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Iš Kanados ateina žinios, 
kad tenykščiai lietuviai tar
pusavy vis labiau ir labiau 
pradeda nesutikti. Tokių ne
sutikimų, jau nekalbant apie 
Amerikos lietuvius, yra, 
kaip žinome, tremties gyve- 
nieme Vokietijoj, Pietų Ame
rikos respublikose, Anglijoje 
ir net Švedijoje, kur lietuviu 
jau tiek maža. Kas juos skal
do tarpusaviams nesutiki
mams? Dažniausia — atski
rų asmenų interesai, kapry- 
sai ir politinės-partinės aist
ros, nuo kurių tie atskiri as
mens negali susivaldyti. Tai 
nuodai, kurie graužia mūsų 
kūną. Apie tai mes jau kal
bėjome praeito numerio ve
damajame, bet neiškenčiame 
dar nepriminę to paties rei
kalo. Liaukimės peštis dėl 
tuščio maišo, kada mūsų na
mai gaisre!
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Didžioji mūsų tautos šven
tė, Vasario 16-ji, jau čia pat. 
Iš visų Amerikos lietuvių ko
lonijų suplaukusios į redak
ciją žinios rodo, kad visur ši
tai didžiąjai šventei iš anks- 

. to kruopščiai rengiamasi. Tai 
mūsų pasirodymo ir laimėji
mų diena. Pasirodys mūsų 
mokslo ir meno jėgos, laimės 
mūsų labdarybės ir laisvės 
kovų organizacijos. Bus 
praskintas kelias labai svar
biems šitų organizacijų va
jams, kurių pasisekimas nu
lems mūsų kovų dėl laisvės 
pastangas.

Prezidentas Harry Trumanas
Savo inauguracijos metu jis pasakė stiprią kalbą 

prieš komunizmą

ATVYKĘ LIETUVIAI TREMTINIAI
vakarų

YORKE (s

Sausio 17 d. į Bostoną laivu 
MARINE FLASHER atvyko šie 
lietuviai:

Brazauskas Balys-Jonas, nu
vyko į Litchfield, Conn.

Burska Anastazija ir sūnus 
i Jurgis- pas Frank A. Burska, 
I Waterbury, Conn.

Gruodis Juozas su žmona Vik-

I. N. Y

th, N. Y

laspethe
karnai!

Prezidentas Trumanas pa
sakė labai gražią kalbą. Tai 
yra ne tik gražbylystės per
las, bet ir minčių gilumu, 
problemų gyvumu, gyvenamo Į 
momento supratimu, tų pa-J 
vojų, kuriuose pasaulis gyve-' 
na, giliu įvertinimu ir šitų ;teri> ir trimis vaikučiais-Ro- 
pavojų priežasčių tikru įžvel- muaidas, Algirdas ir Gediminas 
girnų ši kalba yra tikrai di-!» Waterbury, Conn.
dingą. Bet... būkštaujama, ar] Katlhus Juozas .ir 3° žmona 
tai bus įvykdyta, kas paša- Stefanija, vaikučiai - Giedrėjr 
kyta. Milijonai galvoti pajė-įVytautas i Bethlehem, Conn.- 
giančių žmonių Amerikoje iri Kausyla Balys ir jo žmona 
kitur atsidūsta ir sako: At-^aria sūnus Algirdas į Water- 
lanto Čarteriai, Jungtinės pury> Conn.
Tautos, Dvylika punktų—I Kučinskaitė, Katrina į Hart- 
tai vis didingos mintys. Bet .
jos stovi ant popierio. O po- 
pieris kantrus...

Varnelis Kazys, artistas,— į 
Cicero, III.

Atvykusius pasitikti iš New 
yorko atvyko: — NCWC atsto
vai — J. B. Laučka. Bostonie
čiai: — kun. Al. Abračinskas, 
Bostono Arkidiecezijos NCWC 
atstovai, p. Bronė Cunienė, p. Ju-
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TREMAXĄ PRISAIKDINO PREZIDENTO KALBA

Maželis Vytautas, 34, advo
katas, į Waterbury, Conn.

Radvilas Alfonsas į Bridge
port, Conn.

Steponavičius Balys ir jo žmo
ną Zofija — į Hartford, Conn.

Skaitome laikraščiuose, 
kad Lenkijos komunistų va-' 
dai atstatyti iš valdžios. Maž- Velička Juozas ir jo žmona 
^a"?_Prie!_^AtUlPatyl0I?l1S Natalija, vaikučiai - Aurelija, 

atsitiko Alvydas ir Vygandas — į Water- 
P^^bury, Conn.

Domantas Klemensas ir jo 
žmona Izabelė, sūnus Sigitas — 
į Rockdale Joliet, Ill.

Balesienė Eugenija — j Geor-

Sausio 20 d. Washingtone, se. Vakare įvyko bankietas, 
prie Kapitoliaus rūmų, po at- kuriame dalyvavo valdžios 
viru dangumi, buvo prisaik- žmonės ir diplomatai, 
dintas Harry S. Trumanas ’ 
prezidento pareigose. Tai' 
32-sis prezidentas nuo JAV j 
įsikūrimo. Priesaiką davė' 
prezidentas Vyriausiojo Fe- prezidento Trumano priesai- 
deralinio Teismo pirmininkui kos iškilmes, buvo prisaik- 
Fred M. Vinsonui. Žiūrėjo dintas ir naujas vicepreziden- 
per 130,000 žmonių. Į tas, Kentucky Senatorius,

Tą dieną Washingtone bu-Į Alben W. Barkley. Iš jo prie- 
vo labai graži diena, skais- saiką prieėmė Vyriausio Tei- 
čiai švietė saulė, bet buvo smo teisėjas Reed. Priesaiko- 
šaltoka. Prieš priesaiką 64-' je dalyvavo aukšti valdžios 
metis prezidentas nusimetė Į pareigūnai ir daug svečių, 
paltą ir nusiėmė skrybėlę.) Viceprezidentas, kaip ži- 
Apsuptas senatorių ir aukš-’nome, pagal JAV konstituci- 
tų valdžios pareigūnų, iškėlė , ją, prezidentui mirus, ar dėl 

ko nors negalint eiti savo 
pareigų, automatiškai užima 
prezidento vietą.

Ir viceprezidentas
Tą pačią dieną, prieš pat

lia Turck, p. Alena Stukiene, ri mo”slag

ranką prieš Vyriausiojo Teis-1 
mo pirmininką, ir sukalbėjo 
priesaikos žodžius. Šį kartą 
priesaikos šventę žmonės ne
tik galėjo klausyti per radi
ją, bet ir matyti per televi
ziją. Ceremonijos buvo per
duotos per radiją į visus pa
saulio kraštus, išskyrus So
vietų Sąjungą ir jos okupuo
tas valstybes.

Po priesaikos prezidentas 
pasakė kalbą prieš komuniz
mą. Ši kalba yra aštriausia 
politinė Trumano kalba nuo 
pat jo įžengimo į Baltuosius 
Rūmus. Kiekvieną kaitą, kai 
jis tarė komunizmo žodį, ga
lima buvo jausti jo balso 
griežtumas ir tam tikras su
judimas. Komunizmo moks
las, pabrėžė jis, įstūmė pa
saulį į didžią neapykantą 
vienų prieš kitus,’ suskaldė 
klasėmis ir per te liko neiš
vengiami kaYai. Komunizmo

Suteiks drąsos ir 
vilties

Paskaitęs Amerikos lietu
vių spaudoje BALFo valdy
bos atsišaukimą naujo va
jaus reikalu, labai apsidžiau
giau. Visą laiką, sekęs Vokie
tijoje tremtinių gyvenimą, aš 
galiu Amerikos lietuvius už
tikrinti, kad per BALFą teik
ta tremtiniams parama jiems 
buvo neįkainojamos vertės. 
Be tos paramos tremtiniai ne 
tik būtų patyrę didesnio var
go, bet daugelis vaikučių bei 
senelių iki šiol būtų neišlikę 
gyvi, jaunimas būtų likęs be 
priežiūros ir be mokyklų. Už 
visa, kas Amerikos lietuvių 
padaryta per BALFą, visi lie-

KETURI PUNKTAI
Savo inauguracijos metu 

prezidentas Trumanas pasa
kytąją prieš komunizmą kal
bą suvedė į šiuos keturis 
punktus: 1. Nenuilstamas rė
mimas Jungtinių Tautų Or
ganizacijos; 2. Tęsimas pa
gelbos pasaulio atsistatymui; 
3. Rėmimas taiką mylinčių 
tautų, net militariškai saugo- 
jant nuo kiekvieno užpuoli
mo; 4. Nauja programa, pa- 
gelbai varge kenčiančioms 
pasaulio šalims.

Šitas ketvirtasis punktas 
buvo visai naujas dalykas 
prezidento kalboje. Daugiau 
negu pusė pasaulio gyvento
jų šiandieną neša didelį var
gą ir skurdą, kenčia nuo li
gų, pasakė prezidentas.

MALDOS PAGELBA
Mano pareigų geram atli

kimui, aš esu reikalingas jū
sų maldų ir jūsų darbų, pa
reiškė prezidentas, kreipda
masis į klausytojus. Pasitikė
dami Aukščiausiuoju, mes 
žengsime tikruoju keliu žmo
nių gerovės ir pasaulio tai
kos ateitin. Iš čia mes semsi- 
me stiprybę, čia bus šaltinis 
mūsų valios, mūsų nusista* 
tymų. Su Dievo pagelba mes 
užtikrinsime žmonijai ateitį 
teisingumo ir taikos pasauly
je.

KOMUNIZMO KLAIDOS
Amerikos tauta nori ir yra 

griežtai nusistačiusi dirbti 
dėl tokios pasaulio ateities, 
kur visos šalysjr risos tau-

įjos klaidų daug tautų savo 
laisvę prarado. Niekšystės, 
apgavimai, skurdas ir prie
spauda — tų tautų užmokes
tis. šita'klaidinga filosofija 
yra komunizmas.

Komunizmas mokina, kad 
atskiri žmonės toki menki ir 
silpni yra, jog jie patys val
dytis negali, kad juos valdy
ti gali tik specialus maste- 
ris. Demokratija gi mano, 
kad žmogus yra pajėgus pro
to ir teisingumo pagelba pats 
valdytis. Ir tam jis turi pilną 
teisę. Komunizmas pripažįs
ta žmogaus suėmimą be jo
kio įstatymų pagrindo, jo nu
baudimą be teismo, privers
tiną darbą, kaip priemonę 
žmogumi nusikratyti, žodžiu, 
jiems žmogus yra, tartum, 
bevalis, bejausmis, daiktas, 
kuriuo jie gali žaisti. Demo
kratija gi, priešingai, laikosi 
nuomonės, kad valdžia turi 
saugoti atskiro žmogaus tei
ses ir sudaryti sąlygas jo 
laisvei.

NAUJOS VILTYS
Mūsų pastangos ir rūpini

masis pasaulio ateitim suža
dino žmonijoje naujas viltis. 
Tam likrą skaičių kraštų 
mes tiesiog apsaugojom nuo 
jų laisvės praradimo, šim
tai milijonų žmonių visame 
pasaulyje yra su mumis, nes 
jie mato, kad mes taikos nori
me. Mes neužėmėme jokių te
ritorijų in nesiekiame jų už
imti. Mums gelbsti ir tie žmo
nės, kurie nuo melo propa-

D. A. Zaletskas, p. Elena Juš- 
kauskienė, p. Marijona Gailienė, 
p. Magdalena Druzdienė, adv. 
A. O. Shallna, Lietuvos Garbės 
konsulas, p. Antanas F. Kneižys, 
Mass. State on Displaced Per
sons Commission narys ir kiti.

W kame labai įgilini dėkingi! tos laisvos tunbūti*ir vMdy- 
- . - Tremtinių vargas dar ne- tig taip, kaip pati tautos vi-
krauju, taigi karais revoliu-. baigtas. Susilpnėjus IRO pa- suma nori. Pirmoje vietoje, 
cijomis. Demokratinis pašau-. ramai, pasikeitus Vokietijoje bet gi, mūsų tauta nori ir yra

priešingumai nugalimi tik

kažkas panašaus 
Prancūzijoje su 
Torezu ir kitais. O su Toglia- j 
ti Italijoje? Su anuo atenta
tu kažkas tamsu, neaišku. 
Šnibždarfta, kad jis ar nebus __ _
organizuotas... iš Maskvos.! getown I1T * 
Na, o rusų visi komunizmo | Gervickas Vincas ir jo žmona 
kūrėjai, Lenino artimiausi ir duktė Genovaitė į New 
draugai ir bendradarbiai ? 
Masiniai išskersti keliais at
vejais! Tai nelaimingieji 
maurai, kurie savo pareigas 
atlikę, baisiam žmogui į sos
tą besitvirtinant, tam gerai 
įsitvirtinus, turėjo pasitrau
kti... net ir iš gyvenimo. Tai 
yra apie ką pagalvoti šių die
nų laisvam žmogui..................

Sausio 20 d. į New Yorką at
plaukusiu, MARINE MARLIN 
laivu atvyko:

Dr. Baltrus Atkočiūnas, R.F. 
D. 1, Naugatuck, Conn.

Vladas Bajerčius, 49 Button
wood, Dorchester 25, Mass.

Edmundas ir Rožė Butkai, 
Hoopeston, Ill.

Bronius ir Agota Dūdos, su 
sūnumis Rimantu, Vidmantu, 
Kęstučiu ir Jonu, į Waterbury.

Inž. Jonas Jurkūnas su žmo
na Vincentina, ir vaikais Algi
mantu ir

lis mano priešingai, kad tarp 
žmonių atsirandą skirtumai 
galimi išlyginti gera valia, 
susitarimu.

Po prezidento kalbos įvy
ko didžiulis paradas, kuris 
tęsėsi apie 3 valandas. Sako
ma, kad tokį paradą Wa- 
shingtonas matė pirmą kart.

Po parado prezidentas pa
sveikino apie 7,500 kviestų 
svečių Meno galerijos rūmuo-

Nedarys komunis
tams nuolaidu

i Yorką.
Kaunickis Ferdinandas 

jo žmona Vanda, sūnus 
ir duktė Regina 3 mėn. — j Ri
ceville, Iowa.

Lukminaitė Elena — j Alphi- 
ne, California.

. Mačys Vaclovas — į Scran
ton, Pa.

Petroškienė Stasė j Los An
geles, Calif.

Sakevičienė Elzbieta, 65 metų, 
ir sūnus Gediminas — į Chica
go, m.

Vengrijos katalikai yra pa
siryžę kantriai pakelti visus 
komunistų persekiojimus. 
Vyskupų suvažiavimas, įvy
kęs sausio 10 dieną, nutarė 
griežtai laikytis Bažnyčios 
kanonų Ir komunistams ne
daryti jokių nuolaidų. Tuo 
tikslu vyskupai išleido į ti
kinčiuosius ganytojišką laiš
ką, kuris sausio 23 d. buvo 
perskaitytas visose Vengri
jos katalikų bažnyčiose.

Sausio 22 d. Vatikano ra
dijas pranešė, jog kardinolo 

‘Mindszenty nuteisimu komu
nistai bandys nuteisti visus 
Vengrijos katalikus.

Dr. ir
Rimas

Aleksas Štaras, j Melrose 
Park, Ill.

Feliksas Zabelskis, j New Yor
ką.

Jurgis ir Elzė Zabielskiai, — į 
_ iNew Yorką.

Ramune, į Chicagą. Į Vincas ir Magdalena šmulkš- 
Bronius ir Birutė Kasakaičiai,1 giai, į Waterbury, Conn.
Washington, D. C. Į Tremtinius pasitiko įvairių
Vincas Mačys, į Scranton, Pa. • tremtinius globojančių organiza- 
Inž. Jonas Mulokas su žmona ei jų atrstovai. Nemažas būrys ir 

Jadvyga ir sūnum Rimvydu, į d. p. Commssion pareigūnų su1 
East St. Louis, Ill. 1 p. Carusi priešakyje. Pažymėti-1 '

Vincas Mitrulevičius, į Oak- nH) kac| p Carusi asmeniu tar- ’ 
ville, Conn.

Antanas ir Maria Pesiai, į 
Oakville, Conn.

Eugenija Pervazaitė, į Cleve
land, Ohio.

Stasys ir Natalija Rauckinai, 
su vaikais Alfonsu ir Regina, į 
Chicago, Ill.

Bronius Rukštelė, General De
livery, Sarasota, Florida.

Kazimieras ir Valentina Ščes-
nuleviičai, į Chicagą.

i

PASITRAUKĖ KINIJOS PREZIDENTAS
Generalisimas Čiang Kai - 

Šek, nuo 1927 metų savo ran
kose turėjęs Kinijos valdžios 
vairą, pagaliau pasitraukė 
nuo savo pareigų. Jo vietą 
užėmė viceprezidentas Li - 
Tsung-Jen, kuris bandys tai
kytis su tolyn besiveržiančio
mis komunistų jėgomis.

