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Korėjos fronte
vėl žygiuoja pirmyn

I

Jungt. Tautų pajėgos

Washingtonas. — Senato ko
misijai vėl pradėjus nutrauktą 
gen. Bradley klausinėjimą, 
jungtinio štabo viršininkas pa
reiškė, jog kariniu atžvilgiu dėl 
kinų nacionalistų pajėgų pa
naudojimo prieš komunistus nie
ko negalima būtų pasakyti, bet 
su sąlyga, jei į tas kovas nebū
tų įtraukti JAV daliniai. Tai 
padaryti gal ir ateisiąs laikas. 
Bet šiuo tarpu, Bradley nuomo
ne, to negalima daryti, nes da
bar nacionalistai patirtų tokius 
žmonių ir medžiagų nuostolius, 
kad būtų pakenkta pačiam 
Formozos saugumui. Pirmiau 
jie turį būti gerai apmokyti, ge
rai ginkluoti, tinkamai aprūpin
ti ir turėti gerą vadovybę. O ki
taip ne jie būtų JAV armijai 
parama, bet tektų juos remti.

Bradley pasisakė prieš Mac 
Arthuro nuomonę, kad jo prog
ramos vykdymas nebūtų parei
kalavęs žymiai daugiau kariuo
menės, aviacijos ir laivyno. O 
tuo būdu būtų buvę susilpnin
tos JAV pajėgos kitur. Palies
damas Europos klausimą, Brad
ley iškėlė, kad jos gynyba yra 
labai svarbi, nes Sovietai dar

žymiai sustiprėtų, jei prisijung
tų 300 milijonų jos gyventojų ir 
visą jos pramonę.

Kartu Bradley pažymėjo, jog 
yra pavojus, kad Sovietai gali 
pradėti puolimą Irane arba kur 
nors kitur, kaip Jugoslavijoj ar 
Indokinijoj. Vis tai yra pavo
jaus židiniai ir JAV privalo bū
ti pasiruošusios atremti agresi
ją, kur tik ji būtų

Dėl Korėjos karo
pradėta, 
štabo vir-

šininkas yra nuomonės, jog ga
lima tikėtis jo pabaigos, jei są
jungininkams pavyks dabartinę 
komunistų ofensyvą atremti. 
Karas galįs baigtis net be jokių 
derybų arba kinai galį įsileisti 
į derybas ir be Sovietų pritari
mo. Dabartine taktika siekiama 
su mažiausiais nuostoliais pa
daryti dižiausių nuostolių ko
munistams ir tuo būdu pasiekti 
derybų.

IRANE KRIZES NUOTAIKOS
Teheranas.— Apie 30.000 ira

niečių, nešdami mahometoniš- 
kas vėliavas, surengė triukšmin
gas demonstracijas prieš anglus 
ir amerikiečius. “Islamo Kovo
tojų” vadas Ghanadabati pareiš
kė, jog “lojalūs mahometonai 
britų banditus sumes į Persų į-

RAŠTAS VAKARŲ VOKETI- 
JOS KANCLERIUI

Gegužės 1 d. lietuvių, latvių 
ir estų šalpos organizacijų di
rektoriai pasiuntė Vakarų Vo
kietijos Kancleriui K. Adenau
eriui raštą, kuriame dėkoja už 
pabaltiečių pabėgėlių priglaudi
mą ir kartu prašo sudaryti są
lygas liekantiems pabaltiečiams 
Vokietijoje, kad jie galėtų išlai
kyti nepriklausomas savo reli
gines ir kultūrines institucijas. 
Taip pat prašoma ir toliau teik
ti įvairių lengvatų, siunčiant pa
galbą tremtiniams iš Amerikoje 
esančių organizacijų.

ANGLAI KARINIŲ PRIEMO
NIŲ, NESIIMS

Londonas. — Anglų atsakin
gi pareigūnai pareiškė, jog, 
JAV spaudžiant, anglai atsisakę 
minties iškelti Irane savo kari
nius dalinius. Taip pat anglai 
pasižadėję, prieš imdamiesi ko
kių griežtų priemonių, pasitarti 
su JAV.

Dėl demonstracijų Teherane 
vietos anglų ir amerikiečių 
sluogsniuose manoma, kad jos 
buvo sukurstytos komunistų, 
pasinaudojusių kraštutinių na
cionalistų įsisiūbavusiomis nuo
taikomis.

lanką, jei jie nenorės palikti 
kraštą.” Amerikiečių įsikišimą 
anglų naudai kalbėtojai pavadi
no durklo smūgiu iraniečių tau
tai į pečius. Kitame susirinkime 
mahometonų radikalai reikala
vo min. pirm. Massadegh mir
ties.

Sostinėj viešpatauja krizės 
nuotaika. Policija ir valdininkai 
budi dieną ir naktį. Gatvėse pa
truliuoja policijos raiteliai ir 
sunkvežimiai. Taip pat atvyko ir 
kariuomenė su 12 tankų.

Prie parlamento, pasirodžius 
min. pirm. Mossadegh, tarp 
kraštutinių nacionalistų ir min. 
pirmininko šalininkų įvyko 
smarkių susirėmimų, kurie buvo 
nutraukti tik įsikišus policijai.

Šachas esąs labai susirūpinęs 
padėtimi ir įspėjęs min. pirmi
ninką, jog jis savo kraštutiniš- 
kai nacionalistinėmis kalbomis 
ruošia kelią komunizmui.

Tokio. — Komunistų ofensy- 
va po didelių nuostolių žymiai 
nusilpo ir jie didžiojoj fronto 
daly traukiasi. Paskutinysis jų 
puolimas rytinėje fronto dalyje, 
tuojau atvykus amerikiečių pa
stiprinimams, taip pat sugniu
žo. Per šešias kautynių dienas 
komunistai neteko daugiau 
kaip 60.000 užmuštų ir sužeis
tų. Sąjungininkų nuostoliai per 
penkias komunistų ofensyvos 
dienas siekė 1618 užmuštų ir 
sužeistų. Komunistų masių puo
limą sąjungininkams pavyko at
remti tik labai smarkia pėstinin
kų ir artilerijos ugnimi, o taip 
pat nepertraukiamais aviacijos 
puolimais. Kai kuriomis dieno
mis aviacija atliko ligi 1.100 ko
vos skridimų ir B-29 bombone
šiai puolė priešą vos 300 jardų 
nuo savųjų pozicijų. Vis dėlto 
laikoma galimu dalyku, kad ko
munistai gali bandyti dar pra
dėti naują ofensyvą. Esamomis 
žiniomis, šiaurės Korėjoj ir 
Mandžiurijoj jie turi sutelkę a- 
pie 1 milijoną karių. Ypač tikė
tinas jų puolimas rytinėje fron
to Galyje, kur jie turi apie 130.- 
000 karių.

lų, kad ji tokias derybas norė
tų pradėti.

Šį pareiškimą Achesonas pa
darė ryšium su jo pavaduotojo 
Rush kalba, kurioje Rush nu
rodė, kad Peipingo vyriausybė 
yra “Sovietų kolonialinė val
džia’’ ir kad nacionalistų vy
riausybė daugiau atstovauja 
kinų tautos valią, kaip komu
nistai. Iš šių žodžių buvo daro
ma išvada, kad JAV visai pa
keitusios savo Kinijos politiką. 
Achesonas tai paneigė ir leido 
suprasti, kad Rush ne visai tik
sliai išreiškė savo mintį. Jis 
nurodė, kad derėtis tenka su 
tuo, kas atsakingas už esamą 
padėtį, šiuo atveju su kinų ko
munistais. Pačias derybas ga
lėtų vesti Jungt. Tautų vvr. 
karo vadovybe, kurią iš tikro 
atstovauja JAV, nes joms 
Jungt. Tautos yra patikėjusios 
Korėjoj aukščiausį karinį au
toritetą.

PATAIKYTI DU JAV KARO
LAIVAI

CUKRUS VOKIETIJOS IR 
PRANCŪZIJOS LIETU

VIAMS

Šiomis dienomis BALFas už
pirko 35,000 svarų smulkaus 
cukraus lietuviams tremti
niams. 30,000 svarų skiriama 
lietuviams Vokietijoje ir 5,000 

. svarų lietuviams Prancūzijoje.
Šalia to, ruošiamos dvi. drabu
žių ir avalynės siuntos Vokieti
jai ir Prancūzijai, kurios iš 
Nevv Yorko išeis birželio mėn.

STAIGUS POTVYNIS 
KANSASE

Hays, Kans. — Staigiai pa
tvinus Big Creek, buvo apsem
tas 8000 gyventojų turįs Hays 
miestas. Keletas asmenų prigė
rė ir didesnė dalis gyventojų 
buvo priversti bėgti iš namų. 
Vos dviejų pėdų gilumo Big 
Creek dėl didelio lietaus ištvino 
ligi mylios platumo ir vanduo 
pakilo ligi 15 pėdų.

su-
Tai 
bet 

ato-

VALST. DEPARTAMENTAS 
KINIJOS POLITIKOS 

NEKEIČIĄS 
Washingtonas. — Valstybės 

Departamentas pabrėžtinai pa
reiškė, jog netiesa, kad, po Mac- 
Arthuro atleidimo kilus dide
liam spaudimui, jis keičiąs savo 
Kinijos poilitką. Tuo, manoma, 
Valst. Departamentas norėjo 
paneigti senat. Tafto pareiški
mą, jog po MasArthuro atleidi
mo jis visiškai pakeitęs savo 
Tolimųjų Rytų politiką.

JAV PASIRUOŠUSIOS DE
RĖTIS SU KINŲ KOMU

NISTAIS

Washingtonas. — Valst. De
partamento sekr. D. Acheso- 
nas pareiškė, kad JAV vyriau
sybė yra pasiruošusi derėtis su 
kinų komunistais dėl Korėjos 
konflikto baigimo, bet kol kas 
iš antrosois pusės nėra ženk-

PASMERKTIEMS NACIAMS BAUSME
BUS ĮVYKDYTA

Frankfurtas. — JAV teismui 
atmetus 7 vokiečių karo nusi
kaltėlių prašymą, kad jiems bū
tų pakeista mirties bausmė, bu
vo likusi dar galimybė, kad 
jiems bausmę pakeistų JAV 
aukštasis komisaras. Bet ir auk
štasis komisaras atmetė jų ma
lonės praašymą, nurodydamas, 
kad pasmerktų nusikaltimai yra 
nepaprastai dideli. Grupės, ku-

T .aivyno 
jog kovos 
ir nakinto- 
apšaudant 

pakrašty

Washingtonas, — 
vadovybė pranešė, 
laivui “Nevv Jersey” 
jui “Brinkley Bars” 
rytiniam Korėjos
Wonsano uostą, jie buvo patai
kyti preso pakrančių baterijų. 
Žuvo du jūrininkai ir 12 buvo 
sužeista. Pastebima, kad pasku
tiniuoju laiku priešas yra susti
prinęs savo pakrančių artileri
ją.

rioms pasmerktieji priklausė, y- 
ra išžudžiusios apie 2 milijonus 
žmonių. Esesininkų gen. O. 
Pohl yra nubaustas už Varšu
vos gheto sunaikinimą, kur bu
vo išžudyta arba deportuota 
56,000 žydų. Kiti šeši nubausti 
už masines žudynes. Dabar pa
smerktųjų žmonoms pranešta, 
kad jos gali savo vyrus aplan
kyti paskutinį kartą. Šios sa
vaitės pabaigoj jie bus pakarti.

PAAUKŠTINTI KORĖJOS
KARO VADAI

VVashingtonas. — Prez. Tru
manas gen. J. A. Van Fleet pa
kėlė 8 armijos komanduojančiu 
generolu ir armijos generolu lei
tenantu. Taip pat gen. Įeit. E. 
H. Brooks pakeltas 2 armijos 
komanduojančiu generolu. Gen. 
major. W. M. Hoge korpuso ko- 
mandierium gener. leitenanto 
laipsny ir gen. major. D. O. Hi- 
ckey Tolim. Rylų komandos 
štabo viršininku gen. leitenanto 
laipsny.

SOVIETAI IR LENKIJA PA
SIKEIČIA TERITORIJOM
Varšuva. — Pranešama, kad 

Sovietai ir komunistinė Lenkija 
susitarė pasikeisti nedideliais 
savo teritojų plotais. Tuo būdu 
Sovietai gauna vieną jiems svar-

SUSPROGDINO 160 TONŲ 
T N T

Dugvvay, l'tah. — JAV armi
ja, vykdydama bandymus, 
sprogdino 160 tonų TNT. 
didžiausias sprogimas iš 
kada buvusių, išskiriant tik
minius sprogimus. Šiuo sprogdi
nimu buvo norima patirti, ko
kios įtakos panašūs sprogimai 
gali turėti požeminiams kari
niams įrengimams.

Sprogimo pasekmes žymėjo bų geležinkelių mazgą, o Lenki- 
įvairiuose nuotoliuose buvę in- ja — priėjimą Ukrainos naf- 
strumentai, bet apie jas viešai tos ir natūralinių dujų. Gyven- 
nieko nepaskelbta. tojai iš tų sričių bus perkelti.

Vyriausias Jungtinių Tautų vadas Lt. Gen. Matthew B. 
Ridguay tariasi su karo lauko vadu Lt. Gen. J a mes A. Van 
Fleet. Pasitarimas įvyko pirmose fronto linijose, raudonie
siems pradėjus pavasario ofenzyvą.

LIETUV IAI FREE EUROPE 
ORGANIZACIJOJ

Pereitą pirmadienį oficialiai 
pradėjo veikti Free Europe or
ganizacijos lietuvių skyrius. 
Nuolatiniais nariais čia yra 
min. V. Sidzikauskas,— pir
mininkas, dr. A. Trimakas — 
sekr., K. Bielinis — ižd. ir na
riai: P. Vanauskas ir M. Toliu
šis. Be to, patvirtintas J. Au-

IZRAELIS PAŽEIDUS JORDA
NIJOS SIENA

Amman. — Jordanijos vy
riausybė paskelbė, jog Izraelio 
karių dalinys prie Hebrono per
žengė sieną ir apšaudė Edna 
kaimą. Vienas gyventojas bu
vęs sužeistas ir nušauta keletas 
gyvulių. Jordanijos sargybi
niams pradėjus šaudyti, žydai 
pasitraukę. Apie įvykį Jordani
jos vyriausybė tuoj painforma
vo Jordanijos - Izraelio paliau
bų komisiją.

dėnas ir dr. Br. Nemickas. Šį 
ketvirtadienį įvyko visų jų ben
dras posėdis, o darbas prade
damas birželio 1 d. Lietuvos 
atstovybės būstinė bus New 
Yorke.

TITO REIKALAUJA IŠDUOTI 
PAVELIC

Belgradas. — Jugoslavijos 
vyriausybė pranešė, jog ji krei
pėsi į Argentiną, kad išduotų 
vokiečių laikais buvusį Kroati
jos valdytoją Ane Pavelic. Tito 
vyriausybė tvirtina, kad Pave
lic vadovauti ustachi karo me
tu išžudė 700.000 serbų ir žy
dų.

— Berlyno sovietinio sekto
riaus magistratas uždraudė 
šiame sektoriuje gyvenantiems 
vaikams lankyti vakarinių sek
torių mokyklas.

— Praėjusiais metais Euro
pą aplankė 302.000 amerikie
čių, išleisdami 225 milijonus 
dolerių.

Netoli Dugvvay, Utah, buvo susprogdinta 329.000 svarų dinamito. Kairėje jis prista
tomas į sprogimo vietą, dešinėje — pareng iamas sprogdinti.

LUPTOS ŽINIOS
• Čekoslovakijos vyriausybė įteikė JAV atstovybei protestą 

dėl “Laisvosios Europos Radijo” transliacijų, kuriose esą kursto
ma karo propaganda.

• Anglų užs. reik, ministeris H. Morrison atvyko į Vieną, 
kur tarsis su Austrijos vyriausybės atstovais.

• Gen. Eisenhoweris inspektavo Vokietijoje esančius oku
pacinius norvegų ir danų kariuomenės dalinius.

• Anglų vyriausybė įteikė komunistinei Peipingo vyriausy
bei protestą dėl nepagrįsto 48 anglų, kanadiečių ir amerikiečių 
suėmimo.

• Norvegijos parlamentas nutarė visoms ginklo rūšims ka
ro tarnybą pailginti ligi 12 mėnesių. Be to, visi pajėgūs vartoti 
ginklą gyventojai privalės kas metai atlikti 60-90 denų karo pra
tybas.

• Iš Japonijos į JAV grįžo pastaruosius 10 metų buvęs Mac 
Arthuro žinių tarnybos viršininkas gen. Ch. A. Willough. Po 
MacArthuro atšaukimo VVillough atsistatydino ir išeina į atsar
gą.

• Dėl aukštų pragyvenimo kainų Madrido darbininkai ruo
šiasi pradėti visuotinį streiką. Vyriausybė, apsidrausdama nuo 
galimų neramumų sutelkė Madride kariuomenės ir poliicjos 
dalinius.

• JAV vyriausybė uždraudė išvežti karinės svarbos medžia
gas toms Vakarų Vokietijos firmoms, kurios nelegaliai prekiauja 
su komunistiniais kraštais.

• žiniomis iš Rio de Janeiro, Argentinoj suimtas Dr. A. 
Richter, apie kurio tariamai nepaprastus atradimus atominės 
energijos srity neseniai pranešė pats prez. Peronas. Dabar esą 
paaiškėję, jog Richter jokių atradimų nepadaręs, o tik apgavęs 
Argentinos valdžią.

• Prancūzijos komunistų tarpe prasidėjo plataus masto ti- 
toistinis sąjūdis.
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PRIEVOLES PRAILGINIMU
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų bendradarbis Švedijoje)

Danų užsienio reikalų minis- 
teriui Ole Bjoem Kraft bevie
šint Anglijoje, kaip kokia 
bomba sprogo pranešimai laik
raščiuose, jog JAV reikalauja, 
kad Danija, kaip Atlanto pak
to valstybė, savo karinės prie
volės laiką nuo 10 mėnesių pa
ilgintų ligi 18. Dalykas buvo 
užantspauduotas slaptumo ant- 
spauda, užsienio reikalų minis
terija dabar pastatė visą rei
kiamą aparatą ant kojų ištirti, 
kuris iš žinančių ponų negalė
jo suvaldyti savo nasrų. Pra
ilginimo klausimas buvo vy
riausybės jau diskutuotas, bet, 
kol negrįš užsienio reikalų mi
nisteris iš festivalio Londone, 
tol jokių nutarimų nepadaryta. 
Komunistai, retsbundet (tei
sės sąjunga) ir radikale venst- 
re (radikalūs liberalai) be jo
kių abejojimų bus pribš tokį pa
siūlymą, o trys didžiosios par
tijos, kuriomis remiasi Atlan
to pakto politika, konservato
riai, liberalai ir socialdėmokra- 
tai, labai susimąstę prieš dide
les ekstra išlaidas, kurias ka
rinės prievolės prailginimo lai
kas iššauks, be to susidarys ir 
grynai praktinių sunkumų. Bet 
tos partijos yra pasiryžę nešti 
tos naštos dalį, priklausančią 
visoms Atlanto pakto valsty
bėms.

Prieš padarant galutinį nu
tarimą, danų užsienio reikalų 
ministeris tarsis ir su kitais 
Atlanto pakto nariais ir žiūrės, 
koks yra jų nusistatymas į 
Amerikos kreipimąsi. Atrodo, 
kad ir Norvegija, Prancūzija 
bei Olandija yra panašius para
ginimus gavusios. Tiesa, Nor
vegija jau viešai pareiškė, kad 
ji tokio kreipimosi iš JAV nėra 
gavusi. Be to, juk danų užsie
nio reikalų ministeris dalyva
vo ir Atlanto pakto kraštų pa
vaduotojų konferencijoje Lon
done, reikia tikėtis, kad ir ten 
jis išnaudos progą tinkamoms 
informacijoms gauti.

LDS SEIMAS

Š. m. birželio 3 ir 4 d. (sekmadienį ir pirmadienį) Šv. Juo
zapo lietuvių parapijoje, Waterbury, Conn., šaukiamas Ameri
kos Lietuvių Katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) 
metinis seimas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomis 
11 vai. rytą. Po pamaldų bus bendri pusryčiai atstovams-ėms 
Apie 1:30 vai. po pietų bus posėdžiai parapijos salėje. 6 vai. va
karienė ir šokiai. Vakarienės metu bus graži meninė progra
ma.

Kiekviena LDS kuopa siunčia vieną atstovą, jei nėra dau
giau dešimties narių, arba po vieną atstovą nuo kiekvienos de
šimties narių, jei yra daugiau; likutį virš dešimties narių laikyti 
pilna dešimtimi. Apskritys siunča po du atstovus. Atstovų įga- 
lojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių valdybos (dvasios 
vadas, pirmininkas ir sekretorius). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir pageidavi
mus.

