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Liūdno penkmečio sukaktis
Ir po penkerių metų Švedai gėdisi savo vyriausybės pasielgimo.

(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
š. m. vasario 25 d. sukako 

penkeri metai, kai švedų vy
riausybė grąžino Sovietams 146 
pabaltiečius karius, atbėgusius 
-čia iš Latvijos. Kokia buvo šve
dų visuomenės opinija, ruošian
tis tuos karius išduoti, galima 
spręsti, pavarčius tų dienų švedų 
spaudą. ’Dek Stockholme, tiek 
provincijoje buvo ruošiami mi
tingai prieš vyriausybės nutari
mą. Protestavo organizacijos, 
protestavo švedų vyskupai prieš 
teisės principų paneigimą, inter
vencijas darė ir švedų Raudo
nasis Kryžius, net ir a. a. švedų 
karalius Gustavas V kreipėsi į 
Staliną, kad jis . nereikalautų tų 
nekaltų žmonių kraujo. Senelis 
monarchas net pademonstravo 
savo gilų nusistatymą. Atsime
nu, tą nelaimingą išdavimo die
ną buvo ruošiamas. karališkoje 
operoje spektaklis nuo karo nu
kentėjusių belgų vaikų naudai. 
Spektaklio išklausyti buvo pa
kviestas ir karalius ir savo suti
kimą buvo davęs, bet, matyda
mas, kad pikti žmonės paneigia 
teisę ir prašymus, ir jausdamas 
gėlą savo tėviškoj širdy, jis pra
nešė, kad dėl sunegalavimo spek
taklyje negalėsiąs dalyvauti. 
Spauda to nepaminėjo, bet vi
siems buvo aiški karaliaus “li-

šio liūdno fakto sukaktuves 
paminėjo Švedijos pabaltiečių 
kolonijos tiek Stockholme, tiek 
provincijoje. Sukakčių neužmir
šo ir švedų spauda, kuri beveik

savo vedamuosiuose priminė 
švedų visuomenei tą juodą vy
riausybės dėmę. “Goeteborgs 
Handels — och Sjoefarts-Tid- 
ning” (vienas iš didžiųjų ir va
dovaujančių laikraščių Švedijo
je) H. Brunavs gana ilgam straip
snyje “Išprievartauta azylio 
teisė” nupasakoja visą įvykio 
raidą ir išduotųjų karių likimą. 
Autorius primena švedų vyriau
sybei, kad ji į pabaltiečius žiū
rėjo arba kaip J Sovietų pilie
čius, arba kaip J vokiečių kari
nių dalinių narius, bet niekada 
nesvarstė to iš teisingojo požvil
gio — kaipo neutralių, okupuo
tų kraštų piliečių, bėgusių nuo 
persekiotojo’ir ieškojusių apsau
gos bei azylio teisės., “Laikymas 
pabaltiečių sovietų piliečiais yra 
beribis oportunizmas, o užspau
dimas ant jų vokiečių kario ant
spaudo yra paprasčiausių faktų 
sufalsifikavimas, ...Jie kovojo 
tik prieš savo priešus Sovietus, 
gresiančius jų tėviškėms, jie nie
kada ir niekur nekariavo prieš 
Vakarų sąjungininkus”, rezo
nuoja autorius. Iš straipsnio pa
aiškėja, kad išduoti buvo 146 
Įtariai,, iš 16 paliktųjų (ligonių) 
Viši paskui 1946 m. spalių mėn. 
išbėgo į Angliją, du iš jų (latviai 
Alksnis ir Plume) mėgino nusi
žudyti, dar prieš juos išduodant, 
užtat tapo invalidais. Jais da
bar rūpinasi latvių pasiuntiny
bė Anglijoje. Ta pačia proga 
reikėtų priminti, kad du latviai 
kariai nusižudė Švedijoje dar 
prieš juos išduoslant. Iš išduo
tųjų tepavyko tik vienam, lat
viui leitenantui Georgs Mattsons, 
kaip “vokiečių belaisviui” pa
bėgti į laisvą pasaulį. IŠ kitų

dauguma buvo sušaudyti, dalis 
nubausti kalėti ilgus metus, apie 
15 pasiliko Rygoje. Jie griežtai 
ten prižiūrimi ir karts nuo karto 
panaudodami propagandai per 
radiją ir spaudą. Jų vadas, lat
vis Eichfuss (Atvars), buvo pa
guldytas psichiatrinėje ligoninė
je netoli Maskvos, kur jis, sako
ma, ir miręs. “Nežiūrint eksce- 
lencijos Ūndeno (švedų užsienių 
reikalų ministerio) vilčių, iš
duotieji pabaltiečiai kariai buvo 
laikomi ne kaip karo belaisviai, 
o kaip išdavikai. Ar p. Undenas, 
progai pasitaikius, nenorėtų 
prieš tai paprotestuoti? — taria 
rūstų žodį H. Brunavs.

“Stockholms Tidningen” pir
masis vedamasis “Niūraus penkr 
mečio sukaktuvės” taip pat pri
mena švedų visuomenės opiniją 
prieš išdavimą, primena ir savo 
įžanginį straipsnį “Kur nuplauks 
vergų laivas”, susodinus pabal
tiečius karius į “Bieloostrov”: 
“Mes jaučiame, kad tai, kas į- 
vyko, yra begėdiškas darbas, e- 
same nelaimingi, kad niekas mū
sų neįtikino, kad viso to nebūtų 
buvę galima išvengti.” Priminęs 
dar kartą visuomenei išduotųjų 
likimą, laikraštis to liūdno penk
mečio proga tęsia: “...Kas pada
ryta, padaryta. Išeinant iš šių 
dienų padėties, nesinorėtų tikė
ti, kad švedų vyriausybė po to
kios eilės metų patirties pasielg
tų taip, kaip ji pasielgė 1946 
m. Bet išdavimas pabaltiečių. le
gionierių, patriotinėje kovoje ne
tekusių «avo tėvynės ir ieškoju
sių Švedijoje azyBo teisės, bus 
visai ateičiai gėdos dėmė mūsų 
geram vardui kaipo humanizmo 
vėliavos nešėjų piktame pasau
lyje. Jeigu daugumas švedų, gal 
būt, ir norėtų užmiršti tas niū
rias sukaktuves, tačiau mūsų 
tarpe yra tūkstančiai pabaltiečių 
pabėgėlių, kurie negali tos die-

nos nepaminėti... Pabaltiečiai 
Švedijoje žino, kad jų likimas y- 
ra švedų vyriausybės rankose. 
Vieną gražią dieną Sovietai gali 
pareikalauti jų išduoti, nors 
daugelis pabaltiečių išgyveno 
mūsų tarpe jau ilgus metus ir į- 
sijungė į švedų visuomenę. Jie 
bijo, kad švedų vyriausybė ir 
vėl neparodytų tokio pat ciniško 
paviršutiniškumo. Žinoma, visa 
tai nepamatuotas baiminimasis, 
bet pilnai galima suprasti, kad 
pabaltiečiai ne visada tatai įžiūri, 
nes švedų valdžios organai dar 
ligi šiol tebelaiko pabaltiečius 
“Sovietų piliečiais.” Artimiausiu 
laiku daugelis pabaltiečių turi 
gerų perspektyvų pasidaryti šve
dų piliečias normalia tvarka. Bet 
nuolatos vis kyla klausimas, ar 
negalima tos procedūros pagrei
tinti. Gėda, išdavus pabaltie
čius, niekada neišsiplaus, bet pa
dorumas reikalauja, kad nors 
tasai Kaino ženklas “Sovietų pi
lietis” būtų pašalintas čia jų e- 
samų'tautiečių varduose”, bai
gia laikraštis.

Pabaltiečių pilietybės klausi
mas buvo jau ir seniau keltas 
tiek spaudoje, tiek parlamente. 
Pastarajame daug balsų reikala
vo pabaltlečiams suteikti švedų 
pilietybę, išgyvenus čia penke- 
ris metus. Tam būtų galima ir 
pilietybės įstatymą pritaikyti, 
bet vyriausybė nesutiko leistis į 
tokį įstatymo aiškinimą. Ta pa
čia tema to liūdno penkmečio 
proga užsimena ir prof. Birger

VAKARAI PASIŪLĖ NAUJĄ 
DARBŲ.TVARKOS PRO

JEKTĄ
Paryžiaus keturių užs. reik, 

viceministerių. konferencijai Va
karų atstovai pasiūlė naują bū
simos užs. reiktZmi tosterių kon
ferencijos dari)U tVhrką, nes dėl 
anksčiau pasiūlytosios, dėl So
vietų priešinimosi, ligi šiol nepa
vyko susitarti, fihio nauju pa
siūlymu Vakar*! bando pašalin
ti ligi šiol neleidusias susitarti 
kliūtis. Pasiūlyme keliami iš es
mės ne nauji dalykai, bet dau
giau sukeičian£ atsižvelgiant į 
ligšiolines diskusijas.

Sovietų atstovas A. Gromyko 
ir dėl šio pąsltylymo pareiškė 
skeptišką nuomonę, nes esąs iš
leistas pavoj 
tas.

Atlanto pak-

Mirė Lietuvos Vyčių Tėvas 
a. a. M. A. Norkūnas

Balandžio 1 d. Lawrence, 
Mass., sulaukęs 83 m. amžiaus, 
mirė vienas žymiųjų JAV lietu
vių veikėjų, Lietuvos Vyčių į- 
kūrėjas M/A. Norkūnas. Velio
nis yra daug pasidarbavęs Liet. 
R. Katalikų Susivięnijime, Blai
vininkų Sąjungoj ir kitose JAV 
lietuvių katalikų draugijose, bet 
ypačiai dideli jo nuopelnai lie
tuvių katalikų jaunimo organi
zavimo srity. Jis buvo ne tik 
Lietuvos Vyčių įkūrėjas, bet šiai 
reikšmingai organizacijai, kuri 
tiek daug yra prisidėjusi prie 
lietuvybės išlaikymo jaunojoj 
JAV lietuvių kartoj, jis ilgą lai

savo

Iš Korėjos fronto

ką buvo pašventęs visas 
jėgas ir jos reikalais nesiliovė 
rūpintis bei sielotis net gilios 
senatvės sulaukęs.

Šis didelis lietuvių tautos pat
riotas, daug dirbęs savo tautos 
reikalams, turėjo laimės sulauk
ti nepriklausomos Lietuvos ir ją 
aplankyti.

Dabartinėmis Tėvynės nelai
mėmis jis taip pat didžiai sielo
josi. Deja, neteko jam sulaukti 
vėl išauštančio Tėvynės laisvės 
ryto.

Tebūnie lengva jam Amerikos 
žemė, kuriai jis taip pat buvo iš
tikimas ir garbingas pilietis. O 
JAV lietuviai visuomet atsimins 
jo taurų pavyzdį, darbuojantis 
savo tautos šviesesnei ateičiai.

• Balandžio 2 d. gen. D. D. 
Elsenhower oficialiai perėmė 
jungtinės Atlanto pakto kraštų 
armijos vadovybę.

• Prancūzų užs. reikalų minis- 
terio pakviestas Vakarų Vokie
tijos kancleris ir užs. reik. min. 
Adenauer dalyvaus balandžio 
12 d. Paryžiuje įvykstančioj 
Schumano plano kraštų konfe
rencijoj.

• Iš Varšuvos pranešama, kad 
lenkų vyriausybė pagaliau suti
kusi leisti Lenkijos primui ar- 
kivysk. S. Vyšinskiui vykti į 
Romą pas popiežių.

• Pakistano vyriausybe pra
nešė, kad ji sutinka su Jungt 
Tautų tarpininkavimu tarp jo 
ir Indijos Kašmiro klausimu.

• Izraelis ir SyrijĄ susitarė 
nutraukti 24 vaL trukusį pasie
nio susirėmimą ir klausimą per
duoti Jungt Tautoms svarstyti.

