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Jau Amerikos krantus pa
siekė penkitūkstantasis lietu
vis tremtinys iš Vokietijos. 
Atitinkamos imigracijos įs
taigos praneša, kad artimiau
siais mėnesiais vežimo tem
pas dar nastiprės. Tą pat pa- 
tviaeią įr atvykstantieji iš 

s Atlanto. Paruošiamo
sios stovyklos, sako, ten pil
nos žmonių ir kasdieną daug 
siunčiama į Bremeną, o iš ten 
į laivus ir į Ameriką. Tai vie
nintelis mūsų brolių išsigel
bėjimas šiame baisiame mū
sų tautos likime.

is vakarą
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Girdėti iš tų pačių imigra
cijos įstaigų, kad pagal iš
duotas garantijas lietuviai 
visi greit bus atvešti į Ame
riką. Reikia naujų garantijų. 
Visi tremtiniai, kurie tu
rėjo gimines ar pažįstamus 
Amerikoje, aprūpinti garan
tijomis, atvyko ar artimiau
siu laiku atvyks. Bet yra 
daug tokių, kurie čia neturi 
nei giminių, nei pažįstamų. 
Tais reikia mums susirūpin
ti. Reikia tempti visos jėgos, 
kad mūsų brolių čia atvyktų 
kuo daugiausia. Duonos vi
siems užteks čia.

h, N. Y.

laspethe 
karnai!

Neklausinėkime mes nuo 
ko pradėti: nueikime į BALF, 
užpildykime blankus vienai 
šeimai ir laukime jos atva
žiuojant. Našta ji atvažiavus 
čia nebus, kaip nėra našta ir 
tos, kurios jau atvažiavo. At
važiuoja, susiranda darbą, 
butą, žiūrėk, jau įsikūrė, 
jau džiaugiasi, kad išsigelbė
jo iš baisaus padėjimo. O tų, 
kurie jiem padėjo iš tos bai
sios padėties išsigelbėti, jie 
per visą gyvenimą nepamirš, 
kaip savo geradarių. Yra 
žmonių, kurie nuostabius da
lykus daro savo tautiečiams 
padėti. Kun. J. čekavičius — 
jis vienas yra suorganizavęs 
per 200 garantijų, žinoma, su 
pagelba amerikonų. Bet rei
kia organizuoti. Po dešimt, 
po dvidešimt garantijų yra 
daug kas suorganizavę. Ne- 
atsiliktina it kitiems.

, N. Y.
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Anglų teismas, kaip žino
me, paleido komunistų agen
tą G. Eislerį ir atsisakė iš
duoti jį Amerikai, kurioje jis 
nusikaltęs yra ir iš kurios jis 
pabėgo. Anglai, be abejo, tar 
laiko humanišku žygiu. Ži
noma, tai gražu iš džentelme
nų anglų pusės. Bet kai ap
galvoji su kuo čia turima rei
kalo, tai toji graži humaniš
kumo poezija čia nublunka. 
Jie juk jokio humanizmo ne
pažįsta ir komunizmą paro- 
džiusiems, pirmai progai pa
sitaikius, stiprai “atsidėko- 
ja.” Pavyzdžiui, Dimitrovas, 
kuriam Leipzigo byloje tiek 
daug humanizmo parodė Pet- 
kovas, kai tik pagriebė į sa
vo rankas valdžią Bulgarijo
je tą patį Petkovą kaip mei
tėlį paskerdė. Taip atsitiktų 
ir anglų humanistams, jei ten 
valdžią pagriebtų Eislerio 
draugai.

JNUS
ienų 14- 
iallgat- 
larbus.

Netoli liepos trečioji. Tai 
Lietuvių Diena. Diena, kada j 
Dexter Park susirenka New 
Yorko ir plačių jo apylinkių 
lietuviai didžiajam subuvi
mui. Nuo šios dienos didžia 
dalimi priklauso ir “Ameri
kos” reikalai. Mat, šios die
nos pelnas yra skiriamas 
“Amerikai” paremti. Visų tad 
lietuvių iš šių apylinkių pra
šome prisidėti. Pirimausia, 
didelį darbą atliks tie, kurie 
išplatins lapelius iš išsiunti
nėtų knygučių ir surinktus 
pinigus prisius. Paskui daug 
padarys visi tie, kurie darbu 
prisidės, tai dienai prisiarti
nus. Na, ir visi tie, kurie at
sives į DeXter Park savo 
draugus ir pažįstamus.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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ANTRA KONSTITUCIJA
Vadinamas “Liaudies Kon

gresas,” kuris jau prieš pus
antrų metų rusų įkurtas ry
tų Vokietijoje, Berlyne, pir
madienį, tuo pačiu metu, kai 
Vyshinskis atmetė Paryžiuje 
Vokietijos suvienijimo planą, 
priėmė “Vokietijos” konsti
tuciją.

Tas “Liaudies Kongresas” 
yra maždaug tas pats, kas 
Lietuvoje buvo “liaudies sei
mas” 1940 m. vasarą, kuris 
prijungė Lietuvą prie Mask
vos. Tai Vokietijos kamunis- 
tų partijos organas. Jie priė
mė konstituciją vokiečių tau
tos vardu.

Šito kongreso “vadas” Ot
to Grotewohl, skelbiant kons
tituciją, pasakė ilgą kalbą, 
kurioje pabrėžė,-kad tik jie, 
komunistai, padedami savo 
rusiškųjų draugų, tegalėjo 
sukurti tikrą konstituciją vi
sai Vokietijai. Bonnos kons
titucija, pasakė Grotewohl, 
yra anglų — amerikonų — 
prancūzų darbas, taigi sveti
mų primestas dalykas, o 
“Berlyno” konstitucija yra 
vokiečių tautos valios išreiš
kimas.

Vyshinskis Paryžiuje jau 
pabrėžė taip pat, kad Vokie
tiją puikiai atstovauja “Liau 
dies Kongresas,” kuriuo rei
kėtų remtis kuriant vienin
gą Vokietiją.

Berlyno streikas

Dešimt dienų besitęsęs 
Berlyne geležinkeliečių strei
kas pirmadienį pasibaigė. 
Streikavo 12,000 gelžkeliečių, 
kurie reikalavo rusų kontro
lėje esančių Berlyno gelžke- 
lių administraciją, kad ši at
lyginimą mokėtų vakarų 
markėmis, iš kurių tik gali
ma pragyventi.

Streikininkai reikalavo 
taip pat nepriklausomybės 
gelžkeliečių unijai, kuri rusų

G. Eisler — ministeris
Berlyno “Liaudies Kongre

sas” savo konstitucijoje nu
matė ir vyriausybę Vokieti; 
jai. Ši vyriausybė turi vadin
tis “liaudies” taryba.

Tokia “liaudies” taryba 
jau sudaryta. Į ją įeina ir iš 
Amerikos teismo pabėgęs ko
munistų agentas G. Eisleris. 
Tuo tarpu dar nežinia' kokios 
pareigos paskirtos Eisleriui, 
bet manoma, kad jos turės 
būti labai aukštos.

Keista šių dienų pasaulio 
maišatynė. šnipas, nusikaltęs 
svetimame krašte prieš įsta
tymus, pakviečiamas svetimo 
krašto į ministerius, o nega
lint legaliai išvažiuoti į tuos 
ministerius, važiuoja zuikiu,

— komunistų yra pajungta 
jų politiniams tikslams.

Kadangi šis streikas nepa
prastai sunkiai atsiliepė so
vietų okupacinio aparato ir 
ūkio funkcijonavimui, tai 
Maskvos buvo įsakyta padėti 
pastangas, prieiti kompromi
so. Didžiausia dalis streiki
ninkų reikalavimų priimta.

FORDO STREIKAS PASIBAIGĖ
Iš Detroito pranešė, kad 

sekmadienio ryte abidvi pu
sės galutinai susitarė ir buvo 
baigtas streikas Fordo fabri
kuose. šis streikas tęsėsi 24 
dienas ir atnešė nepaprastų 
nuostolių. Nors daug ginčija
mų kfltusimų dar liko atvirų, 
bet, juos išspręsti perleidus 
taip vadinamai sutaikinimo 
komisijai, paskelbta, kad 
streikas baigtas.

Fordo fabrikų administra
cija jau pašaukė 106,000 dar
bininkų į darbą. Kiti darbi
ninkai grįžta į darbą šiomis 
dienomis. Bet jau praeitą an
tradienį beveik visuose fabri
kuose darbas pradėjo eiti.

Abidvi pusės susitarimu 
patenkintos. Šitas milžiniš
kos apimties streikas praėjo 
labai kultūringai, be jokių in
cidentų. Unijos vadai pareiš
kė, kad mes turime puikiau
sius streikuotojus pasaulyje.

Turku demonstraci
jos prieš Graikiją
Gegužės 26 d. Istambule į- 

vyko nepaprastos demonstra
cijos, nukreiptos prieš Grai
kiją. Demonstracijas iššaukė 
dingimas kelių turkų futbolo 
komandos narių Atėnuose, 
kur buvo surengtos Vidurže
mio pajūrių futbolo rungty
nės.

Demonstrantai bandė susi
telkti prie Graikijos konsula
to, bet policija pastojo jiems 

pabėgęs nuo įstatymų, nele
galiai įlindęs į svetimą laivą. 
Tai bent ministeris! Šitoks, 
žinoma, tik ir tinka “liau
džiai,” kurios vardu šitų mi- 
nisterių dirbėjai kalba. Vaka
rų pasaulis šiandieną tiesiog 
pats nesusigraibo ką daro: 
anglų teismas, anot senato
riaus Rankin, yra toks komu
nistiškas, kaip mūsų “atomi
nės energijos komisija.” Kuo 
šitas vakarų džentelmenų 
vaidinimas su nusikaltėliais 
pasibaigs, pamatysime neto
limoje ateityje.

—Amerikoje per mirusiųjų 
prisiminhnd šventes žuvo su
virs 300 žmonių.

mūsą apylinkėse
Jo ekscelencija vysk. V. 

Brizgys šios savaitės pradžio
je buvo atvykęs į New Yor- 
ką. Čia jis lankėsi ir prieš 
savaitę, kur dalyvavo šios 
apylinkės veikėjų konferen
cijoje ir pasakė kalbą. Po to 
buvo išvykęs į Scrantoną, 
kur dalyvavo lietuvių kunigų 
vienybės pasitarimuose.

Šią savaitę Ekscelencija at
vyko į čia įvairiais visuome
niniais reikalais, o drauge su
sitiko savo brolį, kuris atvy
ko į čia pereitą šeštadienį iš 
Vokietijos.

J. Ekscelencijos misija A- 
merikojeeina jau prie pabai
gos. Jis apvažiavo jau visas 
lietuvių kolonijas, pasakė la
bai daug kalbų ir pamokslų, 
labai sustiprino lietuvybės 
pagrindus. Dabar turi dar at
likti kai kuriuos formalinius 
dalykus, kaip tai padaryti at
sisveikinimo — padėkos vizi
tus kai kuriems Amerikos 
vyskupams, ir panašiai, ir 
rengiasi išvykti į Europą. 
Prieš išvykdamas iš šio kon
tinento, Ekscelencija mano 
dar kartą aplankyti Kanados 
lietuvius.

kelią. Įvyko demonsrantų su
sirėmimas su policija.

Tuo pačiu metu 15,000 
žmonių minia demonstravo ir 
Smirnos mieste. Čia įvyko 
taip pat stiprių susirėmimų 
su policija. 'Dfinionstrantai 
neše^vėliavas ir plakatus šii 
užrašais nedraugingais Grai
kijai. Po ilgų pastangų nera
mumai buvo numalšinti.

Shanhajuje
Kova dėl šanghajaus pasi

baigė. Kiniečiai komunistai 
paėmė ketvirtą didžiausią pa
saulio miestą. Organizuotas 
nacionalsocialistų pasiprieši
nimas žlugo. Keletas valdžios 
karių pasidavė, kuriuos bol
ševikai nuvedė į karo belais
vių stovyklą.

Daug amerikiečių ir kitų 
svetimšalių apleido pastatus, 
kuriuose jie buvo pasislėpę 
nuo kautynių.

Bridges pasidavė
CIO laivų krovėjų unijos 

prez. Harry Bridges nuėjo į 
teismą su unijos advokatais 
ir pasidavė. Po to, po $5,000 
kaucija, buvo paleistas. Val
džia tvirtina, kad jis priimda
mas U. S. pilietybę buvo ko
munistu ir toks dabar esąs, 
todėl nori atimtį iš jo U. S. 
pilietybę. Bridges tvirtina, 
kad jis komunistas nesąs.

Vaistai prieš dvasi 
nes ligas

Creedmore (N. Y.) valsty
binė ligoninė padarė pareiš
kimą apie veikimą naujai iš
bandytų vaistų prieš psichi
nes (dvasines) ligas. Creed
more ligoninė priklauso prie 
moderniškiausių ligoninių 
New Yorko valstijoje.

Šie naujieji vaistai prieš 
psichines ligas yra jau seniai 
žinomi — Histaminai. Jie pa
deda numušti kraujo spaudi
mą, sujudina žarnų syvus ir 
numalšina pagrindines prie
žastis alergijos.

Be to, kaip pabrėžė prane
šėjai, Histaminas gerai vei
kia taip pat prieš astmą, sun
kųjį' kosulį ir kepenų ligas. -

Mongolų Miestas
KARALIAUČIUS - KALININGRADSAmerika pagerbė 

žuvusius
Pereitą pirmadienį visame 

krašte buvo iškilmingai at
švęsta mirusiųjų atminimo 
diena. Ypatingai su didelėm 
iškilmėm tą dieną šventė vi
sų rūšių kariuomenės dali
niai. Visuose didesniuose 
centruose įvyko paradai, pra
kalbos.

Buvo puošiami kapai. Ka
rių kapų puošimui vadovavo 
Amerikos veteranų organiza
cija.

Krašto gynimo sekretorius 
Louis Johnson tą dieną išlei
do Washingtone atsišaukimą, 
kuriame jis pabrėžė, kad tik 
“stipri Amerika tegali apsau
goti mus nuo naujo karo” ir 
pateisinti mūsų darbus prie
šais mūsų žuvusius karžy
gius, kurių atminimą šiandie
ną švenčiame. “Mes taiką tu
rėsime tik stiprūs būdami,” 
pareiškė toliau sekretorius.
Taika per stiprumą — mūsų Į jus. Tai reiškia, rytų Vokie- 
pagrindinis tikslas turi būti.” t'j" 7 “j

Rusų pralaimėjimas 
atsiliepia vokiečių 

komunistams
Paskutinieji sovietų politi

kos smūgiai labai neigiamai

tams.’ Blokados nuėmimą vo-fftmerikonų 
kiečiai laiko kaip rusų pralai
mėjimą ir nusilenkimą vaka
rams. O tas jau komunistų 
veikimo nestiprina, bet silp
nina. Vyshinskio pasiūlymas 
Paryžiuje grįžti prie Potsda
mo, vokiečių komunistams 
pakirto nacionalinį pagrindą, 
ant kurio jie statė visą savos 
“politikos” rūmą.

Iš Berlyno pranešama, kad 
ir berlyniškio “liaudies kon
greso” dėl to nuotaikos pras
tos. Pereitą sekmadienį turė
jo šitame kongrese pasakyti 
didžiausias kalbas komunistų 
vadai, kur turėjo būti reika
laujama okupacinių kariuo
menių iš Vokietijos ištrauki
mo ir Ruhro krašto kontro
lės nuėmimo. Bet po pasiūly
mo grįžti prie Potsdamo, ku
ris, priešingai, okupacija ir 
paremtas, komunistai, kaip 
šaltu vandeniu apipilti, ir tų 
kalbų nesakė.

Pertvarkė Valstybės 
Departamentą

Prez. Trumanas, pasirašęs 
valstybės departamento per
organizavimo bilių, nusiuntė 
senatui nominuoti to depar
tamento patarėjus.

John E. Peurifoy ir Dean 
Rusk paskirti valstybės pa- 
sekretorių pavaduotojais, o 
W. Walton Butterworth, Ed
ward G. Miller, John D. Hic
kerson, George C. McGhee ir 
George W. Perkins buvo pa
kelti į sekretoriams padėjė
jus.

Paprašė melstis 
už taiką

Prez Trumanas mirusiųjų 
atminimo dienoje, pirmadienį, 
prašė amerikiečius melstis už 
pastovią taiką. Prezidentas 
pareiškė, kad pasaulis galės 
pasiekti taikos tik su Dievo 
pagalba. Malda yra didžiau
sia jėga, kurios žmonija turi 
neužmiršti šią kritišką va
landą.

Karaliaučius, bolševikų pa
krikštytas Kaliningradu, yra 
padarytas sovietų didžiausiu 
atsparos punktu Baltijos pa
krašty, rašo lenkų “Nowy 
Swiat.” Miestas guli griuvė
siuose. Bet mieste ir jo peri
ferijoj yra jau prigrūsta per 
200,000 mongolų. Tai yra so
vietų aristokratija — valdi
ninkai, karininkai ir kiti iš
rinktieji. Šitos masės sovie
tiškosios aristokratijos kul
tūros lygis, kaip rašo laikraš
tis, tačiau yra nepaprastai 
žemas.

