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New Yorko valstybės moky
tojų sąjunga praeitą savaitę tu
rėjo New Yorke savo metinį su
važiavimą. Jame dalyvavo 860 
atstovų, kuriuos išrinko 47,276 
mokytojai.

Suvažiavimas pasisakė už pa
šalinimą iš mokyklų komunistų 
mokytojų ir už įvedimą mokyk
lose pamokų, kuriose mokiniai 
būtų tinkamai supažindinti su 

• komunizmu ir jo pavojais Ame
rikai bei visai žmonijai. Moky
tojai paraginti kovoti prieš ko
munizmą, kaip didžiausią Ameri
kos ir demokratijos priešą.

New Yorko mieste kai kurie 
mokytojų organizuoti vienetai 
veda didelę kovą prieš mokyklų 
vadovybę, pašalinusią iš mokyk
lų kelis aiškius komunistus. Vals
tybės mokytojų sąjungos aiškus 
pasisakymas už pašalinimą ko
munistų mokytojų turės padrą
sinti visų miestų švietimo vado
vus energingiau apvalyti mokyk
las nuo pragaištingo raugo.

Daugelio viešbučių savininkas 
Conrad Hilton, vienas turtin
giausių katalikų Amerikoje, šie
met plačiai keliavo po Europą 
ir štai kokį įspūdį parsivežė:

Visoje Europoje jis radęs tik 
anglus ir turkus ryžtingai pasi
ryžusius bet kokia kaina kovoti 
prieš komunizmą; kitur jis matęs 
baimę ir neviltį, neryžtingumą, 
abejingumą. Jis gėrėjosi turkais, 
kurie, gyvendami Sovietų pasie
nyje, nedaro jokių nuolaidų — 
Turkijoje priklausymas komu
nistų partijai yra kriminalinis 
nusikaltimas, už kurį gresia 20 
metų kalėjimo.

Hilton ragino stiprinti laisvą
sias tautas kovai prieš beąiple-

SOVIETAI PRIEŠ PENKTĄJĮ 
PENKMETĮ

Nenumatoma, kad Sovietų 
pragyvenimas pagerėtų 

šiais metais baigiasi ketvirta
sis Sovietų ūkio penkmetis ir bus 
skelbiamas naujas. Naujojo savo 
ūkio penkmečio planą Sovietai 
ruošia slaptai, tad dar .smulkme
nos apie jį nežinomos. Bet pas
kutiniu laiku Londoną pasieku
sios iš slaptų šaltinių žinios jau 
atskleidžia pagrindinius jo tiks
lus ir bruožus. Pagal tuos duo
menis, naujasis Sovietų ūkio pla
nas pirmoj eilėj numato krašto 
gilumoj esamuose ligi šiol dar 
neišvystytose srityse sukurti ne
priklausomus ginklavimosi cen
trus. Dėl to visas planas parem
tas šiais pagrindiniais punktais:

Bus tęsiamas pagrindinių pra
monės šakų plėtimas. Pavyz-

NAUJOJO PENKMEČIO 
PLANO ATGARSIAI

Lietuviškoji bolševikų spauda 
labai iškilmingai skelbia apie 
Sovietų planuojamų naujų sta
tybų vykdymą. Ypač daug ra
šoma apie naujų kanalų bei už
tvankų statybas Turkmėnijoj, 
Azijoj, kur numatoma sudrėkin
ti Karakumo dykumos vakarinę 
dalį, iškasant specialius kana
lus. Vien Turkmėnijos kanalas 
būsiąs apie 2,300 kilom, ilgio. 
Pagal tą projektą reikės apie 
pusė milijono hektarų dykumos 
apsodinti mišku, kad sustiprin
tų smėlynus ir padarytų tinka
mos vietos miestams ir gyven
vietėms. Tai būsią atlikta per 7 
metus.

Klek mažesnis kanalas būsiąs 
iškastas prie Kaspijos jūros,

džiui, plieno gamyba numatoma 
padidinti ligi 60 milijonų tonų.

Pramonės įmonių statyba y- 
pač bus vykdoma Urale ir Sibire, 
pirmoj eilėj Kuznecko, Karagan
dos ir Jakucko-Tungusko rajo
nuose. Taip, pat numatoma iš* 
tirti Uralo sritį, kurios vos 15% 
yra geriau žinoma ir kurioje, 
kaip spėjama, turį būti gausūs 
žaliavų šaltiniai.

Bus plečiamas strateginių 
kelių tinklas, ypač kreipiant dė
mesį į vandens ir geležinkelių 
susisiekimą, ir plečiama elektros 
jėgainių statyba. Urale ir Sibire 
bus bandoma išplėsti naftos ga
mybą, kur turį būti pastatyta 
20 naujų rafinerijų.

Sustiprinti gynybos įrengimai 
bus taip pat Ukrainoj ir Krime 
bei vykdoma karo ir prekybos 
laivynų statyba. Prekybos laivy
no tonažas nuo 1,4 mil. tonų tu
rįs būti padidintas ligi 6 mil. 
tonų.

Kasdieninio vartojimo reikme
nų gamyba ir šiame Sovietų ūkio 
plane yra antroj vietoj. Pirmau
ja karo pramonė. Tad nėra pers
pektyvi), kad ateinančiam penk
mety Sovietų gyventojų pragy
venimo standartas galėtų pakil
ti. Juo labiau, kad, visiškai ban
krutuojant’ ligšioliniam kolchozų 
ūkiui, plane numatoma ir toliau 
vykdyti visuotinį Sovietų žemės 
ūkio pertvarkymą, kuriant va
dinamus “superkolchozus” — 
milžiniškus valdinius dvarus.

VARPŲ RINKIMO BRIGADOS
“Tiesa” (1950.9.1.) rašo apie 

varpų (rinkimo brigadų reikalin-

•, ’lt.

Lietuvos klausimas UN

New Yorke turime tris lietu
viškas radijo programas — J. 
Ginkaus — 55 minučių, J. Stu- 
ko — 45 minučių ir P. Lisausko 
— 30 minučių. Visos jos perduo
damos per radiją šeštadienį.

Klausytojams ir patiems pro
gramų vedėjams būtų daug nau
dingiau ir įdomiau, jei šios trys 
programos būtų išskirstytos per 
tris dienas, pavyzdžiui, antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais. Kažin, ar tai nebūtų 
įmanoma, jei jų vedėjai pamė
gintų tartis?

Šia proga norisi pasakyti pa
tenkinimo žodį J. Ginkaus pro
gramos adresu už mėginimą į- 
vesti programėles vaikams. Pa
sakų, pasakėlių ir dainelių pro
gramėlės, skiriamos mūsų jau
niausiems, vertos didžiausios pa
ramos. Gal atsirastų iš mųsų 
biznierių tokių asmenų, kurie pa
remtų jas finansiškai ir tuo pa
gelbėtų programos vedėjui atlik
ti tikrai kultūrinį darbą.

Nei nepamatysime, kaip greit 
sveikinsimės Kalėdų švenčių su
laukę. Norėtume priminti, kad 
dabar, o ne vėliau, yra pats lai
kas atsiminti savo artimuosius 
Kalėdų švenčių grogą. Mums 
atrodo, kad labai ir labai tinka
ma kalėdinė dovana savo gera
dariams arba savo globojamie
siems — tai “Amerikos” prenu
merata.

štai ir norime šioje skiltyje 
pasiūlyti visiems savo skaityto
jams įtraukti “Ameriką” į savo 
parenkamų kalėdinių dovanų 
skaičių. Ši dovana ir finansiškai 
prieinamesnė, ir turinti pasto
vesnio pobūdžio — kiekvieną sa
vaitę per ištisus metus ji primins 
jos parūpintoją.

prie Volgos. Trečias Ukrainos 
stepėms drėkinti būsiąs iškastas 
šiaurės Kryme ir Ukrainoj.

Šie milžiniški darbai Sovie
tams, kurie turi pakankamai že
mės, nėra reikalingi. Tačiau so
vietinė praktika kanalus kasti 
jau labai plačiai žinoma. Krem
liaus valdovams, mat, reikia 
“žaisliukų”, kad būtų liaudžiai 
darbo, kad būtų kur siųsti al
kiui, kančiai ir baisiai mirčiai 
milijonai nelaimingų žmonių.

Bolševikinė Lietuvos spauda 
jau ruošia kelią šiai kanalų sta
tybai, pabrėždama reikalą ir lie
tuvių tautai paremti kanalų ka
simą, nes to reikalaująs pats 
Stalinas. Bolševikinis poetas 
Reimeris jau spėjo kanalo gar
bei naują eilėraštį sudėti, o kol
chozuose skleidžiama mintis, kad 
reikia “broliškoms respubli
koms” padėti tokio masto kana
lus kasti. Nėra tad abejonės, kad 
tūkstančiai Lietuvos žmonių, 
kuriems ligi šiol dar buvo pavy
kę deportacijų išvengti, netru
kus bus pasiųsti lėtai mirčiai 
prie kanalų kasimo.

valyto derliaus laukus ir renka 
dar likusias varpas savo maistui, 
komunistai paleido agitatorius, 
kad kolchozininkus įtikintų, jog 
varpas jie rinkti nedarbo metu 
tai gali, bet jas turi atiduoti vals
tybei, nes jos kolchozo nuosavy
bė. Bolševikai apskaitė, kad “jei 
rugienoje viename kvadratinia
me metre pasiliks bent penkios 
varpos, tai iš kiekvieno hektaro 
kolūkis gaus apie pusantro pūdo 
grūdų mažiau, negu užderėjo.” 
(“Tiesa” Nr. 207). Vilkijos rajo
ne varpoms rinkti buvo išvaryti 
seneliai ir vaikai. Kas tuo būdu 
surinktas varpas nori sau pasi
likti, yra smarkiai baudžiamas.

Nereikia šiandien kalbėti, kaip 
pavojingai rimtą yta tarptautinė 
padėtis. Negana toį kad šiaurės 
Korėjos komunistai veda karą 
prieš Korėjos respubliką, o tuo 
pačiu prieš Jungt. Tautas, šian
dien, tam karui besibaigiant, į jį 
įsijungė komunistinė Kinija, kar
tu pradėdama taip vadinamą 
"išlaisvinimo” misiją Tibete, o 
taip pat ir Indokinijoje. Maža to, 
šiandien į Lake Success yra at
vykusi korriunistinė, Kinijos de
legacija patiekti savo kaltinimų 
dėl JAV “agresijos” veiksmų 
Formozoje. Prieš kelias dienas 
SSSR , įteikė vėl naują skundą 
prieš 4AV dėl ‘.‘agresijos” veks- 
mų Kįnijojeį kur Politinis ir 
Saugumo Komitetas trisdešim- 
čia balsų (8 prieš, 1^2 susilaikius) 
nutarė pakviesti, ;šį klausimą 
svarstant, ir Kinijos komunisti
nio režimo atstovus. Taigi, tiek 
tikrajame fronte, tiek ir diplo
matiniame JT kovos lauke pa
dėtis labai komplikuota. SSSR, 
nuolatinis JT narys, būdamas 
tikrasis agresorius ir tikrasis ka
ro kurstytojas, atsuka dantis į 
visą Vakarų pasaulį ir ypačiai 
į JAV.

Vis dėlto, ir tokių dramatiškų 
įvykių akyvaizdojė klaidinga 
manyti, kad Lietuvos klausimas 
ir mūsų byla turi būti nustumti 
neribotam laikui. Šiandien nesu
mažėja mūsų pareiga šią bylą 
kelti, ‘lygiai kaip nesumažėja ir 
JT atsakomybė žmcįniškumo var
dan padėtį Sov. Sąjungos mūsų 
kraštui padarytą skriaudą ati
taisyti. /

tras Vašingtone J), žadeikis, kar
tu su VLTKo įgaliotiniu ministru, 
p. Sidzikausku įteikė prel. M. 
Krupavičiaus pasirašytą VLIKo 
notą, adresuotą JT penkto Vi
sumos! Susirinkimo pirmininkui 
Nasrollah Entezam, kurioje pri
minė, kad nors JT dėmesį sulai
ko paskutinieji įvykiai Azijoje, 
kur jos turi sutelkti jėgas už
kirsti kelią naujai agresijai, JT 
neatliks savo svarbiausios pas-

Dr. V. A. Dambrava 
kirties — palaikyti taiką tautų 
tarpe — ir apvils civilizuotojo 
pasaulio pasitikėjimą, jei jos nu
tylės apie anksčiau padarytą 
SSSR skriaudą Lietuvai ir ne
pareikalaus jos tą skriaudą ati
taisyti! šia nota reikalaujama, 
kad SSSR vietoje tuščių žodžių 
tirados apie taikingas intencijas, 
padėtų savo parašą, pasižadėda
ma įvykdyti tarptautinius įsipa
reigojimus, be atidėliojimo eva
kuotų Lietuvos teritoriją ir at
lygintų lietuvių > tautai pa
darytuosius tiek materialinius, 
tiek ir moralinius nuostolius.

JT prašomos paskirti šiam rei
kalui išstudijuoti specialią ko
misiją, kuri, ištyrinėjus reikalą 
vietoje, padarytų raportą Visu
mos Susirinkimui arba kuriam 
kitam atitinkamam JT komite
tui.

Ši tikrai kruopščiai paruošta 
Ir gerai dokumentuota nota už
sitarnauja nuoširdaus įvertinimo 
žodžių. Joje nurodomas ir slap
tas SSSR — Vokietijos susi
tarimas okupuoti Lie
tuvą, nepaisant galiojusių tai
kos ir nepuolimo sutarčių, o taip 
pat SSSR pastangos sunaikinti 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, vartojant genocidiškus 
sistematiško tautos naikinimo 
metodus, laužant tautų teisę ię 
ypač JT -chartą. Notoje savo da
lį gauna ir Višinskis už savo 
pastangas likviduojant Latvijos 
nepriklausomybę, kai jis ėjo 
Maskvos emisaro pareigas Ry
goje. Dokumentacijoje yra ge
rai parinkti keli šiurpūs genoci-

žmo- 
jeigu 
grai-

siminti. Labai klaidinga būtų 
galvoti, kad jos Lietuvos vardą 
suminėjo tik “tarp kitko”. Ne, 
delegacijos mini Lietuvą ne dėl 
to, kad jos neturi apie ką kalbė
ti; priešingai, jos jaučia atsako
mybę ginti Lietuvą — buvusį 
Tautų Sąjungos narį, kurios au
kos siekia jau apie pusę milijo
no ir kurią dabar nuolatinis JT 
narys laiko pavergęs.

Štai paskutiniąją savaitę JT 
“ad hoc” politiniame komitete 
buvo įdomus dialogas tarp SSSR 
delegato Arutinian ir Graikijos 
delegato Kyrou. Kada Arutinian 
savo kalboje pasakė, kad 
nes niekada nebus laisvi 
jie pavergs kitus žmones, 
kas tuojau jam atkirto:

— Aš esu nepaprastai laimin
gas, girdėdamas šį pareiškimą, 
nes iš šios deklaracijos aš galiu 
padaryti išvadą, kad Latvija, 
Lietuva ir Estija pagaliau gaus 
nepriklausomybę.

Arutinian, nekreipdamas dė
mesio į pakartotines pirminin
kaujančio pastabas leisti Graiki
jos delegatui pabaigti kalbą, su
mišęs ir įraudęs pasakė, kad da
bar apie Baltijos kraštus nekal
bama — jeigu Kyrou nori, jis 
galįs pakalbėti apie Graikiją. 
Kada, pagaliau, Kyrou gavo pro
gą baigti, jis pasakė nedaug ką 
turįs pridėti — nebent tiek, kad 
priešingai, kaip SSSR įrodinėja, 
Graikija niekad nesipriešino sve
timų kariuomenių atitraukimui 
iš kitų valstybių (tąsyk buvo 
kąlba apie Anglijos kariuomenės 
atitraukimą iš Abisinijos), ir jis « ž v m ' •• w.«. t e* e* r*t-*

ma, ka‘ip tik Lukšų šeimoje 11 
narių buvo komunistų nukankin
ti ir dvidešimt kitų — ištremti 
į Sibirą.

Nasrollah Entezam mūsų mi
nistrus priėmė labai šiltai, reikš
damas didžiausias simpatijas ir 
užuojautą Lietuvai.

Ir Jungt. Tautose Kinija, Bo
livija, Čili, Olandija, Anglija, 
JAV ir Graikija savo kalbose ra
do vietos ir reikalo Lietuvą už-

savo kariuomene išatitrauks
Vengrijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos ...

Didelio įspūdžio man paliko ir 
privačiame pasikalbėjime pasa
kytieji to paties Kyrou žodžiai:

— Aš išnaudoju kiekvieną ga
limybę Jūsų kraštui ginti.

Štai kaip gražiai svetimos 
valstybės atjaučia ir mus gina.

Iš Korėjos fronto
POLITINIS VALYMAS 

LATVIJOJE

Lietuvos Vyčių leidžiamas 
“Vytis” nuo- sausio 1 d. turės 
naują redaktorių — Dr. Juozą 
Leimoną. Dvejus metus "Vytį” 
redagavęs Antanas Vaičiulaitis 
iš pareigų pasitraukė, nes nori 
ir turi daugiau savo kūrybinės 
jėgos atiduoti kultūros žurnalui

— “Aidams”. Vaičiulaičio reda
guojamas “Vytis” buvo aktua
lus, patrauklus jaunimo žurna
las. Jis įtraukė eilę naujų ben
dradarbių, bet ir senųjų neatstū- 
mė, Palaikytas žurnale ir anglų 
kalba skyrius.

Linkėdami Vaičiulaičiui ge
riausio pasisekimo “Aidų” reda
gavimo darbe, kurį jis meistriš
kai atlieka, norime pasveikinti 
naują "Vyties” redaktorių.

Dr. Leimonui redagavimas ne
svetima sritis. Lietuvoje jis yra 
redagavęs katalikų “Ryto”, dien
raštį, buvo arti “Pavasario” ir 
“Mūsų Laikraščio”. Jam labai 
arti prie širdies jaunimas, nes 
didesnę savo gyvenimo dalį jis 
yra atidavęs lietuvių katalikų 
jaunimo reikalams.

Malonu, kad Amerikos lietu
vių jaunimo organizacija savo 
organo redaktorium pasikvietė 
tokią asmenybę, šis faktas liudi
ja, kad vietos jaunimas nori la
bai glaudaus bendradarbiavimo 
su naujaisiais atvykusiais.

DIDIEJI kolchozai 
MAŽEIKIUOSE

Rugsėjo mėn. Mažeikiuose bu
vo rajono kolchozų pirmininkų, 
sąskaitininkų, revizijos komisi
jos pirmininkų pasitarimas. Da
lyvavo 130 žmonių. Pranešimą 
apie kolchozų stambinimo eigą 
ir apie prievolių valstybei atida
vimą padarė rajono komiteto se
kretorius drg. Bačiulis. Vietoj 
buvusių 74 kolchozų dabar įstei
gta tik 22. Stambinimas eina į 
galą.

Pradėjus Jungt. Tautų pajė
goms plačiu mastu vykdyti ofen- 
syvą Korėjos karui baigti, Kini
jos komunistai su didelėmis pa
jėgomis įsijungė į kovas ir ne 
tik sulaikė Jungt. Tautų pajėgų 
ofensyvą, bet privertė jas trauk
tis ir daugely vietų sudarė gana 
pavojingą padėtį, pralauždami 
Jungt. Tautų pajėgų frontą ir 
užeidami joms už nugaros. Pra
nešama, kad su Jungt. Tautų 
pajėgomis kovoja daugiau kaip 
200.000 kiniečių ir apie 70.000 
šiaurės korėjiečių. 75 kilometrų- 
fronte vyksta smarkios kovos.

