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KADA VISAME PASAUYJE ĮSIGALĖS 
GARNTUOSIOS LAISVES

Paprastai visuomet gerai in
formuotas britų “The Obser
ver” (Nr. 8332) duoda atsaky
mą į šiuos du ne tik britams, 
bet ir kiekvienam europiečiui 
rūpimus klausimus: 1) kam tas 
milžiniškas amerikiečių ginkla
vimasis ir 2) kas būtų, jei so
vietai, supratę jo reikšmę, ne
laukdami, kol amerikiečiai pa
sieks pačią savo galybės viršū
nę, smogtų tuojau. Laikraštis, 
svarstydamas klausimą, kuri 
valstybė bus galingiausia pasau
lyje kariniu atžvilgiu po poros- 
trejų metų, pažymi, kad be da
bartinės karo tarnybos praplėti
mo, per pastaruosius 3 metus 
(nuo 1950. VII. 1, iki 1953. VI. 
30) JAV atsiginklavimui skiria 
140 milijardų dolerių. Tada atsi
ginklavimas bus baigtas. Jo- rė
muose numatoma skirti JAV są
jungininkams kur kas didesnė 
karinė pagalba nei dabar pagal 
Marshalio planą.

Pasaulis žino, kokių baisių 
skaičių buvo pasiekęs vokiečių 
ginklavimasis prieš 2-jį karą ir 
sovietų — jo metu ir po jo. Ta
čiau visa tai, pažymi dienraštis, 
yra tik niekis, palyginus su tuo, 
kokia apimtimi šio tikslo ėmėsi 
dabar amerikiečiai. Pagal 
bartinę programą JAV yra 
siryžusios per pastaruosius 
metų pasidaryti galingesnės 
gu kitas likusis pasaulis, : 
mus krūvon draugus, 
liuosius ir priešus. Jau vien šiais 
metais amerikiečių gynyba bus 
8 kart didesnė už padidintą bri
tų gynybą, o jų išlaidos gynybos 
reikalams 1950-1953 m. 5 kartus 
prašoks visos Britanijos metines 
gyventojų pajamas. Tik per 1: 
metus amerikiečių suteikta savo 
sąjungininkams karinė parama 
bus didesnė už visą britų biu
džetą.

Tiesa, šiuo metu Rusija turi 
tam tikrą pranašumą Europos ir 
Azijos žemyne. Tačiau toji siftf- 
acija pasibaigs po 18 mėnesių. 
Galimas dalykas, kad ji prama- 
tydama tai, gali ryžtis per tuos 
18 mėn. smogti bet kuriuo metu, 
tačiau tai amerikiečių ginklavi
mą tik dar daugiau pagreitintų. 
Tiesa, atsisakydama agresijos 
Rusija gali išsaugoti savo statu
są kaip nepriklausoma valstybė. 
Tačiau dabar jau niekas jai ne-
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išsaugos tos pozicijos, kurią ji 
buvo užėmusi pasaulyje 1945- 
1950 m. Mintis apie jėgų pusiau
svyrą ir pasaulio pasidalinimą 
tarp 2 didžiųjų priklauso jau 
praeičiai, kai Rusija buvo gink
luota ir JAV neginkluotos. Ru
sija jei nenorės imtis savižudžio 
karo — per porą ar trejetą se
kančių metų iš pirmaeilės galy
bės nusileis tarp antraeilių. JAV 
nenori dominuoti pasaulyje, jos 
tik nori, kad dominuotų Jungtin. 
Tautos ir galiausiai įsigalėtų tip 
principai, kurie numatyti Atlan
to Chartoje, — baigia reikšmin
gas pastabas laikraštis.

Dar preciziškiau savo pasta
bas tuo reikalu formulavo vas. 
26 d. “Newsweek”, žurnalo nuo
mone, Politbiuras atsistoja prieš 
klausimą: “Ką laisvasis pasaulis 
darys, kai atsiginklavimas bus 
baigtas?” Ar mėgins sugniuždy
ti sovietų režimą? Jei Kremlius 
įsitikins, jog plataus masto ka
ras per 5 metus išvengiamas, ga
limas dalykas, jog apsispręs 
smogti dabai-. Tačiau ir šiuo at
veju geriausi amerikiečių stra
tegai sakosi neišmaną, kaip so
vietai galėtų laimėti karą' O ne
atsakingiems spėliotojams arba 
apie reikalą ir nenusivokian
tiems — žurnalas pataria ver
čiau laikyti liežuvį už dantų.

JAV KARIAI BUS MOKOMI 
KOVOTI SU PARTIZANAIS
Vyriausias JAV dalinių Euro

poje vadas gen. Handy pareiškė, 
kad Vokietijoj esantieji JAV da
liniai bus apmokomi, pasinaudo
jant Korėjoj įgytu patyrimu, ko
voti stl partizanais. Kartu Handy 
pažyipėjo, kad neilgai trukus į 
Vokietiją atvyks dar keturios 
JAV divizijos. Mažesni techni
niai daliniai jau yra atvykę. Ge
nerolas taip pat nurodė, jog ga
limas dalykas, kad kai kurie tų 
dalinių apsistos ir anglų zonoje.

ITALIJA JAUČIASI NESAUGI
Sovietų satelitų apsiginklavimas 

sudaro Italijai pavojų.
Italijos vyriausybė atkreipė 

Vakarų dėmesį, kad Sovietų sa
telitai Rumunija, Bulgarija ir 
Vengrija, sulaužydamos taikos 
sutartis, yra padidinusios savo 
karines pajėgas. Tuo Italija ne
tiesioginiu būdu iškėlė jos taikos 
sutarties revizijos klausimą, kad 
galėtų imtis reikiamo apsiginkla
vimo. Italų atstovybė Vašingto
ne Valstybės Departamentui iš
kėlė, jog Italija iš tikrųjų yra 
nubausta, kad laikosi taikos su
tarties. Rumunijai, Vengrijai ir 
Bulgarijai su Sovietų pagalba 
apsiginklavus, padėtis Vidurže
mio jūros srity yra griežtai pasi
keitusi. Užpuolimo atveju Itali
ja, dabartinėmis sąlygomis, ne
pajėgtų savo sienas apginti. Pa
gal taikos sutartį Italija gali tu
rėti tik 185.000 vyrų kariuome
nę, 67.500 tonų laivyną ir 65.000 
policijos.

Valstybės Departamente Ita
lijos pareiškimai laikomi labai 
rimtais, ,bet kartu nurodoma, 
kad klausimui svarstyti dar nė
ra tinkamas laikas. Sovietų sa
telitų neleistinas ginklavimasis 
turėtų būti apsvarstytas keturių 
didžiųjų valstybių konferencijoj. 
Bet paliktas atviras klausimas 
dėl šio dalyko svarstymo, jei. 
ta konferencija nepasisektų.

Iš Korėjos fronto
Pastaroji savaitė Korėjos 

fronte praėjo Jungt. Tautų ka
rinių pajėgų 38 paralelės per
žengimo ženkle. Puolami visų 
rūšių ginklais, panaudojant net 
ir parašiutininkų dalinius, kinų 
komunistai daugiausia be dides
nio pasipriešinimo traukėsi Net 
toks svarbus jų atramos punk
tas kaip Chunchon buvo atiduo
tas be kovos. Užėmę Chunchon, 
Jungt. Tautų kariai rado jame 
visą eilę didelių amunicijos san
dėlių, kas rodo, kad priešas tu-' 
rėjo pasitraukti greičiau, negu 
buvo numatęs. Tai be abejo nu
lėmė labai dideli ligi šiol patirti 
nuostoliai — nuo sausio 25 d-, 
kada Jungt. Tautų pajėgos pra 
dėjo savo naują ofensyvą, kini, 
ir Šiaurės korėjiečių nuostolia 
prašoko 200.000 vyrų. Kokių 
nuostolių ligi šiol priešas yra pa 
tyręs, galima susidaryti vaizdą 
iš JAV penktojo oro laivyno pra 
nešimo apie jo veikią devynių 
karo mėnesių laikotarpy. Per tą 
laiką jo lakūnai užmušė arti 93.- 
000 priešo karių ir sunaikino 
11.000 automašinų, 340 garve
žių, 1700 vagonų, 184.000 gele
žinkelių ir kitų kelių tiltų, apie 
1.000 artilerijos pozicijų, apie 
40.000 pastatų ir 131 lėktuvą. 
Viso laivynas per tą laiką atli
ko 100.000 kovos skridimų. O 
tai visa dar tėra vieno karinio 
junginio veiksmų rezultatas. Per 
tą laiką (ligi kovo 22 d.) ameri
kiečių nuostoliai pasiekė 55.814 
vyrų — 9.379 nukauti, 36.893 
sužeisti ir 9.364 dingę, iš kurių 
apie 110 žinoma, kad yra. pate
kę į-nelaisvę.

ŠI raida nulėmė, kad kovo 24 
d. gen. MacArtliuras galėjo jau 
paskelbti, jog Pietų Korėja nuo 
organizuotų komunistų dalinių 
jau išvalyta,' pačiu metu duo

 

ti ir įsakymą, savo daliniams 
peržengti 38 j elę.

Jungt. Tail pajėgų priartė
jimas prie 38 paralelės pasauly 
sukėlė nem; 
net kai ku 
vis dar tel 
neinant per 
būsią su kinų komunistai susi
tarti dėl karo nutraukimo. Bet 
gen. MacArthųro įsakymu ji jau 
peržengta ir Jungt Tautų pa
jėgos žygiuoja! į Šiaurės Korėją. 
Dar didesnį sambrūzdį sukėlė 
gen. MacArtfiuro pareiškimas, 
kad jis pasiryžęs su komunistų 
karo vadais tartis dėl karo bai
gimo, o taip pat pažymėjimas, 
jog dėl kominiistų nenoro nu
traukti karą Jungt. Tautos galį 
būti priverstos sudaryti antrą 
frontą, puolant pačią Kiniją, kas 
likviduotų komunistų valdžią. 
Tai daug kur buvo palaikyta 
gen. MacArthųro įsikišimu į po
litinę sritį, kuri jam nepriklau
santi, bet vyriausybėms ir Jungt 
Tautoms. Ta prasme padarė pa- 
reišikimą net JAV Valstybės de
partamentas, p ypač sujudo ang
lai. Bet taip pat yra daug bal
sų, kad MacArthurui negalima 
daryti jokio pHfekaišto, nes esąs 
visai normalus dalykas, kad ka
ro vadas reikalauja priešą nu
traukti kovas jf pasiūlo dėl to 
tartis.

Kad dėl šio pareiškimo būtų 
’’ ’ ‘ “ timų, kol
Nėra, žinių,

lažo susidomėjimo ir 
rip'nervingumo, nes 
iėra manančių, kad, 
t$ bararelę, lengviau

AKTUALEJA R. VOKIETIJOS - LEN
KIJOS SIENŲ KLAUSIMAS

Lenkų nacionalistai vis tiesia rankas į svetimas žemes

mėjo, komunistų nepasisekimas 
ir nuostoliai, panaudojant dide
les žmonių mases, priklauso nuo 
to, kad techniniu atžvilgiu jie 
toli yra atsilikę nuo Jungt. Tau
tų pajėgų. Ypač komunistams 
pražūtingas buvo jo užnugario ir 
tiekimo kelių nuolatinis bombar
davimas.

ARGENTINA IŠVYSČIUSI NAUJUS
METODUS ATOMINEI ENER

GIJAI GAMINTI

Peronas jaučiasi įsižeidęs. Užsienis žinią sutinka skeptiškai.
Argentinos prezidentas Pero

nas spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad Argentinai pavykę 
išvystyti naujus metodus atomi
nei energijai gauti. Tuo metodu 
gaunama energija esanti žymiai 
pigesnė ir galima kontroliuoti.

Naujojo metodo išradėjas esąs 
Argentinos pilietybę gavęs aus
tras Ronald Richter, kuris toje 
pat spaudos konferencijoje pa
reiškė jau seniai atominės bom
bos paslaptį atskleidęs, bet Pero
nas įsakęs jų negaminti. Rich
ter taip pat nurodė, kad jo me
todu gaunama atominė energija 
esą galima kontroliuoti ir sustip
rinti arba susilpninti.

Kaip prez. Peronas pažymėjo, 
Argentina stengiasi atominės e- 
nergijos gavimą tiek išvystyti, 
kad ją galima būtų panaudoti 
praktiniams tikslams. Naujuoju 
metodu gauta atominė energija 
būsianti pigesnė už elektrą.

Šis Perono pareiškimas už
sieny sutiktas su nemažu nepa
sitikėjimu. Vokiečių atomo tyri
nėtojai, abu Nobelio premijos 
laureatai, Dr. W. Heisenberg ir 
Dr. O. Hahn pareiškė, jog jie 
netiki, kad Argentina šiuo metu 
ką nors naujo atomo srityje bū
tų atradusi ar išradusi, kas JAV 
tyrinėtojams nebūtų jau seniai 
žinoma. JAV atomo tyrinėtojai 
žinią sutiko gana santūriai ir 
prileidžia, jog galį būti kas ir 
naujo pasiekta, nes Argentinoje 
darbuojasi nemaža vokiečių jį

kad vyriausybės ar Jungt. Tau
tos dėl to būtų pasiruošusios im
tis kokių žygių. Kinų komunis
tai taip pat nieko tuo klausimu 
nepareiškė ir kovų tebetęsia. Iš 
esamų duomenų išrodo, kad jie 
dar nenumato greitu laiku ją 
nutraukti. Indijos min. pirm. 
Nehru vėl bandė palenkti Pei- 
pingo vyriausybę derėtis dėl tai
kos. Bet iš New Delhi praneša
ma, kad tasai jo bandymas vi
sai nepavyko.

italų specialistų. Australijos 
Canbera universiteto profesorius 
M. L. Oliphant pažymėjo, kad 
Argentina iš tikro gali pasidi
džiuoti, jei tai yra jai pavykę, 
kas skelbiama. Bet yra ir bal
sų, kad prieš Amerikos valsty
bių konferenciją Peronas tik no
ri pakelti savo krašto prestyžą, 
kuriam gerokai pakenkė nepri
klausomo “La Prenze” laikraš
čio pasmaugimas. Dėl to tokius 
sensacingus pareiškimus ir pa
daręs.

Tokiais užsienio atsiliepimais 
Peronas jaučiasi aiškiai įžeistas 
ir spaudoje pareiškė, kad jam 
visai nesvarbu, ką užsienis kalba. 
Jis savo pareiškimą padaręs sa
vo krašto žmonėms, kurių nau
dai jis jaučiąsis įpareigotas dirb
ti, o ne užsieniui.

EGIPTAS GIKLUOJASI
Egipto gynybos ministeris 

Mustafa Nasrat įteikė tninisterių 
kabinetui naują Egipto ginklavi
mosi programą. Naujojoj prog
ramoj numatoma penkerių metų 
laikotarpy išleisti ginklavimosi 
reikalams 400 milijonų svarų 
($1.148.000.000).

PRADEDAMAS SVETIMŠALIŲ 
PRIĖMIMAS Į JAV ARMIJĄ
JAV armijos štabas Voiketijoj 

esnčių savo pajėgų vadovybei 
įsakė pradėti priėmimą į JAV 
armiją 2500 pabėgėlių iš anapus 
geležinės uždangos. Tuo reikalu, 
kaip žinome, neseniai buvo pri
imtas specialus įstatymas. Nu
matyti priimti į armiją užsienie
čiai turi būti 18-35 metų am
žiaus ir pasižadėti JAV armijoj 
tarnauti penkerius metus. Baigę 
tarnybą arba šiaip garbingai iš 
armijos paleisti, pilietybės gavi
mo reikalu bus laikomi kaip "le
galiai į JAV atvykę.” Į armiją 
jie priimami savanoriškai ir 
kiekvienas bus rūpestingai ištir
ti, kad tarp priimtųjų nepakliū
tų nepageidaujamų asmenų. 
Taip pat reikalaujama, kad jie 
mokėtų pakankamai anglų kal
bos, kuri reikalinga vykdant ap
mokymą. Priimtieji bus tuojau 
atvežti į JAV, kur bus apmoko
mi ir įjungti į atitinkamus dali
nius.

Ryšium su “4 didžiųjų” pasita
rimais ir galimais susitarimais— 
Rytų Vokietijos žemių ir sienų 
su Lenkija klausimas darosi vėl 
ypačiai aktualus. Nors ne daug 
kas iš lenkų oficialiai drįsta at
sisakyti jiems bolševikų priskir
tųjų sričių į rytus nuo Oderio- 
Neisės linijos, _ bijodami susi
laukti priekaištų iš komunistinių 
elementų, kurie skelbia, tas sie
nas esant “amžinai nustatytas” 
ir dabartinį administracinį pa
dalinimą jau įvykusiu faktu,— 
tačiau daugelis laisvajame pa
saulyje gyvenančių lenkų yra 
kiek kitokios nuomonės: jiems 
kur kas brangesnė senoji prieš
karinė Lenkija, nuo Dauguvos 
ligi Lvovo. Tos nuomonės, atro
do, laikosi ir Londone esanti len
kų egzilinė vyriausybė.

Tam tikra prasme šiuo atžvil
giu būdinga lenkų emigrantų 
Prancūzijoj dienraščio “Norodo- 
wiec” Nr. 249 pareikšta nuomo
nė, kur cituojama vokiečių min. 
Kaizerio pareiškimas dėl Berly
no, Sovietų okupacijos Rytų Vo
kietijos zonoj ir netekimo žmo
nių į rytus nuo Oderio-Neisės 
linijos. Tas sritis laiko Krem
liaus diktatoriai. Tačiau ateis to
kia diena, pažymėjo Kaizeris, 
kada lenkų ir vokiečių tautos 
nustatys pačios savo tikrąsias 
sienas. Tai nuomonei pritaria 
taip pat kancl. Adenaueris. 
Dienraštis pasisako už kiek ki
toniškos krypties paėmimą san
tykiuose su vokiečiais ir ręiškia 
nuomonę, .kad -jei tie santykiai 
būtų buvę kitokie, tai greičiau
sia nebūtų reikėję paaukoti 6 
mil. žmonių ir priedo nustoti ne
priklausomybės. Laikraščio tiki
nimu, ir pats Pilsudskis buvo 
draugiškai vokiečiams nusitei
kęs.- Taip pat vokiečiai maną, 
jog lenkai galį tų sričių (į rytus 
nuo Oderio-Neise) atsisakyti, jei 
bus atstatyta prieškarinė Lenki
ja. Net ir čekų Prhala rūpinasi, 
kad Sudetų vokiečiai būtų vėl į- 
kurdinti savo senuosiose žemėse. 
1944 m. ir pats lenkų premjieras 
Arčiševskis per spaudos konfe- 
ferenciją Londone pareiškęs,

kad jis nenori nei Stetino, ne! 
Breslau. Iš artimų Zaleckiui sfe
rų laikraščio tikinimu, reiškia
ma nuomonė, kad amerikiečiai 
sutiktų pripažinti tokią lenkę 
vyriausybę, kuri sutiktų jiems 
padaryti tam tikrų ūkinių nuo
laidų Potsdamo sutarties sąskai 
ta. Toliau laikraštis ryšium si 
tuo mini paslaptingą buv. lenki 
ambasadoriaus Lipskio vizite 
Bonnoje, kur taip pat dalyvavę: 
Cat. Mackevičius h- Studnickis 
Londone lenkų sluogsniai pabrė 
žia, kad lenkams turi būti grą 
žintos sritys ligi Dauguvos ii 
Zbi-učo (R. Galicijoj). Tos srity; 
jiems yra kur kas svarbesnės u 
naujai “suteiktąsias.” C. Macke 
vičius laikrašty “Lvov i Wilno’ 
atvirai pasisako už kontaktą si 
Bonnos vyriausybe. Tam naujo
sios sritys yra niekis: jam tik
roji Lenkija turi būti Lietuva 
Gudija ir Raud. Rusija. Apžvel
gęs susidariusią padėtį, laikraštis 
gale net siūlo sudaryti tokį ko
mitetą, kuris pakeistų dabartinę 
lenkų egz. vyriausybę, apjungtų 
visus lenkus ir susitartų su vo
kiečiais. Tačiau kiti lenkai į tai 
žiūri kaip į reakcinį kraštutinių 
nacionalistų pasireiškimą.

