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IŠ KANADOS LIETUVIU GYVENIMO 4-

MONTREAL 
VYTAUTO KLUBAS 

Sausio 22 d. Vytauto Klubas 
suruošė savo metinę vakarienę, 
j kurią, kaip paprastai, atėjo 
daug žmonių. Į klubo vadovy
bę seniau buvo įsiskverbusių 
komunistų, bet pereitais rinki
mais jie iššluoti lauk. Tikima
si, dabar klubas pradės domė
tis ir kultūra, ne vien gėrimų 
pardavimu. Geri ženklai yra 
suorganizavimas naujo choro 
ir Jaunimo ratelio. 

MOTERŲ DRAUGIJOS 
JUBILIEJUS 

Sausio 16 d. šv. Elzbietos 
moterų draugija minėjo savo 
30 metų sukaktį ir paruošė 
gražią vakarienę, vadovaujant 
pirmininkei Onai Motuzienei. Į 

TRIUKŠMAS DĖL 
REDAKTORIAUS 

Sausio 9 d. įvyko vietos Ka
nados Tarybos skyriaus labai 
triukšmingas susirinkimas, ku
riame pasirodė stiprios kritikos 
tiems, kurie, katalikų ir tauti
ninkų neatsiklausę, .veik slap
tomis ir užkulisiniais būdais pa
kvietė "Nepr. Lietuvai" redak
torium liaudininką J. Kardelį. 
Susirinkimas tiek įsisiū b a v o, 
kad net keitė du pirmininkus ir 
i š s i s k i r s t ė  n i e k o  n e n  u t a r ę s .  
žmogus, kuris dabartinę "N. 
Lietuvą" ant kojų pastatė ir 
laikraštį išaugino, Pr. Rudzin-
skas, pasitraukė iš pareigų. 

MIRĖ J. KLEIZA 
Mirė senas montrealietis J. 

Kleiza, 70 metų amžiaus. Jis 
čia gyveno nuo 1905 metu ir 

sis 
, , » i . 

Detroit, Mich*, Naujienos 

vakarienę atėjo klebonas kun.! išauklėjo du sūnus ir dvi duk-
J. Bobinas, kun. A. Vilkaitis, 
tėvas jėzuitas J.( Kulbis ir nau
jas "N. Liet.*' redaktorius J. 
Kardelis. 

A. TAMOŠAITIENĖ 
GARSINA LIETUVIUS 

Pernai iš Vokietijos atvyku
si liaudies rankų darbų žinovė 
prof. A. Tamošaitienė labai 
daug padarė išgarsinti lietuvių kas. 
vardui Montreale. Ji įkūrė sa
vo studiją YMCA name ir pri
traukė arti 30 lietuvaičių mo
kytis gražiai austi mūsų tauti
nius išdirbinius. Quebeco pro
vincijos palaikoma Rankdarbių 
Draugija suruošė "naujų kana
diečių" rankdarbių parodą, ku
rioje dalyvavo lietuviai, estai, 
latviai ir ukrainiečiai. Lietuvių 
skyrius buvo pilniausias ir link
smiausias, nes įspūdį darė sa
vo šviesiomis, optimistin ė m i s 
spalvomis. 

Tamočaitienė gavo pirmą do
vaną, o jos 

teris. 

TURIME NAUJŲ JĖGŲ 
Tarp naujakurių Montreale 

jau turime: istorijos prof. A. 
Šapoką, teisininką dr. S. Dauk
šą, gydytojus dr. Sulmį, dr. Pa-
vilioni, dr. Songailą ir kelis ki
tus inteligentus, čia gyvena ir 

BROOKLYN, N. Y. 
MUSŲ ORGANIZACIJOSE 
Metiniuose organizacijų susi

rinkimuose perrinktos naujos 
bei paliktos senosios valdybos 
kitų metų terminui. 