LDS Centro Valdyba;

Pirmininkas Prel. Pr. M. Juras, 
Sekretorius Antanas F. Kneižys.

Suffolk 
Downs

N
-

Y'patingas Memorial Day (vykis 
(Trečiadienį, Gegužės 30 d.)

The TOMASELLO MEMORIAL HANDICAP 
Pridėta dar $7,500

Trijų metu amžiaus Vienos ir aštuntadalio
ir senesni mylios distancijos

Post Time 2:00 Double closes 1:40

No. 10

Komentuodamas šį ameri
kiečių reikalavimą danų dien
raštis “Politiken” rašo, jog, iš 
visko sprendžiant, taip jau be 
niekur nieko nepritars tam A- 
merikos vyriausybės norui. 
Savo laiku buvo labai sunku 
surasti reikalingų priemonių 
naujajai gynimosi santvarkai 
pravesti. Jeigu išlaidos dar pa
didės, reikia su dideliu susi
rūpinimu žiūrėti ir į raidą kito
se srityse. Per sunkios karinės 
naštos iššaukia didelius susi
varžymus civilinėje srityje. 
Kainos Danijoje dabar jau la
bai aukštos, ir tautos kantrybė 
vos vos netrūksta.

“Ekstrabladet” pažymi, kad 
amerikiečių kreipimasis yra 
suprantamas, bet, anot laikraš
čio, jis aiškiai rodo, kaip toli 
nuo tikrovės buvo Hedtofto 
vyriausybė ir buvęs užsienio 
reikalų ministeris Gustaf Ras- 
mussen, kai jie savo laiku pa
tiekė Atlanto paktą parlamen
tui svarstyti. Tada pabrėžė už
sienio reikalų ministeris, kad 
joks kraštas nebus spaudžia
mas aukoti daugiau, negu kad 
galima, ir kad dalyvaujantiems 
kraštams nebus ypatingų pa
reigų užkrauta.

“Information” pabrėžia, kad 
dabartinis 10 mėnesių karinės 
priemonės laikas yra pakanka
mas, jeigu jį tik gerai išnaudo
tų. Dabar tegalima tik teore
tiškai atsakyti, kada bus gali
ma sumobilizuoti daugiau ka
reivių ilgesniam laikui. Danų 
karinė apsauga stokoja kvali
fikuotų karininkų, o esantieji 
karininkai savo ruožtu nelabai 
suprantami tiek vyriausybės, 
tiek parlamento, tiek viešumos. 
Tarp kito ko trūksta ir vyrų, 
ir ginklų, ir instrukcijų išnau
doti dabar esantį laiką ligi pas
kutiniosios dienos. Jeigu būtų 
kaip reikia, tai per tuos 10 
mėnesių naujokai galėtų daug 
daugiau žinių įgyti, kai kuriais 
atvejais tiek, kiek ir per 18 
mėnesių.
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Užs. reik, viceministerių 
konferencija Paryžiuje, kaip 
kas dieną skaitome spaudoje, 
jau posėdžiavo daugiau kaip 
50 kartų. Bet dalykas nejuda 
iš vietos. Kas dieną kartojami 
tie patys, jau daug karių gir
dėti, argumentai, tai pati so
vietų atstovų propoganda. Vi
sa tai konferencija tokia tuš
čia ir negyva, jog net žurna
listai neturi ką veikti ir priver
sti prasimanyti kokią nors 
pramogą laikui paįvairinti.

Posėdžiai neprotokoluojami ir 
stenogramų nedaro, tačiau 
žurnalistai, neturėdami dau
giau ką veikti, apskaičiavo, 
kad dar per visus tuos posė
džius delegatai pasakė per 4 
milijonus žodžių. Į tą skaičių 
įeina ir Gromyko dažnai pa
vartotas grubus “’niet.”

Negalėdami savo skaitytojų 
kuo nors užimponuoti, jie yra 
priversti domėtis bent diplo
matų privačiu gyvenimu. Ste
bėdami delegatų nuotaikas, jie 
priėjo išvados, kad ši komedija 
neilgai betruks. Rusai per 30 
pirmųjų posėdžių, pasiūlius 
vakariečių diplomatams užsi
degti ami cigaretę, pareiškė 
nerūką. Tačiau 31 posėdyje vi
sų nustebimui jie pasirodė su 
cigarete dantyse, ir dargi su

Suomija kaltina buvusį Švedijos užsienio 
reikaly ministerį Guentherį

Teisybė, sako, visada aikš
tėn išlenda. Ateinančią savaitę 
pasirodo Helsinkyje agrarų 
partijos politiko Juho Niukka- 
nen memuarai “Žiemos karo 
krašto apsaugos ministeris pa
sakoja”, kurie, be abejojimo, 
iššauks nemažas diskusijas 
tiek Suomijoje, tiek Švedijoje. 
Niukkanen, kurs buvo krašto 
apsaugos ministeris suomių 
žiemos karo metu, gana aštriai 
polemizuoja su Vaino Tanner. 
Jis labai aštrus ir kritiškas 
prieš Švedijos, kaipo tarpinin
kės, įnašą.

Savo memuaruose Niukka
nen pabrėžia tą nuomonę, dėl 
kimios jis vyriausybėje kovojo 
jau kovo mėnesį 1940 m., t.y. 
kad Suomija neturėjo daryti 
taikos kovo 13 d., kada padėtis 
frontuose laikinai ir buvo pa
blogėjus. Suomija turėjo dar 
kurį laiką kovoti ir paskui pra
šyti Vakarų sąjungininkų pa
ramos. Tada viskas būtų atsidū
rę geresnėje padėtyje ir tai
kos sąlygos būtų buvę daug 
geresnės. Kad taika buvo pa
daryta tokioj nepatogioj padė
ty, priklausė, anot Niukkanen, 
nuo užsienių reikalų ministerio 
Tannerio nesugebėjimo ir Tan-

BALF PAGELBĖJO SULAI
KYTAM LIETUVIUI

Šių metų pradžioje BALFas 
gavo pranešimą, kad lietuvis 
tremtinys Stasys Budėjus su
laikytas Vokietijoje, kaip ne
kvalifikuotas imigracijai į A- 
meriką. Priežastis — tarnavo 
pirmosios Sovietų okupacijos 
metu į jų armiją įjungtuose 
buvusios Lietuvos kariuome
nės daliniuose. Gavęs tokį pra
nešimą, BALFas tuojau pada
rė atitinkamus žygius įrodyti 
sąlygas ir aplinkvbas, kurių 
verčiamas aplikantas buvo pri
verstas svetimiems tarnauti. 
Paduota apeliacija išspręsta 
teigiamai, ir aplikantui Budė
jui šiomis dienomis grąžinta į 
Ameriką įvažiavimo viza.

Čia paduodamas tik vienas 
pavyzdis. Panašių atsitikimų 
yra labai daug. BALFas sten
giasi visiems pagelbėti. BALF 
tarpininkavimo dėka daug pa
našių bylų išspręsta tremtinių 
naudai.

(Mūsų Europos korespondento) 
amerikoniška "Camel”. Žur
nalistai iš patyrimo žino, kad 
rusų nervingumas reiškia nu
matomą atšaukimą į Mask
vą..

Tačiau žaidimas vis dar vyk
sta. Kasdieną delegatai susi
renka reguliariai 4 vai. p. p. 
į posėdžių salę. Paprastai tarp 
6-7 valandos daroma per
trauka. Kaip posėdžių metu 
delegatai lyg gaidžiai šnairo
mis žiūri vieni į kitus, taip 
pertraukos metu prie kavos, 
gaivinančios sunkos, whisky 
ar vodkos šnekučiuojasi ir juo
kauja. Rusai, nežiūrint jų tau
tinio papročio gerai išgerti, 
čia nori pasirodyti blaivesni už 
vakariečių delegatus. Taip pat ir 
laike posėdžių, kada Vakarų 
delegatai dėl Sovietų užsispy
rimų turi karštomis kalbomis 
išdžiovintas gerkles dažnai 
drėkinti vandeniu, rusai, prie
šingai, dar nepabandė posė- 
didžių salėje paryžiško van
dens.

Posėdžių metu Vakarų dele
gatai dažnai užgulę bloknotus 
daug rašo ir daro aktuose at- 
žymėjimus. Taip pat ir Gro
myko dažnai kažką žymisi 
bloknote. Tačiau, kaip žur
nalistai pastebėjo, iš nuobodu
mo jis bloknote braižinėja ir 

nerio didelio priklausomumo 
nuo švedų politikos.

Ypač daug kritikos susilau
kia buvęs tada švedų koalici
nės vyriausybės užsienio rei
kalų ministeris Guenther. Kai 
kovo mėn. pradžioje 1940 m. 
Vakarų aliantai pareikalavo 
tranzito kariuomenei ir karo 
medžiagai tfėKper Švediją, tiek 
Norvegiją, “švedams pradėjo 
kaisti ausys,” rašo Niukkanen. 
“Švedų vyriausybė dabar dėjo 
visas pastangas tos Vakarų a- 
liantų paramos atsikratyti ir 
darė į mus spaudimus, kada 
mes, neatsižvelgdami į jokias 
sąlygas, kuo greičiausiai dary
tume taiką, o p. Guenther ne- 
persiuntė Maskvai nė vienos 
suomių paklausimo notos”. 
Autorius taip pat pabrėžia, kad 
ir dar vieną kartą Guentheris 
nepersiuntė suomių vyriausy
bės notų Švedijai, “nors tatai 
jam buvo pavesta.”

Vienas iš pagrindinių Niuk
kanen knygos motyvų yra te
zė, kad Švedija į Suomijos-Ru- 
sijos taiką žiūrėjo perdaug iš 
savo požvilgio, kitas gi, kad 
Tanneris buvo tempiamas už 
švedų politikų virvelės. Ta pa
čia proga primena Niukkanen, 
“kad ir vyriausias karo vadas 
(juo tada buvo Mannerheimas) 
siūlė stengtis ieškoti kito tarpi
ninko, o ne Švedijos, nes švedų 
interesas buvo išgelbėti savo 
kailį. O tokiu tarpininku Man
nerheimas buvo numatęs 
JAV.”

Dykai išbandymas
REl MATIŠKU SKAUSMU 

ARTHRHTS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų 
išlaidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai skaitytojams šio laikraščio 
Mes kviečiame jus pabandyti juos 

be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntini 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas (jaunama 
pagalba, gražinkite likusią dali ir 
už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIUSKIT PINIGU. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai j:

ROSSE PRODI CTS CO..
Dept X-3

27®S FarvelI Avė., Chicago 45, UI. 

nesąmoningai piešia įvairias 
figūras. Dažnai Gromyko laike 
kitų delegatų kalbų žvalgosi po 
salės lubas, kurios išpuoštos 
mitologinėmis figūromis, vaiz
duojančiomis karą ir taiką. 
Viršum Sovietų delegacijos lu
bas puošia piešinys, vaizduo
jantis piktą leopardą, kurį jau
na graži moteris su arfa ra
mina.

Kada išvargusiems delega
tams posėdžio metu įneša jiems 
skirtą korespondenciją, visoje 
salėje užviešpatauja mirtinė 
tyla — visi susidomėję skaito 
korespondenciją. Žurnalistai 
tą valandą praminė tikrąja 
“taikos konferencija.”

43 RESPUBLIKONAI REIKA
LAUJA ATLEISTI

ACHESON.y%
Washingtonas. — Atstovų 

rūmų 43 nariai respublikonai 
pasirašė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama tuojau pat atleisti 
Valst. Departamento sekr. 
Achesoną ir “pakeisti jį visuo
menės pasitikėjimą turinčiu as
meniu.” Šis atleidimas turįs 
prisidėti prie tautos vienybės 
sustiprinimo ir realistinės už
sienio politikos, kuri laiduotų 

teisingą ilgalaikę taiką.
Respublikonų vadovybė šiai 

rezoliucijai pritarusi.

Žemės drebėjimas Italijoj

Teramo. — 35.000 gyvento
jų turinčiame Teramo mieste 
buvo jaučiamas gana stiprus 
žemės drebėjimas. Apgriauta 
nemaža namų, bet žmonių au
kų nėra.

ELEKTROS 
JĖGA
NAUJOSIOS ANGLIJOS 
STIPRIAUSIOJI PAJĖGA

electric light and power companies 
OF NKW ENGLAMD ( I
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BUVO PASITRAUKUS Iš DARBO
i

Mirdamas atskleidė paslaptį

Šiomis dienomis Prancūzijo
je, sulaukę žilos senatvės, mi
rė Henri Latour. Jis ilgus me
tus gyveno atsiskyrėlio gyve
nimą viename nuošaliame kai
me. Paryžiaus kriminalinė po
licija, išgirdusi apie jo mirtį, 
paskelbė gedulą.

Maždaug prieš 25 metus La
tour buvo laikomas geriausiu 
detektyvu visoje Prancūzijoje. 
Nė vienas su juo negalėjo ly
gintis. Paslaptingiausius nusi
kaltimus jis išaiškindavo, ir nė 
vienas nusikaltėlis iš jo rankų 
negalėjo pasprukti. Tačiau vie
ną dieną jis baigė karjerą, pa
sitraukdamas į privatų, nuo
šalų gyvenimą. Niekas negalė
jo suprasti, kodėl jis tai pada
rė.

Prieš 25 metus Šiaurės Af
rikoje įvyko baisus nusikalti
mas — piktadariai nužudė se
nyvo amžiaus vyrą ir jo žmo
ną. Vietos policija suėmė vie
ną įtariamą asmenį, tačiau kai 
kurios aplinkybės vertė paabe
joti jo kaltumu. Policija krei
pėsi į Paryžiaus kriminalinę 
policiją, prašydama atsiųsti 
prityrusį detektyvą ištirti įvy
kį. Buvo pasiųstas Latour. Jis 
įvykį ilgai tyrė ir priėjo išva
dos, kad suimtas nėra žudikas, 
o kartu ir susekė, jog apylin
kėje siaučia plėšikų gauja, ku
rių vadą ir kelis narius tuojau 
suėmė ir su įrodymais perda
vė teismui. Nusikaltėliai buvo 
nuteisti. Teismo pirmininkas 
viešai pareiškė Latour padėką 
ir jis grįžo į Paryžių.

yaujoji Anglija taip gausiai prisideda prie visos 

gerovės vien tik dėl to, kad ji tori dabar gausiau elektros

negu kada nors seniau. Nuo 1945 Naujosios Anglijos elektros 

įiųonių pajėgumas padidėjo 41%. Dabar vėl nauji 1951 

ir 1952 metų padidinimai pakeis elektros gamybą 61%.

Niekad pirmiau šitam kraštui nebuvo parūpinta tiek 

daug elegtros jėgos tokiu trumpu laiku.

Tas įrodo Naujosios Anglijos elektros .įmonių 

pajėgumą visuomenei patarnauti.

Grįžęs į Paryžių, jis atėjo į 
savo įstaigą ir, prisistatęs vir
šininkams, įteikė atsistatydi
nimo raštą. Nuo tos dienos jo 
niekas daugiau nematė nei po
licijos, nei nusikaltėlių tarpe. 
Jis išvyko į nuošalų kaimą ir 
pragyveno 25 rtietus niekam 
nesirodydamas.

Dabar, po 25 metų jam mi
rus, paaiškėjo jo pasitraukimas 
iš viešojo gyvenimo. Šiaurės 
Afrikoje nužudęs šeimą žudi- 
das buvo jo tikras sūnus, kurį 
jis pats suėmė ir perdavė tei
singumo organams. L.

PRATĘSĖ ECA PLAN.|i 
VIENERIEMS METAMS

Prieš kurį laiką BALFas ir 
kitos JAV valdžios pripažintos 
Amerikos šalpos organizacijos 
gavo pranešimą, kad nuo š. m. 
liepos 1 d. panaikinamas pagal 
Marshallo planą priimtas Eco- 
nomic Cooperation Adminis- 
tration potvarkis, kuriuo pasi
remiant apmokama toms orga
nizacijoms daiktinių siuntų jū
rų transporto išlaidos. Kadan
gi tremtinių šalpa dar tebėra 
labai aktualus reikalas, visos 
šalpos organizacijos, kurių 
tarpe ir BALFas, padavė ape
liacijas atitinkamoms valdžios 
įstaigoms Washingtone prašy
damos ECA planą dar pratęsti 
bent metams laiko, šiomis die
nomis gautas oficialus praneši
mas, kad minėto ECA plano 
pratęsimo klausimas išspręs
tas teigiamai ir planas pratęs
tas iki 1952 metų liepos 1 d.

r
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APSUKTAS LAZDOS GALAS
Žodis gali būti kaip lazda—dviems galais. Kai vienu ką nors 

nuplieki, tai gali pasitaikyti, kad ir pats gausi į kailj apsuktu 
kitu galu. Šiomis dienomis taip atsitiko generalisimiausiam Sta
linui.

Lygiai prieš dvyliką metų jis yra kalbėjęs apie kolektyvinį 
saugumą. Stalinui jis buvo reikalingas prisidengti nuo Hitlerio. 
Nors abu bičiuliavosi, bet vienas antru nepasitikėjo ir šiuo tuo 
skyrėsi. Stalinas stojo už kolektyvinį saugumą, o Hitleris įtiki
nėjo, kad kiekvienas kraštas privalo tik save ginti. Aišku, kad 
kiekvieną valstybę skyrium jam būtų buvę lengviau sudoroti: 
ir tą pačią Sovietų Sąjungą. Stalinas tada ir pasakė, kad “pa
likti kiekvienam kraštui tik pačiam gintis, reikštų nusileisti ag
resijai”. Paslinkus tik keliems mėnesiams, jis užėmė Baltijos 
kraštus, kurie norėjo laikytis nuošaliai didžiųjų ginčų, ir dar 
pridėjo: “Sovietų saugumas reikalauja turėti ten 
savo karines bazes.” O iš tų bazių greitai atsirado “sovietinės 
respublikos."

Po karo Stalino grobuoniški apetitai dar labiau išaugo. Da
bar kolektyvinis saugumas Maskvai jau nebebuvo paspirtis, o 
kliūtis. Kai Jungtinės Tautos kėlė mintį visiems nusiginkluoti ir 
bendrai rūpintis visų saugumu, tai Stalino veto užkrto tam ke
lią. Užkirstas buvo kelias ir taikos sutartims su Vokietija, Aus
trija, Japonija. Stalinas nepanoro jokios sutarties, kuri rištų jam 
rankas.

Sovietų vyriausybė tai aškiai parodė, prikibdama prie 
parengtos sutarties su Japonija. Vašingtonui įteiktoje notoje pa
reikalavo, kad ta sutartis nebūtų užbaigta be Sovietų Sąjungos 
ir komunistinės Kinijos veto. Be to, ji turinti būti taip surašyta, 
kad Japonijai nebūtų teikiama jokios apsaugos iš šalies. JAV 
vyriausybė į tai atsakė paties Stalino žodžiais: “palikti kurį 
nors kraštą tik pačiam gintis, reikštų nusileisti agresijai”. Primi
nė dar ir veto, kurio dienos jau pasibagė, nes Sovietų Sąjunga 
ligi šiol tik piktam jį naudojo. Piktus sumanymus Maskva turėjo 
ir nepadedama JAV grumtis su Japonija. Kovojo iš viso tik še
šias paskutines dienas, o prisigrobė už visus karo metus.

Jei Japonija būtų palikta tik pati save ginti, Sovietų sau
gumas pareikalautų turėti ten savo penktąsias kolonas ir kari
nes bazes. O iš tų bazių tuojau atsirastų “sovietinės respublikos”. 
Laimė tiktai, kad lazdos galas jau atsisuko prieš patį suktąjį 
Maskvos diktatorių. Reikia tikėtis, kad jis neteks ir tos lazdos, 
kuria dar valdo ir žudo užgrobtus Baltijos ir kitus kraštus.

Gautomis iš Lietuvos žinio
mis, vėl prasidėjo dideli žmo
nių trėmimai. Šį kartą patys 
bolševikai to neslepia, tik skel
bia, kad iš Lietuvos darbinin
kai savanoriškai vykstą prie 
Volgos-Dono kanalų statybos. 
Iš tikrųjų yra kitaip. Maskva 
įsakė Lietuvoj parinkti iš ne
patikimųjų tarpo 100.000 dar
bininkų ir juos išvežti prie 
kanalos statybos darbų. Pir
mieji darbininkų transportai iš 
Lietuvos jau išvyko. Artimiau
siu laiku numatoma įvykdyti 
žmonių išvežimą “virš plano”. 
Taip pat iš Lietuvos miškų bus 
išvežta didelis kiekis rąstų, 
reikalingų kanalo statybai. Ta 
proga Stalinui tarnaująs LT
SR mokslų akademijos narys 
dr. K. Bieliukas plačiai pro
paguoja statomo Volgos-Dono 
reikšmę: “Elektra ars ir sės, 
elektra derlių ims. Maskva 
taps 5 jūrų uostu: Baltijos, 
Kaspijos, Azovo ir Juodosios. 
Tai statyba, kuri mus dar la
biau priartins prie visų mūsų 
tikslo — komunizmo.”

