoje jauni vyrai, medikas Prancūzijoje ligo- 
BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto-Jie dabartinio savo amato ninėje. Visi trys jauni vy- 
vų seiman. 1 tikrai nekeistų į jokį tur- rai valgyti nori. Kad neba-

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu-!tą. Kas jūrą sykį pažino, dautų, pinu iš vytelių 
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin- tikrai nuo jos daugiau ne- krepšius, taisau dviračius,į 

siskirs. Jie savo drąsa iš- už tai iš vokiečių ūkininkų 
gelbėjo Lietuvai 
laivus. Visų tų laivų di
džiausias noras 
greičiausiai grįžti į laisvą metę einame dirbti už pa- 
senąjį Nemuną. Al. A-is. valgymą pas vokiečių ūki-

BALF METINIS SEIMAS

tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.

Į 
i

penkis gaunu produktų maistui.
Turime darželį, užsiaugi- 

kuo name daržovių, per darby-
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limų įvykių, bet kaip ir 
kur išvyksi? Nieko mes 
patys negalime padaryti, j 
niekas nuo mūsų nepri-, 
įklauso. Kaip galingieji da-Į 
rys, taip ir bus. Mus vie-į 
Inas Aukščiausis tesaugo!; 
|Vis laukiame, gal Vakarų' 
demokratija išlaisvins pa-, 

į šaulį nuo raudonųjų demo
niškumo.

Apie likusius Lietuvoje 
'gimines nič nieko nežino
me. Daug iš jų kenčia Si
bire didžiausią vergiją. U. 
S. A. turime giminių: R.- 
Kat. kun. Daugį, dėdę Jo
ną Davidonį ir Joną Bal- 
nionį, jie visi išvyko dar, 
prieš I pasaulinį karą, bet 
jų adresų nežinome. Ar 
jūs kur nesusitikote to
kių? Ieškome jų per kon
sulatą, bet jau pusė metų 
neranda, gal jau mirę. Ko-.



DARBININKAS S
Antradienis, Spalių 14 d., 1947

— Dr. Goyenola, raudonųjų bendrakeleivis Urugva
juje. — Divorsininkai su naujom žmonom tame pačia
me bute. — Antisemitizmas Rusijoje. — Sovietuos pa-' 
gyvenę čekai geriau vyko pas nacius, bet neliko SSSR.' 
— Žiemos rytais surenka daug lavonų Maskvos gatvė
se.

rio. Ir ji antru kartu apsi- 
veda ir atsigabena kitą 
vyrą. Ir taip — dabar visi 
keturi turi gyventi tame 
pačiame kambaryje. Koks 
tas gyvenimas — galima 
suprasti.

Tik rusai nežino, kaip 
gyvena kituose kraštuose, 
negali pakeisti, tai ir ken
čia. Su šypsena pasakoja
ma kaip Maskvoje viena 

kurs buvo rusaitė, išėjus kalbai apie

SVARBUS VEIKALAS
— Rusija yra kraštas, 

kur žmonės kenčia dėl to, 
kad jų teisės ir laisvės vi
siškai suvaržytos, ir kur 
vyrauja nežmoniški valdy
mo būdai, — rašo Dr. Lau
ro Cruz Goyenola savo ne
seniai išleistoje knygoje 
“Rusia por dentro” (Rusi
ja iš vidaus). Kas įdo
miausia, kad taip rašo tas 
Dr. Goyenola, --------, ------- _r—
vienas iš didžiausių Rusi-'butus, naiviai pareiškė,! 
jos simpatikų Urugvajuje.’kad ir rusai turi po du ar j 
Jis buvo liaudies fronto tris kubinius metrus (apie 
narys, bendradarbiavo su tris kubinius jardus) rui-į i • a _ • _ — 1______ • _ ___ ' ivim Iri AlririAMn o
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Darbininko" Metinio 
Koncerto Rėmėjai

Šiemet laikraštis “Darbininkas“ mi
ni 32-ruosius metus nuo įsisteigimo. Ta 
proga, spalių 19 d., 4 vai. p.p., Patrick 
J. Gavin School Auditorijoje, F & 7th 
St., So. Boston, Mass. ruošia šaunų 
koncertą, kurio didesnę programos da
lį išpildys buvusi Nepriklausomos Lie
tuvos Kauno Operos pirmaeilė artistė 
A. DIČIŪTE - TREČIOKIENE. Prog

ramoje dalyvaus taip pat pasižymėjusi Šv. Pranciš
kaus parapijos, Lawrence, Mass. vyrų grupė, muzikui 
Algiui Šimkui vadovaujant; p-lės Stella Raznauskaitė, 
Izabelė Zolubaitė, Mrs. Svilienė, nesenai atvykusi iš 
Europos, ir smuikininkė Alice Pliavokaitė.

32-jų metų Jubiliejaus proga, atsirado didelis bū
rys nuoširdžių lietuvių, kurie įstojo į Koncerto Rėmė
jus, būtent: 
Marijona Karčiauskienė, Dorchester, Mass. 
Zigmas Karalius, Waterbury, Conn.............
Ipolitas Raznauskas, Methuen, Mass..........
Peter Jokubauskas, Waterbury, Conn.........
Mr. Walter Januškevičius, Phila., Pa..........
Mrs. R. Baranauskas, Chicago, III................

I 
ikomunistais ir kovojo su mo kiekvienas. Meksikos 

tais, kurie norėjo komu-'ministeris į tai atsiliepė. j 
nistus išmesti iš demokra-! — Mes daugiau ruimo 
tinio sanbūrio. Jis buvo šė-'skiriame laidojamiems nu- 
iroinku komunistuojan-; mirėliams...
čio dienraščio “Diario po- TAIP VALGO KOKIAI 
pular ir net nariu to laik-j KLASEI PRIKLAUSO 
rascio patarėjų komitete.! —, .... , , .Kai Stalinas su Hitleriu Goyenolai kaipo dakta-Į ““ 
susibičiuliavo, pasirašė:™1’ 7^° .....sutartį, Dr. Goyenola buvo^-^1 "
vienas iš nedaugelio Urug-1^-do<9ls, 
vajaus žmonių, kurie 
tada stojo už Staliną, gy-j 
nė jo bičiulystes, nors ir su 
naciais.

Pirkėjų griežtas pasipriešinimas aukštoms kainoms, privertė parda
vėjus sumažinti urmų kainas T-kaulo ir geresnės jautienos dalis (Sirloin 
steaks) parduoti po 59c. svarą Oakland, Californijoj. Kainos tik už 15 
mylių San Francisco ir kitur yra pakilusios iki $1.20.

— apskritai paėmus yra venimą Rusijoje. Vieno išI kad bus įvertintas jo kil- 
. labai mažos. Didelės algos tų vaikų tėvas, gydytojas

► aukštiesiems B., vien todėl, kad jo vai- 
politikos — pramonės po- kas per Ispanijos radiją 

SSSR žmonių lbcUos pareigūnams, šni- atsiliepė nepalankiai apie 
'□maistas yra duona, sūdy-!^ ir aukštiesiems ka- rusus, buvo ištremtas. 
ir'x_ ___ i:_.. _ viskiams. Nelaiminga dar- Visi ispanai norėtų

nūs darbas. Buvo didelis 
jo nustebimas, kai jį išba
rė, sakydami — geriau te
gu tie girtuokliai miršta 
šaltyje, jie nereikalingi... 

'ta nacralian _ „„..iriSKiams. rteiauumga uar- visi ispanai noreių iŠ- Ir Maskvos gatvėse, Žie-
’miifoi 8 ! bininkų padėtis, kylanti išvykti, bet jau patsai krei-mos šalčiuose po nakties
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Mrs. R. Baranauskas, Chicago, III.
|John Šidlauskas, W. Fitchburgh, Mass. 
Julius Knicinas, Milliocke, Me..................
Sofija Jegelevičiūtė, Bristol, Conn...........
G. Lukša, New Haven, Conn.....................
K. Damask, Brooklyn, N. Y.....................
C. Kasinskas, Ansonia, Conn...................
S. Tvaronaitis, Hartford, Conn.................
Joe Churchulka, Cleveland, Ohio ............
Antanas Urbonas, Hartford, Conn..........
M. Simanovičienė, Stoughton, Mass........
.Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford,eConn......
S. Aleknavičienė, Lowell, Mass.................
B. Vaisnoris, Chicago, III.........................
Marcella Simon, So. Boston, Mass..........
W. Andrunas, Dorchester, Mass..............
Miss A. Kalinauskaitė, So. Boston, Mass. 
Miss Gudaitė, So. Boston, Mass................
V. Paplauskas, Roslindale, Mass..............
Anna Marksvitas, Cicero. III. ...................

i R. Paul, So. Boston, Mass.........................
S. Pocius, Phila., Pa.................................
Petras Alekno, Toronto, Ont. Canada 
Matilda Zoba, Phila., Pa...........................

