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Olandų gerai ginkluota
kariuomenė užgriuvo Indone
ziją, užėmė jų sostinę, suėmė 
vadus, vyriausybės narius ir
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Vakarų Valdžia Berlyne be Rusų Visiems Gerbiamiems mūsų Bendradarbiams ir Skaitytojams—Rėmėjams linkime
pradėjo pati viešpatauti šio
je respublikoje. Indonezai 
ėmė šaukti, prašyti pagelbos. 
Olandai ramūs, nesikarščiuo- 
ja. Jie, mat, turėjo daug lai
ko įsižiūrėti, kaip pasaulis 
“pagelbą duoda” užpultai ma
žai tautai. Ir neapsiriko 
olandai. “Pagelba” indone- 
zams eina lygiai tokiais ke
liais ir tokiu greitumu, kaip 
ir kitoms mažoms tautoms 
ėjo. Saugumo Taryba norėjo 
sušaukti posėdį protestui iš
reikšti, bet rusų atstovai 
“buvo išvykę,” tai posėdis 
atidėtas.

Olandai taip daug iš gyve- Į valdžią vakariniams sek-!
nimo ironijų yra pasimokę, toriams, yra pasakyta, kad įbrėžęs, kad Berlyno komen- 
kad jie pasinaudojo delsimu Į šituo žygiu jokiu būdu neuž- Į dantūra šių metų liepos mėn 
ir pranešė Saugumo Tarybai, I kertamas kelias rusams pri-Įl d. buvo rusų išsprogdinta, I kalams pirmin. 
esą neapsimoka šį klausimą Į sijungti prie šios sudarytos pareiškė; “Jeigu sovietų vy-,bankierius F. 
svarstyti, nes jis yra jau valdžios su savo jėgomis ir Įriausybė dabar ar vėliau nu- nar,nrp nmnAsir 
baigtas, kaipo mūsų vidaus Įsu savo sektoriumi. Rusams sistatytų prie mūsų prisi- 
reikalas. Kodėl mes negali-; prisijungti visada durys lie-jungti, tai Berlynas būtų 
me, jeigu, sako olandai, kiti mą atdaros, sakoma praneši-Į valdomas vėl keturių sąjun- 
tai gali, pav., tie, kurie net ““ '
16 respublikų yra pavergę?

Pereitą savaitę trys vaka- dantas gen. Ganeval. Posė- 
riniai sąjungininkai oficia-1 džių salėje kabojo ir rusų 
liai paskelbė sudarę karišką komendanto portretas, bet ru 
valdžią — komendantūrą — siška vėliava buvo prašalin- 
Berlynui valdyti, ši valdžia ta. šitame posėdyje buvo nu- 
sudaryta be rusų ir, žinoma, sistatyta peržiūrėti daug 
apims tik tris vakarinių są-' Berlyno magistrato anksčiau 
jungininkų žinioje esančius Į paduotų prašymų, kurie rusų 
Berlyno sektorius.‘šitas žin- (komendanto veto būdavo at- 
gsnis praktiškai reiškia trijų mesti. Čia pat nutarta grei- 
vakarinių sektorių suvieniji-'tomis pristatyti Berlyno va- 
jimą ir nuo rusiškojo sekto- kariniams sektoriams 2,000 
riaus galutinį atsiskyrimą, tonų anglies elektros jėgai- 
Vakarinių sąjungininkų pra- nėms sustiprinti, kad gyven- 
nešime, kurį jje padarė pa- tojai Kalėdoms turėtų dau- 
siekę susitarimo įvesti bend- giau šviesos.

Iru valdžia vakariniams «pk.( Prancūzų komendantas, pa
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me. žinoma, rusų prisijungi- gininkų. Kol šito sovietai ne
inu niekas netiki.

Komendantų posėdžiui, ku- sąjungininkai valdysime Ber- 
riame buvo padarytas šitas lyną atskirai nuo rusų, ne- 
nutarimas ir kuriame daly-j žiūrint į tai, kad dėl rusų ob- 

Įvavo visų trijų vakarinių są- Įstrukcijų mūsų valdžia šiuo 
jungininkų komendantai, pirkinėtu apsiribos tik trimis va- 
mininkavo prancūzų komen- kariniais sektoriais.”

padarys, mes trys vakariniai

Pasaulyje nėra jėgos, kuri 
nuosekliai būtų prižiūrėjusi 
po šito antrojo pasaulinio 
karo sauvaliavimus ir juos 
sudraudusi. Tokią jėgą norė
jo sudaryti ir savo rankose 
turėti Saugumo Taryba, bet 
Sovietai apie tai nei šnekėti 
nesileido. Kai reikėjo, jie 
prieš tai net savo veto paža
dėjo. Kodėl? Jie nori chaoso! jos respubliką. Be jokio pasi- vas Saugumo Taryboje, ku- 
Tai jų duona. Šitas chaosas priešinimo perėjo per Javą ir ris Olandijos žygį palygino 
matome kur veda pasaulį. Sumatrą ir paėmė jaunos in- su Hitlerio žygiais.
Pasauly nėra atsakomybės donezų respublikos centrus, I Sunku pasakyti, kuo šitas 
jausmo, nes nėra jėgos, pa- j—i2--!  --------------------- --------------------------” ' — ’• ’

OLANDIJA UŽPUOLĖ INDONEZIJĄ
Pereitą savaitę olandų ka- riausybės. Ypatingai aštriai 

riuomenė šturmavo Indonezi- pasisakė Australijos atsto-

Paskutinio Kongreso suda-' Dėl šito komisijos praneši- 
rytos komisijos valdžios eg-Įmo jau pasisakė kariuotne- 
zekutyvinėms funkcijoms primes atstovai, kurie pareiškė, 
žiūrėti, kuriai vadovauja bu-i 
vęs prezidentas H. Hooveris, 
pakomisės krašto gynimo rei- 

!’"■ i---- New Yorko
Eberstadtas 

padarė pranešimą apie kraš
to gynybą, šitame pareiški
me sakoma, kad trijų kariuo
menės dalių — pėstininkų, 
laivyno ir oro pajėgų — su
jungimas J. A. Valstybes pa
statė į geresnę padėtį gyni
mosi stiprumo ir lankstumo
atžvilgiu, bet finansiniu at-Į $323,500,000 suma. Daugiau- 
žvilgiu šitas sujungimas yra šia statybos reikalams. Biu- 
baisus — nepaprastai pakilo džetas priimtas $15,000,000 
išlaidos.

Pranešime siūloma peržiū- vimo komisijos buvo pasiūly- 
rėti karo ministerijos biu- ta. 1948 metų biudžetas buvo 
džetą. Be to, pranešimas mi
ni kai kurias klaidas, dėl ku
rių toks nepaprastas išlaidų 
pakilimas įvykęs. Pranešime 
pabrėžta, kad sujungtos ka- riose nelaimėse, žuvo virš 4 
riuomenės dalys dar norma- šimtų asmenų. Daug žuvo au- 
liai neveikė, o jos veikimas tomobilių nelaimėse, taip pat 

, jauTiormaliu buvo laikomas, daug nuo gaisrų namuose.

Komunistai Vogė Slaptus Valdžios 
Dokumentus

imtinai ir respublikos sostinę olandų žygis pasibaigs. Jį be-
jėgiančios tos atsakomybės Yogjakartą. Oląndų puoli-Įveik visas pasaulis gasmer- 
žiūrėti. mas prasidėjo iš dviejų res- ke politiškai ir morališkai

publikos pusių ir pasiekė ne
paprastai greitą tempą, kas 

įrodo, kad ši invazija olandų 
buvo iš anksto gerai supla
nuota, kad tai ne “policijos 

1 akcija,” kaip olandų komuni
katas paskelbė.

Kur gi tautos nueis, šiuo 
keliu eidamos? štai Graikijai 
jau keturi metai neduoda gy-} 
venti pasaulinės jėgos. Iš Ju-I 
goslavijos, Bulgarijos, Alba
nijos organizuojamos jėgos, „ , 
ją drasko, neduoda ramybės.! Indonezijos vyriausybe pa- 
Saugumo Taryba mėgino kai- ireis^ pasaukiu protestą ir 
bėti prieš tai, bet nieko neiš
ėjo. Jos balso nieks neklau
so, nes tie, kurie tas jėgas 7 f u o
kelia, jaučia realią paramą iš 
kitur. Arba Palestinoje. Tai 
jau didžiausias šios tarptau
tinės įstaigos, Saugumo Ta
rybos, išniekinimas, jos be
jėgiškumo įrodymas. Net jos 
tarpininką nužudė neatsakin-1 
gi gaivalai, o ji vistiek bejėgė 
pasiliko. Kol neatsiras pasau
ly viena autoritetinga jėga, 
kuri turės realios jėgos suval
dyti sauvalias, tol pasaulį 
grauš vėžys, kuris taip toli 
jau įleidęs savo ligos šaknis 
į žmogaus kūną.

Be to, Sauguųio Taryba grą- 
sina Olandijai ekonominėmis 
sankcijomis. Bet olandai kol 
kas laikosi labai griežtai, pa
sisakydami prieš bent kokią 
intervenciją ar tai iš Saugu
mo Tarybos, ar iš kurios nors 
atskiros valstybės.

Pagerbė kardinolą 
Spellmaną

paprašė Saugumo Tarybą ir 
U. S. A. vyriausybę pagelbos.. 
Bet praktiškai Indonezijos 
vyriausybė negalėjo - nieko 
daugiau veikti, nes ji, imtinai 
ir respublikos prezidentas 
Soekarno, staiga pakliuvo į 
olandų rankas ir liko šių be
laisviai.

Amerikos vyriaūsybė stovi 
Indonezijos pusėje. Ji paža
dėjo Indonezijai diplomatinę 
pagelbą. Vienas valdžios at
stovas pareiškė, kad Ameri
ka Saugumo Taryboj parei
kalaus, kad olandai savo ka
riuomenę tuojau atitrauktų į 

. buvusiais pozicijas. Prieš 
olandų žygį pasisakė Indijos, j Nuo 1940 metų šeimų skai- 

jBurmos, Irako ir kitos vy- čius padidėjo 5,620,000.
Pietų * Amerikos respubli- Į ~ ■■ : ------.......... ■

kos — tai tikri neramumų 
lizdai. Net keista. Tame kon
tinente beveik kas mėnuo re
voliucija. Kelia jas kas tik 
nori. Buvę prezidentai, gene
rolai, net kapitonai. Bet vi
sus juos, daugiau ar mažiau, 
išnaudoja tarptautinis komu
nizmas. Bogotos, Kosta Ri- 
kos įvykiai tai aiškiai įrodė.

Vienos miestas atsiuntė 
New Yorko kardinolui Spell - 
manui garbės medalį, kuriuo 
atsidėkojama už didelę pa- 
gelbą, kardinolo suteiktą per 
CARE organizaciją Vienos 
miesto išbadėjusiems vai
kams. Prie medalio pridėta 
knyga — “Amžinoji Viena.” 
Dovanas įteikė Austrijos ge
neralinis konsulas New Yor
ke Dr. Fr. Matsch.

—Jungtinėse Valstybėse y- 
ra 40,720,000 atskirų šeimų.

kad pranešimas paremtas 
klaidingais daviniais ir prie
laidomis.

MILŽINIŠKAS BIUDŽETAS

New Yorko miesto atstovų 
susirinkimas priėmė 1949 me
tų biudžetą, kuris prašoksta 
bent kada iki šiol buvusį šio 
miesto biudžetą. Nustatyta

didesnis, negu miesto plana-

$251,000,000.

—Per kalėdų šventes įvai-

UNIJŲ VADAI KOMUNISTAI

Šitais neramumų lizdais 
net Amerikos J. Valstybės 
susidomėjo. Valstybės depar
tamentas šiomis dienomis 
šiuo reikalu padarė net ati
tinkamą pareiškimą. “U. S. 
A. vyriausybės akimis žiū
rint, sakoma tame pareiški
me, jėgos vartojimas, norint 
paimti į savo rankas valdžią, 
netik nesiderina su Amerikos 
respublikų idealais, bet dar 
gi sudaro pavojų visoms kai
myninėms’ respublikoms ir 
visai mūsų hemispherai.” Iš 
tikrųjų, reikėtų atydžiau su
sidomėti šitais neramumų ži
diniais. .

Neseniai JAV priešvalsty-1 valstybėje, paslėpęs viename 
binės veiklos tyrimų komisi
ja paskelbė, kad per pereitus 
15 metų iš Valstybės Depar
tamentų komunistai pavogė 
daug slaptų ir labai svarbių 
dokumentų mikrofilmų, iš 
kurių keli dokumentai yra 
taip labai svarbūs, kad dar 
ir dabar jų negalima viešai 
paskelbti.

Iš tų slaptų dokumentų mi
krofilmų komunistai padary
davo nuorašus ir perduodavo 
juos Rusijos šnipams persiųs 
ti Maskvon.

Tą slaptų dokumentų vo
gimą jau seniai pastebėjo 
FBI ir sekė, bet šio krašto 
valdžia tik pro pirštus į tai 
žiūrėjo, nekreipė j tai domės, 
norėjo tą visą nuo visuome
nės nuslėpti, kad ji apie tai 
nieko nežinotų ir tik praėju- 
shi rinkimų vajaus įkarštyje

Emspak, kancleris ir James 
Lustig, atstovas 4-to rajono; 
James Matles, organizacinis 
vedėjas ir William Sentner, 
pirmininkas 8-tos apygardos 
elektros darbininkų įmonių; 
Philip Connely, Los Angeles 
CIO kuopos sekret.; Maurice 
Travis, kasyklų darbininkų 
unijos sekretorius.

Komisija perspėja, kad rei
kia iš anksto .susitvarkyti, 
nes karo atveju uosto darbi
ninkų unijos gali sustabdyti 
kariuomenės aprūpinimą, o 
elektros darbininkų unijos — 
kariuomenės apginklavimą.

Dvidešimt unijų, kuriose 
1944 m. buvo panaudota ko
munistinė įtaka, komisijos 
nurodyta šios:

American Communication 
Association; International 
Federation of Architects, En
gineers, Chemists and Tech-

Komisija priešvalstybinei 
veiklai tirti paskelbė prane
šimą, kuriame nurodoma, 13 
CIO unijų aukštų pareigūnų, 
jų tarpe 4 prezidentai, kaip 
komunistai. Komisija įrodo, 
kad 20 CIO sąjungų 1944 me
tais buvo ypatingai išnaudo
tos komunistų įtakai. Kai ku
riose iš šių sąjungų, jų tar
pe elektros įmonių darbinin
kų sąjungoje, raudonieji ir 
dabar dar sėdi savo balnuose. 

Vardais išvardinti komu
nistai yra: Harry Bridges, 
uostų darbininkų unijos pir
mininkas; Ben Gold,-kailių ir 
odų darbininkų unijos pirmi
ninkas; Abram Flaxer, Unit
ed Public Workers of Ame
rika unijos pirmininkas; Do
nald Henderson, maitinimo, 
tabako ir žemės ūkio darbi
ninkų unijos pirmininkas; 
Samuel Burt ir Irving Potash, 
vicepirmininkai z ir Julius nicians; The Fur Workers; 
Fleis, reikalų vedėjas kailių The Longshoremen; The Fi- 

Idarbininkų unijos; Julius !sherman’s Union; The Mine,
■ ■■ = 1 Mill and Smelter Workers;

The International Woodwor
kers; Marine Cooks and Ste- 
vards Association of the Pa- 
dfic Coast; National Manti
ne Union; State, County and 
Municipal Workers and Nni- 
ed Federal Workers welche 
lich den anschlossen; Trans- 
>ort Workers; United Canne- 
•y, Agricultural and Pac
king Workers; The Electri- 
al Workers: Farm Equip- 
nent and Metal Workers; 
i’urniture Workers; Gas, Co
re and Chemical Workers; 
Office and Professional Wor
kers ; Packinghouse Wor
kers ; Shoe Workers, ir Stone 
Yorkers.

pumpkino (dyno) tuščiame 
kevale, ir tik 1948 m. gruo
džio 16 d., atsivedęs komite
to atstovus, parodė, kur tie 
dokumentai paslėpti, ir juos 
jiems atidavė.

Dabar Federąlis Grand Ju- 
įry veda labai platų visų su 
tuo šnipinėjimu ir vogimu 
valdžios dokumentų surištų 
asmenų apklausinėjimą ir 
tardymą, ir kuo toliau, tuo 
daugiau vis suranda į tą veik 
lą įveltų asmenų.

Taip pat į tą slaptų doku
mentų vogimą yra įvelti žy- 

'mūs asmenys, kaip Alger 
Hiss, buvęs prez. F. D. Roo
sevelto asmeninis patarėjas, 
Laurence Duggan, buv. Val
stybės Departamento valdi
ninkas, prie kurio |ie doku
mentai ir prapuolė. Paskuti
niu laiku L. Duggan, 43 me- 

i asmuo, buvo 
:New Yorke tarptautinės ap- 
jšvietos instituto prezidentas, 
Į kuris, sužinojęs, kad bus Fe- 
* deral Grand Jury apklausinė- 

gruodžio 
20 d. iššoko iš 16-jo aukšto 
pro savo raštinės langą ir už- - 
simušė. Pravedus policijai 
apie jo mirtį tyrinėjimą, jo 
kūnas tapo sudegintas.

Yra ir daugiau gan žymių 
asmenų į šnipinėjimą įveltų,
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visa tai iškilo aikštėn ir pra-1 tų amgžiaus 
sidėjo vieši, įtartų priešval- ^T"-” +
stybinėje veikloje, asmenų 
suėrrįmai ir tardymai.