Ne kitaip yra ir kitose So
vietų respublikose, kur taip 
pat ieškomi darbo vergai ir 
siunčiami prie Volgos-Dono 
kanalų statybos, kuri bus ap
laistyta nekaltų žmonių krau
ju.

Pagal Stalino planą, 1952 
metais Volgos-Dono kanalas 
turi būti jau pastatytas, kad 
juo galėtų plaukioti dideli lai
vai.

Volgos - Dono kanalo staty
bos mintis nėra nauja. 16 am
žiuje turkai karo su rusais me
tu suko galvą, kaip sujungti 
Volgą su Donu, kad galėtų 
laisvai judėti Europos Rusijo
je. Turkų sultonas Selim II, 
pradėjęs kanalo statybą, susi
dūrė su tokiais techniniais ir 
klimatiniais sunkumais, kad 
jam teko tuojau visą darbą 
mesti ir su kariuomene grįžti 
atgal.

Taip pat ir Petras Didysis 
bandė sujungti Volgą su Do
nu. Jo tikslas sujungti tas dvi 
svarbias upes nesiribojo tik 
kariniais sumetimais. Čia jis 

įžiūrėjo didelę svarbą preky
bai, turint pigų ir gerą susi
siekimą su kitais kraštais. Jo 
įkurtas Petrapilis turėjo būti 
“langas į Europą”, gi Volgos- 
Dono kanalas ture j > būti “lan
gas į pietus”. Tačiau dėl tech
nikinių priemonių stokos Pet
ras Didysis to kanalo neiška
sė.

Po to Rusijos carai gavo 
dar per 30 Volgos-Dono kana
lo projektų, tačiau nė vieno 
jų dėl įvairių priežasčių nega
lėjo įvykdyti. Vėliau carai tu
rėjo kitų rūpesčių ir kanalo 
projektavimas sustojo iki šiol.

Tuojau po revoliucijos Leni
nui įkrito į galvą mintis pasta- 
ty ką nors didingo ir būtent 
Volgos-Dono kanalą. Bet nuo
latiniai Sovietų vidaus sunku
mai, sugriautas ūkis ir menki 
finansai neleido darbų pradė
ti. Nuo 1925 iki 1929 metų 
buvo dirbama prie kanalo pro
jektavimo. Stalinas, skelbda
mas penkmečių planus, kas
kart įrašydavo kanalo staty
bą, kaip vieną iš svarbiausių ir 
skubiausių darbų. Šiandien jau 
visi projektai paruošti, ir Sta
linas paskelbė pradedąs Vol

Lietuvos lauku kryžius, kurį nugriovė svetimų atėjūnų rankos.

gos - Dono kanalo statybą, 
kartu nustatydamas baigimo 
terminą 1952 metus.

Šio kanalo statyba yra ne
paprastai sunki, nes Dono van
duo yra daug aukščiau už Vol
gą. Aukščių skirtumas yra 
per 88 metrus. Maždaug ties 
Stalingradu šios abi upės la
biausiai yra priartėjusios ir čia 
Dono vanduo stovi aukščiau 44 
metrus. Dėlto teks supilti ne
mažą aukštų pylimų ir kanale 
pastatyti didžiulių šliužų van
dens pakėlimui. Jų numatoma 
13. Kanalas bus 101 kilometrų 
ilgio. Didžiausias pylimas bus 
supiltas prie Zimlianskaja ir 
padarytas tvenkinys. Užtven
kus vandenį, apie tą vietą pa
sidarys didžiulis ežeras, kuriam 
davė pavadinimą “Donskoje 
More”.

Šiuos sunkumus žino ir Sta
linas, bet jis užsispyręs būti
nai tą projektą įgyvendinti. 
Šalia jau minėtų karinių bei 
ūkinių sumetimų jis turi šiuo 
atveju ir asmeninių. J senatvę 
jis yra apsėstas minties, kad 
turi padaryti ką nors labai di
dingo, kas jo vardą ne tik įam
žintų, bet ir iškeltų aukščiau 

už kitus garsius vardus. Ir šiuo 
atveju jis nori padaryti kon
kurenciją ne tik Petrui Didžia
jam, bet gal net daugiau so
vietiniam “Mahometui” Leni
nui, kurio šešėly jis vis dar 
daugiau ar mažiau jaučiasi te
besąs. Tad jam labai norisi pa
daryti tai, ko neįstengė pada
ryti Leninas.

Šios ambicijos Staliną ir ska
tina Volgos-Dono kanalą ne tik 
kasti, bet ir skubėti, nes jis 
norėtų dar sulaukti savo tri
umfo, o čia jau ne tik senat
vė, bet, kaip kalbama, ir ligos 
jį graužia.

Žinoma, techninis Sovietų 
pajėgumas ir šiandien yra 
menkokas, ypač tokiems pro
jektams įgyvendinti. Ir ši ap
linkybė privertė Sovietus rem
tis ne tiek technika, kiek savo 
valdomų žmonių masėmis. 
Trūkstamas technines priemo

LIETUVA PAAUKOTA MARIJOS 
ŠIRDŽIAI

Sekminių švenčių proga į 
Romą suvažiavę visi tremtyje 
esą lietuviai vyskupai pami
nėjo Karaliaus Mindaugo 700 
metų krikšto ir 25 metų Lie
tuvos Bažnytinės provincijos 
įkūrimo sukaktis. Ta pačia 
proga Lietuva buvo iškilmingai 
paaukota Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai.

Iškilmės buvo pradėtos šv. 
Mišiomis, kurias Romos Lietu
vių šv. Kazimiero kolegijos 
koplyčioje aukojo J. E. Kauno 
arkivyskupas metropolitas Juo
zapas Jonas Skvireckas, asis
tuojant mons. Razminui ir 
kun. Avižai. Po šv. Mišių ko
legijos dvasios tėvas kun. Bal
čiūnas perskaitė ganytojinį 
Lietuvos vyskupų laišką, ku
riame iškeliami du, Katalikų 
Bažnyčios vystymąsi Lietuvo
je nulėmusieji, įvykiai: prieš 
700 metų įvykęs karaliaus 
Mindaugo krikštas ir prieš 25 
metus įvykęs Lietuvos Bažny
tinės Provincijos įsteigimas. 
Minint šių įvykių suakktį, Lie
tuvos vyskupai ryžtasi sudėti 
mūsų kenčiančios ir žudomos 
Tėvynės ateitį į Dangiškosios 
Motinos rankas, paaukodami 
ją Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Išklausę ganytojinį laiš
ką, visi iškilmių dalyviai su

nes jie nori pakeisti žmonių 
darbo jėga.

šių darlx> rankų sutelkimą, 
kaip ir kitais atvejais. Sovietai 
sprendžia labai paprastai —su
mobilizuodami darbo vergus. 
Tuo būdu šis Stalino užsimoji
mas virsta tikru pasmerkimu 
šimtam tūkstančių Sovietų val
dinių, nes darbo ir gyvenimo 
sąlygos, kokiose tie Sovietų 
darbo vergai dirba ir gyvena, 
mažai palieka vilčių iš šio pra
garo išeiti gyvam. O šis pa
smerkimas lietuvius ir kitas 
Pabaltijo tautas dar skaudžiau 
paliečia, negu kitus Sovietų gy
ventojus. Vy kdydami savo ge
nocido politiką. Sovietai už
simoję juos čia kuo plačiausiai 
panaudoti, siekdami ir tą jiems 
nepatikimą elementą sunaikin
ti ir tuo pačiu metu dar su
naudoti jų darbo jėgą savo pla
nams vykdyti. L.

klaupę savo mintimis sekė 
priešakyje klūpančių visų ke
turių lietuvių vyskupų drauge 
kalbamą pasiaukojimo aktą.

Po religinės iškilmių dalies 
gražiai išpuoštoje kolegijos sa
lėje įvyko Mindaugo krikšto, 
Lietuvos Bažnytinės Provinci
jos įsteigimo ir J. E. Kauno 
arkivyskupo metropolito ar- 
kivyskupavimo sukakčių minė
jimas.

Po trumpo atidarymo žo
džio, kurį tarė vysk. Padols- 
kis, pirmasis kalbėjo ministe
ris Lozoraitis. Kalbėtojas kvie
tė visus šios reikšmingos die
nos proga pakartotinai išreikš
ti mūsų ištikimybę Bažnyčiai, 
Šv. Petro įpėdiniui Popiežiui 
Pijui XII ir mūsų vyskupams. 
Po vysk. Brizgio ir vysk. Bu
čio žodžių, kuriais buvo iške
liamas pirmojo Lietuvos Arki
vyskupo Metropolito asmuo ir 
jo nuopelnai, prof. Ivinskis 
skaitė turiningą paskaitą, su
gretindamas karaliaus Min
daugo krikštą ir Kauno Baž
nytinės Provincijos įsteigimą 
bei iškeldamas abiejų faktų 
reikšmę Lietuvos istorijoj.

Meninę minėjimo programos 
dalį išpildė kun. S. Senkaus 
vadovaujamas kolegijos choras.

PAULIUS Julius
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Dėdės kalba mane užgavo.
— Nusprendžiau ir padarysiu! Atleiski, dėde, bet 

kitaip negaliu. Pasiilgau namų—tos provincijos. Šita jū
sų globa pasidarė per sunki: per daug čia kombinaci
jų!

Dėdė žiūrėjo, išpūtęs akis, o aš atsikėliau ir išė
jau. Tada atsiminiau, kad neturiu kelionei pinigų. Grį
žau. Man priklausė dar algos dalis. Dėdė vaikščiojo ir 
rūkė susinervinęs.

— Nieko nebus, negausi ir nevažiuosi! — piktas 
nuėjo į savo darbo kambarį ir užsirakino.

Laukti ilgiau nebegalėjau. Buvo perdaug slopu ir 
sunku. Reikėjo kur nors keliauti, prasiblaškyti. Bet— 
pinigai, pinigai! Galėjau ką nors parduoti, bet kaip? 
Nepatogu. Tada atėjo išganinga mintis.

Klebonas buvo ramus, kad aš neišvažiuosiu. Negi 
“zuikiu” sėsiu į traukinį. Vieną kartą išmes ir sugrąžins. 
Pro virtuvę tyliai išslinkau į kiemą ir,, kad jis pro savo 
langus nematytų, mažom gatvelėm išėjau į miesto aikš
tę, iš ten — įsmukau pas Ivaną.

Jis, išgirdęs mano sprendimą, valandėlę susijaudi
no, paskui pradėjo kaip vaikas juoktis. Jo nuoširdumas 
mane pribloškė: prižadėjo nupirkti antros klasės bilietą 
ir viskuo pasirūpinti. Tuoj sudarė planą, kaip mane “iš
vogs.”

Klebonijoje niekas manimi nesirūpino ir pati nie
kur nesirodžia. Skubėdama dėjau savo daiktus ir ren
giausi.

Naktį sutartu laiku mano daikteliai iškeliavo per 
langą, juos paėmė Ivano liokajus. Pati buvau manius iš
eiti per virtuve, bet atrodė, kad šeimininkė dar nemie

ga, gali susidomėti, ko varstosi durys. Pasirinkau tą 
patį langą. Kai Ivano liokajus dingo už kampo, tyliai 
persisvėriau ir nušliaužiau žemyn. (Mano kambarys bu
vo žemai). Išlipus uždariau langą, kad atsikėlę greit ne
pastebėtų, ir pasieniais nuslinkau į gatvę. Ten manęs 
laukė uždengta karieta.

Prasivėrė durelės, ir mane pasitiko besišypsąs Iva
no veidas. Taip, mane laimingai išvogė, kaip tos pasakos 
karalaitę. Suprunkštė arkliai, sudundėjo akmenys. Iki 
traukinio dar buvo daug laiko. Bemiegė naktis turėjo 
mane išlydėti į kelionę.

Karieta pasuko į jo namus. Ten viskas buvo pa
rengta lyg puotai.

— Ir kam visa tai?—klausiau Ivaną.
— Jum, Anna Leonovna, kad atsimintumėt mūsų 

miestą.
Buvau tokia trapi tą vakarą, lyg* porcelano indas. 

Atrodė, visa giliai paliečia mane, ir aš galiu pravirkti, 
šitaip išvažiuoti iš savo dėdės? Kodėl dažnai taip šalta 
artimųjų namuose, o svetimuose randi tiek daug širdies. 
Veidrodyje pastebėjau išblyškusį savo veidą ir netvar
kingai sudėtus plaukus. Tom gėlėm ir stalui lyg nepri
tiko mano apdaras ir šukuosena. Kai norėjau pasitai
syti, Ivanas atlaidžiai nusišypsojo. Tada jo akyse pa
mačiau gerą draugą, kuris toli palieka visus formalu
mus ir moka širdim į širdį pažiūrėti.

Kokį ketvirtį prieš traukinio išėjimą išvažiavome į 
stotį. Jau viskas buvo sutvarkyta: bagažas pasiųstas, 
bilietas nupirktas.

Ivanas pats nuvedė į vagoną, sudėjo daiktus. Sto
tyje jau skambino ir švilpė, o jis dar lūkuriavo. Ir kai 
traukinys pajudėjo, jis tvirtai suspaudė man ranką ir 
staiga iššoko laukan.

Lange mosavau nosinaite. Jis stovėjo aikštelėje lyg 
įkaltas, mojuodamas skrybėle. Kartais dūmai ir garai 
uždengdavo jį. mano tolimą ir taip artimą bičiulį. Trau
kinys lėkė, sukosi, ir Ivanas dingo tolumoje.

Grįžau į savo vietą ir nustebau: ant suolo gulėjo 
ryšulėlis. Tai Ivanas jį paliko. Atidariau. Dieve tu ma
no! įvairiausio maisto kelionei, apelsinų, saldainių ir 
graži dėžutė. Jos viršuje įrašyta “Aleksandrija”. Pra

vėriau — karoliai, įrašas “grįžtančiajai.”
Traukinys lėkė, dundėjo geležiniai ratai, įsirėždami 

į mano gyvenimą------------

IVANAS mano vardu pasiuntė telegramą į namus. Vi
si labai nudžiugo, kad aš grįžtu. Motina, ir ta, norėjo 

atvykti į stotį, tačiau tėvelis viską taip sutvarkė, kad 
jis atvažiavo tik vienas.

Traukiniui sustojus, skriste išskridau iš vagono ir 
puoliausi prie tėvelio, iš džiaugsmo verkdama. Jisai 
šypsojosi ramiai, atlaidžiai. Akys žiūrėjo į mane ir spin
dėjo. šitą žvilgsnį seniai pažinau. Juo tėvelis pasitikda
vo mane kiekvieną metą šiuo laiku, kai grįždavau iš 
pensionato.

Manęs laukė arkliai, ak, tie puikieji arkliai: bėris 
ir tas, kuris turėjo kaktoje baltą ženklą “širdelę”, mū
sų namų lepūnėlis. Jie pažino mane: suprunkštė, pakar
pė ausim ir palingavo galvom. Praeidama paglosčiau jų 
kaktas, paskambinau apinasrių žvangučiais.

Išlėkėm namo! Kelias, šiltų vėjų išdžiovintas, vin
giuoja per kalnelius, šoka per tiltelius ir žaliose lygu
mose išsitiesia kaip juosta. Pašlaitėse—beržai! Lyg iš
kilmingoje procesijoje, apsivilkę kamžom, ateina jie pa
sitikti manęs, nešdami didelias žalias pavasario vėlia
vas. Ir jos, ilgais kutais nusvirę, lenkiasi prieš mane! 
Prie jų glaudžiasi eglaitės, krūmokšniai, kurie skambina 
lapeliais, kelia metūges, lyg žvakeles, ir choru šaukia: 
— Pažiūrėk, kaip mes išaugom, ir kaip mūsų galvelės 
dailiai sušukuotos, kokie gražūs, tamsiai žali kaspinai, 
parišti po mūsų kaklu! Toliau ant kalvų įsirėmę ąžuo
lai, kaip seni ilgaūsiai ūkininkai, apsivilkę pilkais kai
liniais, supasi sutiktuvių procesijoje, o lengvas vėjas 
šiurena jų milžiniškas galvas, jų šimtmetines mintis 
praskleidžia, ir tarp jų šakų spindi dangus — jų didelės 
ir gilios akys.

Ir važiuoju linksma šitoje procesijoje, kopiu į kal
nelius, pro senas sodybas, pavasario išvėdintus miške
lius.

Tėvelis papasakojo, kas atsitiko per tą laiką, kai 
manęs nebuvo. (Lygiai jis taip kalbėdavo, kai grįžda
vau iš pensionato). Nė mažiausiu žodeliu neprisiminė 

Žitomyriaus. Atrodė, kad niekada nebuvau toli iškly
dus, nemačiau Rusijos miestų, o tik pasivėlinusi grįžtu 
iš mokslo.

Kai užvažiavome ant kalno, iš kur matėsi mūsų 
sodyba, priešais leidosi saulė. Plačiai išskleidus savo 
rožinį apsiaustą, lyg karalienė, gaubdama miškelius ir 
laukus, glostė sodybos medžius ir kaišė juos spindu
liais.

— Namai! Namai! — sušukau ir įsitveriau į tėve
lio ranką.

— O tu, Onute, norėjai iš jų pabėgti, — tyliai kal
bėjo tėvas. — Niekur iš jų neišeisi. Ar mums turtų per 
maža, ar garbės mum stinga? Bet kas ta garbė, Onute, 
prieš gerą vardą, prieš gyvenimą, kur esi savas ir lais
vas...

Jis nutilo ir įsižiūrėjo į laukų tolumas. Jo rankos 
truputį drebėjo.

Nusileidom į pakalnę ir pervažiavome tiltelį. Jis 
sudundėjo, lyg sveikindamas mus. Kieme sulojo šunes. 
Tuoj subėgo visi, atkėlė vartus, ir mes įvažiavome.

Namiškiai skriejo aplink, nešė mano daiktus ir 
kalbėjo ir čiauškė.jo. Mama taip pat džiaugėsi. Ji sakė; 
paskui ilgesniam išsiskirsime ir susitikti bus sunkiau.

Mano kambarys! Tas pats, kur leisdavau visas ato
stogas. Rodos, lyg vakar iš jo išvažiavau: ant stalo 
tos pačios gėlės, kurias parsinešdavau iš laukų, tas 
pats sienų baltumas.

Perėjau visą kambarį, sustodama ties kiekvienu 
daiktu, juos paliesdama ranka ir jausdama, juk jie ma
no daiktai, mano vaikystės veidrodžiai, staliukai, ko
modos. Tik paliesti reikia, ir jie atsivers senų prisimini
mų gelme.

Ar ne iš pensionato grįžau? Ne! Iš gyvenimo mo
kyklos, kur skaitomos sunkios knygos. Bet aš—namuo
se! Viską viską padėsiu į šalį, kaip sunkius daiktus, 
nieko negalvosiu, kas liko mieste, gyvensiu sodų žalu
mu, laukais ir šienpjūvių dainom. Niekas nežino mano 
atvažiavimo smulkmenų. Tas savaime paaiškės. Trupu
tį jaudino dėdė. Ką jis pagalvojo, manęs rytmetyje 
nesuradęs1 Ką jis darys? Bus naujas triukšmas. Bet 
tai nesvarbu—aš esu namuose!
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BALFo ĮGALIOTINIO ATŠAUKIMAS
Kai pasklido žinia, kad BAL

Fo direktoriai nuo š. m. gegu
žės 1 d. atšaukia iš Vokietijos 
savo generalinį įgaliotinį J. 
Valaitį ir jo vietoj skiria Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininką Zundę, pir
miausia tremtinių tarpe kilo 
susirūpinimas dėl pačios BAL
Fo atstovybės. Nors ne visi 
tremtiniai vienodai vertina lig 
šiol buvusio įgaliotinio J. Va
laičio veiklą, tačiau visi sutin
ka, kad BALFo įstaigų buvi
mas Vokietijoj yra naudingas. 
Todėl pradžioj buvo baimina
masi, kad, paskyrus naują į- 
galiotinį, kuris nėra amerikie
tis, BALFo įstaigos Vokietijoj 
gali nustoti turėtų teisių ir 
privilegijų. Baiminimasis ne
sumažėjo, kai buvo sužinota, 
kad vyr. BALFo įgaliotiniu 
prie IRO Centro ir USA įstai
gų bus Norės, kuris atstovau
ja NCWC visoj Europoj. Bi
jomasi, kad šitaip BALFas ne
pasidarytų tik nežymiu sky
reliu dideliame NCWC tinkle, 
kur žymios įtakos turi lenkai. 
Tie nugąstavimai ir dabar nė
ra dingę, nes dar neaišku, kiek 
praktiškai turės teisių Zunde 
ir kiek Norės.

