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Lietuviškai kalbantieji Lie
tuvos ir Amerikos išdavikai, 
kai jiems primeni, kad jie su
rusėję ir kalba už Rusiją, sa
ko, kad tai netiesa. Leiskime 
šiuo kart kalbėti jiems pa
tiems: “Kuomet Sovietų ka
riuomenė kirto paskutinius 
lemiamuosius smūgius Hitle
rio armijoms, tai anglai — 
amerikonai naikino tiktai vo
kiečių miestus ir kaimus... 
Saksonijos sostnė Drezdenas 
buvo užpultas be jokio reika
lo, nes fašistinė Vokie'tija jau 
buvo faktinai sumušta.” Tai 
žodžiai iš “Laisvės” vasario 
15 d. žinoma, Mizara su Bim
ba savo mulkučiams ir dėl 
šitų žodžių pasakys, kad tai 
nekalbama už Rusiją, prieš 
Ameriką.
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DIDYSIS WASHINGTON^

— Rumunijoje advokatai 
vra visiškoje komunistų vy
riausybės kontrolėje. Jų lais
vė bylų gynime yra supara- 
ližuota.

PENKTADIENĮ, VASARIO-FEBRUARY 24, 1250Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post xynTTAT YVT 
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pasveiko

siūlo numatyti 
požemiuose, kur 
ir pačios, aukš- 

įstaigos turėtų 
kai

■**>Vakarų-4 
metu yra 16.000 neseniai at-

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės pro
ga, šiemet vėl visa eilė AJV 
atskirų valstijų gubernatoriui Lenkų laikraštis New Yor- 
paskelbė proklamacijas, ku- j ke “Nowy Swiat” įsidėjo ve-

Įsiutę Kremliaus lietuviš
kieji agentai ant lietuvių pi- 
kietuotojų, kurie aiškiai lai
doja jų biznį, pradėjo pikie- 
tuotojus vadinti hitlerinin
kais. šitie, kur pikietuoja 
prieš Kremliaus agentus, yra 
Hitlerio aukos, Amerikos ar
mijos išgelbėti iš kankynių, 
kuriose daugybė jų brolių y- 
ra nukankinta. Taigi, jie tur 
vardą — Hitlerio kankiniai 
Kas kita yra su Kremliaus 
agentais. Hitlerininkų vardas 
tinka jiems lygiai kaip ir sta
lininkų, nes kai jų Stalinas 
susitarė su Hitleriu ir įstūmė 
gaisrą pasauli, jie šaukė plyš- 
dami už Hitlerį. Melas, ap
gaudinėjimai, žudynės, ku
riuos šitie Kremliaus agentai 
taip atkakliai gina, nacių taip 
pat buvo pagrindiniai daly
kai. Taigi, hitlerininkų ir na
cių vardai pilnai pritinka 
jiems.

Neseniai teko būti viena
me Vyčių parengime^ Prisi-, 
rinko pilną salė žmonių. Plr-’ 
mininkas paskelbė gražią bėgusių iš rusų zonos. Dabar 
programą, o pirm jos gražią bėga naujai jauni vyraii kurie

ŠTAI MUSŲ- GRAŽUSIS KAUNAS
Taip minėdavome Vasario 16 d. prieš barbarų užplūdimą į Lietuvą.

TAIKĄ MYLINTI IR PAŽANGI TAUTA

Lenkų laikraštis apie genocidą

Nauja pabėgėlių 
banga į vakarus Šiandieną AJV yra pasau-

paskaitą. Visą tęsis tik vieną 
valandą. Paskaitininkui už
trukus kiek per 30 minučių, 
per likusias minutes buvo at
likti patys meniškiausi pro
gramos numeriai ir, pasibai
gus valandai, pasakyta, kad 
likusius numerius atidedame 
kitam parengimui -— nenori
me per ilgai varginti žmonių. 
Publika skirstėsi nuoširdžiai 
nusiteikusi į sekantį paren
gimą vėl susirinkti.

Štai kitoks vaizdas. Paten
ku į vieną Vasario 16 minė
jimą. Kalba nevienas, ir kiek
vienas ilgai. Meninė progra
ma plati ir kiekvienas nume
ris ilgas. Tęsiasi per 4 valan
das. žmonės tiesiog neišlaiko. 
Nenuostabu tad, kad tokiu 
būdu yra atgrąsoma publika 
nuo tokiu subuvimų. Patrio
tizmas lieka patriotizmu, bet 
mes neverskime žmonių, nau
dodami jų patriotizmą, su 
nuovargiu klausyti ištisas 
valandas mūsų kalbų, dainų 
ir šokiu, nors visa tai ir kažin 
kaip būtų gražu.

Mūsų savaitraštis, kaip ži
note, turi skyrių apie savąją 
lietuviškąją šeimą. Jį veda 

. žinomas mūsų pedagogas. 
Vaclovas Čižiūnas. Jis, kaip 
matote, daugiausia ir rašo 
tame skyriui e. Ilgametis mo
kytojas, auklėtojas, pedago
ginės literatūros autorius, 
pats šeimos tėvas, jis užsimo
jo padėti lietuviškajai šeimai 
sunkiame auklėiimo darbe. 
Kad ši paerelba būtu platesnė, 
tėvai prašomi siusti savo 
klausimų, kurie bus su dė
kingumu panaudoti bendram 
reikalui. Laukiame, tikimės, 
ryžtamės.

rusų zonoje verbuojami į ka- 
riuomenų, “liaudies policija” 
vadinamą. Amerikos komi
sariato valdinikai pareiškė, 
kad artimiausiu laiku laukia
mas dar didesnis pabėgėlių 
iš rusų zonos į vakarus užsi- 
grūdimas, nes šiuo metu po
litinės represijos ten eina vis 
aštryn.

Šitos naujų “dypukų” ban
gos į vakarus eina ne tik iš 
rusų zonos Vokietijoje, bet 
ir iš “rusų zonos” visoje cen
tro Europoje. Iš vadinamų 
vasalinių kraštų yra labai 
sunku pabėgti, nes ten yra 
nepaprastai saugojami pasie
niai. Labai daug bėgančiųjų 
žūsta prie sienos. Ypač Če
koslovakijos ir Vengrijos pa
sieny.

Šitos pabėgusiųjų masės 
yra nauji liudininkai bolše
vikinių darbų. Jos laidoja so
vietinę įtaką vakaruose. Dėl 
to sovietai organizuoja už 
savo geležinės uždangos bū
rius agentų ir leidžia juos 
kartu su pabėgėliais šiuos 
“diskredituoti” žmonių aky
se. Tokių agentų yra jau 
daug suimta vakariečių oku- 
oacinių organų.

ją nuo bestijalizmo, kuris už
griuvęs yra jau šeštadalį pa
saulio ir grąsina likusiai da
liai. šitoji jėga apsaugojo 
pasaulį nuo naciškojo besti
jalizmo, kuris per 13 savo 
viešpatavimo metų sunaikino 
milijonus žmonių. Tai Nau
jasis Pasaulis, tai naujas 
veiksnys žmonijoje.

Šitos valstybės kūrėjas bu
vo Jurgis Washingtonas, ku
rio 218 metų gimimo sukaktį 
Amerikos tauta šventė pra
eitą trečiadienį. Toje vietoje, 
kur šiandieną yra beveik pu
santro šimto milijonų AJV 
valstybė, į kurią atkreiptos 
yra žmonijos akys, tada buvo 
chaosas. Iš šito chaoso J. Wa
shingtonas su savo bendra
darbiais ėmėsi kurti valstybę, 
Tam buvo labai daug kliūčių, 
kurias reikėjo nugalėti. J. 
Washingtonas organizavo 
karines jėgas, joms vadovavo 
ir su jomis nugalėjo. Jis or
ganizavo ir valstybinį gyve
nimą, buvo # pirmasis AJV 
prezidentas.

Jis yra valstybinės ir žmo
giškosios laisvės principų kū
rėjas ir simbolis tiek Ame
rikoje, tiek ir visoje žmoni
joje.

Popiežius Pijus XII buvo 
gerokai susirgęs ir kiek laiko 
turėjo gulėti. Buvo persišal
dęs, sveikimas ėjo lėtai — 
pavakariais vis būdavo tem
peratūros.

Pereitą sekmadienį Popie
žius jau pasirodė viešai bazi
likoje iškilmėse. Jis atrodė 
visiškai sveikas ir gerai pa
ilsėjęs. Per 30.000 žmonių 
buvo susirinkę į iškilmes, 
Kur buvo paskelbta palai- 
mintaja Ispanijos vienuolė 
Maria Lopez.

AJV santykiai 
su Bulgarija 
prieš nutrūkimą

PENNSYLVANIJOS DIENRAŠTIS 
APIE MUS f

“Evening Herald”, She
nandoah, Pa. leidžiamas dien
raštis, vasario 16 d. numeryje 
sudėjo tiek daug medžiagos, 
kad -numeris išėjo tiesiog 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Šyentės atspindyje. Redakci
jos vedamasis, pavadintas 
“A Holyday of Hope”, taip 
pat skirtas Lietuvai. Čia iš
vesta visa sovietiškoji klas
ta lietuvių tautos atžvilgiu

— Paryžiaus komunistinio 
laikraščio redaktorių F. B<m- 
te teismas nubaudė 6000,ir užakcentuota dabartinis 
frankų pabaudos už prancū- genocidiškas sovietų i veiki- 
zų delegacijos JTO išjuoki- mas Lietuvoje.

Penktas šios laidos dien
raščio puslapis paskirtas Lie
tuvos vasario 16-j ai. Čia įdė
ta Amerikos Lietuvių Kon
greso prisiųsta nepaprastai 
gili ir jaudinanti deklaracija 
Lietuvos Nepriklausomybės 
reikalui “Fundamental De
claration of Lithuanian In
dependence”, ir apačioje po 
deklaracija — didžiulė eilė 
šios apylinkės organizacijų, 
firmų, biznierių ir pavieniu 
visuomenės veikėjų, kurie 
prisideda prie 
ir ją remia.

deklaracijos
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riomis pripažįstama, kad Lie
tuva buvo jėga sovietų oku
puota, kad šita okupacija yra 
barbariškas veiksmas dvide
šimto amžiaus tautų šeimoje 
ir kad Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę jie — gu
bernatoriai — laiko tik oku
pantų pertrauktą, bet nepa
naikinta pačios lietuvių tau
tos ar tarptautiniais aktais, 

Viena iš palankiausių yra 
mums Massachusetts valsti
jos gubernatoriaus Paul A. 
Dever proklamacija. “Lietu
vos respublika, taiką mylinti 
ir progresyvi tauta, lojali 
tarptautiniuose santykiuose, 
tapo auka neišprovokuotos 
agresijos ir militarinės inva
zijos ir iki šiol neša svetimo 
krašto militarinės okupacijos 
nąštą”, — pradedą savo pro
klamaciją gubernatorius P. 
A. Dever. Toliau proklamaci- 
ioje nurodoma, kad pasaulio 
*aika bus atstatyta tik išrei
kalavus visus kraštus laikytis 
nagrindinių žmoniškumo ir 
taikos principų, laisvai ap
sispręsti visoms tautoms.

damąjį, kurį pavadino “Ge- 
nocyd Sowiecki na Litwie”. 
Straipsnyje pirmiausia išaiš
kinta genecido sąvoka, pas
kui konvencijos apie genoci
do išsivystymo eiga, o paskui 
pereinama prie šių laikų ge
nocidų — Hitlerio Vokietijos 
ir Stalino sovietijos ir nuro
doma, kad vienas genocidas

yra sunaikintas, bet kitas 
tautų žudymo darbą varo to
liau. Kaip didžiausioji šito 
genocido auka, laikraštis nu
rodo, yra Lietuva.

Straipsnis parašytas sąry
šy su mūsų tautos laisvinimo 
institucijų įteiktais memo
randumais Jungtinių Tautų 
Organizacijai. Straipsny mi
nimas VLIKas ir jo pirmi
ninkas prel. M. Krupavičius.

Atomines bombos Italijos darbininkai 
realybe Washingtone

Senato Atominio Komiteto 
narys Holifield (D.—Calif.) 
kalbėjo apie reikalą Washin- 
įtono vyriausybei pasiruošti 
atominio karo atvejui, kad 
ji nebūtų karo atveju parali- 
žuota ir drauge su ja nebūtų 
“pakirstas mūsų krašto ner
vų centras”.

Holifield 
vietą, gal 
vyriausybė 
čiausiosios
išsikelti tuo atveju, 
“priešas ant strateginio Wa
shington© punkto numes ato
minę bombą.” Jis siūlo suda
ryti iš’septynių asmenų ko
mitetą, kuris turėtų šią pro
blemą išstudijuoti ir planus 
parengti.

iškrauna ginklus
Italijos uostų darbininkai 

didele dauguma balsų balsuo
ja už iškrovimą transportinių 
laivų, kurie atvyksta į Itali
jos uostus su AJV ginklais ir 
amunicija, kurie į ten vežami 
pagal Atlanto pakto susita
rimą. Sicilijos uostuose Pa- 
lerino ir Milazzo vyksta di
džiulių transportų iškrovi
mai. Pietų Adrijos pakrašty 
uostuose taip pat iškraunama 
daug ginklų.

Kaip žinome, kominformas 
ir Kremlius organizavo ko
munistinius darbininkus sa
botuoti ir boikotuoti šiuos 
transportus. Ypač aštriai šis 
klausimas atsistojo Prancū* 
zijoje, kur buvo imtasi net 
policijos priemonių bolševikų 
agentams Nuraminti.

švedįĮ.Jaikraštis “Af-

• Valstybės sekretorius D. Acheson pareiškė, kad Ma- 
Tze-Tung sutartis su Maskva yra ne kas kita, kaip tik pra
džia didelių sunkumų Kinijos komunistų režimo.

• Valstybės Department© municijos skyriaus vedėjas 
L. H. Pomeroy pareiškė, kad Amerikos ginklai ir municija 
yra šmugeliuojami į tas Azijos vietas, kur komunizmo grą- 
sinama. Valstybės Departamentaos imasi priemonių tai su
stabdyti.

• Britų Kolumbijos pakrašty nukrito bombonešis B-36 
su 17 vyrų įgula. Tik 14 iš jų liko išgelbėti.

• New Yorko valstijoje įvesta anglių pardavimo nor
mavimas, nes anglių atsargos eina prie galo, o streiko galo 
nematyti.

• Dvi didžiulės gelžkeliečių unijos Clevelande, apiman
čios per 250,000 nariu, atmetė trečiųjų teismo pasiiilymą ir 
rengiasi pradėti streiką.

• Prezidentas Trumanas savo kalboje, Jefferson- 
Jackson pagerbimo pietų metu, puolė respublikonų partiją, 
kuri “daro afrontą prieš Amerikos tautos inteligenciją.” 
Prezidentas paneigė respublikonų mintį, kad jo ūkinė pro
grama esanti valstybinis socializmas.

• Midland, Mich. Dow Checimal Co. įmonėje įvyko 
sprogimas, kuris užmušė 8 darbininkus, tris užgriovė, 13AJV vyriausybė yra nau

jos krizės santykiuose su sužeidė ir 12 lengvai sužeidė.
Bulgarija padėtyje. Jeigu ne-Į • Keturių sąjungininkų užsienio vice-ministerių dery- 
ivvlrs unatincm ahnaimi nt-'įvyks ypatingų atmainų, at-'bos Austrijos reikalu nepadarė jokios pažangos. Padaryta 

x nosėdžių, kuriuose nieko nesusitarta. Posėdžiai per
traukti. '

• Padėties žinovai tvirtina, kad Kinijos komunistų 
režimo tie $300.000.000 paskolos iš Maskvos neišgelbės iš 
sunkumų, ypač po tokio nederliaus Kinijoje, kuris buvo 
šiais metais.

• Iš Londono pranešama, kad Rusijos vasalinės vals
tybės taip pat planuoja paktus su Kinijos komunistais. >

• Po derybų Maskvoje ir po sudaryto pakto tarp Ki
nijos komunistų ir Kremliaus išaiškėjo galutinai, kad Ma- 
Tze-Tung nėra Kinijos Tito, o atsidavęs Maskvai.

• Rytų Vokietijos markė nukrito iki žemiausio taško, 
kokiame ji iki šiol dar niekad nebuvo. Iki šiol jos kursas 
būdavo 6 rytu markės už 1 vakarų markę, o dabar 7,20 už 
1 vakarų markę.

• Prancūzų vyriausybė sumobilizavo visą krašto poli
ciją sutrukdyti komunistų rengiamam streikui, kuriuo no
rima sutrukdyti Amerikos ginklų transportus į Prancūziją.

• Vakarų Vokietijos vyriausybės politika buvo stipriai 
kritikuota Amerikos aukšto komisaro Vokietijai. Tačiau 
Adenauer vyriausybė pąreiškė, kad ji nuo savo politikos 
linijos neatsisakysianti.

‘ • Romoje vyksta trečiasis tarptautinis kongresas ka
talikų žurnalistų. Dalyvauja per 300 atstovų iš 20 kraštų^

• Kinijos nacionalistų vyriausybėje krizė eina prie' 
sunkios stadijos. Ministerio pirmininko Yen-Hsi-Shan įstai-

einnačiomis savaitėmis dip- 
lomatinai santykiai tarp Wa- 
shingtono ir Sofijos gali nu
trūkti. Apie tai jau prieš tre
jetą savaičių Sofijos vyriau
sybė painformuota.