T'tpo suimta kelios dešim
ty J^suri**^ -. -.'2 *. 
asmenų, kurių tarpe buvo ir 
keli lietuviai. Iš suimtųjų vie
ni paleisti po užstatu, kiti 
randasi kalėjime, o tretiems 
gręsia išvežimas į jų gimtą
sias šalis.

Seniau buvę komunistais
Elizabeth T. Bentley ir Whit- bet jų vardai dar kol kas vie- 
taker Chambers suteikė ko-1 šai neskelbiami.
mitetui daug parodymų ir 
net išvardino visą eilę asme
nų ,kurių tarpe randasi net 
ir aukštų valdžios pareigūnų, 
kurie irgi yra įvelti tų doku
mentų vogime..

Ilgą laiką tuos 
dokumentus W. 
laikė savo ūkyje,

pavogtus 
Chambers 
Maryland

—1,799 Sing Sing kalėji
mo kaliniai, jų tarpe 18 mir- 
tin nuteistųjų, Kalėdas pra
leido švenčių nuotaikoje. Po 
pamaldų jie buvo pavaišinti 
vištienos pietais, o vėliau tu
rėjo progos pasižiūrėti fil- 
mos.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

—Senato investigacijos ko- 
litetas tyrinėja priežastį, 
!ėl kurios amerikiečių teis
ias Vokietijoje taip mažai 
enubaudė vieną iš žiauriau- 
ių moterų, karo metu taip 
[ąug nukankinusi žmonių, 
Ise Koch. Amerikiečiai Vo
kietijoje ją nubaudė tiktai 4 
netais kalėjimo.

• Airija galutinai pasitraukė iš Britų karalijos. Tuo 
būdu Airija dabar yra visai nepriklausoma.

• Buvęs vyriausiuoju Amerikos kariuomenės vadu Eu
ropoje gen. Eisenhoweris, kuris dabar Amerikoje ėjo Colum
bia universiteto prezidento pareigas, staiga paskirtas kraš
to gynimo sekretoriaus Forrestalio patarėju.

• Nuteisti japonų karo nusikaltėliai buvo padavę pra
šymus Aukščiausiam Amerikos Teismui, kad jiems mirties 
bausmę pakeistų kalėjimu. Teismas šį prašymą atmetė.

• Amerikos pasiuntinys Maskvoje W. B. Smith atsi
statydino iš savo pareigų. Karo metu generolas W. Smith 
buvo Eisenhovverio štabo viršininku.

• Tarptautinis Raudonasis Kryžius praneša, kad šio
mis dienomis iš belaisvės grįžtu, 87,000 vokiečių. Daugiau 
šia grįžta iš Jugoslavijos ir Prancūzijos.

• Amerikos generalinio štabo viršininko pavaduoto
jas gen. J. L. Collins, kurs dabar yra Europoje, pareiškė, 
kad kai reikės militariškai paremti Vakarų Sąjungą, U. S. 
armija yra tam pasiruošus.

• Nuo pirmo sausio yra nupiginama vienu centu pienas. 
Manoma, kad nuo 1 d. vasario pienas dar centu atpigs.’Tai 
gi, nuo Naujų Metų pieno kvorta 25 centai.

• Prezidentas Trumanas Kalėdas praleido Indepen
dence (Mo.) savo artimųjų tarpe.

• Nuteistasis II. Tojo gruodžio 23 d. buvo pakartas. 
Prieš mirtį jis budistų kunigui įteikė savo labai brangius 
žiūronus, auksinius dantis ir budišką rožančių, kuriuos šis 
turės perduoti Tojo žmonai.

• A. Rooseveltas, anksčiau buvusio prezidento Teodoro 
Roosevelto anūkas,, prieš kelias dienas žuvo lėktuvo katas
trofoje Kinijoje. Su juo žuvo dar 33 lėktuvo keleiviai.

• Buvęs Valstybės Departamento tarnautojas L. Dug 
gan, kaltinamas šnipų byloje išdavimu valstybės paslap
čių Rusijai, iššokęs nuo šešiolikto aukšto, 2 W. 45th St, 
New Yorke, užsimušė.

• Anglijoje, netoli Manchesterio, nukrito karo lėktu
vas ir užsimušė 7, lakūnai.
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Raštus Ir žinias Ame.', 
pondentams negrąž!

trumplna savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores- 
. >ni, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų. J. Steponaitis

SENI IR NAUJI
D __________

Vos tik prieš 12-ka mėnesių buvę nauji, šiandieną jau 
visai pasenę, iš gyvenimo scenos pasitraukia 1948 metai. 
Jie užleidžia savo ietą 1949 metams. Ką perduoda senieji 
metai naujiesiems?

Pažymėtinos yra trys sritys, kuriose pasaulis dėjo pa
stangas ir pereitais metais, tai būtent: visuotinės taikos 
reikalai, žmonijoj gerbūvio reikalai ir žmogaus teisių rei
kalai. Taikos srityje šiais praeitais metais dėta ypatingų 
pastangų, bet vaisių — jokių. Atvirkščiai, gauti netgi nei
giami rezultatai. Visuose pasaulio kampuose apsiniaukstė 
dangus ir pravirko žaibai. Graikija, Kinija, Palestina, Indo-1 
nezija, Pietų Amerikos respublikos — kraujas, gyvybės, 
skausmai, vargas ir skurdas! Tai tarptautinio komunizmo 
suorganizuoti ir palaikomi židiniai, iš kurių liejasi nekaltų 
žmonių kraujas. Daugybėje raštų, notų, suvažiavimų ir kon- ! 
ferencijų buvo dėta milžiniškų pastangų taikai pasiekti, i 
bet viso t tos pastangos atsimušė, kaip žirniai nuo sienos.! 
Tarptau ;nio komunizmo centralės šitas pastangas vienur 
boikotavo, kitur sabotavo, dar kitur suktais, nešvariais bū
dais niekais pavertė. Aukščiausiojoje taikos instancijoje— 
Jungtinių Tautų organizacijoje — garsiuoju savo veto ši
tas pastangas visai suniekindavo.

Žmonių gerbūvio srity šiais pereitais metais taip pat 
nedaug pasiekta. Europa skursta. Nuo Uralo iki Pirinėjų, 
nuo Atlanto iki Kaspijos — nyku, skurdu. Tas pat Azijos 
plotuose. Žmonės, tarytum dideliu akmeniu prispausti, ne
gali pakelti savo galvos aukštyn, negali savo kasdieninio 

.?gyvenimo sąlygas gerinti. Mat, viskas eina ginklams, karo 
mašinai. Žmonės to nenori, bet su jais nesiskaito, juos prie
vartauja despotai, diktatoriai. Kita, laisvoji pasaulio dalis, 
bijodama šitų despotų užmačių, norėdama apsaugoti liku
sią pasaulio dalį nuo chaoso, turi irgi rengtis netikėtu
mams. Taip ir stovi žmonių gerbūvis paliktas “kitam kar
tui.”

Žmogaus teisės, dėl kurių buvo varomas ir laimėtas 
antrasis pasaulinis karas, dėl kurių tiek daug kraujo pra-

Malonus namelis, 
Miela jį matyti, 
Statė jį tėvelis, 
Papuošė mamytė.

Ir dangus žvaigždėtas 
Čia visiems žadėtas, 
Šviesti į namelį, 
Marginti takelį.

Ten giružės ošia, 
Bočių žygius mena, 
Upės šalį puošia, 
Rausia vagą seną.

Ten graži Šešupė, 
Mylimiausia upė, 
Kur mėnulis jaunas 
Savo veidą plaunąs.

Čia darželiai, rūtos, 
Margos plaštakėlės, 
Čia šalis Birutos, 
Ką iš kapo kėlės.

Čia sidabro rasos, 
Čia mergelių kasos, 
Ir pas mūsų kaime, 
Tai didžiausia laimė!

Jų principas: iš atomų skili- generatoriai, transformato- 
mo gautą šiluminę jėgą pa- rių stotys, elektros laidų 
versti į elektrikinę jėgą. Lė- jungimo įrengimai ir 1.1. Tik 
tą atominį sproginėjimą gau- nebebus anglimi kūrenamų 
na ypatinguose įrengi- krosnių, anglių sandėlių, il- 
muose, vadinamose urano gųjų fabrikų kaminų ir mies- 
degyklose. Gauta iš atomų tus teršiančių dūmų. Vietoj 
skilimo šilima naudojama oro to, bus, palyginamai, švarios 
įkaitinimui arba vandens iš- urano degyklos.
garinimui, panašiai, kaip iš i Tačiau svarbiausia yra ne 
anglių degimo gautoji šilima jų švarumas, bet naudingu- 
naudojama lokomotyvo van- mas. Yra apskaičiuota, kad

deniui garinti. Su įkaitintu dar labai menko atominės 
oru galima garo turbiną suk- energijos išnaudojimo, ato- 
ti arba su vandens garais ga- minė jėgainė duoda dvigubai 

didesnę naU(]ą( negu anglimis 
varoma jėgainė. Toliau ap
skaičiuota, kad atominės jė
gainės šiandien apsimoka 
statyti tik didelio galingumo, 
nes tik tuomet jos kaina nu
konkuruoja anglies jėgaines. 
Pavyzdžiui, 20.000 kilowatu 
atomines jėgainės statyba 
kainuoja 370,000 doleriu dau
giau, negu tokio pat galingu
mo anglies jėgainės statyba, 
o 100,000 kilowatu atominė 
jėgainė jau yra 2.1 milijonų 
dolerių pigesnė, negu tokio 
pat galingumo anglies jėgai
nė.

Tačiau elektros srovė, ku
rią tieks atominė jėgainė bus 
dar 30G brangesnė, negu an- 

su 'glies ar
I Atominės 
priežastis 
me ir jo

Prieš keletą dešimčių metų 
uranas buvo niekam neįdo
mus ir menkavertis metalas. 
Tik kai jame buvo rastas 
naujas elementas — radis, 
kuris yra urano atomų irimo 
padaras, tuomet atkreipta į 
jį didesnis mokslininkų dė
mesys. O kai prieš keletą me
tų pavyko jamejššaukti ski
limą, jis iškilo į visų medžią- dens katilui kaitinti ir van-ijau šiandien, prie dabartinio 
gų viršūnes, pasidarė bran- J—----r’- i
giausia medžiaga ir dabar 
stovi viso pasaulio dėmesio 
centre.

Žinomi urano ištekliai pa
sauly nėra dideli ir gailima
si, kad jo tiek daug dabar 
suvartoja karo reikalams. 
Pirmoji urano rūdos vieta, 

j kartu su radžio (arba radiu- i 
jmo) atradimu, rasta šiauri- mens anglis, brangus jėgos 
I nė j Bohemijoj, Joachimsthal, [ tiekėjas, atlikęs didelį ir gar- 
j Čekoslovakijoje. Po pirmojo bingą žmonijos civilizacijos 
'pasaulinio karo rasti urano kūrimo darbą, galėtų eiti į 
! klodai Jungtinėse Amerikos ' muziejų. Tačiau ne taip grei- 
į Valstybėse. Utah ir Colora- tai ši pamaina įvyks, ne taip 
do, o pora metu vėliau — Af- 

Įrikoj, Belgijos Kongo ir 1930 
i m. Kanadoj. Tai yra tik šios 
I keturios žinomos urano rū- 
idos vietos visame žemės ru
tuly. Manoma, dar praėjusio 
karo metu, sutartimi su Bel
gijos cxiline vyriausybe, U.
S. A. gavo Kongo urano kon
cesiją. Kanados uranas, su- 

įprantama, taip pat greičiau 
prieinamas U.S.A., negu ku
riai kitai valstybei. Tuo bū
du, USA žinioj yra visų ži
nomų urano šaltinių didžioji 
dalis.

Įima jau žinomą garo maši
ną varyti. Turbina gi arba 
garo mašina gali sukti dina- 
mo mašiną, kuri duos elekt
rinę energiją. Tuo būdu ura
nas pakeičia anglis.

Klausimas išspręstas: ak-

greitai anglis pasiduos nau
jam konkurentui, kaip ark
lys ir šiandien* dar nepasi
duoda automobiliui: šalia 
naujo, pirmus žingsnius dar 
žengiančio jėgos tiekėjo, il
gą laika pasiliks naudojami 
ir branginami ir 
nafta.

a

Scena
Dabartį 

' Valstybėj 
glijos kJ 
kultūrinicl 
turėjo toji 
Iš ten kai 
Amerika I 
giarna nul 
ypač aj>ie| 
tik turėjol 
vo nuteis 
nusikakini 
buvo laiJ 
vieta. Netl 
išraiškos I 
jose buvo! 
džiamos | 
šitokioje a| 
negalėjo k] 

Pirmosid 
sios dramd 
tuotos iš J 
nuosavu sd 
rikiečių li| 
laiko "The 
pastatytu 
del ph i joje.'

Vaidin
Tik po I 

karų, atsil 
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vandens jėgainių, 
jėgos brangumo 

glūdi urano tieki- 
paruošime. Tačiau 

Išoriniai dabartinės atomi- šie sunkumai sėkmingai šali
nės jėgainės nuo anglimis narni ir nepertoliausia tas 
varomų jėgainių ne kuo ski- j laikas, kada atomines jėgai- 
įriasi. Jose taip pat bus tur-|Uės tieks pigiausią srovę, 
jbinos, garo katilai, elektros1 (Bus daugiau)

Gaila, atidavė
Tačiau nedaug trūko, kad 

_ jos turėtų pilną pasaulio ura- 
____  no išteklių monopolį. 1945 
jėgos šaltinius ir išsprendė m‘ amerikiečių^ generolo _Pat- 
naujus, tiesiog neišsemiamus t°n kariuomenė buvo nuėjusi 
tą opų klausimą — rūpestis pat Joachimsthal ir tiki 
atpuolė. Dabar visas dėmė- nelemtąja Jaltos sutartimi j 
sys nukreiptas į šią naują byrėjo Čekiją ir tuos urano 
sritį: tebetęsiami toliau mo- išteklius užleisti sovietams. 1 
ksliniai tyrinėjimai ir jau da- Dabar sovietai tuos šaltinius 
romi pirmi techniniai bandy- naudoja savo tikslams. Kiek 
mai naują jėgos šaltinį iš-|kuri°j vietoj urano iškasa- 
naudoti praktiškam žmogaus ;nįa> niekas nežino, tik iš ank- 
gyvenimui. Atomo gadynė ®?laui2rr1a( žinoma, kad Joac- 
tik prasideda, atominės ma
šinos žengia dar tik pirmus 
nedrąsius žingsnius ir senie
ji jėgos šaltiniai toli gražu 
dar nenustojo savo reikšmės, 
bet kol jie išseks, manoma, 
bus tikrai naujoj srity pada
ryta tokia pažanga, kad ne
bėra pavojaus tų dviejų ga
dynių pasikeitimo laikotar
py likti be jėgos išteklių.

Jonas Šepetys1

ATOMINĖ JĖGA TAIKOS TARNYBOJ SIŪLO PAKELTI ALGAS

Naujas jėgos šaltinis
Iki šiolei naudojami svar
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lieta, tiek daug gyvybių paaukota, tebemindžiojamos/r to-l^aus1 jėgos,
liau. Milijonai žmonių kacetuose kankinami. Milijonai ver
gais laikomi. Šimtai tūkstančių žudoma. Paskutinėje sesi
joje Jungtinių Tautų organizacijos priimta žmojgąus t^įpių 
apsaugos deklaracija."Bet kas leis'ją vykdyti tose vietose, 
kur tie kacetai, kur ta priespauda, kur žudynės? Tai pasi
juokimas iš žmogaus teisių, o ne jų apdrauda!

AmerikS. — vienas iš laimingiausių kraštų buvo ir šiais 
praeitais metais. Ji gina visom priemonėm savo žmones 
nuo chaoso, nuo skurdo, nuo vargo. Ši didžiulė tauta pajė
gė ir šiais meta’ pasirūpinti ir kitais nelaimėje. Tarptau
tinės šalpos org: 
taikos akcija — 
metais. Į ją nuk 
Į ją sudėtos viltys 
jėgi pasaulį ištrau'

Mūsų tėvynė
Kaip pasaulio stebėtojai praneša, mūsų gimtasis kraštas 
šiais metais turėjo pergyventi ypatingas baisybes. Kalėji
mai, išvežimai, žudymas — buvo ten kasdieninis dalykas. 
Pasaulio sąžinė net liko dėl to nerami — didžioji Amerikos 
spauda, pavyzdžiui, paskutiniu metu pradėjo tiesiog rėkti 
dėl Pabaltės kraštų naikinimo. O lietuvis nepasiduoda. Jis 
nenori išsigimėliams parduoti Dievo ir savo Tėvynės. Jis 
rungiasi nelygioje kovoje, laukdamas pasaulio pagelbos.

Taigi, pereidamas į naujus metus, pasaulis taip ir liko 
chaose. O chaosas juk bolševizmo pagrindas. Bolševizmas 
chaose gimė, chaose augo, chaosu tebesilaiko. Tik tada pa
saulis galės atsikvėpti ir kurti taiką, žmoniškumą ir ger
būvį, kai pasaulyje chaosas bus panaikintas. Štai kodėl bol
ševikai taip išsigando Marshallio plano, kurs yra ne kas 
kita, kaip tik noras pasaulyje chaosą panaikinti. Štai kodėl 
jie prieš šitą planą visas pragaro jėgas organizuoja.