Toliau tremtiniai kėlė klau
simą, kodėl BALFo centras 
Nevv Yorke atšaukė Valaitį. 
Vieni spėjo, kad atšaukimas 
įvyko dėl politinių motyvų; ki
ti spėjo, kad BALFo centras 
yra gavęs skundų prieš Valai
tį ir nėra patenkintas po veik
la. Kuri tų nuomonių tikres
nė, sunku aiškiai įspėti, bet 
mums čia, Vokietijoj, atrodo, 
kad BALFo vadovybė Valaičio 
veikla nebuvo visai patenkin
ta. Kadangi tremtinių emigra
cija pamažu eina į galą, EAL- 
Fas, atrodo, ir nutarė savo 
veiklą Vokietijoj susiaurinti ir 
šitaip sutaupyti administraci
nes išlaidas.

Valaičio veiklą Vokietijoj te
begyveną tremtiniai vertina į- 
vairiai. Kadangi labdaros dar
bas apskritai yra vienas ne
dėkingiausių, ypač kai šaipos 
ištekliai yra gana riboti, nėra 
ko norėti, kad visi būtų paten
kinti. Be to, prisidėjo ir aplin
kybė, kad BALFo siunčiama 
maistą ir aprangą dalino Liet. 
Raudon. Kryžius, o dabar Lie
tuvių Bendruomenės įstaigos.* 
Todėl tame dalinime pasitai
kančios klaidos kartais priski
riamos BALFui ir net J. Va
laičiui.

Tačiau daug rimčiau tremti
niai priekaištauja J. Valaičiui 
emigracinės pagalbos srity, čia 
jam tiesiog prikiša nerūpestin
gumą. Kaip Amerikos pilietis, 
J. Valaitis galėjo lengvai pri
eiti prie įvairių komisijų ir jo
se tremtinių reikalus apginti ar
ba pareigūnams geriau paaiš-
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kinti. Tremtiniai įsitikinę, kad 
šituose varguose jis labai mažai 
ką tepadarė. Kai dėl įvairių 
emigracinių sunkumų tremti
niai kreipdavosi į Valaitį, jų 
reikalai buvo perduodami įvai
riems kitiems (pav., zonų) į- 
galiotiniams, kuriems, kaip ne
turintiems tarptautinio statu
so, buvo daug sunkiau veikti 
negu J. Valaičiui. Žinoma, ir- J. 
Valaitis nevisur galėjo, bet kad 
jis permažai rūpinosi padėti e- 
migraciniuose sunkumuose, 
liudija tai, kad jis retai pasiro
dydavo emigraciniuose cent
ruose.

Tačiau J. Valaičiui reikia 
skilti neabejotiną nuopelną dėl 
didžiosios lietuvių tremtinių 
masės pakreipimo į JAV. Kai 
J. Valaitis atvažiavo į Vokie
tiją, stovyklų skurdaus gyve
nimo įvarginti tremtiniai sten
gėsi emigruoti bot kur, kad tik 
greičiau. Daugelis šališkos 
austra’ų propagandos paveikti 
buvo pasinešę važiuoti į Aust
raliją ir net į P. Amerikos val-

stybes. Daug kas, ypač jauni
mas, važiavo į Kanadą. Valai
tis šituo atžvilgiu užėmė labai 
aiškią poziciją. Lankydamasis 
po stovyklas, jis aiškiai visiems 
sakė, kad lietuviai turi steng
tis važiuoti ten, kur yra dau
giausia lietuvių, būtent, į JAV. 
Visi važiuokite, kas tik galite, 
į JAV ir, jei nebūsite apsileidę, 
ten visi gerai įsikursite ir gerai 
gyvensite, sakydavo J. Valai
tis. Kad jo akcija buvo gera ir 
teisinga, dabar rodo mūsų ne
vieno tremtinio nusivylimas iš
girta Australija bei jos sociali
niais draudimais ir tas faktas, 
kad JAV tremtiniai palyginti 
geriau įsikuria negu kitur.

Kiek girdėti, J. Valaitis taip 
pat nemaža padėjo lietuvių 
centrinėms organizacijoms (V- 
LIKui, Vykd. Tarybai ir jų na
riams).

Kai šiandien J. Valaitis ruo
šiasi išvažiuoti, tremtiniai ti
kisi, kad BALFas čia likusių 
neužmirš. Neužmirš jo ir trem
tiniai ir su dėkingumu minės 
EALFą už suteiktą pagalbą.

J. Gineika

TIKRINA ATMESTŲJŲ DP BYLAS
Šių metų pirmaisiais mėne

siais skaičius atmestųjų emi
grantų dėl medicininių motyvų, 
daugiausia dėl kadaise buvu
sios pasireiškusios džiovos 
pėdsakų, labai padidėjo Lud- 
vvigsburgo emigraciniame cen
tre. Būdavo dienų, kaip yra 
prasitarę tos stovyklos tarnau
tojai, kad atmestųjų dėl plau
čių skaičius būdavo maždaug 
toks, kaip išduodamų vizų. Dėl 
šių gausių atmetimų, kurie 
prasidėjo su naujo amerikiečių 
gydytojo Bu. nett atvykimu, 
susirūpino ne tik pajustieji 
DP, bet ir IRO gydytojai spe
cialistai, kuriems daugelis at
metimų atrodė be pagrindo. 
Todėl ne tik atmestieji ėmė 
rašyti apeliacijas į VVashingto- 
ną, bet ir IRO centras iš Gene- 
vos kovo mėn. pradžioj buvo 
atsiuntęs gydytojų komisiją 
susipažinti su padėtim. Turbūt 
visų šitų demaršų pasėkoj ba
landžio antrojoj pusėj iš JAV 
į Europą atvažiavo gydytojų 
komisija peržiūrėti visų svei
katos bylų tų asmenų, kurie 
buvo atmesti ar suiaikyti il
gesniam laikui įvairiuose emi
graciniuose centruose. Gydyto
jai tikrinimo darbą dirbo visai 
nesueidami į kontaktą su at
mestaisiais, o viską sprendė 
daugiausia iš plaučių rentgeno 
nutraukų. Muenchene, kur bu
vo atsiųstos ir Ausburgo at
mestųjų bylos, tie amerikiečių 
gydytojai pradžioj buvo pasi
kvietę vokiečių specialistus ek
spertais. Kadangi šitoks nuo-

dugnus tyrimas lėtino peržiū
rėjimo tempą ir sukeldavo nuo
monių skirtumus tarp ameri
kiečių ir vokiečių gydytoją, 
tai j vėlesnius posėdžius eks
pertai nebebuvo kviečiami. Ta
da atmestųjų bylų peržiūrėji
mo eiga pasidarė labai greita 
ir todėl, aišku, paviršutinė.

Tų gydytojų darbo rezulta
tas tremtiniams, kurie turėjo

Dėkingos šypsenos. — Lubeeko apy linkės sekretorė registruoja 
stovyklos gyventojus lietuvius, gaunančius BALF pasiųstas do
vanas: sviestą, sūrį, pieno ir kiaušinių miltelius. Šios dovanos bu
vo išdalintos lietuviams ne tik stovyklose, bet ir ligoninėse, sana
torijose, privačiai gyvenantiems, seneliams, vaikučiams mokyk
lose, vaikų darželiuose ir prieglaudose. Viso, BALF išsiuntė 
140,000 svarų maisto.

AR BUS PRATĘSTAS DP ĮSTATYMAS
Tremtinių nugąstavimai

Dabar gyveną Vokietijoje 
tremtiniai dažnai klausia, ar 
JAV parlamentas pratęs DP 
įstatymą, kurio galiojimo laikas 
turėtų baigtis š. m. birželio 30 
d. Yra daug tūkstančių įvai
rių tautybių tremtinių, kurie 
turi darbo ir buto sutartis 
JAV, bet dėl lėtoko proceso 
emigracinėse komisijose vis 
dar negali išemigruoti. Tie 
tūkstančiai žmonių ypač sielo
jasi, matydami paspartintą žy
dų emigraciją. Nors DP tar
pe jų tėra mažuma, tačiau kai 
kuriose emigracinėse stovyklo
se jie sudaro daugumą. Pav., 
Muencheno (Funkkaserne) e- 
migracinės stovyklos trys 
transportai, kurie gegužės pra-

Dėkoja geraširdžiams amerikiečiams. — Lubeeko ir kitu trem
tiniu stovyklų lietuviai Vokietijoje džiaugiasi ir dėkoja Ameri
kos lietuviams už gautas maisto ir drabužių siuntas. Dvi Lubeeko 
lietuvaitės prie pieno miltelių statinių laiko lentą su parašu: 
“Tegyvuoja geraširdžiai amerikiečiai! Dėkngi Lubeeko lietuviai.”

vilties patekti į JAV. išėjo 
liūdnesnis, negu jie tikėjosi. 
Tiesa, kai kurie atmestieji bu
vo praleisti, tačiau galutinis 
atmestųjų skaičius yra kelis 
kartus didesnis už parleistųjų. 
Ir Ludvvigsburge ir Muenche
ne jie skaičiuojami šimtais, ne
skaitant jų šeimos narių.

džioj išvažiavo Bremeno kryp
timi, buvo sudaryti daugiausia 
iš žydų tautybės DP. Jie suda
rė tuose transportuose apie

ATSISVEIKINLMAS SU BAL
Fo ĮGALIOTINIU J. 

VALAIČIU

BALTIMORES ŽINIOS
Daug ėjo išpažinties

Sekmadienį, gegužės 20 d.,
I

baigėsi velykinės išpažinties 
laikotarpis. Ryšium su tuo šv. 
Alfonso bažnyčioje labai daug 
žmonių ėjo išpažinties visą šeš
tadienio popietę, vėlybą vakarą 
ir net sekmadienio rytą. At
rodo, kad visi praktikuojantieji 
katalikai Bažnyčios dedamą 
pareigą yra atlikę.

didelę ekskursiją j Anapolj da
lyvauti ąžuolo iškilmėse. Eks
kursijos dalyviai išvyksta nuo 
lietuvių svetainės autobusais 9 
vai. 30 min. ryte. Kaina 1 dol. 
50 et. visa kelionė. Kadangi lie
tuviškojo ąžuolo iškilmės bus 
pradėtos 11 vai. ir tęsis neil
gai, tai visi lietuviai, dalyvavę 
toje šventėje, dar galės laiku 
grįžti ir būti DIEVO KŪNO 
MIŠPARUOSE ir PROCESI
JOJE.

«

d., 
šv.

Maloni iškyla

IEVŲ MARIJONŲ

Programa
RYTA
Prasideda 11 valandą 
iškilmingos šv. Mišios 
Dalyvaus Bostono 
lietuvių parapijos choras

T

Milžiniškas Piknikas

_______

POPIET
Dainuos So. Bostono liet, parapijos choras, 
gros Worcesterio lietuvių Drums (būgnų)

Corps
šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

3:00 vai. šokiai grojant populiariam Al Stevens Radijo Orkestrui.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

SIDABRINIO JUBILEJAUS PROGA RENGIAMAS

- Lietuvių Diena
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MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE—TIIOMPSON, CONN.

BALFo generalinis įgalioti
nis Vokietijoj J. Valaitis š. m. 
balandžio 30 d. perdavė BAL
Fo įstaigą naujajam įgalioti
niui p. Zundei. šleisheimo (prie 
Muencheno) stovyklos Lietuviai 
su apylinkė pirmininke p. Ole- 
kiene priešaky gegužės 11 d. 
suruošė kuklias vaišes atsisvei
kinti su p. J. Valaičiu. Tose iš
leistuvėse dalyvavo ir naujasis 
įgaliotinis p. Zunde. Per išleis
tuves buvo pasakyta keletą 
kalbų, kuriose buvo iškelti A- 
merikos lietuvių, BALFo ir p. 
Valaičio nuopelnai.

Gegužės 12 d. Muenchene į- 
vyko taip pat išleistuvės, ku
riose dalyvavo daugiausia 
BALFo įgaliotiniai ir bendra
darbiai - tarnautojai. Jų tarpe 
buvo ir VLKo narių. Tik čia 
susirinkusiems buvo liūdna, 
kad išleistuvių arbatėlėj nega
lėjo dalyvauti pats p. J. Valai
tis, kurie prieš tai automobilio 
avarijoj susižeidė veidą.

3/4 kitų emigrantų. Jei net 
DP įstatymas būtų pratęstas, 
šis žydų leidimas be eilės pro 
emigracines komisijas kitiems 
DP taip pat sukelia rūpesčio. 
Nevienas klausia, ar žydams 
masiškai pravažiavus, nepa- 
griežtės įvairūs reikalavimai 
kitiems emigracinėse komisi
jose. Tokį nugąstavimą tiems, 
kurie ketina emigruoti per 
Muencheno emigrapinį centrą, 
sukelia Ludwigsburgo emigra
cinės stovyklos pavyzdys. Kol 
per ten gausiai emigravo žy
dai, ten gydytojų reikalavimai 
kitų tautybių DP buvo pake
liami. Bet. kai per Ludvvigs- 
burgo centrą dauguma apylin
kių žydų išvažiavo ir beliko 
vienas kitas, gydytojų reikala
vimai žymiai sugriežtėjo. Šių 
metų pirmaisiais mėnesiais bū
davo tiek daug atmestų dėl 
mediciniškų motyvų kaip nie
kada anksčiau. Gal tai ir nieko 
bendro neturi su žydų emigra
cija, gal tai tik paprasta su
tapimas, tačiau visokių vargų 
Ir blaškymų iš stovyklos į sto
vyklą išvargintiems tremti
niams ir tokio sutapimo pa
vyzdys sukelia naujų rūpesčių 
ryšy su paspartinta žydų emi
gracija į DP įstatymo galioji
mo pabaigą.

Įdomus susirinkimas

Sekmadienį, gegužės 20 
vietos ateitininkų kuopa
Alfonso mokyklos mažojoje 
salėje
Kun.’ P. Patlaba skaitė paskai
tą apie masoneriją, nušviesda
mas šios organizacijos istoriją, 
vidaus santvarką bei tikslus ir 
Katalikų Bažnyčios pažiūrą į 
šią organizaciją.

P. Gailevičius vedė literatū
rinį pašnekesį apie Lietuvių 
Rašytojų Draugijos šių metų 
literatūrinės premijos laurea
tą Antaną Vaičiulaiti, trumpu 
pranešimu apibūdindamas jo 
kūrybą. Pranešimą dar papildė 
poetas Kazys Bradūnas, pa- 
skaitydamas iš rašytojo kūry
bos iv papasakodamas asme
niškų atsiminimų apie Antano 
Vaičiulaičio asmenį.

Paskaita ir literatūrinis pa- 
šanekesys buvo įdomūs ir nau
dingi. Dar buvo svarstyti kuo
pos einamieji reikalai. Dalyva
vo nemaža narių.

turėjo susirinkimą.

Iškilmių sekmadienis

Šį sekmadienį, gegužės 27 d. 
Dievo Kūno Šventė. Ta proga 
šv. Alfonso bažnyčioje suma 
bus 11 vai. prie išstatyto šv. 
Sakramento. O po pietų, 4 
vai., bus Dievo Kūno mišparai 
ir iškilminga procesija. Proce
sijoje dalyvaus šv. Alfonso mo
kyklos mokiniai ir vaikų dar
želis. Procesija bus labai iškil
minga. Visi parapijiečiai pra
šomi dalyvauti iškilmingose 
mišiose 11 vai., popietinėse pa
maldose ir procesijoje.

Be to, tą patį sekmadienį 
bus lietuviškojo ąžuolo šventė 
NAPOLYJE. Ta proga Balti- 
morės Draugijų Taryba rengia

GEGUŽINE TREMTINIAMS
ĮKURDINTI

— Birže- 
įkurdinimo 

Antano pa
ruošia

kos lietuvius ir jų padedamas 
įsteigė “Tremtinių prieglau
dą”, Amerikos lietuvių vadi
nama “kempę”.

Gegužės 16 d. šv. Alfonso 
mokykla turėjo pavasarinio 
laisvalaikio dieną. Mokiniai, iš
klausę šv. mišių, apie 10 vai. 
penkiais autobusais išvyko į 
Baltimorės DRUDE HILL 
PARK. Diena buvo labai gra
ži, ir vaikai, seserų mokytojų 
prižiūrimi, turėjo daug džiaug
smo ir malonumo didmiesčio 
gamtoj. Po vidudienio iškylau- 
janąi mokyklą aplankė jos glo
bėjas, klebonas kun. d-ras 
Mendelis su savo padėjėjais 
kunigais. Aplankė su gausio
mis lauktuvėmis. Iškyloje bu
vo kai kas ir iš tėvų.

Vakarop, apie 6 vai., “didie
ji iškylautojai” su pakilia nuo
taika laimingai grįžo. Deja, tai 
būna ne kasdien, tik vieną kar
tą metuose.

DAYTON. OHIO
Nusisekęs Vyčių vakaras

Gegužės 12 d. parapijos sa
lėje vyčių kuopa surengė va
karą su lietuviška programa, 
kurią sudarė vieno veiksmo ko- 
medijėlė “Nesipriešink”, dai
nos, šokiai ir kiti margumynai. 
Ypatingai žiūrovams patiko 
komedijėlė. Vaidino Mary Lu- 
cas, E. Babianskaitė, D. Pakš- 
taitė, Pr. Gudelis, L. Prašman- 
tas ir S. Bučmys.

— Gegužės 13 d. vyčiai 
vo surengę Motinos Dienos 
minėjimą. Buvo paskaitėlė
trumpa meninė programa. Mo
tinoms įteikta gėlių. Po prog
ramos nąotinos, vyčiai ir kiti 
pasivaišino.

— Paskutiniu metu mirė vėl 
pora lietuvių: Ch. Goldick ir Z. 
Savickas (Sowecke). Abu bu
vo jau per 65 metų, priklausė 
lietuvių šv. Kryžiaus parapijai 
ir įvairioms lietuvių draugi
joms.

bu-
pa- 

ir

L. V.
Detroit, Mich.

lio 3 d. tremtinių 
komitetas prie šv. 
rapijos, Detroite,
“Beochnut Grove” parke gegu
žinę (pikniką). Dainuos mu
ziko B. Budriūno vyrų kvar
tetas; šoks Galinos Z aganevi- 
čienės pagarsėjusi tautinių šo
kių grupė; L. Heiningas turi 
numatęs atvykusiems į geguži
nę* gražių staigmenų gros det- 
roitiečių mėgiamas “Stark” or
kestras.

t

Birželio 3 d. į gegužinę galės 
jau rinktis žmonės nuo 10 vai. 
ryto, kur juos pasitiks šeimi
ninkės su skaniais užkandžiais, 
gėrimais, ledais (ice cream) ir 
kitais skanumynais, o griežikai 
su lietuviškų melodijų muzika.

J šią gegužinę kviečiami at
silankyti visi Detroito lietuviai 
ir tuomi paremti naujai atvyk
stančių lietuvių įkurdinimą.

Jau pora metų, kaip Detroi
te sėkmingai darbuojasi trem
tinių įkurdinimo komitetas. 
Jam vadovauja šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Boreišis 
— didis tremtinių globėjas ir 
užtarėjas. Bet sunkiausią vyk
domojo darbo naštą neša kun. 
Kluonius, kuris prieš porą me
tų atvyko iš tremties Detroi- 
tan.

Klebono kun. Boreišio įpa
reigotas ir remiamas, kun. 
Kluonius atvykęs tuojau subū
rė talkon geraširdžius Ameri-

Jon komitetas priima ir glo
boja visus naujai atvykstančius 
lietuvius, kurie Detroite neturi 
giminių nei artimųjų. Ypatin
gai noriai priima ir globoja 
skaitlingas šeimas, šeimas su 
mažais vaikais, su paliegusiais 
ir seneliais — bendrai visus 
tuos, kuriems sunkiau yra įsi
kurti Amerikoje.

Globojamiems teikiama vel
tui pastogė, maistas, suranda
ma darbas ir butas. Butas ap- 
statomas būtiniausiais baldais.

Gavęs pirmąją algą į ran
kas globojamas tremtinys iš
vežamas į jam parūpintą ir pa
ruoštą butą. Išvežamas, pradėti 
kurtis naujam nežinomam kra
šte.