KaZJ>lahi«n«iai daktara'brangaus pragyvenimo ir pimasis tuo reikalu reikš-'surenka nemažai lavonų 
naveikė tai kad Rushoi menkų algų, dar pasunki-tų, kad tavo nusistatymai tų, kuriais niekas nepasi-’ 
valgį gauna pagal tą, kas *ama gausiomis aukomis nevisai sutinka su sovietų rūpino.

... „ VALSTYBINIS RAGAI
ŠIS — SAVIESIEMS

Dr Goyenola, pastebėjo >
Goyenola dabar taip api-!didelį algų nelygumą atly-!Augustinas Vaitiekus, Leominster. Mass. 
būdina: I ginimas yra vieniems tik t M- Brangaitis,. Brooklyn, N. Y_. ..............

i — Tai slaptosios polici-'200 rublių, o kitiems — ikii*~J -
diktatūrinė 12,000 rublių mėnesyje/ 

kur vieš- Aukštieji pareigūnai turi 
nrie- Pa^auJa valstybinis abso- specialias korteles mais-l 
dhia. Mutizmas (priespauda). Itui, drabužiams, autuvui, 

Tuos žodžius Dr. Goye- nemokamas sanatorijas 
’ nola, buvęs sovietų šimpa-gydymuisi ir poilsiui. Savo 
tikas ne tik parašė, bet giminaičiams ir pataikū- 
dar pabrėžė (riebiu šrif- nams gali duoti pasirinkti 

, kad skaitytojas at- darbą ar profesiją. Tas 
kreiptų dėmesį. Toliau,'viskas negalima kitaip pa
tas buvęs Stalino bendra-'vadinti, kaip tik nekontro-i 
keleivis, dabar rašo: liuojamas protekcioniz-

j — Stalino žodis Rusijoje mas, nevaržomas savųjų 
galutinis ir visagalis, aprūpinimas

kokį laipsnį turi, kokį ran-į 
gą užima.

į — Aš visada maniau,
v •

(kontribucij o m i s), ku- režimu...
rias politiniai vadai iš dar-

_ bininkų išprašo “laisva
-Įvalia“ aukoti. Paprastai, 

susišaukia darbininkus 
politinis vadovas, paskai
to rezoliuciją apie skyri- .^ (NKVD) 

valdžia, krašte,

POLICINĖ VALSTYBĖ
i Rusijos gyvenimą Dr.

ATSILANKYMAS 
RUSIJOJE

Tai kas gi pasidarė, 
jisai dabar išėjo atakon 
prieš Stalino diktatūrą. teisingas maitinimas yra'i 
Ogi, jisai pagyveno kuris atitinka žmo-
Rusijoje. 1944 metais bu- ug kūno reikalavimus, o
vo priskirtas prie Urugva-ine j užimamą klasę (p/m^ dahes uzc*arbio tokiam 
jaus pasiuntinybės Mas-;71) Dr Goyenola pastebė-;tai Uksini ir klausia —kas 
kvoje ir tų pat metų gegu-i j0 kad aukštieji karinin-' ^as .isdrįs 
žės mėn. 4 d. išvyko į Ru_,kai, pramonės direktoriai, sin^ls • • taiP paskelbia- 
SU4- .................. „J policija, laikraštininkai,'n}a: nutarimas priimtas

Sugrįžęs jisai ir paraše §nįpaį įr tam panašūs Ru-; vienbalsiai, 
minėtą knygą, kur nupa- sįjoje sočiai valgo, gau-j Įdomu, kad Dr. Goyenola 
sako ja baisų Rusijos var- ,sjaį turi maisto, 
gą ir sunkią priespaudą. Toliau, žmonių drabužiai;

Štai keletas jo paduoda- par0(jo Rusijoje viešpa-; 
mų_faktų: Rusijoje yra di- taujantį neturtą ir vieno-į .
dėlė stoka butų. Būna to- dūmą. Rusijoje visą laiką! . išriaudoja
kių atsitikimų: vyras su trūksta drabužių ir autu-į-1“ 
žmona persiskyrė. Bet jie • ■ « — . , . . i.i
negauna galimybės kur ki- rįnkoje 
tur atskirai apsigyventi.
Vyras veda kitą ir atsiga
bena į tą patį butą. Išsi-

i pastebėjo augančias prieš- .
; žydiškas nuotaikas. Viena įs
ijauna komunistė jam tie
siai apie žydus pasakė:

’ t. mūsiš-
kius juodojoje rinkoje

”j'Andrius Martinaitis, Detroit, Mich........
įeJAnastasia Antanaitienė, Luzerne, Pa. ... 

George Klimas, Pottsville, Pa. 
Joseph Zidanavičius, Brooklyn, N. Y. 
Frank Parnarauskas, Gardner, Mass. . 
Frances Jancius, Lawrence, Mass.........

ĮL. Wirmausky, Hoosick Falls, N. Y......
J. Mukailonis, Nashua. N. H...................
Mr. B. Velecka, Bristol, Conn................
M. Bengsevich, Waterbury, Conn. .........
Bendler’s Drug Store, Waterbury, Conn. 
Marutė Kašėtaitė, Waterbury, Conn. 
D. Smalskis, Waterbury, Conn................
John Valuckas, Watertown, Conn........

valstybiniu Stasė Vaitkienė, Montello, Mass.
A \ Mrs. Anna Walters, Baltimore, Md.iip natpnka i armiia apiupuiuuaa včuslj.vo, ir jų kainos juodojoje/®!^J18 P““nK» įSlaptoji policija valdo, ki- ragaišiu (99-100 p.).

rinkoje yra nepaprastai “t.^.šasi į viešąjį gyvenimą vi-j darM- Ulcinskas, Warehouse Point, Ct.......
’- ’somis progomis. Ji pagal . Patyre^aar Frances Pribusausnen, Brockton, Mass........
’’ savo nuožiūrą sprendžia—vieną faktą- kada bu,vo, Petras Strapakas, Athol, Mass.

ką pasiųsti į Sibirą, ką į Parašyta rusų - vokiečių. Martin Kusleika, Manchester, N. H..............
kalėjimą, ką į priverstinus su^artlS’ bu^° pnimtas; Anna Collier, W. Lynn, Mass.........................

i ISPANAI <40VIFTI ORF ;darbus, kam atimti leidi- n.U^ar}m^S.’ ^ad anksčiau John okulovich, Norwood, Mass...................
! ISPANAI SOVIETUOSE 1S Vokietijos išbėgę komu- v SvinkunaS) W. Frankfort, III.....................

Sunkus gyvenimas Rusi- kamsįtimti maisto korte- aust1?1’ cek_a1’ v°: B. Jackienė, Cleveland, Ohio ........................
joje ne tik patiems ru- leg, kam darbą __ ir pana. Jei tlk norės, galr A. Raulekas, Sr., Washington, Pa..................
sams, bet ir tenai pateku- , 97). į grįžti į savo kraštus. Ir Aneiė Jankūnas, Baltimore, Md...................
sicnio raudonu jįj drau*, < sugrįžo beveik visi. Kad ir pc t r Zalecriris Baltimore \ldgamą. Dr. Goyenola pasa-Į KRUVINIEJI TEISMAI ;kaip buvo aštri nacių dik-j“”' ..................
koja, kad kaikurie Franko Dr. Goyenola Rusijoj tatūra, bet pagyvenę Sta- L Valkavičius, Hudson, Mass.

Ona Navickienė, Dorchester, Mass.
J. Petrauskas, Dorchester, Mass. ...............
B. Kontrims, So. Boston, Mass......................
Joe Sherry, Lewiston, Maine .......................
J. Žukauskas, Amesbury, Mass......................
Mrs. Mary Zaremba, Manchester, N. H. 
Mrs. C. Thomas, Baltimore, Md..................
Jonas Monciunas, Windsor, Conn..................

Į J. Martinkus, So. Boston, Mass.....................
F. Vencevičienė, Middletown, Conn. 

iK. Varonas, Chicago, P.l................................
Rusijoje V. Ramozas, Plantsville, Conn.

du postus: arba jie virėjai,! 
arba generolai (ir politi
niai komisarai bei propa- 

skyrusioji jo žmona irgi — Darbininkų algos, — gandistai. Red.) 
negauna sau kito kamba- rašo Dr. Goyenola (p. 72),;____________________

ALGOS kada buvo petras Strapakas, Athol, Mass.
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Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.

i
XI
I

I
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Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytoji! knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

'Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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priešininkai ispanai, bai- norėjo susiieškoti Sovietų lino globoje jie patyrė, 
giantis pilietiniam 
pabėgo į Rusiją. Kaikurie niekaip nepavyko gauti, 
būtų galėję atvykti į Ame- Tuo jisai duoda suprasti,! 
riką. Jau buvo gavę ir pi- kad iš viso įstatymų per- 
nigų nuo savo artimųjų, daug nepaisoma: nusmer- 
bet jie bevelijo pinigus ati- kiama ir nubaudžiama pa
duoti į komunistų partijos 
kasą, o patys vykti į 

.SSSR. Rusijoje juos tuo
jau apstatė šnipais, jie at
sidūrė skurde ir ėmė nyk
ti. Pats ispanų komunistų 
vadas Enriųue Castro te
turi tik vieną kambarį, ku
riame gyvena jis su žmo-____ ,„ _. r.
na, švogeris, motina ir se- Iš viso — nebėra pagar- 
suo, viso — penki žmonės.'bos pagrindinėms žmo- 
Daug ispanų yra kalėjime, gaus teisėms. Dr. Goyeno- 

jnet visai nekaltų. Pavyz-.la pasakoja apie vieną is- 
džiui, kada vokiečiai įžy- paną: apsigyvenęs Rusi- 
giavo į Charkovą, paėmė joje kartą eidamas į dar- 
nelaisvėn ir kaikuriuos is- bą jisai pamatė girtą žmo- 
panų vaikus. Jie buvo per- gų gulintį sniege baisiame 
siųsti Ispanijon. Čia jie šaltyje. Jį pakėlė ir su di- 
buvo paraginti per radiją dėlių sunkumu jį nuvilko į 
papasakoti apie savo gy- savo darbovietę. Manė,

karui, įstatymų rinkinį, bet jam kad bolševikų diktatūra 
dar kietesnė (p. 101).