NUOŠIRDUS PRANCŪZŲ AT
SILIEPIMAS APIE LIETUVĄ
Lietuviams palankus prancū

zų ’’Revue Parlamentaire” savo 
Nr. 37 labai gražiai atsiliepia a- 
pie lietuvių suruoštą šiemetinį 
nepriklausomybės, minėjimą 
Prancūzijoje ir visame pasauly
je, ta proga iškeldamas lietuvių 
kovas už savo tautos laisvę, per 
“Amerikos Balsą” pradėtąsias 
transliacijas lietuvių k. ir JAV 
užs. reik, viceministerio E. Bar
rett ta proga paskelbtą pareiš
kimą, kodėl JAV niekados ne
pripažino Pabaltijo valstybių o- 
kupacijos. Gale pažymėtas buv. 
Prancūzijos I ambasadoriaus 
Lietuvai G. Puyaux sveikinimas 
lietuvių tautai su nuoširdžiais 
linkėjimais veikiai susilaukti 
šviesesnės ateities.

GARSUSIS AUERBACHAS 
JAU KALĖJIME

— Vokietijos rytinėj zonoj So
vietai įsakė, kad jų po karo nu
imti antrieji geležinkelių bėgiai 
vėl būtų nutiesti. Ypač skubina
ma antruosius bėgius tiesti tose 
geležinkelių linijose, kurios yra 
arti Sovietų įgulų ir poligonų.

JUNGT. TAUTŲ ATEINANTIS 
VISUMOS SUSIRINKIMAS — 

PARYŽIUJE
Jungt. Tautų visumos susirin

kimas nusprendė 1951 metų savo 
sesiją atlikti Paryžiuje. Ji prasi
dės lapkričio 6 d., t y. šešiom 
savaitėm vėliau, kaip paprastai, 
kad prancūzų vyriausybė suspė
tų paruošti reikiamas patalpas.

— JAV karinių pajėgų skai
čius per devynis mėnesius padi
dėjo Ų.458.OO0 vyrų ir šiuo me
tu siekia daugiau kaip 2.900.- 
000.

Spaudos pranešimais, pastaro
mis dienomis vokiečių prokura
tūros parėdymu, yra areštuotas 
ir patalpintas kalėjiman buv. 
Bavarijos krašto Nuostoliams 
Atlygiriti Įstaigos viršininkas 
Dr. Philipp Auerbach.

Jis kaltinamas dokumentų 
klastojimu ir pasisavinimu stam
bių pinigų sumų .skirtų išmokėti 
buv. KZ kaliniams, spekuliacija 
juodojoje biržoje ir kitokiomis 
milijoninėmis malversacijomis.

Prisimintina, kad minimas 
Auerbachas nuolat protegavo 
tik vienos tautybės tremtinius, o 
kitus, tame skaičiuje ir lietuvius, 
dažnomis progomis nepagrįstai 
įžeidinėdavo, apšaukdamas juos 
antisemitais ir pan.

Tikimasi, kad likvidavus šią 
auerbachišką aferą, bus paga
liau išmokamos kompensancijos 
visų tautybių buv. KZ kali
niams.

MINUOJA JUGOSLAVIJOS 
PASIENĮ

Iš Belgrado pranešama, kad 
iš Vengrijos pusės, vadovaujant 
vengrų ir sovietų karininkams, 
pradėta tiesti Jugoslavijos pasie
niu spygliuotų vielų užtvaros h’ 
dėlioti minos.

GRIŪVA BELGIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJA

Vienas buvusių Belgijos ko
munistų vadų pareiškė, kad po 
karo Belgijos komunistų parti
ja iš 100.000 savo narių neteko 
75.000.

— Žiniomis iš Tiranos, Alba
nijoj vėl du asmenys nubausti 
mirties bausme ir kiti du po 12 
metų kalėjimo. Nubaustieji buvo 
kaltinami krašto išdavimu.

— Žiniomis iš Vienos, Sovietų 
pareigūnai perėmė savo žinion 
Čekoslovakijos geležinkelius ir 
tiesia strateginę susisiekimo li
niją su Sovietais.

— Dėl dvylikapirštės žar
nos uždegimo Anglijos min. pir
mininkas C. Attlee atsigulė 2-3 
savaitėm-į ligoninę* \

• Praėjusį penktadienį dingu
sio su 53 keleiviais Giobemas- 
ter lėktuvo ieškojimas liko be 
pasekmių.

• Prezidentas Trumąnas pri
ėmė Havajų gubernatoriaus L 
M. Stainback atsistatydinimą. 
Stainback skiriamas vyriausio 
Havajų teismo nariu.

• Irano policija pranešė, kad 
buvo susektas naujas sąmokslas, 
šiuo atveju nužudyti Teherano 
karinį gubernatorių.

J** Iš Indokinijos pranešama, 
kad komunistai stipriomis pajė
gomis pradėjo pulti prancūzų 
pozicijas prie Hano, bet buvo 
priversti su dideliais nuostoliais 
trauktis.

• Nukrito Argentinos kelei
vinis lėktuvas. Avarijoj žuvo 12 
keleivių.

• JAV laivas Sithon Bay 
atvyko į Saigoną, atveždamas 
prancūzų kovojantiems dali
niams stambų kiekį amerikietE- 
ku ginklų.

PIJUS XII KVIEČIA PASAULĮ 
Į BROLIŠKUMĄ

Velykų dieną Pijus XII, su
teikdamas tradicinį palaiminimą 
100.000 maldininkų miniai, su
sirinkusiai šv. Petro bazilikos 
aikšteėje, netikėtai pasakė kal
bą, kurioje kvietė pasaulio tau
tas grįžti prie broliškų santy
kių, kad pagaliau pranyktų 
smurto dvasia ir žmonės vėl ga
lėtų taikoj gyventi ir dirbti. 
Aukščiausias Ganytojas nurodė, 
kad turi būti vėl atnaujinti nu
traukti ryšiai tarp Dievo ir 
žmogaus bei žmogaus su žmo
gumi. Kartu jis prašė Dievo 
pagalbos, kad išnyktų dabar pa
saulį slegianti baimė ir rūpes
čiai.

ISPANIJA NORI KARINES 
SĄJUNGOS SU JAV

Žiniomis iš Vashingtono, Is
panijos vyriausybė esanti pasi- 
ru^ūsi įeiti su JAV į karinę są
jungą. Taip pareiškęs pasikalbė
jimuose su JAV atstovu Ispani
jai J. Griffis gen. Franco. Jis 
nurodęs, kad Ispanija linkusi pa
sirašyti Atlanto pakto pavyz
džiu trijų valstybių — Ispanijos, 
Portugalijos ir JAV — bendros 
apsaugos paktą. Bet Franco 
kartu statąs sąlygą, kad JAV 
sutiktų duoti pakankamai gink
lų Ispanijos armijai apginkluoti.

Valstybės Departamentas ligi 
šiol vengė teigiamai arba neigia
mai dėl šių Ispanijos pasiūlymų 
pasisakyti. Oficialiai kol kas tik 
pareiškiama, kad JAV ir Ispa
nijos santykiai yra įėję į “nau
ją fazę.”

— Prez. Trumanas išleido 
griežtus nuostatus, kuriais turi 
būti apsaugota Panamos kanalo 
krantų įrengimai ir laivininkystė 
nuo sabotažų ir kitokių pasikė
sinimų.

— Buvęs Čekoslovakijos at
stovas Indijoje, kuris po atšau
kimo į Pragą pasitraukė iš at
stovybės ir atsisakė grįžti, at
vyko iš Indijos į Angliją ir pa
prašė prieglaudos.

ANGLAI SIŪLO JUNGT. TAU
TŲ PAREIŠKIMĄ DAR 

ATIDĖTI
Anglai Jungt. Tautose pasiūlė, 

kad dar būtų atidėtas politinis 
pareiškimas, kuriame bus išryš
kinta ir aptarta tolimesnė Jung
tinių Tautų Korėjos politika. 
Tuo esą jie nori sudaryti kinų 
komunistams galimybę padaryti 
pirmąjį žingsnį susitaikinimo 
reikalu.

Tokį pareiškimą yra paruošu- 
sios Korėjos kare dalyvaujančios 
vyriausybės ir jis buvo numato
mas tuojau paskelbti, keti tik 
Jungt. Tautų pajėgos peržengs 
38 paralelę. Dabar jo paskelbi
mas būsiąs, anglams pageidau
jant, dar atidėtas.

Peipinge Angliją atstovauja 
senas užsienių reikalų ministeri
jos valdininkas L. Lamb. Bet iš 
čia esančių anglų sluogsnių pa
reiškiama, kad jiems nežinoma 
apie jokius kinų komunistų žy
gius konfliktui likviduoti.

— Yra renkama medžiaga 
dviejų Vengrijos vyskupų beati
fikacijai. Tai mons. Apor, 1945 
m. rusų kareivių nužudytas už 
tai, kad gynė garbę sovietų ka
reivių užpultų moterų ir mergai
čių, ir mons. Prochaszka, kny
gos “Kultūra ir teroras” auto
rius, kuris yra žinomas kaip re
liginio moderniosios Vengrijos 
atgimimo apaštalas. Minėtas jo 
veikalas yra laikomas katalikų 
atsakymu j Markso “Kapitalu.”

ŽINOMA 4500 UŽSIENIO 
ŠNIPŲ

Atstovų rūmų narys Cannon 
(d., Mo.) pareiškė, kad FBI yra 
nustatęs, jog JAV yra 4500 už
sienio šnipų. Jų vardai esą žino
mi ir jie sekami. Jei prasidėtų 
karas, per 24 valandas jie visi 
būtų suimti. Ligi šiol jie nesui- 
mami tik todėl, kad norima su
sekti ir jų bendradarbius.
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Jau daugiau kaip trys savai
tės prabėgo, kai Paryžiuje ketu
rių didžiųjų valstybių užs. reik, 
viceministeriai susirinko aptarti 
šių valstybių užs. reikalų minis- 
terių konferencijai darbų tvar
ką. Tos konferencijos uždavinys 
būtų labai reikšmingas — paša
linti dabartinį pasaulinį įtempi
mą ir pagerinti tarp Vakarų bei 
Sovietų santykius. Deja, per tas 
tris su viršum savaites per visą 
eilę posėdžių ne tik nepavyko tą 
darbų tvarką sutarti, bet, kaip 
tvirtina pačių delegacijų nariai, 
net dar pablogėjo Vakarų ir Ry
tų santykiai. Pastarosios savai
tės būvy Sovietų užs. reik, vice- 
ministeris A. Gromyko pareiškė 
jog Sovietų vyriausybė ypatingai 
suinteresuota, kad nebūtų ap
ginkluota Vakarų Vokietija ii 
būtų vykdomas keturių didžių 
jų valstybių nusiginklavimas, į- 
skaitant ir atominius ginklus. 
Bet su taip formuluotais reika
lavimais Vakarai, ypač JAV, ne 
gali sutikti, nes čia Soivetai no 
ri visą dalyką taip pakreipti, 
kad konferencijoj nebūtų liečia 
ma jų vedama kaimyninių kraš 
tų gązdinimo politika, organiza
vimas ir rėmimas kituose kraš
tuose neramumų bei vidaus ka
rų, ginklavimas, laužant taikos 
sutartis, jų satelitų, kūrimas Ry
tų Vokietijoj komunistinės ka
riuomenės ir kiti panašūs daly
kai. Vietoj to jie tik -nori su
trukdyti Vakar. Vokietijos įjun
gimą į Vakarų gynybą ir Susida
ryti progą savo propoganda! 
puolant Vakarų ginklavimosi pa
stangas. Dėl to ir tos keturii. 
užs. reikalų ministerių konferen
cijos klausimas yra visiškai pa 
kibęs ore, nors diplomatai įpras 
tu būdu dar vis kalba, kad, ga 
būt, ir pavyksią dėl šiokios a, 
tokios tos konferencijos darbų 
tvarkos susitarti.

Kai pastangos sumažinti da 
bartinį pasaulinį įtempimą ne 
vyksta, daug kas bando spėti, 
kokia dalykų raida galės būti, 
tokio susitarimo nepasiekus. Y 
ra besibaidančių ir karo pavo 
jaus. Ypač kad iš Balkanų pa
kartotinai sklinda žinios, joį 
prie Jugoslavijos sienos vyksti 
grėsmingi pasiruošimai, ir bet 
kurią dieną galį prabilti ginklai. 
Taip pat neišleidžiama iš akių, 
kad Rytų Vokietijoj Sovietai 
taip pat yra sutelkę stambias, 
ypač aviacijos, pajėgas. Bet 
dauguma balsų pranašauja, kad 
šiais metais karo dar nebūsią. 
Sovietai, kaip tvirtinama, patys 
esą jau pamatę, kad dabartiniu 
metu jie žaibo karo jau nebegali 
laimėti, o ilgam karui jie dar 
daugeliu atžvilgių jaučia trūku
mų. Maisto nepakankami ištek
liai, trūkumas ilgam karui naf
tos, per maža plieno gamyba, o 
ypač nebaigta karo laivyno sta
tybos programa esą tie dalykai, 
kurie daugiausia Sovietus dar 
nuo agresijos sulaiko.

Kol dėl vienų ar kitų priežas
čių dar galima tikėtis, kad ka
ras artimu laiku neprasidės, Va
karai stengiasi toliau stiprinti 
savo ūkį, karines pajėgas ir po
litinį suorganizavimą, šiuo at
žvilgiu ypačiai reikšmingas yra 
Schumano plano priėmimas, ku
riuo sujungiama Vakarų Vokie
tijos, Prancūzijos, Italijos, Bel
gijos, Olandijos ir Liuksembur
go sunkioji pramonė. Nors dar 
turi būti derybininkų paruošta ir 
priimta sutartis patvirtinta šių 
kraštų parlamentų, bet nelau
kiama, kad ji būtų kieno atmes
ta. Antras pažymėtinas reiški
nys yra pajudinimas Pirinėjų
pusiasalio klausimo. Pasikalbėji- caro ir jo- politbiuro galybę.

dabartinės sistemo: 
Žinoma, tos vilty; 

policinei jėgai, yr. 
nedidelės, bet nelai

mai JAV atstovo su Franco ro 
do, kad ir šis Europos kampai 
vienu ar kitu būdu gali būti į 
jungtas į Europos gynybą. Vi 
duržemio jūros srity pagerėja 
santykiai tarp Jugoslavijos ir jot 
nekomunistinių kaimynų Grai 
kijos bei Italijos taip pat suma 
žiną pavojų. Taigi į Europos rei 
.<alų raidą, JAV kurioms tenka 
lidžiausia atsakomybė ir taiko: 
r karo metu, gali žiūrėti su di
lesniu pasitenkinimu.

Daugiau šiuo momentu susirū- 
inimo Vašingtonu! kelia artė- 
anti 21 Amerikos žemyno ręs- 
ublikos konferencija. Ypač Ar- 
entinos vyriausybės paskuti- 
liojo laiko žygiai prieš laisvę 
paudą čia daro nemalonų jspū- 
į, o kartu iššaukia ir netikrume 
lusmą. Nurodoma, kad smurte 
riemonių prieš laisvą spaudos 

jalsą naudojimas rodo, kad re 
iimas nesijaučia tvirtas, yra ap
tyktas baimės ir nepasitikėjime 
iteitimi. Suprantama, kad to
noj atmosferoj ir tarptautinis 
lendradarbiavimas yra apsun
kinamas.

Organizuojantis šiapus geleži 
lės uždangos esančiai pasaulie 
daliai, neišleieižiama, ypač JAV 
š akių ir to, kas darosi anapu 
:os uždangos. Kad ten turės pa 
dėtis ilgainiui pasikeisti, nieką 
leabejoja. Bet nemanoma, kae 
būtinai tai turės įvykti karinie 
konflikto ar revoliucijos būdu. 
Kai kas linkę manyti, kad ypae 
iemės ūkio kolektyvizacija h 
os pasekmės galį Sovietus prį 
ersti nuo 
itsisakyti.
iautėjant 
;iuo metu
:omos už galimybių ribų.

Šiuo ar kitu būdu tai įvyks 
aikoma taikiai pasaulio ateičie 
lūtinu dalyku, kad Rusijoj pa 
jaliau susidarytų nuosaikus re 
:imas, kuris remtųsi visai kitai 
;aip dabar pagrindais. Jis ture 
jūti tolerantiškas ir garbinga 
31gtis su kitomis valstybėmis be. 
leisti savo g y v n t o ‘ 
jams santykiauti su užsie- 
liu, panaikinti savo kašte vergi 
ją ir atsisakyti minties laikyt 
lavergtas kitas tautas.

Kol tai įvyks, gali, supranta 
ma, dar praeiti gerokai laiko 
Bet kol šiam dalykui negalima 
palenkti teroristinių valdovų, 
Vakarai laiko reikalinga jam 
laimėti pačių gyventojų palan
kumą. Tad Vakaruose vis dau
giau pradedama pabrėžti, kad 
čia daromas skirtumas tarp ru
sų tautos ir dabartinio jos reži
mo. Sovietai, žinoma, jaučia 
kad čia yra jiems labai pavo
jingas Vakarų užsimojimas, ir 
visomis pajėgomis stengiasi jį 
sutrukdyti. Jų propoganda puto
ja iš pykčio prieš “Vakarų karo 
kurstytojus” ir “rusų tautos 
priešus.” Kartu vis daugiau dė
dama pastangų, kad pro geležinę 
uždangą neprasiskverbtų joks 
balsas iš kitos jos pusės. Ir tai 
didele dalim jie pasiekia. Bet 
vis dėlto jokia geležinė uždanga 
negali visiškai Sovietų valdomus 
kraštus nuo laisvojo pasaulio at
skirti. Juo labiau, kad rezisten
cinis pogrindinis ten yra stiprus 
ir laisvojo pasaulio žodį stengiasi 
išgirsti bei plačioms gyventojų 
masėms perduoti. Taip pamažu 
kova už visuomenės opiniją per
keliama į pačių Sovietų teritoją. 
Ji be abejo bus sunki ir, gal 
būt, gana ilga, bet kartu su lais
vojo pasaulio jėgų mobilizacija 
bus reikiamu momentu vienas 
lemiamųjų veiksnių, kurie su
triuškins Kremliaus raudonojo

spauda ta proga pažymi, kad 
“nors Iš esmės DP reikalai ir to
liau lieka okup. organams re- 
zervūotų teisių srity”, betgi mi- 

Dail. Alf. Krivickas, prieš iš-nimteji Užsieniečiai dabar perei- 
/ažiuodamas į JAV, Vokietijoje na jau į vokiečių teisinę jurisdik- 
uošia visą eilę savo darbų pa- ciją. Tačiau dabar, kaip kad pa

žymi “Sueddeutsęhe Zeitung”, 
kiekvienas užsienietis, kuris tu
rėjo palikti savo tevyhę dėl poli
tinių ar kitokių sumetimų, jau 
ne tik okupacinių organų malo
ne ar įsakymu turės plačių tei
sių, ar reikalas eitų dėl pripa
žinimo jo ne Vokietijoj išlaikytų 
egzaminų, ar dėl firmos arba 
arba sąjungos steigimo. Vokiečių 
spauda taip pat reiškia įsitikini
mą, kad tuo pačiu užsieny e- 
santiems vokiečiams turėtų būti 
suteiktos panašios teisės ir kad 
pasauliniu mastu būtų išspręsta: 
likusių 60 mil. pabėgėlių likimas 
UP žiniomis, tik vienoj Kerėjo, 
jų yra apie 10 mil. Globos orga-

Dali. A. Krivickas ruošia savo 
parodas

.•odų. Jas pradėjo dar 1944 m. 
Kaune, Kultūros Muziejuje, o 
Vokietijoje nuo Freiburgo, kur 
,ą pirmą kartą suorganizavo ša
lo vardu “Institute Francaise”, 
> paskiau — dalyvavo bendoje 
/okiečių dailininkų parodoje. 
Toliau ėjo Konstanca, kur paro- 
lą ryšium su “Union Parlamen- 
caire” suvažiavimu, suorganiza
vo prancūzų - vokiečių kultūros 
Iraugija, o šiemet tas parodas 
irganizavo amerikiečių "Ameri
can House” sausio 11-14 d. Hei- 
lelberge, sausio 15-28 d. d. 
Mannheime ir vasario 19 — ko
vo 3 d. Heilbronne. Vėliau iš ei- 
ės paroda bus Stuttgarte. Tiek ~__ * ., ___ _____
visuomenė, tiek spauda į jas at- ■ nizacijos ligi vasario pradžios 
Kreipė didelį dėmesį ir gražiai buvo jų ten suregistravusios 4.- 
įvertino. “Neckar Echo” savo 357.381.
atsiliepime be kita ko pažymi, 
jog parodos autorius yra Kauno 
Meno Akademijos auklėtinis ir 
Paryžiuj gyvenančio prof. Ado
mo Galdiko mokinys, visur pub
likos ir kritikos šiltai sutinka
mas.

