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Sausio 27 d. sueina 20 me
tų, kai mirė didžios sielos lie
tuvis, vilias iš šviesiausių 
mūsų tautos vyrų, švento gy
venimo žmogus.

Tai arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius, Suvalkijos ly
gumų sūnus, artimas popie
žiui Pijui XI asmuo.

Minint šią mirties sukaktį, 
geriausiai jį, kaip Bažnyčios 
kovotoją, nušviečia jo paties 
žodžiai,—jie pasako daugiau, 
negu ilga studija.

Savo dienoraštyje arkiv. 
J. Matulevičius taip kalba:

“Aukoju Tau, Viešpatie 
Dieve, visus savo darbus, 
vargus, rūpesčius, visus ne
malonumus, sukenybes, kry
žius.

“Duok, Dieve, kad dėl Ta
vęs ir Tavo Bažnyčios dar 
daugiau galėčiau dirbti, 
vargti ir kentėti.

“Duok, kad sudegčiau kaip 
ta žvakė ant altoriaus nuo 
darbo kaitros ir meilės ug
nies dėl Tavęs ir Tavo Baž
nyčios” . . .

Teko skaityti laišką, atė
jusį iš lietuvių nuo Suvalkų.

Ten rašo:
“Apie Liubavą viskas nu

ėjo dūmais—vien tik užmi
nuoti laukai liko, važiuojant 
į Suvalkus.

“Pradedant nuo Lipavo, li
gi pat Suvalkų miesto vien 
tušti laukai. Viskas išdegin
ta.

“Dabar jau po truputį pra
deda žmonės statytis.

“Daugumas į Vokietiją iš
važiavo ir ten ūkius užėmė.” 

Toliau laiške apsako, kaip 
žmonės buvo kareivių api- 

skriaudžiami___
Kaip ten okupantai sulie- 

tuviais elgiasi, galima maty
ti iš tos laiško vietos, kur sa
koma, kad vieną mergaitę 
"kareiviai išniekinę nužudė.”

Tokios nelaimės neištvėru
si, mirė ir mergaitės motina.

Valgydamas proletarišką 
duoną, Stalinas tunka.

Jis pats apie tai pasakė ve- 
lionies prezidento sūnui El
liott Rooseveltui Maskvoje.

Svoriui numesti, iš viso de
vyniems svarams, Rusijos 
diktatorius paklausė dakta
rų ir buvo išvažiavęs gydy
tis, drauge ir ilsėtis.

Elliott Rooseveltui jis 
Maskvoje atsakė į dvylika 
klausimų — apie Jungtines 
Tautas, apie Rusijos bendra-
darbi avimą su Amerika ir 
Anglija, apie demokratijų ir 
komunizmo sugyvenimą, apie 
atominės bombos kontrolę...

Tuos klausimus ir atsaky
mus paskelbė savaitraštis 
“Look.”

Įdomus Stalino pareiški
mas apie naujo karo galimu
mus.

Jis išvedžiojo:
“Jokia didžioji valstybė, 

net jei jos valdžia to ir norė
tų, dabar negalėtų sukelti 
didelės kariuomenės kovai 
prieš kitą sąjunginę valsty
bę, kitą didžiąją galybę, ka
dangi dabar negalima kovo
ti be žmonių noro, o žmonės 
nenori kariauti. Jie yra pail
sę nuo karo” . . .

Paskutiniai žodžiai ar tik 
nebus' taikomi dabartinei Ru
sijos žmonių padėčiai apibū
dinti.

“Time” laikraštis paduoda 
programą R. Tafto, kuris yra 
įstakingiausias Senato as
muo.

Tą programą didele dali
mi reikia laikyti ir dabarti
nio Senato programa.

Pirmoj vietoj — karo me
tu užsilikusių dalykų ir New 
Deal sutvarkymas.

Antroj vietoj — darbo 
problemos.

AURIOL IŠRINKTAS PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTU fflS? Primena Baltijos Valstybes

Paryžius. — Prancūzija iš
sirinko Vincent Auriol savo 
prezidentu septyneriems me
tams.

Išrinkus šalies vyriausiąją 
galvą, savo dienas pradėjo 
ketvirtoji Prancūzijos res
publika.

Naujasis prezidentas pri
klauso socialistų partijai, 
kuri savo atstovų skaičiumi 
yra trečioje vietoje, bet turi 
nusveriančią reikšmę val
džios sudaryme, kaip tarpi
ninkė tarp komunistų ir liau
dies respublikonų.

Nors Auriol seniai dalyva
vo Prancūzijos politikoje, 
bet iškilti pradėjo neseniai 
prieš karą ir ypač pasižymė
jo okupacijos metu požemi
nėje veikloje.

Parlamento pirmininku iš
rinkta stambi Prancūzijos fi
gūra — radikalas Herriot.

LENKIJOJE PRAĖJO RINKIMAI
Varšuva. — Sekmadienį 

Lenkijoje įvyko seimo rinki
mai, kuriuos komunistų kon
troliuojama valdžia paruošė 
spaudimu, persekiojimu ir 
žudynėmis.

Kaip buvo numatyta, val
džia paskelbė, kad jos blo
kas rinkimus laimėjo 10 
prieš vieną santykiu.

Visi neutralūs stebėtojai 
pripažino, kad Lenkijoj stip
riausia yra opozinė kaimie
čių partija, kuriai vadovau-

Tačiau tokiuose smurtu 
paremtuose, nelaisvuose rin
kimuose jam nebuvo vilties 
laimėti. Kai kuriose apygar
dose kaimiečių partijos kan
didatai buvo visai pašalinti, 
iš sąrašų išbraukti.

Per rinkimus buvo užmuš
ta per 30 lenkų.

Valdžia paskelbė, kad bal
savo per 70 procentų. >

Dabar laukiama, kad bus 
pertvarkyta Lenkijos vy
riausybė. Bet prezidentu vėl 
būsiąs paliktas komunistas 
Bierutas ir ministerių pirmi
ninku tas pat Osubka - Mo
ra wski.

Amerikos ir Anglijos at
stovai sekė šių Lenkijos rin
kimų eigą.

PASITRAUKĖ ITALIJOS VYRIAUSYBE
Roma. — Grįžęs iš Ameri

kos, Italijos ministeris pir
mininkas A. de Gasperi susi
dūrė su valdžios krize.

Skilus socialistams, užsie
nių reikalų ministeris Nen- 
ni, vienos socialistų grupės

Toliau — valdžios išlaidų 
ir mokesčių sumažinimas ir 
kiti reikalai.

Sen. Taftas kasdien gauna 
apie 700 laiškų. Jis turi sek
retorių, spaudos agentą, sep
tynias stenografistes ir rei
kalingos medžiagos rinkėją.

• * •
Kas vyksta Georgios val

stijoj, yra dėmė Amerikos 
demokratijai.

Toji valstija yra tapusi sa
votišku reakcijos širšynu.

Reikia stebėtis, kad per 
tiek laiko negalėjo ten stip
riau laimėti demokratijos ir 
tikros laisvės dvasia.

Daug kas iš tos valstijos 
nesenos politikos, vykdytos 
Talmadge, primena vfergų 
gadynės metodus ir nuotai
kas. -. ■

Tokiems dalykams Ameri
koje neturėtų būti, vietos.

Jis yra buvęs ministerių pir
mininku ir užsienų reikalų 
ministerių keliais atvejais.

Neseniai Herriot buvo iš
rinktas Prancūzų Akademi
jos nariu.

Vincent Auriol ministerių 
kabinetui sudaryti pakvietė 
socialistą Ramadier, kuris 
sudarė vyriausybę iš įvairių 
grupių.

Ligšiolinis premjeras Blu- 
mas dėl nestiprios sveikatos 
atsisakė sudaryti ministerių 
kabinetą.

Ramadier valdžią sustaty
ti iš pradžių turėjo sunkumų, 
kol liaudies respublikonai 
nebuvo sutikę sueiti vyriau- 
sybėn su komunistais.

Bet paskutiniu momentu 
liaudies respublikonai suti
ko, ir ketvirtosios respubli
kos pirmoji vyriausybė pra
dėjo veikti.

Laukiama, kaip reaguos 
tos dvi šalys į tuos komunis
tų surežisuotus rinkimus.

Federacijos Valdy
bos Posėdis -

Sausio 18 d. New Yorke 
buvo sušauktas- Federacijos 
centro valdybos posėdis.

Buvo apsvarstyta- eilė 
kląusim^, susijusiu .ąw,Jiatą,- 
likiškąja veikla, su lietuvių 
inteligentų padėtimi tremty
je, su kultūrinėmis lietuvių 
sąlygomis šioje šalyje, su 
šalpos ir lietuvai gelbėti va
jais, su lietuviškos knygos 
sukaktimi ir kt.

Ta pat proga buvo per
tvarkytas Kultūros Institu
tas, kurio pirmininku išrink
tas kun. P. Juras, vicepirm. 
J. Laučka, sekr. A. Vaičiu
laitis, ždin. kun. J. Karalius, 
valdybos nariai — prof. K. 
Pakštas, adv. K. R. Jurgėla, 
kun. J. Balkūnas, Dr. B. Kaz
lauskas ir Dr. A. Gervydas.

Federacijos centro valdy
bos pirmininkas yra A. Knei- 
žys, sekretorius L. Šimutis.

vadas, įteikė atsistatydini
mo raštą.

Prieš tai jis sąjunginin
kams pranešė, kad Italija ne
gali sutikti su dabartine tai
kos sutartimi, kurią paruošė 
keturios didžiosios valsty
bės. .

Po trijų dienų prezidentui 
atsistatydinimą įteikė ir 
pats ministeris pirmininkas 
A. de Gasperi.

Greičiausia naują vyriau
sybę sudaryti vėl jam paves, 
bet jei jisai nesutiktų, bus 
ieškoma kito žmogaus.

Komunistai kaltina, kad 
de Gasperi nori juos išstumti 
iš valdžios.

Skaitytojams

Negavus kiek reikiant po- 
pieros, šis numeris leidžia
mas keturių puslapių.

Dėl tos pat priežasties šia
me numeryje, neįdėta "Šiur
pulinga septynių moksleivių 
mirtis.”

Šis aprašymas bus baigtas 
ateinančiam numery, kuris 
tikimasi išleisti įprasto dy
džio. Red.

Sausio 19 ir 20 dienomis 
New Yorke įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos posėdžiai, 
į kuriuos atvažiavo dalyvių 
iš Chicagos, Pittsburgh©, 
Baltimorės, Bostono ir kitų 
vietų.

Buvo svarstyti Lietuvos 
laisvės bylą liečiantys klau
simai, kuriuos ypač gyvai 
nušvietė prof. P. Padalskis. 
Buvo ilgiau sustota ties Lie
tuvai Gelbėti Vajumi, ties 
padėtimi ryšium su Mask
vos konferencija ir su opiau
siais šią valandą lietuvių tau
tos reikalais.

Posėdžiams vadovavo A. 
L. Tarybos pirmininkas L. 
Šimutis.

Tarybos sekretorius Dr. 
P. Grigaitis ir iždininkas M. 
Vai dyla, atvykdami į New 
Yorką, buvo sustoję pasitar
ti įvairiose įstaigose aktua
liais reikalais Washingtone.

Tarybos posėdžiuose New 
Yorke dalyvavo ir keletas 
naujai atvykusių, kaip Dr. 
J. Pajaujis, Dr. B. Kazlaus
kas, Dr. A. Gervydas, Dr. J. 
Jusionis ir kiti. x

Popiežiaus Kalba

Roma. — šv. Tėvas ameri
kiečiams laikraštininkams, 
besilankantiems Europoje, 
pasakė trumpą, bet svarbią 
kalbą, kurioje ragino kovoti 
prieš raudonąjį pavojų.