Šituos santykius prie vi
siškos krizės privedė Bulga
rijos mestas kaltinimas AJV 
įasiuntiniui Sofijoje, esą šis 
žsiėmęs šnipinėjimu. Kaip 

tinome, AJV vyriausybė bu
žo pareikalauta savo pasiun- 
inį atšaukti.

Šita santykių su Bulgarija 
krizė nepaprastai sunkina 
Trumano ir Achesono flirtą 
su Kremliumi dėl susitaiky
mo atominės energijos rei
kalu.

— Šveicarija irgi ginkluo
jasi. Jų karo .ministerija 
pranešė, kad nuo ankstyves
niojo 7 metų ginklavimosi 
plano jie atsisakė,’p sudarė 
naują, 5į metų planą, kuriuo ga pranešė, kad jis greičiausia atsistatydinsiąs. Prezidentas 
bus prisitaikyta prie moder-; Li-Tsung-Jen jau 3 rtiėnesiai kaip išvykęs į New Yorką gy- 
niškų ginklų. ' • [dytis. ' . <

nepaprastai įtvirtino Patai
tės uostus ir Ruegeno salą, 
taip, kad čia pasidarė naujas 
“Gibraltaras.”

— Budapešte pradėtas iš 
New Yorko amerikono R. A. 
Vogeler teismas. Su juo tei
siami dar 6 asmens. Komuni
stai kaltina juos šnipinėjimu.

— Maskvos “Pravda” įsi
dėjo didelį vedamąjį, kuria
me nurodoma, kaip svarbi y- 
ra Amerikai šiandieną Japo
nija, kaip bazė prieš Sovietų 
Sąjungą. Dėl to esą ir paktą 
Sovietai padarė su Kinijos 
komunistais.

— Amerikonas G. Davis, 
kuris pasiskelbė pasaulio pi
liečiu ir atsisakė AJV pilie
tybės, vidurinėje Prancūzijo
je įkūrė “pasaulinę teritori
ją”, kuri apima per 23’0 kai
mų ir miestelių, su 100.000 
žmonių. Iš čia “turi išaugti 
pasaulinė valstybė.”

— Prancūzijos grafas De 
Bernonville, kurs dabar gy
vena Kanadoje, bet prancūzų 
buvo nuteistas mirties baus
me už bendradarbiavimą su 
naciais, Kanados valdžios 
bus išsiųstas į Prancūziją.

— Kaip asimename, nacių 
Vokietijoje buvo šūkis, kiek
vienas kareivis, prieš eida
mas į frontą, turi pasistengti 
palikti vaiką, o merginos bu
vo raginamos “paaukoti fuh- 
reriui bent po vieną naują 
gyvybę.” Dabar teisme bu
vęs Himmlerio štabo virši
ninkas P. Wolff pareiškė, 
kad tą įsakymą yra davęs 
buvęs Hitlerio padėjėjas R. 
Hess.

— Amerikos Quakeriai 
griežtai pasisakė prieš Tru- 
mano sprendimą ir įsakymą 
daryti hidrogenines bombas.

— Vengrų komunistų teis
me valstybės gynėjas reika
lauja sunkios bausmės tei
siamam amerikiečiui Voge
ler.

— Užnuole šios savaitės 
pradžioje šalčiai dar labiau 
apsunkino anglių trūkumą 
visame krašte.
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RaStus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

GELBĖKIME ŠEIMAS
“Mes privalome skatinti ir globoti auklėjimą, ypač re

liginį ugdymą, mūsų šeimose, padedant joms gerai sufor
muoti būsimą žmogų iš augančio vaiko.. Organizuoti nusi
kaltimai turi būti kovojami, kur tik jie bepasirodo.”

Taip kalbėjo mūsų krašto prezidentas šiomis dienomis 
sušauktoje viso krašto valstybės ir savivaldybių atstovų 
konferencijoje, kurios tikslas buvo sudaryti planus kovai 
prieš organizuotus nusikaltimus mūsų krašte. Šitoje kon
ferencijoje, be prezidento Trumano, kalbas pasakė vyriau
sias valstybės gynėjas J. H. McGrath ir FBI direktorius 
Hoover. Jie konstatavo, kad mūsų krašte organizuoti nusi
kaltimų sindikatai suima “derlių” nuo keturių iki dešimt 
milijardų dolerių per metus.

Šitų organizuotų nusikaltimų aukos yra nekalti, daž
niausiai geros valios, bet auklėjimo negavę, žmonės. Šitų 
sindikatų organizuoti visokį lažybų lošimai žmones dažnai 
paleidžia ubagais tiek materialiai, tiek ir dvasiniai. Šitos 
nusikaltėlių bandos, kaip jas pavadino minėti kalbėtojai, 
organizuoja pragariškus žaidimus, kur “pražaidžiama” pi
nigai ir asmenybė.

Pavojingiausi tįsoki legalizuotieji faktoriai, kurie, 
kaip baisus vėžys, graužia mūsų vaikus, jaunimą ir šeimas. 
Pirmiausiai, vadinamieji koiųikai. Įvairių rūšių komikų 
Amerikoje išleidžiama milijonai kiekvieną savaitę. Jų tiks
las — surinkti milijonus dolerių. Jie to pasiekia. Bet visa 
tai eina jaunų sielų žudymų sąskaitom Komikuose nėra nei 
grožio, nei gėrio, nei tiesos. Taigi, pagrindinių dalykų žmo
giškai būtybei. Bet juos skaito masės. Skaito vaikai, skai
to jaunimas, skaito suaugę, “skaito” net ir tie, kurie ne
moka skaityti — kūdikiai ir analfabetai. Negirdėta jėga 
prikala skaitytoją prie tos rūšies literatūros. Jis nuo jos 
negali pasitraukti. O tos išgalvotos būtybės, kurios, pieši
niais atvaizduotos, užpildo tų “žurnalų” puslapius, tie iš
kreipti veidai gyvulių ir žmonių, tie veiksmai ir manieros 
nejučiomis deformuoja jauną skaitytoją, artinant jį prie tų 
būtybių, kurios ten yra piešiamos. O tuo juk maitinasi mū
sų vaikai per eilę metų. Tie dalykai juos ir “suformuoja.” 
Ypač, jeigu šeimoje nėra jokios teigiamos auklėjamosios 
įtakos.

Tai, pasakytume,’ Išviršinė to dalyko pusė, ‘„ Bet .dĮąr 
baisiau yra su vadinamuoju komikų turiniu, su “dvasine” 
puse. Svarbiausias momentas ten — kaip nušauti, kaip ap
gauti, kaip išsisukti. Kiekvienam tėvui, auklėtojui ir kultū
rininkui sustotina ir pagalvotina: kas turi išeit iš tokio 
jaunuolio, kuris tik šitais dalykais maitinasi. O šitas “tu
rinys” dar labiau prikausto prie savęs jauną žmogų. Jis 
vaikus ir jaunimą tiesiog žudo. Apie šitos “literatūros” įta
ką r pasekmes galime spręsti jau užtenkamai iš to, kad 
New Yorko radio transliacijų bendrovės, kurios juk parem
tos taip pat bizniu, ir, rodosi, neturėtų intereso komikų biz
nieriams gadyti reikalą, ir jos jau rengia rimtus auklėtojų 
pasisakymus prieš komikų nuodus.

Dar baisesnė jaunimo žlugdymo priemonė yra, tos pa
čios rūšies kaip ir komikai, filmą. Prieš šią baidyklę pakėlė 
balsą AJV Katalikų Episkopatas. Neseniai buvo paskelbta 
kovos prieš nedorą filmą akcija. Bažnyčiose buvo pasakyta 
apie tai pritaikyti pamokslai. Tai perspėjimas tėvams ir 
patiems vaikams. Iš komikų ir šitų filmų gimusios “vedy
bos” trunka trumpą laiką ir veda prie naujų “vedybų.” Tos 
“vedybos” palieka paskui save be tėvų vaikus. Tai reikalas 
tų, kurie išsiskiria. Bet negeresnė padėtis ir ten, kur iš to
kių “vedybų” neišsiskiria, bet gyvena kaip toje literatūroje 
ir tose filiuose. Vaikai auga menkaverčiai. Sekančių gene
racijų turės būti baisi padėtis, nes ant jų nuguls visos šių 
generacijų drumzlės!

Labiausiai turime šiuo reikalu susirūpinti mes lietu
viai. Mums šiandeną be galo; svarbu mūsų kiekybė ir mūsų 
kokybė. Nei kiekybei, nei kokybei šitos jaunimą nuodijan
čios priemonės nepadeda. Šitais dalykais mes turime susi
rūpinti, turime gelbėti savas šeimas.

PREL. JONAS BALKONAS
Lietuvos Nepriklausomybės minėjime New Yorke 

pasakęs stiprią kalbą apie genocidą Lietuvoje.

LIETUVOS GENOCIDAS
Prel. Jono Balkūno kalba, pasakyta vas. 12 d. Waterburio lie
tuvių masiniame susirinkime ir vas. 19 <L New Yorko lietuvių 
masiniame susirinkime.
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Pasaulį nuo karo išgelbės “chemokratija’’
Dr. Jokūbas Rosin, vokie

tis chemikas, “Montrose 
Chemical Company in Ne
wark” direktorius, žurnale 
“Chemical ant Engineering 
News” rašo straipsnį, kuria
me įrodinėja, jog vienintelis 
kelias karams išvengti esan
ti “chemokratija”, t. y. tokia 
nauja pasaulio santvarka, 
kur chemija išstums iš pa
saulio žemės ūkį, nes maisto 
produktus ir statybines me
džiagas būsią galima paga
minti pigiu cheminiu būdu, 
pav. anglis bus galima iš
gauti iš oro, o statybines 
medžiagas iš jūrų vandens.

Tokia chemijos mokslų pa
žanga visą pasaulio tvarką 
apverstų aukštyn kojomis ir 
pakeistų žmonių gyvenimo 
būdą, nes atpalaiduotų žmo
gų nuo jo priklausomumo 
nuo žemės vaisių. Maistas

nebebūtų jokia pasaulinė 
problema, todėl nereiktų bi
joti, bado, nors žmonių kele
riopai daugiau gyventų že
mėje.

Jei mokslui pavyktų che
miniu būdu pagaminti mais
to produktus, tada visi že
mės ūkiai liktų nebereikalin
gi, o žmonija būtų išlaisvinta 
iš sunkaus ir ilgo žemės ūkio 
darbo.

Kada tas laikas ateis —už 
kelių šimtmečių ar tik de
šimtmečių — priklausys nuo 
to, su kokia energija moksli
ninkai gilinsis į chemijos pa
slaptis, į kurias dr. Rosin vi
somis jėgomis bando panau
doti žmonijos gerui.

Straipsnio autorius savo 
išvedžiojimus baigia užtik
rindamas, kad chemija yra 
pajėgi iš pasaulio išvyti var
gą, baimę ir gobšumą, ,o per

Įžanga j visuotinį blogį ir nušlavė nuo
šiame 32-jame Lietuvos Ne-, __

priklausomybėės minėjime pra
šau gerųjų lietuvių susirūpinti 
savo tautos baisiuoju žudymu. 
Nūdien turėtų rūpėti mums ne
tik kova už Lietuvos Nepriklau
somybę, bet ypatingai turėtų 
rūpėti pačios tautos žudymas ir 
kova už jos egzistenciją, jos pa
čios gyvybę. Kai nebus tautos, 
nereikalinga bus ir valstybė.

Šaltasis karas
Neprigaudinėkime save, krau

jo karo nelaukime, nes tikrasis 
karas nesustojęs, bet tęsiamas 
ir dabar jis tik vadinamas šal
tuoju karu, šaltasis karas yra 
diplomatinis, užkulisinis, politi
nis. šaltuoju karu galima dau-' 
giau nuostolių turėti ir greičiau 
jį pralaimėti. Nemanykime, 
kad didžiulės valstybės šaltąjį 
karą veda tik Maršalo planu, 
Atlanto paktu ar sutartimis 
Jungtinėse Tautose. Mes žino
me, kad šaltasis karas intensy
viai varomas valstybių viduje, 
santvarkose, civiliniuose sukili
muose. Rusija niekuomet karo 
laukuose tiek nelaimėjo, kiek 
šaltame kare.

šiuo šaltuoju karu, Rusija 
laimėjo daug teritorijų su mili
jonais žmonių. Ir toliau ji sie
kia to tikslo, delsdama pasira
šyti taikos sutartis. Kuomet Ru
sija pamatys, kad daugiau ne
begali laimėti šaltame kare, ji 
nustos erzinusi demokratines 
valstybes ir pasiūlys taiką.

Bet kas bus su Lietuva? Aš 
bijau pasakyti, kad jos gali ne
būti ir nebus dėl ko tartis. Tad 
liaukime kalbėti apie karštojo 
karo neteisingumus, apie pada
rytas demokratijos klaidas ar 
mūsų skriaudas. Nukreipkime 
jėgas pažinti šaltojo karo sieki
mus ir metodus. Mūsų pareiga 
visuotiniu pasiaukojimu dėtis į 
šaltąjį karą, kad jį laimėti.
Komunizmas prieš demokratiją

Šaltasis karas yra tarp komu
nizmo ir demokratijų. Mes eina
me su demokratijomis prieš ko
munizmą. Kova su komunizmu 
yra išlaukinė ir vidujinė. Susi
pažinkime su abejomis kovos fa
zėmis.

Mes Amerikos lietuviai padė
jome Amerikai laimėti karą su 
ruduoju fašizmu. Rudasis fa
šizmas Žuvo. žus ir raudonasis 
fašizmas. Rudasis fašizmas ne
galėjo laimėti, nes pasaulio opi
nija griežtai jį pasmerkė, kaip

i Panašiai bus ir su raudonuo
ju fašizmu, kai žmonės pilnai 
pažins jo mokslą ir santvarką, 
ir susijungs į bendrą kovą ir su 
šiuo blogiu. Mūsų tad tikslas 
yra įrodyti koks žiaurus, kenks
mingas ir neteisingas yra komu
nistinis rėžimas Lietuvoje. Mes 
turime įtikinti amerikiečius ir 
pasaulį, kad žudoma Lietuva 
šaukiasi žmonijos iš Rusijos na
srų ją išgelbėti, Rusijos impe- 

kęsi-

tai panaikinti karus. Tokiu 
būdu diėmija gaįi padėti sau
gius fr sočius šimtmečius že
mėje.- V. P.

rializmą suvaldyti, kuris 
naši į visą pasaulį.

Tautų žudymas
skriauda nėra

le dieną gali susilaukti ir kitos 
respublikoj be jokio gyventojų 
atsiklausimo ir valios. Sunku 
už geležinės uždangos ką nors 
tiksliai sužinoti. Kai ta siena bus 
atominės bombos perskrosta, 
jau bus pervėlu milijonus žmo
nių išgelbėti, nes bus mirę, badu 
ir vergų stovyklose išžudyti.

tau-

DIRBKIME VIENINGAI
Per šešius metus BALFas seni bei čia gimę Amerikos 

sėkmingai vykdė plataus ma- lietuviai, bet ir naujakuriai, 
sto šalpos darbą, nenuilsta- • kad jie, nors kukliomis savo 
mai amerikiečių visuomenės aukomis, prisidėtų ir pagel- 
remiamas. Per tą laiką, kiek-, betų BALFui vykdyti labda- 
vienoje lietuvių apgyventoje 
kolonijoje, susitvėrė BALFo 
skyriai, kurie uoliai talkinin
kavo savo piniginėmis ir 
daiktinėmis aukomis. Mūsų 
tremtiniai per tą laikotarpį 
yra gavę įvairios paramos 
pavydale maisto, drabužių, 
avalynės, vaistų, mokslo prie
monių ir pan. Toji parama 
buvo duodama našlaičiams, 
vaikams, ligoniams, invali
dams, seneliams, našlėms su 
mažais vaikais, moksleivijai 
ir šiaip vargan patekusiems 
tremtiniams. Bendromis pa
stangomis pavyko aprūpinti 
apie 23,000 lietuvių darbo ir 
buto garantijomis, kurių 
17,000 jau atvyko į J. A. Val
stybes.

Šiandieną daug kas pasi
keitė Europoje. Sveikesnis ir 
darbingesnis elementas iš
emigravo bei laukia eilės iš
vykti. Stovyklose lieka dau
giausia šelptini ligoniai, se
neliai, akli, invalidai, našlės 
su mažais vaikais. Emigraci
jai užsibaigus, tokių liks 
mažiausiai 4,000
Mes jų negalime apleisti ir 
mūsų pareiga suburtomis 
jėgomis juos šelpti. Prie šal
pos darbo kviečiami ne tik

asmenų.

Mūsų tautos 
vienintelė Rusų orbite. Su mu
mis kenčia visa eilė kitų tautų. 
Čia nėra vienos tautos reikalas, 
bet daugelio tautų ir milijonų 

1 žmonių. Po visą Rusijos imperi
ją yra įkurdinti šimtai stovyk
lų, kur priskaitoma daugiau de
šimties milijonų darbo vergų. Iš 
kur jie? Dėlko jie ten suvaryti? 
Ar dar trūksta darbininkų 
200,000,000 valstybėje? Ne dar
bininkų trūkumui skirtos mini
mos stovyklos, bet išnaikinimui 
nepageidautinų žmonių.