ANGLIJA

.— Ryšium su popiežiaus Pi
jaus XII 75 m. sukaktimi VLIKo 
Pirmininkas M. Krupavičius pa
siuntė per mons. Montini į Va
tikaną sveikinimą, prašydamas 
perduoti Jo šventenybei esančių 
visame pasaulyje laisvųjų ir už 
geležinės uždangos pavergtųjų 
lietuvių vardu nuoširdžiausius 
linkėjimus. Kovo 7 d. gauta iš 
Vatikano telegrama, kuria už 
pareikštuosius linkėjimus reiš
kiama padėka ir Jo šventenybės 
teikiamas popiežiaus palaimini
mas.

RAMYBES PASIILGUSIEMS BEI

ZIS DAR NEPALIEKA
TREMTINIŲ RAMYBĖJE

Nors niekas nenori grįžti į So
vietų okupuotus kraštus, tačiau 
Sovietų agentai vis tiek nesi
liauja varę propagandos, kad 
‘plačiojoj tėvynėj” esą geriau ir 
.tad ten visi laukią tremtinių. 
Dabar ir vėl kai kur tremtiniams 
siuntinėjami rusų k. atsišauki- 
nai, kuriais kreipiamasi ■ į So
vietų piliečius, kad grįžtų na
mo. Šį kartą atsišaukimas pa- 
.vairintas iš pernykščio birž. 
mėn. 23 d. “Muenchener Mer^- 
:ur” pranešimo, kad Muenche- 
io Arbeitsamte (Talkirchener- 
įtrasse) buvo įregistruoti 39.000 
Muencheno gyventojai, kurie

Lietuviškoji veikla Bellshill’e
Bellshill prie Glassovo yra vie

na didžiausių lietuvių kolonijų 
Škotijoje. Seniau čia buvęs gy
vas lietuviškas judėjimas pei 
pereitą karą prigeso, bet dabar 
vėl pradeda atgyti. Prieš metus 
laiko čia įsikūrė Škotijos lietuvių 
jaunimo “Aušros” skyrius, kuris 
jau gražiai veikia ir turi nemažai 
narių. Daugumas jų yra senųjų 
išeivių jaunoji karta, bet keletas 
ir naujai atvykusių.

Maloniausias dalykas — tai 
prieš metus kun. Dr. Gronio pa
stangomis suorganizuotas šv. 
Cecilijos vardo choras. Jį nuo 
pirmųjų dienų veda Mrs. A. 
Mųllene’ė — gabi dirigentė, mu
zikos mokytoja. Dirigentės pa
galbininku yra jos vyras Mr. J. 
Mullen’as, abai geras lietuvių bi
čiulis. Šv. Cecilijos choras—Bell- 
shill’o lietuvi^'’ pasididžiavimas.

leturėjo darbo. Panašiai, girdi j Tai tvirtu žingsniu žengiąs pir-

Šių metų vasario 18 d. Bell- 
shille, kaip ir kiekvienais me
tais, buvo suruoštas Vasario 16 
minėjimas. Rengė “Aušros” sky
rius, o koncertą davė šv. Cecili
jos choras.

Minėjimą atidarė kun. Dr. 
Gronis. Trumpą paskaitą, tos 
dienos proga, skaitė Vyt. Vilnie
tis. Nuotaikingas buvo gyvasis 
paveikslas “Laisvės kovų aidai.”

Atskirai deklamavo, paįvairin
dama programą viešnia iš Edin
burgh© p-lė Tamošaitytė ir ke
letas vaikučių.

P. L. Kaniauskas, pats pritar
damas akordeonu, padainavo 
savo kūrybos dainų apie “Darių 
ir Girėną” ir “Škotijos lietu
vius.” Kupletininkas šiltai sutik
tas.

Svarbiausią minėjimo dalį at
liko choras. Šį kartą visos cho
ristės buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais, kas sukarę pui
kią nuotaiką.

įsą ne tik Muenchene, bet taip 
;at Anglijoj, Kanadoj, JAV etc. 
Tiktai Sov. S-goj visiems užten
ką ir darbo ir duonos... Kad ir 
:aip buvusieji Sovietų piliečiai 
.r pabėgusieji iš jų okupuotų 
rraštų žmonės kratosi tuo sovie- 
_iniu “rojumi”, tačiau Berlyne- 
Karlshorste tebeveikianti Sovie- 
ų repatrijacinė misija vis tiek 
ų nepalieka ramybėje...

TREMTINIAI GALI GAUTI 
PASKOLĄ

Kancl. Adenaueris paskelbė, 
:ad 75 mil. DM. skiriami pabė

gėlių įmonėms kredituoti, taip 
pat 44,5 mil. — pabėgėlių nau
joms sodyboms statyti. Iš kitų 
šaltinių informuojama, jog ame
rikiečių zonos DP (tik jos vie
nos) iš tam tikrų kreditų fondų 
savo įmonėms kredituoti (gali 
būti taip pat vokiečių įmonėse 
dalininkais) gali gauti nuo 5.000 
iki 8.000 DM. kredito iš 2,5 pro
cento; tą sumą reikės grąžinti 1- 
3 metų būvyje. Minimąja kredi
tine parama gali pasinaudoti šių 
3 kategorijų negalį išemigruoti 
DP: 1) kurie negali išemigruoti 
dėl senatvės, 2) dėl polit. prie
žasčių ir 3) dėl sveikatos. Pra
šantieji kredito gaus atsakyti j 
30 klausimų lapą; sprendimas 
bus daromas Frankfurte. Kredi
tų gaus tiktai turintieji DP sta
tusą j (gyv. DP stovyklose, taip 
pat priv. gyv. bet turį teisę į e- 
migraciją). Nors kartą emigra
ciniame procese atidėti dėl svei
katos taip pat gali tokius pareiš
kimus duoti.

NAUJA TEISINE TREMTI
NIŲ PADĖTIS

V. Vokietijos parlamentui vi
sais balsais, išskyrus 2 komunis
tų, priėmus įst. projektą, kuriuo 
60.000 V. Vokietijoje gyvenan
čių “be tėvynės užsieniečių” 
(Heimatlose Auslaender, tarpe 
jų taip pat keli tūkstančiai lie
tuvių) suteikiamos lygios teisės 
su vokiečių piliečiais, vokiečių

KANADA
Atvyksta Chicagos lietuvių 

dramos teatras
Balandžio 22 d., sekmadienį, 

atvažiuoja į Torontą Čikagos 
Lietuvių Dramos Teatras, šia 
proga jis suvaidins Cliford Odetf 
“Raketa į Mėnulį”.

“Raketa į Mėnulį" 1950 m. pa
vasarį Liet. Dramos Teatro pir
mą kartą buvo pa a Čika-

Skalas?, praėje 
ekimu.

goję ir ten šis 
su dideliu p§

— Antibolševistinio tautų blo
ko leidžiamas prancūzų k. “ABN 
Correspondence” skelbia, kad 
Vatikano pranešimu 1950 m. 34 
Rytų Europos kraštų kat. arki
vyskupai ir vyskupai buvo kali
nami sovietų kalėjimuose. Tarp 
jų buvo 7 ukrainiečiai, 1 lietu
vis, 3 lenkai, 2 serbai, 2 latviai, 
1 estas ir 1 vengras. Kiek iš jų 
iš tikro šiuo metu gyvų, tai gali 
pasakyti nebent tik sovietai.

— Prel. K. šaulys, vienas iš 3, 
esančių laisvajame pasauly Va
sario 16 d. akto signatarių (kiti 
du yra prof. St. Kairys ir prof. 
M. Biržiška) šiuo metu gyvenąs 
Šveicarijoje, atsiuntė VLIKo pir
mininku prel. M. Krupavičiui 
nuoširdžią padėką už jam pasiųs
tą vasario 16 d. proga sveikinimą 
ir pareiškė mūsų tėvynei labai 
gražius linkėjimus. Prof. M. Bir
žiški dabar gyvena JAV ir be 
kita ko parašė veikalą “Tremti
nio galvojimai apie savo tautą.” 
Prof. St. Kairys dirba tremty 
atsakingą visuomeninį darbą.

— Konsulo A. Polišaičio pa
stangomis Sao Paulyje jau nuo 
1940 m. leidžiamas informacinis 
biuletenis, pradžioj lietuvių, o 
dabar portugalų kalba.

— Lietuvos bičiulis latvių 
vysk. Rancaris,' einąs tremtyje 
Latvijos Respublikos prezidento 
pareigas, išemigravo 
Vysk. Rancans gerai 
tuviškai.

j JAV.
kalba lie

leidykla— Fr. Ehrenwert 
Muenchene išleido bibliofiliškai 
paruoštą vokiečių rašytojos 
Gertrūdos von Le.Fort leidinį, 
pavadintą “Žmonėms be Tėvy
nės”. Kiekvienas egzempliorius , 
pasirašytas rašytojos nuosava | 
ranka. Kaina — 1.50 DM. Gry-1 
nas pelnas skiriamas tremti
niams.

— Dr. K. Matulaitis drauge su 
prof. Z. Ivinskiu planuoja leisti 
Lietuvos istorijos dokumentus, 
rastus Vatikano archyvuose.

— Lietuvos krikšto 700 metų, 
sukakčiai paminėti mūsų daili
ninkai kuria šiuos paveikslus: 
A. Varnas — Mindaugo vaini
kavimą (mecenatas kun. A. Lin
kus), P. Kiaulėnas — Inocentas 
IV pasirašo laišką Mindaugui 
(mecenatas prel. Urba) ir K. 
Varnelis — bažnytinės provinci
jos įsteigimas (mecenatas kun. 
Pr. Juras).

— Britų įtakingas dienraštis 
“Daily Herald” Nr. 10904 įsidė
jo britų telegramų agentūros 
Reuterio perduotą iš Vatikano 
žinią, kad katalikai sovietinėj 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, 
prieš eidami į bažnyčias mels
tis, pirma turi iš policijos išsi
pirkti “įeinamuosius bilietus”. 
Todėl mišių lankymas gerokai 
sumažėjo, nes kaip pažymi Va
tikano radijas, toks bilietas 
drauge reiškia ir bilietą į Sibi
rą.

— Švedijos Liet. Bendruome
nės Taryba savo pirmosios sesi
jos buvo susirinkusi Stockholme. 
Svarstytos apyskaitos ir statu
tas. Bendruomenės tikrasis ad
resas yra toks: Litauiska Foere- 
ningen i Sverige, Hatverkarga- 
ten 59/11, Stockholm K, Swe- 
len.

— Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba, Goethestr. 16 (14b) Pful
lingen, Germany, prašo visų 
kraštų PLB Valdybas bei LOK- 
us:

a) siuntinėti jai bent kasdvi- 
savaitihius pranešimus apie savo 
krašto PLB organizacijos eigą 
(kas reikalinga ir ELTAI) ir

b) paspartinti kartotekų su
tvarkymą pagal LIT bendraraš- 
tį Nr. 1. ir šiai tarnybai praneš
ti tikslius adresus asmenų, pas
kirtų tvarkyti kraštų kartote
kas. Minimame LIT bendraraš- 
tyje ‘Laikinosios lietuvių karto
tekai tvarkyti taisyklės” yra at
spausdintos brošiūroje PLB Ke
liu, pusi. 61.

Visomis kryptimis įsisiū
bavo dabarties gyvenimas. 
Nerimas, siaubas ir neaiški 
ateitis ne vienam išbloškė 
vidaus ramybę, pakirto pasi
ryžimą drąsiai grumtis su 
XX amžiaus audromis, ryž
tingai kreipti gyvenimo vai
rą į pergalės uostą. Savųjų 
jėgų, suprantama, čia nepa
kanka. Reikia Kristų kviesti 
prie irklų, kuris nugalėjo 
pasaulį, kurio visokios aud
ros klauso... Nežūsime aud
rose, kada vilties aušrinė 
mumyse nebus užgesus, ka
da aiškiai žinosime kas yra 
tikroji ramybė, kur ji yra.

Tikroji ramybė — sielos 
ramybė. Jei siela rami, gry
na sąžinė—ramus yra žmo
gus. Tarsi jis angelas ra
mintojas tarp išsigandusiųjų. 
Toks žmogus nieko nebijo. 
Jis, kaip tas paukštelis, ra
miai sau čiulba ir didžiausios 
audros metu. Paukštelis ge
rai žino, kad kritiškiausiu 
momentu jis pakils nuo lūž- visada pastebimos, 
tančios šakelės, nulėks ten, 
kur jokios audros jo negąz- 
dina, kur jokie pavojai jam 
negresia... Taigi krikščioniš
kasis optimizmas, spindu
liuojąs blaiviu pasitikėjimu 
ir Dievo bei artimo meile y- 
ra tikroji sielos ramybė, ku
rią skelbia Prisikėlimo Ale
liuja ir kiekvienas žmogus 
tuo Aleliuja gyvenantis.

Taigi, gyvasis tikėjimas 
yra pagrindinė ramybės pa- 
siilgusiųjų sąlyga.

Netikintis žmogus nieka
da nėra tikras gyvenime, jis 
nėra ramus, nors nerimas jį 
nevisada kankintų. Jo gyve
nimas bus panašus tai arabų 
legendą apie verkiančią Sa
charos dykumą. Jie pasakoja: 
kai tylią, giedrią naktį švel
nus vėjelis skrenda per be
kraštę Sacharos dykumą, 
palytėdamas milijardus ma
žyčių smėlio grūdelių, tada, 
rodos, lyg tenai kas gailiai 
dejuoja, verkia...

— Girdite, — sako tada a-

rabų karavano vadas, — tai 
tyrai verkia. Jie rauda dėl 
to, kad nieko gero savyje ne
turi. Jie apverkia dabar žy
dinčius sodus, siūbuojančius 
javų laukus, kvepiančius vai
sius, kuliuos jie patys kadai
se vedė, nokino, kada nebu
vo išdegę laukai, išdžiūvusi 
Sachara...

Tie išdžiūvę, tušti ir ver
kianti tyrai yra kiekvieno 
netikinčiojo siela: be ramy
bės, be gilaus turinio, be pa
guodos. Iš viršaus gali atro
dyti viskas tvarkoje, bet ra
mią naktį arba paskutinėse 
gyvenimo valandose tokios 
sielos graudžia verkia už Sa
charą. Sacharoje bent gyvo 
žmogaus aidas pasigirsta, o 
minėtoje sieloje viskas užge
sę, nutilę... Gal toks žmogus 
ir mirdamas jokio susijaudi
nimo neparodys, gal jokia 
ašara nesublizgės akyse, bet 
sielos raudą nelaimingasis 
visada jaus. Sielos ašaros ne 

bet jos 
yra skaudžiausios...

Ne kiekvienas tikėjimas 
yra sielos ramybės nešėjas 
ir ne kiekvienas klystantis 
yra netikintis.. Klysta daž
niausiai žmogus ne dėl to, 
kad netikėtų, bet kad per
daug savimi susirūpinęs, ne
jaučia gyvai Dievo, Jam mei
lės ir atsakomybės. Gyvasis 
tikėjimas — sielos ramybė. 
Toks tikėjimas, kuris nurodo 
kelią ne tik į bažnyčią, bet 
ir į Dievą, artimo meilę... 
Gyvai tikintysis žmogus be
viltiškai nesusmuks prie gy
venimo vairo, nes jis yra ne 
vienas, su juo yra Kristus — 
Dievas ir žmogus. Juo labiau 
žmogus savyje jaučia dievy
bę ir žmoniškumą, tuo la
biau jis tikintis, ramus ir 
užtikrintas...

Prisikėlęs Ramintojas ap
sigyvens žmoguje ir tautose, 
grįš taika ir gyvenimas, jei 
'.ielosimės gyvu tkiėjimu, tu
rėsime aukščiausią pagarbą 
Dievui ir gyvą širdį artimui.
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Reikia paskubėti įteikti pareiškimus 
soc. apdraudai gauti

David Kopelman, Manager of 
the Social Security Field Office 
at 258 Broadway, Brooklyn 11, 
New York praneša, kad dauge
lis asmenų, turinčių teisę į soc. 
draudimą, neužpildė pareiškimų 
apdraudai gauti. Daugumą ne- 
užpildžiusiųjų sudaro tie, kurie 
pagal senąjį soc. draud. įstaty
mą neturėjo teisės į soc. draudi
mą, o pasikeitus įstatymui, tą 
teisę įgavo, bet dar nespėjo pa
duoti pareiškimų. Tie asmenys 
soc. apdrausti 1950 m. rugsėjo 
mėn. Pagal naująjį įstatymą ap- 
drauda neišmokama už daugiau 
kaip už 6 pereitus mėnesius. To
dėl, jei tie asmenys neužpildys 
savo pareiškimų iki 1951 m. ko
vo mėn. pabaigos, jie gali pra
rasti savo kelių mėnesių apdrau- 
dą. Kadangi naujas įstatymas 
padidino apdraudą kai kuriais 
atvejais net nuo 60 iki 100%, 
minėti asmenys gali prarasti ne
mažą pinigų sumą.

Nemaža naujai apdraustų gru
pių jau pasirūpino užpildyti sa
vo pareiškimus ir jau gauna sa
vo apdraudą arba ją gaus grei
tu laiku.

Svarbiausios naujai apdraus
tos grupės yra šios:

1) Kiekvienas asmuo 65 metų 
amžiaus ar daugiau, kuris gavo 
50 dol. ar didesnį atlyginimą per 
6 ar daugiau kalendorinių ket
virčių, po 1936 metų dirbdamas 
soc. apdraustą darbą. Tai reiš
kia, vidutiniškai apie iy2 metų 
apdrausto darbo. Tai apima ir 
tuos, kurie užpildė pareiškimus 
pagal senąjį įstatymą, bet kurių 
atidirbtas laikas buvo per trum
pas. Jei jie dabar uždirba 50 
dol. į mėnesį .dirbdami soc. ap
draustą darbą, jie arba šeimos 
nariai gali gauti apdraudos pini
gus.

2) Darbininkai vyresni kaip 
75 metų, uždirbantieji daugiau 
kaip 50 dol. mėnesiui. Pagal 
naują įsatymą jų uždarbis nėra
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3) Darbininkų gaunančių pen
siją žmonos jaunesnės kaip 65 
m., su sąlyga, kad žmona globo
ja vaiką, jaunesnį kaip 18 metų.

4) Išėjusių į pensiją žmonų 
vyrai, kurie gaudavo iš savo 
žmonų bent pusę išlaikymo.

5) Antrojo pasaul. karo vete
ranų šeimos nariai, kurie pagal 
seną įstatymą neturėjo teisės į 
apdraudą, bet naujuoju įstatymu 
įgijo teisę į 160 dol. algų kredi
tą už kiekvieną veterano mėnesį 
karo tarnyboje.

Jeigu žinote ką nors, kuris 
priklauso vienai čia suminėtų 
grupių, bet nėra užsiregistravęs 
federalinėj soc. draudimo įstai
goj, paskatinkite jį kuo greičiau
siai tai padaryti.

— Antibolševistinio tautų blo
ko leidžiamam vokiečių k. “ABN 
-Korr.” kovo mėn. biuleteny 
daug vietos skiriama garsiąja! 
Stasseno 7 p. programai, kuria 
reikalaujama atstatyti Lietuvai 
ir kt. kraštams nepriklausomy
bę, pažymint, jog Stassenas nu
rodo tikrą kelią, apie Tomo De
wey išpranašautą Rytų tautoms 
laisvės dieną, džiaugiamasi am- 
čių “Common Cause” draugijos 
paskelbtu šūkiu, jog amerikie
čių tauta žino tik vieną tikslą: 
iškovoti tautoms pasaulyje lais
vę ir teisę pačioms laisvai apsi
spręsti apie savo valdymosi for
mą, plačiau aptariama kas prive
dė vokiečius prie pralaimėjimo 
rytuose, pažymima, kaip Maskva 
pavertusi ortodoksų bažnyčią 
savo komunistinio ateizmo įran
kiu, nori pasidaryti “antrąja 
Roma." Tam tikslui pereitais 
metais 40.000 bolševikų žvalgy
bos agentų buvo paversti orto- 
doktų “dvasininkais”, o 75 pro- 
voslavų vyskupai faktiškai yra 
sovietų vid. reik, m-jos valdinin
kai.
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REIKŠMINGAS ŽINGSNIS PIRMYN
Reikšmingas užsimojimas page ginti JAV lietuvių katalikų 
spaudą. — Sujungiama “Darbininkas”, “Amerika” ir “Lietuvių 
Žinios”. — Naujasis laikraštis išeis artimiausiu laiku.

