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Savo kalboje kovo 12 d. 
prezidentas Trumanas krei
pėsi į Kongresą, kad Ameri
ka ne tik teiktų finansinės 
paramos Graikijai su Turki
ja, bet ir kad dar ten siųstų 
karinę amerikiečių misiją.

Nors ir be jokios didelės 
gražbylybės pasakyta, prezi
dento kalba patvirtina kerti
nį posūkį šios šalies užsienių 
politikoje.

Tas posūkis reiškia, kad 
Amerika imasi aktyviai va
dovauti pasauliui prieš nau
jos agresijos pavojus—prieš 
komunistinį imperializmą.

Prie to Ameriką privedė 
kelios priežastys, jau ne nuo 
šiandien net per daug aiškios 
tarptautinio gyvenimo stebė
tojams.

Meksikos Preziden
tas Lankysis J.A.V.
Balandžio 29 d. Washing- 

tonan atvyks Meksikos prezi
dentas Miguel Aleman ir vie
šės kelias dienas.

Tai bus pirmutinis Meksi
kos prezidentas, atsilankęs 
Amerikon. Jis atlankys prez. 
Trumaną, kurs neseniai vie
šėjo Meksikoje.

Netoli Chicagos, Elgin 
miestely, kovo 17 d., buvo 19 
sekundų žemės drebėjimas. 
Nuostolių nepadaryta.
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Pirmutinė ir pagrindinė 
priežastis—komunistinis im
perializmas. Kas skaitė 
Markso, Lenino, ar Stalino 
raštus, tam visiškai supran
tama, ko siekia komunizmas: 
jis nori įsigalėti visame pa
saulyje, įvesti komunizmo 
diktatūrą kiekvienoje šalyje 
ir ten panaikinti ligi šiolei 
esamą socialinę bei valstybi
nę santvarką.

Tai Maskva gali pasiekti 
dviem keliais — arba taikos 
sąlygomis toliau plėsdama 
savo raudonąjį potvynį, ku
ris jau užliejo didelę Europos 
dalį, arba su ginklu rankoje.

Amerika nesiduos ramiai 
užliūliuojama raudonojo tva
no vilnyse. Lygiai aišku, kad 
Rusija, kol ji bus komuniz
mo širdis ir smegenys, neat
sisakys nuo savo siekimo 
viešpatauti pasaulyje.

Teisingai ta prasme sako

jų ir priešingiausios ekono
minės bei socialinės ir politi
nės santvarkos šalys: Ame
rika ir Rusija. Jų neskiria 
nuo viena antros nei Japoni
ja, nei Vokietija, nei Pran
cūzija, nei, pagaliau, nuilsu
si Anglija.

Jiedvi stovi viena prieš an
trą, priešingos kaip ugnis ir 
vanduo, ir viena iš jų tikrai 
galanda peilį paskutinėms 
grumtynėms.

Gerai, jog Amerika dabar 
suprato, kad tose grumtynė
se jos siena yra Europoje ir 
Azijoje—ten, kur raudonojo 
imperializmo vilnis skalauja 
vis naujus krantus.

Toji vilnis užliejo Baltijos 
šalis, Lenkiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Jugoslaviją ir dar 
kitus kraštus. Amerika, be 
gražių žodžių ir be diploma
tinių notų, nieko nepadarė, 
kad raudonasis antplūdis bū
tų sustabdytas ir panaikin-
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John Dos Passos: “Jeigu ne
iškils kokių griežtų naujų 
veiksmų, karas tarp Jungti
nių Valstybių ir Rusijos bus 
sunkiausiai išvengiamas da
lykas pasaulyje. Atsiminkite 
Lincolno žodžius: — Pasau
lis negali laikytis pusiau pa
vergtas ir pusiau laisvas. 
Ateis laikas, kada mes turė
sim nusilenkti arba—kovo
ti.”

taip staiga užsistota už Grai
kiją ir Turkiją?
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Sovietai Nori ,10 Bilijonų
Maskva. — Keturių minis-^ Gen. Marshall tuojau atsa- 

terių konferencijoje Sovietų 
užsienio reikalų ministeris 
Molotovas - išdėstė Rusijos 
reikalavimus Vokietijos at
žvilgiu. Jo reikalavimai buvo 
tokie:

1. Vokiečių turtingos ka
syklomis Ruhro kraštas tu
ri būti kontroliuojamas Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 

■ ir Rusijos. »
2. Vokietijoj turi būti į- 

steigta centralinės agentūros 
įvairioms sritims sutvarkyti.

3. Amerika ir Anglija turi 
panaikinti savo valdomų Vo
kietijos zonų ūkišką sulieji
mą.

4. Vokietija turi sumokėti 
Rusijai reparacijų per 20 me
tų dešimt bilijonų dolerių 
vertės.

I 5. Vokietijos plieno gamy
ba turi būti padidinta nuo 10 
iki 12 milijonų tonų per me
tus.

kė, kad Amerika negali pri
imti tokio reikalavimo, pagal 
kurį Amerika turėtų mokėti 
reparacijas vienam savo są
jungininkų.

Anglijos užsienių min. Be- 
vin pareiškė, kad Rusija pir
miausia turi pranešti labai 
tikslias žinias, kiek ir kokių 
dirbtuvių rusai išgabeno iš 
Vokietijos ir kiek dirbtuvių 
yra palikusi.

4 Amerikiečiai Žuvo 
Lėktuvo Nelaimėje

Paryžius. — Prancūzų Al
pių kalnuose, netoli Grenob
lio, surastas dingęs prancūzų 
lėktuvas, lėkęs iš Nicos į Pa
ryžių. Nelaimėje žuvo 23 as
mens.

Žuvusių tarpe buvo keturi 
amerikiečiai: vienas karys ir 
trys UNRRA tarnautojai.

REIKALAUJA SUMAŽINI VOKIETIJOS 
GYVENTOJUS

Kinijoj Tęsiamos 
Kautynės

Nanking. — Kinijos prezi
dentas generalisimas Ciang- 
kaishek kovo 15 d. aplankė 
Kinijos respublikos įsteigėjo 
Sun Yat Sen kapą ir pasakė 
kalbą savo partijos vadovy
bei.

Generalisimas nurodė, kad 
Kinijos komunistai neatsisa
ko nuo ginkluoto sukilimo,

Maskva. — Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris Bi
dault išdėstė prancūzų pažiū
ras į Vokietijos tvarkymą. 
Jis labai aiškiai pasisakė už 
sumažinimą Vokietijos gy
ventojų skaičiaus, kas turėtų 
būti įvykdoma tokiais kelais:

1. Sąjungininkai turi susi
tarti, kad nebebūtų daugiau 
vokiečių per kilnojimų;

2. Prašyti Lenkijos, Čekos
lovakijos ir kitų valstybių 
nebesiųsti Vokietijon dau
giau žmonių iš savo kraštų.

3. Uždrausti išvietintiems 
žmonėms apsigyventi pasto
viai Vokietijoje, paskubinti 
jų išgabenimą už Vokietijos 
ribų. ■'...

4. Organizuoti vokiečių 
emigravimų iš Vokietijos.

Bidault W ė. kad Pran

Amerikos valstybės sekreto
rius Marshall tuojau atsakė, 
kad išvietintųjų likimo klau
simas yra pavestas naujai 
kuriamai Tarptautinei Pabė
gėlių Organizacijai ir todėl 
toks klausimas negali būti 
keliamas Maskvos konferen
cijoje.

Višinskį 
pabėgėlių 
mas būtų
pareigūnams.

reikalavo, kad 
stovyklų tvarky- 
pavestas Sovietų

Imperatorius Neda
lyvaus Rinkimuose

Balandžio mėn.T<
Japonijoj. įvyks visuotiniai 
rinkimai, bet imperatorius 
Hirokito negalės-juose daly

Atsakymas labai papras
tas: užtenka tik mesti akį į 
žemėlapį, jog įsitikintum, 
kad Graikijos vaidmuo im
perializmo kelyje yra aukš
čiausias.

Įkėlę koją į Graikiją, ko
munistai apsiaustų Turkiją 
ir kontroliuotų Artimuosius 
Rytus, kurių ekonominė ir 
strateginė svarba paskuti-

Tame pasirengiamajame
tarpsnyje kiekviena užleista------ o_— --------- r-------
pozicija reiškia nuostolį, ku-'niais metais ypač išaugo.
ris atsilieps busimajam kon
flikte.

Todėl Amerika ir pasiryžo 
naujų pozicijų neužleisti. Ji 
mėgins sulaikyti raudonojo 
imperializmo vilnį prie Vi
duržemio jūros krantų.

Ligi šiolei tariamųjų pa
saulio dominuotojų ragus 
pirmoji aplaužydavo Anglija. 
Šiandien į pirmąjį nepaskelb
tos kovos frontą išeina Jung
tinės Valstybės.

Tai mus priveda prie an
tros didžiosios priežasties, 
kuri yra Britų imperijos nu
silpimas. Per šimtus metų 
laikiusi pusiausvyrą ne tik 
Europoje, bet ir visame že
mės rutulyje, savo laiku su- 
tramdžiusi Ispanijos arma
das, Napoleoną ir kaizerį, po 
šio karo Anglija pasijuto 
tiek nuilsus, kad ji nepajė
gia- nei imperijos išlaikyti, 
nei savo gyvybinių susisieki
mo linijų apsaugoti nuo nau
jo imperializmo—komunisti
nės Rusijos.

Amerikos akimis žiūrint, 
čia štai ir išryškėja toji mil
žiniška klaida, kurią padarė 
velionis-! prezidentas Roose- 
veltas, savo politika iškelda
mas Rusijos galybę ir nieko 
nepalikdamas tarp to raudo
nojo imperializmo ir-Ameri
kos atlaikyti pirmiesiems 
naujo konflikto smūgiams.

Seniau tuos pradinius smū
gius atrėmė ar Prancūzija, 
ar Anglija. Dabar akis į akį 
stovi dvi priešingiausių idė-

Raudona Maskvos ranka 
Graikijoje būtų peilis po Bri
tų imperijos kaklu, ir tas pei
lis ne tik grasintų, bet ir tik- 
rių tikriausiai skerstų.

Kiekvienas gi Anglijos 
silpnėjimas yra tiesioginis 
nuostolis Amerikai, nes, nori 
ar nenori, paskutinių dešimt
mečių istorija šias šalis pa
statė kaip dvi seseris, begi
nančias tą patį žmonijos pa
veldėjimą ir simbolizuojan
čias visų tautų lūkestį—gy
venimą laisvą, be teroro, be 
slaptosios policijos, be vergi
jos, be kruvinos diktatūros.

Nauja Amerikos politika 
toli gražu nereiškia, kad šio
ji šalis ryšis ir pajėgs mask- 
vinio komunizmo įsisiūbavi
mą sutramdyti pavergtuose 
kraštuose arba bent jį sulai
kyti prie dabartinės ribos.

Bet toji politika aiškių aiš
kiausiai pasako, jog pati 
Amerika visu ryškumu pa
matė ir suprato, jog ji nėra 
išimtis raudonajam imperia
lizmui. Kaip tik atvirkščiai— 
Jungtinės Valstybės stovi 
kaip kiečiausia ir geidžia- 
miausia auka, kaip pirmaei
lis siekinys šioje laisvės ir 
gyvybės kovoje, kaip pirmos 
galybės kliūtis.

Reikia linkėti, kad Ameri
ka, gindama savo Jaisvą ir 
demokratinę ateitį, tą laisvę 
atneštų ir toms tautoms, ku
rios dūsta toje diktatūroje, 
kuri žudo ir žmonių ir valsty
bių laisvę bei gyvybę.

t
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da davė prezidento Trumano 
kovo 12 d. kalbos santrauką 
ir paskelbė savo ilgus 
straipsnius, kuriuose Truma
no prašymas Kongreso pa
skirti paramą Graikijai ir 
Turkijai apšaukiamas impe
rializmu.

Partijos organas “Pravda” 
šaukia, kad Amerikos noras 
pagelbėti Graikijai reiškia 
galą Graikijos nepriklauso
mybei. Ten šūkaujama, kad 
Amerika turėjo kreiptis į 
Jungtines Tautas, ir ten iš
kelti Graikijai gresiančius

pavojus, o ne elgtis viensa- 
liškai.

Savo straipsniuos bolševi
kų rašytojai Trumano pra
šymą prilygina Hitlerio var
totiems šūkiams apie komu
nizmo pavojų.

Praeitos savaitės gale 
Maskvos konferencijoje gen. 
Marshall išdėstė, kaip Ame
rikoje suprantama demokra
tija. Jis nurodė, kad Ameri
ka neįsivaizduoja demokra
tijos ten, kur žmogus negali 
pasakyti savo nuomonės be 
baimės, kad už savo atvirą 
žodį būtų suimtas.

ir kenkia tautinei vienybei. 
Politinės priemonės taikai 
pasiekti jau esančios išban
dytos ir išsibaigusios, todėl 
tik jėga galinti tvarką atsta
tyti.

Įvairiose vietose kasdien 
vyksta susirėmimai tarp vy
riausybės ir komunistų gink
luotų dalinių ^Vyriausybė pa
siryžusi sutrempti savo prie
šą greičiausiu laiku.

Palestinoje Nebus 
Karo Stovio

vokiečių ir tuo sumažintų 
Vokietijos gyventojų tirštu
mą, kurs esąs pavojum Pran
cūzijos saugumui ir pasaulio 
taikai.

Bidault pareiškė šiuos siū
lymus po to, kai Sovietų už
sienio vicekomisaras Višins
kį pareikalavo išgabenti iš 
Vokietijos visus tremtinius 
ir pabėgėlius, neatsižiūrint į 
jų norus ir pasipriešinimus.

Rinkimų komisija išaiški
no, kad imperatorius yra val
stybės ženklas ir todėl pasi
lieka už politikos ribų.

LENKIJOJ ŠAUKIA 
NAUJOKUS

Varšuva. — Lenkijos kraš
to apsaugos ministerija pa
šaukė karinėn tarnybon 20 
metų sulaukusius jaunuolius.

MIRĖ PATERSONO VYSKUPAS

VERGŲ STOVYKLA RYTPRŪSIUOS
Damme, Belgija. — Prieš 

kelias dienas Belgijon atvy
ko į namus Alois Danneels, 
27 metų belgas, pabėgęs iš 
bolševikų nelaisvės Rytprū
siuos.

Danneels papasakojo, kad 
jis rusų nlaisvėn pateko 1945 
m., po to, kai amerikiečiai iš
laisvino jį iš vokiečių koncen
tracijos stovyklos. Bet jį tuo
jau suėmė rusai ir nugabeno 
į Relst, netoli Karaliaučiaus, 
kur jis buvo uždarytas ne
laisvėn drauge su 3,000 bel
gų, olandų, prancūzų ir čekų 
civilių kalinių.

Danneels ir kiti pagrobti 
kaliniai buvo pristatyti prie 
sunkių darbų, daugiausia 
skaldyti akmenis. Jų gyveni
mo sąlygos labai žiaurios, 
daug baisesnės nei nacių sto
vyklose. Maistas labai pras
tas, ir to nedaug duoda.

BOLŠEVIKAI SUGADINO 
TURTUOLIŲ NAMĄ

Sovietų Rusijos vyriausy
bės agentai buvo išsinuomoję 
milijonieriaus Morgano na
mą ir sodą Glen Cove, L. I. 
šioje prabangioje nuosavybė
je bolševikai naudojosi 57 
kambariais ir 35 voniomis.

Bolševikiški nuomininkai 
išbuvo turtuolių palociuj 
daugiau vienerių metų, šio-

C

mis dienomis jie išsikraustė. 
Atėję savininkų atstovai bu
vo labai nustebinti. Jie rado 
namą tokioj netvarkoje, kad 
jame nebegalės gyventi, nes 
viskas pagrindiniai sunaikin-

Jeruzalė. — Palestinos vy
riausybė atšaukė karo stovio 
paskelbimą, kurs veikė 15 
dienų.

