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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Lietuvis pakeliui 
į laimėjimą 

Ohicagoje įvykusiuose nomi-
naciniuo.se rinkimuose respub
likonų sąraše kandidatu į aps
krities iždininko vietą išrink
tas lietuvis J. Brenza. Jis nu
konkuravo net ligšiolinį šeri
fą. Dabar jis į tą vietą galuti
niuose rinkimuose turės tik vie
ną priešininką, demokratų par
tijos kandidatą. Sunku pasakyti 
kaip seksis laimėti, nes šiaip 
jau dabartiniuose nominaciniuo-
se rinkimuose demokratai gavo 
daugiau kaip dvigubai daugiau 
balsų už respublikonus. Betgi 
balsavime dalyvavo vos apie pu
sę turinčių balsavimo teisę. Ga
lutiniuose rinkimuose dalyvaus 
daugiau, tik nežinia į kurios 
partijos pusę bus tada daugiau 
linkusių. 

Demokratų partijoje lietu
viams nepavyko šj kartą jokių 
kandidatų įtraukti. Chicagos 

"Padėk išvaduoti mama iš 
lite Jungtinių Tautų Organizacijos Gf^erali 
Sekretoriui Trygve Lie 

Danutė Armonaitė, Jono Afffi©- Amerikoje ... 
no penkiolikmetė dukrelė, Cle-j Armonas dėjo daug pastan-
velando East High School moki-(gų per Valstybės Departamen-
nė, šiomis dienomis nusiuntė tą ir kitais keliais išvaduoti sū-
laišką Jungtinių Tautų Gene
raliniam Sekretoriui Trygve Lie 
tokio turinio laišką: 

Aš skaičiau laikraštyje, kad 

nui ir žmonai, bet tos pastangos 
nesusilaukė jokio atgarsio. 

Nuo žmonos yra gavęs kele
tą trumpų laiškelių, iš kurių ne-

Tamsta rengiesi keliauti į Mask- dau£ galima sužinoti. Tik 
vą pamatyti Staliną. Įtiek, kad gyvena krašte, kur 

Prašau paprašyti jį, kad jis Pr^ktiškai nėra jokios civiliza-
paleistų mano mamą ir broliu- c^os» žmonės gyvena kaip vil
ką iš vergų stovyklos Sibire ir I• • • žiemą būna šalčio apie 
leistų atvykti j Jungtines Vals
tybes. 

Prieš dešimtį metų mes lan
kėmės Lietuvoje. Prasidėjo ka
ras, rusai įsiveržė į Lietuvą ir 
sulaikė mano mamą ir broliuką. 
Joną. Jie buvo nusiųsti į vergų 
darbo stovyklą Sibire ir jie ten 
tebėra. 

Aš labftf pasiilgau mamos ir 
broliuko. Norėčiau vėl juos pa-, , M  ,  ,  . .  ,  .  u r t m u i v u .  i ^uicuau vei juuo i»a 

respublikonai, matyt, lietuviu ... „ , . , , .4 . . . * matyti. Prašau, pabandykite 
reikšmę daugiau įverti^. 

Tiesa, ir patys lietuviai ne 
visada lietuvius kandidatus 
įvertina. Ir dabartiniuose rin
kimuose kiti du lietuviai kandi
datai negavo tiek balsų, kad 
patektų į galutinius rinkimus. 

AMERIKA vel pakeitė 
redaktorių 

Brooklyne leidžiamas savait
raštis AMERIKA per dvejus 
metus po astikūrimo gauna jau 
ketvirtą redaktorių. Paskutiny
sis redaktorius, dr. šerkšnas, 
išbuvęs apie pusantrų metų, pa
sitraukė ir užleido savo vietą 
A. Gražiūnui, buv. Vokietijoje 
leidžiamų ŽIBURIŲ redakcijos 
nariui, kuris paskutiniu laiku 
gyveno Philadelphijoj ir drau* 
ge su kitais buvo pradėjęs leis
ti humoristišką laikraštėlį "Va
lio", ligi šiol pasirodžiusį dar 
tik vienu numanu. A 