Visuomeninis bei kultūrinis 
gyvenimas išsivysto įvairių są
jūdžių, sambūrių ir net paskirų 
asmenų pastangomis. Aktualieji 
visuomeniniai bei kultūriniai rei
kalai paskatina žmones burtis į 
draugijas bei sąjungas, steigti į- 
vairias institucijas, organizuoti 
spaudą ir t.t. Bet taip— kartais 
gana gaivališkai — šiam gyve
nimui išsiskleidžiant, ilgainiui 
paaiški, kad jo formos neleidžia 
pasiekti pačių gerausių rezulta
tų. Ne kartą pasireiškia nenau
dingo lygiagretumo, susismulki- 
nimo, jėgų išskaidymo ir panašių 
reiškinių, kurie neleidžia siekia
mu mastu imtis darbo bei su
telkti nusistatytiems tikslams 
siekti pakankamą kiekį priemo
nių. Tokiais atvejais tikslumo 
sumetimais einama prie paskirų 
pastangų suderinimo bei apjun
gimo, kad bendromis ir tikslin
gai surikiuotomis jėgomis leng
viau ir daugiau galima būtų pa
siekti.

Tą patį vaizdą matome ir JAV 
lietuvių katalikų gyvenime, y- 
pač jos spaudos srity. Gyvas vi
suomeninis bei kultūrinis reika
las paskirų kolonijų aktinges- 
niuosius žmones skatino imtis 
darbo. Taip atsirado ne tik visos 
mūsų draugijos, mokyklos, pa
rapijos, bet ir laikraščiai. Tik 
ilgainiui yra paaiškėję, kad di
diesiems tikslams siekti šių vie
tinio pobūdžio pastangų nepa
kanka. Jas reikia sujungti, su
derinti ir vieninga vaga pa
kreipti.

Organizaciniu atžvilgiu tai 
jau senokai yra atlikta. Bet ligi 
šiol spaudos srity buvo tuo at
žvilgiu atsilikta. JAV lietuviai 
katalikai savo spaudos turi gau
siai. I vienus tik skaičius žiūrint, 
jie yra tikrai įspūdingi. Bet vi
suomeniniam bei kultūriniam 
gyvenime skaičius visko nenule
mia. Kartais jis kaip tik būna 
silpnybės ženklas. Daug smulkių 
ir nepajėgių laikraščių, kaip ir 
kitų įstaigų ar organizacijų, 
daug mažiau naudos teikia, kaip 
mažesnis kiekis, bet tvirtų. Tas 
reiškinys jau ne šiandien paste
bėtas ir JAV lietuvių katalikų 
spaudos srity, ypač savaitraš
čių ar jiems artimo pobūdžio 
laikraščių. Jų turime visą eilę, 
bet jie, pareikalaudami iš mūsų 
visuomenės daug lėšų, aukų ir 
asmeninių pastangų, ne visuo
met įstengė pilnai savo uždavi
nius atlikti.

Priežastis gi pirmoj eilėj ir 
buvo jų gausumas. Esant daug 
tokio, pobūdžio laikraščių, nė 
vienas jų negalėjo surinkti tiek 
skaitytojų, kad galėtų be dides
nių ar mažesnių sunkumų vers
tis. O . trūkstant lėšų, neįma
noma buvo ir patį laikraštį ge
rinti. Nebuvo iš ko net būtinai 
reikalingą skaičių darbininkų 
jiems išlaikyti. Nebuvo iš ko 
juos padidinti. Pagaliau buvo 
neįmanoma ir jų turinį reikia
mai pagerinti, šiaip ar taip vis 
dėlto ribotas mūsų plunksnos 
žmonių skaičius negali savo raš
tais reikiamai paremti bent ket
vertą savo savaitraščių, nekal
bant dar ir apie dienraštį.

Dėl šių priežasčių jau nebe 
šiandien yra kilusi mintis, kad 
būtų daug naudingiau JAV lie
tuviams katalikams vietoj visos 
eilės sunkiai besiverčiančių sa
vaitraščių turėti vieną stiprų, 
kuris, iš tikro net mažiau ap
sunkindamas ir visuomenę ir 
spaudos darbininkus, galėtų žy
miai geriau mūsų visuomenei pa
tarnauti.

žinoma, kiekviena nauja min
tis ne iš karto su pasitikėjimu 
sutinkama. To pasitaikė ii- šiuo 
atveju. Buvo tokių, kurie ma
nė, jog taip, kaip yra, jau ir ge
riausia. Buvo tokių, kurie manė, 
jog sunku bus atskirų laikraš
čių leidėjus įkalbėti, kad jung- 
tųsi. Treti vėl manė, kad, da
bartinius sujungus, dėl vietinių 
ambicijų bus jų vietoj nauji iš
leisti (kitas net bandė paleisti 
gandelį, kad jau “ruošiasi leis

ti”). Bet kitaip dalykas išrodė 
patiems spaudos darbininkams 
ir jos leidėjams. Stovėdami ar
čiau to reikalo ir jį gerai pažin
dami, jie aiškiai matė, jog vi
suomeninis interesas, kuriam jie 
tarnauja, reikalauja ligšiolines 
paskiras pastangas sujungti ir 
duoti mūsų visuomenei laikraštį, 
kuris pilnai patenkintų jos rei
kalavimus. Tad Lietuvos Pran
ciškonams ėmusis iniciatyvos, be 
ypatingų sunkumų, “Darbinin
ko”, “Amerikos” ir “Lietuvių 
Žinių” leidėjai sutiko jiems per
leisti savo leidžiamuosius laik
raščius, kad jų vietoj išleistų žy
miai sustiprintą ir pagerintą vie
ną.

Šis reikšmingas užsimojimas 
jau tiek pastūmėtas į priekį, kad 
visai trumpu laiku, baigus pas
kutinius techninius pasiruoši
mus, naujasis laikraštis pradės 
lankyti ligšiolinius “Amerikos”, 
“Darbininko” ii- “Lietuvių Ži-

SOCIALINIAI KLAUSIMAI 
N

Pijus XII — asmens teisių gynėjas
Jau Leonas XIII “Rerum No- 

varum” enciklikoje, norėdamas 
apginti darbininko teises, ypa
tingai buvo pabrėžęs asmens 
laisvę pasirinkti luomą, įsigyti 
nuosavybę, dirbti, kad išmaitin
tų savo šeimą. Jis reikalavo taip 
pat, kad darbininkas dirbtų tin
kamose sąlygose, nekenksmin
gose jo sveikatai, kad gautų po
ilsio laiką, kuris yra reikalingas 
atgauti prarastoms jėgoms. Šios 
asmens teisės yra įgimtos, todėl 
net pats žmogus nuo jų negali 
atsisakyti, jei nenori pažeisti ar 
nusikalsti savo pareigoms.

Pijus XII išsamiai išdėstė 
krikščioniškąjį mokslą apie as
mens vertę ir jo teises 1942 m. 
gruodžio 24 kalboje, kuri socia
liniu atžvilgiu yra viena iš svar
biausiųjų.

Pirmiausia, jis pasakė, reikia 
“suteikti žmogaus asmenybei tą 
vertę, kurią Dievas suteikė nuo 
pat pradžios”, t. y. sutverdamas 
žmogų. Todėl “socialinio gyveni
mo pradžia ir jo pagrindinis tiks
las yra žmogaus gyvenimo palai
kymas, išvystymas ir patobulini
mas, padedant tiksliai išpildyti 
religijos nuostatus ir Kūrėjo pa
skirtą kiekvienam žmogui... kul
tūrinį auklėjimą.” Iš šio pasa
kymo seka, kad negalima nu
vertinti žmogų ir pažeisti jo 
dvasinį, protinį ar moralinį gy
venimą. Tam nusižengia spau
da, kinas ir kiekviena propa
ganda, kai nori įskiepyti tam 
tikras nuomones, pasinaudojant 
minios psichologija, kuri nėra 
pratus reflektuoti. Žmogaus to
bulinimo atžvilgiu teisė reikalau
ja, kad jis būtų laisvas lavinti 
ir vystyti savo kūno, proto ir 
moralines galias. Negalima su
varžyti žmogaus kūno, nebent 
tam tikruose atvejuose, kai jis 
pasidaro kenksmingas visuome
nei. Tai nusikaltėliai. Žmogus 
yra laisvas išsirinkti vaikams 
mokyklas. Net vyriausybė nega
li uždrausti lankyti mokslo įstai
gas kurios nore mažumos ar ra
sės vaikams, ar uždrausti reli
gijos praktikavimą.

Pijus XII todėl tęsia: kad 
“asmuo turėtų pagarbą ir galė
tų įgyvendinti fundamentalines 
savo teises: teisę išlaikyti ir to
bulinti žemišką, protinį ir mora
linį asmens gyvenimą, ypatingai 
teisę įgyti religinį formavimąsi 
ir auklėjimą, teisę į privatų ar 
viešą Dievo garbinimą, į religi
jos meilės veiksmus,' teisę į mo
terystę ir jos tikslų ątsiekimą, 
teisę dirbti, kad galėtų išlaikyti 
šeimą, teisę pasirinkti pašauki
mą, taip pat būti kunigu ar vie
nuoliu ir teisę naudotis žemiš
komis gerybėmis, pagal savo 
prievoles ir socialinius nuosta
tus”. Be to darbininkas negali 
būti pasmerktas “ekonominiam 

nių” skaitytojus. Jis busJeidžia- 
mas du kartu į savaitę po % pus
lapius. Taigi skaitytojai gaus ne 
tik naujesnes, kaip ligi šiol, ži
nias, bet ir žymiai daugiau. Be 
to, žymiai sustiprinamas redak
cinis kolektyvas ir kviečiami 
bendradarbiauti visas būrys pri
tyrusių spaudos žmonių. Tai ne
abejotinai jį padarys vienu ge
riausių JAV lietuvių laikraščių. 
Reikšminga ypač ir tai, kad vi
sose žymesnėse JAV lietuvių 
kolonijose jis turės nuolatinius 
pastovius savo korespondentus, 
taigi ir JAV lietuvių gyvenimas 
jame vispusiškai atsispindės. Iš 
anksto jau daromi ir žygiai, kad 
laikraštis skubiausiu laiku skai
tytojus pasiektų.

Tuo būdu visai su pagrindu 
galima tikėtis, kad šis laikraš
čių sujungimas bus tikras ir tį
siems matomas lietuvių katali
kiškosios visuomenės laimėji
mas. O Tėvams Pranciškonams, 
kurie, varydami jau ir šiaip ga
na platų kultūros ir spaudos ba
rą, imasi dar ir šio naujo/ nea
bejotinai nelengvo, uždavinio, 
tenka tik padėkoti už šią drąsią 
iniieatyvą ir paliinkėti geriausio 
pasisekimo.

priklausomumui ir vergavimui, 
kurie yra nesutaikomi su asmens 
teisėmis” ir, taip pat reikia bū
tinai pasipriešinti “perdėtam 
žmonių sugrupavimui, tarytum 
kaimene be vado.”

Taigi popiežius reikalauja, 
kad asmuo turėtų laisvę pasi
rinkti pašaukimą ar luomą. Vy
riausybė negali tai uždrausti, ne 
bent patarti ar nustatyti tam 
tikras sąlygas. Gali patarti ligo
niams nesivesti, jei yra prama- 
tomos blogos pasekmės vaikų 
atžvilgiu, bet negali uždrausti. 
Pijus XI, enciklikoje “Casti con- 
nubiiV/. jatr buvo pasakęs, kad 
vyriausybė daro nusižengimą, 
jei ji uždraudžia tam tikros rū
šies moterystes, panaudoja ne
leistinas priemones gimimui su
stabdyti.

Be to, asmuo turi teisę dirbti 
ir iš darbo atlyginimo išlaikyti 
save bei visą šeimą. Vyriausybė, 
gavusi autoritetą iš Dievo ne 
savo naudai, bet valdomųjų ge
rovei, privalo užtikrinti kiekvie
no teises ir jų nepažeisti. Prie
šingai, “jei žmogus ar šeima, ku
rie sudaro civilinės visuomenės 
dalį, pagal Leoną XIII, jei jie iš 
valstybes negautų pagalbos, bet 
tik įžeidimų, ne asmeninių teisių 
apsaugojimą, bet jų sumažinimą, 
toks visuomeninis gyvenimas y- 
ra vengtinas.” O Pijus XII, mi
nėdamas 50 metų sukaktį nuo 
“Rerum Novarum” pakartoja 
tą pačią mintį: “Kiekvienos vie
šosios valdžios pirmoji pareiga: 
saugoti žmogaus asmens teises 
ir suteikti sąlygas, kad kiekvie
nas lengviau galėtų išpildyti sa
vo pareigas”.

T. Klemensas Žalalis, OFM.

ČEKOSLOVAKIJOS VYSKU
PŲ PRIESAIKA IŠGAUTA 

KANKINIMAIS

Slaptoji policija injekcijomis 
“paruošė” vyskupus priesaikai.

Komunistinė Čekoslovakijos 
vyriausybė neseniai pranešė, 
kad šeši krašto katalikų vysku
pai atlikę vyriausybės reikalau
jamą ištikimybės dabartiniam 
režimui priesaiką. Dabar Aust
rijos katalikų spauda apie tą 
priesaiką suteikia smulkesnių ži
nių, iš kuiių matyti, kad ta 
priesaika buvo išgauta kankini
mais. Piieš tą priesaiką vysku
pai slaptosios čekoslovakų ko
munistinės policijos buvo suim
ti ir žiauriai kankinami. 63 me
tų amžiaus Ųradec Kralove 
vysk. M. Picha ir Leitmeritzo 
vysk. S. Trochta ištisomis sa
vaitėmis buvo daromos injekci
jos, kurios sukėlė didelį karštį ir 
pagaliau iš dalies paraližavo 
smegenis.

TAUTIEČIAI IR TAUTIETES,
1950 m. lapkričio mėn. 17-18 d.d. New Yorke įvykęs metinis 

ALT suvažiavimas pavedė ALT Vykdomajam Komitetui įgyven
dinti pastovaus mokesčio Lietuvos laisvinimo reikalams sistemą, 
kurios tikslas yra patikrinti Lietuvos išlaisvinimui dirbantiems 
veiksniams galimai pastovesnes pajamas, iki šiol priklausiusias 
nuo daugiau ar* mažiau įvairuojančių vajų rezultatų. Pagal šią 
sistemą Amerikoje gyveną lietuviai, kuriems rūpi Lietuvos liki
mas, kviečiami savanoriškai apsidėti nuolatiniu, reguliariu mokes
čiu.

Suvažiavimo nutarimą iššaukė būtinas reikalas sustiprinti Lie
tuvos laisvinimo akciją ir emigracijos pasėkoje susidariusios są
lygos, kurios verčia ieškoti papildomų finansinių šaltinių Lietuve? 
laisvinimo darbams.

Pastovaus mokesčio sistemą įgyvendinti visose Amerikos lietu
vių gyvenamose vietovėse ALT Vykdomasis Komitetas pavedė 
ALT skyriams ir kooperuojančioms organizacijoms. Tuo reikalu 
jisai paruošė ir išsiuntinėjo reikalingas instrukcijas, formularus ir 
kitą medžiagą.

Jau gaunami laiškai su pasižadėjimais teikti pastovias aukas 
Lietuvos išlaisvinimui. Bet kol kas tai tik paskiri tėvynes reika
lams jautrių tautiečių balsai. Svarbu, kad pastovaus mokesčio 
idėja galimai greičiau prigytų visoje plačioje Amerikos lietuvių 
visuomenėje.

Tautiečiai ir Tautietės! Dar šiandien nutarkite skirti Lietuvos 
reikalams pastoviai tam tikras sumas ar uždarbio dalį. Dėl atsi
skaitymo susisiekite su artimiausiu ALT skyrium.

Papildomų informacijų jums visada suteiks ALT Centras: 
Lithuanian American Council, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8,
Illinois. ALT VYKDOMASIS KOMITETAS

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIIJ BĖGYJE
(Tęsinys)

Kiti Lietuvos miestai ir mies
teliai, tiek valdžiai, tiek ir did- 
poniams priklausę, ilgai teaptar- 
navo bajorų reikalus, sodiečiams 
tereikšmingi bažnyčiomis ir gir
dimais jose, dažnai lenkiškais, 
pamokslais. Amatininkais ir 
pirkliais būdavo kviečiami arba 
patys čia apsigyvendavo svetim
taučiai — vokiečiai ir kiti (XVII 
a. Kėdainiuose škętai), vėliau 
(XVII - XVin a.) žydai ir net 
lenkai, o lietuviai. ( dažniausiai 
tebuvo ten atstovaujami tik 
kelių ar keliolikos, ūkininkų ir 
lenkuojančių bažnyčios tarnų 
bei davatkų. Tiktai XIX a., dar 
baudžiavų laikais, o ypačiai bau
džiavas jau panaikinus ėmė ten 
rasties lietuvių arp^tįrpnkų, vė- 
liąu jr kromininkų,: .kurie nuo 
spaudos grąžinimo vis darėsi at
sparesni lenkiškai politūrai, sa
varankiškesni ir sąmoningesni 
lietuviai ir vis plačiau įsitraukė 
į tautiškai susipratusių kunigų 
ir pasauliečių šviesuolių vado
vaujamą tautinį gyvenimą, taip 
jog nepriklausomybės atgavimo 
išvakarėse bemaž visur jau vie
tos gyvenime lietuviai pirmavo 
arba vis plačiau įsitvirtindavo, 
aiškiai jausdamiesi tikrais vie
tos šeimininkais, o lenkybė vis 
siaurėjo ir nyko. Tiktai pieti
niuose ir iš dalies rytiniuose tau
tines Lietuvos miestuose ir mies
teliuose — Suvalkuose, Seinuose, 
Lydoje, Ašmenoje, Trakuose ir 
kt. — lietuviai vis dar buvo at
silikę nuo lenkų, kurie ten giles
nes buvo įleidę šaknis, remda
miesi lenkais kunigais ir veikda
mi miestan traukiančius nesusi
pratusius sodiečius gudus bei ap- 
gudėjusius lietuvius.

Šiaip ar taip, Lietuvos mies
čionijos aplenkėjimas ilgesnį ar 
trumpesnį laiką nemažai sunki
no XIX - X£ a. tautinį lietuvių 
kilimą ir'jų tautinę konsolidaci
ją, o jo padariniai, su I-uoju Pa
sauliniu Karu prasidėjus lietuvių 
tautos grumtynėms su kaimy
nais dėl Lietuvos nepriklauso
mybės grąžinimo ir įtvirtinimo, 
Lietuvai čia nemažai yra pa
kenkę, sukliudydami jai su
traukti savo valdžion visas savo 
tautinio ploto sritis ir įtraukti 
visus lietuvius į bendrąjį tauti
nį gyvenimą. Įeidami į lietuvių 
tautos darbą, Lietuvos miestie
čiai tuojau aktingai ir svariai 
ėmė jame reikštis greta su kito
mis tautos grupėmis, tuo tarpu 
kai jos miestų ilgametis lenkini
mas ir (trumpesnis) rusinimas, 
ne ką yra davę vietos kultūrai, o 
taip pat lenkų ar rusų tautai. 
Bene reikšmingiausias Vilniaus 
miesto indėlis bendron lenkų 
kultūron — konservatyvusis 
lenkų publicistas ir estetikas žy
das Julius (Judel) Klaczko, o 
rusų kultūron — žymus skulpto
rius žydas Mark Antokolskij, 
Vilniuje pastatęs pavergusios 
Lietuvą Rusijai cares Kotrynos 
n paminklą, 1915 m. besitrau-

M. Biržiška |

kiančių iš Vilniaus rusų nuimtą 
ir išvežtą.