• Žiniomis iš Varšuvos Len
kijoj prasidėjo nauja komunistų 
partijos valymų banga.

lomis Jungt.
[Imi yra jau 

^paralelę, dalimi

Pastaromis .jjfiėi 
Tautų pajėgose<ia 
peržengusios 38 . 
yra dar šiapus jdš. Norėdami su
laikyti Jungt Thutų pajėgų slin
kimą į priekį, komunistai dide
liuose fronto " 
nų laukus. T 
stebėtas past 
laukiamai jų 
metu JAV lakūnai yra paste
bėję dar ligi šiol nebuvusį jų 
sunkvežimių skaičių, kurie 
vyksta fronto kryptimi. Matyti, 
dėl sunkvežimių stokos, paste
bėta ir daug jaučių traukiamų 
vežimų, kuriais gabenama į 
frontą įvairios karo reikme
nis. . --; ■: y

bose įrengė mi- 
pačiu metu pa
tinas jau seniai 
iteyvai. Nakties

apie 30-40% visų gyventojų.
Politinis Korėjos klausimo 

sprendimas kol kas nejuda iš 
vietos, nors pastangų ir daroma. 
Gen. MacArthuro pasiūlymą 
tartis dėl ginklų paliaubų Kini
jos komunistai atmetė ir kol kas 
noro tartis nerodo. Dėl 38 para
lelės peržengimo kilusios kalbos 
baigia nutilti, ypač po prez. 
Trumano pareiškimo, jog tai ka
rinis taktinis klausimas, nors jis 
ir pripažino, kad tasai klausi
mas turi ir politinio pobūdžio. 
Iš Londono kilusiomis žiniomis, 
Jungt Tautų nariai, kurie yra 
pasiuntę savo karinius dalinius 
į Korėjos frontą, ruošią naują 
kinų komunistas pasiūlymą tai-

(Baltiška Kommiite) pirminin
kas “Aftonbladet” koresponden
tui: "Rudenį daugumai sueis 
septyneri metai, bet man atro
do, kad Švedija turėtų daugiau 
supratimo pabaltlečiams paro
dyti ir laiką sutrumpinti. Aš ga-

(Nukelta į 4 psl.)

Tautų kariam atsirado naujas 
pavojus —jau pasirodė malia
riją platinantis uodas. Gydytojai 
dieną ir naktį užimti jų naikini
mu, nes vasaros metu gresia jie 
sudaryti rimtą pavojų. Korėja 
yra labiausia visam pasauly nuo 
maliarijos kenčiantis kraštas. 
Ja serga ir normaliais laikais

NEPASISEKĘS SOVIETŲ PENKMETIS
Kiekvienam gyventojui į metus pagaminama 60 centimetrų vilnonio audinio ir pusantro bato.

MOKESČIAI SUMAŽINAMI 
. TIK LAIKINAI

JAV vyriausybė sumažino at
rijantiems fiskaliniams metams 
mokesčių reikalavimą 6.500.- 
000.000 dolerių. Bet finansų sek
retorius Snyder pareiškė, jog 
tai tik atidėjimas ir kad ateinan
čių metų sausio mėnesį preziden
tas kongresui įteiks pasiūlymą 
mokesčius padidinti. , .

Sovietai visam pasauly žinomi 
savo penkmečių planais. 1928 
m. sovietinė spauda ir Sovietų 
vyriausybė paskelbė, kad penk
mečių plano tikslas pasivyti ir 
pralenkti tecniniu bei ekonomi
niu atžvilgiu kapitalistinius 
kraštus ir tuo užtikrinti komu
nistinei ūkio sistemai pergalę 
visame pasaulyje.

Šių metų pradžioje kaip tik 
pasibaigė ketvirtasis Sovietų 
penkmetis ir prasidėjo naujas. 
Ryšium su tuo dabar daugelis 
domisi, kokie yra praėjusio So
vietų ūkio penkmečio rezultatai. 
? Praėjus kiek laiko ir Sovie
tams baigus įvairias apyskaitas, 
■jau galima susidaryti to jų pra
ėjusio penkmečio pasiektų rezul
tatų vaizdą.

KO SOVIETAI NORĖJO 
PASIEKTI

1946 m. paskelbtasis ketvirtas 
Sovietų ūkio penkmečio planas 
numatė ūkio atstatymą, kurio 
metu turėjo būti pramonės ga
myba padidinta, palyginant su 
prieškarine, pusantro karto, 
išplėsta sunkioji pramonės, pa
šalinta maisto ir kasdieninio 
vartojimo reikmenių racionavi- 
mas bei atstatyta sugriautos sri
tys.

Sovietai niekad nepaskelbia 
tikslių skaičių. O jei ir skelbia 
tai dažniausiai tik procentus, 
palyginant su plane numatytu 
kiekiu arba vieno mėnesio gamy
bos su kito mėnesio gamyba, ir 
ne visų gamybos šakų. Tuo jie 
nori nuslėpti tikrąjį dalykų vaiz
dą. Bet ir iš to, kas paskelbta, 
galima matyti, kad praėjęs 
penkmetis jiems nepasisekė.

ATSILIKIMAI NUO PLANO
Peržiūrėdami paskiras gamy

bos šakas, beveik visur mato
me, kad plane numatyto gamy
bos kiekio nepavyko pasiekti. 
Taip vietoj numatytų 30 milijo
nų tonų plieno per praėjusius 
metus jie pagamino tik 25 mili
jonus tonų. Arčiau plano buvo 
tik vario, aliuminijaus ir nikelio 
gamyba. Bet ji prieš karą buvo 
tokia menka, kad ir pasiekti 
kiekiai yra visai neįspūdingi, 
švino vietoj 200.000 tonų paga
minta 180.000. Bendra anglies 
gamyba esanti lygiai tokia, kaip 
plane buvo numatyta. Bet toks 
“sutapimas”, žinoma, ne labai 
įtikimas. Prieš karą jie gamino 
166 mil. tonų anglies į metus, 
taigi, pasiekus pusantro karto 
tiek, turėtų būtį 249 mil. tonų.

Labai nevyksta Sovietams su 
naftos pramone. 1950 m. buvo 
numatyta pagaminti 46 mil. to
nų, o pagaminta tik 34 mil. Dėl 
šio nepasisekimo kaltinami Ba
ku šaltiniai, iš kurių esą jau 
gaunama tik pusė tiek naftos, 
kaip buvo gauta prieš karą — 
išsisėmę.

Tekstilės pramonė pasirodė 
visai bejėgė. Prajusiais metais ji 
pagamino tik 140 mil. metrų vil
nonių audirilų. Taigi kiekvienam 
gyventojui išeina vos po 60 cen
timetrų. Ir net pati Sovietų 
spauda pripažįsta, kad 240 mil. 
gyventojų per praėjusius metus 
pagamintų 200 mil. porų batų 
toli gražu nepakanka.

Kad Sovietų transportas, po 
naftos nepakankamos gamybos, 
yra antroji jiems ypač skaudi 
vieta, matyti taip pat iš jų pačių

spaudos:
Buvo užplan.

Geležink. klm. 7.000 
Vagonų 
Garvežių 
Sunkvežim. 
Traktorių

Pasiekta
4.700 

132.000
1.500 

340.000 
90.000

nepaskelbtas. Anglų naujasis 
užs. reik, ministeris Morrison 
pareiškė, jog dabar deryboms e- 
sąs tinkamas psichologinis mo
mentas, bet kartu ir pažymėjo, 
kad, jei bus vengiama derybų ir 
bandoma jėgos priemonėm savo 
tikslų siekti, Vakarai gins sa
vo demokratinius nusistaty
mus. Tai laikoma dar vienu pa
siūlymu kinų komunistams, 
kad jie eitų į derybas, kartu pa
stebint, kad priešingu atveju Va
karai pasiryžę toliau kovoti. Bet 
ar šis pasiūlymas paveiks Mao- 
Tse-Tungą, kol kas nesą duo
menų spręsti.

244.000
2.200 

500.000 
112.000

SUVARŽYMAI
Nepakankama gamyba Sovie

tus verčia imtis įvairių suvaržy
mų. Neseniai Sovietų min. tary
ba nutarė imtis griežtų taupymo 
priemonių.

Tuojau smulkiajai ir lengvą
ją! pramonei buvo sumažinta 
30% ligi šiol skirtos akmens 
anglies,, rudosios anglies, kokso, 
žemės dujų, geležies, plieno, 
spalvuotųjų metalų, kaučuko, 
odos, chemikalijų, elektros sro
vės ir naftos. Vietoj to dirbtu
vės turi naudoti medžio kurą 
ir trūkstamų medžiagų įvairius 
pakaitalus, nors reikalaujama, 
kad planą išpildytų. Šis potvar
kis neliečia tik ginklų, munki jos, 
tankų, aviacijos ir kitų karo pra
monės įmonių:

Šie apribojimai ir suvaržymai 
yra didžiausi nuo karo pabaigos. 
Ir būtų klaidinga manyti, kad 
tik karo pramonės plėtimas tai 
nulėmė. 30% tuo būdu sutaupy
tų medžiagų karo pramonė ne
pajėgi perdirbti. Tikroji priežas
tis — kad pagrindinių pramonės 
žaliavų gamyba yra nepakanka
ma ir negali reikalavimų paten
kinti.

Tie visi duomens rodo, kad 
1946-50 m. Sovietų ūkio penk
metis nedavė jiems lauktų re
zultatų. Iš tikro didžiausias to 
jų plano rezultatas yra visai 
jiems nelauktas. Savo laikysena

ĮSAKE LIKVIDUOTI 
PARTIZANUS

žiniomis iš Vienos, Sovietai 
įsakė Čekoslovakijos vidaus rei
kalų ministeriui Nosek pagaliau 
likviduoti Slovakijoj partizanų 
veiklą. Sausio mėnesį Tatrų kal
nuose įvykusios su partizanais 
smarkios kovos. Vėliau vyriau
sybės daliniai bandę apsupti di
delę partizanų grupę, bet šiems, 
su ukrainiečių ir lenkų partiza
nų pagalba apsupimo pavyko iš
vengti.

SIŪLO SUMAŽINTI OKUPA
CINES IŠLAIDAS

Vakarų Vokietijos finansų 
ministeris Schaeffer pareiškė, 
jog jo vyriausybė pasiūlys Vaka
rų sąjungininkams išnaujo per
svarstyti okupacinių išlaidų dy-

Iš vokiečių pusės pareiškia
ma, kad Vakarų sąjungininkų 
pasiūlyta 6.6000.000.000 markių 
okupacinių išlaidų suma esanti 
per didelė ir pavojinga vokiečių 
ūkiui. Vokiečių ūkio specialistų 
nuomone kraštutinė suma, ku
rią galėtų pakelti Vokietijds ū- 
kis, yra 6.200.000.000 markių.

— Gynybos sekretorius Mar- 
shallis pareiškė, jog šiomis die
nomis išvyksta į Japoniją dvi 
Tautinės Gvardijos divizijos.

ir ginklavimus! privertė Vakarus 
pradėti tokiu tempu ginkluotis, 
kad jau nebepajėgia jie lygių 
tempu žengti su Vakarais.

NERAMUMAI IRANE
Jei bendrovės sutiks daugiau 
mokėti, naftos pramonė galės 

likti nenacionalizubta
Po min. pirm. Razmara nu

žudymo prasidėję Irane neramu
mai vis nesiliauja, šalia naujų 
atentatų arba bandymų juos 
įvykdyti, prasidėjo dar ir strei
kai. Streikuoja naftos įmonių 
darbininkai reikalaudami pakelti 
atlyginimą, o jiems simpatizuo
dami, sustreikavo ir garažų bei 
transporto darbininkai. Įvyko 
susidūrimų tarp streikininkų ir 
policijos.

Taip pat neramumus kelia ir 
kraštutiniai nacionalistai, ypač 
reikalaudami naftos pramonės 
suvalstybinimo. Suimta visa ei
lė Fedayan sektos .narių, iš ku
rių tarpo buvęs mln/f>irm. Raz- 
mara žudikas.

Vyriausybė paskyrė trijų na
rių komitetą, kurio pareiga ieš
koti priemonių streikui likviduo
ti. Bet ar pavyks surasti tam 
tinkamų priemonių, kol kas ne
aišku. Tuo tarpu padėtis esanti 
gana kritiška.

Naftos pramonės nacionaliza
cija kol kas sustojus. Min. pirm. 
Said tuo reikalu tik pareiškė, 
kad naftos bendrovės turės dau
giau Iranui mokėti, o kitaip ne
teks savo licencijų. Jei bendro
vės šį reikalavimą priimsiančios, 
suvalstybinimas naftos pramo
nės nebūsiąs būtinai reikalin
gas.

PREZ. TRUMANAS SIŪLYS 
NAUJĄ UŽSIENIO PAGAL

BOS PLANĄ
Prez. Trumanas pareiškė, jog 

jis prašys kongresą pratęsti E- 
conomic Cooperation Admini
stration veikimą, kad ji galėtų 
prižiūrėti naujo pagalbos užsie
niui plano vykdymą, kuris esąs 
labai svarbus laisvojo pasaulio 
saugumui.

Prezidentas apie savo planą 
padarė pareiškimą, sveikinda
mas ECA jos sėkmingos trejų 
metų veiklos sukaktuvių proga.