Karo stovį anglai buvo į- 
vedę, norėdami tiksliau kovo
ti prieš žydų kraštutinius 
sluoksnius, kurie savo tikslo 
siekė bombardavimais ir ki
tomis jėgos priemonėmis.

t
Praeitą vasarą Morganų 

kaimynai dažnai skųsdavosi, 
kad bolševikai atvežė jiems 
didelį neramumą ir triukšmą. 
Tarp kitko, bolševikai mėg
davę maudytis visiškai nuo
gi, kas toje apylinkėje visiš
kai neįprasta.

A

Prancūzai Nesusita
rė Su Belgais

LIUTERONŲ PAŠALPA

Chicago. Liuteronų pasau
linė federacija pasiskelbė su
rinkusi septynis milijonus 
dolerių savo pašalpos ir at
statymo programai Europo
je.

Pirmoji siunta taip pa
skirstyta — Vengrijon —75,- 
000 dol., Vokietijon liutero
nų tikybos mokytojams — 
35,000 dol., liuteronų, jauni
mui Vokietijoje paremti — 
25,000 dol. ir Baltijos pabė
gėliams — 5,000 dol.

Paryžius. — Prancūzų vy
riausybė nutraukė prekybos 
derybas su Bulgarija. Abiejų 
valstybių santykiai įtempti.

Iš Paryžiaus ištremti du 
bulgarų laikraštininkai ko
munistai. Tai padaryta “atsi
lyginant” bulgarams, kurie 
iš savo sostinės ištrėmė vie
ną prancūzų laikraštininką.

Paterson, N. J. — Kovo 17 
d. čia mirė vyskupas Thomas 
Henry McLaughlin, pirmuti
nis Patersono vyskupijos ga
nytojas. Velionis mirė labai 
ramiai, miegodamas. Buvo 
65 metų amžiaus.

Velionis vyskupas buvo gi
męs New Yorke. Buvo pasi
žymėjęs mokslininkas. Yra 
buvęs Seton Hall kolegijos 
profesorium ir Newarko ar
kivyskupijos kunigų semina
rijos rektorium. 1935 m. bu
vo paskirtas Newarko arki
vyskupo pagelbininku, o 1937 
m.—pirmuoju Paterson vys
kupu.

Vysk. McLaughlin gerai 
pažinojo lietuvius ir buvo 
nuoširdus lietuvių tautos bi
čiulis.

Sullivan pareiškė, kad šioj 
sąjungoj komunistai turi le
miantį vaidmenį, kad komu
nistų partija remia pinigais 
įvairius judėjmus ir špiona
žą. Jis prisipažino, kad par
tija prieš keleris metus buvo 
paskyrusi jam sekretorę, ku
rios nurodymų, jis turėjo 
klausyti unijos reikalų tvar
kyme. Vėliau ši sekretorė 
perėjo dirbti į kitą įstaigą, o 
dabar yra pasislėpusi nuo 
tardymo, kaip įtarta šnipinė
jime Maskvos naudai.

PREZIDENTO DUKTĖ 
NAUJA SOLISTE

Graikai Pagerbė 
Prez. Trumaną

d.

Generolas MacArthur ma
no, kad Japonijos valdžia bū
tų kontroliuojama Jungtinių 
Tautų vadovybės. Taip pat 
panaikinti prekybos suvaržy
mus su kitomis šalimis.

Anglijoje Siautė 
Didelė Audra 

1
■" r

Londonas, i- Kovo 16
Anglijos pakraščiuose siautė 
didelė audra, • išvertusi me
džius, nunešusi namų stogus 
ir t.t. Įvairiose audros nelai
mėse užmušta-14 žmonių.

Keliom dienom prieš aud
rą, Anglijoje buvo dideli po
tvyniai, kurie dar nėra at
slūgę. žuvo daug maisto, į- 
vairių daiktų ir apie 3 mili
jonai avių ir karvių.

Atėnai. — Graikų sostinės, 
Atėnų miesto taryba nutarė 
pavadinti svarbiausią gatvę 
prezidento Trumano vardu.

Taip graikai išreiškė dė
kingumą prezidentui Truma- 
nui, paprašiusiam Amerikos 
kongreso paramos graikams.

Kovo 16 d. Detroite daina
vo Margaret Truman, 23 me
tų, prezidento duktė. Tai bu
vo pirmas jos viešas pasiro
dymas. Ji dainavo, Detroit 
simfonijos orkestrui grojant.

Muzikos kritikų nuomonė 
buvo labai įvairi. Vieni pre
zidento dukteriai pranašauja 
didelę muzikos ateitį, kiti— 
nieko ypatingo nemato nei 
jos balse, nei jos asmenybėj.

Skaitytojams

■■
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KANADOS JURININKAI 
KOMUNISTŲ KONTROLĖJ

Ottawa. — Kanadoje daug 
kalbų ir-stipraus dėmesio su
kėlė Kanados jūrininkų są
jungos pirmininko J. A. Sul
livan atsistatydinimas.

Popierio trūkumas nesu
stoja varginęs laikraščių, 
priversdamas kai kuriuos jų 
laikinai sustot ėjus.

“Amerika” nors pajėgė vi
sus numerius išleisti, bet kai 
kuriuos jų turėjo sumažinti, 
šis numeris irgi išeina tik 4 
puslapių.

“Amerikos” Admin.
•r
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI
“Broliai, seserys! Imkit mane ir skaitykit,” — tokiais 

tais žodžiais kreipėsi prieš 400 metų pirmasis lietuvių auto
rius — Martynas Mažvydas.

Jo knyga , Katekizmas, pasirodė 1547 metais Karaliau
čiuje, ir ji buvo skirta “broliams ir seserims lietuviams ir 
žemaičiams.” Ir pats pirmutinio lietuviško spaudinio parū- 
pintojas buvo žemaitis, atkakęs į Prūsų kraštą naujo moks
lo ieškoti.

Pirmosios knygos sukaktis kiekvienai tautai yra dide
lis ir brangus įvykis, kuris reiškia, kad to krašto žmonėms 
šviesa plūstelėjo gausesne versme, kad buvo duotas naujas 
ir stiprus akstinas kultūriniam bei meniniam tautos kili
mui.

Toji sukaktis lietuvių tautai juo brangesnė ir reikš
mingesnė: ji atžymi ne tik kultūrinį, mokslinį ar religinį 
tautos tarpsnį, bet lygiai nušviečia ir tą tautos sąmoningu
mo bei laisvės kovos kelią, su kuriuo yra neatskiriamai su
sijus lietuviškoji knyga nuo pat pirmųjų žingsnių.

Per keturis šimtus metų lietuvių raštuose iškilo daug 
didelių asmenybių. Tų raštų lapus puošia toki stambūs var
dai kaip pirmasis mūsų poetas Duonelaitis, Simanas Dau
kantas, vyskupas Baranauskas, Maironis, Žemaitė, Jurgis 
Baltrušaitis, Vydūnas, Vincas Krėvė ir Bernardas Braz
džionis.

Jie lietuvių tautai davė gražių, nežūstančių kūrinių— 
eilių, poemų, apysakų, dramų ir kitokių veikalų. Bet nuo se
nų senovės tie mūsų knygų žmonės buvo ir lietuviškojo su
sipratimo, lietuviškosios teisės ir laisvės žadintojai bei pra
našai.

Todėl mūsų raštų istorija yra ne tik grožio veikalų at- 
žymėjimas, bet sykiu ir lietuviško tautinio bei valstybinio 
pilnėjimo, tikro tautos kūno ir kraujo, bei jos sielos kilimo 
dokumentas.

Šį kelią lietuviškoji knyga pasirinko pačioje savo jau
numėje, vos žengus iš lopšio, ir jo laikės ligi paskutinių die
nų.

Nors ilgai ieškotume, vargiai ar berastume daug tokių 
stiprių ir gilių .patriotizmo žodžių, kokius dar šešioliktame 
amžiuje $RKuta*?s-kanauninkas M. Daukša^tatda jis kalbė
jo apie tėvų žemę, papročius ir kalbą. “Ne žemės derlumu, 
ne drabužių įvairumu — rašė jisai, — ne šalies gražumu, ne 
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tauta, bet labiau išlaiky
mu ir vartojimu savo kalbos, kuri didina ir išlaiko bendru
mą, santaiką ir brolišką meilę.”

Tasai tautos sąmonę, jos teisę, jos grožį ir garbę ke
liantis balsas nenutilo skambėjęs Duonelaičio, Valančiaus, 
Šatrijos Raganos, V. Kudirkos, Vaižganto, J. Biliūno, J. 
Aisčio ir kitų mūsų knygos žmonių sieloj bei veikaluose, ly
giai kaip jie nenutilsta šiandien šaukęs lietuvio partizano 
kovoje arba mūsų brolio tremtinio ilgesyje ir didžiausiame 
troškime — grįžti į laisvą, nepriklausomą savo tėvų žemę.

1547 metais Lietuva buvo didelė valstybė. Per šimtmečių 
eigą lietuvių tauta išgyveno daug margų atsitikimų. Jos ga
lybė silpo, kol visas kraštas,pateko į vergiją. Bet ir liūdnais 
mūsų istorijos laikais tauta nepasidavė amžių ir priešo dū
žiams, stiprėjo savo sieloj ir savo tautinėj sąmonėj.

Nuo pirmosios knygos laikų žili mūsų tautos seniai statė 
anas puikias mūsų šalies bažnyčias, koplytėles ir kryžius 
pakelėse, — džiaugsmą praeivio akiai ir sielai, drauge ir 
tvirtą liudijimą apie mūsų žemės ir žmonių kūrybinį bei 
tautinį stiprumą ir savarankiškumą.

Mūsų protėviai mums išlaikė dainų lobį ir pasakas, rū
pinosi mokyklomis, per sieną iš Prūsų nešė draudžiamąsias 
knygas, išaugino poetų, mokslo ir valstybės vyrų, meninin
kų ir architektų, kol šalis sužydo tuo gražiausiu žiedu, mū
sų raštuose atvejų atvejais pabrėžta brangenybė — laisva, 
nepriklausoma, šviesia ir kūrybinga Lietuva.

Šiandien Lietuvoje nėra laisvės, kurią lietuviai, kaip 
sako Simanas Daukantas, “per vis mylėjo ir godojo, už ku
rią viso pasaulio aukso nebūtų ėmę.” Ten nėra nei laisvo 
žodžio, nei laisvos knygos, nei laisvų žmonių.

Toji žiauri ir kruvina vergija, kuri ištiko Lietuvos že
mę ir kuri ten užgniaužė laisvą žodį, mintį ir raštą, uždeda 
priedermę tiems, kuriems laisvė neatimta. Uždeda jiems 
priedermę atsiminti pirmąją lietuvišką knygą, tą kertinį 
akmenį mūsų žemės kultūroje ir sąmonėje.

Šie metai yra lietuviškosios knygos metai. Draugijos, or
ganizacijos, susirinkimai, kiekvienas lietuvis, kur jis bebū
tų, tegul atžymi tą brangią sukaktį.

Atžymėti galima ją organizuotai, per parengimus, per 
tai progai rengiamas iškilmes ir šventes. Lygiai tą prieder
mę kiekvienas gali ištesėti ir inęlividualai.

Geriausias šios sukakties atžymėjimas — eiti tradici
niu lietuviškos knygos keliu: remti Lietuvos laisvės kovą, 
nesigailėti jai jokios aukos ir pasišventimo; stiprinti lietu
viškąją sąmonę savyje ir kituose; tą pačią knygą ir spau
dą daryti galybės ginklu, keliant mūsų tėvų žemės teises į 
laisvę ir nepriklausomybę, visam pasauliui skelbiant bran
giausią mūsų tautos turtą ir teisę, kad ji turi būti lygi ir 
garbinga laisvų valstybių šeimoje.

Galop toji pirmosios mūsų knygos sukaktis tegul būna 
akstinas atmerkti akis ties ta liūdna tikrove, su kuria lie
tuviškam raštui ir lietuviškajai sąmonei reikia susidurti 
šioje šalyje, Amerikoje, kur lietuviškoji knyga yra užmirš
ta našlaitė, kur mūsų laikraščiai nesusilaųįria deramos pa
ramos ir turi skursti, ir kur esama tokių tautiečių, kurie 
gėdisi savo lietuviškosios kalbos, arba net ją išguja iš tų pa
čių lietuvių išlaikomų mokyklų.

Lietuvių politikų ir laikrašti
ninkų sluoksniams gerai pažįsta
mas prancūzų rašytojas Henri 
de Chambon praėjusių metų ru
denį paskelbė savo dar vieną 
knygą apie Baltijos valstybes, 
pavadintą “Baltijos tautų trage
dija.” Knyga turi šiuos skyrius:
I. Rusija laužo sutartis; 2. So
vietų agresija; 3. Lietuva po pir
mąja sovietų okupacija; 4. Vo
kiečių okupacija; 5. Dabartinė 
padėtis Lietuvoje; 6. Ekonominė 
būklė; 7. Latvija po svetimųjų 
okupacija; 8. Prieglaudos teisė 
ir Švedija; 9. Amerikos nusista
tymas; 10. Baltijos valstybės 
kreipiasi į civilizuotą pasaulį;
II. Teisinė Baltijos valstybių 
būklė.

Visi skyriai gausiai dokumen
tuoti, visur paduotais dokumen
tais remiama. Baltijos tautų tei
sė į laisvę kreipiamas į kultū
ringojo pasaulio sąžinę.

Užbaigoje autorius primena 
gausius kultūrinius Baltijos tau
tų ryšius su prancūzų tauta ir, 
cituodamas Prancūzijos himną, 
ypatingai jaudinančiai apeliuoja 
į prancūzų tautą.

“Štai, tėvynės sūnūs, garbės 
diena atėjo . . .

“Po amžių kovų, sutraukę 
vergijos pančius, dabar jie gar
sino savo išsivadavimą ir paga
liau įgytą nepriklausomybę. Atė
jo pagaliau toji taip laukiama 
garbės diena, ir tėvynė tapo 
laisva.

“Kai mokiniai suaugo ir išny
ko kovoti už savo laisvę, vėl iš 
jų lūpų pasigirdo mūsų nemirš
tamo tautos himno žodžiai:

“Prieš mus iškelta tironijos 
kruvina vėliava.

“Daug jų žuvo ir daug jų dar 
kovoja prieš tironiją. Ar ant 
Seine’os krantų jų balsas neras 
jokio atgarsio? Klausykite, kaip 
prie jūsų šaukiasi estų, latvių ir 
lietuvių partizanai:

“Ar girdite jūs, kaip mūsų 
kaimuose šūkauja šie žiaurūs 
kareiviai? Jie smaugia mūsų 
vaikus, mūsų žmonas jau mūsų 
akyse.” Ir tai, deja, tik liūdną 
realybė, kurią galima pasidaryti 
išvadoje, skaitant pirmuosius 
puslapius.

“Ar liksite kurti ir nebyliai 
jūs, palikuonys Didžiosios Armi
jos karių, kurie pirmieji norėjo 
suteikti šitoms tautoms laisvę; 
anūkai tų 1830 ir 1848 m. vyrų, 
kurie po visą Europą paskleidė 
tautinės nepriklausomybės ir 
žmonių brolybės idėjas; 1914 m. 
kariai, kurie kovojote už visų 
pavergtų tautų išvadavimą ir 
kurie savo pergale patikrinot 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę; Prancūzijos partizanai, 
kurie juk esate solidarūs su jū
sų broliai lietuviais, latviais ir 
estais, nes jie kovoja dėl tikslo 
ir dėl idealo, kurie buvo ir turi 
palikti visam laikui jūsų?”

