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Chroniško mdagiaus 
pasiūlymas

Kas europiečiui krito į akį 
Amerikoj

Kiniečio pastaba apie 
amerikiečius
•

Vienas garsus radio kalbėto
jas, kurį velionis FDR pavadi
no chronišku melagium, buvo 
pakišęs sumanymą, kad vokie
čiai savo vardui atitaisyti tu
rėtų savanoriais vykti į Pales
tiną kariauti prieš arabus, kad 
žydų karalystę išgelbėjus. Jo 
balsas liko be atbalsio. Daug 
natūraliau būtų vokiečius už
kinkyti išlaisvinimui tautų, ati
duotų Maskvos Erodui. Bet šių 
laikų vadams rūpi tik žydų 
kalai.

Vienas žymus europietis 
važiavo Ameriką, matė
dangoraižius, didžiulius fabri
kus, aukštus kalnus, plačiau
sias lygumas ir kitokias didy
bes. Kai po to jis buvo pa
klaustas, kas jam labiausia 
krito į akį, tai jis ptsakė: “The 
size of the American garbage 
can”. Reiškia europiečiui la
ibiausia krito į akį Amerikos 
netaupumas. Netaupumo yda 
Amerika serga nuo seniai. Tos 
ydos nepagydė depresijos, jos 
nepagydė karai, nepagydė nei 
aukštos kainos. Visi, kurie 
daug kalba apie darbininkų ge
rovės pakėlimą, apie didesnių 
algų iškovojimą, pragyvenimo 
nupiginimą, neturėtų užmiršti 
agituoti už “garbage can’o” 
sumažinimą. Be to šia proga 
prisimintina*

J. E. Kardinolas Mind- 
szenty, Vengrijos Prima
tas, pasakė katalikams, 
kad jie mestų skaitę val
džios partijų leidžiamus

Vengrijos Kardinolas Pasmerkė

Budapeštas, Vengrija — Ten, Kur MKjonai Vergų

Štai BALF pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius 
vizituoja vilniečius Sedlickus, kurie atvykę j Ameri
ką, ėmėsi dirbti vištų ūkyje New Jersey.

Graikija Neri Taikos 
Su Albanija

✓

Praneša, kad pereito 
mėnesio pabaidoje Rusi- ( 
jos di’-tatonus Stalinas 
paskyrė milijonus rublių 
________i savo moksli
ninkams - išradėjams, ku-
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Popiežius Pijus III Ragina
Pravesti Socialines Reformas

į_______ __
laikraščius ir neklausytų dovanoms 
vengrų valdžios radio. į - •_______ ________________

Pastoraciniame laiške, pįe išrado arba patobulino 
kuris buvo skaitomas vi-'jvajrjus karinius ginklus, 
sose katalikų bažnyčiose, į Milijonai vergų dirba 

Mindszenty'kngykiose, miškuose ir 
dirbtuvėse už duonos plu
tą, o čia milijonus rubliu, 
kuriuos išsunkia iš mili
jonų vergų skiria nau
jiems karo ginklams.

Kardinolas 
sakė z

“Tokio didelio sio kraš
to pažeminimo, neteisin
gumo, apgavystės’ir tero
ro nėra buvę šio krašto 
istorijoje”.

Laiške sakė, kad Ven
grijos vyskupai yra vie
ningi ir kad nėra jokių 
pasitarimų tarp bažnyčios 
ir valdžios.

Kaip žinoma, Vengrijos 
komunistų dominuojama 
valdžia nori atimti iš ka
talikų visas mokyklas ir 
jas suvalstybinti. Katali-

Graikija padarė pareiš
kimą Jungtinėms tau
toms, kad ji vra pasiry
žus pradėti taikos dery
bas su Albanija.

AKMENYS IR KEIKSMAI 
RUSIJOS AGENTAMS

kų Bažnyčios vadai griež-
tai tam priešinasi, ir jspe- jUvolaiCJO JivO vOauiĮ

Jo Šventenybė Popiežius turi būti išspręsti, kad at
kalbėdamas gos darbininkams turi bū- 

Kolegijai jo ti teisingai nustatytos 
patrono šventėje, Šv. Eu- darbininkų ir darbdavių 
genijaus, atsišaukė į visą sutartimi, ir kada darbi- 
krikščioniškąjį pasaulį, ninkai turi gauti atitinka- 
nurodydamas reikalą pra- mą pragyvenimą, 
vesti “teisingas ir būtinas Socialinės reformos tu- 
socialines reformas”, kad ri būti pravestos ir įgy- 
išspręsti pokarines pa- vendintos pagal krikščio- 
saulio problemas.

Popiežius Pijus nurodė, 
kad neužtenka gerų norų 
ir puikių sumanymų. Ka
talikiškas pasaulis, susi
dedąs iš 350,000,000 kata
likų, turi drąsiai vykinti 
juos gyvenimam “Skubo
tas reikalas”, jis sakė, y- 
ra tai “aprūpinti biednuo- 
menę namais, duona ir 
darbu”.

Sakydamas, kad pasau
lis vis dar “tebeklupčioja 
tarp taikos ir karo”, jis 
pareiškė, kad pasaulio tai
ka yra būtiniausia prob
lema, ir išreiškė visos 
krikščionystės didžiausį 
nustebimą, kad karo gais
rai buvo sukurti Palesti
noje, kaip ir Graikijoje ir 
Kinijoje.

Popiežiaus Leono XIII 
enciklikoje “Rerum Nova- 
rum”, kuri buvo išleistdangUea

Pijus XII, 
Kardinolų

niškus principus, kuriuos 
labai aiškiai nurodo Po- 
piežius Leonas XIII savo 
enciklikoje.

Mm Lewis Sutinka Pradėti 
Derybas

Washington, D. C. John 
L. Lewis, angliakasių uni
jos prezidentas, pasiprie
šino ir atsisakė vesti de
rybas su anglies kasyklų 
pareigūnais, nes vienas jų 
jam buvo nepageidauja
mas.

Bet dabar, kada Federa- 
lis apskrities teisėjas, T. 
Alan Goldsborough įsakė 
John L. Lewis’ui derėtis, 
tai jis pasidavė tam įsa
kymui. Derybos bus veda
mos dėl naujos sutarties 
su visomis minkštosios 

kasyklų kompani-

' ttBrtMrtgs
[birželio 30 d.

Munich, Vokietija — | Be minėto generolo, 
Kuomet Rusijos agentai sų delegacijoje buvę dar 
atvyko į lenku ir ukrai- trys raudonosios armijos 
niečių tremtinių - pabėgę- pulkininkai, 
lių stovyklą Mittenvalde, į -----------------
prikalbinti juos grjžti at-l 0N« VaMŽIa HepriOMŽįStS 
gal po Stalmo sparnu, tai TraHarlnr
minia įtūžusių tremtinių' ireotSIOS rlniJOS

ru-

ja visus katalikus, kad 
komunistinės valdžios pla
nui nepritartų. Pritarian-lM. Stultz, norėdamas pa- 
tieji komunistų planui ka- statyti prie savo namų e- 

bus ekskomuni- santį treką į kitą vietą, 
užvažiavo ant savo 19 

nežino-

Lynn, Mass. — Charles

talikai 
kuojami

-
••____ , ■

nuonet Kristaus paliepimas po 
stebuklingo duonos padaugini
mo privalomas yra ir dabarti
niu laiku.

•
Vienas garsus žydų vadas 

dar 1946 metais pareiškė: 
“Anglai turi atiduoti Palestiną 
žydams, o jei ne, tai žydai taps 
dinamitu, kurs Britų Imperiją 
susprogdins į skeveldras”.

Matome kaip dabar pildosi to 
žydo pasakymas. Darosi atbu
lai.

•
Pasakojama, kad sykį New ; 

Yorke Kinijos UNOs (Jungti- ; 
nių Tautų Organizacijos) dele
gatą apspito reporteriai. Vie
nas jų paklausė jo: “Kas Tam- 1 
štai išrodo keisčiausiu daiktu 
pas amerikiečius?” Kinietis va- 
landžiuk? susimąstė ir, šypte
lėjęs, tarė: “Aš manau, kad 
tai bus ypatingas jūsų akių 
kryptelėjimas".

Tai juokelis. O jis išaiškina
mas taip: kiniečių ir kitų ry
tiečių akys iš lauko pusės yra 
kryptelėjusios žemyn. Tas va
kariečiams keista. Kinietis tą 
faktą atsuko prieš vakariečius 
ir parodė, kad jiems vakariečių 
akys keistai išrodo. Bet kinie
tis galėjo turėti galvoj visai 
kitką. Juk amerikiečių akys iš 
tikrųjų yra labai keistai kryp
telėjusios. Kryptelėjusios kitu 
žvilgsniu. Va, kai Kiniją puolė 
japonai ir ją smaugė, tai ame
rikiečių akims tas išrodė labai 
baisiu daiktu. Jie šoko agreso
rių pliekti ir supliekė. O kai 
dabar tą pačią Kiniją puola ir 
smaugia daug didesnis ir daug 
baisesnis agresorius — Rusija, 
tai amerikiečiai to nemato.

Amerikiečių akių kryptelėji
mas aiškus ir Europos reika
luose. Rudų fašistų baisumą 
greit pamatė ir padarė jiems 
galą, o raudonųjų, daug baises
nių fašistų nemato.

laidė.
(tautės nertai L vietoje.

PREZIDENTAS REIKALAVO
ĮVESTI KAINŲ KONTROLĘ

Chicago, III. — Pereitos paklausė, bet paklausė 
savaitės pabaigoje Prezi-^stambiųjų pramonininkų 

organizacijos patarimų.
Prekių kainos taip iški

lo, kad mažiau uždirban
tieji negali jų nusipirkti.

Prezidentą Trumaną vi-

Chicago, III. — Pereitos paklausė,

dentas Trumanas išvydo 
celionėn. Sustojęs Gary, 

Ind., Prezidentas Truma
nas pareiškė, kad jis rei
kalavęs įvesti kainų kon
trolę, bet dabartinis Kon
gresas, kurį sudaro dau
guma respublikonų, jo ne-

I'
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Kai ši rusų “delegaci- valstijos valdžia atmetė 
ja” bandė išlipti iš savo prašymą įregistruoti tre- 
automobilių, tai pikta mi- čiąją partiją, kurios kan- 
nia, virš 300, paleido į didatu į Prezidentus yra 
juos akmenis išluptus iš, Henry Wallace. 
gatvės. Kai jie bandė savo 
išminklintais I ” 
nuraminti minią, tai pasi- gčiausiojo

----- ’ : r ir bos.
pasakykite Kaip žinoma, trečiąją 

partiją įsteigė komunis
tai, kad jie sėkmingiau 
galėtų veikti komunizmo 
naudai tos partijos užnu
gary]. Stalinas su visa sa
vo klika ir gi yra pasisa- 
jkęs už tą partiją. Staljnui 
'ir jo agentams svarbu su- 
t skaldyti amerikiečių vie- 
įnybę. Sudrumstame van
denyj yra lengva žuveles 
gaudyti.

ŽYDAI APSUPO ARABUS
Sakoma,

pvlė keiksmai į juos ir bos. 
klausimai: “]_
mums, kas atsitiko su 
mūsų motinoms (ar bro
liais) pirm negu sakysite,' 
kad grįžtume”.

Nors ši rusu “delegaci-

, ______ , kad Wallace
liežuviais šauksis tos valstijos auk- 

teismo pagal-

Cairo, Egiptas — Izrae- 
liaus kariuomenė, sulig 
pranešimų iš žydiškų šal
tinių, apsupo arabų ka
riuomenės koncentraciją, 
prie šiaur-rytinės dalies 
Tel Aviv’o. ir pasistūmėjo 
iki pustrečios mylios nuo 
Tulkarmo.

Žydai sako, kad jie yra 
tvirtai apsupę trečdalį a- 
rabu kariuomenės, apie 
5,000 dvynios mylios į pie
tus nuo Isdud’o.

Egiptiečiai savo prane-po $200 už kiekvieną juo
simuose nieko nesako apie dosios gulbės kiaušinį, 
savo kariuomenės bėdas, | Tik, deja, miestas nesu
tik praneša, kad jų orlai-jSnėjo tokiu pasiūlvmu pa- 
viai ir automobiliai atliko sinaudoti. nes gulbė išpe- 
plačią ir sėkminga žval-|rėjo gulbininkus iš tų 
gybą. Žydai sako, kad du'kiaušinių.

egiptiečių orlaiviai bom
bardavę Huldą.

Žydai taipgi užginčijo a- 
rabų paskelbtus didelius 
žydų kariuomenės nuosto
lius mūšy prie Jenin’o.

$2,400 Už Tuzinų 
Kiaušinių

sur pasitinka nepaprastai ja” buvo lydima dviejų 
didelės minios žmonių. j“džypų” pilnų amerkiečių 

Harold E. Stassen, kuris policijos ir dviejų M.P. 
siekia respublikonų tikie- motocyklų, vistiek rusų; 
to į Prezidentus, pareiškė generolo Yurkin’o auto- 
kacį Prezidento Trumano mobilis tapo apdaužytas 
kelionė yra politinė, ir to- ir įlenktas kokių 20 akme- 
dėl esą ji neturėtų būti nų. Su juo kartu važiavęs 
apmokama iš valstybės iž- amerikiečiu kapi tonas 
do. Bet kiti sako, kad Pre- Morton Sill vėliau pareiš- 
zidentas Trumanas labai kė, kad per vieną langą į- 
gerai daro, kad aplanko mesta 7 akmenys, o per 
įvairias vietas ir susipa- kitą 4, o kokie 8 gerai an- 
žįsta su žmonių gyveni- lankstė gen. Yurkino au- 
mu. Prezidentas neturėtų tomobilį. Perkalbėtojas 
būti užsidaręs savo kabi- Lt. Sonis buvęs akmeniu 
nete. sužeistas.

taipkaras jau nebetoli, kad 
daug kalbama apie taiką.

Amerika padarė naują 
laidą japonams: leido 
riuos Amerikos veikalus versti 
į japonų kalbą. Amerikos cen
zūra žiūrės, kad nebūtų ver
čiami tie veikalai, kur kalba
ma, kaip prez. Rooseveltas 
provokavo japonus į karą.

Venesuela, nedidelė Pietų A- 
merikos respublika, jau įsileido 
25,000 tremtinių visokių tautų. 
Per šiuos metus planuota įsi
leisti 50,000. To paseka yra ta, 
kad iki šiol Venesuela turėda
vo maisto įsigabenti. O dabar, 
tremtinius apgyvendindama 
ant derlingų ūkių maisto turi 
daugiau, negu namie gali su
vartoti. Venezuela apskaičiavo, 
kad iki 1966 metų galės įsileis
ti 3 milijonus ateivių.

Los Angeles — Everett 
Crosley, brolis žinomo ar
tisto, pasiūlė ir išrašė če
kį Loss Angeles miestui ' v s • s • __ •

nuo- 
kaiku-

■: •

12 Firmų Iskteioė Bostone 
Per Vienų Mėnesį

AMERIKIEČIAI SUŽEIDĘ 
RUSŲ SARGYBINĮ

Chamber of Commerce 
paskelbė, kad Bostono 
metropolijoj tik per pe
reitą mėnesį Įsisteigė dvy
lika nauju firmų, kurios 
samdo 300 darbininkų.

KardbMas SneMnan 
Kinijoj

DIDESNI POTVYNIO
PAVOJUS DIDĖJA

Portland, Ore. — Paki-1 kaizerio Wilhelmo 
lęs Columbia upės vanduo į cius Doorne, dabar

palo- 
peri- 

gręsa nauju išsiveržimu į mamas į valstybės nuosa-

Henry J. Taylor, garsus laik
raštininkas, Rusijos reikalų ži
novas, sako, kad Rusija karui 
nėra prisirengus. Drew Middle- 
ton, kitas Rusijos žinovas, 
tvirtina, kad Kremliaus ponai 
dabar karo nenori. Taip daly
kams esant, kodėl Amerika bi
jo siųsti Maskvai ultimatumą, 
reikalaujant išeiti iš svetimų

Tur būt trečiasis pasaulinis žemių?

Berlynas — Komunistų 
spauda pradėjo vėl propa
gandos vajų prieš ameri
kiečius.

ši kartą rusai skelbia, 
kad penki amerikiečiai su
žeidė vieną rusų sargybi
nį.

Pulk. W. A. Falk, Jung. 
Valst. provost - marshal- 
las pareiškė, kad jis apie 
tai nieko negirdėjęs. Tik 
amerikiečių autoritetai 
sakė gavę protesto laišką 
iš Sovietų štabo viršinin
ko, Lt. Gen. G. S. Lukant- 

. schenko, būk keturi ame- 
F’ O-lrikiečių kariai ir vienas

civilis užpuolę vieną rusų Peiping, Kinija — New 
sargybinį, jį sužeidę ir.yorko Kardinolas Spell- 
kuomet jam pagalba atvy-.man atskrido iš Nanking 
kusi, amerikiečiai pabėgę., į peiping, per Hankow.

Prez. Trumai Išvyko 
Kelionefi

Washington, D. C. — 
Prezidentas Truman išvy
ko kelionėn traukiniu, per 
Jungtines Valstybes.

Kelionėje 
sustodamas 
miestuose daro praneši
mus įvairiais šalies reika
lais.

prezidentas 
įvairiuose

per apkasus, ir naujais 
potvyniais.

Pakilęs vanduo skalau
damas suminkština kran
tais supiltus apkasus.

Ligšiol tos upės išsiver
žimas sunaikino vieną 
miestą, pražudė 26 žmo-

vybę.

Rumunai StiRno
PMIvvKS

čia Jo Eminencija buvo 
sutiktas Kinijos Kardino- nes ir padare už $140,000, 
lo Thomas Tien ir aukš- 000 nuostolių, 
tųjų militarių ir civilių 
pareigūnų. Olandija Paims Kaizeri* 

Modų

Himalajų kalnuose įvy
kusiame žemės drebėjime 
miestelio Liktoa apylinkė
je, žuvo 800 žmonių.

Hague, Olandija — Pa
gal naują Olandijoje įsta
tymą, visas vokiečių tur
tas toje šalyje turi pereiti 
į valstybės nuosavybę. 
Todėl buvęs Vokietijos

Bukarestas, Rumunija 
Rumunijos valdžia krei
pėsi į Maskvos vyriausy
bę, prašydama sumažinti 
jai užkrautas labai dide
les karo skolas (reparaci
jas).

Premjeras Groza visą 
reikalą išaiškino Stalinui, 
kad dėl uždėtų skolų 
kraštas ' negali atstatyti 
savo ūkio.

Kaip žinoma, Rumunija 
turi sumokėti Rusijai 300 
milijonų dolerių.
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LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
RELIGINIS GYVENIMAS

NAUJAS “AUKOS” 
BIULETENIS

Lietuvių religiniam gy
venimui tremtyje stiprin
ti, Šv. Tėvo delegatas iš
leido naują “Aukos” biu- 
.letenį (Nr. 3, 136 pusi.), 
kuriame patiekiama aps
čiai medžiagos kunigams 
ir pasauliečiams pastora-‘ 
ciniam darbui tremtinių 
tarpe.

nos DP kunigų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 
25 lenkų kunigai, 12 lietu
vių, 8 ukrainiečių, 3 lat
vių ir po 1 gudų ir jugo
slavų. Dvi dienas dalyviai 
posėdžiavo bendrai. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad 
labiausia patenkinamoje 
būklėje yra lietuvių pas
toracija. Sunkiausia pa
dėtis yra latvių katalikų. 
Suvažiavimo dalyviai pri
ėmė eilę nutarimų. Jie 
konstatavo, kad materia
linis skurdas yra pastora
cinių sunkumų priežastis.

laike paliaubų ir taikos 
sutartimi.

Žinoma, iš paviršiaus! 
čia gali atrodyti, kad tai 
Rusijos draugingumo mo- • 
stas Suomijos atžvilgiu, i 
hpf lietuviai stsimp.bet mes, lietuviai atsime
name, kas sekė tokį pat 
draugingumo mostą, kuo
met Rusija “atidavė” Lie
tuvai Vilnių.