Vietos Tautininkų Klubo mė
nesiniame susirinkime sausio 
14 d. senoji klubo valdyba per
rinkta ir šiems metams. Pirm. 
K. Lesevičius, vice pirm. S. 
Volskis, sekr. Pr. Narvydas, 
ižd. A. Lelis, finansų sekr. J. 
Jakulevičius, klubo teisių sau
gotojas J. Sagys, klubo reika
lų vedėjas S. Volskis, jo padė
jėjai J. Andriuškevičius ir J. 
Gudelis. 

Klubas planuoja įsigyti nuo
savas patalpas. Tam reikalui 
gauta eilė pasižadėjimų suteik
ti paskolų. § 

Lietuvių legionierių Dariaus-
Girėno 1-o Posto valdyba išrin
kta ši: posto vadas P. Mikalau
skas; padėjėjais Pr. Venys ir 
A. Povilanskas; adjutantas V. 

^ ĮKURDINIMO KOMITETO ] 
PRAMOGĖLĖ 

Sausio 23 d. P. KerSatiskle-
nės namuose, 14803 Parkeside 
avenue, buvo paruošta Tremti
niams Įkurdinti komiteto pra
mogėlė. Pramogą suruošė ko
miteto narės, tų namų šeimi
ninke Keršanskienė ir Kašelio-
nienė. Pramogėlės tikslas su
kelti lėšų apmokėti keliones at
vykusiems tremtiniams iš New 
Yorko į Detroitą ir Michigan 
valstijos ūkius. 

Svečių susirinko arti šimto. 
Dalyvavo didžiuma ir naujai 
atvykusių. 

Rengėjos paruošė ir laimėji
mus. šį kartą ir man laimės ži
burėlis suspindėjo — laimėjau 
dovanėlę. Po žaidimo svečiai 
buvo malonių šeimininkių ir 
rengėjų pavaišinti, o ant galo 
ir muzika atsirado ir valsas 
pradėjo suktis.. 

Kadangi dovanėlės buvo su
aukotos, tai nors ir kukli įžan
ga, pelno gražaus liko. 

Rengėjoms padėkojo Įkurdi-
Vyšnius; teisėjas adv. K. Jur- nimo Komiteto pirmininkas To

tus inteligentus. Cia gyvena ir|g^ja; kapelionas C. Kubilius; į mas Dambrauskas už jų gražu 
poetas-rašytojas J. Neverdaus- v-|iav^ prižiūrėtojais A. Povi-1 pasidarbavimą. Norėčiau, kad 

V. 

Daugiau tokiu! 
lanskas ir J. Šimonis; tvarkda
rys K. šimanskas; posto ūkve
dys V. Kuras. 

Posto patalpos — 158 Grand 
Street, Brooklyne. 

Brooklyno Lietuvių Piliečių 
Klubo pirmininku paliktas C. Šiomis dienomis BALF gavo į - . ,. 

tokio turinio laišką iš gerb. z. j Kreivėnas, sekr • • ' 
Jankausko, 2029 Brandy wine mo skyriaus direktorių pirm. 
street Philadelphia Pa., kurio .Ali K)ubo 

ištrauką c,a paduodame: I J ̂  

...Siunčiu BALFo fondan j lauskas, vietoje adv. St. Brie-
$25 lietuvių tremtinių gyvybi- džio. Maspetho Liet. Auditori
niams reikalams gelbėti. Nega- jos pirmininko pareigas vėl 

:nė gavo pirmą do- j liu užmiršti tų lietuvių trem-1 pergmg pr> Jočys. 
. mokines kelias ki- jtyje. kurie neturi giminių bei Lietuvių Siuvėjų 54-to Loka-

tas. Parodą atidarant, tam tik-;pažįstamų. Tokiems savo auką . i i i|lku arinktas J. Ža
ra šokėju prune publikai paro- atiduodu, nesigilinant i « .įH'° P»mmlnKU 

A -  įiefnvkun li'iiidies šokiu [tikinimus bei religiją. Noreda-1 veckas. ... de lietuviškų liaudies šokių. ^ ^ labdaros įstai-1 SLA 38-os kuopos pirminin-
• „ ga lygiai tarnautų ir gelbėtų j — J. Glaveckas, pagelbinin-

DAR VIENAS LIETUVIS visus lietuvius, kuriems labiau- ^ gt Volskis sekr. V. Radze-
POLICIJOJE jsia pagalba reikalinga, linkiu 

Veikėjų J. Paznokų jaunas visiems šiame sunkiame šalpos 
sūnus Juozas, galiausia, atsie- darbe geyos sveikatos ir ištver
ki savo tikslą ir, kvotimus iš
laikęs, paskirtas Montrealo po
licininku. Jis jau šeštas lietu
vis vietos poljpijoje. 

mes. 