Gen. MacArthuras pareiškė, 
jog šiuo kiniečių įsikišimu pra-

SUBURŽUAZfiJO 
STALINO KELIU

Partijos linijos laikytis nelen
gva, ypač kai ji dažnai kinta. 
Stalino linijos saugotojas Lietu
voj yra “Tiesa”. Ji pamoko ypač 
provincijos laikraščius. “Tiesa” 
sukėlė audrelę ir dėl Kupiškio 
rajoninio laikraščioko “Stalino 
Keliu”, nuėjusio kaip tik ne Sta
lino keliu, nes visai klaidingai 
nušvietusio kolchozų stambini
mo reikšmę. Partija ir spauda 
dėl to puolė atsakingąjį redakto
rių S. Zauką. Bet liaudis jau bu
vusi “suklaidinta”, ir todėl bu
vęs sutrauktas bolševikinis ak
tyvas, kuris ruskai ir lietuviškai, 
specialiuos susirinkimuos aiški
nęs gyventojams, kad “Stalino 
Keliu” suklydęs, šia proga “Tie
sa” pažymi: LKP (b) Kupiškio 
rajono komitetas apsvarstė klai-

Vatikano radijas apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje

Vatikano Radijo biuletenis, 
kurio žinios skelbiamos 25 įvai
riom kalbom, prieš keletą dienų 
pakartojo trumpą skelbimą apie 
Katalikų Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Skelbime suminima, kad 
iš 12 Lietuvos vyskupų 4 yra 
ištremti į Rusiją, 3 mirę karo 
metu, vienas' žuvęs be pėdsa- 
Ijų ir 4 gyvena tremtyje Vaka
ruose. Visos keturios seniau bu
vusios kunigų seminarijos yra 
uždarytos. Iš 1646 buvusių ku
nigų Šiuo laiku pasilikę tik apie 
400, kurių veikimas yra visiškai 
suvaržytas.

dedamas visai naujas karas ir 
Jungt. Tautos turi skubiai nu
spręsti, kokių priemonių bus 
imamasi. Kartu gen. MacArthu
ras nurodė, jog komunistų pasi
ruošimai vyksta Mandžiūrijoj, 
kurią bombarduoti Jungt. Tau
tų karinė vadovybė neturi įga
liojimo. Tuo jis iškėlė klausimą, 
ar Jungt. Tautos savo karinei 
vadovybei bus leista imtis veiks
mų prieš komunistų pajėgų tel
kimo ir aprūpinimo centrus. Iš
rodo, kad J. T. vyr. karinė va
dovybė tai laiko šiose sąlygose 
kariniu būtinumu.

Kokia kryptimi susidariusioji 
padėtis išsivystys šiuo tarpu ne
aišku. Vašingtone ji rūpestingai 
svarstoma. Senatorius Robertson 
(dem., Va) pareiškė, jog arti
miausiu trejetos dienų būvy pa
aiškės, ar JAV bus įveltos į karą 
su Kiniją ir Sovietais.

dingo straipsnio autoriaus pasi
elgimą ir jį atitinkamai nubau
dė.” Tas jąu žinos, ką reiškia ne
pataikyti pagal liniją.

APDOVANOTI RUSINTOJAI
Už ypatingus nuopelnus Lie

tuvos rusinimui garbės raštais 
atžymėti artistai ir menininkai: 
Anatolijus Abramovas, Georgi
jus Ancicas, Jurijus Bublikovas, 
Vera Budreiko, Ovsiejus Kaga- 
nas, Ina Kondratjeva, Anatolijus 
Kuznecovas, Valentinas Lebede
vas, Ivanas Nazarovas, Aleksie
jus Abramcovas, Vladimiras Ta
škines, Ruvinas šapiro, Ananijas 
Šachmatovas, Sergijus Morsci- 
cinas, Aleksandras Stupalskis, 
Ivanas Uralskis, Michailas Bie-- 
lovas, Aleksandras Kozlovas.

• JAV atstovas Jungi. Tau
tose W. Austin oficialiai iškėlė 
kaltinimą, kad komunistinė Ki
nija vykdo Korėjoj agresiją. Jis 
tai padarė Vašingtono paliepimu, 
kai gen. MacArthuras pranešė, 
jog stovima naujo karo akivaiz
doje.

• Komunistinės Kinijos dele
gatas gen. Wu-Hsui-Chuan Jung 
tinėse Tautose apkaltino JAV 
dėl jų politikos Kinijos atžvilgiu 
ir pareiškė jokiose diskusijose, 
kaip jos dabar Saugumo Taryboj 
yra, dėl Korėjos nedalyvausiąs. 
Kartu jis pareikalavo, kad iš 
Jungt. Tautų būtų pašalint: kinu 
nacionalistai.

• Prancūzų parlamentui pa 
reiškus gynybos ministeriui J. 
Moch nepasitikėjimą, prasidėjo 
Prancūzijos ministerių kabineto 
krizė.

• Gen. MacArthuras pareiškė, 
jog nekomunistiniai kraštai tuo
jau privalo nuspręsti, ką jie da
rys Kinijos komunistams pradė
jus visai naują karą.

• Dėl padėties Korėjoj prez. 
Trumanas buvo sušaukęs Tau 
tinės Gynybos Tarybą krašto 
saugumo reikalams aptarti. įvai
riuose JAV gynybos pasitari 
muose tarp kita ko buvo pasiū
lyta panaudoti prieš kinų komu
nistus atominę bombą ir pa
šaukti i talką Ciang-Kai-Šeką.

• Pietų Korėjos prezid. S. 
Rhee pareiškė, jog esamomis ži
niomis dabartinam kare žuvo 
jau 390.000 korėjiečių —■ 100- 
000 karių ir 200.000 civilių gy
ventojų.

• JAV Teisingumo Departa
mentas paskelbė raštą, kuriame 
nurodo, kad JAV komunistų va
dai yra valstybės priešai, šiomis 
dienomis taip Teisingumo De
partamentas paskelbė, jog, esa
mais duomenimis, JAV komunis
tų veikimui diriguoja Sovietai.

• Egipte prasidėjo demonstra
cijos prieš anglus. Egipto nacio
nalistai reikalauja, kad Anglija 
panaikintų Egipte savo bazes ir 
atitrauktų ten esančius jos ka-

• Graikų vyriausybė pranešė, 
kad Graikija su Jugoslavija at
naujina pilnus diplomatinius san
tykius. >

• Paskelbus. Kinijos įsikišimą 
į Korė jos. karą, New Yorko bir
žoje akcijos nukrito 2.500 mili
jonų dolerių sumai.

Italų Katalikų Akcijos dien
raštis “Il Quotidiano” lapkričio 
15 d. laidoje paduoda žinią iš 
Stockholmo apie politinį valymą 
Pabaltyjy. Po pavasarį vykusių 
valymų Estijoje nuo rugsėjo 
mėn. pradėta ta pati akcija ir 
Latvijoje. Iki šiol iš savo parei
gų atleisti: ministeris pirm. Ser- 
giej Nikolajevič Gulapicki, lie
pos mėn. apdovanotas Lenino 
ordinu ir bar apkaltintas “upių 
navigacijos organizavimo klai
domis”. Jo vietoj iki šiol nepas
kirtas kitas. Be to, vienas po kito 
buvo pakeisti švietimo ministe
ris Karlis Strasdinš (jo vietoje 
paskirtas Vilis Samsons), užsie
nių reikalų ministeris Peteris 
Valeskalns (naujasis Janis Os- 
trovs) ir miškų ministeris Sakks, 
pakeistas Artemjevu.

Atrodo, kad šie valymai ple
čiasi ir palies latvių intelektua
lus. Šiam spėjimui duoda pagrin
do latvių komunistų partijos or
gane paskutiniu metu pasirodęs 
ypatingai aštrus straipsnis, pa
rašytas vieno iš partijos sekre
torių. Straipsnyje pasmerkia
mos “krašte pasireiškiančios na
cionalistinės tendencijos” ir ap
kaltinamos įvairios meno, kultū
ros ir mokslo institucijos bei as
menybės. Tarp kitų apkaltinta 
ir Rygos mokslų akademija.

KINIEČIAI DEZERTYRUOJA
Pranešimais iš Formozos, ko- 

muflizrrfaš kiniečių masėse nėra 
populiarus. Ypač daugelis kinie
čių nenori kariauti su Amerika. 
Todėl kariuomenės daliniuose, 
kurie tik gavo įsakymą vykti 
Korėjom pastebimas didelis pa
bėgėlių skaičius.

Šie pabėgėliai dažniausiai jun
giasi prie Čiang-Kai-Šeko šali
ninkų — partizanų, kurių Kini
joje yra apie milijonas.

Partizanų būriai tiek nerimo 
kelia komunistų vyriausybei, kad 
partizanams naikinti ji ruošiasi 
sudaryti kariuomene is 5 milijo
nų vyrų.

naujas fašistų judė-

Jersey valstijoje įsi- 
draudžiama vairuoti

— Italijoje kai kuriose vietose 
pastebėtas 
jimas.

— New 
gėrusiems
automobilį. Dėlei to šiais metais 
jau 1253 šoferiams atimti lei
dimai.

— Egipte studentai ruošia 
priešingas Anglijai demonstra
cijas.

— Jugoslavijoje Tito komunis
tinė vyriausybė jau išžudė 378 
katalikų kunigus ir apie 409 ku
nigų sukišo į kalėjimus.

— Ukrainoje neramumai te
besitęsia.

— Lenkijoje siaučia maršalo 
Rokosovskio baudžiamoji ekspe- . 
dicija, kuri ten nuvyko “sutvar
kyti”

jami 
jiems

neklusnius lenkus.
Čekoslovakijoje suiminė- 
angliakasiai, nepagaminą 
uždėtos normos anglies. 
Vengrijos komisaras Pa

kosi sušaukė angliakasius pasi
teisinti dėl anglies trūkumo

— Rumunijoje ir Bulgarijoje 
suvaržytas elektros tiekimas.

— Budapešte jaučiamas ba
das. Gyventojai negauna bulvių, 
kurias turėjo atvežti iš Rytu 
Vokietijos, bet dėl komunistiš
kos “geros” tvarkos bulvės ke
lyje užkliuvo.

— Rumunijoje negautos bul
vės už rugsėjo ir spalio mėnesių 
korteles. Riebalai visai išnyko iš 
rinkos.
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Raštus ir Ihiias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklu.

Ne pas tą klausia. — Geros taikos perspektyvos? — Reikia 
patrankų, bet gaila ir sviesto.

Tos E. R. Devey teorijos, tur 
būt, tvirčiausiai, žinoma, savaip, 
laikosi Sovietai — jei komuniz
mą pasauly pasisektų įgyvendin
ti propogandos, penktosios kolo
nos, sabotažų ir perversmų prie
monėmis, jiems geriau patiktų, 
negu rizikuoti, pradedant karą. 
Bet jei tuo būdu nepavyks, jie 
bandys ir karu to siekti. Todėl 
naujojo penkmečio planas ir skir
tas beveik išskirtinai karinei pa
jėgai didinti.

Bet jie žino, kad be jų pačių 
niekas kitas pasauly karo neno
ri, net jų pačių piliečiai. Tad ly- 
giagreta su tankų gamyba ir 
smarkią “taikos akciją” vysto. 
Štai ką tik pasibaigė toks “tai
kos kongresas” Varšuvoj, o prieš 
trejetą savaičių net Maskvoj bu
vo sušauktas. Kad neišrodytų, 
jog tai tik tušti žodžiai, tie kon
gresai siūlo ir “konkrečių” prie
monių. Tad ir Varšuvos kongre
sas pakartojo seną Sovietų rei
kalavimą, kad būtų sušaukta 
penkių didžiųjų Valstybių kon
ferencija (įskaitant komunistinę 
Kiniją). Kokį stebuklą ta konfe
rencija galėtų padaryti, Varšu
vos kongresas, deja, nepasakė.

Vakarai, reik pripažinti, taip 
pat laikosi Devey teorijos. Deja, 
čia dalykai neina nei greit, nei 
pakankamai sklandžiai. Daug 
kas čia dar vis nenori dėl pa
trankų, nors ir laikinai, atsisa
kyti sviesto. Štai anglų gynybos 
min. J, Strackey ką tik įspėjo 
anglus, kad jie nepradėtų gin
kluotis tokiu tempu, kuris “nu
laužtų ūkiui nugarkaulį”. Neaiš
ku tik, ką anglai su tuo “ūkio 
nugarkauliu” darys, kai pavo
jaus atveju neturės kuo gintis. 
Vokiečiai vėl gudragalviauja. 
Jie aiškiai pasisako už socialde
mokratų vado Schumacherio te
zę- Jog pirmiau turį Vakarų są- 
ju tgininkai sudaryti pakankamą 
Vi karams apginti pajėgą, tuo
met vokiečiai tik sutiksią gink
luotis. žinoma, Schumacheris 
pražiūri tą faktą, kad Vakarams 
tokią pajėgą sudarius be vokie
čių, jie daugiau nebebus reika-

Sekant pasaulio politinius įvy
kius, susidaro keistas įspūdis — 
Pietų Amerikos, Afrikos, Aus
tralijos ir daugelio kitų kraštų 
tarsi nė pasauly nebūtų, tiek ma
ža apie juos tebekalbama. Visas 
dėmesys sutelktas ir visos kal
bos sukasi tik apie Europą ir 
Aziją. Jei kas pradėtų domėtis, 
kodėl taip yra, tai, tur būt, tik 
vienintelį rastų atsakymą: kad 
šie regionai yra Sovietų pašonėj 
Ir tai aiškiai rodo, kad visas 
šiuose regionuose įtempimas, ne
ramumai ir karai yra jų ranlpą 
darbas. Tai tokia paprasta ir a- 
kivaizdi tiesa, jog norint suži
noti, kodėl vienas ar kitas daly
kas ten vyksta, tektų klausti ne 
ką kitą, kaip tik Sovietus. Pa
galiau, gal net klausti nėra rei
kalo, nes visų jų machinacijų 
tikslai yra gerai žinomi. Bet 
Jungt. Tautos bando eiti kitu 
keliu. Kinijos komunistams įsi- 
kišus į Korėjos karą, nepaklausė 
Sovietus, kam jie pasiuntė ten 
kinų komunistus, bet paprašė 
Mao-Tse-Tungo atstovus atvykti 
ir šį dalyką paaiškinti. Štai jie 
ir atvyko, Bet, pasirodo, kad jie 
aiškintis visai nelinkę. Sovietai, 
pasinaudodami tų delegatų at-| 
vykimo proga, apkaltino JAV 
agresija prieš Kiniją ir dabar 
Mao-Tse-Tungo vyrukai ir užsi
moję tik apie tą “agresiją” kal
bėti — Korėjoj kovoją tik jų 
“savanoriai”, tad tuo reikalu jie 
neturį ko pasakyti. Tuo tarpu 
jau daugiau kaip 200.000 tų 
“savanorių” Korėjoj stumia at
gal Jungt. Tautų pajėgas ir Va
šingtone laikoma, kad padėtis 
ten labai rimta. Tiek rimta, jog 
šiuo metu tai vyraujantis tarp
tautinėj politikoj dalykas.

Bet tai dar tik vienas, nors, 
gal būt, didžiausias, pavojaus 
židinys. O jų yra ir daugiau. 
Prancūzai susirūpinę, kad pana
šūs “savanoriai” kaip Korėjoj 
nepradėtų veržtis ir į Indokiniją, 
nes jau raudonieji kinai kalba, 
kad prancūzai pažeidę jų teri
toriją. Sklinda ir žinios, kad Ira
nas, kuris neseniai su Sovietais
pasirašė sutartį ir net nutildė ringi *r nieks jų neginkluos, jei 
“Voice of America”, kad neer- Te *r norėtų, 
zintų švelnių raudonojo kaimy
no ausų, jaučiąs didelį pavojų, vietus bei jų satelitus įvairioms 
kad tasai kaimynas gali įsigeisti; provokacijoms bei agresiniams 
jį “išlaisvinti”. Europoje Sovie-; veiksmams ir sukuria padėtį, 
tai “susitarė” su savo satelitais 
“pasikeist” kariuomenės dali
niais, ir dabar, pa v., vengrų da
linius išveža į Rusiją, o prie Ju
goslavijos sienos įvairiuose Ven
grijos miestuose atgabena savo 
dalinius. Tito, visa tai matyda
mas, garsiai kalba, kad prieš 
kiekvieną agresorių kovosiąs li
gi paskutinio kareivio — supran
tama todėl, kad mano, jog agre
sija prieš jo kraštą iš tikro gali 
būti pradėta.

Pasaulis stebi tuos dalykus bei 
susirūpinęs klausia, ką tai lemia, 
ir dairosi būdo, kaip gresiančios 
pasaulinės katastrofos išvengti.

Tiesa, pasitaiko ir optimistų. 
Foundation for the Study of 
Cycles direktorius E. R. Devey 
skelbia, kad tie ciklų tyrimai 
rodą 3-8 metams geras taikos 
perspektyvas. Tik tai daugumai 
išrodo greičiau kuriozas, negu 
tiesa — kokios čia “taikos pers
pektyvos”, kad karas jau vyksta 
ir vis mažiau vilties, kad jis pa
sibaigtų!

Tais ciklais, išrado, pasauly 
maža pasitikėjimo. Net pats E. 
R. Devey sako, jog dėl viso ko... 
geriau pasiruošti karui ir jo ne
sulaukti, negu sulaukti karo, 
jam nepasiruošus.

'i--
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PROKURORAS BACHAROV TEISIA 
LIETUVIUS^

Badaujantieji lietuviai seka “bro
liškų respublikų” kolcltbzi- 

ninkų pėdomis
Darbo žmonių, ypač kolchozi- 
nikų, gyvenimas okupuotoje Lie
tuvoje diena dienon blogėja. Kai 
95. procentus jų uždarbio paima 
valstybė rekvizicijų tvarka, kol
chozininkams vis sunkiau su 
maistu, nes visos atsargos iš tų 
laikų, kai dar nebuvo kolchozų, 
arba pasibaigė, arba buvo atim
tos. Todėl' vis labiau biednėja 
Lietuvos žmonės ir vis daugiau 
SS kolchozininkų pavyzdžiu pra
deda savintis kolchozų vadinamą 
visuomenės turtą. Neretai nu
žmogintas Lietuvos žmogus pa
siima iš kolchozo ir savo paties 
kolchozo nusavintą gyvulį ar 
daiktą. Kitas parsineša kiek pa
šaro iš kolchozo savo paties 
smulkiam gyvuliui, kurį kolcho
zas dar leidžia asmeniškai turėti. 
Rodos tai menki dalykai, tačiau 
lietuvis gyvena nebe savam kraš
te. Jei to nemato kaimynas, ne- 
įskundžia, jei nepamato ar apsi
meta nematąs kolchozo vadovas, 
tai vis tiek nuo partijos akiec 
pasislėpt negali. Ypač šnipinėja 
komjaunuoliai ir pionieriai. Jų 
daviniai suplaukia į NKVD įs
taigą, iš kur patenka pas vyriau
sią okupuotos Lietuvos proku
rorą, kuriuo yra II-sios klasės 
valstybinis justicijos patarėjas 
drg. G. Bacharov. “Tiesoj”, per 
radiją ir kitu būdu jis nuolat 
ragina didinti “bolševikinį bu
drumą”, “socialistinės nuosavy
bės grobstytojus” atiduoti teis
mui.

Naciai okupacijos metu dėl 
pyliavų neišpylimo kelis šimtus 
Lietuvos ūkininkų sušaudė. Pa
našiai dabar elgias Bacharov, 
už mažiausius nusižengimus 
bausdamas didžiausiomis baus
mėmis. Nors jo bausmės tiesio
giai nėra mirties bausmės, bet 
ilgametis sovietų kalėjimas reiš
kia ne ką kitą, kaip mirtį, štai 
keletas bacharoviško teisingu- 

pavyzdžių:,.. ....
i— Kaišedorių rajone liaudies 

teismas šiomis dienomis nuteisė 
grupę grobstytojų, mėginusių 
šorkiškių kolūkyje išgrobstyti 
kolūkiui priklausantį šieną. 
Grobstytojai norėjo pakirsti kol
ūkio gyvulininkystę. Teismas 
nuteisė kolūkio turto grobstyto
jus Malašauską ir CvHiką po 18 
metų kalėti konfiskuojant turtą; 
eilę kitų asmenų, dalyvavusių 
grobstyme, teismas taip "pat 
griežtai nubaudė”. (“Tiesa” 19- 
50. 8. 29.). Bacharov ten pal 
pažymi: “šis nuosprendis bus 
griežtas įspėjimas tiems, kurie 
savo purvinas rankas kiša prie 
kolūkinio turto.”