Rašytojai renkasi 
Bostone 

Lietuvių rašytojų susirinki
mas - suvažiavimas šaukiamas 
Bostone, gegužės 6 dieną, 3:00 
vai. p. p., 546 East Broadway, 
So. Boston 27, dr. Pilkos na
muose. Kviečiami Amerikos Lie
tuvių ir Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijų nariai. Ne
galintieji atvykti prašomi bent 
atsiliepti pageidavimais ar su
manymais kurios nors iš tų 
draugijų pirm-kams: J. Alek
sandravičiui, 48 Green St., Put
nam, Conn., arba St. Santvarui, 
452 E. 8th St., So. Boston, 
Mass. ^ 

Rašytojai kviečiam! gegužės 
7 d. dalyvauti Lietuvių Teatro 
atidaryme. Lietuvių Teatrui 
Bostone vadovauja Henrikas 
Kačinskas. 

Netikėtas sutapimas i ią pa
čią dieną Amerikoj gimsta du 
lietuviški teatrai, nes ir Cle-
velande tą dieną pakelia uždan
gą Jaunimo Teatras "Rūta''. 

juos išvaduoti. 
Mano brolis yra ll metų. Jis 

turėtų būti Amerikos mokyklo
je, ne vergu stovykloje. Prašau, 
pabandykit ką nors padaryti. 

Jeigu Tamste bijai pareika
lauti iš rusų valdininkų, kad 
jie paleistų amerikiečių šeimas, 
esančias vergų stovyklose, tai 
Tamsta pats turėtum ten pasi
likti, nes Jungtinių Tautų Sek
retorius neturėtų bijoti pasa
kyti tiesą bet kam, Stalinui ar 
Trumanui. Nesvarbu, kas jis 
yra. Tamsta taip pat turėtum 
bandyti išvaduoti visas šeimas 
id vergų stovyklų. 

Nuoširdžiai Jūsų 
PONNA ARMONAS 

Jonas Armonas, gyvenąs 1554 
E. 47 St., Cleveland, Thomson 
Products įmonės darbininkas, 
yra gimęs Bostone, taigi gimęs 
Amerikos pilietis. Su tėvais bu
vo grįžęs į Lietuvą, ten vedė, 
vėl grįžo į Ameriką, čia gimė 
ir šio laiško autorė Danutė. 

1939 metais Armonai vėl bu
vo išvykę į Lietuvą paviešėti 
tėviškėje ties Biržais. Pakeliui 
gimė sūnus, Jonas Armonas jau
nasis. 

{Cą tik nuvykus, kilo karas. 
Grįžti buvo jau labai keblu ir 
grįžimas užtruko. 1940 metais 
bolševikai užplūdo Lietuvą. 

Pradžioje nors ir sunkiai, bet 
dar buvo galima Amerikos pi
liečiams išvažiuoti. Tačiau bol
ševikai nepripažino Amerikos 
pilietybės nei Armonienei, nei 
mažajam jų sūneliui. Armonie-
nė neturėjo su savim Amerikos 
pilietybės dokumentų, o kadan
gi buvo gimusi Lietuvoje, tai 
rusai jos nebeišleido. Taip pat 
neleido išvežti ir ne Amerikoje 
gimusio kūdikio. 

Armonas su vyresniąja duk
ra, kuriai tada buvo vos 5 me
tai, iškeliavo į Ameriką, tikė
damasis, kad iš Amerikos bus 
lengviau išsirūpinti, kad išleis
tų žmona su sūnum. Bet... 

Po kiek laiko Armonas paty
rė, kad jo žmona su kūdikiu 
jau Sibire... Ųž ka juos ištrė
mė? Kuo jie nusikalto? Vien 

Įtik tuo, kad vyras'ir tėvas yra 

N 

•50 laipsnių žemiau nulio, žmo
nės privalo ištisas dienas kirs
ti medžius, gaudami vos svarą 
duonos. 

Armono sūnus dabar jatj 11 
metų. Per visą tą laiką Armo
nas tegalėjo nusiusti jiems ke
lis mažus siuntinėlius. Jau ilgo
kas laikas, kaip iš jų vėl nebe
gauna jokios žinios... 