E. Urbonas

acijos, ūkinės pagelbos pasauliui planai, 
dalykai, kurių Amerika neužmiršo šiais 
itas šiandieną viso pasaulio dėmesys, 
monijos, nes tik ji šiandieną likusi pa
ri iš chaoso.
etuva ir šiais metais buvo naikinama.

niai — anglis ir nafta nėra 
amžini, neišsemiami. Kasdie
ną vis didesniu tempu besi
plečianti technika aprūpinti 
jėga, vis didėjanti mašinų 
skaičių pasotinti kuru, rei
kalinga metai iš metų vis 
daugiau tonų anglies iškasti 
ir daugiau litr-ų išsiurbti naf
tos iš versmių. Tatai ne be 
pagrindo iššaukė susirūpini
mą: o kas bus jeigu šitie šal
tiniai išseks? Kas pakeis ši
luminę jėgą,, kuria dabar lai
kosi visa mūsų technika.

Planuota iki visų galimu
mų išnaudoti vandens ir vėjo 
jėgas, galvota apie vandenų 
potvynių ir atoslūgių išnau
dojimą, saulės energijos iš
naudojimą ir 1.1. Pagaliau 
nauji atradimai mokslininkų 
dėmesį nukreipė į glūdinčius 
begalinius jėgos kiekius me
džiagų atomuose. Atomo su
skaldymas atvėrė žmogui

Ar nebūtų geriau, mano p. 
Hooveris, tuos $30.000 leisti 
prezidento buto ir maitini
mosi reikalams. “Kai aš bu
vau prezidentus, atsimenu, 
su prezidento alga sunkiai iš- 
siversdavau,” — pabrėžė bu-

Buvęs prezidentas H. Hoo- keliu stiprus atlyginimo pa- 
veris pasiūlė pakelti algas kėlimas neįvyksta, 
aukštiesiems valstybės tar
nautojams, įskaitant ir pre
zidentą. Šį pasiūlymą jis pa
darė Kongreso sudaryto val
džios egzekutyvinėms funk
cijoms prižiūrėti , komiteto
vardu. Šį pasiūlymą daryda- vęs prezidentas. Reikėtų pa- 
mas jis pabrėžė, kad, gauda- kelti viceprezidentui ir vals- 

himsthal 'rūdoi prvno urano mi dabartinius atlyginimus, tybės sekretoriams, kurie tu- 
nimstnal rudoj gryno urano , ri patys samdytis butus, ku-
randama mažiau, negu Ame- prezidentas, valstybes sekre- • & . g
rikos valdžioj esančiuose šal- toriai ir kiti aukštiej valsty- bū-
tiniuose- l?es tarnautojai negalima pa- na Xmi jų pačiu.

įraukti prie šių pareigų. r J f 1
j Hooveris, tačiau, nepareiš-, J. Stevenson, Hooverio ko
ke, kiek kam turėtų būti pa- miteto narys, pareiškė, kad

visos Amerikos!) darbininkų 
kruvino prakaito. Jie dažnai 
ne tik neatkreipia dėmesio į 
teisingus darbininkų prašy
mus, bet jei kurio darbinin
ko prašymas jiems atrodo 
“pavojingas” jų siekimams,

mi TiinmTDL: inmiminm -tokį darbininką vien tik dėlDEL TAFT - HARTLEY ĮSTATYMO to brutaliai išmeta iš darbo.
I Eiliniai unijos nariai tega
li “rinkti” savo komiteto ar 
vietinį lokalo atstovą. Bet tie 
rinkimai yra tokie, kaip So
vietų Rusijoj: paskelbiamos 
senųjų “bosų” pavardės, tai. 
ir balsuok, kad nori, tai ir 

į “rink” atstovus. Į vieną vie
tą vienas atstovas, “dats all.” 
Dėl to kelti triukšmo negali
ma, nes tuoj prarasi darbą. 
O kaip žinom, dabar su dar
bais nėra jau taip lengva.

Kaip tvarkosi ir “renkasi” 
savo tarpe “bosai,” to aš ne-

1 žinau, bet ir niekas iš mano 
bendradarbininkų nežino. Tai 
jau “bosų” reikalas...

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gruodžio 3 d. “Amerikoje” leidžia jiems darbininkų iš- 

S. Ąžuolaitis “Įvairiose pas- naudoti ir surinktus iš jų 
tabose” labai vykusiai paste- kruvinu prakaitu uždirbtus 
bėjo dėl Taft-Hartley Įstaty- pinigus sau į kišenius susi
mo: “...kai kurie unijų vadai krautų.” 
yra tikri darbininkų išnaudo- [ Tikrai teisingai pasakyta!' 
tojai, kurie, darbininkų gero- As esu eilinis Amerikos dar- 
vės vardu, plėšia įvairiais bū- bininkas ir galiu pasakyti, 
dais iš darbininkų pinigus, kad unijų vadai darbininkus 
kaip tai: dideliais įsirašymo (ne tik darbdavius) tiesiog 
mokesčiais, piniginėmis pa- terorizuoja. Bent taip yra 
baudomis ir kitomis įvairio-' mano unijoje. Tikrai, reikia 
mis rinkliavomis.” [mokėti didelius unijai mo-

“T.-H. įstatymas draudžia kesčius, be to, nuolat dar ren- 
unijoms surinktus iš darbi- , ka įvairiems “reikalams” pi- 
ninkų pinigus išleisti ne dėl nigus. Kur tie pinigai eina,

- darbininkų reikalų ir reika-[— eiliniai nariai nežino. Jų, Gindami savo teises, mes 
lauja, kad unijos vadovybė apyskaitos yra tik muilo bur eiliniai visokių unijų darbi- 
išduotų smulkią apyskaitą, bulai, kuriuose stačiai nega- ninkai, turime rašyti teisybę 
kiek surinko iš darbininkų Įima susigaudyti. Unijų va- apie darbus ir kai kurių uni- 
pinigų ir kur juos išleido.' dovai gauna dideles ir net jų vadų despotizmą savo 
Vien tik dėl šio vieno punk-' milžiniškas algas, kartais kongresmanams, JAV prezi- 
to dabar unijų vadai šėlsta ir net artėjančias JAV prezi- dentui, gubernatoriui. Jie 
reikalauja, kad tas įstatymas dento algai! Iš kur tie pini- daug padės.
būtų panaikintas, nes jis ne-'gai?.-— Iš vienos unijos (ne Kepėjas

Atominės jėgainės
Beabejo, anglies, naftos iškelta algos. Jis tik pabrėžė, kraštas gali tai padaryti ir 

vandens duodama jėga dar kad vįsį jje> drauge jr prezo- padarė konkrečius pasiūly- 
negreitai nustos savo reikš-' dentas, turi ir turės mokėti 
mės, bet noras gauti pigesnę pajamų mokestį, kuri sumo- 
energiją, technikus pastūmė- kijus ne kažin kas pačiam 
jo bandymui.statyti pirmuo- lieka pavyzdžiui) preziden- 
sius atominius fabrikus. Kas - ---------
dar prieš keletą metų buvo ka 530 000 pajamų mokesčio, 
laikoma fantazija, šiandien ypaigi pakėlus metine alga į 
bėra tik technikinis bei fi
nansinis klausimas. Atomi
nės jėgainės įvairiose šalyse[ 
yra jau statomos. Pirmoj ei- [ 
lėj jos būsią naudojamos 
elektros gaminimui, bet gali-1 
ma būsią jas panaudoti ir' 
kaip centrinio šildymo įmo- Kampanija prieš Taft- 
nes, kurios aprūpins šiluma Hartley, įstatymą, norint jį 
ištisus miesto kvartalus arba panaikinti, įtemptai vyksta 
didžiulių įmonių patalpas.

Kaipo jėgos šaltinis bus 
naudojama, kaip ir atominė
se bombose, urano izotopųi“1^ 

|U 235 ir plutono atomų ski-1 i

j hmas. Suprantama, kad šių i 
Tačiau mokslininkai, ati- įmonių konstrukcija bus ki-1 

dengę žmonijai šį naują ener- [tokia, negu atombombų, nes i 
gijos šaltinį, neabejotinai no- milžiniška eksplozija, kuri! 
ri, kad jų darbo vaisiai būtų ' gaunasi sprogstant atom. 1 
panaudotų žmogaus gerovei. [ bomboms, čia netinka, ne-' 
Nori matyti taikos meto ato-[ naudinga ir pavojinga, nesu- 
mines mašinas, kurios atpa- [ valdoma — suardytų visą 
laiduotų žmogų nuo sunkaus [ įmonę. Tokią momento jėgą 
darbo, suteiktų jam geresnį .neįmanoma išnaudoti. Taikos 
ir patogesnį gyvenimą, duotų [ tikslams tarnaujanti atomi- 
daugiau laisvo laiko j'o dva-,nė jėgainė turi, duoti ne ex- 
sinei kultūrai ugdyti. Bet,' pliosyvią, bet ramią, pasto- 
deja, karo baimė ir dabar'vią, ilgą laiką trunkančią 
dar trukdo naujajam atomų!jėgą. Tatai bus galima at
moksiu! išeiti į viešumą, pa- [ siekti vykstant lėtai atomi- 
skleisti įgytas žinias plačiau, Į nei Reakcijai, t. y. kad ne
pritraukti daugiau talkinin-' sprogtų iš karto daug ato
kų. Trukdo pasidalinti žinio-]mų, o vyktų lėtas, vienas po 
mis, kas beabejo, kenkia ir,kito jų skilimas be pertrau- 
pačiai to mokslo pažangai, kos, nei didėdamas, nei ma- 
Tačiau, nežiūrint to, vis pla- žėdamas, tęstųsi ilgą laiką ir 
čiau rašoma apie pirmąsias [duotų nenutrūkstamą energi- 
atomines įmones, apie taiso-. jos tiekimą.
mas atomines mašinas, apie[ Tokios atominės jėgainės 
sėkmingą naujos jėgos pa- 1 jau bandomos taisyti ir daug 
naudojimą gydymui. ■ kur, ypač USA, jau veikia.

Uranas
Tuo tarpu praktiška nauda 

yra pavykusi gauti tik iš 
urano. Šio, sunkiausio meta
lo atominė kaita davė paten
kinančius rezultatus. Tik ja
me rasta didelė, iki šiol dar 
nepažinta, neturėta jėga. Ap
gailėtina, kad pirmi tos jėgos 
viešo pasirodymo buvo šie 
rezultatai: 140,000 užmuštų, 
180,000 sužeistų žmonių ir 
du sugriauti didmiesčiai. 
Nors tos pirmosios atominės 
bombos buvo karo įrankiai, 
bet savotiškai pasitarnavo 
taikai: per kelias dienas už
baigė 2-jį pasaulinį karą.

inus: $150,000 per metus pre
zidentui, $50,000 viceprezi
dentui, $35,000 vyr. teisėjui, 
$25,000 rūmų kalbėtojui. 
$25,000 valstybės sekreto
riams. Be to, prezidentas tu
rėtų dar gauti savo ypatin- 

$150,000, pajamų mokestis goms išlaidoms $50,000 per 
i pašoks į $80,000. Taigi, šituo metus.

tas gaudamas $75,000, sumo-

PUOLA DARBO ĮSTATYMU
parašęs atitinkamus raštus 
AFL ir geležinkeliečių unijos 
vadovybėms, šitame rašte P. 
Murray siūlo visom trim uni
jom sušaukti bendrą konfe
renciją, kurioje turėtų būti 
aptarta netik šis vienas klau
simas, bet ir daug kitų, lie
čiančių bendrus darbininkų 
reikalus, pavyzdžiui, būtų 
aptariama geresnio soicali- 
nio draudimo, atlyginimo mi-

toliau. Aną savaitę dėl šio 
įstatymo pasisakė CIO vado- 

įvybė ir respublikonų senato
rius Morse (Oregon).

i Morse, kuris 
I numatomas į naujo Kongre
so darbo reikalų komisiją, 

: pareiškė žurnalistams, kad su 
Taft-Hartley įstatymu “vi
siškai baigta.” Kairesnieji nimumai, priemonės prieš in- 

:respublikonai naujame Kon- fliaciją, labdarybės progra- 
grese dėsis su demokratais, ma ir k. Ph. Murray šį raš- 
kad šitam įstatymui pada- tą išleido po pasitarimo su 
rius galą. Iš viso prieš darbo,CIO viceprezidentais, 
įstatymą, kuris dabar veikia 
— Wagnerio įstatymą — ak
cija nebus varoma, pareiškė 
senatorius Morse.

Kaip atsimename, senato
rius Morse su senatoriais 
(respublikonais) Langer ir 
Malone parėmė prezidentą 
Trumaną, kai jis prieš Tafto- 
Hartley įstatymą savo veto 
pareiškė.

Ph. Murray, CIO preziden
tas, savo unijos vardu pasiū
lė AFL ir nepriklausomųjų 
geležinkelių unijai dėtis kar
tu ir veikti, kad Taft-Hartley 
įstatymas būtų panaikintas. 
Ph. Murray šiuo reikalu yra

Respublikonas Celler (D.- 
N. J.) pareiškė, kad jis pa
reikalaus Rūmų komisiją 
priešamerikoniškiems reika
lams tirti paleisti, o jos vie
toj sudaryti kitą komisiją, 
kuri tirtų “nusikaltimus 
prieš piliečių pareigas, iš Ku- 
Klux-Klano, komunistų, fa
šistų, ar kitų grupių išeinan
čius.”

—Geriau duoti, negu pra
šyti — sušelpk savo tautietį 
nelaimėje! Šelpkit per BALF.

Tona ir j 
niam gyveni 
Yorkas, kuri! 
nių turtų cen 
tūrinį valstjd 
nas teatras i 
rafinuotumuj

ATGIMUI
—Kas tai ptl 

galėjo išsiaiškil 
Ne, tokio dari 
darbo metų! f| 
aprūpintas... ii 
trūksta ko, kil 
nuostabu. Bet I

Juo mokytoj 
darėsi. Lyg pal 
mą paslaptį čij 

—Anąkart, 11 
to ilgai ir nesu! 
gaitukas, pasil 
Kiaurai visą ari 
vaikas apsiverll 
tas plunksnakol 
smarkiau. Vaiki 
nebuvom atkrel 
nebuvo pasilaikl 
jo...

Dabar gi vėli 
rinkinėlį ir — 11 
dilukui... Kas t| 
ima...

Nutarė Rym! 
naujo paaiškės! 
tūs ar per kietd 
mažens eiti krd

Margaitis, 
šioje Vilniaus g 
švietė dviem gd 
puošusiu darže!

Paspaudus sk 
nurodė svečiui t

Mokytojas, vi 
ir išteklių, ir jo
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ransformato- 
;ktros laidų 
tai ir t.t. Tik 
ii kūrenamų 
sandėlių, il- 
ninų ir mies- 
[ūmų. Vietoj 
imai, švarios

iusia yra ne 
it naudingu- 
ūčiuota, kad 
e dabartinio 
co atominės 
lojimo, ato- 
)da dvigubai 
egu anglimis

Toliau ap- 
atominės jė- 
i apsimoka 
) galingumo, 
os kaina nu
les jėgaines. 
00 kilowatu 
ės statyba 
dolerių dau- 
pat galingu- 
nės statyba, 
itų atominė 
2.1 milijonų 
negu tokio 
iglies jėgai-

3 srovė, ku- 
jėgainė bus 
lė. negu an- 
s jėgainių.

brangumo 
irano tieki
me. Tačiau 
mingai šali- 
liauSia tas 
linės jėgai- 
ą srovę.
iau)

N

ginimo pa ti
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AMERIKIEČIŲ TEATRAS pigumo nebuvo jokio išsigel- 
bėjimo. Daug teatrų, ypač 
provincijoje, buvo perstatyti 
į kino teatrus. Foto techniš
ku būdu padaugintos sensa-

Scena — nusikaltimas
I

Dabartinės Jungtinės Am. , 
Valstybės, būdamos dar An: 
glijos kolonija, visas savo 
kultūrinio gyvenimo versmes 
turėjo toje pačioje Anglijoje. 
Iš ten kartu su puritonizmu 
Amerika importavo ir jo nei
giamą nuomonę apie meną, o 
ypač apie teatrą. Viskas, kas 
tik turėjo ryšio su scena, bu
vo nuteisiama, kaip baisus1 
nusikaltimas Dievui. Teatras 
buvo laikomas nuodėminga 
vieta. Net įvairios mimikos 
išraiškos kai kuriose koloni
jose buvo uždraustos ir bau
džiamos kalėjimu, žinoma, 
šitokioje atmosferoje teatras 
negalėjo klestėti. i

Pirmosios čia suvaidinto
sios dramos buvo irgi impor- . . . , . . , . v ,tuotos iš Anglijos. Pirmuoju budaif Premjeros ir atskiri Irių rašytojų dramos tapo jo 
nuosavu scenos veikalu ame- Pastatymai buv0 lsPuciami 1 j programa. Naujasis verzima- 
rikiečių literatūros istorija .... , , .. ,
laiko “The Prince of Sarthia” cljas’ kunose dalyvauti tuks- pulsą gavo is universitetų, 
pastatytu 1759 metais Phila- Jančiams. augesniųjų buvo čia ypatingai pasižymėjo pro- 17 liror ir nnnirAln tnnnvinn r'nrwctr. Dmrnn Unhnv
delphijoje.