Čiang Kai-Šekas pasitrau
kė iš valdžios po to, kai jo 
žmona, atvykusi Washingto- 
nan prašyti pagelbos, nieko 
nelaimėjo. Tuo tarpu komu
nistai buvo gausiai Maskvos

šelpiami ir jos generolų va
dovaujami.

Čiang Kai-Šekas atsistaty
dinimo kalboje taip išsireiš
kė, kad, tarytum, jis ne visai 
išeina iš valdžios, o tik laiki
nai. Taigų jeigu derybos su 
komunistais nepasiseks, jis, 
manoma, vėl grįš į' valdžią.

Čiang Kai-Šekas lėktuvu 
išskrido į tremtinio gyveni
mą. Jo žmona, kuri dabar yra 
dar JAV, manoma, greit grįš 
ir prisijungs prie savo vyro 
kelionei į tremties gyvenimą.

pininkavimu ir globa atvyko 
viena lietuvių šeima, neturinti 
Amerikoje nei giminių, nei drau
gų, kurie būtų galėję atsiųsti 
darbo garantijas.

Uoste taipgi buvo ir Maryland 
valstijos D. P. Comm. atstovai 
su pirm. adv. Laukaičiu prieša
kyje. Maryland valstija yra pa
siryžus atsikviest kelis tūkstan
čius ūkininkų šeimų. Šiuo laivu 
adv. Laukaičio, SLA prez., vado
vaujamos Maryland DP Comm, 
pastangomis atvyko kelios de
šimtys ukrainiečių. Paklaustas 
ar panašiomis pirvilegijomis kaip 
ir ukrainiečiai negalėtų pasinau
doti lietuviai, gerb. pirmininkas 
atsakė, kad lietuvių organizaci
jos iki šiol dar j Komisiją nesi
kreipusios.

Atvykusius taip pat pasitiko 
katalikų NCWC atstovai: Juozas 
B. Laučka ir Kazys Baltramai- 
tis. BALF atstovai V. Minkūnas 
ir Ona Valaitienė, taip pat Liet. 
Gen. Konsulato Attche A. Simu
tis. Daug atvykusioms padėjo p. 
Averka su ponia, kurie iki vėly
vo vakaro triūsė uoste su lietu
viais.

valiutai, nuo 1948 metų pra
džios vargas vis didėja. Ne
pakeldami vargo, lietuviai 
pradėjo bėgti iš Vokietijos, 
kur kuris gali. Ne vienas iš 
jų vyksta į tokius kraštus ir 
į tokias’ gyvenimo sąlygas, 
kur jis turės žūti ir sau ir 
tautai. Artėja galimybė, kad 
didesnis skaičius lietuvių ga
lės išvykti į USA ar į Kana
dą. Svarbu dabar tremtinius 
paremti, kad jie per greitai 
nepalūžtų po vargo našta ir 
per greitai neišvyktų į tokius 
kraštus, kur jų laukia tik 
pražūtis. BALFo skelbiamas 
vajus suteiks tremtiniams 
drąsos ir vilties.

Aš, būdamas iš jų tarpo, 
jų visų vardu BALFo valdy
bai, bendradarbiams ir vi
siems Ameirkos lietuviams 
tariu širdingą padėką ir lin- 

ikiu didelio pasisekimo. Lin- 
kad Viešpats visiems 

gausiai atlygintų už krikščio
nišką meilę, rodomą vargs
tančiam broliui — lietuviui.

Vyskupas V. Brizgys

Pasveikino prez.
Trumaną

Inauguracijos proga Ame
rikos Lietuvių Tarybos Sek
retoriatas pasiuntė USA pre
zidentui Marry S. Trumanui 
telegramą, perduodamas A. 
L. T. nuoširdžiausius sveiki
nimus ir linkėjimus jam svei
katos, o jo administracijai 
geriausios sėkmės. Telegra
moje įvertinama jo reiškia
mos simpatijos Sovietų tota- 
listinės diktatūros paverg
toms Europos tautoms ir pa
žymimas tas faktas, kad pre
zidentas Trumanas pripažįs
ta Lietuvos Nepriklausomy
bę. Kartu pareiškiama viltis, 
kad jisai savo prezidentavi
mo metu ras galima panau
doti savo didžiulę įtaką ir jė
gą atgauti mūsų tėvų kraš
tui laisvę.

ALT Sekretoriatas

griežtai nusistačiusi, dirbti 
taikai ant žemės, teisingai ir 
pastoviai taikai, kuri laisvu 
susitarimu ir išsiaiškinimu 
pasaulyje sukurta turi būti.

Bet yra valdžių, kurių pa
grinde yra padėta klaidinga 
filosofija. Dėl šitos filosofi-

rie tiesą ir teisingumą verti
na.

Toliau prezidentas aiškino 
smulkiau formuluotus ketu
ris punktus, pabrėžė, kad 
JAV yra ir turi būti pasau
linės politikos priešaky ir 
apibrėžė tautų kelio į laisvę 
apybraižas.

Ši kalba pasaulyje padarė 
nepaprastą įspūdį.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
- • Olandai beveik baigė užimti Indoneziją. Visi karinių
medžiagų, maisto ir aprangos sandėliai olandų užimti.

• Argentinoje susekta didelis kyšių skandalas. Daug 
aukštų pareigūnų suimta.

• Iš New Yorko į Londoną vienas keleivinis lėktuvas 
nuskrido tik per 10 valandų.

• New Jersey pakrašty susidūrė ledlaužis Eastwind 
su tanklaiviu Gulfstream, kur 10 žmonių užmušta ir 19 su
žeista.

• Amerikos armija Vokietijoje pradėjo platesnio mas
to manevrus. Tai pirmieji amerikiečių manevrai okupuoto
je Vokietijoje. Juos aplankė pats gubernatorius generolas 
L. Clay.

• Durbano riaušėse žuvo apie 120 žmonių, o sužeistų 
per 1,190.

• Kinijos vyriausybė keliasi iš sostinės į Can toną. Vy
riausybės pasiuntinys apvažiavo visas svetimų valstybių 
atstovybes ir apie tai pranešė.

• Atsistatydino Burmos vyriausybė. Buvęs ministeris 
pirmininkas Thaik Nu apsiėmė sudaryti naują kabinetą, tik 
kiek mažiau ministerių, kurių iki šiol buvo 21.

• Vien tik amerikiečių ir anglų zonose Vokietijoje 
trūksta šešių milijonų butų. Tai karo sugriovimo pasekmės.

• Reno apylinkėse (Nevada) sausio 20 d. buvo jausta 
gerokas žemės sudrebėjimas. Apgriuvo keletas namų.

• Vakarinių Berlyno zonų valdžia uždraudė rusų spau
dą į savo zonas. Tai yra atsakymas rusams, kurie jau seniai 
trukdo vakariečių spaudą į savo zoną.

• Šiuo metu Amerikoje yra apie du milijonai bedarbių.
• Prie Nuerenbergo ore susidūrė trys amerikonų karo 

lėktuvai. Trys vyrai užmušti, vienas sunkiai sužeistas, o 
kitiems pasisekė iššokti su parašutais.

• Rhodos saloje tarp Izraelio ir Egipto pasitarimai dėl 
karo paliaubų vyksta sėkmingai.

• Naujasis Valstybės Sekretorius D. Acheson Baltuo
siuose Rūmuose prezidento buvo prisaikdintas naujose par
eigose.

• Anglijos ministeris pirmininkas Attlee nusipirko sau 
kaime namą, kur jis mano apsigyventi, išėjus iš valdžios.

• Otto Strasserio knyga U. S. zonoje yra uždrausta. 
Knyga vadinasi: “Hitler and I.”

• Tito pareiškė, kad Maskva pati yra nutolusi nuo 
Marxo-Lenino linijos. O Maskvos radijas ir laikraščiai puo
la savo augintinį aštriomis priemonėmis.



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

AR GALI ATSISKIRTI?

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ............... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... 1.00
Užsienyje metams ....................... 3.50
Užsienyje pusmečiui .....................1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc. 

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ............... 3D0
In U. S. A. six months ........... 1.60
Other Countries one year ....... 3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

Žmonės karo nenori ir nemėgsta apie jį kalbėti. Jiems 
nepatinka tos p.artijos ir politikai, kurie eina už karą, kurie 
didina apsiginklavimą ir stiprina kariuomenę. Eilinis žmo
gus nemėgsta gilintis į didžiuosius pasaulinės politikos 
klausimus, į painius tarptautinius ginčus. Jam nelabai rūpi, 
kad kai kur toli, kai kas dedasi, eina karai, nesutikimai, 
revoliucijos. Jam svarbu, kad čia, namuose, jo aplinkumoj 
būtų ramu, sotu ir nepavojinga.

Bet pasaulis dėl labai pakilusios technikos, greitų su
sisiekimo priemonių pasidarė toks mažas ir ankštas, kad
tas, kažkur toli vykstąs vyksmas pasidaro nebetolimas ir pa-1 
vojingas. Karas Kinijoj ar Palestinoj gali pasidaryti ir tie
sioginiai pavojingas ir Amerikai ir Europai, ir Afrikai, j

Greitas susisiekimas, galimybė per tolimus atstumus 
susikalbėti telefonu ar radio, įgalino valstybes vesti preky- ’ 
bą su tolimiausiais kraštais, keistis savo gaminiais, nusi- i 
pirkti žaliavų. Įgalino iškasti ir išnaudoti žemės turtus, i 
kurie anksčiau buvo nepasiekiami. Dėl to, ir tolimuose kraš
tuose valstybės turi savo gyvybinių interesų. Joms svarbu 
išlaikyti ten, toli, turimas savo gaminiams rinkas. Svarbu, 
kad nenustotų iš ten gaunamų žaliavų, įrengtų prekyvie
čių, kad būtų saugūs susisiekimo keliai. Neturėjimas kur 
fabrikų gaminius parduoti ir stoka žaliavų, tuoj iššaukia 
valstybės ūkio sutrikimą, bedarbę, nepasitenkinimus.

Tuo būdu, tolimi įvykiai, kaip, pav., vykstąs Kinijoj 
karas ar netvarka Europoj, greitai gali atsiliepti blogu 
ženklu ir Amerikoj. Dėl to, Amerika nebegali būti neutrali 
pasaulio įvykiams. Nebegali gyventi viena atsiskyrus ir 
nesidomėti kur kas dedasi. Šitos priežastys ją privertė da
lyvauti ir pirmąjame ir antrąjame pasauliniuose karuose. 
Dalyvauti pasaulinėj politikoj, o dabar net groti didžiausiu 
politiniu smuiku. Po antrojo pasaulinio karo Amerika pa
sidarė galingiausia pasaulio valstybė, prisiėmė pasaulio 
tvarkytojos vaidmenį ir nuo anksčiau vestos vadinamos 
izoliacinės politikos atsisakė.

Yra gal dar daug eilinių žmonių ir net partijų, kurie 
tokią Amerikos politiką kritikuoja, ja nepatenkinti, kam1_____
čia esą reikiaj^jmotis į kitų reikalus jr traukti ant, savęs vau jant, paaiškėjo, kad vo- įmai, kad Lietuva, kaip ir ki-

apsai
galvojimas, kaip matėme, yra klaidingas. Nuo ūkinės grės
mės vandenynai Amerikos nebeapsaugos. Ir dar daugiau— 
vandenynai jos nebeapsaugo ir nuo tiesioginės karo grės
mės. Jeigu Amerika galėjo išsikelti ir kariauti Europoj, 
tai Europa gali išsikelti ir kariauti Amerikoj. Jeigu praei
tame kare raketiniai sviediniai iš Vokietijos pasiekė Ang
liją, tai būsimame kare jie tikrai iš Europos lėks į Ame
riką. Pasaulis visai sumažėjo. Amerika patrankos šūvio 
atstume nuo Europos.

Kolumbo laikais ji buvo keliolikos mėnesių atstu nuo 
Europos, vėliau keliolikos sąvaičių, kelių dienų, o dabar ke
liolikos valandų. Greitai ji bus poros valandų ar net kelio
likos minučių nuotoly. Tai ne fantazija, bet rimti moksliniai 
pasirengimai ir, bandymai skraidyti raketiniais lėktuvais. 
Ypač kai bus pritaikyta jiems varyti naujai atrastoji ato
minė jėga. New Yorke pavalgius pusryčius, Paryžiuj atli
kus reikalus ir papietavus, vakarienę suvalgius Sydnejuje,' 
tą pačią dieną bus galima grįžti vėl į New Yorką — namo. 
Taigi, noras atsiriboti nuo kitų kraštų ir užsidaryti savo 
žemyne, yra tik savęs migdymas maloniais sapnais, iš ku
rių gali būti nemaloniai pažadintas kitų kraštų bombų.

J. Tautkus

Jo Prakilnybė Pralotas Jonas Ambotas
Sausio 23 d. jam suėjo 80 metų amžiaus. Pralotas yra 
daug dirbęs Amerikos lietuvių gerovei ir daug pada
ręs. Didis katalikiškos spaudos rėmėjas. Jis yra nuo
širdus prietelius ir mūsų “Amerikos.” Dabar pralotas 
yra Hartfordo lietuvių parapijos klebonas. Garbingų 
sukaktuvių proga gerb. Pralotui linkime stiprybės ir 
sėkmės.

nas bent tuo tarpu buvo pa- vius vyrus į savo kariuome- 
laidotas. nę, ir tie ėmimai įvairiomis

-----------  formomis ir priemonėmis bu- 
Antrasis bandymas lv0 daromi visą laiką. Paga- 

J Įliau buvo panaudotas vienas 
Vėlesniuose generalinių ta- įvykis visam šiam reikalui 

rėjų ir tarybos narių pasikal- suaktualinti ir pagreitinti, 
bėjimuose su vokiečiais, vi- Kaip tik tuo laiku Maskvoje

Sausio-Janu ary 28, 1949 Saus:

Bern. Brazdžionis

VERGIJOS TAKUOS
Dieve, duok, žemė laukia Teisybės, 
Dieve, siųsk, žemė šaukia Taikos! 
Ar toli žėri ženklas, sužibęs 
Tavo amžių žvaigždėtuos takuos?

ivieliiie nepri
klausom v bč’*

1948 m. lapkr. 24 U. Britų 
parlamento žem. rūmuose at- 

| stovas Marples paklausė užs. 
reikalų ministerio: kokio po
būdžio diplomatinius santy
kius Jo Didybės Vyriausybe 
palaiko su Baltgudija?

Vice-ministeris p. Christo
pher Mayhew atsakė. Pasi
kalbėjimas vertas vertimo 
pažodžiu.

“P. Mayhew: Jo Didybės 
vyriausybė neturi jokiu dip
lomatinių santykių su Balt
gudija.

“P. Marples: Akivaizdoje 
fakto, kad Baltgudija yra at
stovaujama Un organizacijo
je ir ten turi balsavimo teisę, 

largi gerb. Džentelmenas ne- 
' skaito pageidautina turėti 
tinkamai akredituotą misiją 
tam kraštui?

“P. Mayhew: Kai Ukraina 
■ ir Baltgudija buvo priimtos į 
|UN. Jo Didybės vyriausybė 
;sugestijonavo Ukrainai, kai- 
■po didesniąjai iš tų dviejų 
valstybių, kad mes turėtume 
pasikeisti diplomatiniais at
stovais. Prašymas buvo pa
tiektas per tarpininką, sovie
tų vyriausybę ir negauta jo
kio atsakymo, šiose aplinky
bėse, nebuvo skaitoma verta 
adresuoti prašymą Baltgudi- 
jai.

“P. Gammans: Ar yra bet 
koks kitas pilnateisis UN na- 

pagvxxxcxvxxxxq Oua«u:axuc.uo xCxnCO “Y ryS, SU kuriuO Jo Didvbės W-
penkis milijonus dolerių he-1 tais budais pagelbeti, uz ki-^. b- neturį tiesi0£rinčs 
tuvių tremtinių salpos ir jų tus garantuoti, kad jie nePa’i atstovybės ? Ar ^erb Džen- 
imigracijos ir įkurdinimo rei- taps visuomenei našta, o be to I telmanas laiko "Baltgudiją 

i esant kuo kitu, kaip tik fik- 
tyve būtybe?

“P. Mayhew: Aš jau sumi
nėjau Ukrainą, kaip kita Uni
ted Nations narį, su kuriuo 
mes neturime jokių diploma
tinių santykių. Atsakydamas

Ar toli Tavo užmirštas žodis 
Užmuštųjų Tavų pranašų, 
Ar ne veltui vidurnakčio gruody 
Aš pavasario viltį nešu?!

Iš uolos tryško vandenys tyruos, 
Kad gyva būtų Tavo tauta, 
Ir gėlė, spalio speiguose mirus, 
Kilo, kovo srovės prikelta.

Ir sugriuvo Jeruzalės sienos,
Kad gyvenimas gimtų mirty;
Kad nušviestum pasaulį Tu Vienas, 
Geso žemės stabai užmaršty.

Dieve, šviesk, mes patamsy paklydom, 
Dieve, šauk, mes apkurtom šauksmuos, 
Dieve, piešk melo sunkūjį šydą, 
Dįęve, nešk ledą žemės žiemos!