V1C1U s. 

SUSIŽIEDAVO 
Šios kolonijos žymių veikėjų 

Kad daugiau tokių butų, tai ir biznierių Onos ir Juozo Gin-
mūsų tremtinių vargai tikrai; kų vienturtis sūnus Juozukas 
sumažėtų ir jų emigracija pa- susižiedavo su Petronėle Buli-

\r a f T ir»Q niįvnc lengvėtų. Sekite tokius gražius j konyte, gražia ir patriotinga 
„  i r  ; .  . v , . ,  .  .  j  pavyzdžius ir siųskite aukas lietuvaite. 

aig v. z ui unas is ei o 1 
neaticleli0dam! :  • į Jaunųjų vestuvės numatoma 

naujas kompozicijas-dainas cho-j | . , 2q , k . b 

rui ir solo. Seniau jo išleisto- United Lithuanian Relief Fund į j / ' , . • ' . . i . . 4 . i be abeio, vienos is gražiausiu sios dainos turi gero pasiseki- of America, inc. j . . - . t- i • ,^ J  'lietuviškų vestuvių Brooklyne. mo ir yra mėgiamos Kando.] e! 10a Grand Stieet, 
ir USA. | Brooklyn 11, N. SPECIALI0S RADIJO 

PROGRAMOS 
Kalėdų ir Naujų Metų šven

čių proga, Lietuvių Radijo Dr-
ja, vedama J. Ginkaus, trans
liavo ilgas ir gražias progra
mas. 

Programose dalyvavo teno
ras A. Vasiliauskas, Harmoni
jos Merginų ansamblis, Trem
tinių grupė, vad. dailininko V. 
Vijeikio išpildė "Specialią ke
lionę į Lietuvą", muzikai J. 
Dirginčius, V. Benderis ir J. 
Vedegys, programos garsinto
jai V. Ubara, Ad. Jezavitas ir 
pats programų leidėjas J. Gin* 
kus. 

Lietuvių Radio Dr-ja gyvuo
ja jau 18 metų. 

pasidarbavimą. Norėčiau, kad 
rengėjos priimtų ir rnano pa
dėką, kaip nuo vienos komite
to narės. 

SUNKIAI SERGA 
ROŽĖ STANKIENĖ 

Jau kelintas mėnuo, kaip sun
kiai serga Rožė Stankienė. jos 
ligos priežastis, pereitų metų 
automobilio katastrofa. Jai ir 
jos dukrelei Onutei buvo sulau 

RADIJO KLUBO KONCERTAS 
Jau šį sekmadienį, sausio 30-

tą, įv^ks Amerikos Lietuvių 
Balso radijo klubo koncertas ir 
balius buvusioje lietuvių salė
je. Kiek girdėti, visi rengiasi 
dalyvauti, tad nebūkite vieni 
iš tų, kurie pasiliks namie. Gir
dėsite gražias lietuviškas dai
nas ir melodijas, kurias atliks 
jauni lietuviai artistai. Girdė
site talentingus januolius, Fr. 
Janeek — piano solistą ir Geor
ge Kudirką —* akordionistą. 
Matysite šokėją — Elinore Sli-
yinskas. Linksmins tamstas ra
dijo choro solistai: jaunametė 
Valencia Stapul (Stapulionytė), 
sopranas, Agatha Joy (Juod-
snukytė), altas, Ralph Valatka, 
tenoras, ir kiti duetai, kvarte
tai, merginų ansamblis, vyrų 
choras ir pats Amerikos Lietu
vių Balso radijo choras, kurį 
koncertui prirengė gabi choro 
pianistė, Helen Dailyda ir pro
gramų vedėjas R. Valatka. 