Vaidino prie žvakių

. šiapus, bet ir anapus rampos 
šviesos, sensacingu repertua
ru ir pramuštgalviškais vai
dinimais. Kur pinigas buvo 
viskuo ir nuo jo viskas pri
klausė, ten ir teatras priva
lėjo būti atskira biznio šaka. 
Didelės išlaidos liuksuso ir 
ištagingumo varžybose buvo 
padengiamos nustatant aukš
tas įėjimo kainas, kas plates
nėm tautos masėm užkirto 
kelią reguliariai lankyti te
atrą.

Toks biznio teatras, kuris 
net ištisus dešimtmečius iš
silaikė vyraujančių teatro ti
pų, buvo maloni pramogų vie
ta aukštesnei klasei, kuri ga

gėjo sau leisti tokais pramo
gas maloniam nervų nurami- 

, nimui. Įvairiausiais reklamos , Literatūriniai vertingos įvai- 
hiidoia nrprmornci ir ofalritn ! fin roavinin Hromna tunn iq 
pastatymai buvo išpučiami į'programa. Naujasis veržima- 
visuomenio gyvenimo sensa-1 sis į meną savo dvasinį im-

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

TREMTINIŲ IMIGRACIJA Į J. A. V

ti jos ir dekoracijos sumaži
no išlaidas, o tuo pačiu būdu 
ir riziką, atpigino įrengimus

Kristaus paveikslas 
Kai Kristus gyveno žemė-

11 11LI1XJ.U, a, 11 V11C.1111UO . . _ —

iki minimumo ir įėjimo kai-l?e J.r vaikščiodamas po Pa_-
e v I I t-» r» i v, n nrrh m Ir ah wiaIfa

nas.padarė žemiausiomis. Vi
sa Broadway didybė tapo tau
tos aksdienine duona. Pra
bangūs pastatymai tapo pri
einami visiems priemiesčių ir 
kaimų gyventojams.

Playmakers
“Little Theatre” savo pra

džią turėjo Europoje, tai bu- _ , . ,v ,
vo: Charles Antones “Theat- Pe ,net vienarn ?s savo daili- 
re Libre” ir Otto Brahms mnk^ nuvykti į Palestiną ir 
“Freihe Buehne.” Šitos rū-nuPiesti o^ginalų Kristaus 
šies teatras pasiryžo kurti t
meną, o netarnauti pinigui

Tęstiną ir jos apylinkes mokė 
|žmones, gydė.ligonius ir kė
lė iš numirusių žmones, pa
sklido apie Jį garsas po visą 
tų laikų pasaulį ir pasiekė 
net ir pačią Romos valstybės 
sostinę, kur tuo laiku buvo 
Romos imperatorius, stab
meldys Tiberijus. Jis labai 
susidomėjo Kristumi ir palie-

į dė savo valdovo įsakymą ir 
įbrėžė tikrąjį Gyvojo Kris
taus paveikslą emeralde, ir 
atidavė jį savo valdovui Ti
berijui.

Laikui bėgant, Roma per
gyveno daug visokių karų ir

sumišimų. Keičiantis Romos 
valdovams ir einant pačiai 
Romai iš vienų rankų į kitas, 
tas su Kristaus paveikslu 
emeraldas dingo ir ilgainiui 
tapo užmirštas.

Penkioliktame šimtmetyje 
.turkų sultano Bajazeto II 
brolis Djemas pakliuvo į ne
laisvę ir buvo laikomas Ro
moje. Sultanas kreipėsi pas 
Popiežių Inocentą VIII-jį, kad 
jis pagelbėtų jo broliui lais
vę atgauti. Inocento VH-jo 
dėka Djemas tapo paleistas 
namo. Turkų sultonas Baja- 
zetas II-sis, išreikšdąmas sa
vo gilią paagrbą Šventajam 
Tėvui Inocentui VHI-jam, pa
dovanojo jam labai brangų

Tremtinių imigracija į J. 
Valst., pagal naująjį DP įs
tatymą (Public Law 774) 
vyksta labai lėtai.

Be dviejų laivų, kurie at
vyko, vienas į New Yorką, ki
tas į Bostoną jau anksčiau, 
dar šiais metais:

Gruodžio 11 d. išplaukė iš 
Bremenhaveno į New Yorką 
su 815 žmonių. w

Gruodžio 11 d. iš Hambur
go į New Yorką su 550 žm.

į Gruodžio 13 d. iš Bremen
haveno į Bostoną su 550 žm.

Gruodžio 23 d. iš Bremen
haveno į NewiOrleans, La.

Gruodžio 29\d. iš Bremen
haveno į New Yorką su 600.

Kitais metais suplanuota 
pirmą laivą iš Europos iš
siųsti sausio 2 d. Tolimesni 
plaukimai dar galutinai ne-

tu, mano p. 
0,000 leisti 
r maitini- 
Kai aš bu- 

atsimenu, 
sunkiai iš- 

labrėžė bu- 
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s, kurie tu- 
butus, ku- 
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kurie bū- 
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ladaryti ir 
s pasiūly- 
metus pre- 
viceprezi- 

r. teisėjui, 
kalbėtojui, 
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go,000 per
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išeinan-
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r BALF.

iki šiam laikui nepavyko šios 
masinės imigracijos tinkamai 
sutvarkyti. Per praėjusius 5 
mėnesius jau turėjo atvykti 
virš 40,000 žmonių, o teatvy
ko tik apie 5,000.

Iš IRO patyriau, kad iš jų 
pusės jokių kliūčių nėra. Jie 
galį duoti pakankamai laivų 
transportacijai. Jie galėtų 
per mėnesį virš 10,000 trem
tinių pervežti.

Komisija, atrodo, dar ilgai 
savo veiklos neišvystys. Per 
pirmuosius metus, t. y. iki 
1949 m. liepos 1 d. tegalės at
vykti tik apie 30,000 žmonių. 
Numatyti atgabenti 70,000 
dar turės likti kitiems me
tams. Toji našta tada kris ki
tiems metams, nuo 1949 m. 
liepos 1 d. iki 1950 m. liepos 
1 d. Dėl to mes esame labai 
susirūpinę. Mums rūpi, kad 
Kogreso įstatymas būtų tin
kamai vykdomas, kad 205,000 
tremtinių ir atatinkamas lie
tuvių nuošimtis per nustaty
tą laiką tikrai atvyktų.

Lapkričio 30 d. Washing-

emeraldą, kuriame buvo Ti- nustatyti
berijaus laikais įbrėžtas ori-Į ngokai’vykę uosto darbi- 
ginalus Kristaus paveikslas. nįnkų streikai daug prisidėjo 

prie planų keitimo ir laivų 
tvarkraščius vykdyti. Dėl to 
ir šiam tvarkarašty gali būti 
pasikeitimų. Jei pakeitimus 
laiku sužinosime, pasistengsi-1 tone įvykusiam Amerikos Ka 
me pranešti.

Tremtinių atvežimas vyks
ta labai lėtu'tempu. Visoje 
procedūroje perdaug biuro
kratizmo ir nereikalingų for
malumų. Komisijonieriams

Romoje iki išai dienai tas 
emeraldas yra laikomas di
džiausioje pagarboje. Tai yra 
tik vienintelis užsilikęs ori
ginalus Kristaus paveikslas.

Senus Metus palydėjus
Štai jau vėl vieni metai

lyg ir prievolė. , fesorius George Pierce Baher------  =
Atsirado premjerų lanky- su savo “Workshop 47”. Har- of German Freemen” Trečio- 

tojų sluogsnis, kurie savinosi, varde, o vėliau Yale ir North jo Reicho metu vedė iš sce
nos politinę kovą prieš na
cizmą.

Pažymėtini yra ir jaunimo ; 
teatrai, kurie važinėja gas- į 

troliuodami po visą kraštą, praėjo ir nuėjo į beribę am- 
“Junior Programs” vien tik žinystę, nusinešdami su sa- 
1940-41 teatro metais davė vim žmonijos vargus, ašaras, 
400 teatro spektaklių 207-se 
vietovėse.

Valstybiniai teatrai
Kai didžiojoje ūkinėje kri

zėje beveik 30,000 teatro dar
buotojų tapo bedarbiais, Wa-j didelės imperijos, mes manė- 
shingtonas pabandė išlyginti me, kad užviešpataus pasau- 
šią skriaudą įtakingu valsty- lyje tarp tautų amžinoji tai- 
binių teatrų įstatymu. 32-se ka ir ramybė, ir jau daugiau 
valstybėse buvo įsteigti vai- nebus karų, kraujo pralieji- 
stybiniai teatrai, kurie 1935- mų ir nekaltų žmonių kanki-

Tik po nepriklausomybės sau privilegiją būti literatu-, Carolines universiteto prof, 
iru atsikratant primestu!rinio gyvenimo vairuotojais. Frederick Koch su savokarų, atsikratant primestų. . — . . - _

tradicijų, išmušė laisvės va-1 ^ie tapo visuomenine cenzū- 
landa ir scenos menuni. Te-|ra’ teisėjų kolegija, kuri iš- 
atrų patalpos betgi tebuvo duodavo tuolaikinį aprobavi- 
tik primityvios statybos me-!^ Taciau- nežiūrint visų is- 
diniai pastatai, kurie nuo dar- l!al(hl liuksusui, sensacijoms 
žiinų skyrėsi tik raudona iir rafinuotumui, maždaug 
spalva. Scena buvo irgi pri-1 ketvirtis visų pastatytų da- 
mityviai sukalta iš lentų, bet 1^ turėjo prekybinį pasise- 
ji vis dėlto turėjo vaizduoti kim4- Tik keletas premjerų 
J . 4-aa-a1a4a 4-n a. 4-;

“Playmakers.” Šiandien jau 
daugiau kaip 150 universite
tų ir kolegijų yra skaitomi 
teatro dalykai, kurie davė in
telektualinį ir specifinį išsi
lavinimą daugeliui scenos va
dovų, dramaturgų ir režisie
rių.

Auklėjimo vieta
Net tokiose vietovėse, ku

rios iki šiol turėjo daugiau
sia kokį dramos biznio namą, 
o dažnai ir to nebuvo, entu
ziastingi mėgėjai sukūrė 
“Little Theatres,” arba para
pijinės vaidybos grupes, ku
rios dažnai išaugdavo į dė
mesio vertus teatrus. Dauge- 

tūrinę nepriklausomybę. Nau- nas, neapsiėjo be įvairaus Ii tokių grupių, kartus su vie- 
J •• - - tinėmis bibliotekomis, yra ta-

pasaulį. Buvo vaidinama prie 
žvakių šviesos, ir jauni vyru-

tegalėjo tęsti iveną ar kelis 
sezonus. Teatras buvo apsup

nelaimes, skurdą, visus jos 
džiaugsmus ir laimes, ir pa
slėpė juos amžių užuomaršo
je-

Anais metais, kai subyrė
jo italų, japonų ir vokiečių

kai, kurie ne tik matyti, bet tas karštligiškų spekuliaci- 
ir patys norėjo būti matomi, i JM-Scena stovėjo triukšmo ir 
sėdėjo, kaip Šekspyro laikais, I rJzlkos ze?kle‘ J1 buv0,viena 
tiesiog scenoje. |ls nesohdziausių ir netiknau-

I šių biznio rūšių. Viską nu- 
Showboats Temdavo išpūstas virtuoziš-

Iš politinės nepriklausomy- kūmas. Net ten, kur operoje 
bės augo veržimasis ir į kul- ar dramoje buvo rimtas me-

1959 metais davė 60,000 val-[nimų ir jų žudymų. Bet, de-,ties jj pradėti.

italikų Arkivyskupijų atstovų 
ir tautinių grupių suvažiavi
me šie klausimai taip pat gy
vai diskusuoti. Tiems reika
lams išsiaiškinti išrinkta 
speciali delegacija, į kurią 
tenka ir man įeiti. Delegaci
ja oficialiai vyks pasitari
mams su visais trimis Fede
ralinės Valdžios DP Komisi- 
jonieriais. Jei bus reikalas, 
teks net kreiptis į patį šalies 

.prezidentą Truman, kad šis 
;DP įstatymas, Public Law

kad pasaulis neišvengiamai 
pašėlusiu greičiu vis artėja 
ir artėja į patį didžiausią tų 
sumišimų sūkurio vidurį — 
trečiąjį pasaulinį karą, kurį 
vargu ar beįstengs demokra- 
tinių valstybių vadai »veng-^4 būtTsSkmin'gai'irTinka- 4-1 imnn IrnzJn r-z~» l^n Ulini !

vykdomas.
Kun. Dr. J. Končius, 

BALF Pirmin.

ti, ypač, kada to karo Rusi-! į 
jos valdovai labai nori, jo ■ 
siekia ir viešai ieško priežas-'

joji tauta norėjo išmokti žen- turgiško triukšmo. _ tinėmis bibliotekomis, yra ta- 
gti pirmuosius žingsnius ir | Autoriaus ir svarbiausių pusios apylinkės kultūrinio 
kultūroje. Ji pasakojo, kūrė veikėjų vardai buvo visko gyvenimo centrais ir pačios 

• • . - i—* — : savQ nuosavose dramos stu
dijose ruošia aktorių prie
auglį. Domėjimasis pačia 
problema, įvairūs dramati
niai laiko klausimai, literatū
rinio skonio aiškinimas kaip 
tik buvo pažadintas šito 
“Little Theatre judėjimo. 
Scena nustojo būti pasilinks
minimo parduotuvė, ji tapo 
auklėjimo vieta, dvasios ir

x\. Lll L U1I. vJ J . UI M y j ’ M

ir galvojo jau savu būdu, sa- centru. Prasidėjo, varžytynės 
vomis temomis, dar prieš pa- dėl aktorių-žvaigždžių, su ku- 
rodant save dramoje. Tik kai riais buvo galima užkariauti 
rytiniuose pakraščiuose jau net valstybę. Jie buvo puikiai 
buvo statomi teatrų rūmai su . apmokami, kai tuo tarpu vi- 
puikių šviesų blizgesiais, i dutiniški aktoriai, antros ir 
pliušo patogumais ir mašina ----
atliekamas iliuzijos burtais, 
vakaruose, pionierių gyven
vietėse dar ilgos keliaujan
čių kolonos steigė naujas sto
vyklas, o Mississippi ir jos 
intakų krantuose gastroliavo 
“showboats” (teatriniai lai
veliai).

New Yorkas
Toną ir pradžią kultūri

niam gyvenimui davė New 
Yorkas, kuris būdamas ryti-

trečios rūšies darbininkai 
stovėjo žemiausiai ir juos bu
vo galima pasisamdyti už 
150-300 dolerių metams. 
Nors scena jau ir buvo gero- 
gai supasaulėjusi, tačiau dar meno forumu, 
iki pat paskutinių dešimtme
čių ji laikėsi senojo purito-

stybės lėšomis apmokamų ja, tas neįvyko. Pasaulio val- 
spektaklių 30-čiai milijonų | dovai susirinkę darė taiką, 
žiūrovų, šitas socialinis dar-:bet be Kristaus. Taika neįvy- 
bas buvo nutrauktas tik pra- Į ko. Pasaulis vėl pasinėrė vi

karui.
Biznio teatro žlugimas yra 

nebesulaikomas. Jis vis sun
kiau kovoja dėl egzistencijos. 
1920-21 metais jis tik New 
Yorke davė 242 premjeras, 
tuo tarpu 1939-40 m. tik 97.

“Federal Theatre” bandy
mas, nepaprastas parapijinių 
ir aukštųjų mokyklų teatrų 
iškilimas privalėjo anksčiau 
ar vėliau privesti prie vals
tybinių teatrų. Amerikiečių 
teatras, kaipo auklėjimo įs
taiga, kaskart daugiau įgyja 
tautinę įstaigą, kaskart dau- 

viršl^iau įgyja tautinę, vietines 
ribas peržengiančią naują 
reikšmę, iš kurios, o tam žen
klai vis ryškėja, išsivystys 
savistovė amerikietiška dra-

Vėl Lietuvos vardas 
suskambėjo

Nelabai seniai Maskvos po-

Atsiysta Paminėti 
Knygos

sidėjus antram pasauliniam I šokių suiručių ir sumišimų nai komunistai pravirko savo 
. ' | sūkuryje, vėl eina tarp tautų 'sapudoje, kad sukilo Lietu-
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1. Dr. Kripštukas pragare 
—P. Abelkio leidykla Frei- 
burge. Kreiptis su užsaky
mais šiuo adresu: Adelė Rim 
kus, 6600 State St., Chica
go, Ill.

2. Per šaltį ir vėją — St. 
i Zobarskis.

3. Ganyklų vaikai—St. Zo
barskis.

I 4. Atsiminimai ir mintys 
— Dr. K. Grinius.

5. Vilniaus varpai—K. Bra- 
dūnaš.

6. Kiškio lūpa — B. Vove-
7. Kryžiai — V. Ramonas.
7. Kryžiai — V. Romonas.
8. Aušrelė—St. Zobarskis.
Visos išleista “Patria” lei

dyklos Vokietijoje.

t

nepaskelbti karai, žudynės ir vos gyventojai prieš savo 
kraujo praliejimas. Vėl stip- smaugėjus ir kankintojus ko- 
resnieji smaugia už save sil-' munistus ir nužudė net kelio- 
pnesnius. Vėliai Rusijos ko- -
munistai, prisidengę nekuriu 
valstybių tautiniais vardais, 
veda kovas ir kariauja Grai
kijoje, Kinijoje ir kitur, no
rėdami kuo daugiau savo kai
mynų žemių užgrobti, kuo 
daugiau žmonių pavergti, su
griauti ir sunaikinti žmoni
jos civilizaciją ir kultūrą, ir 
sugrąžinti atgal priešistori
nius barbarizmo laikus, kada
m^iža žmonių grupelė laikė I savo teises ir už Lietuvos 
mases žmonių padarę vergais laisvę veda gerą ir teisingą 
ir elgėsi su jais lyg su gyvu- kovą! Mūsų visų lietuvių par- 
liais.