DARBININKAS RUSI
JOJE, KAIP BESTIJA 
POLITIKŲ RANKOSE 
Darydamas galutines iš

vadas Dr. Goyenola, tas’ 
anksčiau buvusia komu
nistų bendrakeleivis, da
bar pabrėžia:
— Pagyvenęs 1 

priėjau išvados, kad da- -J- Balevičius, Lowell, Mass. 
bartinė rusų vyriausybė y- Mr. Peter Petkus, Dayton, Ohio 
ra barbariškai reakcionie- A. Mučinskas, Dayton, Ohio 
riška... Užsienyje Rusija « 
perstatoma kitokia, negu 
ji yra viduje. Bolševikų 
propaganda savo šalį per-' 
stato apdovanotą tokiais 
savumais, kurių ji tikru
moj neturi ir nepripažįs-, 
ta... Žmogus darbininkas 
ten yra tik skurdus besti-! 
ja politikų rankose. Ten

Tęsinys 8-tame pusi. 1

i

gal policijos nuožiūrą.
— Iš visko matyti, kad 

teismai veikia su policinio 
režimo kruvinumu. Girdė
jau apie bausmes: penkeri 
metai už pasisavinimą siū
lų špulelės iš fabriko; de
šimts metų už pametimą 
darbo, ir t. p. J. Pakuckis, Amsterdam, N. Y. . 

Adelle Švarcas, Danielson, Conn. 
Anna Miller, Quakertown, Pa. 
Anastazas Valančius, Cicero, III.
A. B. Mikelionis, Du Bois, Pa.
B, Ajauskas, Brigbton, Mass.
N. N., Norwood, Mass. ...............
Paui Zirolis, So. Boston, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams ir rėmė
jams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo.

i “Darbininko“ Adm.



KEARNY, N. J
Pagerbė Kunigus

Sekmadienį, rugsėjo 28 d..
LAPC salėje Įvyko šauni vaka
rienė kleb. kun. L. Voicekauską. 
jo 30 metų kunigystės sukak
ties i roga. ii- kun. D. Pocių, 
naują vikarą, pagerbti.

Kun. A. Kasperas buvo toast- 
masteriu. Sveikinimo kalbas pa
sakė šie: kun. V. Schamas.
*

Harrisor.o miesto mayoras F. 
Rodgers ir Kearny miesto ma
yoras E. Gilzean. Councilmans 
B. Jenuss ir J. Healy, adv. C. 
Paulauskas ir p. A. Smigelskie- 
nė. Kleb. kun. L. Voicekauskas 
ir kun. D. Pocius, to vakaro 
Garbės svečiai, nuoširdžiai vi
siems ir visoms padėkojo.

Muzikalę programos dalį ir daiktų krautuvės
dainų išpildė šie: Jaunųjų Soda- nuolatinis ‘-------------- ---- -  - . _ _ - *
liečiu choras. Moterų Sodaliečių dradarbis uoliai platina “Darbi- visiems uz šv. mišias, gėles, 
Glee Club ir Bažnytinis choras. 1----- ---------- ------------- -------

'bažnyčios, kurioj jis ištarnavo 
virš 30 metų. Laike šv. mišių 
giedojo Vargonininkų choras. 
Solo giedojo varg. R. Adomai
tis. J kapus taip pat palydėjo vi
si vargonininkai ir atgiedojo 
giesmes. Egzekvijas giedojo ke
turi kunigai: kleb. I. Valančiū- ! nas. V. Vėžis, S. Raila ir sve- 
čias Dr. V. J. Martusevičius. ir 
visi vargonininkai. Kleb. kun. I.į 
Valančiūnas atnašavo šv. mi
šias su asista.

Dalyvavo šie vargonininkai: 
vietiniai — Mickūnas, 
kas. A. Adomaitis ir 
kauskas; iš Brooklyn 
Dulkė, A. Kaminskas ir 
nis.

Likę dideliame nuliūdime ve
lionio žmona Teofilė Hodelienė, 
du sūnūs — Albinas ir Edmun
das, brolis Pranas Hodelis ir jo 
žmona nuoširdžiai dėkojamu 
Šv. Kazimiero parapijos kuni
gam ir svečiui kunigui už* dvasi
nį patarnavimą; dėkojame Var
gonininkams už gražų giedoji- 

LRK Federacijos N. A. apskri- *r pareikštas užuojautas, o 
ties pirmininkas ir valgomų ypatingai Pranui Dulkei, A. Ka

sa vininkąs minskui ir P. Kloniui, kurie at- 
nuolatinis “Darbininko” ben- vyko nef iš Brooklyno. Dėkoja-

Antanas Daukantas,

A. Dzi- 
J. Vit- 
— Pr.

P. Klo-

KONCERTAS
Laikraščio "Darbininko" 32-ras Metinis

Pradžia 4 vai. po pietų,

Patrick J. Gavin School Auditorijoje
F ir 7th Street, South Boston, Mass

Alena Liolienė ir Ona Gureckienė
Tai darbščiosios Erocktonietės, kurios su dideliu uolumu plati
na ‘‘Darbininko" metinio koncerto tikietus. Abi yra “Darbinin
ko” ilgametės skaitytojos ir nuolatinės rėmėjos.

~ ~ -___ ninko" koncerto bilietus ir žada dalyvavimą šermenyse ir laido-
Taipgi solistė G. Pocienė iš Eli- suorganizavęs didelę grupę at- tuvese. Dėkojame graboriui J. 

akompanavo vykti su visa šeima į šį koncer- Kavaliauskui už malonų patar-zabeth'o. kuriai 
komp. Juozas Žilevičius, ir so- tą. 
listė G. Morozaitė. Jai akompa
navo p. E. Pamperytė.

Abu mūsų kunigai gavo gra
žias dovanas nuo sekančių pa
rapijos draugijų: Jaunųjų mer
gaičių. berniukų, merginų ir mo
terų Sodaliečių: Dievo motinos 
Sopulingos. Tretininkų. Moterų 
Sąjungos. Apaštalavimo Mal
dos. Šv. Onos. Šv. Vardo. L. Vy
čių 90 kuopos. Bažnytinio cho
ro. Veteranų. Amerikos Lietu
vių Politikos klūbo ir Jaunųjų 
Vyrų Lietuvių klūbo.

Dalyvavusieji vakariene buvo 
pilniausiai patenkinti.

Visi parapijiečiai. giminės 
sveikina savo vadus kunigus ir 
linki geriausios sveikatos.

Tos dienos rytą visų parapi
jos draugijų nariai priėmė ben
drai šv. Komuniją abiejų kuni- 
kų intencija. A.E.S.

PADĖKA

navimą. .
Ilsėkis Viešpatyje!

Nuliūdę
a. a. Jono šeima ir brolis su 

žmona Hodeliai.

LOWHL, MASS.
Pranešame, kad DLK Vytau

to klubas ruošia pagerbimą dar
bininkams - darbininkėms, ku
rie ir kurios rinko aukas dėl lie
tuvių tremtinių per BALF. Šis

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. 3 lai n St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

ir svečius iš Kearny pavaišino.
pp. Kašėtos visą laiką svečius 

vaišino, ir išvažiuojant suruošė 
tikrai karališką vakarienę.

Mes, Kearny’iečiai nuoširdžiai 
dėkojame pp. Kašėtam ir ben
drai visiems už vaišingumą ir

Kviečiame į šį šaunų ir nepaprastą koncertą, lietuviškos dai
nos puotą. Užtikriname, kad atsilankę tikrai būsite patenkinti, nes 
jame bus sudainuota beveik visos lietuviškos dainos.

Užsisakykite tikietus iš anksto. Kaina $1.20 ir $1.80 su tak
sais. Visos vietos po $1.80 yra rezervuotos.

Nuoširdžiai visus kviečia —

PRANEŠIMAS
RENGĖJAI.

