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Vėl stovime naujų metų 
pradžioje. Nauji metai, bet 
seni vargai.-Per pereitus me
tus daugeliu atvejų paaiškė
jo, kad “Amerika” lietuvių 
yra mylima, jie jaja paten
kinti, džiaugiasi, gaudami ją 
į savo namus, šitas lietuvių 
pasitenkinimas buvo pareikš
tas daugybe mums rašytų 
laiškų, kituose katalikiškuo
se laikraščiuose tilpusiais 
straipsniais, ir ypač 15-kos 
metų sukakties j

UŽDARE DELEGATŪRA
Gautomis iš Vokietijos ži- 

nimos, prieš keletą dienų yra 
uždaryta Popiežiaus Lelega- 
tūra lietuviams tremtyje. Ši 
Delegatūra popiežiaus buvo 
įsteigta maždaug prieš tre
jus metus. Jos vadovu buvo 
Amerikos lietuviams gerai 
pažįstamas, 1937 metais lan- 

minėjimo kęsis Amerikoje, kanaunin- 
proga, kur buvo susirinkę kas F. Kapočius. Delegatūra 
milžiniškas skaičius žmonių, anais laikais savo darbą pra- 
Šitas lietuvių pasitenkini- dėjo Wiesbadeno mieste, va
rnas “Amerika” teikia jos, karų Vokietijoje. Paskui per- 
darbuotojams daug jėgų laik- sikėlė į nedidelį Wurstember- 
raštį tobulinti. go miestelį —Kircheim-Teck,

# * * j.kur gavo iš amerikonų ko-
itr__ i..j mm__ ' mendantnūros tam reikalui

namą.
Apie Delegatūros panaiki- 

;nimą smulkmenų dar nega
vome, dėl to savo skaityto
jus plačiau apie tai painfor-

Mes tikimės, kad 1949 me-: 
tais “Amerikos” skaitytojai, | 
bendradarbiai, rėmėjai ir bi-1 
čiuliai neatsiliks nuo 1948' 
metų, kad jie ir toliau viso
kiais būdais rems savo laik
raštį. Tai gyvybinis mūsų 
reikalas. Didžiojo New Yor- 
ko apylinkių lietuviai ypač 
turi susirūpinti “Amerika,” 
nes tai jų apylinkės organas. 
Jis čia gimė, čia augo ir čia 
veikia. Jis gina pirmoje vie
toje čionykščių lietuvių rei
kalus, nes juos jis mato čia, 
pasakytume, savo akimis. 
Bet “Amerika” yra plačiai 

. paplitusi ir visoje Ameriko
je, bei kituose kraštuose. 
Taigi, Iš platybių paramos ir 
gi laukiame.

Brangus lietuvi, tautieti, 
patrijote, nepamiršk, kad 
daug Tavo tautos brolių ken
čia Vokietijos lageriuose. 
Kenčia jie ten ne tik kūniš- 

-■>. Į-«»i bgfo-ir- Jiem^
reikia ir dvasios maisto. Pa
siryžk ir užprenumeruok 
“Ameriką” kuriam iš ten 
keničančįų 1949 metams. Pa
darysi dvigubą gerą ir gar
bingą darbą: padėsi artimui 
ir paremsi laikraštį. Tai bus 
garbinga dovana naujiems 
metams!

muosim vėliau, šia proga no
rime pabrėžti,' kad Vatika
nas lietuvių tautai ir lietu
viams niekada blogo nelinkė
jo, nelinki ir nelinkės. Niekas 
pasauly taip nesisieloja dėl 
mūsų tautos tragedijos, kaip 
pop. Pius XII. Taigi, neda
rykime iš šito įvykio jokių 
nereikalingų išvadų, kaip kad 
daro mūsų soicalistų ir tauti
ninkų laikraščiai. Atsiminki
me, kad tuo metu, kai šitas 
sprendimas buvo padarytas, 
Romoje, šalia vysk. P. Bučio, 
buvo pats Kauno Arkivysku
pas J. Skvereckas, vysk. Pa- 
dalskis ir net pats delegatas 
kan. F*. Kapočius. Tuo pačiu 
metu yra panaikintos ir kitų 
tautybių tokios pat delegatū- 
ros Vokietijoje.

POPIEŽIAUS 
KALBA Sulaužė visas sutartis

Sumner Welles rastas be sąmonės
Buvęs valstybės sekreto- Kai prez. Rooseveltas stojo 

riaus pavaduotojas Sumner sekretoriaus Hull pusėje, S. 
Welles yra rastas beveik be kelies išėjo iš departamen- 
sąmonės. lauke jo ūkyje, Ma- -- ............
rylande. Ji naktį sukri-i^”“^“ “““ į“'t;
tusi ūkvedys. Jis sukrito nuo strai i 0 politiko“
Širdies smūgio naktinio pasi- klausPimai kurie tl£sjo di. 
vaikščiojimo metu. Parga- . .. Qkoiiv,„f„

sąmonės, lauke jo ūkyje, Ma to. Nuo to laiko jis yra para-

bentas namo, rodė labai maža 
gyvybės ženklų. Po pirmosios 
pagelbos pastangų, buvo nu
vežtas į ligoninę. Sveikatos 
padėtis labai rimta.

Buvęs Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojas yra 56 
metų amžiaus. Jo draugai sa
ko, kad jis paskutinėm savai- 

nemigos. Jis ypatingai susi- 
graužęs paskutiniu laiku bu
vo dėl sayo draugo L. Dug
gan, kuris iššoko iš 16-to 
aukšto ir užsimušė, mirties. 
L. Duggan tarnavo kaip tik 
tuo metu departamennte, kai 
S. Welles buvo sekretoriaus 
pavaduotoju. S. Welles buvo 
kaip tik L. Duggano viršinin
ku. S. Welles gynė L. Dug
gan, kai šis buvo į špionažo 
aferą įveltas.

S. Wellesui buv. Valstybės 
spausdintas po pavadinimu: (Sekretorius H. Hull ir prez. 
“Kas traukia pasaulį į pra- Rooseveltas buvo ypatingai 
žūtį.” Redaktorius pabrėžia, didelio pasitikėjimo parodę, 
kad šitas straipsnis apibūdi-! J^s tuomet buvo departamen- 
na šių laikų piktybes, vedan- te lotynę Amerikos skyriaus 
čias pasaulį į pražūtį. Iš vi
so, “Garso” apžvalga yra ne
paprastai sumaniai vedama.

Visas kultūringas pasaulis 
biaurisi Vengrijos komunis
tais, kurie Maskvos įsakymu 
suėmė Kardinolą Mindszen
ty. Protesto balsai eina iš 
įvairių valstybių ir žymių as
menų. Pasmerkė ir preziden
tas Trumanas. Vatikanas pa
skelbė ekskomuniką visiems 
vengrams, kurie prisidėjo 
prie Kardinolo suėmimo arba 
jo kalinimo. Visi ekskomuni
kuoti yra atskirti nuo Kata
likų Bažnyčios ir negali pri
imti Sakramentų.

delio pasisekimo skaitytojų 
tarpe.

Baltijos Tautų. 
Memorandumas

Katalikų savaitraštis “Gar 
sas” savo apžvalgoje įsidėjo 
mūsų 51-jo numerio vedamą
jį — “Suglauskime eiles.” 
Mūsų vedamasis ištisai per-

Kalėdų išvakarėse Popie
žius Pius XII pasakė kalbą. 
Tą naktį kasmetai girdi viso 
pasaulio katalikai savo vy
riausiojo ganytojo žodį, šie
met Švęntasis Tėvas savo 
kalboje nurodė Bažnyčios pa
stangas įgyvendinti pasauly
je taiką. Taikos pasiekimas 
— tai svarbiausias šiandie
ninio pasaulio uždavinys. Jis 
nurodė taip pat sąlygas, ku
riomis pasaulinė taika turė
tų būti kuriama. Jokiu būdu 
ne atskirų tautų nepriklau
somybės kaina.

Valstybių vadai šiai popie
žiaus kalbai duoda didelės 
reikšmės. Popiežius reiškia 
mintį daugybės milijonų 
žmonių — katalikų, kuriems 
jis vadovauja. Dėl to valsty
bių vadai turi skaitytis su jo 
nuomonėmis ir sugestijomis.

PLEČIASI CIVILINĖ 
AVIACIJA

1947 metais Jungt. Valsty
bėse buvo užregistruota 92,- 
644 privatūs lėktuvai, o per
eitais metais — 97,619. Tai
gi pereitais metais privatinių 
lėktuvų skaičius padidėjo 4,- 
975.

Koipisija
Amerikos karo gubernato

rius generolas L. D. Clay pa
reiškė, kad trys vakariniai 
sąjungininkai—Amerika, An
glija ir Prancūzija — baigia 
susitart dėl specialios Vokie
tijai prižiūrėti komisijos su
darymo. Ši komisija turėtų 
būti militarinio pobūdžio. Jos 
uždaviniai turėtų būti—prie
žiūra, kad yokietija vėl ne
nukryptų militarizmo ar dik
tatūros kryptimi.

Dėl tokios komisijos suda
rymo principiniai trijų sąjun
gininkų jau susitarta, pareiš
kė gen. Clay. Pasitarimai iki 
šiol ėjo griežtoje paslaptyje. 
Šita komisija turėtų likti oku 
pacinės valdžios vietoje, kai 
iš Vokietijos bus paimtos o- 
kupacinės militarinės jėgos, 
kai pasibaigs Vokietijos mili- 
tarinis okupavimas. Šitos ko
misijos tada bus uždavinys 
prižiūrėti, kad Vokietija ne- 
siginkluotų.

Sąryšy su tuo, pareiškė, 
gen. Clay, ir visa Europa 
grįžta į politinį ir ūkinį nor
malų padėjimą.

Pirmu katr. Sovietai be jokios moralės. Sulaužė visas 
sutartis. Kai kurie jų vadai nori su mumis susitarti. Kurie 
tie yra. Pasaulinė taika nesukurta dėl dalykų nesuprantan
čio partnerio.

Prieš pat Naujus Metus 
Muhlenbacho Kotely Kansas 
City, įvyko didelis banketas, 
kurį suruošė vietos biznie
riai Eddie Jacobsonui pa
gerbti, kuris yra prezidento 
Trumano draugas nuo pirmo
jo pasaulinio karo laikų. Ši- j 
tame bankete prezidenntas 
Trumanas pasakė nepapras
tai entuziastingą kalbą, ku
rioje jis pasakė labai daug 
realios tiesos. Apžvelgęs Pa
lestinos, Artimųjų ir Tolimų
jų Rytų problemas, jis pa
reiškė pasitikįs šitų broble- 
mų išsprendimo galimumais, 
bet jis turįs labai didelių 
sunkumų dėl savo rytinio są
jungininko, kurio moralė “tai 
ištikrųjų yra jokia moralė.”

Šitas sąjungininkas jau pa
spėjo sulaužyti visus susita
rimus, kurie buvo padaryti

tu Delegacijos

Iš Berylno praneša, jog 
lenkų partizanai nuleido nuo 
bėgių ir susprogdino trauki
nį, kuriuo važiavo Rusijos 
užimtų kraštų delegatai į 
Maskvos slavų kongresą. Kas 
buvo tie delegatai, kurie tu
rėjo atstovauti pavergtas 
tautas, paaiški iš tolimesnio 
pranešimo, kuriame sakoma, 
jog katastrofoje žuvo vienas 
žymus rusų generolas ir 18 
kitų aukšti) pareigūnų.

Išgelbėjo 12 lakūno
Gruodžio 9 dieną Grenlan

dijos ledynuose nukrito Ame
Jaltoje ir Potsdame. “Kai- f^os. karo lėktuvas su 7
kurie jų vadai deda daug pa 
stangų su mumis susitarti.’

žmonių įgula. Jų gelbėti pa
siųsti lėktuvai taipgi sudužo

SUIMTAS VENGRIJOS KARDINOLAS

naudojasi tokii 
savo krašte, k 
kardinolas J

ral atmena, kaip 
mas kardinolas k( 
teises su vokieč’- 
tais. Todėl, kai vi 
jų krašte Jsigalė j< 
tai ir pradėjo žm 
kioti aršiau už ’ 
akys vėl kreipėsi į 

nes tik iš jo užtarimo jie u-- 
kėjosi. i 

Vengrai neapsiriko. Kai 
tik komunistai paneigė žmo
nių teises, kai tik prasidėjo 
žiaurus jų persekiojimas ir 
turtų grobimas, kardinolas 
Mindszenti viešai komunis
tams pareiškė:

“Mes viešai protestuojame 
prieš tokią nežmonišką akci
ją, kuri tėvams atima teisę 
auklėti savo vaikus, ir už sa
vo laisvę kovosime visais le
galiais būdais.”

Žinoma, tokis drąsus pa
reiškimas Maskvos agentams 
baisiai nepatiko ir jie pasi
ryžo kardinolui už tai atker-

Didžioji Britanija pareiškė ji modeliai bus gaminami syti. Jau nuo lapkričio 9 die- 
esanti pasiruošus Prancūziją, Prancūzijos ir Belgijos fabri- nos, kai buvo suimtas jo sek- 
Belgiją ir Olandiją aprūpinti 
lėktuvais Vakarų Europos 
gynybai. Tai Bruselio Pakto 
įsipareigojimas. J 
kaip atsimename, pereitą va- jrios bendradarbiaus su U.S.A, torių kankinimais komunis

tai privers liudyti prieš kar
dinolą arba patys jo vardu Vakarų Vokietijoje bus ap- 
sufabrikuos kaltinimą.

Ilgai laukti nereikėjo.
Gruodžio 27 dieną, 8 vai.

“Basler Nachrichten” pra
neša, kad Tarpt. Raudonojo

o foline estų, latvių ir lletuvUJa vnorincroi anai. *

Retas kuris, mirtingųjų vakaro, į kardinolo reziden
tu ei ją atvyko ginkluoti komu

nistų budeliai ir kordinolą 
suėmė. Gi suimtiems pas ko- 

•wnniotus vesto-

out muilijo cuoiiaiLi, e _ . .

pareiškė prezidentas, bet kiti ^r_ nelaimėn pakliuvusių la- 
prie to esą neprileidžia. kūnų skaičius paaugo iki 12 

v , . ... žmonių.as tie, kurie nori susitar- po jr įįemptų pastan- 
... V V. • P v ' gruodžio 28 dieną nelai-
isikarsciavusiems zurnalis-1 minguosius pavyi 0 išgelbėti. 
tams kurie Jabai norėjo jų ,Bet tas gelbgjim: i Amerikai 
pavardes sužinoti, preziden- kainavo 264,000 < >Jerių. 
tas neišdavė paslapties.

Pagaliau Trumanas pabrė
žė, kad - dki ne- —Laike švenčiu New Yor-

komitetai įteikė bendrą me
morandumą, kuriame nuro
do, jog nuo 1940 metų Balti
jos valstybės per okupacijas 
neteko 1,200,000 savo pilie
čių, ir prašo Tarpt. Raudono
jo Kryžiaus konferenciją: 1. 
Raud. Kryž. priežiūroj pra
vesti deportuotųjų naudai 
drabužių ir maisto produktų 
rinkliavą, 2. ‘ bandyti veiks
mingomis priemonėmis su
stabdyti tolimesnius deporta
vimus‘iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ir 3. pasiųsti savo 
atstovus į deportuotųjų bu
veines — kalėjimus, koncen
tracijos stovyklas, anglies 

j. „..j.kasyklas, pramonės bei že-
į. -vedėju. 1943 m. tarp jo ir Vai- mės ūkio įmones, kad.- išda- 

stybės Sekretoriaus Hull nuo-, lintų drabužius, skalbinius, 
monės išsiskyrė kai kuriais, batus, vaistus ir maisto pro- 

užsienio politikos klausimais, duktus. E.

Britų Lėktuvai Vakarų Europai

Ar ne ta pati kaltinimų is
torija, kurią komunistai pri
taikė kiekvienam nekaltai 
suimtam? Visas pasaulis su 
panieka paminėjo tą komu
nistų žygį prieš Katalikų 
Bažnyčios atstovą. Laikraš
čiai įsidėjo karikatūras, kur 
pjautuvas nori nuversti kry
žių.

Amerikos spauda skelbia, 
kad Vatikanas ekskomunika- 
vo kelis Vengrijos komunis
tų vadus.