Rusija yra plati ir didelė. Už
ima šeštą dalį pasaulio! Įvai
riausios tautos ir margiausių 
kultūrų žmones sunku suvieno
dinti, sukomunistinti ir surusin
ti. Tad prievarta yra vartojama. 
Trėmimo baimė, kalėjimas ir 
sušaudymas yra milijonų pa
vergtųjų dalia ir kantriai ken
čia bolševiko jungą.

Respublikų naikinimas
Maskvos “Izvestija” birž. 26 

d., 1946 m., paskelbė Kremliaus 
įsakymą, kuriuo panaikinamos 
šešios autonominės sovietinės 
respublikos čečenų, Krymo To
torių, Kalmukų, Karačų, Balka- 
rų ir Kizliarų. -

Tas Sovietų nutarimas panai
kinti mažas ręspublikas reiškia 
ne tik valstybės panaikinimą, 
bet ir tautos, kaip žmonių etni
nės grupės sunaikinimą. Visos 
šešios tautos buvo nuo amžių 
Kaukazo ir Krymo gyventojai. 
Bet ne dabar. Niekas nežino kur 
jie yra: 700,000 čečėnų ir 300,- 
000 totorių išbarstyti po vergų 
stovyklas ir baigiami išmarinti.

Kur dingo tūkstančiai Kara
čų, Balkarų, Kalmukų ir Kiz
liarų? Ir nežinos niekas apie ki
tus milijonus žmonių, kurių so
vietai kalina, keldina ir naikina. 
Volgos Vokiečių respublika din
go be žinios. Dono Kazokų res
publika taipgi panaikinta.

Kabardinų., autonominė resw 
publika dar egzistuoja, bet, sa
ko, didžiuma gyventojų iškel
dinti kitur. Panašaus likimo bi-

Kodėl tautas žudo?

Bet paklauskime kodėl tos 
tautos žudomos? Kokią teisę so
vietai turi masiniai jas išnaikin
ti? Rusai remia savo nutarimą 
tų tautų pasidavimu vokiečiams 
okupantams. Sako, čečėnai ir 
totoriai kalioboravo su vokie
čiais, ir bendroji gyventojų ma
sė nereagavusi prieš tėvynės iš
davikus. Kuo kalta visa tauta, 
jei atsiranda būriai koliaboran- 
tų ar požemių dalyvių? Kur nu
eitų pasaulis, jei visur baustų 
mirtimi visą tautą už penktos 
kolonos aktyvistus? Ar nevertas 
mirties pats Stalinas pirmasis 
koliaborantas Hitleriui? žino
ma, šiuo aktu sovietai prisipaži
no pasauliui, kad ne viskas ra
mu viduje.

Lygiai taip Sovietai dar senai 
prieš paskutinį karą naikino Uk
rainą tautą, šešis milijonus Uk
rainą numarino badu. Badmetis 
padėjo likviduoti derlingiausio 
krašto neramius žmones, ši 40 
milijonų tauta negalėjo pakęsti 
vergiją komunistų sistemoje. 
Ukrainai taipgi džiaugėsi vokie
čių okupacija. Jie niekados ne-' 
nurims ,ir bolševikams bus daug 
vargo kol juos išnaikins.

Lietuvos žudymas
Bet grįžkime prie savos

tos. Pirmoji masinė deportacija 
įvyko birž. 14-17 dd. 1941 m. 
Apie 40,000 lietuvių be jokio 
teismo bei pasiteisinimo kaltini
mams, buvo suvaryti į gyvuli
nius vagonus ir išvešti. Jie ne
buvo kolonizuojami, kaip kar
tais teisinasi sovietai. Sistema- 
tingas šeimų atskirimas rodė 
užsimojimą žudyti.

Nežiūrint nuolatinių areštų, 
kas siekdavo Lietuvoje kas mė
nesį 3000-388, vyko ir masinės 
deportacijos. Po antrosios oku
pacijos sovietai Lietuvoje įvyk
dė šias masines deportacijas: 
1945 m. rugsėjo mėnesy, vasario 
16 d. 1946 m., gruodžio 19 d., 
1947 m., gegužės 22 d., 1948 m., 
kovo 24-27 d., ir birželyje 1949 
m. Tai buvo ašarų ir kraujo da
tos mūsų tautos istorijoje.

Gal kas pamanys, kad tai vis 
politiniai nusikaltėliai, pavojingi 
valstybei elementai, kriminalis
tai ar požemio dalyviai. Visai ne. 
Štai geguž. 22 d., 1948 m. išvež
ta arti 100,000 asmenų, kurių 
tarpe 70 nuošimtis vaikai ir 
moterys. Iš to aišku, kad tautos 
išnaikinimas yra sovietų pirma
eilis uždavinys. Tikslius davi
nius turime, kad nuo 1944 m. 
kalėjimuose tapo sukimšti 160,- 
000 lietuvių ir deportuoti. Per 
masines deportacijas išvežta 
320,000. Pridėjus 40,000 pirmos 
okupacijos išvežtuosius, gauna
me, kad sovietai išvežė 520,000 
lietuvių. Nuo 1940 metų Lietu
va nustojo 800,000 gyventojų, į- 
skaitant nacių 230,000 nužudy
tų aukų ir 60,000 darbams de
portuotų. Pridėkime, dar 70,000 
tremtinių, tai Lietuva neteko 
arti 30 nuoš. jos gyventojų (iš 
300,000). Kas gi pagalios gali 
duoti galutines skaitlines, kad 
geležinė uždanga viską paslėpu
si. Ar ta geležinė uždanga nėra 
tik tam, kad pasaulis nežinotų 
šėtoniškus komunistų užma
čius?...

Galutinas tautos naikinimas

Šiomis dienomis atėjo dar vie
na aliarmuojanti žinia, š. m. 
sausio 30 d. Sovietų Sąjunga pa
skelbė naują dokumentą,'kuriuo 
Lietuvoje (Latvijoje ir Estijoje) 
visiškai panaikinama nuo 1918 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bes paskelbimo — veikusi ad
ministracinė ir ūkinė santvarka 
ir įvedama rusiška administra
cinė santvarka. Jei sovietai iki 
šiol dar skelbė, kad Baltijos so
vietinės respublikos yra “sava
rankiškos”, tai dabar kaukė nu
plėšta: toliau Baltijos kraštų 
‘vyriausybės” bus 
skirti tarnai.

pavadinta Rusų 
provincija. Lie- 
panaikintų res-

Dabar galime

Tas administracinis pakeiti
mas visiškai panaikina bet kokį 
lietuviškumą, bus įvesta oficia
lia valstybine kalba rusų kalba, 
ir Lietuva bus 
šiaurės vakarų 
tuva eina anų 
publikų keliais.
laukti pilniausią sovietų koloni
zaciją Lietuvoje. Ko rusų carai 
neįvykdė per šimtmetį, tą Stali
nas su mūsų išgamomis-lietu- 
viais raudonfašistais — įvykdė 
per penkis metus. Ar dėlto nai
kina ,kad vos 1400 tikrų komu
nistų esama Lietuvoje, o tautos 
didžiausia dauguma pasiliko iš
tikima ?

tik Maskvos

Kremliaus planai

Kremlius viską daro planin
gai. Nuo Leningrado ligi Kara
liaučiaus perkeliami gyventojai 
saugumo sumetimais. (Kodėl 
Rytprūsius nebuvo inkorporavę 
Lietuvos respublikon!). Žemiau 
satelitai gelbsti sutvirtinti pietų 
pozicijas Dardanielio kryptimi. 
Krymo totoriai ten buvo pavo
jingi. Tam ir nenuoramas uk
rainiečius deportavo ar išžudė. 
Strateginė pozicija stiprinama 
prieš Balkanus ir Centralinę 
Europą. Toliau panaikinti Vol
gos Vokiečiai, Dono ir Kubano 
Kazokų respublikos ir anksčiau 
minėtos Kaukazo respublikos, 
kad sutvirtinti pozicijas prieš 
Iraną ir Centralinę vidur-rytinę 
Aziją. Galop Siberijos plotuose 
tie milijonai vergų stato indus
triją, valo nepereinamus kraš
tus ir ruošia sovietams karo o- 
peracijoms plotus prieš Azijos 
tautas ir Amerikos Alaską (ir 
Kanados vakarus). Tautų žudy
mas pastatytas ant geopolitinių 
pamatų. Komunistinis tikėjimas 
moko eventualų karą su visu 
pasauliu!

Kas nuims darytina?

Stovėdami prieš įvykdintus ir 
vykstančius faktus, kas mums 
lietuviams darytina? Visas pa
saulis pasipiktinęs šitokiu sovie
tų barbarizmu ir šėtoniška veik
la. Gana! • turime pasakyti ir 
tautų žudymą sustabdyti. Niu- 
rembergo teismas pasmerkė na
cius už šešių milijonų žydų ir 
trijų milijonų lenkų likvidavi
mus. Nubaudė karo prasikaltė
lius už jų žiaurius veiksmus. Nu
bausti buvo ir japonai už ne
žmonišką karo belaisvių trakta
vimą. Kuo skiriasi dabartinė 
Sovietų elgsena su milijonais 
vergų ir nekaltų žmonių likvi
davimu? Ar Stalinas nėra pana
šus nusikaltėlis kaip ir Hitle
ris? Bet, deja, šie kriminalisti
niai veiksmai vyksta neva tai
kos metu, o ne karo. Nėra dar.

ros tikslus, šiais sumetimais 
BALFo Direktorių Taryba ir 
kviečia visus tremtinius įsi
jungti j Amerikos lietuvių 
suorganizuotą šalpos fondą, 
BALFą, kad vieningai dirb
dami galėtume sėkmingai 
vykdyti likusių Europoje 
tremtinių šelpimą.

BALFo Direktorių Taryba 
kviečia siųsti aukas tremti
niams šelpti centralizuotu 
būdu per BALFą, nes toks 
siuntimas yra pigiausias, pa
togiausias ir tiksliausias. 
BALFas, kaip pripažinta 
valdžios organizacija, nau
dojasi siuntimo privilegijo
mis. Už pasiųstas siuntas 
grąžinami važtos pinigai per 
Economic Cooperation Ad
ministration, o pervežimas 
Europos kraštuose apmoka
mas iš okupacinių išlaidų są
matos. BALFas už surinktas 
aukas pirkdamas iš karto 
urmu didelius kiekius mais
to, gauna jį pusiau pigiau 
kaip pavieniai asmenys.

Turint galvoje visas ap
linkybes, kviečiame visus 
BALFo skyrius ir kitas or
ganizacijas į vieningą ir or
ganizuotą darbą, žinoma, čia 
neturime omeny tų asmenų, 
kurie nori šelpti tik savo gi
minę ar pažįstamus ir jiems 
asmeniškai pagelbėti. Už pa
siųstus pakietėlius savie
siems iš savo išteklių tik ga
lima padėkoti. Tačiau siunti
mas siuntų už visuomenės lė
šas turi būti vykdomas per 
vieną centrą, bet ne per ke
letą. Siunčiant organizuotai 
šalpą, tremtiniai gauna dvi
gubai daugiau už tuos pini
gus gerybių; siunčiant atski
rai skriaudžiame tuos trem
tinius, kurie irgi galėjo para- 
mos.gauti, jei už tuos pinigus 
butų* pirkta urmu.

Tat siųskime visas aukas 
pinigais ir gervbėmis organi
zuotai per Balfą!

Nora Gugienė, 
BALF Nacionalinė

Sekretorė.

Apsukrus bet pavo-

Paskutiniais karo mėne
siais italai areštavo B. Mus- 
solinį ir laikė jį sunkiai pri
einamuose kalnuose, mažai 
kam težinomoje vietoje. Hit
leris, norėdamas gelbėti savo 
sąjungininką, pasiuntė jauną 
SS pulkininką Otto Skorzeny 
Musolinį išvaduoti. Tam vy
rui, lydimam kelių esesinin
kų, pavyko su autožyru nu
sileisti prie tų namų, kur bu
vo saugomas italų fašistų 
vadas, ir pasisekė jį iš ten iš
sivežti. Tas žygis Skorzeny 
išgarsino viso pasaulio spau
doje.

Be to, 1944 metais, vokie
čiams besigrumiant su ame
rikiečiais ties Ardėnais, 
Skorzeny vadovavo vienai SS 
grupei, kurios vyrai buvo 
perrengti amerikiečių karių 
uniformomis ir pasiųsti į a- 
merikiečių užnugarį varyti 
sabotažą.

Žodžiu, Skorzeny tiko vi
sur, kur reikėjo akiplėšiškos 
drąsos...

Karo pabaigoje patys vo
kiečiai jį areštavo ir rengė 
jam teismą. Bet Skorzeny iš 
internuotųjų stovyklos pabė- 
bo ir slapta nusidangino į 
Argentiną. Dabar po 19 mė
nesių, pasivadinęs Reef 
Steiner, atvyko į Paryžių. 
Kol prancūzų policija apsi
žiūrėjo, Skorzenv - Reef Stei
ner — spėjo iš Paryžiaus iš
nykti...

Amerikiečiai karininkai 
Skorzeny laiko pavojingu 
asmeniu, kuris įlindęs į Vo
kietija. kur, fanatiku jaunuo
liu didvvriu laikomas, gali 

„ ........ ““‘įtapti slauto nacionalisociali-
(Pabaiga 4-tame pusi.) | stų judėjimo vadu.
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ANSTYVOJI VAIKYSTE
V. ČIŽICNAS

Dažnai kalbama, kad vaikas tampa žmogumi nuo mo
mento, kai jis tiesiai atsistoja ir prabylapirmuoju aplinkos 
vartojamu žodžiu, šitoks tvirtinimas turi savo pagrindą. 
Stati vaiko laikysena ir pirmieji jo žingsniai, kad ir įsiki
bus į lovą ar kėdę, jau yra rimtas žygis aplinkai geriau pa
žinti. Tuo savo žygiu vaikas pradeda betarpiškai pažinti 
daiktus, įgyti erdvės neiškraipytų įspūdžių. Jo kalba taip 
pat tampa ne tik jo vystymosi priemone, bet ir akstinu.

Kalbos mėgdžiojimas tolimesnėje raidoje įgyja vis 
aukštesnės prasmės ir didesnės reikšmės. Jau daug aplin
koje girdimų žodžių vaikas sąmoningai pasisavina ir var
toja: žmonių vardus, daiktų pavadinimus, šauksmus—jaus
tukus savo jaudinantiems pergyvenimams išreikšti. Tuo 
prasideda tikrasis vaiko kalbos mokymasis.

To "amžiaus vaiko veiklumas nukreiptas į išorinį pa
saulį. Vaiko patirtis kas kartą didėja, kai pati artimiau
sioji aplinka jam pasidaro prieinama. Pažymėtina, kad vai
kas tame laikotarpyje labiausiai domisi apčiuopiamais 
daiktais.

Su tuo susidomėjimu aplinkoje esančiais daiktais su
tampa ir noras žaisti. Joks kitas žmogaus gyvenimo laikas 
taip neužpildomas žaidimu, kaip šis. Visi aplinkos daiktai, 
kurie vaikui pasirodo tuo ar kitu įdomūs, tampa jo žaislais. 
Nenuostabu, kad tuo metu vaikas pasidaro “graibštus”, t. 
y. paima savo žinion dažnai ir tai, ko tėvai ar kiti suaugu
sieji visiškai nenorėtų jo rankose matyti. Tame vaiko gy
venimo periode galima stebėti, kaip stiprūs yra vaiko per
gyvenimai žaidžiant ir kaip svarbus yra žaidimas jo dvasi
nei raidai.

Vaiko jausmų gyvenimas tame laikotarpyje yra labai 
judrus. Tas judrumas žymus visoje jo kasdieninėje veiklo
je. Nuo verksmo iki juoko dažnai tėra tik vienas žingsnis. 
Vaikas pergyvena savo jausmų stiprėjimą: jis pergyvena 
ir atjaučia kitų žmonių jausmus, net ir nežinodamas jų kil
mės bei priežasčių, jį jaudina menkos, suaugusių akimis, 
reikšmės įvykiai, bet jo jausmai tuo metu yra gražiausi ir 
kilniausi savo naiviu betarpiškumu.

Šios vaiko psichiinės raidos pagrindą sudaro greitas ir 
pastovus vaiko aplinkos pažinimas, sparčiai brandinąs patį 
vaiką ir dedąs pamatus tolimesniam jo psichinio gyvenimo 
vystymuisi.

ir visur

KLAIDINGOS LEGENDOS
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— Prel. M. Krupavičiaus 
pasakytoji kalba vadovauja
mųjų veiksnių sušauktame 
suvažiavime Scliwaebisch - 
Gmuend yra rimtas įspėji
mas viso pasaulio lietuviams 
susirūpinti savosios kalbos 
ir kultūros išlaikymu.

— Belgijos lietuvių suva
žiavime išrinkta nauja val
dyba: St. Paulauskas—pirm., 
J. Zaleskis — vicepirm., T. 
Aranauskas — seki-.. V. Ba
nevičius — ižd.