“Ar liksite jūs kurti ir neby
liai, Prancūzijos respublikonai ir 
demokratai, kurie pagrįstai ke
liate balsą prieš žiaurumus, į- 
vykdytus mūsų krašte, Vokieti
joj ir kitur, ir pirštu nepajudina
te prieš žudymus ir deportavimą 
tūkstančių žmonių, kurių vienin
telė kaltė yra noras matyti savo 
tėvynę laisvą ir nepriklausomą?

Kodėl tylite jūs, socialistai, 
kurie į savo manifestą prancūzų 
tautai bendrų rinkimų proga 
esate įrašę žodžius: “Bet pasau
lis nebus laisvas, kol nors viena 
tauta bus pavergta!” Ar jūsų 
akimis žiūrint, pavergimas yra 
geografinio pločio klausimas?

“Kodėl tylite jūs, krikščionys- 
demokratai, kurie skelbiatės 
dvasios vertybių gynėjais? Ar 
šios vertybės nėra tos pačios vi
sose šalyse ir ar Kristaus moks
las nėra visuotinis? Ar jūsų pro
tas ir jūsų sąžinė taip sutriko 
nuo “Stalino saulės”, kad jums 
jau neįmanoma pamatyti tai, 
kas dedasi anapus sienos, kurią 
Churchillis pavadino “geležine 
uždanga?” Jeigu jau taip būtų, 
tai neliktų vilties į ateitį, kuri

gali būti graži, jeigu tik ji rem
sis teise, teisingumu ir laisve vi
siems.”

(Pragiedruliai)

Muziku Posėdis
Regensburge įvyko lietuvių 

katalikų muzikos darbuotojų 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 35 
muzikos veikėjai.

Regensburgas yra Vokietijos 
bažnytinės muzikos centras. Čia 
tobulinosi ir mūsų bažnytinės 
muzikos kompozitoriai ir kūrė
jai: Naujalis, Brazys ir Sasnaus
kas. Todėl čia suvažiavo ir mūsų 
darbuotojai.

Prezidiumą sudarė: kun. B. 
Chomskis, Br. Budriunas ir J. 
Kreivėnas. Ypač įdomios paskai
tos buvo bažnytinės muzikos 
mokyklos direktoriaus Dr. Ferd. 
Haberlio ir Domkapelmeisterio 
Dr. Schrems. Suvažiavusieji tu
rėjo progos praktiškai stebėti 
Domspatzu pamokas, pažinti jų 
darbo metodus ir per kasdieni
nes pamaldas išgirsti pavyzdin
gą giedojimą muzikos mokyklos 
mokinių, vadovaujamų Dr. Ha- 
berl (choralinės ir Paelstrinos 
mišios).

Suvažiavimas apsvarstė sąly
gas ir priemones bažnytiniam 
giedojimui pakelti tremtinių 
tarpe ir rado, kad kai kurie sun
kumai tegali būti nugalimi visų 
katalikų ir jų vadovų bendro
mis pastangomis. Nutarta:

1. Naujoms katalikų gies
mėms dažnai trūksta tinkamų 
tekstų, todėl prašyti Šv. Sosto 
Delegatą sudaryti sąlygas naujų 
giesmių tekstams atsirasti.

2. Prašyti Šv. Sosto Delegatą 
paraginti klebonus, kad jie prisi
dėtų prie bažnytinio giedojimo 
pakėlimo pamaldų metu.

3. Padedant parapijoms baž
nytinės muzikos reikalu, suva
žiavimas rado reikalą sudaryti 
katalikų muzikos komisiją. Ko- 
misijon suvažiavimas išrinko: 
kun. Senkų, Br. Budriuną ir J. 
Gaubą.

Tremtiniu Maistas 
Nuolat Blogėja

Iš visų trijų Vokietijos zonų, 
prancūzų zonoj maitinimas buvo 
blogiausias. Geriausioje padėty
je buvo laikomi amerikiečių zo
nos tremtiniai, šiuo metu mai
tinimas beveik sulyginamas vi
sose zonose, ir tremtiniai iš gau
namo maisto davinio negali išsi
maitinti.

štai, kaip atvaizduojamas 
maitinimas anglų zonoj Lubecko 
stovykloj, kurioje yra 1,441 lie
tuvis tremtinys:

“Labai skaudžiai palietė mais
to normų sumažinimas. Nors ir 
laikoma, kad maisto normos su
lygintos su Vokiečių maisto nor
momis, bet praktiškai gaunama 
mažiau. Vokiečiai, kurie šiuo 
metu teikia DP maistą, pasirūpi
na patiekti blogiausios rūšies 
produktus, kaip pav., duona bū
na daugiausia žalia, bulvės api
puvusios, mėsa apgedusi, svieste 
būna įmaišyta miltų ir t.t.

“Bulvių vokiečiai visai nepri
stato, b jas kompensuoja ketur
guba apipuvusių griežčių norma. 
Yra dienų, kad stovyklose, ver
dama sriuba, buvusių koncen
tracijos stovyklose teigimu, be
veik nieko nesiskiria nuo ten 
gautosios sriubos. Jei tokia pa
dėtis ilgiau užsitęstų, jau ir taip 
menkas stovyklos gyventojų 
sveikatingumas būtų galutinai 
sugriautas.”

Tokių vietų, kur maitinimo 
padėtis labai sunki, šiandien jau 
galima labai daug rasti. Ir nė
ra jokių davinių tikėti, kad ar
timoje ateityje maitinimo padė
tis pagerėtų. Maitinimo nedatek- 
lių kenčia visi, bet ypatingai 
kenčia vaikai ir jaunimas.

Sustodami ties mūsų raštų paminklais, nenykstamai iš
dėstytais keturių amžių istorijoje, mes ten randame gro
žio, tautos sąmonėjimo ir kovos palikimą bei liudijimą.

Sykiu tas amžių balsas šaukia mums, kad mes, lietu
vių žemės vaikai, ištesėtume savo pareigą jos kultūros gro
žinio kilimo, tautinės sąmonės ir valstybinės kovos žygyje.

Ir tas balsas, šaukiantis iš mūsų žemės raštų ir iš pa
čios tautos sielos gelmių, primena: toji pareiga ištesėti pri
klauso ne kuriam rinktiniui būriui, ne kuriems paskiriems 
asmenims, bet kiekvienam lietuviui, net ir visų nežymiau
siajam mūsų broliui ar sesei.

Lietuvių Kultūrinis Institutas.

VLADISLAVA GRIGAITIENĖ

Lietuvos operos pirmaeilė ar
tistė, muzikos profesorė, nese
niai atvykusi iš Europos. Kovo 
23 d., šį sekmadienį, ji giedos 
Elizabetho, N. J. šv. Petro ir Po
vilo lietuvių bažnyčioje, bažny
tinės muzikos koncerte, 7 vai. 
vakare.

V. Grigaitienė yra sena lietu
viškos dainos pionierė.

Kai dar J. Naujalis buvo or
ganizavęs pirmąjį chorą Kaune 
vadinama “Dainos choru,” kuris 
slaptai Veršvų miške laikydavo, 
prisidengęs gegužinėmis, kad 
caro žandarai nesuuostų, savo 
praktikas, jauna Vladutė drauge 
su savo broliu Jonu (dabartiniu 
Lietuvos Generaliniu Konsulu 
New Yorke) irgi dalyvavo. Savo 
atsiminimuose ji kartą rašė: “Ir 
mano didžiausias džiaugsmas 
buvo, kai aš galėjau į jį patek
ti. Dainuoti slaptame chore! Ak, 
kaip tai buvo malonu! Saldžiau 
už viską. Net už vyšnias, suma
niai mamytės išvirtas! Tai buvo 
seniai. Prieš keliasdešimts me
tų tai buvo . . .”

Pirmoji jos estrada buvo Kau
ne “Saulės” kursuose, o paskui 
persikėlus jai į Vilnių, liko jau 
tikra koncertante. Visuomenės 
veikėjų kalbinama nuvažiavo 
Petrapilio konservatorijon ir iš 
karto liko priimta į garsosios 
dainavimo profesorės N. A. Irec- 
kos klasę.

Baigusi šį skyrių Laisvosios 
Menininės laipsniu gavo diplomą 
ir 1919 m. buvo pakviesta į Vi
tebsko konservatoriją, mokyti. 
Greta ji konvertuodavo simfo
niniuose koncertuose ir pradėjo 
dainuoti Smolensko operoje. 
1920 metais grįžta Lietuvon ir 
gegužės 1 dienos šventėje ji pir
mą kartą pasirodė Kaune teat
ro scenoje, kaip baigusi mokslus,

daini-pribrendusi, diplomuota 
ninke. Tais pat metais organi
zuojamojoje operoje ji iš karto 
pradėjo darbą nuo pat pradžios. 
Joje ji kopė aukštyn dideliais 
šuoliais, per 22 metus laikyda
ma pirmenybės vairą. Per tą lai
ką ji suvaidino 23-se operose va
dovaujamas roles. Sukūrė neuž
mirštamų rolių, kaip “Cavaleria 
Rusticana”—Santuzza, “Žydėje” 
—Rachel, “Demone”—Tamaros, 
“H Travatore”—Leonoros, “Ai
doje”—Aidos, “Carmen”—Car
men, “Gražinoje”—Gražinos ir 
kt.

Kitataučiai išgirdę ją, iš kar
to žavėdavosi jos nepaprasto 
grožio ir pajėgos balsu. Už tai 
visuomenės buvo numylėtine.

Be sceninio darbo ji taip pat 
mokė muzikos mokykloje, kuri 
vėliau perorganizuota į konser
vatoriją. Išleido daug daininin
kių, kurių nemažai dainavo ope
roje pirmąsias roles, kitos užsi
ima pedagogijoje.

Vladislava Grigaitienė lietu
viškos muzikos dirvoje išarė gi
lią vagą ir jos asmenybė bus 
Lietuvos muzikos istorijoje su 
pagarba minima. Mums garbė, 
kad atvykusi pas savo draugus 
pasisvečioti Elizabethan, laiki
nai apsigyveno ir šia proga pa
kviesta šutiko dalyvauti koncer
te, įvykstančiame kovo 23 d. 7 
vai. šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioje. Džiaugiasi tuo į- 
vykiu choras, galėsiąs drauge 
kai kuriuos kūrinius su ja išpil
dyti.

Kaip kas met, Dubois kanta
toje pagelbės komp. J. Žilevičiui 
padiriguoti chorui, kur yra su
dėtingesnės dalys, kun. J. Simo
naitis, parapijos klebonas. Taigi, 
koncertas bus tikra bažnytinio 
meno šventė. Nugirdęs.

DAUGIAU DRAUGŲ LIETUVAI!
Kiekvienas mūsų gerai su

prantame, kad mums reikia su
rasti daugiau ir daugiau priete- 
lių, kurie padėtų mums kovoti 
už lietuvių šventas teises gyven
ti, kaip laisvi ir nepriklausomi 
žmonės. Todėl ar nereiktų la
biau susirūpinti ta linkme veikti, 
kaip Amerikoje, taip ir visame 
pasaulyje. Ieškoti jautrios šir
dies, atjaučiančios, sujrantan- 
čios. Surasti draugišką ranką, 
kuri būtų kaimyniška, prieteliš- 
ka, bet ir galinga. Turėdami ge
raširdžių ir pagelbinių rankų, 
lengviau galėtumėm atsiekti sa
vo pirmaeilių tikslų — atgauti 
Lietuvos laisvę ir išgelbėti kan
kinamą ir žudomą lietuvį.

Praktiškai štai ką siūlyčiau 
tuo reikalu:

1. Įteikti aiškinantį prašymą 
Amerikos ir viso pasaulio vys
kupams, kad jie užtartų lietu
vius, kaip daugumoj katalikus, 
nuo tų baisių kančių. Prašyti, 
kad reguliariai katalikų spauda 
gintų mūsų šventus reikalus. 
Tuo tikslu duoti jiems vis nau
jos medžiagos, pranešimų. Toks 
nuolatinis judinimas katalikiš
kos sąžinės atneštų žymių vai
sių mūsų kenčiantiems broliams 
ir sesutėms.

2. Kreiptis į Amerikos karo 
veteranus, kaip katalikų, taip 
Amerikos Veteranų Sąjungą, iš 
kurios prašyti apčiuopamos pa- 
gelbos kankinamiems lietu
viams. Jie galėtų pravesti pro
testo susirinkimus, siųsti rezo
liucijas. Tai būtų labai galinga ir 
naudinga galybė, kuri užtartų 
taip degamus reikalus.

3. Kad ir retkarčiais, bet pa
stovai gauti propagandos už lie
tuvių siekimus per Amerikos ir 
pasaulio gingąsias radijo stotis.

4. Surasti įžymių amerikiečių 
ar kitų tautybių asmenų, kurie 
gintų teisingą Lietuvos bylą pla
čiojoj spaudoj. Tokius gerada
rius gražiai atsiminti, padėkoti, 
įvertinti.

Būtų galima surasti ir kito
kių būdų gauti sau naudingų 
draugų kovotojų už lietuvius ir 
Lietuvos laisvę. Planuokime ir 
darykime ką nors šia linkme, ir 
tai darykime tuoj. Rasa.

Sunkiems Darbams
Ima-Jaunuolius

Hanau sausio 10 d. UNRRA 
direktorius tautiniams vado
vams pareiškė, kad padėtis sun
kėja. Armija vis daugiau žmo
nių reikalauja darbams. Iš lie
tuvių pareikalavo duoti dar 100 
darbininkų.

To neišpildžius grasino nedar
bingas šeimas iš Hanau iškelti 
ir atgabenti jų vietoj darbingus 
žmones.

Gimnazija turi pasitvarkyti. 
Visi mokiniai, po 18 metų turės 
vykti į darbus. Mokytis galės tik 
vakarais.

Hanau į darbą įjungti jau visi 
darbingi tremtiniai. Nepaisoma 
niekeno specialybės. Daugumas 
gabenami žemės ir miško dar
bams, o vakare sunkvežimiais 
parvežami.
Maldos galia stipri, malda 

pagimdė dangų,
Malda su sąžine ramybės neša

bangą;
Malda išganymui šviesos sparnus 

pakėlė, 
Nudažė nuodėmę, sukūrė 

skaisčią vėlę!
Faustas Kirša.1

Kryžiaus Vajus
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

Vokietijoje ir kituose Europos 
kraštuose, sovietų nekontroliuo
jamuose, darbą pradėjo 1945 
metų vasarą, šiuo metu jis savo 
skyrius turi, kur yra didesnis 
tremtinių, skaičius. Jo pagalba 
tremtiniai jaučia, kada atsiduria 
varge ir būtinai reikalingi sku
bios paramos.

1947 metų pradžioje Lietuvos 
Raudonasis Kryžius pradėjo au
kų vajų tarp pačių tremtinių. 
Tas vajus pradėtas sausio 6 d. 
ir truko iki vasario 16 d.

Vajaus proga Lietuvos Raud. 
Kryžiaus pirmininkas Dr. J. Ja
saitis, davęs “žiburių” bendra
darbiui pasikalbėjimą, pareiškė, 
“Kad ir dosniai remiamas Ame
rikos lietuvių, Lietuvos Raud. 
Kryžius nebepajėgia atlikti visų 
jam statomų uždavinių, kurie 
tolydžio didėja ir didėja. Trem
tinių vargas pastebimai auga. 
Nėra jokios vilties, kad jis pra
dėtų mažėti. Būkime pasiruošę 
dar sunkesnių dienų sulaukti. 
Priskaičiuojama apie 15,000 pa
šalpos reikalingų tautiečių. Tam 
reikia daug lėšų. Lėšoms padi
dinti ir patiems tautiečiams la
biau suartinti, kad vienas kitą 
labiau užjaustų ir nelaimėje pa
dėtų, skelbiamas šis piniginis 
vajus, žinodami dabartinius sun
kumus, mes skelbiame šūkį: 
“Tautieti, padėk vargstančiam 
tautiečiui.” Norime, kad neau
kojusio neliktų nė vieno lietu
vio.”