-----------  _-------------- -  — Kas pasaulyje įvyko, mesĮvoje juos remti ir gelbėti, 
ma ir savitos dramatiškos- žinome. Kas bus, ką mums (kad greičiau Lietuva sau lai- 
stiliaus formos.----------------- i Naujieji Metai atneš, yra pa- svę ir nepriklausomybę at-

K« slaptis. Tik viena yra aišku, gautų!

lika komunistų tūzų-komisa- 
rų, kurie atiminėjo iš lietuvių 
ūkininkų jų žemes, iš tų at
imtų iš lietuvių ūkių, tvėrė j 
dvarus ir varė į juos lietuvius 1 
vergauti. Tą žinią labai pla-Į 
čiai ir aiškiai per radiją pa
garsino Jungtinių Amerikos 

I Valstybių radijų vedėjai ir 
.naujienų skelbėjai.

Garbė tiems mūsų bro
liams lietuviams, kurie už

Socialinė drama
J- *“* “J“ V"-

niško įsakymo: sekmadienio j “New Theatre League,’ 
ramybės negali trukdyti joki kuri daugelyje miestų išlai- 
teatro spektakliai. i ko nuosavus teatrus, '

visko kelia modernią socia
linę dramą. Pagaliau ir pro
fesinės sąjungos propagan
dai ir auklėjimui, pagal sa
vas programas pradėjo kurti 
nuosavus teatrus. Vokiečių 
pabėgėlių įkurtas “Theatre I

Kinas
Kapitalistinio 19-to šimt.

nių turtų centru, išaugo į kul-j biznio teatro monopolis bai- 
tūrinį "valstybės centrą. Vie-. gėsi tik 20-tame šimtmetyje, 
nas teatras viršijo kitą savo Atsirado konkurentai: kinas 
rafinuotumu, liuksusu ne tik ir “Little Theatre.” Nuo kino

P. Orintaitė

ATGIMUSI NUODĖME
—Kas tai per keistas būdas to vaiko! — niekaip ne

galėjo išsiaiškinti sau mokyklos vedėjas Kymantas. — 
Ne, tokio dar nemačiau per visus aštuoniolika savo 
darbo metų! Rodos, ir iš padorios šeimos ir visa kuo 
aprūpintas... Kad ima svetimą daiktą tas, kuriam 
trūksta ko, kurio tėvai nepritekliuje gyvena, tai ne
nuostabu. Bet šičia... Ima, nors jam nereikia...

Juo mokytojas daugiau galvojo, juo jam neaiškiau 
darėsi. Lyg pajuto kažkokią mįslę, lyk kokią skauda
mą paslaptį čia esant.

—Anąkart, kai dingo tas gamtos vadovėlis, mes dėl 
to ilgai ir nesuradom. Visai nė kam ko, kad toks Mar- 
gaitukas, pasiturinčių vaikas, turėtų ilgaą rankas. 
Kiaurai visą antrąjį skyrių iškrėtėme... Paskui, žinoma, 
vaikas apsiverkė ir — reikėjo dovanoti... Ligi vėl — 
tas plunksnakoti... čia jau šaukėm tėvus, prigrasinom 
smarkiau. Vaikutis šventai prisižadėjo... Bet tada mes 
nebuvom atkreipę akies, kad jis tą plunksnakotį sau 
nebuvo pasilaikęs, o visai dykai kitam vaikui dovano
jo...

Dabar gi vėl tas pat: paėmė iš Ruškiuko paveikslų 
rinkinėlį ir — kitą dieną jau atidavė trečiaskyriui Jun-. 
dilukui... Kas tai per ypatingas vaikas — nereikia, o 
ima...

Nutarė Kymantas nužygiuoti pas tėvus — gal kas 
naujo paaiškės? Juk kartais ir turtingi tėvai, jei šykš
tūs ar per kietos drausmės — irgi priverčia vaikus iš 
mažens eiti kreivu keliu...

Margaitis, burmistro padėjėjas, gyveno gražiau
sioje Vilniaus gatvėje, nuosavame name, kuris iš tolo 
švietė dviem gėlėtais balkonais ir žalia tvorike pasi
puošusiu darželiu ties palangėm.

Paspaudus skambutį, tuoj pasirodė švari tarnaitė ir 
nurodė svečiui eiti į pono kabinetą.

Mokytojas, viską stebėdamas, visur čia jautė tvarką 
ir išteklių, ir jo mįslė atrodė dar painesnė.

Pakviestas sėstis į minkštą fotelį prieš masyvinį 
poliruotą stalą, tuoj ir pradėjo tiesiog:

—Aš, ponas Margaiti,, dėl vaiko...
—Taip, mes jau žinom... Labai nemalou, kad jūs 

turit tiek vargti dėl tų mūs vaikų... — rimtai ir susi
rūpinęs pasakė burmistro padėjėjas, jau apyžilis žmo
gus, ir atidengė savo sidabrinę papirosinę:

—Prašau.
—Aičiū... nerūkau.
Po valandėlės tylos šeimininkas vėl su nuoširdžiu 

rūpesčiu ėmė tęsti pokalbį:
—Taigi, su tais vaikais... Tikras vargas. Mes tiek 

stengiamės gero mokyti... Ir mokykloje taip pat... O, 
žiūrėk, nei iš šio nei iš to — toki nemalonumai... Na, 
dabar subausiu aš jį smarkiau...

—Bausmė bausme, — lyg abejodamas, pertarė mo
kytojas, — bet kad net trečias kartas, tai gal reiktų 
mums... ir kokių kitų būdų dar paieškoti...

Kymantas jautė, kad juodu, čia dviese prieš viens 
kitą susėdę ir apie vieną dalyką kalbėdami, visai ne
vienodą klausimą turi galvoje.

Tėvui, žymiam miesto asmeniui, buvo labai nemalo
nu, kad jo vaikas taip elgiasi. Jam buvo gėda prieš 
visus kitus žmones. Ir jis, žinoma, todėl aštriai baus 
sūnų, kad tokios gėdos daugiau nedarytų.

Mokytojui gi knietė klausimas — kodėl šis kūdikis 
ima svetimus daiktus, nors jam nieko netrūksta, nes 
jam viską nuperka tėvai, ko tik nori?

—Galbūt, reikia tam nuskriaustam vaikučiui dar kuo 
nors atsilyginti? — sumaniai pasiūlė Margaitis. —Aš 
galiu pinigais arba kuo kitu...

—Ne, ne, dėl to, tai nieko. Vaikai susitaikė ir tuo 
tarpu viskas gerai... Tik... — atsargiai, beveik baugiai 
nutęsė žodį svečias, — aš bijau, kad vėl panašūs da
lykai nepasikartotų... Aš norėčiau, kad mes bendrai 
ieškotume priežasties, kodėl jūsų Algiukas taip daro... 
Reiktų suprast jį — tada galėtume lengviau pataisyt...

—Priežastis... Kokia čia gali būti priežastis... Aš ne
galėčiau paaiškinti, — pusią sumišęs Margaitis ėmė

eiga yra toje žūtbūtinėje ko-

—Negalime būti ramūs, jei 
broliai tebevargsta! Aukas 
siųskite per BALF.

baksnoti pieštuku į ant stalo paskleistą laikraštį. Ro
dės, jis tikrai norėjo svečiui padėti, tik nežinojo kaip.

—Sakykite, —= tyliai tarė mokytojas, — ar Algiu
kas visada visko namie turi pakankamai? Ar jam ne
tenka ko nors slapta ieškotis ir imti?

Čia šeimininkas nusišypsojo: * •
—Dėl šito dalyko, ponas mokytojau, galit nneabejo- 

ti. Jūs patys matot, kaip mes gyvenam, — ir jis skės- 
terėjo rankom, tartum sakydamas: matot, koks pasi
gėrėtinas namas, koki baldai, koki ištekliai... — Mūs 
vaikui nieko namuose netrūksta... Gal net perdaug jau 
lepinamas. Bet žinot — motina...

—O gal tėvo drausmė smarkesnė, gal nevisada abu 
tėvai sutaria ir — gali atsirasti plyšys auklėjime... La
bai atsiprašau, — įterpė Kymantas, kad taip smulkiai 
klausinėju, bet supraskit, aš — jūsų vaiko gerui, aš 
noriu jį pataisyti...

—Nieko nieko, man labai malonu, kad jūs toks rū
pestingas. O dėl šito klausimo, dėl drausmės, tai pa
sakysiu, kad — aš visai nesikišu... Vaikai — motinos 
reikalas. Aš nei laiko neturiu... Bet jau ji — rodos, 
stenngiasi, kaip begali: ir teisingumo, ir švaros, ir po
terių...

—O kaip tarnaitė? -
—Padoriausia moteriškė, nieko negali sakyti. Tokių 

retai pasitaiko. Mes jai ir algą didesnę dėl to mokam. 
Ir netingi ji su tais vaikais — vis prie tvarkos, vis šva
riai, vis švelniai... Gi kokia teisinga — svetimo labiau 
saugoja, kaip savo...

—Tai gal koki kaimynai ar kieno kitų vaikai drau
gystėje būna?

—Ne, — griežtai atrėmė tėvas. — žinos, mes tik 
pagal savo luomą draugystes palaikom. Ateina dažnai 
svečių: pašto viršininkas, banko direktoriaus šeima, 
teisėjo vaikai kai kada ilgiau pažaidžia. Bet šiaip — 
kokių neaiškių žmonių, kad ir kaimynų — pas mus 
nevaikščioja...

—Chm, — ir kas tada būtų per priežastis, kur nun- 
sikaltimo šaknys? — balsiai mąstė mokytojas. — O,

sakykite, gad anksčiau su kuo teko draugautis... Ro
dos, jūs šiame mieste vos penkeri metai...

—Taip, kia dar neseniai, — atvirai ir su noru ėmė 
pasakotis Margaitis. — Ir šie namai vos prieš porą 
metų pirkti. Dar ir skolos yra, bet — lengvai išmokė
sime. Karo metu mes buvom — toli nuo Lietuvos. Bet, 
ačiū Dievui, man ir ten gyventi sekės. Susibūrėme 
savų tautiečių gana didelis pulkas vienoj vietoj. Iš 
Amerikos ėmė eiti visokios pašalpos — drabužiai, mais
tas... Man ntada pasitaikė būti ūkio dalies vedėju — 
tai, žinot, bennt mes — visai neblogai vertėmės... Vi
sokio gero sandėlis buvo pilnas — vargo vargt neteko... 
Tada ir Algiukas gimė... Nenuplyšę mes ir į tėvynę 
parvažiavom...

Ilgokai dar kalbėjosi, kol pagaliau Kymantas pakilo 
nuo minkštos kėdės.

Grįždamas namo, vis negalėjo atsikratyti naujos 
mįslės.

Argi tai tėvų nuodėmės turi šitaip neužgniaužiamai 
išryškėti vaikuose?

—Taigi, “drabužiai, maistas... man ir ten gyventi 
sekės... sandėlis buvo pilnas...” O dabar vaikas — ins
tinktyviai, beveik nesąmoningai ima svetimus-daik
tus... Ir kaip ištaisyti prigimimą?

Mokytojas Kymantas šį vakarą ilgai negalėjo už
migti — niūriai galvojo apie paveldėjimo teoriją ir vis 
iš naujo atgemančias nnuodėmes.

Neteisybė, pavydas, godumas, neapykanta ir kitos 
didžiosios kirmėlės, įsigraužusios žmogaus sieloje, ne
išnyksta drauge su jo mirtimi, nenueina į kapines, bet 
dar keleriopai išdidžiau atgyja vaikuose, vaikų vai
kuose — ir tada pasauliui atvirai atidengai tėvų gal 
net labai gudriai nuslėptas ydas.

Bet ypač turi būti pasibaisėtina, kada paveldėjimo 
keliu iškyla vis iš naujo ta gėdinga nuodėmė — palin
kimas imti svetimą daiktą... Rodos, argi kiekvienas 
vagystės veiksmas žmogaus smegenyse turi palikti ne
išdildomą žymę, kurios niekas negalės nutrinti net nuo 
jo vaikų ir vaikaičių kaktos?



Gruodžio-December 31, 1948

9 '

<-
Gruodžio

Philadelphijos Žinios
jautimu, surengta du paren
gimai, iš kurių gauta pelno 

'tremtiniams, siuntiniais tie-!
sioginiai ir BALFui iš antro
parengimo. Jie mėgino ir kul- sias radio siųstuvas Vokieti- 
tūrinio veikimo daugiau pa- joje, kuris trejis su viršum

IŠSPROGDINO RUSŲ SIŲSTUVU Kalčdy Eglaite

rodyti, bet tas kaž kaip už- metų tarnavo rusų propagan- 
I kliuvo ir nedavė didesnių vai- dai, buvo gruodžio 16 dieną 

Naujausios žinios iš Lietuvos' Kad ir kortelės buvo, vistiek te, veikėja. Tikima, kad abu sių.
TV Iniqkaq ąnp.rixnTn 'avižinė duona ir dažnai nebu- lietuviai būdami, nepamirš' L 

i savo gimtine vieta ta^mum,v0 Salima Sauti- Ant korte- lietuviško veikimo ir toliau. ' — - 
išdavė tokį popiergalį, su ku-Ies buvo genimas tiesiog,r------------ •— "
riuo n?:s neturėjom teisės 
niekur iš zykti, net ir į apskri
tį, tik po miestą. Ir man pa
sakė, kad aš lankyčiaus kas 
trečią dieną į NKVD ir pra
nešinėčiau apie liaudies prie
šus. Vienu žodžiu, mane už
verbavo. Tų sunkumų veng
dama, nelegaliai, slapčia ap
leidau M. ir išvykau į K., 
kur be dokumentų, be nieko 
apsigyvenau. Ten dirbau įs
taigoje tol,1 kol įėjo įsaky
mas, kad be dokumentų lai
kyti asmenį bet kurioje dar
bovietėje draudžiama. Todėl 
teko vėl grįžti į M. Ten nieko 
nežiūrėjau ir nelaukiau, nes 
tokiam asmeniui, kuris grįžo 
iš vokiečių okupacijos, dar 
dokumentų nedavė. Nusipir
kau dokumentus ir galutinai 
apleidau M. miestą. Išvykau 
galutinai į K. Ten visą laiką 
ir gyvenau, retkarčiais ap
lankydama M

Atėjus rusams į M., buvo . rnyį,jnįaį perkeldami. Pav. 1949 metų metraštis rodo,1 
masiniai išvežimai. Daugybe 1-^ -s Klnin3dns borl 5;oio
žmonių buvo sugaudyta ir | 
ant geležinkelio suklupdyti 
purve, kol bu paruoštas 
transportas. Be 'o, plėšė, vo
gė, naikino. leškoio buv. val
dininkų, buožių, buržujų ir 
t.t. Pasielgimas buvo žymiai 
žiauresnis, kaip 1940 metais. 
Tuoj valdžią pa?mė į savo 
rankas liaudis, anksčiau bu
vę vagys ir piemenys, žmo
nes apėmė baimė, atsirado 
šnipų, kurie šnipinėjo ir rin
ko suėmimui liaudies priešus. 
Kalėjimai pasidarė perpildy
ti. Nespėja ištransportuoti, 
kaip kalėjimas vėl pilnas.

Žmonės nusiminė ir baisiai 
bijojo Sibiro ar Altajaus, 
Uralo kraštų ir t.t. M. mies
tas pasidarė tuščias, išmuš
tas, žiaurus, kaip ir tie rusai. 
M. Vasario 16 d. gatvė žiau-' 
riai nukentėjo, paskui Van-

lės buvo gyvenimas tiesiog 
neįmanomas. Tik pereitų me
tų rudenį viskas buvo be kor
telių, galėjo pirkti ko tik no
rima, tik viskas labai bran
gu. Uždarbis, palyginus su 
kainom, labai mažas. O be 
to, į didesnius miestus: Klai
pėdą, Vilnių, Kauną, Šiau
lius ir kt. tiek privažiavo ru- 
rų, tiesiog pasakius, mūsų 
žmonėms visiškai nebėra vie
tos. Atvažiuoja tokie skur
liai, apsivilkę su “šimtasiūlė
mis,” kolchozninkai ir pan. 
Mūsų žmones tuoj paliuosuo- 
ja iš tarnybos, darbo, ir jis 
atsisėda į vietą. Už kelių mė
nesių jis apsirengia ir pasi-

Energingas lietuvis Pranas 
Jankauskas, choristas, buvęs 
vytis, su Adele Šinkūnaite. 
Žinomų lietuviškų šeimų Jur
gaičių ir Čeledinų — Pranas 
Jurgaitis ir Liucija Celedinai- 
tė sukūrė naują šeimą. My
kolas Sužiedėlis, jaunas ir 
energingas studentas medi
kas, su veiklia vyte, sodalie- 
te p. Elzbieta Sideravičiūte. 
Sudarė ir dar keletą kitų lie
tuviškų - katalikiškų šeimų, tuvių kalbos ir kultūros kur- 
Beveik visos kitos sudarytos sų atidarymas spalių mėne- 
moterystės, buvo sudarytos syje, kuriems sėkmingai va- 
katalikiškai - katalikų su ka- dovauja gerb. prof. A. Salys, 
talikais. Pažymėtina, kad jam pagelbsti V. Mingėla, J. 
mažiau beatsiranda, kurie1 Janulaitis ir kiti. Iš tų kur- 
civiliškai susijungtų. sų norima gauti lietuvių jau-,

daro panašus į žmogų. Tuo j Krikštų knyga parodo, kad nųjų veikėjų būrelį, kurie 
tarpu, mūsų žmogus savam gimimų buvo 42. Tas skaičius palaikytų lietuviškumą, 
krašte turi elgeta tapti. kaip tik sutampa su parapi-1 

Mūsų žmones ragina sava-jos mirusiais, kurių užregis- 
noriai į Rusiją, plačiąją tė- truota 42. 
vynę, važiuoti. Jie išveža ir 
taip, nori ar nenori, nes sa
vanorių neatsiranda. Išveža, 
vienus areštuodami, kitus Šv.