Aš regiu — svyra sostai tironų 
Nuo našlaičių kančios ir maldų, 
Nuo mirtin pasmerktų milijonų, 
Nuo tremtinių golgotos žaizdų.

Aš regiu — kažkur kyla sužibęs 
Žiburėlis Tavosios Taikos ... 
Dieve, siųsk žemėn žodį Teisybės — 
Laisvės viltį vergijos takuos.

KVIEČIA TALKON A.
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Šiemet BALF seimas pa-itacija, aprūpinti palydovais; 
reiškė pageidavimą sukelti ■ kitiems reikės įvairiais ki-

imigracijos ir įkurdinimo rei
kalams. ši suma, palyginus 
ją su žydų, lenkų ir kitų tau
tų šalpa, nėra perdidelė, ta
čiau BALF valdyba šį reika
lą išsamiai apsvarsčius, pa
ruošė minimalę sąmatą BAL- 
Fo veiklai finansuoti viene- 
rių metų laikotarpiui—$962,-

suomenės atstovams nedaly- buvo padaryti vieši pareiški- 000.00 sumai.
Troii-iont naaičL-A-in irn/i t i,?. Daugiausia šalpos reika-* . .v » , i v U, X1.CVV4. W I Hl O.X, XYCLV1 1_J1\J L U V CL, 1Y<X1|J 11 IN.1“ l_zd UglClLlOKX oaipvo 1

nelaimę, kisthr į karus. Juk platūs vandenynai pakankamai kiečiai nori turėti Lietuvoje tos Baltijos respublikos, grei- lingi yra vaikučiai, ligoniai 
a ■’pj&ugo nuo neramios Europos Azijos. Toks tokią lietuvi!) karinę organi-'tu laitu būsiančios raudono- ir seneliai, kurių priskaitoma 

iin matėme, vra klaidingas. Nuo ūkinės eres- L-r>iria -iio -5o„ v,,,™ ss „5«^ on nnnzaciją, kokią jie jau buvo su- sios armijos išlaisvintos ir 
kūrę Latvijoje ir iš dalies Es- ’ vėl laimingai gyvensiančios 
tijoje. Latvijoje, kaip žino- SSSR ribose.
ma, buvo suformuotas latvių | Į tai reaguodami, vokiečiai 
SS legionas. Legiono ir jo di- ■ Vilniuje, Kaune ir kituose 
vizijų, o iš pradžių net ir pul- Lietuvos miestuose suorgani- 
kų, vadais buvo paskirti ne 'zavo didelius mitingus, ku- 
latviai, bet vokiečiai. Be to, riuose turėjo būti ir buvo 
buvo paskirtas latvių SS le- ypatingai pabrėžtas lietuvių 
giono generalinis Inspekto- ginkluotųjų jėgų reikalingu- 
rius su savo štabu. Jis pats mas ir jų organizavimo sku- 
ir jo štabo viršininkas buvo botumas. Buvo pareikšta net 
latviai. Generaliniu inspekto- priekaištų už šio reikalo del- 
rium buvo paskirtas gen. simą. Vokiečiai pradėjo ieš- 
Bangerskis, pakeltas į SS koti tinkamo kandidato būsi- 
Gruppenfuehrerius ir į SS mojo generalinio inspekto- 
ginklų generolo majoro laips- 'riaus vietai užimti. Pagaliau 
nį, o kiek vėliau paaukštin- kandidatas buvo surastas, 
tas į SS Obergruppenfuehre- Tai buvo ats. gen. P. Plecha- 
rius ir į SS ginklų generolus vičius.
leitenantus. -------- --

Pakeistais vardais
Vietinė rinktinė

taps visuomenei našta, o 
dar reikia priskaityt tarnau
tojus, dirbančius imigracijos 
srityje, jų kelionės išlaidas 
ir administraciją.

Ši suma kai kam atrodys 
ir didelė, bet reikia atsimin
ti, kad darbas taip pat mil
žiniškas, nes didelis žmonių į papildomojo paklausimo 
skaičius reikalingas mūsų pa- paskutinę dalį, aš pažymiu, 
gelbos. kad Sovietų autoritetai Mas-gelbos.

Jei BALF turėtų šią sumą, kvoje neleidžia diplomatams 
mums nereikėtų prašyti kitų pasiekti šių kraštų sostinių.

“P. Marples: Atsižvelgiant
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iš viso apie 20,000 asmenų 
(vaikučių apie 15,000, ligonių 
— 1,500 ir senelių — 3,500). 
Šiems 20,000 asmenų sušelp
ti i? skiriant jiems po $2.50 
mėnesiui, reikia sukelti $600,- 
000 sumą (tuo tarpu žydai 
kiekvienam savo žmogui ski
ria mėnesiui po $30.00 arbata tiktai 3,480 dolerių. Tai me galimai gauti atstovą te- 
dolerį dienai). Šia^proga rei- , ką galime su tokia suma pa- nai?

■ Į “P. Mayhew: Jeigu mes tu-
Todėl nuoširdžiai prašome rime bet kokios priežasties 

visų lietuvių, visose koloni- tikėti, kad mūsų reprezenta- 
jose ir miesteliuose tuojau ei j a bus sėkmingesnė, mes 
griebtis rengti vajus ir įtrau-.jas pakartosime.” LAIC 
kti į tą sunkų darbą ir kitus j 
savo kaimynus, savo drau- ( 
gus amerikiečius, biznierius,1 
politikierius, visuomenės vei
kėjus, be tikybų, politinių pa
žiūrų skirtumo. Labai svar
bu įtraukti lietuvių jaunimą i 
ir jų draugus, nes darbas rei-' 
kalauja milžiniškų pastangų 
ir didelės talkos.'

Jeigu visi atsidavusiai ir 
nuoširdžiai dirbsime šį darbą 
ir aukosime pagal išgalę, ne- 
abejojam, kad mūsų vajus 
pasiseks ir savo tikslo pasiek
sime.

organizacijų tarpininkaut lie
tuvių tremtinių imigracijos j faktą, kad Jo Didenybės vy- 
reikalais, nes federalinė D. P. riausybės pastangos buvo da- 
komisija suteiktų mums to- rytos labai seniai, ar gerb. 
kias pačias teises, kokias tu- Džentelmenas ir jo gerbia- 
ri NCWC, CWS, IRRC ir ki- mas draugas padarys repre- 
tos organizacijos. 'zentacijas Rusijai iš naujo.

Šiandien BALFo kasoje kad pamačius ar mes galėtu-

kia pastebėti, kad dar yra daryti? 
apie 30,000 lietuvių tremti-( 
nių, kurie dar šiek tiek svei
kesni ir gali dirbti; tie jokios 
papildomos pašalpos negau
na.

Be šių pagrindinių išlaidų 
dar yra drabužių, avalynės, 
maisto, knygų ir kitų gery
bių atgabenimas į sandėlį, jų 
sutvarkymas, supakavimas ir 
paruošimas siųsti, nugabeni
mas į uostą, pakrovimas, ap- 
drauda, sunkvežimiai, darbi
ninkai, administracija, tar
nautojai ir įvairios smulkios 
išlaidos, kurios siekia apie 
42,000 dolerių.

Imigracijos reikalams ir 
tremtinių įkurdinimui valdy
ba numatė minimalę sumą — 
$370,000. Pagal naująjį Bilių ( Vajų reikia tuojau pradėti 
1949 metais numatoma atga- :r tęSti iki bus pasiektas už- 
benti apie 14,000 lietuvių, ku-, sibrėžtas tikslas.
jiS'Sn’6' !-irsime tikt.ai P°| Vajaus laiko ir būdo nega- 
$20 000 vertes paramose pa-|limeJnurodti nes visur
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Baltagvardiečius iš 
Berlyno išgabeno 

J c*

Amerikos okupacinės val- 
! Vokietijoje išvietin- 

.tiems asmenims (DP) sky
rius praneša, kad gruodžio 

i 15 d. iš Berlyno buvo išga
benta 194 rusų baltagvardie
čių, kurie nuo seno Berlyne 
gyveno. Baltagvardiečiai pa
tys prašėsi amerikonus juos 
išgabenti, nes artumas sovie
tų jiems sudaro netikrumą ir 
varo daug baimės. Išgabenti 
buvo niekam apie tai neskel
biant, kad išvengus galimų 
nesusipratimų iš komunistu 
pusės. Apgyvendinti vakaru 
Vokietijoje, USA zonoj esan
čiuose išvietintųjų lageriuo
se.

Tai jau antras išgabeni
mas iš Berlyno netolimoje 
praeityje. Pereitą vasara, 
kaip žinoma, buvo išgabenta 
iš Berlyno ''didelis skaičius 
žydų, kurie taip pat prašėsi 
amerikonų nuvežti juos to
liau nuo sovietų. Vasarą jie 
buvo apgyvendinti Amerikos 
ir Prancūzijos zonose, vaka
rų Vokietijoje.

Gen. Plechavičius, besitar
damas su vokiečiais, pasiūlė 
jiems iš pradžių suformuoti 

nuolaidą,” vietinę rinktinę ir apskričių 
kad Lietuvoje būtų formuo- miestuose įsteigti lietuvių ka- 
jamas ne SS legionas, bet lie- ro komendantūras. Su šiuo 
tuvių ginkluotosios pajėgos aparatu turėjo būti paruošta 

toJas.— Narakas. Suimtieji((litauische Streitkraefte), dirva ir sąlygos mobilizaci-
buvo išsiųsti į Stutthofo (prie(Lietuvos kariuomenės pava-^jai įvykdyti ir būsimajai lie- 
Danzigo) koncentracijos sto- .dinimas vokiečiams buvo ne-1 tuvių ginkluotajai pajėgai, iš 
vykią. Kai kurie iš jų ten mi-Jpriimtina.s. Nors Lietuvoje,pradžių vienai divizijai, šu
tą t.iIta crvvi hnvrt i čia lavinti būtų ir ne SS legionas, ta-j formuoti. Taigi, vietinė rink

čiau visam lietuvių ginkluo- į tinę ir jos štabas buvo tik 
tųjų pajėgų organizavimui pirmoji stadija būsimajai di- 
turėtų vadovauti ne vokiečių' desnei karinei organizacijai 
kariuomenės, bet jų SS vado-Į ir busimajam generalinio in- 
vybė. Lietuvoje turėtų būti 
ne kariuomenės vadas, bet tik 
generalinis inspektorius Lat-

J. S-is

LIETUVIŲ TAUTOS KOVA PRIEŠ 
SS LEGIJONUS

Vokiečiai pažadėjo lietu
viams generaliniams tarė
jams tik tokią

Į kacetus!
Visos aukštosios mokyklos 

(Vilniaus ir Kauno universi
tetai, Lietuvos Mokslo Aka
demija, žemės Ūkio Akademi 
ja, Veterinarijos Akad., Auk
štoji Meno Mokykla, Pritai
komojo Meno Instit., Preky
bos Instit., Pedagoginis Inst., 
Vilniaus filharmonija, muzi
kos konservatorija, Marijam 
polės, Šiaulių, Švenčionių ir 
Trakų mokytojų seminarijos 
ir kt.) buvo uždarytos.

Naktį iš kovo 16 Į 17 didhą 
prasidėjo masiniai lietuvių 
inteligentų suėmimai. Suim
tųjų buvo keli šimtai. Jų tar
pe buvo profesorių, kunigų, 
mokytojų, karių, gydytojų, 
valdininkų, moksleivių, net 
keturi lietuviai generaliniai 
tarėjai — švietimo Dr. Ger
mantas, administracijos-kon- 
trolės — Puodžius (abudu 
mirė Stutthofo koncentraci
jos stovykloje), teisingumo— 
Mackevičius ir vidaus reika
lų generalinis tarėjo pavaduo-

rė. Likę gyvi buvo išlaisvinti 
sąjungininkų kariuomenės.

Vokiečių okupacinis reži
mas visoje Lietuvoje labai 
paaštrėjo. Ypač pagyvėjo ir 
pažiaurėjo vokiečių Gestapo 
veikla. Daug lietuvių vyrų, 
daugiausia inteligentų, slėp-

spektoriaus štabui.
Po gen. Plechavičiaus de

rybų su SS Obergruppenfueh- 
reriu Jeckeln ir SS ir polici
jos vadu Lietuvai SS gen. 
majoru Harm 1944 m. vasa- 

. ,_______j-, — ___ _ _______j__ rio 13 d. buvo pasirašytas su-
SS gen. mjr. Vysocki, nes jis'vadas turėjo būti, net būti- sitarimas maždaug tokio tu- 

. _ " jnai, ne lietuvis, bet vokietis, rinio:
nūs. Į jo vietą buvo atsiųs-Į žinoma, su vokiečiais ryšių Kovai su išsiplėtusiu ir vis 
tas iš Ukrainos savo žiauru- karininkais ne tik pulkuose, dar besiplečiančiu banditiz
mu jau pasižymėjęs SS gen. bet ir batalijofiuose, kuopose mu Lietuvoje steigiama lietu- 
mjr. Harm. įr net mažesniuose daliniuo-' vių vietinė rinktinė (vokie-

moi __ v giai gfengdavosi ją kitaip va-
-----------  dinti, būtent. litauische Son- 

Panaudoio Maskvą derverbaende) ir apskrityse 
J--- (lietuvių . komendantūros.

Visi šie pasitarimai ir iš-; Rinktinės dydis — pradžioje 
siaiškinimai užtruko ilgesnį 20 batalijonų. Vietinei rink- 
laiką. Tuo tarpu vokiečiams tinei vadovauja jos vadas su 
rūpėjo greičiau paimti lietu- savo štabu. Jis yra atsakin-

damiesi nuo vokiečių perse-. vijos pavyzdžių. Vokiečių nu- 
kiojimų, pabėgo iš miestų į , rodymais Lietuvoje turėjo 
kaimus ar net į miškus. Iš būti suformuota viena lietu- 
pareigų buvo pašalintas ir vių divizija, ir tos divizijos

...J A . „VA J*M

esą buvęs lietuviams per švel ] ‘ ‘ ’
nūs. Į jo vietą buvo atsiųs-Į žinoma, su vokiečiais ryšių

m jr. Harm.
Tai buvo vokiečių kerštas. Se. 

Tačiau lietuviai nepalūžo ir 
vokiečiams nenusilenkė. Pir
moji lietuvių kova prieš vo
kiečių sumanymą įsteigti lie
tuvių SS legijoną pasibaigė, 
nors ir su aukomis, lietuvių 
laimėjimu. Lietuvių SS legio-

gelbos, reikės $280,000. Ša
lia to daugeliui reikės apmo
kėti kelionės išlaidas čia at
vykus, duoti jiems maistpini
gių ir kitais reikalingais 
daiktais aprūpinti, transpor-

gas atitinkamoms vokiečių 
įstaigoms. Rinktinės dali
niams vadovauja lietuviai ka
rininkai (atskirai buvo susi
tarta, kad rinktinės daliniuo
se bus vokiečiai ryšių kari
ninkai). Rinktinės veikimo 
ribos — Lietuvos teritorija. 
Rinktinė formuojama sava
noriškumo pagrindu. Vėliau 
papildomai buvo susitarta, 
kad, pradėjus rinktinę for
muoti, vokiečiai sustabdys 
priverstinį vežimą lietuvių 
darbininkų į Vokietiją.

(Bus daugiau)

lygos kitokios. Patys vieti
niai gyventojai savo sąlygas 
geriau žino ir geriau prie jų 
prisitaikys, svarbu, kad re
zultatai būsų geri. BALF cen
tras gali duoti įvairių pata
rimų ir smulkių informacijų, 
kada tik jų reikės.

Visais vajaus reikalais 
kreipkitės: U. L. R. A. Cam
paign Division, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Laukiame jūsų nuošir
džios kooperacijos ir pagel- 
bos šiame sunkiame, svar
biame ir reikalingame darbe.

BALF valdyba:
Kun. Dr. J. B. Končius 

Pirmininkas 
Antanas A. Olis 

Vicepirmin.
Juozas Boley 

Vicepirm.

P. Pivaronas
Vicepirm.

S. F. Bakanas
Vicepirm.

Nor M. Gugienė
Sekretorė

Anntanas Žilinskas
Fin. Sekret.
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SULIKVIDUOTA SENATVE gal negali pasigirti tokia 
stipria atmintimi, kaip jau
nučiai mokiniai, bet pirmau
ja logiškam tvirtume, ištver
me ir supratime prieš nema
žai jaunųjų.

Aišku, darbuose, kur rei- 
; -- . x-------r-■„----------------c kalinga išimtinai fizinė jėga,

tojų, biologų ir kitokių mo- galima daug rasti. Harvardo’vyresnieji negali pirmauti, 
kytų galvų neseniai paskel-, universiteto profesorius McįTen geriausias amžius lieka 
bė, kad gyvenimas prasideda Farland apskaičiavo, jog au- tarp 25 ir 30 metų. Bet ir čia 
nuo 50 arba ir nuo 60 metų dimo pramonės darbininkų naujieji 'apskaičiavimai ro- 
amžiaus. Tie mokslininkai | tarpe vyresnio amžiaus (per Į do, jog 60-metis praranda tik 
sako, ir 70 metų sulaukęs 60 metų) piliečiai dvigubai'15 procentų savo fizinio pa- 
žmogus, jei jį fizinės jėgos mažiau nukenčia nuo nelai- Į jėgumo už 25-metį. Profesi- 
kiek apleidžia, bet dvasiniai,! mingų atsitikimų, nei jaunie- jOS6) kur fizinė jėga nėra le- 
—;------------k„.- „„u vyresnieji apdairesni, tu-'miantis dalykas, kaip techni

kai, prekybininkai, precizinių 
dirbinių darbininkai, amati
ninkai — ten, sakoma, ge
riausias pajėgumo laikas yra 
apie 55—60 metus.