Vokiečiai iš šio krašto be
veik visai išnykę. Lietuviai,

KONFERENCIJA KRYŽKELĖJE
Paryžiaus konferencijoje 

vakarų sąjungininkai buvo 
pasiūlę Vokietijos suvieniji
mo klausimą spręsti, Bonnos 
konstituciją pagrinde padė- 

tiją prijungti prie Bonnoje 
paskelbtos Vokietijos federa
linės respublikos, šitą suvie
nytos Vokietijos valstybę tu
rėtų prižiūrėti keturių sąjun
gininkų sudaryta taryba.
s Įtemptai pasaulis laukė 
rusų atsakymo, šias eilutes 
rašant, tas atsakymas jau 
buvo duotas. Vyshinskis visą 
vakariečių planą atmetė, pa-

- prancūzų dik
tatas, norimas primesti sovie
tams ir vokiečių tautai.

Vakariečiai griežtai, bet 
atsargiai ir santūrai pasisa
kė dėl Vyshinskio atsakymo.

KAS NAUJO ŠLj SAVAITĘ
• Garsusis Rytprūsių gauleiteris Erich Koch tik dabar 

susučiuptas. Jam pasisekė nuo karo pabaigos iki dabar iš
sislapstyti britų zonoje, dirbant pas ūkininkus. Manoma, kad 
šis nacių aukštas pareigūnas bus! išduotas rusams teisti, nes 
jis okupacijos metu buvo Hitlerio komisaras Ukrainai, kur 
padarė daug nusikaltimų.

• Eislerio žmona, paleidus anglų teismui jos vyrą, pa
prašė Amerikos valdžią išleisti ją iš Amerikos, kad ji ga
lėtų vykti pas vyrą.

• Amerikos Kongrese įvyko labai aštrių pasisakymų 
prieš anglų teismą dėl Eislerio paleidimo. Kai kurie sena
toriai anglų teismą pavadino prokomunistiniu, o senatorius 
Wherry (R-Ind.) pasakė: yra dėmesio vertas dalykas, kad 
Eisleris asilio teises gavo tokiame krašte, kuris iš mūsų 
bilijonus gavo kovai su komuniszmu.

• Britų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dvi 
anglų pasiuntinybės Maskvoje tarnautojų žmonos, kurios 
buvo rusų kilmės ištekėjusios už anglų, dingo. Trečia, per
sekiojama NKVD agentų, nusižudė.

• Anglų vyriausybė atsisakė duoti vizas dviem ru
sams, kurie turėjo vykti į Londoną papildyti rusų repatria
cijos komisiją. Anglai pareiškė, kad šis “papildymas” re- 
patriacinės komisijos, keturiems metams praėjus po karo, 
atrodo įtartinas.

• Japonijos karalius Hirohito aplankė Nakasakį. Tai 
miestas, kuris buvo sugriautas atominės bombos 1945 m.

• Sovietai, betrukdydarni Amerikos ir Anglijos sveti
momis kalbomis siunčiamas radijo transliacijas, trukdo ir 
savo audiciją užsieniui iš Maskvos. Vokiečių kalba, pavyz
džiui, jų siunčiamų transliacijų visai būna negirdėti dėl jų 
pačių trukdymų.

• Vokiečių maršalai Rundstedt ir Strauss paleisti iš 
anglų belaisvės. Dėl blogos sveikatos, jiems nebus keliamos 
jokios bylos, kaip karo nusikaltėliams.

• Ateina 1950 metai, kurie Katalikų Bažnyčios yra 
šventaisiais paskelbti. Popiežius ragina pasaulio katalikus 
tais metais, kas gali, aplankyti Romą.

• Buenos Aires leidžiamas vokiečių kalba pronaciškas 
laikraštis “Der Weg” uždraustas į U. S. zoną Vokietijoje.

• N. P. Davis paskirtas Amerikos pasiuntiniu į Veng
riją.

• Buvęs krašto apsaugos sekretorius Forrestal palai
dotas gegužės 25 d. Laidotuvėse dalyvavo prezidentas Tru
manas ir buvęs prezidentas Hooveris.

• Komunistai Lenkijoje nuteisė vyskupą K. Niemiera 
šešiems metams kalėti.

• Atstovų rūmai atmetė pasiūlymą pakelti visų kari
ninkų algas. Pritarta tik eiliniams pakelti atlyginimą.

• Prie Burr Oak (Kan.) nukrito lėktuvas ir užsimušė 
penki keleiviai.
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latviai ir estai — tikros mon
golų respublikos, šių Baltijos 
kraštų gyventojai dideliais 
tempais naikinami. Kiekvie
nus metus daugybė jų išveža
ma į tolimus sovietų kraštus, • 
kur jie paskiriami sunaikini
mui. Nei vienam iš šių nelai
mingųjų neduodama leidimo 
parvykti į savo kraštą nei 
vienai valandai. Karaliaučius, 
Klaipėda ir Ryga — tai viena k 
ištisa sovietų karinių bazių 
grandinė. Iš čia gręsia pavo
jus ir kitiems Europos kraš
tams.

Karaliaučius šiandieną — 
tikras mongolų miestas.

E. Bevinas pareiškė, kad vo
kiečiai ir vokiečių tauta Bon
noje atliko tai, ko ir nori so
vietai, pagal Vyshinskio iš
vedžiojimus. Vyshinskis kal
ba apie valdžios pervedimą 
vokiečiams — Bonnoje tai su
tarta, jis kalba apie laisves 
Vokietijai — Bonnos konsc- 
titucijoje tai yra.

Achesonas šaltai ir rezer
vuotai pareiškė, kad jį maž
daug nustebino Vyshinskio 
pasiūlymas.

—Prezidentas Trumanas 
sąyo. jachLs^AWilliam^burg’’ 
buvo nuvylė Į'Patuxen, Md., 
kur jis praleido savaitgalį. 
Sekmadienį prezidentas buvo 
jau Anapoly, o pirmadienį 
dalyvavo mirusiųjų pagerbi
mo iškilmėse.
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Z. Andžejauskiene

KAD MOKĖČIAU
Kad mokėčiau aš nupiešti
Sielos skausmą spalvomis,
Tai jų tonai, ryškūs, griežti,
Gal nustebintų akis.

Skrajūnas

AR KRIKŠČIONYBE BANKRUTUOJA?

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

KONFERENCIJOS
KARO STOVIS!

Neseniai šitoje vietoje rašėme apie paktus. Paktai, 
paktai ir paktai — skambėjo žmonijos sąmonėje. Paktais 
pasaulis buvo taip užsiėmęs, kad apie konferencijas jau nei 
neprisimindavo. O konferencijos juk pirmesnis ir artimes
nis dalykas šių dienų pasauliui. Teheranas, Jalta, Potsda
mas, San Francisco, Maskva, Londonas, Paryžius ir vėl Pa
ryžius — tai vis konferencijos. Jau nekalbant apie New 
Yorko Lake Success konferencijas. Konferencijos, konfe
rencijos ir konferencijos!

Kad mokėčiau aprašyti 
Širdies gėlą raidėmis, 
Gal pasaulis išskaitytų 
Ir suprastų mane jis.

Kad mokėčiau garsiai šaukti,
Tai pasaulis sužinotų,
Kaip sunku prieš audrą plaukti 
Upeliu siauru, vingiuotu...

Kad mokėčiau apsakyti, 
Be tėvynės kartų jausmą, 
Gal suprastų vieni, kiti 
Sielos, širdies mano skausmą...

BALTIEČIU MEMORANDUMAS
Jo Ekscelencijai
Dr. Herbert Evatt,
UN Trečiosios Generalinės 
Asamblėjos Prezidentui,

Ko norėjo šitos konferencijos? Taikos! Ką davė šitos Flushing Meadows, 
New York.

(Vertimas)
Ponas Prezidente:

Bekovodami už savo pažeisto 
suverenumo atsteigimą, estai, 
latviai ir lietuviai per savo re
prezentacinius politinius orga
nus užsieniuose pakartotinai 
apeliavo į Didžiųjų Demokratijų 
vyriausybes ir į Jungtines Tau
tas padaryti galą Rusijos gink
luotų jėgų ir politinio aparato 
okupacija. Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, ir, atitinkant 1949 m. 
sausio 1 d. Jungtinių Tautų De
klaracijoje įkūnytiems Atlanto 
Čarterio ir UN Čarterio dės
niams, atsteigti suverenines tei
ses ir savivaldą Baltijos tau
toms, kurioms šios teisės buvo 
varu atimtos.

Tvirtai pasiryžusios priešintis 
pavergimui, ir padrąsinamos 
Antrojo Pasaulinio Karo metu 
kovojančių Demokratijų pada
rytų pasižadėjimų, Baltijos tau
tos narsiai priešinosi naciška
jam okupantui ir turėjo nepro
porcingai didelį žmonių ir resur
sų nuostolių dėl Vakarų Demo
kratijų reikalo. Pasyvus ir ak
tyvus pasipriešinimas prieš tam
sios agresijos ir priespaudos pa
jėgas Baltijos valstybėse tebe
vyksta ligi šiandien.

Baltijos tautos, su kitomis ci
vilizuotomis tautomis, buvo pa
tenkintos kai JT Generalinė 
Asamblėja Paryžiaus sesijoje 
priėmė Universalinę Žmogaus 
Teisių Deklaraciją ir Konvenci
ją Genocido Nusikaltimui Išveng 
ti ir Nubausti. Deja, mes dide
liu skausmu pažymime, kad šie 
tarptautiniai įstatymai neturėjo 
jokios įtakos Sovietų Rusijos po
litikai okupuotose Baltijos Res
publikose. Faktinai, po Pary
žiaus įstatymų išleidimo ir po 
mūsų vėliausios apeliacijos, da
tuotos 1948 m. spalių 20 d., ku
rią Jūsų Ekscelencijai 1948 m. 
spalių 28 d. įteikė Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos ministerial ak
redituoti prie šv. Jokūbo Rūmų, 
— Sovietų Rusijos okupacinis 
režimas sustiprino visišką pa
grindinių žmogaus teisių nustel
bimą ir pagreitino fizinio ir mo
ralinio genocido tempą Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Sovietų 
Rusijos okupacinis režimas atė
mė iš Baltijos valstybių visas 
civilines ir viešąsias teises. Jis 
radikaliai naikina jas skerdynė
mis ir metodiškais trėmimais į 
vergų darbo stovyklas Šiaurės 
dykumose, kad ten nelaiku mir
tų iš nuovargio ir badu marini
mo.

Nuo 1948 m. pavasario, sovie
tų valdžia pagreitino likvidaciją 
provincijos ūkininkaujančių gy
ventojų, kurie sudaro stambiau
sią klasę ir atsparą Baltijos val
stybėse. Priverstina kolektyvi
zacija ir pakartojami “valymai” 
vykdomi kas kart didėjančiu į- 
tužimu nuo 1948 m. vasaros, at
spindint tarptautinį įtempimą.

Religinis gyvenimas okupaci
nio režimo yra varu varžomas. 
Vėliausi pranešimai pareiškia, 
kad, iš Lietuvos Romos Katalikų 
Bažnyčios šešių vųyskupijų 
prieš - okupacinių vienuolikos 
vyskupų, tik vienas beliko, kad

konferencijos? Karo stovį pasaulyje! Giliausia prasme karo 
stovį. Okupacinių armijų didinimas nugalėtuose ir sugriau
tuose kraštuose po ketverių “taikos” metų, laivynų, oro pa
jėgų ir žemyno kariuomenių milžiniškas formavimas ir 
ginklavimas, milžiniška kova dėl laboratorinių ginklų pa
slapčių — juk tai ne ramios taikos, o karo ženklai. O pak
tai? Kariniai paktai. Jie taip pat ne taika kvepianti daly
kai. Tai ketverių metų konferencijų rezultatai.

Kas šitas konferencijas privedė prie bankroto? Krem
lius! Ko Kremlius norėjo šitose konferencijose? Laimėti ir 
“suvirškinti” savo partnerių pajėgumą, nusistatymus, sie
kimus, taktiką ir metodus. Ko Kremlius iš viso nori? Suim
ti visą pasaulį į savo rankas! Suimti ir jį visą paversti vie
na didele vergų stovykla, kokia ji yra dabar Sovietų Są
jungoje. Visos žmonijos visą nuosavybę, imtinai kiekvieno 
atskiro žmogaus gyvybe, suimti į vieno despoto rankas, o 
paskui, už malonę, kad leidžiama ta^yvybe naudotis, ma
sės propagandistų turi glušinti pasaulį, kad, štai, turime 
jau bolševikų sukurtą rojų visame pasaulyje. Taip, kaip So
vietų Sąjungoje dabar!

SUGAIŠTA DAUG LAIKO
Kodėl vakarų pasaulis tiek daug brangaus laiko gai

šino konferencijose, sėdėdami už vieno stalo su tokius bai
sius kėslus turinčiais Kremliaus despotais? Vakarų kultū
ros, tikrosios kultūros, diplomatas nepajėgus buvo tikėti, 
kad Kremliau^-am^nės gali būti told, koki jie .yra. Tai vie
nutėlis atsakymas. Kultūringas diplomatas nepajėgė tikėti 
net ta visa realybe, kuri yra sukurta Sovietų Sąjungoje. 
Garsusis Mykolaičikas, kuriam, rodosi, jau galima buvo 
“tikėti” tuo, kas ten yra, ir tas nepajėgė visko įsivaizduoti 
ir nuvyko bendradarbiauti su Kremliumi. Jo laimė, kad jis 
vis dėlto pajėgesnis už kitus greičiau “įsitikinti,” kitaip — 
su juo būtų atsitikę, kas atsitiko su profesorium Benešu, 
kurs ir gi nuvyko “bendradarbiauti.”

Prieš penkeris metus nuo bolševikų teroro pabėgęs ei
linis galvojąs žmogus jau tada šių dienų pasaulinę padėtį 
aptarė lygiai taip, kokia ji šiandieną yra. Bet vakarų dip
lomatai tuo netikėjo. Jie nuoširdžiai netikėjo. Dėl to daug 
laiko truko, kol jie nuo konferencijų perėjo prie paktų. 
Paktas tai jau ne “netikėjimo,” o instinkto reikalas. Masių, 
tautos, tautų instinkto reikalas! Gal elegantiški diplomatai 
ir mažiau šito instinkto turi, bet masės, tautos — jos dau
gumoje pergyvenusios rudąją vergiją, jos gyvai jaučia ir 
raudonosios vergijos pavojų. Jos privertė ir elegantus dip
lomatus nuo konferencijų pereiti prie paktų.

KREMLIUI NEPATIKO
Tarp konferencijų ir paktų Kremlius žaidžia. Kai apie 

paktus dar nieks nekalbėjo, Kremlius tiesiog triumfavo. 
Konferencijos — tai jų propagandos tribūnos. Iš konferen
cijų salių keturis metus varė jie bolševikinę propagandą. 
Per viso pasaulio atidarytus radijo priimtuvus, per viso pa
saulio spaudą. Kai vakarai perėjo prie paktų, Kremliui ne
patiko, ir jis paprašė vakariečius grįšti vėl prie konferen
cijų. šitie paklusniai pasiūlymą priėmė ir. susirinko vėl į 
Paryžių.

Kremliui labai nepatiko du paskutinieji paktai, būtent, 
Atlanto ir Vokietijos federalinės respublikos įkūrimo “pak
tas.” Ypatingai šis paskutinysis. Mat, Stalinas dar puikiai 
atsimena 1941 metus, kai per tris savaites vokiečiai atsi
dūrė prie Maskvos. Jis taip pat netiki tuo, nors jis pasau
liui tai skelbia, kad vokiečius nuo Maskvos atstūmė jo rau
donoji armija. Stalinas puikiai žino, kas būtų atsitikę ta
da, jei koviečiams prieš akis tuomet būtų buvus tik Maskva. 
Štai dėl ko jis vėl susikvietė vakariečius į Paryžių. Čia jo 
Vyshinskis jau antrą konferencijos dieną pradėjo nuo to, 
kad reikai mesti vokiečių respublikos kūrimas prie Rheino, 
geriau ją kurti Berlyne, kuris tirštai apsuptas raudonųjų 
divizijų. Net ir važiuoti į Berlyną vakariečiams leido, kad 
šitie nepasakytų, kaip gi mes tą respubliką Berlyne steig
sime, jeigu jūs prie Berlyno privažiuoti neleidžiate.

Kuo baigsis ši konferencija? Tuo, kuo baigėsi visos ki
tos konferencijos su Kremliaus despotais. Kuo baigsis iš 
viso šių dienų žaidimas? Trečiu pasauliniu karu, jei Rusija 
nepajėgs pati nusikratyti Stalinu, kuris tiek daug jos krau
jo išliejo. Viltys iš šių konferencijų, jeigu kur nors pasauly 
yra žmonių, kurie tokiomis viltimis gyvena, yra nieku ne
pagrįstos. Su aukštų kvalifikacijų tarptautiniais nusikal
tėliais niekas taikos nepasieks, nes to neleidžia įvykdyti ir 
vykdomi nusikaltimai, už kuriuos atsakomybės bijosi tie, 
su kuriais šiandieną tariamasi. Nuerenbergo prejusdikcija 
verčia juos iki paskutinio kraujo lašo laikyti savo rankose 
jėgą, saugojančią juos nuo patraukimo atsakomybėn.