— Reikia imtis visų priemo
nių, kad derliaus nuėmimas ir 
kūlimas1 būtų*-baigti ne tik be 
nuostolių1 'ir1 kad ne tik laiku 
būtų atliktos-valstybinės prievo
lės, bet kad' derlius būtų tinka
mai apsaugotas nuo bet kokio 
pasikėsinimo. Reikia pakelti kof- 
ūkiečių budrumą. Partinės ir ta
rybinės organizacijos, kolūkių 
valdybos turi skirti šiam reika
lui didelį dėmesį. Pasak Bacha
rov reikalinga “kruopšti kolūkio 
derliaus įskaita, lauke, svjmę”. 
(“T” 1950. 8, 29) r

“buožių pakalikais,” “Štai Tra
kų rajono Vorošilovo vardo ko
lūkyje aršus buožių pakalikas 
Špokas mėgino sugriauti kolūkį, 
įkalbėdamas kolūkiečiams nuim
ti derlių nuo suvisuomenintų pa
sėlių pavieniui. Špoko kenkėjiš
kas darbas buvo išaiškintas, jis 
buvo suimtas ir nuteistas.” (Tie
sa, 1950.8.29). •

v
Sunkios bausmės 
kolchozoninkams

V. čižiūnas

VAIKO IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS 
BEI PRAMOGOS

Visi šie dalykai ir skatina So-

kuri JAV verčia svarstyt, ar jau 
ne laikas mesti atomines bom
bas. Ar be to galima bus išsi
versti, parodys netolima ateitis.

PALESTINA
Paminklas žuvusiems Sovietų 

kone, stovyklose
Neseniai Jeruzalėj įvyko jau

dinančios apeigos. Ant trečio
sios Kryžiaus Kelio stoties al
toriaus buvo padėtas specialus 
akmuo, sovietų priverčiamojo 
darbo stovyklose žuvusiųjų at
minimui. Ant šio akmens lie
tuvių kalba yra įrašyti šie pa
prasti žodžiai: “Viešpatie, gelbėk 
Lietuvą”.

Nenori sukolchozinti arklių
Pats Bacharov pripažįsta, kad 

Lietuvos ūkininkai vengia su
kolchozinti gyvulius. “Štai Šven
čionių rajone yra dar kolūkių 
kuriuose arkliai nesuvesti į ben
dras kolūkines arklides. Jais.- 
kaip nuosavais, naudojasi jų bu
vę savininkai”. Bucharov prime
na ūkininkams sovietinių įsta- 
tyrrių žiaurumą: už mėgininmą 
pasiimti tą turtą atgal net ii 
laikinai arba pasisavinti jį kiek 
vienas asmuo atsako visu įsta
tymų griežtumu, apsaugojančiu 
■kolūkinę nuosavybę.

MOTERYS PRIEŠ 
“ATOMININKUS”

Lietuvoje dažnai šaukiami mi
tingai, kurie reikalauja užginti 
atominę bombą. Rugsėjo 5d. 
Kaune moterų susirinkime ko
munistės paskaitė iš Maskvos at
siųstą protestą dėl Anglijos— 
Amerikos “atomininkų” reika
laujant atominės bomzos vartoji
mą uždrausti. Po to Kauno mote
rys, kaip okupuotoj Lietuvoj pri
imta, pasveikino drg. Staliną.

Dingsta grūdai
Nors tarybinė spauda skelbia, 

esą kolchozininkai gauną di
džiausius kiekius grūdų, kurių 
jiems pilnai pakaksią ir dar lik
sią, tačiau okupuotoje Lietuvoje 
gyvenimo praktika yra negailes
tinga ir kieta: kad ir kaip sun
kiai dirbdami, kolchozininkai nei 
Rusijoj, nei Lietuvoj neuždirba 
kiek reikiant duonos sau ir šei
mai. Kadangi pirkti nėra iš ko, 
tai norint išvengti bado belieka 
vogti iš kolchozo. Badaujantį 
žmogų vargas priverčia nepaisyt 
įstatymų. Apsirūpinti duona ge
riausia javų suėmimo ir kūlimo 
metu, nes tada javai mažiau 
saugojami, žinoma, Bacharov vi
sada budi:

K.
lik in

tani

“Tiesoj” (1950.8.4) Bacharov 
paskelbė kai kuriuos teismo 
sprendimus kolchozininkams už 
kolchozų turto grobstymą. Be 
jau minėtų Malašausko, Cviliko, 
Kaišedorių rajono kolchozininkai 
Žiugžda ir Stankevičius gavo po 
10 metų, Naudžiūnas 8 metus. 
Jų turima nuosavybė (drabužiai 
ir kitos smulkmenos) konfiskuo
ta. Klaipėdos rajono “Jaunosios 
Gvardijos” kolchozo revizijos ko-

Kolchozai ne prie; širdies
Bacharov pyksta, kad Lietu

vos žmonės nemėgsta kolchozų. 
Jis nurodo pavyzdžius, kur Lie
tuvos kolchozininkai nenorėjo misijos pirm. M. Klimkaitis su 
“suvisuomeninti” inventoriaus,1 sūnum V. Klimkaičiu, bado pri- 
arklių • ir net pasėlių. Derliaus 
nuėmimo metu daug-kur žmonės 
norėję derlių nuimti pavieniui. 
Kitur atsisakę eiti į darbą (Tra
kų, Eišiškių, Kaišedorių rajonuo
se). Bacharov labiausia nepaten
kintas tuo, kad kolchozams prie
šingi yra ne likviduojamieji “bu
ožės”, bet pačių nederlingiausių reiškia Bacharov, yra nurodžiusi 
apskričių buvusieji mažažemiai, visiems teismams kolchozininkus 
Juos dabar’ Bacharov vadina bausti didžiausiomis bausmėmis.

versti, paėmė apie 2 centn. kol
chozo grūdų. Tėvas nubaustas 
už tai 15 metų, o sūnus - 8 metus. 
Panašiomis bausmėmis nubausti 
Širvintų rajono kolchozini nkai 
A. Modkevičius ir S. šovlevičius, 
Kaišedorių rajono P. Nuktelenis 

' ir kit. LTSR prokuratūra, pa

Lietuviai pasauly
ITALIJA

Lietuvių katalikų veikėjai apdo
vanoti Šv. -Tėvo ordinais.

Jo Šventenybė Popiežius Pijus 
XII paskutinėmis dienomis už di
delius n'ŪdĮjėihus Katalikų Baž
nyčiai apdmJkhojo garbės ordi
nais šiuos1 lietuvių katalikų vei
kėjus:'^' ''

Dr. Stasį' BAČKĮ, Lietuvos į- 
galiotą minlsterį Prancūzijoje, 
“Eque/irScUičti Gregorii Magni 
classis civilis” ordinu;

Magdaleną GALDIKIENĘ, 
Liet. Katalikų RJoterųL. .Draugi
jos steigėją,’Krikščionių Deind- 
kratų Seimo atstovę ir veiklią 
Katalikų Akcijos darbuotoją, 
“Pro Eccle’sia et Pontifice” or
dinu;

Dr. Oną LABANAUSKIATĘ, 
nenuilstančiu Lietuvių Katalikų 
jaunimo “Pavasario” Sąjungos 
organizatorę, pasišventusią lie
tuvių katalikiškos spaudos apaš
tale “Pro Ecclesia et Pontifice” 
ordinu; . j

Joną MATULIONĮ, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų savano
rį, uolų Lietuvių Krikščionių De
mokratų veikėją, dabartinį Lie- 
uvių Bendruomenės Anglijoje 
drmininką, “Commenda Sancti 

Gregorii Magni”.

Mūsų vyskupai atsisveikina 
Romą

Lapkričio 12 d. iš Romos at
gal į Vokietiją išvyko J. E. Kau
lo vyskupas pagelbininkas Dr. 
Vincentas Brizgys, o lapkričio 
L4 d. Romą atsisveikino ir J. E. 
/ilkaviškio vyskupas koadjuto- 
ius Dr. Vincentas Padolskis. 

Romos geležinkelio stotyje abu 
ikscelencijas išlydėjo gausus lie
tuvių būrys su J .E. vyskupu 
Būčių priešakyje. Drauge su 
vyskupu Padolskiu į Vokietiją 
švyko ir kan. Mykolas Vaitkus.

Romos ateitininkų susirinkimas
Lapkričio 12 d. Šv. Kazimiero 

kolegijos Romoje patalpose įvy
ko Romos ateitininkų susirinki
mas, kuriame karti Mykolas Vait
kus skaitė paskaitą apie ateiti- 
ninkijos genezę. . J • i

. ui VOKIETIJA

Lietuvių Tyemtimų Sielovados 
^pęriyarkyinąs. (

Susitarus su J. E. vysk. A. J. 
Muech, Apaštalinės Nuncijatū- 
ros Vokietijoje regentu, kan. Fe
liksas Kapočius š. m. spalių mėn. 
31 dieną,partraukia iš Lietuvių 
tremtinių Vokietijoje ir Austri
joje Vyriausio Sielovados Tvar
kytojo , pareigų.
pareigoms nuo

Kalbamosioms 
minėtos datos

yra paskirtas T. Alfonsas Ber
natonis, O. F. M. Cap. Kan. Fe
liksas Kapočius labai nuoširdžiai 
dėkoja visiems brangiems kon- 
fratrams už jų bendradarbiavi
mą ir visokią paramą, jam tvar
kant tremtinių sielovados reika
lus.

Mirė adv. B. Dirmantas
Šių metų spalių 31 dieną Va

karų Vokietijoje mirė vienas is 
seniausių Lietuvos teisininkų 
Balys Dirmantas. Baigęs teisės 
mokslus Rusijoj, bolševikų buvo 
yieųuą.ųiętųs kalintas Smolensko 
kalėjime, iš kurio bUvd^Salėistas 
tik Lietuvos valdžios rūpesčiu 
kaip įkaitas. Sugrįžęs į Lietuvą, 
buvo pirmuoju Ukmergės gim
nazijos direktorium ir vėliau Uk
mergės miesto burmistru. Iš tų 
pareigų pasitraukęs, vertėsi ad
vokato praktika. Buvo vienas 
geriausių Lietuvos šaulių

ANGLIJA

iš

Baigiamas Lietuviu Namų 
vajus

Britanijos Lietuvių Namų ak
cijų platinimo vajus vyksta sėk
mingai ir greitu laiku numatoma 
jį bąjgti. Vienas Treliske skyrius, 
.urįs vos 43 narius, nupirko už 
385 svarus akcijų. Gyvenantis 
Treliske P. Peleckas, dirbąs že
mės ūky, pats vienas nupirko už 
100 svarų Lietuvių Namų akcijų.

Žuvo lietuvis
Spalio 30 d. Coventry žuvo 

Lietuvos Nepriklausomybės ko
vų dalyvis, savanoris kūrėjas E- 
valdas Andriulaitis. Palaidotas 
Coventry je.

Visa velionies šeima buvo gi
liai patriotinga ir visai jai liki
mas lėmė ne laiku paaukoti savo 
gyvybes nuo pikčiausio žmonijos 
priešo — bolševizmo: du jo sū
nūs antrojo pasaulinio karo me
tu žuvo ties Stalingradu, žmoną 
užmušė bolševikų bombos ties 
Tilže, o jis gyvas išlikęs nuo 
sužeidimų ir kitų pavojų, buvo 
pakeliui užmuštas automobilio.

KANADA
Pirks sklypą ir namus

‘Montrealio Aušros Vartų 
rapija, dabar prisiglaudusi buv. 
airių parapijos bažnyčioje.

Dabar linkstama pirkti baž
nyčiai sklypą, netoli dabartinės 
būstinės. Ant sklypo esą du 
namai, kurių vienas paujas, tin
kamas klebonijai, o antras 
senas. Jį: nugriovus numatoma 
pirmiausia pastatyti ir įrengti 
rūsį, kuris tarnautų kaip laikina 
bažnyčia,; iki bus sudarytos lėšos 
statybos užbaigimui.

pa-

Tas pat pasakytina ir apie aktorių, kurs norėtų vaidinti Vinco 
'Krėvės, Balio Sruogos, Šekspyro, Ibseno dramų veikėjų vaidmenis, 
nepažindamas nei kūrėjų, nei jų aprašomų istorijos laikotarpių 
bei tų pačių draminių kūrinių veikėjų chrakterių. C) toks paži
nimas galimas vėl tik gilių studijų, taigi ir skaitymo pagalba.

Čia kalbėjome apie muzikus ir aktoiius. Betgi ir kiekvienoje 
profesijoje siauras specialumas tik smulkina žmogų. Tai galima 
pažinti kiek dažniau pabendravus su tokiais tariamais specialistais.

Kalbant plačiau apie vaikų ir jaunuolių pomėgių ugdymą ir 
reguliavimą, reikia pažymėti, kad ir eiliniam žmogui, ne artistui 
ir kurios šakos specialistui, platesni pomėgiai (ik turtina ir ugdo 
įsmenybę. Jei gydytojui Vincai Kudirkai jo literatūriniai ir mu
iliniai gabumai bei pomėgiai padėjo iškilti į dvasinius XIX-jo 
šimtmečio pabaigos lietuvių tautos vadus ir tapti nemirštamu 
lavyzdžiu mūsų dabarties jaunimui bei visuomenes veikėjams, 
,ai mažu mastu matuojant visi eiliniai sportiniai, muzikiniai ar 
kiti meniniai (įskaitant piešimą, tapybą, skulptūrą, dainą, šokį ir 
pan.) polinkiai bei pomėgiai, tinkamai iš pat vaikystės dienų 
skatinami ir ugdomi, gali labai daug padėti žmogui iškilti iš kar
tais labai nepalankios aplinkos ar bent pasijusti aukščiau jos ir 
tuo pačiu pagražinti bei palengvinti gyvenimą sau ir artimiesiems.

Negalima apeiti tylomis vieno iš labiausiai įtakingų jaunimo 
skonio ir polinkių formavimo veiksnių. Tai filmų menas. Kino 
teatrus (“movies”) lanko kas vakaras milijonai žmonių, jų tarpe 
didelė dalis jaunimo, net vaikų. Negalime nepripažinti, kad filmų 
įtaka vaikams ir jaunimui yra didelė, kai kuriems jaunuoliams, 
neturintiems stipresnių šaknų šeimoje ir autoritetų aplinkoje, 
net lemiamoji. Štai kodėl tenka rimtai susirūpinti, kad filmų 
produkcija būtų visuomenės (valstybės) organų kontroliuojama, 
kad jaunimas nebūtų leidžiamas žiūrėti visus, kokie pateko, fil
mus ir kad būtų daugiau pagaminama vertingų, jaunimą ir pačią 
suaugusią visuomenę, dvasiškai ugdančių filmų. Palaidumas šioje 
srityje reikštų tik klampynę, nuo kurios jokie jaunimo teismai 
ar policija, jokios dorų šeimų pastangos neįstengtų išsaugoti jau
nimą.

Pati šeima gali šioje srityje tiek padaryti, kad jaunuolius 
Įpratintų rinktis turiningesnius filmus ir kad išmokytų kritiškiau 
matyti filmose rodomą pasaulį, vertinti įvykius ar veikėjų cha
rakterius. Tėvų pareiga parinkti geresnius filmus ir, atlankius 
kartu su augesniais vaikais kino-teatrą, vėliau apsvarstyti matytų 
vaizdų ir įvykių turinį, žinoma, reikėtų nepraleisti progų atlan
kyti su vaikais specialius, vaikams skirtus, filmų seansus, kurie 
yis jau būtų prieinamesnį ir tinkamesni vaikų protui, jų dvasi- 
liam pasauliui. Deja, daug kur tokie parengimai vaikams yra 
labai reti. Jų pagausinti turėtų rūpintis šeimos, mokyklų vado
vybės, miestų savivaldos organai, paties jaunimo organizacijos 
ir kiti veiksniai.

Baigdamas šiuos samprotavimus apie vaikų ir jaunimo lais
valaikį bei pramogas, turiu pridurti, kad tėvų tvarkančioji šią 
sritį ranka nebūtų kartais per kieta. Reikia daug kantrybės, su
pratimo ir atjautimo, kad įvertintume tai, kas vaikams ir jau
nuoliams patinka, ko jie siekia ir kuo domisi. Atsargus vaiko 
polinkių stebėjimas, nejuntamas jų skatinimas ar stabdymas, 
viso vaiko ar jaunuolio laisvalaikio ir pramogų reguliavimas ga
limas tik sutartinės abiejų talkos būdu. Gera būtų, kad dides
niuose lietuviškos bendruomenės sambūriuose ir tos pačios šeimos 
•astų platesnę talką. Ji yra galima parapijų, klubų, draugijų ir 
šitokių organizacijų rėmuose, kaip tam tikrų sekcijų veiklos sritis. 
Skautų organizacija, be abejonės, yra viena pačių svarbiųjų jau
nimo saviveiklos ugdytojų ir ta prasme viena reikšmingiausių 
šeimos talkininkių. (Bus daugiau)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AIDAI, mėnesinis kultūros 

žurnalas, 1950 m. Nr. 9. Rašo 
V. Čižiūnas, H. Nagys, P. An
driušis, P. Stelingis, T. Dr. K. 
Žalalis, O. F. M., G. Mistral, 
prof. E. Fraenkelis, V. Kazokas 
ir J. Grinius. Plati literatūros, 
Knygų ir žurnalų, meno ir re
liginio bei visuomeninio gyveni
mo apžvalga.

LIETUVIŲ DIENOS, 1950 m. 
Nr. 8. Turiny: “Pragiedruliai ir 
šešėliai” (gen. S. Raštikis), “Vy
čiai kovoje už lietuvybės išlaiky
mą”, “Ar galima kūną nušauti 
į Mėnulį”, “Lietuvių meno trium
fas", “The Writen Word”, “Kris
tijonas Duonelaitis”, "Aboard 
the Kualoa” ir k. Viršelyje dail. 
P. Puzino “Tremtinės” repro
dukcija. Gausiai iliustruotas.

manymus gimtosios Kalbos sky
riuje. Mergaičių skyriuje rašo 
Dr. Karvelienė apie moterų są
jūdžio kongresą. Platus jaunųjų 
kūrybos skyrius, kur randame 
įdomų A. Barzduko moksleivių 
at-kų stovyklos aprašymą, be to 
A. Tyliaus novelę ir B. Empa- 
kerytės kūrybą. įdomūs sporto, 
apžvalginiai ir jumoristinis sky- 

i riai. Numeris gausiai iliustruo- 
tas, 24 psl.

| “Ateitį” redaguoja K. Ambra
zaitis ir A. Pocius. Prenumerata 
metams 3 dol. Atskiras nr. — 
30 et. “Ateities” red. ir admi
nistracijos adresas: “Ateitis”, 
417 Grand Stt, Brooklyn 11, N.Y.

KARYS, 1950 m. Nr. 1. Turi
ny gausiai medžiagos iš Lietuvos 
kariuomenės praeities ir Nepri
klausomybės kovų bei žinių apie 
lietuvos karius įvairiose laisvojo 
pasaulio armijose šiandien. Gau
siai iliustruotas. Didelio formato 
16 psl. Red. kpt. S. Urbonas, St. 
Butkus ir A. Astrauskas.