Tamstos ir pasilavinkit bal
sus, nes, kaip ir kiekviename 
radijo klubo koncerte, bus pu
blikos dainavimas. 

Koncertui pasibaigus bus šo
kiai ir pasilinksminimas abie
jose salėse. 

Viršutinėje salėje gros po
pu liarė Stark orkestrą, o že
mutinėje — smagi lietuviška 
Jim Butkis orkestro muzika. 
Įžanga tik $1, šokiams — 75c. 

NAUJA BAŽNYČIA 

Worcester, Mass. 
{SPUDINGAS VAKARAS 
Sausio 22-ą Lietuvių Klubo 

salėje įvyko Lietuvių Veteranų 
posto vėliavos įteikimo iškil
mės. Gausingai susiringę sve
čiai pergyveno giliai jaudinan
čius, iškilmingus ifr gražijis mo
mentus. 

Iškilmes atidarė miesto tary
bos narys Juozas Grigaitis, pa
sakydamas rimtą, turiningą ir 
momentui pritaikytą kalbą, ku
lią šalia salėj. susirinkusių sve
čių, išklausė uniformuoti vete
ranai, įžengusieji į salę kariš
kių žingsniu, lydimi dviejų gin
kluotų karių-veteranų. 

Du veteranai nešė Amerikos 
ir veteranų vėliavas. » 

Į sceną įėjo trys moterys, 
vaizduojančios: lietuvių tautą 
(tautiniame lietuviškame kos
tiume), Ameriką ir Lietuvą. 

Gražus buvo momentas, ka
da "Tauta" padavė "Lietuvai" 
mūsų trispalvę vėliavą, kurią 
"Lietuva" perdavė "Amerikai", 
o iš jos rankų priėmė ją vete
ranai. , 

Amerikos ir veteranų vėlia
vos ir ginklai sveikino naujai 
įteiktą vėliavą. Po tos gražios 
c e r e m o n i j o s  D i r v e l i e n ė  v e d ė  
Amerikos ir Lietuvos himnus 
akompanuojant šalaviejutei ir 
Salasevičiui. 

Pažiūrėjau į susirinkusių vei-

MIAMI,. FLA. 
VIEŠI PAS SAVO SESERĮ 

Metropolitan operos daininin
kės Polynos Stoska motina, Pet
ronėlė Stoska, atostogauja Čia 
pas savo seserį, Mrs. Julia Sty
les. Jos abi paeina iš Worces
ter, Mass., kur gimė ir augo 
dabartinė Metropolitan Operos 
žvaigždė Polyna. 

Abi šios seserys yni- veiklios 
lietuvės, remiančios lietuvių ir 
Lietuvos reikalus. Jos kilusios 
nuo Suvalkų Kalvarijos, jaunos 
atvykusios j Ameriką, gerai 
pramokusios angliškos kalbos. 
Julia Styles Worcester mieste 
turėjo moteriškų rūbų ir me
džiagų krautuvę, vėliau vasar
vietę pajūryje, pagaliau apsi
gyveno Floridoje, j»u šešeri 
metai. 

Ir taip toli gyvendama, ne
apleido lietuviškų reikalų. Čia 
darbuojasi Miami A. L. P. Klu
be ir BALFo naudai. 

1945 metais ji iš čia atvažia
vo į Washingtoną dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Misijos su
važiavime, ir buvo išrinkta vie
na iš lietuvių žuvusių karių 
motinų, kurios įteikė preziden
tui Rooseveltui peticiją su mi
lijonu parašų, prašančią ginti 
Lietuvos laisvę^ Ji su kitomis 
lietuvių karių motinomis tada 
dalyvavo ir Rooseveltienės pa
kviestos pasimatymui Balta ja-

dus.. Daug moterų šluostė sau i me Name.' 
akis... vyrai aiškiai stengėsi j jos sūnus, 1st Lieut. Joseph 
suvaldyti susijaudinimą. Bet|A Styles, pradžioje tarnavo U. 
nepavyko jo suvaldyti vienai g. Armijoje, vėliau perėjo į U. 
susijaudinusiai motinai, kuriaiLaivyną Lieut. Commander 