Į aukų rinkimo vajų įsitrau
kė Lietuvos Raud. Kryžiaus 
centras, skyriai, įgaliotiniai, mo
terų komitetai. Piniginio vajaus 
darbe talkininkauja Tremtinių 
Bendruomenės komitetai, visos 
organizacijos, studentai ir moks
leiviai. Vajaus metu numatyta 
daryti dvi rinkliavas bažnyčiose, 
rinkliavos pravedamos pramogų 
metu, susirinkimuose. Visiems, 
kurie paaukosi nemažiau kaip 
100 RM, Raučs Kryžius išduos 
padėkos lapus. *

Raudonasis Kryžius tikisi, kad 
jis galės ir toliau remti buvusiu^ 
politiniu^ kalinius, ligonius, ma
žus vaikus, senelius ir kitus, rė
mimo reikalingus. Reikia atsi
minti, kad Raud. Kryžius remia 
apie 2,000 studentų įvairiose 
universitetuose ir aukštosiose 
mokyklose.

Bolševikai Grobia

Lubecke Kalėdų antrą dieną 
vakare prieš pat kareivines, kur 
gyvena lietuviai, latviai, estai ir 
kitų tautybių tremtiniai, sustojo 
automobilis, išlipo du rusai, susi
stabdė gatve ėjusį latvį, pradėjo 
klausinėti kur galima gauti deg
tinės.

Po kelių klausimų vienas iš 
rusų įrėmė revolverį latviui į 
krūtinę ir įsakė sėsti į mašiną. 
Tik po kelių dienų, sausio 2 d. 
sugrįžo pagrobtasis visas ap
draskytas.

Paaiškėjo, kad jį buvo nusi
vožę į rusų zoną, uždarė bun
keryje ir kiekvieną dieną tardė, 
Klausinėdami apie karinius da
linius ir įvairius pareigūnus. 
Sausio 2 d. sargybų pasikeitimo 
metu latvis pabėgo ir pralindęs 
pro vielų užtvaras grįžo į sto
vyklą.

Atsišaukimas į Tau
tos Mylėtojus

Su Kunigų Vienybės užgyri- 
mu pradėtas Šv. Mišių Vajus už 
Lietuvos laisvę sutiko didelį pa
rapijų šaltumą, ir kaip dabar 
reikalas stovi, nebus galima va
jaus prevesti iki metų galo.

Todėl Maldos Apaštalavimo 
Centras nuolankiai kreipiasi į 
visus geros širdies ir gyvo tikėji
mo lietuvius katalikus, prašyda
mas atsiųsti mišių aukų tiesiai 
Maldos Apaštalavimo Centran, 
St. Robert’s Hall, Pomfret Cen
ter, Conn. O centras pasiųs tas 
mišias lietuviams tremtiniams 
kunigams ir vienuolynams su 
skirtomis atlaikyti dienomis.

Tokiu būdu mes galėtumėm 
padaryti du geru darbu: išlaiky
ti nepertraukiamą eilę šv. Mišių 
už Lietuvos laisvę ir sušelpti 
vargstančius lietuvius kunigus 
ištrėmime.

Susitarę su kunigais, galėsime 
paskelbti ir pavardes, kas ir ka
me tas mišias laiko.

■ 3K.<X«
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Philadelphijos Žinios
PATIKO JUDAMIEJI 

PAVEIKSLAI
PAVYZDINGA KATALIKIŠ

KOJI AKCIJA
VYČIAI SPORTININKAI

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI j
Paterson, N. J<

džioje Lietuvos 
us pradėjo au- 
įčių tremtinių, 
as sausio 6 d. 
io 16 d.
sietuvos Raud. 
įkas Dr. J. Ja- 
jurių” bendra- 
jimą, pareiškė, 
emiamas Ame- 
ietuvos Raud. 
?ia atlikti visų 
davinių, kurie 
didėja. Trem- 

tebimai auga, 
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pie 15,000 pa- 
tautiečių. Tam
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Kovo 16 dieną, tuoj po misijų, 
šv. Kazimiero parap. salėje, bu
vo rodomi judamieji paveikslai 
iš Lietuvos ir lietuvių gyvenimo. 
Paveikslų žiūrėti susirinko apie 
400 žmonių. Brolių Motuzų ro
domi paveikslai visiems labai 
patiko. Kai kurie vaizdeliai jau
dino žiūrovus.

Pertraukos metu buvo trum
pos prakalbos. Kalbėjo prof. A. 
Salys, J. Valaitis ir kiti. Rink
liava davė BALF $200. Iš pa
veikslų gauti $71.50 taip pat pa
skirti tremtinių šelpimui. Viso 
surinkta $271.50.

SĖKMINGOS MISIJOS

bu- 
pa- 
va-

vajų įsitrau- 
ud. Kryžiaus 
aliotiniai, mo- 
niginio vajaus 
ja Tremtinių 
mitetai, visos 
entai ir moks- 
?tu numatyta 
as bažnyčiose, 
mos pramogų 
ose. Visiems, 
'mažiau kaip 
ryžius išduos

Kovo 10 d. ligi 16 dienos 
vo šv. Misijos šv. Kazimiero 
rapijos bažnyčioj. Misijoms 
dovavo kun. J. Borevičius, S.J., 
neseniai iš Šveicarijos atvykęs 
misijonierius. Savo nuoširdumu 
ir pamokslininko gabumais jis 
sutraukė kelius šimtus klausyto
jų. Kurie negalėjo ateiti, pats 
misijonierius juos aplankė ir 
mokė tikėjimo.

Misijų pamokslai buvo pagrįs
ti gyvo tikėjimo ir praktiško pa
maldumo temomis. Visi klausy
tojai giliai paveikti misijonie- 
riaus vestomis misijomis. Per vi
sas dienas daug ėjo prie šv. Ko
munijos. Buvo nemaža sugrįži
mų prie Dievo.

Tikima, kad misijų pasiryži
mai ilgai pasiliks kazimieriečių 
širdyse: nei vienos dienos be 
maldos, nei vieno šventadienio 
be šv. Mišių ir nei vieno mėne
sio be šv. Komunijos.

Kovo 11 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos klebonijoj buvo katali
kų atstovų ir jų dvasios vadų 
nepaprastas susirinkimas. Rink
tiniai parapijų atstovai svarstė 
lietuvių katalikų veikimo gali
mybes Philadelphijoje. Jų darbo 
vaisiai turėtų būti visiems žino
mi ir gal sekami. Mat tame su
sirinkime prieita prie svarbių 
išvadų lietuvių katalikų darbui 
varyti. Susirinkime dalyvavęs 
misijonierius, kun. J. Borevičius, 
nušvietė naujausius katalikų už
davinius. Jis pažymėjo tai, ką 
Msgr. Cardein yra pasiryžęs į- 
vykdyti visame katalikiškame 
pasaulyje pagal Jo šventenybės 
Popiežiaus patvirtintą planą.

Susirinkime nustatyta ir 
praktiška veikimo programa. 
Pagal tą programą neužilgo Phi
ladelphijos visuomenė pajus ka
talikų subruzdimą veikti Kris
taus Karalystės platinimui. Ge
gužės mėnesyje jau turės būti 
pirmas viešas masinis pasirody
mas. Koks tas pasirodymas bus 
sužinosite vėliau po to susirin
kimo, kuris įvyks balandžio 1 
dieną, šv. Jurgio parapijos 
bonijoje.

Vyčių krepšinio komanda šv. 
Kazimiero parapijoj sėkmingai 
gina pernykščių savo garbę. Jie 
buvo pietinės Philadelphijos nu
galėtojai. Šiemet juos taipgi be
veik galima vadinti nugalėtojais, 
nes dar nė vienų rungtynių ne
pralaimėjo. Ir kaip nelaimės su 
tokiomis garsenybėmis, kaip 
Pranas Barčius, komandos mil
žinas, Paulius Valavičius, di
džiausias “trick” mėgėjas. Jur
gis Palilonis, komandos greita
kojis, Petras Utkus, kaip rim
čiausias, ir niekuomet nesijuo
kiąs žaidėjas, Edvardas Mozū
ras, ištvermingiausias, Tarnas 
Mironas, jauniausias, bet ir gud
rus žaidėjas. Jiems padeda J. 
Utkus, J. Remeiza.

PADĖKA

kleb.

kle-

SERGA VYTĖ

Praeitą savaitę sunkiai susir
go vytė, Eleonora Jablonskaitė, 
gyv. 1602 S. 2 St. Daktarų pa
tarimu ligonė paguldyta šv. Ag
nės ligoninėje. Kovo 14 dieną jai 
padaryta sunki operacija.

Dabar ligonė jau sveiksta. 
Vyčiai užjaučia savo draugę, 
lanko ją ir siunčia gėlių.

ius tikisi, kad 
emti buvusiu 
ligonius, ma- 

5 ir kitus, rė-
Reikia atsi- 

Zryžius remia 
atų įvairiose

aukštosiose

Dabar vyksta antroji misijų 
savaitė. Misijoms vadovauja ku
nigas A. Mėšlis, S.J., jėzuitas. 
Jis veda misijas angliškai.

LANKĖSI TREMTINYS

Grobia

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pjn. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

šiomis dienomis Philadelphi
joje lankėsi, ką tik iš Vokietijos 
atvykęs tremtinys, Jonas Vasi
liauskas, inžinierijos profesorius, 
atsižymėjęs moksle. Už savo vei
kimą Lietuvos laisvinimui jis 
buvo areštuotas nacių ir bolše
vikų, bet laimingai iš mirties iš
sisuko.

J. Vasiliauskas apsigyveno 
Brbcktone ir iš ten su prakalbo
mis lanko lietuvių kolonijas. Pa
sisekimo.

Nuoširdžiai dėkojame 
kun. Ig. Valančiūnui už leidimą 
surengti metinę pramogą kovo 2 
dieną mūsų įstaigos Juozapo Ma
rijos Vila Newtowne ir vietinių 
seselių naudai.

Dėkojame taip pat parapijos 
kunigams už paramą, skyriaus 
valdybai, visoms rėmėjoms, mo
kyklos vaikučiams, ir visiems 
prisidėjusiems prie parengimo, 
iš kurio pelno liko didelė auka— 
600 dol.

Taip pat tariame nuširdų ačiū 
skyriaus uoliai pirmininkei Ago
tai Kundrotienei ir veikėjoms: 
Onai Jurgaitienei, Agotai Mažei
kienei, Onai Unguraitei, Pele- 
džiams, Seilienei, Petronėlei Ut- 
kienei, Albinai Barčienei, Ago
tai ir Julijai Rimdeikienėms, P. 
Jurgaičiams ir Mrs. Jennings. Jų 
sumanumas ir darbas buvo pa
rengimo pasisekimo priežastimi.

Mūsų malda prašys Dievą 
gausiai laiminti ir atlyginti vi
siems prisidėjusiems. Visų pasi
darbavimą brangiai įvertiname.

Šv. Kazimiero Seserys.

Kovo 2 d., parapijos salėje, į- 
vyko Vasario 16 dienos pami
nėjimas ir BALF vajaus atida
rymas mūsų kolonijoj.

Turėjome net porą kalbėto
jų iš New Yorko: H. Mikuckį, 
neseniai atvykusį iš Europos ir 
J. Valaitiį, BALF sandėlio ve
dėją. Taip pat kalbėjo abu pa
rapijos kunigai: kleb. kun. Kin
ta ir kun. Klumbis. Susirinkimui 
pirmininkavo Trainys, Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus pir
mininkas,.

Susirinkimas praėjo pakeltoj 
nuotaikoj. Ir nors publikos ne
buvo daug dėl pasitaikiusio blo
go oro, aukų surinkta BALF 
351 dol., Amerikos Lietuvių Ta
rybos vajui 56 dol.

Iš viso mūsų kolonijoj šiais 
metais BALF surinkta jau 802 
dol, o Amerikos Lietuvių Tary
bai 217 dol. Pažymėtina, kad 
Patersone tėra apie 150 lietu
viškų šeimų. Stambiausiu auko
toju iki šiol yra Veteranų pager
bimo komitetas, paaukojęs net 
131 dol. BALF.

Jei patersoniečiai nepraras 
dabartinio savo entuziasmo, tai 
3,000 kvota bus lengvai viršyta.

Vyčiai veikia
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kuopos susirinkimas praėjo gy
vesnėj formoj. Kuopos pirminin
kas A. Shubas ragino vyčius 
daugiau susidomėti lietuvišku
mu. Kun. Klumbis apsiėmė ves
ti lietuvių kalbos kursus. Kovo 
13 d. įvyko pirmoji pamoka. Ta 
pačia proga iškeltas sumanymas 
rengti lietuviškus vaidinimus, 
kurių jau seniai čia nebuvo. Pra
dėti jau pasiruošimai pirmam 
pasirodymui. Numatyta taip pat 
suorganizuoti jaunesniųjų vyčių 
kuopelę, kurios susirinkimai 
vyks tik lietuvių kalba.

Montreal, Canada

Kovo 23 d. parapijos salėje, 
bus rodomi judomi paveikslai iš 
Motinos Cabrini gyvenimo. Ren
gia sodalietės.

Kovo 7 d. staigiai mirė T. Že
maitienė. Palaidota kovo 10 d. 
šv. Kryžiaus kapuose No. Ar
lington, N. J.

Kovo 9 d. buvo pakrikštyta 
Juozo ir Elenos Mačiulaičių duk
relė, vardu Patricija.

Elizabeth, N. J.

K.

Dar kartą primename, kad 
kovo 23 d., 7 vai. vakare Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje įvyks 
bažnytinis koncertas.

Koncerte giedos garsi Lietu
vos operos dainininkė Vladislava 
Grigaitienė ir kitos įžymios me
ninės pajėgos.

Koncertui vadovaus muzikas 
Juozas Žilevičius.

Newark, N. J
Kovo 11-19 dienomis, Šv. Tre

jybės lietuvių bažnyčioje įvyko 
novena į šv. Juozapą. Noveną 
vedė salazietis kun. Stašaitis. Į 
noveną lankės skaitlingi būriai 
parapijiečių.

Kovo 16 d., parapijos salėje, 
buvo rodomi judamieji paveiks
lai pritaikinti gavėnios laikui.
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Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

buvo nusi- 
jždarė bun- 
dieną tardė, 
orinius da- 
pareigūnus. 
pasikeitimo 
ir pralindęs 
grįžo į sto-

Philadelphia, Pa.
į-gr.a-ar.-_..i .,.1 i,ih ii jsi.u iimw—wjum—■

Tel. REgent 8434 \
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

į Tau
kus TeL Ste 8208

Pavieniui aukavo: $5 K. ir F. 
Andriukaitis; po $2: J. Navickas 
ir Eva Ignatavičienė.

Šiuo metu eina vajus Ben
dram Amerikos Lietuvių Šalpos 
fondui, vietinis skyrius jau pa
siuntė pradžiai vajaus $50.v Ku
rie tik galite aukokite per vietinį 
BALF skyrių, kuris pasirūpins 
pasiųsti į centrą.

Chicago, Ill

choroParapijos metiniam 
koncerte dalyvaus ne tik daini
ninkai iš New Yorko, bet bus ir 
svečių neseniai atvykusių iš Lie
tuvos. Visi turės progos šį tą 
naujo išgirsti. Koncerto bilietus 
galite gauti pas visus choristus, 
Einorienę, Em. Strutinskienę, O. 
Mačiukaitienę ir varg. A. Stani- 
šauską. O.