E. Urbonas

Neseniai tūlas Europos di- daugiau leidžiama daryti įta- 
plomatas pareiškė, kad krikš- kos į politiką, kitą kartą į 
čionybė bankrutuoja. Jam tas ekonominį bei socialį gyveni- 
taip aiškiai atrodė, kad ne-]mą, bet niekuomet nebuvo u- 
reikalavo jokių įrodymų. Jo niversalus tų principų priė- 
krašto ir kitų kraštų tokia mimas ir tikras gyvenimas 
padėtis, kad pilniausiai pa- [sulig jais. Ir tikrai buvo lai- 
teisina jo nuomonę. Kaip dau- ■ kai, kuomet daugiau ar įna
gėlis pasaulyje idėjų kyla, žiau buvo einama prie tų da- 
pagyvena kai kurį laiką savo į lykų ir padėtis keitėsi geriau 
žydėjimo laikotarpį, paleng-Įar blogiau proporcionaliai 
va nustoja savo praktiškos j nuo to, ant kiek arčiau ar to- 
vertės ir eina tik į istorijos liau buvo artinamasi prie 
rekordus, tai gal taip pat ir krikščionybės idealų, 
krikščionybė jau atgyveno Tas> kas tiesa su g0. 
savo amžių ir daugiau jokios cialėmis grupėmis, yra visai 
Įtakos nebedaro į visuomeni
nį gyvenimą ir eina tuo pa-l 
čiu keliu?

Krikščionybė negalėjo ban
krutuoti dėl paprastos prie
žasties, kad krikščionybės 
principai nebuvo nuoširdžiai 
bandomi praktiškame gyve
nime, bent platesniame maš
tabe. Jeigu Kristus, krikščio
nybės Kūrėjas, būtų pasakęs, 
jei tą ir tą padarysite, tai tą 
ir tą atsieksite ir jei tas bū
tų buvę padaryta ir neatsiek
ta ,tai tuomet galima būtų 
pasakyti, kad krikščionybė 
bankrutuoja. Bet, jeigu kri
kščionybė niekur visuotinai, 
nuoširdžiai ir pilnai nebuvo 
bandoma, o tik dalinai ir ne
tobulai, tai nestebėtina, kad 
neatsiekta patenkinamų re
zultatų ir kuo toliau tolina
mas! nuo krikščionybės prin
cipų, tuo giliau prendama į 
bedugnę.

Jeigu visi žmonės priimtų 
krikščionybę pilnoje jos pil
numoje ir bandytų gyventi 
sulig ja, tai tuomet tikrai su
silauktume ramybės ir suly
ginamosios laimės. Jeigu viso 
pasaulio žmonės bent vieną 
dieną pamėgintų praktikoje 
pritaikyti krikščionybės mo-

Tas, kas yra tiesa su so-

iš pirmykščių 1,646 Lietuvos ka
talikų kunigų mažiau kaip pusė 
tebėra krašte, ir kad daugiau 
pusės 1,202 katalikų bažnyčių 
buvo prievarta uždarytos. Be
veik nebeliko protestantiškų 
bažnyčių. Krikščioniškojo tikėji
mo persekiojimas protestantiš
kose Latvijoje ir Estijoje veik 
nieku nesiskiria nuo padėties 
Lietuvoje.

Mūsų tautos sveikina neseniai 
JT Ekonominės ir Socialinės Ta
rybos parodytą susidomėjimą 
Rusijos priverstino darbo sto
vyklomis (“Gulagais”). Milijo
nai rusų ir šimtai tūkstančių es
tų, latvių ir lietuvių kęnčia kan
kinių likimą ir mirtį nelaiku šio
se stovyklose.

Mes šiltai užgiriame UN Ge
neralinės Asamblėjos Delegaci
jas, kurios parėmė katalikų ir 
protestantų dignitorių sąmonin
go persekiojimo tyrinėjimą Ven
grijoje, Bulgarijoje ir kitose so
vietų dominuojamose šalyse. 
Mes esame dėkingi Delegacijoms, 
kurios susirūpino palaikyti pa
grindines žmogaus teises seniau 
buvusiose nepriklausomose vai- kslą visoje pilnumoje ir ban- 
stybėse. Betgi dar baisesnė būk- dytų gyventi sulig jos prin- 
lė Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je neturėtų būti ignoruojama.
Raitijos tautų šiandieninė būklė 
patiekia tragiškiausią ir drama
tiškiausią žmogaus vertingumo 
pažeminimo ir genocido pavyz
dį.

Gausūs patikrinti daviniai 
apie aktualę padėtį mūsų oku
puotose tėvynėse yra prieinami 
ir bus patiekti atitinkamų JT 
organų dispozicijai.

Mes prašome Jūsų Ekscelenci
ją pasvarstyti ir duoti eigą šiam 
skundui ir apeliacijai, bet mūsų 
ankstyvesniems skundams ir pa
reiškimams, kurie .pavaizduoja 
Sov. Sąjungos vyriausybės vyk
domą genocido nusikaltimą, pa
žeidžiant UN Čarterio, Univer
salinės Žmogaus Teisių Deklara
cijos ir Tarptautinės Teisės ben
drai raidą ir dvasią. Mes ragina
me kompetentingus JT organus 
patyrinėti būklę Baltijos valsty
bėse, pasiremiant prieinamais 
informacijos šaltiniais, ir pastu
dijuoti taikytas priemones, kad 
atsteigus teisę ir tvarką, baigus 
neteisėtą Sov. Rusijos okupaci
ją ir sustabdžius neapsakomą 
genocido klaikumą Baltijos res
publikose.

Leiskite mums priminti JT na
riams valstybėms, kad dabartinė 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos o- 
kupacija yra tiesioginė pasekmė 
negarbingųjų Ribentropo - Mo
lotovo paktų iš 1939 m. rugpiū- 
čio ir rugsėjo mėn., kurie pada
lino'Lenkiją ir Baltijos valsty
bes tarp naciškos Vokietijos ir 
sovietinės Rusijos. Tuo tarpu 
kai šio sąmokslo prieš Taiką ir 
Žmoniškumą vokiškieji nariai 
buvo vertai nubausti už savo nu
sikaltimus, antrasis šių nusikal
timų partneris ir dalininkas, So
vietų Sąjunga, dar tebesinaudo
ja savo piktai įgytu grobiu Bal
tijos valstybėse.

Estijos vardu:
Estijos Tautinė Taryba,

A. Rei, Pirmininkas
H. Maandi, Gener. Sekret.

Latvijos vardu:
Vysk. J. Rancans, 

Latvijos Centrinės Tarybos 
Pirmininkas.

cipais, tai tą dieną daug gy
venimo problemų, kurios sle
gia žmoniją, žymiai sumažė
tų. Teisybė, visi kentėjimai 
bei mizerijos nepasibaigtų 
(Krikščionybė negarantuoja 
panaikinti visas nelaimes, 
paeinančias iš puolusios žmo
gaus prigimties ir mirtingu
mo), bet žemiškas gyvenimas 
turėtų netolimą panašumą į 
rojaus gyvenimą. Svajonė gi 
padaryti žemėje rojų be pri
taikymo krikščionybės prin
cipų prie painių gyvenimo 
problemų, yra svajonė, kuri 
niekuomet nebus įvykdyta. 
Deja, šiandien daugelis pa
saulio valdovų ir galvotojų 
gyvena ta tuščia svajone ir 
tad nestebėtina, kad jų visos 
pastangos pasibaigia dar di
desne betvarke ir nusivylimu.

Iš to aišku, kad ne krikš
čionybė yra kalta dėl tų vi
sų suiručių, bet Europos 
žmogus, kuris nepasistengė 
gyventi sulig tais principais. 
Yra neužginčijamas faktas, 
kad nuo Kristaus laikų nė 
vienas politinis vienetas visa 
širdimi nebandė pilnai priim
ti krikščionybę ir sulig jos 
programų tvarkyti visuome
ninį gyvenimą.

Tiesa, krikščionybės eros 
bėgyje buvo valstybės, kurios 
net save vadinosi krikščioniš
komis valdžiomis ir jos ban
dė tuos principus taikyti 
praktiškame gyvenime, dau
giausiai formaliai, bet toli 
gražu nebuvo visuotinas ir 
nuoišrdus išbandymas tų 
principų. Vienu kartu buvo

Janis Celmš, 
Latvijos Tautinės Tarybos 

Pirmininkas.
R. Liepiąs, 

LTT Užsienio Tarybos 
Tarnybos Viršininkas.

Lietuvos vardu:
Prof. M. Krupavičius, 

Vyr. Lietuvos Išlaisvin. 
Komiteto Pirmininkas

V. Sidzikauskas, 
Lietuvos Vykd. Tarybos 

Pirmininkas.

kitaip su pavieniais asmeni
mis ar net su mažesnėmis 
bendruomenės grupėmis. Yra 
pavieniai asmenys, ar tai bū
tų vyrai ar moterys, kurie 
krikščionybę priėmė visa šir
dimi bei rimtumu ir sulig jos 
principais griežtai bandė 
tvarkyti savo gyvenimą. Re
zultatai iš to buvo tiesiog 
triumfališki ir grandioziški. 
Tuos asmenis mes vadiname 
šventaisiais. Jų gyvenimas 
puošia visų amžių Bažnyčios 
istorijos lapus. Jie gerai su
prato, kuomi aktualiai krikš
čionybė yra, kad tai yra įran
kis, kurios tikslas yra per
dirbti arba tiksliau sakant, 
sudievinti žmogaus prigimtį. 
Krikščionybė garantuoja su
dievinti žmogaus prigimtį, jei 
jos principai bus įvesti į prak 
tišką gyvenimą. Krikščionybė 
negarantuoja tų rezultatų, jei 
tie principai bus įvesti tik da
linai ar net blogai išaiškinti.

Šventieji krikščionybę pri
ėmė visa širdimi ir ji juose 
pražydo visoje savo didybėje 
ir gražybėje. Jie pasidarė 
tuomi, kuomi krikščionybė 
garantavo jos padarysianti, 
viršžmogiais pilnoje to žo
džio prasmėje. Jie pasidarė

tikrais žmonėmis, daugiau 
žmonėmis, negu kiti, iš kurių 
vienok tryško dievystės spin
duliai. Jų darbai nemirė su 
jų gyvenimu. Jų darbai atsi- 
šviečia tuose žydinčiuose Eu
ropos miestuose, kurie dažnai 
išaugo neprieinamose girio
se, tose mokyklose bei uni
versitetuose, iš kurių platino
si apšvieta, tose ligoninėse ir 
prieglaudose, kur atrado pa
lengvinimą nuo kūno ir dar 
labiau dvasinių negalių, viso
je eilėje labdaringų įstaigų, 
kurios suteikė prieglaudą ne
laimėje esantiems, tuose vie
nuolynuose, kur asmenys at
sižadėję pasaulio ir savęs, aš
triausioje atgailoje ir maldo
se praleidžia visą savo gyve
nimą ne tiktai, kad save iš
ganyti, bet, kad būtų jūsų ir 
mano siela išganyta.

Jų dvasia ir darbai pasilie
ka ilgiems amžiams, palai
mindama žmoniją savo šil
tais paguodos bei sustiprini
mo spinduliais ir tarnauda
ma, kaipo išganingas raugas 
negaliojančios žmonijos per
dirbimui. šventieji tikrai bu
vo didelės asmenybės ir jų di
dybės šaltiniu buvo krikščio
nybė. Kituose, ar tai būtų pa
vieni asmenys, ar tai dides
nės ar mažesnės soicalės gru
pės, krikščionybė daro įtakos 
ant tiek, ant kiek ji yra pri
imama. Deja, priklausyti 
krikščionybei reiškia ne tą 
patį, ką būti krikščioniu. Bū
ti krikščioniu reikia priimti 
pilnai jos mokslą ir griežtai 
gyvento sulig jo. Jeigu tik to 
nebus, tai griovimo bei suge
dimo elementai skverbiasi į 
tą organizmą ir daro jį nega
liojančiu.

Taigi, visų šių dienų krizių 
bei nelaimių šaltinis glūdi ne 
krikščionybėje, bet tuose 
žmonėse, kurie tą krikščiony
bę išpažįsta, bet negyvena 
sulig ja.

(Bus daugiau)
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SUKAKTIES APMASTYMAS
Keturių metų nuo karo pa

liaubų pasirašymo sukakties 
proga vokiečių spauda vie
naip ar kitaip paminėjo ne
tolimą praeitį, Hitlerio lai
kus, praėjusį karą. Dabar vi
si be išimties vokiečiai smer
kia nacionalsocializmą, pri- 
vedusį kraštą prie tokio 
liūdno galo, gailisi bepras
mingų aukų, sugriautų mies
tų. Už visas tas negeroves 
kaltė, paprastai, suverčiama 
vienam Hitleriui ir jo arti
miesiems bendradarbiams, o 
visa vokiečių tauta, atrodo, 
čia lyg nieko dėta; ji tik ne
laiminga beprotiškos idiolo- 
gijos auka.

Išdėstę savo vargus, sun
ku dabartinį gyvenimą, pa
prastai, šaukiasi demokrati
jų supratimo, jų kilnumo, 
reikalauja žmoniškumo. Esą, 
jau gana korimų, šaudymų, 
kalinimų, gana priespaudos; 
atgaila jau padaryta, nuodė
mės atpirktos, vokiečių tau
ta vėl turi grįžti į gyvenimą, 
į pasaulio tautų bendruome
nę, kaip lygus ir pilnateisis 
narys. Jeigu kas Vokiečiams, 
dėl jų nusiskundimo okupa
cijos kietumu primena, kaip 
jie elgėsi užkariautuose kraš
tuose, jie turi labai būdingą 
atsakymą: “Mes tai jau esam 
blogi ir už tai apkaltinti, bet 
jūs gi esat kilniaširdžiai de
mokratai, dėl to jums nepri
dera taip daryti, kaip mes 
darėm.”

Suprantama, kad po karo 
vokiečiams buvo labai sunku 
gyventi, negalima jiems pa
vydėti gerėjančios būklės, vi
sai suprantami jų norai kuo 
greičiau prikelti savo kraštą 
iš griuvėsių. Reiktų džiaug
tis kiekviena pastanga kuo 
greičiau užgydyti žaizdas, 
nes tai yra naudinga visam 
pasauliui. Tačiau kai vokie
čių tautą imi lyginti su kito
mis šiame kare nukentėjusio
mis tautomis, nenorom pa
junti skaudžią neteisybę. Kai 
pabaltietis, lenkas, vengras

ar rumunas daro sukakties 
proga tokius pat apmąsty
mus ir lygina savo tautų da
bartinę būklę ir vargus su 
vokiečių padėtim ir vargais, 
padaro karčią išvadą — nėra 
pasauly teisybės.

Visų pirma pasigendama 
nuoširdaus savo kalčių prisi
pažinimo, toli netikslia nuo
dėmių sąskaita. Vokiečiai, 
paprastai, skundžiasi tik 
jiems Hitlerio režimo ir karo 
padarytais nuostoliais, bet 
labai nenorom ir prabėgom, 
pamini jų padarytas kitoms 
tautoms skriaudas. O tos 
skriaudos yra tokios didelės, 
vokiečių nusikaltimas prieš 
tas tautas yra taip sunkus, 
kad jų negalima pamiršti. 
Dėl jų rytų tautos ir dabar 
tebekenčia, tebežūsta. Vokie
čiai jau galvoja apie savo 
valstybės atstatymą, o rytų 
tautos dar tebeveda mirtiną 
kovą už būti ar nebūti. Toji 
jų kova yra vokiečių sukelto 
karo tąsa.

Kad karą pradėjo Vokieti
ja, to niekas šiandien negin- 
čyja, nei patys vokiečiai. 
Taip pat neteisybė, jeigu už 
tai kaltinamas tik vienas 
Hitleris. Reikia tik atsiminti, 
kad Hitleris į valdžią atėjo 
legaliu keliu, per laisvus, de
mokratiškus rinkimus. 1933 
metais Hitleris Vokietijos 
prezidento Hindenburgo bu
vo pašauktas užimti kancle
rio vietą, kaipo gausiausios 
reichstage partijos atstovas. 
Taigi pati tauta padėjo Hit
leriui paimti į savo rankas 
valdžią, už tai ji turi jausti 
ir atsakomybę bei kaltę dėl 
valdymo pasekmių.

J. Juragis
(Bus daugiau)
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VLIKo ATSTOVAI IŠVYKO EUROPON PASITARIMAI Seni ir nauji “Amerikos" rėmėjai
New York (LAIC) — Ge

gužės 25 d. 1:30 vai. popiet iš 
La Guardia aerodromo iš
skrido Londonan VLIKo pir- 
min. Msgr. Mykolas Krupa
vičius ir VLIKo Vykd. Tary
bos pirm. Vacys Sidzikaus
kas.