Naujos Dievo Apvaizdos baž-|^aras išplėšė sūnų — ji apalpo, j laipsniu, ir toje tarnyboje žu-
t * i w 1» LJ M/-k I Tfl 1 - ~ T «V* 1TY1 1 ' v _ 1 ̂  i A A O i n nyčios (Church of Divine Pro-' Klausydamas Lietuvos him ios dukrelei unutei ouvo suiau- : \ xv,a" f . , , , . „ 

•yti kaulai. Nors buvo pagy- v!denre> statyba pamažu zen-. no_ ,špildymo mintyse aplankiau 
dvta, bet dabar ir vėl liga už 
klupo ir ligonę be paliovos kan
kina. 

Rožę Stankienę prižiūri jos 
dukterys Onutė, Helena Rau-
by, Rožė Janeck ir Mary Blach-
kewich ir sūnūs. 

gia pirmyn. Neatsiradus kliū-! mūsų brangią, baisų jungą vel-
čių, gal, šv. Jurgio parapijie-1 kančią Lietuvą. 

' Pasibaigus ceremonijai, ka-ciai, per Velykas klausys šv. 
mišių naujoje bažnyčioje. riški atstovai su mūsų trispal-
RADIJO KLUBO PADĖKA j v.e vėliava viduryje tvirtu, ka-

Amerikos Lietuvių Balsas; r^u žingsniu išžygiavo is sa-
nuoširdžiai dėioka šioms šei-l ŝ* Tuomet prasidėjo  ̂ neo 1-

moms už jų atsiliepimą į pra-;dali dalis'.t y- vakariene ir pa-
šyma lietuvišku plokšteliu (re-; silinksminimas. 
kordų) radijo pusvaland ž i u i: | Norėčiau dar nors trumpai 

žauskienė suruošė savo namuo-1 žaliagiriams,. Druškauskams jr i P^ii^i sio parengimo įni-
se "baby shower" savo brolie-j Nausėdams. Prašom ir kitas| cįa^or^' °... ^iail sį.an IJ11" 
nei Uždavinienei. Mat, jos bro-, šeimas, jeigu turite programai, c^atorę Lendi ai įenę. os 
lis ir brolienė laukia garnio, o'tinkamų plokštelių, pašaukite | sumanumo, darbštumo _ir ener-
tai reiškia reikia dovanėlių. Jų telefonu, OL 5602. Paimsim tik! gijor\(?§įia susl^vere mūsų mie-. I T tAfniTiii MrkTfii^n VfiTorcj. 

SU GARNIU DOVANĖLĖS , 
Sausio 18 d. Josephine Gu 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

1851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
\id Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijas zo-
ua? ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilna; 

p<i i-aus-1 i nvo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, piniįrai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienu. Užsakant didesnius 
:iekius duodama nuolaida. 

Muntinys Nr. 5—S5.50 
' sv. rūkytų lašinių 
J sv. marmelado 

sv. pupeliu kavop 
^ sv. cukraus 
i  sv. margarino 

• iuntinvs N. 10—$6.80 
v. ;kytų lašinių 

-• •. kiaulinių taukų 
>v. margarino 

.. s v. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

v  i imtinys N. 19-—$9.95 
i -5V. rūkytų lašinių 
- sv. kiaulinių taukų 
- sv. margarino 
- sv. marmelado 
5 :  _i sv. cukraus 

?ab. tualet. muilo 

Siuntinys N. \i—S(i.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado* 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys X. 21—£6.70 
2 sv. ęukytų lašiniu 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. piei: > 
2 gab. tualet. mui; > 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miiui 

EKSTRA TAUKAI 
-.išrys Nr. 25 

8 sv. grynų kiauliniu taukų $4.7.r> 
12 sv. grynų kiaulinių taukų iįiti.Ou 
15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik j Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

A. 
B. 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

buvo prinešta daug ir gražių: 
baltų, ružavų ir mėlynų. Mat, 
kas ko geidžia.... 