Aplenkinti vienas ar kitas Lie
tuvos visuomenės grapes, ypa
čiai miestiečius, o Lietuvos ry
tuose ir pietuose ir sodiečius, ne
mažai padėjo Katalikų Bažny
čia, ne pati per save, nes ji per 
amžius atlieka pamaldas lotynų 
kalba ir reikalauja iš kunigų 
eum vulgo vartoti pamokymui 
šiojo kalbą, tarptautininkai jė
zuitai mokyklas turėjo lotyniš
kas, bet pamokslams ir raštui 
net Vilniuje nevengė lietuvių 
kalbos, steigdami ir aprūpinda
mi parapijas Lietuvoje karaliai 
primindavo reikalą kunigui Lie
tuvoje mokėti lietuviškai, — tik 
lenkiškoji Bažnyčios mokslo re
dakcija, kurią jam teikė iš Len
kijos atvykstą kunigai, ilgai Lie
tuvos kunigijoje dominuoją, ir 
pasauliečiai, savaip jį kreipianti 
pritapdavo lietuviams kaip “len
kiškoji katalikybė”. Lengviau 
negu kitą ką prieidama, ilgai ji 
tepritapdavo tik klebonijoms, 
dar ir tuomet bendraujančiai su 
kunigais miesto ir dvaro ponijai. 
Reformacijos sąjūdžio sukeltai 
katalikų kontreformacijai gy
viau ėmus darbuoties visuome
nėje, šioji taip pat gyviau ėmė 
rišties su Bažnyčia ir jos darbi
ninkais, kurių tarpe tis mažiau 
buvo atvykėlių iš Lenkijos, tik 
iš vietos žmonių, iš pradžių ba
jorų ir miestiečių, o paskiau ir 
iš sodiečių kilę tebėjo “lenkiško
sios katalikybės” pramintu ke
liu, tuo dar plačiau lenkindami 
savo visuomenę. Ypač miestie
čiai ir artimoji užmiestė, turin
čios kaimo (akalyčios) bajorų 
parapijos, vienuolynų apylinkės, 
šiaip kurios griežčiau lenkiškai 
nusistačiusios pono priklausan
čios ar lenkininko klebono il
giau veikiamos parapijos grei
čiau už kitas davėsi lenkina
mos.

1795 m. užnemunės plotų 
atkirtimas nuo Lietuvos ir jų 
sujungimas su Lenkijos sritimis, 
sudarymas čia tautiškai mišrios 
(lietuvių ir mozūrų) Vygrių— 
Seinų vyskupijos su lenkais vys
kupais ir prelatais priekyje, ku
rių kiti (pav. vysk. Strašinskas) 
atvirai sakėsi ir veikė prieš 
lietuvių kalbą, bendru Bažny
čios, administracijos ir dvarų 
veikimu šioje Lietuvos dalyje su
stiprino lenkų kalbos pozicijas, 
ypačiai pietuose (Suvalkų—Sei
nų—Alytaus ruože) lietuvių kal
bos plotui siaurėjant, tamsių, 
bet agresingų kaimynų—mozūrų 
spaudžiamam. Vakarinėje Lie
tuvoje žemaičių vyskupija lietu
vių kalbą tvirčiau, kad ir ne be 
nuostolių, atlaikė, kietaspran
džių, nelanksčių ir raštingesnių 
— ypačiai šviesių jos vyskupų 
rūpesniu — už kitus lietuvius, o 
ką besakyti — už lenkus ar gu
dus — žemaičių visuomenei pa
skirta ir nebeatšokančių nuo jų 
vyskupų vadovaujama. Rytinėje

N U 0 S T A T A I
pastoviam mokesčiui Lietuvos laisvinimo 

reikalams rinkli
1. Bendros pastabos

1) Pastovaus mokesčio Lietu
vos laisvinimo reikalams tikslas 
— finansuoti žygius, kuriais sie
kiama atstatyti nepriklausomą 
ir demokratinę Lietuvos Respub
liką. .
2) Šiuo mokesčiu savanoriškai 

apsideda Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyveną lietuviai, ku7 
riems rūpi Lietuvos likimas.

3) Mokesčio dydį pasirenka 
kiekvienas mokėtojas individu
aliai. Kolonijos per ALT sky
rius ar kitas organizacijas gali 
rekomenduoti tam tikrą vienodą 
mokesčio normą.

4) Kalbamasis mokestis prin
cipe yra nuolatinis ir reguliarus. 
Jis gali būti mokamas kartą per 
metus, kas pusmetis ar metų 
ketvirtis ar dar dažniau. Kaip 
dažnai jį mokėti, paliekama 
spręsti pačioms kolonijoms.

Pastaba. Mokesčio Lietuvos

laisvinimo reikalams linkimas 
vykdomas atskirai nuo ALT va
jų, ir tas mokestis yra tik dalis 
Lietuvos laisvinimui telkiamų 
lėšų.

II Paruošiamieji darbai

1) ALT skyriai ir su ALT 
kooperuojančios organizacijos, 
gavę šią instrukciją, nedelsiant 
su ja susipažįsta, išstudijuoja ir 
apsvarsto galimybes, kaip sėk
mingiau būtų galima šio mokes
čio sistemą įgyvendinti toje ko
lonijoje.

2) Reikalui esant, šaukiamas 
bendras organizacijų atstovai 
pasitarimas šios sistemos įgy
vendinimo reikalu.

3) Iš anksto pradedama po
puliarinti pastovaus mokesčio 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
idėja per spaudą, radiją, susirin
kimuose ir kitais galimais bū
dais.

4) Vasario 16-tosios minėji-

betgi — Vilniaus vyskupijoje, 
kurios pietinėje užnemunėje — 
Juodgudžioje ir rytinėje dalyje 
per kelis šimtmečius įsigyveno 
gudai, o tik šlaminėje užnemu
nėje po senovei lietuviai tebe
gyvena, vyskupai, lenkai arba 
sulenkėję, daugiausiai susirišę 
su aplenkėjusia Vilniaus mies- 
čionija ir tolimi sodiečiams, ne 
tik nesekė žemaičių vyskupų pa
vyzdžiu ir nesirūpino sodiečių 
išmokslinimu, bet ir abejingai 
šaltai žiūrėjo į lietuvių kalbos 
reikalą kunigų santykiuose su 
parapiečiais, o gudų kalbos baž
nyčioje iš viso nepripažino, len
kiškai’žiūrėdami į ją kaip į pa
gadintą ir taisytiną lenkų kalbą. 
Tad gudiškų parapijų bažnyčio
se, be lotynų kalbos, tebuvo pri
pažįstama dar tik lenkų kalba, o 
ir lietuviškose parapijose dėl ke
lių lenkiškai kalbančių ar tik 
suprantančių parapiečių kunigai 
nekartą griebdavosi lenkų kal
bos, lietuviškąją paneigdami ar
ba iš viso jos nemokėdami. Bau
džiavų panaikinimas kad ir lie
tuviams buvo lydimas jų spau
dos uždraudimu, pagrindė pra
sidedantį ir vis stiprėjantį tauti
nį jų kilimą, ypačiai ryškų ūkiš
kai tvirtesniuose ir šviesesniuo
se, artimesniuose Prūsams, kur 
buvo spausdinami ptriotiniai lie
tuvių leidiniai ir iš ten dideliu 
pasaukojimu slaptai platinami 
po Lietuvą, iš sodžiaus kilusių 
kunigų ir pasauliečių šviesuolių 
tautiškai vairuojamuose Liętu- 
vos vakaruose, tuo tarpu kai 
Lietuvos rytuose — Vilniaus 
vyskupijoje, kur vargingesnis 
ir tamsesnis kaimas mažiau bc- 
davė savo šviesuomenės, lietu
viai kunigai pačios savo dvasinės 
Vilniaus vyriausybės buvo truk
domi, kai stengėsi patenkinti sa
vo tautiečių kalbos reikalus, ir 
perkeldinėdami į gudiškąsias pa
rapijas, kur buvo verčiami len
kinti savo parapiečius, kai tuo 
pat metu ir lietuviškosios para
pijos per Bažnyčią lenkinamos 
lenkėjo ar bent gudėjo. Bažnyti
nis lenkinimas buvo čia dar re
miamas ir už Bažnyčios sienų, 
Vilniaus lenkams atgavus spau
dą ir ją uoliai platinant lietuviš
kose ir ypačiai sugudėjusiose ar 
sulenkėjusiose parapijose, ku
rias jie, be to, padengė slapto
mis, dvarininkų ir kunigų palai
komomis, lenkiškomis mokyklo
mis. Tuo būdu ne tik aplink Vil
nių, bet ypačiai į pietus ir piet
ryčius nuo jo nutautėjo ištisos 
parapijos. Daugelyje tųjų vietų;' 
kur bažnytinis katalikų surašy
mas 1850 m. teberodė lietuviš
kai kalbančius parapiečius, tre
čioje kartoje tekalbėjo gudiškai 
arba lenkiškai ir tik lietuviškos 
pavardės teišdavė jų kilmę. Ta
čiau stiprėjąs tautinis lietuvių 
atgimimas su jų šviesuomenės 
įsigyvenimu ir susiorganizavimu 
Vilniuje ėmė gyviau reikšties ir 
Vilniaus krašte, kur lietuvių kai
mas ėmė reikalauti savo kalbai I

(Perkelta į 4 psL) 

mų. progomis raginti, kad kiek 
galima didesnis lietuvių skaičius 
tais mokesčiais apsidėtų.

5) Jeigu reikia, sudaryti šalia 
ALT skyriaus specialią komisi
ją, kurios uždavinys būtų rūpin
tis to mokesčio sistemos įgyven
dinimu ir vykdymu.

6) Kur įmanoma, sudaryti ko
lonijoje gyvenančių lietuvių są
rašus.

7) Į visą šį darbą įtraukti kiek 
galima daugiau tremtinių ir jų 
organizacijų.

8) Kur nėra ALT skyrių, vei
kiančios lietuvių organizacijos 
raginamos šio uždavinio imtis.

9) Kur ir tokių organizacijų 
nėra, pavieniai lietuviai atskirai 
ar per savo įgaliotus atstovus 
turėtų susirišti su artimiausiu 
ALT skyrium ir susitarti, kaip 
mokesčiai bus mokami.

III. Vykdymas

1) Mokėtojas savo mokestį— 
metinį, pusmetinį' ar kitokį — 
reguliariai įteikia ar pasiunčia 
nustatytu laiku ir adresu.

2) Kur įmanoma, galima or
ganizuoti mokesčio rinkimą lan
kantis namuose pagal turimus 
adresus. Tam reikia numatyti 
rinkėjus. Kiekvienam jų būtų 
paskirtas tam tikras rajonas, 
kurį turėtų apvaikščioti.

3) Kiekvienas mokėtojas iš 
anksto užpildo pasižadėjimo la
pelį nurodydamas, kiek jis Išsi
ima mokėti Lietuvos laisvir^uo 
reikalams. Tokie pasižadėjimo 
lapeliai išdalinami susirinkimuo
se ar pasiunčiami paštu. Pasi
rašyti pasižadėjimai laikomi ži
nioje ALT skyriaus ar kitos or
ganizacijos, kuri mokesčio rin
kimą vykdo.

IV. Kontrolė

1) Mokėtojas gauna ALT pa
kvitavimą, pasirašytą ALT sky
riaus valdybos ar jos įgaliotų 
asmenų. Mokėtojas turi teisę 
kiekvienam mokėjimui reikalau
ti kvito.

2) Iš kvitų nuorašų knygelėje 
kiekvienas mokėjimas įrašomas 
į metinio atsiskaitymo lapą, ku
riame kiekvienam mokėtojui yra 
grafos sužymėti visiems per me
tus gautiems mokėjimams.

3) Pajamų suma pagal kvitų 
nuorašus turi bjitinai atitikti 
bendrą sumą dietinio atsiskaity
mo lape.

4) ALT skyrius ar centrinė 
organizacija kolonijoje yra at
sakinga už tikslios šio mokesčio 
atskaitomybės vedimą.

V. Atsiskaitymas su Centru
1) Kiekviena kolonija prane

ša ALT Centrai, kiek pagal gau
tus pasižadėjimų lapelius numa
toma pajamų.

2) Surinktus pinigus ALT sky
riai ar kitos organizacijos per
siunčia ALT Centro iždui nere- 
čiau kaip kas 3 mėnesiai.

ALT Vykd. Komitetas.

— Reparacijų sąskaiton pra
ėjusiais metais Ryt. Vokietijos 
laivų statyklos sovietams pasta
tė 224 laivus bendros 8.500.000 
dolerių vertės.
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KO IŠ TIKRO REIKIA ATSIEIKI)
SIEMS KRAŠTAMS

Spaudoje pakartotinai kelia
ma, kad būtinai reikalinga im
tis vykdyti JAV užsienio politi
kos vadinamąjį “ketvirtą punk
tą”, kuris pakeltų atsilikusių 
kraštų gyvenimo lygį, tuo ne tik 
pagerindamas vietos gyventojų 
sąlygas, bet kartu ir stiprintų 
laisvųjų tautų frontą bei užkirs
tų kelią komunistinei propogan- 
dai, kuri pasisekimo turi ten, 
kur gyvenimo sąlygos yra nepa
tenkinamos. Komunistai dar nie
kur nėra bandę žmonių gyveni
mo sąlygas pagerinti, o tik sten
giasi vargą dar palaikyti, kad 
galėtų savo agitacijai išnaudoti.

Bet ne kartą skaitytojams su
sidaro įspūdis, jog čia vėl eina 
klausimas apie JAV metimą į 
užsienį naujų šimtų milijonų 
gal net be tikro reikalo. Supran
tama, kad šiam reikalui turės 
būti išleista ir nemažos sumos. 
Bet iš tikro čia ne tik pinigas 
reikalingas.

'Šituose kraštuose 80% gy
ventojų gyvena iš žemės ūkio. 
Taigi pirmasis šioj srity uždavi
nys ir pakelti tą ūkį, kad toliau 
nesikartotų tokie reiškiniai, 
kaip dabar Indijoj, kur gyvento
jams išmisti trūksta 6 milijonui Ugi 20% visų per metus mirš- 
tonų grūdų. Bet šiam tikslui tančių. Vienoj Indijoj per metus

būna 100 milijonų susirgimų ma
liarija. O modeminėm priemo
nėm kova su maliarija nėra ypa
tingai sunki ir brangi.

Pagaliau turėtų būti naujais

Žinoma, daugely tų kraštų lė
šų pareikalautų drėkinimo įren
gimai, bet iš tikro ne tiek daug 
čia pinigo reikia, kad ūkininkas, 
vietoj odiniu maišu nešiojęs iš 
upelio į savo dirvas vandenį, 
gautų pumpą, kuri per valandą 
daugiau dirvos palietų, negu da
bar trys ūkininkai palieja per 
dieną. Daug jo darbas pasidary
tų našesnis ir tuo atveju, jei jis 
turėtų gerą kapstą žemei pu
rinti ir tikrą dalgį vietoj dabar 
naudojamo piautuvo, kad pra
dėtų naudoti bent spragilą, vie
toj rankomis kūles ryžius. Be 
to, palengvinus dirvų laistymą, 
daug kur vietoj dabar gaunamo 
vieno derliaus (nes kitu laiku 
dėl drėgmės stokos niekas negali 
augti) galėtų gauti du. žalingų 
vabzdžių išnaikinimas, kurie da
ro ūkiui didelių nuostolių, taip 
pat yra vienas iš svarbių tos sri
ties uždavinių.

Turi būti sustiprinta ir žem
dirbių sveikata. Jei jie turėtų 
bent šulinius ir nenaudotų už
teršto upelių vandens, jau dau
gelio ligų išvengtų. Ypač daug 
kur reikalinga kova su maliari
ja, nuo kurios miršta vietomis

pagrindais suorganizuotas tų 
kraštų švietimas, kuris ten daž
nai yra vienašališkas, nekreipiąs 
dėmesio į praktinius dalykus. 
Ten galima rasti filosofų, lite
ratūros istorikų ir panašių sri
čių žinovų, bet nėra agronomų,

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI 
AMŽIŲ BĖGYJE

(Atkelta iš 3 psl.)

teisių visų pirma Bažnyčioje, dėlUlų Z.111UVU, 1IXJ1CX aglUHVIUų, . ‘■--'t ^»*A*B*v*

technikų, veterinorių ir net gy- ko kildavo susirėmimų su len- 
’ ’ , dvarininkais,

i lenkų pretenzijas ir tautinį ag-’ 
resingumą užklupo juos I-sis 
Pasaulinis Karas.

dytojų. O dėl to šalia tokio iš- kų agitatoriais, 
mokslinto filosofo ūkininkas sa- Į bajorėliais ir kunigais bei tam- 
vo dirvą dirba gilios senovės me- sesniais sulenkėjusiais parapie- 
todais. Reikia, žinoma, išplėsti ir ( čiais, muštynių bažnyčiose (kai 

• ’ ... ............." ‘ kurie dvarininkai samdydavo
žmones lenkiškai giedoti ir per
rėkti lietuviškai giedantiems), 
bylinėjimosi, karštų ginčų lietu
vių ir lenkų spaudoje, bet ir sie
kiąs išplėsti čia savo “stan po- 
siadania” ir sulenkinti kiek ga
lima platesnį ruožą tarp Vilniaus 
ir Lenkijos lenkų veikimas vis 
dažniau gavo patirti kaskart 
tvirtesnį Vilniaus krašto lietuvių 
atsikirtimą, ne tik jų savo kalbos 
teisių gynimą, bet ir reikalavi
mą grąžinti jiems paveržtas iš 
jų kalbines pozicijas (panašiai ir 
užnemuniniame Seinų krašte). 
Taip lietuviams beginant savo 
teises Lietuvos bažnyčiose prieš | tybei nuo jūrų ligi jūrų, jai susi-

tonų grūdų. Bet šiam tikslui 
reikia ne vienų moderniškų ūkio 
mašinų, kurios, suprantama, kai
nuos daug milijonų. Ne mažiau 
svarbu pakelti šiuose kraštuose 
žemės ūkio mokslą. Gyventojai 
dar turi būti ir išmokyti su to
mis mašinomi dirbti. Jie taip pat 
turi išmokti ir kitų jiems ligi 
šiol nežinomų ūkio mokslo da
lykų. Pav., Indijoj laikoma, kad 
jos žemė esanti labai išnaudota. 
Bet iš tikro taip išnaudotas yra 
tik jos viršutinis sluogsnis, nes 
indo žagrė suaria dirvą vos per 
du coliu. Mėšlas čia sunaudoja
mas kurui ir nežinoma jokia sė
jomaina. Net ir naudojamos dir
vos yra apaugusios džiunglių 
krūmais. Specialistų nuomone, 
šiuos trūkumus pašalinus, Indija 
galėtų gauti trigubai, kaip da
bar, derliaus ir nereikėtų, kaip 
šiandien, gyventojui tenkinti į 
dieną 9 uncijom maisto, nes, jau 
10% padidinus derlių, jie galėtų 
be vargo savo krašto gaminiais 
išmisti.

masinį švietimą, kad žmonės ga
lėtų skaityti laikraščius ir iš jų 
mokintis, kaip reikia ūkininkau
ti bei higienos ir sanitarijos 
dėsnių.

Tuo būdu atsilikusių kraštų 
gyvenimo lygio pakėlimui ne 
tiek reikia pinigo, kad jų gy
ventojai galėtų prisipirkti sau 
kokių modemiškų reikmenių, 
bet žymiai daugiau apšvietos, 
pažangos dvasios, nuovokos, kas 
reikia daryti, kad dabartinis 
vargas būtų sumažintas. Taigi 
ši pagalba, kurią JAV pasiryžu- 
sios teikti atsilikusiems kraš
tams, yra užsimojimas dėl visų 
žmonių solidarumo ir bendros 
pasaulio gerovės dideliu mastu 
vykdyti tikrą kryžiaus žygį 
prieš skurdą, tamsą ir atsiliki
mą. Jei jis bus sėkmingai įvyk
dytas, neabejotinai įeis j istori
ją kaip vienas žymiausių plačiu 
mastu kultūros pakėlimo atve
ju. Kartu jis ir akivaizdžiai ro
do, kad į tikrą pasaulio gerovę 
kelias yra ne savo agitacijai iš
naudojimas žmonių vargo, bet 
pozitiyvį jiems pagalba tą vargą 
nugalėti.