Metai lietuviams
Kazimiero parapijos
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Eglaite ma 
gražią rėkia! 
Amerikoniška 
aprašė, radiją 
garsino.

Eglaitę puj 
Akademija—n 
diniukais, ran 
temis. Vakari 
ganizavo nuo! 
dą garsintojai 
nė, gražiai ja 
anglų kalba a 
buvo kitataud 
vaidino Petr 
šiošytė. žmoH 
gramą 2,800. 
rainoje 800 t 

, nes nebefižtek

Kalėdose visi stengiasi sa
vo namus papuošti eglaite. 
Išimtį sudaro tik tie, kurie 
tą gražų paprotį skaito prie
tarais ir, vietoj eglaitės, ant 
sienos kabina Stalino paveik
slą. Bet ir jie, norėdami sa
vo vaikučiams padaryti ma
lonumą, nuperka eglaitę, tik 
ją pastato tokioje vietoje, 
kur atsilankę jų “draugai” 
eglaitės nematytų.

Radio Berlin” — stipriau- vienos dienos nutraukimas 
įvyko Washingtonui įsakius, 
ne Paryžiui. Pranešėjas ne
pasakė, iš kur jis dabar kal
ba to paties siųstuvo vardu 
ir tom pačiom bangom. Vo
kiečių technikai mano, kad 
siunčiama iš kitos siuntimo 
vietos kur nors Berlyno apy
linkėse.

Nuo išsprogdinimo dienos 
iki šiol tęsiasi keiksmai ir) 
grūmojimai tiek vokiečių ko- Į Taigi, Kalėdose eglaičių iš- 
munistų, tiek Maskvos. Ir Perkama labai daug, ir tie, 
keista, Amerikai, ne Prancū- ku,rie >s Pardxuoda’^ nemažai 
zijai, vis adresuojama.

dinamitu nutildytas. Prancū
zų pionieriai išsprogdino abu 
aukštuoju sięstuvo stulpus, 
kurie buvo prancūzų sekto-

Prancūzų okupacinė

Lietuviškos draugijos, y- 
pač pašalpiniai klubai ir 
daugumoj lietuvių laikomas 
Liberty Bankas, labai daug riuje. 
gero padarė lietuviams. Su- valdžia Vokietijoje oficialiai 
kviesta masinis susirinkimas, išsprogdinimo priežastis pra- : 
supažindinta su tremtinių nešė tokias: didieji siųstuvo : 
reikalais, ir žymiai pastūmė- stulpai buvo priešais aero- 
tas pašalpos vajaus reikalas, dromą, kuriame leidžiasi 
Jei ir toliau lietuviai bendrai amerikonų - anglų lėktuvai, 
veiks, tai būtų galima tikėtis kurie aprūpina rusų blokuo- 
didelės sėkmės. jamą Berlyną, ir sudaro nuo-

Iš kultūrinio veikimo žy- latinį pavojų lėktuvams už 
miausias įvykis buvo, tai lier jų užkliūti. į

Sovietų komendantas Ber
lyne gen. Kotikov pareiškė 
dėl to formalų protestą pran
cūzų okupacinei vyriausybei 
ir pabrėžė, kad prancūzai tuo 
nusižengė teisei ir padoru
mui. Be to, Kotikov pareiš
kė, kad prancūzų duotos iš
sprogdinimo priežastys jo ne
įtikino.

Dvylika valandų po siųstu
vo išsprogdinimo, “Sender j —Tarp arabų kyla nesusi- 
Berlin” pradėjo vėl kalbėti pratimas, nes Trans-Jordano 
ta pačia banga, kaip ir pir- valdovas, karalius Abdulah, 
ma. Pranešėjas pareiškė sa- užsispyrė pasidaryti Palesti- 
vo klausytojams, kad šitas nos arabii karaliumi.

Greitumo rekordas

ir

Ką reiškia mūšy

Kariuomenės oro laivyno 
vadovybė praneša, kad buvo 
išbandytas šešių motorų sun
kusis bombonešis, kurio grei
tis — 500 mylių, šitas bom
bonešis buvo išbandytas nuo 
Mosses Lake, Washington, 
iki Albuquezque, New Mexi
co. Šitoks greitis tokio dy
džio bombonešio laikomas re
kordinis.

vardai

Kone visi mūsų vardai yra 
mūsų žmones iš Klaipėdos kad šiais metais labai daug k*^ iš hebrajų, graikų ir lo- 
geležinkelio, darbininkus, iš- padaryta Lietuvai ir lietu- ka. .Jr .s^ai k^ ^ie 
vežė į Mongoliją, o iš ten pri-įviams. Per ištisus metus ėjo reiškia hetuvisliai:
vežė “labai gražių skurlių” rinkimas daiktų ir aukų trem * — kilmingoji. Adol-
kolchozninkų. Į Lietuvą at-' tiniams. Tų aukų surinkta l ~ brolis, Adomas rau-, 
važiavę, kad ir kolchoze dir- kelių tūkstančių dolerių ver- į °onoP ze.m® arba naano te- 
ba, vis gauna nors avižinės tės ir išsiųsta asmeniškais !vas; Agnete (Jonieska) — 
duonos, o pas “tėvą” ir tos siuntiniais ir per BALF. Bu- skaisdoji arba nekaltoji,
nėra. Per tai ir užplūdo, už- yp kelios viešos rinkliavos Agota ^er0]1’ Ąlbinas
gulė Lietuvą kolchozninkai. lietuvių reikalams bažnyčio- baltasis, Aleksandras zmo- 
Bet jau ir Lietuvoj daugelis jfe. Labai daug padirbėta apgynėjas, Alfonsas —
ūkininkų pametė savo ūkius, tremtinių pakvietimui. Su- Serll norų vyras, Anastazija
negalėdami išsimokėti ir ne
norėdami pasidaryti kolchoz- 
ninkais, sprunka į miestą, 
miestelius kur už kokį darbi
ninką įsitrinti, bet tik ne kol- 
chozninko vardą nešioti.

(Bus daugiau)

pelno. Todėl, .tuo metu, kai 
mes, susėdę prie papuoštos 
eglaitės, džiaugiamės gražia 
švenčių nuotaika, eglaičių 
pardavėjai tarpu savyje gin
čijasi ir vienas kitam pridaro 
daug nemalonumų.

Paprastai, dėl didelio pa
reikalavimo kalėdose eglai
tės yra labai brangios, ypač 
čia, Amerikoje.

Taigi, per šias Kalėdas, 
kaip ir pernai iš Roosevelto 
ūkio eglaitės paleista labai 
pigia kaina. Jaunasis Roose- 
veltas, sako, tai padaręs to
dėl, “kad kiekvienas, net ir 
neturtingiausias, galėtų įsi
gyti eglaitę ir pasidžiaugti 
krikščioniška Kalėdų nuotai
ka.”

Šitoks eglaičių atpigini
mas ne visiems biznieriams 
patiko. Vienas nepatenkintų
jų sako, kad Roosevelto par
duodamos eglaitės menkos 
vertės, taip vadinamos “šeš
ko eglių” rūšies, nes jos ne
ilgai laiko, greit spygliai nu
byra. Ir tokias eglaites jis 
pradėjo pardavinėti puse do
lerio pigiau. Tuo jis norėjo 
įrodyti, jog Rooseveltas nėra 
jokis geradaris, bet papras
tas biznierius, nes, kasmet 
parduodamas apie 20,000 eg-

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

i arba nekaltoji, 
kelios viešos rinkliavos Ą^nax_ ~

Labai daug padirbėta apgynėjas, Alfonsas — 

— prisikėlus, Andriejus — 
vyras, Antanas — žydintis, 
Baltramiejus — kur sukelia 
bangas, Barbora — svetim
šalė, Domicėlė — marti, Do- 

kur pradėti gyventi,“kol ga^s minjka?. “ k^ris Plaušo 
susirasti sau gyvenimo vie-. Viešpačiui, Elena - pado- 
tą. Tuo tikslu labiausiai pa- noji, Elzbieta - Dievo gar- 
sidarbavo kun. Ign. Valan- 
čiūnas, kurs pirko namus, 
ieško ūkio, kad tik aprūpinti 
atvykstančias šeimas. '__
gaila, kad ta imigracija eina'

daryta prie parapijos virš 100 
šeimų liudijimai namams ir 
darbui. Net įsigyta namai 
tuo tikslu, kad kai pradės 
daugiau atvykti, kad turėtų

Iš metrikų knygų 
Baigiantis metams, 

pasižiūrėti Šv. Kazimiero pa- 
dens? Laisvės^’ Dariaus-Girė-.^pijos metrikų knygų apy- 
no gatvės. Be to, visur po ? skaitos uz tuos metus. Kai 
biskį kliuvo. Naujoji bažny-!kurluo atžvilgiu lietuvišku-) 
čia (rusai nuo Ventos apšau-lmui Jie atrode geresni, kaip miausių vietų, visame para
de) viduje sugriauta, todėl jį j praėjusieji Mat, is 23 su- pijos veikime, 
visą laiką uždara. Tik mažo-1 tuoktuvių, 9 buvo lietuvių su 
ji, senoji bažnytėlė visiškai, lietuviais-v Sialsv metais suda- 
nenukentėjo. |re ^etuviskas seimas įse zi-
„ . - • j. nomesni lietuviai: Vincas
Pragyvenimas Lietuvoje j Eleonora Jablans- 

skurdus. Viskas ant kortelių. I... nuo

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. Sto 3208

teko

kaitė, buvusia vyte, sodalie-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga.
dėlė, graži koplyčia, erdvi

Pakeleivingiems suteikiama
nakvynė

i Viskas nemokamai. Kreipkitės
dieną ir naktį

Dl- 
salė

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. V NON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

sis, Ignacas — ugnegesys, 
__ i Izabelė — gražioji, Jadvyga 
Tik ,— kariaujančioji, Jeronimas 

. šventvardis, Jonas—Die- 
taip lėtai. Lietuvos ir lietu- v0 n'ial°nę, Jurgis — zemdir- 
vių reikalai buvo vienoj pir- Ąys> Justinas - — teisingasis, 

'Juozapas —priaugimas, Kle
mensas—gailestingasis, Kos- 

I tantinas — patvarusis, Kot- 
I ryna — švarioji, Kristijonas
— Kristui priklausąs žmo
gus, Leonas — liūtas, Liudvi
kas — liaudies gynėjas, Liu
cija—šviesos skleidėja, Mag
dalena—moteris, kilus iš Ma- 
gdados miesto Šv. žemėje, 
Matilda — valdovė, Mykolas 
— vien tik Dievui tarnau
jąs, Monika — atsiskyrėlė, 

, Morta — karšioji, Motiejus 
—Dievo dovanotas, Natalija 
—naujai gimusieji, Ona—ma 
loningoji, Petras — uola, Po
vilas — mažasis, Regina — 
karalienė, Simonas — atsilie
piąs, Sofija — išmintis, Ta
das — garbė, Vincas
mėtoj as, Viktoras — laimėji
mas, Zigmantas — nugalėto
jas, Zuzana — baltoji lelija.

Bet šitie vardai pasidaro
■ mums reikšmingesni, atsimi

nus, kad kiekvieną iš jų ne
šioja didžiausi Bažnyčios 
šventieji ir šventosios, kurie

: per šv. Krikštą tapo mūsų
■ dangiškaisiais globėjais
■ dabar nuolat meldžiasi

Lietuvių veikla 1949, m-
Kaip pavadinti 1948 metus 

lietuvių veikimo ir darbų at
žvilgiu Philadelphijoje? Pa
sakytume, kad jie buvo sėk
mingi. Ar ne pirmoj vietoj 
reiktų pažymėti nuolatinį lie
tuvišką - katalikišką judėji
mą iš lietuvių parapijų, jų 
mokyklų? Iš čia nuolat buvo 
raginama atsiminti kenčiau-* 
čią Lietuvą ir vargstančius 
lietuvius. Padarytos rinklia
vos BALF naudai, lietuvių 
katalikiškos Akcijos Fondui 
ir palaikyti tremtinius siun
tiniais, ypač drabužių siunti
niais ir maisto siuntinėliais.

BALFo organizacijos atgi
jimas įnešė į lietuvius dides
nio susipratimo lietuvių šel
pimo reikalu. Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime su
rinkta virš $1,000, sudėta 
draugijų ir pavienių aukų, 
sudaryta nemaža suma.. Tą 
pašalpos darbą gražiai pa
stūmėjo ir ką tik čia atvykę 

.tremtiniai. Jų pastangomis mus.
ir kitų, ypač p. Dumšos at-

lai

ir 
už

Ž. P.

r

o

PLAKATAI 
BILIETAI 
KONSTITUCIJOS 
KNYGOS 
ŽURNALAI 
GARSINIMAI 
VESTUVIŲ KVIETIMAI 
ir kiti spaudos darbai

44 A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

laičių, jis gerokai pelno.
Į laikraščius pakliuvęs 

toks ginčas kai kam suardė 
Kalėdų inuotaiką. .

Alkis

—1949 metais Philadelphi
jos miestas tikisi surinkti 
208 milijonus dolerių taksų 
nuo išmokamų algų.

50-tas Good Will Vajus

Mes jums duosim visiškai
NAUJ4 STOGĄ IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMŽ UŽ................................................. $139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už...................................................... $ 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ .
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų
Mes Bingeliais apdengsim j ūsų STOGĄ
UŽ taip pigiai kaip..................................... $ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant . . .

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

$150.00

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
108-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

Neužmirškite Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC.,* 4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, III.
AID OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius i visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos kraš
tus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimų. Jei adresatas nesurandamas, 
pinigai grąžinami siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint i kur siuntinys eina. 
Siųsdami čeki ar pinigų order] AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, PAKIETU 
NUMERIUS IR JŪ- KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai pakuojami Europos sandė
liuose, o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL-SPECIAL DELIVERY. Maisto paruoši
mas yra agrikultūros ir sveikatos departamentų priežiūroje. ,

Pavieniams asmenims ar 
nuolaida.

r SIUNTINYS Nr. 1—$7.60
3 ozs. kiaulinių taukų 
rūkytų lašinių 
salami dešros
(be 2 ozs.) keų. bekono
2 ozs. margarino.

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntiniu skaičių duodama

2 sv.
2 sv.
2 sv.
2 sv.
1 sv.

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių v
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 sv. kiaulienos mėsos.

4
2
2
1

SIUNTINYS Nr. 3—$7.20 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. kiaulienos mėsos.

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 

sv. rūkytų lašinių 
sv. degintos kavos 
sy. 2 ozs. margarino 
sv. 1 oz. šokolado 
gabalai tualetinio muilo

14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

2
2
1
1
2

2
2
2
2
i

SIUNTINYS Nr. 5—$6.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. presuoto marmelado 
sv. degintos kavos 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus.'

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
1 sv. kakavos
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv.
2 sv.
2 sv.
2 sv.
1 sv.

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. 2 ozs. syrupo 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. 3 ozs. ryžių

1/2 sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės.

SIUNTINYS Nr. 14—$6.40
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2

1
1 
1
1
2 
2

rūkytų lašinių
3 ozs. kiaulinių taukų
3 ozs. margarino 
kavos
1 oz. šokolado.

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžutė kond. grietinės 
1/2 sv. kakavos 
1/2 sv. saldainių "bonbon"
, SIUNTINYS Nr. 16—$5.25 

sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos

4 sv. 7 ozs. cukraus.
SIUNTINYS Nr. 17—$5.45 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. degintos kavos 
sv. 2 ozs. miežinių kruopų 
sv. 3 ozs. sūrio 
sv. 3 ozs. cukraus.

PASTABA. Čia nustatytos

1 
i 
i 
i 
i

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80 
8 sv. 13 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
3 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų.

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2.sv. 3 ozs. cukraus.

sv. rūkytų lašinių
sv. presuoto marmelado
sv. 3 ozs. cukraus
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualetinio muilo.

2
1
2

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50
1 sv. 2 ozs. margarino 

sv. 2 ozs. syrupo
1 sv. presuoto marmelado
1 dėžutė kepeninės pastos 

sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

1

1

SIUNTINYS Nr. 18—$5.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. 3 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo.

Potts
Lapkr. 23c| 

aprūpintas ŠvJ 
siskyrė su šių 
nas KlimaitisJ 
Palaidotas iš 
dies Jėzaus į 
New PhiladelJ

Nors a. a. 
aukšto mokslą 
vaikus išmoki 

r yra chemijos
Edvardas va 
Aldona Philad 
mokykloje md 

A. a. Julijo 
r je, Panevėžio

- nų par.. V a id

2
2
2
2
2
4
4
2

SIUNTINYS Nr. 20—$780
4 sv. 7 ozs. margarino
4 sv. 7 ozs. cukraus
4 sv. kavos
3 sv.
2 sv.
2 sv.

kainos
siunčiant i kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekvieną 
siuntini specialioms išlaidoms padengti.