Savaitgalio rekolekcijos (week-end retreat) mo- 
malonumą, ką mes patyrėme j f Grims įvyks spalių 24, 25, 26 dieną. Rekolekcijos pra- 
Worcestery ir kitur. Svetys, sidės penktadienį vakare 8:15 vai. ir baigsis sekma-

i

I

I PHILADELPHIA. PA
dienį. Ves nesenai atvykęs iš Italijos žymus misijonie- 
rius Tėvas Bernardinas Grauslys, O.F.M. Rekolekcijo
se kviečiamos dalyvauti visos lietuvės, bet ypatingai 
'tretininkės. Rekolekcijos bus vedamos lietuvių kalba, 

ži- Už rekolekcijų laiką atlyginimas $5.00. Traukiniai į 
Vladas Ry- Putnam stotį iš Bostono ir iš Hartfordo ateina 7:45 

gyv. Hol- vai. vakare.
Rekolekcijos rengiamos Kristaus Karaliaus šven-

Antanas Zaveckas,
LDS Naujosios Anglijos Aps
krities pirmininkas ir LDS Cen-I 
tro Valdybos vice-]
Jis deda pastangų, kad kuodau- 
giausiai Cambridgečių atvyktų 
į metinį “Darbininko” koncertą.

Rugsėjo 15 d. mirė plačiai
ncmas biznierius, 
bas, 53 m. amžiaus, 
mesburg’e. Palaidotas iškilmin
gai iš to miestelio šv. Dominin- tčs proga, pasiruošti šiai šventei, pasvarstyti ar mūsų 

bažnyčios šventojo ir mūsų šeimų gyvenimas pagrįstas Kristaus dvasia, 
J ar Kristui yra jame vietos. Baigiant rekolekcijas bus 
į iškilmingas pasivedimas Kristui Karaliui.

Pasinaudokime šia proga savo pavargusiai dva
siai atgaivinti. Mūsų gyvenimas taps lengvesnis, ma
lonesnis, laimingesnis. Tą vieną savaitgalį metuose pa-

l
i

I ko par.
• Karsto kapuose. Laidotuvėse

> Domininkas Eara- 
...... laidotuvių direktorius, 

Philadelphia, Pa.
Velionis paėjo iš Lietuvos. A- i r j

' merikon atvyko visiškai jau
nas. Nors paėjo iš bajorų kil
mės. bet ilgą laiką buvo Šv. 
Jurgio par. ir jos choro nariu.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Eleną Rybasienę ir sep
tynetą vaikų. Likusiai nuliūdi
me šeimai reiškiame gilią užuo
jautą, o mirusio vėlei lai sutei
kia amžiną atilsį.

Kazys Vidikauskas.

į patarnavo 
pirmininkas. mina la-

Blankų užsakymams galite gau- 
iti ir DLK Vytauto klube. Jas!

pagerbimas įvyks šeštadienį. pag€|bes išpildyti A. Raudeliu-
spalių 25 dieną. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Graži programa 
visus patenkins. Parengimas į-

Limerick, Pa. — Jau buvo ra
šyta. kad rugsėjo 6 d. mirė įžy
mus muzikas - varg. Jonas Ho- vyks klūbo salėje, 
dehs. Jis ilgus metus vargoni
ninkavo šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj. Philadelphia, Pa. A. 
a. Jonas Hodelis ilgai sirgo. Jis 
buvo 69 metus amžiaus. Ameri
koje pragyveno 43 metus. Lai
dotuvės įvyko rugsėjo 9 dieną 
iš Šv. Kazimiero lietuvių par.

Rengėjai kviečia visus iš ank
sto įsigyti tikietus. Jų galite 
gauti pas Komiteto narius.

Šiomis dienomis Lowell’yj at
sidarė “CARE” skyrius. Taigi 
dabar bus lengviau pasiųsti lie
tuviams tremtiniams į Europą.

PICKYVICK light
Darytojai Pagarsėjusio
PICKWICK ALE
I’ t CO . I«« . M,,,.. tlNCI »»7»

nas. Jeigu norite pasiusti siun
tinėlį studentams, tai klube ga
lite gauti jų adresus.

Vyt. Ramanauskas.

PASINAUDOKITE 
PROGA

BRIDGEPORT, CONN.

skirkime artimesniam susivienijimui su Dievu, savo 
pačių laimei bei ramybei pelnyti.

Į rekolekcijas registruotis prašoma šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior 

Immaculate Conception Convent
R. F. D. 2, Putnam, Conn., Telefonu 1451

ręs tegul sūnus atsiliepia.
* SERAPINAS, Jonas, Gimė

Cambridge, Mass. — Antra
dienio vakare, spalių 14 d. atsi
daro Cambridge vakarinės mo-! 
kyklos. Visiems, kurie nori iš-j 
mokti geriau anglų kalbą, pasi-l 
ruošti pilietybei, yra gera pro-! 
ga lankyti Rindge Technical 
School, Broadway, arti Public7.... 7 ”7- *7. * ~ ------- įJ jlauskas. Jie susižinos su klebo-l

'nu ir kitais veikėjais. O vėliaus 
kreipsis į mayorą gauti dieną 
rinkliavai. Manau, kad būtų ga
lima šis darbas atlikti.

I
BALF vietinis skyrius turėjo i 

savo svarbų susirinkimą, kur 
buvo plačiai apkalbėta rinklia- 

■ vos reikalas, ir nutarta ruoštis 
prie to. Į komisiją išrinkti p. A- 

Imilia Eloveskienė ir J. Stanis-Į

Library.
Pamokos bus antradieniais ir 

ketvirtadieniais: 7:30 iki 9:30 
vai. vakarais. Pradėkite antra
dienį, spalių 14 d., 7:30 vai. vak.

!

fORCESTER, MASS.
Kiek laiko atgal pas pp. Kašė- 

tus, gyv. Matt St., lankėsi sve
čiai iš New Jersey valstybės pp. 
Pr. Odelis su žmona ir J. Sta- 
silionis. Pavežiojo automobiliu 
atvykę svečiai — p. J. Putkaus- 
kas su šeima iš Brockton, Mass.

Teko susipažinti su Sidabra- 
viečiais ir linksmai laiką pra
leisti. Svečiai buvo nuėję į Šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čią ir gėrėjosi gražiu choro gie
dojimu; susipažino su kaiku- 
riais veikėjais. Buvo nuvažiavę 
į Barre Plains, Mass., pas p. Du- 
binskienę, kur jos gimtadienio 
proga buvo suruošta šauni puo
ta. Ji minėjo 63 gimtadienį. Da
lyvavo daugiausia apylinkės ū- 
kininkai. Ten teko susitikti ir 
“Darbininko" skaitytojus. Ap
lankėme kaikuriuos ūkininkus, 
kurie daro pragyvenimą iš pie
no. p. S. Lukas laiko 50 raguo
čių, ir karves melžia elektriš-' 
kais prietaisais. Jo ūkis yra i 
Gilbertville, Mass.

p. J. Stasilionis labai norėjo 
vykti į Bostoną ir aplankyti 
“Darbininko" įstaigą, nes jis y- 
ra jo ilgametis skaitytojas ir 
bendradarbis, bet laikas nelei
do.

Darbo Dienoje pp. A. V. Ma
tulaičiai suruošė skanius pietus

i

(Jociūtė). Iš Lygių km. Nemak- SEKIECKAS, Aleksandras, 
ščių valšč. Raseinių apskr. į Iš Panevėžio. Atvyko 1900-01 

REUTAS, Vladas, So. Boston, m. Gyveno Chicagoje. Jeigu mi- 
Mass.

RUKIENE (Pesterytė) Vero
nika. Iš Mažeikių apskr. Tirkš- USA. Gyveno Lietuvoje Ukmer- 
lių valšč. gėje. Grįžo į Ameriką 1938 m.

SADAUSKAS, Justinas. Iš SESNAS, Jonas.
Rokiškio apskr. Obelių valšč. SIREIKIS, Liudvikas ir An- 
Išvyko Amerikon 1925 m. Gy- tanas.
vena netoli Chicagos.

SAKALAUSKAS, Antanas ir
i Povilas. Iš Kirkilų km. Biržų v.
| SAKALAUSKAS - Stuart,
Jozefą.

į SALASEVTČIAI, Jurgis, Vin
cas ir Juozas ir Jonas. Turėjo 
krautuvę New Yorke.

ŠAPOKAS, Vladas. Gyvena
Pietų Amerikoje.

SAPIEZINSKAI iš Kauno A-
pygardos.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti — 

Lithnanian American 
Information Center — 

233 Broadway, New York 7, 
Nevv York.

Parapijos choras ir Operetės 
vaidintojai labai gražiai rengia
si prie savo metinio parengimo, 
kuris bus lapkričio 24. Vaidin
tojai ir solistai gražiai prakti
kuoja dainas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius turės savo; 
susirinkimą. O.