Reikalauja Atsiprašymo

Leit. Generolas John R. 
Dodges pareikalavo rusų 
atsiprašyti už šovimą į A- 
merikos valdžios darbi
ninką Šiaur. Korėjoj. Tas 
incidentas įvyko geg. 26.

k z
/

kad lietuviai

TREMTINIAI GAUSIAI 
LANKO BAŽNYČIAS
Dekanų konferencijoje 

paaiškėjo,
tremtiniai daug gausiau 
lanko bažnyčias, kaip kad 
Lietuvoje lankydavo. Gra
žiai veikia Gyvojo Rožan
čiaus ir Maldos Apaštala
vimo brolijos. Tretininkų 
veikla dėl centrinės vado
vybės nebuvimo silpna.

I KĄ VEIKIA LIETUVOS 
ARKIVYSKUPAS JUO- Į 

ZAPAS SVIRECKAS
i “Auka” praneša, 
į Ark. J. Skvireckas šiuo 
metu gyvena Zams b. 
Landek, Austrijoje, baigė 
per nauja versti psalmy
ną ir atidavė jį spausdinti 
“Lux” leidyklai. Leidinys 

i išeis lotynų ir lietuvių 
kalbomis. Jo Ekscelencija 

i ir toliau dirba prie Šv. 
Rašto vertimo, jo tobuli
nimo.

Išlaisvino Sovo kaups

■ - ’ ,

____________
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Pavelksle matome prie mašinos dirbantį Gen. J. 
Černių, kuris dabar gyvena Newark, N. J. Lietuvoje 
jis buvo valstybės ministerių pirmininku, Generalinio 
štabo viršininku. Jis yra baigęs aukštuosius karo 
mokslus. Atvykęs į Ameriką, tuoj ėmėsi dirbti tokį 
darbą, koks pirmiausiai jam pasisekė gauti. Apie 
Gen. Černių ir jo tokią pažiūrą amerikiečių spaudoje 
plačiai rašoma.

Vienna, Austrija — Ru
sų kareiviai užpuolė poli- 

, , cijos stotį — Britų zonojeKaa - -v •_ j.. —..„..Iir iš jos išlaisvino du rusų i 
kareiviu, kurie buvo ank-' 
ščiau britų militarės poli
cijos suimti.

į

DARBININKAI EUROPOJE
Laiškas iš Europos

RELIGINIO JAUSMO IR
ŽMONIŠKUMO ŠVENTE

Prelato Jono Balkūno 
pagerbimo proga, Mas- 
peth, N. Y., gegužės 30 d., 
Lietuvos Ministras P. Ža- 
deikis pasakė:

“Reikšmingi pasauliniai 
įvykiai, kuriuos matome 
ir apie kuriuos skaitome 
spaudoje, sudaro tokias 
apystovas, kad ne tiktai 
didieji galiūnai, bet ir 
mažesnės suvereninės val
stybės, tautinės grupės, 
religinės organizacijos ir 
net pavieniai asmenys at
sidūrė tam tikro bandymo 
ar kvotimų suole. Dėl 
vykstančių ideologi n i ų 
lenktynių, kiekvi e n a m 
tenka nusistatyti ir savo 
rolę atlikti.

LIET. MOKSLEIVIŲ 
TARPE NĖRA 

BEDIEVIŲ
Savo laiku lietuviams 

moksleiviams buvo pa
tiekti tam tikri klausimų 
lapai. Iš atsakymų paaiš
kėjo, kad moksleivių tar
pe ateistų (bedievių) nė
ra. 80 r< moksleivių kas 
mėnesį priima Šv. Komu
niją. Moksleiviai susispie
tę į skautų ir ateitininkų leidykla 
organizacijas, kurios yra' tremtiniams visą eilę ge- 

“ “ —' ir rų’TietūviŠkų religinio ir
doros turinio knygų. Išeis 
ir svarbesniųjų Popiežių 
enciklikų vertimai.

K. PeTėkis.

IŠLEIS GERŲ LIETU
VIŠKŲ RELIGIŠKŲ 

KNYGŲ
Apaštališkoji delegatū- 

ra Vokietijoje ir “Lux” 
i ruošiasi išleisti

turi savo kapelionus.

kunigai ‘yra 
organizaciją 
kuri jungia 
gyvenančius

LEGALIZUOTA KUNI
GŲ SĄJUNGA

Tremtiniai 
sukūrę savo 
Munchene, 
Vokietijoje
lietuvius kunigus. Šių me
tų pradžioje šią organiza
ciją pripažino ir patvirti
no Amer. karinė valdžia, 
taip pat vokiečių Bavari
jos civilinė valdžia.

Suomiai Priimi Sovietų 
Padala

Helsinki, Suomija suti
ko priimti Sovietų Rusijos 
siūlomą $5,000,000 pasko- 

L’įlą su 2 nuoš. palūkanų.
Paskola turėsianti būti 

atmokėta kitais, ne Jungt. 
Valstybių pinigais.

Šios paskolos pasiūly
mas sekė Rusijos sumaži
nimą savo reperacijų per

ZONINIS DP KUNIGŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kovo mėn. britų zonoje 
buvo sušauktas britų zo- pusę, kurios buvo uždėtos

Šiomis dienomis Anglijos Princesse Elizabeth 
atlankė karo metu sugriautą Coventry miestą. 
Savo vedybų proga Princess Elizabeth pasiuntė 
to miesto gyventojams daugybę pakietukų su į- 
vairiomis dovanomis. Ir štai po kiek laiko jai at
silankius į tą miestą seniausioji to miesto Mrs. 
Morton, 99 metų amžiaus, įgaliota asmeniškai pa
dėkoti Princess Elzbietai už jos nuoširdumą nu- 
kentėjusiems nuo karo Coventry gyventojams ir 
prisiųstas dovanas.

Jau. Tautos Atleis Senes
nius Tarnautojus

Lake Saccess, N. Y. — 
Jungtinių Tautų vadovy
bė praneša visiems senes
niems savo tarnautojams, 
kad visi sulaukusieji 60 
metų amžiaus tarnautojai 
bus atleisti nuo darbo.

Europos didžiausias ū- 
kinis turtas yra jos dar
bininkija, kuria Europa 
gali didžiuotis prieš visą 
pasaulį. Europos gami
niai, prekių kokybė — vis 
tai nuopelnas ir pasidi
džiavimas jos darbinin
kais. Todėl nenuostabu, 
kad Europos darbininkus 
ir amatininkus kviečiasi 
visi užjūriai ir visi konti
nentai. Europos darbinin
ko stropumas, sąžiningu
mas, darbštumas, yra

Raudonosios Armijos Raketiniai
•r . • • i. .

F •>- * - •

karo veiksniams 
Be to, va-

Neseniai Vent s p i 1 ė s šusios
(Latvijoje) žvejų kolcho- vakarų fronte, 
zas padarė nutarimą pra- salinių valstsybių kariuo-
syti partiją ir vyriausybę, menė, esanti SSSR žinio- 
kad ji lėktuvų pagalba |je, sudaranti taip gi 100
padėtų surasti jiems žuvų 
laikymosi jūroje vietas. 
Kurios rūšies yra šios ka
riškos žvalgybos sustipri
nimas? Ar gi vien tik žu
vų gaudymui? Ši žinia 
siejama su kai kuriais 
naujais rusų kariškais į- 
rengimais Pabaltyje, o 
taip pat su baime, kad 
kartais kas nors iš šių 
sričių nepabėgtų į vaka
rus ir savo baisių pergy
venimų neišduotų Vakarų 
pasauliui.

Kokias rusai šiuo metu 
turi kariškas pajėgas ir 
kiek divizijų jie laiko Va
karuose, atsako švedų ka
rinis žurnalas “NY Mili- 
tar Tidskrift”. Pagal jo 
pranešimą, rusai šiuo me
tu laiką po ginklu apie 4 
milijonus karių. Iš jų 3 
mil. esą raudonoji armija 
ir apie 1 mil. NKVD dali
niai. Didžiausia jų karo 

1 laivų bazė esanti Baltijos 
vandenyse. Ji esanti stip
resnė už švedų flotiliją.

3 milijonų taikos meto 
armija esanti taip suskir
styta :

SSSR vakarinėje dalyje 
— 56 divizijos, 

į Už SSSR ribų — 43 div.
SSSR pietinėje dalyje — 

24 divizijos.
SSSR viduryje — 22 di

vizijos.
SSSR rytuose — 30 di

vizijų.
Viso 175 divizijos.
Iš 43 divizijų už SSSR 

ribų, 150,000 karių esą 
Lenkijoje, kiti gi Rytų 
Vokietijoje. Šios divizijos, 
drauge su 56 vakarų divi
zijomis, kiekvienu mo
mentu esančios pasiruo-

i

divizijų.
Savo karo 

galba SSSR 
kuriame Baltijos jūros 
punkte kiekvienu momen
tu iškelti 2 divizijas, gi 
sekančiu transportu — 5 
divizijas.’

Srityje nuo Arktikos iki 
Juodųjų jūrų b. esą įren
gę daug aerodromų. Oro 
pajėgų Baltijos srityje 
daug nesą, tačiau jos čia 
kiekvienu momentu galin
čios būti sukoncentruotos.

Visame ‘Baltijos jūros 
pakraštyje esančios į- 
rengtos buv. vokiečių “V” 
ginklų bazės.

K. Pelė kis.

BALF Atstumi Suvažiavime

laivyno 
galinti 

Baltijos

pa- 
bet

Cincinnati, Ohio įvyko 
National Catholic Resett- 
lement Council suvažiavi
mas. Svarstyta D. P. į A- 
meriką įsileidimo planai 
ir galimybės. BALF šia
me suvažiavime atstova
vo pirmininkas kun. Dr. 
J. B. Končius ir iždinin
kas Albinas S. Trečiokas.

PAIEŠKOJIMAI
Kazė Samkutė - Valantienė, 

šiuo metu gyvenanti Rebdorf- 
Eichstaett, Gįermany Bavaria, 
U. S. Zone. D. P. Camp, ieško 
sekančius Betygalos valsčiuje 
gimusius asmenis: Šankų Sta
sį, Mykolo sūnų; Kurmausko 
Juozo! Urbono Stasio, Jono sū
nų; Vlado ir Vaclovo Kamins
kų, Tamošiaus sūnų; Krikšto- 
no Vlado! Ramanausko Kazi
miero; Dulkės Aleksandro; 2e- 
brauskaitės Uršulės ir Domicė
lės, Petronės ir Pranės But-

pirmaklasis ir geriausios 
markės. Pačioj Europoj 
darbininkai nėra vienodo 
gerumo kiekvienoj tautoj. 
Yra jų tarpe ir geresnių 
ir blogesnių. Lietuviai pri
klauso prie geriausių Eu
ropos darbininkų, ką rodo 
geras Amerikos lietuvių 
vardas. Daug kur lietu
viai gauna papeikimus už 
per greitą darbą, per di
delį stropumą tiek Euro
poj, tiek už jos ribų. Tai 
yra didelė garbė lietuvių 
darbštumui.

Socialinis, skurdas pir
moj eilėje užklupo darbi
ninkus, kurie neturėjo nei 
maisto, nei kitų atsargų. 
Europos darbininkų už
darbiai ir gyvenimas yra 
sunkesnis, negu Ameri
koj. Europos darbininko 
uždarbis neleidžia susi
taupyti ar įsigyti didesnę 
nuosavybę. Dabar darbi
ninkai kenčia labai dėl 
maisto. Kai kur buvo 
streikai, kurie ūkiškai ne
buvo pateisinami ir nieko 
neatnešė, nes Europoje 
dabar vis dar jaučiamas 
maisto trūkumas, o dar
bininkus tas liečia ypa
tingai, nes jie gyvena tik 
iš normuoto davinio, kiek 
gauna .pagal korteles (ti
kėtus). Tas atsiliepia į 
darbininkijos sveikatin
gumą. Socialinis skurdas 
Europoj sumažėtų, jei'bū
tų sąžiningiau paskirsto
mos ūkinės gerybės. Lig
šiolinės pinigų reformos 
labiausiai nuplikino dar
bininkus ir varguomenę, 
kuri jų proga prarado sa
vo prakaitu užkaltus fe- 
ningius. Tai buvo didelė 
tų reformų socialine klai
da, turinti netik blogas 
socialines pasėkas netur
tingųjų masėje, bet jas 
veikianti ir kitais požiū
riais.

Ne visose tautose yra 
lygus darbininkų skurdas. 
Atsigavusios po karo tau
tos spėjo pagerinti ir dar
bininkų padėtį. Žemės ū- 
kio darbininkai gyvena 
gerai, nes jiems maitini
masis yra geras, o ir už
darbis tada sutaupomas. 
Karo nepaliestose šalyse 
darbininkų gyvenimas y- 
ra geras, bent geresnis už 
karo sunaikintų tautų. 
Bet visur darbininkų gy
venimas yra reikalingas 
kūčių. Spėjama, kad visos mo
terys bus jau ištekėjusios ir 
dabartinės jų pavardės nežino
mos. Atsiliepkite vi riminė t u 
adresu.

GRAŽIŲ DAINELIŲ 
DAUG GIRDĖJAU
Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai į tolį jas lydėjau. 
Nebuvo liūdna nei klaiku.
Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo taip karštai. 
Ir neberimstu, kol aušrinę 
Užmerkia brėkšdami rytai.
Gaili ji buvo, kaip gegutės 
Graudingos raudos tylumoj, 
Graži, kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.
Aidužiai blaškėsi ir gaudė. 
Ir žemė klausė jos maldos. 
Ir vakarai slapta nuraudę.
Taip nežėrėjo niekados.
Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais. 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

. K. Žitkus.

socialinio pagerinimo pa
gal Popiežių ' enciklikas. 
Socialiai santykiai tarp 
darbininkų ir “aukštųjų 
klasių” daug kur Europo
je yra reikalingi patobuli
nimų. Amerikoj, Kanadoj, 
Australijoj, šie santykiai 
yra puikūs ir gali Euro
pai pabūti pavyzdžiu. Eu
ropoj veikia dvilypės dar
bininkų organizacijos — 
komunistinės ir krikščio
niškos. Kai kur tebeina 
kova, kai kur jau komu
nistinės vadovybės liko 
vienos, o nekomunistiniai 
sąjūdžiai atsiskyrė ir su
darė savo profesines va
dovybes. Krikščioniškos 
darbininkų sąjungos pa
vyzdingiausiai veikia 
Prancūzijoj it jos turi ge
rą vardą visame pasauly. 
Sunaikinus bolševizmą ir 
įkūrus Europos Jungtines 
Valstybes nuo Atlanto iki 
Kinijos - Japonijos sienos, 
Europos kontinentas taps 
“antra Amerika” ir darbi
ninkų gyvenimas galės 
susilyginti su Amerikos 
darbininko gyvenimu. Iš 
Europos dabar nori iš
vykti apie 100 milijonų 
žmonių ieškoti kitur ge
resnio gyvenimo, bet šiuo 
metu tai neįmanoma.

Dr. Bonifacas Ramanauskas

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

DARBININKAS
366 W. Brondffay, 

So. Boston 27, Mmo.

Šios iškilmės prasmė y- 
ra tame, kad asmenyje 
Prelato Balkūno mes turi
me progos pagerbti vieną 
tokį asmenį, kuris yra pri
pažintas kaipo išlaikęs to
kius bandymo kvotimus. 
'Kunigas Jonas dėl to ir 
pakeltas į Prelatus, kad 
jis savo rolę, kaipo kuni
go ir visuomenės veikėjo, 
pavyzdingai atliko savo 
jėgų negailėdamas. Prela
tas Balkūnas yra ne nuo 
dabar pagarsėjęs kaipo 
kovotojas už religinius 
principus, kaipo patvarus 
visuomenininkas, ugnin
gas kalbėtojas ir nuošir
dus lietuvis. Prelato Bal
kūno reikšmė ypatingai 
brangintina atžvilgiu da
bar kenčiančios Lietuvos. 
Čia man prisimena kun. 
Juozo Tumo - Vaižganto 
raštai, vad. “Pragiedru
liai”. Vaižgantas, bekuni
gaudamas Žemaiti j o j e, 
buvęs sužavėtas žodžiu 
“pragiedrulis”, kuris reiš
kia žiupsnelį saulės spin
dulių prasiveržusių žemėn 
pro storo debesų klodo 
tarpelį. Debesys, kurie 
dengia dabartinę Lietuvos 
padangę, yra tikrai stori 
ir juodi, ir todėl tas pra
giedrulis, kuris šiandien 
nušvietė Maspeth’o apy
linkę, tikrai džiugina ne
tik visų šios iškilmės da
lyvių širdis, bet ir dauge
lio kitų, ypač anojo At
lanto pusėje esančių.

Yra viena lietuviška 
daina, kuri prasideda žo- 
džias: “Mano sieloj šian
dien šventė”. Ąš neabejo
jo/ kčT geri* 
šiandien jaučia, kad jo 
sieloje šiandie yra religi
nio jausmo ir žmonišku
mo šventė. Mes, šios iškil
mės dalyviai, turėtumėm 
padidinti tą jo širdies 
džiaugsmą ne žodžiais, o 
darbais, ypač eidami tal
kon į tuos darbus, ku
riuose pats gerb. Prelatas 
veikia ir vadovauja. Vie
nas iš pastarųjų Prelato 
pasiimtų darbų yra Trem
tinių Įkurdinimo Komite
to organizavimas. Todėl, 
aš manyčiau, kad tinka
miausias jo pagerbimas, 
šia proga, būtų, jei visose 
lietuvių gyvenamose kolo
nijose Amerikoje susikur
tų pagelbinia? tremti
niams globoti komitetai, 
kurie stotų į talką centri
niam komitetui, kurio pir
mininku ir yra mūsų ger
biamas celebrantas.”

šiomis dienomis Charles 
F. Brannan Prez. Truma
no nominuotas Agrikultū
ros Sekretorium. Jis nuo 
1944 m. buvo Agr. Sekre
toriaus asistentu.
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mo. Viena iš mūsų savo,kiek įdomautųsi ir nors 
krepšelyje užtinka rožan-'retkarčiais atsimintų. Dėl 
čių ir dėl įdomumo jai j to jį atlankius, jis, 
parodo. Kaip ji apsidžiau-1’ 
gia. Ji mokanti jį kalbėti, 
tik čia tos vienuolės jai 
neduodančios* jo. Kada 
mes

“Labą dieną” — pasako
me, ir visų nustebimui 
pašoksta, tiesia į mumis 
savo geltonas išdžiūvu
sias nuogas rankas ir su
šunka: “Jūs, angelai, iš 

j Lietuvėlės...” Ir ima jis 
[mums lieti savo džiaugs
imą ir skausmus.

dįr.1 neįeisiąs, 1
i tautos kankintojai vokie
čiai” ji liestų... “Tegul tik 
dar kartą pamėgina, tai 
visi atsidurs po lova” ir 
tt. Vokiečiui į(įomu, ką jis 
taip karščiuodamasis sako 
Paaiškiname, kad jis ne
norįs, kad jį kas “liestu”.

_ į “Iš tikro ir mes pastebė- 
Nuvažiuojame pas mūsų jome kad jis šitai nener- 

.. **“ “ y“. *• neša”... atsako prižiūrėto-
Psichinėje ligoni- jas Begaliniu pasitenkini- 

įnėje uz 30 km. Jie visi yra mu jįg valgo mūsų atvež- 
• tokioj stadijoj, Jog gali- amerikonišku miltų 
ma su jais gražiai susi- balta pvra°ra ir dar naten- 
,,L". Tik vargšai visi Įą su saldžiuoiu “Babs”, “ ““ ± • T > • . • v i • j '«■ '

Visi džkugiasi BALF parama
(Iš Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus darbininkės Em. 
Petrauskai t ė s BALF”ui 
laiškų).