Vėl atpigino pakietij 
siuntimą

I . Jretonus, visi matė, kad kar- Pašto įstaiga praneša, kadkuose.
Buvo paminėta, kad šiai gi- dinolui pražudyti komunistai nuo gruodžio 28 dienos atpi- 

nybai bus suformuotos dide- rengia šėtonišką tinklą. Vi-1 gino pakietų siuntimą trem-— — —v * w I J M M v M v w M. luAA^AL* v A O

Bruselyje,'lės formacijos Anglijoje, ku- si žinojo, jog suimtąjį sekre- tiniams.
I :____ i___________i______ i_____T.:-._______ _ tt o a a_____ i_______________;_______________ •_ i________________•_ . t.
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sąrą buvo sudaryta Vakarų oro pajėgomis. Duselmotorų 
Europos Unija, į kurią įeina ibombonešiai yra jau išvys- 
Anglija, Prancūzija, Belgija, tyti iki duselmotorų naikin-

Visi “Gift Parcels” siunti
niai į USA ir Britų zonas

Valstybės Sekretoriaus pa
vaduotojas Robertas Lowett 
pareiškė, kad Vengrijos kar
dinolo Mindszenty suėmimas 
yra šlykščiausias komunistų 
nusikaltimas. Tai pasibiaurė- 
jimo verta vengrų komunis
tinės vyriausybės klasta. Ko
munistų išgalvotais, kaltini
mais niekas nepatikės.

Be paties kardinolo ir an
ksčiau suimto jo sekreto
riaus, vengrų komunistai su
ėmė dar trylika kardinolo 
bendradarbių, kurie “norėję 
atstatyti Hobsburgų dinasti
ją.” Suimtųjų tarpe yra gra
fas P. Esterhazy 
nigai, kardinolo 
bendradarbiai.

ir keli ku- 
artimesni

Olandija ir Luksemburgas ir 
tai unijai ginti planai.

Vakarų Europos gynitao 
planai yra toliau išsivystę, 
negu eilinis europietis iki šiol 
manė, pareiškė anglų aukš
tas pareigūnas. Šitie oro gy
nybos planai liko tik patvir-

tuvų greitumo.

Ruošiasi Prezidento 
inauguracijai

Praėjus Kalėdų šventėms, 
visų amerikiečių dėmesys da-

mokami po 6 centus už sva
rą, o į Berlyną — po 9 cen
tus už švarą.

NUŠOVĖ EGIPTO PREMJERA
Gruodžio 28 d. penkiom re

volverio kulkom buvo mirti- 
nai nudėtas Egipto ministe
ris pirmininkas Mahmoud 
Fahmy Nokrashy Pasha. Pa

bos pajėgų viršininku. Kaip amerikiečiai vertina tassikesintojąs yra 21 metų am- 
Minėtasis pareigūnas pa- iškilmes, parodo faktas, jog j žiaus Kairo universiteto stu- 

reiškė tokių smulkmenų: An- jau dabar yra užsirašę 80,000!dėntas. Jis priklauso prie 
glija jau pradžioje ateinančių norinčių jose dalyvauti, nors'vienos musulmonų organiza- 
metiį duos Prancūzijai, Belgi-' rezervuotų vietų yra tik 10 cijos, kurios nariai yra kraš- 
jai ir Olandijai po keliolika t tūkstančių. jtutiniai nacionalistai, ši or-

re ir kituose miestuose įvy
ko kruvinų susirėmimų tarp 
policijos ir minėtos organiza
cijos studentų. Dėl karo ne
rangumo ir nepasisekimo Pa
lestinoje studentai kaltino 
N. Pashą ir jo vyriausybę.

Egipto karalius tuojau pa
vedė savo patarėjui Abdula 

jai ir Olandijai po keliolika tūkstančių. x jtutiniai nacionalistai, ši or. Haddi Pashai sudaryti nau-
eskadrilių duselmotorų “Me- Taigi, jau dabar yra 70 ganizacija yra už tai, kad !?ąatentatas 
teoro” ir “Vampyro” mode- tūkstančių nusivylusių, ku-1 Egiptas vestų karą Palesti-1 į .ume 1 vyriausybes 
lių. šitų naujos rūšies lėktų- rie neturės progos to iškil-1 noje visomis priemonėmis, ši Rnzę ne^m u m°men y- 
vų jau dabar yra Prancūzijo- Į mingo parado pamatyti, o iki organizacija prieš kelis mė- Kaip tik šiuo metu Izraelio 
je, kur skubomis ruošiami sausio 20 dienos nusivylusių' nesiūs nužudytojo premjero kariuomenė puola egiptiečių 
jiems pilotai. Be to, šitie nau- skaičius pašoks dar daugiau., buvo uždaryta. Jrfu tada Kai-1 pozicijas.

HJMU0 puUTAA CLXAl^zX XXXXt/ VI B UXCL

tinti oro maršalui Sir James.bar yra nukreiptas į prezi- 
Robb, kurs yra paskirtas vy- dento Trumano inauguraciją, 
riausiu Vakarų Unijos gyny-'įvyksiančią sausio 20 dieną.

TlOTOfTII T’dTl’l T1 1

• Jungtinėse V
ir įsteigta nauja vyskupija —

• Atomo Energijos Komisija pasirašė šutai it .. 
tinghouse kompanija pastatymui atomo jėga varomų va- 
ryklių, kurie būsią panaudoti laivynui.

• Nuo 1946 m. birželio mėnesio iki šiol dovanų pakie- 
tais yra išsiųsta iš Amerikos į Vokietiją 190,000 tonų pre
kių už 270 milijonų dolerių.

• Arabų karo lėktuvai kelis kartus apmėtė bombomis 
Tel Aviv miestą.

• Deficitas tarp įvežimo į Vokietiją gyvybiniai reika
lingų prekių iš USA ir išvežimo iš Vokietijos šiais metais 
buvo vienas bilijonas dolerių.

Nankingo vyriausybė patvirtino, kad komunistai pa
ėmė Kolgon.

• Pranešama, kad olandai suimtuosius Indonezijos va
dus išvežė nežinoma kryptimi j rytų Indiją. Manoma, kad 
išvežtųjų tarpe yra respublikos prezidentas ir ministeris 
pirmininkas.

• Susidūrus dviem traukiniam Lancastery, 5 žmonės 
buvo sužeisti.

• Nicaragua ir Kosta Rika pasieny vis dar neramu. 
Nicaraguos generolas Sowara perspėja Kostą Riką, kad ši 
liautųsi neramumus kėlusi Nicaraguos pasieny.

• Pranešama, kad Chile šiaurinėje dalyje įvyko stip
rus žemės drebėjimas. Žmonių aukų nėra.

• Saarbruckene, Vokietijoje, anglių kasykloje, užside
gus vienai vietai, žuvo 20 žmonių. Vienuolika kitų dar ko
voja su mirtimi. Septyni išgelbėti.

• Ispanai vėl nuvertino savo pinigą. Tai jau trečias nu
vertinimas Franco viešpataujant. Ispanų pesetas dabar sie
kia apie C24.

Komunistai Vengrijoje nepasitenkina kardinolo Min- 
dszety ir jo sekretoriaus suėmimu — jie siautėja ir toliau, 
suimdami katalikų vadus.

• Netoli Kaselio rusų sargybiniai šautuvų šūviais pri
vertė 6 US kareivius pasiduoti ir eiti į rusų sargybos būs
tinę. Tik po kelių dienų, padarius US kariuomenės vadovy
bei žygių, visi 6 kariai buvo paleisti.

• Maskvos radijas praneša, kad Šiaurinės Korėjos vy
riausybė apdovanojo eilę rusų generolų aukštais ordenais. 
Pasaulio žinių agentūros stato klaustuką — kam šituos ge
nerolus Korėjoj taip “gerbia,” jeigu ji pati “laisvai” tvar
kosi?

• Saugumo Taryba pareikalavo Olandijos vyriausybę, 
kad ji per 24 vai. paleistų visus suimtuosius Indonezijos va
dus.

• Palestinos sutaikymo komisijoje USA atstovu pre
zidentas paskyrė 60-metį J. B. Keenan, buvusį aukštą pa
tarėją japonų karo nusikaltėliij byloje.

1
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MAŽOJI SESUO
Bitinėlis dūzgia, 
Vyturys čirena, 
Ir mama dainuoja 
Pas pirkelę seną.

Iš Lietuvių Darbininkų Judėjimo
SIUVĖJŲ SKYRIAI

Amerikoje yra išsibarstę j “

Sausio

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TAUTINE SIMONE

Jau avelės snaudžia 
Pūdyme sugulę, 
Ir liūdnai kukuoja 
Girioje gegulė.

Nusiskynus žiedą 
Pinsiuosi vainiką. 
Pinsiu aš ramunę, 
Pienę ir gvazdiką.

i.
Nevienam lietuviui teko, ypač vos karui pasibaigus 

1945 m., užtikti Vokietijoje Amerikos kareivį, kuris mokėjo 
ištarti ž .Jį Kaunas ar Vilnius, gal dar porą sakinių, ar sa
vo motinos-uėvo gimimo vietą. Tai buvo viskas. Daugiau jis 
apie savo tėvų ar senelių kraštą ir jo praeitį nieko nežinojo. 
Lietuva jo sąmonei buvo virtusi jau svetima žemė. O jeigu 
jam būtų buvę iš mažens įkvėpta tam kraštui pagarbos, jei
gu jis būtų žinojęs apie anuos herojiškuosius laikus, kada 
jo protėviai kovojo būtf ar nebūti kovą, tikrai tas istorinis 
ryšys daugelį būtų Lietuvai išgelbėjęs arba bent tvirčiau 
sujungęs.

Tokiais atvejais mėgstama pasigirti savo protėvių bei 
savo tautos didžiais nuopelnais. Tai nuolat kartojant, atsi
randa pastovus pasididžiavimas didele praeitimi, žinoma, 
būkim realūs! Kai naujame žemyne formuojasi su Europa 
ryšį pametusiose tautų dalyse naujas istorinis likimas, sun
ku yra galutinai pakirsti šaknis nutautėjimui, šiaurės Ame
rikoj amerikonėja visos ten patekusios tautos ir mūsų aki
vaizdoje duoda naujos nacijos tipą. Iš to neišsilenkia nė lie
tuviai. Bet vis tik kultūrinėmis pastangomis amerikonėji- 
mo tempą galima sulėtinti. O stabdyti jį reikėtų visomis 
priemonėmis, kad tie užjūrio lietuviai, lyg anie garsiosios Euleris (1707-1783), kilęs iš 
Venecijos respublikos po pasaulį išsivažinėję jūreiviai, kur j Bazelio, vos 20 metų amžiaus 
tik bebūdami, visada turėtų savo dvasiai vėl tą atramą būdamas, buvo pakviestas į 
kultūringoj ir nepriklausomoje Lietuvoje, rišdami su ja Petrapilio Mokslų Akademi- 
savo istorinį likimą. Ir mūsiesiems, kurie šiandien patenka ją. Prūsų karalius Friedri- 
į USA, atsiskleidžia didelės darbo perspektyvos šia krypti- ’ chas U rūpinosi gauti Eulerį 
mi. j j Berlyno Akademiją, siūly-

Turbūt, perdėm klaidinga būtų pažiūra norėti šiandie- damas jam 1,600 talerių al- 
ninį angliškai kalbantį Amerikos lietuvių jaunimą vėl išmo- [ gą. Kai Euleris atvyko į Ber- 
kyti lietuviškai. Tos pastangos vargu turėtų daug vaisių.’lyną, labai maloniai priėmė 
Kalbos pramokytas negalėtų tokio jaunuolio įdomauti. To- karaliaus motina Sofija Da- 
dėl reikėtų užsi itilrinčiimH atliptiTvinimni Irnrl r Ai- I_

' kiaųjrįžti prie t 
šia reikėtų pri< 
pusės.

Ant kalnelio bėgsiu, 
Kur toli matyti, 
Vainikuota šauksiu 
Tėtį ir mamytę.

Aukštame kalnely, 
Kur pušelės ūžia, 
Ašen padainuosiu 
Tėviškės dainužę.

Per laukus nubėgo 
Debesio šešėlis. 
Tėviškėlės raudos 
Širdį man sugėlė.

Vaičiulaitis dabarsūnus atsisakė nuo sa
vo turtingų tėvų ir liko išti
kimas jį išauginusiai stiklio- 
rienei, pas ją toliau gyveno 
ir ją išlaikė. D’Alembert bu-į 
vo nepaprastai- švelnaus ir
malonaus būdo; visą savo am- darbo žmonės po įvairias dar- 
žių jis rūpinosi neturtinguo- bo unijas. Tik siuvėjai pasi
ju jaunimu ir globojo talen-'darė atskirus savo lietuviš- 
tingus jaunuolius. kus skyrius. Tokie skyriai

-----------  ,yra Chicagoje, Baltimorėj, 
Kitas labai žymus prancū- Philadelphijoj, Rochestery ir 

zų hidraulikas Liudv. Gab- [ Brooklyne. Ne visi tie skyriai 
jrielius Dubuat (1732-1787), gyvai veikia. Jų valdybos ne- 
I žinomas taip pat kaip grafas paiso dar palaidus lietuvius 
ide Nancay, istorikas ir dip- rinkti į savo skyrius, ką jie 
ilomatas, būdamas Prancūzi- lengvai galėtų padaryti, jei 
i jos konsulu Munchene, suge- norėtų. Regis praeitojeACW 
i bėjo tapti Bavarijos Mokslų į unijos konvencijoje lietuvių 
Akademijos Istorijos sky-[ skyrių atstovai turėjo savo I 
riaus direktorium. Kaip pa- pasitarimą ir išrinko vclcly- 
siuntinys Dresdene, jis para-. bą bendrinti lietuvius į lie- 
šė veikalą “Europos tautų [ tuviškus skyrius, 
senovės istorija.” Betgi dau
giausia Dubuat pasižymėjo Brooklyno 54-tas skyrius tik 
savo hidrauliniais bandymais tremtinių įrašė 60. Būtų ma- 
ir mokslo veikalais. Charak-ljonu girdėti, ką kitų miestų 
teringa, kad vokiečių hidro- j skyriai padarė, kiek jie įrašė, 
technikai ligi šiam laikui tai- kaip tokioje Chicagoje ir ki- 
ko kai kurias Dubuat formų- tur? Pageidautina, kad val- 
les, nors Prancūzijoje jos se-]dyba pradėtų veikti. Atvyks 
niai pakeistos tobulesnėmis, daugiau tremtinių, reikia

Praėjusiais keliais metais

mi.

Prof. Steponas Kolupaila

IŠ DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ GYVENIMO
Žymiausias 18-to šimtme

čio matematikas Leonardas
Dvidešimt metų vadovavo ta
sai Yiepaprastai gabus moks-

Labai daug mokslininkų 
davė Bernuolli šeima. Kilę iš 
Antwerpeno Belgijoje, 1568 
metais pabėgo nuo hercogo 
Albos žiaurumų į Frankfur
tą, vėliau į Bazelį Šveicarijo
je. Per 100 metų matemati-

lininkas aukščiausiai vokie- i k°s katedra Bazelio Univer-

ti ne įtikinėjimu atlietuvinimui, kad rei- j rata, anglų karaliaus Jurgio 
kalbos. Tai vargu bėra galima. Pirmiau-, j duktė. Euleris buvo labai 
iš istoriškai propagandinės-kultūrinės kuklus ir mažai kalbėjo. Ka- 

Į ralienė susidomėjo tokiu mo-
Turėtų Bakak i, jeigu savo lietuvišką kilmę išpežįstąs kslininko tylėjimu. Euleris 
įuolis palaikyt' savy lietuvišką sąmonę bent tokiu būdu,1 pasiaiškino • ‘jaunuolis palaikytsavy lietuvišką sąmonę bent tokiu būdu, 

kad jis jaustųsi pi įklausąs tautai, kuri rytų Europoje yra 
atlikusį didele misiją ar tai sulaikydama .vokiečių ągresi-

čių mokslo įstaigai, tačiau 
veltui stengėsi išmokti vokiš
kai. Kai mirė karalius, La- 
grangiui teko keliauti į Pran
cūziją. Karalienė Marija An- 
toinetta apgyvendino jį Lou
vre rūmuose; tenai jį užklu
po 1789 metų revoliucija.

Lagrange siūlė savo klau
sytojams studijuoti Eulerio 
veikalus, nors vieną kartą iš
sireiškė :

Jei man tektų pradėti stu
dijuoti matematiką, neišdrįs- 
čią^BMMflBhau tų didelių

sitete buvo užimta įvairių 
Bernuollių iš eilės: Jokūbas 
(1654-1705), jo brolis Jonas 
(1667-1748), du Jono sūnūs 
— Mikalojus (1695-1726) ir 
Danielius (1700-1782), žy
miausias matematikas ir hid
rodinamikas, laimėjęs bent 
10 Paryžiaus mokslų akade
mijos premijų už savo moks
lo darbus.