PAIEŠKOJIMAI

r

POVILAITIS, Kazimieras. 
Gyvena Kanadoj.

POVILONIS, Juozas ir Sta
sys. Gyvena New Yorko mieste.

I PURICKIS. Iš Kauno Apy
gardos. Jau seniai gyvena 
Jung. Valst.

RADZIJAUSKAS, Vincas ir 
Antosė Radzijauskaitė. Iš 
gių km. Nemeikščių valšč. 
šeinių apskr. Atvyko prieš 
Karą.

RADZIJAUSKIENfi,

i

I

>
Į

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

Ly-
Ra-
Did.

Ona

E. V. WARABOW
Funeral Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1156 Washington St., 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503I
I

I

Juozas Kasiusios
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PROVIDENCE, R. L
Tel. Plantations 0753

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

Limosinai dtl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

taisymo.
I______________

Sutvarkymui Mirusių Asmeny Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

■ prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
! kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 

$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

g

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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DARBININKAS 
Kfrstae Daq Hauji) tekų

e 7— V”

Ii
I

Grįžo Iš Ligonines
Pereitą ketvirtadienį, spalių 9 

d. grįžo iš Carney ligoninės po 
sunkios operacijos, p. Julia Kar- 
bauskienė į savo namus, 52 G 
Street. Ji dabar sveiksta gydy
tojo ir savo dukrelės ir žento, 
adv. Jono ir ponios Grigalių 
priežiūroje.

A + A“Darbininko” metiniame kon-] 
certe, kurs įvyks šį sekmadie
nį, spalių - Oct. 19 d., Patrick 
Gavin mokyklos auditorijoj, So. 
Bostone išgirsime daug naujų, 
čia negirdėtų lietuviškų dainų.

Koncerto žvaigždė, Lietuvos 
operos artistė A. Dičiūtė - Tre
čiokienė savo dainų repertuare 
turi didžiumą dainų čia niekad 
negirdėtų, gražių žavinčių dai
nų, dainuotų prieš bolševikmetį 
laisvoje Lietuvoje. Birutė Svi- 
lienė taip pat turi atsivežus 
naujų dainų. Algis Šimkus su 
savo gerai išlavintu Šv. Pran
ciškaus par. Lawrence, Vyrų 
Choru, padainuos mums gražių 
lietuviškų sutartinių.

Į

Uršule (Mickevičiūte) 
Šidlauskiene,

gyv. 916 E. Broadway, So. Boston, mirė spalių 
9 dieną. Palaidota iškilmingai pirmadienį, spa
lių 13 d. iš Šv. Petro lietuvių parapijos bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuose.

Liko dideliame nuliūdime velionės vyras 
Kastantas Šidlauskas ir sūnus Alfonsas ir 
Pranas, p. Kastantas Šidlauskas ir jo šeima 
yra ilgamečiai “Darbininko” skaitytojai ir 
LDS 1 kuopos nariai ir rėmėjai, uolūs veikėjai 
Šv. Petro lietuvių parapijoje.

Mirus a. a. Uršulei Šidlauskienei, LDS Cen
tro Valdyba reiškia gilią užuojautą p. Kas
tantui Šidlauskui ir jo sūnum Alfonsui ir Pra
nui; giminaičiui ir “Darbininko” štabo nariui, 
p. Stasiui Griganavičiui ir jo šeimai. Velionės 
vėlei lai Dievas suteikia amžiną ramybę!

| užbaigime, kurias pasekmingai
i ii- įdomiai veda kun. Kidykas, 

IratMS s. j.
i Visi ir visai lengvai suspėsite* 
dalyvauti ir misijų užbaigime ir. 
“Darb.” koncerte.“Darbininko” šaunusis

centas įvyks nepilnai už savai
tės taiko. Todėlei kviečiame vi-Virmauskio ir misionieriaus; Alicija Plevokaitė,
ras įsigyti koncerto tikietus iš kun. Kidyko, S. J. prielanku-j jauna smuikininkė) kuri’pasiro- 
ankrtO. h galite gauti pas ti- mui šiam koncertui, vyrų misi-‘do mūsų lietuviškuose parengi- 
kfctų platintojus: jų užbaigimas įvyks vieną va- Į muose įr turf gražaus pasiseki-

M. Karčiauskienę, M. Berno- landą ankščiau, būtent, 2 va^mo Alicija ir šiame 
tienę, p. Jarušaitienę, “Darbi- po pietų, o “Darbininko” kon- 
ninko” administracijoje, pas S. certas 4 vai. po pietų. 
Kontautą, Evą Kuderauskienę, Toda dievobaimin.
A. Majauskaitę, K. Pliavokienę gaį ujįbaigę misijas galėsite at-

99 kon-
Dėka gerb. klebono kun. Pr. 

ir

I

Susilaukė Sūnelio
Šiomis dienomis pp. Richard 

ir Alena (Grimaitė) Dicharry, 
gyv. Dorchester. susilaukė ant
ro sūnelio. Sveikiname!

I įVURGS SKELBIMAI

ir V. Valatką.
Cambridge: pas — A. Dau

kantą, O. Bačinskienę, B. Jaku
tį ir A. Zavecką.

Brockton: pas —Bronių Bart
kevičių, EI. Liolienę ir O. Gurec- 
kienę.

Brightone: — pas K. Pakštie
nę.

“Darbinin
ko” koncerte dalyvaus trio pa
sirodyme ir savo klhsnia smui
ką virkdins ar šauniai nuteiks 
klausytojų širdeles. Tad gi visi,

Stela 
Raznauskaitė, Izabelė Zalubai-' 
tė padainuos mums priprastų ir į

maršuoti tiesiog iš bažnyčios į; kas gyvas ir jaučia savyje lietu- mėgiamų dainelių. Alice Plevo-: 
kaitė pagros savo smuiką gra
žių melodijų. į

Pagerbkime savo svečius ar-!1 
tistus išsigelbėjusius iš žiaurios 
mirties ir laimingai pas mus at
vykusius pripildydami Gavin 
mokyklos auditoriją kupinai. į

Rap.! 
_____________________________________________________ ■ 

i

koncertą. Tik įsigykite bilietus 
iš anksto, bus patogiau.

i Kvieslys.

višką kraują dalyvaukime šioje 
meno puotoje, kur išgirsime 
ir savo tėvynės - močiutės bal
są!

REIKALINGA WIADERS, 
patyrusios merginos ar mote
rys dirbti yam wmding teksti- 
liaus dirbtuvėje. Darbas pasto
vus; geras atlyginimas, geros 

'• sąlygos. Atsišaukite: Malden 
Spinning & Dyeing Co.. 257 Co- 
mmercial St., Malden, Mass.

(10-14-17)

Koncertas 4 Vai.—
Misi ją Užbaigimas 2 Vai.
Daugelis South Bostono vyrų, 

abejoja ar suspės dalyvauti 
koncerte dalyvaudami misijų

I

DAKTARAI v

ŽINUTFS
UŽUOJAUTA

SI
z

metų. 
Paėjo 
metai 
vyrą

ŠOU 2712 ’ Res. BIG 9013

BrJ. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Mirė Uršulė Šidlauskienė. Spa
lių 9 d., mirė, Carney ligoninėje 
sunkiai sirgusi Uršulė Šidlaus
kienė (Mickevičiūtė), 55 
gj-v. 916 E. Broadway. 
Skapiškiu parapijos, 37 
atgal. Paliko nuliūdime
Kastantiną, sūnų aptiekorių Al
fonsą su žmona ir sūnų moky
toją Pranciškų su žmona. Su 
trejomis šventomis mišiomis 
tapo palaidota, iš Šv. Petro pa- 

metinior”'koncerto raPij°s bažnyčios, spalių 13 d., 
10 v. r.. Naujos Kalvarijos ka-

■ pirmininkas nuoširdžiai kviečia ^)U”,Se’.__ 
i visus lietuvius ateinantį sekma-
■ dienį. spalių 19 d., 4 vai. p. p. 
i susirinkti į Gavin School Audi-j

Adv. Jonas J. Grigaius,
“Darbininko” i_____  _______
Rengimo Komisijos kvietimui

Pasimelskime už artimą.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kibutis
Podiatrist - Chiropodist

Baigoje praėjusios savaitės 
'gelbėjo misionieriui Tėvui Jonui 

toriją, F. ir 7th St.. So. Boston'Kidykui, S. J. ir vietiniams ku- 
ir išgirsti vieną iš gražiausių i nigams šie svečiai: kun. Pr. 
koncertų, nes jo programą iš-1 Aukštikalnis, S. J., kun. Jonas 
pildys Kauno Operos artistė A.į Borevičius, S. J., kun. Stasys' 

Kulbis, S. J., kun. Pranas Liui-j 
ma, S. J., ir kun. Mikas Šmigels-; 
kis, MIC.

Ketvirtadienį, spalių 9 d., š. m., Mirties Ange
las pašaukė amžinybėn mūsų mylimą dėdienę 
p. Uršulę Šidlauskienę, gyv. 916 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. Likusiems dideliame nuliū
dime dėdei Kastantui Šidlauskui ir sūnums — 
Alfonsui ir Pranui, reiškiame mūsų giliausią 
užuojautą, o mirusiai amžiną atilsį.