Vykdant Marshallio planą, 
per tą laiką buvo išleista $11.- 
000.000.000, pareiškė preziden
tas, ir tuo būdu Europoje buvo 
sukurta nauja pasitikėjimo dva
sia. Bet yra dar Europoj, Azijoj 
ir kituose kraštuose karinių, ū- 
kinių ir dvasinių uždavinių, ku
rių įvykdymui esąs reikalingas 
naujas pagalbos planas.

4 ‘'mąshinčfaint kariuomenę 
'į užsienį

Senatas 49 balsais prieš 43 
priėmė nutarimą, kuriuo pasi
sakoma preiš siuntimą į užsienį 
daugiau kaip keturių JAV divi
zijų be kongreso pritarimo.

SOVIETŲ POVANDENINIAI 
LAIVAI TSINGTAU UOSTE
žiniomis iš Formozos, Sovie

tų septintoji povandeninių laivų 
grupė įkūrė savo atramos punk
tą Tsingtau uoste, šiaurės Ki
nijoj.

MEDALIS SOSTO AKMENS 
VAGIMS

Iš Londono pranešama, kad 
garsiojo anglų sosto akmens 
vagims škotų nacionalistai pa
skyrę už šį žygį medalį. Žinoma, 
jiems teks ir su teismu turėti 
reikalo, jei juos policija su
čiups. Bet ligi šiol Scotland Var
dui juos išaiškinti nepavyko.

— Komunistinis Varšuvos 
parlamentas paskutiniu laiku pa
tvirtino naują įstatymą dėl dar
bo šventomis dienomis, kuriuo 
kai kurios iki šiol pripažintos 
šventės, kaip Grabnyčios, Nekal
to Prasidėjimo, šv. Petro ir Po
vilo ir kit., skelbiamos darbo 
dienomis. Reaguodami į religinių 
tautos tradicijų varžymą, Len
kijos vyskupai išleido paaiškini
mą, kuris sausio 28 d. buvo per
skaitytas visose Lenkijos bažny
čiose. Paaiškinime skelbiama 
tikintiesiems, kad valdžia yra 
uždraudusi švęsti minėtas šven
tes ir kad dėl to kunigai steng
sis sudaryti progą visiems daly
vauti šių švenčių religinėse prak
tikose anksti rytą arba vaka
re.

KANADA IEŠKO IMIGRANTŲ
Kanada šiais metais mano įsi

leisti mažiausiai 150,000 naujų 
imigrantų. Jau ji įsileido 60,000 
DP ir dar ims tiek, kiek tik ras 
tinkamų ir norinčių ten važiuo
ti.

Imigrantų kelionėms apmokė
ti skolina Kanados vyriausybė. 
Skola grąžintina per du metu, 
išskaitant iš imigranto uždarbio. 
Imigrantų kelionėms apmokėti 
šiais metais vyriausybė numatė 
3 mil. dol.

Imigraciją tvarko pati Kana
dos vyriausybė, nes nori padi
dinti gyventojų skaičių ir geriau 
išnaudoti krašto ūkines galimy
bes, kurios dar mažai pajudin
tos.

MAO SERGA MASKVOJE
Žiniomis iš Formozos, raudo

nasis Kinijos valdovas Mao sun
kiai serga ir yra gydomas Mas
kvoje. Ligos pobūdis nežinomas. 
Tarp Maskvos ir Peipingo nuo
lat važinėja ryšininkai, K tačiau 
visi politiniai sprendimai esą ati
dėliojami.

— Jau vyksta paruošiamieji 
darbai pirmajam po antrojo pa
saulinio karo Tarptautiniam 
Eucharistiniam Kongresui, kuris 
įvyks 1952 metų pavasarį Bar- 
celonoj. Paskutinis Tarptautinis 
Eucharistinis Kongresas yra į- 
vykęs 1938 m. Vengrijos sosti
nėj Budapešte.

— Jungt. Tautų žiniomis, pa
sauly žmonių kasmet padaugė
ja 1%. Nuo 1920 ligi 1949 m. 
pasauly priaugo 500 milijonų ir 
pasiekė 2.400.000.000 bendro 
skaičiaus. Daugiausia žmonių 
priaugo Pietų Amerikoj.

National Production Autho
rity išleido potvarkį, kad nuo 
balandžio 1 d. 15% daugiau a- 
liuminljaus turi būti nukreipta 
gynybos reikalams.
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Literatūros kūrybai pagyvinti Santvaras, A. Riin'ydis, Stp. Zo- 
jau nepriklausomoje Lietuvoje 
visą eilę metų buvo skiriama 
Švietimo Ministerijos, leidyklų 
ir organizacijų literatūros pre
mijos. šita tradicija buvo pra
tęsta ir tremtyje. Lietuvių Ra-

LIETUVIAI
PASAULYJE

Tomas Žiūraitis, O. I’.

Raitus ir Ilnlas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVAITES POLITIKA

Išrodo, kad Paryžiuje buvo 
atsimintas senas —ir, tur būt, 
ne visai klaidingas — principas, 
kad į širdį reikia eiti per pilvą. 
Vienam paskutiniųjų keturių 
užs. reik, viceministerių posėdžių 
Sovietų A. Grqmyko bemaž vi
sai vėjais paleido ruošiamą ke
turių didžiųjų valstybių konfe
renciją. Jis puolė Atlanto paktą 
ir pradėjo reikalauti, kad tasai 
paktas būtų diskutuojamas ruo
šiamojoj konferencijoj. Ypač jis 
nepatenkintas pasirodė "JAV 
atramos punktais Anglijoj, Nor
vegijoj, Islandijoj bei kituose 
kraštuose ir Artim. Rytuose.” 
Taip pat atsikirsdamas Vaka
rams dėl jų kaltinimo, kad Ru
munija, Bulgarija ir Vengrija 
yra sulaužiusios taikos sutartis, 
jis įrodinėjo, kad Italijoj ir Bal
kanuose Vakarams dirbą naciai 
ir fašistai. Taip pat jis labai bu
vo rūstus, kad dar negavęs at
sakymo į prieš dvi dienas jo į- 
teiktą pasiūlymą keturių didžių
jų valstybių ginklavimosi ir Vak. 
Vokietijos demilitarizacijos klau
simu. Tokioj nuotaikoj ir dvide
šimtasis posėdis praėjo be pasi
sekimo. Po to JAV atstovas Jes
sup suruošė pietus, kur, Gromy- 
kui gerai užkandus ir užgėrus, 
vakariečiai pastatė jam vieną tik 
klausimą: — Ar esate pasiruo
šęs kartu su mumis pasiūlytą 
darbų tvarką apriboti pagrindi
niais punktais, paliekant šalia 
tuos, dėl kurių nepasiekta susi
tarimo? I tai Gromyko atsakęs:

— Taip.
Deja, tokių punktų, dėl kurių 

.lepasiekta susitarimo, yra 
daug, ir manoma, jog Gromyko 
baigus virškinti tuos pietus ir 
atėjus vėl į posėdį, nebus toks 
paprastas dalykas susitarti, kas 
rudaro tuos “pagrindinius pa- 
iūlytos darbų tvarkos punktus.”

Apskritai susitarimas tarp So
vietų ir Vakarų yra labai sun
kiai įmanomas dėl to pagrindi
nės priežasties, kad Vakarai ne
gali. Sovietais apsitikėti. Tuo pa
čiu laiku, kai eina pasitarimai, 
anapus geležinės uždangos vyks- 
ta pasiruošimai ir karinių pajė
gų judėjimas, kuris verčia JAV 
.’.alinius Vokietijoj iš įgulų tar
nybos pereiti prie parengties 
kiekvienu metu stoti į kovą, 
nes, kaip septintosios armijos 
vadas gen. Eddy pažymėjo,

ščiausias pasiruošimo kauty
nėms laipsnis.

Tuo pačiu metu daromi žy
giai, kad laisvajai pasaulio daliai 
ginti būtų įtrauktos visos anti
komunistinės pajėgos.

Europoj šiuo metu, šalia Vak. 
Vokietijos, ypač aktualus klau
simas yra Ispanijos įtraukimas 
į Vakarų gynybą. Nors Franco 
valdymas Vakarų demokratams 
riėra simpatingas, bet vis dau
giau linkstama šį klausimą pa
likti šalia. Jei į sąjungą traukia
mas net Jugoslavijos diktato
rius Tito, tai juo mažiau prie
žasčių yra. atstumti vis dėlto 
Vakarų kultūros Ispaniją, su ku
ria į Vakarų ūkinę, kultūrinę 
bei strateg. gyiiybą galima bū
tų įjungti ir tokią reikšmingą 
sritį, kaip Ispanijos Maroką. 
Šioj srity suartėjimas jau vyk
sta ir, išrodo, jo nesukliudys net 
prancūzų gana griežtas priešin
gas nusistatymas.

Ne mažiau šiuo atžvilgiu 
reikšminga ir Amerikos žemyno 
valstybių vykstančioji konferen
cija.. Jau atidaromojoj kalboj 
Valst. Departamento sekretorius 
Achesonas iškėlė reikalą, kad 
visos 20 Lotynų Amerikos res
publikų, kiekviena pagal savo 
pajėgumą, paremtų Jungt. Tau
tų pastangas, ginant laisvę, ir 
prisidėtų prie kolektyvinio sau
gumo sistemos agresijos atveju, 
šis reikalas, suprantama, kon
ferencijoj bus nuodugniai išdis
kutuotas. Reikės, žinoma, dėti 
ir pastangų, kad Pietų Amerikos 
kraštų ūkis galėtų daugiau prie 
Vakarų ūkinės stabilizacijos ir 
gynybos prisidėti. Tad ryšium su 
tuo kalbama apie JAV ūkinės 
paramos planą Pietų Amerikai.

Tais pačiais sumetimais JAV 
ne tik skuba greičiau sudaryti 
taikos sutartį su Japonija, bet 
ir sudaryti tokią tą sutartį, kad 
Japonija ateity būtų ūkiškai pa
jėgus kraštas ir galėtų atremti 
galimą agresiją.

Ši Vakarų mobilizacija Sovie
tams, žinoma, yra labai nemalo
ni. Ji iš tikro yra nemaloni ir 
patiems Vakarams, nes, vietoj 
kėlę savo gerovę, jie daugeliu at
vejų turi daug ko atsisakyti, 
kad išvengtų gresiančio agresi
jos pavojaus. Bet tai neišvengia
ma, kol Sovietai neatsisakys 
ligšiolinės savo politikos, kuri 
siekia pavergti laisvąjį pasaulį.

Rašyt. A. VAIČIULAITIS, 
gavęs š. m. L. Rašytojų Draugi

jos literatūrinę premiją

šytojų Draugija ją atgaivino ir 
Amerikoje.

1951 m. balandžio 1 d. Brook- 
lyne susirinko Liet. Rašyt. 
Draugijos grožinės literatūros 
premijai skirti jury komisija: St.

barskas, P: Jurkuš lf, V. Maciū
nui neatvykus, Pr. Naujokaitis.

Komisija, peržiūrėjusi 1949- 
1950 metų išleistąsias grožinės 
literatūros knygas, kurių buvo 
20, Liet. Rašyt. Draugijos pre
miją 500 dol. paskyrė rašytojui 
Antanui Vaičiulaičiui už jo Ita
lijos vaizdus, tuo pačiu atžymė
dama ir visą jo beletristinę kū
rybą. •

Reikia pastebėti, kad jųfy ko
misija, svarstydžifria 1949-1950 
m. išleistas knygas, priėjo išva
dos, jog V. Krėvės “Dangaus ir 
žemės sūnūs” yra monumenta
laus veikalo daltš ir, kaip ne
baigti, šiais metais neprimijuo- 
tini.

Taip pat jury jkomisija ver
tingu poezijos veikalu rado ir 
Henriko Radausko "Strėlė dan
guje”.

Jury komisija, paskyrusi gro
žinės literatūros prefnlją, atžymi 
visą Antano Vaičiulaičib; bele
tristinę kūrybą, išptiOšelėtą ir 
puošnų jo kūrybos stilhį, iškelti-’ 
sį lietuvių grožinę prozą į meni
nes aukštumas, jo gilų ir subtilų 
įsijautimą į lietuvio' būtį ir bū
dą, jo "Italijos vaizdus”, sukur
tus su meninės tiesos pajautimu, 
sudarančius vieningą ir išbaigtą 
grožinės literatūros veikalą, ku
piną lyrizmo ir humaniškumo.