Aerodrome įvyko spaudos 
konferencija. Svečius išlydė
ti atvyko gražus būrys lietu
vių, jų tarpe Lietuvos Gen. 
Konsulas J. Budrys, ALT na
riai Msgr. J. Balkūnas, Alena 
Devenienė ir J. B. Laučka; 
Danielius Averka, New Yor- 
ko Tarybos sekretorius; L. A. 
I. C. direktorius adv. K. R. 
Jurgėla ir sekr. Mar. Kižytė; 
BALF pirmin. pareigas einąs 
Juozas Boley, BALF reikalų 
vedėjas P. Minkūnas, gen. J. 
Černius, kun. J. čekavičius, 
kun. Pakalniškis,' kun. Bur
kus, Barbara Darlys, Vincė 
Jonųškaitė, Jurgėlų ir Lauč- 
kų šeimos.
VLIK atstovai padarė jungti

nį pareiškimą spaudai
“Lietuvos tauta tebesiprie- 

šina prieš sovietinę tironiją, 
Ribbentropo su Molotovu da
lybų ant jos užkrautą. Lietu
vos pogrindinė rezistencija, 
tiek ginkluota, kaip ir pasyvi, 
įgyja daugiau jėgų nepaisant 
rusų vykdomų represijų klai
kumo ir genocido. Ne tik tas, 
betgi efektingas ryšys palai
komas su panašiais rezisten
ciniais sąjūdžiais Latvijoje, 
Lenkijoje, Estijoje ir Ukrai
noje.

“Gyvenimo sąlygos po ru
sų okupacija yra nepalygina
mai žiauresnės Baltijos vals

tybėse — kurias Rusija deda
si aneksavusi — negu Lenki
joje ar kituose satelitų kraš
tuose. Giliai įsišaknėjusi Lie
tuvos katalikybė nustebino 
rusus savo stiprumu, besi
priešinant prieš priverstiną 
sovietinimą ir ginkluotą be
dievybę. Pavergtos tautos 
kala stiprią grandį, kad ben
dromis pastangomis laimėjus 
sau išsilaisvinimą. Mes buvo
me maloniai patenkinti pa
stebėję tokią pat nuotaiką 
tarp okupuotųjų tautų vadų 
tremtyje, su kuriais mes tu
rėjome progos aptarti mums 
bendras problemas.

“Mes tikime, kad artimoje 
ateityje mūsų kankinė tauta 
susilauks balso tarptautinia
me forume. Mes grįžtame 
Europon pranešti mūsų tau
tai per pogrindžio šaltinius ir 
padrąsinti tautiečius tęsti 
karžygišką kovą už Lietuvos 
laisvę.”

V. Sidzikauskas padarė il
gesnį pranešimą apie savo įs
pūdžius. Paprašytas tarti pa
skutinį žodį, Msgr. Krupavi
čius pasakė: ^‘Lietuvių tauta 
kovos ligi paskutiniųjų už iš
silaisvinimą.” Koresponden
tams paklausus ar numato
ma kitokia išsilaisvinimo 
priemonė apart karo, VLIKo 
pirmininkas atsakė: “Taip— 
tvirtas žodis iš Washingto- 
no!”

Netrukus po to milžiniškas 
AOA lėktuvas pakilo į padan
ges ir pasuko į šiaurės rytus, 
lydimas lietuvių laiminimų, 
maldų ir vilčių.

WASHINGTONE
ALT — 1949 m. gegužės 

17-21 d. Washingtone įvyko 
svarbūs pasitarimai Lietu
vos valstybės laisvinimo ir 
lietuvių tautos reikalais. Da
lyvavo Lietuvos įgaliotas mi- 
nisteris JAV p. Žadeikis, Pa
siuntinybės attache J. Kajac- 
kas, Liet. Gen. Konsulas New 
Yorke J. Budrys, Liet. Kons. 
Chicagoj P. Daužvardis, Vyr. 
Liet. Išlaisvinimo Kom. pir
min. M. Krupavičius, Liet.' 
Vykd. Tarybos pirm. V. Si
dzikauskas ir ALT vykd. ko- 
mit. nariai: L. šimutis, Dr. 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla.

Konstatuota visų pasitari
mo dalyvių vienoda pažiūra 
į gyvenamąjį politinį momen
tą ir nustatytos veiklos gai
rės artimiausiai ateičiai.

Be ministerio P. Žadeikio 
drauge su jo baltiškaisiais 
kolegomis padaryto demaršo 
Valstybės Departamente ry
šium su gegužės 23 d. Pary
žiuje susirenkančia keturių 
ministerių konferencija, A. L. 
Tarybos vykd. komiteto na
riai geg. 19 d., 2 vai. popiet, 
atsilankė Valstybės Departa
mente, kur Valstybės Sekre
toriaus Dean Acheson pave
dimu juos priėmė jo padėjė
jas Ernest Gross, dalyvau
jant p. Thompon. ALT vykd. 
komit. nariai įteikė p. Gross 
memorandumą, pavaizduo
jantį Amerikos lietuvių nusi
statymą ryšium su Paryžiaus 
konferencija, kuriame ypač 
pabrėžė Rytų Prūsų ir Mažo
sios Lietuvos klausimą.

ALT MEMORANDUMAS
Gegužės 20 d., 11:30 vai. 

VLIKo ir Vykd. Tarybos pir
mininkas, Ministeris P. ža-

Baronas Aloyzas
KERŠTAS
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The Honorable Dean Acheson, 
Secretary of State, 
Washington, D. C.

Sir:
(Vertimas)

Tamstos išvykimo Paryžiun 
išvakarėse, mes reiškiame savo 
nuoširdžiausius linkėjimus Tam
stos atsakingos misijos pasiseki
mui.

Pone Sekretoriau: buvo pra
nešta, kad Tamsta spaudos kon
ferencijoje 1949 m. vasario 2 d. 
pareiškei, ryšy su Stalino “tai
kos kalbos pasisiūlymu”:

“... aš norėčiau dabar iš
ryškinti, kad JAV vyriausybė 
nenagrinės su jokia tauta jo
kio reikalo, kuris tiesioginiai 
interesuoja kitas tautas, tų ki
tų tautų atstovams nedaly
vaujant.” (N. Y. Times, 1949 
m. vasario 3 d. p. 4).
Tai buvo patikrinantis pareiš

kimas, po Jaltos ir Potsdamo 
skaudžių klaidų ir kompromisų. 
Visvien, Tamstai ir kitiems trim 
užsienių reikalų ministeriams 
teks Paryžiuje susidurti kaip 
tiktai su Jaltos ir Potsdamo pa
dariniais."

Litvinovo, “Litvinovo Agresi
jos Apibūtinimo” autoriaus, vyk
do didžiojo “taikos vajaus” lai
kais pati Rusija teigė, kad “Tai
ka yra nedaloma.” Tas visiškai 
teisinga: Rusijos vaidmuo, atpa- 
laidojant Hitlerį pradėti karą 
1939 metais, yra pergerai žino
mas, kad reikėtų priminti, gre
ta ilgo sąrašo taikos, nepuolimo 
ir kitų tarptautinių sutarčių, So
vietų Sąjungos sulaužytų po pir
mojo Ribentropo - Molotovo pa
kto.

Iš kitos pusės, 1940 m. liepos 
23 d. pareiškimas, apibūdinąs 
Jung. Valstybių politiką ryšy su 
sovietų bandytu Baltijos valsty
bių aneksavimu, yra reikalingas 
aktualaus papildomojo vykdymo.

Jaltos - Potsdamo formulė 
Rytprūsių ir Lenkijos vakarų 
sienos reikalu savaime pasida
rys jūsų Paryžiaus agendos te
ma. Jei taip, tai Lietuvos prob
lemos negalima bus išvengti: Lie

Lietuvos interesą liečiąs reika
las ir neturėtų būti svarstomas 
be Lietuvos tautos atstovų daly
vavimo, atatinkamai su Tamstos 
1949 m. vasario 2 d. nustatytu 
standartu.

Joks “enklavas”, panašus į 
Amerikos “Bremeno Enklavę” 
Britų okupacijos zonoje Vokieti
joje, nėra galimas Rytprūsiuose. 
Nuolatinis rusiškas enklavas, į- 
terptas tarp Lietuvos ir Lenki
jos Rytprūsių, tiesioginiai pa
žeistų nerusiškų gyventojų va
lią, sukurtų puolamąją laivyno 
— karišką bazę tolimesnei agre
sijai iš Rusijos pusės, ir atskirtų 
Baltijos tautas nuo likusios Eu
ropos. Savo efekte, tas palaido
tų drąsią Amerikos politiką, iš
dėstytą 1940 m. liepos 23 d., ku
ri sekė seniai nustatytą Ameri
kos doktriną pagal Hooverio - 
Stimsono doktriną, 1933 m. Mon
tevideo doktriną, 1938 m. Kon- 
tinentalinės Amerikos Dėsnių 
Limos deklaraciją, ir kuri pa
tiesė pamatus vėlesniajam At
lanto Čarteriui. Agresingai Ru
sijai padaryta nuolaida Rytprū
siuose, paaukojanti Baltijos tau
tas ir pažeidžianti pagrindinį 
Teisingumo elementą, niekad ne
galėtų įgyvendinti taiką toje 
srityje.

Potsdamo formulė turėtų bū
ti atmesta antK visados, kadan
gi pati Sovietų Sąjunga sulaužė 
visus kitus Potsdamo susitari
mus.

Jungtinės Valstybės gyvai da
lyvavo Universalinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos išryškinimo 
darbe ir sponsoravo Genocido 
Konvencijos projektą. Tamsta, 
p. Sekretoriau, gerai žinai, kad 
visos Žmogaus Teisės kasdien y- 
ra rusų okupacinio režimo min
džiojamos, ir kad genocidas yra 
planinga politika, Rusijos sąmo
ningai vykdoma Baltijos Valsty
bėse. Kai jūs diskutuosite Taiką 
Paryžiuje, kiti tūkstančiai lietu- 

,vių, latvių ir estų mirs bekovo
dami prieš Rusijos okupacines 
pajėgas, ir papildomi tūkstan
čiai bus deportuojami į vergų 
stovyklas Sibire. Tai taip yra

deikio lydimus, priėmė p. 
Thompson, einantis Valsty
bės Departamento Europos 
skyriaus viršininko pareigas, 
kuriam VLIKo atstovai išdės
tė Lietuvos postulatus ry
šium su gyvenamu politiniu 
momentu ir specialiai ryšium 
su ruošaima taikos sutartimi 
su Vokietija. Ta proga buvo 
padėkota JAV vyriausybei už 
suteiktą galimybę VLIKo at
stovams atvykti į JAV ir už 
parodytą prielankumą jiems 
atliekant čia savo misiją.

Washington© pasitarimo 
proga užmegsta glaudesnis 
ryšys su visų kitų valstybių, 
atsid .'rusių, kaip ir Lietuva, 
anoje geležinės uždangos pu
sėje, veiksniais.

Ta proga tenka pasidžiaug
ti tuo teigiamu įspūdžiu, ku
rį saviesiems ir svetimiesiem 
padarė gyvenančios laisvės 
sutemas lietuvių tautos susi
klausymas bei jos organiza
cinis vieningumas.

pranešta, kad 
aerikdfe vyriau- 
irotesto raštus 
mgrijos ir Ru- 
lusybėms, dėl 
logaus teisių

tuva yra tiesioginė kaimynė Ryt- pagerbiama Jaltos Deklaracija 
prūsių, kurių autochtonai gyven- “Išlaisvintoms” Europos Tau- 
tojai buvo lietuvių kilmės ir kur toms, — kurią Jungtinės Vals- 
lietuviškasis elementas tebėra tybės pasižadėjo drauge su ki- 
stambus šiaurinėje provincijos tais signatarais įvykdyti gyveni- 
daly, kurią Sovietų Sąjunga sa- man. Jei Taika yra nedaloma, 
vinasi. Rytprūsių šiaurinės da- tai Baltijos Respublikų žmonės 
lies problema yra tiesioginiai lauks, kad Paryžiaus konferuo-

tojai atsteigtų taiką jų tėvy
nėms, pagerbtų jų pagrindines 
Žmogaus Teises ir jų teisę į 
Laisvę ir Nepriklausomybę.

Pone Sekretoriau, milijonų ne
laimingų žmonių, rusų įvykdy
tos agresijos ir genocido aukų, 
mintys ir maldos lydės Tamstą 
į Paryžių. Kalbėdami beveik mi
lijono^ amerikiečių vardu, kurie 
turi giminių Lietuvoje ir Sibiro 
vergų stovyklose ir kuriems 
Laisvės byla bendrai ir Baltijos 
srity ypatingai, yra miela, mes 
prašome Tamstos padaryti vis
ką, kas galima, kad įtikinus Ru
siją pasitraukti iš Baltijos vals
tybių bei Rytprūsių, ir atsteig- 
ti teisėtą santvarką toje srityje. 
Vokietijos problema negali būti 
išrišta, neišrišus pirma Baltijos 
valstybių problemos vieninteliu 
garbingu būdu, tolygiu su iškil
mingai prisiimta atsakomybe pa
gal Atlanto čarterį ir Jaltos De
klaraciją “Išlaisvintoms” Euro
pos Tautoms.

Mes karštai tikime, kad Tam
sta, ir Amerikos Delegacija, gin- 
sit Paryžiuje tuos dėsnius, ku
riuos mūsų kraštas atstovauja.

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Taryba:

Leonardas Šimutis—Pres. 
Anthony Olis — Vice Pres. 
Dr. P. Grigaitis — Sec.
M. Vaidyla — Treasurer.

• Viktoras Beganskas, se
nas mūsų skaitytojas iš 
Brooklyno, atnaujino savo 
prenumeratą ir $2.00 pasky
rė “Amerikos” reikalams.

• Bubelis Jeronimas, uo
lus “Amerikos” rėmėjas iš 
Brooklyno, rašo: “Siunčiu 
$3.00 už Lietuvių Dienos kny
gutę ir linkiu geriausio pasi
sekimo. Aš labai apgailestau
ju, kad mano darbas neleis 
man tą dieną su Jumis būti.”

• Mrs. Fr. Kadžis - Januš
kiene iš Woodhaven užsirašė 
“Ameriką.” Nors čia augę, 
jie gražiai kalba ir skaito lie
tuviškai.

• Mrs. Peikus, Richmond 
Hill, sumokėjo prenumeratą 
už 3 metus.

• Mrs. A. Daukantas, iš 
Woodhaven, sumokėjo prenu
meratą už 2 metus. .

• K. Pusnikas, Woodha
ven, sumokėjo- prenumeratą 
už 2 metus.

• • J. Klein sumokėjo prenu
meratą už du metus. Jis turi 
anglies ir aliejaus biznį 68 
So. 2nd St. Greitai ir manda
giai atlieka užsakymus.

• Mrs. M. Kessner - Kaz
lauskienė iš Brooklyno užsi
mokėjo savo prenumeratą.

• Mrs. Lillian Mikėnas - 
Barraza iš Brooklyno yra 
mūsų skaitytoja, čia gimusi 
lietuvaitė, gabi dailininkė.

• B. Janulionytė iš Brook
lyno užsimokėjo prenumera
tą.

• M. Mažeikienė, Brookly- 
nietė, užsimokėjo prenume
ratą už du metus. Ji prisiė
mė į savo namą didelę lietu
vių tremtinių šeimą ir visa
da jiems yra maloni.

• Drilingienė iš Brooklyn, 
užsimokėjo prenumeratą už 
du metus. Ji prieš porą metų 
atsiėmė savo seserį su vyru, 
kurie pasiekė Ameriką per 
Iraną ir Meksiką. Bet vyras 
čia neilgai pagyvenęs mirė.

J. Kruzas <iš Brooklyno, 
įteikė prenumeratą už 3 me
tus. Už du metus sumokėjo 
jų sūnus kun. Kruzas.

• Antanas Bochis, nuolati
nis mūsų skaitytojas iš Ba
yonne, N. J., atnaujino savo 
prenumeratą ir $1.00 prisiun
tė laikraščio pagerinimui.

• Juozas A. Robinski, tu
rintis savo fotografijos stu
diją Elizabeth, N. J., yra nuo
latinis “Amerikos” skaityto
jas ir rėmėjas. Siųsdamas 
prenumeratą jis visada pri
deda dolerinę laikraščio pa
gerinimui.

• Kl. Laureckis, senas mū
sų skaitytojas ir dosnus rė
mėjas iš Schenectady^ N. Y., 
visą penkinę prisiuntė “Ame
rikos” prenumeratai.

• Kun. M. F. Daumantas 
iš Girardville, Pa., nuolatinis 
“Amerikos” skaitytojas ir 
dosnus rėmėjas, siųsdamas 
savo prenumeratą, $4.00 pa
skyrė laikraščio pagerinimui.

• Uršulė Judžimas, stambi 
“Amerikos” rėmėja iš Water
bury, Conn., prisiuntė prenu
meratą $9.00.

• Elena Matulionytė iš 
Maspeth, N. Y., gražiai pa
sidarbavo trumpu laiku iš
platindama 2 Lietuvių Die
nos knygutes. Nors čia augu
si, ji yra gana veikli ir gra

žiai vartoja lietuvių kalbą.
• Kun. V. SlaVynas iš War, 

West Virginia Lietuvių Die
nos reikalams prisiuntė $3.00.