, kaip 
vaikas nuoširdžiausiai iš- 
sipasakoja visas savo bė
das ir visas gyvenimo 
smulkmenas, jog susida- 

tai prižiūrėtojoms rome pilniausią vaizdą.
į Tai taip ir raminamės 
vieni kitus ir su dreban- 

; čiomis širdimis laukiame 
į nežinomo ir nelabai švie
siai išrodančio rytojaus, 

į Iš savo pusės reiškiu 
rankas .prašydąmi, kad ir;Tamstoms gilios pagarbos 
jiems ką nors duotumėme, ir drauge nuoširdžiausios 
Parvažiuojame su užūžto- padėkos* už Tamstų dide- 
mis galvomis, bet begali- liūs rūpesčius ir paramas, 
niai lengvomis širdimis, i bei reiškiamą užuojautą, 
kad 
šiai 
čiams tą menką džiaugs
mo spindulėli galėjome 
nunešti. O visi mums iš
važiuojant, lyg susitarę, 
maldauja dažniau juos

LKMuua. Ne, jis j paaiškiname, jos sako ne- 
kad tie “mūsų Į žinojusios, kad ji katali

kė. Olė labai gera, ji ra
miai ir gražiai dirbanti,! 
jos ją dabar nusivesian-' 
čios į bažnyčią... Kiti Ii-- 
goniai tiesia į mus savo!

čia žemėje ir truputį 
žus susispausti.

Dėl iliustracijos, kuri 
manau, nebus Tamstoms 
labai neįdomi, duosiu 
Jums keletą vaizdelių iš 

‘tų pergyvenimų. Tai Jūsų 
i tremtiniais ai-

Lietuvos R. Kryžiaus 
centras turi savo sąrašuo
se chroniškų ligoniu, ku- [rūpesčių 
riems reikia ieškoti ko-'jag 
Įkios paramos. Didelis tai)

Maskva šypsosi. Ir turi iš ko : tarp Sąjungininkų j sąrašas ir daug Tn"albosjtris vargšus benročius, e- 
kyla kivirčiai dėl dviejų stambiausių priežaščių: Vo-ife^alin~ų su didėlėmis. 
kieti jos ir Palestinos. Vokietijos atstatymas būtų pri-'šeimomis, _ vaikučiais iri 
brendęs. Nežiūrint, kad trečią jos dalį čiulpia ir nai-!^^°^a^s rūpesčiais ir bė- 
kina bolševikai, Amerika ir Anglija mano, kad ir be^011^8— Kurie iš kojų dar 
Rytprūsių Vokietija pajėgs ekonominiai atsistatyti. Į nevirsta, reiškia^ pirmaei- kaibėti. 
Tad jų sudarytas projektas sujungti tris okupacines lėspagalbos nėra reika- 
zonas ir leisti joms savistoviai veikti, jau buvo pra
dėtas įgyvendinti, kaip štai išlindo netikėtas kliuvi
nys — Prancūzijos nerimastavimas. Vokiečių atsigi- 
mimas, kad ir grynai ekonominis, sudaro prancūzams 
pasibaisėjimą: jie visur įžiūri militarinę Vokietijos 
šmėklą. Prancūzų nugąstaujantis nepasitenkinimas 
verčia keisti planus, ieškoti kompromisų ir, iš visa, 
trukdo Marshallo plano įvykdinimą. Gi visa Rusijos 
politika kaip tik siekia tą planą suskaldyti.

Kitą Maskvos džiugesio priežastį sudaro Palesti
na. Tenai neprietelingumas tarp žydų ir arabų jau se
niai pribrendo. Priežastis grynai ekonominė: žydai, 
turėdami kapitalą išpirkinėjo arabų ūkius ir tuo bū
du palaipsniui juos stūmė šalin iš Palestinos, pra
džioje neprietelingumas reiškėsi tik riaušėmis: arabai 
kerštaudami puolė žydus, o žydai gynėsi. Paskui jau 
riaušės įsigijo politinio pobūdžio ir išsivystė į atvirą 
karą, kurs dar smarkiau užsiliepsnojo, kai žydai pa
skelbė nepriklausomą Izraeliaus valstybę. Buvo ma
noma, kad tai tik siauri žydų - arabų interesai tą ka-imaisto 
rą sukėlė, Dabar jau aiškiai matoma jo tarptautinė , Visoms 
reikšmė, kuri labai svarbi ir Rusijai, ir Alijantams. ’ mat, “

Kova Už Aliejų
tiems mūsų labiau-* 

aoleistiems tautie-
Jūsų tautietė

Em. Petrauskaitė.

.. pagamus nėra rema- trys kalba tįk iietuviškai, ‘ vįs pasižiūrėdamas ar maldauja 
ėalT’dirbtfda?  Vkitiemsi0 oersonalas uk vokiškai,^ daU<! nko, o mums iš- aplankyti, 
gali dirbti, dar ir kitiems tai neturį į ką kiekvienas e;nant iis išrėžia mums Didi ii V
padeda, tai apie save ir atakirai būdamas nratar- • i iu • • • !J*nekalbėk atskirai puaamas, pratar didžiausią prakalba, i vi- nueinamenekalbėk.

O padėti daug kartais 
tenka. Štai, pav., dirbu R. 
Kryžiaus komitete: svars
tome BALF prisiųstas gė
rybes, išnešiojame, o kar
tais ir išvežiojame jas 
mūsų nelaimingiems jau 
supakavusiems ligoniams, 
ir darosi lengva širdyje, 
nors pas save sugrįžus 
randi tik kartais sausos 
duonos kąsnį su juoda 
nesaldinta kava... Ir tai 
kartojasi 3-4 dienas kiek-Į 

■viename

ti žodžio ir gyvena užsi
darę savo dar kiek švy
tinčioj pasąmonės pasau
lyje. štai vienas guli visą 
laiką į savo patalus įsi
kniaubęs ir be galo pyks
ta, jei jį kas reikalui e- 
sant prisiliečia. O kaip gi 
kitaip personalas atkreips 
jo dėmesį. Mums atėjus 
jis irgi taip kniaupsi. Pri
žiūrėtojas nenori prie mū- irgi patenkinta, 
sų jį siuntinti, sako pa- savąja kalba 
kalbinti savąja kalba, šneka be galo, be sustoji-

sas puses žestikuliuoda- 
mas, o mumis 
lais su baltu pyragu” te- 
vadindamas.

Kita — moteriškė lai
minga sėdi su mumis ir 
“baliavoja” vis 
nusi, kad jai 
vienai valgyti, kad 
nios nieko nevalgo”.

10-ties dienų 
gavimo periode, 

toms dienoms, 
didelio” davinio ne- 

Maskvai džiugu, kad Sąjungininkų frontas suskilo:[išteksi, tai jam baigiantis 
Anglija stoja už arabus, Amerika už žydus. Krem-į tenka truputį susispausti, 
liaus šypsena platėja dėl priekaištų, kuriuos jo opo-iBet laimei viena i 
nentai kits kitam daro. Amerika prikaišioja Anglijai nas nemato tos 
aklą užsispyrimą ir norą atbulais keliais visiškai Pa- jos, nes ką gi — gal paša
lėsimą paveldėti — arabų lėšomis. Tai rūgštus prie- kytų kad neapsukri, ne
kaistas. Gi savo ruožtu Anglija prikiša Amerikai taip 
pat nevisai skanų dalyką: kad stambieji Amerikos iro tai nei nemoku, nei tam 
politikieriai, ar bent vienas, dabar balne besėdįs pats [laiko turiu, o kiek uždir- 
stambiausias pareigūnas, žvejoja žydų balsus rinki-(bu, tai neįstengiu mokėti 
mų metu. Tais siaurais, grynai asmeniniais sumeti-! milžiniškas juodos rinkos 
mais Amerikos Prezidentas ardąs ir Amerikos ir An-; kainas. O dirbu mūsų mo- 
glijos biznį: statąs pavojun Arabijos aliejų, kurio;kykloms, kurios dažnai 
produkcija visai sustojo, arabams ir žydams besipe-1 neturi nė iš ko algos su- 
šant. Aprašydamas tuos savitarpinius sąjungininkų [ mokėti. Daug tenka ir 
priekaištus, viens amerikiečių žurnalas daro štai ko-į taip mūsų tautiečiams 
kią pastabą: “iš Marso žiūrint, ir anglų ir amerikie- pasitarnauti. Tamstos dir

bate labdaringus didžiau
sio pasišventimo mūsų 
naudai darbus, tai žinote, 
kiek jie duoda gražaus 
savyje pasitenkinimo, ki
taip sakant, dvasiško pe
no. O prie to dar žinai, 
kad kada nors ten — auk
štai bus tavo sąskaiton į- 
rašyta. Tai juk' jau dide- 
dis dalykas, dėl ko galima

kią pastabą: “iš Marso žiūrint, ir anglų ir amerikie
čių priekaištuose yra daug tiesos”.

Kai pradėta viešai kalbėti apie gadinimą alieji
nio biznio, Maskva jau visai pasileido juokais, ir štai 
dėlko: prisipažinta, kad 80 nuošimčių reikiamo Eu
ropos atstatymui aliejaus turi būt paimta iš Arabijos 
bei Palestinos šaltinių. Reiškia, Palestinos karas 
trukdo Marshallo planą.

Arabai su žydais buvo sutikę padaryti paliaubas 
vienam mėnesiui. Bet už kelių valandų vėl susikovė. 
Kas nors juos sukurstė, bet kas? Kas gi, jei ne tas, 
kam daugiausiai rūpi suardyti Marshall’o planas? K.

/

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
• Antroji dalis

, 19.Du Židikai
— Ir iš tiesy kam? — net pats iš savęs 

nusijuokė Nachalskis. — Bet, matai, čia ne 
mano sumanymas. Čia komisaro Pochotino 
reikalas. Pochotinas nori atkeršyti tam ban
ditui, kurs anuomet klastingai jį išvogė ir 
nusigabeno į savo urvą. Ten nežmoniškai su 
juo apsėjo ir kartais kankino. Tačiau Pn- 
chotinui pavyko iš nelaisvės pabėgti. Tai jis 
norėtu ta banditą į čeką parsigabenti ir su 
juo atsiskaityti. Pochotinas dabar toks pat 
skurdei,ra kaip ir tu, nes banditai visa jo 
turtą užgrobė. Taigi aš norėjau savo drau
gui pasitarnauti ir savo lėšomis suorgani
zuoti drąsualių būrelį, kad bandytų tą ban
ditą suimti ir mano draugui malonumą pa
daryti. Dėlto aš tik tokias kuklias sąlygas 
galėjau jums pasiūlyti. Tie 20,000 valdžios 
atlyginimo tai tik vieni juokai. Sovietų eko
nomika nieku negali sau tokių prabangų pa
velyti. Geresnių sąlygų pasiūlyti aš negaliu. 
Neturiu iš ko. Tad apgailestaudamas turiu

ir nie- 
mizeri-

moka kombinuoti... Iš tik-

Jūros Daina
Priėmęs klajūno likimą ir naštą, 
Nežinoma jūra, keliu nejaukiu, 
Iš anksčio į žemės žadėtosios kraštą, 
Į tolį užburtą, į tolį plaukiu...

Ir ūžia, ir ošia, ir baubia, ir rangos, 
Ir griūva, ir vėliai pašoka piestu — 
Nevaržoma* siaubas, įširdusios "bangos 
Siūbuoja ir supa klajūną kartu...

Didįjį Velvku šeštadienį 
šu BALF “py- ( 

[ragais” atlankyti kitų 
tik “ange- mūsų šelpiamųjų. Jie yra 

už keletos kilometrų mū
sų ligoninėje — sanatori
joje. Tai chroniški inva
lidai ir ligoniai. Pirmiau-) 
šia aplankome senutį, be 
vienos kojos knygnešį, 
kuris čia dabar gyvena 
su savo irgi senute žmo
na. Čia jiems neperblo- 
giausia — gerai prižiūrė
ti, gana patogiai dviese 
apgyvendinti. Tik žinoma, 
maistas silpnas. Mūsų do
vanos jiems padaro nepa
prastai didelį įspūdį šį 
šventą vakarą. “Sako 
kad nėra stebuklų — kal
ba išmintingas senukas— 
o žiūrėk, motin, ar čia ne
tikras stebuklas pas mus 
atėjo”. Mat, mes jiems iš-

susirūpi- 
nesmagu 

“po- 
... Ji 

kad gali 
kalbėti ir

PAIEŠKOJIMAS
1) Marijonos Steiniūtės, tė

vų Motiejaus ir Magdalenos, 
Pūtapedžių km. Vilkaviškio vi. 
ir apskrities. Ištekėjusios pa
vardė nežinoma. Ieško Elena 
Gedeikienė - Jakubauskaitė. 
Rašyti sekančiu antrašu: A. 
Dailidis Windsor, Conn. Mar- 
shall St. 64 Box 245.

2) Ieva (ar Ona) Raulinaity- ’ 
tė apie 70-80 metų amžiaus;

j ištekėjusi Ramauskienė (ar 
Mackevičienė). Kilusi iš Šlie
navos km. A. Panemunės vi., 

j Kauno apskr. Ištekėjusios pa
vardė tiksliai nežinoma, tik 
spėjama. Jos arba jos vaikų 
ieško brolavaikis L. Raulinai- 
tis, kilęs iš Šlienavos km. gy
venantis Detmold (Lippe) Wit- 
tie str. 14, Germany Britische 
Zone. Arba rašykite:

A. Dailidis
Marshall Str. 64 Box 245

Windsor, Conn.

Ir putos po lašą man krinta ant veido 
Vaje, tu pati, širdužėle, verki, 
Kad tolimą krantą laivelis apleido, 
Mįslės neįminęs, ką ras priešaky...

Bet vilnys rūstingos vėl žaidžia nesparčiai...
Greit sutemų miglos verpetą užklos...
Vos draikosi putų išmėtyti karčiai —
Ir vėl aš sulauksiu giedros ir tylos...

Tiek buvo pakelta per nerimo dieną, 
Ir plaukdamas naktį, užburtas, žiūriu, 
Kaip barsto žibučiais gelmės mėnesiena, 
Kaip žyra liepsnelės dangaus žiburių...

Pinigas turi didesnę ver
tę varguolių bliūdeliuose, 

kepėm skanų pyragą ir negu turtingųjų piniginė- 
atnešėm iš Jūsų gauto se. Saugokitės, kad ken- 
maisto. Tačiau ne tiek tas čiančiųjų gerovė nebūtų 
maistas, kiek juos su jau-j laikoma uždaryta jūsų 
dina tas rūpestingumas ir. seifuose, pinigų spintose.

Šv. Ambroziejus.

Prašalinti religiją tai 
reiškia priveisti žemę

Ir žvelgęs atgal į išklaidžiotą kelią, 
Stebiu iš laivelio, nuliūdęs išties,
Kad paskui tik driekias trumputė srovelė — 
Tai visa, kiek lieka žmogaus praeities...

Jurgis Baltrušaitis.

pareikšti, kad esu priverstas nuo to žygio 
atsisakyti.

Nachalskis čia pamelavo, nes jo galvoje 
jau brendo kitas planas: nutraukus derybas 
su Golodraniecu,paieškot pigesnių savanorių 
tam žygiui įvykdyt. Laimėt 20,000 rublių tai 
perdidelė pagunda. Dėl jos verta kiek dau
giau pasidarbuoti ir parizikuoti.

Savo ruožtu Golodraniec nepatikėjo Na- 
chalskio kalbai. Jis tikrai žinojo, kad 20,000 
rublių yra paskirta už bet kokio garsesnio 
partizano vado galvą. Taigi ir jo galvoje 
brendo planas pačiam sugauti partizanų va
dą ir tuos pinigus sau laimėti. Jis apsimetė 
tikįs Nachalskio žodžiams ir, apgailestauda
mas, kad jų derybos nutrūko, draugiškai su 
Nachalskiu atsisveikino.

Nachalskis džiaugėsi juo nusikratęs ir 
geresnį planą sugalvojęs. Tačiau atsirado, 
naujas kliuvinys. Po kelių dienų užėjo pas jį 
Pochotinas — ne vienas, nes atsinešė naują 
galvos skaudėjimą. Deja, sopulys buvo tai
komas — Nachalskiui.

20.

Komisaras slysta j duobę
Jau nebe tas nusišmeižęs skurdei va Po

chotinas pas Nachalskį atsilankė. Keletas 
dienų poilsio ir geresnio maisto daug pa
keitė Pochotino išvaizdą ir nuotaiką. Jis pa
sijuto lyg grįžtąs į čekos nuovadą tarsi į se

mūsų brolių Amerikoje 
geraširdiškumas. “Juk jie 
čia suaukoja savo sunkiai 
uždirbamus dolerius” — 
dėkingai kartoja mūsų Ii-‘žmogžudžių, vagių ir pik-
goniai. Su kokiu džiaugs- tadarių.
mu ir patenkintu rūpes
tingumu visa tai kraunasi 
savo spintelėn kitas varg
šas, taip pat be kojos ir 
nesenai išimta viena a- 
kim. Dabar vietoje jos 
tik tuščia raudona vieta. 
Su laiku jam įdės stiklinę 
akį ir mūsų Kryžius pri
žadėjo jam sumokėti iš
laidas. Jis visiškai čia vie
nas, neturi nieko kita, a- 
part mūsų, kad juomi dar

ną tarnybos vietą, ne ką mažesnis už patį 
Nachalskį ir labiau jo neapkenčiąs. Ir buvo 
už ką neapkęsti. Nachalskis begėdiškai iš
naudojo laikinį jo nepasisekimą. Taip nede
ra elgtis su buvusiu savo bendradarbiu. Te
gu tarp jų nebuvo draugiškų santykių, bet 
oficijaliai juodu vis dėlto buvo tovariščiai. 
Tiesa, jam, Pochotinui, koja paslydo, bet ar 
tai gražu draugą komisarą spardyti? Be to, 
Pochotinas jau nugirdo, kad už garsaus 
partizano Andriaus Sakalo galvą tikrai yra 
paskirta 20,000 rublių. Gi Nacalskis apie tai 
nutylėjo ir visą tą sumą nori vogčiomis pa
sigriebti. Ir ką gi už tai gauna Pochotinas? 
Kaip ir nieko. Išsisuko iš čekos nagų? Ir 
dėl to jis nėra tikras. Nachalskis ir čia gali 
ji apgauti. Tad būtinai reikia tas jų derybas 
iš naujo pradėti ir ne taip žioplai jas praves
ti. Pochotinas jautėsi visa kam pasiryžęs.

Pamatęs Pochotiną, Nachalskis tik akis 
išvertė. Tačiau nugalėjęs nemalonios nuosta
bos antpuolį, kiek ramiau į ji pažvelgė ir, 
priverstinai šyptelėjęs, prabilo.

— Na, sveikas - drūtas, Terentij Lukič. 
Prisipažinsiu, nelaukiau tamstos vizito. Ta
čiau, apsvarstęs vieną įvykusį faktą, džiau
giuosi, kad užėjai, nes apie tai galėsiu dabar 
jums pranešti.

— Apie kokį faktą kalbate,’Platon Moisie- 
jič? • •

Nachalskis susiraukė. Ir vėl tas “Moisie- 
jič”.

Voltaire.

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodi, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny
bes, trūkumus ir įvairius 
blogumus: bet mes dažnai 
elgiamės šiuo atveju kaip 
šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kita šunį.

Šopenhaueris.

— Faktas gana nemalonus. Be ilgų įvadų 
turiu tamstai pranešti, kad mūsų sutartas 
žygis dėl to bandito išvogimo, — likviduoja
si.

— Kaip tai likviduojasi? — nemaloniai 
nustebo Pochotinas.

— Ot, taip sau. Savaime likviduojasi, be 
mano pritarimo.

— Nesuprantu, kaip be jūsų pritarimo ga
li likviduotis.

— Toks jau aplinkybių supuolimas. Nesi
randa žmonių tam darbui atlikt. Maniau, 
kad Golodraniec suras savanorių. Sako ne
galįs. Visi baisiai branginasi. Kiekvienas no
ri po 100 rublių. Aš tiek negaliu.

— Reikėjo jiems duoti. Pinigų yra. Būtų 
visiems užtekę.

Nacha’skis apsimetė baisiai nustebusiu.
. — Ką čia, tamsta, atsiprašant, nleni?

— Lyg jau nežinotum. Net žvirbliai ant 
stogų čerška, kad už Andriaus Šagalo suė
mimą paskirta 20,000 rublių. Gi mudu tarė
mės kaip tik jį ir suimti.