šį laišką uu plačiais paaiški
nimais pirmajame puslapyje iš
spausdino šio sekmadienio CLE
VELAND PLAIN DEALER. 
Prie straipsnio tęsinio kitame 
puslapyje įdėta ATmono su duk
rele ir Armonienės fotografi
jos. Po fotografijomis padėtas 
parašas: "RUSIJOS GELEŽINĖ 
UŽDANGA skiria Barborą Ar-
monienę nuo jos vyro Jono ir 
dukters Danutės. Armonienė, 

' «• i 

• f buvusi Clevėlando gyventoja, 
yra Sibiro darbo stovykloje su 
sūneliu Jonu." 

Ką f* tai pasaftir Maskvos 
agentai? 

Bimba ir Co. vis dar drįsta 
tvirtinti, kad visos kalbos apie 
deportacijas į Sibirą yra melas, 
kad jokių deportacijų nėra, o 

lietuviu Dailės parodą atidarai! 
nrrnm n 

Balandžio 22 dieną atidaro
ma Lietuvių Dailės Paroda Wa 
terbury. Ji visa atgabenta iš 
New Yorko, kur pernai ji buvo 
išstatyta per 6 savaites muzie
juj New York Hall of Science, 
šį kartą ji truks tik dvi savai
tes. 

Parodos organizatoriai, rūpin
damiesi josios kelione po lietu-

... . .v . ivių kolonijas, siekia kelių tiks-jeigu vienas kitas ir įssiuncia-1, * . , , , ... . . įlų: pirma, kad patys lietuviai mas, tai tik koks nors liaudies'. . . . .į., ... . v ,, , .v , , I įsigytų didesnio pasitikėjimo sa-priesas" arba... įsvyksta savo1 . . . , . , . , , ivimi ir savo kultura, ir antra, noru, nes juk Sibiras esąs da- i, , A , . t , v i^ad parodytų kitataučiams, jog bar... naujos padangos kras-' kult0?inis ]objvnas yra 

"(Šalima laukti, lj»d j te ir dJV** d™f° pagartK>s: Ka" , . . ; , . tdangi paroda sudaro ne vienos bar pasakys, jog jokios Armo- kurios srovės kapitalą, o visų nienės nėra, gal net ir Armono 
Clevelande nėra... Kad visa geros valios lietuvių dvasinį 
x . ,.,1 . . , , „ .turtą, tai ją pristato visuome-t a i  —  h i t l e r i n i n k ų  m e l a s ? . . . '  4 . - 4 . •  1 1  - x  i .  T  • •  .. ,.A , inei atitinkamas komitetas. Į ji Ką g. k,ta Jie galėtų pasaky-įeina; miesto g »er 

™."lr v J"3! ,kadArmo-|bibliotekos vedėja E. Barrit, 
lev* t T* nepa,sa"|a<iv- Talbot, dailininkas James 
i I į'ptiiv ^ ' • 3 18 , )

en'tos įSehtegel, skulptorius Wade Whi-
si Amprflfrfa l"'^1"0!,1- * V *|te' miesto muziejaus direkto-s Amenkos darbmmke su ma-!riua Hodden> mjesto mokyk, 
zu kudikiu buvo galingaiai • *• * 1 n/r 1 
Sovietų Sąjungai"" af 'ST f Mo™n' R- A«" 
•vni l!o..d»i.!.. ; 1 derson, kun. V. Ražaitis, dr. 
Jas. paV0,,nįras Pne"|VileiSis. prof. Žilinskas, dr. Ja-

,saitis, Saulaitienė, dail. Krasaus-
Ligi šiol mūsiškiai "progre-1 kas, J. Stulginskaitė. dr. Colney 

šyvieji" aklai kartojo panašias Laureckienė, J. Mačiulis. S. Ge-
nesąmones. Nejaugi "progresy- onaitis, V. Vaitkus, dail. V 
vumas" pasižymi tik aklu mask-į Racibarskas. Komitetas kreipė-
yinių čekistų darbų pateisinimu?,si į Connecticut valstybės lie

tuvius, kad jie savo aukomis 

AMERIKOS ATSAKYMAS 

Valstybės Departamentas jau lėktuvo liekana rastas plaustas, 
parengė notą sovietams dėl jų 
protesto prieš Amerikos lėktuvo 
"įskridimą į Sovietų teritoriją". 