Popiežius pabrėžė, kad 
šiandien naciu tironiją pa- 
Seite'na^a' tin!>AiJa‘.<u““k'“*~*

Jis pažymėjo, kad naujo
sios tironijos šalininkai iš
naudoja amerikiečių dosnu
mą, Jungt. Valstybių žmo
nių suaukotus drabužius ir 
maistą duodami tik tiems, 
kurie priklauso jų partijai ir 
laikosi jų ideologijos.

Nors Pijus XII neminėjo 
komunizmo, bet nurodoma, 
kad jo visa kalba lietė komu
nizmą, ypač Jugoslavijoje ir 
Albanijoje.

Kini jos Komunistai 
Nesitaikina

Nankinas. — Kinijos ko
munistai atmetė centro vy
riausybės siūlymą tartis dėl 
taikos ir dalyvavimo Kinijos 
vyriausybėje.

Laukiama, kad netrukus 
Kinijos komunistai pradės 
stipresnius puolimus prieš 
Čiangkaišeko kariuomenę.

— Amerikos Raudonasis 
Kryžius savo vajuje numatęs 
sukelti 60 milijonų dolerių.

DR. K. GRINIAUS PRIĖMIMAS 
NEW YORKE

Dr. K. Grinius New Yorką 
pasiekia penktadienį, sausio 
24 d.

Dr. Kaziui Griniui New 
Yorke priimti rūpinasi tam 
tikslui suorganizuotas komi
tetas, kurio valdybos pirmi
ninkė yra Elena Devėnienė, 
vicepirmininkas adv. K. R. 
Jurgėla, sekr. P. Bajoras ir 
adv. S. Briedis, iždin. P. Da
gys.

Iš anksto buvo komiteto 
aptarti sutikimo planai. Su
organizuoti buvo spaudos at
stovai, fotografai, 'prirengi- 
mas spaudai pranešimų, spe
cialus susitikimas su spau
dos atstovais ir įtakingais 
amerikiečiais.

Rengiamasi prie didelio 
bankieto, kuris numatomas

" Washingtonas. — Antra
dienį generolas G. Marshall 
perėmė Valstybės sekreto
riaus pareigas.

Tai buvo atlikta ypatingo
se apeigose, surengtose Bal
tuosiuose Rūmuose.

Gen. Marshall pareiškė, 
kad jis visai negalvojus apie 
kandidatūrą į prezidentus 
per 1948 metų rinkimus.

Tarp jo darbų pirmoje vie
toje stovi taikos sutartys su 
Vokietija ir Austrija. Jis 
pats yra pasižadėjęs daly
vauti Maskvos konferencijoj, 
kur tos sutartys bus svars
tomos.

Baltijos kraštų likimas
New Yorko plačiai skaito

mas dienraštis “Daily News” 
sausio 22 dieną rašo, kad ge
nerolui Marshall vienas iš 
opiausių klausimų bus ligšiol 
vis atidėliotas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos likimas.

Esant Valstybės sekreto
rium Byrnes, vis buvo nu-

BALF Vajaus Pra
džia Per Radiją

BALE Vajaus atidarymas, 
kuris įvyks per pietus Astor 
Gallery salėje Waldorf-Asto- 
rijos viešbutyje, penktadienį, 
sausio 24 d., bus perduoda- 
juas-p^WNYQ^radijo stotį 
nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų.

WNYC yra gaunama 830 
kilocycles.

Pagrindinę kalbą pasakys 
James A. Farley, buvęs J. A. 
V. paštų sekretorius ir BALF 
vajaus garbės pirmininkas.

Byrnes Pasirašė 
Sutartis

Washingtonas. — Buvęs 
Valstybės sekretorius James 
Byrnes, prieš pasitraukda
mas iš tų pareigų, pasirašė 
taikos sutartis su Italija, 
Vengrija, Rumunija ir Bul
garija.

Su Suomija taikos sutar
ties Amerika nesirašo, nes 
šios dvi šalys nekariavo vie
na prieš antrą.

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas pakvietė, kad Her
bert Hooveris sutiktų ištirti 
maisto padėtį sujungtoje 
anglų ir amerikiečių zonoje 
Vokietijoje.

Hooveris sutiko.

surengti vasario mėnesio ga
le New Yorke.

Taipgi numatoma, kad bu
vęs Lietuvos prezidentas Dr. 
K. Grinius dalyvaus Vasario 
Šešioliktosios minėjimuose— 
Philadelphijoje ir New Yor
ke vasario 16 dieną Webster 
Hall.

Mirė Kardinolas 
Villeneuve

Los Angeles. — Califomi- 
joje mirė Kanados kardino
las Villeneuve, gydęsis vie
nuolyne Alhambros mieste.

Jis buvo Quebeco arkivys
kupas, į kardinolus pakeltas 
prieš 14 metų. 

stumiamas į šalį klausimas, 
ar Amerika ką nors darys 
atstatyti nepriklausomybę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

“Daily News” primena, 
kad Amerikos vyriausybė 
pasmerkė Baltijos šalyse ru
sų pravestus rinkimus, ne
pripažino tų kraštų prijungi
mo prie Rusijos ir tebelaiko 
jų atstovybes Washingtone, 
lygiai kaip tai daro ir kai 
kurie kiti kraštai.

Tik Argentina, suėjus į 
santykius su Rusija, suspen
davo Baltijos .kraštų atsto
vybes.

Baltijos kraštai savo vil
tis buvo sudėję į Atlanto 
Čarterį. Dabar jie tikisi, kad 
gal Maskvos konferencijoje 
iškils jų laisvės byla.

Jei tai neįvyktų, būtų mė
ginama Lietuvos ir kitų Bal

SUJUNGIA KARIUOMENĘ - LAIVYNU
Washipgtonas. — Jungti

nių Valstybių kariuomenė ir 
laivynas susitarė dėl šių 
dviejų tarnybos šakų sulie
jimo vienoje vadovybėje.

Suvienijimo klausimas jau 
seniau buvo iškilęs, bet ne
buvo įvykdytas dėl laivyno 
nepritarimo šiam planui.

Dabar yra numatytas nau
jas krašto apsaugos depar
tamentas, kurio sekretorius 
turės kabineto laipsnį. Jo ži
nioje bus kariuomenės, lai
vyno 5at«į?.cijca xeikalat w.

Krašto apsaugos departa
mente kariuomenė, laivynas 
ir aviacija turės savo paski
rus sekretorius, kurie nepo
sėdžiaus kabinete, bet gaus 
teisę tiesiogiai kreiptis į pre
zidentą.

Amerikos Kongresas pa
lankiai sutiko suvienijimo 
planą, ir tikimasi, kad šiam 
reikalui įstatymas praeis be 
didesnių kliūčių.

Kariuomenės ir laivyno 
sujungimo mintis pradėjo 
reikštis po Pearl Harbor ka
tastrofos, kada dėl tų dviejų 
žinybų nesusiderinimo buvo 
padaryta pagrindinių klaidų.

Ateityje manoma tokių ne
sklandumų karinės tarnybos 
srityje išvengti.

KAIP ATRODO TAIKOS SUTARTYS
Washingtonas.—Buvo pa

skelbti galutiniai taikos su
tarčių Italijai, Bulgarijai, 
Rumunijai, Vengrijai ir Suo
mijai tekstai.

Pagal tas sutartis, Italija 
netenka visų teritorijų, ku
rias buvo laimėjusi po pir
mojo karo.

Italijos kolonijų ateitis 
bus vėliau nustatyta.

Visos kitos valstybės, iš
skyrus Bulgariją, neteko da
lies savo žemių.

Iš viso reparacijų tie pen
ki kraštai turi sumokėti vie
ną bilijoną 330 milijonų do
lerių.

Italija turės sumokėti 360 
milijonų, Rumunija, Suomija 
ir Vengrija po 300 milijonų 
ir Bulgarija 70 milijonų.

Iš tos sumos Rusija gaus 
900 milijonų dolerių, Jugo
slavija 200‘milijonų, Graiki
ja 150 mil., Čekoslovakija 50 
mil., Abisinija 25 mil. ir Al
banija 5 milijonus.

Iš taikos sutarčių matyti, 
kad bene daugiausia bus nu
kentėjus Suomija, kuriai ir 
didelės sumos užkrautos, ir 
kurios žemių nemažai atim

tijos kraštų laisvės reikalą 
iškelti Jungtinėse Tautose.

“Daily News” primena ne
seną prezidento Trumano pa
reiškimą, kad Amerikos po
litika Baltijos šalių atžvilgiu 
nesikeitė ir nesikeis. Taip 
pat nurodo respublikonų 
partijos pirmininko Reece 
pareiškimą prieš rinkimus, 
kad respublikonai stovi už 
tų šalių nepriklausomybės 
atstatymą.

Bet pov rinkimų daugiau 
nieko negirdėti iš abiejų par
tijų Baltijos kraštų laisvės 

l reikalu.
“Daily News”, iškėlęs 

šiuos klausimus, yra didžiau
sias Amerikos laikraštis, šio
kiomis dienomis spausdinąs 
apie pustrečio milijono, o 
sekmadeniais per 4 milijonus 
egzempliorių.

Kas bus naujas krašto ap
saugos sekretorius, tuo tar
pu dar neminima.

Korespondentams 
Duos Laisvę

Maskva. — Amerikos am
basadorius Bedell Smith pra
nešė, kad Rusija sutiko duo
ti laisvę korespondentams be 
cenzūros pranešinėti iš tai
kos konferencijos.

kiek -korės? 
pondentų Rusija įsileis.

Toji konferencija prasidės 
kovo 10 d. Rusijos sostinėje.

Neardys Fabrikų 
Vokietijoje

Berlynas. — Rusų okupa
cinės kariuomenės pareigū
nai pranešė, kad vokiečių 
fabrikai nebus daugiau išar
domi ir kad bus stengiamasi 
pakelti ‘Vokietijoje gamybą.

Rusai, išardę, daug maši
nų iš fabrikų išvežė į Sovie
tų Sąjungą, bet ten didžioji 
jų dalis teberūdyja, nesant 
specialistų sudėti mašinų da
lis.

ta, nors pati Suomija iš pra
džių buvo Rusijos užpulta.

Svarsto Sutartis 
Vokietijai

Londonas. — Keturių di
džiųjų valstybių užsienių mi- 
nisterių atstovai toliau 
pvarsto taikos sutartį Vokie
tijai.

Vyrauja nuomonė, kad to
kia sutartis nebus primesta 
Vokietijai ir kad ją pasira
šys vokiečių centrinė vyriau
sybė.

Taikos sutartyje su Aus
trija bus numatyta, kad toji 
šalis daugiau negalėtų būti 
prie Vokietijos prijungta.

Ministerių atstovai pa
kvietė mažesnius kraštus pa
reikšti savo nuomones dėl 
ruošiamų sutarčių.

Jau pasisakė Lenkija.
Jugoslavija jau pareikala

vo, kad jai būtų priskirta da
lis žemės iš Austrijos.

Belgija taip pat nori kiek 
žemės iš Vokietijos.
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DR. KAZĮ GRINIŲ PASITINKANT

KULTŪRINIAI LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
DARBAI 1946 METAIS

Mokslas ir švietimas. — Literatūra ir spauda. — Muzika ir 
Dailė. — Teatras ir dramaturgija.

'Rašo N. Vaidminas

Šios šalies krantus pasiekė seno amžiaus, bet stiprios 
dvasios vyras,—buvęs Lietuvos prezidentas Dr. Kazys Gri
nius.

Savo ilgame amžiuje jis yra nuveikęs daug darbų. Tarp 
jo nuopelnų galime pažymėti jo kovą dėl spaudos laisvės, 
jo darbą dėl geresnės ateities Lietuvai, jo pastangas ginant 
žmoniškumo ir demokratijos tiesas.

Nežiūrint, kokius nuopelnus jis būtų atnešęs spaudos lais
vei, šalies gerovei, demokratinėms idėjoms, kai šiandien 
Dr. Kazį Grinių pasitinkame Amerikos krantuose, mums 
jis pirmoje vietoje stovi kaip buvęs Lietuvos prezidentas, 
aukščiausioji to krašto galva.