Italijoje keletą mokslinin
kų davė Michelotti šeima.

^KOS is-■ ,.į IBWrturna: lietuvių kalbą
požymiu Vilniaus krašte ir 

^ffisųLietuvoje, bet ji nėra absoliučiai būtina kitose sąly
gose gyvenančiam užjūrio tautiečiui. Daugelis jų, išvykę 
dėl savo blogos padėties tėvynėje) kuri ne visada juos mo
tiniškai traktavo, sugebėjo išlaikyti gyvą jausmą tam kraš
tui. Jau nuo pirmojo didžiojo karo išeiviai lietuviai ėmė 
labai efektingai remti aukomis savo tėvynės reikalą. O juk 
jų retas kuris teturėjo noro ir perspektyvų į ten sugrįžti. 
Tuos žmones dar vis rišo su tėvyne sentimentas ir lietuviš
ka sąmonė.

Šitą lietukų tautinę sąmonę dar labiau sustiprinti, pa
kelti jų kultūrą, dar stipriau juos surišti su nemirštančia 
tautos praeitimi ir gyvu istoriniu likimu būtų mūsosios kar
tos uždavinys. Tam reiika padėti visos pastangos.

Prof. Dr. Z. Ivinskis

BRANGI PAMOKA

—Jūsų didenybe, aš atvy- 
mn iš Rusijos-iMalies. kur

kartąrnuvyfę^^BHPfTjis 
visai apako; aklas jis išgyve
no dar 17 metų. Būdinga, kad 
daugiausia savo darbų, bū
tent 459, Euleris paskelbė 
kaip tik būdamas aklas; su
prantama, jis savo traktatus 
turėjo diktuoti...

Didžiausias savo epochos 
analitikas ir matematikas 
Juozas Liudvikas Lagrange 
(1736-1813), prancūzų kil
mės, gimė ir augo Italijoje, 
Turine. 17 metų būdamas, jis 
jau pasidarė karališkosios 
artilerijos mokyklos Turine 
profesorium. 1766 m. Prūsų 
karalius Friedrichas II pa
kvietė Lagrange Berlyno Mo
kslų Akademijos prezidentu.

Tūlas B kelioliką metų laikėsi savo. Jo supratimu, 
praleido JAV. Per tą laiką jis komunizmas neša žmonėms [ 
užsidirbo aštuonis tūkstan- laimę. Į bažnyčią jis ne tik 
čius dolerių ir grįžo į Lietu- nėjo, bąt dažnai pasijuokda- 
vą — Panevėžį. Tuo laiku do- vo iš kitų, kurie ėjo. 
leris turėjo aukštą vertę, to-į Taip atėjo nelaimingieji 
dėl jis sudarė 80 tūkstančių 1940 metai. Bolševikai oku- 
litų. Už 40 tūkstančių litų jis pavo Pabaltį. Jų tankai va- 
pirko namą, o kitus pinigus žiavo į vakarus. Važiavo jie 
įdėjo į bnką. žinoma, nieko ir per Panevėžį. Susirūpinę 
nedirbo, o gyveno iš procen- lietuviai žiūrėjo į ateinančius 
tų, kuriuos nešė pinigai ir okupantus. Tik komunistai 
nams. Kišenėje jis parsinešė su džiaugsmu sutiko bblševT- 
daug pinigų, o galvoje—daug kus. Mūsų B taip pat'paten- 
raudonų minčių. Visą laiką, kintas vaikščiojo po miestą 
sutikdamas savo prietelius ir kiekvienam savo pažįsta- 
bei pažįstamus, ač darbi- mam ar kaimynui šypsoda- 
ninnkus, kalbėjo- masis sakė:

—Lietuvoje d"'1'’mnkams —Buržuazija meta gink-
gyvenimas prasta~ 9, Ame- lūs.
rikoje arba Sovietų Sąjungo- ) Ir ėjo, rankas susikišęs į 
je, tai kas kita. Sonetų Są- kišenius, toliau. Bolševikams 
jungoje darbininkų valdžia, užėjus, valdžioje atsisėdo ko- 
todėl tenai dar geriau darbi- munistai. Jie, diriguojami iš 
ninkams, negu Amerikoje,— Maskvos, ėmė leisti įsaką po 
sakydavo B. įsako, kuriuose skelbė įyai-

Ne vienas bandė jam pasi- rias nacionalizacijas, 
priešinti dėl gero gyvenimo Viename įsake praskambė- 
Sovietų Sąjungoje. Bet jis jo;

daugiau tremtinių, reikia 
juos vienyti prie lietuvių.

Brooklyno 54-tas skyrius
Gruodžio 8 d. skyrius turė

jo savo valdybos rinkimus. 
Visa didžiuma išrinko nau
jus ar jau seniau buvusius. 
Pirmininku išrinko V. Zaves- 
ką. Sulig jo pareiškimo, bus 
iš skyriaus veikimo visa po
litika išmesta, nebus užraši
nėjama nei “Laisvė,” nei “Ke 
leivis,” nei “Vienybė.” Naš
laičiams aukos bus duodamos 
ir tremtiniams pašalpą reiks 
teikti. Tai nebloga, nes ir pir
miau taip buvo.

Buvęs pirm. J. Glaveskas, 
palinkėdamas naujam pirm, 
gerų sėkmių, reiškė, kad sky
rius Lietuvos laisvės bylą 
remtų bei tremtinius ir naš
laičius šelptų. Mintys geros, 
tik stokim į bendrą darbą.

Šalin bolševikai
j Be abejo, unijos skyii.uje

vadovaus. Jie raudono neat
skiria nuo balto. Tokiam 
žmogui nereikėtų duoti lei
dimo vairuoti automobilių, 
nes jis ne tik pats save, bet 
ir kitą užmuš.

Bolševikai drumsčia
Renkant valdybą į Trade 

boardą už D. Averką padavė 
balsų 188. Bet kada tą patį 
Averką pasiūlė važiuoti į 
CIO konvenciją New Yorke, 
tai jis gavo tik 88 balsus. Vi
sas šimtas prisidėjo prie to, 

i kuris nekalbėjo prieš bolše- 
įvikus. Mat, D. Averką, išduo
damas Trade boardui rapor
tą, pasakė, kad nerinktų bol
ševikų nei jų pataikūnų į mi
nėtą konvenciją. O mūsų 
“tautininkai” trina delnais iš 
džiaugsmo, kad, esą, dabar 
mes viską “laimėjom,” mes 
vesim unijos reikalus.

Apsigalvokit, tautininkai, 
su kuo jūs kuždatės. Liūdė- 
sit, bet bus pervėlu. Bolševi
kai ruošia sau taką į sky
riaus valdybą. Bolševikams 
svarbu, kad skyrius būtų su
stingęs, kad geri lietuviai 
tarpe savęs varinėtų intry- 
gas, vienas kitą bjaurotų. Iš 
dalies jau to atsiekė — du 
gėri veikėjai jau užsiėmė 
šmeižtais, net per t laikraš
čius, iš kurių bolševiku “ne
laisvė” persispausdina ir 
dižaugiasi. Aišku, kai du pe
šasi, trečias naudojasi.

P. J. Montvila

Kairios truputį

ATO
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Kai kurios bidgrafinės da
tos įdomiai sutampa. 1564 
metų vasario 18 d. Romoje

BKi atikas Kris ”airėJWykoIas Angelas Buo-
!as (1674-1754), narottT, žymusis renesanso ^yra įvairaus Nusiteikimo dar- 
filosofas, Goti- architektas ir skulptorius. Tą ' binintų, bet didžiumoje yra 

■> neri Dionin irimo Colilon "Ir- <■» 4- 11 i 11 n ilelmo Leibnizo pat dieną Pisoje gimė Galileo
įasekėjas, skelbė Galilei. Mirė Galiliejus taisXTzxwwr•aziuras. Vienoje
allės universite-
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Darbininkų statistikos biu
ro pranešimu, pragyvenimo 
kainos lapkričio mėnesį šiek 
tiek buvo nukritusios. Tačiau 
jos nėra tiek žemyn paėju
sios, kaip buvo spalių mėnesį. 
Manoma, £ad gruodžio mėne
sį, kuriam davinių dar netu- 
7ima7 Kainos^įrgi^tiniputį že
myn paslinks.

Rekordinis kainų aukštis 
buvo rugpiūčio mėn. Lapkr. 
mėn. kainų kitėjimo lentelėj 
pirmoje vietoje yra žemyn 
pasvirimas maisto produktų 
kainų, lyginant jas su rugį- 
piūčio mėn. Taip pat drabu
žių kainų žemyn pasvirimas 
pastebėtas.

Laukiama prezidento pa
reikalavimo naujų įgaliojimų 
kainų 
kad ši 
didplių 
grėsė.
mo kailių aukštumu, daug 
kur reikalaujama aukštesnių 
atlyginimų už darbą.

Nežįūrint aukštų kainų vi
sose gyvenimo srityse, sąry
šy su Kalėdų šventėmis, ant
roje pusėje gruodžio mėnesio 
parduotas rekordinis pro
duktų kiekis. Apytikriais ati
tinkamų įstaigų daviniais, 
antroje gruodžio pusėje par
duota prekių už $13,000,000.- 
000. Tai yra trim procentais 
daugiau, negu tuo pat metu 
praeitais metais.

Jš'.’ Tie pa 
tinka ir 
įtaisymo ] 
kelionei r 
alyvos kif 
toli prašo 
svorį. Vi 
garlaivis s 
liu gali pas 
veikimo į 
papildymo 
tus Lonc 
ka ir atgai 
atstumui 
tonų angli 
mų visai a 
rymas atoi 
delis ekon<

geri katalikai, lietuviai, ku
rie visa širdimi remia savo 
brolius, seses lietuvius ir Lie
tuvą, nori, kad joje ptys lie
tuviai valdytųsi, laisvai, de
mokratiniu būdu. Katalikai 
nori, kad barbarų bolševikų 
naikinimas Lietuvoj lietuvių 
būtų panaikintas. Jų troški
mas yra, kad Katalikų Baž
nyčia būtų laisva. Katalikai 
kitų nuomonės nevaržo, tad 
ir jų įsitikinimų neprivalo ki
ti varžyti.

Taip ne tik Lietuvoje, bet 
ir čia Amerikoje, yra, kuo
met ne katalikų spauda pa
šiepia katalikus, net dirbtu
vėse. Tai katalikai įmasi ap
siginti. Nesvarbu, iš kurios 

i pusės juos puola. Jeigu bol
ševikai šiandien yra bendri 
žudikai visų, kaip tautininkų, 
socialistų ir katalikų, tai 

'mes dedamės į bendrą fron
tą visi prieš bolševikus, nors- 
mes kartu priklausom viena
me skyriuje.

Bespalviai
Niekas kitas nesudaro bol

ševikų pataikūnų, kaip tik' 
tie, kurie bolševikų laikraš- j 
čius skaito. Yra tokių svy
ruojančių visur, tai nendrės,, 
nuo vėjo siūbuojančios. 7“ 
kur vėjas papūtė, į ten jie Atsiranda ' daugiau 
virsta. Kartais net ir bažny- laiko, kurį susipratęs lietuvis 
čioj jie rodosi. Net ir švento stengiasi sūnaudoti skaity- 
Vardo draugijoje priklauso, mui. Todėl paprastai po šven 
Ne tik vyrai, bet ir moterys.'čių daroma vajai naujiems 
Tai bespalviai, iš kurių gali skaitytojams verbuoti.
bet kas, ką tik nori, nulipyti. j Nors "Amerikos” vajus iki 
Šiandien^ tik todėl žmonija šiol nebuvo paskelbtas, mū- 
susilaukė bado ir nuogystės, sų bičiuliai senu įpročiu ėmė- 
kad jie nepažino, kur tiesa, si to darbo patys, niekieno 
Jiems nesvarbu, kas jiems neraginami, štai V. Deltuva

i iš Brooklyno prisiuntė prenu- 
'meratą J. česaičio, o A. J.
i Klimaitis, mūsų įgaliotinis 
I Bridgeporte, užrašė net 3 

Pradedant naujus metus, daugelio skaitytojų baigiasi,naujus skaitytojus, būtent: 
prenumeratos laikas. Taigi šiuo prašome savo prenumera-[ K. Rudį, L. Radzvilą ir Oną 
tą atnaujinti, .nelaukiant atskiro pranešimo. Tuo sutaupy- Ramanauskienę.
site administracijai daug laiko susirašinėjimui.

Prie progos, siųsdami savo prenumeratą, neužmirški- jus skaitytojus, o V. Deltu- 
te užrašyti "Ameriką” savo bičiuliams arba tremtiniams. t vai ir A. J. Klimaičiui už 
Tai bus geriausia atmintis ištisą metą. ; gražų pavyzdį širdingai dė-

“Amerikos” Administracija kojame.

pat metais, kada gimė New- 
tonas, būtent 1642.

Seniau tarptautinė moksli
nė kalba buvo lotynų. Auto
riai ir pavardes savo rašyda
vo lotyniškai, pav., olandų 
matematikas ir optikas Kris
tijonas Huyghens (1629-95) 
rašėsi Hugenius, vokiečių 
matematikas Jonas Mulleris 
(1436-1476), žinomas kaip 
Kungsperger arba Regiomon
tanus, nes gimė Koenigsbur- 
ge prie Stassfurto Unter-

vienas ūš didžiųjų ka
raliaus grenadierių pabėgtų 
iš Potsdamo, tai karalius ne
turėtų teisės jo bausti, nes 
jisai padarė tik tą, ką jam lė
mė likimas.

Intrigų mėgėjai pranešė 
apie tai karaliui Friedrichui 
Wilhelmui, kuris baisiai už
sigavo ir liepė tučtuojau at
leisti Wolffą iš pareigų, kad 
priešingomis religijai tezėmis frankene; seniausios techni- 
netvirkintų jaunimo. 1723 m. :kos enciklopedijos autorius 
lapkričio 8 d. orderiu kara-! Jurrgis Baueris (1494-1555Į, 
liūs pasmerkė Wolffą ir jsa- 
kė jam per 48 valandas ap-

JL*clzUv>> O \ -L jC JL1-/ £ , 
[vadinosi Georgius Agricola. 
j Kai kurie autoriai pasirin- 

leisti Hallę ir karalystės ri- ko sau slapyvardes, pav. gar- 
bas, kitaip grasindamas nu-. susis prancūzų filosofas, ma- 
bausti... pakorimu. Tik po 17, tematikos ir kartografas Re- 
metų jau Teitam karaliui pa
vyko Wolffą grąžinti į Hallę.

Goettingeno universiteto 
matematikos profesorius Ab
raomas Gotthelf Kaestneris 
(1719-1800), išgarsėjęs pui
kiomis paskaitomis 1760-1780 
metais, mėgo rašyti eilėraš
čius^ ypatingai humoristines 
epigramas. Apie jį, 76 metų 
senį, kitas žymus matemati
kas Gauss pasakė:

—Kaestneris buvo geriau
sias matematikas... savo lai
ko poetų tarpe, ir geriausias 
poetas matematikų tarpe.

Garsusis prancūzų mate
matikas ir filosofas d’Alem
bert (1717-1783), turėjo keis
tą vardą Jean le Rond—Jo
nas Apskritasis. Jis buvo ras 
tas, kaip pamestinukas, ant 
vad. apskritosios Šv. Jono 

I bažnyčios laiptų Paryžiuje ir 
( duotas auginti stiklioriaus 
d’Alemberto žmonai. Vėliau, 
kada jis pasidarė garsus, at-

—Nacionalizuoti visus ban 
'kuose esannčius indėlius, pa
liekant savininkams ne dau
giau 1,000 litų. Ir mūsų ame
rikonui nubraukė 39 tūkstan
čius litų. Stebuklas. Tas gar
sus Sovietų garbintojas sek
madienį jau stovi bažnyčio
je ir nuoširdžiai meldžiasi. 
Praėjo dar savaitė laiko. Nu
skambėjo naujas įsakas:

—Nacionalizuoti visus na
mus, kurie turi ne mažiau 
220 kvadratų iš viso, arba 
170 kvdr., jei jie yra svarbia
me rajone.

Atėmė ir mūsų amerikono 
namus.

—Ir kas galėjo manyti, 
kad komunistų laikraščiai 
taip meluotų, — aiškino jis 
tiems patiems savo pažįsta
miems.