• Kun. Prauskis iš Chica- 
gos laikraščio reikalams pri
siuntė $3.00.

Visiems jiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

“Amerikos” Administr.

Perversmas Sirijoje
Š .m. kovo mėn. pabaigoje 

Sirijoje komunistų partijos 
vadai pradėjo kalbėti perne
lyg aiškiai: sovietai niekuo
met neturėjo noro užpulti 
Artimuosius Rytus; komunis 
tai kenks bet kuriam kari
niam pasiruošmui užpulti so
vietus ; jie eis drauge su Mas
kva.

Komunistų įsigalėjimas 
krašte nervino kariuomenę. 
Prancūzija priedangoje gel
bėti siriškąjį svarą iš visiš
kos inflacijos, pradėjo siųs
ti ginklus. Prancūzų šalinin
kas pulk. Zaim, gavęs pran
cūzų ir britų paramą, 1949 
m. kovo 30 d. padaro perver
smą. Jo vienas tikslų perse
kioti komunistus ir juos iš
guiti iš krašto.

Žibalas ir čia turi lemiantį 
vaidmenį. Irane ir Irake bri
tai dar vyrauja žibalo sri
tyje, nežiūrint aštrios ameri
kiečių konkurencijos. Ara
bian American Oil Co. (su
trumpintai Aramco) užėmė 
svarbią poziciją Saudi Ara
bijoje. Iš ten žibalas buvo ve
žamas nuomojamais britų 
laivais. JAV žibalo bendro
vės pradėjo ieškoti žibalui 
vežti pigesnio būdo. Vienas 
jų pastatyti savo laivyną ži
balui vežti, o iš Saudi Arabi
jos nutiesti vamzdžius—pipe 
lines per Siriją į Viduržemio 
jūrą. Sirijos vyriausybė ne 
tik sutiko leisti per savo te
ritoriją nutiesti vamzdžius, 
bet pareiškė norą kuo glau
džiausiai bendradarbiauti su 
JAV. Po perversmo ameri
kiečių planai nuėjo vėjais. 
Kuris laikas turės praslinkti 
iki amerikiečiai ras naują iš
eitį priartėti prie savo tiks
lo.

Arabų pasaulis nūdien yra 
suskaldytas į dvi sritis: bri
tų ir amerikiečių. Tos įtakos, 
kaip rodo Sirijos įvykiai, iki 
šio meto kirtosi, kai tuo pat 
metu nearabiškame Irane tos 
galybės puikiai sutaria. Bri
tai ir prancūzai reiškia pasi
tenkinimą dėl Zaim laimėji
mo, gi amerikiečiai nėra 
priskirti prie tų laimingųjų. 
Netrukus po perversmo Ara
bų sąjungos gen. sekretorius 
Azamdana pareiškė didžiausį 
pasitenkinimą Zaim laimėji
mu. Sirija gali tapti ne vien 
svarbiu- veiksniu panarabiš- 
kame sąjūdyje, kuris būtų ap
valytas nuo bolševizmo, bet 
ir kurti Didžiąją Siriją, kuri 
apimtų eilę arabiškų tautų.

G. Galvanauskas

—Kelkis tamsta, namas de
ga!

—Jei aš atsikelsiu, tai už 
nakvynę mokėsiu tik pusę 
kainos.

ŠITIE VAIKAI REIKALAUJA JŪSŲ PAGELBOS 
Aukas siųskite BALFui, 105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jau antri metai, kaip Jonas Čiūžas universitete uoliai 
lanko paskaitas. Dabar jis čia savas ir jam čia viskas pa
prasta, o seniau šie rūmai, jam bent taip atrodė, buvo to
liau už mėnulį. Tik šiandien plačiau teišsiplėtojo pavasa
ris ir kažko jam liūdna. Jis stovi prie vitrinos, mato daug 
įvairių popierių ir jų neskaito. Seni vaizdai, sunkūs ir ne
mieli eina pro akis. Taip jie aštriai įsirėžė į atmintį. Jis 
mato save dirbtuvių rajone ir girdi aštrų švilpuko ir sirenų 
garsą. Suplūdo į jį atsiminimai bestovint prieš šią skelbi
mų lentą panašią į aną, kabėjusią .dirbtuvėse, tik su prie
šingu turiniu tuose priklijuotuose ir prismaigstytuose la
puose. Baisus skirtumas. Kaip kalėjimas ir pavasaris. Ten 
anie skelbimai lenkė pečius, o čia kiekvienas sakinys kalba 
už tai, kad reikia tiestis ir kelti galvą. Keletas vaizdų ne
pertraukiamai laužiasi į galvą. Jis viską taip gerai prisime
na. Net jam pačiam nuostabu.

Pro aštrų sirenų garsą jis eina palenkęs galvą. Atro
do, kad tas garsas būtų girdimas, bet jaučiamas ir širdį 
užlieja ne oro virpėjimas, bet karšta nešvari kalvės oro sro
vė, verčianti ją stipriai plakti, kad neužslėgtų ši tvankuma, 
ir todėl ji muša lyg plyšti norėdama. Sunkūs fabriko blo
kai slegia jį, kaip nepasisekęs veržimasis į meilę ir rodos 
niekada nebus galima iš jų išeiti, ir vien todėl, kad iš tų 
blokų šešėlių tiesia vargas rankas, storas ir nenutraukia
mas, suvytas iš smulkių virvučių, kaip metai iš dienų, plie
no lynas, kuris riša, pančioja ir neleidžia pirmyn. O jo me
tai eina tolyn ir jis nesuspėja kartu su jais.

O už daugelio metų stovi šviesi žvaigždė, didelė ir ne- 
užgęstanti, bet vis dėlto per metų rūką ji niaukiasi, o no
ras ją pasiekt auga ir dega, kaip kalvės ugnis, kaip alyva 
mašinų sreigtuose. Taip, jis kartais keikia visas dienas ir 
neramumą ir norą siekti, ir jam atrodo kvailas sakinys, 
kuris įrodinėja, kad tas laimingas, kuris dar gali norėti 
Jis tūkstantį kartų pergalvojo ir nusprendė, kad ieškojimas 
ir siekimas yra nepaprastai daug kainuoją dalykai, už ku 
riuos nieko negalima pirkti. Jam atrodydavo, kad tie kiti 
penki šimtai darbininkų, kurie kasdieną kartu su juo ėjo į 
darbą ir iš darbo yra laimingesni, nes nieko nenorėti argi 
nėra laimė?
' O jo širdyje degė baisia ugnimi noras mokytis ir jis ne

žinojo kodėl, kaip nežino alkoholikas, kodėl jis geria. Dar
bas ir jėgas papildo tas keistas troškulys, kai grįžęs jis sėdi 
iki vidurnakčio prie paprasčiausių dalykų, kuriuos žino 
kiekvienas pirmųjų klasių gimnazistas. Ir dabar tie fabri
ko blokai ir švilpukas grąsus ir gadinantis, kaip smalkės, 
kraują slėgė iki pasiutimo ir žinojimas, kad teks dirbti 
viršvalandžius ir teks atimti laiko iš to kelio, kuris vedė 
į tą troškulį malšinantį šulinį, pykdė jį.

Jis grįšta dabar iš raštinės nešdamas, it plieno štangą 
atsakymą, kad neatleidžiamas, nes užsakymai skubūs ir 
reikalingi. Kas priklauso fabrikui, tas lenkiasi potvarkiam 
gi nesilenkiančių laukia kasdien eilė už vartų. Jam nesu
prantama, kam dar tie švilpukai, jei visi ’palieka dar trims 
valandoms. Jis grįžta sunkus, kaip presas, prie kurio jis 
amžinai piausto mažas štangutes plieno ir žiūri dažnai į 
laikrodį, kuris kabo prieš jo akis didelis ir labai iš lėto su
kąs rodykles. Minutės eina metų žingsniais, o knygos ten 
mažam kambarėly guli ir laukia. Ir taip kelintas vakaras.

Argi jam reikia pinigų? Kuriam dvidešimčiui nereikia, 
bet tie pinigai perkami valandom iš mokslo ir jie todėl yra 
per brangūs, kad galima būtų jų norėti. Jis aukštas tam
siaplaukis, atletiškai sudėtas, o maži gimnazistai daugiau 
už jį žino ir vien todėl, kad tėvas neturėjo pinigų. Vien to
dėl, kad tėvas vasaromis tiek teuždirbdavo, kad žiemos me
tu nebijotų jam krautuvės ir kaimynai skolinti. Pinigų jo 
mokymui nelikdavo ir todėl amžinas pavydas kankino jo 
širdį. Jis nekentė gimnazijos, iš kurios dažnai veržėsi triuk
šmas, ir spausdavo savo mažas ir juodas rankas pro ją pra
eidamas. Ir fabriko jis nekentė. Vieno iš paprasčiausios 
neapykantos, antro iš pavydo. Jis to pavydo neslopino ir 
neslėpė iki pagaliau atėjo mintis banaliu sakiniu į galvą, 
kad niekada nevėlu mokytis.

“Jie palauks manęs kai baigs, nes niekas visą gyveni
mą nesimoko nustatytose ribos,” sakydavo jis tada ir vil
tis atsistodavo šalia jo, kaip regimas ir apčiuopiamas daik
tas. v

Vienodai, prakeiktai, iki baisaus nuobodulio, vienodai 
spaudžia preso koją Jonas ir šalia jo guli krūva storos vie
los gabalų, kuriuos jaunas vaikezas su ratukais veža į ki
tą skyrių..O laikrodis stovi ir rodo šimtmečius. Valandos 
ilgesnės už juos. O aplink ūžia ir braška, girdisi meistrų žo
džiai ir darbininkų keiksmai, ir inžinierus, senyvas r pik
tas, pereina skyrių pavartydamas gaminius ir briežinius. 
Prakeiktai mažas pasaulis, o reikalingas vien todėl, kad gy
venti reikia. Ir net mokytis. Keletas minučių bėra ligi švil
puko. Jonas palieka beeinantį presą ir skubiai rengiasi ki
tais rūbais ir skuduru šluosto dulkinus batus. Kai švilpu
kas skelbs pabaigą, jis bus susitvarkęs ir eis pro vartus ke
letą minučių brangių, nes išplėštų iš šio pragaro, pačiam 
gyvenimui išlošęs. Tuo metu įeina inžinierius, valandėlę 
pažiūri į einančią mašiną ir piktai šaukia:

—Čiužas, prie mašinos. Per anksti! Nurašysiu valandą.
Jis skubiai grįžta prie mašinos:
—Norėjau tik persirengti. Negaliu iš viso viršvalan

džių dirbti. Noriu mokytis ir mokytojas manęs laukia. Ne
galiu spėti. Man reikia tų kelių minučių pietums pavalgyti.

—Mokytis sakai? Geras daiktas, bet man reikia darbi
ninkų, o ne studentų, — meta plieno štangelę į krūvą, kuri 
skambteri, lyg aikteli ir eina toliau. Tuo metu švilpukas 
daro paniką. Mašinos nutyla ir visai kitas triukšmas aidi 
tarp mūsų. Pliauška taškomas vanduo varydamas nuo ran
kų tepalą ir rugsėjo oras aidi dulkėtais žodžiais.

Tada jis nusišluosto rankas ir veja laiką. “Man studen
tų nereikia,” pasikartoja žodžius. “Taip, kam gi reikia stu
dentų? Niekam. Argi jis studentas? Aišku ne, bet nori juo 
būti ir tai puikiai žino inžinierius.”

Jis puikiai atsimena, kaip kartą vienam seniui tas pats 
inžinierius pasakė:

—Sakai, algos pridėt? Vaikai mokosi? O ką mūsų vai
kai veiks, jeigu jūsų mokosi?

(Bus daugiau) . .
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
JAU ATVYKO 5,000

LIETUVIŲ I | ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

PROVOKACIJA!
Eltos biuletenio paskutinia 

me numery buvo minimas 
New Yorko AUFBAU (1949. 
2. 28) pranešimas, kad “Ju- 
dische Historische Documen
tation” iš Linzo esąs-persiun
tęs IRO sąrašą 200 lietuvių 
karo nusikaltėlių.

Šiuo reikalu BALFo įgalio
tinio prie IRO Ženevoje buvo 
kreiptasi į Eligibility sky
riaus vedėją, ir gautas atsa
kymas: jokio su 200 lietuviš
kų pavardžių sąrašo ar skun
do čia nerasta, ir jis IRO ne
gautas.

Tiesa, kad iš Linzo per žy
dų organizacijas yra atsiųs
tas 31 pavardės sąrašas, pa
vadintas list of Lithuanian 
war criminals who are at 
present in DP camps in Ger
many (Sąrašas lietuvių karo 
nusikaltėlių, dabar gyvenan
čių DP stovyklose Vokietijo
je). To sąrašo nuorašai buvo 
išsiuntinėti ir į zonas. K

Patikrinus, sąraše nebuvo 
rasta nė vienos lietuviškos 
pavardės! (Tai tos pačios pa
vardės, kurias buvo paskel
bęs ir AUFBAU 1949. 1. 7 ir 
kurių kaltei įrodyti laikraštis 
šaukėsi liudininkų; jas esame

>
; organizavo karinę jėgą, iš- Kaip nenuoseklu 
laisvinimui Rusijos iš po ko-? A 
munistų jungo, ir jai patsai I 
vadovavo. Jei vokiečiai tik Prieš keletą dienų Londono 

karališkuose rūmuose buvo 
i apie 

2,000 svečių. Tarp kitų užsie-

Lietuvių imigracija vyksta' I 
sparčiai. Vien tik per gegužės,

Senas persekiojimas pažvelgti ir į šiuos kelis ten 
I I

Šalia to viso begalinio ir 
aktą atvaižavo 5,000 lietuvių, didelio masto valymosi, ten 
Laivu “General Muir” birže-!po karo iškilo ir pasiskleidė 
lio 2 d. į Bostoną kaip tik at-1 tam tikras judėjimas arba 
plaukia 5,000-tasai lietuvis, Įveikia, žinoma kaip Zdano- 
Justinas Šiugžda, kuris vyks-' vizmas, kuriam pradžją davė 
ta į Brooklyn, N. Y. jr iki pat savo stangaus mi- 

Jau turinčių garantijas lie- rimo vadovavo labai didelis 
tuvių skaičius mažėja, o tuo Politbiuro asmuo Andrius 
tarpu yra dar daug lietuvių Zdanovas. Nežinančiam ir ne
laukiančių kvietimų. Tat su- suprantančiam komunistinės 
kruskime visi lietuviai, ne- Rusijos vidaus gyvenimo ei- 
praleiskime retai pasitaikan-1 gos ir jo tvarkos, žmogui yra 
čios progos savo tautiečiams labai sunku tą zdanovizmą 
atvykti į Ameriką. Pildykite išaiškinti. Galima tik pasaky- 
skubiai garantijas ir kvieski- įį kad tai buvo mėginimas 
te tremtinius. Neatidėliokite1 gyvenimo laikrodį atsukti ar 
gero darbo ryt dienai. ! atvaryti atgal į 1939 metus ir 

Šia proga kreipiamės į vi- išdildyti iš žmonių minties 
sus tremtinius kviesdami į visus tuos duotus laike karo 
bendrą darbą. Jūs geriau ne- pažadėjimus ir užgęsinti juo- 
gu amerikiečiai pažįstate se visas tas viltis, sulaukti 
tremties vargus, todėl parū- kokios nors geresnės permai- 
pinkite ir savo draugams ir; nos gyvenime. Kitaip tariant, 
pažįstamiems reikalingas ga-, yya kryžkaris prieš vakarie-

mėnesį atplaukė 13 laivų iri 
1 lėktuvas, kurie atvežė 2,174 
lietuvius. Iš viso pagal DP 
m 1*4*n n 4-vv a 4 nn K 4-...... . '

paminėję Eltos Biuleteny
je. — E.).

Eligibility skyriaus vedė
jui buvo nurodyta, kad sąra
še nėra lietuvių nė vieno ir 
kad tie, kurie tokį sąrašą su
darinėjo, negalėjo to nežinoti. 
Eligibility skyriaus vedėjas 
pareiškė, kad jokio kito sąra
šo negauta ir daugiau jokių 
lietuvių reikalų iš žydų orga
nizacijos pusės nebuvo kelia
ma.

O dėl įteikto sąrašo, tai jie 
nelaiką suminėtųjų asmenų 
kaltininkais ir žydų organi
zacijai pranešę, kad neduosią 
eigos, kol nebus įrodymų.

Negalima prileisti minties, 
kad žydų organizacija, suda- 
rinėdama sąrašus, smulkiai 
minėdama kaltinamųjų parei
gas ir nusikaltimus, o taip 
pat nusikaltimų vietoves, ne
būtų žinojusi, kad tos vieto- . .
vės ne Lietuvoje, kad tie žmo- į greičiau pasibaigtų, 
nės nelietuviai. Sąmoningas' 
svetimųjų pavardžių pasky
rimas lietuviams tenka ląiky-, 
ti provokacija pikta ir dvigu
ba — Linzo žydų organizaci
jos ir New Yorko laikraščio. 
Provokacijos tikslas greičiau
siai pakenkti lietuvių emigra
cijai.

rantijas, kad ir jų vargai

Mūsų obalsis šiandien yra: 
Gelbėkite vieni kitus!