Nuo žilų senovės laikų ilga ir marga buvo toji Lietu
vos valdovų eilė: ten randame pasaulinės galybės ir visuo
tinio žėrėjimo vyrų, ilgavaldžių kunigaikščių ir tokių, ku
rių viešpatavimas tvėrė tik trumpą laiką. Vienų jų žemė 
buvo nuo marių ligi marių, kiti sėdėjo mažesniuose plotuo
se. Ten regime ir tokių, kurie žuvo žiaurioje tremtyje, kaip 
.buyęs prezidentas Aleksandras Stulginskis, miręs Sibiro 
vergų stovyklose.

Istorijos lapai Dr. K. Grinių, liaudies sūnų, įrašė tarp 
tų vyrų, kurie nuo senų senovės laikų stovėjo Lietuvos prie
šakyje, vadovavo jai iškilimo ar gyvybinių kovų dienose, 
ar ramiam klestėjime.

Dr. K. Grinius buvo sumažėjusios Lietuvos preziden
tas,—tos šalies, kuriai net tikroji jos sostinė buvo atplėšta.

Tačiau ta Lietuva buvo laisva, pažangi, šviesi. Ji bran
gino savo nepriklausomybę ir metai iš metų darėsi stipres
nė moksle, menuose, ekonominiam gyvenime, valstybiniame 
supratime. Prašalaičiai- gėrėjosi jos augimu ir sugebėjimu.

Dr. Kazys Grinius, išlipdamas į šios šalies krantus, re
gi gražų Lietuvos laisvės žiedą pamintą, ir įsiklausęs į to
limą savo gimtinės šneką, jis girdi skundo ir tironiškos 
priespaudos, kruvinų persekiojimų ir trėmimų aidesius iš 
savo senosios tėvynės, nuo tų žavinčių Nemuno ir Šešupės 
pakrančių.

Liūdni tai atgarsiai, skaudūs ir šiurpulingi, bet tau
raus lietuvio sieloje jie nepajėgia užtroškinti laisvės ilge- 
siov t *

Laisvės kova tebeina, ir Dr. K. Grinius yra vienas tos 
laisvės kibirkščių nešėjas.

Tremtyje, svetimoje žemėje, toli nuo savo liaudies ir 
savo gimtinių laukų, jis tiki, kad išatiš diena, kada tironi
jos jėga žlugs, kada vergija sugrius ir kada vėl Lietuva 
spindės laisva, didinga ir graži savo išgyventų kančių gra
žumu, savo sūnų ir dukterų kūrybiniu užsidegimu ir lais
vės branginimu. R.

Kai žvelgiame į buvusių 
metų kurios nors srities dar
bų balansą, tai norime nusta
tyti — kas naujo laimėta ir 
pasiekta, o taip pat ir ko nu
stota.

Apžvelgdami lietuvių 
tremtinių kultūrinį darbą 
per 1946 metus, galime iš 
karto pasakyti, kad pasiek
ta, turint galvoje visas gali
mybes, labai daug — juk iš 
nieko pradėti kurti lietuvių 
tremtinių . kultūriniai pasi
reiškimai. Prie pasyvo čia 
reikia skirti jau patį tremti
nių likimą — be tautinio ka
mieno ir nejaučiant po kojo
mis gimtosios žemės joks 
kūrybos žiedas neklesti. Su
kaustyta dvasia taip pat ty
li, taigi ir gimtojoje žemėje 
kūrybos grūdas tebeuždeng- 
tas storu sniego sluoksniu ir 
laukia saulės šviesos.

Užtat tremtinių pastangos 
tautinei kultūros palaikyme 
ir bandymai net ką nors nau
jo ieškoti ir duoti yra dide
lio džiaugsmo suteikią reiš
kiniai.

Tik ateitis įvertins didžiulį 
lietuvių tremtinių darbą šio
je srityje.
Mokslo ir švietimo srityje
Per 1946 metus šimtai lie

tuvių tremtinių baigė per
trauktą mokslą gimnazijose, 
įsigijo atestatus, ir didesnė 
dalis pradėjo studijuoti uni- 

versite tuose. Jeigu ne trem
tinių gimnazijos, tai tie šim
tai jaunuolių būtų visam am
žiui pasmerkti likti “pusiau
kelėje” į mokslą. Tūkstančiai 
gi jaunimo tremtinių sukur
tose gimnazijose pažengė 
moksle pirmyn ir šiandien 
šviesiau žvelgia į savo ateitį.

Virš 2,800 lietuvių tremti
nių studentų mokosi Vakarų 
Europos universitetuose. Per 
tuos metus pažengta į priekį, 
ir busimieji daktarai, inžinie
riai, specialistai, mokslinin
kai, teisininkai sustiprėjo ži
niomis būsimai Lietuvai.

Mokslo žmonės, kaip pro
fesoriai ir kiti, gilinosi to
liau savo patyrimuose, prisi
glaudę savo sukurtame Ham
burgo Baltijos kraštų uni
versitete. čia neužmiršta li
tuanistika, kuriai tėvynėje 
tikrai kančių kelias teskiria
mas.

Beje, reikia pažymėti, kad 
su dideliu sėkmingumu litua
nistikos dalykai buvo dėsto
mi taip pat ir vokiškame 
Tuebingeno universitete — 
tai profesorių A. Salio ir P. 
Skardžiaus nuopelnai. Gi ta
me pačiame Tuebingene Dr. 
Alseikaitė - Gimbutienė išlei
do svarbų lituanistikai vei
kalą “Laidosena Lietuvoje.” 
Veikalas išspausdintas vo
kiečių kalba ir mokslininkų 
etnografų tarpe sukėlė ne
mažo susidomėjimo.

NE VĖLIAVOS
Ne vėliavos plevena žydrios,—mūsų ilgesys;
Ir ne varpai, trimitai, ir ne laisvės giesmės— 
Nejau visas žvaigždes virš mūsų žemės užgesys, 
Ir ašaromis svetimas žemes apliesim?
Ne vėliavų žydrųjų spindi gatvėse eilė,
Tik mes pilka grandim nuleidę galvas slenkam . . .
Tai kas gi mūsų žemę ars tenai ir kas mylės, 
Ir kas mus apkabins grubiom tėvelių rankom?
Ne vėliavos plevena žydros,—skausmas širdyse, 
Ir ne varpai, trimitai, ir ne laisvės dainos— 
Tačiau nerimstam, veržiamės mūsų būtim visa, 
Rankas ištiesę į Tave, Tėvyne, einam—
Ne vėliavos plevena žydros,—tik maža viltis, 
Maža viltis ir didelis troškimas—laisvės!
Ir mūsų troškimus didžius, gal būt, pasaulis pamatys, 
Ir mes laisvojon mūsų žemėn vėl pareisim—-

* * •

Ne vėliavos plevena šiandien žydros, 
Tiktai maža, tačiau negęstanti mūsų viltis.

Alė Rūta - Nakaitė.

Knygos paminėjimas
Šių visų darbų fone įvyko 

lietuviškosios knygos ir raš
tijos 400 metų jubiliejaus pa
minėjimas.

Visa tremtinių spauda pla
čiai iškėlė šią svarbią sukak
tį, o prof. Vaclovas Biržiška, 
bene žymiausias lietuvių bib
liografas, tai sukakčiai pa
gerbti paruošė didelį ir platų 
mokslinį veikalą, apžvelgian
tį lietuvių raštiją per tuos 
400 metų. To veikalo viena 
dalis, “Lietuvių Rašytojų 
Kalendorius,” jau pasirodė 
tremtinių knygų lentynose. 
Tai didelis ir platus veikalas, 
apimąs per pusantro tūks
tančio lietuvių kultūrininkų 
gyvenimo žinias ir svarbiau
sias jų darbų charakteristi
kas.

Per 1946 metus tremtiniai 
mokslininkai paruošė daug 
mokslinių studijų, kurių vie
ną Dr. A. Maceina, “Didįjį 
Inkvizitorių,” išleido kaip 
atskirą knygą. Studija nag
rinėja didžiojo rašytojo Dos
tojevskio iškeltus filosofi
nius klausimus. Netrukus iš 
spaudos išeis ir kitų moksli
ninkų paruoštos studijos.

Be to, buvo išleista daugy
bė mokslo vadovėlių, žodynų, 
Lietuvos propagandas kny- 
gų.

Mokslo ir švietimo klausi
mams nagrinėti lietuviai 
tremtiniai išleido gražų ir di
delį pedagogikos žurnalą 
“Tremtinių mokykla.” Žur
nalo pasirodė per antrą 1946 
m. pusmetį 5 numeriai, pilni 
rimtų, vertingų ir moksliš
kai paruoštų straipsnių.

Taigi vien tik keliais bruo
žais apžvelgiant šią darbo 
sritį, kaip matome, reikia 
pripažinti, kad atlikta tikrai 
daug ir vertingų darbų ir pa
siekta gražių rezultatų.

Literatūra ir spauda
Pirmiausia krinta į akis, 

kad lietuviai tremtiniai de
šimteriopai daugiau knygų 
išleido sunkiose tremties są
lygose, negu, rusams" prie
vartaujant ir skatinant, jų 
galėjo pasirodyti Lietuvoje.

Tremtinių spauda, jų žur
nalai, laikraščiai, knygos per 
1946 metus lankė skaitytojus 
labai gausiai, spauda pasiekė 
didelio tiražo, neatsilikdama 
turinio įvairumu ir techniki
niu sutvarkymu.

Literatūrinėje srityje vy
ravo poezija. Pirmoje eilė
je minėtini poeto Bernardo 
Brazdžionio “Svetimi Kal
nai,” sulaukę skaitytojuose 
didelio pasisekimo.

Po poezijos knygą išleido 
ir kiti du žymūs poetai: St. 
Santvaras “Laivai palauž
tom burėm” ir B. Rutkūnas 
“Pulsas plaka.”

Italijoje išleido savo dėme
sio vertas poezijos knygas 
vilnietis poetas Kėkštas. Poe
tas yra daug kentėjęs bolše
vikų “rojuje” Sibire, iš kur 
jam pavyko pasprukti ir vė
liau įsijungti į sąjungininkų 
kariuomenės eiles. Dalyvavo 
garsiame Monte Cassino mū
šyje, kur buvo sunkiai su
žeistas.

Romoj studijuojantis poe
tas Vyt. Saulius paruošė Lie
tuvoje mirusio poezijos drau
go Vyt. Mačernio poezijos 
rinkinį “Vizijos.” P. Babic
kas išleido antrą laidą “Toli 
nuo Tėvynės.”

Su savo poezijos knygomis 
stipriai užsirekomendavo du 
jaunosiom kartos poetai — 
Henrikas Nagys “Eilėraš
čiai” ir Alfonsas Nyka - Ni- 
liūnas “Praradimo Simfoni
jos.”

Abu poetai yra naujų kul
tūrų ir naujos dvasios ieško
tojai, tuo atnešę į lietuvių li
teratūrą naujų vėjų. Abu 
kritikos ir skaitytojų labai 
palankiai sutikti.

Poezijai duoklę atidavė ir 
J. Kruminas, išleidęs bala
džių rinkinį “Sugrįžimo lai
vas,” vaizduojantį lietuvių 
tautą ištikusią nelaimę.

Ir pačios jauniausios kar
tos poetai išėjo su savo kny
gomis ir, nors jie nieku nau
ju nepraturtino mūsų poezi
jos, vis tik paliko bandymus 
poetiniu šotfžįų atvaizduoti 
sunkią tremtinio dalią.

Pagaliau beveik visi trem
tyje esantieji poetai paskel
bė daugiau ar mažiau savo 
naujos poezijos išeinančioje 
periodikoje.