Atsakymas duodamas tik su
rinkus visas žinias apie dingu
sį lėktuvą. Valstybės Departa
mentas priėjo išvados, kad din
gęs lėktuvas ne tik negalėjo 
šaudyti sovietų naikintuvų nu
skridęs į Latviją, nes neturėjo 
kuo šaudyti, bet kad jis ir iš 
viso Latvijos greičiausiai nebu
vo pasiekęs. Jeigu jis būtų pa
klydęs, tai vis dėlto beskrisda-
mas net ligi Latvijos būtų bu
vęs laivų pastebėtas. O dabar 
niekas jo Latvijos skrendančio 
nematė. Vienintelė spėjama to 

paremtų parodą, nes įėjimas i 
paroda bus nemokamas ir nė
ra jokiu kitų šaltinių išlaidom? 
padeneti. Tuo tikslu Komitetas 
paskelbė tokio tarinio atsišau-
kirnA# 

užtiktas ne ties Latvija, o ties, s 

Švedija. Taigi daroma išvada,! "Klaikus Lietuvos likimas iš-
kad rusų lakūnai pašovė negin- sklaidė po visą pasaulį tūkstan-
kluotą Amerikos lėktuvą Balti- čius lietuvių. Tie tūkstančiai iš
jos jūroje. | tremtųjų, nešdamiesi ilgesį sa-

Todėl Valstybės Departamen- vo gimtosios žemės, nešėsi pa
tas ne tik atmeta Višinskio s®uHn ištvermę, sugebėjimus ir 
protestą, bet reikalauja griež- ^ai*bo meilę. Jų dienos, praleis
tai nubausti lėtuvą pašovusius ^os k°voj® dėl gyvybės įvairiuo-
lakūnus ir atlyginti už lėktų-Įse Europos kraštuose, duoda 
vą bei išmokėti kompensaciją ^au&ybę pavyzdžių, įrodančių, 
žuvusių lakūnų šeimoms. lietuviai, keliaudami trem-

Nežinia, koks bus Maskvos j ^eWa>8» žvelgė priekin, ug-
atsiliepimas Į tai. Tuo tarpu 
girdėti tik tiek, kad šaudžiusie
ji lakūnai ne tik nebaudžiami, 
bet net ordinais už tai apdova
noti .., 

KEISTAS SUSITARIMAS LENKIJOJE 
Dabartinė Lenkijos valdžia 

skelbia, kad susitarė su kata
likų vyskupais dėl Katalikų 
Bažnyčios padėties ' Lenkijoje. 
Esą, katalikų mokykloms pri
pažįstamos lygios teisės, kaip 
ir valstybinėms, mokyklose lei
džiama dėstyti religiją (bet pro
gramą nustato valdžios atsto
vai drauge su vyskupais). Vys
kupai pažadėję gauti Vatikano 
sutikimą steigti naujas vysku
pijas dabar prie Lenkijos pri
skirtose Vokietijos dalyse. Tarp 
kita ko, vyskupai pasižadėję 
kovoti prieš kiekvieną judėji
mą, kovojantį už buvusių Vo
kietijos sričių grąžinimą Vokie
tijai ... 

Bet šis, "susitarimas" atrodo 

j? s -m: 

r t 
' v l/vek 

atsiradęs keistose aplinkybėse. 
ICardinolas Sapieha šiuo metu 
yra išvykęs į Romą, jubiliejinių 
metų proga. Jis apie tą "susi
tarimą" nesutinka nieko pasa
kyti. Iš Vatikano sluogsnių pra
sitariama, kad tenai apie tą "su
sitarimą" lyg ir nieko nežinoma. 
Visiems atrodo keista, kad trys 
vyskupai pasirašė (?) tokį ko
munistinei valdžiai aiškiai nau
dingą susitarimą ne tik be kon
takto su Vatikanu, bet ir ne
sant namie vyriausiam Lenki
jos dvasininkui kardinolui Sa-
piehai. 

Susidaro įspūdi®, kad tasai 
"sttfeitarimas" yra viena bolše
vikinė suktybė lengvatikiams 
apgaudinėti. v 

A 

dė savo skonį kultūrai ir be pa
liovos ieškojo šaltinių kūrybai. 