— Gerai pasakei, kad žvirbliai čerška, nes 
minios plepalai panašūs žvirblių čerškalams. 
Ir tamsta tiki tiems paskalams?

— Kodėl neturėčiau tikėt? Sovietų vyriau
sybė nebe pirmą kart imasi tokių priemonių 
banditizmui likviduoti. Aš pilnai tam tikiu 
ir žinau, kad pats tiki.

Nachalskis nuolaidžiai nusišypsojo. 
iBus daugiau)
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Amerikos Kongresas Ir Lietuviu
Tremtinių Į Ameriką Atvykimo 

Problemos
panašesnį 

gyventojams 
ir Amerikoje

metu, 
Pa v.,
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BALF METINIS SEIMAS
I

_______________ ' i

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di
rektorių’nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks Spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas 
Nora M- Gugienė, 
BALF Sekretorė.

pirmminko Philip Mur- 
rav. Juodu mano, kad at-v 
vykusieji DP nepakeistų 
Amerikos darbininkų pa
dėties, bet lVilliam Green 
pabrėžė: "Mes neužgirsi- 
me imigracijos, kaip prie
monės gauti, pigių tarnų 
ir kaimo darbininkų; mes 
jaučiame reikalingu iš 
anksto darbdavius dėl to 
įspėti”.
RŪPINASI TREMTINIŲ 

DARBAIS
Darbo. Departamentas 

pageidauja, kad būtų ži
noma, kuo atvykusieji 
versis, į kur geografiškai 
ir industriškai bus nu
siųsti. Departamento di
rektorius Goodwin pareiš
kė, kad valdžios darbo 
biurų tinklas gali daug 
pagelbėti tremtinius ap
rūpinti darbais ir nusiųs
ti juos ten, kur jie ‘ 
daugiausia reikalingi.

KUR IR KOKIŲ 
DARBŲ YRA

Amerika yra suskirsty
ta į 120 didžiųjų pramo
nės centrų. Iš jų tik 29 
vietose yra pakankamai 
darbininkų; 28 rajonuose 
nedarbo visai nėra; 31 
vietoje buvo mažas darbi
ninkų perteklius. Dabar 
Amerikoje dirbančių žmo
nių yra daugiausia — 60 
mil. Universitetai, kole
gijos. amatų ir kitokios 
mokyklos šiandien perpil
dytos studentų. Kiekvie
nais metais jų vis dau
giau baigs mokyklas, ir 
jiems • bus reikalingi dar
bai. Vien veteranų šiuo 
metu mokosi per 2 mil.

KIEK IR KUR YRA 
GYVENAMŲ NAMŲ 
Bureau of Census 1947 

m. paskelbė, kad Ameri
koje gyvenamų namų yra 
41,747,000, kuriuose gy
vena 142 mil. žmonių. Ne
gyvenamų namų yra tik 
2,445.000, kurių 508,000 
miestuose; 1,119,000 kai
muose ne ūkiuose ir 818,- 
000 ūkiuose. Gyventi gali
mų namų, nuomai tinka
mų yra 327,000 arba visų 
namų 0,8 G. 
87,000 — 0,45/ 
liuose 79,000 — 
kiuose 161,000 
Normaliais 
būti tuščių namų 3 iki 
4rr. Pabrėžtina, kad nau
jai statomieji namai yra 
brangūs ir įmanomi tik 
gerai uždirbantiems.

1947 m. 2,200,000 šeimų 
gyveno prie kitų šeimų; 
300,000 šeimų tebesiblaš- 
ko, gyvendamos viešbu
čiuose, turistų namuose ir 
laukia progos rasti sau 
butą. 1947 m. naujų šeimų 
padaugėjo 500,000. Šiais 
metais padaugės daugiau.

KUR DAUGIAUSIA 
BUTŲ

Laisvų butų daugiausia 
yra Norfolk, Portsmouth, 
Newport News, Va. — 
1,7%. Sekanti vieta — 
Portland, Oregon, kur y- 
ra lr< laisvų butų. Det- 
roit, Mich., laisvų butų vi
sai nerekorduota — jų o-l 
ficialiai nėra.
STATYBAI DARBININ

KAI
Namų statyba gali su

naudoti daugiausia darbi
ninkų. Numatoma, kad 
per sekančiuosius 5 me
tus namų statyba vyks 
pilnu tempu visoje šalyje. 
Po to grįš į normales vė
žes.

Kanalizacijos specialis
tams, vandens įvedėjams, 
elektros monteriams, da
žytojams, tinkuotojams ir 
sienų popieruotojams dar-

Amerikos kraštą išbuda- 
voti, daugiau 
Amerikos 
papročiais 
greičiau asimiliuojasi.
AMERIKOJE GYVENĄ 

NEPILIEČIAI
1940 metų registracijo

je, Amerikoje buvo 5 mil. 
nepiliečių, o 1946 metais 
3,054,000 žmonių. 1 3 ne
piliečių gyvena didmies
čiuose: New Yorke, Chi
cagoje. Philadelphijoje, 
Los Angeles, Detroite ir 
Bostone.

VALSTYBĖMIS —

i

■
>
I

(Tęsinys)
NELEGALIAI {VAŽIUO
JI IR DEPORTACIJOS

Per silpnai saugojamus 
Kanados ir Meksikos pa
sienius, nelegaliai įvažiuo
jančių, ypač karo 
buvo gana daug.
1946 m. deportuoti 14,375 
nelegaliai įvažiavę 
nys. 1947 m. deportuoti 
18,663. Nelegaliai įvažia
vusiems imigracijos val
dininkai patarė patiems 
išvykti ir 1946 m. išvyko 
101,945 asmenys, o 1947 
m. net 195,880. Daugė
jant imigracijai į Kanadą, 
laukiama daugiau nelega
liai pereinančių ir Ameri
kos sieną.

Įdomu, kad patys išvy
kę savomis lėšomis turi 
teisę legaliu būdu prašyti 
vėl įvažiuoti į Ameriką. 
Išdeportuotieji valstybės 
lėšomis nustoja teisės vi
sam laikui įvažiuoti į A- 
meriką. Tokioms byloms 
spręsti pereitais metais į 
New Yorką iš Kanados 
parubežio, imigracijos į- 
staigoms • teko parkviest! 
net 37 inspektorius, kurie 
ant savo rankų turėjo 
31,331 deportacijos bylą.

DAR APSUNKINS 
{VAŽIAVIMĄ

Daug nepiliečių dirban
čių laivuose, laivams A- 
merikos krantus ] 
kus, nulipa nuo laivo ir 
lieka Amerikoje, 
reiškiniai f 
staigas verčia 
griežtesnę kontrolę.

Per 1947 m. Amerikos i 
rubežius pervažiavo net 
80,000,000 asmenų.
ŠIAURĖS IR VAKARŲ tikrose

EUROPAI LENGVA 
ATVYKTI

Metinė kvota visai Eu-;muose yra stipriai susior- 
ropai yra 150,000 žmonių. 
5 6 kvotos skirta šiaurės 
ir Vakarų Europai. Ame
rikos imigracijos įstaigos 
sako, kad šių kraštų žmo-Į 
nės yra daugiau prisidėję ko VVilliam Green ir CIO

asme-

bus

Elizabeth, N. J. apsigyvenęs Dr. Pr. Bagdanavi- 
čius, buvęs Lietuvos Universiteto chirurgijos profeso
riaus asistentas, dirba Jersey City St. Francis ligoni
nėje. Savo žiniomis ir praktika Lietuvos gydytojas 
yra labai naudingas Amerikos ligoninei. Paveiksle 
matome BALF pirm. Dr. kun. J. B. Končių vizituojan
tį Dr. Bagdonavičių.

j
NEPILIEČIŲ GYVENA:

New York 
California .....
Pennsylvania

. 1,257,501
542,464 

.... 370,020
Massachusetts .... 364.421
Illinois ......... 325.070
Michigan ..... .... 303.103
New Jersey ... 279.199
Texas .... 213,898
Ohio ........... 203,038
Connecticut ........ 158.128

VILTIES GIESME

i D. P. DARBININKAI
i Darbingų DP Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje 
lyra 366,553 žmonės. De- 
partament of Labor Fede- 
ral Housing Administra- 

jtion, Amerikos Senatas, 
i daug valstijų gubernato
rių, National Catholic Re- 
settlement Council, Inter- 
national Refugee Organi- 
zation, Church World Ser- 

Pasie-:vice, BALF ir kitos orga- 
Liy? J^Įnizacijos renka smulkias 

. . ... {žinias, kokių profesijų ir
U’^ŠTBCijJos 1; amatų žmonių Amerikai

-vestl; reikia, kur jų reikia ir
kiek ir kur galima juos 
apgyvendinti. Reikia tu
rėti mintyje, kad tam tik- 
'rose profesijose ir tam 
_____ j valstijose yra 
griežtos restrikcijos; kai 

■kur tam tikruose užsiėmi-

■ ganizavusios unijos. Dėl 
numatomų atvykti darbi
ninkų kongresas buvo at
siklausęs American Fede- 
ration of Labor pirminin-

Vėl, vėl pragydo vyturys... 
Atverk dienos vargams duris! 
Būties vainikas—tam, kas drįs.

Palaimintas drąsos sūnus! 
Jis žemės pilnaties panūs, 
Atspės jo amžinus sapnus...

Tu savo skirtį pats lemi,
Tad sėk bebaime širdimi
Ir tavo piūtė bus laimi...

Užburs laukus viltis tvirta 
Ir bus kaip žiedas visata — 
Palaiminta būties našta!
Tad eik, į amžius kelią grįsk, 
Per žemės dumblą linksmas 

brisk,
Ir būk galingas—ryžkis, drįsk!

Jurgis Baltrušaitis.

Miestuose 
<; mieste- 
- 0,8% ir ū- 

— 2,1%. 
laikais turi

E ve r y M o n t h . »

TŪKSTANČIAI SAI KIA KA»P ŠIS
Berniukas, mergaitė, ar dvynai — tai 

linksma valanda. Panašūs atsitikimai duo
da daugiau ir daugiau telefono pareikalavi
mų. ,

yra dau- 
ir didžiu-

Šiandien. Naujoje Anglijoje 
giausia gyventojų kaip yra buvę 
ma jų yra reikalingi telefonų.

Kad patenkinus reikalavimus, 
jome svitchboards ar dia> įrengimus 537 
centraliniuose ofisuose per pastaruosius 
dvejus metus. Mes pridėjome tūkstančius 
mailių vielų ar kabelių, pastatėme būdingų, 
ar padidinome juos 86 vietose.

Šis plėtimasis tęsiamas ir toliau—kuris 
išsiplečia dvigubai visoje mūsų įsikūrimo 
istorijoje. Mes norime pirmiausiai paten
kinti dabartinius reikalavimus, antra, už
tikrinti ir patenkinti ateities žmonių pagei
davimus bei reikalavimus.

mes įdė-

NEW EN4LAND TEIEPHONE ARO TELEGRAPH CORPANV

INŽINERIJOJ DARBAI
Braižytojų darbuose yra 

didelė konkurencija, nes 
karo metu daug jų Ameri
koje išmokyta. Civiliams 
inžinieriams bus gerų pro
gų per sekančius 5 metus. 
Šioje profesijoje 6 valsti
jose inžinieriai turi būti 
pareiškę noro tapti pilie
čiais, o 8 valst. — gali bū
ti tik piliečiai, 
tams yra labai 
gų: 15 valstijų 
kandidatais į 
Pramonės 
bus labai gerų progų; už j 
kelerių metų teks susi
laukti konkurencijos. Me
talurgijos inžinieriams 
gerų progų yra per sekan
čius 5 metus.

SOČI ALIAMS 
DARBININKAMS 

Socialiam s darbinin
kams yra gerų progų, bet 
toje srityje vis darosi 
daugiau komplikacijų ir 
reikia daugiau mokslo ir 
patyrimo.
GYDYTOJŲ IR LIGONI
NIU TARNAUTOJAMS
Gydytojams bus gerų 

progų, kurie galės išlaiky
ti kvotimus ir pasimokyti 
Amerikos medicinos mo
kyklose. Veik visos vals
tijos reikalauja, kad gy
dytojai būtų pareiškę no
ro tapti piliečiais. Labora
torijų technikams yra 
daug darbų, ypač baigu
siems aukštuosius moks
lus. Optometristams yra 
gerų progų.
įsikūrimas ūkiuose
Atrodo, kad kontinenta- 

linėse Amerikos Jungtinė
se Valst. ir Alaskoje 
tremtiniams gauti gero
mis sąlygomis ūkius, ne
būtų lengvai įmanoma. 
Progos įsikurti valstybi
nėse žemėse yra apribo
tos, 
ties 
mas yra dėl to, kad fede
ralės valdžios žinioje 
sančios žemės yra išdalin-

Afchitek- 
gerų pro- 
turi būti 
piliečius, 

inžinieriams

užimtos prekybos ar biz- ža tinkamų vietų teranda
mo reikalams, kad nebūtų ma, ypač 
rezervacijos ir kad nebū- kad federalės 
tų numatomos inkorpo
ruoti miestui ar kaimui.

ŽEMES PRAŠYTOJO 
KVALIFIKACIJOS

Aplikantas turi būti jau 
21 metų arba šeimos gal
va, turi būti Amerikos pi
lietis, arba turi būti bent 
pareiškęs noro tapti Ame
rikos piliečiu. Jis taip pat 
neturi turėti daugiau, 
kaip 160 akrų žemės JAV.

Žemės prašytojas, jeigu 
žemę gaus, turi būti pasi
ruošęs joje apsigyventi 
šešių mėnesių laikotarpy
je. Turi joje išgyventi ma
žiausiai 3 metus ir tik ta
da jam bus pilnai paski
riama. Tik laikinai norį 
apsigyventi — nelaikomi 
kvalifikuotais žemės gau
ti. Apsigyvenęs žemės ga
vėjas neturi teisės dau
giau kaip 2 kartu ir neil-

bų pakankamai, kol staty
bos darbai vyks ir kol 
nauji, mokslus baigę, spe
cialistai pradės įsidirbti.

RAŠTINES darbai
Gerai mokantiems ang

lų kalbą, ilgiems laikams 
darbai numatomi sekreto
riams, stenografėms ir 
mašininkėms. Buhalte
riams ir sąskaitininkams 
mažiau progų, nes šioje 
srityje yra didelė konku
rencija ir kiekvienais me
tais atsirandančios nau
jos mašinos darbininkus 
išstumia iš darbų.

BIZNIO ĮSTAIGOSE
DARBAI

Mėsos pramonėje moko
mi vis nauji darbininkai 
ir įsidirba į gerus darbus. 
Kailių pramonėje sunku 
įsigauti, bet nedideliam 
skaičiui, darbą mokančių, 
yra progų. Viešbučiams 
ir privačių namų aptar
nautojų labai reikia ir 
darbų yra pakankamai.

Kepėjams maža progų, 
ypač didmiesčiuose. Vais
vandenių dirbtuvėse — vi
sai progų nėra.

PROFESIONALAMS
DARBAI

Gydytojų, slaugių, dan
tistų, dantų technikų rei
kia daug, bet reikia perei- tos ir naudojamos. Prie 
ti kvotimus ir bent metus esamų apribojimų dar yra 
praktikos ligoninėse. Me- ir kitos priežastys dėl ku- 
dikams daug lengviau, nei rių tremtiniams gauti že- 
dantistams. Mokytojų rei- mės neprieinama, 
kia labai daug, bet įvairūs 
suvaržymai darbams gau
ti — kliudo. Chemikams, 
fizikams ir inžinieriams 
daugiausia progų. Daug 
jų jau yra pagelbėję net 
ir Amerikos kariuomenės 
reikalams ir biznio įstai
goms. EI e k t r o s inži
nieriams pakan karnai 
darbo per sekančiuosius 
penkcris metus. Kerami
kams progų atsiranda vis 
daugiau. Bet norintiems 
šioje srityje mokytis, teks 
susidurti su didele konku
rencija.

turint minty, 
‘ i valdžios į- 

statymai reikalauja, kad 
tam tikras nuošimtis že
mės būtų tuojau iškulti- 
vuotas. Vienam raporte 
nurodoma, kad juodžemio 
tėra labai plona eilė, kad 
žemė per drėgna, kad že
mės įšalimas ir aukštuma 
nėra palanki ūkininkavi
mui.

NEIŠTIRTOS VIETOS
Kai kuriose vietose geo

grafiška aplinkuma rodo, 
kad turėtų būti žemėje 
mineralų. Kai kuriuose 
raportuose pabrėžiama, 
kad paliai kelią galima į- 
rengti turizmo centrus ir 
poilsio vietas. Atrodytų, 
kad nei vienu, nei kitu bū
du nebūtų palankios sąly
gos naujai atvykstan
tiems tremtiniams čia įsi
kurti.

PATYS TURI IŠTIRTI
Alaskai tyrinėti nenu

matyta apmokėti ekskur
sijų į pačią Alaską atski
riems asmenims ar gru
pėms, vyriausybei globo
jant. Nėra numatyta tam 
tikslui fondų. Department 
of the Interior nesiunčia 

įpie tas iu-

gidu & naivu u udi |

jgiau kaip 5 mėnesius joje 
negyventi.

REIKIA ĮDĖTI DARBO 
IR PINIGO

Per pirmuosius dvejis 
metus, žemės gavėjas pri
valo ją kultivuoti ir tai 
reiškia, kad gavėjas turi 
planingu būdu ją išarti, 
išakėti, apsėti ir nuimti 
derlių, ne tik laukines žo- 
es nupiauti.

Per antruosius žemės 
valdymo metus nemažiau 
1/16 žemės dalis turi būti ruošę ir viską patys fi- 
pilnai iškultivuota ir per nansuoti ir taip pat rasti 
trečiuosius metus mažiau- būdus pragyventi, 
šiai y8 turi būti pilnai iš-

fl
patys savomis lėšomis nu
vykti ir asmeniškai žemę 
ištirti. Tam turi būti pasi-

i Žemės, net paliai didįjį 
vystyta. j Alaskos vieškelį, neištir-

Naujakuris ar jo įpėdi-jtos. Naujakuris tūrėtų to- 
nis turi pasistatyti ant 'kią neištirtą žemę pats iš- 
tos žemės gyvenamąjį na- tirti ir užsižymėti ribas, 
mą.

PROGOS ALASKOJE ,
Vienintelės progos būtų v*s gtul-

Alaskoje. Bet ir čia, ve- " 
dant Alaskos 
daugeliui duotos žemės 
buvo nusavintos ir liku
sios sugrąžintos. Dabar, 
kai kelias pravestas, apy
linkės žemės pradedamos 
moksliškai ištyrinėti, ko
kiems tikslams jos yra 
tinkamos. Tyrinėjimai pa
rodo, kad ūkiui labai ma-

Žemės gavėjas taip pat 
turi aiškiai žemę apmata-

ve_ pus, ant jų užrašyti savo 
vieškelį" !vard^’ pavardę, apsigyve-

nimo datą, kas įrodytų, 
kad tas, o ne kitas žemės 
sklypas yra prašomas. 
Norint gauti tą žemę, vie
ta turi būti aiškiai pažy
mėta ir pranešta United 
Statės Commissioner, per 
90 dienų žemėje įsikūrus.

(Bus daugiau)

palyginus su praei- 
progomis. Apriboji-

e-

Norintieji gauti žemės, 
pirmoje eilėje turi patys 
žinoti, ko jie nori. Apli
kantas turi prisiekdamas 
pabrėžti, kad jis yra ma
tęs ir susipažinęs su pra
šomąja žeme.

Norimos ūkiui įrengti 
žemės yra nepaskirtos, 
neišmatuotos ir sunkiai 
pasiekiamose vietose. Vy
riausybės noras, kad tos 
žemės būtų iš neapdirbtų, 
iš laukinių žemių, pavers
tos į dirbamus laukus; 
kad tos žemės nebūtų mi
neralinės, kad jos nebūtų

Ekonominio kooperavimo administratorius 
Paul G. Hoffman ir Senatorius Styles Bridges da
ro žemėlapio pagalba kai kuriuos planus dėl gali
mo biznio prospektų sąryšyje su Europai pagal
bos planu. Svarbiausias to klausimo išsprendi
mas tai išlyginimas Argentinos aukštų - kailių 
produktų tiekimo, kuris susikerta su JAV kairio
mis. Tas skirtumas reikalauja apsidraust šios ša
lies biznio interesams.