Prozos srityje pirmoje ei
lėje minėtinas Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių Draugijos 
baigiamas išleisti literatūri
nis almanachas “Tremtinių 
Metai,” kuriame dalyvauja 
per 70 rašytojų, išsklaidytų 
visame pasaulyje. Almana
chas jau baigiamas ir netru
kus išeis iš spaudos.

Rašytojas St. Zobarskas 
išleido novelių rinkinį “Ant 
siūbuojančios žemės,” “Sa
vame krašte” ir baigė pa
ruošti novelių rinkinį jauni
mui vokiečių kalba.

L. Dovydėnas išleido “Pa
bėgėlį Rapsiuką,” kur simbo
liškai vaizduoja Lietuvos 
vargus.

Vyt. Alantas išleido nove
lių rinkinį “Ant siūbuojan
čios žemės,” o taip pat sukū
rė dėmesio vertą dramą 
“Aukštadvaris.”

Pasirodė naujas novelistas 
Medardas Bavarskas su 
“Klajūnu.”

Kaip poezijos, taip ir daug 
gražių ir naujų prozos daly
kų pasirodė išeinančioje pe
ri j odikoje.

Žinoma, mūsų rašytojai 
tremtiniai per tuos 1946 m. 
yra žymiai daugiau naujų 
dalykų sukūrę, nei galėjo iš
leisti, bet tai jau išeina iš jų 
pačių galėjimo ribos.

Nagrinėjant tremtinių lai
mėjimus spausdinto žodžio 
srityje, reikia itin iškelti 
tremtinių perijodikos žymų 
vaidmenį.

Visa tremtinių spauda vi
somis galimomis priemonė
mis sujungė į Lietuvos lais
vės kovą; kultūrinio lygio pa
laikymą ir sunkių tremtinio 
dienų palengvinimą.

L Tiesa, tremtinių spauda 
yra dažnai puolama, jos gy
vavimo sąlygos yra tikrai 
sunkios, užtat ir pasiektus 

rezultatus turime juo labiau 
vertinti.

Dailė ir muzika
Mūsų dailininkai suruošė 

visą eilę parodų, kuriose, be 
savo darbų, išstatė ir lietu
vių liaudies kūrybos pavyz
džių; Tokios kultūrinės paro
dos susilaukė didelio užsie
niečių dėmesio ir buvo gra
žiai įvertintos.

Minėtinos Schongau, 01- 
denburgo, Hanau, Wuerzbur- 
go parodos, o taip pat daili
ninkų Vyt. Jonyno, Ad. Gal
diko, A. Valeškos, Janušo, 
Rato ir kitų paskiros savo 
dailės darbų parodos.

Neabejotina, kad tai verti 
paminėjimo darbai.

Keturi grafikai: Valius, 
Augius, Petravičius, Ratas 
išleido grafikos darbų kny
gą “40 medžio raižinių.” 
Knyga tiek tremtinių, tiek 
užsieniečių meno mylėtojų 
tarpe sukėlė gražaus susido
mėjimo ir įvertinimo.

Muzikinėje srityje pirmoje 
vietoje minėtina Wuerzburgo 
lietuvių suorganizuota Trem
tinių Dainų Šventė, sutrau
kusi pusę tūkstančio daini
ninkų ir praskaidrinusi tam
sią tremtinių padangę. Šioje 
srityje itin daug nuopelnų 
užsitarnauja muziko Mikuls
kio vedamas “Čiurlionio” 
muzikinis tautinis ansamblis 
ir muz. St. Sodeikos ved. Mu
zikinis Meno Kolektyvas.

Jie abu per vienus metus
■ ■ 1 ———■ i

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 

... . Rašo A. Gervydas ■■

(Tęsinys)
Kur mes nukeliausim, nak

vynėlę gausim?
Vasario 2 dieną smarkiai 

atšilo. Ne be reikalo mūsų 
ūkininkai sako, kad nuo 
Grahojlčių kreiva vėžė. Snie
gas smarkiai tirpo ir virto 
vandeniu, kuris pasileido 
grioviais, grioveliais ir srau
niais upeliais. Baltuose lau
kuose ir kalvose atsirado 
juodos dėmės.

— Koki puikūs tie pirmie
ji pavasario vandenys! Žiū
rėk, kaip linksmai čiauškė
dami jie alma pakalnėn! — 
bėriu savo susižavėjimo žo
džius draugui. — Kaip gra
žu!

— Nesuprantu, kaip žmo
gus tokiais dalykais gali 
džiaugtis. Va, pažiūrėk, tavo 
kojos iki kelių šlapios ir ap
sitaškęs ligi ausų. Saugokis, 
kad neįsmuktum kur į duobę, 
— taria nepatenkintas mano 
draugas.

— O vis tik aš norėčiau iš
braidžioti kiekvieną griovelį, 
patekšnoti laisvuosius pava
sario vandenis, kurie rieda 
be rūpesčio, vis vien, ar jie 
skaidrūs ar murzini... Ir že
mė netrukus pasipuoš gra
žiais žiedais . . .

— Žiūrėk, kad tik pavilk
tom kojas.

— Rūpinkis savomis! — 
piktai atšoviau. — Va, žiū
rėk, kaip smarkiai šniokščia 
visas upelis!

Mūsų jėgos tikrai baigia 
išsisemti. Atrodo, kad be
prasmiškam klajojimui ne
bus galo. Kęįias vietomis už- 
semtas vandeniu. Kapstomės 
per griovius ir muistomės 
klimpstančiose dirvose. «

Kartą vidudienį, viename 
miestely, berods Lanze, mū
sų koloną sustabdo vietinė 
policija. Valgyti, sako, duos. 
Jau antra diena, kai pilvas 
muša dvyliktą. Tad bema
tant paramstėm tvoras ir 
medžius ir laukiam šilto vi
ralo.

Rogės sunkiai slenka per 
sueižėjusį gatvės ledą. Ant 
jų uždėtos didelės skrynios 
su . . . šutintomis bulvėmis. 
Kiekvienas kalinys prieina 
prie jų iš eilės ir į jo bliūdelį, 
kepurę ar skverną drimba 
porcija suslėgtų bulvių. Lu
pynos ir minkštimai bema- 

nuolatos lankė po visą Vo
kietiją išsimėčiusias lietuvių 
tremtinių kolonijas, tuo stip
rindami tremtinių dvasią, o 
daugybei tūkstančių užsie
niečių parodydami lietuviš
kos dainos grožį.

Be šių ansamblių, tremti
niai turi suorganizavę pažy
mėtinai puikių chorų, kurie 
bendran kūrybos darban įne
šė didelę duoklę. O kur dar 
daugybė gražių mūsų muzi
kų, dainininkų ir kitų muzi
kos darbuotojų pasirodymų.

Nebuvo užmirštas ir teat
ro menas. Tremtiniai turi du 
profesionalų suorganizuotus 
teatrus — Detmolde ir Augs
burge. Abu daug dirbo ir pa
siekė gražių rezultatų. Beje, 
Detmoldo teatras pastatė 
naują A. Rūko veikalą “Dun
dulis ir Bubulis,” teigiamai 
visų įvertintą.

Taip apgraibomis apžvelg
ti atrodo lietuvių tremtinių 
kultūriniai darbai 1946 me
tais.

Turime būti sąžiningi ir 
pasakyti, kad jie daug pada
rė, ir tai mus verčia stebėtis. 
Juk tai žmonės, kurie gyve
na didžiausiame varge ir be 
aiškaus rytojaus. Tie žmo
nės, kantriai nešdami jiems 
primestą nelaimę, įstengia 
žvelgti aukščiau ir kiek galė
dami palaikyti ir kurti tauti
nės lietuvių kultūros verty
bes.

Ateitis supras ir įvertins 
jų pastangas.

tant pranyksta išalkusiose 
burnose. Pašėlusiai skanu . . .

Mūsų kolona slankioja 
kažkur netilo Lauenburgo, 
rytų Pomeranijos apskrities 
miesto. Kai kurie kaliniai sa
kėsi girdėję, kad iš čia trau
kiniu mus veš į pajūrį, o pa
skui plauksime laivais.

Prieinam kryžkelę. Para
šyta: Lauenburg 18 km. žy
giuojam toliau. Pasiekiam 
antrą kryžkelę, — vėl toks 
pats parašas. Vadinasi, kaip 
kitados apie Dancigą, dabar 
sukam apie Lauenburgą.

Saulė pro debesis nulinko į 
antrą pusratį. Ant kalnelio 
pamatėm susispietusią krū
vą trobesių. Apšepęs kaimas. 
Pereinam išilgai jo gatvę ir 
stačiu vingiuotu keliu lei
džiamės pakalnėn. Pašlaitėje 
išlygintoje aikštėje stovi ke
letas medinių barakų. Aplin
kui sukinėjasi kaliniai — 
anksčiau už mus atvykusi 
kolona. Supratom, kad čia 
jau sustosim.

Laukiam apie pora valan
dų. Neįsileidžia, esą per ma
žai vietos. Negi vėl klajo
sim?

Pasigailėjo — įsileido. Tai 
buvo vasario 5 dienos popie
tis.

Išklaidžiojom dvylika die
nų ir išvargom tiek pat nak
tų, pakelėse palikom dvylika 
tuzinų peršautų savo neda
lios draugų, kol pasiekėm ši
tą nusususį kalno šlaitą, už 
kurio į visas puses tęsėsi 
klampūs pelkynai.

19. MĖNESIS ŠUNS BŪDOJ

Vėjų pagairėse.
Mažasis mūsų pragaras 

stovėjo ne tarp miškų, nė ant 
marių krašto, kaip didysis, 
bet buvo susigūžęs nedidelio 
kalno pašlaitėje. Kadangi di
dysis buvo apsuptas pelkė
mis, tai ir mažasis šiuo at
žvilgiu neapsileido: pelkynai 
jį juosė iš trijų šonų. Toks 
jau, matyt, prūsų pamėgi
mas — sukti gūžtas arčiau 
velnių ir raganų pasaulio.

Tačiau šie pelkynai buvo 
toki tušti ir pliki, kad vargu 
ar kuris padoresnis velnias 
galėtų čia skursti ir kiekvie
na ragana būtų čia nuklim- 
pusi su visa piesta. Tik už 
pelkyno matėsi nedidelis 

miškelis, apie kurį kartais 
pasisukinėdavo juodas šer
nas ar nustraksėdavo išgąs
dintas kiškis. Kartais į pel
kių kupstynus ateidavo pasi
ganyti ilgakojė stirna.

Pakalnėje, išlygintose 
aikštelėse, kurių kiekviena 
buvo žemiau už kitą, stūkso
jo keletas nedidelių medinių 
barakų. Prieš juos eilėmis 
buvo nusodinti medžiai. Vi
dury stovėjo aukštas stiebas 
vėliavai iškelti, šalia jo buvo 
įtaisyta cementinė lenta, ku
rios viršuje kyšojo varpose 
ir ąžuolų lapuose įsuktas 
kastuvas. Tai buvo reicho 
darbo tarnybos stovyklų 
ženklas.

(Bus daugiau)

Naujas Amerikos 
Biudžetas

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas naujajai^ Kongre
sui pateikė šios šalies biud
žetą už 1947-48 metų tarpą.

Iš viso biudžeto surašy
mas apima 1,628 puslapius ir 
numato 37.5 bilijonus dolerių 
išlaidų.

Didžiausios išlaidos skiria
mos krašto apsaugos reika
lams, kuriems numatyta 11 
bilijonų su viršum. Antroje 
vietoje eina veteranų aptar
navimas, ir šiam tikslui ski
riami 7 bilijonai 300 milijonų 
dolerių. Procentai už viešas 
paskolas siekia 5 bilijonus ir 
tarptautiniams reikalams 
manoma išleisti pusketvirto 
bilijono dolerių.

Visi sutinka, kad, palygin
ti, šis biudžetas yra labai di
delis.

Bet tai nėra pati stam
biausia Amerikos biudžeto 
suma. 1945 m. tai sudarė 100 
bilijonų, 1944 m.—95 bilijo
nus, 1943 m.—79.