Thulicinė lenkų pažiūra į Lietu
vių tautą ir atsikuriančios Len
kijos valstybės politika Lietuvos 

atžvilgiu.
Besantykiaudami per uniji

nius šimtmečius su lietuviais ir 
besistengdami tarpusavius dvie
jų tautų saitus panaudoti savo 
pozicijų sustiprinimui, įtvirtini
mui ir išplėtimui Lietuvoje, len
kai savotiškai nusistatė Lietuvos 
ir lietuvių atžvilgiu, kas nemažai 
svėrė tų tautų santykiuose ne
priklausomybę praradus ir vė
liau, abiem tautom valstybiškai 
atsikuriant, labai apsunkina 
tarpusavį jų susipratimą, patį 
valstybinį jų atsikūrimą ir tar
pusavio santykių nustatymą.

Lietuvai kadaise buvus vals-

ŠVIESIAPLAUKE IEVA
ant aukštosios politikos lakty

metais Jiems nubausti ji turi kitą ke
lią. Nuo to laiko, kad Peronas 
paėmė valdžią į savo rankas,

rišus su Lenkija šioji (Lenkija) 
drauge su anosios valdomis, o 
vėliau anas dar savo naudai ap
karpiusi, ėmė jausties ir saky- 
ties pati esanti ‘od morza do 
morza”, savaip intepretuoti dua
listinę unijinės valstybės sanda
rą ir laikyti Lietuvą savo pro
vincija, kas nekartą sukeldavo 
Lietuvos bajorų pasipiktinimą ir 
protestus. Tačiau, nors 1791 m. 
Varšuvos seimas griežtai buvo 
paneigęs valstybinį dualizmą ir 
savo konstitucijos raštu tikrai 
bemaž visai jį likvidavęs, ne tiek 
šios gegužinės konstitucijos dva
sia veikė XIX a. aplenkėjusius ir 
sulenkėjusius Lietuvos bajorus 
ir nustatė jų santykius su Len
kija, kiek dualistinės 1569 m. 
Liublino unijos tradicijos, su ku
riomis ir lenkų politikams kas
kart tekdavo susidurti ir šiaip 
ar taip skaityties. Reikšminga, 
jog 1791 m. konstitucijai kiek 
pakeliant miesčioniją, Lietuvos 
sostinės Vilniaus ir iš dalies Kau
no, Gardino miestų tiek lenkiš
koji, tiek aplenkėjusi miesčioniją 
XIX-XX a. ne tik lenkiškiau, bet 
ir provinciškiau už Lietuvos ba
jorus sakosi ir savo žygiais pa
sireiškia, savo santykius su Len
kija ne tiek 1569 m. liubliniškė- 
je, kiek 1791 m. varšuviškėje 
dvasioje stengdamasi nustatyti, 
tuo remdama šios agresingus žy
gius prieš Lietuvą, versdama

nuosaikingesnius, liubliniškiau 
nusistačiusius Lietuvos bajorus 
nusilenkti šiam “patriotiškes- 
niam” miesčionių nusistatymui 
ir toliau ragintiems Lenkijos po
litikams sukliudydama rasti tik
resnį kelią susipratimui su Lie
tuva negu ją traktuojant, kad ir 
nevisai klusnią Varšuvai, savo 
betgi provincija.

(Bus daugiau) į

REIKALAUJA ATLYGINTI
NUOSTOLIUS

Per Anglijos miestelį Catte- 
rick eina kelias, kuriuo susisie
kiama tarp Londono ir Škotijos. 
Susisiekimas palaikomas auto
busais, ir ligi šiol Cattericke bu
vo viena šios autobusų linijos 
stočių. Dėl to, keleivių patogu
mui, Catterick pastatė nuosta
bias išvietes. Sakoma, kad jos 
esančios gražiausios visoje Ang
lijoje. Bet kaip tik autobusų 
bendrovė panaikino Cattericke 
savo stotį, vos keturioms die
noms praėjus nuo tų nuostabių
jų išviečių statybos pabaigos. 
Dabar Catterickas nebežino, ką 
daryti su savo nuostabiuoju 
statiniu, kuriam stambų pinigą 
išmetė. Jis yra pasiryžęs skųsti 
teismui autobusų bendrovę, kad 
atlygintų nuostolius.
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KUKURUZINIAI AUDINIAI

Šiomis dienomis Amerikos , 
spaudoje Žemdirbystės ir Pra- ( 
moninės Chemijos Biuras iš Pe
oria, Ill., paskelbė naujenybę, - 
kad pagaliau jau pavyko iš ku
kurūzų (corn) grūduose esan
čio proteino ir zeino, kuris ran- . 
damas vien tik kukuruzų grū
duose ir sudaro ten didesnę pu
sę proteino, chemijos būdu pa
gaminti valaknus, kurie savo ko
kybe beveik prilygsta avių ar 
ožkų vilnoms ir iš kurių bus 
galima padaryti veltines kepu
res ir skrybėlės, išausti audek
lus vyrų ir moterų drabužiams, 
padaryti siūlus mezgimui koji
nių, megstinių ir kitų dalykų, iš
austi audeklus, aptraukimui bal
dų, panašius į vadinamus “mo
hair” — audimus iš Angoros ož
kų vilnų.

Kukuruziniai siūlai turi ypa
tybę, juos ištempus, vėl susi
traukti atgal į savo pirmykštį 
stovį ir nepasiduoti ištampy- 
mams.

Iš kukuruzų valaknų išausti 
drabužiai yra tiek pat šilti, 
kaip ir iš avių vilnų, o kandys 
ar kilimų vabzdžiai jų neliečia 
ir neėda.

Kukuruzinis audeklas, sudrė
kęs ar sušlapęs, nesusitraukia. 
Jį galima išplauti ir išvalyti vi
rinimo ar sauso valymo būdu, ir» 
jis atsparus rūdims. Kitas dar 
to audeklo gerumas, kad iš jo 
pasiūti baltiniai nesukelia kūno 
niežėjimo.

Pradėjus iš kukuruzų kaminti 
audeklus, bus išspręstas kuku
ruzų derliaus pertekliaus klausi
mas. Jo toliau nebereikės nai
kinti, kaip daugeliu atveju bū
davo ligi šiol. Jis galės būti pa
naudotas audeklui gaminti.

S. K. Lukas

PERDAŽIUS SIENAS, PIKTA PATI 
ANGELUPAVIRS

Mūsų laikais beveik jau įpras
tas dalykas kokios nors blogos 
ar nemalonios savijautos prie
žastį aiškinti vitaminų ar hor
monų trūkumu arba kokiais 
ankstyboj jaunystėj susidariu
siais psichiniais kompleksais. Bet 
dabar tyrinėtojai prieina nuo
monė?. jog tokios savijautos 
priežastis dažnai yra ir sienų, 
kilimų arba baldų spalva.

Paprastai sakoma, kad mėly
na spalva yra šalta, o raudona 
— šilta. Bet tai daugelio ligišiol 
buvo laikoma tik įsikalbėjimu. 
Vis dėlto tyrimai rodo, kad tai 
nėra tik įsikalbėjimas. Pav., 
žmonės buvo įvesti į šviesiai 
mėlynai dažytą kambarį ir po 
valandėlės pervesti į raudonai 
dažytą. Nors temperatūra abie
juose kambariuose buvo tokia 
pati, visi tie asmenys pareiškė, 
jog raudonai dažytame kamba
ry esą šilčiau. O pamatavus, pa
sirodė, kad ir jų kūno tempera
tūra iš tikro raudonai dažytam 
kambary buvo aukštesnė, kaip 
mėlynam. Kodėl taip yra, kol 
kas neišaiškinta, bet jau įrody
tas dalykas, kad regėjimo įspū
džiai šiuo atveju nulemia. Ban
dant su neregiais, jie mėlynam 
ir raudonam kambary jokio 
temperatūros skirtumo nejaučia.

Tyrimai taip pat rodo, kad 
spalvos veikia ir mūsų apetitą. 
Iš anksto neįspėjus, kad čia da
roma bandymas, buvo pakvies
ta būrys žmonių vaišėms. Val
giai ir gėrimai buvo rinktiniai, 
bet svečiai neturėjo apetito. 
Mat, vaišių patalpa buvo ap
šviesta tik žalia ir raudona spal
va. Tai pakeitė valgių ir gėrimų 
išvaizdą. Mėsa buvo balkšvai 
ruda, žali žirniai išrodė kaip ik
rai, o vynas buvo drumzlinai 

' geltonos spalvos. Tik kai buvo 
1 įjungtas normalus apšvietimas, 

svečiai atgavo apetitą.
Kokios įtakos žmonių nuotai

koms turi spalvos gerai parodo 
vieno Londono tilto istorija. Jis 
ilgą laiką garsėjo kaip Savižu
džių tiltas. Bet vieną dieną jo 
pilki plieno griaučiai buvo per- 

. dažyti žalia spalva, ir nuo to 
laiko jis neteko norintiems žu
dytis savo patrauklumo, šokan
čių nuo jo žemyn dviem trečda
liais sumažėjo. Mat, kaip spalvų 
psichologai nurodo, žalia spal
va veikia žrpogų raminančiai. Į 
veiklumą skatina kaip tik rau
dona spalva. Tai ryškiai parodė 
vienos ■ benzino * bendrovės ban-

dymas. Ji buvusius pilkos spal
vos savo tankus perdažė ryškio
mis spalvomis. Ir paaiškėjo, kad 
labai žymiai padidėjo benzino 
pardavimas tose stotyse, kur 
tankai buvo nudažyti ryškiai 
raudona spalva.
‘ žinoma, ne visi žmonės spal
voms lygiai jautrūs. Vieni men
kai spalvas skiria. Kiti vėl jas 
menkai atsimena. Didelėse pa- 
midorų plantacijose, kur vaisiai 
turi būti nuskinti, kai jie pasie
kia tam tikrą rausvumo laipsnį, 
darbininkai dažnai daro klaidų, 
negalėdami atsiminti tikros 
spalvos. Bet tų klaidų tuojau su
mažėjo, kai buvo darbininkams 
ant piršto užmauti atitinkamos 
spalvos antpirščiai.

Visi tie bandymai rodo, kad 
spalvos žmonių gyvenime 
dina žymiai didesnį vaidmenį, 
negu ligi šioliai buvo manoma. 
Tai skatina spalvų psichologus 
dalyką vis plačiau tirti ir išva
das pritaikyti praktiniame gy
venime, parenkant tinkamas 
spalvas apšvietimui, butams, 
darbovietėms ir t.t., nes tai ga
li veikti į mūsų nuotaikas, dar
bingumą ir net biznį. Žinoma, 
spalvų psichologija yra dar jau
nas mokslas ir ne visuomet pa
jėgia tuos praktinius uždavinius 
išspręsti. Bet jau daug kas šioj 
srity yra daroma. Pavyzdžiui, 
viena didelė restoranų bendrovė 
yra paprašiusi jos restoranų pa
talpas taip išdažyti, kad svečiai 
gerai jaustųsi ir turėtų gerą a- 
petitą, bet kad pavalgę neturėtų 
noro ilgai sėdėti ir savo vietas 
užleistų naujiems svečiams. Ar 
tai greitu laiku pavyks pasiekti, 
sunku pasakyti. Bet tos srities 
specialistai tikisi pasiekti labai 

i daug. Lakesnės fantazijos žmo- 
' nės net bando tvirtinti, jog il- 
. gainiui nesugyvenamos žmonos 

vyrui užteks tik pasikviesti 
spalvų specialistą, kad jis perda
žytų atitinkama spalva butą, ir 
jo pikčiurna žmona pasidarys 
tikras angelas. Lygiai padaužos 
vyro žmona galės taip perdažyti 
butą, kad jos vyro toliau nė su 
kabliu niekas iš namų neiš
trauks. O restoranuose kelneriai 
galėsią ant rankos pasikabinti 
tokios spalvos servietelę, kad 
svečiai tuojau išmes žymiai di
desnius arbatpinigius... Gal tai 
yra iš dalies fantazijos, iš dalies 
•juokai. Bet neabejotina, kad iš
sivystęs spalvų psichologijos 
mokslas turės daug praktinės

vai-

kiai muša propogandos būgną, 
agituodama už savo vyro kan
didatūrą. Tik čia ji dar nesusto
ja. Kadangi ateinančiuose rin
kimuose pirmą kartą dalyvaus 
jau ir moterys, senora Evita, 
kuri yra peronisčių moterų par
tijos galva, pasiryžusi ir pati 
kandidatuoti. Tik, nenorėdama 
su savo vyru varžytis, ne į pre
zidentus, bet—į viceprezidentus.

Šitokia “šeimyninė” prezi
dentų kombinacija truputį keis
tai išrodo. Bet tasai Perono 
žmonos užsimojimas pasidaro 
suprantamas, turint prieš akis 
jos tikslus bei tą poziciją, ku
rios Argentinos gyvenime ji yra 
pasiekusi.) Negalima tvirtinti, 
kad savo dabartinės pozicijos ji 
pasiekė tik dėlto, kad jos vyras 
yra krašto diktatorius. Daug nu
lėmė jos asmeniniai gabumai, 
kad buvusi vaisių pardavėja pa
sidarė varietės žvaigždė, vėliau, 
kad ir ne, pirmos eilės, Argenti
nos filmų žvaigždė, paskiau ra- 
rijo kalbėtoja ir pagaliau dikta- 
torienė. Ji yra ne tik savo vyro 
politinis sąjungininkas, bet ir ne
priklausomas politinis veiksnys.

Senora Evita Duarte Peron 
žino, ko ji siekia, būtent— ga
lios. O tam ji sugeba pasirinkti 
ir neblogus — ar bent neblogo 
pasisekimo teikiančius — meto- 
todus.

Kelią į galią ji galėjo pasi
rinkti vieną iš dviejų — per už
kulisinius santykius ir įtakas ar
ba stengdamos viešumoj laimė
ti masių simpatijas. Ji pasirinko 
antrąjį kelią. Tai nulėmė jos 
ambicija ir varganos jaunystės 
prisiminimai.

Kelias į galią per užkulinius 
santykius eina per ‘multimilijo
nierių aristokratiją”. Bet šie Ar
gentinos turčių sluogsniai suda
ro savotišką uždarą kastą, kuri 
su panieka žiūri net į paprastą 
“buržuaziją”. Ambicingoji Evita 
tad nenorėjo eiti prie tų, kurie 
žiūrės į ją iš aukšto, nes pati 
jiems jautė ne tik pavydą, bet 
ir panieką. Ji ryžosi laimėti ma
sių simpatijas, prisidėdama prie 
jų gyvenimo pagerinimo ir už- 

; imdama vargingųjų sluogsnių 
i gynėjos poziciją, kartu neuž-
■ miršdama suduoti smūgį ir tai
■ jos nemėgiamai “multimilijonie- 
; rių aristokratijai.”

Būdama nepasiturinčių sluog
snių kilmės, ji gerai žino, ką tie 
sluogsniais galvoja. Tad ir savo 
viešose kalbose, kai paliečia pi
nigų magnatus, ji kalba tai, ką 
jaučia bei galvoja ir tūkstančiai 
jos klausytojų, nors asmeniškai 
tų savo priešų ji ir nepuola.

Dar tik ateinančiais
Argentinoj įvyks prezidento rin
kimai, bet energingoji diktato
riaus Perono žmona jau smar- yra įkurta jos pačios vadovau

jama plati vargšų ir bedarbių 
socialinės globos organizacija. 
Tai teikia jai, prisidengiant bū
tinu reikalu socialiniams tiks- 1 
lams pinigo, suduoti pinigingie- j 
siems sluogsniams jaučiamų j 
smūgių. Neabejojama, kad ji 
nori vargšams padėti, bet taip 1 
pat mažai kas abejoja, kad bent 
ne mažiau ji kartu nori pakenkti . 
ir pinigų magnatams. O ir tuo 1 
ji įgyja nemaža populiarumo, 1 
nes tai noras ir tūkstančių ar- ] 
gentiniečių, kurie dėl to tampa , 
jos draugais. Prie to reik pridėti, i 
kad populiarumo įsigyti ji su- 1 
geba ir kitais būdais. Savo biu
re ji priima ir išklauso net ir di- i 
džiausią skurdžių. Savo viešas 
kalbas darbininkams sakydama, 
ji nesirodo skurdžiu apdaru, kad 
“būtų artimesnės paprastai liau- 1 

džiai.” Priešingai, visuomet pa
sirodo prabangiškai pasipuošusi, 
blizgėdama deimantais. Bet be
kalbėdama ji neužmiršta pa
brėžti, kad ji iš jų tarpo, ir leis
ti suprasti, jog dabartinės savo 
vietos pasiekusi tik peronistų 
politinės ir socialinės programos 
dėka. Šios programos laikyda
miesi ir jie galį daug aukščiau 
pakilti.

Evita su savo vyru žino, kaip 
masėms patikti. Pavyzdžiui, vy
riausybė Buenos Aires įrengė 
daržovių rinką kaip tik priešais 
Jockey klubą. Dėl netikslumų 
mokesčių deklaracijoj turtin
giausia krašte Bemberg šeima 
nubausta 98 milijonais pesų. Di
deliam opoziciniam laikrašty su
stabdyti darbai dėl to, kad ta- 
riąmai jo įmonėj nebuvę pakan
kamos darbo apsaugos, šešios 
pačių žinomiausių aukštųjų 
sluogsnių damos buvo uždarytos 
mėnesiui į kalėjimą, kad truk
džiusios mieste judėjimą. (Gat
vėj sušuko “Tegyvuoja konsti
tucija!” — kaip tik po to, kai 
vyriausybė savo veiksmais kon
stituciją buvo pažeidusi).

Tai, žinoma, nėra demokrati
nės priemonės. Bet žmonėms 
sudaro pramogą ir teikia pasi
tenkinimo, kad tiems, kurie ligi 
šiol valdė, “braukiama per nosį 
ir kišenę”, nors patys tebėra 
skurdžiai kaip buvę, o savo iš
lėto ir sunkiai iškovotą laisvę 
didele dalim yra praradę.

Taip gudri Jėva, išnaudoda
ma masių psichologiją, kopa 
aukštyn politikos laktomis ir 
ant jų laikosi. Galima prie to 
dar tik pridurti, kad jos pasi
sekimui nemažos įtakos turi ir 
tai, kad ji neabejonai yra graži 
moteris. Tad nemaža dalim ir 
dėlto ji su triukšmingu entu
ziazmu, kur tik pasirodo, sutin- 

; karna: mat, jos klausytojų di- 
didžiąją dalį sudaro paprastai.... 
vyrai.
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KARYS
trumpu laiku paplito visuose kontinentuose, visose laisvojo pasaulio šalyse. 
Jo balsą mūsų vyrai greitai išgirdo ir tolimojoj Australijoj, N. Zelandijoj, 
Indokinijos kovų laukuose. Jau užmegzti su jais tamprūs ryšiai ir laukiama 
iš ten daugiau jdomios medžiagos.

Senaisiais tradiciniais ryšiais jungdamas visus buvusius ir dabar esančius 
karius, visus lietuvius,

KARYS
jau pirmuoju žygiu savaime pasidarė žurnalu viso pasaulio lietuvių karių, 
kovojančių, dirbančių ir besisielojančių laisvos, demokratinės Lietuvos kuo 
greitesniu išlaisvinimu, jos atstatymu.

šiomis istorinėmis pasaulio nerimo dienomis, kada diena dienon auga 
mūsų tėvynei išlaisvinimo viltis, atgyja ir gražiosios mūsų kariuomenės tra
dicijos, kur savosios spaudos kūrimas, jos visokeriopas rėmimas ir tobulinimas 
buvo vienoje pirmaujančių vietų, štai kodėl ir šiais 33-čais nuo anų kovos 
dienų ir nuo karių laikraščio i )

KARIO
gimimo metais senieji mūsų ginklo ir plunksnos draugai, negailestingai iš
blaškyti po visa pasaulį, šiandien vėl iškelia šūkį:

33.JU METU NUO JO PASIRODYMO PROGA, SUTELKIME
MUSU MĖGIAMAM ŽURNALUI KARIUI 5,000 SKAITYTOJU!

Tai bus geriausias tiek laisvės kovų, tiek karinės spaudos tradicijų prisimini
mas, jų įvertinimas. Tiktai mūsų KARYS daugiausiai rašo ape kovas ir ka
rius, kurie kovojo, dabar kovoja ir kovos dėl Lietuvos. Jis jungia mus išblaš
kytus! Jis riša mus su visa kovojančia lietuvių tauta!