ITALIJA
Paminės Lietuvos Bažnytinės 

provincijos įkūrimą
šiais metais sukanka 700 me

tų nuo Lietuvos karaliaus Min
daugo krikšto, 25 rpetai nuo Lie
tuvos bažnytinės provincijos į- 
steigimo ir tiek pat metų nuo J. 
E. arkivyskupo Dr. Juozapo 
Skvirecko paskyrimo Kauno Ar
kivyskupu Metropolitu. Romoje 
yra ruošiamas iškilmingas šios 
trigubos sukakties minėjimas. 
Balandžio mėn. pradžioje įvyks 
minėjimas visiems Romos lietu
viams, o gegužės mėn. atitinka
ma minėjimo programa yra ren
giama žymiems užsienio sve
čiams, kurie šia proga bus supa
žindinti su šiais taip reikšmin
gais Lietuvos Bažnyčios istorijo
je įvykiais, šiuo lėiku Romoje 
yra laukiamas atvykstant J. E. 
arkivyskupas Skvireckas, kuris 
Čia atšvęs savo arkivyskupavi- 
rho jubilėjų.

Gerasis ganytojas

AR GALIMA ALT IR BALF 
FONDUS SUJUNGTI

šeši artimiausieji mėnesiai bus 
ypatingai kritiški

Ir tokie jie bus ne tik Vokie
tijos erdvėj, bet Balkanuose, 
Turkijos srity, Irane irjgal dar 
visoj eilėj vietų. O padėtis daro
si dar labiau neaiški ir netikra, 
kad ir patys Sovietai, kaip ma
noma, aiškiai neapsisprendę, ko 
artimiausiu laiku imsis. Stalinas 
kitkart anglų buv. užs. reik, 
ministeriui A. Edenui gyrėsi, 
kad jis pralenkiąs Hitlerį tuo, 
jog sugebąs “laiku sustoti.” Bet 
niekas negali būti tikras, kad 
režimas, kuris remiasi teroru ir 
kova, tiek viduje, tiek užsieny, 
dėl savo išsilaikymo ir norėda
mas kitus sunaikinti, galės “lai
ku sustoti”, net jei ir pats Stali
nas norės.

Ši nepasitikėjimo atmosfera 
verčia Vakarus skubiai ir inten
syviai organizuotis bei ginkluo
tis. To pasekmė, kad JAV apsi
ginklavimas, kaip mobilizacijos 
įstaigos direktorius Ch. E.'Wil- 
soh pažymėjo, jau šiandien daro 
milžiniškus žingsnius. O septin
tosios armijos vadas gen. Eddy 
paskelbė, jog Vokietijoj esą JAV 
daliniai bus dieną naktį mankš
tinami, kad būtų pasiektas auk*

— Čekoslovakijos kulto minis
terio rūpesčiu Prahoje yra ati
darytas egzegezės ir biblinių 
studijų institutas. Taip vadina
mi “profesoriai”, kurie to paties 
ministerio ten buvo paskirti, ga
vo įsakymą surinkti šv. Rašto 
vietas, kurios pateisintų kolekty
vizmą ir privačios nuosavybės 
panaikinimą.

— Pranešama, kad paskutiniu 
laiku kinų komunistai užėmė 
Chungking prancūzų seserų ve
damą ligoninę. Buvo areštuota 
sesuo vyresnioji drauge su 10 
kitų seserų.

— Iš galutinių statistikų pa
aiškėja, kad Šventaisiais Metais 
iš Sovietų Sąjungos kontroliuo
jamų Rytų Europos kraštų ga
lėjo į Šv. miestą atvykti tik 7 
maldininkai. Iš jų 3 buvo iš Len
kijos, 2 iš Berlyno sovietų zonos 
ir 2 iš Vengrijos.

— Taip vadinamas “Pro rega- 
litate Mariae” sąjūdis, kuris pir
moj eilėj siekia įvęsti Marijos 
Karalienės liturginę šventę, plin
ta visame pasaulyje. Paskutiniu 
laiku šia sąjūdžio centrai buvo 
įsteigti Ispanijoj, Belgijoj, Ka
nadoj, . Kolumbijoj, Egipte ir 
Kuboj. •

Clevelande leidžiamoji “Dir
va” jau seniai kalba apie ALTo 
ir BALFo sujungimą. Teigiama, 
kad toks sujungimas būtų visais 
atžvilgiais labai naudingas, nes 
tiek politinė, tiek šalpos akcija 
būtų sucentralizuotos ir Ameri
kos lietuvių visuomenė nebūtų 
fondų, fondelių ir įvairių komi
tetų varginama rinkliavomis, va
jais ir nuolatinių aukų rinkimu. 
Tas labai gražiai skamba, dar 
gražiau atrodo, bet kiek mums 
žinoma, ne taip lengvai pasiekia
ma.

Apie BALFo ir ALTo suben- 
drinimą buvo kalbėta įvairiuose 
seimuose ir posėdžiuose dar 
prieš p. “Dirvos” redaktoriaus 
atvykimą į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir po išsamių svarsty
mų prieita išvados, kad prie e- 
samų sąlygų bet koks praktiš
kas šių dviejų organizacijų su
jungimas neįmanomas dėl kele
to svarbių priežasčių, būtent, 
ALTas yra grynai politinės ak
cijos organizacija, kurios vy
riausias tikslas yra atstatyti ne
priklausomą Lietuvą, o BALFo 
tikslas teikti medžiaginę pagal
bą tremtyje esantiems lietu
viams, nuo karo veiksmų ir po
litinių persekiojimo nukentėju- 
siems.

BALFo veikla griežtai Ameri
kos valdžios įstaigų sekama ir 
kontroliuojama, bet tą kontrolę 
reikia suprasti ne kaip veiklos 
varžymą ir apsunkinimą, bet 
kaip naudingą BALFui ir vi
siems šelpiamiems lietuviams 
tremtiniams, nes tos kontrolės 
dėka ir griežto laikymosi jų nu
statytų potvarkių BALFas nau
dojasi privilegijomis, kurios per 
metus duoda BALFui apie 200,- 
000.00 dol. ar daugiau gerybė
mis ir pinigais, neskaitant kitų 
patarnavimų ir nuolaidų, kurios, 
priešingu atveju, BALFui kai
nuotų beveik kita tiek. Visa tai 
BALFui dabar prieinama vien 
dėl to, kad ši organizacija yra 
ne politinė ir ne sektarinė. Tik 
dėl to ji yra valdžios pripažinta 
ir jai suteiktos tokios pat teisės 
ir privilegijos, kaip ir kitoms di
džioms Amerikos labdaros orga
nizacijoms. Bet koks susijungi
mas su politine organizacija 
reikštų visišką nutraukimą ry
šių su Amerikos valdžios įstai
gomis-ir automatiškai, nustoji- 
mą visų dabar teikiamų privile
gijų, paramos ir- nuolaidų, Štai 
kodėl BALFp ir ALTo susijungi
mas seniai buvo atidėtas iki pa
sikeis-sąlygos, o tos sąlygos dar 
nepasikeitė.. Dėl to šiandien ir 
sVarbu, Jkad mūsų politinė Lie

tuvos vadavimo akcija būtų nu
kreipta per ALTą, o grynai šal
pos darbas būti^ šucentralizuo- 
tas BALFe. Susiskaldymas vie
noje ar kitoje srįtyje šiuo metu 
būtų tik didelis/ patarnavimas 
Lietuvos priešams visais atžvil
giais. Mūsų manymu,, BĄLF pir
mininkas ne baimės ir sieloj!-, 
mosi vedamas, j/agįna j šalpos 
darbo vieningumą eiti,. ]bėt .gerai 
žinodamas, ka$ susiskaldymas/ 
ir chaosas bet’Irioje thtKų”dAr/‘ 
bo ar veiklos šiltyje yra laimė
jimas ne lietuvi!! tautai, bot jos 
priešams.

Jeigu Amerikos lietuviai nu- 
tartų decentralizuoti lietuvių 
tremtinių šalpą, tai tuo atveju, 
norint sušelpti „visas lietuvių 
tremtinių kategorijas, reikėtų į- 
steigti apie 50‘atskirų fondelių, 
būtent, reikėtų steigti atskirą 
fondą kiekvieną! mokyklai, kiek
vienam vaikų darželiui, sanatori
jai, ligoninei, stovyklai; profesi
nėms grupėms,’ kaip teisinin
kams, mokytojams ir t.t. Ame
rikos lietuviai suprato, kad toks 
kelias būtų neracionalus ir to
dėl visos lietuviškos srovės, iš
skiriant komunistus, nutarė vi
są tremtinių šalpą vykdyti ' per 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondą. Jeigu norime, kad 
jo darbas būtų našus ii apimtų 
visas šalpos sritis, daugiau jam 
skirkime lėšų. Pav^ “Dirva” ak
centuoja, kad BALF vasario 
mėn. Diepholzo gimnazijai davė 
tiktai 1420 svarų maisto produk
tų ir 288 svarus drabužių, bet 
pamiršta, kad tą patį mėnesį 
BALFas visoms mokykloms, li
goninėms, sanatorijoms ir t.t. 
vien Vokietijoje išdalino 140,000 
svarų maisto produktų, nedary
damas niekam jokių išimčių. To
dėl nuo mūsų pačių priklauso 
kiek mūsų bendras fondas toliau 
pajėgs šelpti lietuvius tremtinius 
ir jų visas institucijas! 4

•. A; G.

ANGLIJA
Lietuvių namai galės 

neblogai išsiversti
įsigyjant Anglijos lietuviams 

savo namus Londone, buvo nu
sistatyta taip susitvarkyti, kad 
jie patys išsilaikytų ir nereikėtų 
lietuvių visuomenei dengti nuo
latinius nuostolius. Tuo tikslu 
keli kambariai buvo išnuomuota, 
atidaryta baras bei valgykla ir 
įrengta šokių salė. Keletos mė
nesių praktika rodo, jog taip su
sitvarkius, namai ne tik neduos 
nuostolių, bet dar duos ir pel
no.

Mirė lietuvis jūrininkas
Negausi lietuvių jūrininkų 

šeima vėl neteko vieno savo na
rio. Keley sanątorijoj mirė džio
va vos 25 m.' amžiaus sulaukęs 
jūrininkas M. Paužolis. Palaido
tas Sh'eringhamo katalikų ka
puose.

■• * •’’•^•‘•/'KANADA-

: Paminėta "Rerum Novarum”
Hamiltono ateitininkų kuo

pos iniciatyva, kovo 11 d. buvo 
paminėta popiežiaus Leono XIII 
svarbios darbininkų klausimu 
enciklikos “Rerum Novarum” 
60-ties metų sukaktis. Ta proga 
buvo įdomi Gannon kolegijos 
profesoriaus kun. Dr. J. Bogu- 
žo iš JAV paskaita.

Paskaitininkas išryškino po
piežiaus Leono XIII asmenybę, 
nušvietė ano meto nuotaikas ir 
pasireiškusias visuomenėje klai
das socialiniais bei ekonominiais 
klausimais, kurios buvo priežas
timi “Rerum Novarum” pasiro
dymo. ■, ■ • .

Vaidins “Bubulį ir Dundulį”
Lietuvių Dramos Teatras Ka

nadoje, neseniai suvaidinęs A. 
Škėmos “Živilę”, dabar ruošiasi, 
J. Dįkiniui režisuojant, vaidinti 
Ą. Rūko “Bubulį ir Dundulį”, su 
pasisekimu tremties teatro vai
dintą Vokietijoj.

Montrealy trys lietuvių 
mokyklos

Šiuo metu Montrealyje jau 
veikia trys lietuviams šeštadie
nio mokyklos — Ville Lasalle, 
Ville Emard ir Rosemount. Jose 
mokosi apie 60 mokinių.

Laiminga turėtų būti Pa
lestinos žemė, kurią lietė Iš- 

: ganytojo kojos. Laimingi tu
rėtų būti jos kloniai, laukai 
ir pievos, kur kadaise aidėjo 
gyvasis Dievo žodis. Deja, 

: laimės tenai, kaip ir čia, nė
ra, nes ne gamtai, o žmogui 
Jis kalbėjo... Nesuprato ir 
vis dar tinkamai nesupranta 
Kristaus, kad Jis yra mūsų 

: gerasis Ganytojas. Laimės 
; todėl nėra, avidė pakrikusi, 
i išsiskaidžiusi, nerami. Daug 

ganytojų pasaulis matė iki 
šių dienų, bet ne visi jie buvo 
to vardo verti. Tikrasis Ga- 

; nytojas,—Kristus, svarbiau
sia dėl šių priežasčių.