— Jėzuitas Tėvas Bruži- 
kas pakeliui į AJV yra Bel
gijoje. Tuo tarpu jis veda mi
sijas Belgijos lietuvių tarpe.

— Kun. Dr. A. Levanas, 
buvęs Vyt. Didžiojo univer
siteto profesorius, iki šiol 
buvęs tremtyje Vokietijoje, 
rengiasi vykti į AJV.

— Augsburgo tremtinių 
ligoninėje mirė M. Mašiotie
nė, žinomo pedagogo, aušri
ninko' Pr. Mašioto žmona. 
Mašiotas, kaip žinome, mirė 
1940 m. Kaune.

— Iš Sielovados Tarnybos 
išvykus kun. Dr. J. Vaišno
rai, j kanclerius pakviestas 
kun. prof. A. Šidlauskas.

— Romoje organizuojamai 
bažnytinio meno parodai lie
tuvių skyriui medžiagos pri
siuntė Sielovados Tarnyba iš 
Vokietijos. įMedžiaga apima 
lietuvių tremties gyvenimą.

— Lietuvių skautams Aus
tralijoje yra leista veikti 
Britų Imperijos ir Dominijų 
skautų rėmuose. Tuo reikalu 
gautas iš Londono vyriausio 
skautų šefo raštas.

— J. A. Valstybių univer
sitetuose šiuo metu turi sti
pendijas ir studijuoja dvide- 
šims ateitininkų studentų.

— Vokietijoje dar tebestu- 
dijuoja 50 ateitininkų stu
dentų, o gimnazijose tebesi- 

, moko 100 moksleivių a-kų.
— Kun. Aug. Rubikas, stu

dijuojąs Romoje, susirgo. 
Atsiliepia nacių laikais išgy
venti sunkumai. Ilgą laiką jis

buvo kankinamas prie vokiš
kų apkasų Rytprūsiuose 1944 
m. rudenį.

— Australijos lietuvių 
skautų Viktorijos ir Tasma
nijos tunto tuntinįnku yra 
psktn. Alg. Liubinskas, NSW 
ir Queensland tunto — sktn. 
A. Jakštas, o pietvakarių 
Australijos tunto — sktn. J. 
Vanagas.

— Min. St. Lozoraitis, va
žiuodamas iš AJV į Romą, 
buvo sustojęs Londone. Čia 
jis dalyvavo min. K. Balučio 
sukaktuvių minėjime ir pla
čiau susipažino su Anglijos 
lietuvių gyvenimu.

— Matas Kriščiūnas, bu
vęs Kauno Aušros gimnazi
jos direktorius, mokyklinių 
vadovėlių autorius, šiuo me
tu vadovauja lietuvių švieti
mui anglų zonoje.

— Lietuvis M. Tarasevi
čius San Paul, Brazilijoje, tu
ri apyrankiij dirbtuvę, kurio
je dirba 70 darbininkų. Iš-i 
dirbiniams turi neblogą rin
ką.

— Nothingamo, Anglijoje, 
lietuvių “Rūtos” choras buvo 
pakviestas miesto valdžios 
dainuoti prie Kalėdii eglutės 
miesto aikštėje.

— Londono lietuvių klubo 
salėje lietuvių šv. Onos drau
gija suruošė koncertą. Ši 
draugija įkurta Londone 
prieš 35 metus.

— Lietuvis Justas Valaitis 
Argentnoje, netoli nuo Kor
dobos, kalnų rajone, turi 
puikų vasarnamį, j kurį su
važiuoja daug turistų.

— Canberoje, Australijoje, 
įvyko šachmatų turnyras 
kuriame dalyvavo 8 lietu
viai: Adomėnas, Butavičius, 
Čypas, Mačiukaitis, Nagevi
čius, Raštutis, Šimkūnas ir 
Žilinskas, kurie laimėjo di
džiule persvara.

— Į Kanadą lietuviai vis 
naujai atvyksta iš Vokieti; 
jos. Sausio 27 d. atvyko vėl 
75 asmens.

A. Markelisnaudojo, o vėliau tuos, kurie 
atkakliausiai prieš nacius I 
kovojo, bet jam nebuvo pa
lankūs, likvidavo, imtinai su 
pačiu maršalu G. Žukovu.

Kai pirmieji rusų belais
viai, pabėgę iš vokiečių, pa
siekė dar neokupuotą savo 
kraštą ir ėmė pasakoti ką vo
kiečiai daro užimtuose kraš
tuose, rusai visi, kaip vienas, 
sutarė: į kovą prieš baisiau
si priešą, kokio iki šiol dar 
istorija nematė. Stalinas šitą 
išnaudojo ir tą karą pakrikš- 

ka.ru! * t’no “tėvynės karu.” Masėms 
’1 to tereikėjo, o Stalinas sau 

nuo to nieko nenustojo.
Tuo pačiu metu prasidėjo 

milžiniški transportai su 
medžiagomis iš AJV. Drau
ge su tuo Stalinas pradėjo 
tiesiog iš naujo atkurti rau
donąją armiją. Jam į pagel- 
bą atėjo 1941-41 m. sunki 
žiema, kuri apsunkino vokie
čiams žygiuoti gilyn į Rusi
ją. Toji nepaprastai šalta

liekant Maskvą ir Leningra
dą užpakaly, sovietų propa
ganda sako, kad Sovietų Są
junga tada nebuvo pasiren
gusi karui. Bet buvusiam tuo 
metu rytų Europoje ir stebė
jusiam Pabalty ir Lenkijoje 
sovietų armijų judėjimą, 
ginklų ir amunicijos koncen
travimą, sustiprinimų dary
mą, dalykai atrodo kitaip. 
Beveik visus metus ■ prieš 
vokiečių žygį ten buvo karšt
ligiškai ruošiamasi 1____
Tos ruošos vaiz4as paaiškė
jo per pirmas tris savaites 
karui prasidėjus: tomis die
nomis tik nelaisvėn vokiečiai 
susėmė milijonus raudonar
miečių. Vartodami žodį mi
lijonus, nieko . neperdedame. 
Tik prisiminkime “katilus” 
prie Balstogės, Minsko, Kije
vo, Umano. Kiekvienoje iš 
šių vietų buvo susemta po 
penkis - aštuonis*šimtus tūk
stančių raudonarmiečių. Ar žiema ir giliai drėgnas pava- 
šitie skaičiai kalba už sovie- saris sulaikė vokiečius tol, 
tų nepasiruošimą tam ka
rui?

Jeigu su tuo milžinišku ka
riniu potencialu, kurį jie bu
vo sukoncentravę tuo metu 
vakaruose, sovietai būtų iš
silaikę nors tris - keturis mė
nesius, mes turėtume pa
grindo paabejoti raudonosios 
armijos menkumu, bet kai 
tos milžiniškos masės, iki 
dantų apginkluotos, buvo iš
taškytos per tris savaites, tai 
ta legenda apie “nenugalimu
mą” telieka tik tiems, kurie 
ją skelbia.

Tai kas vokiečių armijas 
sužlugdė Rusijos plotuose? 
Atsakymą į šį klausimą da
vė dalykų eiga: 1. Hitlerio 
naciškoji politika, 2. Ameri
kos medžiagos ir 3. Rusų 
tautos instinktyvus gelbėji
masis nuo siaubingo jų nai
kinimo, kurį vokiečiai pradė
jo iš pirmųjų, dienų, 

nesiūs laikėsi prieš tą “le-. Reikia atsiminti, 
gendarinę” armiją ir, paga- Brauschitsch iš vyriausio vo- 
liau, išsikovojo pakenčiamas kiečių kariuomenės vado pa
taikos sąlygas, sudarė mitą, | reigų Hitlerio buvo atstaty

tas kaip tik tuo metu, kai 
vokiečių armijos išsitiesė nuo 
Ladogos iki Juodųjų jūrų. 
Naciai šimtus tūkstančių, 
žmonių varė į kapus kasdieną 
užimtose srityse. Tada rusui' 
liko viena iš dviejų: mirti su 
ginklu rankoje, ar mirti nuo 
gestapininko kulkos. Rusai 
pasirinko pirmą atvejį. Jie 
visi ėjo į miškus ir iš kiek
vieno kampo šaudė užpuoli
kus. Buvę vokiečių kareiviai, 
grįžę iš Rusijos, visi, kaip 
vienas, sakydavo: mus išva
rė iš ten tik partizanai. Bu
vo susidariusi Rusijoje tie
siog paradoksinė padėtis:' 
didžiausi antikomunistai, ku-

Iki praeito karo pabaigos 
vokiečių tauta didžiavosi, 
kad jų kariuomenė yra ne
nugalima. Net pirmojo pa
saulinio karo metu vokiečių 
kariuomenė nebuvo nugalėta 
— pralaimėjo mūsų diploma
tai, bet ne kariai, — sakyda
vo vokiečiai, šitoji legenda 
ir Hitleriui padėjo išplaukti 
į pačias viršūnes vokiečių 
tautoje.

Bet šito karo metu anglo- 
amerikonai įrodė vokiečiam, 
kad jie šimtmečius gyveno 
klaidinga legenda. Vokiečių 
kariuomenė buvo visiškai 
sunaikinta.

Sovietų Sąjungoje, nuo 
staliniškos diktatūros pra
džios, gyvenama raudonosios 
armijos nenugalimumo le
genda. Komunistai šitą ar
miją net ir vadina “nenuga
limoji raudonoji armija”. Li
kimas dalykus suklostė taip, 
kad šis karas bolševikinei 
propagandai padėjo šitą le
gendą dar labiau, išpūsti. 
Kad per šitą armiją, skai
tant kareivius ir civilius, ši
to karo metu žuvo apie 15 
milijonų žmonių, sovietinė 
oropaganda nutyli, o pučia 
tik tai, kad ji praplėtė Ru
sijos sienas nuo Japonijos 
pakraščių iki Elbės.

Šitoji “legendarinė” rau
donoji armija šiandieną nai
kina daug pavergtų tautų, o 
kitoms dar tik grasina. Šian
dieninis genocidas, prieš ku
rį yra sudaryta konvencija 
Jungtinių Tautų Organižaci- 
jos rėmuose, yra ne kas ki 
tas, kaip tik toji raudonoji 
armija. Dėl to ne pro šalį 
žyilgteri šiandieną į tas le
gendas, kurios tą baisiąją 
armiją šiandieną supa.

Bolševikų propaganda dėl 
1940-41 m. raudonosios ar
mijos žygio į Suomiją, kur 
3 milijonų tauta ištisus mė-

LAIKRODIS
(Tęsinys)

—Tai mat, mandagiau galėtum šnekučiuotis, ponas 
Škėma! Aš tamstai—ne šakalio vaikas, — trumpai pabrė
žia Justinas.

—Kurių velnių čia ponuojies? Pyksti, sakyk, kad pyks
ti, bet nekaišiok savo mandagumo, kur nepridera, — supyk
sta Škėma.

Justinas parausta.
—Matai?—tyliai šnabžda Justinas, kišdamas laikrodį 

Škėmai panosėn,—tūkstantinis, nebijo vandens ir eina, kad 
žinotum...

—Kaip automobilis,—priduria Škėma, — per valandą 
pusę valandos...

Škėma šūkteri susirinkusiems -prie maudyklos, kad at
eitų pasižiūrėti Justino laikrodžio. Iš pradžių renkasi, kaip 
ir paprastai tokiu atveju, laikrodžių mėgėjai, tikri reikalo 
žinovai, vėliau — paaugliai, kuriems svarbu bi tik eiti, ką 
nors nepaprasto pamatyti ir pergyventi. Prisirenka ir vai
kų. Jie stumdosi, rėkauja ir nežinia, ko nori, žodžiu, apie 
Justiną susidaro prekymečio nuotaika: klausimai, atsaky
mai, prekės vertinimas ir nežmoniškas vaikų šėlijimasis. 
Visų dėmesys nuo vandens nukreiptas į Justino laikrodį. 
Rodos, ne maudytis ir saulėj pasikaitinti susirinko žmonės, 
bet tam, kad prie maudyklos padarytų turgų.

Justinas, pasigėręs šventadienio nuotaika ir laikro
džio spindėjimu, stovi jų viduryje ir aiškina tiek visiems, 
tiek kiekvienam atskirai gerąsias laikrodžio ypatybes, ku
rias jis žino, taip pat, kurių nežino.

—Nemainyč ant dvaro šito. Pigiai pirkau, gali sakyt, 
net apgavau Mockų. Tūkstantinis! Jis—du,o gal net ir tris 
kartus vertesnis. Ėjimas, blizgėjimas. Jūs ne kvaili, patys 
matot. Ir firma — “Omiega”,—Justinas nevisai teisingai 
ištaria firmos vardą, tuo padarydamas kai kuriems juoko, 
o vaikams seniai laukiamą, pramogą. Jie rėkia, patys nesu
prasdami, ko: “Tai tau, kad1 miega.”

Kilus sąmyšiui ir juokui, Justinas tyli, vartaliodamas 
rankoje laikrodį, o saulės spindulėliai bėginėja juodu cifer
blatu ir nikeliuotais rėmais. Laikrodis švaisto kibirkštis į 
visas puses. Mato, kaip viena kibirkštėlė nukrinta Škėmai 
ant ausies grybelio, nuslenka panosėn ir apsistoja paaky. 
Kitam ji tvykstelia į akis, kaip maža saulė, net tas prisi
merkia ir nusigręžia.

— Jei jau taif) giri savo laikrodį ir net tvirtini, kad ir 
vandens nebijo, tai jį išmėgink, paplaukėk su juo,— apsnū
dusiu ,veik miegūstu balsu paragina Škėma Justiną:— ne
labai norėč tikėti, kad laikrodžiai nebijo vandens. Ana, už
pernai, taip pavasariom, netyčia įmečiau žadintuvą į ąsotį, 
ir kad tu jį beatgaivintum! Kur tau! Visaip bandžiau; pa
galiau ,kai boba pakūreno krosnį, užmečiau jį ant pado, ir 
tik trečią dieną pradėjo vėl tiksėti. Bet nėjo ilgai. Po mė
nesio kaip sustojo, taip ir sustojo, nei. laikrodininkas ne
gelbėjo. Taip ir po šiai dienai sau sveikas gal tebestovi. Tik 
litą dešimt centų be reikalo išmečiau, kaip į vandenį. Geriau 
jau druskos kokį svarą buč nusipirkęs... Arba įpilk vandens 
į sieninį, ar tau eis? Nemanau, kad ir šitas geresnis būtų?...

—Šitas? Omiega! Wasserdichtas! Brolau, tu jo nepa
žįsti, jei taip kalbi. Įmesk jį puodan su verdančiu vandeniu, 
o jis eis kaip ėjęs, o šitas vandenėlis tai — jam juokai,— 
parodo pirštu Justinas į žalią maudyklos vandenį, — pama- * 
tysi, jis eis kaip didėlis.

Justinas brenda į vandenį/ o jį seka smalsuolių minia, 
drąsindama jį ir laukdama, kas įvyks, jam išlipus ant kran
to.

—Wasserdichtas, Omiega, — garsiai nusikvatoja Jus
tinas.

Vanduo tyška į šalis, ir jo ratilai sklinda nuo Justino 
mosikavimų ir vos pastebima banga atsimuša į kranto smė
lį. Justinas jau pačiam maudyklos vidury iškelia kairę ran
ką iš vandens. Laikrodis šviesus ir spindintis, o kiekvienas 
vandens lašelis, prisigėręs saulės kibirkščių, dega įvairia
spalvėm ugnelėm.

—Tegyvuoja Wasserdichtas, Omiega! — sušunka Jus
tinas.

Išlipęs į krantą, jis sunkiai alsuoja, pūsdamas per dan
tis orą. Veidas išbblyškęs, bet pilnas santūraus išdidumo. 
Mažytė šypsenėlė, lyg jaunas žvirbliukas ant šakos, susto
ja lūpų krašteliuose. Ilgiau įsižiūrėjęs į jo veidą, šalia šyp
senos ir išdidumo pajusi baimės jausmą. Tarpais jis pasi
žiūri į žmones, lyg vaikas į artėjantį, juodą audros debesį. 
Atsistoja ant vienos kojos, pakreipdamas galvą į šalį. At
rodo, šiuo metu jis nieko negalvoja. Atsikvepia ir kaire 
ranką kelia prie ausies. Klausosi. Gležna laikrodžio juostelė 
nemaloniai erzina jo ausį. Jausmas, lyg ne laikrodis, bet 
•arlė būtų įšokusi į jo ausį, jam bemiegant pievoj, ant pra- 
lalgio.

Klausosi, klausosi...
—Viešpatie! Nebeina!
Po trumpo, siaubą sukeliančio, riksmo susnudusioj vi- 

’urdienio tyloj Justinas susmunka ant smėlio. Jo keliai ir 
eidas įsminga į, šiurkštų žvyrą, ir visa jo išvaizda panaši 
nužemintai maldai nusilenkusį machometoną, gal tik tas 
kirtumas, kad Justinas guli beveik nuogas, jei neskaitysi jo 
robinių pilkų kelnaičių.