Padėka
Pilnomis dėkingumo širdimis, 

reiškiame nuoširdžiausi ačiū 
kun. Dr. L. Mendeliui ir jo pa
rapijiečiams už begalinį gerumą 
ir dosnumą, kuriuos tiek daug 
kartų esame patyrusios. Niekad 
neužmiršime Jūsų uolumo bei 
pasišventimo labdarybei, ir mū
sų reikalams.

Ačiū Jums, Tėveli, už rinklia
vą, iš kurios gauta tryliką šim
tų dolerių, ši auka žymiai pa
didino mūsų statybos fondą. Už 
šią ir visas pirmiau gautas au
kas kasdien sudėsime maldoje 
širdingiausią dėką.

Šv. Kazimiero Seserys.

Lewistone, Maine
Kovo 2 d. antroji vyčių kuopa 

šventė globėjo šv. Kazimiero 
šventę. Šv. Patricko koplyčioje 
10 vai. buvo iškilmingos mišios, 
kurias atlaikė pranciškonų pro
vincijolas kun. J. Vaškys, O.F.M. 
ir pasakė pritaikytą pamokslą. 
Vyčiai priėjo bendrai komuni
jos. Maldas paaukojo už Lietu
vą.

Po pietų 2 vai. šv. Baltramie
jaus salėje įvyko BALF vajaus 
atidarymas, kuris buvo labai pa
sekmingas. įžangos žodį pasakė 
BALF skyriaus pirm. J. Sherry, 
pakviesdamas kun. J. Vaškį, 
O.F.M. programos vedėju.

Kun. J. Vaškys, padarė ben
drą pranešimą apie BALF veiki
mą Lewistone. Esą 55 nariai ir 
yra skirta surinkti $3,000. Po to 
dainavo vyčių vyrų choras, va-

Taip pat buvo rodoma ir iš Lie- dovaujamas Ig. čučo, ir kalbė-
tuvos gyvenimo vaizdų. Šie ju
damieji paveikslai gauti kleb. 
kun. Kelmelio rūpesčiu.

Toronto, Ont

bes užgyn
iu Vajus už 
a didelį pa- 
<aip dabar 
galima va- 

į galo, 
taštalavimo 
kreipiasi į 
?yvo tikėji- 
s, prašyda- 
ukų tiesiai 
> Centran, 
rnfret Cen- 
pasiųs tas 
■emtiniams 
ynams su 
snomis.
galėtumėm 
>u: išlaiky- 
* šv. Mišių 
r sušelpti 
s kunigus

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Broliy Motuzu - Belicky Filmos
MARŠRUTAS ATGAL IŠ CHICAGOS Į RYTUS 

d.—penktad., 7:30 v. v. Liet. Politinio Klubo Salėj,
134 Schuyler Ave., Keamy, N. J.

d.—šeštad., 7:30 v. v. Šv. Jurgio D-jos Salėj,
180 New York Ave., Newark, N. J.

d.—sekmad., 7:30 v. v. Lith. Liberty Park Salėje, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

d.—ketvirtad., 7:30 v.v. Andersen’s Hall, buv. Daukanto,
948 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

d.—penktad., 7:30 v.v. Crescent Palace, buv. Buzelio, 
3388 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

29 d.—šeštad., 7:30 v.v. Liet Piliečių Klube,
60-39 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

30 d.—sekmad., 7:30 v. v. Kasmočiaus Salėje,
89 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y,-

Kanados Lietuvių Tarybos 
centro pasiryžimu, kolonijos 
draugijų ir dorų lietuvių pritari
mu, taipgi vietinės parapijos pa
rama—buvo suruošta iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas Mon- 
trealy.

Minėjimui buvo ruoštasi visu 
rūpestingumu ir įvyko gražiu 
pasisekimu trijose šakose: pir
ma, kleb. kun. J. Bobinas malo
nėjo pravesti bažnyčioje iškil
mingas pamaldas už Lietuvą. 
Sumą už Lietuvą atnašavo kun. 
Kulbis. Pamokslėlį prie Evange
lijos pasakė klebonas trimis kal
bomis: lietuviškai, prancūziškai 
ir angliškai.

Antra minėjimo šaka lietuviš
kos dainos per radiją. Tai buvo 
parapijos choro nuopelnas, va
dovybėje muziko K. žižiūno, su 
nuoširdžia parama kleb. kun. J. 
Bobino.

Kanados Lietuvių Taryba su
ruošė minėjimą su prakalbomis 
ir vakariene. Tai pasisekė kuo- 
puikiausiai.

Programa prasidėjo 4 vai. po 
pietų. Ją atidarė trumpa ir gra
žia kalba centro pirm. A. Navic
kas.

Po pirmininko kalbos išėjo į 
estradą “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorė M. Arlauskaitė ir 
pranešė, kad vienų metų bėgyje 
redakcija yra gavusi 560 laiškų 
nuo išvietiųtų lietuvių iš visų pa
saulio kraštų.

•Po to Dr. A. Gervydas pasa
kojo apie pirmąją bolševikų oku
paciją Lietuvoje ir antrą dalį 
kalbos pasakė per vakarienę, 
apie nacių žiaurumus kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose. 
Tai pats matė, patyrė ir išken
tėjo.

Vakarienės metu suaukota 
$158.06. Pati vakarienė pelno 
davė $146. Viso $304.06.

Už minėjimo suruošimą dide
lis kreditas priklauso Kanados 
Lietuvių Tarybos centrui, kleb. 
kun. J. Bobinui, visiems lietu
viams jį parėmusiems. Taipgi di
džiausia padėka nuo visų mon- 
trealiečių kalbėtojui Dr. A. Ger- 
vydui, kurs gražia iškalba, tik
rais faktais ir nesugriaunama 
teisybe perdavė mums Lietuvos 
kančią ir paskatino veržtis prie 
Tėvynės laisvės ir nepriklauso
mybes. Dalyvė.

Naujos ir modemiškos salės 
statybos reikalas žengia spar
čiai pirmyn. Kleb. kun. Kintos 
ir Ushers klubo iniciatyva ren
giama plataus masto loterija, 
kuri vilioja visus savo 56 do
vanomis, kurių tarpe yra net 
trys nauji automobiliai. A. S.

Kun. P. Bastakys gavo žinią, 
kad jo mamytė, 78 metų am
žiaus, 1944 metais žuvo nuo 
bombos, siaučiant toje apylin
kėje fronto ugniai.

Kun. P. Bastakys praneša gi
minėms ir pažįstamiems, kad už 
jo mamytės sielą pamaldos 
atlaikytos kovo 29 d. 7:30 
Šv. Trejybės bažnyčioje.

bus 
vai.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Bayonne, N. J<
Kovo 11 d. 9 vai. ryto mūsų 

parapijos bažnyčioje prasidėjo 
novęna į šv. Juozapą, kuri baig
sis kovo 19 d. Noveną veda pran
ciškonas P. Baniūpas, prieš ke
letą mėnesių atvykęs iš Italijos. 
Pamokslai sakomi kiekvieną die
ną po 9 vai. mišių rytais ir 7:30 
vakarais.

Šv. Mykolo lietuvių parapija 
Velykų proga siunčia 127 siunti
nėlius mokyklos vaikams, gyve
nantiems Sheinfeldo lietuvių 
stovykloje, Vokietijoje. Tam 
tikslui iš lietuvių ir kitataučių 
surinkta 352 dol.

Kovo 16 d. moterys sodalietės 
eis prie bendros šv. komunijos. 
Tos pačios dienos vakare, vi
soms New Jersey lietuviškų pa
rapijų sodalietėms, parapijos sa
lėje bus paskaita su judomais 
paveikslais apie šv. mišias.

Užmiršk
Brangias

Kovo 10 d. sodalietės turėjo 
susirinkimą, kuriame svarstyta 
N. Y. ir N. J. sodaliečių suvažia
vimas. Tas suvažiavimas turėtų 
įvykti gegužės 18 d. Narės jam 
entuziastiškai ruošiasi.

Elena ir Vincas Barkauskai, 
gyveną Keamy, kovo 12 d. susi
laukė sūnaus, kuris pakrikštytas 
Vinco vardu.

Pradedant kovo 23 d. iki 30 d. 
7:30 vai. vakare mūsų bažnyčioj 
įvyks misijos suaugusiems. Kovo 
27, 28 ir 29 dienomis misijos bus 
laikomos vaikučiams. Misijas 
ves kun. Stašaitis.

Bridgeport, Conn.
Praėjusį susirinkimą, “Jaunų 

Vyrų” draugija Lietuvos reika
lams paaukavo $25, ir perdavė 
vietinės Tarybos skyriui. Drau
gijos, kurios nepajudino savo iž
do, tikimasi nepasiliks nuo da
vusiųjų ir parems Lietuvos rei
kalus savo aukomis.

• Jums nereikia rūpintis 
apie gero maisto, drabužių 
ir butų lėšas, kuomet jūs 
esate naujojoj Reguliarėj 
Armijoj. Visa tai jums duo
dama — ir dar nauja aukš
ta alga, beveik visa grynai 
atliekama. Jūs pinigais pir
maujate Armijos tarnyboj, 
jeigu jus esate 17 iki 34 
metų, sveikas ir protiniai 
vikrus, gaukite visus fak
tus dabar iš arčiausios 
jums J. V. Armijos Rekru
tą vimo Stoties.

jo K. Čibiras. Stud R. Pipynė, 
atvykęs tremtinis, paskaitė ei
lėraščių.

Buvo iškeltas gana aktualus 
sumanymas, jau pareikštas 
Amerikos laikraščiuose. Jį iškė
lė atstovas Charles A. Pierce: 
atgabenti lietuvius į Maine val
stybę. Tam reikalui sudarytas 
komitetas: kun. J. Vaškys, kun. 
P. Baniūnas, Dr. V. H. Beaker, 
Čužienė, Vyčių pirm. Riedmanas 
ir šv. Baltramiejaus pirm, šal
čius.

Kanados Baltiečių Federacija ir 
jos darbo pradžia.

Kad visų trijų Pabaltijos val
stybių likimo išsprendimui arti
nasi lemiama valanda, dėl to, ro
dos, abejoti netenka. Taigi gy
vename svarbų momentą, kurį 
reikalinga tinkamai išnaudoti, 
kad paskiau nebūtų pervėlu.

Mūsų nenuilstamų ir energin
gų veikėjų, A. Frenzelio ir Y. 
Yokūbyno iniciatyva, Toronte 
suorganizuota iš lietuvių, latvių 
ir estų patriotinių grupių atsto
vų bendras sambūris, kuris pasi
rinko sau deramą vardą: Fede
ration of Baltic Canadians. Su
trumpintai—FBC; lietuviškai— 
Kanados Baltiečių Federacija.

Pirmas federacijos posėdis į- 
vyko sausio 24 d. Buvo aptarti 
veikimo planai ir pasiskirstyta 
pareigomis.

Valdybą sudaro pirm. Spiel
berg (latvis), sekr. M. Motiejū
nienė, ižd. Putnik.

Informacijų komisija: Y. Yo- 
kūbynas, Putnik (estė), Sarap ‘ 
(latvis).

Rezoliucijų komisija: A. Fren- 
zelis, Maida (estė), Truman 
(latvis).

Parengimų komisija: A. Mar
gis, Mr. T. Putris, S. Pundžiuvie- 
nė.

Nariai: Yanuska (estė) ir G. 
Putris (latvis).
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PARSIDUODA FILMOS
Parsiduoda arba išnuomojama kalbančios religinės 16 m.m. 

filmos. Platus pasirinkimas.

Gavėnios metu siūlau šias filmas:
The Life And Miracles Of Mother Cabrini — Thine Is The Kingdom — 
The Passion Play — Jesus Of Nazareth — The Life Of Christ — Life 
Of St Bernadette Of Lourdes — Messenger Of The Blessed Virgin — 

I Am The Light — Crown Of Thorns — St Anthony of Padua — 
Christus — Saint Francis.

Turiu paveikslų iš Vakarų gyvenimo, trumpų komedijų, 
taipgi Victor Talking Machines 16 m.m. Teiraukitės pas:

JOSEPH NAVIKAS
11 Kent Ave., Wayne, N. J. Tel. Mountain View 8-2062-J

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

I

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

♦e

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(SaHnskas) 

Lalsnluotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

$150

>•

Graborius—Balsamuotojas

GyvenimoKovo 21

Kovo 22

Lėšas!Kovo 23

Kovo 27

Kovo 28

Kovo
246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Kovo
;, galėsime 
kas ir ka-

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Kovo-March 21, 1947

ŠALPOS KOMITETO PRANEŠIMAS
Kovo 7 d. Apreiškimo para

pijos salėje, Brooklyne, įvyko 
BALF Vajaus New Yorko ko
miteto susirinkimas. Vadovavo 
pirm. Dr. B. K. Vencius.

Dr. B. K. Vencius, nusakęs 
priežastis, dėl kurių komiteto 
sekr. Jonas Galminas negali daž
nai. į susirinkimus ateiti, prašo 
susirinkimo dalyvius protokolų 
raštininku išrinkti Stasį K. Lu
koševičių. Naujas sekretorius iš
rinktas vienbalsiai.

Pranešimuose Dr. B. K. Ven
cius skaito komiteto šalpos va
jaus viešą atidarymą, kuris įvy
ko 1947 metų sausio mėn. 26 d., 
Labor Lyceum salėj, Brooklyne, 
pilnai pavykusiu. Nors tos die
nos blogas oras ir sulaikė dau
gel žmonių nuo atsilankymo į 
parengimą, dalyvavo daug žmo
nių, kurie sudėjo dėl Lietuvos 
tremtinių nemažai aukų. Nors ir 
buvo jaučiamas dalyvių tarpe 
nepasitenkinimas dėl labai ilgai 
nusitęsusio parengimo, bet, sulig 
dalyvių skaičium, šalpos vajaus 
atidarymo daviniai yra puikūs ir 
pasekmės labai geros.

Finansų sekr. adv. Pr. Alek
sis išduoda iš to vajaus atidary
mo piniginę apyskaitą, pažymė
damas, kad parengimas pajamų 
davė $1,609.50, o išlaidų buvo 
$196.30. Pelno liko $1,413.20. Be 
to, vajaus atidarymo proga buvo 
gautos aukos nuo Maspetho lie
tuvių per kun. Joną Balkūną 
$1,000, Motuzų filmų vakaruose 
suaukota $243.09, lietuvių siuvė
jų veikėjų grupė $140, lietuvių 
siuvėjų 54 skyrius $500, ir kitos 
kiek mažesnės aukos buvo gau
tos nuo kitų asmenų ir draugijų 
kurios bus paskelbtos vėliau per 
spaudą. Iš viso BALF Vajaus 
New Yorko Komiteto sąskaiton 
šalpos vajaus atidarymo proga

* įplaukė $3,492.59.
Baigdamas savo pranešimą, 

adv. Pr. Aleksis nusiskundė, kad 
Labor Lyceum salė yra per 
brangi; už ją reikėjo užmokėti 
net $157.50, neskaitant visų ki
tų priedėlių, už kuriuos reikėjo 
atskirai dar mokėti, kas dėl to
kio parengimo sudaro gana daug 
išlaidų.

Dr. B. K. Vencius praneša, 
kad dabar šalpos vajaus New 
Yorko valst. kvotos sąskaitoje 
jau yra apie $8,000, ir kad, ne
žiūrint didelių pastangų, Labor 
Lyceum salės pigiau gauti ne
galėjo.

Pirmininko ir finansų rašti
ninko pranešimai priimti su pa
dėka.

Toliau Dr. B. K. Vencius iškė
lė sumanymą tuojau surengti 
kokį nors bazarą ar kitas kokias 
nors pramogas. Jis primena su
sirinkimui apie Operetės chorą, 
kuris yra pasižadėjęs šalpos fon
do naudai vakarėlį surengti.