BALE Imigr. K-tas

“Pravda” kaltina

ATVYKO IŠ TREMTIES
tremtiniai:
Mečys, Stasė, Al-
St., Philadelphia.
Stefa, 47 Eger-

Laivu “General Muir” j Bostoną at
vyksta šie lietuviai

ABRAMAVIČIUS,
girdas. 622 N. 74th

AMBROZAITYTE
ton Rd., Arlington, Mass.

AŠMONTAS, Leonas, Kazys. 2755 
W. 39th PL, Chicago, Ill.

BACEVIČIUS Jonas, 6150 Concord 
Ave., Detroit 11, Mich.

BACEVIIUS, Vytautas, Sofija, Eleo
nora, Milda,. Loreta. 840 Highland Av. 
Waterbury, Conn.

BALĖNAS Kazys, 5918 70th Street, 
Maspeth, N. Y.

BARTKEVIČIUS Petras, 294 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

BASIULIS Gediminas, 2 Brown St., 
Worcester, Mass.

BAUŽYS, Stasys, Marija, Stasys. 86 
Webster St., Brockton, Mass.

BELINIS Jonas, 1440 Quarry Ave., 
N. W., Grand Rapids, Mich.

BRAZAUSKAS Sabina, 20 Foskett 
St., Somerville, Mass.

BRAZYS, Vincas, Ona, Rimantas, 
Rūta. 237 E. Main St., Amsterdam, 
New York.

BURNEIKIS Jonas, 3915 S. Sacra
mento Ave., Chicago, Ill.

BURNIS, Povilas, Kazys, Regina. 
720 Ferdinand St., No. Scranton, Pa.

ČEPAS, Leonardas, Valerija, Jonas, 
Leonardas. 4201 S. Western Blvd., Chi
cago, Ill.

CYRAS, Vincas, Bronė. 16 Ashmont 
Ave., Worcester, Mass.

DIDŽBALIS, Pijus, Emilija, Algutė.
808 Warren St., Harrison, N. J.

DRAGŪNAS Vaclovas, 5710 W. 65th 
St., Chicago.

DZVANKAUSKAITE Stefa, 109 
Aisquith St., Baltimore, Md.

GIEDRAITIS Izidorius, 35 Beacon 
Pk., Brockton, Mass.

GRICIUS, Juzė, Kazys, Stasė, Celes- 
tina, Algis, Marija. P. O. Box 583, 
New Orleans, La.

GRIGAITIS, Albinas, Jadvyga, Al
girdas. 193 Ralph Ave., Brooklyn, N.Y.

GRINEVIČIUS Gediminas, 179 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y.

HAHN Ona, 216 E. Provident Rd., 
Alden, Pa.

JAGMINAS Pranas, 3347 S. Litua
nica Ave., Chicago, Ill.

JAKOVICKAS Valerijonas, 6745 So. 
Campbell Ave., Chicago, Ill.

JANCAUSKAS, Pranas, Vanda, Ro
mus. Brownsville, Vt.

JUODIS Viktoras, 43 Congress Ave., 
Waterbury 28, Conn.

JUZĖNAS Antanas, 12382 Monica 
Ave., Detroit, Mich.

KAIRYS Feliksas, 3347 S. Lituanica 
Ave., Chicago.

KAVALIAUSKAS, Julė, Antanas.
2441 W. 45th Pl., Chicago.

KAVALIŪNAS,
9021 North Ave., 
Mich.

- KAZLAUSKAS,

Juozas, Antanina.
Rt. 2, Mt. Clemens,

s.
s.

Stasys, Sofija, Lai
mutė. 2621 W. 71st St., Chicago.

KĖKŠTAS, Janyna, Balys. 9832 
Carpenter St., Chicago, Ill.

KERŠIS, Pranas, Stefanija. 3222 
Wallace St., Chicago.

KAULINIS, Leonas, Veronika, Ane
lė. 25 N. Millick St., Philadelphia.

KUDIRKA, Antanas, Magdalena, 
Arvyda, Nijolė. 32 Herkimer Street, 
Waterbury 55, Conn.

KULBIS, Cecilija, Antanas, Ona, 
Petras, Irmgard. 803 Cambridge St.,

Maskvos komunistų parti
jos organas “Pravda” gegu
žės 20 d. įsidėjo viso pusla
pio didumo vedamąjį, kuris 
pašvęstas Paryžiuje praside
dančiai užsienio ministerių 
konferencijai.

Komunistų organas visus 
Berlyno krizės kaltinimus 
primeta Vakarų sąjunginin
kams. “Pravda” kaltina Va
karus sugriovus Užsienio Mi
nisterių Tarybą, pakirtus ša; 
knis bendradarbiavimui su 
sovietais.I " *

J Toliau laikraštis atvirais 
žodžiais įrodinėja, ko sovie- 

melninkaitis, Bronius, Eugeni- j tai tun reikalauti prasidedan- 
ja, Ramutis, Eugenija. 139 n. Head- čioje konferencijoje ir ką jie 
lov Moiicynfimlr Conn ' £111*1 ^cLUtA

Cambridge, Mass.
LEPARSKAS, Bronius, Elena, Vir

gilijus. 22 Lafayette St., Waterbury.
LIŪNAS, Antanas, Janina, Liudvi

ka. 234 Wayne St., Jersey City, N. J.
LUKŠYS Ignas, 521 Wyncote Street, 

Pittsburgh 4, Pa.
MACIEJAUSKAS Henrikas, 2114 

Sarah St., Pittsburgh, Pa.
MALIŠAUSKAS, Ciprijonas Eugeni

ja, Vida. 684 E. Sixth St., So. Boston j 
27, Mass.

MAZŪRAS, Antanas, Matilda. 38 I 
Robeson St., Jamaica Plains, Mass.

ley, Naugatuck, Conn.
MIKALKEVICIUS, Vladas, Josefi

na. 340 20th St., Brooklyn 15, N. Y.
MATKEVICIUS, Jonas, Arėjas. 59 

Gates St., So. Boston, Mass.
NAUSĖDAITĖ Izabelė, 7040 South 

Rockwell St., Chicago.
PAJEDA Albinas, 6807 S. Talman 

St., Chicago 29, Ill.
PAKALNIŠKIS, Aleksandras, Mir

ga, Milda, Emilija. 1120 E. 42nd Pl., 
Chicago, Ill.

PAKULIS, Kazys, Eugenija. 1835 
Mintwood Pl., N. W., Washington,
D. C.

PALUBINSKAS, Justinas, Marijona, 
Feliksas. R. R. 1, Lowell, Ind.

PALUBINSKAS, Marta, Mečys, 
Vladas. 7536 Star Ave., Cleveland, O.

PALUBINSKAS Viktoras, 7014 
Whitney Ave., Cleveland, Ohio.

PAŠKEVIČIUS, Kostas, Antanina, 
Algirdas. 5 Forest Ridge, Waterbury.

PEšKYS, Antanas, Genovaitė. 4506 
S. Emerald Ave., Chicago, Ill.

PETRENAS Juozas, 116 Washington 
Pl., New York, N. Y.

58 Pipirienė Ona, Grand River 
Farms, Cold Springs Rd., Austinburg, 
Ohio. ,

PLISKAITIS, Augustas, Petrė. Leg
horn Farm, Preston Hollow, N. Y.

PRUNSKIS, Vladas, Albina, Tere
sė. 3230 S. Lituanica Ave., Chicago. !

PUIKUNAS Algirdas, 3918 Adler St., '
E. Chicago, Ind.

PUTNA Jonas, 1312 James Street, ! 
Baltimore 23, Md.

PUTVYTE Emilija, 985 Bonnell Ct., 
Union, N. J.

RIMŠAITE Paulina, Cambridge, 
Mass.

SEFLERIS, Zigmas, Joanna, Zig
mas. 3036 W. 62nd St., Chicago, UI.

SENDZIKAITE^Fetronelė, New Or
leans, La.

šESTAKAUSKAS, Petras, Janina. 
4864 S. Archer Ave., Chicago, Ill.

ŠIUGŽDA Justinas, 293 Maujer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

SPAKAUSKAS, Pranas, Salomėja, 
Vaidotas, Algirdas. 94 Long Hill St., 
E. Hartford, Conn.

STANAITIS Urta, 45 Clinton Ave., 
Wallingford, Conn.

SUOPIS, Vytautas, Uršulė, Algiman 
tas. 225 Greenwich'St., Philadelphia.

SVIDERSKAS Petras, 7451 Wykes 
St., Detroit 10, Mich.

TILINDIS, Martynas, Olga, Algis, 
Dalia. 1645 S. California Ave., Chica
go, Ill.

TRIMAKAS, Antanina, Kestutis, 
Aristidas, Dionyzas. 1159 Kipling Rd., 
Elizabeth, N. J.

TUBIS, Mečislovas, Julė, Algiman
tas, Laima. 66 Richmond St., Brock- 1 
ton 36, Mass.

VARIAKOJIS Kostas, 20 Frost Av., ’

Tai puiki įžanga į “naujos 
taikos” pradžią. Pasaulis ga
lutinai įsitikins, ko galima ti
kėtis, sėdint už vieno stalo su 
nusikaltėlių atstovais.

—Austrijos vyriausybė 
reikalauja, kad būtų baigta 
okupacija ir okupantai išsi
nešdintų iš jų krašto.

—Amerikos saugumas New 
Yorke suėmė ir žada depor
tuoti graikų komunistų ra
šytoją, kuris čia gyvenda
mas nuo 1916 metų neišsiė
mė pilietybės popierių.

—Rusija vėl pasižadėjo pa
leisti iš vergijos 95,000 japo
nų belaisvių, tik tų savo pa
žadų neskuba išpildyti.

į būtų nepabijoję rusų kylan- suruoštas “ priėmimas 
.................. ... - -- cio patriotizmo, kad kartais <-----  -■ —

'tikrumoje esančius dalykus. neatsisuktų pries pačius nio diplomatų buvo ir Krem- 
J . .. „ .. vokiečius,, ir nesulaukę tos;u pasiuntinys “draugas”
Slaptoji policija . rusu armijos augimo, tai gen IG , Zarubin su žmona. Su

Rusijoje komunistai turi Ą- Vlas“vas vietoj 200,0001 
kokius tris milijonus rinkti- karn'-b '1 f “t dvle- 
nės slaptosios policijos, kuri « su’
pirma buvo vadinama Seka, ,labai stabetIna'
OGPU, NKVD, o dabar ji va
dinasi MVD. Ta policija rei
kalinga valdžiai dėl palaiky
mo šalyje jos norimos tvar
kos, kad galėtų teroru valdy- jvyms yra
ti žmones įvarant jiems daug! abal nemalonus ir kartus da- 
didelės baimės. Metai po me-Į as‘ 
tų ši slaptoji Rusijos polici- 
ja labai padidėjo ir įsigijo 
jėgos. Dabar Rusijoje kiek
vienas komunistų partijos iš-' 
tikimas narys savaime yra | 
jau, beveik, lygus policijan- 
tui.

Nuolatinis “valymas”
Įsigalėję komunistai prave

dė Rusijoje pirmiausia taip 
vadinamą “išnaikinimą buo
žių arba! kūlokų luomo,” ku
rį jų nuomone didžiumoje su
darė ūkininkai ir žemdirbiai. 
Tuos “išvalę,” paskui jie pa
darė “valymą” tar inžinierių, 
technikų, ir tarp baigusiųjų 
mokslus caro laikais šviesuo
menės, suruošdami jiems tam 
tikrus sugalvotus kaltinimus 
ir teismus.

1936-38 metų laikotarpyje 
padarė labai didelį “išvaly
mą” net ir pačioje komunis
tų partijoje ir tarp generolų. 
Tais neteisingais ir “kengū- 
riškais Maskvos teismais” 
buvo nuteisti mirtimi beveik 
visi buvę dar gyvi naujosios 
Rusijos valstybės įsteigėjai. 
Čia yra tik labai mažutė da
lelė tų visų ten įvykdytų žu
dynių ir kraujo praliejimo- 
mo paminėta.

Karo laiko pažadai
Net per dvidešimt penkis 

metus Kremliaus valdovai 
mėgino žmonėms įkalbėti ir 
net prievarta išmušti iš jų 
galvų visokias svajones apie 
geresnį gyvenimą.- Bet kada 

j Rusija išėjo prieš vokiečius 
kariauti, tada jie turėjo su
rasti visai kitus ir naujus 
šūkius, atsikreipti į žmonių

kad Rusijos komunistiniai is- 
įtorikai visai nutylėjo apie 
Vlasovą ir net nė nepamini 
jo vardo ir žygių. Matyt, kad 
tūs įvykis komunistams yra

čių įdėjas, kad sugrąžinus 
leninizmo ir stalinizmo tvar
ką ir galvoseną pas žmones.

Vos tik pasibaigus karui 
Zdanovas tuoj ėmėsi darbo, 
prašalinti Vakarų įtaką ko
munistų įstaigose ir jų rašti
nėse, iš muzikos, dailės, me
no, vaidinimų ir visokių per
statymų. Taip buvo išmeta
ma ir prašalinama visi nepa
geidaujami komunistamg iš
sireiškimai ir posakiai bei 
mintys iš biologijos, geneti
kos, istorijos, astronomijos ir 
net iš statistikos. Vėl buvo 
atnaujinta visokia bedieviš
koji propaganda prieš tikėji
mą, ir vedama arši kova 
prieš visa kas nekomunistiš
ka ar nebedieviška. Tas vi
sas judėjimas buvo taip gud
riai ir slaptai vedamas, kad 
visas jo veikimas ir reikšmė 
iš laisvojo pasaulio buvo vos 
tik kelių akylių stebėtojų pa
stebėta.

Vidaus karo išdava
Zdanovizmas yra vėliausia 

ir daugiausia įtempta to vi
daus pilietinio karo, einančio 
jau net nuo 1917 metų, išda-! 
va. Reikia prisiminti, kad ten 
esantis tas visas toks aštrus

V. - • , a i OXXXXXLXOy CLUOAXXA UlkJLl X ZJXX XXX XXX XX

režimas buvo prievarta įves- tautinį patriotizm,, net prisi. 
taa nanfuidnianf vianlriaa nnf1 . .. . . . .

Lengvai atsikratė
Pas vieną gydytoją dažnai 

ateidavo labai plepi moteriš- 
ikė, kuri visada ilgai jį var
gindavo, bešnekėdama apie 
savo įvairias ligas ir jų prie
žastis.

Kartą ši moteriškė savo, 
gydytoją sulaikė net gatvėj1 
ir pradėjo jam skaityti ištisą 
litaniją savo ligų ir nuolati
nių kentėjimų. Nelaimingas 
gydytojas, nebežinodamas 
kokiu būdu nuo jos atsikra
tyti, staiga pertraukia jos 
kabą ir sako:

—Prašau užsimerkti ir pa
rodyt liežuvį. Ji taip padarė.

Kada “ligonis” jau nieko 
nebematė ir tik galvojo apie 
savo iškištą liežuvį, gydyto
jas nudūmė savo keliu.

juo buvo ir daugiau ponų iš 
sovietų diplomatinio korpu
so.

Kai karalius su karaliene 
pasirodė salėje ir kai atėjo 
bolševikų diplomatams eilė 
pasisveikinti su jais, Krem
liaus žmonės lenkėsi ir pri
klaupė, kaip ir visi mirtingie
ji-

Keistas nenuoseklumas: 
gyvenime taip išdidžiai nieki
na tas tradicijas ir ceremo
nijas, o praktikoje taip tūp
čioja, kad net juoktis tenka.

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.1
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Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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RCA Victor
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| WASHING MACHINES
| ELECTRIC APPLIANCES 
‘ GAS & COMBINATION

RANGES
%

TELEVISIO
1

tas, panaudojant visokias net 
žiauriausias ir biauriausias 
priemones ,labai mažutės po
litinės partijos mažumos va
dų.

Prieš bolševikų įsigalėjimą, 
Rusijoje buvo teisėtai visų 
žmonių balsavimu išrinktas 
seimas, *kurį vėliau Leninas 
su Trockiu jėga panaikino, ir 
paėmė Rusijos valdžią į savo 
rankas. Kad geriau suprasti 
ir gauti kiek aiškesnį Rusi
jos tas taip paslaptingos vie
nybės vaizdą, reikia taip pat

ŠV. JONAS NEPOMUKAS 
Lietuvių liaudies raižinys

Klišė LAIC.

orcnester zz, Mass. į SKAITYKITE ir PLATINKITE
VITKUS, Juozas, Apolonija. 776

rochlnn4nn A iro IPv4 1X7 ——- i • "AMERIKĄ”
Dorchester 22, Mass.

Washington Ave. Ext., Waterbury.

minti jų tautos garbingą pra
eitį ir istoriją ir net suteikti 
jiems kiek tikybinės laisvės. 
Tai nebuvo dar istorijoje taip 
didžiai juokingo ir pažemi
nančio savęs prisipažinimo 
net ir tarp didelių kraštų 
žiaurių valdovų, kokį padarė 
Kremliaus valdovai, ir paža
dėjo gyventojams, su laimėji
mu karo ir pergalės ,suteikti 
jiems daugiau laisvės ir ge
resnį gyvenimą.