Tikrai, žmogus pamatė sa
vo'akimis komunizmą ir jo siliepė jį pametę tėvai — ar- 
“idealią’’ tvarką. Pasimokė, tilerijos komisaras Destou- 
bet, deja, ta pamoka buvo. ches ir ponia Tensin Chanoi- 
jam perdaug brangi. nesse de Beaujeu, nepaprasta

J« V.(Paryžiaus gražuolė. Tačiau

LtJIIld. LIKOS lx Kdl LUgl diets Iv C“ 

ne Descartes (1596-1650), lo
tyniškai Renatus Cartesius, I 
turėjo tikrą pavardę Perron. 
Jo slapyvardė surišta su že
mėlapiais. Tarp kitko, Des
cartes savo jaunystėje tar
navo paeiliui olandų, bavarų 
ir austrų kariuomenėse...

Plačiai žinoma legenda 
kaip obuolys, pataikęs į kak
tą Newtonui, paskatino jį 
atidengti visuotinės gravita
cijos dėsnį. 1666 metais New- 
tonas buvo pasislėpęs nuo 
maro epidemijos Cambridge 
Woolsthorpe uky. Ten dar li
gi 19 šimtmečio pradžios au
go toji pagarsėjusi obelis, 
Newtono pavadinta Pažini
mo medžiu, nuo kurios nukri
to tasai obuolys.

“Amerikos” Prenumeratoriams

kontrolei. Manoma, 
klausimas susidurs 

pasipriešinimų Kon- 
įąryšy su pragyveni-

“AMERIKOS”
• VAJUS

Šventėms praėjus, gyveni- 
Iš mas įeina į normalias vėžes, 

i laisvo

Mes sveikiname savo nau-

Jis ilgai n 
kurie yra ne 
narni, kurie 
puoštais gra 
venime priei 
šytų j popiet 
komis. Taip, 
per daugelį 
to, kad ką ; 
yra niekai p

Viskas, kc 
kai jis pama 
gyventa kaž 
ėjo dienos le 
džiaugsmo. 1 
laukais varpi 
ros vėjo. Jis 
tų metų aišL 
spręsdamos i 
lindamos ir, 
tik vėlai, koi 
negu skaityti 
kurčias vienu 
pasigerėjimo 
josi j jo vieni 
Ir jis nesupr 
kaip beržų iš

Ėjo laimė i 
pavasario žit 
troškulio veil
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Jonas šepetys

ATOMINE JĖGA TAIKOS TARNYBOJ
(Tąsa)

Atominiai varykliai
Suprantama, yra didelis 

technikų noras atominę jėgą 
pritaikyti ne tik pastoviose 
jėgainėse, bet ir judrioms su
sisiekimo priemonėms vary
ti. Taisomų atominių varyk- 
lių, 
nių, 
pat 
gos 
tiek 
urano degyklų šiluma tiesiog 
naudojama garo mašinų va
rymui. Dinamo mašinos ir 
elektriniai įrengimai čia at
puola. Dėl urano degyklų 
sunkumo ir griozdiško sutai- 
symo, atominė jėga dar ne
gali būt pritaikyta lengvoms 
susisiekimo priemonėms va
ryti, pav., automobiliams, 
lėktuvams. Sakysim, atomi
nis varyklis 100 HP (arklio 
jėgų), kas atitiktų auto moto 
ro galingumą, svertų apie 50 
tonų. Taigi toks, auto pats sa
vęs nepavežtų. Tačiau garve
žiuose ar laivuose atominių 
varyklių pritaikymas jau yra 
įmanomas, nes varyklio svo
ris ir dydis auga nepropor
cingai jo galingumui. Pav., 
6,000 HP varyklis yra tik 10 
tonų sunkesnis už 100 HP va- 
ryklį. Girdėtis, kad Amerikoj 
greitai bus paleisti pirmi ato
mine jėga varomi .garvežiai.

kaip ir atominių jėgai- 
jėgos šaltinis yra taip 
urano degyklos. Čia jė- 
pasikeitimo kelias ne 
sudėtingas, trumpesnis:

Atominiai garvežiai esą ga
limi sutaisyti šiaip: angliais 
varomas garvežys 6,000 HP į 
valandą suvartoja 6 tonus 
anglių. Dešimties valandų 
kelionei, tuo būdu, garvežiui 
reikalinga pasiimti 60 tonų 
anglių. Atominiam garvežiui 
”~niii nereikalingi, taigi jis 

.aždaug tokio pat svo-

.iŠ. Tie patys "samprotavimai 
tinka ir dėl urano mašinų 
įtaisymo laivuose. Garlaiviui 
kelionei reikalingi anglies iri 
alyvos kiekkiai savo svoriu j 
toli prašoka urano degyklų 
svorį. Vidutinis okeaninis 
garlaivis su atominiu varyk- 
liu gali pasiekti 1,600,000 km. 
veikimo radiusą be degalų 
papildymo, tai yra 235 kar
tus Londonas - New Yor- 
ka ir atgal! Garlaivis tokiam 
atstumui suvartotų 220,000 
tonų anglių. Iš šių palygini
mų visai aišku, kad laivų va
rymas atomine jėga yra ir di
delis ekonominis interesas.

Gydymo tarnyboj
Skaitydami atominių bom

bų bandymų aprašymus, mes 
randame vietas, kur kalbama 
apie atsirandantį sprogimų 
vietose radioaktyvumą. Tai

yra, esančios sprogimo ap
linkumoj medžiagos tam tik
ram laikui tampa radijin- 
gos, radijum spinduliuojan
čios. Šis spinduliavimas visai 
panašus į radžio spinduliavi
mą (nesupainioti su radio 
siunčiamomis bangomis, ku-[^ 
rių priėmimui šiandien be- 
veik kiekviena šeima savo 
bute turi radio aparatą). Ra
dis, sunkus metalas, buvo at
rastas mokslininkų (vyro ir 
žmonos) Curie 1898 m. Iš
tyrus, pasirodė, kad jis sklei
džia, išmeta iš savęs atomo 
sudėtines daleles — proto
nus, elektronus ir elektro
magnetinius spindulius. Ra
džio spinduliais, kaip žinoma, 
buvo sėkmingai gydomos kai 
kurios ligos, ypač vėžys. Bet 
radis buvo labai brangus, ne 
visiems prieinamas, nes jo iš 
viso labai mažai buvo. Radis 
randamas urano rūdoj labai 
mažame kieky: reikia perdir
bti 10 tonų rūdos, kad išga
vus 1 gramą radžio. Dėl to vi
same pasaulyje turimas ra
džio kiekis nesudarė net 1 ki
logramo. Dabar gi šį brangų 
metalą gali pakeisti atsiran
dančios urano atomams sky
lant radioaktyvios medžia
gos. Jos . pasigamina urano 
degyklose, kaipo “degimo 
produktas.”

Yra daug tinkamesnis už 
radį ir gaunama jų didesni 
kiekkiai. Radioaktyvių me
džiagų spinduliai yra pavo
jingi gyviems kūnams, jie 
veikia ardomai kraują ir ner
vus. Mirtis įvyksta ne staiga, 
bet po kelių dienų ar savai
čių, žmogus sunkiai suserga 
ir ne retai miršta. Dėl tos 
priežasties reikalinga ypatin
gų piremonių apsaugoti ir 
dirbančius prie atominių ma
šinų.

Užmuš ligas
Bet iš kitos pusės tie spin

duliai žmogui yra palaimin
gi, kai jie užmuša įsimetu- 

I sias į jo kūną jam kenksmin
gas ligų bokterijas. Tik gy
dymas spinduliais, aišku, turi 
būti atliekamas gydytojo- 
specialisto, atitinkamai spin
duliavimą leidžiant, kad jie 
naikinančiai veiktų bakterijų 
lizdus, bet nepakekntų visam 
žmogaus organizmui.

Radžio ar Rentgeno spin
duliais vėžio gydymas iki šiol 
buvo dar bandymų eigoje ir 
tik retais atsitikimais pavyk
davo išgydyti. Radis ne visai 
tinka dėl to, kad jo spindu-

įvairių laipsnių: vieni užgęs-^ 
ta tuoj, kiti per kelias minu
tes, dar kiti per kelias valan
das ir tik kai kurie per ke
lias dienas. Tad yra galimy
bė pasirinkti spinduliavimą 
pagal ligos, dydį: didesnes 
žaizdas su ilgesnio laiko 
spinduliais, mažesnes su 
trumpesnio laiko spinduliais. 
Dėl to, kad spinduliai paga- 

įliau po trumpesnio ar ilgės
imo laiko užgęsta, didesnio, 
griaunančio žmogaus orga
nizmą, pavojaus nėra. Šis 
naujas gydymas dar tebėra 
vystymosi eigoje ,tačiau jau 
dabar nei kiek neabejotina, 
kad jo ateitis yra didelė. Ga
limybė radioaktyves medžia
gas priimti į organizmo vidų 
gydytojams ir tyrinėtojams 
labai svarbu dar tuo atžvil
giu, kad tas medžiagas žmo
gaus organizmo viduje gali
ma tėmyti, kaip šviečiantį 
pėdsaką ir galima sekti jų 
veikimą.

Planuojama dargi maišyti 
radioaktyves medžiagas su 
kitais vidaus vaistais, kad 
galėtų sekti ir kontroliuoti 
jų veikimą. New Yorke gam
tos muziejaus parodoj nese
niai buvo išstatytas modelis 
“Mr. Atom,” kuris pavaizduo
ja, kaip išgertas radioakty
vus skystis žmogaus gerklė
je, skilvyje ir žarnose palie
ka šviesų pėdsaką, kuris gy
dytojui gali labai palengvin
ti nustatant ligonio ligą.

Džiovą išgydys
Taip pat manoma, kad 

džiovos gydyme radioakty
vios medžiagos bus sėkmin
gai panaudotos. Kai kurios 
jų yra dujų pavydalo, dėl ko 
jas galima įkvėpti į plaučius 
ir užmušti džiovos bacilas, šis 
gydymas taip pat dar tebėra 
bandymų eigoje, nes dar nė
ra pakankamo kiekio radio
aktyvių įtaisų. Kai atsiras 
daugiau atominių mašinų, 
tuomet pasigamins pakanka
mas kiekis ir radioaktyvių 
medžiagų medicinai. • Nėra 
abejonės, kad su laiku rei
kiamus radioaktyvius prepa
ratus medicinai gamins ir 
speciali pramonė, o radioak
tyvios medžiagos bus pritai
kytos ir kitų ligų gydymui.

Taigi, atomo suskaldymas 
neša ne tik ekonomijai ir 
technikai, bet ir medicinai 
didelę ateitį.

ČJEKAI APMOKO IZRAELIO 
KAREIVIUS

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Komunistai veikia Rusijos ' tiniais ir save laikė dideliais 
naudai i taikos šalininkais. Iš ameri-

Priešamerikonikos veiklos kiečiųreikalavo, kad jie rū- 
tyrimo komitetas išleido P^ųsi Vien savo vidaus rei- 
gruodžio mėnesyje 144 pus- kak?a pesikistų j užsienio 
lapių knygutę, kurioje yra Pol!^‘ ? Propaganda ypač 
aprašyta šios šalies komunis- Padėjo tuo metu, kai Stall- . Y. - j— .. _ . . naa rirfiiKrp an Hirlprm aman.tų veikla Rusijos naudai ir 
kaip jie siekia čia įvesti ko-

> nas drauge su Hitleriu smau
gė Lenkiją, Lietuvą ir kitas

munistinę diktatūrą, pada- va^stybes.

veikt pasaulį, kad jis imtųsi 
konkrečių priemonių gelbėti 
žūstančias tautas.

Nes, ko gero, praeis dar 
penki ar dešimt metų ir vis
kas bus žuvę. Toks masinis 
kongresas — suvažiavimas, 
atstovaująs kelias dešimt mi
lijonų JAV gyventojų, nega
lėtų nepalikti įspūdžio. Gal 
pavyktų išjudinti pasaulį ir 
tuo pačiu išgelbėti kankina
mas bei naikinamas tautas.

J. Aukštis

Pelno dalį atidavė 
darbininkams

Vėliau, nuo 1941 m. birže
lio 22 dienos iki 1944 metų, 
kai Stalinas su Hitleriu, ne
pasidalindami karo grobiu, oaiyjc lanuaoi nuuiumo uu ii . y- . • • w. . . • v

jy pasekėjų įtakoje net J
draugijos su labai gražiais ir . .ę rusuos • galingas ar 
nekaltais pasivadijmais, kil- mlJas’

c imti, o pats Stalinas buvo net

Plačiai kalbama, jog Čeko
slovakijoje eina apmokymas 

v*—. —. vw, Izraeliui mobilizuotų karei-
liavimas yra pastovus, žmo-jvių. Viso iki šiol jau apmo- 
gus negali jo priimti į vidų, kyta 5,000 jaunuolių. Vieni 
nes spinduliavimas ilgesnį jų yra išvykę Palestinon, ki- 
laiką jo organizme iššauktų,' ti laukia transportų. 600 pil- 
kaip jau minėta, kitas ligas, .nai apmokytų žydų šiomis 
Tuo tarpu urano skilimo pro-' dienomis išvyko Italijon, kur 
dūktų radioaktyvumas yra jų laukia laivas.

rant darbininkus darbo ver
gais.

Sulig tos knygutės, šioje 
šalyje randasi komunistų ir

Remontuoja Romos 
Baziliką

Šv. Petro Bazilika Romoje 
yra didžiausia pasaulyje baž- 

niaia ir patraukiančiais 8a.™u. ° »»,mas uuvo n« nyčia ir viena senesniųjų tos 
kiais. Jos leidžia apie 190 vi- Kuibiseve atsidūręs, komu- rusies pastatų. Ji yra pasta- 
sokių pampletų - laikraštu- “ls.ta‘,''el Pradėjo visa gerk-|tyta šešioliktame šimtmety 
ku kuriaid andumia kai ku-|le sauktl Pnes faslstus ir rei-.toje pat vietoje, kur impera- riu bukapročiu “merikiečhi kalavo- kad Jungtinės Ame- torius Konstantinas 326 me- 
akis ir įtraukia' juos į prieš- ri_kos Y±!f^. 
valstybinę veiklą.

Stengiasi įsibriauti į 
valdybas

Komunistai ir jų bendrake
leiviai visur, kur tik gli, sten
giasi įsibriauti į draugijų bei ( 
organizacijų valdybas ir ten' 
užimti atsakomingas vietas,' 
kaip tai: raštininkų, organi
zatorių, biznio agentų, vedė
jų, unijose delegatų, redakto
rių ir kitas. Savo suktomis ir 
dviveidiškomis kalbomis ir 
apsukria politika bei veikla 
jie stengiasi tų draugijų vei
kimą Vesti tokia kryptimi, iš 
kurios yra nauda tik komu
nizmui, siekiant pasaulinės 
revoliucijos.

Kaip komunistai maino 
savo kailį

Kaip komunistai veikia ir 
maino savo kailį ir šūkius, 
teks pastebėti iš šių kelių ap
žvalgėlių:

Iki 1935 m. rugpiūčio mė
nesio kdifiunistai nedarė"jo-- 
kio skirtumo tarp fašistų ir 
demokratinių valdžių ir jas 
visas lygiai laikė ir vadino 
kapitalistinėmis valdžiomis, 
kurios turėjo būti. sunaikin
tos ir pakeistos komunisti
ne diktatūra.

Nuo 1935 m. rugpiūčio mė
nesio iki 1939 m. rugsėjo mė
nesio, kai įsigalėjęs Vokieti
joje Adolfas Hitleris tapo pa
vojingu komunistinei Rusi
jai, pas komunistus atsirado 
viešas fašistinių valdžių nie
kinimas ir bendras komunis
tų frontas prieš kitas valsty
bes.

Nuo 1939 metų rugsėjo mė
nesio iki 1941 m. birželio 21 
dienos, kada Stalinas su Hit
leriu, sudrę sąjungą, apsika
binę bučiavosi ir veikė ašies 
naudai, komunistai pradėjo 
veikti prieš vakarus. Ka
rus jie pavadino imperialis-

i antrą frontą Europoje atida- 
’ rytų ir gelbėtų Rusiją nuo 
(vokiečių.
I Pasibaigus antram pasau
liniam karui, anksčiau panai
kintas Komunistų Intema- 

7 cionalas vėl tapo atgaivintas 
{ir pavadintas Kominformu. 
{Sulig pačių komunistų skel
bimų ir aiškinimų, šiandien 
visas pasaulis yra padalintas 
į dvi dalis, kurių vieną su
daro socialistai, kuriuos at- 
stoavuja Rusija su jos už
grobtais kraštais, vadina
mais Rusijos satelitais, ir 
imperialistinės šalys, atsto
vaujamos Jungtinių Ameri
kos Valstybių, kurias komu
nistai ruošiasi sunaikinti ir 
įvesti jose komunistines dik
tatūras.