J. Gužauskienė buvo paruo-
žus žaidimą, išdalino gražias 
dovanas ir viešnias širdingai ir 
puikiai privaišino. M. Sims. 

MIRĖ DETROITIEČIĄI 
Juoas Karpavičius, 80 metų, 

mirė sausio 15-tą. Paliko dvi 

laikinai ir sugrąžinsim. 

DAYTON, OHIO 
VYČIŲ KUOPOS MENO 
VAKARAS 

šeštadienj, sausio 15, čia įvy
ko gražus meno vakaras, kuri 
surengė 96-a Vyčių kuopa. Va
karas įvyko Lietuviu 

ste Lietuvių Moterų Vetera 
nams pagalbai ratelis (Lithua
nian Women's Auxiliary), bene 
pirmas toks ratelis N. Angli
joje lietuvių veteranų organi
zacijoje. 

Graži ir brangi vėliava, ku
rią tas ratelis dovanojo vete-
ranafns — tai jos auka. 

Turint galvoje, kad J. Lend-
raitienei dolerius reikia užsi-

vo birželio m. 1943 metais. 
Petronėlė Stoska gyvena su 

savo duktere Polyna New Yor-
ke, kur skaitosi jų namai. Kai 
duktė vyksta koncertuoti į ki
tus miestus, motina važiuoja 
kartu su ja. Dabar kai Polyna 
Stoska visam sezonui turi pri
silaikyti New Yorke, jos moti
na atvyko atostogų į Floridą. 

* Miami mieste atostogauja ir 
dirba , buvęs Lietuvos konsula
to narys J. Jasinskas su žmo
na. Jie vasarą operuoja vasari
nį viešbutį New Jersey valsti
joje, o žiemą leidžia Floridoje 
uždarbiaudami. Svečias. 

j S&Ig^'G ' • • • i* 
dukteris, du sūnus ir keturis! Buvo dainų, trumpų vaidinimu'^1*-1 SaV° farbu'. tal tuo dl" .„.-.i t , v \\ . 4 dūmimu, jesnes pagarbos ji yra verta. 
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Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožria mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6lh Street Philadelphia 6, Pa. 
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MOTINOMS PAGERBTI 
KONCERTAS 

Motinos Dieną, gegužės 8, 
visų motinų garbei. Brooklyno 
Lietuvių Operetės Choras ren
gia didžiulį koncertą Labor Ly
ceum salėje. Choras ruošiasi 
specialiai dienos programai. 

TREMTINIŲ SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS 

Brooklyno ir Didžiojo New 
New Yorko apylinkėse jau pri-
skaitoma per 200 atvykusių iš 
tremties lietuvių. Bet jų įsi
jungimo į musų vietos koloni
jos senesnių organizacijų dar
bą beveik nepastebime. 

Vietos tremtinių susibūrusių 
Į SLA 303 kuopą vardu gruo
džio mėnesį buvo surengtas di
džiulis ir gražus tremtinių su 
visuomene susipažinimo vaka-

anūkus-es. Laidotuves įvyko 
sausio 19-tf. 

Juozas Makevičius, 65 metų, 
gyvens 911 E. Larned st., mi
rė sausio 14-tą. Paliko dukte
rį Mrs. Nellie Cl»y, Cleveknde, 
Ohio, ir brolį Frank Makevich, 
Mt. Clemens, Pa. Laidotuvės 
įvyko sausio 17-tą. 

John J. Markūnas, Staff Ser
geant, U. S. Cavalry, pereitą 
savaitę parvežtas iš Burma, 
kur mirė vasario % 1945 m., 

tautinių šokių ir muzikos. 
Tai pirmas toks vakaras po 

daugelio metų. žmonių suėjo 
tiek daug, kiek tik galėjo su
tilpti. Visi patenkinti, laukia 
daugiau tokių parengimų. 