Vis dėlto Kongresas pasi
šovęs prezidento Trumano 
pateiktą biudžetą keliais bi
lijonais sumažinti, nors kraš
to apsaugos reikalams išlai
dos nebus susiaurintos.

James Byrnes Kalba

Sausio-Jan
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Clevelandas. — Buvęs Val
stybės sekretorius J. Byrnes 
čia pasakė svarbią kalbą, ku
rioje pabrėžė, kad Jungtinės 
Valstybės turi įvykdyti savo 
atsakomybę tarptautinėj po
litikoj.

Jis reikalavo, kad tarptau
tinis bendradarbiavimas bū
tų paremtas teisingumo prin
cipais.

Ta pat proga kalbėjęs se
natorius Vandenbergas ragi
no Ameriką laikytis tvirtos 
užsienių politikos.

Rusu Viršininkas<r

Vyks Į Londoną
Maskva. — Rusijos gene

ralinio štabo viršininkas Va
silevskis yra numatęs vykti 
į Angliją.

Iš Maskvos į Londoną jau 
grįžo Anglijos štabo virši
ninkas Montgomery, pasima
tęs su Stalinu ir iš jo dova
nų gavęs kelių tūkstančių 
dolerių vertės sabalinius kai
linius.

Italija Gavo 
Paskolą

Washingtonas. — Ameri
kos Export - Import bankas 
sutiko duoti 100 milijonų do
lerių paskolą Italijai,

Italijai bus duota paramos 
maistu ir kitais daiktais.

Tuojau šeši laivai su grū
dais buvo nukreipti į Italijos 
uostus.

Šv. Jurg
Sausio 14 č 
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Sausio-January 24, 1947

Philadelphijos Žinios |
KAIPGI SU VAJUMI?

Kai iš visų Amerikos lietuviš
kų kolonijų nuolat skaitome 
apie Lietuvai Gelbėti Vajui ke
liamas lėšas, iš Philadelphijos 
nepasirodo jokių žinių ir iš viso 
atrodo ten maža kas tedaroma 
šiame svarbiame Lietuvos gel
bėjimo vajuje.

Praeityje Philadelphijos lietu
viai nesykį yra gražiai pasirodę 
savo darbu ir aukomis Lietuvos 
labui, tad ir šį sykį neturėtų už
miršti ar atsilikti nuo kitų kolo
nijų.

Priešingai, Philadelphijoj yra 
daug lietuvių, ir iš jų daugiau 
laukiama, negu iš tokių koloni
jų, kur mažiau ir lietuviškos vi
suomenės ir veikėjų.

Lietuvai Gelbėti Vajaus iš Eu
ropos prašė visų grupių vadai — 
katalikai, tautininkai, socialistai 
ir kiti.

Amerikoje visokių pažiūrų 
lietuviai, kuriems tik rūpi Lietu
vos laisvė, turi savo aukomis pa
remti sustiprinimą kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

Ir iš Philadelphijos lietuvių 
laukiama atliekant savo dalies 
šiame garbingame darbe. D.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Prie senosios šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčios yra lietuvių 
pradžios mokykla.

Šioji mokykla įkurta 1925 m. 
rugsėjo mėnesį, kunigo J. Čepu- 
kaičio rūpesčiu ir pastangomis.

Mokyklai vadovauja ir visą 
laiką dirba kukliosios ir tylios 
llidtuvės seselės kazimierietės.

Jos per eilę metų išleido į gy
venimą nemažą, būrį lietuvių, 
kurie ir dabar pasirodo kaip ge
ri ir susipratę lietuviai, yra gra
žiai išmokę lietuvių kalbos.

Lietuviai tėvai džiaugiasi se
selių vedamąja mokykla ir savo 
vaikus leidžia čion mokytis.

Šv. Jurgio Parapija
Sausio 14 dieną parapijos sa

lėje susitiko dvi lietuvių krepši
nio komandos, būtent šv. Kazi
miero parapijos krepšinio ko
manda ir vietinė šv. Jurgio pa
rapijos krepšinio komanda.

žaidėjai parodė daug gyvu
mo.

Labai gražią žaidimo techni
ką parodė kazimieriečiai. Jie ir 
pergalę laimėjo.

Jau buvo pranešta, kad šios 
parapijos gyventoja M. Grikie-
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3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937
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1113 ML Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

f Tel. REgept 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Tel Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

tytė gavo atgalios savo pakietė- 
lius iš?Lietuvos.

Prieš 4 dienas Magdalena Gri- 
kietytė gavo dar vieną siuntinį, 
kurį buvo pasiuntusi į Griškabū
dį praeitų metų pavasarį.

Šiuo kartu, siuntinys pervy
niotas tik į popierį ir suraišiotą^ 
siūlais, sugrįžo iš Lietuvos. Nors 

■ siuntėja buvo sudėjus viską į 
stiprią dėžę, tačiau, kai siunti
nys sugrįžo, jis buvo vos tik į 
poperf įvyniotas, suraišiotas siū
lais, pilnas visokių rusiškų ant
spaudų ir lapelių. Ant vieno la
pelio uždėti keisti numeriai. Gal
būt, per didelis muitas, o gal jau 
nebuvo adresato, nes visi pakie- 
tėliai sugrįžo iš Lietuvos.

MIKE

Sausio 10 d. mirė Ambrazie
jus Ekelevičius, 52 metų am
žiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse po pamaldų šv. Jurgio baž
nyčioje.

Sausio 16 d. mirė Stanislovas 
Žemaitaitis, 66 metų amžiaus.

Palaidotas taip pat šv. Kry
žiaus kapinėse po pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Jų laidotuvių apeigas aprūpi
no J. Kavaliauskas.

New Philadelphia, 
Pa.

Šiais metais šv. šeimynos 
šventė praėjo ypatingai gražiai, 
įspūdingai.

Tikintieji, ypač jaunimas, jau 
iš vakaro, susikaupę prie klau
syklų, ruošėsi šiai šventei, šven
tės dieną mišias jaunimui laikė 
kun. J. Gaudinskas ir pasakė 
nuoširdų žodį apie šeimos šven
tumą. Mišių metu gražiai giedo
jo seselių kazimieriečių paruoš
tas jaunųjų choras. Sumą laikė 
ir šventei įspūdingą pamokslą 
pasakė kun. J. Borevičius, S.J. 
Sumos metu puikiai užsireko
mendavo bažnytinis choras ve
terano muz. Sabaičio vadovybė
je. Jauni, švelnūs balsai malo
niai nuteikė besimeldžiančius 
klausytojus.

Rytojaus dieną, kun. J. Gau- 
dinsko iniciatyva, buvo suruoš
tas parapijos salėje susirinki
mas, kuriame kun. J. Borevi
čius, S.J., neseniai atvykęs iš 
Europos, vaizdžiai ir įtikinamai 
nušvietė Lietuvos ir lietuvių 
tremtinių didžią kančią bei bol
ševikų ir nacių žiaurumus.

Gausūs dalyviai, išklausę pra
kalbos, ryžosi visokeriopai rem
ti Lietuvos ir tremtinių reikalus.

Apgailestaujama, kad šios pa
rapijos mielas ganytojas klebo
nas kun. S. Mozūras dar nepa
sveiko iš savo skaudžios ligos.

Linkime greit pasveikti ir to
liau lygiai energingai bei sėk
mingai vadovauti savo gražiai 
parapijai. K. T.

Tek DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

' Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Kuboj Mirė Lietuvis
Kubos sostinėje sausio 7 d. 

“La Esperanza” sanatorijoj nuo 
tuberkulozo mirė Juozas Simo
naitis, gim. 1897 m. spalių 14 d. 
Linkuvos vai., Šiaulių apskr.

Velionis buvo Lietuvos Nepri
klausomybės kovų savanoris. 
Norėdamas pamatyti pasaulį, 
1924 m. išvyko iš Lietuvos ir gy
veno Kuboje, bet čia gavo džio
vą ir, išgulėjęs per šešerius me
tus sanatorijoje, mirė.

Jį sušelpdavo kai kada Lietu
vos Generalinis Konsulatas N. 
Yorke ir ponia Nora Gugienė 
Chicago je.

Vietos lietuviai J. Aleščikas ir 
J. Grigaliūnai jį lankydavo.

Iš New Jersey Lietu- 
vių Tarybos Veiklos
Vasario 16 dienos minėjimas. — 
Lietuvos laisvinimui aukos ir 

BALF Vajaus reikalais
New Jersey Lietuvių Tarybos 

visuotiniam organizacijų atstovų 
suvažiavime 1946 m. gruodžio 
mėn. 18 d. buvo užgirta visais 
dalyvių, balsais rengti iškilmin
gą Vasario 16 dienos minėjimą 
Sheraton Hotel, Newarke, vasa
rio 16 d. 2:30 vai. po pietų.

Jau yra pažadėję kalbėti Lie
tuvos ministeris P. žadeikis ir 
Msgr. James F. Kelly. Manoma, 
kad dalyvaus Newarko miesto 
majoras ir U. S. senatorius, o 
taipgi yra pažadėjęs dalyvauti 
muz. Jonas Čižauskas su Harri- 
son-Kearny Vyrų choru.

Programos dalis bus perduota 
per radiją.

Iš parengimo gautas pelnas 
bus skiriamas Lietuvos laisvini
mo reikalams. Aukų reikalas 
bus plačiau apsvarstytas organi
zacijų atstovų suvažiavime, ku
ris įvyks sausio 23 d. šv. Jurgio 
draugijos salėje, Newark, N. J.

BALF Vajaus reikalu JT. J. L. 
Tarybai yra pavesta sudaryti 
New Jersey valstybėje vajui 
pravesti komisija.

Tokia komisija yra sudaryta: 
A. S. Trečiokas pirm., J. Joku- 
bavičius, sekr., ir valdybos na
riai prof. J. Žilevičius, V. Piete- 
rįenė iš Keamy ir Strazdienė iš 
Linden, N. J.

Komisija jau yra numačius 
planus, kuriuos pateiks N. J. L. 
Tarybos visuotiniam organiza
cijų suvažiavimui sausio 23 d. 
užgirti, kad greitu laiku būtų 
galima pradėti darbas sukelti 
New Jersey lietuviams skirtą 
kvotą — $30,000.00.

Numatytas iškilmingas vajui 
atidaryti parengimas, kuriame 
gal dalyvaus Newarko miesto 
majoras ir kiti įtakingi ameri
kiečiai.

Vietos amerikiečių spauda jau 
rašė, kad New Jersey lietuviai 
yra nusitarę sukelti $50,000.00 
Lietuvos tremtiniams gelbėti.

Todėl New Jersey Lietuvių
Taryba prašo visas N. J. lietu
vių organizacijas ir pavienius 
asmenis prisidėti prie šio gar
bingo darbo.

A. S. Trečiokas, sekr.

Washington, D. C.
Amerikos Lietuvių Draugija
Seniai buvo rašyta apie tos 

draugijos darbus, bet ji veikia 
kaip veikusi. '

Tiesa, Washingtone nėra taip 
daug lietuvių, jie neturi nei savo 
lietuviškos parapijos, nei drau

gijų, išskyrus tą Amerikos Lie
tuvių draugijėlę ir Baltic-Scan
dinavian draugiją.

Jeigu kiek ir yra lietuvių, tai 
daug yra nutautę jusiu arba iš
siblaškę po visus Washington© 
miesto kampus. Gi tie, kurie yra 
atvažiavę iš kitų lietuvių kolo
nijų ir kurių daugumą sudaro 
jaunimas, -atsideda visokiems 
valdiškiems darbams. Jie arba 
nieko nežino, kad čionai yra su
sibūrusi lietuviška draugijėlė, 
arba net visai nekreipia dėmesio 
į tai. Prieš keliolika metų tam ir 
buvo įkurta Amerikos Lietuvių 
draugija, kad palaikius artimus 
ir glaudžius santykius tarp sa
vųjų, lietuvių.