Giliausia pagarba žmogui
— tai pirmasis gerojo Gany- 

■ tojo bruožas. Ne visi Kris
taus avidei priklauso, bet Jis 
jokios prievartos nevartoja. 
Palieka kiekvienam laisvą 

1 valią. Protas ir laisvoji valia 
i yra didžiausias žmogaus iš- 
I aukštinimas. Kristus nebūtų 
| gerasis Ganytojas, jei Jis sa- 
j vo visagalybe panaikintų tas 

® žmogaus išaukštinimo savy- 
® bes. Kai kurie “ganytojai” 
® labai dažnai mėgsta savo va
li lią, pažiūras primesti kitam, 
| tuo būdu žmogų nuvertinda- 
| mi, atimdami jam savaran- 
| kiškumą, laisvą apsisprendi- 
® mą ir nuopelnus. -Supranta- 
® ma, teisingas ir teisėtas (vi- 
® sos tautos pripažintas) val- 
® dovas turi teisę valdiniams į- 
$ sakyti, jei tai tarnauja as- 
| mens ir visuomenes gėriui, 
f Bet niekas negali iš žmogaus 
g reikalauti vergiško automa- 
® tiškumo... Tai būtų skaudus 
® žmogaus pažeminimas, suly- 
® ginimas su beteisiais, nepro- 
s tingais tvariniais. Kristus su- 
i tinka net žmogaus laisvai va- 
® liai nusileisti, nepastoti jai 
© kelio, kad tik žmogus būtų 
® savo darbų viešpats, pilnai 
® už tai atsakingas. Jis yra ge- 
1 rasis Ganytojas, nes Jis savo 
| ganomuosius geriausiai pa- 
| žįsta ir labiausiai gerbia.

Meilė ir pasigailėjimas — 
® antrasis ir svarbiausias ge- 
® rojo Ganytojo bruožas. S e- 
® naši s Testamentas 
1 per savo pranašą Jeremiją 
I sako: "Amžina meile mylė- 
I jau tave, todėl patraukiau 
® tave pasigailėdamas” (41, 
® 3). “Aš nenoriu nusidėjėlio 
® mirties, bet noriu, kad jis 
t grįžtų nuo savo kelio ir gy- 
| ventų” (Ezech. 33, 11). Tie- 
1 sa, šv. Raštas čia mini Dievo 
f gailestingumą, bet tuo pačiu 
<•/ jis liudija apie Kristų, Dievo 
| Sūnų, irgi Dievą. Naujasis

Testamentas yra pilnas Kris
taus gailestingumo. Prisi
minkime sūnų palaidūną, pa
mestą drachmą, paklydusios 
avies ieškojimą ir t.t. Dides
nės meilės, kaip Kristaus, pa
ti amžinybe nežino...

Nepamirškime dar, kad 
Jis tuojau, neatidėliodamas 
nuodėmes atleidžia. Pikta- 
daris ant kryžiaus tik spėjo 
pareikšti gailestį, Kristus 
tuojau padrąsino ir užtikri
no: “Dar šiandieną būsi su 
manim rojuje” (Luk. 23, 
43). Kaip žarija gęsta van
denyje, dar greičiau nuodė
mės nyksta begaliniame Kri
staus gailestingume... Be to, 
Jis nuodėmes atleidžia labai 
noriai, nepasilikdamas širdy
je jokio šešėlio. Todėl sūnus 
palaidūnas buvo ne tik pri
imtas į tėvo namus, bet ir 
gausiai apdovanotas. Taip el
giasi gerasis Ganytojas.

Kadangi Jis žmogų geriau
siai pažįsta, todėl Jis labiau
siai gerbia, jį myli ir pasi
gaili, — plauktų išvada. Tai 
būtų ne visai teisingas ge
rojo Ganytojo gailestingumo 
ir meilės supratimas. Kodėl 
Kristus pasigaili nedėkingo 
žmogaus, kodėl jį myli.’ Kas. 
gi visas tas tas priežastis at
spės. Bet neabejotinai aišku, 
kad Kristui tai įmanoma, nes 
Jis, būdamas Dievas, turi 
savyje nuoširdžiausio gany
tojo, tobuliausios motinos, 
rūpestingiausio gydytojo ir 
pagaliau ištikimiausio bičiu
lio širdį...

Jis geriausiai pažįsta žmo
gaus prigimtį, pavojus ir 
silpnybes, todėl Jis mums 
daug-gailestingesnis, negu 
nusidėjėlis žmogus, artimas.

Kristus yra aukščiausias 
Gėris. Gėrio savybė yra vi
suomet spinduliuoti gerumu, 
meile ir gyvenimu. Kristaus 
meile, kaip perpildyta taurė, 
sruvena į pavargusias, su
žeistas, bet Jam atviras šir
dis... Tos meilės paliestos sie
los iš naujo atgyja, lavonai 
keliasi, ant Golgotos mirtis 
nugalima, amžinasis perga
lės Aleliuja skamba... štai 
kodėl Jis mus myli, mus pa
žįsta ir pasigaili.

Kristus — gerasis Ganyto
jas. Būkime Jam ištikimi, 
klausykimės Jo balso, atsi
liepkime Jam. Atsiliepkime 
Jam — tai didžiausio draugo 
ir bičiulio balsas; atsiliepki
me Jam — tai mūsų išsklai
dytos avidės palaimos ir iš
ganymo reikalas!
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BOLŠEVIKAI UŽDARE KAU
NO UNIVERSITETĄ

Nuo šių metų pradžios oku
pantai uždarė Kauno universi
tetą. Jo vietoje įsteigta medici
nos institutas, kurio direktorium 
paskirtas komunistų partijos 
narys J. Kupčinskas, anksčiau 
buvęs universiteto rektorius, ir 
technologijos institutas, kurio 
direktorium paskirtas taip pat 
komunistų partijos narys, bu
vęs dekanas Baršauskas. Moks
lo personalo tarpan paskirta 
daug rusų iš Maskvos ir Lenin
grado. ■ ’

— Belgrado radio pranešimu, 
Rumunų karinės įstaigos perė
mė į savo rankas visus krašto 
žibalo laukus, kurie yra laikomi 
turtingiausiais visoje Europoje. 
Ugi šiol jie buvo kalnų ir naf
tos pramonės ministerio G. Vasi- 
lichi žinioj. Jis esąs atleistas iš 
pareigų, kad nepasiekė Sovietų 
nustatyto gafnybos kiekio.

— JAV pasiuntinybė Paryžiu
je paskelbė, kad prie Chateau- 
roux, 150 mylių nuo Paryžiaus, 
JAV įrengs didelį aviacijos atra
mos punktą, iš kur bus aprūpi
nama sąjungininkų aviacija. Dėl 
kitų atramos punktų, uostų ir 
aprūpinimo linijų vyksta pasita
rimai. ,

— Prėz. Trumanas nauju i- 
migracijos ir natūralizacijos 
komisaru paskyrė A. R. Mackey 
iš Virginijos.

KunigŲ rūbais aprengti policijos agentai bando suklaidinti 
tikinčiuosius

italų Katalikų Akcijos dien-, rai informuoti Vienos sluoksniai 
raštis “H Quotidiano” rašo, kad 
dabartine valymų banga Čeko
slovakijoje pereinama į naują 
Katalikų Bažnyčios, kaip stip
riausios antikomunistinio pasi
priešinimo jėgos, puolimo fazę. 
Tai taip pat nulėmė ir galutinį 
arkivyskupo Beran areštavimą. 
Nežiūrint tris metu trukusių 
persekiojimų, Katalikų Bažnyčia 
dar ir šiandien Čekoslovakijoje 
sudaro vienintelę stiprią jėgą, 
besipriešinančią Kominformo ti- 
ranijos priespaudai. Stehlik or
ganizuojama taip vadinama tau
tinė bažnyčia neturi jokio pasise
kimo. Raudonieji Čekoslovakijos 
vadai pagaliau priėjo net prie to, 
kad slaptos policijos agentus, ap
rengę kunigiškais rūbais, siunčia 
tarp tikinčiųjų sėti netvarką bei 
netikrumą. Bet visos šios prie
monės nedavė norimų vaisių. 
Priešingai, jos tik iššaukė didelį 
neapsitenkinimą ir pasipriešini
mą, ypatingai iš kaimt^ gyvento
jų pusės.

Čekoslovakijos ministerių ka
bineto vicepirmininkas Fierlin- 
ger pareiškė, kad, nors arkivys
kupas Beran ir pakeistų savo 
taktiką, vyriausybė jam jokiu 
būdu neleistų grįžti į Prahą. Ge-

skelbia, kad komunistinė vy
riausybė neišdrįsta iškelti arki- 
vysk. Beran bylą teisme, nes to 
neleidžia jo autoritetas visoje 
tautoje. Dar per daug yra gyvas 
krašte prisiminimas jo nepalen
kiamos drąsos, priešinantis na
ciams, kurie jį buvo uždarę j Da
chau stovyklą, ir to humanišku
mo bei nuoširdaus gerumo, kurį 
patyrė ir ne vienas vadovaujan
čių komunistų tais baisiais lai
kais. Dr. Vojteck Bincak savo 
knygoje "Prisiminimai iš Da
chau” rašo, kad joki grasinimai, 
jokios bausmės nepajėgų sukliu
dyti Beranui visokiais būdais 
padėti savo nelaimės draugams. 
Net komunistų laikraščiai savo 
laiku nenutylėdavo pagyrimų 
Prahos Arkivyskupui. Taip “Ru
de Pravo”, Čekoslovakijos Ko
munistų Partijos organas, 1948 
m. vasario mėn. dar rašė: “šian
dien Čekoslovakijos arkivyskupo 
soste sėdi ne koks Austrijos kil
mingasis, bet paprastas liaudies 
žmogus, čekas, iškentėjęs politi
nio kalėjimo kančias, fašizmo 
priešas ir asmeninis draugas ne 
vieno iš geriausių partijos narių, 
kurie šiandien užima pačias 
svarbiąsias vietas mūsų jaunojoj 
liaudies demokratijoj.”

/
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BALE IR LIETUVIŲ TREMTINIŲ MOKYKLŲ ŠELPIMAS
Iš vėliausiu laiku tilpusių A- 

merikos lietuvių ir Europos lie
tuvių spaudoje straipsnių ir ko
mentarų apie lietuvių tremtinių 
Europoje mokyklų ir moksleivių 
šalpos reikalus, susidaro įspū
dis, kad Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas niekados 
nešelpė, nešelpia ir net ne jo 
kompetencijoje šelpti tokias lie
tuvių mokyklas ir kitas mokslo 
institucijas tremtyje ar kur nors 
kitur.

Kad Amerikos lietuvių visuo
menė per BALF’ą nuo pat jo į- 
sikūrimo dienos, kiek galėjo, vi
suomet šelpė ir tebešelpia lietu
vių mokyklas ir moksleivius 
tremtyje, yra gerai žinomas fak
tas, tačiau čia pravartu priminti 
visuomenei, o ypač tiems asme
nims ar organizacijoms, kurios 
mano, kad mokslo įstaigų šelpi
mas nėra BALF’o kompetencijo
je, kad 1947 metais lapkričio 5-6 
d.d. BALF Seimas vienbalsiai 
priėmė šią konstitucijos pataisą: 
“ARTICLE II. — OBJECT: This 
organization shall be strictly 
non-political and non-sectarian. 
The object for which this orga
nization is formed is for chari
table and educational purposes 
and furnish aid and assistance 
for the relief of human suffer
ing in Lithuanian and to recover 
and rehabilitate stranded and 
destitute persons of Lithuanian 
extraction in other countries, to 
promote, foster, organize, es
tablish, aid or assist hospitals, 
educational institutions or othei 
humanitarian organizations oi 
instrumentalities to do or per
form any and all acts necessary 
and proper to, or related to, the 
carrying out of the foregoing 
purposes.”

Kaip matote iš konstitucijos 
BALF’o tikslas yra ne tik šelpti 
nelaimėn patekusius lietuvius, 
bet taip pat lietuviškas mokslo 
institucijas ir kitas humanitari
nes įstaigas ar su jomis susiju
sias organizacijas. Vadinasi, a- 
pie BALF’o kompetenciją šelpti 
ar remti lietuviškas mokslo įstai
gas, bent Amerikos akimis žiū
rint, negali būti ir kalbos, nes 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas savo konstitucija 
įsipareigoja tokias įstaigas šelp
ti ir tą įsipareigojimą Amerikos 
valdžios sluoksniai užgiria ir pa
tvirtina. Todėl nuo pat savo įsi
kūrimo BALF’as visuomet šelpi 
moksleivius, studentus, mokyto
jus, mokyklas, kaip Baltijos Uni
versitetą, gimnazijas, vaikų dar 
želius ne tik Vokietijoje, bet ii 
kitose valstybėse. BALF’o dėki 
ne vienas lietuvis studentas sėk
mingai baigė mokslą ir šiandier 
jau dirba savo srityje.