EGLUTE, iliustruotas vaikų 
žurnalas, 1950 m. Nr.. 8. Turiny 
P. Mašioto, L. Žitkaus, St. Džiu
go, Ig. Malėno, O. B. Audronės,

ATEITIS, 1950 m. Nr. 7. Tu
rinyje randame įdomius V. Pik
turnos, Pr. Naujokaičio, St. 
Barzduko straipsnius aktualiais 
gyvenimo klausimais. Prof. S. 
Kolupaila rašo apie susimąsčiu
sį Nevėžį, J. Norkaitis duoda 
plačią informaciją apie Pax Ro
maną Kongresą Amsterdame. 
Literatūrinėj dalyje randame
Rabiųdranath Tagorės naujai J. Rimašausko, V. Tamulaičio, 
išverstą dalyką, O. Audronės, P. O. Wilde, V. Čižiūno ir kitų ži- 
Stelingio, L. Žitkaus, A. Baužins- nomų jaunimui rašančių auto- 
kaitės eilėraščius. Platus prane- rių apsakymėliai, eilėraščiai, 
Šimas apie Amerikos Ateitininkų vaizdeliai, pasakos bei populiari- 
suvažiavimą Pittsburghe. L. zacijos ir žinutės iš mūsų mažųjų 
Dambriūnas iškelia naujus su- gyvenimo.
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Dr. A. šerkšnas

MŪSŲ IŠLIKIMO KLAUSIMU Tonias žiūraitis, O. P.
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VLIK 0 PIRMININKAS AKTUALIAIS 
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Kalbu, žinoma, apie mūsų iš- švenčiausiam reikalui. Nemokė- galima padaryti visai neskriau- 
likimą tremtyje. Apie išlikimą jimas tokiu atveju šio mokesčio džiant bendrosios klasės lavina- 
kaip lietuvių. Išlikimą savajai 
tautai.

Daug šituo klausimu buvo ra
šyta ir yra rašoma, buvo kalbė
ta ir yra kalbama. Keista: rašo
ma' — skaitoma, kalbama — 
klausoma, o mes žūstame. Gal 
apie senius šito žodžio dar nega
lima būtų pasakyti, bet jauni
mas mūsų žūsta svetimoje jūro
je.

Niekas iš mūsų nesiims ginčy
ti, kad svarbiausią vaidmenį mū
sų milžiniškoje išlikimo kovoje 
turi suvaidinti Amerikos lietu
viai. Ne vien dėl to, kad jiems 
yra materialinės sąlygos palan
kiausios iš visų kitų mūsų trem
tinių įvairiuose pasaulio kampuo
se, bet pirmiausia dėl to, kad 
jiems čia dvasinės sąlygos palan
kiausios. Jiems čia niekas ne
draudžia išlikti. Jų čia niekas 
neverčia išsižadėti savosibs tau
tos ir jos kultūros, šituo reikalu 
jų čia niekas net nevaržo. Nei 
tiesioginiu, nei netiesioginiu bū
du nevaržo. Dar daugiau: čia 
jiems niekas nedraudžia Į 
net viešosiose, jų pačių bendruo-1 ncturimCi nes ALT paskirtis yra 

tik politinė. O vien tik politinė 
akcija mūs nuo pražūties plačia 
prasme neišgelbės.

— išsibraukimas savęs iš savųjų mbsios medžiagos, atvirkščiai, ją 
tarpo — tokių lietuvių tarpe nė-, tik sustiprinant savuoju dalyku. 
«« rln.irr X z-U i i/xr. 1 1 Nt — IX-A. . A A_ -1*. -' •ra daug. Vokietijos tremtis tai 
įrodė. Tokį lietuvio mokestį tu
rėtų mokėti visi lietuviai, net ir 
vaikai. Jeigu toks mokestis būtų, 
sakysime, doleris per metus, ne
rasi šeimos, kuri čia negalėtų 
užmokėti per metus kad ir kelių 
šeimos narių mokesčio. Reikia 
tik aiškių rėmų, didžio tikslo, 
pasitikėjimo. Prie šito mokesčio 
pridėjus visus galimumus, gali
ma būtų turėti iždą, duodanti 
galimumą organizuoti savo išli
kimo reikalą plačiu mastu.

2. Planavimas. Visiems ben
dros visuotinės organizacijos rė
muose, turint atitinkamą iždą, 
savaime susiformuotų bendra vi
sų lietuvių rinkta institucija, ku
ri planuotų ir vykdytų mūsų jau
nimo švietimo ir mūsų kultūros 
plėtimo reikalus, šitokias tary
bas čia turi visos tautybės, ku
rios rimtai rūpinasi išlikti, ypač 
tos, kurios šiandieną turi padėti 
savajam kraštui, engiamam bol-

Nelietuvių .tautybės vaikai tai 
pamokai paliekami klasės moky
tojo rankose — jiems tuo nesu
daroma jokių apsunkinimų ar 
nemalonumų.

Atvykęs lituanistikos instruk
torius turėtų reikalą tik su mo
kyklos laikytojais, lituanistikos 
mokytoju ir lietuviais vaikais. 
Tuo' pačiu rpetu instruktorius ga
lėti} atlikti didelį darbą ir iš viso 
kultūrinėje srityje toje kolonijo
je. Ištyręs sąlygas, numatęs žmo
nes, suorganizavęs palankumą 
rėmėjų, jis gali būti akstinu at
sirasti kolonijoje teatro mėgėjų 
būreliui, paskaitų ciklui, knygy
nui, parodai.

Besiblaškančios jėgos
Tokie reiškiniai mūsų gyveni

me, kaip pastangos organizuoti 
Lietuvių Kultūros Fondą, kaip 
Clevelando lietuvių pastangos 
lietuviškojo švietimo reikalais, 
kaip Brooklyno kultūrininkų bū-

jšcvizmo. Mes gi tokios tarybos rey0 jr pareiškimai

Šią vasarą VLIKo ir TV de
legacijai vykstant į Italiją, tarp 
kitų dęlegacijos; uždavinių buvo 
numatyta ir pąsitarimai su p. 
St. Lozoraičiu. .Ryšium su tuo 
ir dėl eilės kitų klausimų Eltos 
atstovas kreipėšj j VLIKo ir TV 
pirm. prel. M. Krupavičių, kuris 
suteikė tokių paaiškinimų:

— Naudinga! būtų žinoti, ar 
ir kokių esama'ginčų tarp VLI
Ko ir diplomatų? Visuomenėj ir 
kai kurioj spaudoj apie tai kal
bama.

— Tarp VLIKo 'ir Lietuvos 
pasiuntinių jokių ginčų nebuvo 
ir nėra. Lietuvos, laisvinimo dar
bas dirbamas darniai ir. sutarti
nai. Ir vieni ir Uiti suprantame, 
kokios svarbos ..ip atsakomybės 
darbas dirbamas. Juokams krėst 
tame darbe vietos ■ nėra, kaip 
lygiai nėra vietos ir savo “aš” 
kaišioti. Suprantama, čia kalbu 
apie principinio pobūdžio ginčus. 
Nekalbu apie atsitiktinius nuo
monių išsiskyrimus. Bet tai skir
tumai asmeniniai, kaip atskiro 
žmogaus atskira tuo ar kitu 
klausimu nuomonė. Juk jei pats

nuolius 
tiškiau 
ų cha- 
lankius 
natytų 
atlan-

, kurie 
dvasi

as yra 
vado- 

zacijos

menės kurtose, mokyklose mo
kyti savo tėvų kalbos ir plėsti 
savos tautos kultūrą. Juk tai 
pasakiškas palankumas mūsų 
reikalui.

Šitą palankumą žmonės išnau
doja šiame krašte, žydai, lenkai, 
prancūzai — moko savo tėvų 
kalbos ir kultūros savomis ran
komis kurtose mokyklose. Mes 
neapsigaudinėkime, besikukždė- 
dami tarp savęs, kad ir minimų 
tautybių jaunimas vis tiek skęsta 
svetimoje jūroje: jeigu taip ii' 
būtų, tai tas neduoda teisės 
mums nuleisti rankas ir pasiduo
ti, ir tai jau vien dėl to, kad mes 
to negalime sau šiuo atžvilgiu 
leisti, ką galėtų leisti už mus de
šimtis kartų didesnių tautų vai
kai.

3. Kontrolė ir instruktavimas.
Aiškios organizuotos kultūrinės 
veiklos rėmuose būtų galima tu
rėti specialistų, inspektuojančių 
ir instruktuojančių mūsų kultū
ros darbininkus, duodant jiems 
įkvėpimo, žinių ir nurodymų jų 
darbe. Pradžioje tokių instruk
torių, vyriausios tarybos žinioje, 
užtektų tik poros. Jie turėtų bū
ti tarybos tarnautojai, atsidėję 
tik šiam darbui. Jų reikalas būtų: 
mokyklos, kursai, paskaitos, bi
bliotekos, meno ir mokslo daly
kai.

spaudoje šituo jautriu mums žmogus su savim nevisada su- 
klausimu, kaip Lietuvių Kultu- j tinka ir, šv. Povilo žodžiais kal
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Reikia pagrindo
Kalbėdami tik ir rašydami, 

padėties neišgelbėsim, nors pu
blika mus ir klauso, ir skaito 
Taip, publika atsidėjus klauso ir 
skaito. Ir ji laukia konkrečiu 
formų, kuriose šis reikalas ture 
tų būti įdėtas bei vystomas. J 
laukia pagrindo, ant- kurio at
sistojus, galima būtų kalbėti apie 
mūsų išlikimą.

Pagrindas yra pasiūlytas: Pa
saulio Liet. Bendruomenė. Pa
grindą pasiūlė vyriausia laisva
me pasaulyje gyvenančių lietu
vių atstovybė. Ne kokia nori 
atskira grupė. Pagrindas, kiek 
jis atsispindi paruoštoje konsti
tucijoje, priimtinas Visiems lie
tuviams. Dar daugiau: jis yrr 
priimtas viso laisvojo pasauliu 
lietuvių tuo faktu, kad niekiu 
nebuvo net spaudoje jis atmes 
tas ar bent pasiūlyta atmesti 
Prie kqnstitucijos pridėtoji de
klaracija, kuri mums katalikams 
ne visai priimtina, nėra pati kon
stitucija, ir dėlto ne ji saisto šitą 
bendruomenę, bet pati konstitu
cija, kuri niekeno nėra atmesta.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė reikia suprasti kaip priemonė 
mums išlikti. Kaip pagrindas, 
ant kurio atsistoję mes galime 
kalbėti apie organizavimą deta
lių save lietuviais išlaikyti. De
talių arba koordinatų, kuriomis 
būtų koordinuojamas visas mū
sų kultūrinis gyvenimas ir prie
auglio formavimas.

Koordinatos mūsų išlikimui
Apjungus visus šiame krašte 

gyvenančius lietuvius vienai lie
tuviškai organizacijai, siekian
čiai mūsų išlikimo, tuo pačiu at 
sirastų sąlygos, kurios koordi
nuotų visą mūsų likimą mums 
reikiama kryptimi, štai jos:

1. Finansai Be pinigų mūsv 
darbas savčjo jaunimo švietimo 
ir savosios kultūros plėtimo Sri
ty neįmanomas. Pinigai šitam 
reikalui galimi, bet tik aiškios 
ir stiprios organizacijos rėmuo
se. Tokių rėmų organizacija yra 
PLB. Jos rėmuose kiekvienas 
lietuvis turėtų mokėti lietuvio 
mokestį. Nedidelį, bet pastovų, 
metinį, mokestį. Ir kiekvienas 
lietuvis mokės jį su noru — savo

4. Darbo padalinimas. Visose 
lietuvių bendruomenės mokyklo
se — pradžios, vidurinėse ir aka
demijose — turėtų būti įvesta 
normalus lituanistikos kursąs, 
dėstomas apmokamų specialistų 
mokytojų, šitam reikalui turėtų 
būti po vieną pamoką kiekviena
me skyriuje — klasėje kasdieną, 
namokų tvarkraščio ribose. Tai

ros Instituto daryti ir daromi 
žygiai, pagaliau, didžiulė jūra 
pasisakymų, pasiūlymų, svarsty
mų ir diskusijų mūstį spaudoje, 
visa tai rodo, kad mes jėgų tu
rime, tos jėgos jautrios, gyvos, 
pajėgios, tik jos reikia apjungti, 
įrėminti, įtikslinti, aprobuoti ir 
inspiruoti darbui. Šitos jėgos su
jungti galima tik PLB rėmuose. 
Tie; kurie šią organizaciją mari
nuoja, nerūdydami pastangų ją 
realiai iššaukti į gyvenimą šiame 
krašte, daro skriaudą lietuviška
jam reikalui. Jeigu jie mato, kad 
šita organizacija netinka šitam 
reikalui, kaip kad mes, matome, 
kad ji tinka, tai jie turėtų pasiū
lyti kitą kurią nors formą reika
lams gelbėti. Stovėti prie ser
gančio ligonio ir niėko nedaryti 
japv pagydyti tai nė dvide
šimto amžiaus žmogui. < ’' •

Dievo meilės ir gailestingumo 
sekundė žmogui daugiau paguo
dos suteikia, negu Jo amžinasis 
teisingumas.

— Vyt. Žarėnas

bant, dažnai daro ne tai, ko nori, 
bet tai, ko nenori, tai juo labiau 
skirtumų gali atsirasti tarp at
skirų žmonių. Bet tai ne proble
mos.

— Ką daugiau, pirmininke, 
galit paaiškinti iš pasitarimų su 
p. Lozoraičiu, nei buvo’ delega
cijos komunikate skelbta?

—,Delegacija į Romą atvyko 
birželio 2 d. Apsistojo lietuvių 
šv. Kazimiero kolegijoj, kur pa
stogę ir išlaikymą pasiūlė kole
gijos rektorius Dr. Tulaba. Ta
tai sutaupė Tautos Fondui ir 
delegacija jam ųž,. tai dėkinga. 
Birželio 3 d. buvo .susisiekta su 
p. Lozoraičiu ir jis delegaciją 
pakvietė pietų. Po pietų jam pa
siūliau pasitarti. Jis^sufiko. De
legacijos Vardų^^ūyd' pasiūlyta 
tokia darbų' eile: a") pasirengi
mas audiencijai pas Šv. Tėvą, 
b) pasirengimas' audiencijai pas 
De Gasperį ir fcj išsiaiškinimas 
su Lozoraičiu. Ji buvo visų pri
imta. Pasitarimai truko kelis 
vakarus. Be delegacijos ir Lo-

zoraičio nieks kitas pasitarimuos 
nedalyvavo. Pasikalbėjimai vyko 
gana sklandžiai, tačiau nebe skir
tingų nuomonių tarp delegacijos 
ir Lozoraičio. Bet ir vienos ir 
antros pusės norėta ilgų disku
sijų vengt, neliest to, kas skiria, 
surast tai, kas jungia, kad be 
įtarimų ir nepasitikėjimų gali
mas būt praktiškas bendradar
biavimas. Tuo tikslu principiniai 
skirtingumai buvo apleisti. Bu
vo apsiribota praktiško bendra
darbiavimo. projektu,’ kurį pa
teikė Užsienių Reikalų Tarnybos 
Valdytojas prof. Brazaitis. Lo
zoraitis su pateiktu sutiko, bet 
paprašė jį palikt geriau įsiskai- 
tyt ir apgalvot. Sekančiame pa
sitarime Lozoraitis,pareiškė, kad 
pasiūlyto projekto mintys jam 
priimtinos, bet yra įvykęs daly
kas, kuris neleidžiąs jam susi
tarimo pasirašyti. O dalykas — 
delegacijos kažkam prisistaty
mas egzilinės vyriausybės na
riais. Delegacija tai kategoriškai 
paneigė ir paprašė nurodyt, kas 
ir kam tai pareiškė. Paklaustas 
Lozoraitis, ar tą savo išvadą jis 
neremia žinute IL POPOLO 
laikraščio, kuris delegaciją vadi
na Lietuvos egzilinės vyriausy
bės nariais, atsakė, kad ne. Kliū
tis neišaiškinta ir nė delegacijai, 
nė VLTKui nepranešta. Tuo bū
du pasitarimai ir baigėsi: susi
tarta, bet nepasirašyta.

— Ar negalima to susitarimo 
tekstas paskelbti?

— Kodėl ne? Tatai nėra jokia 
laisvinimo organizacijos ar veik
los paslaptis. Prašau:

“a) Keistis bent kartą per 
mėnesį žiniomis apie nuveik
tus ar suplanuotus darbus mi
nėtose srityse (politinėj, di
plomatinėj, informacinėj); .
b) pranešinėti vieni antriems 
iš anksto ir laiku rengiamų 
demaršų ar žygių sumanymus 
ir tekstus, įteikiamų vyriausy
bėms ar tarptautinėms drga-v t 
nizacijoms notų, memorandu- ' 
mų ir pan. projektus, prašant 
'dėl jų pasisakyti;
c) galimai periodiškai susi
tikinėti ir žodžiu aptarti Lie
tuvos laisvinimo akciją liečian
čius klausimus, ypač svarbes-

Buvo laikai tamsūs ir klai- būsime dar laimingesni juos 
. . rT,~‘ išgirdę, sąmoningai pajutę

jų aidą sielos gelmėse. Ne
reikės maldauti dangų, kad 
jis- rasotų ir išlytų mums 
Teisingąjį, nes pats dangus 
jau bus nusileidęs į mus, Tei
singojo ir amžinosios Meilės 
širdis plaks mūsų krūtinėje, 
kuri gal buvo surakinta, alp
stanti, nerami, kaip tada iz
raelitų raudos, kaip didis il
gesys. Nusileis dangaus ra
mybė ir palaima, nes adven
to — ilgesio varpai Meilės 
Aukurą sieloje kūrena . . . 
Nepaprastos to AuXuro liep
snos — amžinoji ugnis, kuri 
ir silpnos, bei geros valios 
žmoguje niekada negęsta, — 
tai Kristaus sakramentai, 
klausyklos, altoriai. Čia silp
nas, suvargęs, bet geros va
lios žmogus suliepsnoja Kris
taus dvasia, angelų sparnais 
gyveniman pakyla, pakyla 
laimingasis viršum kančios 
ir ašarų, viršum kasdieny
bės, smulkmeniškumo ir e-

kūs, kaip kapo giluma. Tai 
buvo prieš Kristaus atėjimą. 
Tas klaikumas Izraelio tauta 
giliai išgyveno, todėl malda
vo dangų, prašydama: “Ra
sokite dangūs aukštybėse ir 
išlykite mums Teisingąjį” .. . 
Jos maldavimai nebuvo aidas 
tyruose — atėjo Mesijas, bet 
Izraelio tauta Jo nepažino. 
Nepripažino izraelitai Kris
taus dieviškojo mesianišku- 
mo, nes Išganytojui rūpėjo 
ne tik Izraelio tautos išgany
mas, bet ir visos žmonijos 
amžinoji ir laikinoji palaima. 
Jis atėjo ne izraelitų šoviniz
mui nusilenkti, jam pritarti, 
bet savo švenčiausią Kraują 
žmonijos išganymui paauko
ti. Ir vis dėlto Jo nepripaži
no ... Kodėl? Pikto paslap
tis!

Baisūs buvo laikai, bet ne
džiuginanti jie ir dabar. Pa
našūs-mes visi į išsklaidytą 
ir nubaustą Izraelio tautą, 
kuri žiūri į išganymo Šviesą
ir jos nemato. Tik nedidelė goizmo. Nereikia, kad dan- 
dalis, palyginamai, ją paste- gus rasotų, tesurasoja mūsų 
bi. Todėl ir susimaišė tautos,! širdis; tegu ji, kaip gėlės 
paklydo kaip tie praėjusį taurelė saulutei, Kristui at
kartą minėti dangaus spar- ■ sįskleidžia. Juk Jis čia — 
nuočiai... I mūsų tarpe. O yra tokių sie

kei įsisiūbavo bokštuose ]ų, nemažai yra. Neįmanoma 
advento varpai, kaip prieš jas išnaikinti. Nepavyksta 
daugelį metų, kaip kiekvienų tai net raudonajam demonui, 
metų pirmąjį advento sek- ]r jo karalystėje, nors gal 
madienį. Jų aidas skrieja vi- neviešai, bei ir tenai šian- 
su žemės rutuliu, . pasiekia . dieną naujai prabilo advento 
dangų: aidas nuostabus, vi- ■ varpai, tik 
sada naujas. Jie skelbia Nau
juosius 
naujam 
Naujas 
mas tų 
jie kviečia į tą patį meilės 
Aukurą — Kristų, kuris, 
kaip pati amžinybė, vis nau
jas ir kartu nesikeičiantis. 
Pagaliau visada yra naujas 
bažnyčios varpų kvietimas, 
nes jie gaivina mūsų sąmo
ningumą atėjusio ir paskuti
nį kartą pasaulio pabaigoje 
ateisiančio Kristaus asmeny
bės atžvilgiu. Laimingi, kad 
galime tų varpų klausytis;

Bažnyčios Metus, 
gyvenimui skatina, 
ir šiandieną kvieti- 
bokštų vaidilų, nors

ne iš puošnių 
bokštų, bet iš kankinių šir
džių . .. Gerai, kad nenutil- 
domi ilgesio varpai, žmogus 
naujai prisimeni, jog tikrasis 
gyvenimas ir jo ilgesys ne
gali užgesti. Yra dar tikrojo 
gyvenimo oazė, .kur mūsų 
širdys atsigauna, protai nu
skaidrėja, viltis naujom spal
vom spinduliuoja. Neberaso- 
ki, dangau! Kristus mūsų 
tarpee. Nieko nepadės rau
dos, kaip tada izraelitams, 
jei atėjusio Kristaus nepri
imsime. Dangus jau savo pa
darė — tesurasoja mūsų šir
dys.