Karo metu Amerikos Lietu
vių draugijai vadovavo sumani 
ir energinga lietuvaite pirm.

AMERIKA

£ *

I KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI I 
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Ona Gavelytė-Sarelakas. Jos su
manumu ir dėka draugija ne tik 
išsilaikė, bet net pažengė pir
myn. Tos draugijos nariai linki 
Dievo palaimos ir pasisekimo 
jai, pakeitus gyvenimo luomą.
Nauja valdyba ir užsibrežimai
Prieš kiek laiko draugijos vai

rą perėmė buvęs vienas iš veik
liausių prieš karą buvusių narių 
ir steigėjų, Juozas Walker (Vai- 
ciekauskas). Kiti valdybos na
riai yra šie: Em. Stankūnaitė, 
vicepirm.; Mrs. Bertha Stann 
sekr.; J. Gabrilavičius iždin.; J. 
Venckūnaitė, parengimų ir iškil
mių pirm.; kun. P. A. Gailevi- 
čius, O.P., laikinis dvasios va
das, ir spaudos pirm. Elena Pa- 
vilonytė.

Draugijos mėnesiniai susirin
kimai ir bendri aptarimai būna 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
salėje, o įvairių sekcijų susibū
rimai — privatiškuose namuose. 
Draugijos veikla yra paskirsty
ta sekcijomis: studijų, sporto ir 
kt. Dedama pastangų įvesti ir 
lietuvių kalbos sekciją. ,

Prieš Kalėdas buvo malonus 
švenčių vakarėlis ir šokiai J. 
Venckūnaitės namuose. Dabar 
svarstoma, kaip tinkamiausiai 
švęsti Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą ir Maldos dieną.

Draugijai daug paramos su
teikia tos draugijos šulas ir va
dovas kun. J. Gedra, dabartinis 
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos 
klebonas. *

Po Nepriklausomybės minėji
mo iškilmių draugija tikisi pa
gyvinti veikimą ir pritraukti 
daugiau narių. Namiškiai arba 
tie, kurie yra suinteresuoti, pra
šomi pranešti saviškiams, gyve
nantiems Washingtone, apie 
Amerikos Lietuvių draugiją.

Tinkamiausia būtų telefonuo- 
ti į draugijos sekretorę, Mrs. B. 
Stann—RA 5857, arba į pirmi
ninką, J. Walker—TR 5986. Ge
riausia būtų kreiptis vakarais. 
Galima parašyti laiškutį, Rev. P. 
A. Gailevičius, O.P., 487 Michi
gan Ave. N.E., Washington 17, 
D. C., jei kas norėtų, kad pati 
valdyba susisiektų su jų saviš
kiais Washingtone. A. G.

Elizabeth, N. J.
Šį šeštadienį, kaip buvo pir

miau pranešta, įvyksta parapi
jos choro 50 metų jubiliejinis 
koncertas.

Be choro, programoje daly
vauja solistai: Vera Pranskietis, 
chore esanti nuo 1915 m. ir visą 
tą laiką savo balsu puošė mūsų 
kolonijoje parengimus, Karolina 
Miškinytė, jaunutė dar, bet turi 
gražų balsą ir kaipo solistė yra 
jauniausia chore, Dom. Petru- 
čionis, chore dalyvaująs nuo 
1917 m., savo gražiu tenoru vie
nur kitur pasirodo.

Taip pat dalyvaus Vaclovas 
Baranauskas, chore esąs apie 10 
metų, savo nepaprastai sultingu 
tenoru beveik kas sekmadienis 
girdimas bažnyčioje ir šiaip pa- 
rengimudse. Pasirodys Feliksas 
Puzinas, didžiabalsis bosas, bu
vusio karo veteranas, visada su 
malonumu klausomas.

Svečias, buvęs nuo 1906 metų 
ilgus metus chore solistu, Juo
zas Žalionis pasirodys šiame ju
biliejuje su duetu “Skambančios 
Stygos.”

Koncertas bus rimtas, nes į- 
dėta labai daug darbo.

Sveikiname chorą auksinio 
jubiliejaus- proga. Reporteris.

New Haven, Conn.
Susilaužė ranką

Mūsų kolonijos gera veikėja ir 
BALF vietinio skyriaus iždinin
kė J. Šilkienė, skaudžiai pulda
ma, susilaužė dešinę ranką net 
.dviejose vietose. Dabar ji gydy
tojo ir savo šeimos priežiūroje 
savo namuose sveiksta. Linkime 
greitai išgyti.

Vaišės parapijos chorui
Sausio 9 d. Sea Cliff Inn mū

sų klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas iškėlė šaunias vaišes šv. 
Kazimiero parapijos vargoninin
kui ir chorui už rūpestingą gie
dojimą bažnyčioj per visus me
tus.

Pasakyta gražių kalbų, pa
reikšta linkėjimų, padainuota 
gražių dainelių ir smagiai pasi
šokta.

Metinė apyskaita
Sausio 12 d. kleb. kun. Edvar

das Gradeckas davė metihę apy
skaitą iš parapijos pajamų ir iš
mokėjimų.

Pajamų buvo $21,590.50. Iš
mokėta -$16,902.98. Pelno liko 
$4,698.52. Rezervas banke $3,- 
000.00.-Viso yra $7,698.50. Pa
rapija skolos jau neturi.

Klebonas pareiškė, kad reika
linga bažnyčią viduj ir iš oro re
montuoti. M.

Great Neck, N. Y.
Pereitą savaitę įvyko BALF 

susirinkimas ir aptarta daug da
lykų.

Svarbiausias nutarimas lietė 
šalpos vajų.

Nariai nutarė pradėti vajų 
kuo greičiausiai.

Nutarta prakalbas rengti va
sario 23 d. 6 vai. vakare. Tai ir 
bus vajaus pradžia.

Norime pakviesti du kalbėto
jus — vieną, kuris neseniai at
vyko iš Europos, antrą — kun. 
Joną Balkūną. Laiškai išsiųsti, 
kviečiant kalbėtojus.

Taip pat bus pakviestas mies
to majoras. Išrinkta komisija 
sutvarkyti visam vajaus darbui. 
Komisijon įeina Lazaunikienė, 
Bartkus, Vasiliauskienė, Jogis 
ir Karpavičienė. Valdybos nariai 
Vasiliauskas, Blazonis, Vilkas ir 
Plakštienė prižiūrės veikimą.

Šiems metams apsimokėjo 27 
nariai. Paaukojo Bartkai $6.00, 
Vilkas $2.00, Venckiai $2.00 ir 
Petruškienė $1.00.

Vietinis.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Sausio 13 d. Moterų sodalicija 
turėjo mėnesinį susirinkimą 
pranciškiečių seselių vienuolyne, 
Harrison, N. J.

Catherine Cullimore, pasižy
mėjus kalbėtoja ir mokytoja, at
silankė iš C.Y.O. ir davė daug 
svarbių patarimų.

Į naują valdybą buvo išrink
tos: pirm. A. Kazayikienė, vice
pirm. A. Sluzienė, prot. rašt. A. 
Makarauskienė, fin. rašt. M. Ve- 
levienė, iždin. M. Makarauskie
nė ir maršalka M. Millerienė.

A. E. S.

Atvykę Lietuviai
Sausio 16 d. į New Yorką iš 

Europos atplaukė ir 15 lietuvių.
Algirdas Andriušis, Amerikos 

pilietis, išvyko į Detroit, Mich., 
kame turi seserį Stellą Rich
man, bet nežino jos adreso.

Alma Blady, Amerikos pilie
tė, išvyko pas Miss Catherine 
Zoomey, 3135 Highland Place, 
Washington 8, D. C.

Dr. Stasys Budrys su motina 
Sofija ir dukrele Gražina, o 
taipgi žmonos motina Marija 
Kuršiene porai dienų buvo su
stoję pas p. Gajauskus, 36-26 
Greenpoint Ave., Long Island 
City, N. Y., kame juos globoja 
Bendr. Amer. Liet. Fondo tar
nautoja Apolonija Gajauskaitė. 
Iš čia visi išvyko pas Dr. M. 
Budrienę, J. A. Valstybėse gy
venančią jau nuo pereitų metų 
ir dirbančią Women and Child
ren’s Hospital Chicagoje.

Skulptorius Vytautas Kašu
bą, buvęs Meno Akademijos 
Kaune profesorius, su žmona 
Aleksandra ir dukrele Guoda 
apsistojo pas seserį Reginą Bud
rienę, Dorothy, N. J.

Pažymėtina, kad V. Kašūba 
buvo Lietuvoje užsirekomenda
vęs kaipo vienas iš talentingiau
sių jaunesniosios kartos skulp
torių. Lankiusieji Lietuvos pa
viljoną 1939-1940 metų Pasau
linėje Parodoje New Yorke ne
abejotinai prisimena didingą Vy
tauto Didžiojo statulą, kuri ir 
buVo jo kūrinys. Užsienyje Ka- 
šūbos kūriniai taip pat susilau
kė aukšto įvertinimo ir už savo 
kūrinius Pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje 1937 metais yra gavęs 
aukso ir du sidabro medalius.

Jo žmona taipgi yra meninin
kė, keramikos specialistė, t kuri 
savo vyrui daug padeda supro
jektuotų kūrinių įvykdyme.

Zenonas ir Konstancija Pet- 
reikiai su dukrele Marija apsi
stojo pas Eleną Stankienę, P. O. 
261, Dolton; Ill. Jų pasitikti į 
uostą atvyko Beliackas, kuris

_______3

MININT ARKIV. J. MATULEVIČIAUS 
20 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ

Savo šviesiausioje sąmonėje 
žmonijai visados buvo aišku, 
kad jos tikroji pažanga remiasi 
ne šaltais mokslo ar politikos at
stovais, bet tais dažnai neapvai
nikuotais didvyriais, kurie pasi
aukojo ant artimo aukuro. Savo 
pasiuntinybėje jie matė aiškią ir 
skirtingą žvaigždę, ištikimai ja 
sekdami. Jie turėjo gilų troški
mą palikti savo sekėjų bei ben
dradarbių, todėl Bažnyčios isto
rijoje atsirado daug vienuolijų, 
kurių tikslai .ir veikimo būdai 
vis šiuo tuo skiriasi.

Gyvosios dvasios žmonės šian
dien ieško tokio dvasiškumo, ku
ris pasitikėtų žmogumi, domė
tųsi žmogiškąja veikla ir kūry
ba, drauge tai apimdamas gyvu 
Kristaus tikėjimu ir paklusnu
mu Bažnyčiai. Tai visa atnau
jinti Kristuje, arba, kaip arkiv. 
Matulevičius šv. Povilo žodžiais 
mėgdavo sakyti — “Blogą nu
galėk geru”. Tai mūsų laikų ka
talikiškojo veikimo prasmė.

Tačiau šis šventas sąjūdis rei
kalingas vadų. Jie gali būti pa
sauliečiai, bet jie gali būti spe
cialiai tam tikslui pasiaukoję ir 
pasirengę dvasiškiai bei seserys 
vienuolės.

Tai matydamas, didysis lietu
vių tautos ir Bažnyčios sūnus 
arkivysk. J. Matulevičius, kartu 
su atgimstančia Lietuvos nepri
klausomybe, 1918 metais įstei
gė N. Pr. švč. P. Marijos Sese
rų Kongregaciją arba Vargdie
nių Seseris. Pabrėždamas, kad 
ši vienuolija turi ypatingai ati
tikti šių dienų apaštalavimo už
davinius ir veikimo būdus, savo 
kūrinio gairėse įrašė: “Tegul iš
moksta jungti vidaus gyvenimą, 
maldos ir mąstymo gyvenimą su 

atvykusius globoje, iki išvyks
tant į Dolton, Ill.