Prasidėjus masinei lietuvių i- 
migracijai BALF’as buvo pri
verstas nukreipti didžiąją save 
veiklos dalį į tą sritį, nes orga
nizacijos lėšos buvo ribotos ir 
visų sričių pilnai apimti nebuvo 
galima. Ačiū tam, šiandien Ame
rikoje turime apie 24,000 dau
giau lietuvių naujakurių. Bet ne
žiūrint to, lietuviai moksleiviai 
tremtyje nebuvo BALF’o už
miršti ir nors šiek tiek kukliau, 
bet jie visą laiką vienaip ar ki
taip buvo šelpiami.

BALF’o surinktais daviniais 
vienoje Vokietijoje dabar yra 
šios mokyklos:

•I

VOICE OF AMERICA 
TRANSLIACIJOS

Kaip Voice of America pra
nešė, nuo balandžio 2 d. jo tran
sliacijos lietuvių kalba bus gir
dimos Lietuvoje 19 vai. bango
mis 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 ir 
vidut. ilgio banga 251 m., o 
per BBC 19, 25 ir 30 banga. 1:30 
vai. — banga 48, 49, 251; 3:15 
vai. — 48, 49, 251; 3:30 vai.— 
48, 49; 7:15 vai.—25 ir 7:30 vai. 
— 25, 31, 41 banga. Pastebėtina, 
kad tarp Lietuvos ir New Yorko 
laiko yra 8 vai. skirtumas (19 
vai. Lietuvos laiku — 11 vai. 
New Yorko laiku).

Taip pat Voice of America pa
skelbė kvietimą siųsti jam pa
stabas bei pageidavimus dėl 
programos. (Anglų arba lietuvių 
kalba, adr.: Voice of America, 
New York).

1) Diepholze, Lietuvių gimnazija
2) Wehnene, progimnazija —
3) ” Pradžios mokykla
4) Diepholze, pradžios mokykla
5) Augustdorfe, pradž. mokykla
6) Memmingene, pradž. mokykla
7) ULM/Do., prad. mok. ir darž.
8) Traunsteine. pradž. mokykla
9) Spakenberge. Vargo mokyki.
10) Lubecke, Vargo mokykla
11) Lebenstedte, Vargo mokyki.
12) Rheino Vargo mokykla
13) Neustadt/H.,Vargo mokyki.

Viso 13 mokyklų su 36 moky
tojais ir 594 mokiniais, šalia šių 
mokyklų paskutinėse penkiose 
mokyklose yra reikalo ir numa
toma atidaryti popiečio mokyk
las arba lituanistikos kursus.

Baigiantis imigracijos darbui 
ir paaiškėjus, kad vien Vokieti
joje paliks apie 5,000 lietuvių 
tremtinių, šalpos sritis suinten
syvinama. Stengiamasi ne vien 
į vargą patekusius sušelpti, bet 
ir sukelti pakankamai lėšų jų 
švietimo reikalams. Palyginti, 
labai trumpu paskutiniuoju lai
ku lietuvių mokykloms Vokieti
joje BALF’as surinko $1,249.00, 
kurie jau persiųsti j Vokietiją. 
Stambiausią auką mokyklų rei
kalams atsiuntė Chicagos BALF 
Apskritis — $1,000.00. Šalia pi
nigų, š. m. vasario mėn. mokyk
loms Vokietijoje perduota nema
žai maisto produktų ir drabužių, 
pav. vien Diepholze mokyklos 
gavo 1,420 svarų maisto ir 288 
sv. drabužių.

Vykdant šį šalpos darbą reikia 
turėti mintyje faktą, kad lietu
vių tremtinių gyvenimas Vokie
tijoje nėra pastovus, nepasto
vios ir jų įstaigos ir organizaci

SOCIALINIAI KLAUSIMAI
Pijus XII — darbininkijos globėjas

1943 m. birželio 13 dieną Va
tikanas pirmą kartą matė jau
dinantį vaizdą. 20.000 darbinin
kų susirinko išgirsti popiežiaus 
balso. Klausant tėviško žodžio, 
le vienam darbininkui nuriedė
jo ašara. Iš tiesų, jie išgirdo tai, 
:o niekada fabrikuose nebuvo 
,'irdėję. Popiežius, bendrai pa
kalbėjęs apie darbą, jo kilnumą 
r apie socialines reformas, tę- 
;ė: “iš tiesų jūs žinote, kad Baž
nyčia jus myli iš širdies ir, ne tik 
nuo šiandien, su motinišku rū- 
nesčiu, gerai pažindama tikrą 
lalykų padėtį, lietė jums rūpi
nus klausimus. Mūsų pirmata- 
:ai ir Mes patys nepraleidome 
nė vienos progos supažindinti vi
jus su jūsų asmeniniais ir šei- 
nyniniais reikalais, paskelbdami 
>agrindinius reikalavimus įgy- 
zendinti: darbo atlyginimą, ku- 
-is užtikrintų pragyvenimą ir 
luotų sąlygas šeimai išauginti 

’.veikus kūdikius, butą, kuriame 
nūtų galima padoriai gyventi, 
galimybę išmokinti vaikus ir su
sitaupyti sunkesniems laikams, 
ligai ar senatvei...” Pijus XII 
palietė ir klaidingų pranašų te
orijas, kurios žmones stumia į 
nesantaiką, į sukilimus. Todėl jis 
tuojaus pastebi, kad “ne revoliu
cijoje, bet santaikos evoliucijoje 
yra išganymas ir teisybė. Smur
tas nieko nepasiekė, tik sužlug
dė, bet nepakėlė, tik sukėlė ais
tras, bet jų nenumalšino; už
traukė neapykantą ir griovimą, 
bet nesutaikė besiginčijančių... 
Taigi, reikia ne griauti, o staty
ti; ne panaikinti privatinę nuo
savybę, kuri yra šeimos pastovu
mo pagrindas, bet stengtis, kad 
visi darbininkai ją įsigytų... Ne
išnaudoti privataus kapitalo, bet 
suteikti galimybę, kad jis neštų 
naudą asmeniui ir žmonijai... 
Technikos progrese ieškoti pir
miausia ne pelno, bet darbo vai
siaus... Nepavergti atskiro žmo
gaus, kad jis priklausytų valsty
bės valiai, o siekti, kad valsty
bė pagelbėtų kelti visuomenės 
gerovę, įsteigiant socialines 
draugijas..”

Cituotuose popiežiaus žodžiuo
se glūdi visas katalikiškasis 
mokslas apie darbininkiją, apie 
darbą ir jo atlyginimą. Pijus XII 
jau buvo sintetizavęs šį mokslą 
ir savo socialinėje kalboje, pa
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jos. Besikeičiant gyvenimui ir 
sąlygoms, aišku, turi keistis ir 
šalpos veikla ir jos reikalingu
mas. Kadangi tų mokyklų šalpai 
negalima nustatyti pastovių są
matų, svarbu, kad BALF įgalio
tiniai su Lietuvių Bendruomenės 
ir mokytojų pagalba numatytų 
mėnesines sąmatas ir paruoštų 
mėnesines kiekvienos mokyklos 
apyskaitas ne tik iš BALF’o 
gautų pinigų ir gerybių, bet 
gautų iš visų šaltinių, kad gali
ma būtų aiškiai nustatyti, ku
riai mokyklai kiek reikia ir kad 
nė viena mokyklas nebūtų nus
kriausta. Tų mokyklų pastovus 
šelpimas gali būti užtikrintas tik 
dirbant centralizuotai. Surinktas 
švietimo reikalartis lėšas, BALF 
paveda skirstyti Vokietijoje ko
misijai, į kurią įeina BALF įga
liotinis, Liet. Tremtinių Bend
ruomenės ir švietimo komisijos 
atstovai. Toji komisija, vietoje 
žinodama, 'kiek kuriai mokyklai 
tuo momentu pašalpos reikia, a- 
tatinkamai paskirsto Amerikoje 
surinktas sumas.

BALFui visuomet rūpėjo ir 
teberūpi visų lietuvių gerovė, 
kiekvieno lietuvio gyvybė ir kul

sakytoje 1942 m. Kūčių dieną. 
Čia jis nedaro komprotnisų dėl 
darbininko teisių. ’“Kas pažįsta 
mūsų pirmatakų enciklikas ir 
mūsų kalbas, jis pasakė, tas 
nesuabejoja ' išvesti praktiškas 
išvadas, kurios išplaukia iš mo
ralinės darbo vertės.. Bažnyčios 
reikalavimai yra šie: be teisingo 
atlyginimo, kuris turėtų būti pa
kankamas darbininko šeimo rei
kalams, reikalinga socialinė san
tvarka, kuri suteiktų galimybę 
ir apsaugotų nors ir mažiausią 
nuosavybę visoms žmonių kla
sėms, suteiktų galimybę išleisti 
į mokslus gabesniuosius darbi
ninkijos vaikus, užtikrintų tai
ką ir socialinę mintį kaimynų, 
miestų, paskričių ir tautos tarpe, 
kad, švelninant klasių ar inte
resų skirtumus, butų panaikin
tas pažeminimo jausmas ir dar
bininkai jaustųsi visi lygūs krik
ščioniškoje brolybėje.” Taigi po
piežius reikalauja, kad kiekvie
nas turėtų nors ir mažiausį tur
tą, kuris būtų nepažeidžiamas, 
kad į atlyginimo dydį įeitų prie
das, iš kurio gabesnieji vaikai 
galėtų išeiti mokslus. Tai nėra 
darbdavio malonė, bet teisingu
mo išpildymas. Šeimos tėvas jai 
tuo, kad dirba/turi teisę į šei
myninį atlyginimą, nesvarbu 
kokį darbą dirbtų ir kiek valan
dų. O dirbti jis turi teisę, nes tu 
ri įgimtą pareigą save ir šeimi 
išlaikyti. “Įsidėmėkite, sako Pi
jus XII, kad ši pareiga (t. y. 
dirbti) ir teisė yra kiekvienam 
asmeniui įgimta, o nė duotą vi
suomenės, tarytum žmogus būtų 
vien tik žmoniojs tarnas ar val
dininkas.”

Iš šios pagrindinės teisės iš
plaukia kita gauti už darbą tei
singą atlyginimą, šeimyninį at
lyginimą. Apie šį paskutinį ne
žymiai buvo išsireiškęs Lebnąs 
XIII, o jį išryškinęs Pijus XII. 
Tai naujas dalykas, prieš libera
lizmo norus: užmokėti tik tiek, 
kiek vertas yra darbas., Bet čia 
nesustojama. Popiežiai teisingu
mo vardan reikalauja ir įmonės 
metinio pelno dalies, nes tas pel
nas ne vien yra kapitalo nuopel
nas, bet ir darbininkų, kurie au
koja jėgas, sumanumą. Apie šį 
dalyką reikės pakalbėti atskira
me straipsnelyje. ■ ; < ; :

T. Klemensas Žalalis, OFM.

tūriniai reikalai. BALF’as nega
li daryti bet kokių išimčių ir to
dėl visus lietuvius traktuoja vie
nodai, nes tame pačiame BALF 
konstitucijos paragrafe aiškiai 
sakoma: “This organization 
shall be strictly non-political and 
non-sectarian”. •

Todėl kviečiame visus lietu
vius Amerikoje jr užsienyje pa
laikyti nuoširdžius ryšius su 
Bendruoju Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondu, kurį remia visos 
Amerikos lietuvių srovės, išski
riant komunistus, jam talkinin
kauti; kad savo nelengvą uždavi
nį galėtų teisingai ir sėkmingai 
vykdyti. Mūsų stiprybė ir pajė
gumas pagelbėti saviesiems glū
di mūsų sugebėjime toliau išlai
kyti vieningą, organizuotą ir be
šališką šalpos darbo akciją.

BALF’as

Sidabrine red. M. Zujaus sukaktis
, “Garso” redagavimo 25- kių metų proga

Šių metų balandžio 1-mą die-1 
ną suėjo lygiai 25 metai, kai Ma
tąs Zujus redaguoja Lietuvių R. 
K. Šusiviėnijimb organą savait
raštį “Garsą”.—

Jublliejatas gimė 1892 metais, 
rugpiūčio 14 d., Liūdiškių kaime, 
Klebiškio valsčiuj, Marijampolės 
apskrity. Mokėsi Prienuose, Sei
nuose, Kaunė ir /Valparaiso, In
dianą.