Pakanka, kad kiekvienas dabartinis KARIO skaitytojas pakviestų ir su
rastų bent vieną naują metini, pusmetini ar atsk. numeriais skaitytoją —- 
mūsų tiražas užsibrėžtąjį kieki netik pasiektų, bet ir perviršytų.

Tad:
Nė vieno kario — neliks be KARIO! ,
KARYS—mūsų vyrams, Kvykusiems j armiją!
KARYS—geriausias bičiulis mūsų tremties jaunimui!
Išrašykime KARĮ mūsų artimiesiems ir pažįstamiems Vokietijoje!
Suteikime redakcijai žinias apie karius ir kt. ligonius ar invalidus Euro

poje ir pasaulyje. KARYS jiems bus siuntinėjamas nemokamai!
I talką, veteranai ir jaunime! Mūsų žurnalas turi tobulėti, gerėti. Bendra 

talka tai tikrai pasieksime!
Prenumeratos kaina: Metams — 4 dol.; pusm. — 2,50 dol.; atsk. nr.—45 et.

KARYS, 14(1 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

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.

programą. Si 
taitienė save 
ir operų ari 
vėjo publiką.

Mūsų jaur 
Vaitužis ir V 
rai savo hai 
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dar pirmą k; 
scenoje, savo 
gražios tėvyi 
klausytojų si, 
lietuviškomis 
vaidintas ir t 
mingas vaidi: 
lengva kentei 
me pasižymė, 
jėgos, kuriom 
lionienė.

Šį minėjime 
tinis skyrius, 
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doleriai. Da 
ALT skyriui, 
mūsų kolonijc

Moterims 
č

Kas mėgst; 
ilgos gavėnic 
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kuris įvyks bt 
pi jos saloje 4 
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kviečiami atsil 
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Newa
Tremtiniai

I

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKA,” 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 “Amerlkoc“ 
numerius susipažinimui

Newark’o, I 
lietuvių tremt 
andžio 7 d. i 

Trejybės para 
wark, n: 
New York Av

Programoje, 
kiai, gėrimai ( 
Pradžia 7 vai.
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studentams tr
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mo.
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Tremtinių I

ti: Šv. r 
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Trečioko 
Newark;

Bayo
Ruošiamas Ii

reikšmės. Pagaliau gal paaiškės 
ir tokios paslaptys, kodėl mums 
gedulo spalva yra juoda, o ki
niečiams balta. —ai.

417 Grand Street Brooklyn 11. N. V.

Ateinantj se 
džio 1 d. liet, 
niošiamas link 
Elizabetho va 
komediją “Por 
Pradžia G vai. 
75 cent. Visi n 
atsilankyti.
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Iš New Haven, Conn., padangės AUKOJO LIETUVOS LA1SVIMMO VIETOS ŽINIOS
Vasario 16-tos švenčių nuotaika

Šios kolonijos korespondentė 
labai atsiprašo laikraštį ir jo 
skaitytojus už suvėluotas žinias. 
Bet, deja, susidėjo įvairios ap
linkybės bei slogos, kurios su
trukdė.

Vasario 18 d. ryte įvyko iš
kilmingos šv. Mišios šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, ku
rias atnašavo vikaras kun. A. 
Zanavičius. Pamokslą pasakė 
vietos klebonas kun. A. E. Gra- 
deckas, kviesdamas visus savo 
maldose prašyti gerojo Dievo 
pagalbos mūsų tėvynei ir jos 
žmonėms tremtyje.

4 valandą po pietų šv. Kazi
miero parapijos svetainėje įvyko 
labai gražus minėjimas, kurį ati
darė ALT skyriaus pirm. M. Jo- 
kubaitė, paaiškindama šio pa
rengimo tikslą, ir pakvietė para
pijos chorą sugieduoti Amerikos 
ir Lietuvos Himnus, šv. Kazi
miero parapijos choro dainoms 
bei himnams akomponavo mū
sų choro gabus vedėjas varg. 
Aug. Rosselli. Įspūdingą kalbą 
pasakė iš tremties atvykęs bu
vęs VLIKo narys Juozas Paže- 
meckas.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras išpildė labai gražią dainų 
programą. Solistė Agota Vokie- 
taitienė savo liaudies dainomis 
ir operų arijomis tiesiog suža
vėjo publiką.

Mūsų jauni akordijonistai V. 
Vaitužis ir V. Zackaitaitytis tik
rai savo harmoningu grojimu 
taip pat užimponavo klausyto
jus. Arnoldas Vokietaitis, kuris 
dar pirmą kartą pasirodė mūsų 
scenoje, savo stipriu balsu įliejo 
gražios tėvynės meilės į mūsų 
klausytojų sielas savo gražiomis 
lietuviškomis melodijomis. Su
vaidintas ir trijų veiksmų reikš
mingas vaidinimas “Už Tėvynę 
lengva kentėti.” šiame vaidini
me pasižymėjo tremtinių meno 
jėgos, kurioms vadovavo S. Pau- 
lionienė.

Šį minėjimą suruošė ALT vie
tinis skyrius. Aukų Lietuvos lai
svinimo reikalams surinkta 347 
doleriai. Dar pridėjus vietos 
ALT skyriui, į centrą pasiųsta iš 
mūsų kolonijos 350 dolerių.

Moterims neišsimeluosi
Kas mėgsta pasijuokti ir po 

ilgos gavėnios pasilinksminti, 
kviečiame į BALFo parengimą, 
kuris įvyks balandžio 1 d.'para
pijos salėje 4 vai. po pietų. Įėji
mas 75 centai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti ir šį paren
gimą paremti, nes pelnas ski-

riamas likusių Vokietijoje sene
lių ir ligonių šalpai. M.

Bridgeport, Conn.

REIKALAMS Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Newark, N. J.
Tremtiniai rengia vakarą

Newark’©, N. J. ir apylinkės 
lietuvių tremtinių draugija ba
landžio 7 d. ruošia vakarą šv. 
Trejybės parapijos salėje, Ne
wark, Adams str., ir kampas 
New York Avė.

Programoje, vaidinimas, šo
kiai, gėrimai (alus nemokamai). 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Pelnas skiriamas Vokietijoje 
mokslus einančiam jaunimui — 
Diepholzo lietuvių gimnazijai ir 
studentams tremtiniams.

Bilietus (tikietus) galima gau
ti: Šv. Trejybės parapijos kle
bonijoje, Newark, Adams str., 
207 pas kun. P. Totoraitį; p. 
Trečioko įstaigoje, Adams str., 
Newark; pas p. J. Melynį, 172 
Tappan str., Kearny, N. J.; pas 
p. O. Skurvydienę, 231 Dukes 
str., Kearny, N. J. ir prie įėji
mo.

Newark’o, N. Y. ir apylinkės 
Tremtinių Draugijos Valdyba

New Yorko Lietuvių Tarybos suruošto Vasario 16 
minėjimo proga

New Yorko Ateitininkai ■ 
$100.00.— Velykos jau ir praėjo mūsų 

kolonijoje labai šaltos. Bet ryt-1 Po $25.00 — Norvilai ir Ste- 
metį 6 vai. žmonių buvo pilnu- ponaičiai, Alksninis.
tėlė šv, Jurgio parapijos bažny
čia laike prisikėlimo šv. Mišių. 
Parapijos choras, vad. A. Sta- 
nišausko, pasirodė gražiai su 
naujomis mišiomis. Solo pagie- > šauskas, Ona Šarkaitė, J. Matiu- 
dojo O. Radvilaitė, J. Barnotas,1 kas, J. Baužinskas, J. Zajeckas, 
F. Česikas ir kiti. Chorui už gra
žų giedojimą parapijiečiai visa
da yra dėkingi, ir šiuom kartu 
taip pat. Garbė choristams už 
pasišventimą šiam bažnytiniam 
ir tautiniam darbui.

Po $20.00 — Cheleden, L.D.D.
7-tas skyrius. .

$15.00 — Dr. ir Inž. Valaičiai. 
Po $10.00 — Jonas Tama-

Kun. Ražaitis, Kun. Budreckas, 
Bickunas, Atkočaitis, Oclkas, 
Kaniušis, Dičmonas, Paulionis, 
Strumskis, Lapienė, Augustinas 
Vilenskis, Markevičius, Antanas 
Mačiulis, W. Turulis; Stankevi-

Oper. solist. ST. LIEPAS

— Dabar artinasi parapijos 
choro koncertas balandžio 22, 
kuris tikrai bus labai gražus. Ja
me dalyvauja labai svarbus dai
nininkas, buvęs Lietuvos operos 
solistas Stasys Liepas. Bus tik
rai gražu išgirsti jį dainuojant 
ne tik mūsų kolonijai, bet ir ap
linkinėm kolonijom, kurios jo 
dar negirdėjo. Tad kviečiami vi
si lietuviai šiame koncerte daly
vauti. Taip pat ir choras atliks 
gražių dainų. Tad visi atsimin
kite: koncertas balandžio 22, 
6:00 vai. parapijos svetainėj.

— ALT turėjo savo susirinki
mą, kur buvo duota apyskaita 
iš Vasario 16 minėjimo. Viską iš
klausius, nutarta likusius pini
gus pasiųsti ALT centran Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Taip pat buvo kalbėta dėl 
Laisvės vajaus. Bet tas dalykas 
paliktas aptarti su vietos veikė
jais. O.

“ATEITIES” KLUBO VIEŠAS 
VAKARAS

š. m. balandžio mėn. 1 d. t. y. sek
madienį, 6:30 vai. p.p. šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks Phila. "Atei
ties” klubo viešas vakaras.

Programoje: "Sekminių vainikas”, 
tautiniai šokiai, dainuos vyrų oktetas.

Po meninės dalies šokiai. Gros J. 
Sutkaičio orkestras. Veiks bufetas.
(13) "Ateities” klubas.

ALGIRDAS BRAZIS KONCER
TUOJA CARNEGIE HALL

Bayonne, N. J.
Ruošiamas linksmas vaidinimas

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 1 d’, liet, parapijos salėje 
ruošiamas linksmas vaidinimas. 
Elizabeth© vaidintojai vaidina 
komediją “Ponas Dauganoris”. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Įėjimas 
75 cent. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį 

tl—---------------------------------------- 1

čius, Andrius Ignaitis, Vytautas 
Graužinis, Petras Montvila.

Po $8.00 — St. Vaškys, Re- 
meza.

Po $6.00 —"Kęstutis ir Jadvy
ga Jasaičiai, S. Liveikis, Jurgis 
Liogys, Aleksandravičius, Ignas 
Gintautas, J. Lukošius.

Po $5.00 — Stasys Baranaus
kas, Izabelė Motiekaitienė, P. 
Janulevičius, Z. ir F. Rajeckai, 
Novickis, A. Kubilius, Ivaškevi
čius, Gediminas Rajeckas, Anna 
Ruigienė, Juozas Rinkevičius, L. 
Gudelienė, P. Mikšys, K. Čeledi- 
nas, V. šumskis, S. Skobeikienė, 
E. Rastapkevičius, Stašinskas, 
Krušniskas, K. J. Krušnickis, 
Petras Dekavičius, Smith, Čiur
lys, Zilnis, Vilgalys, Ponai Sidzi
kauskai, Jurgis Čiurlys, Grinius, 
K. Jurgėla, J. Ginkus, H. ir A. 
Gražiūnai, Basanavičius, Balt
rušaitis, K. Galvanauskas, Vero
nikas Norvaišas, Mikalauskas, 
Kalvelis, Trimavičius, Šidlaus
kas, Lakrošytė, Laitusis, St. Ši
leika, Jonas Čepulis, Zenonas 
Ūselis, Jonas Narvidas, V. Sa- 
lukinas, V. Dubauskas, Stasiū
nas, E. V. Vainauskas, V. Jan
kauskas, V: G. Balukas, Petras 
Parvis, Tomas Vaitukaitis, Emi
lija Vaišnoraitė, Antanas Tri
makas, Kun. Jurgis Gurinskas, 
Liudas Narkevičius, Jurgis Pui
dokas, Adomas Jakolaitis, Ma
čiulis, Tvonis, V. Sližys, Liutie- 
nė, St. Liogys, V. Urbonas, V. 
Veršelis, A. Mačionis, 
masis.

Po $4.00 — Alyta, 
Paknys.

Po $3.00 — Jurgis
žiugždaitės, V. Menderis, Bud- 
ninkas, Gatvens, šimkevičius, 
Vilkutaitis, Paknieneį XXX,

,XXX, H. Brazaitis, L. Raman- 
čionis, N., Simutis, Kriaučiūnas, 
G. Gudėnas, Jasaitienė, Virbic
kas, Krulikas, Didziulaitienė,
L. Povilanskas.

Po $2.00 — žiugždaitės, Bi
rutis, Budzeika, Kondrotienė, 
Jelinskas, Jedeika, Gedeikienė, 
R. Anstolis, šalčius, Kirkilą, Ed. 
Kriaunaitis, Pr. Dulkė, XX, Ja- 
gulauskienė, K. Palčius, Br. 
Aušrotas, Augustinas Kustavi- 
čius, NN., Marija Kregždienė, 
John Jakaitis, Ignas Kasparas, 
Galina Kybartas, Ponia Barkus, 
Alfonsas Aponavičius, Kun. Rač
kauskas, Prof. Meškauskas, Dr. 
Urbanavičiūtė, A. Zavadskas, 
K. Milukas, S. Giedrikis, Frank 
Lavinskas, Račkauskai, Ponia 
Čerkeliūnas, Sakaitis, Lukoševi
čius, Vainius, Čirba, Jungo, Ku
činskas, Zingilis, Svalbūnienė, 
Kašuba, Mikalonienė, Celenis, 
Parsolis, Aidukas, Kondra, But
kevičius, Daunys, Cerius, Vai
čiūnas, Graužinienė, A. Staknys, 
V. Redvyga Vysinas, Alekniai, 
P. Mikalauskai, Slikis, Jacyna,
M. Bichnevičiūtė, Dailidėnas, 
Regina Legcekis, Kaminskas, 
Jankauskaitė, Henrikas Miklase- 
vičius, Aldona Kunskaitė, An
tanina Kivitienė, Marijona, Mo
tuzienė, Juozas Pabilius, Vincas 
Saliamončikas, Juozas Kundro
tas, Adomas Jakolaitis, Mačulis, 
V. Žilinskas, Tamulaitis, Avižo
nis, Maldutis.

Po $1.00 ir smulkiais surink
ta $589.15.

Viso gauta aukų $1424.15
Labai galimas dalykas, kad 

čia skelbiamame aukotojų ir 
gautų aukų sąraše, tiek pavar
džių, tiek aukotų' sumų atžvil
giu, rasis kai kurių netikslumų, 
nes nebuvo įmama viskas tiks
liai iš aukoms rinkti lapelių iš
skaityti. Nurodžius'netikslumus, 
mielai juos atitaisysime.

New Yorko Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai dėkojai visiems auko
tojams, programos dalyviams ir 
visiems kitiems vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjusiemš prie 
minėjimo surengimo.

Ta pačia proga taip pat pri
mename, kad New Yorko lietu
viams yra paskirta sukelti 1951 
metais Lietuvos laisvinimui $5,- 
000.00 kvota. Todėl visi, kurie 
dar nesate savo aukas įteikę, e- 
sate prašomi galimai greičiau ši
tai padaryti.

New Yorko Lietuvių Tarybos 
vardu:

P. J. Montvilą, pirmininkas 
Stepas Briedis, sekretorius 
A. S. Trečiokas, iždininkas.

progą iš- 
baritoną 

5:30 vai 
Carnegie 
kurie A

Balandžio 8 d. New Yorko lie
tuviai turės malonią 
girsti mūsų žinomąjį 
Algirdą Brazį, kuris 
vakaro koncertuos 
Hall. Newyorkieciai,
Brazį turėjo prgos išgirsti tik 
bendruose su kitais koncertuo
se, šį kartą galės išklausyti jc 
vieno koncertą. Programoj ii 
svetimųjų kompozitorių kūrinių 
bus atlikta Handelio, Gaffi, Fal- 
conieri, Cavalli, H. Wolf, Leon
cavallo, Massenet, Mana Lucca 
Goreau, Foster ir Kramer veika
lai. Iš lietuvių kompozitorių A 
Brazio programoj išgirsime Ja- 
kubėno, šimučio, Kamavičiaus 
Petrausko, Gruodžio ir Kača- 
nausko kūrinius. Bilietai nuo 
$1.20 ligi $3.60. Reik tikėtis, kac 
New Yorko lietuviai šiame kon
certe gausiai dalyvaus.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD--1330 kil. 5000 w.

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

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

I SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI

Nežino-

Stepas

Žiugžda,

D-ro ofisui reikalinga lietu
viškai ir angliškai kalbanti gai
lestingoji sesuo. Darbo laikas 
nuo 5:30 po pietų iki 9:30 vaka
ro, keturios dienos savaitėje.

DR. A. B. GOLDSTEIN
259 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EY. 4-0190

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street f 
Newark 5, N. J.

AUKOS GIMNAZIJAI
Diepholzo lietuvių gimnazijai 

paaukojo: J. Stankūnienė $5; pc 
$2: J. Staškevičienė, V. Staškevi
čius, M. Bezumavičius, J. Bra- 
zinskienė, Kaminskas, A. Ba
nys, H. Mikuckis, F. Grušas, J 
Žilius.

R. Anskolis — $5.00; L. Dir- 
kienė $3.00; J. Staškevičaitė $1

Viso — 32 dolerius.
N. Yorko Tremtinių D-ja šir

dingai dėkoja mieliesiems auko
tojams. A. Novickis

L. A. KLUBO ŠACHMATININ
KAI PAKVIESTI RUNG

TYNĖMS
Lietuvių Atletų Klubo šach

matininkų vienetas pakviestas 
žaisti komandines šachmatų 
rungtynes prieš Brooklyn© 
Chess Club. Rungtynės įvyks 
balandžio 7 d. 7 vai. vak. Bus 
žaidžiama ant 12 lentų.

PASKUTINIOJO PIRMENY
BIŲ RATO RUNGTYNES
Liet. Atletų Klubo šachmati

ninkų paskutiniojo New Yorko 
pirmenybių rato rungtynės į- 
vyks balandžio 1 d. 5 vai. p.p.

NAMŲ SAVININKAMS
Didžiojo New Yorko lietuvių 

namų savininkų draugijos, 
Brooklyn and Queens Home Ow
ners, Inc. narių svarbus susirin
kimas įvyks penktadienį, kovo 
(March) 30 d. 8 vai. vakare, 
Leader Observer salėje, 8030 Ja
maica Avenue, Woodhaven, N.

fe

k 
k K 
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fe 
fe

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federallus Stato 
ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
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 si patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

ill Ainslie Street Brooklyn 11, N. T.
Telefonas: EV 4-3049

Brooklyno Lietuviai Gydytojai |

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVer green 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarti*

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:
Aleksa, Izidorius, Jonas ir Vincas, 

iš Tauragės ap.
Balnys, Jonas, iš Paukščių km., Žas

lių vi., Trakų ap.
Balynaitė, iš Strielčių (ar Kulabiš- 

kių) km., Butrimonių vi., Alytaus ap.
Baužys (Bovžys). Kazimieras.
Bernotas, Vladas, iš Stanelių km., 

Gruzdžių vi., Šiaulių ap.
Dvužaskaitė, Fruzina, nuo Pociū

nėlių.
Kontrimaitė, Bronė, atvykusi iš 

Spraudės km., Rietavo vi.,’ Telšių ap. 
Mazoraltė, Anelė, iš Tauragės m.
Martišius, Juozas, iš Suopių km., 

Sintautų vi.
Mielinskas (Molinskis), Antanas, Jo

nas ir Vincas.
Naujalis, Povilas, iš Šlavantų km., 

Šventežerio vi., Seinų
Palionis, iš Vičiunų km., A. Pane

munės vi., Kauno ap. '
Povilonis, Juozas ir Stasys, abu ve

dę Tamokąitytes.
Savukynas, Antanas, iš Paveliuo- 

nės km., Šventežerio vi., Seinų ap.
Stankevičius, iš km., Balbieriškio 

vi., Marijampolės ap.
Survila, iš šaltupio km., Daugėliš

kio vi., Švenčionių ap.
Tamokaitytės (dvi), ištekėjusios, už 

Juozo ir Stasio Povilonių (Povilonis).
Tuskenis, Jonas ir Petras, iš Šiaulių 

km., Anykščių vi.
Žakevičius, Juozas ir Petras, iš Jo- 

vaišių km., prie
Žuvelė, Petras,

Kėdainių ap.
Ieškomieji arba 

maloniai prašomi atsiliepti j:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd St., New York 24, N. Y.