Žmonės nenorėjo kariauti
Tie visi komunistų duoti 

žmonėms pažadai nieko ne
gelbėjo. Per pirmus penkis 
mėnesius Rusijos komunistų 
karo su vokiečiais, vokiečiai 
paėmė belaisvėn apie penkis j 
milijonus rusų karių. Kiti ru
sų karių milijonai pasidavė 
vokiečiams visai be mūšio. Iš
tisos rusų karių divizijos bė- 
go iš karo lauko, o kaimai ir 
miesteliai iškilmingai sutiko 
savo išlaisvintojus vokiečius 
su duona ir druska. Jei vo
kiečiai tik būtų gražiai, malo
niai ir padoriai su gyvento
jais apsiėję ir pagerbę jų tei
ses, Rusijos komunistų val
dymo laikotarpis jau tada 
būtų amžinai žlugęs. Kaip 
tik vokiečiai pradėjo perse
kioti gyventojus, jų nuoširdu
mas dėl vokiečių virto neapy
kanta. Dar kartą Hitleris iš
gelbėjo komunistinę diktatū
rą, kuri dabar pasišiaušus 
jau grasina visą pasaulį už
kariauti.

Rusai dėjosi prie vokiečių
Užėmus vokiečiams dalį 

Rusijos, ten tuoj prasidėjo 
tautinis judėjimas, vadina
mas Vlasovo judėjimu. Ge
nerolas Andrius Vlasovas su-

£ 895-897 Broadway 
| Brooklyn 6, N. Y.

Kalbame lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas) ©

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

rininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠAL
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausių 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos yra su
kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo
vanota specialiais atlaidais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau
dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazi-

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį. 
Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Jo kapą min
džioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigydamas šią maldaknygę pa
dėsite plytelę amžinam paminklui tam misijonieriui, nuo kurio 
mirties šiemet sueina 8 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių maldų į Dievišką 
Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelaimėje, prašant ramybės, ve
dusiųjų maldos už tėvu s, mirties atvejuje. Visos tos maldos po
piežiaus apdovanotos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis didelėmis raidė
mis.

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 puslapių, bet 
bus patogios išvaizdos, prabangiais viršeliais, auksuotais kraštais. 
Kaina $3.50. Kas ją užsisakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už 
$3.00 ir be to — bus įskaitytas į REMEJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga. Kreiptis adresu:

366 West Broadway (A) So. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti di

delėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — AT
LAIDŲ ŠALTINIS, — man atsiųsti.

Vardas ............................................................................
Adresas ....................................................:.................
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VIETOS ŽINIOS

Lietuviška šeima
Kai lietuviai stebi lietuviš

ką amerikonišką gyvenimą, 
tai aiškiai pamato, kad lietu
viškumo tvirtovė yra stipri 
lietuviška šeima. Todėl kiek
viena naujai sudaroma šeima 
— jei abu lietuviai — yra la
bai didelė dovana ir laimėji
mas mūsų lietuviškumui, štai 
čia Philadelphijoj ir sudary
ta vėl viena nauja lietuviška 
katalikiška šeima. Gegužės 
22 dieną, iškilmingomis mi- 
šiomis ir buvo palaimintas 
naujas jaunų ryšis. Tai bu
vo sutuoktuvės vytės Agnės 
Mažeikaitės, 330 Earp St., su 
jaunuoliu Stasiu Timinskiu, 
305 Tasker St. Apeigas atli
ko jaunosios pusbrolis kun. 
Saliamonas Mažeika. Po iš
kilmių bažnyčioje, kurios bu
vo labai skoningai pareng
tos, giedant solo p. L. Juozai
tienei, jaunosios kaimynei, 
buvo suruoštos jaukios ir 
malonios vaišės lietuvių klu
be. Čia daug svečių ir pažįs
tamų džiaugėsi naujos šei
mos linksmybe.

Pažymėtina, kad Agn. Ma
žeikaitė jau nuo seno pasižy
mėjo savo veikimu sodalietė- 
se, vyčiuose, tretininkuose ir 
kitur. Jaunasis irgi pasižymi 
lietuviškumu, gražiai lietu
viškai kalba, priklauso prie 
lietuviško klubo, o dabar abu 
sudarė lietuvišką šeimą. Tai 
tikrai nepamirš savo lietuviš
kumo. Daug sveikinimų ir 
linkėjimų siunčia draugai ir 
pažįstami naujai porai. Pasi
sekimo !

Mūsų Apylinkėje
• A1L Stankevičius, uolus 

Amerikos” rėmėjas gyvenąs

Amerikoje vardą savo talentu ir 
asmenybe.

New Haven, Conn

p.

Pagirtina
Šv. Kazimiero parap. 

nas, kun. Ignas Valančiūnas at
silanko į geležinkelių stotį tiks
lu pasitikti viengenčius tremti
nius, atvykstančius į Philadel- 
phiją. Tai yra labai girtinas da
lykas.

Iš lenkų spaudos
Vietiniame lenkų savaitrašty 

“Gwiazda” nr. 45 tilpo ilgokas 
eilėraštis pagarbai muz. kompo- 
zoitoriaus Juozo Žilevičiaus pro
ga jo 20 metų sukakties kul
tūrinės darbuotės tarp 
kos lietuvių.

Nauja knyga
Jubilijatas kunigas

Vasiliauskas Villa Joseph Marie 
kapelionas vėl laukia išeinant 
savo naujos knygos — Kunigas 
Mykolas. Tai bus jau 4 jo kny
ga iš jo gyvenimo prisiminimų. 
Knygos spausdinimas ilgai už
truko, bet dabar jau gautas at
spausdintas egzempliorius, tik 
laukiama įrišimo. Girdėti, kad 
autorius rengia naują knygą ar 
knygų seriją.

klebo-

Ameri-

Pranas

E. A. Jankauskaitė
Panelė Elena Ann Jankaus

kaitė, 1335 S. Newkirk St., 
sėkmingai baigė Fitzgerald 
Mercy Hospital Nursing. Iš
kilmingos užbaigtuvės įvyko 
gegužės 22 d., šv. Petro ir 
Povilo katedroje, J. E. Kardi
nolui laikant pamaldas. Jau
noji profesionalė įsijungė į 
taip gailestingą ir kilnų dar
bą. Pažymėtina, kad panelė 
Elena Jankauskaitė yra la
bai didelių sumanymų ir pla
nų asmenybė. Ji vis galvoja 
ir nori daugiau ir daugiau 
pasiekti. Tikima, kad ji ir to
liau pasiliks su savo kilnio
mis įdėjomis veikli ir atsieks 
savo sumanymų. Ji buvo vy- 
tė ir pirmoji mergaitė Vyčių 
pirmininkė. Lietuvos Vyčių 3 
kuopa džiaugiasi jos pasise
kimu. Jie tiki, kad baigusi sa
vo mokslą ir pradėjusi darbą, 
nors ir maža laiko turėdama, 
vėl stos į Vyčių eiles ir to
liau veiks lietuviškai katali
kiškai akcijai.

Tokių veikėjų, kaip Elena 
Jankauskaitė, mums lietu
viams labai reikia. Po iškil
mių buvo labai jaukios vai
šės McCallister. Nuoširdžiau
si sveikinimai ir linkėjimai.

Pagerbė kleboną
Šv. Jurgio parap. kunigas 

klebonas Vito Martusevičius 
buvo pagerbtas gražia pro
grama ir sveikinimais gegu
žės 22 d. Paminėta jo vardi
nės ir klebonavimo 8 metų 
sukaktis. Ypatingai graži 
programa buvo išpildyta mo
kyklos vaikučių. Sudėta daug 
sveikinimų Ir linkėjimų savo 
mielam klebonui.

—Geg. 15 d. šv. Kazimiero pa
rapijos choras surengė turiningą 
meno programą, kuri susidėjo iš 
vaidinimo, dainų, kalbų ir šokių. 
Taipgi tinkamai paminėta “I Am 
An Amerian” diena. Programos 
vedėja M. Jokubaitė pasakė kal
bą apie reikšmę šios dienos.

Programai baigiantis choro 
pirmininkas A. Gutauskas įteikė 
raudonų rožių puokštę vakaro 
vedėjai ir veikalo režisorei M. 
Jokubaitei, kuri širdingai padė
kojo chorui ir kvietė visus jau
nus vyrus ir merginas prisirašy
ti prie choro. Prasidėjo šokiai ir 
visi linksmai patrepsėjo.

—Geg. 15 d., per pirmas mi
šias, mūsų bažnyčioj priėmė pir
mą Komuinją 4 merkaitės ir du 
berniukai. Reikšminga buvo ši 
diena dėl tų Dievo tarnų, kada 
jie susijungė su savo Sutvėrėju, 
priimdami jį į savo širdis.

—Apvainikavimas Panelės Šv. 
Statulos mūsų parapijoj įvyko 
gegužės 29 d.

Amsterdam, N. Y

Newark, N. J

Kultūros valandėlė
Lietuvių kultūros valandė

lė iš WTEL stoties, A Dziko 
vedamos programos jau vei
kia. Tris savaites buvo duo
dama ypatinga programa, pa
rinkta muzika, žinoma, kad 
per 15 minučių labai maža ką 
galima pasakyti, bet jau pa
daryta graži pradžia. Klausy
tojai patenkinti ir prašo lie
tuvių banką, 204 N. Broad 
St., ir toliau palaikyti tą pro
gramą. ,

Dalyvavo katalikų vadų 
suvažiavime

Gegužės 23 d. iš Philadel- 
phijos į New Yorką vyko trys 
kunigai dalyvauti visų kata
likų susirinkime ir kun. prel. 
M. Krupavičiaus išleistuvėse. 
Važiavo kunigas V. Martuse- 
vičius, buvęs Kunigų Vieny
bės ilgametis valdybos narys 
ir dabartinis Kunigų Vieny
bės sekretorius kun. Leonas 
Peciukevičius, ir kun. Stasys 
Raila. Jie visi sugrįžo pilni 
naujų pasiryžimų veikti ir 
kovoti už Lietuvos ir lietuvių 
gerovę.

— Švč. Trejybės liet, parapijo
je birž. 5 d. įvyksta 40 Valan
dų atlaidai, iškilmingai prasidės 
su suma 10:30 vai. ryte. Adora
cija švč. Sakramento tęsis per 
3 dienas. Vakarais 7:30 vai. 
baigsis su iškilmingais mišpa
rais. Taip pat prasidės vienos 
savaitės Misijos ir baigsis su Švč. 
Trejybės šventėmis birž. 12 d. 
Misijas ves Tėvas Pauliukas, do
minikonas, Lietuvos provincijos 
viršininkas.

Brangūs parapijiečiai, gadan- 
gi Velykinis perijodas išpažinčių 
su Švč. Trejybės šventėmis bai
gėsi, tai prie šios progos naudo
kitės gausiomis Dievo malonė
mis, atlikdami savo šventas par
eigas ir apsirūpinkit savo sielos 
išganymu. Kviečiu visus.

Kun. L Kelmelis,
klebonas

Nauja lietuvių šeima
Geg. 22 d. susituokė Valenti

nas M. Kerbelis su Terese Ali
šauskaite. Gražios ceremonijos 
įvyko Šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje. Šaunus bankietas bu
vo XNP salėje.

Iš toliau atvykusių giminių 
tarpe.,buvo J. Mačiulių šeima iš 
Brooklyno (Woodhaven), Matas 
Šimonis iš Detroito ir Rimkūnai, 
stambūs ūkininkai, iš Vermont 
valstijos.

Jaunavedžio tėvas M. Kerbe
lis yra plačiai žinomas veikėjas. 
Jis turi real estate raštinę. Sū
nus irgi darbuojasi su tėvu ir 
yra menedžeris N. Y. valstijos 
pastatytų namų kolonijos buvu
siems kareiviams ir jų šeimoms, 
kurių informavimui V. Kerbelis 
išleidžia dvi savaitinį laikraštu
ką. Pereito karo metu V. Kerbe
lis tarnavo kaip leitenantas ir 
Japonijoje būdamas labai daug 
prisidėjo meno srityje, palaiky
mui karių moralės.

Jaunoji Kerbelienė yra gerai 
išmokslinta ir didelės šeimos na
rė, nes turi šešias seseris ir du 
brolius. Jos tėveliai turi gražų 
ūkį Amsteramo apylinkėje: Bet 
ji dirbo bankinėje įstaigoje.

Geriausios kloties naujai lietu
vių katalikų inteligentiškai šei
mai!

Bronx, N. Y., lankėsi redak- 
cijoję ir paliko $10.00 laikraš
čio pagerinimui.

• S. Markevičius iš Eliza
beth, N. J., siųsdamas “Ame
rikai” savo prenumeratą, pri
dėjo $1.00 laikraščio fondui 
ir $3.00 tremtinių prenume
ratai. Reikia pažymėti, kad 
S. Markevičius yra visuomet 
dosnus laikraščio reikalams.

• Moterų Sąjungos 29 kuo
pa Brooklyne, paskyrė Lietu
vių Dienos reikalams $5.00.

• Mrs. W. Turutis, Brook
lyn, N. Y., užsimokėjo prenu
meratą $6.00.

• Mrs. U. Mikulskis iš 
Brooklyno, prisiuntė prenu
meratą už 2 metus.

• Mrs. Mary Herbert iš 
Brooklyno, atėjusi užsimokė
ti prenumeratą, paskyrė du 
dolerius laikraščio reikalams.

• Dr. J. Gliaudelis, lankė
si mūsų redakcijoje.

• Robertas ir ' Aldona 
(Strumskyte) Norkai poves
tuvinę kelionę praleidžia pie
tuose. Juodu susituokė gegu
žės 15 d. Apreiškimo parap. 
bažnyčioje.

• Ponia Marcinkienė iš Jer
sey City, mūsų skaitytoja ir 
prietelka, lankėsi mūsų įstai
goje. Marcinkai yra dideli 
tremtinių prieteliai, daug jau 
partraukė į Ameriką, kitų 
dar laukia.

• Kun. D. Pocius, iš Harri- 
sono, N. J., lankėsi mūsų re
dakcijoje.

• Kompozitorius J. Stan
kūnas, neseniai atvykęs iš 
Brazilijos, apsistojęs Harri
son, N. J., kur dirbs vargo
nininko darbą, lankėsi mūsų 
redakcijoje, užsiprenumeravo 
“Ameriką” ir pažadėjo ben
dradarbiauti.

• Vyčių 41 kuopa ir Trem
tinių draugija gegužės 29 d. 
rengia koncertų’it šokius Ap
reiškimo parap. salėje, Brook 
lyne. Pradžia 8:30 vakare..

Dr. St. Daugėla, St. Cathe
rine Hospital, Brooklyne, gy
dytojas, lankėsi mūsų redak
cijoje, kur ta pačia proga 
mūsų persiuntimo biure už
sakė du maisto pakietus trem 
tiniams.

• B. Pranckevičius, mūsų 
skaitytojas, 339 Wilson Ave., 
Brooklyne, buvo apdovano
tas savo darbovietėje diplo
mu ir auksiniu laikrodžiu.

• Ei. ir Lilė Razmantaitės 
išvyko atostogų į Virginia, 
kur mano išbūti porą savai
čių ir aplankyti žymesnes is-

torines vietas. Viena iš sese
rų Razmontaičių yra gailes
tinga sesuo, o kita — sekre
torė New Yorke. Ponia Raz- 
mantienė yra didelė “Ameri
kos” prietelka.

• Maloni lietuviška šeima 
ieško kambarių Brooklyne ar 
apylinkėse. Geri žmonės, 
tvarkingai moka rendą. Kas 
turėtų išnuomoti — prašome 
pranešti "Amerikai.”

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

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

11

J. P. M.

Toronto, Ont.

PARDAVIMAI 
NAMŲ 
Cypress Hills 

Visi turi po tuščią floorą
1. Dviem šeimom, mūrinis su 

kambarių, šiluma, maudynėm. $9,500
2. Trim šeimom, su 17 kambarių 

mūrinis, su maudynėm, šonas atvi
ras su langais, lots 27x100. $10,500.

3. 24 šeimų, mūrinis, kampinis, 
50 x 100, renda $12,500, turi būti par
duotas.

4. Taipgi turime parduoti visokių 
naujų namų, visose dalyse miesto.

B. ZINIS 
Laisniuotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 361 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga

Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė
Viskas nemokamai

Kreipkitės dieną ir nakti

Tel. DEW 5136

g K

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes

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

£

M 
X 
X

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ

PARAPIJOS VAKARIENE
įvyks

Sekmadienį, Birželio 5 dieną, J949 m.

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

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

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

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

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

Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
ei. EVergreen 7-4335

G ra bortus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

tephen Aromiskis;
(Armakauskas) i

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Pavykęs bankietas
Gegužės 22 d. įvykęs Vyčių 

Apskrities, Metropolitan Operos 
solistei, Polynai Stoškiūtei, pa
gerbimo bankietas praėjo labai 
jaukioj nuotaikoj. Gal nebuvo 
žmonių skaičium taip didelis — 
siekė per 150 asmenų, bet savo 
kokybe tai tikrai atsižymėjo.