Taip pat dar pirmininkas pra
neša, kad jis vėl kalbėjosi su 
Lietuvos Žydų Sąjungos pirmi
ninku Dr. Sudarkiu, kad jie 
mums kiek patalkininkaus.

Petras J. Montvila praneša, 
kad Cypress Hills BALF skyrius 
kovo mėn. 28 d. rengia pas Mi
kalauskus prakalbas, kurių me
tu tikimasi kiek ir aukų gauti; 
grab. P. W. Shalins savo skelbi
mo laiką per Stuko lietuvių radi
jo valandą paaukojo šalpos va
jaus reikalams. Be to, tikimasi, 
kad siuvėjų unija, gal ir vėl kiek 
šalpos vajui paaukos.

Susirinkimo dalyviai iškėlė 
pageidavimą, kad tie lietuviai, 
kurie savo namuose surengia ko
kias nors varduvių pokylius, mi
ni savo vedybinio gyvenimo ju
biliejus, suruošia šaunias “sur- 
prizo” pramogas ar kitokius pa
rengimus padaro, atsimintų ir 
badaujančius Europoj savo tau
tiečius ir jiems sušelpti nors ma
žą dalelę gauto pelno paaukotų, 
arba rinklevėlę susirinkiusiųjų 
tarpe padarytų, ir tuo būdu at-

liktų labai didelį, gerą, naudingą 
ir krikščioniškai visuomenišką 
darbą.

Daugiau lėšų sukelti, adv. Pr. 
Aleksis pasiūlo leisti laimėjimui 
automobilių.

Stella Čaraškaitė siūlo daryti 
piniginį laimėjimą ir tuo būdu 
surinkti kokius du ar tris tūk
stančius dolerių.

Tie pasiūlymai svarstomi ir 
nagrinėjami. Komisijon išrinkti 
adv. Pr. Aleksis, St. Čaraškaitė 
ir P. Kubilius, kurie sekančiame 
susirinkime tuo reikalu padarys 
pranešimą.

Toliau buvo kalbama apie ba- 
zaro surengimą. J. Valaitis pa
siūlo išrinkti komisiją, kurion iš
rinkta adv. Pr. Aleksis, P. Kubi
lius ir P. J. Montvila.

Adv. Pr. Aleksis ir Juozas 
Kčenaitis siūlo šalpos vajaus rei
kalui vėl padaryti didelį paren
gimą su prakalbomis ir šokiais. 
Nutarta balandžio 27 d. ar ge
gužės 4 d. surengti koncertą, 
kurio surengimu ir salės suradi
mu rūpinsis adv. Pr. Aleksis, S. 
K. Lukoševičius ir P. J. Montvi
la. Numatyta paimti vieną iš šių 
salių: Arion, Apreiškimo, Trans
figuration, Webster Hall ar La
bor Lyceum.

Baigiantis susirinkimui, Juo
zas Kčenaitis pridavė nuo 
Bronx lietuvių draugijų BALF 
vajaus fondui $48.75 auką.

Sekantis komiteto posėdis nu
tarta šaukti, kai bus reikalas.

BALF Vajaus N. Y. 
Komiteto Valdyba.

• Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence klebonas, buvo atvy
kęs New Yorkan.

• Algirdas ir Ringailė Gustai
čiai, kovo 14 d. atplaukę iš Vo
kietijos, apsistojo Brooklyne. Al. 
Gustaitis yra rašytojas, artimas 
“Amerikos” bendradarbis.

• Patricia Beverage - Jurge- 
liūtė kovo 15 d. išrinkta nauja 
BALF centro iždininke.

• Matas Zujus, “Garso” re
daktorius, kovo 15 d. lankėsi 
“Amerikos” įstaigoje. Buvo at
vykęs į BALF direktorių tary
bos posėdį.

• Stepo Zobarsko šeima apsi
gyveno Waterbury. Jis turi pa
rašęs naujų kūrinių.

• Lietuvių Diena šioje apylin
kėje bus liepos 4 d. Dexter par
ke.

• Kazys Baltramaitis lietuvių 
tremtinių reikalais kovo 18 d. 
lankėsi Augusta, Me.

• SLRKA 115 kuopos meti
nės mišios bus šv. Jurgio bažny
čioje kovo 30 d. 9 vai. ryte. Po 
to bendri pusryčiai.

• Polyna Stoškiūtė, kovo 23 
d. dainuos per radijo, Hildegarde 
programoje.

Apreiškimo 
Parapija

veda-

ATVYKO 16 LIETUVIŲ IŠ 
VOKIETIJOS

Kovo 14 d. į New Yorką at
plaukusiu laivu SS. Marine 
Flasher iš Bremerhaven, Vokie
tijos, tarpe kitų tremtinių atvy
ko ir šešiolika lietuvių:

Albina Abraitytė, Rūta Ditri- 
chaitė, Algirdas ir Ringailė Gus
taičiai, Juozas Kazlauskas, bro
liai Zigmas ir Kazys Lakačaus- 
kai. Jonas Mickevičius. Marė Mi- 
siukaitė, Valerija Petkevičienė 
su sūnum Petru, Pranas Sitavi- 
čius.

Vincas J. šlikaš, Petras Vi- 
čius, Ieva Juodgudienė ir Kazys 
Pilelis, aštuonerių metų našlai
tis.

Atvykusius pasitiko giminės, 
draugai ir Lietuvos Gen. Konsu
lo New Yorke Attache A. Simu
tis, kuris padėjo su formalumais.

L. G. K.

Jaunimui rekolekcijos, 
mos anglų kalba pasibaigė. Jos 
labai daug jaunimo sutraukė, 
bažnyčia visuomet buvo pilna. 
Rekolekcijas vedė iškalbus kun. 
Walter Masiulis. Jo pasiklausy
ti susirinkdavo jaunimo ir iš ki
tų parapijų. Reikia džiaugtis, 
kad gavėnios metas taip jauni
mą nuteikė. Ypač dėkoti reikia 
kun. W. Masiuliui už įdomų re
kolekcijų pravedimą.

Šiuo metu vyksta rekolekci
jos lietuvių kalba, merginoms, 
moterims ir vyrams. Rekolekci
jas veda kun. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M. Jo gabumu vesti re
kolekcijas visi stebisi. Tikimasi, 
kad į šias rekolekcijas pradės 
lankytis ir daugiau vyrų. Pamal
dos ir konferencijos prasideda 
7:30 vai. vakare. Visi kviečiami 
pasinaudoti šiomis rekolekcijo
mis.

FEDERACIJOS NARIAMS

New Yorko Federacijos aps
krities susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 28 d., 7:30 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos že
mutinėje salėje.

Visi draugijų ir kuopos atsto
vai ir katalikų veikėjai prašomi 
susirinkti. Yra svarbių reikalų.

Apskr. Valdyba.

Vyčių susirinkimas
Kovo 23 d., 3 vai. popiet, pa

rapijos mokyklos patalpose, į- 
vyks Lietuvos Vyčių 41 kuopos 
susirinkimas. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti ir atsivesti drau
gus, nes šiuo metu vyksta naujų 
narių vajus. Taip kviečiami visi 
jauni, kurie interesuojasi vyčių 
veikimu.

Šv. Jurgio Parapija

GERIAU VĖLAI, NEGU 
NEKADA .

Nors bazaras jau senai baigė
si, bet dar aukos plaukia. Šią sa
vaitę gauta:

Po $2.00—Joseph Marshall, 
Lake Worth, Fla., O. Zajankaus- 
kaitė, Brooklyn, N. Y.

Po $1.00:—kun. J. čepukai- 
tis, Miami, Fla., Pov. Kyrius, 
Brooklyn, N. Y., D. Norvilą, 
Ozone Park, N. Y., J. Ungurai- 
tis, Brooklyn, N. Y., J. Markū
nas, Brooklyn, N. Y., Jurgis Bal
trušaitis, Brooklyn, N. Y.

Jie sako: “Mes irgi norime 
prisidėti prie “Amerikos” rėmė
jų. Kad ir pavėluotai, siunčiame 
savo paramą, tikėdamiesi, kad 
geriau vėlai, negu niekada.”

Visiems mes dėkojame už jų 
gražius linkėjimus ir paramą.

Lietuviu Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS
495 Grand St

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muziko* Dir.

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

Prognuno* Dir.

Maspetho Žinios
Kovo 16 d. Moterų Sąjungos 

suruoštas laimėjimų vakaras, 
tremtiniams paremti, buvo labai 
pasekmingas. Gražių dovanų pa
aukojo: kun. J. Balkūnas, Kivi- 
tienė, Zabeckienė, Stella Smith, 
Liziūnienė, Jocienė, Karsokienė, 
Bagočiūnienė, Savickienė, J. 
Skarulienė, Gedvilienė, Klaščie- 
nė, Višniauskienė, Paškauskienė 
iš Morkūnienė.

Rengimo komitetas dėkoja 
visoms sąjungietėms, kurios pa
rengimui pasidarbavo ir visiems 
atsilankiusiems.

Dirbo Bazarui
Dar keletas vardų, kurie per 

klaidą nepateko į pereitos savai
tės korespondenciją. Šios mote
rys per visas tris dienas “Ame
rikos” bazare prisidėjo nenuil
stamai: F. Kurienė, R. Nedzins- 
kienė, O. Černiauskienė, A. Jo
cienė, Raubienė ir iš Brooklyno 
Gražienė. Nuoširdus joms ačiū!

Vaidinimas
Štai ir vėl pasirodys choristės 

scenoje, bet šį kartą Šv. Onos 
choras dalyvaus parengime. Ver
bų sekmadienį abu chorai išpil
dys krikščionių gyvenimo dra
mą “Piloto Duktė.” Vadovauja 
varg. Ant. Visminas, kuris rū
pestingai veda pratybas.

Vaidins įpratę, žinomi as
mens, kaip Ražickaitė, Matulio- 
nytė, Cerebiejūtės ir Brady; pa
sirodys ir ponios Bitter (Žemai
tytė), Kulienė, Sidtis, Brady, 
Wassel, O’Donnell, Visminas ir 
daugiau.

Visus kviečia atsilankyti į šį 
vakarą. Klebonas, vargoninin
kas ir chorai. Neužmirškite Ver
bų sekmadienį, kovo 30 d., 7:30 
vai. vakare. Įžanga 75 centai.

“Nytė”

Angelų Karalienes 
Parapija

Kovo 23 d. 11 vai. mišių metu 
prasidės 40 valandų atlaidai. 
7:30 vai. vakare bus iškilmingi 
mišparai.

Pirmadienį ir antradienį Švč. 
Sakramentas bus išstatytas 6 
vai. ryte. Iškilmingos mišios 9 
vai. ryte. Mišparai 7:30 vai. va
karais.

Sekmadienio ir pirmadienio 
vakarais bus daug svečių kuni
gų. Parapijiečiams bus proga at
likti Velykinę.

Lietuvai Gelbėti 
Aukos
(Tęsinys))

$5.00—P. Augustino šei-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Pereitą sekmadienį buvo gra
žiai pagerbtas klebonas kun. K. 
Paulionis. Seserys pranciškietės 
su vaikučių mokyklėle tam tiks
lui paruošė gražią programėlę.

Metinės rekolekcijos prasidės 
ateinantį pirmadienį, kovo 24 d. 
7:30 vai. vakare, kurias ves mi- 
sijonierius marijonas. Anglų kal
boje tas pats misijonierius duos 
3-jų dienų rekolekcijas kovo 31 
d., balandžio 1 ir 2 dieną.

Šį sekmadienį klebonas veš 
(savo lėšomis) apie 50 asmenų 
daugiausia mokyklos jaunimo, 
pamatyti vaidinimo apie Kris
taus kančią.

Parapijos margučių balius, 
kaip paprastai įvyks per atvely
kį. Tai įdomiausias parapijos pa
rengimas. Už gražiausius mar
gučius bus teikiamos dovanos.

Kviečiami atsilankyti į šį pa
rengimą ir iš kitų parapijų žmo
nės. Gros puiki muzika.

Į BALF fondą aukos plaukia. 
Taip pat renkamos ir drapanos. 
Nedidelius ryšulius prašome at
nešti į bažnyčią prie kolektorių. 
Kaip drapanos, taip ir pinigai, 
labai yra reikalingi pabėgėliams 
iš Lietuvos, nes dabar jie tik au
komis išlaikomi. Kas tik gali, 
aukokite BALF fondui 
žiais ir pinigais.

drabu-

PAIEŠKO
Ieškau Antano Galkausko, gy

venusio 139 Market St., Scran
ton, Pa.

Emilia Žitkus,
1839 E. 90 St., No. 8

Cleveland 6, Ohio

Amžinojo Rožančiaus draugi
ja šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu eis bendrai prie šv. Komu
nijos.

Susirinkimas bus kovo 26 d. 
tuojau po vakarinių pamaldų. 
Visos narės prašomos būtinai 
dalyvauti. Pasitarsim apie ba
landžio 13 d. parengimą.

O. Sijevičienė, pirm.

MIRĖ M. ŠEŠKAS

Kovo 16 d. Unity ligoninėje, 
Brooklyne, mirė 50 metų am
žiaus sulaukęs Mikas šeškas. 
Buvo nevedęs. Ilgesnį laiką gy
veno pas Zupkus, 707 Lenox 
Rd., Brooklyne. Paskutiniu lai
ku buvo apsigyvenęs pas Šim
kus, East New Yorke.

Velionis, Amerikoje, nepaliko 
artimesnių giminių, o tik nema
žą turtą—42 šeimynų namą 
Ozone Park, L. I. ir keletą de
šimčių tūkstančių dol. pinigais. 
Kadangi testamento nepadarė, 
tad palaidotas kukliai, o pinigai 
laukia paveldėtojų.

Po gedulingų pamaldų Kara
lienės Angelų bažnyčioje velio- 
nies šeško palaikai palaidoti šv. 
Jono kapuose, kovo 20 d. Lai
dotuvėmis rūpinosi grab. Šalins- 
kas. J. P. M.

Po
ma, K. Bagdonas, Bagdonienė,
I. ir Pr. Bajorai, J. Baranaus
kas, Baranauskienė, V. Bartkus, 
K. Basanavičius, O. Bekerienė, 
Bentavičius, D. Boris, Constance 
Bryan, Ona ir Antanas Bubniai,
J. Budrevičius, Ad: Bundonis.

Mrs. M. Cuthie, P. Čibas, Da
bulskis, R. Diržienė, Pr. Dulkė, 
A. Dvariškis, A. Gelgaudas, P. 
J. Gillis, J. Glaveskas, J. Gražu
lis, St. Grigula, J. Gubesta, Ant. 
Junčia.

Kašetienė, A. Kavaliauskas, 
Kavaliauskienė, Juoz. Kčenaičio 
šeima. Kazys Kundrotą, Kazys 
Leiga, Anna Levulis, Stasys Lu
koševičius, Pr. Lukša.

J. Mačys, Fr. Malukas su 
žmona, K. Matulevičienė, J. Ma
tusevičius, O. Matutienė, Mažei
ka, Mrs. A. Meltz, J. Merkienė, 
P. Mikalausko šeima, I. Mikolai- 
nienė, V. Mikolaitis, J. Miškinis.

Dr. J. S. Naujokaitis, P. P. 
'Juzė ir Pov. Paulauskai, M. Pa- 
dalskienė, Paračkauskai, And. 
Rabikauskas, Radzevičius, O. 
Raulinaitytė, Ražanauskas, P. 
P. Retikevičius, U. Romanienė, 
Edv. Rudnikas.

G. Samas, B. J. Schegaus, S. 
Satkus, J. Sescila, Pr. Švarnavi- 
čius, J. Simokaitis, Pr. Skvera- 
vičius, F. M. Skriduliai, Skurne- 
vičius, S.L.R.K.A. 135 kuopa, 
M. Stanionis, Stirna, J. Strogis, 
J. J. Stukas, J. šeštokas, S. 
Švėgžda.