—Justinai, kad tu prasmegtum, ko žliumbi, kaip višta ? 
’amislyk, čia gi tik laikrodis, o ką darytum, žmoną užka
bs?—iš būrio trukšmautojų lėtu žingsniu prisiartina Škė- 
.a ir, atsiklaupęs ant vieno kelio, glosto šlapią Justino 
ilvą. — Atmink, nebe mažas esi, o, ačiū Dievui, per Už- 
ūšines keturiasdešimt baigsi...

Trukšmadariai nutyla; net patys didžiausi vaikai, įsi- 
andę pirštus, iš tolo žiopso. Trumpam laikui, susidaro 
imtis, kokia reikalinga prie ligonio, nelaimės ištikto, ar 
et mirštančio.

Justinas nesikelia nuo smėlio ir guli, lyg ta pati saulė, 
uri tik ką neseniai žaidė jo laikrody,—būtų jį mirtinai nu- 
renkusi ir taip susirietusį palikusi gulėti, kol • sanitarinė 
lašina jį pasiims su savimi.

—Kiek žinau, niekuomet nesu matęs jo verkiant,—ne- 
aukią ir vidudieniškai apsnūdusią tylą sudrumstančia Škė

ma Valerijonas, aiškindamas susirinkusiems apie Justino 
Širmulio šrdies stiprumą: (Bus daugiau)

kol anglai - amerikonai pra
dėjo efektyviai daužyti Ru
sijoje “įklimpusių” vokiečių 
kareivių žmonas, vaikus, tė
vus, brolius, nekalbant jau 
apie jų namus .turtus, kurie 
pelenais paversti liko. Vo
kiečių kareivis liko bejėgis 
kovai. Jam atpuolė kovos 
tikslas — kas man iš Rusi
jos, kurią aš užkariavau, jei
gu man neliko nei šeimos, 
nei namų. Su tokiu kareiviu 
jau lengva kariauti.

Kaip tik šiuo metu įvyko 
ir Stalingrado “mitas”. Hit> 
leris pasiuntė ten vieną 6 ar
miją. Iškišo ją šimtus kilo
metrų nuo bendros fronto, li
nijos, tūkstančius kilometrų 
nuo stambiųjų tiekimo bazių. 
Pagaliau vėl žiema. Ji atkir
to šitą armiją visiškai' nUo 
pasaulio. Rusai ją ten galėjo 
kepurėmis pribaigti. Bet tųO; 
metu jie jau turėjo gerų a-? 
merikoniškų ginklų. Vokie
čių šeštoji armija ten sus
muko, o tą išnaudojo Stali
nas prestižui atstatyti savos 
raudonos armijos, kuri nuo 
to buvo pragariškais tempais 
formuojama ir ginkluojama.

Tuo tarpu Vokietija buvo 
: su žeme maišoma anglo-a- 
merikonų bombanešių. Buvo 
suparaližuotas vokiečių tie
kimas, ginklavimo reikalai 
ėjo prie katastrofos, tautos 
ir kariuomenės maitinimas 
pasidarė baisus. Pagaliau in
vazija į Prancūziją. Hitleris 
visa sukoncentravo čia. Vo
kiečių kareivis ir fiziniai ir 
moraliai pasidarė galutinai 
nepajėgus kariauti. Dabar 
tik raudonoji armija pradė
jo “nenustabdomą” žygį į 
vakarus. Kelias jai buvo vi
siškai atviras. Juk net Ka
raliaučius, ir tas buvo griu
vėsiais paverstas gi ne rau
donosios armijos, bet anglo-

kad tai buvo tik “kapitalisti
niam pasauliui akių dūmi
mas”, sudarant tyčia tokį į- 
spūdį, neduodant pajusti 
raudonosios armijos tikrojo 
stiprumo. Tačiau giliai seku
siam ano suomių žiemos ka
ro eigą stebėtojui dalykai at
rodo kitaip: sovietai pasku
bėjo greičiau baigti šitą žygį 
kaip tik dėl to, kad čia nebū
tų suduotas nepakeliamas 
smūgis tai nenugalimumo 
legendai. Tuo, žinoma, neno
rima pasakyti, kad raudonoji 
armija Suomijos nebūtų pa
ėmusi. Bet kai čia būtų už
trukta dar keletas mėnesių, 
tai ir akliausias raudonar
mietis būtų ėmęs galovti apie J rie buvo prieš Stalino reži- 
abiejų partnerių santykį: 3 mą, kovojo partizaniniame 
milijonai suomių ir 200 mili- kare, sakydami, su bolševi- 
jonų sovietų! # kais mes apsidirbsime kaip

Dėl 194 lm. Hitlerio armi- nors vėliau, bet prieš nacius 
jų atsidūrimo per kelias sa- turime kovoti visi kaip vie- amerikonų lėktuvų, 
vaites už Kaliningrado/pa- nas.

kais mes apsidirbsime kaip

Situaciją Stalinas iš-

LIETUVOS KAMPELIS

F. Antan aus kas
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ka.ru


Vasar:
Vasario 24, 1950

Lietuvos Genocidas
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

tarptautinio įstatymo, kuriuo 
galima būtų apkaltinti Tautų 
teismo.

Genocido Įstatymas
Koks gali būti genocido-taut- 

žudybės įstatymas? 1948 metais 
gruodžio 9 dieną Paryžiuje 
Jungtinės Tautos savo generali- 
nėjė sesijoje priėmė “Tarptauti
nę Konvenciją Genocido Prasi
kaltimams išvengti ir bausti”. 
Konvencijos pirmas skyrius pa
sako, kad genocidas baustinas 
visada, ar karo ar taikos metu 
pildomas. Antras skyrius aiškiai 
nurodo, kad genocidu prasikal
sta, kas visą ar dalį tautinės e- 
tinės, rasinės ar religinės gru
pės, kaipo tokios: 
; a. žudo grupės narius;

b. rimtai kenkia grupės narių 
kūnams ar protams;

,c. / laisvai išstato grupės gy
vybę! pavojų, ją fiziniai visiškai 
ar.-dūlinai-išnaikinti;

; d< uždedant sunkumus jai gi- 
mimais daugintis;

jėga vaikus perkeldinti iš 
grupės į grupę.

Trečias Konvencijos skyrius 
numato bausmes už:

ą. genocidą,
•i>/suokalbį genocidą pildyti, 
ei .-tiesioginį ir viešą raginimą 

genocidą vykdyti,
.,<į bandymą genocidą pildyti, 
,.«į genocidui susitarimus.
..^Ketvirtuoju skyriumi bausti

ni, už genocidą valstybių valdy
tojai, yąldininkai ar privatūs as
menys.

■Penktas skyrius įsako pakto 
tatifikatoriams išleisti savo įsta- 
tymus liečiančius šį prasikalti
mą;.

(Šeštame skyriuje aptariami 
instancijos svarstyti bylas. Sep- 
tintas skyrius atima prasikaltė
liams politinio pabėgėlio teises 
irasilijumą, tuo būdu valstybės 
privalo kriminalistą išduoti.

Aštuntas ir devintas skyrius 
svarsto budus genocidą stabdyti 
ir; neaiškumus išaiškinti. Liku
sieji dešimts kitų skyrių aptaria 
kaip---tautos įstatymą ratifikuoti 
it įgyvendinti.

Genocido Įstaymas Amerikos 
Senate

Genocido įstatymas netrukus 
bus svarstomas Amerikos Sena
te. Mums lietuviams šis įstaty
mas yra gyvybinis reikalas, 
šiandien šis susirinkimas turi 
priimti rezoliuciją už Genocido 
Konvenciją ir reikalauti, kad 
Jungtinės Valstybės jį ratifikuo
tų. /Taip ir visos mūsų organi- 
zaęijos privalo tuoj pasiųsti 
kongrėsmanams ir senatoriams 
lėliškus, kad balsuotų už ratifi
kaciją. Nebus perdaug papra
šyti kiekvieno klausytojo tą patį 
padaryti. Kai Amerika priims 
šį įstatymą, ją paseks ir visos 
kitos valstybės.
Kitos šaltojo karo priemonės
Baigiant turiu pabrėžti, kad 

genocido įstatymo priėmimas 
nėra vienintelė priemonė šioj 
kovoj. Jų daug yra. Jau laimė
jome-su Voice of America, ir 
galėsime kas sąvaitę prabilti 
lietuviškai oro bangomis į ken
čiančią tėvynę. Daugiau pastan
gų turime dėti į viešos opinijos 
pakreipimą sau, per radio ir 
spaudoje. Nuolat- reaguoti į bol- 
ševistinę propogandą. Ieškoti 
draugų kitose tautose, ypač varg 
stančiuose sovietų priespaudą. 
Negalime atsisakyti remti VLI- 
Ką ir rezistenciją. Kiekvienas 
smūgis suduotas tiesiog sovie
tams diplomatinėj, politinėj ar 
ekonominėj plotmėj, yra šaltojo 
karo šūviai. Unijose ar valsty
binėse pozicijose komunistų va
lymas yra mums švenčiausia 
pareiga.

Vidujinė kova
Vidujinė kova liečia mūsų pa

čių komunistus. Tai pūliuojanti 
žaizda reikalaujanti operacijos, 
išvalymo, gyduolių. Išgelbėję ir 
perkeldinę didį, tremtinių skai
čių pas save, sustiprinome savo 
tautines pozicijas. Stiprinkime 
dabar vidujinę tautinę veiklą. 
Nedovanotiną dabar vesti kokią

srovinę ar partinę kovą. Tas 
tik nepasitikėjimą savimi kelia. 
BALFAS ir ALT yra mūsų vy
riausi organai. Materialiai ir 
moraliai privalome juos remti, 
Būdami vieningi mūsų komuni
stėliai bus izoliuoti ir nekenks
mingi. Jie tiek pat kalti už tau
tos žudymą ir neša atsakomybę 
prieš mus ir pasaulį. Su žudiku 
niekas nenori draugauti. Visi 
vengia vagies ir veja iš savo tar
po. Galvažudžiams tik kalėjimas 
vieta. Raupsuotus išskiria iš 
sveikųjų tarpo. Taip mes turime 
elgtis su lietuviškais komunis
tais. Negali būti jokių pateisini
mų toleruoti komunistus savo 
draugijų tarpe. Mūsų šventa pa
reiga juos išmesti laukan iš na
rių, o ypač iš valdybų, be sau 
nuostolių. Nepateisinamas ir 
privatus draugavimas, nes tas 
oras, kurį reikia su jais kvėpuo
ti yra užnuodytas. Religijoje 
mums sąžinės pareiga uždėta 
vengti asmens, kuris veda nuo
dėmėm Visi sutiksite, kad ko
munistas niekad nekalba be pro- 
pogandos .ar apgaulės. Melas, 
apgaulė, suvedžiojimas, tai kas
dieniniai jo reikalai. Tą patį sa
kyčiau ir ąpię jų spaudą. Nuo
dus sveikas žmogus negeria. 
Tąurus lietuvis neskaito tad ko
munistinės spaudos, neduoda. jai 
skelbįmų, ir neremia pasiskelbu
sius.

Užbaiga
.Neatžymėtume šią -dieną tin

kamai nepaslryždami aukoti 
Lietuvos gelbėjimo reikalams 
bent vienos dienos uždarbį. A- 
merikos Lietuvių Tarybai ir Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui finansinė parama y- 
pač šiai akcijai būtiniausiai rei
kalinga. Nebūsime atlikę savo 
patriotinės pareigos neatidavę 
šios dienos rinkliavai bent vie
nos dienos uždarbį. Jei Lietuvo
je sėdi kalėjimuose ar Sibire už
daryti stovyklose ir noriai ken
čia ir laukia išlaisvinimo dienos, 
tai ar gali būti perdaug mums 
aukoti pinigą? Ar jie geresni už
muš patriotai? Ar jiems pareiga 
už Tėvynę kentėti, o mums ne? 
Niekados Amerikos lietuvis ne
buvo ir nebus menkesnis patrio
tas už tremtinius ar kenčiančius 
tėvynainius.

Rezoliucijos prieš 
genocidą

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongresui, Vašingtone per 

’ Amerikos Lietuvių Tarybą

New Yorko lietuviai Ateitinin
kai, 1950 metų vasario 16 dieną, 
Maspetho parapijos salėje, gau
siame narių ir lietuviškos visuo
menės susirinkime minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės tris
dešimts antrąją paskelbimo su
kaktį, su giliu skausmu prisimi
nę okupuotos ir po visą pasaulį 
išblaškytos lietuvių tautos kan
čias, kreipiasi į JAV Senatą ir 
primena, kad bolševikai okupa
vę Lietuvą, paikina lietuvių tau
tą masinėmis deportacijomis, 
žudymais, kankinimais ir pasau
lyje negirdėtu teroFu. Jei nebus 
suteikta greita ir efektyvi pagel- 
ba, lietuvių ir kitos Pabaltijo 
tautos bus visiškai išnaikintos. 

(Kad tas masinis tautų naikini
mas būtų tuojau sustabdytas, 
prašome Senatą neužtrunkant 
ratifikuoti JT priimtą Genocido 
Konvenciją ir imtis visų kitų 
galimų priemonių naikinamoms 
tautoms gelbėti ir jų nepriklau
somybei grąžinti.

Prieš genocido rėmėjus
New Yorko lietuviai Ateiti

ninkai, 1950 metų vasario 16 
dieną, Maspetho parapijos salė
je minėdami Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo trisdešimts

IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

TREMTINIŲ STOVYKLOSE
— Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus duomenimis, šiuo 
metu Vokietijoje yra 618 lie
tuvių ligonių įvairiose vokie
čių sanatorijose. Iš jų 325 
serga džiova, o 293 kitomis 
ligomis. Daugiausia lietuvių 
yra Heilbrono, Gautingeno, 
Ambergo, Schoenbergo, Rot- 
tenmuensterio sanatorijose.

— Garsaus Mažosios Lie
tuvos patrijarko M. Jankaus 
vaikai gyvena vakarų Vokie
tijoje. Sūnus Kristupas, ak
las, su seserim Elzbieta gy
vena Spakenberge, anglų zo
noje, senelių prieglaudoje, 
vienas sūnus su šeima gyve
na Liubeke, viena duktė — 
Anglijoje ir viena duktė 
Stuttgarte.

— Ministerio K. Bizausko 
žmona su dviem dukterim ir 
žentu yra Liubeke. Viena 
duktė jau ištekėjus už inž. 
Pr. Zundės ,o kita yra susir
gus, dėl ko ir ji' ir motina 
negali emigruoti. Bizauskas 
rusų buvo išvežtas į Sibirą 
1940 metais.

— “Lietuvis” rašo, kad 
IRO stovyklose amerikonų 
zonoje gautas raštas, kuriuo 
raginami tremtiniai klausy
tis Maskvos radijo. Vėl gau
nama sovietiniai žurnalai, 
kur rodoma tremtinių “grįži
mas” į tėvynę.

— Švedijos vyriausybė su
tiko įsileisti pas save 150 
tremtinių džiovininkų. IRO 
vadovybė tuo reikalu veda 
pasitarimus.

— Visose lietuvių stovyk
lose Vokietijoje buvo iškil
mingai paminėta Nepriklau-

somybęs šventė. Visur minė
jimai praėjo kruopščiausiai 
pasiruošus, su paskaitom, su 
menine dalim. Tai jau šeštas 
minėjimas tremtyje.

— Tremtyje lietuvių įgro
tas lietuviškos muzikos ir 
dainų plokšteles vasario 16 
d. grojo vokiečių Hamburgo, 
Stuttgarto ir Muencheno 
stotys.

— Kun. Dr. F. Bartkus, 
buvęs Vilkaviškio Kunigų 
Seminarijos rektorius, gyve
na Bavarijoje ir rengiasi 
vykti į Čilę.

Daugiavaikių šeimų 
transportacijai 
prisiųsta $500.00

SPORTAS

J.

is-

PADEKITE SURASTI

Jonas Galbuogis, dabar gyve
nąs Anglijoj, ieško savo gimi
nių:

1. Ona Pilipauskienė (gali bū
ti Anna Philips) — teta.

2. Jonas Senkevičius—dėdė.
3. Juozas Senkevičius—dėdė, 

gyveno: 254 ar 264 New St., 
Brooklyn, N. Y. Visi kilimo iš 
Skirsnemunio bažnytkaimio, 
Jurbarko vaisė. Raseinių apskr. 
Juozas Senkevičius turėjo sūnų 
Juozą ri dukterį Oną. Duktė iš
vykus į Lietuvą ištekėjo už Juo
zo Galbuogio (1941 met. išvežti 
į Sibirą).

Paieškomi arba žinanti apie 
jų dabartinę gyvenamą vietą, 
maloniai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: K. Bačauskas, 60-60 56 
st., Maspeth, L. L, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
pas Jakimavičius, 306 Parkvill 
Ave., Brooklyn, N. Y. vienam ar 
dviem žmonėm. Pasižiūrėti ga
lima šeštadieniais.

LIETUVIAI PIETINĖJE AUSTRALIJOJE
>■ Mūsų specialaus 

korespondento
, Pietų Australijos valsty- 

tybėje yra apie tūkstantis 
lietuvių, kurių didesnė dalis 
gyvena Adelaidėje, sostinėje. 
Jie labai čia išsiblaškę. Gy
vena įvairiose darbo stovyk
lose ir šiaip: palapinėse, ka
ravanuose (ant ratukų na
meliuose) ir visuose prie
miesčiuose.