Šios pastabos tinka lygiai 
vyrams, kaip ir moterims. 
Tik vyresnio amžiaus sulau
kę vyrai ir moterys gali ge
riausiai pareikšti savo ilga
metį patyrimą ir yra įsidir-

GYVENIMAS PRASIDEDA PO 50 METŲ!

Vyresnio amžiaus žmo- ti, jog uždirba gerus 
nėms tikrai nėra ko nusi- gus. 
minti — visa eilė JAV gydy- ■ Tokių ir panašių pavyzdžių

pini

ir . sulaukęs (60 metų) piliečiai dvigubai 15 procentų savo fizinio pa-
-.“ .1 .... '. ijėgumo už 25-metį. Profesi-

ATVYKO NAUJAS ATSTOVAS
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protiniai ir moraliai jis gali i 
būti pačioj aukštumoj.

Visa tai yra netikėtas, nau- Į 
jas sprendimas. Juk daug 
kur pasaulyje vyravo nuo
monė, jog 60 ar 65 metų su
laukęs žmogus įrašomas į 
pensininkus. Nuo tų metų, 
paprastai, gaunama vienokia 
ar kitokia pašalpa iš valsty
bės ar panašiai. Pagaliau, 
dažnas reiškinys, kad 40 me
tų'perkopęs pilietis sunkiau į _ 
gauna darbo ,nes firmos pa-! grąžino atgal įmonėms ir pa
geidauja jaunesnių darbiniu-j prašė prie tų pavyzdingųjų 
kų. I pavardžių prirašyti amžių.

Tai faktai iš kasdieninio'Kas pasirodė? Proporcingai 
gyvenimo. O dabar, lyg per- imant, geriausių darbininkų 
kūnas giedrią dieną, trenkia amžius buvo ne 30-35 metai, 
žinia, kuri senatvę išbraukia bet 49!
ir aktyvųjį žmogaus amžių. Pasidairius po praeitį, ne- 
nutęsia gerokai į priekį. Ar stinga pavyzdžių, kurie pri- 
tai tik išdaiga? .kišamai rodo, kad vyresnio

Tiesa, jau per karą daug amžiaus žmonės yra labai 
kas pasikeitė. Imkime JAV kūrybingi, žymiausias pašau 
pavyzdį. Karo metu įvairiau- lyje smuikų gamintojas 
šių darbininkų labai stigo ir Stradivari buvo 70 metų, kai 
teko atsikreipti į vadinamuo-' padarė pirmąjį smuiką, už 
sius senius. Darbininkai 60 ‘kuriuos dabar moka šimtus 
ir 70 metų, daugelio nuste- tūkstančių dolerių. Italų di- 
bimui, pasirodė kaip smar- rigentas Toscanini yra 81 
kūs, pakankamai pajėgūs, (metų ir nenuilstamai važinė- 
Taigi, ankstyvesni teoretiniai 1 ja po pasaulį. Visas operas 
apskaičiavimai apie žmogaus 
amžiaus ribą dabar pasirodė 
klaidingi.

Konkrečiai pora pavyz
džių. Šiandien Fordo fabri
kuose 30 procentų visų dar
bininkų yra daugiau 50 metų 
amžiaus (prieš karą tokių 
tokių yra buvę tik 15 procen
tų)? Maždaug 1,000 Fordo 
darbininkų yra sulaukę 70 
metų. San Francisco gydyto
ja Dr. Lilian Martin (pati 
apie 90 metų) kartą iš vienos 
senelių prieglaudos išrašė 
apie 30 pensininkų atgal į 
gyvenimą. Visi jie buvo per 
60 metų amžiaus. Ir rezulta
tai? šiandien, po trejų me
tų, vienas tokių buvusių pen
sininkų dirba prie laikraščio, 
kaip korektūros skaitytojas, 
kitas darbuojasi prie meniš
kų odos dirbinių, trečias vie
nam biure tikrina knygas, o 
viena 80 metų moteris pradė
jo auginti kaktusus ir savo

** ------ J* —
ri didesnį atsakomybės jaus
mą ir daugiau patyrę. Ta pa
ti istorija su šoferiais. 50 ir 
60 metų amžiaus šoferiai 
mažiau patiria katastrofų, 
nei jų jaunesnieji kolegos.

Norėdamas būti objekty
vus, minėtas mokslininkas iš 
140 įmonių paprašė jam pri
siųsti geriausių, pirmos rū
šies darbininkų sąrašus. Juos 
gavęs, mokslininkas sąrašus

Pirmieji žingsniai
BALFo centro pasiųstas 

atstovas Jonas Valaitis š. m. 
sausio 6 d. iš Amerikos at
vyko į Muncheną. Tą patį 
vakarą jis atsilankė į Mun- 
cheno lietuvių vaikučių eglu
tę Raudonajam Kryžiuje. 
Vaikų tėvai, patyrę apie lau
kiamo svečio atvykimą, sku- 
bomis parengė jam pagerbti 
kuklų priėmimą. J. Valaitis, 
nežiūrint pokelioninio nuo
vargio, maloniai sutiko priė
mime dalyvauti ir jame pa
sakė Raibą. Pasakytos min-

Jūsų reikalus pilnai su
prantu, nes aš pats esu anks
tesnio tremtinio sūnus. Ma
no tėvams, caro laikais dėl 
persekiojimo, teko iš Lietu
vos bėgti ir ieškoti prieglau
dos Amerikoj. Dabar jūs per
gyvenate tą patį, ką anksčiau 
jau pergyveno daugelis lietu
vių ir kitų tautybių žmonių.

Naujos siuntos
Toliau J. Valaitis nupasa

kojo svarbesnes priežastis, 
dėl kurių emigracinio įstaty
mo vykdymas eina gana lė-

as

įas

ienė

iiskas 
t.

ar koncertus Toscaninin diri
guoja atmintinai. Kritikų 
nuomone, Toscanini dabar 
pačioj savo aukštumoj ir lai
komas bene geriausiu diri
gentu pasaulyje.

Senutė New Yorko mamy
tė Eleanor Moses, sulaukusi 
78 metų, kartą.atrado, kad ji 
turi gabumų tapyti paveiks
lus. Senutė pradėjo tapyti ir 
šiandien, dabar. 88 metų, ji 
yra viena iš žymiųjų JAV 
dailininkių.

Rinkimuose į valdžią daž
nai pasirenkamas vyresnis 
kandidatas. Tą tiesą, kad ir 
netiesioginiai, patvirtino ir 
paskutinieji JAV prezidento 
rinkimai. Trumano amžius— 
64 metai, o Dewey — 46. Pa
skutinio karo metu 21 ameri
kiečių generolas buvo dagy- 
venęs iki 65 ar daugiau me
tų, kai frontuose pasiekė di
džiųjų pergalių. Vakarinėse 
high school ar kursuose 45 

biznį sugebėjo taip sutvarky-1 metų ir vyresni klausytojai

misija, — kalbėjo J. Valaitis, 
— padėti tremtiniams emig
raciniuose reikaluose. Dirb- 

bę vienoj ar kitoj specialy- siu jūsų tarpe, kaip BALFo 
bėj.

Šalia viso to, nereikia pri
miršti vieno svarbaus daly
ko. Taip jau yra, kad nenau
dojamos mašinos genda, rū
dija, dulkėmis apsikloja. Ly
giai tas pats ir su žmogumi. 
Dėl to 50 metų dagyvenęs 
žmogus galės tik tada jaus
tis jaunai ir mikliai suktis 
savo darbe, jei jo ir dvasi
niai ir fiziniai sugebėjimai 
bus nuolat gyvinami, taip sa
kant, vis šlifuojami, kad jo 
sugebėjimams nebus progų 
dūlėti, silpti.

Šitą ypatingai pabrėžia tie 
amerikiečių gydytojai ir pa
taria nestovėti vietoje ,nesu
stingti nei dvasiškai,'nei fi
ziškai, duoti darbo smege
nims, negalvoti, jog užtenka, 
ką žinai iš praeities. Visą lai
ką reikalinga plėsti savo pro
fesinį akiratį, saugotis rū
džių, turėti norą tobulėti, ne
rimti. Tik tuomet ir vyres
nio amžiaus sulaukę žmonės 
galės būti produktyvūs, pa
kankamai lankstūs ir gebės 
atitikti savo profesijos reika
lavimus.

tys bus įdomios ir Amerikos Kaip ryškesnį pavyzdį 
lietuviams, todėl jos patei- nurodė, kad DP Komisija Eu- 
kiamos spaudai.

Svarbiausia problema
“Mano į Europą atvykimo romos pastangos, kad DP Ko-

ropoję teturi vieną savo at
stovą Frankfurte, gi jų turė
tų būti žymiai daugiau. Da-

Juozas Paukštelis

J. K. Č.

—Čekoslovakijos atstovy
bės, Danijoje, visas persona
las, nesutikdamas su komu
nistų vedama politika, pasi
traukė nuo savo pareigų. At
stovybėje paliko tik vienas 
raštininkas.

i

—Graikijoj sukilėliai nu
mušė lėktuvą, kuriame skri
do USA kariškas stebėtojas, 
pulkininkas Edner iš Kalifor
nijos.

Centro atstovas kartu su an
ksčiau iš Amerikos čia atvy
kusia BALFo atstove panele 
Izabele Rovaite. Šiuo metu 
emigracinė problema tapo pa
ti svarbiausia, nes jos vykdy
mas tikrai ilgai nusitęsė ir 
dabar dar lėtai juda. Europo
je būsiu ne vien BALFo at
stovu: turiu plačius įgalioji
mus vienos Amerikiečių or
ganizacijos, kuri, kaip ir ki
tos šalpos organizacijos, tu
ri teisę dalyvauti DP biliaus 
vykdyme. Ši organizacija va
dinasi American Federation 
of International Institutes. 
Čia teks steigti jos skyrius ir 
organizuoti patį darbą.

Pabaltiečiai Amerikai 
naudingi

Tam reikalui tikiuos susi
laukti iš savo tautiečių rea
lios pagelbos. Emigraciniame 
darbe kliūčių gana daug ir 
nelengvai jos įveikiamos. Pa
čioj Amerikoj teko lietuviam 
daug pasidarbuoti, kad būtų 
priimtas įstatymas, o ■ svar- 
bausia rūpėjo pasiekti įsta
tymo pravedėjus, kad įstaty
mas būtų palankus pabaltie- 
čiams, atseit, kad pagal jį 
daugiausia tų kraštų žmonių 
galėtų į JAV atvykti. Kaip 
žinote, tas dalinai yra pasi
sekę. Prie to prisidėjote ir 
jūs patys gražiai tremtyje 
užsirekomenduodami. Kada 
čia po jūsų stovyklas lankė
si iš JAV atvykę'kongresma- 
nai, tai jie apie jus susidarė 
gerą vaizdą, gavo gerą įspū
dį ir pamatė, kad pabaltie
čiai Amerikai gali būti nau
dingi, todėl ir emigracinis 

Ibilius tapo jums palankus.

misijos darbas būtų išplečia
mas. Tuo rūpinsis ir naujai 
atvykęs atstovas. Teksią vei
kti į DP Komisiją, kad ji 
daugiau įsteigtų skyrių. Ta
čiau nauji DP Komisijos sky
riai bus steigiami tik Ameri
kos kongresui paskyrus nau
jų lėšų, nes anksčiau paskirti 
2 milijonai dolerių jau komi
sijos išleisti. Dabar, kaip gir
dėjote, yra balsų pasisakan
čių už biliaus pakeitimą. Pa
tys Amerikos lietuviai yra 
padarę daug. Jie nenuleidžia 
rankų nei dabar.

Prieš šias Kalėdas BALFo 
Centras yra pasiuntęs į Eu
ropą tremtiniams naujas 
siuntas su suaukotais rūbais 
ir maistu. Tos siuntos suda
ro 50,000 svarų. Netrukus jos 
ateis čia ir BALFas per Rau
donojo Kryžiaus skyrius iš
dalins tremtiniams.

Amerikoj nepritaikysi
Toliau kalbėdamas apie 

emigracinius kraštus J. Va
laitis pareiškė, kad atvyku
sioms į JAV pradžioje visų 
laukia nelengvas darbas. 
Teksią kiekvienam turėti 
kantrybės ir priprasti prie 
naujų gyvenimo sąlygų. Ta
čiau kantriu darbu kiekvie
nas užsidirbsiąs pragyveni
mą. Reikia taupyti jėgas ir 
sveikatą, nes ten tik sveikas 
žmogus yra reikalingas ir 
naudingas. Pradžioj patarti
na imti kiekvieną darbą; ku
rį teksią gauti. Vėliau, susi
pažinus su aplinkuma, o ypač 
pramokus anglų kalbos, bū
siančios didesnės galimybės 
susirasti geresnį ir pelnin
gesnį darbą.

Iš viso Amerikoj vieninte
liu, bet tikru pragyvenimo 
šaltiniu būsiąs darbas. Jo
kie šmugeliai, kurie galimi 
Vokietijoj ir Prancūzijoj, 
Amerikoj nepritaikomi. At
vykus į Ameriką savitarpiuo
se santykiuose teksią užmirš
ti politinius skirtumus ir va
dovautis didžiausia toleran
cija. Mūsų pačių ir tautos 
būklė reikalauja vienybės ir 
susiklausymo. Taip pat su-

prantama, kad kiekvienam 
teksią sugebėti prisitaikinti 
prie naujų sąlygų ir rasti ke
lių į širdis seniai jau ten gy
venančių tautiečių. Tik tak
tingu keliu bus įeita į 
tautiečių tarpą ir tada 
rasią proga panaudoti 
prityrimą ir gabumus.

J. Valaitis baigdamas
pranešimą perdavė tremti
niams sveikinimus BALFo 
pirmininko kun. Dr. J. Kon
čiaus, BALFo direktorių ir 
štabo vardu.

savo 
atsi- 
savo

savo

Kelias į saulę

Per kiek laiko greitasis 
traukinys pasiektų saulę?

Jei traukinys važiuotų per 
valandą po 60 kilometrų, tai 
per dieną (24 vai.) nuvažiuo
tų 1500 klm. Kadangi nuo že
mės į saulę yra 150 milijonų 
kilometrų (93 milijonai my
lių), tai traukinys pasiektų 
ją, niekur nesustodamas, tik 
po 274 metų. Kitaip sakant, 
jei tuo traukiniu kas nors iš 
žemės išvažiuotų, tai saulę 
pasiektų tik dešimtos eilės jo 
įpėdinis.

NAŠLAITIS
I.

Gatve bėga mažutis, galvelę užrietęs, petelius įtrau
kęs, pasišiaušęs vaikelis.

—Juozapėli! Kur gi tu, vaikeli, taip greitai bėgi?
—Pas žąsis, dėdienyt.
—O kur tavo žąsys?
—Pūdymuose, dėdienyt! Priganęs vienas palikau.
—A, tai skubėk, vaikeli, skubėk, kad žąsys, sukilu

sios, į vasarojų nesueitų.
Juozapėlis, tarytum kokia ripka, dar smakiau skur- 

nėja.
—Juozapėli, uždusi, vaikeli! Priilsi taip bebėgdamas.
—Neuždusiu. Reikia, bobutyt, skubėti pas žąsis — 

vienos pūdymuose paliktos.
—Jei šitaip, tai bėk, vaikeli. O ką tau pamotėlė šian

dieną pietums įdėjo?
—Gi nieko, bobutyt.
—Našlaitėli tu mano! Šit, imk nors sūrio kąsniu- 

kėlį, vis jau šiek tiek pasistiprinsi.
Senutė, ištraukusi iš kišenės, padavė Juozapėliui su

džiūvusio sūrio gabalą. Juozapėlis pabučiavo bobutės 
ranką ir nudūmė į pūdymus.

Pūdymuose žąsys, kaip išmuštos, miega. Saulė kai
tina. Vyturiai gieda. Juozapėlis nuėjo prie vasarojaus, 
atsigulė aukštielninkas ir žiūri į dangų. Vėjas pučia, 
kedena Juozapėlio pasišiaušusį- kuodą. Vasarojus, ta
rytum jūra, siūbuoja, šlama.

“Paliutė, Paliutė, Paliutė geriausia. Kad aš tokią 
mamą turėčiau, kaip tu. ū-ū, kaip būtų gera! Mano 
mama jau seniai mirė.”