Elz. Tarnauskienė, L. Tauje- 
nio šeima, Tiškevičiai, Urbelie- 
nė, D. Vaiciekauskas, V. ir M. 
Vaičiūnai, And. Vaišvila, T. Va
laičio šeima, J. Venclauskas, O. 
Vinikienė, O. Vizbarienė, And. 
Vlaras, B. A. Zinis, V. Žeman- 
tauskas, J. Žukauskas.

Po $4.00—J. Dulskis, T. Kubi
lienė, K. Laurinaitis, P. Satkus.

Po $3.00—O. Anzulienė, Bar- 
kienė, K. Eidukaitis, St. Gra
mas, P. Kučinskas, Ad. Kvarins- 
kas, J. Markūnas, Helen Meka- 
lainis, K. Mikelionienė, Petruliai, 
J. Sarskis, Mrs. Martha Stanko- 
witz, St. Subatienė, O. Sveika- 
tienė, Tulokai, O. Vaiciekauskie- 
nė, Marija ir pulk. Al. Valušiai, 
M. Vamis, Alg. Vizabara, Zavis- 
tanavičiai, žudžiai.

Po $2.00 — J. Antanavičius, 
Avižonis, K. Balkūnaitė, Boben, 
Fr. Brooks, J. Brundza, Bubavi- 
čienė, J. Elgin šeima, Emily 
Gerth, J. Gudiškis, J. Jakaitis, 
S. Jakupčioniai, N. Kabažinskas, 
kun. J .Kartavičius, St. Kazlaus
kas, M. Kazlauskienė, M. Kižytė, 
J. Kleikinskai, Kolaitis, B. Kulio 
šeima.

Kun. P. Lekešis, O. Leonavi
čienė, Liet. Vyčių 109 kuopa iš 
Great Neck, N. Y., P. Lokas, 
Lubinskas, M. Mikanskis, J. No- 
vitt, Pastomeckas, Paulauskai, 
J. Pepštas, Marcelė Putinienė, 
Ramanauskas.

P. Šalkauskas, J. Savage, W. 
J. Schultz, S. Stanikaitis su S. 
Mikaliūnu, Elz. Strolytė, Ks. 
Strumskis, J. Vitras, U. šešie- 
nė, šimulėnas, M. Širmulevičie- 
nė, Dr. Al. šliupaitė, Pr. šuipis, 
J. Tamošauskas, J. Tumasoniai, 
Vaiginiai, Ig. Valašinas, K. Več- 
kienė, J. Wezwick, M. Wezwick.

Daug aukojo po vieną dolerį.
Suregistruota pagal pavardes 

$7,476.57; suaukota bevardžiai 
$663.18. Viso aukų susidaro — 
ligi kovo 1 d. — $8,139.75.

Aukos tebepriimamos, ligi 
kvotos bus užpildytos. Čekius 
siųsti adresu:
Committee to Help Lithuania, 

3012 Woolworth Bldg., 
New York 7, N. Y.

Visiems aukotojams ačiū.
Lietuvai Gelbėti Vajaus
misija: Kun. K. Malakauskas, 

pirm., J. J. Stukas, sekr., 
Dr. Aldona Šliupaitė, ižd.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Ko-

IEŠKO

Ieškau Onos Bičkunienės-Ku- 
rauskaitės, seniai gyvenusios 
Brooklyne, N. Y. Yra svarbus 
reikalas.

Ona Blažunienė, 
172 Devon Terrace 

Kearny, N. J.

Ieškoma Juliaus Gurevičiaus, 
jo žmonos Zofijos Gurevičienės- 
Bekeraitės ir jų dukters Zofijos.

Ignas Gylys
N. 2510 Assembly Centre 

UNRRA Team 63
C/o 109 (R) Dėt.

Mil, Gov. B.A.O.R.

PARDUODAMI NAMAI
10 šeimų namas Williamsburge. 

Kaina 7,000 dol.
6 šeimų namas Bay Ridge. 

Kaina 15,000 dol.
4 šeimų namas su krautuve 

Williamsburge. Kaina 7,000 dol.
2 šeimų namas Richmond Hill. 

Kaina 11,000 dol.
1 šeimos namas New Hyde Park, 

N. Y. Kaina 13,400 dol.
Platesnių informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

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.

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y

KAINA UŽ APKIRPIMĄ TIK 75 CENTAI

D. Whitecavage, Savininkas

Šv. Onos parapijoj misijos lie
tuvių kalba prasidės kovo 26 d. 
7:30 vai. vakare, o užsibaigs ko
vo 30 d. 3:30 vai. popiet. Misi
jų mišios su pamokslu 9 vai. ry
tais.

Anglų kalba misijos prasidės 
sekmadienį kovo 30 d. 7:30 vai. 
ir užsibaigs balandžio 2 d. 7:30 
vai. vakare.

LANKĖSI WASHINGTON, 
D. C.

Rozalija Pankevičienė pra
leido keletą savaičių viešėda
ma Washingtone pas dukterį 
Bružienę, kuri susilaukė sū
naus. Grįždama parsivežė 
anūką, kuris Angelų Kara
lienės bažnyčioje pakrikšty
tas Vinco vardu. Kūmais bu
vo Vladas Pankevičius ir V. 
Bružo giminaitė. Emilija ir 
Vladas Bružai tebevieši pas 
tėvus ir dėkoja už krikštynų 
metu gautas dovanas.

Būdama Washingtone R. 
Pankevičienė aplankė klieri
ką K. Tumasonį ir dalyvavo 
ministerio Žadeikio sureng
tame Nepriklausomybės mi
nėjimo vakarėlyje, kuris pra
ėjęs labai jaukioj nuotaikoj. 
Ji dėkoja visiems Washing- 
toniečiams už malonų pri
ėmimą.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt darbus.

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

I I 
I I I I I

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kfl., 5000 Watte

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

TeL MArket 2-5360

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

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

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAMMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite:

PResident 2-4203

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

Advokatas
41-40 — 74f h Street

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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ŠALPOS KOMITETO PRANEŠIMAS Mūsų Apylinkėje Maspetho Žinios

Kovo 7 d. Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne, įvyko 
BALF Vajaus New Yorko ko
miteto susirinkimas. Vadovavo 
pirm. Dr. B. K. Vencius.

Dr. B. K. Vencius, nusakęs 
priežastis, dėl kurių komiteto 
sekr. Jonas Galminas negali daž
nai. į susirinkimus ateiti, prašo 
susirinkimo dalyvius protokolų 
raštininku išrinkti Stasį K. Lu
koševičių. Naujas sekretorius iš
rinktas vienbalsiai.

Pranešimuose Dr. B. K. Ven
cius skaito komiteto šalpos va
jaus viešą atidarymą, kuris įvy
ko 1947 metų sausio mėn. 26 d., 
Labor Lyceum salėj, Brooklyne, 
pilnai pavykusiu. Nors tos die
nos blogas oras ir sulaikė dau
gel žmonių nuo atsilankymo į 
parengimą, dalyvavo daug žmo
nių, kurie sudėjo dėl Lietuvos 
tremtinių nemažai aukų. Nors ir 
buvo jaučiamas dalyvių tarpe 
nepasitenkinimas dėl labai ilgai 
nusitęsusio parengimo, bet, sulig 
dalyvių skaičium, šalpos vajaus 
atidarymo daviniai yra puikūs ir 
pasekmės labai geros.

Finansų sekr. adv. Pr. Alek- 
sis išduoda iš to vajaus atidary
mo piniginę apyskaitą, pažymė
damas, kad parengimas pajamų 
davė $1,609.50, o išlaidų buvo 
$196.30. Pelno liko $1,413.20. Be 
to, vajaus atidarymo proga buvo 
gautos aukos nuo Maspetho lie
tuvių per kun. Joną Balkūną 
$1,000, Motuzų filmų vakaruose 
suaukota $243.09, lietuvių siuvė
jų veikėjų grupė $140, lietuvių 
siuvėjų 54 skyrius $500, ir kitos 
kiek mažesnės aukos buvo gau
tos nuo kitų asmenų ir draugijų 
kurios bus paskelbtos vėliau per 
spaudą. Iš viso BALF Vajaus 
New Yorko Komiteto sąskaiton 
šalpos vajaus atidarymo proga 
įplaukė $3,492.59.

Baigdamas savo pranešimą, 
adv. Pr. Aleksis nusiskundė, kad 
Labor Lyceum salė yra per 
brangi; už ją reikėjo užmokėti 
net $157.50, neskaitant visų ki
tų priedėlių, už kuriuos reikėjo 
atskirai dar mokėti, kas dėl to
kio parengimo sudaro gana daug 
išlaidų.

Dr. B. K. Vencius praneša, 
kad dabar šalpos vajaus New 
Yorko valst. kvotos sąskaitoje 
jau yra apie $8,000, ir kad, ne
žiūrint didelių pastangų, Labor 
Lyceum salės pigiau gauti ne
galėjo.

Pirmininko ir finansų rašti
ninko pranešimai priimti su pa
dėka.

Toliau Dr. B. K. Vencius iškė
lė sumanymą tuojau surengti 
kokį nors bazarą ar kitas kokias 
nors pramogas. Jis primena su
sirinkimui apie Operetės chorą, 
kuris yra pasižadėjęs šalpos fon
do naudai vakarėlį surengti.

Taip pat dar pirmininkas pra
neša, kad jis vėl kalbėjosi su 
Lietuvos Žydų Sąjungos pirmi
ninku Dr. Sudarkiu, kad jie 
mums kiek patalkininkaus.

Petras J. Montvila praneša, 
kad Cypress Hills BALF skyrius 
kovo mėn. 28 d. rengia pas Mi
kalauskus prakalbas, kurių me
tu tikimasi kiek ir aukų gauti; 
grab. P. W. Shalins savo skelbi
mo laiką per Stuko lietuvių radi
jo valandą paaukojo šalpos va
jaus reikalams. Be to, tikimasi, 
kad siuvėjų unija, gal ir vėl kiek 
šalpos vajui paaukos.

Susirinkimo dalyviai iškėlė 
pageidavimą, kad tie lietuviai, 
kurie savo namuose surengia ko
kias nors varduvių pokylius, mi
ni savo vedybinio gyvenimo ju
biliejus, suruošia šaunias “sur- 
prizo” pramogas ar kitokius pa
rengimus padaro, atsimintų ir 
badaujančius Europoj savo tau
tiečius ir jiems sušelpti nors ma
žą dalelę gauto pelno paaukotų, 
arba rinklevėlę susirinkiusiųjų 
tarpe padarytų, ir tuo būdu at

liktų labai didelį, gerą, naudingą 
ir krikščioniškai visuomenišką 
darbą.

Daugiau lėšų sukelti, adv. Pr. 
Aleksis pasiūlo leisti laimėjimui 
automobilių.

Stella čaraškaitė siūlo daryti 
piniginį laimėjimą ir tuo būdu 
surinkti kokius du ar tris tūk
stančius dolerių.

Tie pasiūlymai svarstomi ir 
nagrinėjami. Komisijon išrinkti 
adv. Pr. Aleksis, St. čaraškaitė 
ir P. Kubilius, kurie sekančiame 
susirinkime tuo reikalu padarys 
pranešimą.

Toliau buvo kalbama apie ba- 
zaro surečĘgimą. J. Valaitis pa
siūlo išrinkti komisiją, kurion iš
rinkta adv. Pr. Aleksis, P. Kubi
lius ir P. J. Montvila.

Adv. Pr. Aleksis ir Juozas 
Kčenaitis siūlo šalpos vajaus rei
kalui vėl padaryti didelį paren
gimą su prakalbomis ir šokiais. 
Nutarta balandžio 27 d. ar ge
gužės 4 d. surengti koncertą, 
kurio surengimu ir salės suradi
mu rūpinsis adv. Pr. Aleksis, S. 
K. Lukoševičius ir P. J. Montvi
la. Numatyta paimti vieną iš šių 
salių: Arion, Apreiškimo, Trans
figuration, Webster Hall ar La
bor Lyceum.

Baigiantis susirinkimui, Juo
zas Kčenaitis pridavė nuo 
Bronx lietuvių draugijų BALF 
vajaus fondui $48.75 auką.

Sekantis komiteto posėdis nu
tarta šaukti, kai bus reikalas.

BALF Vajaus N. Y. 
Komiteto Valdyba.

ATVYKO 16 LIETUVIŲ IŠ 
VOKIETIJOS

Kovo 14 d. į New Yorką at
plaukusiu laivu SS. Marine 
Flasher iš Bremerhaven, Vokie
tijos, tarpe kitų tremtinių atvy
ko ir šešiolika lietuvių:

Albina Abraitytė, Rūta Ditri- 
chaitė, Algirdas ir Ringailė Gus
taičiai, Juozas Kazlauskas, bro
liai Zigmas ir Kazys Lakačaus- 
kai. Jonas Mickevičius. Marė Mi- 
siukaitė, Valerija Petkevičienė 
su sūnum Petru, Pranas Sitavi- 
čius.

Vincas J. Šlikas, Petras Vi- 
čius, Ieva Juodgudienė ir Kazys 
Pilelis, aštuonerių metų našlai
tis.

Atvykusius pasitiko giminės, 
draugai ir Lietuvos Gen. Konsu
lo New Yorke Attache A. Simu
tis, kuris padėjo su formalumais.

L. G. K.

• Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Providence klebonas, buvo atvy
kęs New Yorkan.

• Algirdas ir Ringailė Gustai
čiai, kovo 14 d. atplaukę iš Vo
kietijos, apsistojo Brooklyne. Al. 
Gustaitis yra rašytojas, artimas 
“Amerikos” bendradarbis.

• Patricia Beverage - Jurge- 
liūtė kovo 15 d. išrinkta nauja 
BALF centro iždininke.

• Matas Zujus, “Garso” re
daktorius, kovo 15 d. lankėsi 
“Amerikos” įstaigoje. Buvo at
vykęs į BALF direktorių tary
bos posėdį.

• Stepo Zobarsko šeima apsi
gyveno Waterbury. Jis turi pa
rašęs naujų kūrinių.

• Lietuvių Diena šioje apylin
kėje bus liepos 4 d. Dexter par
ke.

• Kazys Baltramaitis lietuvių 
tremtinių reikalais kovo 18 d. 
lankėsi Augusta, Me.

• SLRKA 115 kuopos meti
nės mišios bus šv. Jurgio bažny
čioje kovo 30 d. 9 vai. ryte. Po 
to bendri pusryčiai.

• Polyna Stoškiūtė, kovo 23 
d. dainuos per radijo, Hildegarde 
programoje.

Apreiškimo 
Parapija

Jaunimui rekolekcijos, veda
mos anglų kalba pasibaigė. Jos 
labai daug jaunimo sutraukė, 
bažnyčia visuomet buvo pilna. 
Rekolekcijas vedė iškalbus kun. 
Walter Masiulis. Jo pasiklausy
ti susirinkdavo jaunimo ir iš ki
tų parapijų. Reikia džiaugtis, 
kad gavėnios metas taip jauni
mą nuteikė. Ypač dėkoti reikia 
kun. W. Masiuliui už įdomų re
kolekcijų pravedimą.

Kovo 16 d. Moterų Sąjungos 
suruoštas laimėjimų vakaras, 
tremtiniams paremti, buvo labai 
pasekmingas. Gražių dovanų pa
aukojo: kun. J. Balkūnas, Kivi- 
tienė, Zabeckienė, Stella Smith, 
Liziūnienė, Jocienė, Karsokienė, 
Bagočiūnienė, Savickienė, J. 
Skarulienė, Gedvilienė, Klaščie- 
nė, Višniauskienė, Paškauskienė 
iš Morkūnienė.