1 
1
1
1
1
2 
2

5 ozs. miežinių kruopų 
presuoto marmelado 
kvietinių miltų.
siuntiniams j Vokietiją;

Rochet

Suk
Mūsų senas 

respondentas, 
šio 1 d. švenči 
tądien j. Jubili 
save iš Vokiet 
nų šeimos, ku 
rė darbo-buto 
pavyzdys kitie 
darbiui linkim 
ties.
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Eglaitė

stengiasi sa- 
ošti eglaite, 
k tie, kurie 
skaito prie- 

eglaitės, ant 
ilino paveik- 
torėdami sa- 
adaryti ma- 
eglaitę, tik 

oje vietoje, 
4 “draugai” 
U- 
e eglaičių iš- 
laug, ir tie, 
>da, nemažai 
o metu, kai 
e papuoštos 
įmes gražia 
:a, eglaičių 

savyje gin- 
itam pridaro 
tų.

didelio pa- 
ėdose eglai- 
ingios, ypač

as Kalėdas, 
; Roosevelto 
leista labai 
aasis Roose- 
padaręs to- 

enas, net ir 
galėtų įsi- 

pasidžiaugti 
ledų nuotai-

ų atpigini- 
biznieriams 
spatenkintų- 
>sevelto par
ies menkos 
narnos “šeš- 
nes jos ne- 

spygliai nu- 
eglaites jis 
ėti puse do- 
> jis norėjo 
eveltas nėra 
bet papras- 
les, kasmet 
e 20,000 eg- 
i pelno.

pakliuvęs 
kam suardė

Alkis

Philadelphi- 
isi surinkti 
lerių taksų 
gų-

Gruodžio-December 31, 1948

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Chicago, Ill Elizabeth, N. J

?.oo
Pėdų

9.00
ščiau

Lietuvių Kalėdų Eglaitė
Jau treti metai kai Industri

jos Muziejus kviečia čia gyve
nančias tautas papuošti Kalėdų 
Eglaitę originaliais tautiniais 
motyvais. Taigi ir lietuvių eglu
tė, jau treti metai stovi muzie
juje tarpe daug kitų.

Gruodžio 9 d. buvo skirta ir 
lietuvių programai. Tai buvo 2 
vai. popiet, kurią paruošė Šv. 
Kazimiero Akademija su savo 
auklėtinėmis, 7:30 vai. vakare ir 
9 vai. vak. Ir man teko matyti, 
tad apie jas čia ir paminėsiu.

Prasiskleidus užlaidoms, tolu
moje pasigirdo ponios J. Dauž- 
vardienės balsas “Lithuania.” 
Tuokart scenoje pasirodė dvi se
sutės, liūdnos, išgąstingai beieš- 
kančios savo tėvų. Mat, jos buvo 
iš namų išėjusios trumpam lai
kui, gi grįžusios rado namus iš
verstus, tuščius ir tėvus išvež
tus okupantų. Beieškodamos jos 
tėvų išvežimo pėdsakų, nueina į 
mišką ir ten prisimena, kad šian
dien Kūčia, kurią taip įspūdin
gai švęsdavo kai Lietuva buvo 
laisva. Susėda po eglaite, pasi
dalina šmoteliu duonos ir nuvar
gusios užmiega. Ir štai sapne pa
sirodo Lietuvos dvasia, tai p. J. 
Daužvardienė tautiniuose rūbuo
se, perkelia jas j laisvąjį pasau
li, į Ameriką, kur lietuviai links
mai švenčia Kalėdas. Tuo metu 
scenoje pasirodo jaunų sodalie- 
čių choras, vedamas O. Piežie- 
nės ir užtraukia “Šiandien Bet
liejuj” ir kitas kalėdines gies
mes. Mergaičių chorui nueinant, 
užeina Birutės choras, vedamas 
p. Bijansko. Sudainuoja liaudies 
dainų. Po to, Ateities šokių gru
pė pašoka tautinius šokius—ku
bilą, kepurinę, malūnėlį ir kitus. 
Pagaliau susirikiuoja scenoje vi
si — abu chorai, šokėjai, vai
dintojai ir užgieda “Gul Šiandie
ną.” Margaspalviai rūbai mirga 
elektros šviesose, eglutės kvepia 
ir aidas pinasi. Nuotaika pasi
darė šventiška ir publika skirs
tėsi kalėdinėje dvasioje.

Eglaitė mažas medelis. Bet 
gražią reklamą davė Lietuvai. 
Amerikoniška spauda gražiai 
aprašė, radijo kalbėtojai gražiai 
garsino.

Eglaitę puošė Šv. Kazimiero 
Akademija—paukščiukais, šiau- 
diniukais, rankdarbiais ir lėly
tėmis. Vakarinę programą suor
ganizavo nuolatinė Lietuvos var
dą garsintoja p. J. Daužvardie
nė, gražiai ją vedė ir visą eigą 
anglų kalba apibūdino, nes daug 
buvo kitataučių. Sesučių roles 
vaidino Petrokaitė ir Danutė 
šiošytė. žmonių atsilankė į pro
gramą 2,800. Popietinėje prog
ramoje 800 turėjo grįti namo, 
nes nebeužteko vietų salėje.

Laisvu tė

savo dukra sugebėjo laimingu 
laiku duoti tai grupei pradžią.

Suprantama, prie visų pasise
kimų, kokie buvo jubiliatės veik
loje atsiekti, prisidėjo ir jos vy
ras su visokeriopa reikalinga pa- 
gelba, iš širdies remdamas savo 
žmonos užmanymus. Jos vyras 
visada aktyviai dalyvauja viso
kiuose vajuose, kur reikalinga 
susisiekimo priemonės, ar šiaip

RŪBAI IR KITOS DAIKTINES DOVANOS 
per spalių men., 1948 m., svarais:

0.00 Pottsville, Pa

5.00
Pčdųj

2475

. 18—$5.60 
lių 
1US 
arino.

. 19—$9.95 
nių taukų 
iių 
ken. bekono 
arino 
irmelado

us 
io muilo.

20—$780 
arino
lUS

lių kruopų 
irmelado 
Itų.
i Vokietiją; 
ž kiekvieną

Kai Kazys ir Monika Paval- 
kiai 1938 m. šventė savo 25 me
tų vedybines sukaktuves, tai bu
vo labai iškilmingai minima. Be 
bažnytinių iškilmių, buvo su-1 kokia pagelba. Tikrai iš jų mū-
rengtas didelis bankietas. Kai sų kolonijoje didelė pagelba. 
jie šiais metais minėjo 35 metų'Nors mūsų kolonija nemaža, o 
sukakti, viskas buvo kukliai pa- ( vistik kokiam didesniam veiki- 
minėta: be jų intencija užpra- mui kai kada reiika gerokai gal-

California
Los Angeles

Šv. Kazimiero parapija ....
Bakers Field

A. Mockus ..........................

Kazys ir Monika Pavalkiai
šytų šv. mišių ir artimųjų tarpe' vą pasukti, kad gauti sandarbi- 
pasivaišinimo, didesnio pokylio j ninku, tuo tarpu Pavalkiams ten 
nebuvo. Bet tas nesulaiko nuo i ka tik pranešti, niekada neside- 
prisiminimo apie juos spaudoje, rėš visokiomis priežastimis, už

Abu kilę iš Stakių parapijos, j tai jų šeimai teisingai priklauso 
Raseinių apsk. Kazys atvyko į 
šią šalį 1912 m., o Monika se
kančiais ir tais pat metais jie
du susituokė Somerville, N. J. 
Netrukus apsigyveno Newarke 
ir pradėjo “biznį” valgymo ir 
gėrimo srityje. Gerokai prasigy
veno, susilaukė dukters Moni
kos (ištekėjusi už Al. Devanis) 
ir sūnaus Alfonso. Nežiūrint 
plataus ir sunkaus darbo pre
kyboje, jubiliantai giliai įsijungė 
į visuomeniškąjį veikimą Newar- 
ko kolonijoje, tuo pat prisirašy
dami prie įvairių lietuviškų 
draugijų. Ponia Pavalkienė ėmė
si išbandyti savo gabumus vai
dybos srity ir tas gerai jai sekė
si. Ilgainiui sudarė vaidybinių 
veikalų- geroką knyginėlį ir ėmė-

didelė pagarba.
Taip pat tenka ■ pažymėti, kad 

jubiliatė yra nemažai pasidarba
vusi ir “Ameirkos” gerovei. Kai 
buvo p. Vilniškio laikais skelbia
mas pirmasis “Amerikos” skai
tytojų vajus, p. Pavalkienė, pri-1 
rašydama virš 100 naujų skaity-, 
tojų, laimėjo pirmą dovaną. Vie- j 
nuolynai, redakcijos ir ne vie
nas klierikas, dabar jau esąs ku
nigu, nekartą yra pajutę jubilia
tų dosnę ranką.

Jubiliatai, nors kai kada svei
kata “subraška,” nenuleidžia 
rankų ir pagal aplinkybes visur 
veikia, net kvietimų DP pasiun
tė apie 10-čiai, kitų net visai ne
pažindami.

Todėl šio jubiliejaus proga

250

425

164

Connecticut
Ansonia

BALF 78 sk. ir Liet. par. 
Hartford

BALF 12 sk. per M. Kripą 
Waterbury

BALF 2 sk. per Anna Rogers 16
District of Columbia

Washington M. R. Tūbelis
Illinois

Chicago
Kun. J. Borevičius ...........
Vincas Petrauskas ...........

Herein
BALF 113 sk. per. M.
Ravaitienę .......................... 175
Rockford, BALF 85 skyr..... 130

Maine
Millinocket

Walter Makauskas ....
Massachusetts

Athol
BALF 71 sk. ir Liet. par. 1,094

I Boston
Darbininkas, knygų ..........

Į Westfield
Mrs. K. Žitkevičius ............

Worcester
BALF (22 Waverly St.) ....
A. Savage ..........................
Anna Bakanowski ...........

Lawrence
Liet. par. per kun. F. Jurą

Michigan
Detroit

BALF 72 skyr.....................
Mrs. M. Kolinsky ..............

New Hampshire
Manchester, BALF 53 sk.

New Jersew
Newark

BALF 35 sk. per A. Trečioką 98 
Harrison

; BALF 7 sk. per kun.
Voisiekauską ..................

New York
Albany, Mrs. K. Tumonis 

Amsterdam
Mrs. Panuškienė .............

1 Anna Kuchis ..................
' | Troy
•St. Joniškienė .................
j Mineola
M. H. (299 Willis Ave.) ....

Brooklyn

Stankavich ............................30 j
į Anna Grasman - Zailsky .... 3
Jonas Brundza...................... 6

Ohio
Cleveland, BALF 38 sk...... 355
Madeira, Mr. Murray ........

Pennsylvania
Exeter

Mrs. G. Gustaitis...............
Olymphant

M. Vilkaitis ........................
maisto ....................

Kingston, J. Krauzlis ........
Pittsburgh, J. Marchulinas

Philadelphia
E. Saisikaitė...................

Uršulė Račkauskienė ........

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

34
20
13
12

Rhode Island
Providence, M. Begonis

West Virginia
Morgan, T. Masaitis ....

Už dovanas visiems nuošir
džiai dėkojame. Tremtiniams do
vanų laukiame ir daugiau.

ŠYPSENOS
Žmonos ir menas...

Operetėje “Perikola” nu- 
21 įmylėtinis, mylimosios palik

tas, nori pasikarti, bet jį iš- 
20 gelbsti ir klausia: 
77 j 
12

190

354

119
18

—Klausyk, ar tu turi žmo
ną?

Atsakymas:
j —Ne!...
I Kiek patylėjus, girdime
| nusistebėjimą:

—Tai kodėl gi tu norėjai 
pasikarti, jeigu žmonos netu
ri?!...

Tas klausimas šioje opere
tėje pakartojamas ir kitoje 
vietoje.

Operoje “Šaitanas” yra 
maždaug toks arijos posmas: 

“Juk žmona—ne pirštinai-

Nei jos pamesi, _
/Nei už juostos užkiši!...”
Kur gi žmoną “už juostos 

užkiši,” jeigu dažniausiai ji 
juostos užkišusi”tave “už 

laiko...

Vaikai 
ištikimas sūnelis

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

426 Lafayette Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooldyno Lietuviai Oratoriai

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

•Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliaukkas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

9

A. Gudaitis ................ ......... 16
M. Buika .................... ........  13
Vrubliauskienė ........ ..........' 6
Catuogno .................... ........  25
J. Wiršilas ................ ........  13
Joseph Shimonis ........ .......... 5
Elena Vyzienė ........... .......... 90

Vienas
visados užtardavo savo tėvą. 
Atsilankė pas jį kits vaiku
tis ir sako:

—Klausyk, kaip tavo tėvas 
knarkia ?

—Petruk, saugok Dieve, 
nesiartink prie liūtų.

—Nebijok, mamyte, aš
jiems nieko nepadarysiu.

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
; (Šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

; - $150 -
į KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
) 84 - 02 Jamaica Avenue, 
( Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Lapkr. 23 d. po sunkios ligos, 
aprūpintas šv. Sakramentais, at
siskyrė su šiuo pasauliu Julijo
nas Klimaitis, 59 metų amžiaus. 
Palaidotas iš Saldžiausios Šir
dies Jėzaus lietuvių parapijos 
New Philadelphia, Pa.

Nors a. a. Julijonas neturėjo 
aukšto mokslo, bet stengėsi savo 
vaikus išmokyti. Sūnus Pranas 
yra chemijos inžinierius, sūnus 
Edvardas vaistininkas, duktė 
Aldona Philadelphijoj aukštoje 
mokykloje mokytojauja.

A. a. Julijonas gimė Lietuvo
je, Panevėžio apskrity, Troškū
nų par., Vaidelonių kaime.

Dalyvis

Rochester, N. Y

ko- 
sau-

Sukaktuves
Mūsų senas Rochesterio 

respondentas, Ant. žiemys, 
šio 1 d. švenčia 65-tą savo gim
tadienį. Jubiliejatas laukia pas 
save iš Vokietijos penkių asme
nų šeimos, kuriai jis pats suda
rė darbo-buto garantijas. Tai 
pavyzdys kitiems. Savo bendra
darbiui linkime geriausios klo
ties.

si vaidybos vakarėlius organi- į sveikiname jubiliatus, linkėdami 
zuoti, ypatingai parapijos pa- jiems sveiko, laimingo, gražaus 
rengimuose. Tas jai davė kolo- gyvenimo ir sulaukti linksmai 
nijoje plačią dirvą veiklai ir už- auksinio jubiliejaus, 
sipelnytą pagarbą. 1

Kai atėjo po pirmojo karo 
žiaurioji depresija, gerokai palie
tė ir Pavalkių įstaigą. Likvida
vę savo prekybą Newarke, prieš 
20 metų persikėlė į Elizabethą 
ir nusipirkę gražią nuosavybę, 
pradėjo naujai tęsti savo darbą.

Ponia Pavalkienė nenurimsta 
ir čia neveikusi. Susipažįsta su 
vietiniais, prisirašo prie draugi
jų ir vėl pradeda ^ uoliai veikti, 
pamėgtoje vaidybos srityje Be
veik kas metas vis su grupe mo
terų ką nors “naujo sumanyda
vo,” o šalia to, jos didelis pasi
šventimas visuomenės labui: šal
pai, kultūrai ir parapijos gerovei 
suteikė jos vardui pagarbą. Svei
katai susilpnėjus, įtraukia savo 
dukterį Moniką į veiklą ir su jos 
pagelba pradeda organizuoti 
jaunuolius, norinčius vaidyboje 
veikti. Jos namuose rinkdavosi 
jaunuoliai, išdirbo konstitucijė- 
lę organizuodami “Lithuanian 
Theatre Guild” ir darbas davė 
gerų pasėkų. Į tą grupę įsijun
gė gabūs jaunuoliai: Aldona ir 
Jonas Litvinai, sesers Haikiūtės, 
V. Devanis ir kiti. Tokiu būdu, 
veik 10 metų kai ši grupelė vei
kia, visiškai savistoviai susitvar
kę iki šiai dienai ir per eilę me
tų parapijos, tautiniuose paren
gimuose visada pateikia progra
mą, o ne kartą ir aukų suteikia 
koikam svarbiam reikalui. Tai 
vis nuopelnas jibiliatės, kuri su

Kolonijos žvalgas

Aid Overseas, Inc., 4851 S. 
Ashland Ave., Chicago 9, Ill., 
praneša lietuviškajai visuo
menei, kad šalia siuntinių 
siuntimo, atidarė ir pinigų 
persiuntimo skyrių šitokio
mis ratomis: Įmokant .$4.50 
mūsų raštinėj, mes Vokieti
joje išmokam DM. 50.00 ir 
už $8.50, išmokam Vokietijo
je DM. 100.00. Pinigų užsa
kymo tvarka yra ta pati, 
kaip ir siuntinių, būtent — 
galima užsakyti laišku iš vi
sų Amerikos bei Kanados vie
tų prisiunčiant pinigus če
kiu, orderiu ar kitaip. Gavė
jui pinigai bus įteikti laike 
8-10 dienų.

Kadangi naujoji Vokieti
jos markė turi vertę, už ku
rią jau daug ką galima nusi
pirkti vietoje, mes raginame 
tautiečius pasiųsti pinigų gi
minėms ir draugams jų rei
kalams.

Nepamiršk padėti tremti
niui!

Aid Overseas, Inc.
(Adv.)