Išsitraukė Juozapėlis iš kišenės baltą nosinę.
“Paliutės nosinė... Kai pasidaro graudu ir verkiu, iš

sitraukiu Paliutės nosinę. Ir dabar taip man liūdna.” 
Paraudo Juozapėlio veidelis, suvirpėjo apatinė lūpa. 
Užsidengė ant akių baltą nosinėlę ir spaudžia ją su ran- ’ 
kėlėm...

“Kad nors brolį, nors seselę turėčiau. Dabar nič
nieko. O ta pamotė ragana... Palauk, kai užąugsiu, aš

tavęs neklausysiu. Jei ne Paliutė, ir anąsyk, ji būtų 
mane primušusi.”

Ir šypsosi Juozapėlis, atsimindamas, kaip jį Paliutė 
ištraukė iš užpykusios pamotės rankų:

—Palauk, dėdienyt, aš neduosiu jo mušti.
—Tai pati gausi.
—Gerai, užkirsk kokį kartą ir man per nugarą, tik 

ne jam.
—Na na, ar nemanai sau kavalieriaus užsiauginti, 

kad taip užsistoji? Aš nepagailėsiu ir marčios.
—Žinoma, Juozapėlis užaugs didelis gražus vaikinas 

ir bus mano vyras. Ar būsi, Juozapėli?
Juozapėlis pažiūrėjo į Paliutę ir, susigėdęs, pasislė

pė už didžiosios lovos. *
Paliutė ėmė juoktis.
—Kur tu, nutrūktagalvi, dar lendi, ar neisi virbų ka-' 

poti? — vėl sušuko pamotė.
—Eis eis, tik nebemuški, — kalbėjo Paliutė.
Dabar Juozapėlis viską atsimena. Ir dar daugiau 

Paliutės gerų darbų stovi jam akyse. “Kokia gera to
ji Valiulio Paliutė. Kad’ji būtų mano mama, tai nieko 
man netrūktų.”

Paėmė Juozapėlį snaudulys, užsimerkė ir ėmė šnarpš
ti.

—A, žalty, o kur tavo žąsys?
Juozapėlis krūptelėjo ir pašoko bėgti.
—Sustok, nes kaip rupužę perplėšiu, jei bėgsi!
—Mano žąsys tupi, — veptelėjo Juozapėlis.
—Tupi jos avižų pririjusios. Gulk!
Juozapėlis išbalo ir stovi drebėdamas. Bernas nu

tvėrė už krūtinės ir partrenkė jį ant žemės.
—O Jėzus Marija! Jonuk, dovanok, aš nemačiau, aš 

kitą sykį nebeleisiu.
Silpnas cypiamas Juozapėlio balsas tarytum nuodais 

apipylė berno širdį. - .
—Tylėk!
Nutvėrė ųž kojos ir apvartydamas ėmė čaižyti Juo

zapėlį savo storu diržu. ,
Kada jau vaikas nė cypti nebecypė, bernas paleido.
—Aš tau, rupuže, kitąsyk rankas ir kojas išsukinė

siu, nutvėręs. Greičiau eik pas žąsis!

KVIEČIAME

Susirasti gimines
Dabar Amerikoj BALFo 

akcija yra daugiau nukreip
ta į emigracinius reikalus. 
BALFas yra pasiryžęs kiek 
galint daugiau tremtinių ap
rūpinti emigraciniais doku
mentais. Patariu susirasti 
Amerikoj gimines ir pažįsta
mus, kurie šiam reikale galė
tų jums padėti. Užsirašykite 
.ūkininkais, tai lengviau ga
lėsite išvykti. Pats BALFo 
Centras turi labai daug dar
bo. Dėl lėšų stokos negali 
samdyti daugiau tarnautojų. 
Taigi gerai galite suprasti, 
kad esant gausybei darbo, 
darbininkai turi per parą 
dirbti daug valandų. Aišku, 
kad per jas visko iškart ne
gali atlikti. Todėl reikia su
prasti ir turėti kantrybės, jei 
kartais apie savo emigraci
nius reikalus ilgiau nesulau
kiate iš BALFo žinių.

Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

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

Todėl

“AMERIKA”
fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

64 AMERIKOS”
•fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

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

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

44 AMERIKA”
■fa metams kainuoja tik

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

Užsakymus ir pinigus siųskite:

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 
numerius susipažinimui

Juozapėlis apsiašarojęs atsikėlė ir pasiėmė iš po ber
no kojų sumindžiotą nosinėlę.

—O kieno toji nosinėlė, kur ją gavai?
Juozapėlis tyli. Bernas vėl čiaukšt diržu į tarpupetį.
—Sakyk, kur ją gavai?!
—Valiulio Paliutės, Jonuk, Valiulio Paliutės,—šau

kia Juozapėlis, raitydamasis žemėje.
—Aa, tai pavogei? Palauk tu man! Sakyk, kam tu 

ją vogei?
—Aš nevogiau, Jonuk.
—Meluoji! Sakyk, kam vogei? Pei nesakysi, užmu

šiu ant vietos.
Juozapėlis užraudo, susirietė ant žemės ir dreba.
—A, suprantu, velniuke, tu įsimylėjęs Paliutę. Gal 

manai su ją ženytis? Tavo pamotė man sakė, kad že- 
nysies. E-e, brol, dabar tau blogai. Gulk, gausi tiek, 
kiek iki šiol dar negavai. Tu, dar neužaugęs, jau imi 
apie mergas suktis! Sakau, gulk...

Berno veidas ir kaklas paraudo. Baltus dantis rody
damas, dar smarkiau sušuko:

—Gulk!
—Už ką, Jonuk, manė muši?
—A, rupūžioke, žąsų ganyti nemoki, o galvoj jau 

mergos. Tu žinai, kad Paliutė mano mylimoji. Aš ją 
vesiu. O kad nebesisuktum prie jos — dabar tave už
mušiu.

—Jonuk, dovanok, aš nieko... Aš kitą kartą taip ne
bedarysiu... Tik nebemušk, Jonuk, — šaukia Juozapė
lis ir pačiumpa bučiuoti berno ranką.

—Na, tai žiūrėk! Dieve gink, ką nors sužinočiau, 
tada...

Bernas įsikišo nosinę į kišenę ir nuėjo.
“Palauk, užaugęs aš tau atmokėsiu. Apie Paliutę 

mąsčiau ir mąstysiu. Ne tokie varlės man užgins. Ji 
tokia gera. Ne tu, kvaily, ją vesi,” — kumštį sugniau
žęs galvojo Juozapėlis.

Pasiėmė, nuo žemės suveltą kepurę, nuėjo pas žąsis 
ir, prie ežios atsisėdęs, ėmė verkti.

“Kad būtų mama, tuojau pasisakyčiau. Dabar Pa- 
liutei sakyti aš nedrįstu. Oi Dieve mano, Dieve, Die
ve!” Sėdi Juozapėlis, o ašarėlės smulkiais lašeliais, ta
rytum sodrus vasaros lietus, lyte lyja.

Žąsys sukilo. Mylimasis Juozapėlio žąsiukas, juod-

snapis, priėjo prie jo ir ėmė, šnekėdamas, snapu kne
binėti iš pradžios sagutes, paskui apie apikaklę ir smak
rą.

—Tu, juodsnapi, man tą nelaimę užtraukei, tu. Jei 
nebūtum ėjęs į vasarojų, nebūtų Jonas manęs taip la
bai primušęs ir nosinėlės atėmęs.

—Žąsiukas pirkišo snapą prie Juozapėlio nosikės ir 
dar labiau klega.

—Geriau eik sau, juodsnapi, nesiteisink, vistiek ne
išsiteisinsi.

Juodsnapis atsitūpė šalia Juozapėlio ir snaudžia; 
Juozapėlis verkia ir verkia.

n.
Sugrįžęs iš lauko, bernas nuėjo tiesiai pas Juozapė

lio pamotę.
—Tavo vaikas tinginys, neklaužada, vagis; šiandien 

paleido žąsis ir visus mūsų miežius ištrynė, Valiulio 
Paliutės nosinėlę pavogė. Tu valdyk jį! Jei nevaldysi, 
tada ir pati gausi, o vaiko tik šlunkus surinksi.

—Ką aš jam padarysiu, tam neklaužadai. Jei ver
ta, ir duok, kur nutvėręs. Kad būtų tikras mano vai
kas, taip nedarytų. Mat, kokia buvo močia, toks ir sū
nus. Obuolys nuo obelies netoli tenukrenta. Na, kai 
pargins vakare, aš jam nuimsiu kailį.

Gal pamotė tuojau būtų bėgusi į lauką Juozapėlio, 
mušti, bet tuo tarpu lopšy ėmė niurzgėti jos Povyliu- 
kas.

—Na, kas gi mano Povilytei, kas? — ėmė maldyti 
vaiką.

Bernas nuėjo pas Valiulio Paliutę.
—Šit, tas Alksnienės išsikėtėlis pavogė tavo nosinę.
Paliutė tyli.
—Jis man gyrėsi, kad tu jo mylimoji... ženytis žada.
—Ką čia blūdiji niekus.
—žiu sakė, tikrai sakė.
—Jei ir būtų sakęs, tai kas? Mažutis, visų skriau

džiamas našlaitis.
—Ištvirkęs rupužė, tik duot.
—O kad tau kas duotų?
Bernas užkaito.
—Tai ir tu jį myli?

(Bus daugiau)
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Minos Lietuvos nepriklauso
mybės šventę

Philadelphiečiai kiekvieną
metą mini Lietuvos laisvės ir jos jau veikia jaunimui lietu- 
nepriklausomybės atgavimo vių kalbos ir kultūros kursai, 
šventę. Jau kelinti metai,1 Juose moko prof. A. Salys, 
kaip tos iškilmės minimos. V. Mingėla, J. Janulaitis, 
sutartinai visų draugijų ir Kursus lanko čia gimęs jau- 
visų lietuvių. Su minėjimu' nimas. Sausio 10 dieną jie tu- 
eujungta ir programa, šiais rėjo kursų antro pusmečio 
metais minėjimas bus vasa- atidarymą. Vyčiai surengė 
rio 27 dieną, Lietuvių Muzi- kursantams arbatėlę ir pasi- 
kalinėj salėj, E. Allegheny linksminimą. Nuo sausio 18 
Avė. Pirmas visuomenės su- dienos prasidėjo ir anglų 
sirinkimas buvo kviestas sau ' kalbos mokymas. Kursus 
šio 19 d., o visų atstovų susi- lanko neseniai atvykę lietu- 
rinkimų kviečiamas sausio , viai. Moko jaunas lietuvis 
24 d. Tame susirinkime buvo amerikietis, vyčių pirminin- 
aptarta visa programa. Kai, kas,' J. Janulaitis. Į abejus 
kurios draugijos ir klubai 
jau buvo padarę savo nutari
mus ir išrinko atstovus. Kaip 
girdėti, šiais metais minėji
mas rengiamas labai iškil
mingas ir įvairus.

Vardinių vakaras
Šv. Kazimiero parapijos 

parapijiečiai uoliai rengia 
* savo klebono Igno Valančiū- 

no vardinių minėjimą. Vardi
nės vyksta vasario 1 d., bet 
iškilmingas minėjimas bus 
vasario 6 d., sekmadienį, šie
met rengiama minėjimo va
karas su programa ir arbatė
le. Graži programa prasidės 
ma, Lietuvos Vyčių sveikini
mai, mokyklos vaikų progra
ma, iLetuvos Vyčių sveikini
mai su ypatinga programa ir 
parapijos choro koncertinė 
dalis. Po to bus duodama ar
batėlė su užkandžiais ir pasi
linksminimas. Salėj nuo 7 v. 
grieš lietuviškas orkestras ir 
visi galės pasilinksminti.

ĮVAIRENYBĖS LENKAI APIE LIETUVIUS

Lietuvių ir anglų kalbos 
kursai

Prie šv. Kazimiero parapi-

kursus dar galima įsirašyti.

Nupiovė koją.

Kaip toli kasdien nuke
liaujam

Bedirbdamas žmogus visai 
nepastebi, kad savo judėjimą 

t-, ... v ištiesęs padarytų dideli kelioEmigracija is pran- gabalą Kiek kurio amato 1

jo, pasišalino. Anglai, suži- LONDON (LAIC) — Tarp- vergta, tiek kartų toks pat 
Inoję priešo pasitraukimą, tautinių Reikalų Tyrinėjimo likimas ištiko ir Lietuvą. Ry- 

• perėjo į ofenzyvą ir atsidūrė Institutas vieną vakarą sky- šy su tuo, balsą gauna isto- 
minėtame miške. Tada vokie- rė Lietuvos problemai. Pre- rinis funkcionaliais ir reika- 
čiai vielomis paleido elektros legentu buvo prof. W. Wiel- lingas ryšys. Praktiški poli- 
srovę, kuri sukėlusi milžiniš- horski, kuris neseniai išleido tiniai ryšiai darosi aiškūs, 
kus debesis bičių. Šios užplū-’ tendencigą veikalą apie Lie- „lūki.,
do anglų kariuomenę. Tokio ^uvos-Lenkijos Santykių Rai- jančius reiškinius, 
antpuolio anglai nesitikėjo, 
todėl kilus panikai, kariuo
menė pakriko.

Bitės sugėlė nemaža karių.
Be to, vokiečiai į darbą palei
do “plieno bites,” kurios ga
lutinai parbloškė anglų pasi
priešinimą. ši kova baigėsi 
anglų pralaimėjimu.

Iš

Tuo tenka aiškinti dažnė- 
, siekian- 

dą. jčius išryškinti lenkų-lietuvių
Wielhorskis padarė išva- santykius jau šiandien, bet 

dą, kad lietuvių būklė tėvy-j ateičiai, pašalinus sovietinį 
nėję esanti “išimtinai tragiš- okupantą. Jeigu busimosios 
ka.” Tauta naikinama. Kas teritorinės bei politinės san- 
mėnesį išvežama Rusijon apie tvarkos klausimas ligi šiol 
30,000 lietuvių.. AtsižveI- nutylimas,, tai betgi diskusi- 
giant, kad lietuvių tėra apie jos apie politinį apsigynimą 
2 mil., tas reiškia visišką tos nuo istoriškai bendrų priešų 

—;u;„:----- 1 yra gyvos ir irmtos.

žmogus padaro kasdien kelio 
buvo moksliškai ištirta Ame- 

Pagaliau ir pranclzų zonoj ,ir Paskalbta laikrašty 
prasidėjo emigracija didės-/“Traveler?’ Pasirodo, kad 
niu mastu. Iki šiolei buvo tiki klekvįenaB 1B namų

viengungių (darbo jėgos) pa- j kadaro 15°1S
sirinkimai į Kanadą ir Angli-lfienufldamas’.Paclaro 10 R1 
ją. Keliasdešimt šeimų buvo , lometrų per dieną. _ 
išvykę Kolumbijon ir Vene-' Kiekviena šeimininkė, kol 
zuelon. Šiuo metu čia vyksta aptvarko butą ir pagamina 
atranka emigracijai į Aust- TPe^ ^en^ 
raliją. Kvota šiam kartui nu-' * ” ~ '
statyta 2,000 asmenų visai 
prancūzų zonai; pirmenybė 
duodama _ pabaltiečiams, ku
rių priimama 50-60%. Liku
sieji nuošimčiai paskirstyti 
kitoms tautybėms, išskyrus 
žydus. Privalomojo darbo su
tartis reikia pasirašyt dviem 

Komisijos tikrini
mas, atranka visai žmoniška, 
— atpuola tik invalidai iri

cuzįį zonos

■ I-u

Antanas Buividas sunkiai metam, 
sirgo ir jau prieš metus lai
ko buvo padaryta operacija, 
nupiauta kairė koja virš ke
lio. Dabar ir antroji koja pa
sidarė nesveika ir sausio 21 
dieną darė kitą operaciją, ir 
vėl piovė dešinę koją. Ligo
nis gydosi Pennsylvanijos li
goninėj ir daug kenčia dėl 
savo nelaimės. Jis ramina
si, kad yra žmonių, kurie 
daug daugiau kenčia ir džiau
giasi, kad gali gyventi. Tik
rai reikia jam suraminimo ir 
paguodos.

klm. Kiekviena mokyklinio 
amžiaus mergaitė kasdien 
padaro 22, o tokio pat am
žiaus berniukas — 24 kilom. 
Laiškanešys per dieną nuei
na 40 klm. Didelės parduo
tuvės kasininkas, rodos per 
dieną nuo kasos neatsitrau
kiąs, padaro 16 klm. kelią. 
Šokėjas per 4 valandas nušo
ka 12 kilometrų.