Šv. Agnietės parapijos na
rys ir žymus katalikų veikė
jas, ketvirtojo laipsnio Ko
lumbo Vytis, Saranac Lake, 
N. Y., Northland Motors Co. 
savininkas Julian J. Reiss, 
prieš Kalėdas, gautojo per 
metus savo pelno dalį išdali
no savo darbininkams, kuriu 
kiekvienas vidutiniai gave 
po $2,551.77. Viso jis išdali
no $53,587.25. Per pereitus 
trejis metus savo darbinin
kams jis yra išdalinęs net 
$120,141.67.

J. J. Reiss s/ko, kad pa
skirstymas pelno tarp darbi
ninkų yra geriausias būdas 
palaikyti juose aukštą savi
jautą, gerus santykius tarp 
darbdavio ir darbininkų ir 
prašalinti visas tas priežas
tis, kurios tarpe darbininkų 
kelia neapykantą, nepasiten- 

įkinimą darbdaviais, ir veda 
įprie streikų ir visų kitokių

Katedrą. Joje gali tilpti net 
50,000 maldininkų.

Ilgas amžius ir oro atmai- - 
nos daug paveikė Bazilikos (nesuslPra “ne
tvirtumui. Po to, kai jos kon-1 Jei visi tokie darbdaviai 
strukcijoje pastebėta plyšių būtų, tai Amerikoje tarp dar- 
ir kai 1947 metais 600 svarų i bininkų ir darbdavių būtų 
tinko gabalas įgriuvo į vie-puikiausi santykiai ir nerei- 
ną koplyčią, susirūpinta jos ketų darbininkams streikuo- 
remontu. Grupė inžinierių da- ti ir su savo darbdaviais de
bar daro planus Bazilikos( rėtis bei bylinėtis dėl tų ke- 
sutvirtinimui. Jos remontas lių centų.
užtruks daugiau metų laikoj S. L.

KVIEČIAME
* Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

Reikety sušaukti 
pavergty tauty 

kongresą
■ ~Mes- -dėL' savo kenčiančios 
tėvynės dedame įvairias pa
stangas, bet jos, imant pa
sauliniu mastu, yra nežy
mios, neefektingos. Tą, rei
kia manyti, daro ir kitų tau
tybių žmonės, kurių tėvynės 
taip pat yra okupuotos. Pa
saulinė institucija — UN su 
savo padaliniais yra bejėgė 
padėti žūstantiems kraštams. 
Tai matome iš praktikos. 
Šiandieną reikia efektingų 
darbų, jėgos.

Ar j nevertėtų imtis inicia
tyvos, kad ir lietuviams, su
šaukti suvažiavimą — kong
resą JAV gyv. atstovų tų 
tautybių, kurių kraštai yra 
bolševikų okupuoti ? Toks 
kongresas turėtų remtis de
šimtimis milijonų tų JAV gy
ventojų (vokiečiai, ukrainie
čiai, rusai, pabaltiečiai, bal- 
kanų tautų gyventojai ir tt.), 
kurie galėtų efektingai pa-

44 AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

jį? mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
jet ir visame pasaulyje.-

“AMERIKOS”
★ šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

44 AMERIKA”
metams kainuoja tik

Užsienyje .................
.$3.00
$3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

44 Amerika”
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 
numerius susipažinimui
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Aloyzas Baronas
Jis ilgai nežinojo, kad pasauly yra nuostabių dalykų, 

I kurie yra ne knygose išskaitomi, bet gyvenime išgyve
nami, kurie yra ne aprašyti rinktiniais sakiniais, iš
puoštais gražiai žodžiais, bet yra dalykai, pačiam gy
venime prieinami ir gyvenami ir, jei kas juos sura
šytų į popierį, jais netikėtų niekas, kaip netiki pasa
komis. Taip, yra gyvenime daugiau, negu jis knygose 
per daugelį metų išskaitė ir paskui labai vėlai paju
to, kad ką jis išskaitė ir kuo daugelį metų gėrėjosi, 
yra niekai prieš tai, kas yra gyvenama.

Viskas, kaip sunkus nujautimas, nusėdo į jo širdį, 
kai jis pamatė, kad tiek daug dienų prasėdėta veltui, 
gyventa kažkuo nerealiu ir nesuprantamu, o pro šalį 
ėjo dienos lengvos ir grakščios, nešdamos didelį glėbį 
džiaugsmo, kaip išsiplėtojusio pavasario, kaip rugių 
laukais varpų viršūnėmis graudžiai bešlamančio vasa
ros vėjo. Jis sėdėjo norėdamas sužinoti daugelį šim
tų metų aiškintų dalykų, pro kuriuos praėjo kartos, 
spręsdamos ir neišspręsdamos, pagilindamos ir nepa- 
lindamos ir, pagaliau, viską palikdamos kitiems. Jis 
tik vėlai, kone pervėlai suprato, kad geriau gyventi, 
negu skaityti ką kiti paliko, nesulaukiant įeinančio į 
kurčias vienumos dienas sodraus kaip vasaros šaltinis 
pasigerėjimo pačiu gyvenimu, kuris laužėsi ir balado
josi į jo vienumą, daugelį dienų suneramindamas širdį. 
Ir jis nesuprato, ko nerami, kaip ruduo ir virpanti, 
kaip beržų išsigandusios skaros, būdavo jo širdis.

Ėjo laimė ir dienos pro šalį belsdamos į jo širdį, kaip 
pavasario žiedai į langus, nepabudindami jaunystės 
troškulio veikti, neužmušdami lėto( kaip žiemos žings-

niai, noro žinoti. Ir jis nežino, jei daugelį dienų būtų 
kitaip gyvenęs, ar irgi nebūtų laimė praėjusi pro šalį, 
nes sunku žinoti, kada ji ateina lyg šienapjūtės dalgio 
plakimo aidas į tavo širdį ir tik vėliau, atsigręžęs at
gal į nuėjusių dienų vieškelį, randi jos pėdas.

Taip, bet jis žiūrėjo atgal ir nerado pėdų. Ne, jis ne
matė nė vienos dienos, kada jis būtų laimingas buvęs 
ir niekada, kaip mažo upelio šniokštimo garso iš anų 
praėjusių vaikystės vasarų, negirdėjo jos praeinančios 
žingsnių. Jis, kaip traukiny ilgą kelionę važiavo mie
godamas ir, kai pabudo, visos reikalingos stotys buvo 
pravažiuotos. Taip jam atrodė, nes jis tikrai nežinojo 
ir niekas žemėje tikrai negalėtų pasakyti ar taip buvo, 
kad jis viską pravažiavo ir išlipo pirmoj pasitaikiusioj 
stoty, kad susigrąžintų visa, kas buvo palikta kitose 
vietose, kurių jis nematė ir kurių jis tik dalį begalėjo 
matyti. Ir visą savo gyvenimo bereikalingumą pama
tė jis tada, kai vieną kartą sutiko žmogų, kuris nekrei
pė į jo išmintį ir supratimą dėmesio ir lengvais žings
niais išdidžiai praėjo pro šalį.

—Ne, tai dar ne viskas, ką aš pasiekiau per savo 
pirmuosius jaunystės metus, — tarė jis sau ir nustebo, 
kad jam tik dabar visa tai, kada jis jau turėjo tris
dešimt metų, tepaaiškėjo. Rodos, viskas taip seniai tu
rėjo būti aišku ir suprantama ir, kad šalia knygų ir 
išminties yra kažkas kitas, ko jis neturi. Ir jam pirmą 
kartą parūpo žmogus gyvenime... Tai buvo moteris, 
nerūpestingai perkritusi jo kelią, jo, išdidaus ir save 
vertinančio. Ir jis tada stabtelėjo gyvenime, kaip vieš
kelio dulkėse ir bandė ją sulaikyti. Bet ji nuėjo pro 
šalį .nežiūrėdama jo rimtų akių, išdidžios laikysenos ir 
išmintingo veido.

—Ir ko aš vertas, jei po to viso ką pasiekiau, net 
tos moters negaliu turėti, — tarė jis ir jo buvusių anų 
tarp knygų praleistų dienų beprasmybė atsistojo prieš 
akis nepereinama ir nesugrįžtama, kaip staiga patvi
nusi upė.

Vėliau jis tą moterį nešiojosi širdy ir galvoj. Ilgai ne
šiojosi numesdamas į šalį visa, ką jis seniau taip gar
bino ir ką skaitė esmingiausia sruvenančioj laiko tėk
mėj. Jis daug ką būtų atidavęs už ją. Dalį savo žino
jimo jis būtų atidavęs, kad moteris būtų jam nuoširdi 
ir artima. >

—Ir ko vertas mano anas darbas, jei aš dabar nė 
trupučio laimės negaliu~už tai gauti? — sakė jis sau 
rudenio didumo karteliu širdy.

Ko verti anie išskaityti puslapiai ir prirašyti lapai, 
jei ji nueis su kitu? O jei jis nebūtų tiek skaitęs ir ra
šęs, galbūt jis anksčiau ją būtų sutikęs ir ji jam dabar 
nepraeitų pro šalį, kaip sudainuotoji daina, kaip pie
menų, šūkaujančių rudenio laukuose, aidas.

O vėliau jis vėl ją sutiko.
—Mergaite, — jįs nutarė jai viską pasakyti, ką iš

nešiojo galvoj tą keletą mėnesių jai nesant, — aš tau 
noriu viską paaiškinti. Viską, kad tu žinotum, kad yra 
gyvenime dalykų, apie kuriuos niekad nepagalvoji. Tu 
nežinojai, kad aš tave minty nešiojausi visą tą laiką, 
kada tavęs nebuvo, nežinodamas ar esi tu kieno my
lima, nepažindamas tavęs ir nesiteiraudamas apie tave. 
Aš jaučiau, kad mes susitiksim. Aš pasąmonėj nešio
jausi tikėjimą pamatyti tave.

—Ne, ponas Stasy, mes neturime apie ką šnekėti. 
Mes staiga pasidarėm pažįstami ir to užtenka. Man 
viskas aišku ir aš nenoriu, kad aiškiau būtų, — tarė 
ji šaltai, ir jis sumišo. Jis taip šventai tą keletą mėne
sių tikėjo savo šviesiu nujautimu ir ją, apie kurią nie
ko nežinojo. Bet nenorėjo mesti vilties, kad jis yra jai 
svetimas ir nesuprantamas. Jis laukė jos įsikabinęs, 
kaip lūžtančios šakos, tikįs savo išmintimi, atsirėmęs 
į savo skaitytų knygų krūvas.

—Bet tu rytoj čia atvažiuosi dar kartą. Taip netoli 
iš tavo namų; ir aš tau aprodysiu visą miestą, tu tiek 
maža čia tematei ir aš netikiu, kad tau būtų nuobodu. 
Aš tau parodysiu dešimtis tomų pačių įdomiausių kny-

gų ir mokslo darbų, aš tau aprodysiu meno muziejus 
su šimtmečių dulkėm apsėstais paveikslais ir neuž
mirštamais vardais. Atvažiuosi tu, aš žinau. Aš ateisiu 
tavęs į stotį pasitikti ir mums bus gera. Ne, galbūt 
aš perdaug pasakiau, gal tik man vienam.

Jis matė, kad jis buvo jai nuobodus ir matė ją lau
kiančią, kad jis kuo greičiau nueitų. Ir jo galvą slėgė 
mintis, apie ką su ja kalba kiti, arba tie, su kuriais 
ji buvo susidraugavusi, jug negi ji niekada nieko ne
mylėjo ar nebuvo mylima? Ji žiūrėjo kažkur pro jo 
petį ir purtė savo šviesias garbanas ir jis, kuris prieš 
šimtus žmonių laisvai ir įtikinančiai mokėdavo kalbėti 
įvairiausiomis temomis, jautėsi prieš ją sugautas beva
giant nevertingas smulkmenas, jis, kurio žodžių klau
sėsi ne vienas su nuostaba, stovėjo dabar prieš ją 
kaip paskutinis kvailys.

—Ne, aš neatvažiuosiu. Visa tai aš pati, jei norėsiu, 
pamatysiu. Aš rasiu be tavęs, nes tu ištisas dienas 
beskaitydamas pasilikai nuo gyvenimo.

Jis norėjo moti ranka ir nueiti, ir jis taip būtų pa
daręs, jeigu ji būtų nesijuokusi. Jis žiūrėjo į jos pra
viras lūpas ir visus jos pasakytus sunkius žodžius nu
metė nuo savo išdidumo, kaip dulkes. Taip ji puikiai ir 
viliojančiai atrodė ir taip sunku buvo sutikti su min
tinų, kad viskas pražaista ir, kad ne visiems mėlynas 
dangus ir pavasaris.

—Bet tu vistiek atvažiuosi, — kvailai griebėsi jis 
dar kartą.

Ji suraukė juodu siauru, brūkšneliu pravertus ant
akius ir juokdamos ir lengvai spausdama ranką šūk
telėjo:

—Atvažiuosiu!
—Lauksiu, — tarė jis ir jautė jos pasakytų žodžių 

netikrumą, kaip žmogaus, aiškinančio dalyką, kurio 
jis pats nežino.

(Bus daugiau)
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I Philadelphijos Žinios
ATVYKĘ IŠ TREMTIES LIETUVIAI Lietuviams dar reikia 20,000 garantijų!

Naujausios žinios iš 
iš Lietuvos

V. Laiškas. Tol au laiške ra
šo, kad rusai Lie ivoje jau
čiasi labai gerai, net per 
daug gerai, nes įstaigose ir 
kitur, kur tik nepasisuksi, 
visur rusai sėdi. Klaipėdoje J buvo valdininkai; 2) buožės, 
ir Vilniuje niekur, absoliu-jburžujai, spekuliantai; 3) jei 
čiai niekur nesusikalbėsi lie- (iš šeimos vienas asmuo yra 
tuvių kalba, tik rusų kalba. 
Klaipėdoje lietuvius tarnau
tojus, tur būt, galima ant 
pirštų visus suskaičiuoti, vi
si kiti rusai ir žydai. Fabri
kų ir gamyklų direktoriais 
yra tik žydai, kur biznis ei
na, ten tik žydai, kur šioks 
toks darbas yra, iš kurio pra
gyventi gali, sėdi rusai, o kur 
iš darbo neįmanoma pragy
venti, ten gali lietuvis dirbti. 
Sakau, kad Klaipėdoje lietu
viai jokio balso neturi.

Vilniuje tik studentija lie
tuviška, šiaip viskas dar la
biau žyd’ška ir rusiška. Gim
nazijose ir universitetuose 
ragina į komjaunuolius ir į 
partiją rašytis, prižadėdami 
geresnes sąlygas, dar geres
nį gyvenimą, “rojų” ir pan. 
Žinoma, palyginus, užtekti
nai iš mūsų lietuvių tarpo at
sirado komunistų. Tai tik per 
tokius komunistus lietuviai 
ir kenčia, nes jie rusams vis
ką nurodinėja, išaiškina, pa- 
skundžia. Tokie piemenys tu
rėdami savo rankose valdžią 
ir jausdamiesi galiūnais, pri
verčia tikruosius lietuvius 
pasišalinti' ir užleisti vietą 
komunistui ar dažnai rusui.

Taip atroro mūsų vargs
tanti tėvynė. Tai tuo ir baig
siu...

Tolimesniame laiške štai 
ką rašo: — Netekę darbo lie- 

bastytis
- juietuv* ir užsiiminėti 

griežtai draudžiama smulkia 
prekyba. Iš jos irgi neįmano
ma verstis. Bet ką daryti, 
jeigu išeities nebėra? Per 
tokią “tarnybą” daugybė 
žmonių patenka už grotų, o 
paskui į “plačiąją tėvynę.” O 
be to, yra toks suvaržymas, 
toks šnipinėjimas apie kiek
vieną žmogų, kas jis anks
čiau buvo, iš kur jis yra ir t.t. 
žodžiu sakant, smulkiai. To
kia priespauda dar daugiau 
žmones priverčia į miškus 
trauktis, iš kur pilni miškai 
atsirado partizanų.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. Sto 3208

Gruodžio 24 d. laivu Mari-; Tier Karl ir Adelė, 4226 S. 
ne Merlin atvyko 39 lietuviai Talman Ave., Chicago, Ill. ____
tremtiniai, kurie iš uosto iš- ■ Zibartienė Anna, 325 2nd daugiausia 
siskirstė pas gimines ir pa-*Avė., N. Seattle, Wash. tam o-imir 

j žįstamus: "D z\n4-i cilr
Krasauskų pakviestos.. Čia rzickiai: 472 Spring St., W. * globos organizacijų atstovai, 

Io lietuvius katalikus War Re
lief Services lietuviai tarnau
tojai: Juozas Laučka, Kazys 
Baltramaitis ir M. Samataus- 
kienė, Bendr. Amer. Lietuvių 
Fondo atstovė Ona Valaitie- 

—, Ine, Lietuvos Gen. Konsulas
Prof. Steponas Kolupaila' Jonas Budrys ir Attache A.