Eilėje jų atliktų darbų pir-
mon vieton stovi lietuvių dai
lininkų pasirodymas, atliktas 
Vokietijoje, Įspūdingoje dailės 
parodoje, Hanau 1947 metais. 
Tąja paroda gėrėjosi visi, kurie, 
matydami kone tragiškas kūrė
jų darbo ir gyvenimo sąlygas, 
galėjo suprasti tikrąją jų įkvė
pimo versmę. 

Ir štai visas didysis lobynas 
dabar ateina pasirodyti Water-
burio ir jo apylinkių gyvento
jams. Ateina su tikslu išsakyti 
žmonėms didį Lietuvos skaus
mą, jos teisių paniekinimą ir 
jos pavergimą. 

Tojo lobyno kelionė Ameri
kon ir Waterburin nebuvo leng
va. Jis galėjo ateiti tik tvirtu 
įsitikinimu, kad visa Amerikos 
lietuvių visuomenė ir kiti Ame
rikos gyventojai pareikš savo 
jautrų pritarimą ir jį visokerio
pai parems. 

Lietuvių Dailės Paroda yra 
brangi proga lietuviams prasi
veržti kultūros balsu į pasaulį 
ir sutelktai jam pavaizduoti lie
tuvio ir žmogaus laisvės troš
kimą. 

Mes kviečiame visus Connec
ticut valstybės gyventojus ap
lankyti ir paremti Lietuvių Dai
lės Parodą Waterbury." 

Parodos biudžetas sudaro tik 
apie 1,200 dol. Neatrodo, kad 
šioji kukli suma būtų Waterbu-
rio ir Connecticuto lietuviams 
"neįkandama". Komitetas yra 
pasiuntęs kelis šimtus laiškų 
žinomiems asmenims, prašyda
mas paramos. Reikia manyti, 
kad jų dosnumas neapvils Ko
miteto. 

Parodas proga yra išleista 
specialūs atvirukai su antikomu
nistiniais šūkiais ir vaizdais. 

Tegul nepasiliks nė vieno lie
tuvio Waterbury, kurs neaplan
kytų Lietuvių Dailės Parodos. 
Ji atdara darbo dienomis: nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, 
sekmadieniais: nuo 1 iki 6 vai 
p., p. 

ŠIOJE ŠALYJE 

PREZmfTOTAS TRUMANAS 
nepasirašė įstatymo, kuriuo bu
vo numatyta atpalaiduoti nuo 
federalinės kontrolės vadinamas 
natūralinio gaso tiekimo "ne
priklausomas" įmones. Visuo
menėje vyravo įsitikinimas, kad 
jeigu tas įstatymas bus pasira
šytas, tai daugelyje vietų (jų 
tarpe ir Ohio valstybėje) pa
brangs gasas. Daugelis namų 
savininkų, kurie jau buvo už
simoję įvesti gasinius šildymo 
įtaisus, išgirdę, kad yra priim
tas toks įstatymas, susilaikė. 

To įstatymo sumanytojas bu
vo senatorius Robert S. Kerr, 
iš Oklahamos. Sakoma, kad jis 
pats yra stipriai suinteresuotas 
tose bendrovėse. Nors jis aiš
kino, kad panaikinus valdžios 
kontrolę, konkurencija kainas 
dar numušianti. bet gaso varto
tojai tuo ne labai tikėjo. Ne
patikėjo tuo ir prezidentas. Na
tūralinis gasas nėra tokia pre
kė, kurią galima kur nori nu
kreipti ir kur nori parduoti. 
Kuri bendrovė jau kur turi įsi
rengusi gasui perduoti vamz
džius (pipe-lines), ten jau ki
tai bendrovei jokiu būdu nebe
apsimokės ateit konkuruoti. To
kiu būdu natūralinio gaso šal
tinių savininkai kiekvienas aa* 
vo teritorijoje yra monopolis
tai ir tik valdžios kontrolė gali 
sulaikyti nuo kainų kėlimo. 