Tačiau šie skaičiai mums

Pirmieji traukiniai
Pirmas Stefensono padary

tas garvežys buvo paleistas 
1814 m. liepos mėn. Jis galė
jo patraukti tik vieną nesun
kiai krautą vagoną ir jo grei
tumas neviršijo arklio grei
tumo. Tik 1820 m. Stefenso-

tautos biologinį naikinimą.: 
NKVD praktika Kaunijojei 
pasižymi žiaurumų rafinuo
tumu, pav., naudojami spe
cialiai lavinti agentai, ap
rengti kunigų sutanomis — 
didesnei žmonių demoraliza-į

Maitinimosi klau
simai

' Maistas yra pagrindinė bū- 
cijai. itenybė žmogaus egzistenci-

Lietuvių emigrantų pri- jai palaikyti. Taigi, kur nėra 
skaitoma apie 300,000 asme- maisto, žmogus negali gy- 

nui atsirado proga pastatyti nų. Jų atstovybė Amerikoje venti. Vienok praktiškame 
garvežį, kuris traukė 17 va-i vyriausią dėmesį kreipia su- gyvenime ne visada taip yra. 
gonų su kroviniais. 1825 m. kaupti finansinei pagelbai lė- Kartais žmogus turi gyventi

tikrai nesveiki. Tačiau, jeigu Per maži. .Lietuvoj sokejas, |rugSejo 27 d. tarp Stoktono šų ir toje plotmėje rodo gra-.ir tokiose vietose, kur javai 
Rokdamas nnlka nadaro maz-i. ___, .... . »• ________ • • ___ • j._ __
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Džiaugiasi našlaite
P. A. Kazlaučiūnienė 

Camden, N. J. prieš 3 mėne
sius priėmė našlaitę Ireną 
Klimavičiūtę. Ji dabar lanko 
mokyklą ir yra brangi jų na
mų narė. Visi patenkinti ma
lonia lietuvaite ir Irena taip- 

įgi labai patenkinta savo nau- 
i jais globėj'ais. Jos tėveliai 

-- - T' .------ Q

iŠ

invalidas priklauso šeimai, šokdamas polką, padaro maž- ‘ įr £)ariingt0n0 miestų (15 ki- žiu veiklos pasekmių. Politi- neauga ir jokie maisto pro- 
kurios kiti nariai yra darbin- 11 triH-lrptuns knrtna <ii- . . . . . . . . .. .................................... . ----------- , ™
gi, jis iš šeimos neišskiria
mas, leidžiamas emigruoti 
kartu.

Žmoniško elgesio su trem
tiniais atžvilgiu mes tikrai 
esam laimingesni, palyginus 
su amerikiečių ir anglų zono
mis. Mūs nekankino liūdnos 
atminties UNNRos skrynin
gai. Nėra tų mėtymų iš lage
rio į lagerį, nėra, bent iki 
šiol, tokių sunkumų ir nežmo
niškų varginimų pereinamo
se stovyklose, emigruojant. 
Ten, kur IRO tvarko daly
kus, anot to juoko, vieno ne
priima, kad jis turi ant no
sies karpą, o kito nepriima, 
kad jis neturi karpos. Juokas 
pro ašaras — per IRO emig
racines komisijas tą nelai- uietua ue yri Liaunus 
mingą tremtinį lydi, kažko-! dieną ir naktį, o iki bilijono 
kia juoda ranka, iki jis, pa- dar trūktų 47 milijonų ir 360 
galiau, kaip kupranugaris iš- tūkstančių, 
lindęs per adatos skylutę, iš-. 
trūksta iš savo globėjų ne- | 
laisvės, palieka Europą ir į-į 
sikuria laisvų žmonių šalyse. 
Toks ištrūkęs žmogus jaučia 
si tikrai laimingas, nes perei
ti visą emigracinį “čyščių” 
reikia ypatingų pastangų, 
gudrumo ir daug laimės.

Tuo tarpu Australijos ko
misija priima ir su karpom 
ir be karpų. Prasidėjusia 
platesne emigracija žmonės 
džiaugiasi, noriai rašosi, kvo
tą bematant užpildė. Austra
lija vilioja gerais uždarbiais 
ir plačiais galimumais įsikur
ti. Artimoj ateity žadama vėl 
2,000 kvota. Atrankos komi
sija, sakoma, veiksianti nuo
latos, kol bus emigrantų.

J. Tautkus

daug tris-keturis kartus di
desnį kelią.

Įdomūs skaičiai
Milijonas milijonų sudaro 

bilijoną. Ištarti žodžiui “bili
jonas” pakanka sekundės, 
bet kiek laiko sugaištame, 
norėdami priskaityti bilijo
ną?

Per minutę galima priskai
tyti ligi 160. Bet, sakykim, 
kad kas nors labai greitai 
skaitydamas priskaitytų per 
minutę 200 Tada per valandą 
jis perskaityti 12 tūkstančių, 
o per parą (dieną ir naktį) 
288 tūkstančius. Per visus 
metus suskaitytų 105 milijo
nus ir 120 tūkstančių. Tokiu 
greitumu jis turėtų skaityti 
9,522 mietus be pertraukos

nis lietuvių tremtinių cent-, dūktai negaminami. Tokielometrų) buvo paleistas trau
kinys iš 34 vagonų, iš kurių ras yra Europoje, ypatingai■ kraštai yra kainuoti rajonai. 
21 buvo keleivinių. Keleivinių diplomatų kolegija vadovau- 'kur iš žemės iškasama viso- 
vagonų buvo paprasti pašto jama min. Lozoraičio ir iš- kie mineralai, ir didžiuliai 
vežimai, tik pastatyti ant laisvinimo Komitetas, vado- plotai smiltynų, kur iš žemės 
atatinkamų ratų, šitas trau- vaujamas kun. Krupavičiaus sunkiasi žibalas.
kinys jau galutinai visus įtiJ Vokietijoje. Politiniu atžvil-
kino galimumu naudotis nau- giu, lietuvių organizatumas tirščiau
ja susisiekimo priemone. _ _________ __ - . ______ _______

1830 m. Stefensono garve- reiškia dideliu drausmingu-1 maistas čia atgabenamas iš 
žys važiavo 55 kilometrų perimu ir pilno sutelkimo dėsniu, kitų vietų, kartais net iš to- 
valandą.

Tokios vietos dažnai esti 
apgyventos, negu 

yra pavyzdingas. Jis pasi- žemdirbių kraštai, žmonėms

inoM

\V;

nauju; atu 
tiniii mold 
siu iieliivj 
ii Ateitin 
Iniciatorių

ką vaizduoja visų politinių ūmiausių kraštų.
partijų glaudus vieningu-, Bet yra kraštų, kur maisto 
mas ir benndradarbiavimas. (transportą neįmanoma su-

Lietuvių politinės pažiūros tvarkyti. Tenai žmonės veda 
tremtyje pasiduoda aiškiai ir klajoklių gyvenimą — kilno- 
pagrindinei evoliucijai. Jeiljasi iš vienos vietos kiton, 
per 20 nepriklausomybės me- kur suranda sau maisto.

hitui’. kili 
Raymond, 
J. AleksisDrabužiai iš aluminijaus

Vienam jaunam Anglijos 
inžinieriui pasisekė iš alumi
nijaus padaryti tokią minkš
tą medžiagą, kurią galima 
verpti. Jau yra iš tos medžia
gos išausta audinių ir bando
ma nešioti. Vadinas, ne tik 
šaukštus ir puodus turėsime 
iš aluminijaus, bet ir rūbus 
galėsime ateityje iš to meta
lo vilkėti.

šn

—Slovakijoje komunistai

Tel. Sto 3208

LIETUVIS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.417 GRAND ST.

—United Jewish Appeal 
organizacija Amerikoje yra 
pasiryžusi savo tautiečių trė
mime reikalams šiemet su
rinkti 250 milijonų dolerių.

2
2
2
2

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ

Kiek kartų Lenkija nusilpda-; daro masinius areštus vie- 
vo arba būdavo politiškai pa-' nuolių ir kunigų.

Siuntinys No. 1 — $7.60
sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono 
dėžutė (400 gr.) margarino

tikau!
laurui

Gyvulių amžius
Avys, katės, žvirbliai

Lalsninotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Krikštynos
Pd. Antanas ir Adele Jo-'buvo mirę Lietuvoje,

dare pram

Miklinevič
' Aleilinir

iždin., Jokūl 
din. padčjėj 
kas — fin. I 
bonis ir Jud 
globėjai. Jo 
šalka. Sekai 
sausio 30 d] 
L. N. Politi

siųst.. sUVll
I vnldybl 

Kun. J. Va 
Pirmin., kol 
pirm.. Ton 
Devenienė 
Meūkūnas 
And'ikis —

1SS 
iždin . Dr., 
bos narys.

m.

džio 26 d. susilaukė dukrelės, su kuria ir pabėgo Vokieti- 
kuri pakrikštyta Adelės var- jon, iš kur atvyko Amerikon, 
du sausio 23 d. Krikšto tė- Mergaitė lanko aukštesnę 
vais buvo Antanas Naujokas mokyklą ir mielai nori susi- 
ir Bronė Miežis. Jaunus tėve-Į tikt su lietuviais ir veikt He
lius sveikino artimieji ir pa- tuvių ir Lietuvos naudai, 
žįstami jaukioj krikštynų 
puotoj.

Pp. Hali šeima pakrikšty- 
dino savo naujagimį sūnų 
Juozo Jr. .vardu. Jis gimė 
gruodžio 29 d., o pakrikšty
tas sausio 22 d. Kūdikio mo
tina yra lietuvaitė Blanche 
Uždavinytė, 2822 Jackson St. 
Šeimyną sveikino didelis gi
minių ir pažįstamų būrys, ku
rie dalyvavo krikštynose.

Nors ji lanko amerikonišką 
mokyklą, bet visi ją myli ir 
gerbia, kaip gerą ir gabią 
mergaitę. Ji jau- moka ang
liškai ir dar kelias kitas kal
bas, kurias išmoko būdama 
Europoj. Dabartinėj mokyk
loj jai lengva su svetimomis 
kalbomis, ypač kai ji moka 
vokiškai, nes ši kalba mokyk
loj mokoma.

Vedybų sukaktis
Pp. J. ir M. Venciai sausio 

6 d. minėjo savo 32 metų ve
dybines sukaktis. Juos svei
kino daugybė artimųjų ir pa
žįstamų, linkėdami sulaukti 
auksinių vedybų.

Staiga mirė
Žinomas lietuvis veikėjas 

Juozas Maslauskas staiga mi
rė savo namuose sausio 13 d. 
Palaidotas sausio 17 d. Savo 
laiku jis veikė Philadelphijo- 
je, bet dabar nebegyveno 
čia.

Bitės nugalėjo
Karo tarnyboje panaudo

jami ne tik žmonės, bet ir 
gyvuliai bei paukščiai. Isto
rija žino ir tokių atsitikimų, 
kad karo metu kovai su prie
šu būtų panaudotos... bitės, 
kurios paklotų didžiulius 
skaičius karių. Tai buvo įvy
kę karo metu rytinėje Afri
kos dalyje, kada anglų ka
riuomenė susitiko su gausin
ga vokiečių armija. Pradžio
je vokiečiai į priekį pasiuntė 
negausų karių skaičių, kad 
apsaugotų kariuomenės bran 
duolį ir geriau įsitvirtintų.

Anglų kariuomenė kaskart 
artėjo. Vokiečių mažam bū
riui atsilaikyti nebuvo vil
ties. Tada vokiečiai sugalvo
jo naują apsigynimo būdą. 
Miškelyje, kuriame jie susto
jo, buvo begalės laukinių bi
čių bei vapsų lizdų. Vokiečiai 
tuos medžius apipainiojo 
elektros laidais ir, kiek galė-

tų lietuviai galvojo, kad jų 
suverenumo išlaikymas yra 
tiek Vokietijos kaip ir Rusi
jos interese, tai šiandien ši 
mintis tarp atsakingų politi
nių sluogsnių tremtyje pri
klauso praeičiai. Ir Rusija ir 

(Vokietija laikomos organi
niais tos nnepriklausomybės 
priešais. Laimi pripažinimas 
pažiūros, kad Lietuvos liki- 

ir mas yra neišjungiamai su- 
vamėnai gyvena ligi 20 me- rištas su Lenkijos likimu.
tų. Kanarėlės ir šarkos—ligi 
25 metų, galvijai ir šunes — 
ligi 30 metų, arkliai ir lokiai 
— ligi 50 metų, žuvėdros — 
ligi 60 metų; apuokas ir gar
nys — ligi 70; laukinės an
tys, žąsys ir gulbės — ligi 80 
metų; aras — ligi 100; kar
piai ir lydžiai — ligi 150; vėž
liai — ligi 300 metų.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Lietuvaitė, gyvenanti Ang

lijoje, gero būdo ir išsilavini
mo, rūpestinga šeimininkė, 
nori susirašinėti su Amerikos 
lietuviais. Rašyti adresu:

Lucia Simonaitė,
N. S. H. C.

Letchworth, Merts,
England

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

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

ATLIEKAMI

a u d o s Darbai

Tel. POPlar 4110
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimą Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi sala, 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

Tokių klajoklių tarpe yra 
savotiškas gyvenimas. Afri
kos negru pigmy tautelės, 
pavyzdžiui, minta iš medžiok
lės. Kai jiems pavyksta nu
kauti dramblį, visas jų kai
mas persikelia gyventi prie 
dramblio lavono, kol jo mėsą 
suvalgo, o po to kraustosi ki
ton vieton, kur suranda kitą 
laimikį.

mui vadov

kimų. ;
Valdvbo

NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINU i
4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill. Tel. YArds 7-1121 
Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda
mas, pinigai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 12-8 dienų. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą siuntinio 
numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai pa
kuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuo
laida.

Siuntinys Nr. 3 — $7.20
4 sv. rūkytu lašinių
2 sv. kiauliniu taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siunntinys Nr. 5 — $5.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. marmalado 
sv. pupelių kavos 
sv. cukraus 
sv. margarino

2
2
2
2
i

Siuntinys Nr. 10 — $6.80 
sv. rūkytų lašiinų 

kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. pupelių kavos 
sv. šokolado

2
2
2
2
1

sv.

Ronj 
Kolonijos H 
prof. Tulakj 

—Sausio! 
Ateit įninku 
linksininim 
gyvino sp< 
skirtas iunl

• PLAKATAI
• BILIETAI
® KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
® VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai 

4iA m e r i k a ”

Tel. DEW 5136
Jos. Kavalauskas

Siuntinys Nr. 12 — $5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14 — $6.40
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. cukraus
sv. marmelado
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualet. muilo

2
2
2
1
1
2

Šalta, nyku, neramu, 
Kojos basos, keliai kiauri, 
Oi, gyventi mums sunku.

Pagelbėkit tremtiniams. Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund of America, . Inc. 

105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Siuntinys Nr. 8 — $2.95
14 sv. cukraus
5‘«j sv. kvietinių miltų
Siuntinys Nr. 19 — $9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4‘į sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr. 23 — $6.40
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. pupelių kavos
Siuntinys Nr. 24 — $11.80

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. pupelių kavos
sv. marmelado
sv. sūrio 40% riebumo

Gruodžio 
lū.i įvyko p| 
sirinkinias.

5
3
2
5
2
2

EXTRA TAUKAI
SIUNTINYS Nr. 25
A. 8 sv. grynų kiaul. taukų $4.75
B. 12 sv. grynų kiaul. taukų $6.00
C. 15 sv. grynų kiaul. taukų $7.25 

(Tik į Vokietijos US ir Br. zonas
ir eina apie 4 savaites)

RŪBAI
A. VYRIŠKAS KOSTIUMAS

3% jardų vilnonės medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $23.95.

» B. MOTERIŠKAS kostiumas
2% jardų vilnonės medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $21.95.

Lietuvos 
minėjimas į 
po bažnyčia 
naujos moli 
Kalbės kun! 
adv. F. Bag 
jūnas ir vie 
garbės pirn 
jus. Progra 
zapo par. cl 
J. Aleksiui, 
rinkliava 
žmonių varį
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Waterbury, Conn.
Iš Ateitininkų veikimo

Prieš Kalėdas, gruodlio 19 d., 
Waterburyje įvyko steigiamasis 
ateitininkų susirinkimas. Po at
eitininkų suvažiavimo Chicago- 
je spalių 17 d., 1948 m., kur bu
vo įsteigta Lietuvių Katalikų At
eitininkų Amerikoje Sąjunga, 
daug kur jau įsisteigė Sąjungos 
skyriai. Taip ir Amerikoje pra
dėjo pirmuosius žingsnius sąjū
dis, kuriam prieš metus pradžią 
davė Belgijos, Šveicarijos uni
versitetuose studijavę lietuviai 
studentai. Sąjūdis vėliau susifor
mavo į Ateitininkų Federaciją, 
kurią sudarė moksleivių, studen
tų ir sendraugių (baigusių aukš
tąjį mokslą) sąjungos. Siekda
ma tikslo — “Visa atnaujinti 
Kristuje” ir vedama principų— 
katalikiškumo, tautiškumo, ‘vi
suomeniškumo, inteligentiškumo 
ir šeimiškumo, —' ateitininkija 
davė Lietuvai (ir Amerikos lie
tuviams) daug uolių katalikų 
veikėjų. Atsidūrę tremtyje, atei
tininkai Vokietijoje ir vėl atgai
vino Ateitininkų Federaciją. 
Ypač moksleiviai ir studentai iš
vystė gyvą veikimą.