Š. m. vasario mėn. buvo ; ko savo gerųjų giminiečių! 
Lietuvoje paskelbti 7 punk- "------  ’ - ’ 5 - '
tai. Ir jeigu žmogų lietė nors 
vienas punktas iš šitų septy
nių, jis turėjo išvažiuoti. Tie 
punktai buvo tokie: 1) Kas 
Smetonos ir vokiečių laikais

: Į Atvykusius, be giminių ir
Rostislavas ir Irena Bed- draugų, pasitiko tremtinių

nežinomybėje (miške ar išbė
gę užsienin) ir dar eilė kitų 
pilnktų.

dabar ir gyvena ^14 Leihigh Bridgewater, Mass.
Ave. Ji, kaip mokytoja, suti-, Emilija Brasaitienė: 5652 
ko pagelbėti ir kursantams, Dakin St., Chicago.
kurie nori išmokti lietuvių ( Juozas ir Ona Kašubos su 
kalbos ir kitų naudingų daly- sūnumis Romualdu ir Jonu: 
kų. Labiausiai manoma, kad 145 Jericho Turnpike, Florai 
ji galės pagelbėt lietuvaitėm Park, N. Y.
pasisiūti lietuviškus drabu-' ]
žius ir pasidaryti lietuviškų ir žmona Janina: University' Simutis kurie pagelbėjo su 
siuvinių bei nėrinių. , of Notre Dame, Notre Dame, I formalumais.

Veikėjų sukaktis
Gruodžio 25 d. p. Kotryna 

Žemaitienė minėjo savo gim
tadienį. Ji ir jos vyras yra 
veiklūs lietuviai. Visą laiką 
lietuviams ir dėl Lietuvos si pažįstami ir užjaučia jos 
daug dirba ir aukojasi. Jie' nelaimėj. Barbora Lembutie- 
priėmė į savo namus, kaip*nė Serga namuose, Briedienė 

sunkiau pasijuto savo namuo 
se, Ona šapkienė sveiksta li
goninėj, kur padaryta opera
cija, Gustienė serga namuo
se. Visiems ligoniams linki
ma sveikatos.

priėmė į savo namus, kaip 
savo dukterį vieną lietuvaitę 
našlaitę, globoja keletą šei
mynų tremtyje ir rūpinasi 
lietuvišku veikimu čia. Tik
rai sveikinti reikia tokią 
veiklią ir gerą lietuvišką šei
mą. Linkėtina daug gimtadie
nių jai ir jos šeimai susilauk
ti lietuvių gerovei.

Lietuve piano mokytoja
P-lė Pranė Nash, vytė, yra 

jau prityrusi piano mokyto
ja. Ji lankosi į namus ir mo
kina piano ir dainavimo. No
rintieji mokytis muzikos, ga
li registruotis per Liet. Vy
čių 3 kuopą, ar pas ją asme
niškai: 1503 S. 2nd St. Ji tu
ri sumanymą su savo moki
niais pasirodyti ir plačiajai 
visuomenei.

Lietuvių kalbos kursai
Jau pusmetį veikė sėkmin

gai lietuvių kalbos kursai. 
Po Nar 
prasidė 
klekviei. < :30,
324 What e. aoar jau
galima registruotis į antrą 
semestrą. Sausio 10 dieną vi
si kursantai turės staigmeną. 
Vyčiai jiems rengia ką tai ne
paprasto. Laukiama tą dieną 
ir svečių.

Atvyko lietuvė mokytoja
Philadelphi j on neseniai at

vyko buvusi Kauno gimnazi
jos mokytoja p. Marijona Ži
linskienė. Jos vyras ištrem
tas, o ji su dukrele čia atvy-

Tel. POPlar 4110
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1118 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga,
delš, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį '

Di-

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Indiana.
Pranas Liaugaudas: 32Serga

Liga vėl čia pasisuko prieš (T611 Eyck St., Brooklyn.
pat šventes, štai uoli lietuvė' Ona Mališauskienė su duk- 
veikėja Ona Jurgaitienė, 219 ra Aldona: 4344 So. Camp- 
Mifflin St., sunkiai susirgo ir.^e^ Ave., Chicago.
gydosi ligoninėj. Ją lanko vi-! Vytautas Marijošius, ope-

Ginčas del Kipro 
salos

Iki šio laiko BALF imigra-, Imigracijos ir įkurdinimo 
cijos skyriaus darbas rėmėsi komitetas stengiasi sudaryti 

l tarpininkavimu sąlygas įvažiuoti tiems, ku
rie neturi nei tų gerų gimi
nių, nei pažįstamų, bet turi 
įvažiavimui atatinkamas kva 
lifikacijas.

BALF įstaiga turi oficia
lių kvietimų keliems šimtams 
ūkininkų šiomis sąlygomis:

Valstija aprūpina darbu ir

tarp giminių ir pažįstamų, 
kurie davė darbo ir buto ga
rantijas, kad tremtiniai ga
lėtų pasiekti Ameriką. Tokių 
garantijų jau užpildyta dau
giau, kaip keturiems tūkstan 
čiams šeimų, kas sudarys 
virš dešimties tūkstančių as
menų. Aišku, kad iš to skai- butu, daliai žada apmokėti 
čiaus dalis atpuls, nes sun-! kelionės išlaidas traukiniu, 
kios gyvenimo sąlygos sto- j bet labdaros organizacija 
vykiose per 4 metus dauge-Įturi duoti garantiją, kad at- 
liui pakirto sveikatą, o se- j vykę nebus visuomenės naš- 
lektoriai parenka tik visai 
.sveikus asmenis.

Todėl daug buvo prašyta, 
i kad lietuviai pildytų blankas 
i ne vien pažįstamiems ir gi- 
. minėms, bet ir nepažįsta
miems, nes kitaip neišnaudo-Viduržemio jūros rytinėje

dalyje yra Kipro sala, labai sime mums skirtos kvotos.

ta (public charge). Tačiau 
tam reikia kelių tūkstančių 
dolerių kaucijos (užstato), 
kad jeigu kas iš tų atvyku
sių susirgtų ar įvyktų nelai
mė, būtų lėšų pagelbai teik
ti.

Taip pat kai kurie kitatau-t j. • .V i Ll y J y *■ C* bdld, IdUdl 17 17. .
ros dirigentas, ir žmona Kot-, po narsčiusi nereitais metais Mums reikia dar bent 20,000, ciai ūkininkai sutinka isduo- r<___ F ° “ r __ . . , , • , , _____________ Xi____________1_________

Paieško
Philadelphijos Intematio- 

nalis Institutas paieško lie
tuvės Marijonos Juraitienės, 
kilusios iš Gižų, atvykusios į 
Philadelphia 1901 metais. 
Jeigu kas žino,.prašau tuoj 
pranešti 324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

Mokys anglų kalbos 
lietuvius

Kun. Ignaco Valančiūno su 
manymu, lietuviai tremtiniai, 
kurie neseniai atvyko Phila
delphi jon, galės mokytis an
glų kalbos prie šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos. Visi 
norintieji mokytis angliškai, 
pra’Sbme tuoj pranešti šven
to Kazimiero parapijos kle
beni j on, 324 Wharton Street. 
Tel. Ho-8-2052. Jei atsiras 
būrelis, norinčių mokytis, tai 
tuoj prasidės klasės. Anglų 
kalbos mokytų lietuviškai 
mokąs amerikietis lietuvis. 
Prašome registruotis tuoj, 
nes pamokos prasidėtų vaka
rais, nuo sausio 18 dienos. 
Kalėdinės radijo programos

Mūsų lietuvių Radijo Teta 
— ponia Petronėlė Antanai
tienė ir Dėdė Antanas Dzi- 
kas turėjo ypatingas Kalėdi
nes programas. Daug sveiki
nimų ir linkėjimų, gražios 
kalėdinės muzikos, giesmių. 
Jauteisi, kad Kalėdos tikrai 
ateina. Ar ne naujanybė bu
vo, kai per A. Dziko progra
mą pasirodė šv. Andriejaus 
Sodaliečių giedorkų grupė su 
savo duetininkėmis pp. Urbo
naite ir Varvuolyte. Giedoji
mo mokė jaunas muzikos mė
gėjas Stasys Petraitis. Prog
ramoj dalyvavo ir kun. Leo
nas Peciukevičius su savo ati
tinkama kalba ir kun. Jonas 
Gibas kaip programos vedė
jas ir aiškintojas. Jaunos 
giesmininkės pasižadėjo ir 
daugiau laikyti lietuvius su 
savo balseliais. Labai pritai
kytą ir patrijotišką kalbą 
pasakė radijo vedėjas Anta
nas Dzikas, kuris į savo kalė
dinius linkėjimus įdėjo visų 

tlietuvių troškimus — gelbėti 
j kiekvieną vargstantį ir ken- 
t čiantį lietuvį. Tai buvo pasa-

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 gražinami siuntėjui Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint j kur siuntinys eina. 
-Siųsdami čeki ar pinigų orderi AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, PARIETU 
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.

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

organizacijoms, užsakant iš karto didesni siuntinių skaičių duodama

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20
2 sv.
2 sv.
2 sv.
2 sv.
1 sv.

3 ozs. kiaulinių taukų 
rūkytų lašinių
3 ozs. margarino 
(be 2 ozs.) ken. bekono 
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.

ryna bei vaikai Elena, Gra
žina ir Marijus: 396 Church 
St., New Britain, Conn.

Vytautas ir Eleonora Ma- 
zoliauskai su dukromis Mir
ga ir Giedre: 52 Frank St., 
Waterbury, Conn.

Augustinas Nikšys: Gray į
Lake, County of Lake, Ill. I____ ___________ t e, __ _____________ o_______ r

Bronius ir Elena Pernavi- didžiulė demonstracija prieš linkybė, būtent, žemės ūkio tiktai kukliai tremtinių šal-

i ti garantiją, jei kas kitas ap- 
v-vi/-k Ir Irz-il ikai anglai pradėjo prievarta darbo ir buto garantijų. j ti garantiją, jei kas kitas ap- 

apgyvendinti jose žydus, su-j Reikalas skubus, negalime, mokės kelionės išlaidas trau- 
gautus be leidimų keliaujant laukti, nes ne mes vieni, oi kiniu.r Vėl reikia kelių tūks- 
į Palestiną. Kipro sala yra taip pat ir kitos tautos nori Į pančių dolerių traukinio bi- 
Anglijos globoje, bet dabar įvažiuoti, ir, suprantama, kas lietams išpirkti.

- • 1 • - • ’ ------ Čia turėtų BALFas padėti.
Bet tam nėra lėšų. Bendros 
BALFo lėšos yra labai su- 
mažėjusios, kurių užtenka

dėl jos pradėjo varžytis Grai- pirmas parūpins daugiau ga- 
kija ir Turkija. * rantijų,. tie daugiau laimės.

I Kalėdų dieną Ankaroje- D. P. įstatyme yra viena 
! (Turkijos sostinėje) įvyko įvažiavimą palengvinanti ap-

čiai su dukra Gražina: 6922 anglus, kurie nenori Turkijai darbininkai turi pirmenybę 
So. Maplewood, Chicago. Iatiduoti Kipro salos. 'įvažiuoti į Ameriką.

Julija Puodžiukaitienė: 62 
Lawlor St., Waterbury, Ct.

Jurgis ir Elena Strazdai su 
vaikais Virgilijų, -Regina ir 
Palmira: czo Mr. Petras Vai
čiūnas, 676 No. Main Street, 
Brockton, Mass.

Jonas ir Ona Vėsai su sū
num Vytautu: Dominion 
Gardens, World Globe Road, 
and Florencia Drive, Alex
andria, Va.

Mykolas žemaitis: 3348 S.
Lowe Ave., Chicago.

Pastebėtina, kad didokas 
skaičius šiuo laivu atvykusių 
buvo sulaikytu po kelias die
nas Ellis island sveikatos pa
tikrinimui, kurių tarpe ir po
ras lietuvių šeimų.

44AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

44A m e r i k a ”

kiniu. Vėl reikia kelių tūks-

pai vykdyti ir administrac- 
jos išlaidoms padengti.

Visuomenė turėtų čia sku
biai ateiti BALFui į pagelbą. 
Mes turime suprasti, kad kuo 
daugiau išgelbėsime žmonių 
iš Vokietijos, tuo mažės šal
pos išlaidos, nes mažės šel
piamųjų skaičius.

BALFas kreipiasi į visose 
valstijose gyvenančius lietu
vius, prašydamas jam pri
siųsti informacijų apie gali
mumus įkurdinti ten lietu
vius ūkininkus ir prašo lėšų 
tam tikslui ,nes be lėšų neį
manoma rimta imigracija į 
Ameriką.

• Kun. Dr. J. K

Gruodžio726 d., atvykę lie
tuviai : •

Čižauskas Antanas, Adol
fina, 623 Potter St., Chester, 
Pa.

Gečas Stasys, 716 Caldwell 
St., Chester, Pa.

Starinskienė Antanina ir 
sūnus Algimantas, 201 Silver 
S., So. Boston, Mass.

Beleckas Antanas, 204 E. 
Main St., Amsterdam, N. Y.

Giedraitis Alfonsas, 2704 
St. George St., Los Angeles, 
Calif.

Maleckas Petras, 78 Eagle 
St., N. Arlington, N. J.

Orintas Joseph, Ona, Biru
tė, Edmundas, 72 Richmond 
St., Brockton, Mass. ■>

Kun. Juozas šeštokas, 6810 
So. Artesian Ave., Chicago.

Ramanauskas Stasys, 503 
Bellaise Ave., Pittsburgh'.

Sakalauskas Jonas, Kazi
mieras ir Romualdas, 6820 
Superior Ave., Cleveland, O.

kytos karštos, lietuviškos 
širdies žodis. Verta sveikin
ti programos vedėją ir jo lie
tuvišką radiją, kuri jau pra
dėjo 12 metus. Tai tikrai gra
žus amželis mūsų lietuviš
kam žodžiui, dainai ir min
čiai šiame krašte. Lauksime 
ir toliau panašių radijo bal
sų.

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sy. rūkytų lašinių
2 sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 1 oz. šokolado
2 gabalai • tualetinio muilo
14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. presuoto marmelado
2.sv. degintos kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTTNYS 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

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

—Palengvinkime tremti
nių naštą, sušelpkime juos. 
BALF, 105 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

STANDARD’S
50-tas Good Will Vajus

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

Mes jums duosim visiškai
NAUJA STOGĄ už...................................................... § 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES
Pilnai Garantuota
Mes Bingeliais apdengsim jūsų STOG^
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

Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Iki 500 ktv. Pėdų

• $150.00

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar
Standard Insulation & Roofing Co., Inc.

108-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

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. rūkytų lašinių
2 sv. ' ‘ '
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv.
1 sv. 1 oz. šokolado._______

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.

i 
i 
i 
i 
2 
2

3 ozs. kiaulinių taukų
kavos

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

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 2 ozs. syrupo
1 sv. presuoto marmelado
1 dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžute 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 
sv. 7 ozs. cukraus.

2
i
i
i 
i
i
4

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

2 sv. 3 ozs. cukraus.
PASTABA, čia nustatytos------- - „—

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

i 
i 
i 
i 
i 
2

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

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. presuoto marmelado
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
2 gabalai tualetinio muilo.