Dėl šito įstatymo nebuvo par
tijose vienodos nuomonės: bu
vo demokratų ir respublikonų, 
kurie balsavo už jį, buvo ir vie
nų ir kitų, kurie balsavo prieš. 
Pats įstatymo sumanytojas de
mokratas. Tačiau prezidentas 
šiuo atveju stojo vartotojų pu
sėn. Be abejo, ir jis atsižvelgė 
į tai, kad rudenį kongreso rin
kimai ir gaso vartotojai turi 
daugiau balsų, negu jo parda- * 
vėjai. 

SENAT. CONNALLY PASIŪLYMAS 
Senato Užsienių Politikos Ko

misijos Pirmininkas iškėlė nau
ją sumanymą, kurio tikslas yra 
geriau užtikrinti abiejų partijų 
bendradarbiavimą užsienių poli
tikos reikaluose. Jis pasiūlė per
organizuoti Užsienių Politikos 
Komisiją į aštuonias subkomi-
sijas, kurios būtų sudarytos iš 
abiejų partijų atstovų ir ku
rioms būtų paskirstyti "kiek
vieno pasaulio kampelio" poli
tikos klausimai, dėl kurių tos 
subkomisijos turėtų nuolatinį 
kontaktą su atitinkamais Vals
tybės Sekretoriaus padėjėjais. 
Tuo būdu nė vienas užsienių po
litikos klausimas neliktų iš
spręstas nedalyvaujant abiejų 
partijų atstovams., 

Tą sumanymą lygiai entuzias
tingai sutiko Valstybės Depar
tamentas, lygiai abiejų partijų 
atstovai Užsienių Politikos Ko-
.misijoje. Respublikonas senato
rius Henry Cabot Lodge, jr., 

iš Massachusetts, ypač karštai 
sveikino tą sumanymą sakyda
mas, kad tai geriausiai užtikri
na abiejų partijų dalyvavimą 
sprendime politikos klausimų 
tada, kai dar galima apgalvoti, 
o ne tada, kai jie jau nebepatai
somi. 

Tai bus bene geriausia prie
monė apsisaugoti nuo sąmonin
gai ar nesąmoriingai Maskvos 
imperializmui palankių nuomo
nių įtakos planuojant šios ša
lies užsienių politiką, žinoma, 
ir tai ne visada apsaugos nuo 
klaidų, nes ne naujiena, kad di 
džiausi antikomunistai yra ne 
kartą pasitarnavę Mlaskvai, vi
sai to nenorėdami, o tik dėl ne
supratimo, kad tai yra Maskvos 
politika. Bet šiais laikais taip 
daug akių jau yra atsivėrę, kad 
didesniam aibiejų partijų atsto 
vų skaičiui dalyvaujant politi 
kos nustatyme, tokios klaidos 
beveik nebegalėtų pasikartoti. 

Įstatymo Šalininkai priekaiš
tauja prezidentui, esą, jeigu jis 
taip labai nori įsiteikti platiems 
žmonių sluogsniams, tai tegul 
mažina akcizo ir kitus mokes
čius: tada dar daugiau balsų 
gaus! Bet nereikia užmiršti, jog 
mokesčiai eina valstybės rei
kalams, gi padidinta gaso kai
na papildytų tik gaso šaltinių 
savininkų kišenes ... 

Nenumatoma, kad Kongre
sas "perbalsuotų" prezidento 
veto, kadangi ir Kongrese tas 
įstatymas vos vos "pralindo": 
Senate už jį balsavo 44 prieš 
38, o Atstovų Rūmuose ttk^-176 
prieš 174. 

CHRYSLERIO STREIKAS, ku
ris buvo jau beveik besibaigiąs, 
vėl užkliuvo: unija atmetė ben
drovės galutinį pasiūlymą dėl 
pensijų sutvarkymo. Priežastis: 
b^ndlrovfes vadovybės pasiūly
mas sudaro pąvoj ų darbininkui 
netekti pensijos kredito, jeigu 
jis bent dvejus metus bus pasi
traukęs iš darbo, o be to, uni
ja pasipriešino priverstiniam 
paleidimui į pensiją darbininkų, 
sulaukusių 68 metų. Bendrovė 
tvirtina, kad šitoks unijos pa
sielgimas reiškiąs, kad ji turin
ti kitų — pelitinių ar dar ki
tokių tikslų tyčia streiku! 
pratęsti. 
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