Rengimo komitetas dėkoja 
visoms sąjungietėms, kurios pa
rengimui pasidarbavo ir visiems 
atsilankiusiems.

Šiuo metu vyksta rekolekci
jos lietuvių kalba, merginoms, 
moterims ir vyrams. Rekolekci
jas veda kun. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M. Jo gabumu vesti re
kolekcijas visi stebisi. Tikimasi, 
kad į šias rekolekcijas pradės 
lankykis ir daugiau vyrų. Pamal
dos ir konferencijos prasideda 
7:30 vai. vakare. Visi kviečiami 
pasinaudoti šiomis rekolekcijo
mis.

FEDERACIJOS NARIAMS

New Yorko Federacijos aps
krities susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 28 d., 7:30 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos že
mutinėje salėje.

Visi draugijų ir kuopos atsto
vai ir katalikų veikėjai prašomi 
susirinkti. Yra svarbių reikalų.

Apskr. Valdyba.

Vyčių susirinkimas
Kovo 23 d., 3 vai. popiet, pa

rapijos mokyklos patalpose, į- 
vyks Lietuvos Vyčių 41 kuopos 
susirinkimas. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti ir atsivesti drau
gus, nes šiuo metu vyksta naujų 
narių vajus. Taip kviečiami visi 
jauni, kurie interesuojasi vyčių 
veikimu.

Šv. Jurgio Parapija

GERIAU VĖLAI, NEGU 
NEKADA .

Pereitą sekmadienį buvo gra
žiai pagerbtas klebonas kun. K. 
Paulionis. Seserys pranciškietės 
su vaikučių mokyklėle tam tiks
lui paruošė gražią programėlę.

Dirbo Pažarui
Dar keletas vardų, kurie per 

klaidą nepateko į pereitos savai
tės korespondenciją. Šios mote
rys per visas tris dienas “Ame
rikos” bazare prisidėjo nenuil
stamai: F. Kurienė, R. Nedzins- 
kienė, O. Černiauskienė, A. Jo
cienė, Raubienė ir iš Brooklyno 
Gražienė. Nuoširdus joms ačiū!

Vaidinimas
Štai ir vėl pasirodys choristės 

scenoje, bet šį kartą Šv. Onos 
choras dalyvaus parengime. Ver
bų sekmadienį abu chorai išpil
dys krikščionių gyvenimo dra
mą “Piloto Duktė.” Vadovauja 
varg. Ant. Visminas, kuris rū
pestingai veda pratybas.

Vaidins įpratę, žinomi as
mens, kaip Ražickaitė, Matulio- 
nytė, Cerebiejūtės ir Brady; pa
sirodys ir ponios Bitter (Žemai
tytė), Kulienė, Sidtis, Brady, 
Wassel, O’Donnell, Visminas ir 
daugiau.

Visus kviečia atsilankyti į šį 
vakarą. Klebonas, vargoninin
kas ir chorai. Neužmirškite Ver
bų sekmadienį, kovo 30 d., 7:30 
vai. vakare. Įžanga 75 centai.

“Nytė”

Angelų Karalienes 
Parapija

Kovo 23 d. 11 vai. mišių metu 
prasidės 40 valandų atlaidai. 
7:30 vai. vakare bus iškilmingi 
mišparai.

Pirmadienį ir antradienį Švč. 
Sakramentas bus išstatytas 6 
vai. ryte. Iškilmingos mišios 9 
vai. ryte. Mišparai 7:30 vai. va
karais.

Sekmadienio ir pirmadienio 
vakarais bus daug svečių kuni
gų. Parapijiečiams bus proga at
likti Velykinę.

Amžinojo Rožančiaus draugi
ja šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu eis bendrai prie šv. Komu
nijos.

Susirinkimas bus kovo 26 d. 
tuojau po vakarinių pamaldų. 
Visos narės prašomos būtinai 
dalyvauti. Pasitarsim apie ba
landžio 13 d. parengimą.

O. Sijevičienė, pirm.

MIRĖ M. ŠEŠKAS

Nors bazaras jau senai baigė
si, bet dar aukos plaukia, šią sa
vaitę gauta:

Po $2.00—Joseph Marshall, 
Lake Worth, Fla., O. Zajankaus- 
kaitė, Brooklyn, N. Y.

Po $1.00:—kun. J. čepukai- 
tis, Miami, Fla., Pov. Kyrius, 
Brooklyn, N. Y., D. Norvilą, 
Ozone Park, N. Y., J. Ungurai- 
tis, Brooklyn, N. Y., J. Markū
nas, Brooklyn, N. Y., Jurgis Bal
trušaitis, Brooklyn, N. Y.

Jie sako: “Mes irgi norime 
prisidėti prie “Amerikos” rėmė
jų. Kad ir pavėluotai, siunčiame 
savo paramą, tikėdamiesi, kad 
geriau vėlai, negu niekada.”

Visiems mes dėkojame už jų 
gražius linkėjimus ir paramą.

Metinės rekolekcijos prasidės 
ateinantį pirmadienį, kovo 24 d. 
7:30 vai. vakare, kurias ves mi- 
sijonierius marijonas. Anglų kal
boje tas pats misijonierius duos 
3-jų dienų rekolekcijas kovo 31 
d., balandžio 1 ir 2 dieną.

Šį sekmadienį klebonas veš 
(savo lėšomis) apie 50 asmenų 
daugiausia mokyklos jaunimo, 
pamatyti vaidinimo apie Kris
taus kančią.

Lietuvių Radijo Vakarinės

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

AD. JEZA VITAS
Muziko* Dir.

J. P. GINKUS 
498 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Parapijos margučių balius, 
kaip paprastai įvyks per atvely
kį. Tai įdomiausias parapijos pa
rengimas. Už gražiausius mar
gučius bus teikiamos dovanos.

Kviečiami atsilankyti į šį pa
rengimą ir iš kitų parapijų žmo
nės. Gros puiki muzika.

Į BALF fondą aukos plaukia. 
Taip pat renkamos ir drapanos. 
Nedidelius ryšulius prašome at
nešti į bažnyčią prie kolektorių. 
Kaip drapanos, taip ir pinigai, 
labai yra reikalingi pabėgėliams 
iš Lietuvos, nes dabar jie tik au
komis išlaikomi. Kas tik gali, 
aukokite BALF fondui drabu
žiais ir pinigais.

PAIEŠKO
Ieškau Antano Galkausko, gy

venusio 139 Market St., Scran
ton, Pa.

Emilia Žitkus,
1839 E. 90 St., No. 8

Cleveland 6, Ohio

Kovo 16 d. Unity ligoninėje, 
Brooklyne, mirė 50 metų am
žiaus sulaukęs Mikas šeškas. 
Buvo nevedęs. Ilgesnį laiką gy
veno pas Zupkus, 707 Lenox 
Rd., Brooklyne. Paskutiniu lai
ku buvo apsigyvenęs pas Šim
kus, East New Yorke.

Velionis, Amerikoje, nepaliko 
artimesnių giminių, o tik nema
žą turtą—42 šeimynų namą 
Ozone Park, L. I. ir keletą de
šimčių tūkstančių dol. pinigais. 
Kadangi testamento nepadarė, 
tad palaidotas kukliai, o pinigai 
laukia paveldėtojų.

Po gedulingų pamaldų Kara
lienės Angelų bažnyčioje velio- 
nies šeško palaikai palaidoti šv. 
Jono kapuose, kovo 20 d. Lai
dotuvėmis rūpinosi grab, .šalins- 
kas. J. P. M.

IEŠKO

Lietuvai Gelbėti 
Aukos
(Tęsinys))

Po $5.00—P. Augustino šei
ma, K. Bagdonas, Bagdonienė,
I. ir Pr. Bajorai, J. Baranaus
kas, Baranauskienė, V. Bartkus, 
K. Basanavičius, O. Bekerienė, 
Bentavičius, D. Boris, Constance 
Bryan, Ona ir Antanas Bubniai,
J. Budrevičius, Ad: Bundonis.

Mrs. M. Cuthie, P. Cibas, Da
bulskis, R. Diržienė, Pr. Dulkė, 
A. Dvariškis, A. Gelgaudas, P. 
J. Gillis, J. Glaveskas, J. Gražu
lis, St. Grigula, J. Gubesta, Ant. 
Junčia.

Kašetienė, A. Kavaliauskas, 
Kavaliauskienė, Juoz. Kčenaičio 
šeima. Kazys Kundrotą, Kazys 
Leiga, Anna Levulis, Stasys Lu
koševičius, Pr. Lukša.

J. Mačys, Fr. Malukas su 
žmona, K. Matulevičienė, J. Ma
tusevičius, O. Matutienė, Mažei
ka, Mrs. A. Meltz, J. Merkienė, 
P. Mikalausko šeima, I. Mikolai- 
nienė, V. Mikolaitis, J. Miškinis.

Dr. J. S. Naujokaitis, P. P. 
'Juzė ir Pov. Paulauskai, M. Pa- 
dalskienė, Paračkauskai, And. 
Rabikauskas, Radzevičius, O. 
Raulinaitytė, Ražanauskas, P. 
P. Retikevičius, U. Romanienė, 
Edv. Rudnikas.

G. Samas, B. J. Schegaus, S. 
Satkus, J. Sescila, Pr. Švarnavi- 
čius, J. Simokaitis, Pr. Skvera- 
vičius, F. M. Skriduliai, Skurne- 
vičius, S.L.R.K.A. 135 kuopa, 
M. Stanionis, Stirna, J. Strogis, 
J. J. Stukas, J. šeštokas, S. 
Švėgžda.

Elz. Tarnauskienė, L. Tauje- 
nio šeima, Tiškevičiai, Urbelie- 
nė, D. Vaiciekauskas, V. ir M. 
Vaičiūnai, And. Vaišvila, T. Va
laičio šeima, J. Venclauskas, O. 
Vinikienė, O. Vizbarienė, And. 
Vlaras, B. A. Zinis, V. Žeman- 
tauskas, J. Žukauskas.

Po $4.00—J. Dulskis, T. Kubi
lienė, K. Laurinaitis, P. Satkus.

Po $3.00—O. Anzulienė, Bar- 
kienė, K. Eidukaitis, St. Gra
mas, P. Kučinskas, Ad. Kvarins- 
kas, J. Markūnas, Helen Meka- 
lainis, K. Mikelionienė, Petruliai, 
J. Sarskis, Mrs. Martha Stanko- 
witz, St. Subatienė, O. Sveika- 
tienė, Tulokai, O. Vaiciekauskie- 
nė, Marija ir pulk. Al. Valušiai, 
M. Vamis, Alg. Vizabara, Zavis- 
tanavičiai, žudžiai.

Po $2.00 — J. Antanavičius, 
Avižonis, K. Balkūnaitė, Boben, 
Fr. Brooks, J. Brundza, Bubavi- 
čienė, J. Elgin šeima, Emily 
Gerth, J. Gudiškis, J. Jakaitis, 
S. Jakupčioniai, N. Kabažinskas, 
kun. J .Kartavičius, St. Kazlaus
kas, M. Kazlauskienė, M. Kižytė, 
J. Kleikinskai, Kolaitis, B. Kulio 
šeima.

Kun. P. Lekešis, O. Leonavi
čienė, Liet. Vyčių 109 kuopa iš 
Great Neck, N. Y., P. Lokas, 
Lubinskas, M. Mikanskis, J. No- 
vitt, Pastomeckas, Paulauskai, 
J. Pepštas, Marcelė Putinienė, 
Ramanauskas.

P. Šalkauskas, J. Savage, W. 
J. Schultz, S. Stanikaitis su S. 
Mikaliūnu, Elz. Strolytė, Ks. 
Strumskis, J. Vitras, U. šešie- 
nė, Šimulėnas, M. Šinmulevičie- 
nė, Dr. Al. šliupaitė, Pr. Šuipis, 
J. Tamošauskas, J. Tumasoniai, 
Vaiginiai, Ig. Valašinas, K. Več- 
kienė, J. Wezwick, M. Wezwick.

Daug aukojo po vieną dolerį.
Suregistruota pagal pavardes 

$7,476.57; suaukota bevardžiai 
$663.18. Viso aukų susidaro — 
ligi kovo 1 d. — $8,139.75.

Aukos tebepriimamos, ligi 
kvotos bus užpildytos. Čekius 
siųsti adresu:
Committee to Help Lithuania, 

3012 Woolworth Bldg., 
New York 7, N. Y.

Visiems aukotojams ačiū.
Lietuvai Gelbėti Vajaus Ko
misija: Kun. K. Malakauskas, 

pirm., J. J. Stukas, sekr., 
Dr. Aldona Šliupaitė, ižd.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

M
Ti

Sž
Pi
Ki

Ieškau Onos Bičkunienės-Ku- 
rauskaitės, seniai gyvenusios 
Brooklyne, N. Y. Yra svarbus 
reikalas.

Ona Blažunienė,
172 Devon Terrace 

Keamy, N. J.

Ieškoma Juliaus Gurevičiaus, 
jo žmonos Zofijos Gurevičienės- 
Bekeraitės ir jų dukters Zofijos.

Ignas Gylys
N. 2510 Assembly Centre 

UNRRA Team 63
C/o 109 (R) Dėt.

Mil, Gov. B.A.O.R.

PARDUODAMI NAMAI
10 šeimų namas Williamsburge. 

Kaina 7,000 dol.
6 šeimų namas Bay Ridge. 

Kaina 15,000 dol.
4 šeimų namas su krautuve 

Williamsburge. Kaina 7,000 dol.
2 šeimų namas Richmond Hill. 

Kaina 11,000 dol.
1 šeimos namas New Hyde Park, 

N. Y. Kaina 13,400 dol.
Platesnių informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

į Tel. EVergreen 4 - 7142 $

S SALDAINIŲ PALOCIUS J 
5 GERIAUSIOS RŪŠIES A
x Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate f)
Y PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas §
X AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 7 
a riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: v

5 Juozas Ginkus j
X 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 4
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Jersey City, N. J.
Šv. Onos parapijoj misijos lie

tuvių kalba prasidės kovo 26 d. 
7:30 vai. vakare, o užsibaigs ko
vo 30 d. 3:30 vai. popiet. Misi
jų mišios su pamokslu 9 vai. ry
tais.

Anglų kalba misijos prasidės 
sekmadienį kovo 30 d. 7:30 vai. 
ir užsibaigs balandžio 2 d. 7:30 
vai. vakare.

LANKĖSI WASHINGTON, 
D. C.

Rozalija Pankevičienė pra
leido keletą savaičių viešėda
ma Washingtone pas dukterį 
Bružienę, kuri susilaukė sū
naus. Grįždama parsivežė 
anūką, kuris Angelų Kara
lienės bažnyčioje pakrikšty
tas Vinco vardu. Kūmais bu
vo Vladas Pankevičius ir V. 
Bružo giminaitė. Emilija ir 
Vladas Bružai tebevieši pas 
tėvus ir dėkoja už krikštynų 
metu gautas dovanas.

Būdama Washingtone R. 
Pankevičienė aplankė klieri
ką K. Tumasonį ir dalyvavo 
ministerio žadeikio sureng
tame Nepriklausomybės mi
nėjimo vakarėlyje, kuris pra
ėjęs labai jaukioj nuotaikoj. 
Ji dėkoja visiems Washing- 
toniečiams už malonų pri
ėmimą.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

gBilIlIBIIIIIBIUBIIIIIBIIIlIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIiilg

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

g IMPORTUOTU LIKERIU |
KRAUTUVE

■ 102 GRAND STREET g
| BROOKLYN 11, N. Y. g

EVergreen 7-4829 
"BII»IBIUIHIlillBIUllBlllllBlllllBllillBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIUIBUIl£

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

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

5

f

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

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO m IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

I

4

1

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

»
*4

I
HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA
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