B. Makunaitė-Zikarienė, Bal
tic University Hamburge stu
dentė, apsistojo pas tetą New 
Yorke.

Ji pasakojo apie profesorių ir 
studentų be galo sunkią Ųadėtį, 
nes universiteto stovykloj mais
tas daug blogesnis negu kitose 
tremtinių stovyklose, kurio už
tenka tik gyvybei palaikyti, bet 
per maža, kad žmogus galėtų 
pakenčiamai normaliai gyventi. 
Tiek profesiūra, tiek studentai 
badauja veik pilna to žodžio 
prasme. Vienintelis išgelbėjimas, 
tai kad laiks nuo laiko vienas 
kitas profesorius ar studentas 
gauna maisto siuntinėlius nuo 
geradarių iš Amerikos.

Ksaveras Knitaitis atvyko 
pas gimines, bet jo adresas ne
žinomas.

Be eilės giminių ir draugų at
vykusius pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato attache A. Simutis, 
kuris padėjo su formalumais.

L. G. K. 

Brooklyno Lietuviai Graboriai
<----------------------------------- .,

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew7 P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

• * ▼--------------------------!♦
A”-........... 1 — -------------- -r.“—▲ ----- --------- —-------------- -a

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.♦------------------------------------------------- —--- -

pastangiu viešuoju veikimu Die
vo garbei ir su apaštališkais dar
bais.”

Įsteigėjo viltys pasiteisino. 
Vargdienių Seserys Lietuvoj la
bai sėkmingai dirbo ne tik švie
timo ir labdarybės, bet ir Kat. 
Akcijos srityse. Lietuvos vysku
pams kviečiant, jos dirbo visuo
meninį darbą ar tai vadovauda- 
mos katalikių moterų ir mergai
čių organizacijoms, ar tai vado
vių paruošimo įstaigose. Bet 
ypač pažymėtina jų veikla spau
dos srityje. Kelių žurnalų ir dau
gybės gerų knygų išleidimas ar 
atspausdinimas buvo stambus į- 
našas į katalikiškąjį veikimą. 
Deja, šį kilnų darbą sustabdė 
užgriuvusi tėvynės ir tikėjimo 
priešų priespauda.

Čia, Amerikoje, Vargdienių 
Seselės, nors ir neseniai įsikūru
sios, ryžtasi užimti vis platesnį 
ir atsakingesni darbo barą. 
Joms ypatingai rūpi jaunų Ame
rikos lietuvaičių paruošimas Ka
talikų Akcijai. Vasaromis, kada 
mergaitės laisvesnės, joms mo
tiniškame seselių name Put
nam, Conn, rengiami tam tikri 
kursai, kur lietuvaitės sveikai 
atostogaudamos ir pratindamo- 
sios lietuviškai kalbėti, turi gra
žią progą giliau išsilavinti auk
lėjimosi ir apaštalavimo daly
kuose.

Šiuo metu seselės Putname 
nori pastatyti koplyčią, kuri ati
tiktų ne tik vienuolyno reika
lams, bet kuri būtų užtenkamai 
talpi ir mergaitėms stovyklau
jant. čia bus dvasinės kultūros 
židinys, bus apaštalių lizdelis, 
kurio palaima jausis net tolimo
se Amerikos lietuvių kolonijose. 
Geraširdžiai lietuviai tai žino ir 
savo aukomis padeda tam židi
niui kaip reikiant įsikurti. Jų 
aukos nepamirš, be abejo, ir 
švento gyvenimo arkivysk. Ma
tulevičius, kurio užtarimas pas 
Dievą paliudijamas jau net ste
buklingais atsitikimais.

Ir iš spaudos ir iš pasikalbė
jimų su lietuviai matosi, kaip 
mūsų tauta yra išsiilgusi savo 
naujųjų laikų šventojo. Mes tik
rai turime daug švento gyveni
mo tautiečių, didvyriškų kanki
nių ir išpažinėjų Sibire, tėvynė
je ir kitur, bet mes’norime nusi
lenkti mūsų tautos šventajam 
altorių spindesy. Dievas jį mums 
iškels, jei jo ieškosime ir melši
me.

Tuo tarpu gi pagarbiai lenkia
me galvas ties Suvalkijos lygu
mų sūnaus Arkivysk. Jurgio 
Matulevičiaus atminimu (šio 
mėn. 27 d. , sukanka dvidešimt 
metų nuo jo mirties) ir jo dar
bais. Svečias.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”
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BALF Vajaus New Yorke Iškilmingas

ATIDARYMAS
ĮVYKS

Sekmadienį, Sausio-January 26, 1947
4 VAU. POPIET

LABOR LYCEUM SALĖJE
947 Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y.

Programa Susidės Iš Kalbų, Dainų Ir Šokių:
KALBĖS: BALF Pirmininkas Kun. Dr. Juozas B. Končius ir ne

seniai iš Europos atvykę:
Dr. Juozas Pajaujis,
Kun. V. Karalevičius,
Dr. Antanas Gervydas

Dr. Bladas K. Vencius, BALF Vajaus New Yorko Komi
teto Pirmininkas.

DAINUOS: Apreiškimo parapijos choras, Ks. Strumskio vedamas; 
Operetės Choras, Violet Tamkiūtės - Pranckienės veda
mas ir Karalienės Angelų parapijos vyrų choras, Prano 
Dulkės vedamas.

ŠOKS: Šv. Jurgio parapijos tautinių šokėjų grupė, B. Brundzienės 
vadovaujama.

Įžanga — 50 centų
BALF Vajaus New Yorko Komitetas kviečia visus, kuriems 

rūpi Lietuvių šalpos darbas. Visi dalyvaukite!
BALF Vajaus N. Y. Komitetas.

LIETUVAI GELBĖTI VAJAUS 
KOMITETO BAZARAS

Lietuvai Gelbėti Vajaus Ko
mitetas, sudarytas prie New 
Yorko lietuvių Tarybos, rengia 
Lietuvos gelbėjimo tikslams bą- 
zarą, kuris įvyks vasario 7, 8 ir 
9 dienomis 7 vai. vakare, o sek
madienį (vasario 9 d.) nuo 5 
vai. vakare.

Bazaro vieta — Assumption 
bažnyčios salėje, Cranberry St., 
tarp Henry ir Hicks Sts., Brook- 
lyne.

Tą vietą galima taip pasiekti.
Iš Bronxo imti 7th Avė. trau

kinį ir nuo Chambers St. pasi
keisti į traukinį einantį į Brook- 
lyną. Išlipti Clark St. stoties, 
prie St. George Hotel. Nuo čia 
salė tik trys blokai.

8th Avė. A ekspersu važiuo
ti iki High St. prie Brooklyn 
Bridge. Nuo čia salė už dviejų 
blokų.

Iš Maspetho patogiausia va
žiuoti Flushing gatviakariu ir 
išlipti paskutinėj stoty prieš til
tą.

Iš Williamsburgh geriausia 
paimti Flushing arba Graham 
gatviakarius.

Iš Ridgewood paimti Myrtle

High

daly

8th Avė. A traukiniu iki
St.

Visi lietuviai raginami 
vauti šiame bazare, kurio pel
nas skiriamas Lietuvos laisvės 
kovai.

Dabar New Yorke Lietuvai 
Gelbėti Vajus smarkiai eina.

Šisai bazaras taip pat įneš 
gražią duoklę lietuviškajam rei
kalui—savo tėvų žemės gelbėji
mui.

New Yorko ir- apylinkės lie
tuviai turi paremti šį gražų žy
gį, o geriausia parama ir 
kuo gausesnis dalyvavimas.

SUSIRINKIMAS

bos

ap-New Yorko Federacijos 
skrities svarbus susirinkimas į- 
yyks penktadienį, sausio 31 d., 
8 vai. vakare, Apreiškimo para
pijos salėje.

Visos katalikiškos draugijos 
prašomos išrinkti atstovus ir jų 
vardus, taip pat draugijų valdy
bų vardus ir adresus priduoti 
apskrities sekretoriui susirinki
me. Apskrities Sekr.

• Antradieni, sausio 28 d., Ap- 
I reiškimo naraniios salėie Brook-Avė. iki Bridge St. arba Canar-1 reiškimo parapijos salėje Brook- 

sie line iki 8th Avė. A traukinio, lyne šaukiamas New Yorko ap-
su kuriuo važiuoti iki High St.

Iš Woodhaveno važiuoti iki
Pennsylvanijos stoties ir iš ten

skrities sodaliečių susirinkimas, 
kuris prasidės lygiai 8 vai. vaka
re.

Visi Ruoškitės Į
New Yorko Vyčių 12 Kuopos Parengimą

Laundry Dance
Šeštadienį, Sausio-January 25,1947 

AUŠROS VARTŲ PAR. SALĖJE 
568 Broome St. (prie Holland Tunelio) New York, N. Y.

Atsilankę nesigailėsite, nes smagiai pasišoksite prie

Peter Lambert Muzikos
Bus ir dovanų.

ŠOKIAI PRASIDĖS 9 V AL. VAKARE

Įžanga (su drapanų padėjimu)—85 c

Lietuvių Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama. 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

3. P. GINKU8 
495 Grand St'' 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7148

AD. JUZA VITAS 
Mtuikos Dir.

V. UBARAVI0IU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

,• Rašytojas St. Zobarskas iš 
Europos vasario mėn. rengiasi 
išplaukti į Jungt. Valstybes. Jo 
raštų yra buvę “Amerikoje.”

• M. Zujus, “Garso” redakto
rius, buvo atvažiavęs posė
džiams į New Yorką.

• Skulptorius V. Kašūba, per
eitą savaitę atplaukęs su šeima 
iš Europos, išvyko į Dorothy, 
N. J.

• Dr. J. Pajaujis įsikūrė 304 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

• Inž. P. Labanauskas iš 
Lynn, Mass., buvo atvažiavęs 
šią savaitę į New Yorką.

• Dr. B. Kazlauskas šį šešta
dienį kalba Buffalo, N. Y. ir sek
madienį Niagara Falls, N. Y.

• Dr. P. Grigaitis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekretorius, 
buvo atvykęs į New Yorką po
sėdžiams. Lankėsi ir Washingto
ne.

• Amerikos Lietuvių Tarybos 
posėdžiuose New Yorke dalyva
vo adv. A. Mileris iš Worcester, 
Mass., adv. W. Laukaitis iš Bal
timore, Md., adv. J. Grigalus iš 
Bostono, Al. Devenienė, Dr. P. 
Vileišis, K. Jurgeliūnas, Straz
das, J. Pivariūnas, Dargis ir kiti.

• M. Vaidyla, “Sandaros” re
daktorius, sekmadienį grįžo į 
Chicagą, po pasitarimų Wash
ingtone ir New Yorke.

• Dr. P. Dagys pereina dirbti 
į “Tėvynę.”

• V. Kvietkas buvo atvykęs į 
Amerikos Lietuvių Tarybos po
sėdžius New Yorke.

• J. Grinius iš Philadelphijos 
lankėsi New Yorke, savo brolio 
Dr. K. Griniaus reikalais.

• L. šimutis, “Draugo” re
daktorius, sekmadienį išvažiavo 
į Chicagą.

• Kun. P. Juras išrinktas 
Kultūros Instituto pirmininku.

Aukos Lietuvai 
Gelbėti Vajui

New Yorke įsisiūbuoja Lietu
vai Gelbėti Vajus.

šią savaitę aukų rinkėjai eina 
per lietuvius biznierius ir kon- 
t rektorius.

Specialus šiam vajui komite
tas, sudarytas prie N. Y. Lietu
vių Tarybos,’ skelbia pirmąjį au
kotojų sąrašą.