Kartą aš kalbėjausi su šventuoju
- Garsusis rašytojas, radijo kalbėto

jas Tihamer Toth. - Nusižudyti pasi
ryžusi moteris ir jo vienas vidurnak
čio pamokslas. - Motinos ašaros ir 
pabučiavimai. - Didžiojo karo fronto 
linijose. - Sunki operacija. - Jo kny
gas skaito su ašaromis a .

VENGRUOS 
GARSENYBE 

Vengrijos primas, kar
dinolas Mindszenty pa
skyrė vyskupiškąjį komi
tetą pravesti vyskupo Ti
hamer Toth kanonizacijos 
(šventuoju paskelbimo) 
bylos paruošiamuosius 
darbus. Europos spauda 
praneša, kad tie darbai 
stropiai ir rūpestingai va
romi. Kol kanonizacijos 
byla nėra pasibaigusi, 
mes nesupame jo alto
riaus garbe, tačiau, kad 
jis buvo švento gyvenimo 
ir ypatingų gabumų vy
ras, tai faktas. Visame 
pasaulyje Tihamer Toth 
pagarsėjo savo radijo pa
mokslais ir puikiomis 
knygomis. “Darbininko” 
skaitytojams jisai yra pa
žįstamas iš tų gražių iš
traukų, kurios spausdina
mos A. Maceinos vertime. 
Pamokslas, išgelbė
jęs MOTERS GYVASTĮ 

Vysk. T. Toth mirė 1939 
metų gegužės 5 dieną. 
Dveji metai prieš jo mirtį, 
1937 metais gausus būrys 
Baltijos valstybių laikraš
tininkų buvome pakviesti 
1 VeigHjĄ Mūs apgyven
dino pasakiškai gražiame 
viešbutyje, Dunojaus upės 
saloje, Budapešto mieste. 
Žinodamas, kad kaip tik 
tame mieste tada gyveno 
garsusis rašytojas Tiha
mer Toth, nuėjau pas jį 
padaryti pasikalbėjimą 
Lietuvos spaudai. Peržen- . 
gęs seminarijos rūmus 
antrame aukšte buvau pa- ! 
kviestas į jo kambarius. 
Tenai ir buvau patsai Ti
hamer Toth. Truputį auk
štesnio negu vidutinio ū- 
gio, sveikos pilnos išvaiz
dos, su šypsena veide, kai- ; 
bus. Pasakiau, kad net 
mes lietuviai turime išsi
vertę keletą jo knygų. Ji
sai suminėjo, kad jo vei
kalai esą išversti bene į 
tfyliftą kalbų. Parodė 
gausiai knygų prikimšto
se lentynose jo įvairiuose 
kraštuose išleistuosius 
raitus. Sakėsi, kad, pa
prastai, daug dirbąs, kol 
knyga parašąs, bet esą 
nemažai ir džiuginančių

mmssr DlRŽlSlNKAŠ

paguodos valandų. Klau
sinėjamas apie įvairius 
nuotykius jisai it papasa
kojo apie gautą iš vienos 
radio klausytojos laišką, 
kuri pasipasakojusi šitą
atsitikimą su savimi: gy
venimu ji buvuki nepa
prastai nusivylusi, kad 
nerasdama kitos išeities, 
nutarusi nusižudyti. Susi
maišiusi nuodus. Buvęs 
patsai vidurnaktis. Kam
baryje skambėję radio 
balsai. Staiga, ji išgirdusi 
Tihamer Toth sakomą 
Kalėdų vidurnakčio pa
mokslą. Susidomėjusi, 
pradėjo klausyti. Pamoks
las taip ją paveikęs, kad 
ji nugalėjusi saužydybės 
mintį ir dabar dėkoja Ti
hamer Tothui kaip jos gy
vasties išgelbėtojui. O kas 
pasakys, kiek daug jisai 
iš dvasinės mirties išgel
bėjo, prikėlė dvasinių la
vonų, ypač jaunimo tar
pe!

LIETUVIŲ DRAUGAS
Tihamer Toth perdavė 

ir Savo gražiausius linkė
jimus Lietuvos jaunimui. 
Kitos dienos vakarą dar 
buvau nuėjęs paklausyti 
jo radio kalbos. Vengriš
kai nieko nesupratau, bet 
mačiau, kad pamokslo 
metu, nors smarkokai lijo 
ir buvo kalbama lauke, 
minia nesiskirstė ir klau
sėsi su dideliu susidomė
jimu. (Tihamer Toth mo
kėjo daug kalbų ir mes su 
juo kalbėjomės vokiškai). 

Buvau gavęs nuo to 
šventojo vyro ir jo foto
grafiją su jo paties para-{šeimoje. Jo motina sulau- 
šu, tik apleidžiant Lietu- ’—s — —
vą, drauge su kitomis 
brangenybėmis, . pasiliko 
tėvynėje ir tas vertingas 
suvenyras.

Pereitais metais bevaži
nėjant po Karaibų jūrų 
salas, vienoje iš jų, knygų 
parduotuvėje teko atrasti 
ispanų kalba parašytąjį 
Tihamer Toth gyvenimą 
(Monsenor Toth y su ob- 
ra), su kuriuo ir noriu 
skaitytojus trumpai supa
žindinti.

JO MOTINA
Tihamer Toth gimė 1889 

m. sausio 14 d. ir buvo

Tūlas Mauri Rose automobilių 500-milių lenktynėse pirmasis per
kerta liniją, kuri žymėjo lenktynių tolumo pabaigą. Jis važiavo bendrai 
imant 119 milių per valandą. Tas įvyko Indianapolis Speedvvay linijoj. 
Šios lenktynės mus mintimis perkelia LRKSA Seimo proga rengiamą 
Sporto Olimpiadą, kuri bus, žinoma, tik bėgikams įvairaus tolumo yar- 
dais. Bet ir tas yra be.galo įdomu patirti, kaip žmogus gali greit bėgti 
ir kiek nubėgti per tam tikrą laiką. Vykime birželio 27 d. į Romuvos 
parką, Montelloje ir ten pajnatysime žmogaus pajėgumą.

Klajoklio Stygos
Aš daug, jau daug išvaikščiojau dienų, 
Dienos belaisvis, ir toliau einu
Žmogaus skirties nubrėžtais man keliais, 
Kiek eiti dar likimo saikas leis...

Aš daug žiedų radau aušros darže, 
Daug jų sumindžiau eidamas ežia, 
Iš užėjau erškėčių dar daugiau 
Ir vien menkai laimėjau, ką rengiau...

Ir supratau, skausme ir ilgesy,
Kaip, žemės prote, aklas tu esi,
Nes štai nakčia stebiu spiečius žvaigždžių, 
Bet kurčias, aš jų psalmės negirdžiu...

Nes tu, žmogau, taip skaudžiai nežinai 
Kas — Valandai, kas trunka amžinai, 
Kur tu, lašeli jūros vandeny, 
Drebėti siųstas ir iš kur eini...

I

Todėl širdis taip alpsta ir todėl, 
Ant žemės kniubęs, laukiu vėl ir vėl, 
Ar kas pagalbos ranką man išties 
Nuvokti mįslei ryto ir nakties...

Jurgis Baltrušaitis.

antruoju penkių vaikų

Visų 
daug 
aske- 

lite-

paramos jaunimui, 
pirma, patsai labai 
skaitė pedagoginės, 
tinės, psichologinės 
ratūros. Tačiau jisai mo
kėjo savo aukštą mokslą 
suderinti su simpatingu 
draugiškumu. Nekartą jį 
buvo galima matyti su se- 
iminarijos auklėtiniais žai
džiant sviediniu. Jis su
prato jaunųjų dvasią ir 
buvo jiems prietelingai 

■ atlaidus. Kartą buvo toks 
.atsitikimas: Velykų metu, 
sekdami Vengrijos papro
čiu, klierikai bejuokauda
mi ėmė tykoti aplieti kits 
kitą vandeniu. Vienas taip 
užsiglaudęs laukė beatei
nančio savo draugo, pa- 

j matęs ką juodą manė kad 
* tai jo lauktasai, ir išliejo. 
:Koks gi jo buvo nusigan- 
'dimas, kai pastebėjo pa
baręs klaidą ir apliejęs 
kun. Toth, kurs tada buvo 
seminarijos prefektu. Tas 
net turėjo drabužius pasi-

Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas^ ŠVCTP. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužes mėnesį. 

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS 
MRNĖ8IO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 

a tik 50e.
NMMdtejl knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą 

ir užadresavę:
“DARBININKAS”

966 West Broadvay, So. Boston 27, Mass.
prisfųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:— 
Šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas ____.......................... ............ _..................... .........

Adresas.................... —..................................... —
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kusi vos 35 metų amžiaus 
likosi našlė ir atsisakė 
antru kartu eiti už vyro, 
pasiryžusi visą savo dė
mesį skirti vaikų auklėji
mui. Garsusis rašytojas 
taip labai brangino savo 
motiną, kad beveik nėra 
jo knygos, kur jisai vienu 
ar kitu būdu nebūtų paro
dęs jai kokios nors pagar
bos. Ji taip mylėjo savo 
sūnų, kad verkdavo be
veik kiekvieną kartą, ka
da tik jisai važiuodavo į 
mokyklą, į seminariją. 
Kada jisai" liko kunigu, ir 
kada iš ryto atlaikęs Mi
šias sugrįždavo pas moti
ną, jis pabučiuodavo jos 
ranką, o motina bučiuoda
vo sūnaus ranką, kuri bu
vo konsekravusi Šventąją 
Duoną. Kai jos sūnus iš 
gimtojo miesto persikėlė į 
Budapeštą, ji irgi apsigy
veno pas sūnų, tik kai ji
sai buvo paskirtas kunigų 
seminarijos rektoriumi, 
turėjo su juo skirtis. Ta
čiau ir tada Tihamer savo 
motiną ne tik dažnai ap
lankydavo, bet ir kasdien 
ją pašaukdavo telefonu.

Jau nuo septynerių savo 
amžiaus metų Tihamer 
pradėjo tarnauti Mišioms. 
Iš bažnyčios būdavo tie
siai eina į mokyklą, tik 
vėliau tą pastebėję vie
nuoliai jį pradėjo užkvies
ti pusryčių. Vėliau dievo
tas jaunikaitis savo šei
mos namuose įrengė ko-

plytėlę, kur su draugais . .. .
laikė ‘‘pamaldas”. Paau->ls^.Taciau jisai neau
gęs stojo į seminariją ir ?aude t0 Jaunuolio, pne- 
ją sėkmingai baigė taip Pa^ai prisidėjo
aunas, kad turėjo laukti Į P™ tų pokštų ir naujoji

dar reikiamo amžiaus 
prieš šventimus. Tą laiką 
jisai sunaudojo studi
joms, kurias baigė dakta
ro laipsniu. Kunigu buvo 
įšventintas 1911 m. birže
lio 27 d.

auka buvo seminarijos 
vicerektorius.

KETURIOLIKA MĖNE
SIU FRONTE

Iš pradžių buvo paskir
tas vikaru vienoj parapi
joj, paskui tikybos moky
toju, vėliau, profesoriumi 
seminarijoje. Čia bedir
bant prasidėjo 1914 metų 
Pasaulinis karas. Ir prof. 
Tihamer Toth buvo pa
šauktas į frontą. Karpa
tuose, Galicijoje, Rusijos 
fronte jisai išbuvo ketu- 
rioliką mėnesių, gyvenda- 
maš, valgydamas ir mie
godamas kartu su mobili
zuotaisiais jaunuoliais. 
Kartais jis sustodavo kur 
namuose, kartais nakvo
davo atvirame lauke, ken
tėdami ir rudens lietų ir 
žiemos šaltį. Per tą visą 
laiką stebėdamas jauni
mo gyvenimą, prisiklau
sydamas jų kalbų, jis la
bai nuliūdo, pajutęs, kaip 
žemas daugelio iš jų mo
ralės stovis. 1918 metų 
rugsėjo mėnesyje vėl su
grįžęs profesoriauti į Se
minariją, pasiryžo savo 
raštais, savo kalbomis 
duoti daugiau dvasinės

* • t

PIRMASIS PASAKĖ 
PAMOKSLĄ PER 

RADIJĄ
Tie dalykai jam tik bu

vo savotiška priemonė 
prieiti prie jaunimo. Savo 
vyriausiu gyvenimo tiks
lu tada jau pasistatęs 
(kaip apie tai išsireiškė 
vienam savo draugui):

— Nuvesti prie Kristaus 
kaip galint daugiau žmo
nių.

Ir jis tą darė nežiūrėda
mas nei sunkumų, nei pa
vojų. Pavyzdžiui, kada 
1919 metais Vengrijoje 
siautėjo kruvinasis bolše
vikų Belą Kurias, kai mo
kyklose buvo uždraustas 
tikybos dėstymas, kun. 
Toth slapta susikviesdavo 
į seminariją miesto vaikų 
būrius ir pavojaus nepai
sydamas mokė juos reli
ginių tiesų.

Dvasinė vyriausybė 
greit pastebėjo didelius 
Totho gabumus, jisai bu
vo pakviestas profesoriu
mi į Budapešto universi
tetą, rektoriumi kunigų 
seminarijos Budapešte, o 
vėliau įšventintas vysku
pu. Jis buvo pirmasis, 
kurs 1926 metų sausio 31 
d. per radiją Vengrijoje 
pasakė pamokslą.

t

LIGOS ŽENKLAI ŠVEN
TO VYSKUPO KŪNE
Būdamas Veszprem vys

kupu kiekvieną mėnesį 
vykdavo į sostinę duoti 
savo garsiųjų socialinių, 
religinių konferencijų. Jo 
garsas buvo didelis, bet 
su tuo augo ir jo nuolan
kumas. Nekartą praeiviai 
jį matydavo besikalbantį 
net su gatvėje žaidžian
čiais vaikais.

Jis dirbo daug —- spau
doje ir asmeniškame a- 
paštalavime. Nuovargis 
dar labiau padidino ken
tėjimus, kurie jam nuolat 
atsiliepdavo nuo pat tų 
vargo dienų karo fronte. 
Jį kankino nuolatiniai 
galvos skausmai. Dažnai 
jisai vykdavo sakyti kon
ferencijų su aukšta tem
peratūra ir po to dar 
klausydavo išpažinčių. 
Beatlikinėjant bažnytines 
apeigas, ypač paskutinę 
didžiąją savaitę, jisai tie
siog maudėsi prakaite.

Operacija
SMEGENYSE

Sveikata jo galutinai 
pakrypo. Buvo paimtas į 
Šv. Roko ligoninę. Gydy
tojai nustatė, kad padėtis 
labai rimta ir reikalinga 
daryti smegenų operaciją. 
Migdyti negalėjo ir ope
racija buvo labai skaus- •*
minga. Po operacijos ji
sai pasakojosi, kad jautė, 
kaip odą perplovė, kaip 
kaltu kalė kaulą, kol ati
darė smegenis.Po operaci
jos lyg kiek palengvėjo, 
bet neilgam. Greit pakylo 
karštis, padėtis pasidarė 
kritiška. Gydytojai dar 
kartą rizikavo, darydami 
anttą operaciją galvoje. 
Ligonis kentėjo labai sun
kiai, bet viską priėmė 
kaip iš Dievo rankų ir tik
tai kartojo:
— Mano Tėve, tebūnie 

Tavo valia!
Jaučiant pavojų ligoniui 

buvo suteikti paskutinieji 
sakramentai. Viena iš 
paskutiniųjų jam suteik
tų paguodų buvo atsilan
kymas nuncijaus, kurs 
tam švento gyvenimo gar- 
siąjam rašytojui ir pa
mokslininkui suteikė ypa
tingą popiežiaus Pijaus 
XII palaiminimą. Dar 
praėjo keletas valandų 
varžybose tarp gyvybės ir 
mirties. Užmerkė akis 
vienuoliktą valandą nak
ties (1939. V. 5).

Tihamer Toth ilgai gy
vens atminime jo švento 
gyvenimo, ilgai bus skai

tomas savo ugninguose 
raštuose. Vienas jaunuolis 
rašo:

— Galiu prisipažinti, kad 
nekartą aš skaičiau Tiha
mer Toth raštus su ašaro
mis akyse surasdamas 
juose paguodos ir užsi
degdamas noru būti ge
resniu negu esu.

Dr. J. Pnuiskis.

PAIEŠKO
Konstancija Jankauskaitė 

Eidimtienė dūk. Emilijos Lisa- 
jevičiūtės Jankauskienės ir 
Prano Jankausko, gim. 1880.2. 
14. Grušlaukyj, Telšių aps. au
gusi Darbėnuose (Lietuvoj) 
ieško:

1. Adolfas Mazalas ir jo se
suo Stanislava kilę iš Darbėnų, 
iš ūkio, Amerikoj gyv. apie 40 
m. Jų tėvai: Teresa Lisajevi- 
čiūtė - Mazalienė ir Adolfas 
Mazalas.

2. Vincentas Rimas gim. 
Darbėnuose apie 1884-5 m. 
(Lietuvoj). Tėvai: Elena Lisa- 
jevičiūtė Rimienė ir Motiejus 
Rimas. Į Ameriką išvyko prieš 
40-45 m., gyv. Chicagoj, deko
ratorius.

Ieškomi asmens arba žinan
tieji apie juos prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

K. Eidimtienė, 
, Jahnstr. 32 

(17b) Freiburg i. Br. 
Germany

Čekoslovakijos prezi
dentas Eduard Bcneš’as, 
sulig pranešimų esą labai 
sergąs. Kitos žinios tvirti
ną, kad jis rezignuosiąs iš 

į prezidento pareigų. Tai 
dar vienas likęs demokra
tiškas akmenėlis Čekoslo
vakijos valstybės viršū
nėse, kurį komunistai vie
nokiu-ar kitokiu būdu nu
šluos.

19IGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
Englišh - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas ties jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 cdlial per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bafgeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Wost Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Vardas........................................................................
Adresas......................................................................
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PADĖKOS 2ODIS

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjams

____________ _____DARBININKAS

UŽSIMOJIMAI ATEIČIAI
Naujosios Anglijos Nekalto < 

Prasidėjimo Seserų Gildos Sei
mas. 1948 m. gegužės 16 dieną 
susirinkęs Motiniškajame Na
me. Putnam. Conn. ir išklausęs 
sveikinimų, kalbų ir pageidavi- 

jmų. skelbia šiuos nutarimus:
1. Seimo dalyviai, giliai įver

tinę Nauj. Anglijos Gildos at
liktus darbus nuoširdžiai už tai 
dėkoja C. Valdybai ir jos tal
kininkams. linkėdami ir toliau 
sėkmingai bei uoliai išvystyti 

.; savo veikimą, kad būtų galima 
igreičiau ir plačiau įgyvendinti 
Nek. Prasid. Seserų Kongrega-

■ ei jos didžiuosius 
kuriuos
Dievo garbei ir laisvos Lietu
vos ateičiai.

Sekminėse įvyko didinga, 
jauki mūsų Kongregacijos Rė
mėjų šventė — Seimas. Iš to
limesniųjų ir artimesniųjų apy
linkių susirinko mūsų gerada
riai. Viena mintis juos visus 
sukvietė čia — tai kaip pagel
bėti mūsų jaunai. Amerikos 
žemėje besikuriančiai Vienuoli
jai. Taigi kilnus pasiaukojimas 
visus sutraukė po mūsų Vie
nuolijos pastoge.

Todėl už tą didelį palanku
mą parodytą mūsų Kongrega
cijai šio Seimo metu, už nuo-' 
širdų norą pagelbėti Kongrega- į tremtinių įsileidimo į Ameriką ątPig-įant naujus 
cijai. tiek įgalinant pastatyti į reikalu. "Darbininko" Redak-'^„c 

toriui ir Radio Valandų Vedė
jui p. A. Kneižiui dėkojame už 
sveikinimą ir už aukas bei Sei
mo propagandą.