Nors sekmadieniais iki 1 
vai. popiet jokie traukiniai, 
tramvajai ir autobusai ne
važiuoja, į lietuviams skirtą 
bažnyčią susirenka visuomet 
per 200 asmenų. Kas sekma
dienis būna lietuviškos pa
maldos. Yra čia ir salė, kuri 
labai pravarti tautinių šokių 
ir choro pamokoms.

Adelaidėje ir apylinkėse 
turime apie 100 mokyklinio 
amžiaus vaikų: jų 40 yra 
Woodside šeimų stovykloje, 
o kiti — Adelaidėje, šešta
dienio mokykloje tris valan-

čiais, pajais ir aukomis rėmimas 
prokomunistinių organizacijų, 
bendrovių, kooperatyvų ir kito
kių sambūrių, prašo visus lietu
vius, kurie nelaiko savęs lietu
vių tautos žudiko, rusiško bolše
viko, bendradarbiais, nuo šios 
dienos neberemti prokomunisti
nės spaudos prenumerata, biz
nio ir kitokiais skelbimais ir ne
stiprinti prokomunistinių susi
būrimų nario mokesčiais, pajais 
ar aukomis. Visą gi padoriąją 
lietuvių visuomenę susibūrusią 
organizacijose ir pavienius as
menis kviečiame nuo šios dienos 
paskelbti boikotą visoms orga
nizacijoms ir pavieniams asme
nims, kurie bet kokiu būdu pri
sidedą prie komunistinio veiki-

antrąją sukaktį, su giliu liūdesiu m0 stiprinimo, o tuo pačiu ir 
prisiminę bolševikų okupuotos P1^6 mūsų tautos genocidiško 
lietuvių tautos masinį naikinimą žudymo, 
ir apsvarstę tą žalą, kurią daro 
mūsų tautiečių sąmoningas ar laikraščių redakcijas prašome 
nesąmoningas rėmimas probol- ateity neatsisakyti paskelbti są- 
ševikiškų laikraščių ir organiza- rašus tų asmenų ir sambūrių, 
cijų, kaip biznio ir kitokiais kurie bet kuriuo iš virš minėtų 
skelbimais prokomunistiniuose I būdų rems prokomunistinius 

’ ‘ > ar spaudą.
Susirinkimo Prezidiumas

Visas lietuvių, nekomunistinių

niuose Į būdų ren 
laikraščiuose (“Laisvė” ir Chi-| sambūrius 
cagos “Vilnis”), narto mokes-

das vaikai mokomi tikybos, 
lietuvių kalobs, literatūros, 
istorijos, papročių, dainų ir 
t.t.

Visi lietuviai stengiasi 
dirbti išvien. Yra šv. Kazi
miero draugija, kuri lyg pa
rapija jungia , visus katali
kus. Jos pirmininku yra adv. 
Bronius Plokštis. Australi
jos Lietuvių Draugijoj dirba 
visi, pirmininku yra dail. 
Ant. Rakštelė.

Lietuviai čia gyvena pa
kenčiamai, daugelis ir visai 
neblogai. Uždarbiai geri. 
Maisto yra. Klimatas Adelai
dėje taip pat puikus. Tiktai 
visa bėda su butais. Vien
gungiams nėra per sunku, 
bet šeimoms su vaikais pras
tai. Daugelio žmonos su vai
kais sėdi šeimų stovykloje 
(24 mylios nuo miesto, o vy
rai arba dirba Adelaidėje, 
arba už 100, 200 ir daugiau 
mylių. |

Jei pasiseka surasti butas, 
tai tik atsitiktinai, per pa
žintis. Sklypus nusipirkę jau 
turi daugelis, keletas yra 
pirkę gatavus namus leng
vam išsimokėjimui (įmokėti 
reikia šeštadalį kainos, o po 
to mokama kas savaitę po 
5 svarus). Apie 10 lietuvių 
yra pasistatę namukus: kas 
iš raudonų, kas iš cementi
nių plytų, bet daugiausia iš 
azbestinių lapų, skardos ar 
lentų. Tokie namukai iš 4 
kambarių kaštuoja apie 300- 
400 svarų. Kiti ant savo 
sklypo pasistato karavaną, o 
paskui palengva susikala bū
dą. žinoma, tokie karavanai 
pasistatyti leidžiami tik to
limesniuose priemiesčiuose.

Šios naujos lietuvių kolo
nijos dvasios Vadu yra kun. 
Dr. Povilas Jatulis, atvykęs 
iš Romos. Jis savo parapijie
čius, išblaškytus 900,000 
kvadratinių mylių plote, lan
ko motociklu, traukiniais ir 
net lėktuvais. Neseniai jis 
savo motociklu nukeliavo 10 
tūkstančių mylių, o vasario 
gale vėl leisis į dideles kelio
nes.

Didžiai Gerb. Prelatas 
Balkūnas, nuo Viešpaties At
simainymo lietuvių parapi- 
pijos Maspethe, L. I., N. Y., 
įteikė BALF’ui $500.00 ap
mokėti lietuvių tremtinių, 
daugiavaikių šeimų kelionės 
išlaidas nuo uosto iki darbo 
vietos ūkiuose.

Ši stambi auka yra labai 
gražus pavyzdis mielaširdin- 
gumo ir gailestingumo darbe, 
suvargusius tremtyje lietu
vius ir jų vaikučius gelbėti iš 
skurdo ir netikrovęs. Lietu
vius ūkininkus su 5-6 ar dau
giau vaikučių, net giminės 
Amerikoje atsisako paimti, 
tik Amerikos ūkininkai su
tinka juos priimti, bet atsi
sako apmokėti jų kelionės iš
laidas. '

Labai džiugu, kad Mas- 
petho lietuvių parapija taip 
gausiai aukojo šiam fondui. 
Turime vilties, kad mūsų nu
matytą šiam niekalui sukelti 
sumą — $20,000.00 pasiseks 
laimingai sukelti ir tokiu bū
du išgelbėti Vokietijoje skur
stančias daugiavaikias lietu
viškas šeimas.

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Praeitą savaitgalį Lietuvių 
Atletų Klubo krepšininkai buvo 
nuskridę į Toronto, Kanadoj ir 
draugiškose rungtynėse nuga
lėjo vietos lietuvių Vyties ko
mandą 58-42. Tai buvo pirma
sis amerikiečių ir kanadiečių 
lietuvių krepšininkų susitikimas. 
Susidomėjimas rungtynėmis bu
vo didelis. Pradžioje šeiminin
kai parodė nemažą pasipriešini
mą ir kėlinį baigė savo naudai 
24—23. Vėliau svečiai apsiprato 
su kanadietiško stiliaus teisė
jais, pradėjo judriau žaisti ir 
sukalė pakankamai ryškų taškų 
kapitalą, baigdami dvikovę 16- 
kos taškų persvara.

Taškai: Lietuvių Atletų Klu
bas: Mikulskis (25), Alf. Andru
lis (19), Bii’utis (10), Narbutas 
(9), Lauraitis (4), Bagdonas, 
Bužinskas, Ošlapas. Toronto 
Vytis: Ignatavičius (18), Ber- 
žanskis (12), Mackevičius (8), 
Duliūnas (2), Žukas (2), Gvil
dys, Supronas.

Toronto sportininkai ir visuo
menė Brooklyno krepšininkus 
priėmė labai nuoširdžiai ir sve
čiai patenkinti savo trumpa 
viešnage ir kelione lėktuvu, ku
ri daugiui žaidikų buvo pirmu
tinė.

džia prieš Lietuvių Atletų Klubo 
antrąją Komandą, o 8 vai. se
niai lauktos rungtynės tarp Lie
tuvių Atletų Klubo pirmosios 
komandos ir E. P. Mitchell Co. 
Pastaroji komanda atstovaus 
siuvėjus ir joje yra sukompek- 
tuota visa eilė pajėgių krepši
ninkų ne tik iš amerikiečių lie
tuvių, oet ir iš kitų tautybių.

Kas šias rungtynes praleis, 
tikrai turės gailėtis, nes lai iš
skirtinė, reta proga, kurios lau
kia ne tik pirsiekę krepšinio mė
gėjai, bet ir visi kiti. Šį paren
gimą organizuoja biznierius P. 
Lisauskas. Visiems didžiojo 
New Yorko lietuviams galima 
pasakyti — sekmadienį pasima
tysime Klasčiaus salėje!

MIRĖ JONAS RAMONAS

ĮVAIRENYBES

100 svaru bulvių — 
tik 1 centas

Vasario 26 d. Brooklyne bus 
ypatingai diena, nes 7 vai. Klas
čiaus salėje, Maspethe, praside
da didysis krepšinio parengi
mas. Pirmose rungtynėse Ap
reiškimo parapijos Vyčiai žai-

Po šešių savaičių sunkios li
gos, vasario 1 4d. mirė a. a. Jo
nas Ramonas, apie 76 metų am
žiaus, gyvenęs Brook lyne, N. Y. 
Iškilmingai palaidotas vasario 
17 d. iš Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios. Laike mišių įspūdin
gai giedojo specialiai kviesti so
listai.

Velionio gimtinė yra Telšiai. 
Paliko nuliūdime savo žmoną, 
kuri jau 8 metai kaip nesikelia 
iš lovos, net negalėjo pamatyt 
mirusio savo vyro. J ligonę se
nutę, kuriai jau, rodos, sukako 
82 metai amžiaus, vyro mirtis 
padarė didelį įspūdį taip, kad 
buvo išvežta į ligoninę ir kovo
ja su mirtimi.

Amerikoje užauginama 
bulvių daugiau, negu jų su
vartojama. Tokiai padėčiai e- 
sant, bulvės turėtų būti labai 
pigios ir daugelis farmerių 
dėlto bankrutuotų. Bet jiems 
pagalbon ateina Amerikos 
valdžia, kuri bulvių perteklių 
iš farmerių nuperka po $2.00 
už 100 svarų, o paskui jas su
naikina.

Kadangi daugelis gventojų 
piktinasi dėlei tokios krašto 
politikos, pereitų metų bul
vių perteklių (viso 600 mili
jonų bušelių) vyriausybė su
manė kitokiu būdu likviduo
ti. Dalis tų bulvių parduota 
tik po 1 centą už 100 svarų 
išvežimui Azijon, o likusios 
bulvės bus parduotos atgal 
bulvių augintojams taipgi po 
1 centą už maišą su sąlyga, 
kad jos būtų sunaudotos gy
vulių pašarui arba laukų trę
šimui, bet ne žmonių maistui.

Žmonių maistui skirtos bul
vės turės būti pardavinėja
mos aukšta kaina, kaip ir 
anksčiau.

14 metij “piratas”

44AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

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

ir kiti spaudos darbai

“Amerika”
M 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

g NELEISKIME UŽGĘSTI |
Lietuviy Kultūros Žiburiams •».

§ KUTUROS ŽURNALO ®

Škotijoje vieno žvejo 14 
metų amžiaus sūnus, prisi
skaitęs pasakų apie piratus 
(jūrų plėšikus) užsimanė 
pasidaryti piratų kapitonu.

Progai pasitaikius jis pa
sivogė uoste stovėjusį, laivą 
ir vienų vienas išplaukė į jū
rą.

Jaunojo “pirato” ieškoti 
pasiųstieji laivai ir lėktuvai 
vaiką surado atviroje jūro
je, pusiaukelyje tarp Angli
jos ir Norvegijos. Jis buvo 
labai išvargęs ir išbadėjęs.

Škotijon pargabentas “pi
ratas” buvo nuteistas į vai
kų pataisos namus, kol iš jo 
galvos išgaruos noras būti 
piratų kapitonu.

PARDAVIMAI NAMŲ
RICHMOND HILL

1. Tuščias floras, 2 šeimom, 
mūrinis, 1 baksinis kambaris, 
aliejum šildomas, garažas. Kai
na $11.250.

2. Dvidešimt dviejų šeimų, su 
dviem štorais, mūrinis, aliejum 
šildomas, tuščias floras, skly
pas 60x100, nuoma $8400, kai
na $32,500.

Telef.: Republic 9-1506

Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais $Įį
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - įS* 

' kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 
į Skaito, remia ir platina
r VIENINTELI PASAULIO LIETUVIŲ §

MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR & 
Į VISUOMENINIO GYVENIMO &
j MĖNESINĮ ŽURNALĄ gj

i AIDUS
' redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių
Į mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 

redaktorius rašytojas g
f Antanas Vaičiulaitis
[• AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS: g
I JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose
< kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. U. 
į AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS S

I Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platininio Talką
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų
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Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

į AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.) pįį
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"Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai. vak.
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Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS 
; Newark 5, N. J. 
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Bridgeport, Cohn Stamford, Conn. 44Amerikos” Vajus

Philadelphia, Pa
Mirtis Jauno Viengenčio kario

Jaunas, vos tik devyniolikos 
metų amžiaus, karys Raimondas 
M. Skelčokas, 10-to vasario mi
rė Tacoma, Vašingtono šteito. 
Vasario 18 po iškilmingų gedu
lingų pamaldų iš šv. Jurgio 
bažnyčios jo kūnas su militariš- 
komis iškilmėmis tapo palaido
tas Šventojo Karsto kapuose. 
Militariškas iškilmes išpildė 
5207-tas Postas Veteranų “of 
Foreign Wars”. Laidojo irgi ve
teranas, Dominikas Earaminas, 
2339 E. Allegheny Ave., Phila., 
34, Pa. gyvenąs.

Velionis iš artimiausiųjų pa
liko motiną, Elžbietą, tėvą, My
kolą; dvi seses — Nataliją ir 
Elžbietą ir bobutę, ponią Šim- 
kevičienę. K. V.

bas: miesto mayoras H. Roy 
Wheeler, miesto advokatas L. 
Winesky, ir aldermonas advoka
tas J. Manico. Dalyvaus VLIKo 
atstovas Pranas Vainauskas ir 
J. J. Stukas Jr. Meninę progra
mą išpildys Lindeno lietuvių 
naujakurių choras, ved. muz. 
Jono Čižausko. Įžanga visiems 
veltui.

J. J. Liudvinaitis, 
Reng. Komisijos pirm.

Š.

Praeitą šeštadienį įvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės Paskel
bimo minėjimas, kuris buvo su
rengtas vietinio Tarybos sky7 
riaus. žmonių atsilankė gana 
daug. Programą atidarė parapi
jos choras, vad. A. Stanišausko. 
Kalbėtojai buvo neseniai atvykę 
iš tremties V. Domeika, ir J. 
Šliažas, kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas. Porą duetų sudainavo 
O. Radvilaitė su L. Argust, ir 
Radvilaitė su P. Sitavičiu. Eilė
raščius pasak? p: Lanzbergienė, 
Aušrelė, Domeikiūtė, ir dainelę 
padainavo Rastapkevičiūtė.

O.

Pranešimas

Pasirodo, kad privatiems na-

Elizabeth, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Elizabeth’o Lietuvai Gelbėti 

Komiteto ir Vyčių surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas 12. II. Elizabeth’e pra
ėjo su nepaprastu pasisekimu. 
Dėkui už tai Amerikos lietuviš
kajam jaunimui, dėkui tai ener- 
gingajai trejukei: Vyčių apskr. 
pirm. Al. Vasiliauskui, jų dva
sios vadui kun. Kasperui ir 
veikliajai vytei A. Klem už jų 
didžiulį triūsą ir pasišventimą, 
rengiant minėjimą, surandant 
kalbėtojus, menininkus.

Maldą atkalbėjo kun. Kaspa
ras. Atidarymo kalbas pasakė 
vyčių apskr. pirm. Al. Vasiliau
skas ir Lietuvai Gelbėti Komit. 
atstovas R. Džiovelis. Elizabe
th’o parapijos choras, vedamas 
prof. Žilevičiaus, padainavo 4 
dainas. Kauno Valst. Teatro ak
torius V. Žukauskas padeklama
vo eilėraščių ir paskaitė N. Ma- 
zalaitės “Legendą apie Nežino
mą Kareivį”. Elizabeth’o mayo
ras James T. Kirk pasakė nuo
širdžią kalbą. Jauna ir vis gar
sėjanti soilstė J. Skiparytė pa
dainavo tris liaudies dainas, o 
Aldona Kepalaitė, jauna bet ta
lentinga muzikė, paskambino 
pianinu.

Dėmesio centras buvo kong- 
resmano Peter W. Rodino kal
ba. Jis kalbėjo šilčiausiais ir 
nuoširdžiausiai žodžiais apie 
Lietuvą, jos kančias. .

Tautinius šokiu šoko dvi gru
pės: Elizabeth’o tremtinių ir 
Brooklyno tremtinių grupė, va
dovaujama J. Bichnevičiūtės ir 
dr. Žukauskienės. Mažieji trem- 
tinukai padeklamavo eilėraščių.

Pr. Vainauskas, žymus katali
kų veikėjas, savo turiningoje 
kalboje, skirtoje Vyčiams ir jau
nimui, patiekė įdomių faktų iš 
Lietuvos laisvės kovų tiek anais 
metais, tiek pastarųjų okupacijų 
metu. Taip pat pabrėžė, kad A- 
merikos lietuviai savo pinigais 
ypač daug pagelbėjo Lietuvai 
laisvės kovų ir kūrimosi dieno
mis. Kalba ypač jaunimo tarpe 
padarė didelį įspūdį.