Dviejų metų bėgyje, šios or
ganizacijos globa pasinaudojo 
didelis skaičius šeimų ir pavie
nių asmenų.

Klebonas kun. Boreišis, kun. 
Kluonius ir jų talkininkai au
koja daug darbo ir laiko trem
tinių įkurdinimo reikalui.

Prieš keletą dienų pripuola
mai sutikusi kun. Kluonių 
klausiu: “Baigiasi tremtinių at
vykimo laikas, tai gal greit 
baigsite ir jų įkurdinimo dar
bus’”

“O, ne!” atsako kun.

Kluonius, “mes savo darbą tę
sime dar ilgai! Dabar mes pa
dėsime tiems, kurie Amerikoje 
pateko į blogas gyvenimo są
lygas ir norės peresikelti Det- 
roitan. čion mes jiems padėsi
me įsikurti. Be to, dar pas mus 
turi atvykti iš. užjūrio apie 150 
šeimų. Tai dar darbo ilgai tu
rėsime.”

“Iš kur gaunate pinigų įkur
dinimo reikalui?” — klausiu 
toliau kun. Kluonių.

“Piniginius reikalus tvarko 
Amerikos lietuviai. Seniau jie 
juos ir suaukodavo, o dabar 
bent didumą stengiamės įsigyti 
iš parengimų, šiuo laiku kasa 
beveik tuščia, tai ruošiame ge
gužinę. Paskutinį sekmadienį 
prieš adventą ruošime didelį 
vakarą su gera programa. Ti
kimės, kad tremtinių įkurdini
mo darbą parems lietuviai ir 
gausiai atsilankys į parengi
mus” — atsakė kun. Kluonius.

Taigi, Detroito lietuviai, pa
remkime jų gerus darbus ir 
gražius užsimojimus! Birželio 
3 d. vykime į jų gegužinę 
“Beechnut Grove” parke! Mes 
tuomi paremsime tremtinių į- 
kurdinimo reikalą ir paleng
vinsime išvargusiems tautie
čiams pradėti kurt naują gy
venimą Detroite.

Detroitietė

/

*
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SU KRYŽIUMI IR KNYGA
m. O po tų metų yra dar daug 
knygų išleista.

BAŽNYČIA IR PASAULIS

Prelato Pr. M. Juro investicijos ir 60 mėty sukakties proga
Šiaudinė Lietuvos pastogė, 

gražiomis dainomis apdainuo
ta, davė savo vardą rašytojo 
A. Vaičiulaičio “Istorijoms ir 
pasakoms”, išleistoms kun. Pr. 
Juro lėšomis. Jis yra visoje 
Amerikoje pagarsėjęs lietuviš
kųjų knygų leidėjas ir skleidė
jas. Gerai visiems taip pat ži
noma, jog knygas jis leidžia ne 
tam, kad tik pinigą išleistų: iš 
lietuviškų knygų pinigas atgal 
nebegrįžta. Kartais grįžta tik
tai skaičiusiųjų džiaugsmas, 
kad dvasioje šviesiau pasidarė. 
Kun. Pr. Jūras tą šviesą sklei
džia Dievą ir Tėvynę mylėda
mas. O meilę tą jis išsinešė dar 
iš šiaudinės pastogės.

Gimė jis Lietuvoje — Bridų 
kaime, Šiaulių parapijoje — 
1891 m. birželio 16 d. Pradinį 
ir vidurinį mokslą išėjo taip 
pat Lietuvoje, dar rusiškoje 
mokykloje. Tėvai nebuvo nu
matę jo mokyti, bet jis prasi
veržė savo prigimtu judrumu. 
Padirbėjęs kiek Šiauliuose, ko
operatinėje bendrovėje, ir pats 
pasimokęs, pasiekė net Kauną 
ir Petrapilį. Ten išlaikė egza
minus ir tvirtai pasakė: aš taip 
pat būsiu kunigas... iš šiaudi
nės pastogės. Jis tada negalvo
jo, kad bus kunigas dangoraižių 
kraštui.

dar prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Kai karas po dviejų metų 
prasidėjo, Pranciškus, kad ir 
didžiai vargdamas, jau mokėsi 
šv. Karolio kolegijoje 
ville, Md., paskui De 
niversitete Chicagoje. 
buvo klieriku Kenrick
rijoje St. Louis, Mo. ir šv. Jo
no seminarijoje Brighton, 
Mass. Kunigu buvo įšventintas 
1922 m. birželio 18 d. šv. Kry-

Catens-
Paul u-

Vėliau 
semina-

Sušvintą kaip šiaurės žvaigždė

Taip kartą “Darbininke” bu
vo parašyta apie Lavvrence, 
ten į šiaurę nuo Bostono, kur 
kun. Pr. Juras atnašavo pir
mąsias šv. Mišias, pradėjo pir
muosius apaštališkojo darbo 
žingsnius ir čia paliko ilgame
čiu klebonu. Tik dvejus metus 
jis yra buvęs gretimoje parapi
joje, Louell, Mass. Visą gražųjį

serų. Kaip Lavvrence šiaurės 
nuokampyje, taip visos Ameri
kos lietuvių visuomeninis vei
kimas kun. Pr. Jurą turi stip
ria atrama.

Ar-
pasa-

Pas užjūrio brolius

Kai mažas Pranciškus dar ė- 
jo dešimtus metus, jo brolis 
Antanas mirė, vos diakono 
šventimų sulaukęs. Jis visą lai
ką siirginėjo, tai tėvams išėmė 
paskutin. skatiką. Dėlto besi
mokantį Pranciškų galėjo pa
remti tiktai vyresnysis brolis 
Mykolas. Bet ir ta parama ne
buvo tvirta. Kodėl jos ne- 
paj.eškoti pas užjūrio brolius, 
kur prasimušti, kaip buvo pa
sakojama, daug lengviau ? Ge
rų bičiulių padedamas, jaunas 
Pranciškus perplaukė Atlantą

PREL. PRANCIŠKUS M. JURAS
4, Jei , z-.

žiaus katedroje Boston, Mass. 
Kad ir vyresnio jau amžiaus, 
bet savo tikslą pasiekė; jis ta
po Dievo altoriaus tarnu, kad 
kitiems tarnautų.

DIDELĖS IŠKILMĖS LAWRENCE, MASS.
Pagerbtas prel. Pr. M. Juras

Gegužės 20-toji Lavvrence 
lietuvių kolonijai buvo nepa
prasta diena. Tą dieną įvyko 
naujojo prelato Pr. M. Juro in- 
vestacijos apeigos ir didelis 
banketas, surengtas jo 60 metų 
sukakčiais atžymėti.

Iš ryto 9 vai. šv. Pranciš
kaus bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos. Šv. Mišias atna
šavo naujasis prelatas Pr. M. 
Juras, o jam asistavo: tėvas 
J. Kidykas, S. J., Lietuvių jė
zuitų Amerikoje viršininkas, 
ir kun. J. švagždys. Nukryžiuo
tojo seserų kongregacijos ka
pelionas. Pamokslą, pritaikytą 
naujo prelato iškilmėm, pasa
kė mosgr. L. Tulaba, šv. Ka
zimiero kolegijos vicerektorius 
Romoje, specialiai lėktuvu at
vykęs į iškilmes. Bažnyčia, ku
rioje pirmą kartą buvo tokios 
retos pamaldos, buvo pilnutė
lė žmonių.

Po pietų St. Mary’s kole
gijos salėje buvo iškilmingas 
banketas naujam prelatui pa
gerbti. Dalyvavo apie 500 žmo
nių iš vietinės parapijos ir to
limesnių Amerikos kolonijų. 
Banketui vadovavo prel. K. 
Balkūnas. Taip pat dalyvavo: 
prel. K. Urbonavičius, prel. I. 
Ambotas, kan. F. Kapočius, 
kan. I. Končius, mnsgr. L. Tu
laba, Lavvrence miesto majo
ras, T. Vaškys. OFM, T. Jan- 
čius, MIC, T. Kidykas, S. J., 
“Draugo” redaktorius L. Ši
mutis,, labai daug apylinkės pa-

rapijų klebonų ir kunigų, ka
talikų visuomenės veikėjų ir 
kitų garbingų svečių. Prelatas 
buvo nuoširdžiai sveikintas il
gomis kalbomis ir apdovanotas 
rožėmis.

Protarpiais buvo meninė 
programa, kurią atliko vietinis 
parapijos choras ir solistai. Iš 
svečių solistų dainavo I. Nau- 
ragis.

Prelatui, padėkojus už gra
žius linkėjimus ir dovanas, visi 
pakilioje nuotaikoje išsiskirstė, 
išsinešę nepamirštamą įspūdį.

Plačiau apie iškilmes, ilius
truotas vaizdais, bus sekančia
me numeryje.

• Los Angeles Koluseume, 
susirinkę iš visų Kalifornijos 
vietų. 75,000 žmonių meldėsi 
už taiką.

Valančiaus šviesa už marių
♦

Žemaičių didžiojo vyskupo, 
Motiejaus Valančiaus, prisimi
nimai dar buvo gyvi, kai prel. 
Juras mokėsi ir dirbo Šiauliuo
se. Žmonės buvo dar išlaikę 
blaivybės draugijas, prisiminė 
vyskupo lietuviškąsias mokyk
las, o draudžiamąsias knygas 
mažas Pranciškus dar pats 
skaitinėjo. Visa tai jį pririšo 
prie tautinio ir kultūrinio dar
bo. Dar būdamas mokiniu 
Šiauliuose, jau blaivybės an- 
rius verbavo ir rašinėjo j laik
raščius. Tą darbą dar labiau 
suintensyvino Amerikoje. Yra 
prirašęs daugybę straipsnių 
laikraščiams ir keletą knygų 
paruošęs, bet nepaprastai di
delį darba yra atlikęs jas leis
damas. Tik pastaruoju laiku 
savo lėšomis yra parėmęs to
kius leidinius, kaip Šventąjį 
Raštą, Dr. A. Maceinos du žy
mius veikalus (“Antikristą” ir 
“Jobo dramą”), muz. K. Ba
naičio parengiamas liaudies 
dainų kompozicijas ir k. Visą 
sudėjus, susidaro apie 5000 
pusi. Tai didelis darbas ir ne
pigus, vieno žmogaus atliktas. 
“Vieno žmogaus... nenuilsta
mai, su meile ir ištverme yra 
puoselėjama lietuviškojo rašto 
kibirkštėlė šioje šalyje”, rašė 
rašyt. A. Vaičiulaitis dar 1947

kunigo amžių pasiėmęs
Lavvrence. Kitais metais jis 
galės švęsti jau 25 metus, kaip 
kun. Pr. Juras yra čia klebo
nu, o dabar prelatu. Reta kuri 
parapija susilaukia tokios gar
bės: nuo vikaro iki prelato ji 
mato žengiant tą patį jų ku
nigą, kaip kopiančią dangumi 
žvaigždę. Būtų ilga pasakoti, 
kaip visas Lavvrenco lietuvių 
gyvenimas — religinis ir tau
tinis — yra susipynęs apie tą 
patį kunigą, susirišęs draugijo
mis ir jo išgražinta bažnyčia. 
Tai paliks istorijai neišdildo
mu ir nuostabiu epizodu.

• Gen. Ridgwav, naujasis 
Jungtinių tautų ginkluotų pa
jėgų vadas Korėjoje, katalikų 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad kapelionai fronte atlieka 
nepaprastai svarbius uždavi
nius, palaikydami karių dvasią 
ir teikdami dvasinius patarna
vimus, nors tai iš jų pareika
lauja net gyvybės aukos.

• Neseniai Taegu katedroje,
Korėjoje, buvo pakrikštyti 3 
amerikiečių aviacijos karinin
kai ir 40 Pietų Korėjos karių. 
r • ♦ »- I i -

Amerikos sustiprintas 
judrumas

Ar daug kam šiandien būtų 
žinomas Lawrence be kun. Pr. 
Juro? Jis tą ’lietuviškjį židinį 
išnešiojo po visą Ameriką, va
žinėdamas ir skraidydamas. 
Toks jau buvo judrus gimęs iš 
mažens, štai jis kaime, o štai 
jau Šiauliuose. Čia jisai jau
nuolis Kaune (blaivybės drau
gijos atstovu), o čia jau Petra
pilyje (egzaminus laiko). Tie 
plotai sudarė jau gerą dalį A- 
merikos, kur jis dar labiau iš
juda: besimokydamas beveik 
pusę šio kontinento apsuka. O 
vėliau prasideda nepaprastai 
judurus visuomeninis veiki
mas: seimai, suvažiavimai, pa
sitarimai, posėdžiai, konferen
cijos, kongresai... Kažin ar 
bent viename iš jų kun. Pr. 
Juro kada nors trūko? Jis bu
vo ir tebėra visos eilės katali
kiškųjų organizacijų ir sąjū
džių pirmininku ar nariu. Sun
ku čia būtų viską ir išskaičiuo
ti, pradedant ALT bei Katali
kų Federacija ir baigiant vie
nuolių kongregacijoms, kurių 
rėmėjams jis net dvejose pir
mininkauja: Nekalto Prasidėji
mo ir Nukryžiuotojo Jėzaus se-

• Pasaulinė Marijos Kongre
gacijos diena. Jau 12 metų, 
kaip Romoje antrąjį gegužės 
sekmadienį švenčiama Pasau
linė Marijos Kongregacijų die
na. Ši šventė dvasiniai apjun
gia apie 70,000 kongregacijų, 
kurios turi apie 7 mil. narių. Ji 
šiemeta sutapo su Sekminių 
šventėmis.

metu yra 2695 įvairių tikybų 
kapelionai. Apie 500 kapelionų 
dar trūksta.

yra gerokai padėjęs ir 
Z. Ivinskiui, besirausian- 
po Romos archyvą. Tuo 
prel. Pr. Juras parėmęs

vieną kultūrininką arba

Mecenatas kaip skruzdelė

Prel. Pr. Juro pastangomis 
įsteigtas Kultūros Institutas ir 
suorganizuotas Kultūros 
chyvas "Alka”. Geriau
kius, jis yra jo paties, kaip 
skruzdelės, nešte suneštas krū
vomis brangios istorinės me
džiagos. Mūsų praeičiai tyrinė
ti jis 
prof. 
čiam 
būdu 
ne
kultūrinę įstaigą, kaip Nekalto 
Prasidėjimo seserų spaustuvę 
(Putnam, Conn.). Prieškariniu 
metu tokia pat ramstimi buvo 
tėvų pranciškonų spaustuvei 
Kretingoje. O ilgiausiai ant sa
vo pečių nešė LDS ir "Darbi
ninko” spaustuvės bei laikraš
čio rūpesčius, vis sielodamasis, 
kad laikraštis būtų geresnis ir 
stipresnis. Tai jį skatino jieš- 
koti kelio platesnei bei vienin- 
gesnei katalikų talkai, dar 
prieš kelerius metus, kai kėlė 
laikraščių jungimo mintį, šian
dien ta linkme jau geras žings
nis padarytas.

buvo 
Baž- 
vvs-

Kau-

• Lietuvoje beliko tik 101 
kunigas. New York (LAIC).— 
Per Lenkiją gauta žinių, kad 
1950 m. gale Lietuvoje 
likę tik 101 Romos Kat. 
nyčios kunigas. Vilniaus 
kupijoje likę 300 kunigų,
no arkiv. — 54, kitose vysku
pijose iš viso 17. Visame kraš
te nėra nė vieno vyskupo. Ke
li paskutinieji administratoriai 
dingę. Tiesioginio ryšio su Ro
ma šiuo metu nėra. Vilniaus 
katedra esanti paversta muzie
jumi. Aušros Vartų koplyčia 
dar atidaryta.

Neišsekama energija

Po visų tų darbų, nors ir ar
tėjęs jau prie 60 metų (birže
lio 16 d.), prel. Pr. Juras yra 
kupinas energijos ir naujų pa
siryžimų. Tai teikia vilties, 
kad daug dar gero sulauks iš 
Gerbiamojo Prelato ir Katali
kų Bažnyčia, ir Amerikos lie
tuviai, ir šiandien kenčianti 
Lietuva, kuri, nėra abejonės, 
labai apsidžiaugtų kada nors 
galėdama jį sveikinti jo gim
tame Bridų kaime, Šiauliuose, 
Kaune ar Vilniuje. —S

• Rinkliava įvairiom vaikų 
institucijoms, vykusi per praei
tas Velykas visoje Brooklyno 
vyskupijoje, davė pajamų 
494,033,32 dol. Lietuvių para
pijos suaukojo: Atsimainymo 
parap. — 1649,21 dol.; Apreiš
kimo parap. — 1070,00 dol.; 
Angelų Karalienės parap. — 
600,00 dol.; šv. Jurgio parap. 
— 405,75 dol.

• Amerikos armijoje šiuo

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIJONO
SEIMAS

Gegužės 12 d. Hartford, 
Conn. lietuvių parapijos mo
kyklos salėje Am. Liet. Legi- 
jono 7-jo posto rėmėjos (La- 
dies’ Auxiliary), Kortinaitienei 
vadovaujant, surangė priėmi
mą ir vaišes suvažiavusiems le- 
gijono atstovams ir svečiams. 
7 posto adjutantas Z. Strazdas 
buvo kavaro vadovu ir pakvie
tė prel. J. Ambotą sukalbėti 
maldą. Po vakarienės kalbėjo 
prel. Ambotas, W. Kortinaitis, 
P. Jurgėla, Slocum, V. Morkus 
ir k. Visi kalbėtojai ragino le- 
gijonininkus telkti po Am. 
Lietuvių Legijono vėliava nau
jų jėgų (ypač buv. JAV karius 
II d. karo veteranus ir Lietu
vos karius), remti Amerikos 
pradėtą kovą prieš komuniz
mą, o taip pat gyviau talkinti 
Lietuvos išlaisvinimo kovai.

Po vakarienės prasidėjo Am. 
Liet. Legijono seimas, kurį ati
darė ir vedė legijono vado 1-is 
pavaduotojas W. Kortinaitis. 
Sekretoriais buvo ALL štabo 
adjutantas F. Norcum (Nor
kūnas) ir 7 posto adj. Z. Straz
das.

Seime dalyvavo postų atsto
vai, ALL štabo keli pareigūnai, 
legijono rėmėjų-moterų atsto
vės ir svečiai. Am. Liet. Legi
jono štaban išrinkti šie asme
nys: Legijono vadas P. Jurgė
la (L-vos kpt.), 1-is vado pava
duotojas F. Norcum (JAV, I 
d. karo vet.), 2-is pav. A. Le- 
onaitis (JAV, II k. vet.), adjt. 
J. Liaukus (L-vos kpt.), ūkve
dys - iždininkas A. Urbonas 
(JAV, I k. vet.). teisėjas T. 
Sereika (L-vos kar-nės teismo v 
pik.), kapelionas kan. prof. J. ę 
Meškauskas (-is L-vos kar. ka- f 
pelionas), inspektorius Z. Z 
Strazdas (L-vos kpt.), gydyto- J 
jas dr. J. Bučnis (JAV kpt.), i 
ginklininkas J. Bogušas (JAV, V 
II d. k. vet.) ir budėtojas A. X

Žemaitis (JAV ir L-vos puska
rininkis). Senasis ALL štabo 
adjutantas F. Norum prisaik
dino naujus legijono vadus ir 
vyriausius pareigūnus.

Naujasis vadas P. Jurgėla 
kvietė legijonininkus uoliai 
veikti, steigti naujus postus, 
remti JAV demokratiją, akty
viai įsijungti į Lietuvos laisvi
nimo kovą, siekti JAV ir Lie
tuvos karo veteranų vienybės 
ir bendradarbiavimo lietuviš
kam legijone ir ruoštis gyves
nei veiklai. Atskiram posėdy 
Am. Liet. Legijono rėmėjos- 
moterys išsirinko savo vyriau
sias pareigūnes, kurios buvo 
pristatytos bendram seimui. 
Legijono vadas prašė rėmėjas 
su ta pačia energija ir ateity 
gražiai bendradarbiauti, tal- 
kinan legijonui ir jo postams, 
ir padėkojo už triūsą, ruošiant 
seimo vakarienę.

Baigiant seimą, kariškai pa
gerbta žuvusieji JAV ir Lietu
vos ginklo draugai.

• Krokuvos kard. Sapiehos 
sveikata labai pablogėjus. Jis 
negalės vykti į Romą, kur ža
dėjo dalyvauti Pijaus X beati
fikacijos iškilmėse. Gegužės 14 
d. kardinolui suėjo 84 m. am
žiaus.

• Logan tarptautiniame ae
rodrome rengiama koplyčia, 
kuri bus skirta šv. P. Marijos 
Aviacijos Globėjos garbei.