<3

nių tarptautinių konferencijų 
išvakarėse ar eventualių tarp
tautinių įtampų atvejais;
d) pabrėžti visur, kur reikia, 
organizacinį lietuvių vienin
gumą ir vadovaujančių veiks-

Pirmosios mano kelionės į Ti- 
>etą metu keliavome tik du bal- 
ieji. Trečiasis prisidėjo tik pa

keliui. Tai buvo liesas ir kiek ci
niškas , anglas, kuris jau metų 
netus bąstėsi po pasaulį ir da- 
>ar buvo įsigeidęs pažinti Aziją.

Su mūsų nešėjais ir net kinie- 
■iu virėju jis blogai besutarė. Jie 
uojau' pasidarydavo niūrūs, kai 
is pradėdavo savo aštriu balsu 
sakinėti, nors kinietis vertėjas 
r stengdavosi visa tai švelniai 
avo gimtąja kalba išversti!

Po vargingos trijų savaičių 
telionės kartą mes pasiekėme 
amų vienuolyną, kur turėjome 
>ūtinai pasilsėti, nes ir mūsų 
;yvuliai ir mes patys vos laikė- 
nės ant kojų. Juo labiau, kad 
:ia mus sutiko jei ne draugiškai, 
ai bent be priešiškumo. Tad ir 
lutarėme čia kuriam laikui ap
sistoti.

Vieną dieną mes prieš pietus 
Ausiuntėme vienuolyno vyresnia- 
am dovanų, o po pietų ryžomės 
itlikti mandagumo vizitą. Vie- 
luolyno vyresnysis, net ir euro- 
ūečio akimš gana gražaus vei- 

’.o vyras, pasirodė net labiau 
rieinamas, negu mes buvom ti- 
tėjęsi. Jis net leido mums daly
vauti didelėse iškilmėse šventy
kloje,

Tai buvo didžiulė, labai turtin
gai išpuošta salė, pristatyta auk- 
■u spindinčių statulų, kurios pa
nkiškai žėrėjo prieš inilžinišką 
°amesambavo statulą žibančių 
šimtų aliejaus lempelių šviesoje.

Su įsitempimu mes žiūrėjome 
i vykstančias'apeigas. Aš stovė
jau tarp Watsono ir anglo ir- 
klausiau, kaip spiegiančiai aidėjo 
mums neįprastų muzikos instru
mentų garsai.

Pagaliau lama pamojo mums^ 
ir mes mechaniškai paėjome ar
tyn.

Ceremonijas atlikinėjęs lama

H. M. Wueschner

MIRTIS IŠ ANTRŲ RANKŲ
žiūrėjo per mus kažin kur į to
lumas ir tarpais iš jo lūpų sklido 
žodžiai. Dievai, sakė jis, skelbia, 
kad mes kelionėje turėsime pa
vojų, bet laimingai sugrįšime na
mo. Taip išvertė jo žodžius mūsų 
kinietis vertėjas.

Aš nusilenkiau padėkodamas, 
kai tuo pačiu metu pasigirdo bal
sas mūsų draugo anglo. Jis pa
klausė, ar dievai jau žiną, ir kiek 
jis duosiąs arbatpinigių.

Tai padarė baisų įspūdį. Kinie
tis iš baimės išplėtė akis ir jo 
geltonas veidas pasidarė purvi
nai pilkas. Išrodė, trasi demonai 
būtų įsiveržę į šventyklą. Nuai
dėjo raudų garsai. Lamos akys 
sublizgėjo pykčiu.. Išrodė, lyg 
kalnų audra ūžia per šventyklą.

— Išlaikykit pusiausvyrą, — 
tarė Watsonas ir nusišypsojo, 
tarsi būtų pasakęs kokį, malonų 
dalyką. Jis, jausdamas grėsmę, 
norėjo gelbėti padėtį.

Taip pat ir anglas išrodė pa
jutęs padėties rimtumą. Bet . jis 
nebuvo iš tų žmonių, kurie pa
keičia savo užsimojimus ir juos 
vykdydami apskaičiuoja pasek
me^. Jis tik suspaudė lūpas. O 
tuomet viskas vyko taip greit, 
jog sunku atpasakoti ir jų eilę. 
Jis šoko pro lamą, apsisuko ir 
ir atsirėmė pečiais į dievaičio 
statulą, abiejose rankose laiky
damas revolverius.

Už mūsų pečių sugriaudė la
mų įsiutęs riksmas. Mes abu ži
nojome, jog jau vargu, ar galima 
išsigelbėti. Kiekvieną akymirks- 
nį galėjo mus užgriūti įniršio 
pagauti lamos, mus ir įžūlųjį an
glą prie dievaičio statulos. Buvo 
tik viena išeitis. Bet mes dar ne-

Pasakojimas.apie Tibetą 
siryžome jos griebtis, nes tai 
reiškė visų mūsų planų galą, 
jei mes ir gyvi iš čia išeitume. 
Tik apie ekspediciją jau nebuvo 
ką begalvoti. Reikėjo gelbėti gy
vybę ir mes šokome prie anglo, 
o mūsų rankose sušvytravo re
volveriai.

— Protingai! — sušuko tasai, 
bet mes nebekreipėme į jį dėme
sio.

Kodėl lamos mūsų nepuolė? 
Bijojo jie mūsų menkų ginklų, 
kai jų buvo šimtai? Kaip audrin
ga banga jie galėjo mus užgriūti 
pirmiau, negu mes pradėsime net 
šaudyti.

Bet lama priešais mus tik ran
ka pamojo. Mes net savo akijnis 
nenorėjome tikėti — lamos vėl 
suklaupė, o muzikos instrumen
tai taip sukaukė ir sucypė, kad 
jų garsų demoniškam poveiky 
rodos virpėjo sienų nuostabūs, į 
freskas panašūs, paveikslai. Mes 
nuo tos muzikos vos ant kojų 
galėjome laikytis. Revolveriai 
drebėjo mūsų* rankose.

Dabar lama pažiūrėjo į mus. 
Visai iš lėto jo žvilgsnis slinko 
mūsų veidais, lyg ko juose ieš
kodamas, kol sustojo ant mūsų 
bendrakeleivio veido ir į jį įs
migo. Jis vėl kažką’ pasakė, o jo 
balsas buvo grynas ir skambus 
kaip varpo.

Bet kinietis vertėjas vis tebe
gulėjo parkritęs ant žemės. Jis 
nebegalėjo suprasti, kaip jis dar 
gyvas tebėra. ”

Pagaliau savo nusistebėjimo 
ir mirties baimės' pilnu balsu jis 
išvertė mums lamos žodžius. .

— Du baltieji, yra neblogi, bet 
trečiasis — įžeidė dievus. Jis...

Čia kiniečio balsas nutruko iš 
baimės, ką jis buvo išgirdęs.

—.-.. jis šiandien mil’s nuo 
baltojo žmogaus rankos, — pa
galiau šiaip taip ištarė jis.

Mūsų bendrakeleivis net ir 
šiuo akimirksniu tebesišypsojo 
savo įprastine šypsena, kai pir
masis su revolveriu rankoje iš
ėjo iš šventyklos.

Mūsų gyvulių varovai vienu 
kartu pasidarė įžūlūs, nors kinie
čiui buvo griežčiausiai uždrausta 
ką nors apie nuotykį sakyti. Bet 
nepraėjo dar nė pora valandų, 
kai į stovyklą atvyko ligi dantų 
ginkluotų tibetiečių būrys ir su 
aiškiai jaučiamu reikalavimu pa
reiškė pageidayimą, kad aš su 
Watsonu vyktume pas vienuoly
no vyresnįjį. Dėl tokio reikala
vimo mes tik tylėdami pasižiū
rėjome vienas į kitą. Mums kilo 
įtartis, ar tik nenori tibetiečiai, 
mums nesant, apiplėšti stovyklą.

Bet mūsų bendrakeleivis tik 
paniekinančiai kilstelėjo anta
kius.

— Rūpinkitės tik savimi, — 
pareiškė jis ir atsistojo įsispren- 
dęs prieš vienuolyno pasiunti
nius.

Mes tylėdami apsisukome, pa
siėmėme savo ginklus ir išvy
kome.

Atvykę, vidurinį vienuolyno 
kiemą radome pilną ginkluotų 
vyrų, kurių pritildytos kalbos 
garsai aidėjo kaip tolimų būgnų 
dundesys. Kairėje ir dešinėje 
abipus kelio į šventyklą kaip 
mūras stovėjo lamos. Pati šven
tykla spindėjo aliejaus lempučių 
šviesoj ir nepaliaujamai birbė 
maldos malūnėliai, žiūrint to-

lyn, išrodė, kad ši didžiulė salė 
siekia ligi neapžvelgiamų tolu
mų, kur viešpatauja nežinomi 
demonai.

Šventykloje nieko daugiau ne
buvo be lamos, kuris praėjusį 
kartą atlikinėjo paslaptingas a- 
peigas. Tik paskui mus žengė 
į šventyklą ir visa lauke buvusi 
lamų minia. Jie mus kaip kokia 
banga varė pirmyn, kol mes at
sistojome prieš apeigas atliekan
tį lamą.

Tasai lama stovėjo nejudėda
mas, o prieš jį ant stalo buvo 
padėtas kažkoks keistos formos 
daiktas, gal koks apeigoms var
tojamas dalykas. Jis buvo pilkai 
žalias ir kaip magnetas traukė 
mūsų akis.

Pagaliau lama paėmė ugnies 
ir tą daiktą uždegė. 'Watsonas ii 
aš instinktyviai' glaudėmės vie
nas prie kito, nes ėmė klaiki bai 
mė. Mes nė pajudėt negalėjome

Pagaliau kinietis tarė:
— Pone, tu turi šauti į auką
Kažkas šaukte šaukė manyje 

Ir nežinau, kiek laiko aš laukiau. 
Žinau tik, kad pagaliau labai lė
tai pakilo mano ranka ir lyg iš 
kažkokios tolumos mano ausis 
pasiekė du šūviai.

Tylūs stovėjo lamos, mums iš
einant iš šventyklos. Gavę save 
arklius, mes, lyg velnių genami 
lėkėme atgal į stovyklą. Bet vos 
mes pasirodėme, vienas geriau
sių mūsų vyrukų priėjęs tarė:

— Pone, svetimas baltasis po
nas nebegyvas.

Visi stovyklos gyventojai bu
vo ligi gelmių sukrėsti.

Anglas buvo nukautas tokiom 
mažom kulkom, kad tai galėjo 
būti tik revolverio kulkos.

Sapne aš ir dabar dar girdžiu 
dažnai lamos pranašavimą:

— Baltasis žmogus dar šian
dien tave nužudys.

nių santykių sklandumą;
e) neatidėliojant pradėti keis
tis sumanymais ii' atliktais 
darbais ryšium su 
pasiruošimu eventualiai tai
kos ar kitokiai konferencijai, 
kurioje būtų sprendžiami Vo
kietijos ir jos sienų klausi
mai.”
— Ar nėra nesutikimo tarp 

VLIKo ir diplomatų egzilinės 
vyriausybės klausimu?

— Gal egzilinę vyriausybę 
paskelbus ir atsirastų nuomonių 
skirtumo. Bet kol ji neskelbia
ma, tad negali būti dėl jos ir 
nesutikimų. Nei VLIKas pats 
pasiskelbti egziline vyriausybe, 
nei Vykdomąją Tarybą egziline 
vyriausybe paskelbti dar nėra 
taręs. Tam teisę VLIKas turi. 
Tatai ir diplomatai Pirmojoj ir 
Antrojoj Konferencijoj jam yra 
pripažinę. Tad atitinkamą spren
dimą dėl egzilinės vyriausybės 
VLIKas padaryti gali. Bet ar 
yra reikalo, kitas klausimas.

— Koks skirtumas tarp VLI
Ko ir Vykdomosios Tarybos iš 
vienos pusės ir egzilinės vyriau
sybės iš antrosios?

— Esminio kokio skirtumo aš 
nesugaudau. Man daug teko su
sidurti su užsienių žurnalistais 
ir tais klausimais aiškintis. Iš
aiškinus, kas yra VLIKas ir kas 
Vykdomoji Taryba, jie padaro 
išvadą, kad tai egziline vyriau
sybė. Tik įsakmiai prašant, pa
lieka mūsų pačių vartojamus pa
vadinimus.

Tai, ką mes dabar turime, tai 
yra VLIKą ir Vykdomąją Tary
bą, su jų vykdomom kompetici- 
jom, su jų turimu mūsų politiš
kai organizuotos visuomenės pri
pažinimu, kitaip traktuot, kaip 
egziline' vyriausybe negalima. 
Egziline vyriausybė privalo kitų 
valstybių pripažinimo. Bet svar
besnis yra savųjų, kad ir tik mo
ralinis pripažinimas. O tas mo
ralinis pripažinimas be jokio a- 
bejojimo turimas, nes visi nori 
laisvos ir nepriklausomos Lietu-

(Nukeita į 4-tą puslapį;
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ten ne' demokratija, bet dikta- 
, I tūra. Verčiau tad partinės rung

tynės demokratijoj, nekaip vien
partinis diktatūrinis viržis. Pa
sisakymas prieš partijas rodo 
tik arba politinį nesubrendimą, 
arba maskuotą totalizmą. “Ne- 

: partinis” žmogus politikoj yra 
fikcija.- Žinoma, praktinėj poli
tikoj susiduriam ir su "nepar
tiniais” žmonėmis, šiuo metu 
mūsų partijos turėtų , pasekti 
Europos valstybių pavyzdžiu. V. 
Europai atsidūrus pavojuje, 
valstybės jungiasi tam aukoda
mos net savo suverenumo dalį. 
Ir mūsų partijom dabar ne me
tas savo partines programas de
monstruoti. Šiuo metu partijos 
“Aš” turėtų sutapti su bendruo
ju lietuviškuoju “Aš”. Bet šioj 
vietoj norėčiau pabrėžti, kad 
konsolidacija ne mažiau yra rei
kalinga ir mūsų “nepartinei” 
visuomenei, kuri kitais pagrin
dais gal ne mažiau susiskaldžiu
si ir įsiaistrinusi, negu politinės 
partijos. Vardan Lietuvos ir ji 
turi į vienybės kelią patraukti.

Ar tikrai partijos nesuranda 
bendro žodžio? Būkim objekty
vūs ir neperdėkim. Lietuvos 
laisvinimo srity partijos bendrą 
žodį suranda ir tuo pagrindu 
jos sugeba dirbti vienoj institu
cijoj — VLIKe. Tai yra ne tik 
mūsų partijų politinio subrendi
mo liudijimas, bet ir Lietuvos 
laimė. Daugelis bolševikų pa
vergtųjų kraštų tokios vienybės 
nėra pasiekę. Kai kuri mūsų 
spauda ir kai kuri visuomenė 
dažnai partijų atžvilgiu yra ne
teisinga. Savo tulžį visuomenė 
kartais linkus išlieti ant partijų 
tik dėl to, kad nežino, ant ko 
kito išlieti galėtų. Partija daž
nam atleidimo ožys. Jai prime
tama visa, kas kitur netelpa. 
Kad partijos siekia valdžios — 
natūralu, nes tokia jų prigimtis. 
Be valdžios, be parliametinės 
daugumos partija savo progra
mos neįvykdys. Programos į- 
vykdymas — partijos tikslas. 
Gal mes turime per daug par- 

švilpautų ir rūpestis tebegrauž- į tijų. Gal kai kurios be realaus 
tų, kaip galus su galais suvesti pagrindo pačioj visuomenėj, 
ligi mėnesio pabaigos. Todėl as- Anglosaksų partinė sistema

(Atkelta iš 3 psl.)
vos, ir visos politinės grupės ir 
kovos organizacijos, visa lietu
vių tauta anapus ir šiapus “gele
žinės uždangos” VLIKą ir Vyk
domąją Tarybą su jų'kompen- 
tencijomis yra pripažinę, ęia yra 
pagrindas. Jei atsiranda atskirų 
žmonių grupelė, kurį esamų or
ganų nepripažįsta, tai visai ne
svarbu. Ir Lietuvoj ir dažnoj 
valstybėj taip pat buvo asmenų, 
kurie nei valstybės, nei jos vy
riausybės “nepripažįsta”. Toks 
nepripažinimas dalykų nekeičia. 
Nepripažinimo motyvai taip pat 
reikšmės neturi.

— Spauda rašo, kad V. Sidzi
kauskas JV skelbia apie V. Vo
kietijoj veikiančią Lietuvos vy
riausybę. Kaip Tamsta tai 
tini?

ver-

kur 
kad

PO SĖKMINGOS MEDŽIOKLĖS:

— Ką p. Sidzikauskas 
skelbia — nežinau. Žinau, 
užsieniams egzilinės vyriausybės 
pavadinimas suprantamesnis, 
negu VLIKo ar Vykdomosios 
Tarybos, nors Lietuvos atveju 
tatai yra iš esmės tas pats. Lie
tuvės JV dažnai savo "ienę”, 
“ytę” ar “aitę” pakeičia vyro 
ar tėvo pavardės galūne, kad a- 
merikiečiui neatrodytų koki susi- 
metėliai dėl nevienodų pavar
džių galūnių. Tur būt, - panašiu 
sumetimu, kad nereiktų ilgo 
aiškinimo, Sidzikauskas VLIKą 
ar Vykdomąją Tarybą bus vadi
nęs egziline vyriausybe. Manau, 
kad jo motyvai ir intencijos ne- 
kitokios buvo. Esmėje jis tuo 
nieko neiškreipė ir nesuklaidi
no.

Vargiai teisingas jam prie
kaištas, kad tuo siekia valdžios. 
Viena, kad jis jau išsiskyręs su 
“valdžiomis”, o antra, jei VLI- 
Kas ar Vykdomoji Taryba būtų 
perkrikštyta egziline vyriausy
be, tai institucijos turinys nepa
sikeistų, o “ministeriam” reik
tų, kaip ir dabąr “valdytojam”, 
ir kambarius pasišluoti ir mal
kų parsinešti, o kišenėse vėjelis

“Amerikos” kaimynai, kurie buvo išvykę į Main valstybę 
medžioti, grįžo su labai geru grobiu.’ Iš kairės į dešinę: 
Joseph Zeidat, Jr.' 411 Grand St., Brooklyn, N. Y.; Anton 
Appel, 428 Grand St., Brooklyn, N. Y. ir Jack Taddeo, 383 
Hooper St., Brooklyn, N. Y.

meniškumai, išrokavimai, pasi-
pelnymai reikia išskirti. Jei ir 
pačiame VLIKe dėl egzilinės 
vyriausybės paskelbimo yra 
skirtingų nuomonių, tai tik išei
nant iš naudos Lietuvos laisvi
nimui. Pagal išeivijos balsą, jau 
seniai reikėjo egziline vyriausy
be pasivadinti. Pagrindinis ar
gumentas prieš, kad tam reikia 
turėti svetimųjų pripažinimas. 
Be abejojimo, toks pripažinimas 
svarbus daiktas, bet svarbiau
sias — savųjų noras ir pasiry
žimas turėti išlaisvintą Lietu
vą. Svetimųjų pripažinimui i^i- 
kalingas įvykęs faktas. Reikia 
turėti vaikas, paskum tik gali
ma krikštyti. Aš linkęs manyti, 
kad tik partiniais motyvais re
miasi tie, kurie prieš pasivadi- 
nimą egziline vyriausybe pasisa
ko. Mano nuomone, šiandie dar 
galim gyvent su dabar turima 
kepure, bet ryt gal jau teks ją 
išsikeisti į egzilinės vyriausybės 
kepurę.