Sumaniai ir nuoširdžiai Sei
mą pra vedusiam, 
sios Vadui, kun. 
tariame nuoširdų dėkui. Seimo i dirbti 
sekretoriui p. J. Aisčiui už Sei- bą. 
mo protokolo parašymą nuo-

s 6

kaip pav.: liest Iiome ir

Seimas, giliai suprasda- 
kaip yra svarbu gelbėti

*>

siems Seimą. Labai ačiū už 
gražų seselių darbo įvertinimą 
“šv. Pranciškaus Varpelio” ad- i 
ministracijoj ir už suteiktą au- į 
ką.

Su giliu dėkingumu prisime- Į 
name Gildos Steigėją Tėvą J. i 
Dambrauską. MIC., dėkojame... . mam Kongregacijosjam uz gražia mvokaciją pri-I , , . „ . ® . .....
... o . - - - • vvkdvti. Seimas pirmoj eilej •taikvtą Sekminių šventei ir * J Jo . . . . . - .. siūlo šias priemones:beimui. uz pasakytas kalbas r

Seime ir pagalbą Seimo metu, j al I Kongregacijos Rėmėjų
; eiles pritraukti kuo daugiąu

Nuoširdžiai dėkojame p. adv-l naujų ir veiklių žmonių, šiam 
Mileriui už giliai patriotišką reikalu, kiekvienoj didesnėj be
kalbą ir parengtą rezoliuciją Į tuvjų kolonijoj ar parapijoj 

Gildos sky-

’.iek-tmi Dievui, tėvynei ir arti
mui, 
kiti.

3
mas.
Eui opoj vargstančius lietuvius 
pabėgėlius, nutaria kreiptis į 
artimiausius senatorius ir kon- 
gre. manus, prašant, kad jie 
paskubintų kiek galint didesnį 
pabėgėlių įsileidimą į Ameriką. 

4. Nek. Prasidėjimo Seserų 
Gildos Seimas kreipias į gailes
tingų Amerikiečių lietuvių šir
dis, kad jie parūpintų afidavi- 
tus tiems mūsų pabėgėliams,

sumanymus, j kurie Amerikoj neturi giminių 
jos aukoja didesnei nei pažįstamų.

(N. Pr. švč. P. Marijos Sese
rų Kongregacija sutinka nuro- 

2. *Sekmingesniam ir greites- dyti geras katalikiškas šeimas 
darbui, ar pavienius asmenis).

cijai. tiek
Naująją Koplyčią, tiek už kitų1 
įstaigų bei darbų rėmimą, la
bai nuoširdžiai dėkojame.

Pirmiausia dėkojame Nekal-* 
to Prasidėjimo Seserų Gildos 
Centro Valdybos Garbės Pirmi
ninkui Prelatui J. Ambotui su
teikusiam Seimo dalyviams pa
laiminimą Švč. Sakramentu ir 
gausia auka parėmusiam mūsų 
Vienuoliją, 
dėkojame 
Pirmininkui 
dalyvavimą Seime, už sveikini-(Seimo metu, 
mą ir mūsų būsimai spaustuvei; Už neįkainuojamą pasiauko- ■ el Taip pat uoliai 
duotą didelę pradžią. įjimą Gildos Centro Valdybai. *' x '

Ačiū labai kun. Dr. A. Jag- Hartfordo. Bostono. Worcester 
minui. Marianapolio Kolegijos (Šv. Kazimiero p.), VVaterbury. 
Viršininkui už Šv. Mišių auką į Manchester skyriams 
ir nuoširdų sveikinimo žodį Sei-valdyboms nuoširdžiai 
me bei vaizdingą sunkios mūsų'me. 
Kong-e^acijos pradžios Amen-'; Labai ačiū visoms 
koje nušvietimą. Taip pat nuo-‘joms, 
širdų dėkui tariame kun. Dr. J. už sveikinimus 
Prunskiui. nepagailėjusiam ii-i pat visiems 
gos kelionės iš Čikagos už gra-, sveikinusiems 
žų pernoksią, sveikinimo kalbą' Kongregaciją 
ir visokeriopą pagalbą Seimo, Džiaugiamės Seimo proga padi- į 
metu. įdėjusiu Amžinųjų ir

Labai nuoširdžiai dėkojame i Narių -skaičiumi. Ačiū 
klebonams — kun. J. Valan- siems Seimo dalyviams. Dievas, 
tiejui. kun. A. Petraičiui, kun. Jums visiems teatlygina; 
J. Vaitiekūnui už sveikinimo į Dar negalime neprisiminti! 
kalbas ir suteiktas aukas. Iš i naujosios Gildos Centro Valdy-1 
* ' i ... iširdies dėkojame ir kitiems ku
nigams atssilankiusiems į Sei
mą ir savo dalyvavimu jį pa
gerbusiems.

Dėkui labai Tėvams Pranciš
konams. per savo atstovą Tėv. 
Klemensą. O.F.M.. pasveikinu-

:nus.
b) Ir toliau gyvai remti Nau

josios Koplyčios statymo vajų.
c) Padėti Kongregacijai vi

sokeriopai 
j čiant

Gildos Ova-Į tij°s. 
St. Būdavui! grįžti

stiprėti. atsikvie- 
likusias seseles iš Vokie- 
kad jų bent dalis galėtų 
į laisvą Lietuvą ir ten 
dvasinio atstatymo dar-

Nuoširdžiai Dėkui
Cerbiamos Nukryžiuotojo 

Jėzaus Sesutės, 
Elmhurst, Pa.

i 
I

I d) Visaip paremti kasmet di-
■ širdžiai dėkojame. Taip pat dė- dėjančią ir vienintelę vasaros 
•kojame Rezoliucijų ir Mandatų stovyklą Amerikos lietuvai-

Labai nuoširdžiai
Kunigų Vienybės

kun. P. Jurui už J Komisijoms už atliktą darbą tems, kurios čia gauna dvasinį 
Į ir lietuvišką auklėjimą.

i ir veikliai 
' paremti ir kitus Nek. Prasidė
jimo Seserų darbus, kurie at-

t
I
I Klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas nuoširdžiai kviečia visus 
parapijiečius ir šios kolonijos 
lietuvius, taipgi ir iš apylinkių 
kolonijų- atsilankyti į šį pirmą 
vasaros parengimą.

Trijų Apskričių Gegužinė 
j Tradicijinė trijų apskričių 
gegužinė — Moterų Sąjungos, 
L. Darbininkų Sąjungos, ir Su- 
sivienymo Lietuvių Romos Ka
talikų įvyks šį rudenį Septem- 
ber - Rugsėjo 5 d., Sea Cliff 
Inn, Morris Cove, Conn..

i Taigi iš anksto kviečiam kuo
pas savo kolonijose ruoštis 
prie šios gegužinės. M.

i IEŠKO GERADARIŲ
Jau treti metai, kaip mano 

vyras guli džiovininkų sanato
rijoj. Aš su dviem mažais vai
kais einu sunkiu tremties ke
liu. Būčiau giliai dėkinga tam, 
kas atjaustų ir materialiai su
šelptų mus.

Julė Šinkienė
D. P. Camp “Churchill” 
(20) Lehrte b. Hannover 

Britiche Zohne 
Germany.

I 
Į 

tMrs. Douglas MacArthur ir jos sūnus Arthur, 
vizituoja Diet Library, Akasaka Palociuje, To- 
kyo, Japonijoj. Jie vizitavo eilę Japonijos val
džios namų. Šioje šalyje Gen. Douglas MacArthur 
yra siūlomas ir kviečiamas į šalies prezidentinius 
rinkimus kandidatu. Generolas išsitaręs, kad jei
gu JAV piliečiai jį pašauks tai aukštai vietai jis 
jų balso išklausys.

Širdingai dėkojame už malo
nias ir puikias vaišes. 
Sesutės malonėjote 
mūsų atostogų laikų, 
nuvažiavus 
Jučą.

Ačiū Brangios Sesutės už Jū
sų rūpestingumą, 
ir už tas puikias 
dovanas, kuriomis 
mis apdovanojote, 
kuomet neužmiršime, visuomet 
brangias Sesutes atsiminsime.

Linkime, kad ir ant toliau 
Aukščiausias suteiktų spėkų ir 
ištvermės ir toliau dirbti tą 
brangų Dievui ir lietuvių tau
tai darbą.

Dar kartą priimkite mūsų 
širdingus linkėjimus ir padėkos 
žodį’

kurias 
suteikti 

mums 
aplankyti Elzbietą

nuoširdumą 
ir brangias 

Sesutės mu- 
kurių nie

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

Miliauskas, 
m. Kaina — 20c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvav, 

Rn. Rosfnn 27. Massj

i
i
I
I
Į
išleido kun. J. K.

(1937
well, Conn. Linkime ir savo 
maldose prašome gerojo Dievo 
greitu laiku pasveikti ir vėl 
stoti į mūsų tarpą.

ras A. Aikšnoras. Kiti darbuo
tojai: Liudvikas Sviklas, Jur
gis Ivaška, Adolfas Tamulevi
čius, Jonas Stradan, Vladas 
Paleckas, Aleksandras Kaliū- 
nas, Antanas Sinkevičius. Juo
zas Sinkevičius.

N

Užkandžiai: Teresė Saurusai- 
tienė. Julė Aikšnorienė, Marce
lė Kirmilienė. Bronė Sviklienė, 
Ona Leketienė, Magdalena Pin- 
kienė, Marcelė Kureišienė, A- 
nielė Nedzveckienė, Marcelė 
Sviklienė.

Dovanų tvarkytojai: Vikto
ras Sviklas ir Juozas Matačins- 
kas.

Tikietėlių; Mykolas Nedz- 
veckas, Juozas Augustinavi- 
čius, Kazys Tamulevičius ir 
Pranas Kudzma.

Stalus turės: Moterų Sąjun
ga. 69 kp.. vad. Antaninai Wa- 
ckell; Moterų Socialis kliubas, 
vad. Vincentai Kielienei; Auš
ros Vartų draugija, vad. Kris
tinai Stakūnienei; Lietuvos Vy
čiai. 116 kp.. vad. Edmundui 
Vaškui; Sodalietės, vad. Onai 
Morkvėnaitei. ir Marijos Vai
keliai. vad. Shirley Miller.

Klebonas kun. Vasys bei vi
sos kitos komisijos nuoširdžiai 
kviečia visus Naujos Anglijos 
lietuvius atvykti į Worcesterį . 
ir dalyvauti šiame metiniame 
parengime. Nepamirškite nei 
dienos, nei vietos. Lauksime vi-, 
sų. čemodanas.1

Parapijos piknikas įvyks 
birželio 20 dieną

Š7. Kazimiero parapijos me
tinis piknikas įvyks birželio 20 
d., puošniame Sea Cliff Inn, 
kur viskas yra puikiai atnau
jinta ir pagražinta. Šiame pik
nike visi atsilankę turės progą 
gauti dovanų.

Juozas Kasinskas
Ine. 

LAIDOTUVIŲ
OIREKTORDR

602 Wj»shinzton Blvd. 
BALTIMORE 30; Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Nakų

i

Į nuoširdų norą pagelbėti mūsų 
Kongregacijai.

Už malonią staigmeną, pa
linksminant Seimo dalyvius vi
sų pamiltais tautiniais šokiais 

i ir ilgesingomis deklamacijomis. 
• nuoširdžiai dėkojame mūsų 
! našlaitėms ir Marianapolio Ko- 
! legijos našlaičiams. Ačiū labai 
j p. Ivaškai už pagrojimą 

Garbės metu akordijanu.
ir vi-! “Viešpatie. • atlygink 

— • kurie dėl Tavo Vardo 
'mums gera".

Su giliu dėkingumu ir 
tinę malda.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys.

bei jų 
dėkoja- Ona Stonkienė, 

Barbora Sasnauskienė.

draugi- 
brolijoms. sodalicijoms 

ir aukas. Taip 
laiškais Seimą 
ir savo
parėmus i e m s.

tORCESlffl, MASS.

auka i 
i

bos. Dėkojamė Pirmininkui 
kun. Matučiui, vice pirminin- 

Redaktoriui A. Kneižiui.i 
pirmininkui p. O. Ivaš- 
sekretoriams p. M. Ba- 
ir P. K. Šimkui, už su- 
imtis šių pareigų ir už

kui, 
TI vice 
kienei. 
rolytei 
tikimą

Hew Jersev Konaresmenai 
Palankūs Baltijos 

Tremtiniams

Aušros Vartų Parapijos 
Metinis Piknikas

šokių

Charlotte Mitcheil

nuola- i

tiems, 
daro

I

Šiomis dienomis perėjus smarkiam lietui per 
’ raito įvairias sritis padarė nemažai nuostolių. 
!,is vaizdas parodo kaip lietaus paplauti geležin
kelio bėgiai iškrypo iš savo papėdės ir traukinys 
nuriedėjo nuo bėgių kelyje iš Denver į Casper, 
VVyo. Du traukinio tarnautojai žuvo šioje nelai
mėje ir daug sužeistų.

BALF pirmininko kun. Dr.
J. B. Končiaus išsiuntinėtas te
legramas. prašant rašyti ir te
legrafuoti savo kongresme
nams balsuoti už pra vedimą
D. P. palankaus įstatymo, su-j jos parke, šalę bažnyčios. Šis 
šliaukia gražiausių rezultatų, 
ypač New Jersev valstijoj.

BALF Centro iždininkas A.
S. Trečiokas, pasitaręs su New 
Jersev Lietuvių Tarybos pirmi
ninku adv. C. F. Paulis, Jr.. 
tuojau išsiuntinėjo New Jersev 
kongresmenams telegramas, 
prašydami paremti Baltijos Pikniko vieta yra ant pat Ge- 
valstvbių žmonėms palankiau- dimino kalno, kur dažnai Wor- 
sią D. P. Imigracijos įstatymą. ’ cesterio bei apylinkės lietuviai 
Į tuos laiškus atsakė ir pasi-’ vasaros i 
žadėjo remti tokį įstatymą, ku- lietuviškoje 
ris bus palankiausias Baltijos 
tremtinių imigracijai, šie kon
gresmenai: Frank A. Mathevvs. 
Jr., Mary T. Norton, Gordon 
Canfield, J. Pameil Thomas, 
Robert W. Kean, James C. 
Auchinclnss. Harry L. Towe, 
Clefford P. Case. Edward J.
Hart, Frank L. Sundstrom.

' New Jersev Lietuvių Taryba 
keletą kartą yra kreipusis į 
New Jersey kongresmenus Wa- 
shingtone telegramomis ir 
laiškais imigracijos įstatymo 
pataisų ir kitais reikalais. Visa
da susilaukia teigiamų vaisių. :čius;

M

Didysis metinis Aušros Var
tų parapijos piknikas įvyks at
einantį sekmadienį, birž. 13 d., 
pirmą valandą popiet, parapi-

parengimas ruošiamas didžiau
siu stropumu ir veikiančios ko
misijos tvirtina. kad piknikas 
bus gražiausias * koks nors bu
vo. Bus gražios muzikos, pui
kių pamarginimų. skaniai pa
gamintų užkandžių bei šaltų 
troškulį nuvarančių gėrimų.

metu pasilinksmina 
; nuotaikoje. Tad 

kviečiame visus iš Worcesterio 
ir kitų kolonijų atvykti ir ty
rame ore lietuviškai praleisti 
visą popietį.

Komisijos yra sekančios:
Garbės pirmininkas — kun. 

K. A. Vasys. klebonas; pirmi
ninkas — kun. Jonas J. Baka- 
nas; raštininkė— Liudvika To- 
tilaitė; iždininkas — kun. Jo
nas C. Jutkevičius; vyriausias 
gaspadorius — Juozas Glavic- 
kas; jo pagelbininkas — Bro
nius Borisas; gėrimų gaspado
rius — Bernardas Tamulevi- 

; jo pagelbininkas — Pet-

NEW HAVEN.CONN.
Nauja porelė

Gegužės 15 d., 10 valandą
rytą Šv. Kazimiero bažnyčioj 
sumainė aukso žiedus priimda
mi moterystės Sakramentą, Le
onas Tamulis su panele Patri
cija Luex iš Boston, Mass.

Jaunasis yra sūnus mūsų 
vietos veikėjų ir pramonininkų. 
Jono ir Stasės Tamulių, taipgi 
ir pats dalyvauja jaunimo tar
pe įvairiame judėjime. Jaunoji 
nors yra svetimtautė, bet labai 
gražiai ir dorai išauklėta, vi- i 
suomet dalyvauja su lietuviais, i

Vestuvių puota įvyko para
pijos svetainėje, kur dalyvavo 
skaitlingai giminių iš apylinkių 
kolonijų, taipgi iš Worcester ir 
Boston, Mass. ir vietiniai. Vi
si maloniai linksminosi — šoko 
ir linkėjo jaunai porelei links
mo ir saulėto gyvenimo.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadv.ay So. Boston 27, Mass.

<MEN Fl

Sveiksta Ieva Aluškienė
/

Jau po rimtos plaučių užde
gimo ligos savo namuose sveik
sta Ieva Aluškienė, kurią slau- 
ginti buvo atvažiavus jos sesu
tė Juzė Bružauskienė iš Crom-

• Šis vaizdas parodo vieną įdomų vaizdą, taip 
vadinamų malonumo žuvininkystės mylėtojų ne
laimę. Susitaręs būrys vyrukų išvyko “Sąuirt” 
laiveliu atviroj gilioj jūroj žuvauti. Pakilus au
dringam jūros vėjui susidarė ir pavojus. Pradėjo 
vanduo piltis į laivelį. Ligi pagelba atvyko du iš 
būrio nuskendo gi 31 buvo išgelbėtas ir atveštas 
į Manasquan Inlet, N. J.
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ŽINUTES gyv. 254 E. 6th St., ištekėjo 
už A. Bryant.

Birž. 6 d., Ona Slatkevičiūtė, 
Birž. 12 d. ir gyv. 398 W. 2nd St., ištekėjo

DARBININKAS
Arkivyskupas Cushing, Kong.
McCormack ir Komisionierius

Harrington Dalyvaus 
LRKSA Šeiminiame Bankiete

BALF Sandėlyje Gauti Rūbai Per
1948 m. Gegužės Mėnesį Svarais

Lawn Party. i
13 d., Šv. Petro parapijos salės už Juozo Cooney. 
kieme, 492 E. 7th St., įvyksta- Ona Matulevičiūtė 
ypatingas pobūvis šios parapi-‘už jono McDonough, 
jos naudai. Bus savos rūšies w. 5th St. 
kermošius bei turgus su ypa-! , > —
tingais laimėjimais. Visas pel- _ Birželio ® d., įvyks 
nas šio ruošimo bus parapijos ses’ 
bažnyčios taisai ir mokyklų m“«t°
reikalams.

Kunigai, bažnyčioje, visus 
žmones kvietė visokeriopai pa
sidarbuoti šiam parengimui. 
Jie sakė, kad jo atgarsiai sie
kia net kitas kolonijas. Jo bi-- 
lietai skrenda net 
niją.

Kunigai dėkojo 
ties darbuotojams 
mą savo pikniko, 
įvykti Romuvos parke, birželio 
13 d., kad, tą dieną, visi galėtų 
dalyvauti mūsų parapijos di
džiame turguje.

ištekėjo 
gyv. 290

šv. Tere- 
merginų sodalicijos ir bir-

Bankietas bus sekamas ir 
džiosios spaudos atstovų. Todėl 
svarbu, kad šiame bankiete 
mes visi dalyvautume, o ne 
vien garbingieji svečiai, iš toli
mų miestų pas mus atvykę. 
Svarbu, kad bankiete nei vie
nos vietos nebūtų tuščios.

Pereitą sekmadienį, vieti
niams kunigams gelbėjo bažny
tiniame darbe: Tėvas A. Meš- 
lis, S. J., kurs sėkmingai vedė 
trijų dienų pamaldas garbei 
Švenčiausios V. J. širdies, Tė- 

į Pennsylvau ■vas Pranas Aukštikalnis, S. J., 
į ir Tėvas Jonas Vosylius, MIC.