PINIGŲ SIUNTIMAS
Už $4.50 išmokant 

DM. 50.00
dž $8.50 išmokant 

DM. 100.00
kainos siuntiniams i Vokietiją;
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TUNTIMAS
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
NEW YORKO APYLINKĖJE

Svarbus susirin
kimasRavnnnp N I i —Lietuvos Nepriklausomybės

* ______ ' minėjimas šį metą įvyks vasa-
—Gruodžio 22 d. po sunkios rio 20 d„ kurį rengia vietinis 

ligos mirė savo namuose vienas ALT ir BALF skyrius. Kalbės, 
iš mūsų parapijos trustistų Jo- kiek >u numatoma, svečiai tik 
nas Juselis. Iškilmingos laidotu- k^ atvykę iš Vokietijos, daly
vės su 3 mišiomis įvyko gruodžio (vaus parapijos choras. 
24 d. Šv. Mykolo parap. bažny- ■ ------ - ----------
čioje. Skaitytas mišias atlaikė 
klebonas kun. M. Kemėžis ir |
kun. D. Pocius, o iškilmingas 
pamaldas atlaikė velionies sese- ' 
rėnas kun. V. Karalevičius, ku- 
rio grįžimu, iš Europos velionis 
labai rūpinosi. Dijakonu buvo 
kun. M. Kemėžis ir subdijakonu OwMI. W*'5*’’" 
— pasijonistas Tėvas Gabrielis, ^;-■ W * 
C. P. Velionis palaidotas Tariff- .. 
ville kapuose, Connecticut vals- 
tijoje. Velionis paliko du sūnus/ |jį, 
Joną ir Vincentą ir brolį Vincą, glg .■
gyvenantį su šeima Newarke. ‘
Teilsisi velionis ramybėje ir Am-1 ■
žinoji šviesa jam tešviečia.' j J/

—Š. m. sausio 15 d. vakare 
mūsų parapijos šv. Onos ir šv. ■ 
Rožančiaus draugijos ruošia' Vyr. Leit. Ruth Yasvin 
Card Party parapijos salėje. Ne! T , x . • , . 
tik parapijiečiai, bet ir kaimynai' R^j^nlitT taroaujaV renSimas: VLIKO atstovų 
yra kviečiami dalyvauti. Kuta. J as vinaite tarnauja u. 5+.V!mac,. mi_

e ™ a S. kanuomeneje kaip nurse. L_„—š. m. sausio 11 d. musų pa- , , PaDlankė nejimo rengimas.
rapijos salėje įvyks iškilmingas da Y į u kra§tU-Pbuvo I Visi Tarybos nariai’ drau‘ 
Lietuvos Vyčių 67 kuopos susi-idau^ Pasaano krast\ buv? atstovai ir atsakingi 
rinkimas. Dabartinė kuopos vai- Sgapane, Hawaju Salyne ir *
dyba ypatingai nori kuopos vei-, < 
kimą atgaivinti ir kuo daugiau- «avusl antro 
šiai senų narių susigrąžinti ir - 
naujų pritraukti. Po susirinkimo 
bus vaišės ir pasilinksminimas. 
Visi buvusieji, esantieji ir norin
tieji būti nariais yra nuoširdžiai 
kvečiami dalyvauti.

—Kalėdų švenčių proga varg- 
tantiems mūsų tautiečiams Vo
kietijoje pasiųsta 40 maisto pa- 
kietai. Ypač didelė padėka ten
ka klebonui kun. M. Kemėžiui 
ir Moterims Sodalietėsm, kurie 
ypatingu būdu prie šios siuntos

Žmonių prisirinko artipilnė 
bažnyčia. Turbūt nebūtų su
tūpę žmonės į bažnyčią, jei 

■ne tas sniegas ir šaltis, nes 
Komiteto “Amerikos” Su- toliau gyvenanti negalėjo au- 1 J-* J. I . f J*—X* 1kakties Minėjimui Rengti su

sirinkimas įvyks šeštadienį, 
sausio 8 d., “Amerikos” pa
talpose, 417 Grand St., Brook 
lyne.

Šiame susirinkime bus iš
duota apyskaita iš minėto 
parengimo ir bus tariamasi 
dėl tolimesnės veiklos. Visi 
prisidėjusieji prie parengi
mo, maloniai kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti.

Sekretorius

N. Y. LIETUVIŲ TARYBOS 
SVARBUS SUSIRINKIMAS

tomobilius išjudinti, o vaka
rais ir traukiniais nepatogu 
čia važiuoti.

Žmonės džiaugiasi, kad 
bažnyčia apšildoma ne tik 
šventadieniais, bet ir šiokio
mis dienomis, užtad tam tiks
lui gausiau aukoja.

—Kun. A. Petrauskas vi
sus parapijiečius pasveikino 
su Kalėdų šventėmis atski
rais laiškais kiekvienam.

—Tuoj po Naujų Metų 
kun. Petrauskas pradės lan
kyti parapijiečius. Jis pasi
ryžęs ir toliau gyvenančius

artimieji. Buvo atlakytos tre-; 
jos šv. mišios, o vienos su 
asista, kurias laikė klebonas, 
kun. N. Pakalnis. *

A. a. Kazimieras paliko 
dideliame nuliūdime tėvus, 
tris brolius — Praną, Petrą 
ir Joną — dvi seseris —- Ade
lę ir Pranę. Tėvai, broliai ir 
sesers nuoširdžiai dėkoja 
klebonui kun. N. Pakalniui 
už jo nuoširdumą, kurį jis 
parodė taip gražiai palaido
jant a. a. Kazimierą. Taip pat 
ačiū visiems kitiems apreiš
kimo parapijos kunigams, 
kurie prisidėjo prie laidotu
vių. Dėkojame ir visiems at
silankiusiems laidotuvėse ir 
pagerbusiems mūsų mylimo 
sūnaus palaikus. Dėkojame 
taip pat visiems už užsaky
tas už a. a. Kazimiero vėlę 
mišas ir už suaukotas gėles.

3K

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

parapijiečius aplankyti, tad Dėkojame graboriui Garšvai,
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Šį pirmadienį, sausio 10 d., 
7:30 vai. vak., Apreiškimo 
par. sąlėj, įvyks labai svar
bus New Yorko Lietuvių Ta
rybos susirinkimas.

i Darbotvarkėje: Visuotinio 
Amerikos Lietuvių Seimo

pasitikimas; Vasario 16 mi-

kurie negavo kalėdinių svei
kinimų — reiškia, neteisingi 
adresai. Prašomi toki žmonės 
tuoj priduoti tikrus adresus.

kuris parodė mums irgį 
daug nuoširdumo. Dr. John Waluk

Angelų Karalienes 
Parapija

MIRĖ MARIJONA LUKO
ŠEVIČIENĖ 161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

I pareigūnai maloniai prašomi 
' dalyvauti. ___  1_______  menesio r J 

atostogų, Rūta aplankė savo I 
tėvelius ir pažįstamus, gyve- j 
nančius Brooklyne. Po ato- ’ 
stogų ji vėl išvyksta į savo: 
pareigas ir dirbs karo ligoni-’ 

nėję Virginijoje.____________ į __________c, _____
Rūtos draugai ir bičiuliai, 4:30, Maspetho lietuvių par. 

išlydėdami ją į naują tarny- salėje, įvyksta didelis lietu- 
bą, palinkėjo jai laimingai vių susirinkimas. Bus išneš- 

------------- j i------- .-x protesto rezoliucija prieš 
Vengrijos Kardinolo suareš
tavimą ir aptarta lietuvių 
tremtinių reikalai. Kalbės 
generolas Černius. Pabaigojė 
bus rodoma judami paveiks
lai. Mokesties nebus. Prašo- 

. _ _ ma visiems lietuviams daly- 
iPhiladelphijos lietuvių būrys,1 vauti.

šiems nauiiems ibdvusių DP> susirinko rašytojo ’ —Amžinos - atminties Jo*- 
J, i 3 . !Algirdo Gustaičio bute praleisti nas Juozas Rainis,-42 metų metams jam ypač Imkime svei- & B men*

kątos ir taip pat ir toliau sėk
mingai darbuotis Kristaus Vyn
uogyne. Klemas

tęsti savo darbą ir greit su
grįžti pas savuosius.

Philadelphia, Pa

Valdyba

Maspetho Žinios

—Naujų Metų dieną, 9 va
landą, mūsų bažnyčioje bu
vo pamaldos už vėlę a. a. la
kūno Antano Sijevičiaus, žu
vusio pasauliniame kare.

. Velionis yra mūsų žino
mos veikėjos, Onos Sijevičie- 
nės, sūnus. Todėl skaitlingas 

>jos draugių ir pažįstamų bū-

—Sekmadienį, sausio 9 d.,

Gruodžio 27 d., 10:30 vai. 
ryte, Adolphy ligoninėje mi
rė Stasio K. Lukoševičiaus 
dėdienė, Marijona Lukoševi
čienė, 67 metų amž., gyvenu
si 155 Berry St., Brooklyne. 
Mirė dėl širdies ligos. Palai
dota gruodžio 31 d. iš Apreiš
kimo par.^ bažnyčios Šv. Jo
no kapuose.

Nuliūdime paliko vyrą Jo
ną, du sūnus: Povilą ir Joną, 
seserį Oną Misevičienę, Pitts
ton, Pa., du brolius: Antaną 
ir Baltrų, seserį Veroniką 
Paškevičienę Lietuvoje; du 
posūnius: Praną ir Albertą 
Lukoševičius, marčią Helėn 
Lukoševičienę ir podukrą 
Marijoną Pranckienę.

Ji priklausė Gyvojo Ro- V, *_

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

ingai dėkojame pasijo- 
|yui Gabrieliui, C.^J3.

padėjo ir

Elizabeth, N. J

Bendros tremtinių Kalėdos
Kalėdų pirmą dieną gražus

šią gražią šventę. Ta proga pa- amžiaus, mirė savo namuose, 
sakyta reikšmingų kalbų, linkę-j 420 Emory Rd., Mineola, L, 
jimų, sudainuota lietuviškų dai-l., palikdamas dideliam mi
nų.

Prieš keletą mėnesių vietiniai
Philadelphijos lietuviai veikėjai
buvo suruošę susipažinimo va
karą naujai atvykusioms, buvu-

liūdime savo moterį Marijo
ną, dukterį Prancišką ir bro
lius, Aleksandrą, Edvardą ir 
Juozą. Buvo pašarvuotas pas 
V. Valantiejienę Maspethe ir 
palaidotas gruodžio 28 d. iš

—šiemet Kalėdų nuotaika bu
vo pas mus daug smagesnė. Per1 siems DP pagerbti. Šį kartą jau
Bernelių Mišias pilna bažnyčia patys tremtiniai suruošė pobū- lietuvių parapijos bažnyčios 

Šv. Jono kapinėse.prisirinko žmonių. Suaukota‘vį. Linkėtina, kad vėliau buv. 
$2,290 parapijos reikalams. tremtiniai suruoš mūsų susipaži- 

—Singer siuvamų mašinų nimo vakarą, dalyvaujant vieti-
dirbtuvės darbdaviai džiaugiasi,1 niams veikėjams įr naujai atvy- 
kad jiems pasisekė prikalbinti; kusiems. 
darbininkus dirbti viršlaikį dėl 
Community Chest. To pasekmė 
— sukelta $22,985.07. Apie 98% 
darbininkų pasirašė blankus lai
kinai apdraudai dirbtuvėj, kuri 
bus vykdoma tuoj po Naujų Me
tų.

MIRĖ ONA VENCIENĖ

Bridgeport, Conn

rys dalyvavo minėtose pa
maldose.

.—Gruodžio 28 d. buvo pa
laidota Kunigunda žilinskie- 
nė-Adomaitytė, gyv. 49 Ains- 
lie St., Brooklyne. 10 vai. ry
te buvo atgiedotos egzekvi
jos ir atlaikytos prie trijų 
altorių mišios. Mišių metu I žančiaus ir Maldos Apašta- 
vyrų grupė labai gražiai ir lavimo draugijoms.
įspūdingai giedojo Petro lon, S. K. Lukas
mišias. Žmonių bažnyčioje 
buvo daug. Dįdęįis būrys pa
rdėjo ir į kapus. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi- Juozas 
Garšva.

—Vasario 20 dieną bus di
delis mūsų choro koncertas, 
džiaugiasi. Aišku, kai du pe- 
Šv. Stanislovo parpijos salėj, 
Greenpointe. Visi prašomi iš 
anksto ruoštis tame didžiu
liame koncerte dalyvauti.

'Stephen Aromiskis1
į (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

RUBBER STAMPS) ■
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, ‘ 
Brooklyn, N. Y.

PALAIDOTAS KARYS
K. GAGAS

[Tel. Virginia 7-4499^

t F. W. Shalms

' Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
' * Laidotuves
| - $150 -
* KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

Tel beekman 3-6B2B
Prieš Kalėdas, gruodžio 23 

d., iš Apreiškimo parapijos, 
Šv. Jono kapinėse buvo pa- , 
laidotas Amerikos armijos 
karys, lietuvis, Kazimieras 
Gagas. Jo kūnas ką tik par
vežtas iš Indo-Kinijos, kur 
jis yra žuvęs 1944 m. birže
lio mėn. 29 d. Velionis gimęs 
1914 metais. Į armija įstojęs 
1942 m.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių — a. a. Kazimieroj 

mas kiekvieno akį traukė, tėvai, giminės, pažįstami ir i

Šv. Jurgio Parapija
J. Šneideraiiis ir A. Andriukaitis 

Pranešldt—Prlsiųsim Katalogą Dykai

— Piemenėlių Mišios buvo 
laikomos 12 vai. nakčia, ku
rias atnašavo ir pritaikytą

Gruodžio 26 d. mirė Amži- pamokslą pasakė kun. J. (Se
nojo Rožančiaus draugijos kavičius. šias iškilmes puo- 
narė Ona Vencienė. Laidotu- šė gražus choro giedojimas 
vės įvyko gruodžio 30 dieną, j iškilmingų mišių ir kalėdinių 
po gedulingų pamaldų- Ange-' giesmių.
lų Karalienės bažnyčioje. Į Bažnyčios gražus išpuoši-

Amžiną atilsį jos sielai! j----- i .i ■— -

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

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 —’72nd Street Maspeth, N. Y.

—Mūsų bažnyčioje Bernelių 
Mišios buvo 6 vai. ryto. Choras 
vad. A. Stanišauskui, pasirodė 
labai gražiai. Taipgi ir choro so
listai. Klebonas sveikino visus su 
Kalėdų šventėmis. Parapijiečiai 
labai dėkingi chorui, jaunimui 
už giedojimą visose bažnytinėse 
paamldose per visą metą.

—Praeitą sekmadienį klebo
nas kun. J. Kazlauskas davė pa> 
rapijos metinę apyskaitą parapi
jiečiams. Parapijos įeigų buvo 
322,000 su kaupu. Viską apmo
kėjus, dar pasiliko banke $1,800. 
Klebonas priminė, kad skola su
vis mažutė, tik seka apie pora 
tūkstančių dolerių. Manau, kad 
ši atskaita padare gero įspūdžio 
į parapijiečius.

—Sausio 28 d. j mūsų koloni
ją atvyksta labai garbingas sve
tys, J. E. Vyskupas V. Brizgys.

—Kaip tik prieš pat Kalėdas 
atvyko iš Vokietijos garbingas 
svečias, Lietuvos savanoris kū
rėjas, Jonas Karys su žmona. 
Svetys mano apsigyventi Bridge- 
porteTr įsijungti į lietuvišką vei
kimą. Jiems pagelbėjo atvykti į 
šį kraštą kolonijos veikėjos Ona 
ir Aleksandra Ramanauskas, ir 
Amilia Tatariūnas. Apsigyveno 
pas pp. Ramanauskus.

Didysis Apreiškimo parapijos choras Brooklyne, vad. prof, muziko Povilo Sako, sėkmingai koncertavęs 
“Amerikos” sukakties minėjime ir dabar, sausio 9 d.,ruošiąs savo koncertą Webster Hall, New Yorke.

• * ’ i

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga jr A 
dėmesys teikiama^ Kiekvieno Pageidavimo Atveju 9

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

Mūsų telefonas nemiega v

NUOSAVYBES PARDAVIMUI J
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE „ į

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių: N
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 9
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, V
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt. 9

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS S 

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC į 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co's? A

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y. 9
Telefonas: Stone 3783 Y

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
_ _ Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 

158 GRAND STREET*
Tel. EVergreen 4-9737

BROOKLYN, N. Y.



Sausio-January 7, 1949

Naujų Metų Slenkstį Peržengus
Prieš 'dvi savaites šioje dvigubai tiek. Esanti skola 

vietoje prel. J. Balkūnas krei per metus pareikalauja vien 
pėsi į nuoširdžius “Ameri- tik nuošimčių 500 dol., ne- 
kos” rėmėjus labai svarbiu skaitant įvairių smulkių iš
prašymu — nupirkti “Ame-!laidų piniginius įsipareigoji- 
rikai” namą.