— Kaip vertinat, pirmininke, 
mūsų spaudos ir šiaip visuome
nės priekaištus partijoms, kad 
jos esą per daug visur kišasi, 
kad jos nesutaria net Lietuvos 
laisvinimo klausimais ir ginči
jasi, kam, kur atsisėsti, kas ką 
kaip turi tituluoti?

— Partijos yra tokios, kokia 
yra pati visuomenė. Partija yra 
visuomenės dalis. Jei partijos 
serga, tai jų nepagydysi, pačios 
visuomenės nepagydęs. Partijų 
žmonės nėra importuoti iš už- 
sienių.Gal būt, kad tremtis par- 
tingumą sustiprino. Gal būt, kad 
partijos kartais peržengia savo 
veiklos natūraliąsias sienas. 
Partijų sritis — politiką, vals
tybės tvarkymas, kova dėl poli
tinės krašto laisvės ir tt. Bet 
jei kas sakytų: anoji, ve, parti- 

, ja yra tokia ir tokia, maniškė 
kas kita — angelas, tai pasiro
dytų tikrai partiškesnis už ki
tus. Be partijų nėra demokrati
nės tvarkos. Kur viena partija,

mums labai praverstų. Bet par
tijų kiekį išspręs tik išlaisvin
toji Lietuva.

Dėl priekaišto, kad partijos 
siekia įtakingesnių vietų, tinka 
tas, kas pasakyta dėl partijų 
siekimo valdžios. Tai natūralu, 
žinoma, tas siekimas neturi būt 
kenksmingas bendram reikalui. 
Pasigėrėdamas ir pasididžiuo
damas galiu konstatuoti, kad 
tremty tokių Lietuvai kenks
mingų užsimojimų nebuvo.

— Ar VLIKas ir toliau nu
mato pasilikt Vokietijoj?

— VLIKas nusistatęs likt 
Europoj, arčiau Lietuvos, dėl 
kurios išlaisvinimo jis veda at
kaklią kovą. Pastoviai su jokiu 
kraštu VLIKas nėra susirišęs. 
Dabartinė VLIKo būstinė a- 
paiptol nesuteikia jam visų jo 
darbui reikalingų sąlygų, čia jis 
lig šiol prisilaikė tik dėl to, kad 
jo ištekliai labai kuklūs. Jis ne

turi užtenkamai lėšų reikalin- 
giausiems Lietuvos laisvinimo 
darbams. Tad gaunama iš IRO 
parama DP titulu ir apskritai 
pigesnis pragyvenimas, nei kur 
kitur Europoje, daug lėmė VLI
Ko būstinės pasirinkimą. Bet 
IRO materialinei paramai atkri
tus ir Vokietijos pragyvenimo 
kainai artėjant prie kitų kraštų 
lygmens, VLIKas orientuosis 
pagal reikalą. Jis gali pasirink
ti ir kurią kitą Europos valsty
bę, kuri jam teiks azylio teisę 
ir veikimo laisve.

— Ar turi VLIKas ryšių su 
Lietuva ir kokios iš ten žinios?

— Nors esu atviros politikos 
šalininkas, bet ne visi dalykai 
galimi plačiajai viešumai išneš
ti. Nelaiku ir ne vietoje kai ku
riuos dalykus < išnešus, galima 
ne tik pakenkti, , bet- ir palaidoti. 
Tad ir pastarąsis klausimas bus 
naudingiau pro šalį praeiti.

— Daumanto “Partizanai už 
geležinės uždangos” pateikia 
daug ir įdomios medžiagos apie 
laisvės kovą Lietuvoje. Ar ta 
medžiaga nepramanyta?

— Mane gestapo iš Lietuvos 
išvežė 1942 m. Ginkluotos lais
vės kovos tiesioginis liudininkas 
aš negaliu būti. Tačiau gerai 
pažindamas rašinio autorių, ži
nodamas jo vaidmenį toms ko
voms, esu visai tikras; kad sa
vo rašiny jis patiekia ne fanta
zijos, bet išgyventos tikrovės 
vaizdą. Šiuo metu tai gal vie
nintelis tos rūšies dokumentas 
apie Lietuvą. Iš savo pusės aš 
tegaliu nuoširdžiai rekomenduo
ti kiekvienam su tuo rašiniu su
sipažinti. Tik jį gerai įsiskaičius, 
galima suprasti tą dvasią ir tą 
nelygstamą pasiaukojimą savo 
tėvynei, kuri krašte laisvės ko
vą kovojančiam lietuviui yra 
brangesnė už viską. Daumanto 
rašinys yra nepamainomas tė
vynės meilės šaltinis. Kas jį 
skaitys, negalės nepajusti, ką 
reiškia taip veikliai mylėti Lie
tuvą, kaip jie kad myli. ir bent 
šešėlį jai aukoti to, ką jie jai 
aukoja. Jie aukoja, kas žmogui 
brangiausia — šeimą, laisvę, 
kraują ir gyvybę. Gyvenimo 
sąlygos iš mūsų dar kol kas to
kios aukos nereikalauja. Bet jos 
reikalauja ko kito — gyventi 
tėvynei ir jos laisvei pirmoj ei
lėj, o sau pačiam — tik antroj 
eilėj, ne atvirkščiai. Kas gyvena 
atvirkščiai, tas ne lietuvis su 
Maironiu tariant, — baigė VLI- 
Ko ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkas M. Krupavičius.

OKEANO ORKESTRAS GROJA

KAIP SOVIETAI ATRADO AMERIKĄ
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Pagal sovietines informacijas ir stilių
Naujojo Sovietų penkmečio, 

kuris bus įvykdytas per ketveris 
metus, rėmuose žinomas Mask
vos leninistiškai — stalinistinis 
mokslininkas Ivan Ivanovič Pro- 
letbonzovas padarė revoliucio- 
niškiausį visų laikų atradimą, 
šis atradimas galutinai likviduo
ja monokapitalistinę pasaką, ku
rią karo kurstytojai buržuaziniai
— nacionalistiniai — interna- 
cionalistiniai propagandininkai 
bankininkai, atomų tyrinėtojai 
ir Čikagos skerdikai jau 450 me
tų platina po visą pasaulį.

Draugas profesorius I. I. Pro- 
letbonzovas šiuo savo atradimu 
300 procentų perviršijo savo at
radimų gamybos planą, nepa
prastai ištikimai laikydamasis 
partijos linijos. Už tokį uolų visų 
laikų didžiausio vado Juozo Va- 
sioronoVičiaus Stalino įsakymų 
pildymą, jis buvo apdovanotas 
visų aukščiausios klasės Lenino 
ordinu ir paskirtas raudonųjų 
mokslininkų elito nariu visų u- 
niversitetų nuo Leipcigo ligi Vla
divostoko. Anglų — amerikiečių 
šnipai, su oportunistiškai
— titoistiškai — trockinių 
elementų pagalba, bandė šiam 
pasaulį aukštyn kojom apver- 
čiančiam išradimui užeiti iš už
pakalio, todėl Sovietų kultūros 
skyrius nusprendė dalį paslap
ties jau dabar atskleisti. O da
lykas štai koks:

Ne Kolumbas 1492. m. Ame
riką atrado, bet rusų jūrininkas 
Josifas Vasilievičius Gigantmor- 
dovas. Tuomet valdžiusiam visų 
rusų carui Ivanui Vasilievičiui 
III užplanavus ir paliepus, jis a- 
tominės energijos varomu būri
niu laivu prasiveržė ligi kapi
talizmo širdies. Įkvėptas minties, 
kad po kelių amžių Hėgelio, 
Markso ir Engelso materialisti
nė — dialektinė ideologija bus

didžiojo J. V. Stalino valdymo 
pagrindas, jis monokapitalistiniu 
jeepu nuvyko iš Pankovo į Ora- 
niengradą, norėdamas ten esan
čiose liaudinėse koncentracijos 
stovyklose pasirinkti irkluotojų 
ir jūrininkų. Su neišmatuojamu 
užsidegimu jam ten savanoriškai 
pasisiūlė užplanuota įgula ir bu
vo balalaikomis bei nagaikomis 
nugabenta į Panko žiotyse lau
kiantį laivą. Išvykimas buvo pa
lydėtas didelio enkavedistų en
tuziazmo, pakaitomis giedojusių 
“Internacionalą” ir “Katkiša iš
ėjo į pakrantę.”

Prof, draugas Proletbonzovas 
neatremiamai įrodė, kad Rusija 
jau nuo 1463 m. turėjo gana 
tobulą ir pažangų socialinį drau
dimą, kuris po 470 metų, gar
bingos Stalino diktatūros laikais, 
buvo visų tautų palaimai toliau 
tobulinamas: Oraniengrade su- 
verbuoti irklininkai buvo prira
kinti prie prie suolų, kad, audrai 
kilus, jų nenuplautų bangos į jū
rą. Kapitalistiniai kraštai net ir 
po 500 metų dar nė nesapnuoja 
apie tokį tobulą socialinį draudi
mą.

Kadangi tuo laiku nuo Azijos 
pūtė smarkus vėjas į vakarus, at
radėjų laivas smarkiai plaukė 
pirmyn ir 1463 m., spalių 12 d. 
pasiekė Hudsono žiotis. Indėnai 
ir amerikiečiai, kurie buvo susi
rinkę krante, pasveikino rusų 
delegaciją. Tuomet draugas Gi- 
gantmordovas visų savo komisa
rų ir komjaunuolių prieky žengė 
į krantą ir pareiškė, jog tuojau 
pat jis vykdo kolektyvizaciją bei 
socialįzaciją, todėl susirinkusieji 
krante amerikiečiai turi tuojau 
atiduoti laikrodžius bei papuo
šalus. Taip pat buvo pašauktos 
artyn čiabuvių moterys ir pradė
ta jas supažindinti su nauja san
tvarka. .0 tada paaiškėjo šau

niems rusų priešrevoliuciniams 
jūrininkams, kokie tuomet ame
rikiečiai buvo atsilikę ir kapita
lizmo pavergti. Draugas Gigant- 
mordovas gavo į pasmakrę tokį 
barbariško kumščio smūgį, kad 
keletą dienų stalinistinės ideolo
gijos platinimui negalėjo panau
doti savo kalbamąjį instrumentą. 
Kai kurie amerikinio kapitaliz
mo tarnai įsiveržė į rusų laivą 
ir nuėmė irklininkų grandines, 
norėdami, kad grįžimo metu juos 
bangos nuplautų nuo laivo į plu- 
tokratinį vandenyną. Su degan
čiu protestu- irklininkai palikei 
laivą, o iškėlę koją į Amerikos 
žemę, dar buvo tikru gangsterių 
būdu kidnapinami ir verčiami 
valgyti kapitalistinį šokoladą. 
Jie jau niekad nebesugrįžo į lai
vą.

Tik su didelius vargu pavyko 
Gigantmordovui su keletą jūri
ninkų, komisarų ir komjaunuo
lių vėl sugrįžti į Rusijos uostą. 
Nuotykiai, kuriuos pergyveno 
šios kelionės metu rusų laivas, 
beveik 467% pralenkia kapita
listinės Odisėjos nuotykius ir de
maskuoja Homero bei katalikiš* 
kai vakarietiško Kolumbo pas
kleistas pasauly žinias, kurios 
iš tikro yra tautų Opiumas.

1463 m. gruodžio 22, taigi 
Stalino gimimo dieną, atradėjų 
laivas vėl pasiekė rusų uostą. 
Jo įgula vienu balsu tuomet pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad sugadintas Vakarų pasaulis 
po dviejų šimtų metų būsian
čiomis moderniomis klasių kovos 
priemonėmis būtų nugalėtas ir 
pataisytas. Garas leido Gigant
mordovui padaryti apie Ameri
kos individualistus pranešimą ir 
savo slaptajai policijai įsakė visą 
laivo įgulą nugabenti į tylias Si
biro koncentracijos stovyklas 
jjoilsiui. ' Vertė - J. P.

Posakis “bebalsis kaip žuvis” 
pasirodė klaidingas

Paskutiniu laiku karo laivyno 
reikalams imta tyrinėti povan
deninio pasaulio garsai, ir tai at
skleidė visai nelauktų dalykų. 
Tam reikalui naudojami povan
deniniai mikrofonai įgalina iš
girsti balsus įvairių žuvų. Yra 
net pavykę išalkusių bei neršto 
metu žuvų balsus užrašyti į' gra
mofono plokšteles. Šie bandymai 
parodė, jog nuomonė, k^d jjlrų 
gelmėse viešpatauja amžina ty
la, yra visiškai klaidinga. Prie
šingai, ten yra labai triukšmin
gas pasaulis. Tyrimai rodo, kad 
kai kurių žuvų balsas ilgainiui 
kinta. Juo žuvis didesnė auga, 
juo žemesnis darosi jos balsas. 
Vėl kitos, kaip kai kurios forėlių 
rūšys, visą laiką sopranu skar
denas!. Bet jos neužauga dides
nės, kaip 7,5 centimetro.

Nepaprastas būgnininkas
Matuojant povandeninio pa

saulio garsus rasta, kad žuvis, 
vadinama Pogonias .Chromis, 
yra tikrai pažymėtinas būgninin
kas. Greitu ritmu būgnydama, ji 
sukelia triukšmą, kuris žymiai 
pralenkia didmiesčio gatvės 
triukšmą. Tasai bugninimas pri
mena triukšmą, kurį girdime, kai 
suspausto oro gręžtais gręžia
mi akmens. Tą triukšmą ši žuvis 
sukelia tam tikrais muskulais 
spaudydama savo plaukiomąją 
oro pūslę. Sugauta ši žuvis yra 
beveik bebalse. Tik kada-ne-kada 
pasigirsta jos sukeliami kurtūs 
dūžiai.

Viena didžiausių povandeninių 
rėksnių yra vadinama Garibaldi 
(Pomacentrus rubicundus), daž
nai pasitaikanti prie Kaliforni
jos krantų. Bet ypač pažymėti
na viena Triglidų rūšis, kurios 
balsas garsiakalby prilygsta liū
to bliovimui. Taip pat garsiai 
įrėkia ir vadinama varlinė žuvis 
(Batrachus). Ji labai nemėgsta, 
jei kas jos ramybę drumsčia. 
Kai prieš ją buvo pastatytas hy- 
drofonas, tai “protestuodama” ji 
pakėlė triukšmą ne mažesnį kaip 
lėktuvo motoras.

___________________ \

VIENAS TRUMANUI, ANT
RAS — STALINUI

Iš Italijos išsiųsti du savotiški 
siuntiniai — vienas į Vašingtoną, 
antrasis į Maskvą. Juos išsiuntė 
vienas Turino siuvėjas, pasiuvęs 
Trumanui ir Stalinui po švarkelį, 
išpuoštus taikos balandėliais ir 
alyvos šakelėmis. Reikia tikėtis, 
jog tie švarkeliai bus tinkamo 
dydžio abiem.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPII-T - WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Viethiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-!)2!)3
■ zr-z--------
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į John W. Anseli ?Į X XI
*> LIETUVIS ADVOKATAS *
X M
x 15 Park Row, New York «
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v X It WO 2-3497 NE 9-5681 M•P cr I

E. POVILANSKV
Baras ir Restoranas

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

S • Tel. EVergreen 4-9737
x

'SS, 'SSSSSS,

Phone STagg 2-310.8

ANTON AP
JERSEY PORK
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X 
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428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SHAM’S SKILANDŽIAI
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETI VISKĄ UŽEIGA
’ ------ NEBRANGU — ir - SMAGU -----

Jos. Zeidat, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

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

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus S

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į

Gyvenimo vieta y

58-82 72nd PI Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. X
Telefonuoti po 5 vai. vakarais 7

KLAUSYKIT RADIJO! S
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO Ž

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų Ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą. ,

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik ......................... $3.00
Užsienyje ............................................ $3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis "Amerikai* 
numerius susipažinimui

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Philadelphijos, Pa., naujienos
Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

1600 kc
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— Philadelphijos dainininkai 
šiuo metu rengiasi pirmam vie
šam dainavimui ir giedojimui di
džiausioj Wanamaker krautuvės 
salėj. Jie atliks mūsų liaudies 
dainelių ir kalėdinių giesmių 
programą. Repeticijas .daro ir 
jau baigiasi rengtis, nes progra
ma bits gruodžio 4 d. 8:45 vaje 
Pažymėtina, kad čia susijungė 
visi chorai, nors kai kurių narių 
ir nematyti. Vienos repeticijos 
metu bus bandoma televizijai. 
Jei dainininkai pasirodys užten
kamai pasirengę, tai gal pama
tysim juos ir televizijoj.

— Vyčių susirinkime, lapkri
čio 26 dieną, buvo sudarytos la
bai svarbios kultūros ir socialės 
komisijos. Jau numatyta pusme
čio veikimo planas. Vyčių 3 kuo
pa labai gerai veikia ir šiais me
tais nori tikrai daug gera atlikt. 
Jie siunčia nelaimingiems lietu
viams Europoje siuntinėlius, pa
sveikino savo organizacijos įkū
rėją 81 metų sukaktuvių proga.

— Šeštadienio lietuvių mokyk
la prasideda prie šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos. Mokytojau
ti sutiko p. Balčius ir p. Mita- 
lienė, bet dar reikia gauti dau
giau mokytojų.

— šv. Kazimiero 
veteranai iškilmingai 
savo mirusius narius 
mis lapkričio 26 dieną.

— Lietuvių Federacijos aps
kričio susirinkimas kviečiamas 
šv. Jurgio parapijos salėj gruo
džio 1 dieną. Bus pranešimai iš 
Katalikų kongreso Pittsburghe.

— Vyčiai rengiasi vaidinti 
“Gurią poniutę”, 3 veiksmų

komediją. Tikima, kad veikimas 
išsivystys į tikrai gražų lietuviš
ko vaidinimo meną.

— Ateitininkams labai patiko 
Dr. A. Senn, Penna. Universite
to profesoriaus skaityta paskai
ta jų studentų susirinkime lap
kričio 19 dieną. Dabar mergaitės 
ateitininkės labai džiaugiasi, kad 
jos yra pakviestos pas ponią 
Senn, kuri mielai sutiko pakal
bėti į mergaites. /

— Kalėdų dovanų visi siunčia 
lietuviškas knygas, kurias įsigi- 
ja kioske, po bažnyčia, šv. Ka
zimiero parapijoj. Kioskas yra 
gavęs daug naujų knygų. '

teringa, kad šis choras susior
ganizavo vienus metus aukščiau, 
negu šv. Kazimiero parapija. 
Choras buvo suorganizuotas dau
giausia Br. Starkienės pastango
mis. Dabar jį veda muzikas A. 
Skridulis.

— Lietuvių tautinių šokių gru
pė, suorganizuota ir vedama Liu
cijos Zaikienės, gavo kvietimą 
pildyti programą Palm Springs 
indėnų ir meksikiečių didžiulėje 
šventėje, kurią jau kelinti metai 
suorganizuoja kun. R. Klumbys, 
indėnų rezervato parapijos kle
bonas. Į šią šventę atvyksta ne
maža Hollywoodo artistų, kurie 
kaip tik šiuo metu atostogauja 
šiltajame Palm Springs.

Worcester, Mass

parapijos 
paminėjo 
pamaldo-

Gražiai pavykęs koncertas
Sekmadienį, lapkričio 26 d., 

vietos lietuviai suruošė koncer
tą Vokietijoj pasilikusiems trem
tiniams paremti. Koncerte daly
vavo solistai J. Krištolaitytė ir 
St. Liepas, kuriems akompana
vo Jer. Kačinskas. Programoj 
buvo išpildyta liaudies ir klasi
nės dainos bei operų arijos. Link
smąją dalį atliko dramos akto
rius Vitalis Žukauskas. Koncer
tas praėjo su didelius pasiseki
mu. Jį paminėjo ir vietos ame
rikiečių spauda. Salė buvo pilnus 
tėlė vietos lietuvių, kurie skirs
tėsi koncertu labai patenkinti.