LDS apskri-i 
už atšauki-' 
kurs turėjo

Birželio 29 d., 7:30 vai. vaka
re Hotel Statler įvyks Katalikų i 
Susivienymo Šeiminis Bankie
tas, kuriame visi lietuviai turė
tume dalyvauti, šiame iškilmin
game ir lietuviams reikšminga- : 
me bankiete jau sutiko daly
vauti ir kalbas pasakyti, Bos
tono Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., Kongresmorfas 
(Demokratų vadas Kbngrese) 
John W. McCormick, Mass. 
Commisionier < _
Insurance, Charles F. J. Har
rington. Jame dalyvaus delega-; 
tai mūsų išeivijos vadai ir vei- Bilietų galite gauti pas Seimo 
kėjai, suvažiavę iš įvairių A- Rengimo Komiteto narius, 

j merikos lietuvių kolonijų. Yra “Darbininke” arba tuoj tele- 
kviečiami ir beabejo dalyvaus fonuokite Komiteto ir Bankie- 
visi šeši lietuviai prelatai ir di- to pirm. adv. J. Grigalius, 52 
džiuma. mūsų išeivijos kunigų. G St., SO 8-4877. AX

di-

Todėl, nieko nelaukę rezer
vuokime sau vietas — įsigyda
mi bankieto bilietą. Juk tai ne- 

of Rankinę & imanoma tokiame svarbiame 
lietuvių pasirodyme nedaly
vauti.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:.

Birželio 8 d., vakare Lietu-: 
vos Dukterų draugija laikysI 
savo susirinkimą, parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St.

Po šios draugijos susirinki
mo įvyks susirinkimas visų, 
kurie nori ir gali pagelbėti dėl; 
parapijos Lawn Party. Visi 
kviečiami šion didžion talkon.

Tą patį vakarą Vyčiai laikys 
savo susirinkimą savose patal
pose. Jie visi tariasi uoliai dar
buotis dėl parapijos Lawn Par- ; So. Boston, Mass.,

SANKAUSKIENE - Šukie
nė - Stackevičiūte, Julija, duk-

gyv.

Kun. Albertas Abračinslus,
Šv. Petro lietuvių parapijos, 

asistentas, 
ty. ' kuris visa širdimi atsidavęs va-

Taip pat tą vakarą laikys dovauja rengiamai milžiniškai 
susirinkimą LRKSA seimo ren- parapijos Lawn Party. Jis ir 

paminklinėje parapijos klebonas kun. Pt. Virmauskis, 
ir kiti parapijos kunigai ir baž- 

<įoje ragino visus, Jie tik pa-

Calif ornia
San Francisco, V. Bogin 26.

Connecticut
New Britain, BALF nr. 

1,200; New Haven, Mrs. 
kus 36.

Massachusetts
Boston, BALF Dr. 17 ir Šv. 

Petro par. 2,830; Martin Gapu- 
tis 15; Brockton, BALF nr. 42 
1,950; Blackstone, 
11; N. Andover, 
13; Lavrence, 
BALF nr. 49 
BALF nr. 59 
A. Gritaitė 9,

11—
Nor-

P. Mankus 
J. Balavich 

John Zink 16, 
450; HaverhilI, 

170; Worcester, 
Šv. Kazimiero

parapija 
nowski 7.

_______________ L.
United Lithuanian Rehe( Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York 
BALF telefonai: 

EVergreen 7-1422—7-1423 - 
Prašydami lietuviams tremti

niams pagalbos, kitataučiams 
skelbkite: Any type of wear- 
able clothing and shoes for 
men, women and chiMren — 
will help them. Send all your 
gifts to the United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine.

Pleaae clothe the Lithuanian 
D.P.

IVAIROS SKHBMAt

I
I

7,950; Auna Baka-

Maine
Tėvai PranciškonaiGreene,

30; Lewiston, A J. Auzikaitis 
20.

New Jersey
Dorothy, Mrs. Jonas Budrys 

170; Jersey City, A. Vizbaras 
35; Nevark, BALF nr. 35 447; 
Vineland, Mrs. V. Žakevičius 
36.

New York
Hudson, Jonas Jankauskas 

158; Rochester, Kun. J. Bak
šys 80; N.Y.C., Glendale, K. 
Sidabrą 20; Brooklyn, Anna 
Zailsky - Grasman per Liet. 
Inf. Centrą 14, Mrs. Mickosky 
13, J. Brundza ir J. Cergelis 
15, Jerry Phillips 105, Mary 
Adomėnas 90, V. Klimski 35, 
V. Stankevičius 18, Ona Rač
kauskienė 25, Mrs. R. Steponė- 
nas 50, Marcelė Palutis 
Mrs. M. Neinius 7, Mrs. 
beikis 15, Justina Klant
Flushing, Davis 15; Manhat- 
tan, H. Pusčius 15; Maspeth, 
B. Adomaitienė 45, K. Galčius 
41, Ralph Kruch 3; Bingham- 
ton, Kun. C. Skripka 2; Mineo- 
la, L. I., M. and H. 34.

PUIKUS BEAUTY SHOP— 
Prieš Boston 
kiausia vieta, 
giai. Rašykite:
Press, 80 Boyiston St, Boston.

(8>

Comrnon. Pui- 
Parsiduoda pi- 

Cosmopolitan
deušo, iš Ariogalos vai., Kė
dainių ap., Chicagoje.

VAITKUTE - Gricienė, Kleo
pą, duktė Aloizo, iš Telšių ap.

VALČIUKAS, Kazimieras, 
sūnus Antano, kilusio iš Kel
mės vai., Raseinių ap. ir kiti jo 
broliai ir motina.

VALINSKAITES, dukterys 
Karolio, ią Šunskų vai., Mari
jampolės vai.

VANAGAITE, Bronė, iš Ma
žeikių ap., ištekėjusi.

VARNECKAS, iš Joniškėlio 
vai., Biržų ap.

VENCKUS, Vaclovas, sūn. 
Andriaus, gim. Amerikoje, gy
venęs Lietuvoje, Ukmergės ap.

VENCKUTE, Stasė, iš Del
tuvos vai., Ukmergės ap.

VINCAITIS, Pranciškus, iš 
Igliškėlio vai., Marijampolės a.

VOSILIUS, nuo Marijampo
lės, turi pusbrolį Antaną Bu- 
lionį.

ZABELSKAS, Vincas, iš Sei
nų apskr.

ZABIELYTE - Alžauskienė, 
ar Olžauskienė, Barbora, iš 
Zarasų ap. ir vyras Karolis.

ZAGRECKAS, Stasys, iš Pa
baisko parap., Ukmergės ap.

ZAPALSKYTE
Ona, iš Gruzdžių 
apskr.

2ASITAITYTE, 
si Amerikoje.

ŽEMAITIS, Antanas, iš Plok
ščių vai., šakių ap.

ŽEMAITYTES,
kus, ir jos sesuo, iš Plokščių 
vai., Šakių ap.

ZUIKIENE - Buziūtė, Mari
ja, iš Simno vai., Alytaus ap. 
ir vyras Juozas Zuikys.

ZURBA, Mikas ir Motiejus, 
Chicagoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITRU ANIA 

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

10, 
Ska- 

19;
j

JUOZAS ŠIRVINSKAS, ku
ris apie 1915 metais iš Argen- 
tinos atvažiavo į U.S.A. — iŠ 
kur jis paėjo iš Lietuvos, man 
nežinoma — mirė Bostone ir 
paliko didoką sumą pinigų, ku
riuos pasiims valdžia, jei neat
sišauks giminės, 
darodymais 
Visi 
prie

su tinkamais 
savo giminystės, 

suinteresuoti kreipkitės

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadw*y,
So. Boston, Mass.

(4-8-ll>

Illinois
Chicago, V. Petrauskas 

Danville, K. J. Kodis 83.
Ohio

Madeira, Justine Murray
Pennsyhanta

Philadelphia, Adam Ozelis 62, 
Šv. Kazimiero parapija 300; 
Pittsburgh, Wm. Waina 50; 
Scranton, Mrs. B. Galinas 14; 
Shenandoah, BALF jr Šv. Jur
gio parapija 2,270, Stasia Ruth 
9, Casimir School 64; Kings- 
ton, K. Kuzmickas 6; Wilkes 
Barre, Mrs. John Balutis 9; 
Dickson City. Wm. Muck 9; 
Royersford, Margaret White 
11.

Visiems aukojusiems nuošir
džiausiai dėkojame. Tremti
niams visokeriopa parama rei-

Agota Kut- kalin?a- Vajaus metu norime 
tremtiniams dar prieš žiemą 
surinkti ir nusiųsti ko daugiau
sia rūbų bei avalynės.

Daugiausia reikia vyriškų 
drabužių ir apsiavimo. Tiek 
skyriai, tiek atskiri geros va
lios ir dosnūs lietuviai prašomi 
aukoti ir iš kitų tautų žmonių 
rinkti 
dengti.

Surinktuosius rūbus siųsti ir 
kitais šalpos ir tremtinių imi
gracijos reikalais prašome 
kreiptis adresuojant:

18;ap., 1 ŠEMETULSKIS.
Ma- ŠERTVYTIS, Tadas, iš Švėk- f

' šnos vai., Tauragės ap. 
sūn. i ŠIAUDIKIS, iš Raseinių ap. 

brolis Onos Valantinienės.
Jonas, iš ŠIDEIKIS, Stepas, iš Plate-

: lių vai., Kretingos ap.
ŠIMKUS, brolis Rozalijos 

Motušienės, iš Mažeikių ap.
ŠIRVYDAITE, sesuo Slavin- 

skienės, iš Tauragės ap.
SKUBĄS, Kazimieras. 
SKVIRECKAS,- iš Pušaloto

6. PAIEŠKAU brolio Wm. Vin
co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragainių kai
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu
vo Panama Canal zonoj. Atsi
šaukite: Jonas Pakalniškis, 161 
N. St., So. Boston 27, Mass.

(14-t-14)

RUIGYS, Jonas, iš Rietavo 
vai., Telšių ap., Chicagoje.

RUOKAITE, Monika, iš Dar- tė Jono ir Katrės, 
bėnų vai., Kretingos ap. I SELENIS, Bonifacas, 

SABESTIJONIENE - Orvi- Brookiyne.
daitė, Stasė, iš Raseinių 
vėliau ištekėjo, rodos, už 
žeikos.

SAGAITIS, Boleslovas, 
Mykolo, nuo Surviliškio.

SAKALAUSKAS,
Kazliškio vai., Rokiškio ap.

SAMKUS, Stasys, iš Bety
galos vai., Raseinių ap.

SAULYS, Vincas, gimęs A- 
merikoje, lankėsi Lietuvoje.

SAVICKAS, Konstantas, iš 
Ylakių vai., Mažeikių ap.

■» tu

sunkiausiose valandose nenu-1 STACKEVIČIŪTE
stojęs dirbti ir melstis... Ta, kauskiėnė, Julija, vėliau ištekė- 
mmtis mus skatina,, kad mels- jo už Šulco, duktė Jono ir Kat- 

kiekvieno rėš.
STANČIENE, Barbora.

---- r ,   , STANIJAUSKĄS, Bronius, 
'turėtume vietelę ir tai tyliajai iš Raudonės vai., gyv. Water- 

. - _ . — . i - j* j

i
i

gėjai,
mokykloje. , Į ir kiti parapijos kunigai ir baž-
; T*" “pa:j rapijiecius, bet ir prietelius iš

kitų kolonijų atvykti į South 
Bostoną, birželio 13 d., š. m„ 
pas vaišingus bostoniečius ir^ jr dirbti 
kartu parapijos salės kieme, doro pareiga Taigi
492 E. 7th St., linksmai irnau-;^ sunkjų darbo valanfftJ 
dingai praleisti popietį.

Čia pravartu tarti žodelis šio 
.parengimo tikslo kilnumo. Ei
dami W. Broadway, mes nekar
tą rtietame žvilgsnį į toli esan
čią parapijos bažnyčią, kuri, 
jau “aprėdyta” pakopoms, kad 
suteikus pagrindinį taisymą. 
Rodos nieko tokio... Kada mes : . . ...

DAKTARAI

IVAIMK RIMAI skaitome apie Napoleono bėgi-
ĮTAInUj JnLUHrlA mą - Maskvos ir sutinkame

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

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

Office Tel. So. Boston 0M8

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

vaizdą, kad tūlą naktį, kada 
Napoleonas leidosi atgal per 
karo lauką, kuriame gulėjo ei
lės žuvusiųjų ir toje nakties 

1 šaltoje ir lietingoje tamsoje

vai., Panevėžio ag:
San - Kmčinienė, 

vai., Šiaulių

Elena, gimu-

to

kalbai - maldai su Dievu, rei- būry, Cbnn.' 
kalas prašyte prašosi aną baž
nytėlę kiek galima papuošti ir' Gruzdžių, Šiaulių ap. 
reikalingiausius pataisymus su-j STRIŪNA, Bonifacas, 
teikti. O kadangi tam tikslui ir Šiaulių ap.
rengiama aukščiau 
Lawn Party, tai ji yra 
nuoširdumu remiama ir 
kviečiami visi, visi!

STANKŪNAS, Juozas, iš

iš

minima — 
visu 
i

PADĖKA

ją

ŠUKYS, Pranas, iš Svėdasų 
vai.. Rokiškio ap.

ŠULCIENE - Sankauskienė- 
Stackevičiūtė, Julija, d. Jono 
ir Katrės.

T4MOMONAS. Jonas ir 
Rapolas, iš Pumpėnų vai., Pa
nevėžio ap.

TAMOŠIŪNAS. Kazys, buvo
Būdamas didžiai sujaudintas- 

užjūryje plakančios lietuviškos! 
jširdies kilnumu, nuoširdžiai dė-, vedęs Liudviką Vaitkutę.

pamatė žiburį. Priartėjęs pate- Amerikos lietnvci Poniaiį
mi jo, kad tai jo vienas is gene- . . . - . . . !

J ~ ° MoriiOi A 11 v tirtcincta •
rolų, kad ir sunkiame karo va
landų momente, meldėsi. Na
poleonas nustebo ir jį pagyrė. 
Anas generolas pasakė, kad jis

i TAMULIENE, Izabelė, iš 
Marijai Adomėnui už prisiųstą ■ Šiaulių, gyv. Cicero. UI. 
maisto siuntinį. Į TOHN (Tonytė) - Eckert,

'TiiTiift' M fiinrtliu ar

I

Pranas Ališauskas.
1948. 4. 21. Vokietija.

Alų it Toniką
Mes tarime 11-kos riMBų alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
tonfiką pristatome vestuvėms, Į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubos ir mandagia. Šaukite: 

bojus aavnuiGE co.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Msss.
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Baigia Pasveikti

Silvestras Zavadskas,P-
ver Cafe savininkas, kuris 
go ilgą laiką, baigia pasveikti, ap. 
Jis jau yra tiek pasveikęs, kadi 
gali nors trumpam laikui ateiti 
į savo įstaigą.

«

S. vvš.«' v v v v v s. v v v v s. V v S- v N- v v v v V

UmHMsyKire ioiuko pas mos 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainas prieinamas.

GraftenAsp., blington. Man. ji
Tat Dedham 1304-W !

PRANAS GKRULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

l - Eckert, 
Julija, iš Šiaulių ap., gyv. Illi- 
nois vaist.

TONKŪNAS, Mykolas ir 
Tonkūnaitė, Ona, iš Joniškėlio 
vai., Biržų ap.

TUMASONIENE, Antanina,Sil-
sir- kil. iš Stakliškių vai., Alytaus

Nepraleiskite progos

Ilgai vist) lauktas Tremtinių
[ Ratelio piknikas įvyks birželio
113 d„ sekmadienį, Brocktone, 
i Romuvos parkė. Kvieslys.

Parsivežė Tremtini

Sekmadienį, biržėlio 6 d. grį- 
t žo iš New Yorko Dr. Juozas C. 
Seymour - Landžius, kuris bu
vo ten nuvykęs su p. Rože Ali
šauskiene, gyv. 9 Hunting St., 
Cambridgė, Mass., kad pagel
bėti jai sutvarkyti visus reika
lus ir parsivežti sūnų Stasį A- 
lišauską, 21 metų amžiaus, at
vykusį iš tremties Vokietijos.

I UŽUMECKY - Ancevičiūtė, 
Aleksandra, gyv. Chicagoje.

VAIČIŪNAITE - Barčelienė, 
Julė, ir Vyras Barželis, Stanis
lovas.

VAINAUSKAS. Aleksandras, 
ir Kazimieras, iš Pumpėnų vai., 
Panevėžio ap.

VAIŠUTIS, Paulius, iš Žel
vos vai., Ukmergės ap., gyv. 
Toledo. Ohio.

VAIŠVILAITĖS. Malgosė ir 
jos sesuo, iš Kelmės vai., Ra
seinių ap., abi ištekėjusios už 
brolių Nausėdų, gyv.
>•

VAITKUS, 
Los Angelės, 
Street.

VALAITIS,
Mykolo, iš Ariogalos vai., Kė
dainių ap. Chicagoje.

VALAITIS, Stasys, sūn. Ta-

Chicago-

I

Petras, 
Calif.,

Kazimieras, sūn.

I

rūbus tremtiniams ap-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 E. Sth 8t., So. Boston, Man. 
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnlenč,
8 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Prot RaSt — Ona Ivaškienė,
440 E. Sth St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rait. — B.Cūnienč,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

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

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdart — Ona Krasauskas.

11 Springer St. So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — 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. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
PM protokolų raAtintnks.

•V. JONO EV. BL. PA6ALFINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juoaas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmlninkas — Pranas Tulelkte. 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot. Ra5t. — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.

Fin. RaAL — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. GriganariCius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sbNJ, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mase

i Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra g

SOUTH BOSTON CAFE i

gyvenęs 
Downrng

Vincas Balukonis. Savininkas.

258 Wesf kariny,

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

giai patarnauja.

South Bestai, Mkl

kas norite l«ltfytl feuktojs 
Caflfomijojė Namū^r kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

716 N. Van Ness Ave^ 
Hollyvood 38, Calif.

♦

GRABORIA1

YAKAVONIS
Fanerai Rome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-1580
—■ i i :■ ■' i »

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadw*y
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zalotskaa, F. E. Zalstskas 
Oratoriai Ir BateamuatojaL 

Patarnavimas dieną ir naktį 
KaptyCIa Bsrmsnlms Dykai

NOTART PUBLIC
TsL ŠOU Boston 0811 

ŠOU BootenMOB

I
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TEN, KUR LIETUVIAI AUKSĄ 

KASA IR MIŠKUS KERTA
rio pro.’.icijo je yra kokių šim
to mylių ežeras, vadinamas 
Ix>nglac, arba ilgasis ežeras. 
Aplink jį Įvairiuose miško kir
timuose gyvena apie 200 mūsų 

Vasarą gan smagu 
motoriniu laivu į sto- 
Temą gi visai kita pa- 
Vienintėlė susisiekimo 

“sniego automo-

Tai buvo dvi savaiti prieš lietuvių būrelį dainavimui per 
Velykas. Montrealyje lijo. Pas- radiją, 
kutinieji sniego likučiai pama- į Timminse atlaikiau vienoje 
žu nyko kai išvykau į Kanados bažnyčioje lietuviams pamal- 
Ontarijo provincijos žiemius das. į kurias susirinko gražus 
aplankyti ten miškuose ir auk- būrys, tiek seniau čia gyve- 
so kasyklose besidarbuojan- nančių, tiek neseniai atvyku- 
čius lietuvius, kurie neseniai šiųjų, 
atvyko iš Europos, ir aprūpin-I PRj£ HUDSONO ĮLANKOS 
ti jų dvasios reikalus. į Tarpe Cochrano miesto ir jant ne vienam

Pirmoji stotis

i vyrų, 
plaukti 
vyklrs. 
saka.
priemonė tai "smego automo
bilis’'. Iš viršaus visai panašus 
į karišką tanką, tik neturi pa
tranku nei kulkosvaidžių. Pir
mą sykį tuo sutvėrimu važiuo- 

tenka ožius 
Timminso Hudsono įlankos yra 4 lietuvių piauti. Ir man keliaujant tiek 

mieste. Tai didžiausias ir gra- miško kirtėjų stovyklos. Trau- prisigrūdo žmoniit, kad buvo- 
žiausias šiaurės Ontario mies- kinys eina čia tik du kartu per me tartum silkės bačkoje. Lai
tas. turįs apie 20,000 gyvento
jų. Aplinkui aukso kasyklos, 
o už jų tęsiasi milžiniški miš
kai, kuriuose tai šen tai ten 
išmėtytos kirtėjų stovyklos. 
Auksas ir miškas kaip tik ir 
yra to miesto augimo bei klės- tėjų stovyklos ar indėnų kai- 
tėjimo priežastys. mėliai.