Ir Waterburyje ateitininkų 
idėjos rado pritarimo ne tik tarp 
naujai atvykusių, bet ir tarp vie
tinių mokslus einančių ar baigu
sių lietuvių. Buvo nutarta steig
ti Ateitininkų Sąjungos skyrių. 
Iniciatoriai buvo: klebonas kun. 
J. J. Valantiejus, kun. A. W. Ca- 
bitor, kun. Pr. Pronskus, Mrs. 
Raymond E. Snyder, komp. A. 
J. Aleksis, Dr. P. Vileišis, Miss 
A. Bukauskas, J. Raugalis, Dr. 
V. Maurutis, G. ir J. Kazlaus
kai, Mr. ir Mrs. Miklinevičiai, 
Dr. V. Šmulkštys ir kt.

Susirinkimą malda pradėjo 
kun. J. Valantiejus. Susirinki
mui vadovavo prezidiumas — J. 
Raugalis, A. Maurutytė ir A. 
Miklinevičius.

’ Ateitininkų Sąjungos Ameri
koje sekr. Dr. V. Šmulkštys pa
darė pranešimą apie ateitininkų 
organizaciją, jos principus ir vei
kimą.

Valdybon išrinkti: St. Sėlenas 
— pirm., Mrs. R. E. Snyder — 
vicepirm., Aid. Maurutytė — 
sekr., Miss Aid. Bukauskas — 
iždin., Dr. V. Maurutis — valdy
bos narys.

—Š. m. sausio 8 d. Ateitinin
kai surengė paskaitą, kurią skai
tė iš Romos atvykęs Lietuvių 
Kolegijos Romoje Rektorius kun. 
prof. Tulaba.

—Sausio 15 d. įvyko jaukus 
Ateitininkų ii' jų bičiulių pasi
linksminimas. Nuotaiką labai pa
gyvino specialiai tam vakarui 
skirtas jumoro laikraštis. S. S.

Broliai ir sesės waterburie- 
čiai! Išgirskite balsą pavergtos 
Lietuvos ir geriau susipažinkite 
su lietuvių tremtinių kančiomis. 
Visi dalyvaukime ir bent vienos 
dienos savo uždarbį tam kilniam 
tikslui paaukokime, kad grei
čiau ateitų Lietuvos ir jos gy
ventojų išlaisvinimo diena.

VVaterburio Lietuvių Taryba

Rochester, N. Y.
Turiu daug malonumo

Klebonas kun. Bakšys pareiš
kė, kad iš Fėrų, Bazaro, Vaka
rienės liko gražaus pelno ir, dė
ka dosnių ir darbščių parapijie
čių, apmokėjau visą skolą. Da
bar turim gražią bažnyčią .nau
jus vargonus, kleboniją, mokyk
lą, svetainę, sesutėms namą. Vi
sa parapijos nuosavybė turi ver
tės virš $100,000.

Man prisiminė kaip klebonas 
vieną nedėldienį paskelbė, kad 
statom bažnyčią. Visi parapijie
čiai nustebo, kad tokiais sunkiais 
laikais statoma bažnyčia. Bet 
klebonas skatino imtis darbo. 
Tas paskatinimas pridavė drą
sos, parapijiečiai pradėjo auko
ti, ,kiek kas išgalėjo: Bažnyčia 
pastatyta. Graži ir pigi, šiandien 
mes rochesteriečiai lietuviai tu
rime kuo pasidžiaugti.

M. Wentis

NAUJA ALT VALDYBA
Gruodžio 19 d. “Nemuno” sa

lėj įvyko paskutinis 1948 m. su
sirinkimas. Iš valdybos raportų 
sužinota, kad 1948 m. Lietuvos 
laisvės reikalams į centrą pa
siųsta suvirs $1,000.00

Į valdybą 1949 m. išrinkta: 
Kun. J. Valantiejus — Garbės 
Pirmin., komp. A. J. Aleksis — 
pirm., Tomas Matas ir Alena 
Devenienė — vicepirmin., Nell 
Meūkūnas — rašt., Marcella 
Andukis — anglų spaudos ko- 
resp., Stephania Sapranas — 
iždin., Jokūbas Trečiokas — iž
din. padėjėjas, Petras Jokubaus- 
kas — fin. rašt., Antanas Som- 
bonis ir Juozas žemaitis — iždo 
globėjai, Jonas Jakštas — mar
šalka. Sekantis susirinkimas bus 
sausio 30 d., 2:30 vai. po pietų 
L. N. Politinio Klubo patalpose.

Vasario 13-ta
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas įvyks ryte Šv. Juozo- 
po bažnyčioje ir 7 vai. vakare 
naujos mokyklos auditorijoje. 
Kalbės kun. Dr. J. Borevičius, 
adv. F. Bagočius, Dr. J. Motie
jūnas ir vietinio L. T. skyriaus 
garbės pirm. kun. J. Valantie
jus. Programą pradės šv. Juo
zapo par. choras, vad. komp. A. 
J. Aleksiui. Bažnyčioje antroji 
rinkliava skiriama Lietuvos 
žmonių vargo mažinimui.

Bridgeport, Conn.'
—Sausio 11 d., kaip ir kas me

tai, atvyksta į KLEIN MEMO
RIAL auditoriumą garsusis Don 
Cossac Choras, kuriame gieda 
mūsų tautietis garsus tenoras 
K. Jurkevičius (Rygietis). Ta
me chore Jurkevičius užima la
bai svarbią vietą. Ir šiuo kartu 
jam buvo skirta gražioji “Avė 
Aria” — Bach-Guonod, kur vi
sas choras akompanuoja, jam 
solo giedant. Tikrai graži tar
mė, kur kiekvienas žodis gražiai 
tariamas ir aiškiai suprantamas, 
užtat ir publika nepasigaili jam, 
chorui ir dirigentui gražių ka
tučių. Choro dirigentas S. Ja- 
roff.

Po koncerto teko kalbėtis su 
p. K. Jurkevičių, kur buvo už
klaustas, ar jis nemėgintų pa
koncertuoti po lietuviškas kolo
nijas ir lietuviams parodyti savo 
gražų balsą. Bet jis yra surištas 
su choro koncertais, kas vaka
ras naujoje vietoje.

—Sausio 28, penktadienį, va
kare 7:30 Šv. Jurgio bažnyčio
je atsilanko labai garbingas sve
tys, J. E. vysk. V. Brizgys. Tu
rėtų būti kuo daugiausia žmonių 
ir išgirsti jo kalbą.

—Vasario 16 minėjimas šį me
tą įvyks vasario 19 d., šeštadienį, 
parapijos svetainėje, 7 vai. vaka
re, kur kalbės trys kalbėtojai, 
neseniai atvykę iš Vokietijos. 
Taipgi dalyvaus parapijos cho
ras ir solistai. Visi turi atminti 
šį vakarą ir nieko nerengti, o 
kartu dalyvauti šios šventės mi
nėjime.

Išrinkus naująjį Maine val
stybes gubernatorių, Frede
rick Payne, ir jam pradėjus 
eiti savo pareigas, tremtinių 
įkurdinimo reikalu Maine 
valstybėje sausio 10 d. pas jį 
lankėsi kun. Dr. J. Končius, 
BALF pirmininkas, Provinci
jolas Tėv. Justinas Vaškys, 
O.F.M., Baltų Tremtinių Ko
miteto pirm. kun. Edv. O’Lea
ry, Portlando diocezijos at
stovas ir Mr. Hugh A. Doyle, 
Katalikų Centro Tremtinių 
įkurdinimo direktorius iš 
New Yorko.

Gubernatorius pareiškė de
legacijai esąs susirūpinęs 
tremtinių reikalais ir paža
dėjo dėti pastangų, kad kuo 
didesnis tremtinių skaičius 
atvyktų į Maine valstybę. 
Pasiūlymui suorganizuoti 
valstybinį tremtinių komite
tą, kuris rūpintųsi tremtinių 
įkurdinimu Maine, guberna
torius mielai pritarė ir susi
darė įspūdis, kad toks komi
tetas netrukus bus suorgani
zuotas.

Tremtinių reikalais delega
cija tarėsi ir su kitais aukš
taisiais valstybės pareigū
nais; krašto pagerinimo ko
misijos pirm.: Mr. Everett 
F. Creaton, ir darbo departa
mento direktorium L. C. For
tier. Abu pareigūnai pasiža
dėjo tuoj ištirti, kokių darbo 
galimybių galėtų būti trem
tiniams Maine valstybėje, y- 
patingai, kiek atsirastų ūki
ninkų, kurie norėtų priimti 
tremtinių šeimas ūkio dar
bams. Mr. E. Greaton pažy
mėjo, kad būtų nepaprastai 
naudinga tiek valstybei, tiek 
patiems lietuviams, jei jie 
Maine kurtų savo lietuviškus

kaimus ir miestelius. Esą 
lengvomis sąlygomis galima 
įsigyti milžiniškus žemės plo
jus ir taip pat statybos me
džiagos čia esą pakankamai. 
Jei tai būtų sunku pradžioje 
padaryti, jis siūlė pirkti 
ūkius, kurie Maine valstybė
je parduodami gana pigiai. 
Jis pasižadėjo sudaryti ir to
kių ūkių sąrašą.

Delegacija aplankė ir ad
vokatą Mr. Pierce, kuris prieš 
du metus paruošė įstatymą, 
kad Maine valstybė globotų 
baltus ir padėtų jiems įsikur
ti savo krašte. Įstatymas bu
vo legislatures priimtas va
sario 27 d., 1947 m.

Kun. Dr. J. Končius ir Mr. 
H. Doyle vykdami į valsty
bės sostinę Augustą, aplankė 
ir abu Lietuvos Pranciškonų 
vienuolynus Maine: Kenne
bunk Port ir Greene. Lietu
vos Pranciškonai deda dide
lių pastangų, kad Maine įsi
kurtų kaip galima didesnis 
lietuvių tremtinių skaičius. 
Jie jau parūpino 125 lietu
viams buto ir darbo garanti
jas ir jų šelpimui per 1948 
m. yra išleidę virš $3,000.

Didesnių galimybių įsikur
ti Maine valstybėje yra tik 
ūkiuose, bet ir čia susiduria
ma su dideliu butų trūkumu. 
Gauti darbo dirbtuvėse yra 
sunku, nes sumažėjus pro
dukcijai, paskutiniu metu vi
soje Naujoje Anglijoje atleis
ta nemaža darbininkų. Bet 
nežiūrint šių sunkenybių, 
padedant valstybei ir įvai
rioms susišelpimo organici- 
joms, Maine yra dar nemaža 
galimybių įsikurti lietuviams 
ir kitų Pabaltijo valstybių 
tremtiniams. M. A.

DIENOS KLAUSIMAIS

New Haven, Conn.
—Bankiete, kuris įvyko pa

gerbimui komp. A. J. Aleksio iš 
mūsų kolonijos dalyvavo pramo
nininkas K. Vilniškis, Jurgis Ta
mulis ir M. Jokubaitė. Malonu 
yra ir mūsų kolonijos lietuviams 
nuoširdžiai pasveikinti komp. A. 
J. Aleksį ir palinkėti ilgiausių 
metų, sveikatos dirbti mūsų tau
tai ir Bažnyčiai.

—Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio . skyriaus susirinkime, 
kuris įvyko sausio 13 d., vien
balsiai nutarta ruošti programą 
paminėjimui Lietuvos Nepriklau 
somybės, kuris įvyks vasario 13 
d.r parapijos svetainėje. Tikimės 
susilaukti svečių kalbėtojų, ku
rie ką tik yra atvykę iš trem
ties.

Rengimo komisija susideda iš 
sekančių: M. Vokietaitis, V. Nor
kūnas, J. Pikelis ir M. Jokubai
tė.

ALT valdyba: pirm. M. Vo
kietaitis, vicepirm — J. Pike
lis ir S. Zaromskas, rašt — M. 
Ramanauskienė, ižd. V. Norkū-

Kasmet ateina Kalėdų ir 
Naujų Metų šventės. Visų 
įmonių savininkai daro apy
skaitas savo uždarbių, dide
lių ar mažų. Iš to būna aišku, 
kad likęs pelnas tai nėra vie
no ar dalininkų pelnas, bet 
yra kartu visų darbininkų, 
kurie dirbo visą metą toje 
įmonėje. Taip, daugelis davė 
“prezentus” Kalėdoms. Vieni 
mažiau, kiti daugiau, o treti 
nieko darbininkams nedavė. 
Visa didžiuma tokių įmonių 
buvo, kurios su darbininkais 
nieko nesiskaitė.

Darbininkai per šventes iš
sikalba ir klausia vienas ant
ro, ką gavai Kalėdoms? Vie
nas sako, gavau $100, ant
ras $25 boną ir dar “4 ro
žes,” trečias piktai atsako: 
jau mūs tie... tai nieko neda
vė. Daugiau ar mažiau gavęs 
darbininkas, jau kitaip žiūri 
į savo darbdavį, bet kuris nie
ko negavo, tam nėra smagu, 
lyg pažemintas jaučiasi.

Jeigu Mr. J. J. Reiss ,jau 
kasmet kiekvienam darbinin
kui gali duoti prieš Kalėdas 
dalį pelno po $2,551.77, tai 
kodėl negali pasekti šiuo pa
vyzdžiu? Daugelis siuvėjų, 
pav., per ištisus metus viso 
tiek neuždirbo

O kaip lietuvių siuvėjų 
kontraktoriai bei vėrauznin- 
kai, ar davė? Girdėtis, kad 
kai kur puotą iškėlė, kai kur 
po poras moteriškų kojinių 
davė moterims, vyrams po 
“4 rožes.” Mažai, bet geriau

nas, iždo glob. M. Lukoševičie
nė ir P. čičirka; tvarkdarys — 
V. Kripaitis.

—Sausio 13 d. įvyko BALF 
32 skyr. mėnesinis susirinkimas, 
kuriame aptarta plačiai ateities 
darbuotė. Pirm. M. Jokubaitė iš
davė smulkų pranešimą iš kor- 
tavimo vakaro, kuris įvyko gruo 
džio 12 d. Pasirodo, kad pelno 
liko $84.50. Už aukas, dovanas, 
tortus ir darbą pirmininkė vi
siems pareiškė širdingą padėką.

Nutarta pasiųsti į BALF cen
trą $50.00 tuojaus, taipgi paskir
ta $10.00 iš iždo dėl pasiuntimo 
pakietėlių dviems tremtinėms, 
kurioms yra reikalinnga skubi 
pagelba.

“Inside Poland” biuletenis 
praneša, kad spalių gale at
gijo slaptas lenkų radio. Pir
mą kartą tas radio šiaip pra
nešė:

“Kovojanti Lenkija kalba. 
Mes transliuojame 4 vai. p.p. 
Lenkijos laiku 19 metrų ban
ga, 11 vai. vak 30 metrų ban
ga. Mes transliuojame nere
guliariai ir kliudymo atvejais 
nutraukiame transliaciją be 
įspėjimo.

“Laisvoji Lenkija kovoja 
už tikrą nepriklausomybę; 
už ištraukimą iš mūsų kraš
to sovietinių okupantų ir jų 
lėlių, kurie neteisėtai išnau
doja lenkų vyriausybės titu
lą ; už Lvovo ir Vilniaus 
miestų bei likusių rytinių že
mių atgavimą; už išlaikymą 
dabartinės vakarinės sienos 
su Vroclavu ir Sčesinu kaipo 
teisingą atlyginimą už vokie
čių padarytus Lenkijai nusi
kaltimus; už tikrą krikščio
nišką ir lenkišką civilizaci
ją, visais atžvilgiais surištą 
su Vakarais; už tikrą socia
linį teisingumą ir sveiką de
mokratinę sistemą.”

Taigi, ir lenkų pogrindžio 
dalis nesveikai protauja — 
po kelių metų bendradarbia
vimo su lietuvių ir ukrainie
čių pogrindžiais jie vis kal
ba apie Lietuvos sostinę Vil
nių. LAIC

—Romoje sausio 22 d. įvy
ko milžiniškos studentų de
monstracijos prieš sovietus 
ir jų imperialistinę politiką. 
Išneštose rezoliucijose stu
dentai pasmerkė alijantų po
litiką, kurie verčia italus sa
vo laivus atiduoti sovietams.

—Škotijoje sudužo JAV 
kariškas lėktuvas B-29, ku
riame žuvo 20 karių. Jų la
vonai bus pargabenti į USA.

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
101 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922*
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniai* uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

(Armakauskas)

Graborius—Bah&muotojas

Modemiška Koplyčia

ergreen 8-9770

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

•Stephen Aromiskis

3
3

3
11

A

Tel. STagg 2-5043

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

negu nieko. Jau kai nieko ne
duoda ir šventėms bosai iš
vyksta į Floridą atostogų, tai 
neviskas tvarkoj.

Siuvėjai bedarbiauja
Jau vėl siuvėjai, ypač vy

riškų paltų, apsistojo dirbę. 
Kelios siuvyklos šiek tiek 
dirbinėja, bet jau nepilnai. 
Dėl to ir darbininkų daug li
ko be darbo. Bet darbo nesi
rūpina ieškoti, nes dabar val
stybės apsaugos nuo bedar
bės fondas moka po $26.00 
per savaitę. Tai jau ne 40 me
tų -atgal, kai bedarbė užeida
vo, tai eik kur nori — nie
kur pagelbos negausi. Lai
kai apsikeitė. P. J. M.