Los Angeles, Calif

Hartford, Conn.
Gražiai pavykusi lietuvių 

mokytojų konferencija
Lapkričio 26 dieną Hartforde, 

Conn., įvyko Connecticuto vals
tijos lietuvių mokytojų konfe
rencija. Ji buvo sušaukta Pas. 
Liet. Bendruomenės Connecticu
to Valstijos Laikinojo Komiteto.

Organizacinės komisijos var
du konferenciją ' pradė jd' ’Juozas 
Giedraitis. Prezidiuman buvo pa
kviesti p. p. Skrupskelienė, Bal
čiūnas ir Bernotas. Mokytojų 
atstovų buvo iš visų svarbesnių
jų šios valstijos kolonijų. Nema
žą dalyvių skaičių sudarė lietu
vės seselės, jau nuo seniau dir
bančios mokyklinį darbą šiame 
krašte. Jų gyvas įsijungimas į 
konferencijos darbus ir dalyva
vimas diskusijose konferencijai 
davė daug naudingos praktiškos 
medžiagos, o nuoširdi konferen
cijos nuotaika leido atvirai ir 
sėkmingai nagrinėti svarbiąsias 
lituanistinio švietimo problemas.

J3azė plačioms diskusijoms bu
vo Pr. Naujokaičio, atvykusio iš 
New Yorko, referatas lituanis
tinio švietimo reikalu ir po to 
sekę pranešimai iš vietų. Buvo 
pabrėžta, kad svarbiausioji lie
tuviškoji problema Amerikos 
lietuviams yra priaugančios kar
tos išugdymas tikrais lietuviais. 
Buvo paliesti visi ugdomieji veik
sniai, kaip šeima, organizacijos, 
kultūrinės institucijos, bet pla
čiausiai sustota tie's mokyklinė
mis problemomis, lituanistinio 
švietimo sunkumais ir kliūtimis. 
Liesta taip pat net visiškai prak- 
aiški metodiniai bei didaktiniai 
momentai.

Svarbiausieji konferencijos 
nutarimai bus netrukus spaudoj 
paskelbti rezoliucijų forma. To
limesniam lituanistinio švietimo 
organizavimui ir derinimui iš
rinktas penkių asmenų komite
tas, į kurį įeina trys seselės, jau 
daug metų dirbančios tą darbą 
šioje šalyje, ir du mokytojai 
tremtiniai.

Iš šioje konferencijoje susida
riusios nuoširdžios nuotaikos ir 

. labai aktyvaus įsijungimo į dis
kusijas ir tremtinių mokytojų 
bei kitų tam darbui artimų as
menų, o svarbiausia — jau nuo 
seno tą darbą dirbančių moky
tojų seselių — galima daryti iš
vadas, kad, šitokiu keliu einant, 
lituanistinio švietimo srityje bus 
galima sulaukti tikrai gražaus 
organizuoto darbo ir puikių vai
sių.

— Šv. Kazimiero parapijos 
koncertas, įvykęs lapkričio 19 d., 
savo programos įvairumu suža
vėjo publiką. Be lietuvių stiprių 
meninių pajėgų — parapijos cho
ro ir tautinių šokių grupės — 
dar dalyvavo Latvių Operos so
listas Kaktinš, kuris dabar Kali
fornijoje gyvena. Jis padainavo 
arijas iš operų, taip pat latvių 
ir lietuvių liaudies dainų.

— ALT Los Angeles skyrius 
praeitame susirinkime numatė 
steigti Tarybos skyrius kituose 
Kalifornijos miestuose. Kitais 
metais planuojama sušaukti * vi
sų Kalifornijos lietuvių konfe
renciją. Tarybos skyriui šiais 
metais pirmininkauja J. Mileris.

— Dailininkas Povilas P. Pu
zinas, kurio paveikslai buvo iš
statyti miesto meno parodoje, 
komisijos buvo suteikta antroji 
premija už kūrinį “Tremtinė”, 
o lankytojų balsavimu jis laimė
jo pirmąją premiją ir titulą ge
riausias 1950 m. piešiniys”. P. 
P. Puzinas yra “Lietuvių Žinių” 
meno dalies redaktorius.

— Šv. Kazimiero parapijos 
choras, kuris dabar švenčia 10 
m. sukaktį, sausio 7 d. pastatys 
operetę “Viengungiai”. Charak-

NEĮTIKINA DĖSTYTOJAI
Lietuvos gyventojų dauguma 

įpareigoti vakarais lankyti viso
kius politinius kursus, kuriuose 
aiškinama kompartijos istorija 
ir nurodoma, ką davė tarybų 
valdžia Lietuvos darbo žmogui. 
Suprantama, kad tuos mokslus 
dėstyti nelengva. Net maskviniai 
lektoriai nevisada pataiko pagal 
liniją ir būva apkaltinti Stalino 
mokslo iškreipimu. To pasekmės 
žinomos. “Tieąa” (1950.9.3.) nu
rodo, kad vien Kauno marksis
tiniame “universitete” per me
tus 5 kartus pasikeitė lektoriai. 
Tas pats laikraštis pažymi, kad 
Kaune ir Klaipėdoje toki kursai 
vyksta labai sunkiai. Daug lek
torių nesugeba savo darbo. “Iš 
128 propagandininkų Kaune kur
sus lanko tik 25 - 30 procentų 
klausytojų. Kaune ir Klaipėdoje 
padaryta klaidų parenkant dės
tytojų kadrus.Tik todėl skaito
mos dėstytojų paskaitos nevisuo- 
met buvo aukšto politinio - idėji
nio lygio.”

Partinio švietimo padėtis, pri
mena “Tiesa”, esanti labai ap
verktina: Įsišaknija tokios bol
ševikiniam darbo stiliui svetimos 
negerovės, kaip neprincipišku- 
mas, vertelgiškumas...”

ELTA ĮGALIOTA PRANEŠTI
1) Kad lietuvių vadovaujan

tieji sluoksniai, iš spaudos paty
rę,'jog į lenkų gen. Anderso su
darinėjamus karių sąrašus esą 
kviečiami ir lietuviai kariai, lai
ko šios rūšies verbavimą lietu
vių tautos interesams nenau
dingą.

2) Dėl gaunamų pasiteiravi
mų, ar spaudos žinia apie ta
riamą lietuvių karininkų grupės 
iniciatyvą lietuvių ginkluotų pa
jėgų reikalu atatinka tiesą ir ar 
tai daroma VLIKui pritarus, 
kad tuo klausimu nei pritarimo 
nei pavedimo kam nors JV ar 
Kanadoj VLIKas neturėjo rei
kalo duoti; jis turi savo tam 
reikalui organus ir kada reikės, 
jie imsis iniciatyvos.

Balfo rinkliava New Yorke pasibaigė
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

šalpos Fondo rinkliava New 
Yorke tęsėsi nuo spalių 27 d. iki 
lapkričio 11 d. Aukos buvo ren
kamos dėžutėmis ir aukų lapais, 
o taip pat kai kurie aukotojai 
vajaus proga, negalėdami asme
niškai aukų įteikti, atsiuntė sa
vo aukas paštu. Rinkliavoje da
lyvavo 748 rinkėjai-jos. Viso 
surinkta $9,592.26. Daugiausia 
aukų surinko Kazys Kundrotas
— $200.00. Stambiausias aukas
— po 500 dol. šio vajaus proga 
atsiuntė J. E. Brooklyno Vysku
pas Thomas E. Molloy ir Amal
gamated Clothing Workers of 
America Unijos lokalas Nr. 54.

Rinkliavoje veikė 15 postų, 
kurie verbavo rinkėjus, išdavi
nėjo dėžutes, o taip priiminėjo 
surinktas aukas.

Rinkliavos komitetas, pagal 
postus, skelbia rinkėjų ir auka
vusių aukų lapais bei betarpiai 
atsiuntusių aukas pavardes, no
rėdamas supažindinti visuomenę 
su tais asmenimis, kurių dėka 
lietuvių šalpos ir imigracijos rei
kalams surinkta ši didelė pinigų 
suma:

natauskięnė — 49.40; Jieva La- 
šaitė — 43.63; Rožė Kundrotas
— 36.84; Justina Klant—35.87; 
Vita Simonąitienė — 35.64; 
Rozalija Pankevičienė — 35.13; 
Marija fjidžiunaitė — 31.86; 
Marija Volskienė — 31.11; 
Birutė Gintautąitė — 29.24; 
Magdė Brangaitienė — .25.94; 
Viktoras Petraitis — 23.19; Pe
tronėlė Stravinskienę —22.57; 
Emilija Vaišnoraitė — 20.01; Ve
ronika Lakickienė — 19.19; Ur
šulė Jahušienė — 18.08; Dr. Ze
nonas Prūsas — 18.00; Juozas 
Kundrotas — 17.34; Barbora 
Adomaitienė — 16.40; Magdė 
Pulokienė — 16.00; Uršulė Sas
nauskaitė — 15.01; Danutė Nu- 
tautaitė — 14.53; Angelų Kara
lienės Parapijos Koncerte — 
14.10; Jonas Kuodis — 12.27; 
Apelė Butkus —12.04; Ann Ross
— 11.66; Ona Ragelienė — 
11.29; Lukas — 10.22; Lietuvių 
Atletų Klubas — 10.20; Marcelė 
Vizbaras — 9.55; Jonas Vilutis
— 9.39; "Česlava Brokaitė — 
8.75; Adelė Poderis — 8.34; 
Ona Ginkus — 8.06; Birutė An- 
druškevičiįitė — 7.41; Kotryna 
Martinaitienė — 7.25; Elena 
Budrik — 6.74; Julija Taft — 
5.97; Romualdas Kisielius — 
5.?6; Stasys Lukas — 5.36; 
Ona Dulkytė — 5.16.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ f. k. i —' UKRAI
NIAN AMERICAN — 6:3 (3:1) •’/*«

Padėkos dienos popietis su
traukė didelį būrį žiūrovų, kurių 
tarpe buvo nemažas skaičius 
New Yorko Futbolo Klubų va
dovybės žmonių su DAFB pir
mininku Harry Kraus priešaky. 
Šį kartą Lietuvių F. K. susitiko 
su Ukrainian American vienetu, 
kuris priklauso National League, 
draugiškose rungtynėse.

Nuo pat pradžios iki pabaigos 
rungtynės pasižymėjo savo di
dele sparta ir gražiu iš abiejų 
pusių komandiniu žaidimu. Kaip 
DAFB pirmininkas pareiškė, 
Lietuvių F. K. žaidžia gražų, 
europieŲšką, išlygintą ir garbin
gą futbolo žaidimą, gi savo vie
neto stiprumu tikriausiai prilyg
sta geriausioms DAFB aukščiau
sios ligos komandoms. Lietuvių 
vieneto žaidimas buvo daug ge
resnis negu ukrainiečių ir laimė
jimas pelnytas. Tokie svetimųjų 
futbolo žiūrovų pareiškimai tu
rėtų įtikinti ir pesimistiškiausią 
lietuvį žiūrovą, kad šis vienetas 
tikrai yra vertas būti vispusiš
kai remiamas ir visomis išgalė
mis palaikomas.

Lietuviai žaidė savo nuolati
niame sąstate, pakeitus kai ku
riuos žaidikus (vartuose Bag
donas — žinomas kaip krepši
ninkas) ir leidus “prieaugliui” 
(Kligiui I ir Gricevičiui) pasi
reikšti. Įvarčių autoriai vis dėlto 
buvo nuolatiniai “golamušiai”: 
Kalašinskas — 3“ Jokūbaitis, 
Sabaliauskas ir Steponavičius 
po 1.

Priešžaismy susitiko Lietuvių 
F. K. “B” ir Ukrainian Amer
ican “B”. šis susitikimas baigė
si 0:0. f j'.ii:-

Alg., Labutis, Bagdziunas, Dauk
ša. Įvarčių autoriai: Kligys II — 
(2), Gricevičius (1), Birutis (1), 
Ošlapas (4), Daukša (2) ir La
butis (1)..

Šios rungtynės buvo B klasės 
pirmenybių rungtynės, kur Lie
tuviai “B” eina be pralaimėji
mo. Taigi sėkmės jauniesiems!

*. * ■*

šeštadieniais, 4:45 5:30 p. P-

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

JOK. J. STUKAS, Dir.
1264 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

LIETUVIŲ F. K. — CALABRIA 
S. C., NEW ROCŲELLE 6:1 

(3:0),
Nuo audros smarkiai. nuken- 

tėjusiame Arctic OMaTstadione, 
vieną valandą po riūstatyto lai
ko (priešininko kaltė) Lietuviai 
sudorojo draugiškose rungtynė
se Calabria S. C. 6:1. Rungtynės 
nepasižymėjo aukštu lygius, nors 
keletas Lietuvių derinių ir buvo 
pasigėrėtinų. Pirmasis kėlinys 
baigėsi 3:0, Adomavičiaus 2 ir 
Kalašinsko 1 įvarčiais. Antro 
kėlinio pradžioj priešininkui pa
siseka pasiekti įvarčio, bet Ado
mavičius, Kalašinskas ir Gražys 
užfiksavo rungtynių pasekmę 
6:1.

Priešžaismyje Lietuvių B vie
netas susitiko su Schwaben B ir 
“senių” pavyzdžiu, atskaitė prie
šininkui net 11 įvarčių. Antrame 
vienete žaidė: Šimkus; Kubilius, 
Kiveris; Kligys II, Gricevičius, 
Kligys I; Birutis Alg., Ošlapas

Dvasinių aukų rinkimo laikas 
pratęstas

Šv. Metų Komitetas Lietu
viams Priimti Romoje džiaugiasi 
gyvu atsiliepimu į jo kreipimąsi 
gausiai iš visų kraštų plaukian
čiomis maldomis ir dvasinėmis 
aukomis už šv. Tėvą ir šv. Metų 
intencijomis.

Maldų ir dvasinių aukų rinki
mo laikas pratęsiamas iki gruo
džio mėn. 10 d,, kad galėtų jas 
prisiųsti ir tie, kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių iki šiol 
to padaryti nesuspėjo. Aukos 
siunčiamos per jas organizavu
sius kiekviename krašte arba 
tiesiog Komitetui .adresu: kun. 
V. Balčiūnas, Via Ųasglmonfer- 
rato 20,' Italia. £„.

------------ nrrr
-V. BACEVIČIAUS MUZIKOS 

KLUBO KONCERTAS
Prof. V. Bacevičiaus Muzikos 

Klubą 25 iš eilės koncertas įvyks 
Barbizon-Plaza Salon de Muzi- 
que 101 West 58th,St (fith Avė. 
kampas) New York City, gruo
džio 6 d. 8:30 val. /vak.. Progra
moj dalyvaus pianįste Jean Ko
erner, liet, sopranas Florence 
Korsak, tenoras E. Ravėll ir lat
vių smuikininkė N, Auzin

ŠĮ SEKMADIENĮ ...
Didelis susidomėjimas futbolo 

sluoksniuose skiriamas Lietuvių 
F. K. — German Hungerians su
sitikimui, kuris įvyks š. m. gruo
džio mėn. 3 d. 14:30 vai. Metro
politan Ovai, šios rungtynės ža
da būti Lietuvių F. K. geriausiu 
šio sezono pasirodymu prieš 
DAFB aukščiausios ligos pirme
nybių tabelės 1-mosios vietos 
atstovą.

Į rungtynes vykti Metropoli
tan Avė. autobusu iki Andrews 
ar Arnold Sts.

KREPŠINIS, 
šeštadienį, gruodžio mėn.ši

2 d. 7:45 vai. vak., YMCA East
ern District salėje įvyks LAK. 
II — St. Johns krepšinio (pirme
nybių) rungtynės. Šiuo tarpu 
LAK II vienetas stovi pirmoje 
vietoje (iš 10 komandų).

* *
ŠACHMATININKAI PRA

DEDA SEZONĄ
Gruodžio mėn. 10 d. 14 vai. 

Lietuvių Atletų Klubo šachmatų 
sekcijos iniciatyva rengiamas 
New Yorko ir apylinkių šach
matų žaibo turnyras. Šiame tur
nyre sutiko dalyvauti p. p. Re- 
pečka, Vilpišauskas, Staknys, 
Galminas ir kt.

Gruodžio' mėn. 17 d., 14 vai. 
žaibo turnyro nugalėtojas bus 
pakviestas duoti simultaną.

Sausių mėn. pradžioje LĄK. 
šachmatų sekcija numato pra
vesti New Yorito ir apylinkių 
lietuvių šachmatininkų pirmeny
bes.

LAK. šachmatų sekcijos va
dovybė prašo dalyvius, turinčius 
šachmatus, juos atsinešti.

Svarstomas klausimas pada
ryti tarpmiestines New Yorkas 
— Bostonas šachmatų rungty
nes.

Visos šachmatų rungtynės į- 
vyks Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Market 2-5172

A.

Matthew A. Biiyus;
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

B
Tel. POPlar 4110

S.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vemon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems sutelkiama, 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitčs dieną ir naktį

—®

• ; S-14M
:: F. GRAŽYS ir SfiNUS H 

KONTRAKTOBIAI
• > Atilok* marinių mubu Ifc ! i 
5 lyginimą, *iaateri»vtm«, Hlcatr ; •

[ rių eomentartm* Ir kt. darbu* ,,
SM MAVJEB 8T, 

MtOOKLnr t, M. T.

i SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
I Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Vaistvbėse ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 

l ekspertiskai 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 sj patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užęubežyje.

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
UI Ainslie Street < Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V 4-3049

Brooklyn o Lietuviai Gydytojai

t

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS: 4
8—10 ryto n
1—2 po pietų į
6—8 vakare 7

Šventsdienlai s susitarus 1

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen ’*-•888 «
VALANDOS: ffl
0—12 ryte f)
1—8 vakare (J

Penktadieniais uždaryta V

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Pel. EVergreen 7-4335 Pel. STagg 2-5043

''Stephen Aromiskis1
Į i (Armakauskas) i
SS ■ 1

Graborius—Balsamuotojas ]

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

"t?

Pel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

h.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.Ona Sijevičienė—$63.42; Pau- 
lyna Šerienė$50.21; Ona Pą-

ANGELŲ KARALIENĖS PAR. 
BROOKLYNE POSTAS:

________/■ V"!
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Gruodžio 1, 1950

VIETOS ŽINIOS j
Angelų Karalienės 

Parapija
— Sekmadienį buvo Amžinojo 

Rožančiaus Draugijos susirinki
mas, kuriame buvo aptarta daug 
svarbių klausimų.

Be to, kun. Pikturnai papra
šius, susirinkimo dalyvės sudėjo 
13 dolerių Vokietijoje vargstan
tiems lietuviams padėti.

— Gruodžio 3 d. 5 vai. po 
pietų parapijos .salėje lietuviai 
legionieriai rengia Lietuvos Ka
riuomenės paminėjimą. Paskaitą 
skaitys gen. St. Pundzevičius. 
Bus įdomi meninė programa.

— Gruodžio 10 d. 5 vai. po 
pietų, Angelų Karalienės para
pijos salėje (So. 4th ir Roebling 
gatvių kampas) šaukiamas trem
tinių draugijos susirinkimas. Bus 
svarstoma eilė svarbių klausimų.

— Paskutiniame Lietuvių 
Tremtinių Draugijos valdybos 
posėdyje buvo svarstomas Vo
kietijoj Diepholze veikiančios 
lietuvių gimnazijos vadovybės 
prašymas paremti vienintelę lie
tuvišką gimnaziją tremtyje. Nu
tarta atskiru atsišaukimu kreip
tis į Amerikos lietuvius, prašant 
į tą gimnazijos vadovybės prašy
mą atkreipti dėmesį. New Yorke 
draugija pati pasiryžusi organi
zuoti tai gimnazijai pagalbą.

Taip pat nutarta pasveikinti 
jo dešimties metų sukakties pro
ga “Čiurlionio” ansamblį.