Čia gyvena apie 10 vietinių! Čia tikra sniego karalija, 
lietuvių šeimų. Prieš karą jų Reikia klampoti jame iki juos- 
čia buv’o žvmiai daugiau, bet mens. Šalčiai sibiriški. Barakai

* e » . ni
karo meto didesni uždarbiai iš- gi pastatyti iš lentų. Tiesa, vi- o. 
viliojo juos į didmiesčius. ,duje barako dieną naktį kūre-į

, —- - narna krosnis. Iš jos einaPnes pat velvkas Timminso ...... .... ... . smarki šiluma, o nuo sienųlietuvių skaičius penkianopai ...................... ,_.... .. plečiasi saltis. Galima sakyti,padidėjo. Dėl blogo sezono su- . . . , , ..... ... , , , jog žmogui kambarvje sonasstojus miško darbams geroka , , . ..... ... .. svla, sonas sala .dalis ten dirbančių lietuvių vy- * _ A . .... . ,1 Bet nepaisant sniego nei sal-rų atvažiavo ir apsistojo ku
riam laikui mieste. Lygiai tuo 
pačiu laiku buvo atvežta iš Eu-i 
ropos apie 20 lietuvių į aukso 
kasyklas ir apgyvendinti mies-' 
to viešbučiuose. Timminsas ir 
jo prašmatnūs viešbučiai nie-i 
kad nebuvo matę tokio didelio; 
lietuvių antplūdžio, 
tuo metu žmogus 
kitą viešbutį tikrai pamanvtu-,^ ... , _ ... Šiame rajonemei atsidūręs kur nors Telsiuo-_ , .
se ar "Perlojos respublikoj”.

Besilankydamas pas Timmin
so vietinius lietuvius ponus A- 
leknavičius. Leimonus. Šarga-

buvo išmuštas (gal kas tyčia 
tai ppdarėL Tuo būdu gryno 
oro pūstelėjimai šiek tiek at
gaivindavo kratymo ir maši-

savaitę. Teko prie jo taikytis, mei, landas »rie kurio sėdėjau 
Paskutinė stovykla 156 mylios 
nuo Cochrano miesto. Kitos 
trys žymiai arčiau. Kraštas vi
sai negyvenamas. Geležinkelio
stotis yra ne kas kita kaip kir- nos dujų suerzintą širdį.

Pasiekus lietuvių stovyklas 
bloga nuotauca ir nuovargis 
dingdavo, kaip rūkas. Ten 
linksmi, smagūs, nežiūrint die
nos sunkaus darbo, pašnekė- 

; šiai su 
■ dainos 
Staiga 
kuriame 

’; kampelvje, 
3 Žemaitijoje.

- — - - runai

krikštytos stovyklos “Trakai”, dra8kyti. stovyklos 
“Ariogala” ir panašiai, tą tėvy-! —
nes pajutimą daro dar gyvesnį. buy^ p^-Vėlu.

INeįvardintas Palestinos miestas, kuris patruliuojamas trijų žydų 
Haganah karių, atrodo lyg Europos griuvėsių miestas. Jame vyko ara
bų su žydais susikirtimai ir tas liudija, kad ten nejuokais kariauja.

Sv. Antano Vienuolyno Pašventinimo 
Iškilmių Belaukiant

čio. lietuviai gerai žino, kad 
.čia ne Sibiras, bent tuo atžvil
giu, kad jie čia gerai valgo, 

i šiltai apsirengę, neblogai ap
mokami. tik laikinai dirba, o 
kas svarbiausia, už jų nugaros 
nestovi policijantai su “nagai- 

_ , i komis” ir durtuvais. Savo noruPatekęs ii jie čia atvyko, savo noru ir iš-l vieną ar į ..įvažiuos, kontraktui pasibaigus. 
; yra apie 90;

lietuvių vaikinų. Gyvenantieji 
arčiau Cochrano miesto sudarė 
krepšinio (basketbolo) koman
dą ir keletą sykių rungėsi su 
miesto rinktine. Miesto gyven-

. ■ IĮ—
sis ir keturi šoniniai. Tiek alto
rius, tiek koplyčios suolus ir 
visas zakristijos spintas daro 
žymi A. Da Prato' kompanija

į Bostone, Mass.
Šiuo metu labai pakilus kai

noms, koplyčios ir zakristijos 
įrengimas labai daug kainuos. 
Bet Tėvai Pranciškonai pasiti
ki savo Rėmėjų duosnumu, .ku- 

'rie iki šiol taip nuoširdžiai rė
mė visas jų įstaigas ir darbus 

_ ir kurie taip pat padės galuti
nai įkurti šv. Antano vienuoly
ną ir koplyčią.

Kadangi Lietuvos Pranciško
nų vienuolynas Kennebunk 
Port, Me. yra įkurtas ypatinga 
šv. Antano pagalba ir paveda
mas jo globai, aikštėje prieš 
viennolyną, vienas žymios ge
radarės aukomis, statoma šv. 
Antano didžiulė stovyla.

šv. Antano vienuolyną supa 
parkas, kuris per kurį laiką 
buvo kiek apleistas. Norėdami 
jį aptvarkyti, tėvai ir broliai, 
nuo maldos ir darbo atlieka
mu metu, jį valo. Taip kasdien 
ir rūksta įvairiuose kampuose 
degančių lapų ir sausų šakų 
krūvos... Parkas kasdien gra
žėja ir atvykusiems vienuolyno 
svečiams bus malonu pailsėti

dos. Mat, vieną pavakarę į sto
vyklą atgabeno dvi karvi pa- 

vyrais, jų juokai ir 8kersy Viena nusitraukė ir 
tikrai atgaivindavo. pab-go . VUkai čia
pasijusdavau tartum * varg4ė i

nOFS —ViSkS8 do bėgti eiero Unk’ prie 8to* mo Ventėje — Žolinėje,
AukžtaiUjoje, ar . Ant paslydo, su- piūčio 15 d. (sekmadienį), Lie-
Lietuvių gi pa- k]upo> vii^j apspito ir ėmė .tuvos Pranciškonai ruošiasi iš- 

. „ . i-------*—---- .—1 vyrai pa- kilmingai šventinti savo naują-Anogala ir panašiai, tą tevy-J^ atbėgo pagalfeon gy yienuolyną Ren.
T , . . ... ----- r— ------- Rado pusiau nebunk Port, Maine.Longlac apylinkes tai Ukrai suėslą Uipykę mii_,

laukinių žvėrių žvėrelių karali- . b « nutarė- “nei tau nei' Šventinimo apeigas atliks Į ja. Vasarą dažnas stovyklų Xi” j, įleido Pranciškon'* didelis prietehus;
svečias yra meška. Žiemą meš- karyėa hkučius į Supran-,ir darbl^ Portlandoi
koms sumigus, atsirado gaujos tokio felmfiko vyskupas J. E. Juozapas E. į

.---- — ---- .ian-!McCarthy, D. D. Iškilmėse da-i
įlyvaus ir pavyskupis J. E. Da-į 
i mėlius Feeney, D. D., didelis1 
Iškaičius kunigų ir svečių iš vi-į 
sos Amerikos. Ypatingai vie
nuolyno pašventinimu yra su
sidomėję Šv. Antano vienuoly
no Fundatoriai, Amžini Nariai 
ir Rėmėjai. Jiems bus malonu 
matyti atvykus į iškilmes, kaip 
jų sunkiu prakaitu uždirbti pi
nigai kilniam tikslui yra su
naudoti: įkurta Šv. Antano
šventovė — lietuviškas vienuo
lynas, kur Lietuvos Pranciško
nai gali toliau tęsti komunistų 
nutrauktą Lietuvoje religinį,

I 
I
I
J vilkų. Palyginus su meškoms 
į šie daug įžūlesni. Meškos, su- 
tikdamos žmogų, mandagiai 
lenkiasi iš kelio. Vilkai gi prie
šingai — pastoja kelią. Tik di
desniam būriui vyrų keliaujant 
jie pasišalina, 
nos metu! O 
naktis!

Ir taip yra 
ką besakyti

sielgimo, išalkę vilkai ir 
.dieną negali pamiršti.

VELYKOS AUKSO I 
KASYKLOSE

Velykų šventėms patekau į 
aukso kasyklas, 120 mylių į 
žiemius nuo Sioux Lookout, 
Ontario provincijoje. (Sioux y-

Švč. P. Marijos Dangun fimi-kultūrinį ir tautinį darbą. 
rug-», Vienuolyno pašventinimo pro

ga vienuolyno gražiame parke jr pasigrožėti šalia Vienuolyno 
įrengiama didinga Lietuvių Die-Jegančjo
na su tautiniais šokiais, daino
mis ir prakalbomis.

Tiek vienuolyno pašventini
mu, tiek Lietuvių diena yra su
sidomėję ir vietiniai gyventojai 
nelietuviai ir netoli vienuolyno 
esančio gražaus Kennebunk 
kurorto* vasarotojai, kurių tūk
stančiai kasmet čion suvažiuo
ja. Daugumas jų čia prie At
lanto 

įlas.

I

vandenyno turi savo

ta ir kitus sykj dideliam savo a ■ '“T“ ** *» »*»• *«**»•
nmĮtebUBl^agiiiHii vielų taKL.lTrT^„. "",R" **» ”“*** Sioux Lookout lietuviai ralk-
nadietę. kilimo anglę, visai gra- savo draugams sutinkąs vienas ..sa _ Mūgokitfe! Apie,. . , . . ... , . iius. Bet kai šie porą sykių pa-žiai dainuojant lietuvišką dai-f ... . ,, . eiliui kanadiečius zaidikus su-nelę Trijų seselių jauną bro- _ .. . vare i ožio ragą ir laimėjimo lėlį... Pasirodė esant seimos , °laurus sau ant galvos užsidėjo, motina, muzike ir dažnai kon-i..................... . ,tai žiūrovai visasi pakeitė savo certuojanti vietos radijo prog- . ......” . .. . . ° nuomonę lietuvių atžvilgiu,ramose. Susipažinusi su vietos .. . . °. ... . Kompanijos vyriausias direkto-lietuviais. susidurusi su atva-j . , . . ... .
žiavusiais iš tremties vyrais ir 
išgirdusi jų dainavimą, taip su
sižavėjo mūsų dainų skambu
mu ir melodingumu, kad pasi
ryžo ir pati išmokti, nors vie
nos dainos žodžius ir melodiją. 
Dabar ji rengiasi organizuoti

Irius — kurs lietuvius atsikvie
tė darbams iš Europos, paten
kintas šypsojosi ir nuoširdžiai 
plojo jų garbei.

DAR TOLIAU I VAKARUS
Iš Cochrano pasukau j vaka

rus. Netoli Fort William, Onta-

pats. nakties metu, nueiti į ki- vardą eina tokia pasaka: 
tą stovyklą už trijų mylių. Į- genai senai yrėsi visa virtinė 
vyko lažybos. Ant stalo atsigu- į valčių. Staiga prie vieno užsu

pę šimtas dolerių. Pasakyta, kįmo, nuo aukšto uolėto kran- 
padaryta. Apsiginklavo vyras pasipylė p keleivius akmenų 
ir išėjo. Tačiau nepraėjo nė 10(kruįa. Vargšai indėnai nepra- 
minučių, kai drąsuolis grįžo ir į matė kitos neprietelingos gen- 

i metęs į kampą ginklus susuko: tjęg užpuolimo ir kone visi žu- 
1 “Po šimts pypkių visos tos la- vo Tik vienam kitam pasisekė I - - “ ‘ - - - - - — - —

nepatikėtų, kad tame bjauria
me purve yra brangusis auk-

žybos! ir visi pinigai! Gyvybė pabėgti. Senai jau tai buvo. Ir 
už viską brangesnė”.

Ypač tuo metu vilkai neturė- na gausu, vos beprisimena tuos B

Mes Esame Tabokos Vyrai., 
Ne Medicinos Vyrai,.. 
Old Gold yra padaryti 

Pasilinksminimui!

Atlanto vandenyno 
bangomis... Ne vienas gal susi
gundys jame ir pasimaudyti.

šv. Antano vienuolynas — 
Provincijos Centras

Šv. Antano vienuolynas laiko 
'bėgyje išsivystys į didelį Lietu
vos Pranciškonų Šv. Kazimiero 
Provincijos Amerikoje centrą. 
Jame bus nuolatinė Provincijo
lo rezidencija ir čia taip pat 
koncentruosis visos Provincijos 
įstaigos.

Šių metų pradžioje į Šv. An
tano vienuolyną perkelta “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” redakci
ja ir administracija, kurią 
tvarko švenč. P. Marijos Nek. 
PrasMšjtafo Jinryi iš Put- 
nam, Conn. Seselės gyvena at
skiruose jo kambarių namuose, 
kurie rudenį buvo atremontuo
ti.

Vienuolyno rėmėjams, gera
dariams ir svečiams, remon
tuojamos atskiros patalpos — 
St. Clare’s Vilią, šiose patalpo
se Tėvai Pranciškonai netrū
kus pradės vesti ir uždaras re
kolekcijas vyrams ir moterims. 
Tuo būdu į vienuolyną atvykę 
svečiai galės ir pasilsėti ir kar- 

'tu atlikti rekolekcijas.
Įrengę St. Clare’s vilą, Pran

ciškonai mielai lauks savo 
brangiųjų geradarių, kurie iki 
šiol Lietuvos. Pranciškonams 
rodė tokį didelį palankumą ir 
juos duosniai rėmė.

Ypatingai laukiami visi at
vykstant į šv. Antano Vienuo
lyno ir koplyčios pašventinimo 
iškilmes, kurios įvyks Žolinėse, 
rugpiūčio 15 d.

Lietuvos Pranciškonai.

I 
I

vi-

Eina pasiruošimas
Šiuo metu šv. Antano 

nuolyne vyksta ssmarkus pasi- 
nuolyne vyksia smarkus pasi- 
mėms ir Lietuvių Dienai.

Kad buvusiąją Mr. W. Camp- 
bell rezidenciją labiau pritai
kius vienuolyno reikalavimams, 
ji iš vidaus yra pertvarkoma. 
Didesnieji namo kambariai yra 
dalinami į mažesnius. Valgo
majame kambaryje įrengiami 
nauji vienuoliški stalai; kori* 
doriuose — naujos durys, ku
riomis tuoj po pašventinimo iš- 

i kambariai bus

vie-

sas. Iš to purvo toliau jau iš- kilmių svečių 
plaunamas metalas, bet to dar- atskirti nuo kitų vienuolyno lt A. _ t_ __ _ t ♦ « f ■,! žvietiniai indėnai, kurių čia ga-ibo neteko savo akimis "“VU- 
Iš penkių tūkstančių svarų ak- 

jo geros akies ant lietuvių, dėl laikus. Bet vietos" vardas ir da- mens skeveldn*’ s**0’ Kaun4 
jiems iškirsto šposo - skriau- į^j. įspėja gyventojus saugotis. apie 20 gramų gryno auk-

' Iš tos vietos aukso kasyklas Vykstant man į aukso ka-
galima pasiekti tik lėktuvais. paSSk.Ž:
Jokio kito kelio nėra. Penkių 
mylių atstume' yra dvi kasyk
los: “Centrale Patricia” ir j . .
Piekle Crow”. Pirmojoje lietu- sileidęs > Pačias kasyklų gel-įyra skiriamas 

įmes, aukso, tačiau, nemačiau.'
18 ONTARIO Į KVEBEKĄ 
Vai d’Or apylinkėse, Kvebe-

I
tik apie 20 gramų gryno auk-

Dėl "Treat" vietoje “Treatment99 Rūkykite OLD GOLDS

“stenkis rasti ir man parvežti 
aukso bent vienam žiedui pa
sidaryti”. Bet, nors buvau nu-

kambarių.
Kadangi Šv. Antano vienuo

lynas pripažintas pilnutiniu 
vienuolynu — konventu, jame 
bus įvesta griežta popiežiška 
klausūra.

Ypatingas dėmesys yra krei
piamas į naujosios šv. Antano 

į koplyčios įrengimą. Koplyčiai 
i didžiausias ir 

gražiausias namų kambarys, 
buvusioji Campbell rezidenci
jos svečių priėmimo didžioji 

yra užsakyti

<<

vių yra 20, antrojoje 48.
Velykoms mažesniosios sto

vyklos vyrai atvyko į didesnią
ją. Čia visi drauge šventė gie- ko provincijoje darbuojasi še- Koplyčiai 

'Linksma diena mums šiose aukso kasyklose apie 100 penki meniški altoriai — didy- 
ir tai ne vienu, o net lietuvių. Vieni jų atvykę iš Eu-

dodami “
! nušvito” i , ___________ ______ . —
keturiais balsais.. Be abejo to-ropos prieš“ keletą mėnesių, ki- 
kia stipri, galinga vyrų gieda- ti antrą Velykų dieną. Vai d’Or 
ma pergalės lietuviška giesmė mieste yra apie 10,000 gyven- 
pirmą kartą suskambėjo Kana- tojų. Praėjusiais metai* pami- 
dos giriose. Tai patvirtino ir nėtas pirmas dešimtmetis nuo į 
vietiniai žmonės, kurių kuklus jo įsikūrimo. Taigi, nors gy-j 
būrelis dalyvavo pamaldose, ventojų skaičiumi nemažas

Didžiuma aukso kasyklose miestas, bet savo amžiumi dar 
dirbančiųjų vyrų atvyko 3 mė- tik “beibė”, kaip sako kanadie- 
nesius prieš Velykas. Kiti kiek čiai. Čia jau nuo seniau apsi- 
vėliau. Gyvenimas aukso kasy- gyvenusi ponų Didžiokų šeima 
klose patogesnis negu miško turi gražiausią ir moderniš- 
kirtėjų. Viename kambarėlyje kiausią judamųjų paveikslų sa- 
gyvena tik du vyru. Kamba- lę. Jie mielai patarnauja nau- 
riai švarūs. gerai apšviečiami jai atvykusiems savo tautie- 
ir apšildomi. Maistas irgi ge- čiams. Karts nuo karto, sek- 
ras. Darbas, tiesa, sunkokas, madieniais čia suvažiuoja apy- 
Ypač požemiai ir kurtinantis linkės kasyklų vyrai, rengia 
gręžiamųjų mašinų ūžimas da- susirinkimus, aptaria savo rei- 
ro nejaukų įspūdį.

Auksas kasamas požemio uo-Į Aplamai tariant lietuviai dar
iose. Išgręžus skyles, dinamitu bininkai savo sumanumu, 
sprogdinama uola. Paskui ak- darbštumu ir būdo kilnumu la-' 
menys kraunami į vagonėlius ir bei gražiai užsirekomendavo 
vežami į tam tikrą malūną, kanadiečių tarpe ir trumpu lai- 
kur vandenyje jie sugrodami į ku įsigijo jų pagarbos bei įver- 
miltus ir sumaišomi į skystą tinimo. - - .
tešlą - purvą. Kas nežino, tai į Kun. St Kulbis, S. J?

kalus ir gražiai pasilinksmina.
Dešinėj tipiškas veidas tai buvusio Vokieti* 

jos Kaiserio sūnus, Prince August Wilhelm. Jis 
sėdi denazifikacijos kaltinamųjų teismo kėdėj. 
Buvo rastas kaltu ir jam priteista 2 ir pusė metų 
darbo stovyklos gyvenimo ir po to per penkis me
tus mažos vertės tarnyba. Kairėj^ Dr. Emmy Die- 
mer, jo gynėja, Frankfurt teisme įrodinėja jo ne
kaltumą. Mainos rūbas margo svieto...