Stasys ir Ona Griganavičiai 
ir duktė Vanda.

Lankėsi

I 
i

Ii.

A, J. N AMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

Dičiūtė - Trečiokienė ir kitos į- 
žymybės.

Vladas Paulauskas,
LDS Centro Valdybos Kontro
lės komisijos narys ir nenuils- 
įtantis veikėjas su dideliu pasi-1. 
šventimu platina tikietus tarpe' 
Lowelliečių, kad kuodaugiausiai 
atvyktų į šaunų “Darbininko” 
koncertą, sekmadienį, spalių 19.

I 
I 

Pereitą savaitę lankėsi “Dar
bininke” kun. B. Mikalauskas, 
O.F.M., ir kun. Stasys Kulbis. 
S. J., nuoširdus “Darbininko”, 
bendradarbiai.

Kun. B. Mikalauskas, O.F.M.,1 
iš Bostono išvyko į Pittsburgą 

1 (Pa.) lankyti Tretininkus 
i vių parapijose.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

P-lč Amelia Tataronaitė. turinti: 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lėkei-j 
jas. Josios mokykla yra pripažin-1 
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORO AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

į/-’

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station 
Valandos šiokiomis Dienomis: 

12:30 P. M. —7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Misijos. Spalių 12 d., 3 vai. p.
■p., baigėsi moterų misijos. Mo- 
terų ir merginų buvo prisirinkę 

: pilna bažnyčia. Misionierius Tė
vas Jonas Kidykas, S. J., pasa
kęs pamokslą, teikė Popiežiaus , suvažiavimas įvyksta spalių 9 
palaiminimą. Po tam davė palai-;ir 10 dd Washington, D. C. Ta-! 
minima Švpnr>ianein Salrrampn-' -

Grįžo Iš ALT Metinio 
Suvažiavimo

Pranešimas

Jau buvo rašyta, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybos metinis

Marijona Karčiauskienė,
Darbininko” metinio koncerto 

Tikietų Platinimo Komisijos 
pirmininkė. Ji su dideliu uolu
mu pardavinėjo bilietus ir lai
mėjimo knygutes.

<<
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Geriausias Pasirinkimas
I

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

minimą Švenčiausiu Sakramen
tu. Jam asistavo Tėvas Jonas 
Borevičius, S. J. ir Tėvas Pra- Juras, LDS Centro ir Kuni- 

’nas Liuima, S. J. Prelatas Dr.
K. Urbonavičius meldėsi sank- 
tuarijume.

7 v. v. prasidėjo vyrų ir vai
kinų misijų savaitė. Vyrų prisi
rinko daug. Tėvas Kidykas. S. 
J., pasakė pamokslą. Tėvas 
Liuima, S. J. atkalbėjo Rožan
čių ir davė palaiminimą Šven
čiausiu Sakramentu.

Tikimės, kad vyrai gausiau 
dar lankys savo misijas nei mo
terys.

Vyrų misijos baigsis sekma
dienį, spalių 19 d., 2 vai. p. p. 
Jų misijų baiga nebus 3 v. p.p., 

; kaip paprastai , iš priežasties 
; “Darbininko” koncerto.

me suvažiavime iš Bostono ir 
apylinkės dalyvavo šie: kun. P.

gų Vienybės pirmininkas; adv. 
Jonas J. Grigaius; p. Juozas 
Arlauskas, p. S. Michelsonas ir 
p. K. Jurgeliūnas.

Adv. Jonas J. Grigaius iš
rinktas Amerikos Lietuvių Ta-; 
rybos vice pirmininku. Jis ir j 
Juozas Arlauskas grįžo iš Wa-! 
shingtono lėktuvu.

So.
'draugijos pirmininkas adv. Juo-
Ižas Cunys ir komiteto nariai —, Miss Kathleen T. Ryan,
I Petras Durnas ir Adomas Druz- gyv 158 Calumet St., Roxbury, 
idis praneša visiems nariams, praktikuojanti advokatė Bosto- 
įkad nuo spalių 10 d. kiekvieną ne paskelbė savo kandidatūrą į 
i penktadienį ir šeštadienį, vaka
ris. įvyks šokiai viršutinėje sa- Rinkimai įvyks’ lapkričio 4 d’, 
Į Įėję. Groja Pasteiio orkestras. Bostone. Miss Ryan yra buvus 
Kviečia dalyvauti.

lietu-1I
jI 
t
I
I 
i
I

Bostono Lietuvių Piliečių
I
I

I
-is

Bostono Mokyklų Komitetą.

Aukščiausiojo Teismo Teisėjų 
'raštininkė. Ji yra baigus Em-

Mūsų mintys ir jausmai manuel College, Sinunons Col- 
yra tik pradžia minčių ir.Iege ir Northeastern University 
jausmų, kurie kitame pa-Į School of Law. Priklauso prie į- 

1 šauly laukia atbaigimo. j vairių organizacijų ir yra įžymi 
Joubert. veikėja.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mom.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Tą spalių 19 d., 1 v. p. p., pa
lei J. E. Arkivyskupo Richard 
J. Cushing, D. D. noro, mūsų 
parapijoje bus surenkamas 
vartotas popieras. Visi parapi
jiečiai yra prašomi taupyti po
pierą ir nešti ją į parapijos sa- 

į lės kiemą, 492 E. 7th St., ir prie 
klebonijos į garadžių.

Šią savaitę, eina kalėdojimas 
po So. Bostoną ir po Dorches- 
terį.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

t Vice-Pirmininkė — v.. Gailiūnienė, 
i 8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
1 Prot. Rašt — Ona Ivažkienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

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

11 Sprlnger St., So. Boston, Mass.
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

! antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Bo3ton, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke.

I

•V. JONO EV. BL. PA* ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

| Prot_ Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth 8t, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Grtganavifiius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Spalių 12 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

K. Veronika. Petro ir Joanos 
(Blazaitės) Budrevičių. gyv. 17 
Waldeck St.

Marijona Jonė, Jeronimo ir 
Anastazijos Jankauskų.

Loretta, Kazimiero ir Floren
cijos (Grimaitės) Karčiauskų, 
15 Hinckley St.

advokatas Bostone, j 
kandidatūrą j 

Komitetą.

Į 
Į 
ii
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Adv. Timothy J. Mcfnerney, 
buvęs Kongresmanas. prakti
kuojantis 
paskelbė savo
Bostono Mokyklų 
Rinkimai įvyks lapkričio 4 d.,( 
Bostone. Jis buvo Mass. Kon-^ 
greso nariu ir Roxbury Munici- 
pal Teismo raštininku. Gimęs 
Bostone ir gyvena su savo žmo
na ir dviem vaikučiais 43 Iro- 
quois St.. Roxbury. Jis yra bai
gęs Suffolk Law School. Pri
klauso prie įvairių organizacijų 
ir daug veikia.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

So. Bastai FumitureCo.
Matrosai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

380'/j West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758

GRABORIA1

S. taisevKfas ir Suras
1COTERIS PAGELBTNINKD 

Lietuvių GraboriuB-Datsamuotoja* 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

T«l. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Av*.
TeL COLumbia 2537

< .~.l

I

CASPEI
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maa*.

Joseph W.C
(KASPERAS)*

LaMotuvių Direktorių* Ir 
•ataamuotoja* 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Bestai, Mass. *S

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadwav 
8OUTH BOSTON, MAŠS.

O. A. Zaletska*, F. E. Zaletsks* 
Graborloi Ir Dalsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boaton 0815 

ŠOU Boston 2609
I
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Giovanni Papini.

grupės didžiose masėse,

norite, kad juose išaugtų, 
kryžiuočių ir Kondotierių 
herojizmas?

“Kad nebūtų išnaikinti,
i 

I 
i

K diliose laikraščiuose!
liepiau paskelbti šį skelbi- kurios jų nekentė. Kaip gi 
mą:

“Ieškau sekretoriaus, ku
ris būtų: poliglotas, filoso
fas. nevedęs, kantrus iri 
bastūnas.Prisistatvt iki 20 jie turėjo išgalvoti apsau- 
liepos. dešimtos valandos gos priemones. Turėjo dvi: 
vakaro. Hotel Mon Repos”. pinigą ir inteligenciją.

Kadangi jau kuris laikas 
kaip kenčiu nemigą, kan
didatų egzaminavimas pa
dėtų man praleisti naktis.