• Naujas Britų kabineto 
slaptojo antspaudo lordas Ri- 
chard Rapier Stokes šiomis 
dienomis atvyko j JAV, kur 
tariasi dėl įvairių žaliavų tie
kimo Anglijai. Jis yra uolus 
katalikas, benediktinų vienuo
lių auklėtinis. Kiek atsimena
ma, Stokes yra pirmasis kata
likas Britų kabinete.

• Gegužės 13 d. popiežius 
Pijus XII, minint socialinių en
ciklikų sukaktis, atlaikė iš
kilmingas pamaldas šv. Petro 
Bazilikoje.

• .Antrojo d. karo didvyris, 
Sir Basil Embry, buvęs Angli
jos oro gynybos viršininkas, 
priimtas į katalikų Bažnyčią. 
Anglijos oro laivyne jis yra ap
dovanotas aukščiausiais brili
antiniais garbės ženklais,, ka
ro metu buvo net tris kartus 
nacių nelaisvėje.

VISIEMS STUDIJUOJANTIEMS
LIETUVIAMS

kandidatas gali kndidatuoti tik 
viename sąraše. Sąraše žymi
ma kandidato pavardė, vardas, 
gimimo data, ką ir kur studi
juoja. Drauge pridedamas kan
didato raštinis sutikimas kan
didatuoti. Šių reikalavimų ne- 
atatinką sąrašai nebus pri
imami. Esant vienam sąrašui, 
juo išstayti kandidatai laikomi 
automatiškai išrinktais.

3. Valdybai ir Revizijos Ko
misijai išstatomų kandidatų 
sąrašai turi būti iki š. m. gegu
žės mėn. 27 d. (pašto antspau
do data) pasiųsti šiuo adresu: 
p. R. Klybienė, 212 W. Gor
ham St., Madison, Wis.

4. Valdyba sudaroma iš 7 
narių. 5 renkami proporcinės 
reprezentacijos principu, du — 
pagal asmeniškai gautą di
džiausią balsų skaičių. Rinki
mus korespondentiniu būdu 
praves Org. Komisijos sudary
ta Rinkiminė Komisija.

5. Kandidatuoti, kandidatus 
statyti ir rinkti turi teisę visi 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
Org. Komisijoj iki geguž. 27 d. 
(pašto antspaudo data) užsire
gistravę studentai. Visi iki šiol 
neužsiregistravę prašomi tai 
kaip galima skubiau padaryti.

6. Visais organizaciniais 
reikalais prašome kreiptis į 
Vyt. Kavolį, aukščiau paminė
tu adresu. Apgailestaujame, ne 
visais atvejais galėdami atsa
kyti į privatinio pobūdžio pa
klausimus.

Organizacinė Komisija

Didesnioji dalis visų JAV 
studijuojančių lietuvių jau yra 
užsiregistravę Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV Organi
zacinėje Komisijoje. Nebėra 
reikalo ilgiau atidėlioti Sąjun
gos steigimą. Org. Komisija 
todėl laiko savo pareiga pra
vesti Sąjungos Centro Valdy
bos rinkimus ir sušaukti vi
suotinį suvažiavimą, kuris iš
dirbtų Sąjungos veikimo sta
tutą ir priimtų darbo gaires. 
Kad nė vienas mūsų nepraras
tų savo teisės balsuoti, valdy
bos rinikimus numatėme pra
vesti korespondentiniu būdu. 
Negalėdami kiekvieno asme
niškai painformuoti, prašome 
tuos, kurie šį atsišaukimą skai
tys, priminti ir kitiems kole
goms šį studentų organizavi
mosi momentą.

1. Liet. Stud. Sąjungos JAV 
Organizacinę Komisiją sudaro:

Alg. Kepalas, 110 Hali St., 
Brooklyn, N. Y.;

Ben. Mačiuika, 933 W. 34th 
PI., Chicago 8, III.;

R. Klybienė, 212 W. Gorham 
St., Madison, Wis.

Vyt. Kavolis. 740 Langdon 
St., Madison, Wis.

Vyt. žvirždys, 740 Langdon 
St., Madison, Wis.

2. Ne mažiau kaip 5 studen
tai gali pasiūlyti kandidatų są
rašą. Kandidatų sąraše gali bū
ti ne daugiau kaip 5, į Revizi
jos Komisiją— 3. Tas pats stu
dentas gali pasirašyti tik vie
ną kandidatų sąrašą. Tas pats

t

Hartfordo Lietuvių Pilie-
Klubas yra paskyręs 400 
auką vietos postui unifor-

Z. Strazdas,

•

čių 
dol.
mai įsigyti.

A.L.L. seimo sekretorius

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJOS į

RĖMĖJU SEIMAS
globojamas šv. Petro lietuvių parapijos So. Bostone, įvyks BIRŽELIO (Jl'NE) 3 D., 
sekmadienį.,

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis
sėdžiai prasidės po pietų 2 vai. Lietuvių Piliečių 
Street.

Paskaitas skaitys PROF. Kl'N. ST. YLA iš
KAITĖ iš Kanados. Apie Kongregacijos veiklą 
Brockton. Mass.

Visus Rėmėjus ir Bičiulius maloniai prašome dalyvauti pamaldose ir posėdyje.
KONGREGACIJOS RĖMĖJŲ VALDYBA

šv. Petro lietuvių bažnyčioje 10 vai. ryto. Po- 
Draugijos salėje, kampas W. Broadvvay ir E

Putnam, Conn. ir PROF. DR. A. šIDLAl'S- 
pranešimą padarys MOTINA IJGORIJA iš
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— Lietuvos kaimo sekminės.

ROCHESTER, N.Y.

LEWISTON, ME. WESTFIELD, MASS.

• Salomėja Kačinskienė, gy
venanti Elizabethe, yra rūpes
tinga globėja ir rėmėja ligo
nių Europoje. Jai talkininkau
ja A. Jermoševičius.

• Vytautas Juodka, gyv. 
Bridgeporte, gegužės 21 d. iš
vyko į kariuomenę. Jis yra di
delis lietuviškos dainos mylė
tojas. Tremtyje priklausė kar
tu su tėvu dviejuose choruo
se. Chicagoje dalyvavo Gečo 
vyrų chore ir Dainavos ansam
bly bei šv. Kryžiaus ir šv. Jur
gio parapijos choruose.

• Prof. Pr. Jucaitis, chemi
jos daktaras, jau treti metai 
dėsto chemiją Gannon College, 
Erie, Pa., vyresniųjų semestrų 
studentams ir turi nuolatinę 
vietą kolegijoje kaip “associate 
professor.”

• Teisėjas W. F. Laukaitis 
šiomis dienomis gubernato
riaus McKeldin paskirtas Bal- 
timorės centralinio distrikto 
policijos vyriausiu teisėju. 
Kultūrinė kronika

• Birželio 3 d. Clevelande 
VI. Braziulio vedama dramos 
studija vaidina Vyt. Alanto 
“Buhalterijos klaidą.”

• Prof. Juozas Žilevičius, 
gyvenąs Elizabeth, N. J., ša
lia savo darbo su lietuvių muzi
kologijos archyvu, intensyviai 
kuria. Šiuo metu baigia rašyti 
moterų chorui su soliste vieno 
akto operetę “Nelemtas buč
kis.” Prieš kiek laiko parašytą 
ir Čiurlionio ansambliui dedi
kuotą kūrinį “Laisvės, laisvės 
mūsų kraštui” — išleidžia “Pa
švaistės” leidykla. Finansuoja 
muzikos mylėtoja Kotryna 
Vinciutė.

• Kun. J. Znotinas. prieš 
porą metų atvykęs iš tremties 
dabar 'ikarauja Washingtone 
Šv. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo (airių) parapijoje. 
Kun. J. Znotinas čia yra mė
giamas kaip lietuvių taip ir a- 
merikiečių, kurie jį vadina 
“simpatingasis kun. Jonas iš 
Europos.”

1 | Kongregacijos Geradariy 
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RĖMĖJŲ SEIMAS
įvyks š. m. gegužės 27 dieną Nekalto Prasidėjimo vienuoly
ne Putnam, Conn. Seimas žada būti įdomus ir turiningas. 
Seime bus paminėtas pirmasis Lietuvos krikštas. Taip pat 
bus aptarta mūsų uždaviniai ir pareigos to krikšto jubilė- 
jaus akyvaizdoje.
Seimo tvarka bus ši:

11:00 vai. Šv. Mišios, kurias laikys Prel. P. Juras, 
Pamokslas — Kun. Prof. St. Yla,

12:30 vai. Seimo dalyvių ir svečių pietūs,
2:00 vai. Seimo posėdis, paskaita — Dr. A Kučas, 
4:30 vai. Meninė dalis, kurią atliks pensijonato mer- 

mergaitės. Jos įscenizuos — O LIETUVA, MOTI
NĖLĖ, ir šoks naujai sukomponuotus plastinius 
šokius. *

5:15 vai. Fatimos Marijos šventovės atlankymas ir 
laiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame seime visus Kongre
gacijos rėmėjus, Gildos narius. Garbės ir Amžinuosius na
rius. Taip pat visus, kurie norėtų paremti seserų dirbamus 
darbus ir jų įstaigas, o ypač .jų laikomą lietuviškąją mer
gaičių stovyklą bei naujosios koplyčios statybą.

Putnam, o ypač seselių vienuolyno apylinkė vis pavasa
riškai gražėja. Todėl tikimasi, kad atvykimas į Seimą. į se
selių motiniškojo namo jaukią aplinką bus Kongregacijos 
rėmėjams ir maloni atsigaivinimo bei poilsio proga. Seselės 
visų laukia ir rengiasi svečius gražiai priimti.

Iki malonaus pasimatymo Seimo,
NAl’J. ANGLIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 

SESERŲ GILD06 CENTRO VALDYBA

D.L.K. Birutės skaučių drau
govė Rochestery Sekminių iš
vakarėse šv. Jurgio parapijos 
salėje suruošė labai įdomų mu
zikinį šiupinį “Sekminės Lietu
vos kaime“. Dainų, tautinių 
šokių ir melodeklamacijų py
nė sudarė gyvą ir jaukų, mie
lą lietuviškai širdžiai Sekminių 
švenčių vaizdą. Vaidino dau
giau kaip 30 lietuvių skaučių 
ir skautų. Vaidinimas labai ge
rai pavyko. Režisavo skautai 
Stasys Ilgūnas ir Vytautas 
Nakas. Muzikinę dalį paruošė 
P. Armonas. Pradžios mokyk
los mokinių išpildytą valsą, 
jūrininkus ir kaimo šokių pa
rodiją paruošė Malašauskienė.

— Motinos Dienos minėji
mas. Motinos Dienos šventės 
išvakarėse DLK Birutės skau
čių draugovės narės per Ro
chesterio WRNY radio stotį 
suruošė Motinai pagerbti mi
nėjimą, kurį sudarė kun. D. 
Mockevičiaus anglų kalba žo
dis, skaučių kelios dainelės ir 
D. Podelytės padeklamuotas 
Bem. Brazdžionio eilėraštis bei 
Vyt. Nako motinai lietuvei 
skirtas žodis.

Gegužės 13 d. 8 vai. ryto šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo atlaikytos šv. Mi
šios už gyvas ir mirusias pa
rapijos motinas. Motinos j 
bažnyčią buvo atlydėtos legio
nierių Gudyno posto ir skautų.

7 vai. v. šv. Jurgio parapijos 
salėje įvyko motinos minėji
mas, kurį suruošė PL Bend
ruomenės Rochesterio skyrius. 
Po dr. V. Lelevičiaus paskaitos 
buvo moterų choro koncertas 
ir pradžios mokyklos mergai
čių eilėraščių deklamacijos. 
Moterų choras, vidury su mo
tina prie ratelio ir vaikučių 
prie knygos, padainavo kelias 
tai dienai pritaikintas dainas. 
Dirigavo P. Armonas. Moti
nos Baranauskienė ir Novic- 
kienė, seniausios Rochesterio 
lietuvių bendruomenės mote
rys, ir tremtinė Grėbliūnienė, 
per karo audras pajėgusi išsau
goti šešis mažus vaikus ir juos
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atsigabenti Amerikon, buvo 
apdovanotos gėlėmis, o bend
ruomenės pirm. dr. Alf. Stan
kaitis joms pasakė atitinkamą 
žodį.

— Kas lietuviška — katali
kiška. Praeitą savaitę Roches
terio lietuvių šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje vyko misijos 
ir 40 vai. atlaidai. Misijoms va
dovavo marijonas tėvas Jonas 
Mažukna iš Chicagos. Misijose 
visą savaitę gausiai dalyvavo, 
beveik visi Rochesterio lietu
viai katalikai. Tėvas Mažukna 
savo pamoksluose dažnai prisi
minė kenčiančią Lietuvą, iškė
lė lietuviškų tradicijų gerbti- 
numą ir nekartą pabrėžė, kad 
Lietuvos žemė buvo ir yra Ma
rijos žemė ir, esą, kas lietuviš
ka, tai ir katalikiška. Misijoms 
baigiantis 33 vaikučiai priėmė 
pirmąją komuniją

H. Žeimelis, buv. lietuviškos 
radijo valandėlės vedėjas per
eina dirbti/Vienybės redakci jon. 
Lietuviškos radijo valandėlės 
vadovavimą perima Ant. Sa
baliauskas ir Ant. Ščiuka.

Tremtinis K. Mačiulis gegu
žės 26 d. susituokia su L. Ba
ranauskaite, gimusia Ameriko
je. Abu susipratę lietuviai.

GARDNER. MASS.
Aušros choras gražiai veikia

Gardner mieste yra nemaža 
lietuvių, bet nėra liet, parapi
jos. Už tat yra vadinamas “Lie
tuvių piliečių” klubas, kur lan
kytojai gali apščiai gauti 
“Laisvės” bei “Vilnies” nuo
dų...

Pernai atkurtas “Aušros” 
choras šiame mieste yra švie
sus reiškinys: jisai gaivina tė
vynės pasilgusius ar jos ir vi
sai nemačiusius gimtosios dai
nos grožiu. Dabar choras pra
dėjo jau antruosius darbo me
tus. Choristų dauguma yra se
ni ateiviai ir čia gimę, prie jų 
prisidėjo ir keli naujakuriai. 
Dainininkai gražiai sugyvena. 
Chorui vadovauja muz. VI. A- 
domavičius, baigęs Kauno kon
servatoriją ir vadovavęs cho
rams tremty. Choras nesitenki
na savo miestu, bet koncertavo 
(bal. 29 d.) Athol’e, žada ap
lankyti kitas kaimynines kolo
nijas.

Labai gražiai pavyko choro 
surengtas geg. 12 d. Motinos 
Dienos minėjimas Gardner O- 
pera Hali saėje. Po choro pirm. 
A. Nakučio žodžio ir P. Mule
vičiaus kalbos apie motiną, 
pirmąją programos dalį atliko 
vaikučiai padeklamuodami ei
lių ir paskambindami pianu. 
Choro dalyvės E. Žekonienė ir 
A. Butkutė, abi čia gimusios, 
gražiai padainavo porą lietu
viškų duetų. Antroje dalyje 
skambėjo darnios choro dai
nos. Solistė I. Adomavičienė, 
dirigento žmona, kuri visuo
met chorui mielai talkininkau
ja, atliko Gailevičiaus, Kača- 
nausko, Šimkaus, Kavecko ke
letą dainų, taip pat su choru 
Č. Sasnausko “Karvelėlį” ir A- 
domavičiaus “Kas bernelio su- 
mislyta.”

Per Jonines choras rengia 
pikniką. Žada pasirodyti su 
naujom dainom. A. Nendrė

Misijos

Prieš Motinos Dieną buvo 
surengtos misijos, kurias vedė 
Tėvas J. Adamavičius, OFM. 
Tikintieji gausiai lankėsi į mi
sijas, atliko išpažintį ir Motinos 
Dieną priėmė Komuniją.

Šv. M. Marijos Moterų drau
gija Motinos Dieną gyvų bei 
mirusių motinų pagerbimui su
rengė gražų pobūvį.

Lietuvos Vyčiai tėvams pa
gerbti Greene, Me., pranciško
nų vienuolynų miške, rengia 
gegužinę, į kurią kviečia visus 
artimų ir tolimesnių kolonijų 
lietuvius.

Mažoje Lewistono kolonijoje 
retas atsitikimas yra vestuvės, 
dėl to, ponui Bikulčiui su pa
nele Snovaite rengiantis priim
ti moterystės sakramentą, gi
minės ir artimieji balandžio 8 
d. surengė gražų priešvestuvi- 
nį pokylį. Vestuvės dėl jaunojo 
motinos ligos nukeltos į birže
lio 3 d.

Šiais metais mūsų kolonijo
je mirė dideli šios kolonijos 
veikėjai: Čeraškienė, Paušis, 
Vileikis ir Kleitonienė. Korė
jos kare žuvo jaunuolis Pater- 
sonas.

GREENE. ME.
• Jau pasibaigė Motinos no- 

vena, bet šv. mišios už motinas 
ir kenčiančią Lietuvą laikomos 
visą gegužės mėnesį. Šiais me
tais pradedama ir Tėvų nove- 
na. Ji bus laikoma birželio 8- 
17 d. Kaip kituose lietuvių 
pranciškonų vienuolynuose, 
taip ir šiame vedama 13-kos an
tradienių šv. Antano novena, 
kuri baigsis šv. Antano dieno
je, birželio 13 d. Arčiau gyve
nantieji lietuviai kviečiami da
lyvauti novenos baigime, 7 
vai. vakare.

• Greene, Me., pranciškonų 
vienuolynas dvasiniai aptar
nauja lietuvius, gyvenančius 
Maine valstybės šiaurėje, šie- 
meta tėvai pranciškonai Rum- 
forde ir Millinocket vedė mi
sijas, kurių metu tikintieji at
liko savo dvasines pareigas.

• Roselande atgaivinta Lie
tuvos Vyčių kuopa. Kuopa bu
vo įsteigta 1916 metais ir sa-

HARTFORD, CONN.

• Bal. 15 d. buvo TMD kul
tūrininkų surengtas koncertas. 
Programą išpildė Florence 
Korsakaitė, pianistas Alg. Ka- 
čanauskas ir V. Žukauskas. Tą 
pačią dieną vakare buvo parap. 
mokyklos salėje kultūrinis pa
rengimas vienuolyno veiklos 
ir švietimo darbams paremti, 
o sekmadienį, gegužės 13 d. 
Lietuvos Vyčiai pasirodė sce
noje suvaidindami kun. Pronc
kaus parašytą ir režisuotą 
“Kaimo Mokykla”. Vaidinimas 
puikiai pavyko ir publikai pa
tiko.

• Vietos lietuvių draugijos 
turi savąjį gražų parką prie 
Hartfordo, kur čia rengiamos 
lietuviškos gegeužinės. Parko 
atidarymo gegužinė įvyko ge
gužės 20 d. su įvairių šokių ir 
visokių konkursų programa. 
Sekmadienį, gegužės 27 d. ge
gužinę rengia TMD ir ALTS 
skyrių nariai, vėliau bus šv. 
Jono Draugijos, Klubo, Para
pijos ir kitų vietos lietuviškųjų 
draugijų gegužinės.

• Lietuvių kalbos, rašybos ir 
kitų dalykų kursai prasidėjo 
šeštadieninėje parap. mokyklo
je. Nemažas būrelis lankytojų, 
daugiausia naujųjų lietuvių va- 
kučiai, lanko kursus, lietuvai
tės mokytojos gražiai moko. 
Tėvų komitetui vadovauja Z. 
Strazdas. Prel. J. Amboto rū
pesčiu šie kursai duoda daug 
naudos mūsų jaunimui.

“Darb.” Rep. X 

vu laiku labai gražiai veikė ir 
daug padėjo beatsikuriančiai 
Lietuvai. Tikimasi, kad vado
vaujant energingam pirm. L. 
J tiško kuopa ir dabar daug 
prisidės prie Lietuvos atstaty
mo.

• Stasys Žadeikis, ministerio 
P. Žadeikio brolio sūnus, bai
gęs Baltijos universitete, Pin- 
neberge, teisės mokslus, dabar 
dirba Washingtone, Lietuvos 
pasiuntinybėje.

• Dainininkas A. Brazis bu
vo pakviestas kalbėti per WGN 
radiją, Chicagoje, kur davė la
bai gražią informaciją apie Lie
tuvą.

• Už L Vyčių steigėjo M. 
Norkūno vėlę, gegužės 20 d. 
10 vai. šv. Antano bažnyčioje, 
Chicagoje, buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos.

• Lietuviai evangelikai bir
želio 23-24 d.d Chicagoje šau
kia savo sinodą.