Pradžia šiai 
padaryta. Ket 
mūrinis namas
St., Brooklyne) yra nupirk- kad tik galėtų išlaidas su pa
tas, jame “America” įkurta jamomis sulygint... O trūksta 
ir sėkmingai iš jc leidžiama, labai nendaug — reikia 100 
Bet yra dar vienas slogutis asmennų (arba draugijų), 
— stambi skola. kurie taptų Lietuvių Katali-

“Amerikai” namas nupirk- kų Centro nariais. Pakarto
tas keliolikos kunigų ir pa- ju, nereikia iš karto įmokėti 
sauliečių pasiryžimu. Namą visos šimtinės. Galima pradė- 
tvarko Lietuvių Katalikų ti ir su dešimtine.
Centras, Idėjinė jokio pelno j atstalintina, kad Lietu- 
nesiekianti bendrove Kiek-L Katalik Centr0 nariai 
vienas jos narys jmota lis b ų vienintejiai ..Amerikos.. 
tarto ar dalimis) bent veną savininkai. Taigii Hm. 
šimtą dolerių. Visi nariai, li:_=_ _________m ..x
nežiūrint įneštos sumos, turi1 
lygias teises.

Iki šiol Lietuvių Katalikų 
Centro nariais yra įstoję šie 
pasauliečiai: Kazys J. Kru-

mus tvarkant. Dėl reikalingo 
larbui jau narių skaičiaus trūkumo, 

aukštų Lietuvių Katalikų Centras 
, 117 Grand i turi siaurinti- savo veiklą,

tinė ne aukojama, bet už ją 
įsigijama lietuvių katalikų 
bendruomenės gerovei būti
nai reikalinga nuosavybė.

1948 metais savo “Ameri-
šinskas, S. Krilavičienė (2,ką” įkurdinome patogiose pa- 
šėrai), Alfonsas Stankevi-, talpose, o šiais 1949 metais 
čius, Petras Montvila, Juozas. užbaikime pradėtą darbą —, 
Žemaiti6!, Teresė Barzilaus- panaikinkim “Amerikos” na-' 
kienė, Pranas Milas, Ona Šar- mui skolą! Katalikų draugi-! 
kaitė, Juozas B. Laučka, Jo- jų valdybos, veikėjai ir visi j 
nas Subačius, Ona Sijevičie- lietuvių katalikų spaudos 
nė, Vincas žemantauskas, prieteliai pajudėkite! Peržen- 
Matas Milukas,, M. Dumblie-!gę 1949 metų slenkstį, tapki- 
nė, J. Skarulienė, Marcelė te Lietuvių Katalikų Centro 
Pūkienė, Jadvyga Staškus, nariais! Apie savo gražius 

' M. Ražanauskas, Ant. Apa- norus praneškite L. K. Cent- 
navičius, M. Vaznis. "" i ro iždininkui, prel. J. Balkū-

Iš viso jau yra sudėta per nui. 
5,000 dolerių. Bet reikia dar.

Mūsų Apylinkėje
• K*un. Dr. J. B. Končius 

tremtinių įkurdinimo reika
lais šiomis dienomis lankosi 
Vermont, Maine ir New 
Hampshire valstijose.

• Prof/ A. Senn, prof. A. 
Salys ir prof, A. Kučas daly-

iiųjųžmoniųsą-' 
jungos suvažiavime, įvyku
siame pereitą savaitę New 
Yorke.

• Kun. Dr. Kazimieras Rui- 
bys, buvęs Telšių kunigų se
minarijos profesorius, baigęs 
studijas Romoje, lankėsi mū
sų redakcijoje ir palinkėjo- 
mums gerų Naujų Metų.

• Barborai Adomaitienei, 
dėl jos mylimos dukrelės, a. 
a. Žilinskienės, mirties, visi 
pažįstami reiškia gilios užuo
jautos.

• Marijona Tumasonienė, 
Kalėdų išvakarėse turėjo dvi 
malonias viešnias ką tik iš 
tremties atvykusias giminai
tes: Ver. Bulvičienę ir J. Tu- 
masonytę. Abi sesers išvyko 
į Chicagą pas savo brolį, Dr. 
V. P. Tumasonį.

• Komp. Al. Aleksio muzi
kos ir visuomenės darbo 25 
metų sukakties minėjime 
sausio 9 d. Waterbury, Conn, 
dalyvaus nemažas būrys jo 
pažįstamų iš New Yorko.

• L. Gajauskaitė susižieda
vo su Dr. J. Naujokaičiu, gyv. 
Kalifornijoje. Vestuvės bū
siančios greit.

• Pr. C. Laucius, ilgame
tis Elizabetho gyventojas, 
mirė sausio 3 d. Buvo 73 m. 
amžiaus. Paliko našlę, 4 sū
nus ir 3 dukteris.

• Matas Milukas, Jr., turė
jęs valdišką tarnybą užsie
nyje, sugrįžo namo. -

NUOŠIRDŽIAI ESATE KVIEČIAMI Į NEPAPRASTI

Koncertą ir Balių
Kurį Rengia 

BROOKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS ir 
J. STUKO LIETUVIŠKA RADIJO — RADIJO GRUPES

Tel EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS'

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

Vilkiu]
GALI1] 
Atliksi
Namų

Kitos

Ras

SEKMADIENĮ

Sausio - J anuary 9, 1949
119 E. ll-TH STREET NEW YORK, N. Y.

(arti 3rd Avenue)
Dainuos Brooklyno Apreiškimo Parapijos Choras, vad. Povilui Sakui.
šoks J. Stuko Radijo Tautinių šokių Grupė, vad. Lilijai Stilsonaitei. šios grupės 
nariai, pasipuošę tautiniais rūbais, pašolys gražius lįetuviškus mergaičių, vyrų, vai
kučių ir mišrius šokius.
Iškilmingas vėliavos ceremonijas atliks uniformuota Lietuvių Veteranų Sargyba iš 
Newark, N. J.

Programa prasidės 4 vai. popiet. — šokiai 8 vai. vakare, grojant

JOE THOMAS ORKESTRAI
Įžanga: (įskaitant taksus) $1.25. — — Rezervuotos vietos (įsk. taksus) $1.75

Dalyvaukite šioje New Yorko ir New Jersey Lietuvių MENO ŠVENTĖJE

koncertui, kurį turės sausio' 
9 d. Webster Hall, New Yor
ke.

Ant. Vąičiulaičijp
vestuves

Gruodžio 26 d. Viešpaties 
Atsimainymo parap. bažny
čioje, Maspethe, prel. J. Bal
kūnas suteikė šliūbą Joanai 
Abramikaitei su Antanu Vai
čiulaičiu. Asistoje buvo kun. 
J. Dambrauskas iš Mariana- 
polio kolegijos. Jaunavedžių 
liudininkais buvo Izabelė ir 

.... ,T * x (Juozas Laučkai. Šliūbo metu jo susirinkimą. Nutarta reng . d . .. . - Barbara Dar.
ti pusryčius po bendros Ko-’^® 3 artiste Barbara Dar 
munijos sekančio mėnesio |
■antrąjį sekmadienį, paįvai-' .Vestuvių puota įvyko le- 
rinant įdomia programa. Per- voš Bajofienės namuose, Ja- 
eitame susirinkime buvo iš- maicoje. Čia dalyvavo apie 
rinkta nauja valdyba: Pirmi- 60 svečių, rašytojo Vaičiulai- 
ninkas — J. Tumasonis, vi- čio ir jo žmonos draugų ir

Juozas B. Laučka,

Apreiškimo 
Parapija

Beltaire Florist
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

PARDUODAMA
Ridgewoode 8(šeknų 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 

cepirmin. — P. Litvinas, Fi- artimų pažįstamų, atvykusių Joseph Vastimas 
nansų raštininkas — V. Zau- iš įvairių vietų. Vakarienę 1008 Gates Ave. Brooklyn 21, n. y. 
kus, kasininkas — J. Skani-' malda pradėjo kun. Dr. J.. Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070' 
lis, knygų prižiūrėtojas — F. Starkus, buvęs rašytojo mo-' 
Puskunigis.

—Tą patį sekmadienį buvo 
ir Gyvojo Roažnčiaus draugi
jos susirinkimas. Draugijos 
narės pasiryžo įsigyti naują 
bažnytinę vėliavą. Pranešė 
apie puikiai pavykusią arba
tėlę. Svarbiausias programos 
punktas buvo naujos valdy- buvo kun. Pr. Juras, Scran- 
bos rinkimai. Išrinkta: pirm.;tono universiteto vadovybė, 
— Plaktonienė, vicepirm. —' 
Gudaitienė, sekret. Snieš- j 
kienė, finansų raštin. — Ska-' 
rulienė, kasininkė — Simonai 
tienė. Linkime abiem valdy
bom sėkmės naujiems me- į 
tams.

—Parapijos choras turėjo 
puikias Naujųjų Metų sutik
tuves. Puikiai išpuoštoje sa
lėje, linksmoje nuotaikoje, 
prie stalų pasistiprindami, 
prie orkestro pašokdami, nė 
nepajuto, kaip atėjo Naujie
ji Metai.

Paskutiniu laiku choras
v We IIII. AVA I UAXxCLA 1 -/1 , IX,

dirbo. Kalėdų švenčių Lukaševičius, O. Bernotienė 
Ūk « 1 rv I-I-I

—Pereitą sekmadienį šven
to Vardo vyrų draugija turė-

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.

Woodhaven: 1 šeimai, mūrinis, at
skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su 14 kambarių, alie
jaus šiluma.

Visi turi tuščius fliorus.

B. ZINIS 
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE

499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

EV 4-3487 RE 9-1506
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kalaus. 
0

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

G762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietui 
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 Kirpyklų

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

i
| 489 Grand Street Brooklyn, N. Y
& Aarti Union Avė.I•įS D. Whitecavage, Savininkas $ 

i s

i kytojas. Sveikinimo kalbas 
I pasakė prel. J. Balkūnas, 
prof. Dr. Alfred Senn, poe
tas Dr. J. Aleksandravičius- 
Aistis ir Juozas B. Laučka. 
Jauniesiems palinkėta švie
siausios laimės.

Raštu sveikinusiųjų tarpe

_į Lietuvos Pasiuntinybės pata- 
rėjas J. Kajeckas ir kiti

’ I Vestuvių puotoje, be aukš
čiau minėtųjų, dalyvavo kun. 
prof. J. Beleckas, S. J., kun. 
Dr. L. Andriekus, kun. P. Le- 
kešis, kun. Dr. K. Gečys, 
prof. A. Salys su žmona, p. 
Sennienė, Dr. A. Kučas, Dr. 
Pr. Padalskis, vicekonsulas 
Vyt. Stašinskas su žmona, 
Dr. A. Starkus adv. K. Jur- 
gėla su žmona, Dr. Aid. Šliu- 
paitė, M. Kižytė ,Dr. A. Tri-j 
makas su žmona, Pr. Bajo- 
rienė, U. Čižauskienė su duk
terim, O. Mocejūnaitė, Dr. H.

SEA GULL SHIPPING CO.
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINĖ BENDROVĖ
Siunčia maisto ir drabužių pakietus i Europa

Bendrovė turi jau gatavus maisto pakietus, kuriuos galima užsakyti 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrovė nesinaudoja tarpininkais, 
tad gavėjai už jos pakietus nieko nemoka.
NO. 1—$6.50 
2sv. cukraus 
1 sv. kavos ar kakao 
1 sv. bekono 
1 sv. kiaul. mėsos 
2sv. kiaul. taukų 
1 sv. pieno milteliu
1 sv. pieno šokolado
NO. 2—$10.00 
5 sv. 
2sv.
2 sv. 
5 sv. 
2sv. 
2 sv.
2gab. tual. muilo

cukraus 
kavos 
kiaul. mSsos 
kiaul. taukų 
bekono 
kond. pieno

NO. 3—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų
2 sv. kavos
1 sv. kakao
3 sv. kiaul. taukų
NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus
NO. 5—$5.60
5 sv. kavos
4 sv. kakao
NO. 6—$5.50
10 sv. kiaul. taukų

SEĄ-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

bažnytinis giedojimas buvo 
žavėtinas. Ypač visiems gilų 
įspūdį paliko Kalėdų naktį 
Gounod “Sanctus.” Be to, 
choras stipriai ruošiasi savo

Lietuviu Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro. bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

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

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142 

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorius

V. U&AREVTOIUS 
Pranešimi] Dir.

su šeima, K. Balkūnaitė, D. 
J. Averka su žmona, O. Že
maitienė su dukterim (iš 
Scranton), Helen Willis (pas 
ją jaunoji gyveno iki jungtu
vių), Jonas ir Ieva Staniai, 
EI. čiurlytė, Ap. Gajauskai
tė, brolis Jonas Banys, MIC., 
Balys P. Laučka.

Vaičiulaičių vestuvės pra
ėjo labai jaukioje, tikrai lie- 
tuviškoej nuotaikoje. Jauna
vedžiai apsigyvens Scranto- 
ne, kur A. Vaičiulaitis dėsto 
prancūzų kalbą ir literatūrą 
(Scranton University).

“Amerikai” ypač .malonu 
sveikinti savo buvusį redak
torių ir jo malonią žmoną 
naujame jų gyvenimo kely
je. Telaimina Dievas naują 
lietuvišką šeimą!
(Vietos Žinių pabaiga 5 pusi.)

LietuviškŲ marškiniu siuvykla ir 
rankij audykla

LITBALT COMPANY
Gamina visokius

• MARŠKINIUS
• KAKLARAIŠČIUS
• ŠALIKUS

Audžia LIETUVIŠKUS marginius
Kalėdų, Naujų Metų, vardo ir gimimo dienai turi 
. PASIRINKIMĄ puikių ŠALIKŲ,

rū

LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ ir 
GALVOS PAPUOŠIMUI JUOSTŲ.

Priima užsakymus 
★★★★ visokiems marškiniams,
★★★★ bams, staltiesėms, lovatie

sėms, lietuviškų vėliavų ir k.
PIGIOS KAINOS. 'MANDAGUS PATARNAVIMAS

JONAS ŽUKAUSKAS
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI .
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

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,

Gyv e n i m o 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!

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

i Stephen Bredes Jr. Į
ADVOKATAS

! -197 Havemeyer Street
Brooklyn 11, N. Y. !

< Tel. EVergreen 7-9394 ;

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KO NTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementą vilna ir kL darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN «. N. Y.

ę 
A

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

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. vat?.

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w.

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

Tel. MArket 2-5360
sumiiauii! luiisiiiiHiiiniiiiiaiiiuauamaiiiiiaiiiaiiiiiaiBBiiiiiaiiiilBiEKSiuiiiiHiiiaiLui

VLIKd 
M. Krud 
atvažiuo 
kokia ra| 
kėjomčs 
kų Kond 
aiškinta, 
kimai su 
m a s būt'J 
tas prez 
tas, tik ij 
lėtų išais 
čiaus ati 
mus nule 
šio 6 d,' 
kad p. Ž? 
sausio 2f 
Iš viso ai 
nenori...

Balio I 
išrinkti J 
tenis ir I 
aiškėjo, 11 
būti tik I 
Tad jie b j 
racijos k| 
žarnas vėl 
ir nėra žn 
mokam d| 
ti svetima 
darbus ui 
aukojimu 
las dideli! 
klausymą 
gerbimas, 

-^kampių” 
sis, bloką 
teresų gd 
bendram 
ir visas j 
BALFo v

Katalik 
savo para 
toriate ka 
tadalį, tad 

kyisas past 
P-ri'Į sūdė 
taxation d 
tion.” Eūlj 
tai. Jei n 
simotų sui 
best.” Nud 
kitų srovi; 
me visi gi 
vieno lieti 
vieną doL 
sumą tikr

Įvairiau] 
rome, betl 
pirmoje v 
Tarybą re 
nybė, tai d 
kalai. Jei i 
bus kam i 
bą remti, 
namai, mu 
kalingi. Ja 
ta. Sekime 
liečius. ku 
stiprinkim 
ne. Ne au 
sakė prel. 
gaus pinig 
pradėti nui 
kalas yra i 
kelių.

ai
g:
at

Tūlas 
atsisakė 
čiui DP 
to, kad apl] 
talikų Cen 
minaitį vis 
signated” s 
tis atvykęs 
ti duotame 
nuvyko d 
amerikietį, 
mas įvykis 
gali kenkti! 
bant šiuo 1 
me, kodėl 1 
likacijas si

BALFas | 
ir kitų ag< 
mu. Mes ne 
darytų griė 
vienas lietu 
ti prievarti 
vykti Ame: 
talikus. Chi 
ce ir Intern 
Rescue Coi 
gerai pata:
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