1913 metų rudenį atvyko A- 
merikon. Gavęs giminių para
mos, betrukus, pateko į Valpa
raiso, Ind. Mokėsi, kol ištekliai 
išsibaigė. (

1914 metų kovo pradžioj at
vyko Chicagon ir tapo “Draugo” 
redakcijos nariu. Matas čia dir
bo pusantrų metų, čia dirbda
mas įsitraukė ir į visuomeninį 
dąrbą; iš kurio lig šiol nepasi
traukė.,'. j"

: 1915 m. ruderiį vėl išvyko Val- 
paraisah, kur išbuvo 9 mėnesius. 
Pritrūkęs pinigų, gavo vietą 
dienraščio “Kataliko" redakci
joj. ‘.‘Katalikui’’ ' iš dienraščio 
virtus savaitrarščiu, turėjo pasi
traukti. Vėl atsidūrė Valparai
so. Klausydamas įvairių paskai
tų intensyviai.rašinėjo “Katali
kė”, kurio leidėjai mokėjo ho
norarą, ir iš to galėjo pragy
venti. Kitiems laikraščiams, kaip 
“Draugui,” “Moksleiviui” irgi 
šį tą parašydavo. 7 -

1916 metų rudenį Vyčių orga
nizacijos centras pakvietė užimt 
"Vyties” redaktoriaus ir admi
nistratoriaus vietą. “Vytį” vedė 
iš eilės ketveris metus. Jam re
daguojant, iš 8 puslapių mažo 
formato “Vytis” padidintas iki 
32 puslapių stambaus formato ir 
tapo rimtas dvisavaitinis žurna- 
nas. Dirbdama Vyčių organiza
cijos gerovei, kiek leido laikas ir 
sąlygos, dalyvavo bendrai Ame
rikos lietuvių katalikų veikime.

K. KRISPIEN

RITERIŠKAS PONAS KOMAREK
Jie ėjo tarp aukštų, niaurių 

Nišų, šviesos mažos stotelės, ku
rią jie buvo praėję, išvyko už jų 
tamsoje. Danielė truputį virpė
jo.

— Nebijokite, — tarė ponas 
iomarek. —■ Nors aš nesu fil- 
nų didvyris, bet vis dėlto vyras.

Danielė dėkingai pažiūrėjo į 
iį:' ..

— Aš taip džiaugiuos, kad jūs 
mane per mišką palydite namo.

— Ak, juk tai savaime su
prantamas dalykas, — tarė po- 
ias Komarek.

— Kaip miela! Aš būčiau iš 
baimės numirusi. Juk tik prieš 
dvi dienas vėl įvyko apiplėši
mas, ; > .

— Kur? — greitai paklausė 
Komarek. — Tur būt, ne čia?

Ir. jis pasidairė į tamsius bei 
grėsmirigus avietynus, kurie au
go abipus kelio. (Į

— Čia ne, — pripažino Danie
lė, — bet vis .dėlto tai buvo tam
sią naktį miške.

Komarek rimtai linktelėjo gal
va.' ..

Toliau jie ėjo tylėdami. Tik 
ponas Komarek vis dažniau 
žvilgčiojo pro petį atgal. Bet 
staiga jis paspaudė josios ran
ką Ir pusbalsiu tarė:
. — Neišsigąskite, bet man iš
rodo, kad paskui mus kažkas se

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI
(Tęsinys)

Lenkijos ir Lietuvos valstybė 
buvo bajoriškoji valstybė, kurio
je bajorai tesudarė tautą (na- 
rod szlachecki), tiek unijiškai 
dar dviem, labiau teritorinėm 
(Lenkijos ir Lietuvos), negu et
ninėm (lenkų ir lietuvių) tau
tom tesuprantamą, tiek ir vė
liau vienon vis labiau suartėjan- 
čią. Bebrangindami Bažnyčios 
ir mokslo, tikriau čia mokyklos, 
lotynų kalbą, lenkų bajorai vie
šai ją kėlė ir vartojo, bet jųjų 
kasdienė lenkiškoji kalba ne tik 
buvo pavertusi Lenkijoje rašto ir 
viešojo gyvenimo kalbą lotyniš
kai lenkišku makaronizmu, ku
riuo ji ilgai nestengė nusikratyti

1920 m. rugsėjo mėnesį išvy
ko Lietuvon. Puolant lenkėms, 
įstojo Lietuvos armijon — Karo 
Mokyklos 4-jon laidon. Išbuvo 
iki Velykų. Likusius mėnesius 
tarnybos atliko Karo Mokslo 
skyriuj — “Kario” redakcijos 
štabe. Pabaigęs karo tarnybą, 
kurį laiką buvo.apmokamu ben
dradarbiu Kaune leidžiamo ka
talikų dienraščio “Laisvė” ir 
“Lietuvių Balso”, leidžiamo Wil
kes-Barre, Pa. Rašė “Garsui” ir 
kitiems laikraščiams.

1923 m. rudenį grįžo Ameri
kon. Apie du mėnesiu laiko dir
bo dienraščio ‘Draugo” redakci
joj ir Katalikų Federacijos sek
retoriate. Nuo Kalėdų vėl užė
mė “Vyties’ ’redaktoriaus vietą.

Pusšeštų metų redaguodamas 
Vyčių organizacijos organą “Vy
tį” parašė daug rašinių, kurių 
dauguma buvo tautinės auklėja
mosios dvasios. Už nuopelnus y- 
ra pakeltas Vyčių organizacijos 
garbės nariu.

1926 m. balandižo 1 d. užėmė 
L. R. Katalikų Susivienijimo A- 
merikoje oficialaus organo "Gar
so” redaktoriaus vietą, kurioje' 
darbuojasi po šiai dienai.

Tautinėj veikloj Matas pradė
jo dalyvauti būdamas mokykloj. 
Besimokydamas Seinuose, Matas 
buvo slaptos Rietuvių moksleivių 
kuopos raštininku.

Matas kelis metus yra buvęs 
ALR Katalikų Federacijos cen
tro valdybos nariu. 1950 m. 
rugsėjo' ir spalių 1 d.d. Pitts
burgh. pirmininkavo Federacijos 
sušauktam visuotinam Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresui.

Nuo 1945 metų pavasario yra 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo direktorium, treti 
metaoi eina šios organizacijos 
kontrolės komisijos nario parei
gas.

lina.
Danielė aiktelėjo\ ir apsisuko. 

Mėnesio šviesoj ji pamatė, kad 
keliu artėja prie jų tamsus žmo
gaus šešėlis.

— Einame! Greit, greit, —su
šnabždėjo ji ponui Komarek, 
traukdama jį paskui save.

Bet ponas Komarek pakratė 
galvą. Aukšti Danielės batų kul
nai nelabai tetiko bėgti naktį per 
mišką.

. — Mes toli nenubėgsime, — 
tarė jis tvirtai. — Klausykite, 
Daniele: jūs eikite, kaip galite, 
greičiau tol^n, o aš liksiu ir su
laikysiu nenaudėlį tol, kol ne
bebus jums pavojaus. Būkit lai
minga ir nepamirškite manęs.

Tada jis apkabino Danielę ir 
skubiai pabučiavo, nors pataikė 
tik į nosį.

Danielė nuskubėjo, o ponas 
Komarek liko. Laikas jam pasi
darė baisiai ilgas, nors iš tikro 
nė dvi minutės nepraėjo, kol ne
pažįstamasis priartėjo prie jo.

— Mes ilgai nesiginčysime,— 
tiesmukai tarė jam ponas Koma
rek, lyg koks firmos atstovas 
savo klientui, norėdamas jį per
kalbėti, ir ištraukė iš kišenės 
ranką. —štai vienuolika mar
kių. Tai visa, ką aš prie savęs 
turiu. Keliaukite savo keliais. Iš 
manęs daugiau nieko neišpešit.

AMŽIŲ BĖGYJE
' rėjęs ii’ bręstus tautinis lietuvių 
kilimas nuėjo savo keliu, ne
kreipdamas dėmesio į Varšuvos 
įspėjimus, nesiskaitydamas su 
lenkiškomis tradicijomis ir aiš
kiai nuo jų atsikirsdamas, len
kai ėmę jį aiškinti savo priešų 
(maskolių ir prūsokų) prieš 
juos intrigomis, kilusios iš kaimo 
lietuvių inteligentijos politiniu 
nesubrendimu, praeities! tradici
jų nebranginimu ir nedėkingu
mu Lenkijai už Lietuvos krikšti
jimą ir kultūrinimą, iš viso lie
tuvių savo reikalo nesupratimu. 
Tautinio lietuvių atgimimo, ilgai 
litvomanija pravardžiuoto, at
žvilgiu lenkų visuomenėje vyra
vo čia nustebimas, čia ironijos, 
čia pasipikinimo jausmas, kaip 
šie mužikvaikiai drįstą laužyti 
“šventus ir amžinus” Liublino 
unijos saitus, ryždamiesi eiti 
savo, nepriklausomu nuo Lenki
jos keliu, “neturėdami savitos, o 
tik lenkišką kultūrą”, — leisties 
audringon ateities jūron patys, 
lenkų neatsiklausę ir savo žygių 
su jų nurodymais nederindami. 
Ilgai paneigdami lietuvių tautos 
savarankiškumą, lenkai vėliau 
jį gavo labiau ar mažiau pripa
žinti, tik gineiio ii) teisę patiems 
snręsti savo likimą, laikydami 
juos ne tiek buvusios Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos, tad 
vadinamosios istorinės, lietuvių, 
midų, lenku ir kitu gyvenamos 
Lietuvos, bet ir ju (lietuviu) pa
čių gyvenamojo nloto. lenkų va
dinamo etnine, o lietuvių tautine 
Lietuva, evventniu tik dalimi, 
kuri neturinti teisės nati be 
lenku spręsti savo, tad ir krašto, 
likimą, o kiek lenkai Lietuvos li
kimą būtinai siejo su Lenkija— 
lietuvius laikydama tik viena iš 
T,enkiios mažumų, neturinčia 
teisės j sN^o valstvbę, bent ko
kiais saitais nesurištą su Lenki
ja.

Tautinio lietuviu atgimimo 
savarankiškumui rvškėiant ir 
virstant rimta kliūtimi lenkų 
ekspansijai buvusios Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos plotuo
se (lietuvių pavyzdžiu pasekė ir 
gudai, tautiškai ėmė susinrasti 
;r reikalanti s«u ne tik tautiniu, 
bet ir krašto šeimininkų teisių), 
seniau tik labiau mažiau paken
tė tautini lietuviu darbą, lenkai 
dabar stota prieš ji kovon, ypa
čiai stengdamiesi jiems sukliu- 
dvti nutautintų tautiečių atgai
vinimą, laikydami ši nutautini
mą natūraliu istorijos procesu 
(“aukštesniosios kultūros įtaka 
žemesniajai”) ir nutautėlių grį
žimą į savo brolių—tėvų tauty
bę, tautinį jųjų atgimimą—tauti
ne neregacija ir tautiniu išdavi- 
kiškumu, kiekvieną lietuviškojo 
jų atgaivinimo akciją — pasikė
sinimu prieš lenkų tautos ne tik 
reikalus, bet ir teises. Suprasti 
tautinio lietuvių atgimimo būti
numą ir teisingumą, lietuvių 
tautos teisę grąžinties savo tau
tinį plotą, susiprasti padaryti iš 
to tinkamas išvadas tebūtų ga
lėjusi tik demokratinė lenkų vi
suomenė, kurios betgi bajoriškai 
miesčioniškoji Lenkija dar ne
turėjo, nes liaudis jos gyvenime 
tik pasyvų vaidmenį tebevaidi
no, demokratinio nusistatymo 
grupės neturėjo dar platesnės į- 
takos ir nestengė savo visuome
nėje atsverti nacionalistinių, šo
vinistinių tradicijų ir nusiteiki
mų.

(Bus daugiau)

M. Biržiška
• ¥ •

bet Lietuvoje dar išstūmė —sla
viškai katalikiškoji — iš valsty
binio ir viešojo gyvenimo rašto 
rusėniškumą, lyg slaviškai pra
voslavišką, tad ir čia virto vie
šąja bajorų kalba. Nors Lietu
vos bajorai negreit tesiskyrė su 
paveldėta iš tėvų lieUiviškąja 
(rusenai - gudiškąja ir ukrainiš- 
kąja) kalba, bet šioji bajorų vi
suomenėje buvo laikoma tik pa
kenčiamu naminiu (šeimos) rei
kalu, kultūrinio atsilikimo po
žymiu, lyg ir pagoniškomis at- 
rūgomis, tamsumo, ne kokios 
tautybės reiškiniu, kuriuo apsi
švietę, apsitrynę turėję kraty- 
ties, o kas besakyti apie lietuvių 
kaimiečius, kurių ne tik nesu
prantama, tad tik “lyg ir” kal
ba, bet ir kitokis negu lenkų ar 
rusenu kaimiečių būdas, kitokia 
laikysena ir "keisti”, tad "pago
niški” papročiai lenkų nebuvo 
laikomi kokia tautybine atskiry- 
be .tik subordinuojami tos pat 
bajorijos, tad bendrai (lenkų) 
tautai ir tautybei.