Waterbury, Conn*
Waterburio ateitininkų vai

dintojų trupė aplankė apylin
kės lietuvių kolonijas Ansoni- 
joje, Hartforde ir birželio 2 
d. vaidins New Britaine.

• Gegužės 27 d. šaukiamas 
vietos1 tremtinių draugijos su
sirinkimas. Jame pasirodys ir 
tremtinių jaunimas su menine 
dalimi.

Tą pačią dieną vakare šau
kiamas ateitininkų susirinki
mas. Susirinkime bus aptarta 
šių metų veikimo planas.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Diena

Liepos 4 d. Pittsburgho lie
tuviams yra istorinė diena. 
Jau prieš 27 metus pittsbur- 
giečiai pradėjo šią lietuvių die
ną švęsti. Kiekvieną kartą 
LIETUVIŲ DIENOS dalyvis 
atvykęs randa vis ką nors nau
jo, gražesnio, jaukesnio.

Padėka priklauso ir tiems 
garbingiesiems lietuviams, ku
rie prieš 27 metus įkūrė LIE
TUVIŲ DIENĄ ir seselėms 
pranciškietėms, kurios kasmet 
vis kultūringiau šią šventę su
ruošia. Atsilankydami gerada
riai pjrsidės prie to kilnaus dar
bo, kurį atlieka seselės auklė
damos beturtes mergaites.

Todėl visi gerb. kunigai, rė
mėjai, geradariai, draugijos, 
klubai, ir pavieni asmenys 
kviečiami kuo gausiausiai da
lyvauti.

Kun. J. V. Skripkus

PADĖKA
Mano 25 metų darbo šv. 

Pranciškaus seselių vienuolyne 
jubiliejaus proga, nuoširdžiai 
dėkoju visiems ta proga mane 
atsiminusiems.

Ypatinga padėka priklauso 
Lietuvių Piliečių Klubui, kuris 
per 20 metų vienuolyno “card 
party” duoda veltui savo gra
žią auditoriją.

Dėkoju Lietuvos Vyčių ra
dijo vadovybei bei Radijo Klu
bui už pareikštus man svei
kinimus ir padarytus patarna
vimus. P. Dargiui ir jo radijo 
veikėjams už jų prielankumą 
kiekvienam lietuviškam reika
lui. Visiems prieteliams ir ge
radariams sveikinusiems laiš
kais, telegramomis bei asme
niškai. O taip pat visiems kle
bonams ir kunigams už asme
nišką jų dalyvavimą mano ju
biliejaus iškilmėse ir sveikini
mus.

Seselėms pranciškietėms už 
jų nuoširdų tarnavimą ir mal
das mano intencijomis.

Visiems tegu gerasis Dievas 
gausiai atlygina.

Kun. J. V. Skripkus

Gražiai paminėta motinos ir 
tėvo diena

Gegužės 13 d., sekmadienis, 
buvo skirtas pagerbti mūsų 
brangiosioms mamytėms ir tė
veliams.

Motinos diena pradėta 10,30 
vai. ryto iškilmingomis pamal
domis šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Sumą laikė ir tai 
dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė kleb. kun. V. Puidokas.

Per ankstyvąsias mišias ir 
sumos metu daug tikinčiųjų ė- 
jo prie šv. komunijos paauko
dami ją už savo motinas ir tė
vus gyvus ir mirusius.

Per sumą šv. Cecilijos cho
ras gražiai giedojo “Salve Re
gina” mišias. Solo giedojo 
Mrs. Alice Mickus, “Maria Ma- 
ter Gratia” ir “Avė Maria.” 
Vargonais pritarė vargon. My
kolas Cibas.

Po sumos buvo motinoms ir 
tėvams bendri pusryčiai, ku
riuos ruošė L. Vyčių kuopa ir 
šv. Cecilijos choras. Laike pus
ryčių buvo pasakyta sveikini
mo žodis kleb. kun. V. Puido
ko, L. Vyčių kuopos pirm. J. 
Radžiaus ir šv. Cecilijos cho
ro valdybos pirm. K. Kava
liausko.

Mamytės ir tėveliai pusry
čių metu sutartinai padainavo 
lietuviškų senų liaudies dainų, 
kurių jaunoji karta nebeatsi
mena. Jos atidarė dainų skry
nelę, kurią pasiėmė išvažiuo
damos iš Lietuvos prieš 30-40 
metų.

3.00 vai. p.p. šv. Kazimiero 
dr-jos salėje buvo pradėta Mo
tinos ir Tėvo dienos minėjimo 
oficialioji dalis.

Minėjimą atidarė N. Dardin- 
skienė ir pakvietė kleb. kun. V. 
Puidoką sukalbėti maldą. Po 
to paskaitą skaitė M. Maslau- 
skienė. Po paskaitos buvo į

RADIJO VALANDĖLĖS

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vaL vidudienį.

WESX — 1230 KILOCYCLES. SALĖM. MASS.

Kiekvieną, šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR

366 West Broadvvay Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

r#~ ' ' ... ................" ------------------- r

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir Lt 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

JOK. J. STUKAS, Dir. 

1264 VVhite St, Hillside, N. J,

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

teikta dovanos seniausiai mo
tinai Ona Vilkauskienei, se
niausiam tėvui Simonui Ulins- 
kui ir Izabelei Kazlauskienei, 
kurios sūnus yra žuvęs per 
paskutinį karą.

Meninę dalį konferavo Regi
na Petravičiūtė.

Eilėraščius pasakė maži vai
kučiai: Renius Dūda, Arūnas 
Šimanskis, Merland Atkočaity- 
tė, ir kt. Deklamacijų paruoši
mu rūpinosi M. Maslauskienė 
ir E. Jonušienė.

“Motinos sapnas”, įsceni- 
zuotą šokį, atliko 10 mergai
čių. “Motiną su kūdikiu ant 
rankų” atliko Eugenija Dūdie- 
nė. Šokį paruošė N. Jonušaitė. 
Palydėjo akordeonu Mamertas 
Cvirka.

Šv. Cecilijos vardo choras 
išpildė 7 dainas, kurios gražiai 
ir darniai skambėjo. Chorui 
dirigavo Mykolas Cibas.

Solo dainavo Alice Mickus, 
gražiai išpildydama dvi dai
nas: “Mother” (angliškai) ir 
“Aš augau pas tėvelį” (lietu
viškai). Akompanavo M. Ci
bas.

Minėjimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Po minėjimo sugie
dota Amerikos ir Lietuvos 
Himnai.

Minėjimą rengė L. Vyčių, šv. 
Cecilijos choro ir Tremtinių 
Dr-jos sudarytas komitetas.

F. Krašona

• Šv. Kazimiero Akademijos 
naujieji rūmai, Chicagoje, bus 
pavadinti Marijos vardu, pa
gerbiant vienuolijos steigėjos 
Marijos Kaupaitės atminimą. 
Naujuose rūmuose knygyną į- 
rengs inž. Rudis už 15,000 dol. 
o ligonių ir gydytojų kabinetus 
dr. Ruzic ir dr. Brazis už 10.- 
000 dol.
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• Latviai atsigriebė. Gegu
žės 19 d., Eastem District YM- 
CA salėje įvyko paskutiniosios 
šiais metais krepšinio rungty
nės tarp LAK ir New Yorko 
latvių krepšininkų, kurios bai- 
gėti paskutiniųjų laimėjimu 
44:43 (27:22). Latviai atvyko 
stipriausiame savo sąstate, o 
lietuviai vos “sukrapštė” pen
ketuką. Dėl nepaaiškėjusių 
priežasčių nežaidė Bagdonas, 
Mikulskis, Narbutas ir Ruz
gas. Už LAK startavo: And
rulis Alfonsas, Daukša, Ošia- 
pas Alg., Biknevičius, Krei
vėnas, Račkauskas.

Nors ir silpname sąstate 
LAK krepšininkai baigė 1-jį 
ketvirtį savo naudai — 10:5, 
bet netikslūs metimai leido lat
viams užbaigti pirmąjį kėlinį jų 
naudai. Paskutines 10 min. j- 
temptai kovota. Lietuviai 4 
min. prieš rungtynių pabaigą 
vedė 4 taškų skirtumu, tačiau 
latviai Liepins ir Ozols meti
mais pasekmę išlygino (39:39). 
Ostapas pilnu metimu persve
ria — 41:40, latviai pasiekia
— 41:42, bet Andriulis vėl per
sveria — 43:42, bet latviai dar 
įmeta savo naudai 44:43. 10 
sek. prieš rungtynių pabaigą 
Andriulis iš toli meta, bet ne
pataiko. Rungtynės baigiamos 
44:43 latvių naudai. Gerai teisė
javo Arturas Andriulis. LAK 
taškus pelnė: Ošlapas Alg. — 
19, Daukša—8, Andriulis Alf.
— 10, Biknevičius — 6.

kėje: Klubo įstatų priėmimas 
ir vadovybės rinkimai. Visi lie- 
tuvai, norį būti šio klubo na
riais ar šiaip prisidėti prie 
klubo veiklos, kviečiami daly
vauti. Klubas sekančiame se
zone numato neapsiriboti vien 
futbolo žaidimu, bet kultivuo
ti ir kitas sporto šakas, todėl 
kiekvienas ras čia sau tinkamą 
sporto šaką, kurioje galės pa
sireikšti.

Pelningas Darbas
Reikalaujame Agentų ir Agenčių 

platinti Lietuvių išdirbystės skirtin- 
; gus vaistus ir JUOKŲ rekordus (plok
šteles). Agentams tai yra aukso ka
syklos. Tuojau rašykite dėl platesnių 

j informacijų:
DECKJEN’S PROIM CTS

P. O. Box 666, Newark 1, N. J.P. O. Box 666.

• Pereinamosios taurės žaibo
turnyre. Teko patirti, kad LSK 
užregistruotas žaisti čekoslova- 
kų rengiamame futbolo žaibo 
turnyre, kuris įvyks birželio 
17 d. 1 v. 30 min. p.p. Hunts 
Point Stadium (Bronx, N. Y.). 
Turnyre užsiregistravo be LSK 
dar Warszaw S. C., Ukrain- 
ians S. C. ir S. C. Prag, viso 
4 vienuolikės. LSK deda rim
tas viltis pereinamąją taurę 
laimėti, nors priešininkai yra 
vieni iš stipriausių National 
League komandų.

“IŠ DŪMINES LŪŠNELES”
*
Šiuo vardu K. B. Kraučiūnas išlei

džia savo jumoristiniu eilių knygą. 
Kviečiami rėmėjai prisidėti prie 
knygos išleidimo. Kas autoriui at
siųs Bgi gegužės mėn. pabaigos bent 
1 doL, to vardas ir pavardė bus at
spausdintas knygoje ir gaus pačią 
knygą. Nepavėluokite! Rašykite šiuo 
adresu:

K. B. KRAUČICNAS
183 Fountain Ave^ Brooklyn 8, N. Y.

<16)
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326-328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, M ASS.

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local & Long Distar.e Moving

ISO 8-4618 !Kės. SO 8-3729

Real Estą te & Insurance

Res. 37 Oriole Street «

I

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

6
4
•* «

WEST ROXBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-VV

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 VVAREHAM PU 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAnuūea 3-7722

John W. Anseli
LJETl VIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York

Ofiso Tel. 
WO 2-3497

Telefonai:
Namų Tel
NE 9-

New Yorke

I

Stephen Aromiskisj
(Arinakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklvn. N. Y.

TeL EVerjieen 7-4335

i i 
i 
i
i

S. barasevičius ir Sūnus | 
FVNERAI. HOME į

254 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS j
..............

I
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

• Svarbus susirinkimas. Bir-
želio 1 d. 8 vai. vak. klubo pa
talpose, 168 Marcy Avė. įvyks 
LAK narių susirinkimas. Die
notvarkėje: ’/2 valdybos rinki
mai. Bus renkamas pirminin
kas, finansų sekretorius, iždi
ninkas ir kiti pareigūnai. Visi 
LAK nariai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Klubo Vadas

• Sporto Klubo susirinkimas. 
Gegužės 26 d. 8 vai. vak. Vyt. 
Belecko svetainėje, 1883 Madi- 
son St. įvyks organizacinis 
LSK susirinkimas. Dienotvar-

REIKALINGA AUKLE. Ieško
ma vidutinio amžiaus moteris 
ūkyje 8 mėnesių vaikui prižiū
rėti. Kreiptis: 112 F Street, So. 
Boston 27, Mass. Tel. SO 
8-9388. (13)

Quaker Pat h & Mount Grey Rd. Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENE

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra, — kviečiamas atostogas 
praleisti Stony Brook Lodge, lietuvių vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 
visais moderniškais patogumais. Sveikas ir įvairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti čia pat didelė knygų biblioteka.

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem į kambarį nuo 
$70.; vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BROADVV AY
South Boston, Mass.

CHARLES SPORTSVEAR
Sav. K. Krasnakev ičius,

PIGIAI PARDUODAMI
balkeliai. tinkami dėl stubukės 
ar garadžiaus statybos. Pasirin
kimas didelis. Kreiptis: Thomas 
•lakavonis, 194 Athens st. So. 
Boston, Mass. (12)

515 VVashington St.,
Boston, Mass. Room 721-722
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

168 W. PEARL ST., NASHUA, N. H.
Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

LIEPOS ŽIEDAI

FURNITL RE CO

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupysiąs

C.K. PIKIEL

S WE SPECIALIZE IN TAVERNS
j! 121 So. 22nd St. Pittsburgh 3, Pa.

J S. S., PITTSBGURGH, PA.
S Phone EVerglade 1-2300

GENERAL INSURANCE NOTARY PUBLIC
MARRIAGE LINCENSES AUTO LICENS

Business Broker

ZUPP’S BAR
JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

B

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE, STONY BROOK, N. Y. Telefonai: 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 586.

Susisiekimas: Traukiniu iš New York’o imti Pennsylvania stoty Long 
Island traukini, einantį i Port Jefferson (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
stotyje, persėdant j kitą Long Island traukini, einanti į Port Jefferson). Nu< 
Jamaica maždaug po 14 vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
taxi už 35c priveža prie vasarvietės durų.

Automobiliu: iš New York’o važiuoti 25 keliu iki Smithtown, o nuo čia 
imti 25Ą ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia. sekant 
Stony Brook Lodge iškaba, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
(viena mailė kelio).

ai įrj

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

E*’
Visų lietuvių mėgiamiausia, modemiškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIŲ ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

TeL EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

E.POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas /

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.
Tel. Dedham 1304-VV

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

*4F F*FF11*'F*4 4-F F4-F F4-F4-F4-111 F 11 > F 14"W4<

t Pristatome Alų ir Toniką
* Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

Liepos Žiedų arbata 
gerai nuo persišal
dymų, ji suteikia 
prakaitavimą ir pa
stiprinimą. Taipgi 
sakoma, gelbstanti 
nuo inkstų (kid-

neys) ir pūslės ligų. Liepos Žie
dai yra gerai ir nuo kosulio 
paeinančio nuo šalčio ir gerklės 
nesmagumų ir užkimimo. Lie
pos Žiedai, pašutinus gerai dėti 
ant skaudulių, ir skaudančių 
sutinimų, žaizdų ir vočių. Lie
pos Žiedai turėtų būti visų na
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras 82.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

PARDUODA NAMUS
Kai norėsite pirkti ar parduoti na
mus ar bet kokį bizni, arba apdrau
sti savo nuosavybę, ar savo gyvybę, 
malonėkite kreiptis žemiau pažymė
tu antrašu, kur gausite greitą ir są
žiningą patarnavimą.

J. P. M A C I U L I S
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85th St, VV’oodhaven 21, N.
Tel. Vlrginia 7-1896

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Į

Tel. STagg 2-5043

HOME

U

i 
Į

Dr.J.L. Pasakarnis
DR. AMEUA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 
477 W. BROADVVAY 

So. Boston, Mass.

741 NO. .MAIN STREET
Brockton,

W AIT T
FUNERAL HOME

Matthevv P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street 
B-.-ooklyn, N. Y.

| EVergreen 8-9770

I j
I

Joseph Garszva
G ra bonus—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Į Tel. VIrginia 7-4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Ii i
Ii
i 
i
i 
ji i
A,

Bostone

W. J. CHISIlOLM
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas"

331 SMITH ST.
PROVIDENCE, R. L

Telephone.

OFISO: DEXTER 1952
Namu: PI. 6236

i
PlrmlninkS — Eva MarksienS, 

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

Vi ce-Pirmininkė—B. Galliūnienfl, 
8 Wlnfleld SL, So. Boston, Mase

Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 
555 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-6029.

CASPER
FUNERAL . HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mass.

Joseph W. C
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

NOTARY’ PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8.3960

I
i
Į asperj

VYTAI TAS YAKAVONIS
FTNEKAL

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dy kai 
Tel. BROCKTON 8-1580

*

ZALETSKAS
FUNERAL HOME į

564 EAST BROADVVAY
South Boston. Mass.

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Cambridge. Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

i 
i

| Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms j
| 158 GRAND STREET BROOKLYN. N. T. j
| TeL EVergreen 4-9737 j

i t f
Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, + 

parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, t 
Šaukite: t

BORIS BEVERAVE CO. |
J. ARLAUSKAS, Savininkas f

: 220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. J
4-»6WW*M<**F4»»FT'FFIFF-F4-»'W4-H •7-F++++4 ****++++++**<

Finansų Rašt. — B. CūnlenS,
409 Broadvvay, So. Boston, Mass 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Maaa. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th SL, So. Bdston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7.30 v. 
▼■kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Jeventb SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolu raktininke. i

i

Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL
JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
DiMaaittaM paairtnkimM visokio* mėsos

UETUVUKOS DESROS — SKANCS SKILANDŽIAI

i

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

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

SO 8-2712

..............J

» — — — — — • — — —

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius
534 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. NEvvton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS
Laisniuotas Graborius

GENERAL INS7TRANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Mas

A. L VENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

LAISNIl’OTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi į mus 
turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavima

2128 Carson Street S.S., Pittsburgh, Pa
ir Tel. HEmlock 1-0203

*

i i
i| |
I
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30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDVVARI) J. WAITT
(Haitekūnas) 

lAidotuvit) Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368

ei. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

V’Lskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Phone, FEderal 1622

H A S E R
Funeral Ilome

AMBULANCE SERVICE 
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenne

I

McKees Rocks, Pa.
r++++++
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8 DARBININKAS Gegužės 25, 1951
—

IJulbininkarL DARBININKU, ....~.. ~
AMIRIRO^ L>t

DARBININKŲ SĄJUNGOS SEIMAS
Lietuvių R. K. Šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjungos Seimas į- 
vyksta birželio 3 ir 4 d. šv. 
Juozapo lietuvių parapijos sve
tainėje, Congress Avė., Wa- 
terbury, Conn.

listai ir kiti, komp. A. Aleksio 
vadovybėje. Po to šokiai.

NAUJIENOS

Atsimainymo parapijos Lietuviai veteranai paraduos DARBOTVARKĖ

Prel. J. Balkūno

25 metų kunigystės sukak
tuvių minėjimas įvyksta gegu
žės 30 d. Maspetho parapijos 
bažnyčioje 10 vai. prelatas at
laikys iškilmingas padėkos pa
maldas. Tą pačią dieną Klas- 
čiaus salėje parapijos draugijų' 
komitetas preiato garbei ren
gia puotą. J ją pakviesta dva- 
siškjja, visuomenės darbuoto
jai, prelato artimieji ir daug 
kitų svečių.

Apreiškimo Parapijos 
bažnyčioje

sekmadienį, gegužės 20 d. 1 
vai. p.p., J. E. vysk. R. Kear- 
ney suteikė Sutvirtinimo Sak
ramentą virš 200 vaikų. Visos 
Sakramento teikimo apeigos 
praėjo gražiai, tvarkingai ir la
bai iškilmingai.

Per iškilmingus pietus, ku
riuose dalyvavo apie 10 lie
tuvių kunigų, J. E. Vyskupas 
pasakė kalbą ir dėkojo klebo
nui kun. N. Pakalniui už rū
pestingumą tvarkant parapiją 
ir gražiai paruoštus Sutvirtini
mo Sakramentui vaikučius. 
Taip pat Ekscelencija prisimi
nė malonų bendradarbiavimą 
su klebonu praeityje. Esą vi
siems žinoma, kad šioje klebo
nijoje kiekvienam galima sus
toti ir visiems rodomas didelis 
svetingumas. Pasidžiaugė TT 
Pranciškonų įsikūrimu Brook- 
lyne ir pabrėžė, kad tai įvyko 
ne be klebono pranciškoniškos 
širdies pagalbos.