Šiame susirinkime bus išaiš
kintos naujos nuomų kontrolės 
reguliacijos, kurios pradėjo ga
lioti nuo šio mėnesio 15 d.

Valdyba

ap.

Leipalingio.
iš Gudžiūnų km.,

apie juos žinantieji

IŠNUOMOJAMAS apšildomas Wnba>- 
rys su virtuve ir baldais. 46 Varet 

St„ Apt. 26. Brooklyn 6, N. y. Kreip
tis vakarais tarp 6-7 val/

»i * F. V. & (14)

TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 1 d. (Atvelykio sek

madienį), tuojau po sumos, Ap
reiškimo parapijos salėje įvyks 
lietuvių tremtinių susirinkimas. 
Bus svarstoma visa eilė svarbių 
klausimų ir bus renkami atsto
vai į lietuvių tremtinių suvažia
vimą, kuris įvyks balandžio 15 d. 
Brooklyne, Apreiškimo parapi
jos salėje.

Lietuvių Tremtinių 
Draugijos Valdyba

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

EGLUTĖ
Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.50 

Pinigu* Ir užsakymus siųskite:, 
EGLUTE, P. O. Box 22,

Montello Station, Brockton 68, Mast.

•'1* *4* *4* ,4m£* *1* *i’*4* *1’rt *£**£”£’*£’*£•*£* *i* *4**^

F. GRAŽYS Ir SŪNUS K
KONTKAKTOBIAI J J 

Atliek* mtrinin «iea« H- ' J 
lyrinim*, plMteriartai^ >»

eoniMtavima ir kt darbus. Į ’ 
' 266MAUJKR8T, 
BROOKLYN «, M. T. It

SI
MK 2 ---------- _ -------- --------------- --------_8 SPenktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
+—■ +. —

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

——■+

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

j Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

I Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

- $150 - 
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs i

SpaudosDarbai: d
• PLAKATAI |
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS I
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

"AMERIKA" !
417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. i
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VIETOS ŽINIOS
WWI I ■ T—.—..— — ■■■!

Maspetho Žinios
— Parapijos choro ruošiamas 

“Kaminkrėtys ir malūnininkas” 
vaidinimas įvyks ne balandžio 
29 d., kaip buvo skelbta, bet nu
keliamas į gegužės 5 d.

— Per Atvelykį, balandžio 1 
d., Moterų Sąjungos kuopa ruo
šia margučių balių, kuris prasi
dės 6 vai. veik, parapijos salėje.

— Kovo 26 d. palaidotas kovo 
23 d. tragiškai miręs Ad. Venc- 
keVičius.

— Kovo 26 d. Denver, Colora
do, šv. Tomo seminarijoj klier. 
Jonas Tamalionis priėmė subdi- 
jakono šventinimus.

— Prieš Velykas visus mažuo
sius šventimus priėmė klier. Ed. 
Klosevičius.

— Švenčių proga pas savo ma
mytę svečiavosi marijonas klie
rikas Jonas Vilutis.

GRAŽIAI PAVYKUSI VELY
KINE PROGRAMA

Didįjį šeštadienį per J. Gin- 
kaus vadovaujamą radijo valan
dą buvo atlikta ypatingai įspū
dinga ir gražiai išpildyta velyki
nė programa. Klausytojus sujau
dinusią ne tik giliai religinę, bet 
ir patriotinę kalbą pasakė preL 
J. Balkūnas. Gi solistė B. Dar- 
lys, akomponuojant A. Mrozins- 
kui, išpildė gana plačią giesmių 
programą.

Savaite anksčiau visa J. Gin- 
kaus programa buvo skirta jo 
radijo valandos 21 metų sukak
čiai paminėti. Joje dalyvavo apie 
20 asmenų —buvo dainos
sukakčiai pritaikintos kalbos.

KONCERTAVO ALDONA
KEPALAITE

ir

Naujienai naujieną! naujienai

VYTAUTAS BELECKAS
Pasižymėjęs sportininkas, yeikėjas, spaudos bendradarbis

ATIDARĖ MALONIĄ LIETUVIŠKĄUŽEIGĄ

BAR & G R I L L

WINTER GARDEN TAVERN, Inc.
Puikus baras, restoranas, didelė salė susirinkimams ir pobūviams

VISI KVIEČIAMI LANKYTIS
• • • . ■ ' f

1883 MADISON STREET , BROOKLYN 27, N. Y. v
(prie Forest Ave. stoties) ’ (Ridgewood)

TeL EV. 2-9586

TTKROJI PAVASARIO 
PRADŽIA

Jeigu tikėsim kalendorium — 
pavasaris prasideda kovo 21 d., 
tačiau mes matome, kad žiema 
dažnai pasijuokia iš tos datos ir, 
kai mes svajojame apie gėles, re
gime sniegą. Bet visai tikra, kad 
pavasaris— tikrasis pavasaris— 
sužibės visu savo grožiu gegu
žės 6 dieną New Yorke, ir ne 
tiktai šiame mieste gyvenan
tiems, o visiems lietuviams, ku
rie iš įvairių Amerikos vietovių 
tą dieną, 4 vai. po pietų, daly
vaus New Yorke, Manhattan 
Center įvykstančioje lietuviškoje 
Pavasario Dainų šventėje.

Tikrai, čia jūs pajausite pava
sario vėją, kuris suksis su tau
tinių šokių šokėjais, jūs girdė
site atgimusį po žiemos upelių 
čiurlenimą ir paukščių giesmes 
—r visa tai yra įlieta į mūsų gra
žiąsias lietuviškas dainas, kurias 
visame grožyje atskleis žymiau
si Amerikoje gyvenantieji lietu
vių menininkai, dainininkai, ar
tistai ir chorai.

Stebėkite pranešimus apie ar
tėjančią šventę, ir pamatysite, 
jog nieku būdu negalima pra
leisti šitokios pramogos, kuri 
jūsų lauks 6 gegužės.

Ir neužmirškime tos nuosta
bios nuotaikos, kuri susidarys, 
susibūrus 5-6 tūkstančiams lie
tuvių žiūrovų didžiausioje ir 
gražiausioje New Yorko salėje.

Maloniai kviečia visus į šią 
Dainų šventę

Rengimo pirmininkas
ALEX VASILIAUSKAS

Manhattanville College salėje 
įvyko pianistės Aldonos Kepalai- 
tės rečitalis, kuriame dalyvavo 
visi tos mokyklos mokiniai ir 
daugelis svečių, jų tarpe ir lietu
vių. šią vasarą Aldona Kepalai- 
tė baigia šią muzikos mokyklą. 
Vokietijoje būdama, ji lankė ir 
baigė Muencheno valstybinę mu
zikos akademiją. Savo muzikos 
studijas ji yra pradėjusi Kauno 
konservatorijoje.

Liet. Kat. Federacijos apskr. 
susirinkimas

Liet. Kat. Federacijos New 
Yorko apskr. susirinkimas įvyks 
kovo 30 dieną, penktadienį, 8 
vai. vakare Apreiškimo par. sa
lėje, Brooklyne. Bus svarstoma 
ateities veiklos planai ir aptaria
mi kiti svarbūs reikalai.

Visos šios apylinkės katalikiš
kos draugijos prašomos į susirin
kimą savo atstovus atsiųsti ir 
atnaujinti 1951 m. savo narystę, 
užsimokant už šiuos metus na
rio mokestį. Valdyba

MIRE KUN. JONAS SITA- 
VIČIUS

Velykų dieną, 7 vai. vak., Šv. 
Marijos ligoninėj, Brooklyne, po 
sunkios ligos mirė a. a. kun. Jo
nas Sitavičius. Velionis į JAV at
vyko prieš 20 su viršum metų. 
Eilę metų jis darbavosi Pennsyl- 
vanijoj, o nuo 1938 m. gyveno 
Brooklyne ir kitose New Yorko 
dalyse. Lietuvoje jis yra dirbęs 
Kauno arkivyskupijos kurijoj ir 
buvo “Pavasario”' suaugusiųjų 
gimnazijos direktoriumi.

Po iškilmingų pamaldų a. a. 
kun. Sitavičius palaidotas iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Šv. Marijos kapuose Flushinge 
šį trečiadienį.

Kaip Amerikoje gimę gali gauti gimimo 
ir mirties metrikus

Įvairiais atvejais, Jungt. Vals
tybių gyventojams reikalinga 
patikrinti amžių arba pilietybę.

Gimimo metrikai būtinai rei
kalingi gauti pirmą darbo leidi
mą, vairuotojo leidimą; gimimo 
metrikai yra reikalingi, kada 
žmogus prašo, socialės apdraudos 
mokesčių. Kai kuriuose atsitiki
muose mirties liudijimas irgi 
reikalingas.

Kiekvienoj valstijoj yra Bu
reau arba Division of Vital Sta
tistics, paprastai valstijos sosti
nėje. Išskyrus Vermont valstiją, 
kur galima gauti gimimo arba 
mirties rekordus iš Town Clerk 
arba City Clerk tame mieste, 
kur asmuo gimė arba mirė. Kiti 
dideli miestai, kaip New Yorkas, 
Bostonas, Baltimore, New Or
leans turi savo Vital Statistics 
Bureaus arba Divisions.

Galima asmeniškai nueiti į to
kią įstaigą arba laišku pareika
lauti. Gauti gimimo arba mirties 
certifikatą reikia duoti (1) pilną 
vardą gimusio arba mirusio as
mens, (2) gimimo ar mirties die
ną,, (3) vardą vietos kur gimė 
ar mirė, (4) lytį ir rasę, (5) tė-

IŠSIJOJA UNIJISTUS

LINKSMAS LITERATŪROS, 
DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS

ALTS-gos Pirmasis skyrius 
balandžio 29 d. 4 vai. vak. Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. ruošia literatūros, 
dainų ir šokių vakarą. Jame pa
sižadėjo dalyvauti žymūs litera
tai su savo naujausiais kūriniais, 
o dainininkai — naujomis liau
dies dainomis. Po meninės da
lies bus šokiai, kur galės links
mai praleisti vakarą jaunimas ir 
kiti šokių mėgėjai, grojant ge
ram orkestrui.

Tautieti, nepraleisk šios retos 
progos, kultūringai praleisti lai
ką ir savo atsilankymu pagerbti 
mūsų tautos kultūrininkus, ne- 
palūžtančius ir sunkiose gyveni
mo sąlygose.

PADĖKA
Mūsų mylimai žmonai, moti

nai ir senelei a. a. Magdalenai 
Brangaitienei mirus mus užjau- 
tusiems ir atlikusiems velionei 
paskutinį patarnavimą,- kuri, 
kleb. J. Aleksiūnui ir kitiems 
Angelų Karalienės parapijos 
kunigams, Moterų Są
jungai, Šv. Rožančiaus Draugi
jai, Tretininkams, kaimynams, 
draugams ir laidotuvių biuro 
vedėjui P. Gustui reiškiame 
nuoširdžiausią padėką.

Vyras Mykolas, sūnūs Juozas 
ir Antanas, duktė Anastazija 

ir trys anūkai.

Kovo 16 d. vėl buvo priima
mi nariai į Neprigulmingą 
Kriaučių Klubą. Susirinko nema
žas skaičius norinčių įstoti. Bet 
čia pasirodė, jog primama į klu
bą ne pagal konstituciją, bet 
“iš akies”, kas patiko, o kas ne
patiko — tų nepriėmė. F. J. į- 
stojęs į uniją 1918 m. buvo pri
imtas. K. S., įstojęs 1935 m. — 
atmestas. Esą pasivėlinęs, turė
jęs anksčiau ateiti. S. L. vėl ne
priimtas — .tasai esąs per jau
nas. Ir taip" ilgiausia eilė buvo 
nepriimta unijoj išbuvusių ligi 
15 metų, "tuo tarpu klubo kons
titucija sako, kad klubo nariais 
yra pilni unijos nariai. Dabar 
unijoj yra pilnai apsimokėjusių 
apie 1000 narių. O klube tik a- 
pie 500. Kitiems ten nėra vie
tos. Kodėl? Daug kas mano, jog 
svarbiausia todėl, kad dalinantis 
iždą dabartiniai jo valdovai ga
lėtų įsidėti į kišenę didesnį lai
mikį. Koresp.

— Karo kapelionai iš Korė
jos praneša, kad tarp kareivių 
fronte yra labai paplitęs kasdie
ninis rožančiaus kalbėjimas. 
Charakteringa, kad šįs gražus 
paprotys plinta ir nekatalikų 
tarpe.

vų vardus (ypač svarbu dėl gi
mimo metrikų).

Jeigu gimimo metrikai nebuvo 
užpildyti, ta įstaiga patars kaip 
galima gauti “delayed birth cer
tificate.”

Kaina yra pusė arba vienas 
doleris. Pinigai turi būti siunčia
mi su prašymu.

Daugelis valstijų pradėjo lai
kyti gimimo ir mirties rekordus 
tik su šio šimtmečio pradžia, dėl 
ankstyvesnių rekordų patartina 
kreiptis į City, Town arba Coun
ty Clerk tame mieste, miestely
je arba apskrityje'1 kur gimimas 
arba mirtis įvyko.

Dviejais būdais galima gauti 
pilietybės įrodymą arba gimimo 
faktus ka4ą Amerikos piliečiai 
gimę kitame krašte, . .. ne Jung. 
Valstybėse — Aląskoje, Hawaii, 
Puerto Rieo arba Virgin Salose:

(1) Visfems gimimams rapor
tuotiems V konsulams sveti
mose šalyse, Department of 
State,. Passport Division, . Wa
shington 5|5, D.C., paruoš, pagal 
prašymą, ^laišką, kuris pateiks 
visus faktus, arba pristatys re
kordo fotostatinę kopiją.

(2) Visiems gimimams, kurie 
nebuvo raportuoti Jungt Valsty
bių konsulams užsienyje, aplika
cijos turi-būti pasiųstos į Immig
ration and Naturalization Ser
vice, Department of Justice, 
Washington, D. C. Jeigu asme
nys turi “citizenship status”, pi
lietybės certifikatas bus išduo
tas.

Dviejais būdais galima gauti 
mil-ties rekordus Amerikos pi
liečių mirusių kitose svetimose 
šalyse.

(1) Kiekviena šalis turi savo 
atskirą užsiregistravimo siste
ma ir galima gauti kopija mir
ties certifikato nuorašo, pasiun- 
čiant laišką į Vital Statistics Re
gistration Office toje šalyje. Bet 
kiekvienoje šalyje ta įstaiga ki
taip vadinama, reikia sužinoti 
tikslingą vardą.

(2) Jung. Valstybių konsula
to darbininkai gauna-informa
cijas apie visų Amerikos piliečių 
mirtį savo rajonuose.

Gauti nuorašą mirties rekor
dų, paruoštų civiliams ir jūrei
viams, rašykite į Division pf 
Protective Services; Department 
of State, Washington, D. C.

MŪRINIS APARTMENTINIS NAMAS

PARSIDUODA PIGIAI
Cypress Hills srityje, prie pat Wood
haven. Du blokai nuo Jamaica Ave
nue Elevated stoties. Lietuvių apgy
ventoje vietoje, šis stiprus mūrinis 
namas turį 8-nius apartmentus ir 
dyl krautuvas. Apartmentai moder
nizuoti ir rendomis atneša $5,370 per 
metus. įnešus $10,000, lieka $2,000 
pelno per metus. Anglinis automatiš
kas (stoker) centralinis apšildymas. 
Pirkėjas gali gauti penkių kambarių 
janitoriauš apartmentą, jeigu nori, ir 
pats namų prižiūrėti, šviesūs kamba
riai. Arti mokyklų. Tikrai puikus pir
kinys. Sayininkai, prašo tiktai $28,000. 
įnešti reikia mažiausiai $10,000. Dėl 
daugiau Informacijų, kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

Telefonai:
VI 9-0842 arba VI 7-4111

PARDUODAMI NAMAI 
IR BIZNIAI

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
su 10 kambariu, su maudynėmis ir 
garažais — $4.950.

Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 
Nassau.

Visuose yra tuščių florų, prieinama 
kaina, su mažu įnešimu, netoli stočių.

Taip pat priimu ir pardavimus.

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

REpublie 9-1506 
EVergreen 4-3487

I Stephen Bredes Jr.i
ADVOKATAS !

I 1• 197 Havemeyer Street
• Brooklyn 11, N. Y.
| TeL EVergreen 7-9894

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York;
, > Telefonai: '

[ Ofiso Tel.
WO 2-3497

Namų Tel.
NE 9-5680

Lietuvis laikrodininkas

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

dalykus.
Darba atliekamas greitai, 

sąžiningai ir nebrangiai.

Rengėjai
Išnuomojamas apšildomas su baldais 

kambarys. 186 Hale Ave., Brooklyn, 
8, N. Y. Z. Maksvytis. (14)

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS

— Čilės Katalikų Akcijos ra
dijo sekcija atlieka didelį apaš
talavimo darbą, duodama per 
savaitę 33 programas. Šalia re
liginių klausimų svarstymo duo
dama muzika, vaidinimai, lite
ratūriniai dalykai, konferencijos 
bendromis, o ypač socialinė
mis temomis.

INCOME TAX
Federal1;ir State pajamų mokesčių 

raportų paruošimo, blankų tinkamu
mo užpilpymo reikalų, malonėkite 
kreiptis žemiau pažymėtu adresu, 
kur gausite ir reikalingus blankus 
(formas).

J. P. M A C I U L i s;
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St, Woodhaven M, N. Y.
Tek Virginia 7-1896

PARDUODAMAS
Namas su sklypu 80x140 gra

žaus ežero pakrantėje, 40 mai
lių nuo New Yorko Long Islan
de. Tinka pagyvenusiem “re
tired”. Gaunamos geros paja
mos iš laivelių. Virginia 8-3138.

(18)

Išnuomojamas 3-jų kambarių 
butas su baldais. 200 So. 2nd 
Street, Brooklyn 11, N. Y. 
Kreiptis vakarais. Mrs. P. Swan- 
con. (13)

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai Įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, ' Brooklyn, N. Y.

T.

DAINŲ ŠVENTĖ IR ŠOKIAI 
Gegužės-May 6,1951 m. 

MANHATAN CENTER
' NEW YORKį N.-Y.- -

PRADŽIA4 VAU
34th ST. & 8 AVE.

J..........
. Lietuvių Radijo Draugijos
> PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius '■
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvaįrūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir Lt 

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

Tel. EVergreen 4-9293
...  ....  ■ .—r

j E.POVILANSKŲ . į
1 Baras ir Restoranas r

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 1
;į 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. j;
g TeL EVergreen 4-9737 j;

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA

Iggr* ----  NEBRANGU — ir — SMAGU -----
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO ir kitokių rūšių

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
%■ ■■ —r- .......... .............

Phone STagg 2-3108
ANTON APPEL Z I

JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos 
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANŪS SKILANDŽIAI

Prašome atsilankyti ir pasitikrinti.

:«EXšHEX?sx^x^x^x^x^x^>:^x===x^xa®:< 
| LIETUVIŲ UŽEIGA I

jj MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS | 

! COOPER BAR & GRILL į
jj . 101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.
X ... Tel. GL. 2-8589 |||
| Savininkai: FRANK MILAS ’ - įį

JOHN L. RIMŠA - JĮ

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.L — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar-

Skambinti CYpress 9-7879 tu su bagažu ir daiktais. 
Biuras veikia nuo 6 v. ryto iki 10 vak. 7 dienas per savaitę.

TRANSPORTATION BUREAU
2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

PARDUODAM! NAMAI
su tuščiais kambariais, nebrangūs, 
gerose vietose ir prie gero susisieki
mo.

WOODHAVEN — 2 šeimoms, 11 
kambarių, atskiras, arti parko, atski
rai apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12.500.

RIDGEWOOD — 8 šeimoms po 5 
šviesius kambarius, mūrinis, geros į- 
plaukos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms, mūrinis, šviesūs kam
bariai — $10,500.

6 šeimoms mūrinis su dviem Sto
rais, geros įplaukos — $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

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 7^423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

Telefonai: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

65-43 Grand Ave. Maspeth, N. Y.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO
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