Trumpą žodį tarus kun. dr. 
Starkui buvo perskaitytos ata
tinkamos rezoliucijos.

m. vasario 11 dė vakare, 
Lindene, N. J., Linden Hall sa
lėje įvyko. pirmasis Lindeno 
choro koncertas.

Publikos prisirinko' pilna sa
lė.

Programą pradėjo mišrus an
samblis, sudainuodamas kelias 
liaudies dainas. Publikos ploji
mų lydima solistė O. Zubavičie- 
nė puikiai padainavo kelias ari
jas. Antroje dalyje buvo A. Pet- 
ručio tautinių šokių bei dainų 
montažas “Po laisvu tėvynės 
dangum.” Baigiant, tenka pa
minėti, kad Lindeno choras, ve
damas prof. Čižausko, yra pa
kviestas į visą eilę koncertu bei 
minėjimų. B. S.

Girardville, Pa.

Linden, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas bus sekmadienį, va
sario 26 d. Lietuvių Laisvės 
Parko Salėje, 340 Mitchell Ave. 
Linden, N. J. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Rengia BALFo 132 skyr., 
visos Lindeno lietuvių organiza
cijos, draugijos, kuopos, klubai 
ir bendrovės.

Rengėjų komitetas deda visas 
pastangas, kad kuo iškilmin
giausia paminėti šią garbingą 
Tautos Šventę. Pirmu kartu su 
naujakuriais, tad visi, kas gy
vas ir sveikas, visi vietiniai ir a- 
pylinkė kolonijų lietuviai esate 
kviečiami dalyvauti minėjime.

Maloniai sutiko dalyvauti gar
bės svečiai, kurie pasakys kal-

Bayonne, N. J
Grįžusiam š. m. vasario 21

Nepaprastai gražiai buvo pa
minėta vasario 16 d. Minėjimas 
įvyko pereitą sekmadienį. Vy
riausia dvasia šitos šventės bu
vo klebonas kun. M. Daumantas. 
Jam padėjo kun. Bagdonas, 
“Saulės” redaktorius kun. Bui- 
kus, parapijos vargonininkas ir 
seselės mokytojos.

Seselių ir vargonininko buvo 
paruošta labai graži programa, 
kurią atliko mokyklos vaikai ir 
parapijos choras. Susirinkusius 
maloniai nustebino tokia me
niška ir giliai patriotiška prog
rama. Už tai seselės ir choro 
vedėjas verti pagarbos.

Vyriausiu kalbėtoju buvo Dr. 
Ą. šerkšnas, atVykęs iš Brook
lyno, N. Y. Susirinkimą vedė 
kun. Bagdonas.

Visos pamaldos tą dieną baž
nyčioje vyko šitos šventės ženki. 
Iškilmingą sumą laikė pats kle
bonas.

Įdomu, kad vietinis Shenan
doah, Pa. dienraštis labai šiltai 
atsiliepė apie šitą Girardvillės 
lietuvių šventę, padavęs pagrin
dinius programos punktus.

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municfpalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs• accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)

111 Ainslie Street Brooklyn 11
Telefonas: EV 4-3049

“Amerikos” paskelbtasis va
jus randa vis daugiau pritarimo 
mūsų skaitytojų tarpe.

■ kitas 
Ameri

kai” naują skaitytoją, arba pats 
ją kam nors užprenumeruoja. 
Kiti gi, to padaryti negalėdami, 
siunčia “Amerikai” bent savo 
piniginę paramą, kad laikraštis 
nuolat tvirtėtų ir darytųsi tobu
lesnis.

mams Atlanto pakraščiu nuo musų sKauyiojų tai pe.
‘New Yorko į New Haven paly- . \Kasd*n beveik v‘en^< 
ginus per trumpą laiką galima™ biciubs s+uranda KA
išmokti sodininko arba šeimi
ninkės pareigoms (per apie 3 
mėnesius). Svarbiausiai mokėti 
šiek tiek angliškai susikalbėt. 
Tokia pora gauna iki 300 dol. į 
mėnesį algos su butu ir pilnu 
užlaikymu. Bevaikiams yra,iesfas’ 
lengviau toki darbe gauti, 
čiau pasitaiko, kad ir' su vienu 
vaiku priimami. Už vaiko užlai
kymą atskaitoma 50-60 dol. į 
mėnesį. •1

Nemokantieji tų amatų kol 
pramoksta gauna apie 15% al
gos mažiau.

Dabar artinasi tas laikotar
pis, kada vasarnamiai atidaromi 
ir pradedama samdyti atatinka
mas personalas. Todėl kenčian- 
tieji dėl bedarbės ir norintieji 
pagerinti savo būvį virš paminė
tais gerais uždarbiais galite 
kreiptis žemiau nurodytu mano 
adresu. Pagal galimybę steng- 
sius padėti ir besikreipiančius į- 
kurdinti.

Adv. Z. Steponavičius
9 Mission St. 
Stamford, Conn.

darių laikraštyje paskelbti, tal
piname tik stambesniuosius.

Štai jie:
— A. Rabikauskas, nuolati

nis “Amerikos”, skaitytojas ir 
stambus rėmėjas iš Maspetho,

I lankėsi mūsų įstaigoje ir ta pro
ga paaukojo $5.00 laikraščio 
pagerinimui.

— Ant. Juškaitis ir Ignas 
Kulikaitis, veiklūs darbuotojai 
iš Paterson, N. J., užsisakė sau 
“Amerikos.” savaitraštį.

— Mrs. Agnes Burke, uoli 
“Amerikos” skaitytoja iš Brook
lyno, prisiuntė prenumeratai 
6.00.

— A. Klimas, mūsų skaityto
jas iš Philadelphia, Pa., yra už
sakęs “Ameriką” keliems savo 
pažįstamiems Australijoje, Ve- 
necueloje ir k.

& p

Y.

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 vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Jos; Zeidat, Jr.

» 1.
d. iš kelionės po Europą mūsų 
klebonui kun. M. Kemėžiui, bu
vo surengtas sutiktuvių pokylis. 
Dalyvių tarpe be parapijiečių 
matėsi klebono tėveliai bei arti
mi giminės ir draugai. Po svei
kinimų, klebono žodžio ir .už
kandžio sekė pasilinksminimas, 
šokiai. Programos vedėju buvo 
parapijos vargonininkas p. A. 
Jakupčionis. Pokylio rengimo 
komisija, sudaryta iš parapijos 
katalikiškų organizacijų atsto
vų, širdingai dėkoja visiems, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie šio pokylio rengimo.

2. šv. Rožančiaus Draugijos šventės minėjimas Great Necke'*
surengtas pobūvis (card paryt) įvyko vasario 16 dieną. Gražus J? 
vasario 18 d. parapijos salėje p - ................... • *
praėjo be nuostolio. Geresniam , 
pasisekimui kiek sukliudė kiti 
parengimai, kurie įvyko savai
tės bėgyje.

3. Vasario 24 d. — penktadie
ny po Kryžiaus Kelių-stacijų pa
rapijos salėje buvo rodoma fil
mą iš Kristaus gyvenimo—“Ka
ralių Karalius”. Rengėjai—vie
tinės kuopos Vyčiai ir parapijos

, katalikai veteranai.
4. Pradedant Pelenų diena, 

mūsų parapijos bažnyčioje kiek-
. vieną šiokią dieną Gavėnios me

tu 12:05 vai. pietų metu bus lai-
. komos šv. Mišios.

5. Gavėnios metu į talką at
vyksta pranciškonas Tėvas Kor- 
helijus, O.F.M. iš Kennebunk, 
Maine, kuris maždaug prieš me
tus atvyko į Ameriką iš Belgi
jos. Jis taip pat ves noveną į šv. 
Juozapą kovo mėnesį.

6. Reiškiama širdinga padėka 
jėzuitui Tėvui P. Augštikalniui, 
S. J., kuris, klebonui kun. M. 
Kemėžiui išvykus į Europą, vi
są mėnesį padėjo parapijos dar
be. Linkime jam Dievo palaimos 
darbuose ir vėl kada nors atsi
lankyti pas mus.

7. Lietuvos Vyčių 67 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks va
sario 26 d. po 10:30 šv. Mišių 
parapijos salėje. Tai bus pasku
tinis pasitarimas prieš New Jer
sey - New Yorko Vyčių apskri
ties suvažiavimą Bayonnėje ko
vo 5 dieną, kada iškilmingai bus 
atšvęsta šv.. Kazimiero šventė. 
Prie šv. Komunijos bendro stalo 
tą dieną kviečiamas visas para
pijos jaunimas.

8. Vasario 26 d. vakare visos 
apylinkės lietuviškų parapijų 
moterys sodalietės važiuoja į 
Bayonnę. Tą vakarą parapijos 
salėje joms bus skaitoma pri
taikinta paskaita.

9. Š. m. vasario 6 d. mirė Ieva
Amšienė, sulaukusi 82 metų am
žiaus. Po iškilmingų 3 šv. Mišių 
vasario 9 d. velionė buvo palai
dota Šv. Kryžiaus kapuose, N. 
Arlington, N. J. Teilsisi ji ramy
bėje tegu Amžinoji Šviesa jai vi- žmonėm. Matyti galima kasdie-. 
sados tešviečia. Ačiū! Klemas ną vakare.*, ,...... ; |

Great Neck, N. Y.
i ________
Šventė, kokios čia dar nėra buvę

Lietuvos Nepriklausomybės

būrys lietuvių dalyvavo pamal
dose, kurios buvo laikomos 7 
vai. ryto.

Neperdedant galima pasakyti, 
kad tokios puikios programos 
Great Neckas dar nėra matęs. 
Su šitokia programa nebūtų sar
mata pasirodyti ir didžiajame 
New Yorke. Galimas dalykas, 
kad greitnekeičiai juos net pra
lenktų! * t

Maldą paruošė ir sukalbėjo 
kun. čekavičius, buvęs kalinys 
sovietų kalėjimuose.

Nuoširdžią ir gražią paskaitą

0-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė ,, 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko/
Electro Motoru Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street. Brooklyn. N. Y.
6167 Grove St., Ridgewood 27, N. Y.

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

41\ GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

■S

I
 Tel. DEW 5136 L

Jos. Kavaliauskas ; p *
Lalsoiootaa

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose '

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie mages

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

s

g

išnumojamas didelis, gražus, su atski
ru įėjimu, kambarys vienam ar dviem 
žmonėm. Pažiūrėti galima kasdieną 
vakarais.

į Dr. John Waluk

y
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-922#

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Sventadieniais susitarus

a----------------------------

Tel. Market 12-5172 .

□

■ r -

Matthew A* Biiyus
(Buyauskas)

$ Dr. A. Petriką
j) (Dantų Gydytojas)
' 221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Laidotuvių Direktorius

fel. EVergreen 7-4335

a-

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J. Stephen Aromiskis1

i (Armakauskas) i
■s

Graborius—Balsamuotojas

* • . ssį i
k'

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

1950 metams skirtasI v skaitė generolas Pundzevičius. k 
Po to labai įdomią programą I 
vedė buv. tremtinių vaikučiai 
Jie deklamavo ir suvaidino gra
žų gyvąjį paveikslą — “Lietuva 
kapinyne”, o, be to, dar mer
gaitės ir berniukai puikiai pašo
ko lietuviškus tautinius šokius. 
Publika buvo sujaudinta ir su
žavėta, kai tie vaikučiai pasiro
dė su savo choriuku. Jų prieša
kyje stovėjo mažytė, apie 6 me-| * M. Krupavičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, prel. J. 
tų amžiaus, Rūta Urbonaitė ir' 
ji taip pat iš visų jėgų traukė 
kartu su choru. S. Jokienė išmo
kė vaikučius.

Suaugusių choras ir vyrų okte
tas, talentingo muziko p. Cibo 
vadovybėje, išpildė apie 10 dai
nų.

Įėjimas buvo nemokamas. Ir 
tik čia pat padaryta rinkliava 
davė net 131 dol. pelno, kuris 
visas paskirtas Lietuvos laisvi
nimo Fondui. Šį gražų paminėji
mą suruošė BALFas. Vakaro 
vedėjas buvo A. Vasiliauskas. 
Ir kai po programos miela lie
tuviška publika pasikėlė skirs
tytis jau į namus, “Amerikos” 

' korespondento paklaustas, kaip 
! jam patiko programa, — vienas 

iš senųjų mūsų lietuvių K. Gu
tauskas atsakė: “O boy! Buvo 
labai, labai agražu!” H.

g g g g c g 1

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai Šventųjų Metų ir
* Lietuvos vergijos dešimtmečio proga. Ji yra didelio formato, 
j, gausiai iliustruota-ir liečia lietuvių tautos religinius, kultūri- 
| nius ir tautinius klausimus. Be to, tcr\yra daug poezijos •
* ir beletristios. \ .
»’ šiame metraštyje bendradarbiauja žymūs mūsų tautos
* asmenys — dvasininkai, kultūrininkai bei rašytojai, kaip an- 
}į tai: J. E. vysk. V.^Brizgys, J. E. vysk. V. Padolskis, prel.

k 
k 
k

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI 
Brooklyrie, 200 So. 2nd st. išnuo
mojami 2 kambariai su baldais. 
Išnuomojama suaugusiom dviem

X

I s

Balkūnas, kan. F. Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. 
Končius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. šimutis, 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius, P. Jurkus, A. Vaičiulaitis, 
J. Aistis, Bern. Brazdžionis, F. Kirša, K. Bradūnas, K. Gri- 
gaitytė, Alf. Nyką - Niliūnas, H. Nagys, N. Mazalaitė, J. 
Kruminas, Alė Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje ir papuošta dail. VI. « 
Vijeikio vinjetėmis. ’

\ K a i n a — $2.50 «
Užsakymai siunčiam! šiuo adresu:

Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. __
š S

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas $
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

'Tel. STagg 2-5043

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 '

Weręreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

| 
I 
s
S

S 1
231 Bedford 'Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM A
NEMOKAMAI J

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

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisninotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

Estate of A.. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

4

S) •

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

Gyvenimo vieta
58-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y

Telefonas: EV ,7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
Anglys, Coke ir Aliejus

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav



■

AMERIKA Vasario 24, 1950

J$^APYLINKĖJE
• K.un’ J’ Stonis,- vienas iš 

artimiausių mūsų bendra
darbių, lankėsi Brooklyne ir 
užėjo kartu į redakciją.

• Solistas St. Baranaus
kas, dainavęs New Yorko lie
tuviams vasario 16 dienos 
minėjime, aplankė mūsų re
dakciją.

• V. Bacevičiaus muzikos 
klubo koncertas įvyks vasa
rio 28 d. 8:30 vai. vak. 210 
E. 77 St., New York, C.

• Kan. J. Končiui pagerbti 
rengiama vakarienė. Inicia
toriai yra adv. St. Briedis, 
A. Devenienė, J. Laučka, A. 
Trečiokas. Diena ir vieta bus 
pranešta vėliau.

• Dr. Alb. Aviža pradėjo 
dirbti šv. Marijos ligoninėje, 
Hoboken. Jo brolis kun. Jo
nas Aviža šiuo metu studi
juoja Romoj ir į Ameriką ža
da atvykti vėliau.

• Aldona Kriaučiunaitė- 
Scofield, ir Angelų Karalie
nės parapijos choristė Do
rothy Uvick pakviestos da
lyvauti Vasario 16 dienos 
minėjimo koncerte Miami, 
Floridoje.

• Dr. V’. Majauskas iš 
Schenectady persikėlė dirbti 
į Troy, šv. Marijos ligoninę.

• V. Grajauskaitė, PMAS 
sekretorė, iš Richmond Hill 
persikėlė gyventi į Maspeth.’^žuvusius lietuvius. Bus laikoma

• Stasys Sėlenas, dirbęs 
BALFo įstaigoj Brooklyne, 
atsigulė Bellevue ligoninėje 
New Yorke sveikatai patai
syti.

• Dail. Pranas Lapė, nese
niai atvykęs iš Švedijos, šiuo 
metu tapo p. Lapienės port
retą, Stony Brook.

• Kun. J. Znotinas, žymus 
katalikų veikėjas Lietuvoje 
ir tremty, atvyko į AJV ir 
išvyko į Bostoną.

• Pranas Ramanauskas, 
gyv. Brooklyne, atnaujino 
“Amerikos”, prenumeratą 
dvejiems metams ir suteikė 
auką “Amerikos” pagerini
mo fondui.

• Josephine Gražienė įsto
jo į Lietuvių Katalikų Cent
ro narius, įmokėdama 100 
dol. Be to, ji paskyrė dovaną 
“Amerikos fondui. ‘

• Antanas Karpavičius, 
449 Grand St., Brooklyn, 
“Amerikos” skaitytojas, jau 
trečia savaitė kaip yra New 
Yorko Eye & Ear ligoninėje. 
Linkime jam greitai pasveik
ti ir grįžti į namus.

• Kun. įr. V. Bartuška 
dirba San Diego Kurijoje. 
Jis, neseniai atvykęs iš 
tremties, jau partraukė kele
tą tremtinių.