Moterų Sąjungos skyrius ge
gužės 13 d. šventė savo 30 
metų darbo sukaktį ir kartu 
minėjo Motinos Dieną. Visos 
narės, pasipuošusios gėlėmis, 
dalyvavo bendrose pamaldose. 
Po pamaldų parapijos salėje 
turėjo pusryčius, kurių metu 
mažos mergaitės pasakė keletą 
eilėraščių. Sveikino kun. J. 
Kartavičius ir kun. Lekešius. 
Programai vadovavo kuopos 
pirmininkė F. Razičkienė. Taip 
pat kuopą sveikino Šv. Rožan
čiaus Dr-jos pirm. R. Nedzins- 
kienė, Altoriaus Dr-jos pirm. 
M. Norkevičienė, Tretininkų 
pirm. J. Paulauskienė ir kit. 
Moterų Sąjungos kuopa per 
savo 30 gyvavimo metų daug 
pasidarbavo bažnyčiai ir palai
kė lietuvybę savo narių tarpe. 
Sukaktuvių proga kuopa svei
kina “Darbininką”, pradėjusį 
naują vagą,ir atsiuntė jam 
paremti auką.

New York (LAIC).—Ame
rikos Lietuvių Legijono Da
riaus ir Girėno Postas 1 Nr. 
kaip kasmet nuo 1935 m. daly
vaus šių metų Decoration Day 
parade gegužės 30 d.

Lietuvių dalinys renkasi 9 
vai., ryte West 75th Street, 
tarp Broadvvay ir West End 

Avenue, Nevv Yorke, N. Y. Jis 
bus 6tos Divizijos sudėty.

Daliniui 
Vadas kpt.

tantais bus 
tis, adv. K.
Mikalauskas ir Vincas Vyš
nias.
Dalyviai paraduos West End 

Avenue-ligi 72 St., po to suks į 
Riverside Drive ligi 95 St.

Birželio 3 d., sekmadienį

10 vai. rytą iškilmingos šv. Mi
šios šv. Juozapo lietuvių para
pijos bažnyčioje, kurias atna
šaus LDS pirmininkas prel. Pr. 
M. Juras. Pamokslą pasakys 
kun. A. Kontautas iš So. Bos
tono.

‘Ateities” koncertas

Gegužės 27 d. Apreiškimo 
parapijos salėje įvyksta “Atei
ties” žurnalo koncertas. Prog
ramoje dalyvauja: Vincė Jo- 
nuškaitė, V. Žukauskas, Har
monijos ansamblis ir brookly- 
niečiai rašytojai. Po koncerto 
šokiai, kuriem gros muz. A. 
Kačanausko vadovaujamas oi- 
kestras.

Liet. Kat. Darbininkų Klubo

mėnesinis narių susirinkimas 
įvyks birželio 8 d. 8 vai. 30 
min. vakare, “Darbininko” 
patalpose 417 Grand 
Brooklyn 11, N. Y.

St.,

vadovaus Posto 
P. Jurgėla. Adju- 
pulk. Iz. Kraunai- 
R. Jurgėla, Petras

Po pamaldų užkandis Sese
rų valgomajame kambary.

Apie 1:30 vai. po pietų Sei
mo atidarymas. Prezidiumo ir 
Komisijų rinkimai; sveikini
mai; paskaita ir diskusijos pa
skaitos temomis.

6 vai. vakare parapijos audi
torijoje vakarienė ir meninė 

šv.
so-

Birželio 4 d., pirmadienį

8 vai. rytą parapijos bažnyčio
je gedulingos šv. mišios už mi
rusius LDS narius. Po šv. mi
šių pusryčiai Seserų valgoma
jame kambary. Apie 9:30 vai. 
ryto Seimo posėdis. Pietūs apie 
12:30 arba 1 vai. po pietų;

Seimo metu prelatas L. Tu- 
laba iš Romos įteiks Jonui Va- 
lenčiui šv. Silvestro ordeną.

Atstovai, kurie nori gauti 
nakvynę privačiuose namuose, 
prašomi kreiptis pas Petrą Jo- 
kubauską, 45 No. Leonard St. 
VVaterbury, Conn., o kurie nori 
apsistoti viešbučiuose ir kitais 
seimo reikalais kreipkitės pas 
ponią Nell A. Meškunas, 91 
Congress Avė., VVaterbury,, 
Conn.

Kunigo Prelato J. Balkūno,
MASPETHO PARAPIJOS KLEBONO

25 metų kunigystės

JUBILEJAUS MINĖJIMAS
Įvyksta gegužės 30 dieną

10 vai. Iškilmingos Padėkos Mišios 
ir vakare 6 vai. Jubiliejinis Banketas

KLASČIAUS S ALĖJE, MA S PET H E
Bilietas asmeniui Į banketą $5.00. Banketo komitetas prašo 

visų dalyvauti ir bažnyčioje ir salėje. Bilietus dar šiandien 
prašome užsisakyti dabar. KOMITETAS.

DIDELIS KONCERTAS
ŠIŲ METŲ’ GEGUŽĖS 27 D. 5 vai. po pietų

Žurnalo “ATEITIES” koncertas
APREIŠKIMO PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE

Programoje dalyvaus: VINCE JONUSKAITE, V. ŽUKAUSKAS, pianistė 
KEPALAITE, Harmonijos ansamblis, tautinių šokių grupė ir rašytojų savos 
kūrybos skaitymas.

Po koncerto šokiai, kuriems gros muz. KAČANAUSKO vadovaujamas 
orkestras. (12)

programa, kurią išpildys 
Juozapo parapijos choras,

Prelatas Pr. M. Juras
LDS Centro Pirmininkas
Antanas F. Kneižys

Sekretorius

i

Pereitos savaitės newvorkiečiy
pramogos

Nėra to savaitgalio, kad Di
džiojo Nevv Yorko lietuviai ne
turėtų bent keleto kultūrinių 
pramogų. Pereitas savaitgalis 
mums sužymėjo trejetą.

šv. Vardo Vyrų Draugijos
paradas

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
Brooklyno vyskupijos parapijų 
šv. Vardo Vyrų Draugija tu
rėjo didelį paradą, kuriame 
dalyvavo apie 50,000 vyrų su 
300 parapijų vėliavomis ir or
kestrais. Paradas baigėsi Eb- 
bets Field aikštėje, kur buvo 
trumpos pamaldos ir palaimi
nimas švenč. Sakramentu.

Tremtinių piknikas

Birželio mėn. 10 d. Klasčiaus 
parke — Maspethe — Nevv 
Yorko lietuviai tremtiniai or

ganizuoją gegužinę-pikniką. Ar 
tik nebus pats pirmasis lietu
vių piknikas šiais metais 
Brookiyne? Reikia laukti, kad 
tas piknikas turės pasisekimą, 
nes tai yra pirmasis lietuvių 
tremtinių piknikas šioje apy
linkėje.

Motery Vienybės tradicinis 
pavasario balius ir šiemet su
traukė gausios publikos. Bū
dinga yra, kad ši organizacija 
jau nuo seno yra pratusi savo 
pramogas rengti ištaikingose 
vietose, kokia, be abejo, yra 
George VVashington viešbučio 
patalpa, kurioje šis parengimas 
įvyko pereitą šeštadienį.

Vakaro metu tenai dalyvavę 
dainininkai kaip tik pagilino 
nuotaiką. Orkestrui palydint 
dainavo Florencija Korsakaitė, 
Albertas Vasiliauskas ir Vincė 
Jonuškaitė.

Mrozinsko praskambėjo gerai 
ir žymiai geriau, negu kartais 
naudojant mikrofoną. Daininin
kams ir vyrų kvartetui akom
panavo Aleksas Mrozinskas. 
Šiam žmogui, kaip tas senukas 
sakė, sykį pamatęs panašiai 
besidarbuojantį pianistą, tikrai 
po vakaro rankos skaudėjo, ne
lyginant linus mynus. Tas dar 
labiau patvirtina, kad A. Mro
zinskas akompanavime ir to
liau tebėra nevvyorkiečių duo
na ir druska.

“Voice of America” lietuviš
kasis skyrius, kuriame ligi šio
lei jau dirba J. B. Laučka, 
pulk. K. Grinius ir kap. P. La
banauskas, šiomis dienomis pa
kvietė dar naujus šiuos dar
buotojus: Barbora Darlys, ir 
P. šemetauskienę.

Be to, kaip patirta, nuo bir
želio 3 d. dviguba lietuviška 
programa bus transliuojama 
per dieną. Tą pat dieną prade
da veikti latvių ir estų skyriai.

Tremtinių vakaras

Padėka

Lietuvių Kultūros 
Valdyba nuoširdžiai 
gausiai aukojusiems 
kultūrai palaikyti.

Aukojo: K. Vileišis

Rėmėjų 
dėkoja 

lietuvių

A. Užubalis, J. Varoneckas, M. 
Žirolis. Po 50c. aukojo: P. Cho- 
pas, J. Bogušis, J. Laurinai
tis. Nepažymėtą sumą aukojo: 
P. Alekna, A. Aliukonis, 
Birškytė, R. Bielkovičius, 
Bratėnas, V. Endriūnas, J. 
nuškevičius, P. Jakubėnas,
Jurgelevičius, K. Jurgeliūnas, 
Kavolis, B. Kislauskas, Faus
tas Kirša, M. Norvaišienė, A. 
Rudauskas, B. Strikaitis, P. 
Strikaitis, A. Saikūnas, A. ša
kalys, K. Šimėnas, J. Uždavi
nys, V. Vakauza.

Aukos gautos 
teismo metu.

A. 
M.
Ja-
St.

Vaikams atostogos Maine
Tėvai pranciškonai liepos 

mėn. 1 d. atidaro berniukams 
keturių savaičių stovyklą. Mai
ne valstija yra atostogų kraš
tas. Gražūs miškai Atlanto pa
krantėse ir jūra sustiprins vai
kų fizines jėgas, o įdomi dieno-

tvarkė praturtins jų dvasią. 
Informacijų ir įsirašymo reika- 

iš anskto kreiptis adresu:
Franciscan Fathers,

Kennebunk Port, Maine

(13)
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DEXTER PARKE
BROOKLYNE, N. Y.

sujungto laikraščio “Darbininko” ir jo leidėjų T.T. Pran
ciškonu Brookiyne įsikūrimo proga ruošiama

n i n i n g a
Lietuviu Diena

su puikia programa
Liaudies dainos, tautiniai šokiai, įvairūs laimėpmai.

si
Vietos ir apylinkės lietuviai šiemet ypatingu būdu ruošia- 
gausiai dalyvauti Lietuvių Dienoje.

Iš tolimesnių vietovių ruošiamos ekskursijos autobusais.

Žurnalo “Kario” koncertas, 
įvykęs sekmadienio vakare, 
sutraukė gausiausiai publikos. 
Švabų salė, kuri ir taip jau yra 
pratusi matyli daug lietuvių, ir 
šįkart negalėjo skųstis tiek se
naisiais, tiek naujaisiais atei
viais.

Vakaro programą atidarė 
“Kario” vyr. red. kpt. S. Ur
bonas, pakviesdamas tarti žo
dį Liet. gen. konsulą J. Bud
rį, kuris pabrėžė, kad Great 
Necko sodininkai, atseit Lietu
vos kariai, dirbantieji sodinin
kystėje, besodindami svetimus 
medžius, sumanė persodinti ir 
Lietuvos medį Amerikoje. Tas 
medis yra “Karys”. Toliau jis 
pabrėžė, kad nūdien kiekvienas 
lietuvis, su uniforma ar be jos, 
yra Lietuvos laisvės karys.

Vakaro koncerto didžioji 
viešnia, buvo Lietuvos operos 
solistė Juzė Augaitytė, kuri, 
rengėjų kviečiama, čia atvyko 
iš Philadelphijos. Liet, žurnalo 
‘Kario“ koncerto programai ji 
parinko vien tik lietuviškas 
liaudies ir lietuvių kompozito
rių dainas. Jos programoje, ša
lia kariško pobūdžio ir patrio
tinių dainų, buvo ir tik ką 
mūsų kompozitorių sukurtųjų. 
Be to, gražų toną davė ir M. 
Petrausko operos “Eglės” ari
ja.

Violeta Tamkiūtė - Pranc- 
kienė, kuri gerai nevvyorkie- 
čiams pažįstama ir kaip solistė 
ir kaip dainininkių ansamblio 
vadovė, nuotaikingai padaina
vo viena ir su Aleksu Vasi
liausku. A. Vasiliauskas dai
navo ir solo.

Kvartetai, tiek moterų, ve
damas V. Tamkiūtės-Pranckie- 
nės, tiek vyrų, vedamas A.

Karys” vis dėlto nesitenkino 
vien tik dainos meno atstovais. 
Jis, kaip vakaro pranešėjas V. 
Žukauskas išsireiškė, pasikvie
tė ir dramos aktorių ir tai ne 
iš Nevv Yorko, o iš toliau — šį
kart iš Hartfordo. Vilniaus 
dramos teatro aktorė Albina 
Katiliūtė publikai meniškai 
perteikė A. Nakaitės eilėraštį 
“Partizanui” ir Vyt. Mačernio 
“Viziją.”

Atskiras žodis priklauso 
dramos aktoriui V. Žukauskui, 
kuris to vakaro programą su
jungė vienon draugėn ir vaka
ro programos dalyvius pristatė 
klausytojams. Šįkart jis* papa
sakojo specialiai iš karių gyve
nimo parinktų linksmų nutiki
mų, kas sudarė ir “Kario” kon
certui būdingą nuotaiką.

—sn

Atvyko pirmieji gen. Anderso 
lietuviai kariai

Queen Mary laivu iš Angli
jos į New Yorką atvyko T. 
Malakauskas, kuris pereito ka
ro metu yra tarnavęs gen. An- 
derso kariuomenėje, o vėliau 
gyvenęs ir dirbęs Anglijoje. Jis 
atvyko kan. dr. J. Končiaus 
sudaryta darbo ir buto garan
tija. Tai pirmasis iš to gausaus 
skaičiaus lietuvių, kuriems 
BALFas skubiai sudarė garan
tijas atvykti į Ameriką, kai tik 
buvo sužinota, jog ir jie gali 
pasinaudoti DP įstatymu. Pats 
kan. dr. J. Končius šiems ka
riams yra sudaręs net 10 ga
rantijų.

A. Mekas išvyko j kariuomenę

Adolfas Mekas, kurį brook- 
lyniečiai pažįsta ne tik iš jo 
raštų, bet paskutiniuoju metu 
yra jį matę daugeliu atvejų 
filmuojant lietuviškus parengi
mus ir žino, kad jis dalyvauja 
lietuviškoje filmų bendrovėje, 
šią savaitę, Amerikos valdžios 
šaukiamas, išvyko į kariuome
nę.

Pereitą šeštadienį įvyko Nevv 
Yorko lietuvių tremtinių drau
gijos ruoštas vakaras. Vitalio 
Žukausko vadovaujama trupė 
suvaidino linksmą komediją 
“Paskutinis šposas”. Vaidinto
jai, palyginti per visai trumpą 
laiką, spėjo pasirengti ir savo 
uždavinį atliko visai gerai. 
Publika prisijuokė iki sočiai. 
Vakaro pelnas buvo numaty
tas lietuviškoms mokykloms, 
tačiau pelno, reikia manyti, 
nebus jokio. Buvo tikėtasi, kad 
tremtiniai, kurių Brookiyne 
nemažas skaičius yra, savo at
silankymu parems vakaro ren
gėjų planus, taučiau tik negau
sus tremtinių būrelis teatsilan- 
kė

Gražu, kad nuo seno Brook- 
lyne gyveną lietuviai taip nuo
širdžiai parėmė naujakurių pa
stangas, pav., bufetą aptarna
vo beveik vieni senieji Brook
lyno lietuviai: virtuvėje triū
sė ir valgius paruošė Adomai
tienė, Butkienė, Stravinskienė, 
Šarkauskienė ir Lijevičienė, 
kuri taip pat ir prie bufeto ka
sos buvo; rūbinje darbavosi 
Pankevičienė, o už baro buvo 
Butkus ir du “dypukai” —Mi
lius su Poderiu.

Ugnies pavojus
Civilinės gynybos įstaiga 

(Office of Civil Defense) pra
neša, kad atominio puolimo 
metu ugnis yra pavojingesnė už 
radioaktyvius spindulius. Visi 
gyventojai prašomi apvalyti 
namus nuo lengvai degamų 
medžiagų, sutvarkyti rūsius, 
palėpes ir laiptus, kad juose 
būtų galima lengvai judėti. 
Taip pat prašoma palėpėse lai
kyti vandens indus ir specia
lius chemikalo skiedinius gais
rui gesinti.

A.L.L. 1-mas Dariaus-Girėno 
Postas dalyvaus Decoration Day 
parade. Posto nariai renkasi W. 
75th St., River side, Nevv York, 
š. m. gegužės 30 d. 9 vai. ryto.

Adjutantas
L. S. “Ramovės” nariai daly

vauja parade kartu su Dariaus- 
Girėno Postu. Skyriaus Valdyba

(12)

12 dol., 
Adv. K. Kalinauskas 2 d., Mor
ta šapienė 2 d.

Po $1 aukojo: V. Andriūnas, 
L. Audrius, P. Apšiega, A. K., 
A. Bričkus, M. Bratėnas, A. 
Čaplikas, E. Čaplikas, M. Gvai
zdikas, J. Kasmauskas, M. Kei- 

•nienė, M. Klamienė, G. Kruo
pius, O. ir J. Kušleika, Lileikai- 
tė, P. Lembertas, B. Martinkie- 
nas, V. Marcinkus, A.Matjoška, 
ka, A. Namaksi, K. Namaksi, 
V. Meleski, B. Moris, J. Mour- 
E. Norkūnas, P. Pilka, Ray- 
mond Paul, J. Račkauskas, A. 
Sapalis, E. Simonavičiūtė, P. 
Stonis, Strazdas, P. Svilienė,

visuomeninio

Sakramentą 
suteikė ge-

• Sutvirtinimo
Bostono vyskupas

gūžės mėn. 19 d. vaikučiams ir 
suaugusiems, kurie dar to sak
ramento nėra priėmę.

• T. Babuškinaitė ir A. IJe- 
pinas, baleto artistai, Bostone 
rengiasi pirmam pasirodymui 
ateinantį rudenį.

Dail. V. Adamkevičius sugrįžo 
iš Paryžiaus

Brookiyne gyvenęs dail. V. 
Adamkevičius, prieš kiek laiko 
lankęsis Paryžiuje, anądien 
Queen Mary laivu sugrįžo at
galios. Dailininkas Paryžiuje 
sutvarkė savo profesinius rei
kalus ir turėjo galimybių ap
lankyti visą eilę šiuo metu te
nai vykstančių meno parodų. 
Be to, jis lankėsi dr. Bačkio į- 
staigoje ir pasiinformavo apie 
Prancūzijos lietuvių gyvenimą. 
Dailininkas žadėjo savo kelio

nės įspūdžiais pasidalinti su 
mūsų laikraščio skaitytojais.

NIEŽEJIMO ODOS
. . . SAK-SAK OINTMENT 

Nauja mostis, naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo, stebėtinai greitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO, NIEŽĖ
JIMO, DEDERVINIŲ ir PUČ- 
KU, taip pat labai gelbsti nuo 
PILĖS raudonoji gysla (hemor- 
rihoidai) ir dėl niežėjimo kojų 
(athlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriau
sius. Užtikrinam pasekmes, ar 
pinigus grąžinant. Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 

Nevvark 1, N. J.

Susituokė

Gegužės 19 d. Bayonne susi
tuokė Antanas Pocius su Biru
te Gurskyte. Sutuoktuvės įvy
ko šv. Mykolo Arkangelo lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Su
tuokė kun. Domininkas Po
cius, jaunojo pusbrolis, visom 
ceremonijom vadovavo pats 
parapijos klebonas kun. Myko
las G. Kemėžis. Giedojo para
pijos choras, vedamas A. Ja- 
kučionio, solo giedojo Mrs. W. 
Pocius.

Vakare įvyko šauni vestuvių 
puota, kurioje dalyvavo daug 
svečių, giminių, artimųjų ir 
bičiulių.

REUMATIŠKI
SKAUSMAI

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama galin
gai, ištarpins Reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
dieglius, šalti. Daugeliui žmonių pa
gelbėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk 
ilgiau, bet tuojau įsigyk — DECK- 
ENS OINTMENT, arba rašykite i 
dirbtuve. Kaina 2-0z. $1.00. 4-oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė—10 oz. $5.00.

DECKEN’S OINTMENT
P. O. Box 666 Newark 1, N. t.

ir

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. BROADVVAY 
South Boston. Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai

7=7

Patenkino Brockton iečių s
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Bumerius

BROCKTON ICE & COAL CO
27 Lavvrence St.,

TeL 189
Brockton, Mass.
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