Atėjo net šešiasdešimt 
trys. Iš tų šešiasdešimt tri
jų keturiasdešimt septyni 
buvo žydai. Ir išsirinkau 
žydą, kuris man atrodė iš
mintingesnis iš visų.

t

“Žydai nemėgsta pinigo. 
Trys ketvirčiai jų literatū
ros, pradedant pranašais, 
yra vargšų garbinimas. 
Bet žmonės naikinami ge
ležimi ir perkami auksu. 
Negalėdami naudotis gele
žimi. žydai ginasi auksu, 
estetiškiausių ir tauriau
siu metalu. Florinai buvo

Daktaras Benrubi turi jų jietys. dukatai jų kala- 
visas savybes, kurių nore- vijai, sterlinos jų šautuvai, 
jau ir net vieną kitą dau- doleriai jų kulkosvaidžiai, 
giau, apie kurias visai ne- Tai ginklai, nors ir ne vi- 
buvau pagalvojęs. Tai dar sucmet veiklūs, bet iš 
jaunas, žemo ūgio žmogus, šimtmečio į šimtmetį daro-! 
truputį sulenktais pečiais, si 
įkritusiais skruostais, įdu- 
busiom akim, truputį pra
žilusiais plaukais, bendrai 
nuvytusio veido. Gimė 
Lenkijoj, pirmiausia stu
dijavo Rygoje, Jenoje įgi
jo filosofijos doktoratą. 
Paryžiuje moderniosios fi
losofijos doktoratą. < 
Barcelonoje ir Ciuriche. 
Turi labai vargingą išvaiz
dą. išraišką šuns, kuris bi
josi būti mušamas, bet ži
no reikalingas.

Šnekučiuodamasis 
klausiau kodėl žydai, 
prastai tokie gudrūs, 
tokie bailūs.

— Bailūs?

vis galingesni, pagal; 
kryptį, kurią ima civiliza-i 
cija. Žydas, iš teisėtos sa-j 
visaugos tapęs kapitalistu,: 
dėl moralinio ir mistinio 
Europos smukimo kaltės,' 
priešingai savo genijui ir! 
valiai, pasijuto esąs žemės! 

-- šeimininku. Pradžioje pri-; 
dėste vertė jį tapti turtingu; vė-Į 

liau paskelbė, jog turtas y-! 
ra pirmoji vertybė. Tokiu1 
būdu, savo priešų noru,' 
Biblijinis Vargšas ir getto 
belaisvis tapo vargšų ir 
turčių valdovu.

“Tai, kas buvo anksčiau

I 
I 

pa-; 
pa-1 
yra apsigynimo įrankiu, su lai

ku tapo keršto priemone. 
Jūs be abejo Bet daug galingesnė už 

kalbate apie fizišką gyvu- auksą, mano nuomone, yra! 
lišką drąsą. Kas link dva- inteligencija. Kokiu būdu 
sios, žydai yra re tik drą- trypiamas ir spiaudomas 
sūs. bet tiesiog įžūlūs. Nie- žydas galėjo atkeršyti sa- 
knomet jie nebuvo barba- vo priešams? Pažeminda- 
riškais herojais, manau, mas, apvildamas, išniekin- 
l’ad net nė Dovydo laikais, damas ir išardydamas Go-i 
Jie patys pirmieji iš visų im idealus. Sunaikindamas! 
tautų laikė, kad tikra žmo- tas vertybes, ant kurių sa-! 
gaus vertė glūdi daugiau kosi gyvenanti krikščiony-! 
proto lavinime, negu žudy- bė. Iš tikrųjų, jei gerai pa-: 
me panašių į mus F v .
bių.

— Be to, po išblašk-ymo cija nieko kito nedarė, 
žydai visuomet buvo be kaip tik numaskavo ir 
valstybės, be valdžios, be biauriojo jūsų brangiuo- 
kariuomenės: nežymios sius įsitikinimus, tai yra
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Laisvės pasiilgęs gražusis Kaunas
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Europos Kapinyne
Didžiajam mirusios Europos kapinyne.
Kur saulė, tartum vėlinių vaškinė žvakė,
Egzekvijų kvapu tau degina krūtinę.
Ir dūsta širdys, džiaugsmo ritmu plakę,
Kur krito tautos, kaip drugiai, ir miestai, tartum lapai, 
Aš nerandu, aš nerandu čia vietos savo kapui...

Mirties varpų maldoj ir gedulo vargonuos,
Kur sudaužytų katedrų griuvėsiuos gaudžia.
Pro krematorijumuos degančius lavonus
Ir pro benamių eiseną, kaip gruodžio žvaigždės, graudžia. 
Kur skęsta tautos, it laivai, ir dreba žmonės, kaip šešėliai, 
Aš negirdžiu, aš negirdžiu maldų už mano vėlę...

Gana prigėrė žemė ašarų ir kraujo,
Gana tu. motin, didį dangų maldavai,
Gana klasta ir melas sostuos viešpatauja, 
Gana, tiesa, tu paminta ir pasmerkta buvai, — 
Ateis diena, kris prarajon apokalipsio žvėrys, 
Į širdį — meilė grįš. į žemę — Dievo žodžio gėris

ra laikomos kūriniu stebu-! 
klingo bendradarbiavimo 
tarp Dievo ir aukščiausios 
žmogaus dvasios — ir štai 

j vienas žydas iš Saint Ger-| 
;main en Laye, Saliamonas 
;Reinach, stengiasi irodyti, 
i kad tai yra likučiai senųjų 
i laukinių tabu, visokių su- 
i varžymų sistemų su įvai
riausia ideologiniais prie
dais.

i “I

Atsilankymas Į SSSR Atvertė 
Raudonąjį

Pradžia 5-tame pusi. į Sovietų Sąjungą, — rašo 
viešpatauja vergija, tero- toliau Dr. Goyenola,—vie- 
įras ir nelygybė, ten negali nas mano draugas nupa- 
įbūti nė kalbos anie laisvę;!šakojo man savo gyveni- 
iten diktatūra užgulusi ge-mą tame krašte, visas 
jrą, bet prispaustą tautą, smulkmenas, pastebėtas 
į Ir kaip gi galima mylėti ten per ilgą sustojimo lai- 

Rnvn tikima kad režimą taip begėdiškai ne-Įką. Tačiau mano siela bu-
name pastovioj viStoi žmonišką? Kaip mylėti re- vo taip nušlifuota ir už'iū- 

j pagrįstoj ant adkiry ir a^ k“r Paktas bro- liuota propagandos; kad 
isoliuėių laiko ir erdvės pa-!*,s.Kas Jautrumas artimu.! jo klausantis ne vienas 
grindų — pasirodo Ulmo UzslenyJe yra sudarytas iš jo pareiškimų neorasi- 
žydas Einstein’as ir įrodo,!begėdiškai iškreiptu vaiz- veržė į mano nusistatymų 
jog laikas ir erdvė yra vie- das aP>e geramus . Rusijo-; pilnumą ir nesukele jokių 
nas ir tas pats, kad nei ab-|>’ ir ,as kehV ab?J°“lll-. . ....
soliuti erdvė, nei absoliu-|s» mel» (pusi. 125-126). Dabar jau tas pasibaigė.Dabar jau tas pasibaigė.

S'gėris’ tus laikas ’ neegzistuoja*. Taip rašo buvęs raudo-Mano paties akys (-atsi-
Beraardas Brazdžionis kad viskas yra pagrįsta l«ĮW b™^ak!le,v,s’ pagy' parodė... (p. 126 - 127).

Dr. J. Prunskis.
AB. VA VA V J A M. A > ...

1 ant nuolatinio relatyvumo ven£s Rusijoje.
ir tuo senosios fizikos pa-; ~ mano ke!ion« ‘
statas, modernaus moks-1 
lo pasididžiavimas, yra su-| 
naikintas.

“Moksliškasis raciona
lizmas buvo tikras laimė-! 
jęs minties pasaulį ir da-| 
vęs raktą realybei — pri-i 
sistato Liublino žydas Me- 
ierson ir išardo net tą iliu
ziją: racionalizmo dėsniai 
niekuomet neprisitaiko 
prie realybės ir visuomet 
pasilieka nesuprastinama' 
ir prieštaraujanti liekana, 
kuri stoja prieš įsivaiz-, 
duotą galvojančios galvo-; 
senos trijumfą.
. “Galima būtų dar tęsti. | 
Nekalbu apie politiką, kur; 
diktatorius Bismarck’as,! 

bet veidą plauna lietūs—tamsūs ir beviltiškai šalti, kaipo antagonistas turi
Henrikas Nagys žydą Lassalle, kur Glads- Romos popiežių. Ir mūsų 

.....................~ tonas buvo nuslopintas kerštas jau yra įpusėjęs, 
tas kolonas, kurios laikė Nordau ir juokiasi aiškin- žydo Dizraeli, kur Cavour, Kaipo kapitalistai valdo-

Valkata
j-1

Tai rudenio beviltiškai nuobodūs lietūs 
man baigia širdį pilką užgęsint...
Aš taip ilgiuos vienplaukei galvai vietos — 
o lapai skurdūs ir šalti man krenta į akis.— 
Praeina verkiančios mergaitės siluetas... 
Praeina žmonės. Daug žmonių. Ir artinas naktis...