Bankięto vedėju buvo Charles 
F. Paulis, Jr. Puikia kalbas pa
sakė prelatai M. Krupavičius, J. 
Balkūnas, kongresmanas Rodi
no ir J. Bray.

Palinkėta p-lei P. Stoškiūtei, 
kad visad ir visur kaip iki šilo, je. 
taip, ir ateityje keltų lietuvių’

Geg. 14-15 d. Toronte ir Ha
miltone, mūsų rodomų filmų pa
matyti buvo susirinkę apie 1200 
lietuvių, kurių tarpe 90% nau
jai atvykę DP. Senųjų lietuvių, 
palyginus, buvo saujelė. Paėmus 
abi kolonijas atskirai, tenka pa
stebėti, kad Toronte susidarė ne
maža lietuvių kolonija, siekianti 
virš 2,000 lietuvių, nors organi- 
zotumo atžvilgiu tebėra vysty
mosi stadijoj.

Hamiltono visai jauna lietu
viška kolonija yra žavėtino susi
klausymo ir vieningumo tauti
niuose reikaluose pavyzdys, čia 
tenka didelis nuopelnas tenykš
čiams lietuvių kunigams, kurie 
savo darbštumu bei tolerancija 
jungia visus bendram darbui. 
Tai tikrai pagarbos verta lietu
viška kolonija įsikūrusi išeivijo
je.

Tenka laukti, kad kelių metų 
eigoje tiek Toronto, tiek Hamil
ton lietuvių kolonijos bus stip
rūs lietuviškumo centrai išeivijo-

PARAPIJOS SALEJE
570 Broom Street, New York City

6 vai. vakare
Bilietų (po $3.50) dar galima gauti Aušros Vartų klebonijoj

A. ir E POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

B
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V. Beleckas

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak 
Stotis WEVD (A.M.) 1330 ML, 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

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, I
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME u.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
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Pranešimas Lietuvių Dienos reikalu
Lietuvių Dienos Rengimo 

Komiteto susirinkimas įvyko, 
kaip buvo nutarta, gegužės 27 
d., tuojaus po Federacijos su
sirinkimo, Apreiškimo parap. 
salėje. Susirinkime dalyvavo 
dauguma veiklesnių rengėjų, 
kurie platinimui pasiėmė ne
mažai Lietuvių Dienos kny
gelių ir įžangos bilietų.

Knygelių ir įžangos bilietų 
platinimas, kaip jau žinoma, 
šiemet Dina lenktyniavimo bū 
du — tarp atskirų parapijų 
draugijų atstovų ir visuome
nės veikėjų.

Už iš anksto išplatintus 
bilietus jiems bus priskaito- 
ma po 10 balsų, o už knyge
les po 30 balsų.

Daugiausiai balsų surinku
sieji parapijos visuomenės at
stovai skirstysis varžytinių 
laimėtojais ir pilnus Lietuvių 
Dienos piknike bus suruoštas 
pagerbimo stalas su dovano
mis.

Lietuvių Dienos knygelės 
yra platinamos visur, kur tik 
yra “Amerikos” skaitytojų ir 
bičiulių, ir, kaip iš žemiau tal
pinamo Garbės Sąrašo maty
site, provincija eina pirmoje 
vietoje, nes Brooklynas kol 
kas dar neišsijudino.

Visi, kurie jau išplatino sa
vo knygelių bilietėlius, prašo
mi greičiau prisiųsti pinigus 
su šaknelėmis, kad jūsų var
dus galėtume paskelbti laik
raštyje.

Joseph N. Zayan, Brook
lyn, N. Y......................... 3.00

Po $1.00:
H. Savickas, Jonas Kuprio- 

nis, A. J. Aleksis, M. Barkus, 
A. Barbšis, M. Valuckas, Ele
na Zakarevičienė.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

kurios įspūdingai buvo atlik
tos.

—Pirmoji Komunija įvyko 
gegužės 30 d. Gaila, kad pa
čioj bažnyčios apylinkėj su
sidaro nedidelis vaikučių 
skaičius Pirmai Komunijai 
priimti. Kiti ieško svetimtau
čių bažnyčių...

Mūsų Apylinkėj

“Amerikos” Admin.

Parapija

LIETUVIŲ DIENOS GAR
BŪS RĖMĖJAI

Kurie šią savaitę prisiuntė 
už knygeles pinigus:

' O. Sijevičienė, Brooklyn, N.
Y ....................................... 6.00

E. Matulionytė, Maspeth,
N. Y............................. $5.75

J. J. Stukas, Newark, N. J. 
................. 5.00

S. Shestokas, Long Island,
N. Y. ........................ 3.00

T. Jėzuitai, Chicago .... 3.00
Jonas Miklaševičius, Brook 

lyn, N. Y.......... .............. 3.00
Emilia Kurauskas, Brook

lyn, N. Y......................... 3.00
Mrs. J. Vaicekauskas, 

Brooklyn, N. Y.............  3.00
J. Bieliauskas, Brooklyn,

N. Y............................. 3.00
C. Navickienė, Richmond

Hill, N. Y.......................... 3.00
Uršulė Melvid, Bayonne, N.

J........................................ 3.00
St. Kazlauskas, Bronx, N.

Y ...................................... 3.00
J. E. žemaitis, Millburn, N.

J..... .............. .-..... ...............3.00
John Simen, Brooklyn 3.00
Ona Sebastinas, Newark,

N. J................................. 3.00
Z. žekienė, Waukegan, UI.

.......................... 3.00
Kun. J. F. Pikutis, Bridge

ville, Pa.............................3.00
St. Casimir Sisters, New 

Philadelphia, Pa............. 3.00
Kun. Ig. Kelmelis, Newark

N. J...................................3.00
Barb. Juodaitytė, Water

bury, Conn..................... I
Walter Dilis, E. Orange,

N. J....................................3.00
Kun. M. F. Daumantas, 

Girardville, Pa. ..............3.00
Maria Čižauskienė, Eliza

beth, N. J........................ 3.00
Kun. I. Albavičius, Cicero,

Hl................................   3.00
Albin Strazdis, Brooklyn,

N. Y.................................. 3.00
Step. Agentas, Linden, N.

J................ 3.00
Dr. P. Kazlauskas, Endi

cott, N. Y....................  3.00
Kun. K. Skripka, Bingham

ton, N. Y...........................3.00
Vienas Ateitininkas, Water 

bury, Conn............. ...........3.00

—Gegužės 25 d., 7:30 buvo 
labai gražios Sodaliečių tra
dicinės Dievo Motinos Mari
jos vainikavimo iškilmės. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia, 
kuriems šios iškilmės padarė 
gilų įspūdį. Užgesinus švie
sas bažnyčioje, esant ap
šviestam altoriui ir Dievo Mo
tinos statulai, puikiai prie 
altoriaus pagiedojo Roselita 
Antario. Kun. B. Kruzas pa- 

. sakė gražų pamokslą, kvies
damas visus prie maldos už 
nusidėjėlių atsivertimą ir at
gailos pagal Fatimos Dievo 
Motinos norą.

—Pereitą sekmadienį, geg. 
29 d. parapijos salėje įvyko 
pirmas Brooklyne sudėtinis— 
naujai atvykusių ir Vyčių 41 
kuopos vakaras. Vakaro pro
gramą atidarė Vyčių 41 kp. 
pirmin. Kazlauskas. Progra
mą linksmoj nuotaikoj vedė 
dailininkas VI. Vijeikis. Pub
likos buvo pilnutė salė. Po 
programos buvo šokiai. Atro
do, kad šiuo susipažinimo va
karu visi buvo patenkinti.

—Pereitą sekmadienį Vin
centas ir Verną Kurinskai pa
krikštijo savo sūnų vardu 
Vincentas. Frederick ir Alice 
(Matulytė) Damon pakrikšti 
jo savo sūnų vardu Paulius.

—Anglų kalbos kursai pra
dedami birželio 10 d., 7:30 v. 
vak., Apreiškimo parap. mo
kykloje. Pirmąją dieną mo
kytojas susipažins su kursan
tų anglų kalbos mokėjimu, 
sudarys atskiras grupes ir 
susitars su dalyviais dėl pa
mokų. Norintieji lankyti kur
sus prašomi registruotis Ap
reiškimo parap. klebonijoje, 
259 No. 5th St., kampas Met
ropolitan Avė. ir Havemeyer 
St.

—Šv. Vardo draugijos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 5 d., tuoj po sumos, 
parapijos salėje.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti. Turime svar
bių reikalų aptarti.

Valdyba

Šv. Jurgio Parapija
ŠAUNIOS VAINAUSKŲ 

VESTUVES

• A. Budrikis, ką tik atvy
kęs iš tremties, apsistojęs pas 
ponus Baltrušaičius, p. Balt
rušaičio lydimas, lankėsi mū
sų redakcijoje. >

• M. Simonaitis, ką tik at
vykęs iš tremties, apsistojęs 
pas ponus Butkus Brooklyne; 
p. Butkaus lydimas, lankėsi 
mūsų redakcijoje.

• Ponai Averkai iš Brook
lyno, gegužės 30 d., susilaukė 
dukrelės. Sveikiname ir linki
me tėvams jėgų, o mažytei 
gero stiebimosi į aukštį.

• Kun. A. Petrausko, Šv.
i Jurgio parapijos Brooklyne 
klebono 15 metų kunigystės 
sukaktuvės ir vardinės ruo
šiamos birželio 12 d. parapi
jos salėje.

P. Žilinskas, žinomas Broo
klyno socialdemokratų veikė-

Geg. 19 d. pp. Ališauskų na-( jag( lankėsi mūsų redakcijoj, 
muose buvo suruošta lošimo: e PoIyila stoška, Metropo- 
vakaras, kuris labai gražiai operos artistė, gegužės

Angelų Karalienes 
Parapija

kos” skaitytojas ir geras prie 
telius, šį pavasarį mirė. Lin
kime p. Žilinskienei ištver
mės šią sunkią valandą.

• E. Milukienė iš Rich
mond Hill, N. Y. išvyko į 
Detroitą, apankyti savo bro
lį P. Dauknį, su kuriuo nesi
matė jau daugiau, kaip 30 
metų.

• Apreiškimo parap. cho
ras dainavo VLIKo vadų iš
leistuvėse gegužės 24 d. Ap
reiškimo parap. salėje.

—Amžino Rožančiaus drau 
gija rengia judamų paveiks
lų rodymą sekmadienį, birže
lio 5 d., parapijos salėje.

Prasidės 5 vai. vak. Visi 
prašomi atsilankyti. įžanga 
tik 60c.

P. O. Sijevičienė

GERAI PAVYKO

pavyko. Susirinko gražus bū
relis viešnių ir sąjungiečių, ir 
visos susinešė labai gražių 
dovanėlių, ir net kaip kuriom 
teko laimėti po kėlės dovanė
les. Po lošimo prasidėjo vai
šės su skaniais užkandžiais ir 
gėrimais.

Ypatingai namie kepti p. 
Ališauskienės pajai ir p. Kri- 
jalskienės tortas visoms pati
ko. Ališauskienė ir Krijals- 
kienė jau seniai priklauso 
prie Moterų Sąjungos 24 kp.

Visoms dalyvavusioms ir 
dovanas aukavusioms, ypač 
p. Ališauskienei ir jos dukre
lei, širdingai ačiū.

M. S. 24 kp. Valdyba

30 d. vakare dainavo Bell Te
lephone radijo programoje, 
kurioje dalyvauja pirmaeilės 
meno pajėgos.

• Ponia Žilinskienė, iš 
Brooklyno, Hopkinson Avė., 
lankėsi redakcijoj. Jos vyras 
V. Žilinskas, buvęs “Ameri-

SUSIRINKIMAS

Tremtinių draugijos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 5 d., Apreiškimo par. 
salėje, Brooklyne. Susirinki
mas prasidės 5 vai. popiet.

PIANO REČITALIS

Viena gabiausių mūsų pia
nisčių, Marytė Šlekaitytė, šio 
mėnesio 14 dieną, 8:30 vai. 
vakare, Steinway Hall, New 
Yorke, duos piano rečitalį. 
Pianistei rečitalį ruošia Liet. 
Alumnų ir Studentų klubas.

Tikėtai po $1.20, jų galima 
gauti pas panelę Stellą Cha- 
rashką, 22 Irving Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ŠAUNIOS VESTUVES

Maspetho Žinios
—Vyčių šokiai parapijos 

salėje bus birželio 4 dieną.
—Liet. Auditorijos seime 

dalyvavo 58 asmenys. Vaka
rienėje parapijos salėje geg. 
21 d. buvo virš 100. Kalbas 
pasakė adv. Briedis if Tadv. 
Anseli, kunigai — Balkūnas, 
Lekešis, Čekavičius ir keli 
direktoriai. Vakaro vedėju 
buvo P. Mikalauskas. Audi
torijos Bendrovės pirminin
ku pasiliko p. J. Jocius.

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

Sekmadienį įvyko vestu
vės J. Ginkaus, žinomo Brook 
lyno biznieriaus Juozo Gin
kaus sūnaus, su panele Pet
ronėle Balukonyte, taip pat 
brooklyniete lietuvaite.

Moterystės Sakramentą 
priėmė Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje. Prisi
rinko pilnutėlė bažnyčia žmo
nių. žmonių buvo tiek, kad 
pilna prisikimšo ir bažnyčios 
balkonuose. Tai buvo jaunųjų 
giminės, pažįstami ir kiti 
brooklyniečiai lietuviai, kurie 
norėjo pamatyti savo tautie
čių sutuoktuves.

Šliūbą davė prel. J. Balkū
nas. Jam asistavo Apreiški
mo parapijos klebonas kun. 
N. Pakalnis ir Elizabeth, N. 
J. klebonas kun. J. Simonai
tis. Be šių, dalyvavo dar ir 
daugiau kunigų, kurių tarpe 
— pats Angelų Karalienės 
parapijos klebonas, kun. J. 
Aleksiūnas, prof. kun. Ražai
tis ir kiti. Svečių tarpe buvo

matyti mūsų generalinio kon
sulato New Yorke tarnauto
jai su pačiu gen. konsulu J. 
Budriu, daug žinomų mūsų 
visuomenės veikėjų.

Vakare įvyko vestuvių ban
ketas Knapp Mansion salėje. 
Čia dalyvavo per 300 žmonių. 
Buvo daug mūsų dvasiški- 
jos, su prel. J. Balkūnu prieš
aky, generalinio konsulato 
štabas, visų trijų šios apylin
kės lietuvių laikraščių redak
toriai, visų srovių visuome
nės veikėjai, Ginkų ir Balu- 
konių giminės, pažįstami ir 
bičiuliai. Vakaras praėjo ne
paprastai jaukiai. Pasakyta 
daug kalbų, perskaityta svei
kinimo telegramų. Buvo ir iš 
tremties atvykusiųjų didelis 
būrys. Jų tarpe — p. Penikas, 
buvęs tremtyje “Mūsų Kelio” 
redaktorius, kuris tremtinių 
vardu tarė žodį.

Jaunavedžiams linkime lai
mės per meilę ir susiklausy
mą.

Dalyvis

VISI KVIEČIAMI RUOŠTIS

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKES

Lietuvių Dienai
SEKMADIENĮ

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes 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. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

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

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų

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

Tel. Gramercy 7-9765

Florist :—
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire

6762 FOURTH AVE.
(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

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

Clement A. Voket
(VOKETATTIS)

ADVOKATAS
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Gegužės 29 d. Brooklyno 
Į Šv. Jurgio bažnyčioj susituo- 

3.00 j kė du puikūs lietuviai — Sta
sė Augutytė ir Paulius Vai
nauskas. Vestuvių vaišėse da- ( 
lyvavo virš 150 svečių, tarp 
kurių giminės ir daug garbin
gų svečių. Pažymėtina, kad 
abu jaunieji puikiai kalba lie
tuviškai.

Jaunoji su savo mama yra 
lankiusi net du kartu nepri
klausomą Lietuvą ir iš ten 
parsivežė pačius gražiausius 
įspūdžius.

Daug laimės jaunai lietu- , 
viškai porai!

Karesp.

—Gegužės 22 d. įvyko Ma
rijos vainikavimo iškilmės,

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie H geriausios Smetonos, ALUS U ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Liepos - July 3 d
DEXTER PARKE

Jamaica Ave. ir 75th Street Woodhaven, N. Y.

IR DALYVAUT EYE

DOVANŲ PASKIRSTYME
PIRMOJI DOVANA-----

TELEVIZIJOS APARATAS 52”
ANTROJI DOVANA-----

Sportinis, nešiojamas Radijo aparatas
' TREČIOJI DOVANA-----

Elektrinis Stalo Laikrodis
Taipgi dovanos numatytos ir knygelių platintojams t 

Nusipirkę bilietą tik už 25 centus, Jūs dalyvausite paskirstyme visų dovanų. Bilietų 
galite gauti pas Lietuvių Dienos Rengimo Komiteto narius ir “Amerikos” redakcijoj.

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

NEwtown 9-5972

DA venport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen Bredesjr. j
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

J

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai: 

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagK S-14M

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORlXl

Atlieka mūrinių namų denų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavimų Ir kt darbus.

293 MAUJER 8T., 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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