—Generolui G. Marshalliui 
norima Londone pastatyti 
paminklas.

—Čekoslovakijos komunis
tinė vyriausybė suėmė 60 ar
mijos karininkų, kuriems no
rima primesti bendradarbia
vimą su USA Inteligence Ser
vice ir palaikymas ryšių su 
savo tautiečiais Amerikoje.

J. Bneideraitis Ir A. Andriukaitis 
Prane&dt—Prislųslm Katalogą Dykai

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
J (Jalinskas)' ~'-
) Laisniuotaa Graborius
) Suteikiam Garbingas
< Laidotuves

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

54-41 — 72nd Street
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.

BOLŠEVIKŲ KREDO
Atsisakom nuo savo tėvynės, 
Nuo tėvų, nuo brolių, nuo tautos; 
Mes nepaisom lietuvių tautybės, 
Nė namų, nė laukų Lietuvos.

Pasirengę mes viską sugriauti 
Ir sulygint su juoda žeme, 
Kacapams tik norim tarnauti 
Ir gyvent ten su jais pragare.

Mes juk Stalinui tiktai tarnaujam, 
Iš jo šėmiam jėgas sau visas, 
Juo kvėpuojam, jo ūsais protaujam 
Ir dainuojam dainas jam gražias.

Jis mūs tėvas, motutė ir brolis,
Mūsų viltys tik jojo bate, 
Nors žmoniško jausmo nutolęs, 
Bet mes šokam tik jojo rate.

Ei; skubėkim tik bėkim greičiau 
Ten prie Stalino savo meilaus, 
Lietuvos žudiko baisiausio,— 
Arčiau, arčiau, arčiau.

. T
Mes tą piautuvą, kūjį pamilom, 
O trispalvę sumynėm visai, 
Mes prieš tautą lietuvių sukilom 
Ir ją draskom, lyg plėšrūs vilkai.

Mums neskauda, kas verkia, dejuoja, 
Kas badauja šaltam Sibire, 
Mes Staliną nuolat sapnuojam, - 
O tauta te pražūna skausme.

Perkūnas

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

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

z MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co'*.

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAI8NIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

' '3.

A. ir E. POVILANSKV
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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“AMERIKOS” VAJUS
GRAŽIAI PASIDARBAVO j

Ne kartą iš savo skaityto-, 
jų mes gauname pageidavi-į 
mų, kad “Amerikos” savait
raštis būtų padidintas iki 8 
puslapių. Kiti gi, entuziastiš- 
kesni, norėtų, kad “Ameri
ka” išeitų ne vieną, bet kelis Į 
kart savaitėje.

Bet padidintas ar padaž- 
nintas laikraščio išleidimas 
yra surištas su daug didesnė
mis išlaidomis. Vadinasi, no
rint tą pageidavimą įvykdy
ti, reikėtų surasti daugiau 
skaitytojų.

Iš pereitų “Amerikos” nu
merių matėte, jog daugelis 
mūsų skaitytojų netik savo 
prenumeratą už kelis metus 
užsimoka, ar savo paramą ‘ 
laikraščio pagerinimui pri
siunčia, bet dar vieną - kitą 
naują skaitytoją suranda ar- ; 
ba patys “Ameriką” dovanų 
kam nors užrašo!

Tačiau visų jų pirmoje ei
lėje eina uolus mūsų rėmėjas 
gerb. kun. V. Karalevičius iš 
Bayonne, N. J. Jis trumpu 
laiku mažoje parapijoje su- ] 
rado “Amerikai” net 19 nau- ( 
jų skaitytojų!

Kas paseks jo pavyzdį?
Štai vardai šią savaitę iš ] 

Bayonne, N. J. mums prisius- < 
tų naujų skaitytojų:

Liudvika Gurskis 
William Brunza 
Staney Tumas 
Rozalija Zableckas 
Antanas Stunguris

6. Morta Balevičienė
7. Agota Strakauskas
8. Uršulė Gaupšienė
9. Joseph Kubert

Kiti rėmėjai:
• Jonas Kazlauskas, brook- 

lynietis, užsimokėjo 2 metų 
prenumeratą ir pasižadėjo su 
“Amerika” kol gyvas nesi
skirti, nes ji jam labai palin- 
kanti.

• Dr. M. Colney iš Water
bury, Conn, atsiuntė $6.00

-prenumeratos ir geriausius 
linkėjimus visam “Amerikos” 
štabui.

• Jos. Mack iš New Bri 
tain, Conn, prisiuntė prenu
meratą už 2 metus.

• R. Stepanones iš Brook- 
lyno prisiuntė prenumeratos 
$6.00.

• Mr. ir Mrs. Yonkus iš 
Brooklyno užsimokėjo prenu
meratą už 3 metus ir pasky
rė $1.00 “Amerikos” Fondui.

• Adomas Cinikas iš Broo
klyno, užsimokėjo' $6.00 pre
numeratos ir paskyrė $1.00 
“Amerikos” Fondui.

• M. Stučienė iš Brookly
no pridavė $5.00 prenumera- 
kos” Fondui. $2.00.
kos” Fondui.

• J. Baležentis iš Rich
mond Hill, N. Y., prisiuntė 
prenumeratą 2 metams.

• Frank Kurmis, Woodha
ven, N. Y., atnaujino prenu
meratą ir paskyrė “Ameri
kos” Fondui $2.00.

• Mrs. S. Buswink iš De
troito prisiuntė prenumeratą 
už 2 metus.

• Mrs. W. Shukis iš Brook
lyno užrašė “Ameriką” savo 
pažįstamiems Kanadoje ir 
paskyrė $1.00 “Amerikos” 
Fondui.

• Mrs. A. Bayer iš Brook- 
Ivno užsimokėjo penumeratą 
už 2 metus ir užrašė “Ame
rika” savo draugei iš Kear
ny, N. J.

1.
2.
2.
4.
5.

Visiems, prisidėjusiems 
prie šio mūsų vajaus, nuošir
džiai dėkojame. ;

“Amerikos” Administr.1

Mūsų Apylinkėje
• Preletas Jonas Ambotas, 

Hartfordo klebonas, sausio 
23 d. minėjo 80 metų sukak
tį.

• Vincas Krėvė šią vasarą 
dėstys Middlebury College, 
Vermont valstybėje.

• Dr. K. Pakštas neseniai 
buvo susirgęs Kalifornijoje. 
Jis pasitraukė iš armijos kal
bų mokyklos ir tikisi vėliau 
įsikurti rytinėje Amerikos 
dalyje.'

• Kun. J. Kasakaitis iš 
Pittstono, Pa. yra išvykęs 
atostogų.

• M. Avietėnaitė dėsto kal
bas mokykloje Bostone.

• Polyna Stoska vasario 
13 d. dainuos koncerte Wil
kes-Barre, Pa.

• BALFo Direktorių Tary
bos susirinkimas yra kvie
čiamas vasario 5 d. McAlpin 
viešbutyje New Yorke. j

• Izabelė V. Rovaitė, BAL
Fo įgaliotinė Europoje, sau
sio pradžioje lankėsi Romo-' 
je-

• Kun. Dr. Juozas Pruns- 
kis iš Chicagos imigracijos 
reikalais lankėsi Washingto
ne ir New Yorke.

• Kun. K. Vasys, Kunigų 
Vienybės pirmininkas, buvo 
atvykęs į Kun. Vienybės posė 
dį. Dalyvavo iždin. kun. M. 
Daumantas, sekret. kun. L. 
Pečiukevičius ir provincijos 
atstovai.

• Polyna Stoska Metropo
litan operoje pereitą savaitę 
vaidino dviejose operose.

• Karys Vytautas Milukas 
buvo parvykęs trumpų' ato
stogų į New Yorką. Be jo 
Fort Dix Camp yra dar du 
buvę tremtiniai lietuviai.

• Pranutė Karniewicz (p. 
Girniūtės duktė), iš Maspe
tho, šventė savo 7 m. sukak
tį. Jos krikšto mamytė Z. 
Gedvilaitė gražiai ją apdova
nojo.

• Mrs. Sautie (Speraus- 
kaitė), iš Maspetho, šventė 
savo 28 m. sukaktuves.

• Mrs. E. Norvilienė Mas
pethe šventė savo gimtadienį 
pirmu kart JAV.

• Mrs. M. Budreckienė iš 
Maspetho yra susirgus. Lin
kime greit pasveikti.

• Mr. J. Kivitis iš Maspe- :
tho yra susirgęs. Linkime 
greit pasveikti. j

• Mrs. M. Gedvilienei, iš 
Maspetho, linkime greit susi- 
gydyti rankelę.

• Miss O. Dveleskiūtei lin
kime užuojautos dėl mylimos 
mamytės mirties.

• Miss G. Muske-Mockevi- 
čiūtė grįžo iš Californijos pas 
savo mamytę Maspethe.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Liet. Kat. Federacijos New 

Yorko apskrities svarbus su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 28 d., Apreiškimo 
parap. salėj, No. 5th ir Ha
vemeyer Sts., Brooklyne, 7:30 
vai. vakare.

Šis susirinkimas svarbus— 
bus svarstoma Kat. Seimelio 
šaukimo klausimas.

Valdyba

Lietuvių 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 t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS _ V. UBAREVIČIU8 

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
................................■.•--r- '

J. P. GINKUS 
Direktorius

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
Paskelbimo 31 Metų Sukakties Proga

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RCSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas 
AlSKRYMAb gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS'

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

AUGUST GUSTAS
—: Bellaire Florist

i

i

f.

ž

Mįslė

Kad nes'

\t įdarys

gražiai apif 
du sutikiu 
dėjo tokią

kaii kurie a 
vo asmenis! 
rionis šiaml 
buvo vieta.!

SEKMADIENĮ, 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20. N. Y.

m
1918

r

Angelų Karalienes 
Parapija

Laimėjimų vakaras
Angelų Karalienės parapi

jos salėje, sausio 30 d., 5 vai. 
po pietų bus laimėjimų vaka
ras. Visi ir- visos parapijie
čiai ir draugai prašomi da
lyvauti. Bus gražių dovanų 
ir užkandžių. Rengia Amžino
jo Rožančiaus draugija. Įėji
mas 50c.

O. Sijevičienė, 
Pirmininkė

—Tretininkų Draugijos ju
dami paveikslai bus sekma
dienį, kovo 6 d., parapijos sa
lėje. Pradžia 5 vai. popiet.

Maspetho Žinios
—Sekmadienį įvyko veikė

jų pasitarimas įvairių vajų 
reikalais. Išrinktas vajams 
komitetas, kurį sudaro gar
bės pirm. prel. J. Balkūnas, 
pirm. — Povilas Kubilius, vi- 
cepirmin. — J. Vyšniauskie
nė ir P. Ražickienė, sekret.— 
Petronėlė šimkiūtė ir ižd. Ju
lius Laųrynaitis. šis komite
tas nutarė vajų vasario mėn. 
vesti ALT reikalams ir su
rinkti bent $500. Kovo mėn. 
rinks BALF drabužius, bal. 
mėn. rinks aukas ir siekis yra 
$1,500, o gegužės mėn. rinks 
BALF maistą. Visas aukas 
pinigais ar daiktais galima 
įduoti komiteto nariams, vie
nuolėms pranciškonėms arba 
kunigams, kurie perduos 
ALT arba BALFui. Kviečia
me visus į talką.

—Pranas Jočius išrinktas 
Piliečių Klubo pirmininku.

—Vincas Kuras dar tebe
guli ligoninėje, Staten Island. 
Buvo padaryta kojos antra 
operacija.

—Antanas Mileris susituo
kė su Ann Suss.

—Gauta žinia, kad K. Gal-

Vasario-February 13,1949
PATOGIOJE IR PUOŠNIOJE

WEBSTER HALL
119 E. llth Street, New York City

PRADŽIA 4:00. VAL. VAKARE

PROGRAMOJE: KALBOS, KONCERTAS ir ŠOKIAI

o-

KALBLS Iš EUROPOS ATVYKĘS

Prel. Mykolas Krupavičius
ir

KITI ĮŽYMŪS VISUOMENES ATSTOVAI

Šokiams Gros A. Jezavito Orkestras

- t

čiaus sūnus Robertas bus šie
met iššventintas kunigu šeš
tinėse ir primicijos rengia
mos gegužės 29 dieną.

—Šį sekmadienį, sausio 30 
dieną, įvyks tretininkų susi
rinkimas tuoj po mišparų.

Clement A. Voket
(VOKETĄITIS)

ADVOKATAS

iii

(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

SHoreroad 8-9330

A

Visi Kviečiami j Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje S 9

čius ir vien: 
ka turi g

vis 
t ur 
bui

kad čia 
da, kuri 
beta, baigia! 
gu taip, tai ši 
toriui tikrai! 
lė. kurią jisl 
pastaba. Ma 
valgio tai 
tautos paprl 
dalyvauja q 
buvo ir šioje 
r i cnė j e. Ano] 
rius neturėtų 
io taikytasi 1

489 Grand Slreet Brooklyn, N. Y
f —- Aarti Union Avė.

D. VVhitecavage, Savininkas

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 vakaru

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

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

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

Joseph Vastunas 
1008 Gate* Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

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

NEwtown 9-5972

PARDAVIMUI IR IŠRENDAVOJIMUI

Turime visokių parduoti ir išrenda- 
voti namų, net ir naujų, Įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

B. ZINIS
Laisniuotas Real Estate ir Insurance
499 Grand Street, 861 Union Avė.,

Brooklyn, N. Y
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506
Turime visokių namų Įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

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

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVĖ 
Siunčia maisto ir drabužių pakietus Į Europą

kuriuos galima užsakyti 
nesinaudoja tarpininkais,

Bendrovė turi jau gatavus maisto pakietus, 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrove 
tad gavėjai už jos pakietus nieko nemoka.

NO. 2—$10.00
5sv.
2sv.
2sv.
5 sv.
2sv.
2 sv.
2 gab. tual. ’muilo
NO. 6—$5.50
10 sv. kiaul. taukų

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

NO. 1—$6.50 
2 sv. cukraus 
I sv. 
1 sv. 
1 sv. 
2sv.
1 sv. pieno miltelių 
lsv.
NO. 
5 sv. 
4sv.

kavos ar kakao 
bekono 
kiaul. mSsos 
kiaul. taukų
pieno šokolado 
5—$5.60 
kavos 
kakao

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

NO. 3—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų
2sv. kavos
1 sv. kakao
3 sv. kiaul. taukų

NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina "SPORT,” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
. kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams.
Greitu laiku pradčs veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y. ‘

Stephen Bredes Jr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

■ I| ■
■

I

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454 Z
F. GRAŽYS ir SŪNUS J

KONTRAKTORIAI 4
Atlieka mūrinių namų sienų iš- 
lyginimą, plasteriavimą. šaligat- A 
vių cementavimą ir kt. darbus, r

298 MAUJER ST.. <?
BROOKLYN «, N. Y. į

Jos. Zeidat, J r,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

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

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

Yra žmoni* 
begindami nei 
bet ir aplinl 
gyvena, garbi 
nieko nesigail 
linka būtų a 
minga. Viena 
Baltimorės 1 
jos klebonas I 
delis. Jis, su! 
laisvės kovų 1 
metė 700 Uola 
vų parėmimui 
visiems. Šitie I 
syti aukso ra 
tautos kovų 
Jo parapijiečfl 
gerą pradžią ] 
kitiems. Nea 
baltimoriečių!

Kaip žinomi 
sudegė Webstl 
rėjo būti mūl 
minėjimas, žl 
dėmesį laukia! 
bus. kur turės! 
šventė. Rengė! 
tvarkė: minėjii 
niival Hali, 1 
51st St. ir 8th 1 
ke. Įsidėmėkit] 
kitame puslapi 
mą. Minėjimo! 
sa tvarka liko ; 
lė pakeista, 
dieną tik minė.

Vyksta rnūsl 
vajus. Mūsų I 
bičiuliai parodl 
širdies, stengdl 
savo laikraščiui 
da naujų prenl 
surenka pinigus 
simokėjusių. trl 
ru patarimų. II 
į redakciją tai I 
tas iš skaityta 
kia: “A, nors n 
mokėta prenurd 
dar ketveris m 
laikraščiui reik 
ir matai, kaip ! 
jasi dėl lietuvišl 
su jūsų pagelbi 
sime savo sava:

Milijonai žmcl 
je netikėjo, kadi 
yra toks, koks I 
ševizmo nepažil 
vojo pasaulio žrl 
padilgydavo šiJ 
kas: negi tai tie! 
jo V. KravčenkJ 
kas. Nagy ir k| 
jie... mažiausia, I 
dėjo. Vengrijoj 
kankinimas daJ 
žmonių atidarė J 
matė, kad minėti 
jai, nors jie pati 
bolševizmo režim 
neperdėjo, bet d] 
Bolševizmo, kaip 
baisybes pilnai 
dešimtmečiai.

—Philadelphijd 
ku bus atidaryt 
gos tyrinėjimui j 
Pastatas kainavo

I
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