Mrs. M. C. $50.00.
Iš Maspetho:

Maspetho Altoriaus draugija 
—$25; Jonas Mazonas—$25; 
Maspetho draugijos—$19; Elz
bieta Tarnauskienė—$5; P. Au
gustinai—$5; John Wezwick— 
$2; Michael Wezwick—$2; M. 
Brigaitienė—$1; G. Gašūnas— 
$1; šv. Vincento Pauliečio drau
gija—$10.
Iš kitą vietų:

Alf. Stankevičienė—$25; Ap
reiškimo par. Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja—$25; Lapash & Co. 
—$25; J. P. Kasper—$20; Jur
gis ir Ona šupinskai—$10; Vy
tautas Vizbarą—$10; Mrs. Pet- 
ronella Yurvich—$7; Ben. Bar- 
nauckas—$6; Povilas ir Juzepa 
Paulauskai—$5; J. Stukas—$5.

Po dolerį aukojo: Alice Wil
liams; V. Labutis; K. Gajauskai; 
P. Razickienė; Mary A. Schultz; 
O. Darbienė; Mrs. K. Zetzelber- 
ger; Mrs. Tekia Razis; V. Ben
der.

J. Venslauskas—$5.
P. Šalkauskas—$2; Ksčenai- 

čių šeima—$3; St. Kazlauskas— 
$2; Ona Sveikatienė—$2; Jur
gis žvirblis—$6.

Iš viso susidaro 307 doleriai.
Gruodžio 8 d. per draugijų 

konferenciją New Yorke buvo 
surinkta $1,079.50 šiam tikslui.

Čekį ar pinigus siųsti tokiu 
adresu: Committee to Help Lith
uania, Woolworth Building, 
Room 3012, New York 7, N. Y.

Komiteto pirm, yra kun. K. 
Malakauskas, iždininkė—Dr. A. 
Šliupaitė.

Vasario 16 Diena
Jau buvo rašyta, kad Lietu

vos Nepriklausomybės šventė— 
Vasario šešioliktoji—New Yor
ke šiemet bus minima iškilmin
gai ir su svarbia programa.

Kalbėtojais pakviesti žymūs 
asmenys. Dainuos du chorai ir 
solistė dainininkė.

Kaip eilė metų, taip ir šiemet 
tas minėjimas įvyks Webster 
Hall, New Yorke.

Minėjimą rengia New Yorko 
■Lietuvių Taryba sekmadienį, 
vasario 16 d., 5 vai. vakare.

RUOŠIASI PRIE BAZARO
New Yorko ir apylinkės lietu

viai katalikai gali būti pavyz
džiu daugeliui lietuvių kolonijų 
savo susipratimu ir savo spau
dos rėmimu.

Prie kiekvienos lietuvių para
pijos jie turi grupę veiklių spau
dos rėmėjų, kurie kas metai 
“Amerikos” naudai vieną kitą 
pikniką, koncertą ar bazarą su
rengia.

Dabar ruošiamasi “Ameri
kos” naudai surengti bazarą, 
kuris pajamomis viršytų visus 
ligi šiol buvusius bazarus.

Bazaras įvyks šių metų vasa- 
rio-Feb. 22 ir 23 dienomis šv. 
Jurgio parapijos salėj, 207 York 
St., Brooklyn, N. Y., ir 28 vasa
rio ir 1 ir 2 d. kovo-March, V.

Atsimainymo parapijos salėje, 
Maspeth, N. Y.

Prie bazaro smarkiai ruošia
masi ir jau organizuojasi rėmė
jų komitetas tose parapijose. 
Bet kviečiami prie darbo prisi
dėti ir kitų parapijų veikėjai.

Dėl platesnių žinių prašome 
kreiptis į “Amerikos” Adminis
traciją, 222 So. 9th St., Brook
lyn 11, N.> Y.

Šių metų bazaras daug kuo 
skirsis nuo kitų bazarų ir turės 
daug vertingų dovanų.

Nors bazaras ligi šiol dar ne
buvo paskelbtas, bet jau paja
mos pradėjo plaukti. Šią savai
tę bazaro naudai paaukojo $1.00 
A. Wayche iš Brooklyno.

M. M.

Maspetho Žinios
Suvažinėjo J. Raudonaitį

Sausio 6 d. automobilio buvo 
užmuštas Jonas Raudonaitis.

Jis lankydavo pamaldas lietu
vių bažnyčioje rytais, o vakare 
St. Mary’s bažnyčioje.

Velionis paliko brolį Andrių, 
5 sūnus—Petrą, Viktorą, Vytelį, 
Antaną'ir Benediktą, dvi dukte
ris—Mortą ir Oną, apie 12 anū
kų. J. Raudonaitis iškilmingai 
palaidotas iš Apreiškimo bažny
čios sausio 11 d. Šv. Jono kapi
nėse. Velionio kūnui būnant na
muose, pas sūnų A. Raudonaitį, 
66-24 52nd Avė., atsilankė kun. 
P. Lekešis ir kartu su visais at
kalbėjo rožančių.

Į kapus palydėjo kleb. kun. 
N. Pakalnis, kuris pasakė gra
žų pamokslą. B. M.

Iš Vyčių veiklos
Vyčių 110 kuopa savo mėne

siniame susirinkime sausio 20 
d. prisaikdino savo naują valdy
bą.

Kun. J. Balkūnas priėmė jų 
priesaiką. Pirm, yra Al. Wez
wick, vicepirm. Thekla Wez
wick, sekr. Andrius Virbelis, iž- 
din. Jonas Wezwick, fin. sakr. 
Elena Jočiūtė ir koresp. Walter 
Wezwick.

Kuopa turi 45 narius.
Vyčių apskritis suvažiuos 

Maspethe kovei 9 d.

Parapijos apyskaita
Šį sekmadienį klebonas išduos 

parapijos finansinę atskaitą.
1946 m. parapija turėjo paja

mų $47,548.59, išlaidų buvo 
$31,182.68. Ižde dabar yra $24,- 
804.44. Skolų visai nėra.

Pernai parapijoje krikštų bū
ta 77, mirimų 18, vestuvių 29.

Žinutės
—BALF 16 skyrius lietuviškų 

paveikslų, pelną ir aukas pavedė 
pašalpai, viso $87:05.

— Vasario 15 d. susituoks 
Harold Velsor su Pranciška Kiš- 
konyte.

Sausio 28 d. Petras ir Ona 
Bagočiūnai minės savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

Bagočiūnai yra draugijų vei
kėjai ir “Amerikos” skaitytojai.

Išaugino gražią šeimą—vieną 
dukterį ir tris sūnus, kurių jau
niausias dabartiniu laiku tar
nauja kariuomenėj.

Serga
Sunkiai susirgo Antanina Ki- 

vitienė, buvusi Moterų Sąjun
gos 30 kuopos pirmininkė. Lin
kime jai greitai pasveikti.

Serga Al. Kučinskas. Jis turė
jo operaciją šv. Kotrinos ligoni
nėj.

NOVENA PRIE ŠV. JONO 
BOSKO

Visame katalikiškame pasau
lyje, kur tik yra tėvų saleziečių 
įstaigos, našlaitynai ir parapi
jos, šiomis dienomis yra daro
mos novenos prie šv. kunigo 
Bosko.

Ir New-Yorke, švenčiausios 
Panos Marijos Krikščionių Pa- 
gelbos parapijos bažnyčioje, 
nuo sausio 25 d. iki vasario 2 
d. prasidės iškilminga novena.

Visi esate kviečiami jungtis 
su tėvais saleziečiais maldoje, 
kad išprašius nuo Dievo, per šv. 
kun. Bosko užtarimą, visam pa
sauliui teisingos taikos, o mūsų 
brangiai tėvynei—laisvės.

Jei kas norėtų įsigyti prie šv. 
kun. Bosko novenoms lapelių, 
malonėkite rašyti šiuo antrašu:

Rev. J. Stašaitis,
440 East 12th Street
New York 3, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Metinė apyskaita 
paskelbtos apyskaitos 
kad Apreiškimo parapijoje

ma-

iš viso apyvarta 
siekė $60,443.97.
metais išmokėta

Iš 
tyti, 
pernai pajamų turėta $37,911.71 
ir iš seniau turėta likusių $22,- 
532.26. Tad 
1946 metais

Pereitais 
$29,112.33.

Šių metų sausio 1 d. bankuose 
turėta pinigais $31,331.64 ir ka
ro bonais parapija turi $5,000.

Tokiu būdu viso parapijos iž
de šių metų pradžioje turėta 
$36,331.60.

žinutės
Mūsų parapijoje pereitais me

tais buvo pakrikštyta 83 kūdi
kiai ir astuoni protestonai buvo 
priimti į katalikų tikėjimą.

Moterystės sakramentą pri
ėmė 48 poros.

Su bažnytinėmis 'apeigomis 
palaidoti 59 asmenys.
Viso

—154 
tės.

mokykloje vaikų yra 279 
berniukai ir 125 mergai-

Šv. Jurgio Parapija

Graži pradžia
Pereitą 

Motuzai 
Europos 
žmonių 
svetainė.

Pasakė kalbas tik iš Europos 
atvykę žmonės.

Susirinkusiems labai 
paveikslai ir kalbos. 
BALF surinkta $179.00.

Dar aukojo šią savaitę šie as
menys: Juzė Jasalskienė $10.00, 
Matas ir Ona Kučinskai $10.00, 
Šv. Vardo dr-ja $10.00, Aleks. 
Spaičys $10. Pereitame “Ameri
kos” numery buvo per 
pažymėta, kad ši dr-ja 
viso $20.00. Šios aukos 
mos į abu fondu: BALF 
tuvos išlaisvinimo reikalams.

sekmadienį broliai 
rodė visai naujus, iš 
atvežtus paveikslus, 

buvo pilna parapijos

patiko 
Aukų

klaidą 
aukojo 
skiria- 
ir Lie-

Tel. EVergreen 4 - 7142 *
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Ligoniai
Sunkiai serga Stašienė nuo 

Plymouth St. Jai nupiauta koja. 
Ligonė jau virš 70 metų. Ligo
ninėj išbuvo virš vienų metų. 
Pargabenta į namus, tik gaila, 
kad ligonė neturi prižiūrėtojų. 
Jai kiek galint, pagelbsti geros 
valios kaimynės.

P. Sakalauskienė sunkiai ser
ga nuo Naujų Metų. Yra savo 
namuose.

Ivaškevičiui jau 9 mėnesiai 
kaip suparaližuota visa pusė kū
no.

Laimėjimų vakaras
Moterų Sąjungos 35 kuopa 

sekmadienį, vasario-2 d., rengia 
laimėjimų vakarą šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Pradžia 6 vai. vakare.
Bus gražių dovanų. Pelnas 

skiriamas lietuviams tremti
niams.

Angelu Karalienes 
Parapija

Vasario 23 d. mūsų parapijoje 
prasidės dviejų savaičių misijos.

Misijas ves kun. P. Aukštikal
nis, S.J.

Kovo 23 d. prasidės 40 valan
dų atlaidai.

šį sekmadienį Amžinojo Ro
žančiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. 4 vai. po mišparų bus pro
cesija ir po pamaldų bus susirin
kimai parapijos salėje.

Mūsų parapijos jaunimas šį 
šeštadienį turės gražų parengi
mą parapijos salėje.

Visi esate kviečiami dalyvau
ti.

Mūsų parapijos jaunimas turi 
gražius pasilinksminimus kiek
vieną pirmadienio vakarą.

PIRMASIS POKARINIS MINŽINIŠKAS
OPERETĖS CHORO

KONCERTAS
Sekmadienį, Vasario-February 2, 1947

Programoje:
1. “Adomas ir Ieva”—2-jų veiksmų komedija.
2. A. Vasiliauskas—dramatinis tenoras.
3. Harmonijos Merginų Ansamblis
3. Operetės Choras ir daliniai.

Griežia NAKTIES PELĖDŲ ORKESTRAS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALEJE

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Koncerto Pradžia 5 vai. vakare

Bilietas—90c.; Šokiams—50c.
Kviečia OPERETES CHORAS.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kiL, 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St, Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360

Guli
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAIN AVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

■i

s

-f

i
4

STagg 2-1454

. F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat
vių cementavima ir kt darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 — 74th Stree
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y

HAvemeyer 8-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 28 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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