Nesuradau tavęs... Užgęsusiom akim ieškojau 
didžiulėse stotyse skubančių žmonių veiduos 
tokių akių liūdnų; ir rankų, kurios moja, 
kaip medžių šakos vėjuos ir žieduos------
Maniau sugrįšt vėjuotą vakarą, lynojant, 
ir pasakyti: noriu pasilikt... lauke ruduo...

O lapkričio beviltiški, bekraščiai lietūs...
Ir lapai širdį mano apkrenta... ir skaudūs, ir šalti... 
Sumirga girto draugo akyse ieškoto miesto 
pavargę bokštai... debesys... Keliuos, einu—nakty 
Girdžiu kažin kas šaukia dar palaukt, tikėti,

Per Klausučių Ulytėlę
Per Klausučių ulytėlę 
Čiū dra. dra lia lia. 
Bridau gilų purvynėlį, 
Oi kukū, oi lialia.

Kad ir gilus purvynėlis 
Čiū dra...
Bi tik graži mergužėlė, 
Oi kukū...

Mergužėle, eik už manęs... 
Užlaikysiu gražiai tave...
Neisi pėsčia į bažnyčią... 
Nevarginsi sau kojyčių...

Kalmaškėlė ant risorų... 
Kinkyk juodbėrius į šorus...

Į bažnyčią vis važiuota... 
Šimtą kartų išbučiuota...

didžiausią ir vienintelį pa
silikusį stabą: Pinigą. Mū
sų pažeminimas, praside
dantis Babilonijos vergija, 
einąs iki Bar-Cosceba pra
laimėjimo ir besitęsiąs ge- 
tose iki prancūzų revoliu
cijos yra pagaliau atlygin
tas. Tautų parijas gali 
giedoti dvigubos pergalės 
himną!”

Mažasis Benrubi kalbė- 
' damas pamažu, pamažu 
jegzaltavosi: jo akys švietė 
iš orbitų duobių, jo liesos 

I rankos raižė orą, jo silp
nas balsas pasidarė grie
žiantis. Pajuto, jog yra 
per daug pasakęs ir staiga 
nutilo. Kambary buvo ilga 
tyla. Pagaliau bailiu ir že
mu balsu daktaras Benru- 

. bi manęs paprašė:
man

jvi r“ ----- — -------- — j----------------------- xi, „ui a. i p (j k d. u i tai Lai vaiuu- •
būty- žiūrėsite, jau beveik šimt- jūsų minties pastatą. Nuo damas, kad jūsų garsieji savo dešinėje turi žydą!me finansines rinkas, tuo — Ar negalėtumėt 

mėtis, kai žydų inteligen- tada, kai žydai galėjo lais- poetai yra išsigimėliai, o Artom, Clemenceau žydą metu, kai ekonomija yra duoti tūkstanties frankų 
vai rašyti, visos jūsų dva-jūsų civilizacija pagrįsta Mandel ir Leninas žydą! viskas 
sinės atramos yra griuvi- melu. , Trockį.
mo pavojuje. “Kiekvienas iš mūsų yra; “Įsidėmėkite, kad

44’

buvo sukūręs idealizmą ir ėmus, normalus ir mora- eilių vardų. Nūdienė inte- 
reabilitavęs katalikybę — lūs žmogus — pasirodo lektuališkoji Europa dau-l 
atėjo mažas Dusseldorfo Moravijos Freibergo žy- gumoj yra įtakoj, o jei no-' 
žydas Heine ir savo piktu das Zigmund Freud ir įro- rite burtuose, didžiųjų žy-! 
ir lakiu genijum juokiasi do, kad doriausiame ir dų, kuriuos jau išminėjau, 
iš romantikų, idealistų ir rinktiniausiame džentel- Gimę tarp įvairių tautų, 
katalikų. t------— ------

“Žmonės visuomet tikė- pėlis ir žmogžudys pačia- lams,
jo, jog politika, moralė, re- me potenciale.
ligi ja, menas yra aukštes
ni dvasios apsireiškimai ir Lolce Stil Nuovo laikų esą- tropologai ir filosofai turi 
kad neturi nieko bendro su me pratę laikyti moterį bendrą charakterį ir ben- 

! pinigais ir pilvu, — ateina kaip kokį stabą, kaip tobu- 
■ žydas Marx’as iš Treviri ir lybių indą — įsikiša Vie- 
įrodo, kad visi šitie ideali- nos žydas Weininger ir 
izuoti dalykai kyla iš že- moksliškai bei dialektiš- 
mos ekonomijos dumblo, kai įrodo, kad moteris yra

“Visi genialų žmogų įsi- nekilnus ir atstumiantis 
vaizduoja kaip dievišką padaras, tikra nešvarumų 
būtybę, o nusikaltėlį kaip ir žemumo duobė, 
pabaisą. Pasirodo Veronos “Intelektualai, filosofai 
žydas Lombroso ir leidžia ir kiti visuomet laikė, kad 
jums net ranka pajusti, inteligencija yra vieninte- 
kad genijus yra pusprotis lė priemonė prieiti prie tie-prieš graikų, __  ____  ,_______ ___________
epileptikas, o nusikaltėliai sos, aukščiausios žmogaus krikščionių pasaulį. Grai- konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikųAngliškai-Lie- 
yra ne kas kita, kaip tik garbės, — iškyla Pary- kai mus išjuokė, romėnai tuviską žodyną, 
mūsų gyvenantieji bočiai, žiaus žydas Bergspn ir sa- mus decimavo ir išblaškė J 
mūsų kraujo giminaičiai, i vo giliom bei genialiom a-krikščionys

“Devynioliktojo šimtme------
čio pabaigoj Tolstojaus, 
Ibseno, Nietzache’s ir Ver- 
lain’o Europa vylėsi gyve
nanti vienoje iš didžiausių 
žmonijos epochų — pasi
rodo Budapešto žydas Max

I

i

New York. Belmont parke, dėl SI00,000 pa
siūlos įvykusių lenktynių vienutė. Jojikas skris
te skrenda, kad tik laimėt.

ar beveik viskas: avanso? Noriu pasisiūdin- 
kaip mąstytojai vyrauja- ti rūbą ir sumokėti vieną 
me intelektuališkose 
koše sunaikindami senus, 
šventus ir pasauliškus įsi
tikinimus, apreikštas ir ci
vilines religijas. Žydas sa
vy sujungia du baisius 
kraštutinumus: despotas 
materijos srity ir anarchi- 

mene yra pasislėpęs iškry- pasišventę įvairiems tiks- stas dvasios sritv. Jūs esa
te mūsų tarnai ekonomijos daug kalbėti ir kai prade- 
atžvilgiu ir mūsų aukos in- dam, tai kalbam, kalbam... 
telėkto atžvilgiu. Tauta, ir visuomet baigiam ką 
kaltinama nužudžius Die- nors užgaudami. Jei ku- 
vą, norėjo sunaikinti ir in- riuo nors būdu jus įžei- 
telekto bei jausmo stabus džiau, prašau atleidimo, 
ir verčia jus klauptis prieš Vertė L. Prielaida.

neda- 
Vokiečių romantizmas įsitikinęs esąs, bendrai pa- viau jums tmsių ar antra-

visi, vokiečiai ir 
prancūzai, italai ir lenkai, 

“Nuo Corti d’Amore ir poetai ir matematikai, an- 
■— a • 1 ik ▼ a _ • a ’ • « •• « j* • a •

rin- kitą mažą skolą...
1 Gavęs čekį pažvelgė į 
mane sukta šypsena ir ta
rė:
— Nepriimkite ad litte- 

ram paradoksų, kuriuos šį 
vakarą jums papasakojau. 
Žydai jau tokios prigim
ties: mums patinka per

drą tikslą: įstumti į abejo
nę pripažintas tiesas, pa
žeminti tai, kas yra aukš
ta, suteršti tai kas atrodo 
skaistu, išjudinti tai Kas 
atrodo nepajudinama, 
pliekti tai kas yra gerbia- nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas, 
ma. •

“Tas šimtmetinis ardan-
v. • a « . • . ĮJUDiapių , onpi 1Q1O SA^FVAO* UlO, & OI MUVUCI VY/

,nU. 4 platinimas y- J4OO; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00.
ra didysis žydų kerštas nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.—, lotynų ir

įsigyk Angliškai-Lietuvižkg Žodyng 
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas,

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką "žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik |dėl: j

i Užsakymus siuskite:
mus kankino DARBININKAS

... . . .... mus KarTlno S«e W. Broadiray, So. Boston 27, Masu,nalizem sugriauna inte-ir plese, o mes, perdaug _________________ 
lekto pirmenybę, sugriau- silpni kad atsikeršytume 
na tūkstantmetį platoniz
mo pastatą ir išveda, kad 
sąvokinė mintis negalinti 
pagauti realybės.

“Religijos, beveik visų y-

jėga, vedėme kietą ir ar
dančią ofenzyvą prieš šu
lus, ant kurių remiasi civi
lizacija, gimusi iš Platono 
Atėnų ir imperatorių bei

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas_ _  , —
Adresas...............

ir prašome atsiųsti mums Angliš-