Programą vedė kun. Katars-
kis, kuris pažadėjo, kad ir dau
giau bus tokių parengimų. Tai 
yra puikus būdas ne tik senuo
sius, bet ir jaunimą įtraukti į 
lietuvišką veikimą. 

Laukiame, kad atvyks dau
giau tremtinių, kurie savo jė-

—y 
VAŽIUOSIT FLORJDON? 

apsistokit pas lietuvį 

Geo Daminaitis 
45 N.E. 42nd Street 

Miami, Florida 
Prie didžiojo U. S. 1 Kelio 

Turim kambarius nakvynei vie
nai nakčiai, arbasavaitei, ar 
mėnesiui. 

Kainos visai prieinamos! 
iš Clever 

sulaukęs 24 m. amžiaus. Didžiai Lomis galės prisidėti prie tokiu 
ruliudę tėvai, Mr. ir Mrs. Jo-1 parengimų. 
ras Markūnas ir sesuo Emilija 
c'ėkoja visiems už prisidėjimą 
prie laidotuvių. Velionis palai-
c'otas sausio 21-mą. 

Anna Buswink, iš tėvų Keb-
k-.ičiutė, 37 m., mirė sausio 21, 
I alikdama sūnelį Jimmy, tėvus 
Praną ir Pauliną Keblaičius, se-
sjris Mrs. Theresa Twordzylo 
ir Mrs. Frances Groh^wski, 
brolius Frank ir Eddie Keblai-
tis. Laidotuvės įvyko sausio 25. 

ras. Knapp Mansion salė buvo 
užpildyta publikos. 

Vakaro programoje dalyvavo 
J. Butėnas, V. Jonuškaitė, Ba
cevičius, Z. Žitkevičienė, Trem
tinių šokikų grupė, V. Pranc-

MIRĖ J. SINKEVIČIUS 
Sausio 16, sekmadienį, būda

mas visai, rodos, sveikas, Jud-
zas Sinkevičiui atsigulė ir dau
giau jau nebesikėlė... Sausio 
20, po gedulingų pamaldų Lie
tuvių bažnyčioje, palai d o t a s 
Kalvarijos kapinėse. 

Liko žmona Elzbieta, dvi duk
terys, sūnus, du žentai, marti 
ir devyni anūkai. 

Velionis Juozas Sinkevičius f 
Daytoną atvyko prieš 37 metus 
iš Kauno. Buvo lietuviškų drau
gijų narys, skaitė lietuvišką 
spaudą, šeima irgi išauklėta 
lietuviškoj katalikiškoj dvasioj. 

Duktė Veronika Sinkevičiūtė, 
dar būdama netekėjusi, 1935 
metais lankėsi Lietuvoje, kaip kienė, Sakas ir kt. Programą > I L-

vedė dail. V. Vijeikis. Pelnas j Vyčių organizacijos atstovė da-
paskirtas tremtyje studentams lyvauti Kaune įvykusiame Pa-

Aš jaučiu, kaip nepatenkin 
ta skaitys šiuos žodžius apie! (Jurgis Dominaitis, 
save J. Lendraitienė. Ji tą va- land, Ohio) 
karą paklausė manęs: "Girdė
jau, kad norite rašyti kores
pondenciją apie šį vakarą, ar 
taip?" Taip, — atsakiau. 

"Tai tik manęs neminėkite!" 
A% jai nepažadėjau, tad ne

su suvaržyta... o tylėti nega
liu. 

Baigdama, dėkoju už tikrai 
nepaprastą ir gražų vakarą J. 
Lendraitienei ir visoms ener
gingoms lietuvėms, to ratelio 
narėms, kurių triūso dėka tu
rėjom įspūdingą vakarą ir ska
nią vakarienę, praėjusią gra
žioje nuotaikoje. Dzūkė. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratom^, Skelbimam! 

8029 Manila Detroit 13, Mieli. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1802 Lamar St. Dayton, O 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbfmamį 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y-

šelpti. 
Petr&S Juknys. 

šaulio. lietuvių Kongrese. 
J. A. U. j_ „ 

J. Žemantauskas 
N e t a r ft -i 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbuiry, Conn. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 
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