• Tėv. Justinas Vaškys, 
O.F.M., Liėtuvoos Pranciško
nų Provincijolas, kovo mė
nesio pradžioje vyksta Pro
vincijos reikalais į Romą. 
Grįždamas aplankys lietu
vius Pranciškonus Austrijo
je, Vokietijoje ir Belgijoje. 
Tėv. Just. Vaškys vyksta 
Romon kartu su Kun. J. Va- 
lantiejum, Kun. P. Juškaičįu 
ir Kun. St. Raila.

’• Teisininkas Z. Stepona
vičius, “Amerikos” skaityto
jas iš Darien, Conn., su šei
ma buvo atvykęs Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji- 
man New Yorke ir ta proga 
aplankė savo pažįstamus 
Brooklyne.

• Eugenija ūselytė, gyve
nanti Ispanijoje, rašo “Lie
tuviškos spaudos taip esu 
pasiilgusi, kad gavusi “A- 
meriką” 5 kartus ją perskai
tau nuo pradžios iki galui.

PAGERBKIME SAVO TAU
TOS ŠVENTĄJĮ

Angelų Karalienės parapijos 
katalikės moterys, rodydamos 
meilę mūsų tautos šventajam— 
šventam Kazimierui, Jiovo mėn. 
4 d. 9 vai. 30 min. Angelų Ka
ralienės bažnyčioje organizuoja 
pamaldas už Lietuvą ir visus už 
Lietuvos laisvę kovojančius bei

iškilmingos mišios ir sakoma 
tai dienai pritaikintas pamoks
las. Gi kovo mėn. 5 d. 4 vai. 
30 min. švento Vardo Draugija 
visiems Karalienės Angelų pa
rapijiečiams rengia šv. Kazi
miero garbei paskaitą. Taip ko
vo 4 d. į iškilmingas pamaldas, 
taip kovo mėn. 5 d. į paskaitą 
orašomi visi ko skaitlingiausiai 
itsilankyti.

VYČIŲ PRANEŠIMAS
Pranešama, kad antroji Tė

vynės Lietuvos prisiminimo va
landėlė - paskaita su menine 
programa, kurią Lietuvos Vy
čių Brooklyno (41-ji) kuopa bu
vo numačiusi surengti š. m. va
sario 26 d. Apreiškimo parapi
jos salėje, dėl organizuojamos 
toje salėje p. Augustino paro
dos, tą numatytą dieną neįvyks. 
Ji yra nukeliama j š. m. kovo 
mėn. 12 dieną 12 vai. tuojau po 
pamaldų.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAP.

Užsibaigus kalėdojimui, prisi
artinus gaveėnei, choro prakti
kos bus kas penktadienį 8 vai. 
vakarais. Kurie esate pasižadėję 
varg. Pranui Dulkei, prašome 
visus sueiti šį penktadienį į 
praktiką.

Vasario 16-sios Proga Rengiama

Lietuvos vaizdi/ ir foto meno

PARODA
BUS IŠSTATYTA APIE 250 DIDELIO FORMATO NUOTRAUKŲ

1. Rinktiniai krašto vaizdai ir miestai
2. Senoji ir modernioji Lietuvos architektūra
3. Kultūrinis gyvenimas ir istoriniai įvykiai
4. Foto meno darbai, kurie buvo premijuoti įvairiose valsty

bėse Europoje ir Amerikoje.

Iškilmingas Atidarymas 
VASARIO-FEBRUARY 25 d. -12 vai. p. p 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALfiJE 
North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PARODA BUS ATIDARYTA:
Vasario-Feh. 25 d. nuo 12 iki 5 p. m. 

ĮĖJIMAS 50 C 26 d. nuo 10 iki 9 p. m.

I
EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava. Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
ATSKRYMAS gamintas namie 13 geriausio* afisetonoa. ALUS ii ge
riausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Nepriklausomybes, Minėjimas
PAMINĖTA LAISVĖS

SUKAKTIS
Maspeth, N. Y. šalia bendro, 

ALT New Yorko sk. surengto 
Vasario 16 d. minėjimo, atski
ros organizacijos turėjo' dar ir 
savo tarpe paminėjimus. Vieną 
iš tokių surengė New Yorko At
eitininkai Maspethe, N. Y.

Minėjimas surengtas pačią 
Nepriklausomybės dieną, vasa
rio 16, vakare, po visų darbų. 
Kaip ir dera lietuviams katali
kams, programa prasidėjo baž
nyčioje prie išstatyto švč. Sak
ramento giesmėmis ir maldomis 
už kenčiančią Tėvynę ir miru
sius už ją. Atitinkamą žodį tarė 
neseniai iš tremties atvykęs 
kun. Z. Gelažius. Maldos valan
dą pavedė pats parapijos šeimi
ninkas, prel. J. Balkūnas.

Antroji dalis buvo parapijos 
salėje. Minėjimą atidarė dr. A. 
šerkšnas, o pravedė Pr. Naujo
kaitis, talkininkaujant A. Duls- 
kienei ir V. Grajauskaitei. 
Trumpą žodį tarė prel. J. Balkū
nas, *o išsamią paskaitą turėjo 
prof. Myk. Ražaitis. Buvo ir me
ninė dalis: č. Grincevičius su 
jaunimu — A. Baužinskaite, G. 
Gintautaite, ir B. Kulyte —da
vė montažą, panaudojant Braz
džionio, Maironio, Ad. Mickevi
čiaus, Vaičaičio ir kt. poeziją; 
maloniai nuskambėjo jaunų me
nininkių tonai — J. Skiparytės 
daina, o A. Kepalaitės piano da
lykėliai. Gale dar dainavo M. 
Razgaitis, akomponuojant muz. 
A. Visminui.

Nors tai buvo darbo diena, ir 
žmonės buvo išvargę, bet baž
nyčia buvo pilna, o salėje 
neužteko vietų.

dą. Jis taip pat abiem? solistams 
puikiai akomponavo.

Po šių puikių dainų, p-lės 
Bichnevičiūtės vadovaujama šo
kėjų grupė pašoko porą tauti
nių šokių, kurie visus dalyvius 
sužavėjo juikiu šokių išpildymu, 
žmonių buvo prisirinkę* tiek, 
kad negalėjo net visi sutilpti.

A i

VYT. AUGUSTINAS

TŪKSTANČIAI ŠNIPŲ 
AMERIKOJE

Beveik kasdien didesnis ir 
didesnis skaičius amerikiečių 
sužno ir tikėti pradeda, kad 
Amerikoje yra tūkstančiai! 
šnipų. Visų šių šnipų pagrin
dinis tikslas — kiek galima 
daugiau sužinoti apie Ame
rikos politikos, planavimo ir 
karines paslaptis ir visa tai 
pranešti Rusijai.

Šnipų lizdai yra susukti 
svarbiose vyriausybės, darbo 
unijų, gamybos ir mokslinių 
tyrinėjimų vietose. Apie juos 
labai daug žino FBI 
viršininku J. Edgar 
priešakyje.

Neseniai Hoover
neveną pasitarimą su Kong
reso įtakingais nariais. Ten 
Hoover nurodė, kad Ameri-

su savo 
Hoover

turėjo

net 
G.

LIETUVOS ŠVENTE
NEW YORKE

Vasario 16 d. minėjimą New 
Yorko lietuviai darė sekmadie
nį, vasario mėn. 19 dieną Webs
ter Hall salėje. Jau valandą 
prieš prasidedant programai iš 
visų pusių skubėjo būriai lietu
vių.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. J. Ginkus pasveikino vi
sus susirinkusius ir pakvietė 
sugiedoti himnus bei įnešti vė
liavas. Visi sustoja. Karo vete
ranai įneša Amerikos, Lietuvos 
ir veteranų vėliavas. Suskamba 
JAV himno garsai. Po jo, iš 
šimtų lietuviškų krūtinių išsi
veržia “Lietuva, tėvyne, mū
sų...”

Vedėjas pakviečia dienos kal
bėtojus, ir prasideda oficialiai 
minėjimo dalis.

Pirmasis kalbėtojas Lietuvos 
generalinis konsulas p. Budrys, 
paminėjęs Amerikos lietuvių 
nuopelnus savajai tėvynei, pa
dėkojo už nepailstamą rūpestį ir 
ragino toliau darbuotis Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei- at
gauti.

Toliau kalbėjo ALTą nuda
rančių keturių srovių atstovai. 
P. J. Pakalka ir Juozas Tyslia- 
va, 

, Staiga atvykkus New Jersey 
kongresmanui A. G. Klein, ku
ris yra lietuvių kilmes, jis bu
vo pakviestas prie mikrofono. 
Jautriais žodžiais-jis pasveikino 
susirinkusius ir pareiškė viltį, 
kad Lietuva vėl būsianti laisva.

Po to kalbėjo Dr. J. Pajaujis 
ir prelatas J. Balkūnas. (Jo kal
bą dedame ištisai).

Po šios kalbos tuojau salę už
plūdo organizuoto jaunirho po
ros, kurios greitai pravedė rink-1 
liavą. Surinkta 1,726 dol. 551 
centai. Tačiau minėjimui bai
giantis prie salės durų buvo pa
statytas aukų stalelis, kur eilė 
tautiečių aukojo pakartotinai, 
norėdami pralenkti ir Waterbd- 
rio koloniją...

Prasidėjo meninė dalis, čia 
puikiai pasirodė lietuviai daini
ninkai: Stasys Baranauskas ir 
Ipolitas Nauragis, o taip pat ir 
Kauno operos pianistas A. Mro- 
zinskas. Abu solistai padainavo 
visą eilę harmonizuotų 
dainų ir keletą arijų.

Abu solistai išeina 
Ir šį sykį pasisekimas, 
pianino solo skambinę
operos pianistas A. Mrozinskas, 
išpildydamas Čiurlionio preliu-

VYT. AUGUSTINO FOTO 
PARODOS PROGA

Nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpis — lietuvių kultūrinio 
suklestėjimo laikotarpis.

Neatsilikome ir foto - meno 
srityje. Gražus būrys fotografi
joje grožio ieškotojų susibūrė į 
L. Foto Mėgėjų Sąjungą. Kas 
metai ruošiamos foto-megėjų 
parodos vis ženklino kylantį 
mūsų foto mėgėjų lygį. Vienas iš 
pačių stipriausių mūsų foto mė
gėjų tarpe buvo Vyt. Augusti
nas, ne vienoje tarptautinėje 
parodoje, ar konkursuose laimė
jęs pirmąsias premijas.

Gražioji Lietuvos gamta, sau
lėje tvyską ežerai, upės, ošian
čios girios, žaliasis sodžius, jo 
būdingoji statyba, darbai, baž
nyčios, pakeles puosią stilingi 
lietuviški kryžiai, miestai, ar
chitektūra, kultūrinis. gyveni
mas, kongresai, sporto olimpija- 
dos ir t.t., žodžiu;, visas Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas 
neišsemiamas Augustino nuo
traukoms motyvų šaltihis.
. Augustinas yra pats laimin
giausias iš visų mūsų foto mė
gėjų. Jis bene vienintelis iš visų, 
išsaugojęs ir atsivežę šiapus ge
ležinės uždangos savo vertingąjį 
foto lobyną — savo nutraukų 
negatyvus.

Sekantį šeštadienį ir sekma
dienį — vasario 25-26 d. Ąpreiš- 
kimo parapijos salėje įvyks Au
gustino Lietuvos vaizdų foto 
meno paroda. Ši paroda yra 
auksinė proga plačiąjai lietuvių 
visuomenei — tiek seniesiems 
Amerikos lietuviams, tiek buv. 
tremtiniams meniškoje fotogra
fijoje pamatyti taip mielą, taip 
išsiilgtą, tada žydėjusią, o dabhr 
taip kenčiančią Lietuvą.

V. M-lis

rioover nuroae, aaa amen- a 
kos komunistų partija turi $ 
54,00 narius, kuriuos remia $ 
486,000 “bendrakeleivių”. | 
Taigi, komunistinio raugo • 
apimtų yra 540,000 asmenų, 
kurių kiekvienas gali būti 
laikomas įtartinu šnipu.

Šiuo metu Rusijos šnipai 
daugiausia susidomėję iš
gauti atominės energijos pa
slaptis, ypač uranijaus ir 
vandenilio (hydrogeno) bom
bų smulkmenas, šioje srityje 
jiems ypač daug pagelbėjo 
neseniai Anglijoje suimtas 
mokslininkas Fuchs, kurs 
prisipažino šnipinėjęs Rusi
jos naudai nuo 1942 metų.

Rusijos šnipai veikia ma
žomis grupėmis, kurios daž
niausiai nežino apie viena ki
tos buvimą ir veiklą. Tai pa
aiškėjo iš Kanadoje susekto 
enkavedistų špionažo ir A- 
merikoje Alger Hisso bylų. 
Vis šnipų veikla yra diriguo
jama tiesiog iš Maskvos, ku
ri panaudoja labai tiksliai 
išvystytą sistemą.

Bet FBI budi. Vienuolikos 
komunistų byla parodė, kad 
FBI turi savo agentų komu
nistų celese, kad FBI labai 
žvaliai budi krašto saugumo 
sargyboje.

APREIŠKIMO PARAPIJOJ

Moterų Sąjungos 29 kuopos į- 
vyks bunco lošimas pas ponią 
V. Gaigalienę, 104-32 122 St., 
Richmond Hill, N. Y., šeštadie
nį, vasario 25, 6 vai. vakare.

• Valdyba

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

d.Šį sekmadienį vasario 26 
bus Amžino Rožančiaus Draugi
jos Šv. Mišios ir bendra Komu
nija. Po mišparų procesija ir 
mėnesinis svarbus susirinkimas. 
Visos narės prašomos dalyvauti.

Ona Sijevičienė,
Pirmininkė

428

liaudies

duetui. 
Be to, 
Kauno

JERSEY PORK

Grand St.', Brooklyn, N.

Didelis pasirinkimas

Y

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai NaniŲ
8th Avenue ir B. M. T. subway, C 

kambariai tušti, 2 šeimoms 12 kam 
barių mūrinis su štymu. $6.950.

2 šeimų, atskiras mūrinis, 11 kam 
barių, ištaisytas skiepas, 2 karam ga
ražas, aliejum apšildomas.

Tel. REpublic 9-1506

KLAUSYKITE!
Kiekvieną* sekmadienį, 1:15 

valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuviu 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va
landą. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St, Brooklyn, N. T.

MIELAS JAUNUOLI,
Išklydęs į pasaulį Tu daug 

ko netekai. Tu pajutai, kad lie
ki vienišas; gimtosios žemės pei
zažas dingsta iš Tavo atminties, 
gyvenimo srovė neša Tave tolyn 
nuo tėvynės, idealų ir kūrybi
nio kelio. Nenusimink! ATEI
TIS ir toliau liks Tavo geriau
sias draugas!

ATEITIS lankys Tave regu- 
iariai net ir tolimiausiame pa 
šaulio krašte, nešdama jauna" 
sielai paguodą, suraminimą ii 
■yžtą dideliems žygiams;

ATEITIS, pradėjusi 1911 me
tais katalikiškojo Lietuvos jau
nimo sąjūdį, puoselėjusi lituani
stinius dalykus nepriklausomy
bės laikais, žadinusi tautinę są
monę tremtyje, — ir dabar šiuo 
taip pavojingu bei sunkiu metu 
ateina pas Tave, mielas jaunuo
li, kad Tau padėtų išlikti geru 
kataliku ir tauriu Lietuvos ’sū
numi!

ATEITIS pasirodys kiekvieną 
mėnesį. Prenumeratos kaina 
metams — 3.00 dol. Užsakymus 
ir raštus siųsti: ATEITIS, 417 
Grand įjĮreet, Brooklyn 11, N. 
Y., USA.

Jaunuoli, katalike — ATEI
TIS geriausias Tavo draugas!

» /■ . .. . . .<■ -.r . ► ■ ■ •

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZA VITAS V. UBAKEVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimi) Dir.
3. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. $
vj Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais į 

galima pirkti su mažu jmokėji-I 
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 namu ant biznių 
ir farmų. Taipgi genj lotų.

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

j Clement A. Vokei 
(VOKETAHTS) 

ADVOKATAS
i i
į 41-40 — 74tli Street j 

Jackson Heights, N. Y. j 
NEwtown 9-5972

i___ ____ __________ i
STagg 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS $ 

KONTRAKTOR1AI k
AUieka mūriniu n&niy Dienu Ii- f 
lyginimą, plasteriavimą, ialigat- A 
vii) cementavimą Ir kt. darbus, f

293 MAI'JER ST., 6
BROOKLYN 6, N. Y. f.A

DAvenport 6-0259
B A L P H K Ę U C H 

FOTOGRAFAS 
65 -23 Grand Avenue 

’ Maspeth, N. Y.

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tct
WO 2-3497 NE 9-568t

EVergreen 4-0203
. DAKTARAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4tli Street 

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

INCOME TAX
Raportu Reikale

Nuo pajamų valdžiai taksų 
mokesčių lakštus gerai išpildo, 
ypač namų savininkams daug 
pagelbsti šiame reikale -

J. P. MAČIU LIS

Real Estate & Insurance
8656 851h St..

Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties— 

BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

t HY 7-4554 - 4555 f

ILARDI CO
, v.

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Tik SI69.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

I

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniu ir aliejum šildomu PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
nad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per j| gausite didžiausią nuolaidą ....

į

•>. •
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