SKAITYKITE ir PLATINKITE
"AMERIKĄ'

^35?

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Paremkime šios Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Vardo

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Anrfbry) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega

NUOSAVYBĖS PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL. ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737



AMERIKA Gruodžio-December 31, 1948

VIEŠA PADĖKA
“Amerikos” 15 metų su

kakties minėjimas gražiai 
praėjo.

Jį ruošdami, rengėjai tikė
josi sulaukti atsilankant tik 
artimesnių “Amerikos” rė
mėjų ir bičiulių, ir tai ne vi
sų, nes buvo ’~bai blogas 

aisant lie- 
inko tiek, 
na užpil-

oras. Tačiau, 
taus, svečių pi 
kad būtų buvę . 
dyti dvi sales. Ta . i apie pu
sei žmonių netekc sėdynių ir 
jie ilgai nusitęsusi kelių va
landų programą turėjo išsto
vėti sausai prikimštuose pa
sieniuose ir prie įėjimo į sa
lę.

Tik dabar rengėjai suprato 
visuomenės prisirišimą prie 
savo laikraščio ir apgailesta
vo nepaėmę daug didesnės 
salės. Jie buvo pasiruošę iš
girsti daug priekaištų stovin
čiųjų ir tuos priekaištus kan
triai priimti. Bet... jokių prie
kaištų nebuvo.

Taigi rengėjai, sužavėti to
kiu svečių nuoširdumu, jau
čiasi įpareigoti viešai padė
koti visiems už taip gausų 
atsilankymą ir gražų užsilai
kymą koncerto metu.

Ačiū taipgi parapijų cho
rams: Apreiškimo, vad. prof. 
Sako; Angelų Karai., vad. 
muz. P. Dulkės; Atsimainy
mo par. solistams su jų va
dovu muz. A. Visminu ir Br. 
Brundzienei su jos šokėjų 
grupėmis, kurių gražiai išpil
dyta koncertinė programos 
dalis padarė gilaus įspūdžio 
visiems susirinkusiems, ypač 
iš toliau atvykusioms sve
čiams.

Ypatinga padėka priklauso 
gerb. kun. N. Pakalniui, ne
mokamai leidusiam pasinau
doti sale ir tuo būdu padėju
siam rengėjams atsiekti sa
vo tikslo, kuriam šis minėji
mas buvo surengtas.

Reiškiame nepaprastą dė
kingumą J. E. Vysk. V. Bliz
giui, kuris savo atsilankymu 
teikėsi pagerbti šį mūsų ka
talikiškos spaudos minėjimą 
ir savo turininga kalba supa
žindinti mus su tremtinių 
vargais ir mūsų tėvynės Lie
tuvos kentėjimais.

Dėkojam ir visiems ki
tiem asmenims, ’urie uoliai 
dirbo prie minėj’ j surengi
mo ir kuriems p: ”’aušo gar
bė už vakaro pas. ~ ’:imą.

Štai jų vardai:
K. Baltrušaitis >
O. Sijavičienė
B. Adomaitienė
V. Pūkas
M. Mikolaitis
P. Plaktonienė
S. Gudaitienė
K. Galchus
M. Putinienė
J. Paulauskienė
VI. žaukus

Ant. Baciuška
M. Ražanauskas
A. Ražickienė
J. Staškienė
V. Žemantauskas
Adomas Nadzeika
St. Stumbris
Rupeika
Juozas Skarulis
A. šerkšnas
J. B. Laučka
J. P. Mačiulis
S. Lukoševičius
Jurgis Unguraitis
K. Dobrovolskis
P. Gražienė
“Amerikos” Sukakties Mi

nėjimo Komitetas:
P. A. Dulkė — pirmin.
D. Averka — vicepirmin.
Ed. Tumasonis — sekret.
P. Montvila — kasininkas
K. Krušinskas — kasin.

Mūsų Apylinkėje

• J. Aistis - Aleksandravi
čius, vienas iš žymiausių mū
sų poetų, šiomis dienomis 
lankėsi New Yorke, dalyvavo t Maspetho Moterų Sąjun-1
rašytojo A. Vaičiulaičio ves
tuvėse ir aplankė mūsų re
dakciją.

• K. Baltrušaitis iš Ridge- 
woodo, nuolatinis “Ameri
kos” rėmėjas ir darbuotojas, 
vietoje Kalėdų dovanos ne
mokamai sudėjo “Amerikos” 
patalpose antrus langus.

• J. Savaitis, “Draugo” re
dakcijos narys, iš Chicagos, 
Kalėdų šventes praleido New 
Yorko apylinkėje ir ta proga 
apsilankė “Amerikos” įstai
goje.

• K. Kavaliauskas, mūsų 
skaitytojas iš Bronx, N. Y., 
prisiuntė “Amerikai” sveiki
nimą švenčių proga ir 10 dol. 
prenumeratai.

• Mrs. Eva Dome, “Ameri
kos” skaitytoja iš Brooklyno, 
įsirašė į Katalikų Centro na- 

I rius, paimdama vieną šėrą 
“Amerkos” namui.

• Jonas Jakubaitis po sun-

Maspetho Žinios I MIRĖ POLICIJOS VYR.
i INSPEKTORIUS

Gruodžio 19 d. sukniubo ir 
gos 30 kp. metinis susirinki- mirė 59 metų amž. New Yor- 
mas buvo gruodžio 13 d. Su
sirinko nemažai narių. Buvo 
svarstyta bėgamieji reikalai. 
Išklausyta pranešimai iš pra
eitų metų darbuotės. Nutar
ta rodyti judomus paveiks
lus gavėnios metu, ruošti 
margučių balių po Velykų 
sekmadienį. Perrinkta valdy
ba kitiems metams.

Dvasios Vadu išrinktas 
kun. J. čekavičius, pirminin
ke — F. Ražickienė, vicepir
min. — O. Liziūnienė, fin. 
raštin. — J. Skarulienė, ižd. 
— O. Bagočiūnienė, tvarkos 
vedėja — M. Raubienė. Atsi
lankė prel. J. Balkūnas.

O. P.

ko miesto policijos vyriausias 
inspektorius, Martin Brown. 
New Yorko policijoje jis iš
buvo 36 metus ir paskutiniu 
laiku buvo 18,146 policijos 
narių viršininku.

Gavo liūdną žinią
Šiomis dienomis Mrs. V. R.

Valantiejienė gavo žinią, kad Tel. GL 5-7285 
mirė Magdalena Tamošaitie- 1 
nė, Šv. Juozapo ligoninėj,

• Jonas Valaitis, BALF at- j Asmond, Nebraska. Tai mo-
oivvao vumuiijai, gi uvuzdu i ******* **-***»^* **«* ’

23 d. “Queen Elizabeth” lai-’ zimierietės, minėtos ligoni- 
vu išvyko į Prancūziją. Iš 
ten vyks į Vokietiją.

• Jonas Navickas Hartfor
de džiaugiasi sulaukęs iš 
tremties savo sesutės Eleo
noros ir brolio Juozo. Anks
čiau atvažiavo jo tėveliai.

• Sofija Skučienė, buvusio 
Lietuvos vidaus reikalų min., 
generolo Skučo žmona, atvy
ko pas savo dukterį J. Šukie
nę Brooklyne.

• Salomėja Čerienė-Mulks
Catholic Committee for Re
fugees globojamų našlaičių

kios operacijos guli ligoninė- ■ stovas Vokietijai, gruodžio j tina Seselės M. Ambrose, ka- 
je, o jo žmona, eidama jo ap
lankyti, paslydo ir palūžo ko
ja. Linkime mūsų laikraščio 
skaitytojams greit pasveikti.

• J. Shukis iš Rochesterio, 
apsimokėjo savo prenumera
tą už 3 metus pirmyn ir už
sakė laikraštį Petrui Shukiui 
į Kanadą, kaipo Kalėdų do
vaną.

• Prof. Steponas Kolupai
la su žmona atvyko laivu 
“Marine Marlin.” Jis yra pa
kviestas profesorium į Notre 
Dame universitetą.

• Inž. A. J. Mažeika su šei
ma buvo atvykęs iš Pittsbur- 
gho pasitikti savo brolio, Dr. reikalais buvo nuvykus į Los 
Prano Mažeikos su seimą.
Abiejų brolių šeimos Kalėdas 
praleido Brooklyne pas Un- 
guraičius.

• Kun. Juozas Aleksiūnas 
yra išrinktas Brooklyno vys
kupijos komiteto atvykstan
tiems tremtiniams pasitikti. 
Jis jau pasitiko keliasdešimt 
lietuvių,. kurie džiaugėsi lie
tuvio kunigo labai maloniu 
pasveikinimu.

Angles, Calif., kur turėjo 
progos susitikti su kun. J. 
Kučinsku, prof. K. Pakštu ir 
kitais Kalifornijos lietuviais. 
Keliavo lėktuvu.

• Dwight Eisenhower ne
seniai per priėmimą Phila- 
delphijoje klausėsi lietuviškų 
dainų, kurias atliko Barbara 
Darlys. Jam dainos labai pa
tiko, ypač “Žaliojoj lanke-

• Kun. V. Karkauskas, lėj,” kurią prašė pakartoti, 
naujasis New Britaino kle- Priėmime buvo ir Stassenas. 
bonas, gruodžio 24 d. buvo Solistė su abiem jais plačiai 
atvykęs į New Yorką pasi- išsišnekėjo apie Lietuvą.
tikti operos dirigento Vy-j • “Amerikai” jos 15 metų 

M-riinSknc Soimna sukakties prOga aukojo $10 
per Mrs. M. Kivitienę Mote
rų Sąjungos 29 kuopa, ne 27 
kp., kaip per apsirikimą mū
sų buvo paskelbta.

tauto Marijošiaus šeimos. 
Vyt. Marijošius apsigyvens 
New Britaine, kur bus lietu
vių par. .vargonininku.

• Dr. Pranas Padalskis, 
Detroito universiteto profe
sorius,
praleido New Yorko apylin
kėje.

• Prof. Balys Vitkus, ku
rį daug New Yorko lietuvių 
atsimena iš lankymosi čia 
1934 metais, atvyko iš Aust
rijos gruodžio 21 d. Apsigy
vens Chicągoje.

Kalėdų atostogas
Angelų Karalienės 

Parapija

ft SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai. Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI - PIETOS — VAKARIENE. Ge auslas pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iŠ geriausios Smetonos, ALUS U ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

KALĖDŲ EGLAITE 
k. padaro namuose 

Švenčių nuotaiką ...
PAPUOŠALŲ:KALĖDŲ EGLAITĖMS

BOLIUKIŲ 
ŽVAIGŽDUČIŲ 
JUOSTELIŲ 
ŽIBUČIŲ 
LEMPUČIŲ ir k. didžiausią pasirinkimą rasite

J. GINKAUS KRAUTUVĖJ
495 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PLIUSINIAI IR BRONZINIAI
ZUIKUČIAI 
LfitfiS 
PAUKŠTUKAI 
ŽVĖRELIAI 
ARKLIUKAI

IVAIRIAUSI SALDAINIAI

DĖŽUTĖSE 
VAZOSE 
MAIŠELIUOSE 
STIKLINĖSE 
ir t.t.

Čia atsilankę rasite, kas tik jums reikalinga,
KAS TIK JUMS NAUDINGA 
KAS TIK TINKAMIAUSIA DOVANOMS

ATVIRUČIŲ PASIRINKIMAS
ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 
SUKAKTUVĖMS 
UŽUOJAUTAI 

GIMTADIENIUI ir t. t.

EVERSHARP PLUNKSNOS

RAŠO GRAŽIAI
KAINOS ĮVAIRIOS
NEMAŽAS PASIRINKIMAS
GRAŽI KALĖDOMS DOVANA

J. GINKUS PALACE
495 Grand Street 

(PRIE UNION AVĖ.)

Mūsų bažnyčioje švenčių 
metu darėsi labai gražus įs
pūdis, matant pilnutėlę baž
nyčią žmonių, gražiai papuoš
ti altoriai, tarytum būni dan
guje. Choras, vedamas p. Pr. 
Dulkės, gražiai giedojo. Se
niai jau čia buvau buvęs, bet 
nuo dabar reikės kas sekma
dienį atvykti ant sumos.

| —Vasario 20 dieną mūsų 
parapijos choras, ruošia gra-! 

A žų koncertą. Jis įvyks Šv. 
[£ Stanislovo salėje, Greenpoin- 
M te. Visi prašomi tą dieną nie- 
Aj ko nerengti, o dalyvauti šia-

1 me didžiuliame koncerte.
/! —Kalėdų naktį, apie 2 vai.
U po pusiaunakčio, turėjusi šir- 
m dies ligą, atsiskyrė su šiuo 
ĮV pasauliu 27 metų amž. Kuni- 
71 gunda Žilinskienė, duktė Bar- 

boros Adomaitienės, gyv. 49
6 Ainslie St., Brooklyne. Palai-
M dota gruodžio 28 d. 10 vai. 

Gr ryte, iš mūsų bažnyčios, su 
% iškilmingomis gedulo mišio- 
/Z mis. * > " '
y Nuliūdime paliko savo vy-

rą Joną Žilinską, motiną, se- 
GU šerį Ireną Avižienienę ir bro-
7 lį Stasį Radžiu. Velionė bu- 
// vo' mūsų parapijoj žymi vėi- 
j? kėja, choristė ir sodalietė.

Brooklyn, N. Y.
—Argentinos laivas, vežęs 

įvairias prekes, No. Carolina 
pakrašty nuo įšėlusios jūros 
lūžo pusiau. 16 vyrų buvo iš
gelbėta, keli žuvo.

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastimas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.

Res. TA 7-9070

nes vedėjos, ir Aušros Vartų 
par. New Yorke vargoninko, 
muz. Juozo Tamošaičio.

MARGUČIŲ BALIUS
Moterų Sąjungos 30 kuo

pa, Maspethe, rengia Metinį 
Margučių Balių Atvelykio 
Sekmadienį, balandžio 24 d., 
Atsimainymo parapijos salė
je, 64-25 Perry Ave. Prašo
ma kitų nerengti tą dieną pa
rengimų, o dalyvauti šiame 
linksmame margučių baliuje.

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski

ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fllorus.

B. ZINIS 
LAISNIUOTAS REAL ESTATE Ui 

INSURANCE
. 861 UNION AVĖ.,

BROOKLYN, N. Y.
4-3481 RE 9-1506

New Yorko Lietuvių Kata
likų Federacijos apskrities 
susirinkimas bus gruodžio 31 
d., 7:30 vai. vakare, Apreiš- 499 grandest 
kimo parapijos salėje. 1EV

Visos draugijos prašomos Į Turime visokių namų įvairiose mies- 
atsiųsti į Šį susirinkimą sa- to dalyse už prieinamas kaians. 
vo atstovus ir valdybų na
rius. Taip pat kviečiami ir vi
si katalikiškos visuomenės 
veikėjai ir vadai, nes turėsi
me apsvarstyti busimojo ka-’ 
talikų seimo reikalą.

Valdyba

RUBBER STAMPS

IŠ SUSIRINKIMO

Angelų Karalienės par. sa
lėje gruodžio 12 d. buvo Šv. 
Vardo draugijos susirinki
mas, kurį pradėjo su malda 
Dvasios Vadas kun. A. Ma- 
saitis. Susirinkimą vedė pir
mininkas žemantauskas, o 
užrašus darė S. K. Lukoševi
čius.

Buvo duota smulki iš bu
vusio baliaus apyskaita. Ba
lius davė gryno pelno $44.35.

Valdybos rinkimas bus 
1949 metų sausio 9 dieną.

S. K. Lukas

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

AUGUST GUSTAS
Bel tai re Florist

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri raudasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y
Aarti Union Avė.

$1 D. VVhitecavage, Savininkas

ALLIANCE NITE CLUB i
Ž KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai '
X Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke Į 
ft ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI „ (
\ NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

V BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą < 
? 80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE '
X (8th Street ir 1st Ave. kampas) •

v Tel. Gramercy 7-9765 <

Telefonas- EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:,
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!
j Tn_ BErKMAN 3-SB2S

J. šneideraltis Ir A. Andriukaitis 
PraneSdt—Prislųsim Katalogą Dykai

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau 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

DĄvenport 6-0259
RALPH K RUCH

FOTOGRAFASA65 - 23 Grand Avenue
Maspeth, N.Y.

ETVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Lietuvišką marškinią siuvykla ir 
ranką audykla

LITBALT COMPANY
Gamina visokius

• MARŠKINIUS
• KAKLARAIŠČIUS
• ŠALIKUS

Audžia LIETUVIŠKUS marginius
Kalėdų, Naujų Metų, vardo ir gimimo dienai turi

PASIRINKIMĄ puikių ŠALIKŲ,
KAKLARAIŠČIŲ,
LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ ir
GALVOS PAPUOŠIMUI JUOSTŲ.

Priima užsakymus 
visokiems marškiniams, rū
bams, staltiesėms, lovatie
sėms, lietuviškų vėliavų ir k.

MANDAGUS PATARNAVIMAS

ŽUKAUSKAS

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 
vit| cenientavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. Zeidat, J r.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
S3F* ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia  “v?*

į pas Z EI D A T ’ S
| 411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
V ....

★★★★

PIGIOS KAINOS.

JONAS
r 'J

20 Ten Eyck Street ' Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EV 8-2954

I || KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. x-

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |
< Direkt. JOKŪBAS J. STEKAS

• 429 Walnut St., Newark 5, N. J. 1
Tel. MArket 2-5360

■,,A ■
—___
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