Apreiškimo Parapija
Sekmadienį, lapkričio 26 d., 

baigėsi parapijos metinis baza- 
ras. Paskutinį vakarą žmonių 
buvo priėję nemaža. Visi nekan
triai laukė didžiųjų daiktų lai
mėjimo paskelbimo. 9 vai. paaiš
kėjo, kad televizijos aparatą lai
mėjo Vita Liceta, 335 Cleveland 
St., Brooklyn, N. Y., bilieto Nr. 
349; sidabrinių šaukštų, peilių ir 
šakučių servyzą Alexis Pisarid, 
195 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
bil. Nr. 5084 ir Toastmaster — 
Anelė Ragažinskaitė, 346 Metro
politan Ave., Brooklyn, N. Y., 
bil. Nr. 16585.

— šeštadienį Kazimieras ir 
Elvyra Katelė pakrikštijo sūnų 
vardu Jurgis-Vytautas.

— Delegatėmis į New Yorko 
ir New Jersey apskrities Moterų 
Sąjungos suvažiavimą, kuris į- 
vyks Angelų Karalienės parap. 
patalpose gruodžio 10 d., Mot. 
Sąjungos 29 kuopa išrinko V. 
Gaigalienę, O. Dobrovolskienę, 
U. Cižauskienę iy M. Kaukarienę.

Susirinkime nutarta nupirkti 
už $100 “Amerikos” namo Šerą 
ir “Amerikos” savaitraščio rei
kalams paaukoti $50.

Koresp. I. Razmantienė

PADĖKA
Lietuvių šeštadieninės mokyk

los Brooklyne tėvų komitetas vi
siems padėjusiems suruošti lap
kričio 12 d. mokyklos pobūvį— 
koncertą bei į jį atsilankiusiems 
ir tuo parėmusiems mokyklos 
išlaikymą reiškia nuoširdžią pa
dėką. 1

Ypatinga padėka tenka Ap
reiškimo parap. kleb. kun. N. 
Pakalniui už leidimą nemokamai 
pasinaudoti sale ir visokeriopą 
paramą, rengiant tą vakarą, 
Liet. Operos solistams p. V. Jo- 
nuškaitei ir p. V. Ivanauskui, ne
mokamai išpildžiusiems koncer
tinę programą, pian. A. Mrozins- 
kui “Aitvarų” kvartetui,- Lie 
tuvos Dramos aktoriui K. Vasi
liauskui, gražiai pravedusiam 
vakaro programą, p. J. Narvy
dui už atspausdinimą savo lėšo
mis pakvietimų ir biznieriams 
Vikrikui, Nobaraį ir. Vaitkui, Ši- 
manskui ir Mitchell ir “Varpo” 
kepyklos savininkui Balčiūnui 
parėmusiems pobūvį produktais.

Ta proga mokyklą parėmė 
piniginėmis aukomis Dr. A. Skė
rys — 10 dol., J. Narvydas, V. 
Černienė, kan. J. Meškauskas ir 
kun. Demikis — po 5 dol., p. X 
3 dol.,' A. Naujokaitis ir du kiti 
asmens, nepažymėję savo pavar
džių, — po 3 dol., Bartkevičius, 
Gudaitis, Vaitkus, Dulkė, Pečiu- 
kaitienė, Andrius, Pusnikas, 
Bubnelis, Vyšnius ir Raižytė — 
po 1 dol., Alksnienė 50 centų ir 
per Šileikienę 1,47 dol. Visiems 
už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Tėvų Komitetas

šeštadieninės Lietuvių Mokyk
los tėvų susirinkimas 

šaukiamas ateinantį sekmadienį 
(gruodžio 3 d.) 12,30 vai. Ap
reiškimo parapijos mokykloje. 
Tėvai prašomi būtinai dalyvauti.

Maspetho Žinios
— Prel. J. Balkūnas per Ra

dio WWRL — Cardinal Mind- 
zenty Hour, gruodžio 6 d. 10:30 
vai. vakare kalbės (anglų kalba) 
apie dabartinę Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje.

— Kun. Vaclovas Paulauskas 
išvyko į Lawrence, Mass., pas 
kun. P. Jurą vikariauti, o kun. 
Andrius Senkus paskirtas į Holy 
Innocents parapiją New Yorke, 
kun. Jonas Ruokas išvyko apsi
gyventi nuolatiniai į Albany vys
kupiją.

— Šiomis dienomis iš Romos 
atskrido dvi lietuvaitės seselės 
benediktinės, Alfonsą Edintaitė 
ir Rafaela Simonytė. Jos vyks 
į Minot, N. D., kur nuolatinai ap
gyvens benediktinių vienuolyne.

— Nekalto Prasidėjimo šven
tėje Šv. Mišios bus laikomos 6, 
7, 8, 9, 10 ir 12 vai.

— Drabužių vajus Padėkos 
Savaitėje praėjo gana sėkmingai. 
Jis baigėsi tik lapkričio 30 d.

— Praeitą sekmadienį Rožan
čiaus draugijos laimėjimų vaka
ras puikiai pavyko. Publikos bu
vo pilna šalė. Buvo daug ir gra
žių dovanų, kurias suaukojo 
draugijos narės. Nuoširdus joms 
už tai ačiū.

Mėnesinis draugijos susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 
3 d., po mišparų.

— Moterų Sąjungos 30 kuopa 
gruodžio 10 d., sekmadienį, po 
mišparų ruošia laimėjimų vaka
rą.

Metinis narių susirinkimas į- 
vyks pirmadienio vakare, gruo
džio 11 d., po Novenos pamaldų.

— Maspetho draugijos jau 
ruošiasi “Amerikos” bazarui, 
kuriam jau išrinko ir darbuoto- 
ju$. Taip pat jau išrinko atsto
vus ir į katalikų seimelį. Alto
riaus ir tretininkių draugijos 
ruošiasi visus svečius maloniai 
priimti ir pavaišinti skaniais už
kandžiais. O. P.

Trumpai iš visur
• Kun. Jonas Kinta, Paterso- 

no lietuvių klebonas, išrinktas 
Kunigų Vienybės rytų provinci
jos pirmininku.

• Violeta Yčaitė išvyko į Vo
kietiją Amerikos kariuomenės 
knygininkės pareigoms.

• Joana Vaičiulaitienė iš 
Scrantono kelioms dienoms bu
vo atvykusi į New Yorką.

• Iz. Kovaitė-Vileitienė su sa
vo vyru iš Vokietijos grįžo į 
JAV.

• BALFo 5 seimo bankietas 
įvyks1 sausio 6 d. New Yorker 
viešbutyje. Bilietų galima gauti 
ir “Amerikoje”

• BALFo, “Tag Day” Komi
tetas lapkričio 28 d. turėjo savo 
apyskaitinį posėdį ir baigė savo 
darbą.

• Jonas Stasilionis, Harrison- 
Kearny, N. J., ilgametis katali
kų veikėjas jau trečias mėnuo 
sunkiai serga. Lapkričio 26 d. 
jis išvyki operacijai į New Jer
sey Orthopedic Hospital, 179 
Lincoln Ave., Orange, N. J., kur 
išbus 2-3 savaites. Jo kambario 
numeris 205, lankymo valandos 
3-4 po pietų.

• M. Tamašauskienė, gyv. 62- 
32 60 Avė., Maspeth, L. L, N. Y., 
sunkiai susirgusi gydosi ligoni
nėje Jamaicoje.

• Dramos aktorius V. Žukaus
kas ateinantį šeštadienį .vyksta 
į Rochester, N. Y., dalyvauti H. 
žemelio vedamos radijo valan
dėlės ruošiamam koncerte. Taip 
pat pakviestas artimoj ateity 
dalyvauti koncertuose Brockto- 
ne, Philadelphijoj, Clevelande ir 
Bostone.

• Antanas Staknys iš Fan
wood, N. J. gruodžio mėn. pra
džioje išvyksta į Europą šven
tųjų Metų proga aplankyti Ro
mą, o vėliau svečiuosis keletą 
mėnesių pas savo dukterį, Da
nutę Staknytę, kuri tarnauja 
Amerikos Ekonominės Delega
cijos būstinėje, Ženevoje.

• Gausios Staknių šeimos jau
niausias narys Kęstutis išvyksta 
šiomis dienomis į Amerikos lai
vyną. Tai septintasis šios šeimos 
narys, atliekantis Jungtinėse 
Valstybėse karinę pareigą.

MOKSLEIVIAI ATEITININ
KAI VEIKIA

Lapkričio 18 d. Angelų Kara
lienės parap. patalpose įvyko 
gausus New Yorko moksleivių 
ateitininkų susirinkimas, kuria
me įdomią paskaitą skaitė kuo
pos globėjas P. Grušauskas. Taip 
pat nusistatyta darbo programa 
būreliuose ir išrinkta nauja kuo
pos valdyba bei atstovas į New 
Yorko lietuvių katalikų seimelį.

Norį įstoti į New Yorko moks
leivių ateitininkų kuopą prašomi 
kreiptis į kuopos sekretorę D. 
Aleksandravičiūtę , 804 Macon 
St., Brooklyn, N. Y. “

R. A.

I. MOTEKAITIENĖS IR J. RA- 
JAUSKAITES KONCERTAS 

CARNEGIE HALL
Praėjusį sekmadienį Carnegie 

Recital Hall gražiai praėjo I. 
Motekaitienės ir J. Rajauskaitės 
koncertas. I. Motekaitienė iš lie
tuvių kompozitorių padainavo 
V. K. Banaičio, A. Račiūno ir 
V. Jakubėno kompozicijų, o iš 
svetimųjų R. Wagnerio, F. Schu- 
berto, R. Strauso, L. Beethove- 
no, F. Lisztb, J. Massenet, O. 
Respighi ir Leoncavallo kūrinių. 
Svetimųjų autorių kūrinius dai
nininkė atliko italų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis.

Pianistė J. Rajauskaitė su di
deliu pasisekimu paskambino 
M. K. Čiurlionio, J. Brahmso, 
F. Chopino, S. Rachmaninovo ir 
F. Liszto kūrinius.

Koncertas buvo aukšto meni
nio lygio ir klausytojams paliko 
malonaus įspūdžio. Tenka tik 
apgailestauti, kad jis buvo su
rengtas tuo laiku, kada vyko ir 
eilė kitų parengimų. Dėl to ne 
visi ir norėjusieji galėjo jame 
dalyvauti, tad publikos nesusi
rinko tiek, kiek būtų galėję būti 
kitu atveju.'1

A. P.

:: SPALVUOTOS LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS I

ATVIRUTES |
;; 16 atviručių su vokais $2.20 vertės tik už 1.00 *

Gražiausi religiniai, tautiniai ir gamtos vaizdeliai, žy- * 
miausių Lietuvos ir Amerikos menininkų piešti. t

;; Krautuvininkams ir pavieniams asmenims urmu perkant + 
į! didelė nuolaida. į
•« • • T
• i Siųskit užsakymus ' Į

:: Juozas Ginkus t
;; 495 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. t
:: Tel. E. V. 4-9293 t

IŠ P.MAS CENTRO VALDY
BOS VEIKLOS

Pasaulio Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos Centro Valdyboje 
paskutiniu metu įvyko pasikeiti
mų. Kai kuriems valdybos na
riams laikinai iš pareigų pasi
traukus, buvo kooptuoti nauji 
asmenys, ir dabar pilnas P.MAS 
C V sąstatas yra toks: Sąjungos 
Dvasios Vadas — Tėvas Tomas 
Žiūraitis, O. P.; jo adresas: P. O. 
Box 592, Metuchen, N. J.; pir
mininkas — Juozas Baužinskas, 
17 St. John’s Rd. Ridgewood 27, 
N. Y., vicepirmininkas ir soc. 
reikalų vedėjas —• Vytautas Vy
gantas, sekretoriai — Galina 
Macelytė ir Vytautas Vebeliūnas, 
iždininkas — Pranas Grušaus- 
kas, mergaičių skyriaus vedėja 
— Ceslava Šidlauskaitė, 159 Bo
wen St., So. Boston, Mass.

Buvusioji Centro Valdyba dau
giausia dėmesio kreipė į “Atei
ties” atgaivinimą ir leidimą nau
jose sąlygose, užmezgė ryšius su 
visame pasauly besikuriančiomis 
moksl. at-kų kuopomis, rūpinosi 
socialine parama likusiems Vo
kietijoje moksleiviams, surengė 
vasaros stovyklą. Naujosios val
dybos laukia nemažesni uždavi
niai. Reikalinga organizuoti nau
jas moksleivių at-kų kuopas, y- 
pač jaunesniųjų, kurios duotų 
visai at-kų organizacijai prieau
glį, paruošti naują statutą bei 
veikimo programas. Jose ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas į 
lituanistikos dalykus. Ateinančią 
vasarą vėl numatoma surengti 
didelę moksl. at-kų vasaros sto
vyklą J. A. V-bėse. Gi “Atei
ties” ir kitokios at-kiškos spau
dos leidimas užims taip pat vie
ną svarbiausių darbo sričių. To
dėl naujoji P MAS Centro Val
dyba maloniai prašo visus atei
tininkų bičiulius, ir ypatingai pa
čius mieluosius moksleivius pa
dėti jos darbui malda bei mora
line ir materialine paramą.

, P.MASCV :

TREMTINIŲ KALENDORIUS
Vienintelis lietuvių laikraštis 

Vokietijoje “Tremtis” išleido ki
šeninį tremtinio kalendorių 1951- 
2 metams. ,jąme yra Lietuvos 
atstovybių ir, konsulatų bei įvai
rių pasaulio lietuvių įstaigų adre
sai, katalikiškieji ir tautiniai var
dai, geografinės žinios ir kt. šį 
kalendorių Amerikoje platina 
Lietuvių Spaudos Centras “Ga
bija” (340 Union Ave., Brooklyn 
11, N. Y.). Prisiuntusiems 25 
centus (galima ir smulkiais paš
to ženklais) kalendorius išsiun
čiamas paštu.

LIET. AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBO VAKARIENE

Liet. Amerikos Piliečių Klu
bas, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y., gruodžio 31. d. 8:30 vai. 
vakaro ruošia savo metinę va
karienę, kurioje dalyvauti kvie
čia visus New Yorko ir jo apy
linkės lietuvius. Bus skanių val
gių, gėrimų ir šokiai. Įėjimas 
$4. Bilietus galima gauti Klube 
pas biznio vedėją J. Zakarauską, 
A. Deikų bei kitus darbininkus 
ir pas komisijos narius — J. Ste
ponaitį, V. Brazaitį, V. Baukų, 
K. Kreivėną, J. Pauliukonį, adv. 
S. Zubavičių ir A. Baciušką.

STAIGA MIRĖ J. STEPONA
VIČIUS

Atėjęs į darbą į Matulio-Vai- 
ginio siuvyklą staiga nuo širdies 
smūgio mirė Jonas Steponavi
čius, gyv. Brooklyne. Velionis 
buvo apie 60 metų amžiaus.

Prašom atsiimti korespondenciją 
arba pranešti adresus: Irena Bu- 
rokaitė, Onytė Radzevičiūtė, I- 
rena švilpaitė, Anna Leonaus- 
kas, M. J. Rinkevičius.

Patogiausia atsilankyti šešta
dieniais, kai vyksta pamokos 9- 
13 vai. Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose.

Lietuvių šeštadieninė Mo
kykla Brooklyne

Išnuomojami du šviesūs kam
bariai su virtuve

339 Wilson Avenue,
(tarp Linden ir Grove St.) 

Brooklyn 21, N. Y.
Apžiūrėti’galima po 8:30 vai. 

vakarais.

. X *
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Šiij metij 44 Amerikos”

B AZARAS
1 . •

— įvyks —

GRUODŽIO - DECEMBER 16, 17 ir 18, 1950

Atsimainymo Par. Saloje — Perry Ave., Maspellie

Visi 44Amerikos” Bičiuliai prašomi dalyvauti.

RENGIMO KOMISIJA

-.. ..................... ............................................................... _

Aušros Varių Parapijos
RUDENS PAŽARAS

1950 m.

lapkričio-November 28, 29, 30 
gruodžio-Deeember I, 2 ir 3 dienomis 

P A R A I’ I .1 O S S A L Ė J E 
(32 DOMINICK ST., NEW YORK 13, N. Y.) 

Kasdien nuo 6 vai. vak.
Stambiausi išlaimėjimai bus: 

51 metų gamybos televizijos aparatas, 
Automatinė skalbimo mašina, 
Radio aparatas $75,— vertės — bus (raukiami 

paskutinę bazaro dieną.

KALĖDOMS BESIARTINANT
Ruošdami artimiesiems kalė

dines dovanas atsiminkit, kad 
geriausia dovana — lietuviška 
knyga. Dovanodami knygą, Jūs 
kartu remiate ir bendrą visų 
kultūrinį reikalą — liet, knygų 
leidimą. Lietuvių Spaudos Cen
tre Amerikoje “Gabijoje” (340 
Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.) 
rasite visas laisvame pasaulyje 
išleidžiamas liet, knygas. Para
šykite atviruką su adresu, ir 
gausite nemokamai naujausią 
knygų katalogą. “Gabijoje” di
delis pasirinkimas lietuviškų gin
tarų, liaudies meno drožinių, o- 
dos dirbinių, liet, plokštelių ir 
kt.

Artimuosius sveikinkit lietu
viškais atvirukais. “Gabija” iš
leido dail. P. Osmolskio pieštus 
spalvotus tautiniais ir religiniais 
motyvais kalėdinių sveikinimų 
atvirukus. Siųskite $1.00 ir gau
site 15 gražių atvirukų su vokais.

- (49)

DARBININKŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Svarbus Lietuvių Katalikų 
Darbininkų Klubo susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro “Amerikos” pa
talpose 417 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Darbų tvarkoj numatyta 
ir paskaita.

Valdyba

PADĖKA'
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

valdybos sekretorė p. I. Razman
tienė įteikė “Amerikai” tos kuo
pos auką $50.

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
valdybos pirmininkei V. Gaiga
lienei, sekr. I. Razmantienei, vi- 
cepirm. J. Moskevičienei, iždin. 
G. Katilienei, garb, narei O. Do- 
brovolskienei ir visoms 29 kuo
pos sąjungietūms už taip jautrų 
katalikiškos spaudos reikalų su
pratimą nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Redakcija 
ir Administracija

Skelbimas
Išnuomojamas vienas šviesus 

su baldais kambarys
39-41 106th St.,
Brooklyn, N. Y.

(48)

Parduoda
NAMUS, BIZNIUS

Namu ir bizniu pirkinio Ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

245 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
taiso laikrodžius ir juvelinius 

dalykus.
sąžiningai ir nebrangiai.

Darbas atliekamas greitai,

Ent erei 
office t

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
bariu, atskiras, arti jparko, atskirai 
apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesiu kam
bariu, geram stovy — $12,500.

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros įplau
kos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms mūrinis, šviešūs kamba
riai — $10,500.

6 šeimoms mūrinis su dviem Sto
rais, geros įplaukos —u $9,500.

East New York — 2 šeimoms, 11 
kambarių, geram stovy — $6.300.

5 akrai žemės prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio — $3,000.

J. VASTCNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285

i
 iii

Stephen Bredes Jr.|
ADVOKATAS

3 197/Havemeyer Street I 
Brooklyn 11, N. Y. |

i Tel. EVergreen 7-9394 g

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI

Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 
(biznio) gatvėj 2 namai, vienas iš jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščias, štymas. Nėra listo. Turi 
būti parduoti už žemiausią kainą. 
Priežastis — senatvė ir liga.

b. Mūrinis dviem šeimom namas, 
tuščias floras, 14 kambarių, uždaryti 
porčiai, aliejum apšildomas, garažai. 
Lotas 40x100.

Maspeth — Mūrinis namas, 11 kam
barių, dviem šeimom, tuščias floras. 
Atskirai statytas. Gyvenama vieta ir 
beismente. Aliejum apšildomas. Dviem 
karam garažas. Kaina $15,000.

Mes turime visokių namų visose 
miesto dalyse, taipgi ir naujų, ir pri
imam pardavimus.

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

EVergreen 7-1423

J. Kumpi ko
Electro Motorų 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.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO.
Brooklyn 6, N. Y 

PIGIAU, NEGU KADA BUVO 

PARDUODAMA!

895 Broadway,

Televizijos Aparatai 
RCA Vidor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

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

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą ....
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