XVI-ajame amžiuje Lietuvos 
bajorų tarpe kilus susidomėji
mui sena savo protėvių kalba, 
bet šiai teįsitvirtinus rašte ir 
moksle tik tariamai savo “moti
niškosios” lotynų kalbos pavy- 
dalu, per du šimtmečiu tik Baž- 
nyčio (kunigų) ir tikybos reika
lams lietuviškieji raštai tebuvo 
skiriami ir nekėlė lenkų dėme
sio. Prasidėjęs XIX a. tautinis 
lietuvių atgimimas savo silpnoje 
pradžioje lenkų buvo laikomas 
dar nepavojingu jų (lenkų) rei
kalams regionaliniu (parapiniu) 
atsilikusios provincijos sąjudėliu, 
tenorinčiu tik lenkų visuomenės 
tebeidilizuojamos “šventosios 
Žemaitijos” gerų, dorų lietuviškų 
kaimiečių buitį pakelti ir juos 
labiau apšviesti, nepikta, net 
‘poezeiwa”, bet manija (chlopo- 
manija); tokiais mani jakais net 
didžiausi lietuvių kultūrininkai, 
kaip vysk. Valančius (lenkų Wo- 
lonczewski) ir istorikas Daukan
tas, buvo apšaukiami. Lenkų y- 
pačiai čia pasitikėta lenkiško
mis Lietuvos Bažnyčios ir kraš
to kultūros tradicijomis, kurios 
turėjusios suderinti lietuviškąjį 
darbą su lenkų tautos reikalu, 
šiam jį subordinuoti, kaip ir lie
tuvių bajorai tebuvę lenkams 
gente Lituanus’ai, bet natione 
Polonus’ai. Net ir mūsų laikais 
kiekvienas kuo nors viešumoje 
labiau pasireiškęs lietuvis lenkų 
visuomenėje mielai esti laikomas 
ir skelbiamas lenku, ne tik geni- 
jalusis tapytojas Čiurlionis, bet 
net ir koks JAV-se išpopuliarėjęs 
boksininkas Šarkis-Žukauskis ar 
egzotinis malajų ‘baltasis kara
lius" Virkus (Wirkus). Kai stip-

Valkata nustebęs pažiūrėjo 
jam į veidą. Pagaliau, supratęs 
dalyką, sumurmėjo ir pagriebė 
pinigus, tarsi bijodamas, kad 
davėjas gali kitaip nuspręsti. 
Palengvėjusia širdim ponas Ko
marek sekė, kaip jis dingo krū
muose. Nesąmoningai jis pa- 
čiupnojo savo piniginę ir laikro
dį, kurie buvo giliai po liemene.

Danielę pasivijo jis jau visai 
prie pat josios namų ir tuojau 
papasakojo:

..— ...kai nenaudėlis norėjo kiš- 
į ti ranką į savo kišenę, aš jam 
i pridėjau kumštį prie nosies: 
nešinkis, pasakiau jam, iš manęs 
nieko negausi. Ir jis — smuko į 
mišką.

Danielė nustebinta žiūrėjo į jį.
— Koks jūs narsus! Grynomis 

rankomis... Bet aš neleisiu, kad 
jūs šiandien grįžtumėt atgal į 
stotį. Mes dar rasime namuos 
kampelį jums patogiai pernak
voti.

Ponas Komarek valandėlę spy
rėsi. Kam čia to! Bet tuomet jis 
atsiminė pabučiavimą, nors bu
vo pataikęs tik į nosį pabučiuot.

— Ar iš tikro jūs dėl manęs 
taip bijotės? — paklausė jis 
švelniai ir atsargiai paėmė ją už 
rankos.

Danielė jam tylomis atsakė.
Tebūnie, —■ tarė ponas Ko

marek, — aš pasiliksiu. Bet tik 
todėl, kad nepadaryčiau jums 
rūpesčio. Vertė J. P.

— Žiniomis iš Erfurto, Tiu- 
ringijoj, sovietinėj Vokietijos zo
noj kasyklų darbams sumobili
zuota 19.000 moterų. Balandžio 
mėnesį būsią paimta dar 20.000 * 
moterų į kasyklas.

— JAV ir Kanada susitarė 
bendrai vykdyti civilinę apsau
gą, visai nekreipiant dėmesio j 
3000 mylių tarp abiejų valstybių 
esančią sieną.

— Europos spaudos žiniomis, 
Sovietų užs. reik, ministeris A. 
Višinskis sunkiai susirgęs. Jo 
pareigas einąs min. pirm, pava
duotojas V. M. Molotovas.

— Iš sovietinės Vokietijos zo
nos į Berlyno vakarinį sektorių 
pabėgo Potsdamo burmistras W. 
Paul. Jam už “vakarietišką nu
sistatymą” grėsęs suėmimas,
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LIŪDNO PENKMEČIO SUKAKTIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

liu pasakyti, kad pabaltiečiai 
puikiausiai įsitraukė į mūsų šve
diškas sąlygas. Jie atlieka čia 
labai naudingą darbą, jie yra gi
mę vakariečiai ir, kaip visi va
kariečiai, vakarietiškai supranta 
ir kultūrą ir teisę.”

Tas pabaltiečių karių išda
vimo paminėjimas spaudoje iš
šaukė ir truputį polemikos pa
čiose švedų politikos viršūnėse. 
Jau minėtas “Stockholms-Tid- 
ningen” įžanginis lyg ir išpro
vokavo užsienių reikalų ministe- 
rį Undeną, primesdamas jam 
pabaltiečių karių išdavimo kal
tę. Pirmiausia į tą įžanginį re
agavo ir pats liberalų partijos 
vadas prof. Bertil Ohlin ir pa
stebėjo, kad nutarimas išduoti 
pabaltiečius buvo padarytas to- 
laikinės koalicinės vyriausybės,

linga. Nerodydamas jokio susi
jaudinimo toms aplinkybėms, jis 

: šaltai, kaip niekur nieko, atliko 
savo “valdininko” pareigą, nepa
gailėjęs net kelių gana pasity
čiojančių žodžių:“..tai yra grynai 
iliuzorinė politika, kai jie sva
joja, jog jų kraštai kada nors 
'atgaus savo tautinę laisvę”. Taip 
rašo dešiniųjų organas “Svenska 
Dagbladet” tų sukaktuvių pro
ga, laikydamas pabaltiečių ka
rių išdavimą giliu švedų tautos 
teisės jausmo pažeidimu ir di
džiule dėme švedų tautinei gar
bei. Undenui gi primena, kad jis 
savo asmeninės atsakomybės už 
tą tragišką įvykio eigą niekada 
neišvengs.

I šį “Stockholms-Tidningen” 
įžanginį neatsiliko nereagavęs ir 
socialdemokratų organas “Mor- 
gon-Tidningen”, kuriame ir Un
denas atskirai pareiškė savo ne- 

“Morgon-Tidningen”

“Įeiti griežtai draudžiama”

kurioje užsienio reikalų ministe- kaltumą. ‘------ lfeV1,
rio taburetėje sėdėjo Gunther | puola savo kolegą ir jo įžanginį 
(pats Ohlin buvo tada prekybos j vadina retai bjauriu užsienio 
ministeriu). Anot Ohlin, baigiam į reikalų ministerio Undeno ui
tis karui, Sovietai nežinia kiek j puolimu. Anot jo, Undenas čia 

niekuo nekaltas, o kalta koalici
nė vyriausybė, kurios nutarimus 
jis vykdęs. Bet kad Undenas nuo 
tos kaltės neatpalaiduojamas, 
aiškus ir iš minėto “Sven
ska Dagbladet” ir iš *“Morgon- 
bladet” (liberalų 
daugiausia sektantų organas), 
kuris savo straipsnyje primena, 
kad, Undenui įėjus į grynai so
cialdemokratinę Per Albin Han- 
ssono vyriausybę, buvo susida
rius jau stipri ir audringa vi
suomenės nuomonė, jog tame 
vokiškame padalinyje yra daug 
pabaltiečių. “Undenas galėjo vi
su savo svoriu dėti pastangų nu
tarimams sušvelninti, bet tam 
jis jokio susidomėjimo nėrodė. 
Priešingai, jis buvo pozityviai 
nusistatęs be jokių rezervų pa
baltiečius išduoti. Todėl jis nytu--. 
ri būti atsakingas už šį giliai ap
gailėtiną įvykį” — baigia laik
raštis. % (

“Dagens Nyheter” komenta
torius, primindamas šį “Morgorx 
bladet” straipsnį, aikštėn vėl iš
velka dar ir kitą labai apgailėti
ną Undeno pareiškimą spaudai 
1946 m. sausio 16, t. y. 9 dienas 
prieš patį išdavimą: “Pabaltiečių 
bado streikas nebuvo spontaniš
kas... Bado streikas buvo... poli
tinė akcija už Pabaltijo kraštus, 
o ne koks nors veiksmas bijant 
mirties, grąžinant juos į Rusiją”. 
— “Ar p. Undenas ir šiandien 
tebėra tos pačios nuomonės”? — 
klausia komentatorius.

Kaip ten bebūtų buvę su to
mis vyriausybėmis, abi jos save 
teisina, viena (koalicinė) klai
džiojo nežinojime ir tarp atbė
gusių karių nematė pabaltiečių, 
antra (grynai socialdemokrati
nė) plaunasi rankas ir sakosi 
vykdžiusi savo pirmtakės įsipa
reigojimus, bet pabaltiečiai vis- 
tik neteko 145 savo piliečių, o 
Lietuvai buvo atimtas devynių 
jaunų vyrų įnašas laisvinimo 
darbe.

kartų kreipėsi į koalicinę vy
riausybę, reikalaudami grąžinti 
30.000 civilių pabaltiečių pabė
gėlių, bet vyriausybė nė minutei 
neabejojo tokius Sovietų reikala
vimus atmesti. Bet kai padalinys 
vokiečių vokiškoje uniformoje 
toje taip įtemptoje karinėje pa
dėtyje prieš pačias paliaubas ar
ba iš dalies jau ir po jų pabėgo 
į Švediją, buvę visai natūralu 
pagal tarptautinę praktiką pa
siųsti juos atgal karo veiksmams 
pasibaigus. Kokio nors nevienin
gumo visuose debatuose tame 
punkte nebuvę. Klaidą, kurią 
koalicinė vyriausybė padarė, bu
vusi ta, jog ji neatkreipė atitin
kamo dėmesio, kad padalinyje 
buvo ir didelis skaičius pabaltie
čių vokiečių uniformoje. Todėl 
klausimas buvo sprendžiamas ne 
kaip paralelinis klausimas dėl 
civilių pabaltiečių. Kitais žo
džiais tariant, tai nebuvo azylio 
teisės klausimas, o klausimas 
grąžinti padalinį, kurs, karinei 
operacijai vykstant ir su ta ope
racija surištu pabėgimu, pateko 
į kito krašto teritoriją. Taip į 
klausimą žiūri buvęs koalicinės 
vyriausybės narys. Pabaigoje sa
vo pastabų Ohlin prisideda prie 
tų, kurie nori, kad pabaltie- 
čiams, atsižvelgiant į ypatingas 
aplinkybes, švedų pilietybė būtų 
suteikiama išgyvenus krašte pen- 
keris metus.

Ohlin sako, kad kokio nors ne
sutikimo tuo klausimu nebuvo. 
Bet kažin ar taip. Žinoma, kabi
neto krizės šis klausimas neiš
šaukė, bet per debatus parla
mente buvęs dešiniųjų (konser
vatyvių) partijos lyderis ir taip 
pat to pačios koalicinės vyriau
sybės narys Domoe pabrėžė, jog 
jis nesutinkąs su vyriausybės 
nuomone, kad “reikalinga kartu 
su grynai vokišku personalu iš
duoti ir į tą tarpą įskaitytus pa- 
baltiečius.” Undenas gi griežtai 
tvirtino, kad tatai būtinai reika-
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tikinčiųjų,

Slaptieji miestai seniau ir dabar. — Grėsmingos paslaptys ir są
moningas melas kitiems gąsdinti.

Istorijoj yra žinių, kad buvę didžiulį Atomgrado miestą, ku- 
slaptų miestų, į kuriuos drau-1 ram gali prilygti tik Skargorsk. 
džiama įeiti. Tokį slaptą miestą1 °»'iQ MondWirHn. 
turėjusi Sabos karalienė. Jame 
ji pasislėpusi, kad smalsūs kitų 
kraštų valdovai nepradėtų jos 
lankyti, norėdami pamatyti vah 
dovę, kuri tuo laiku savo ranko
se turėjo visą Art. Rytų priesko
nių prekybą. Tik pastaraisiais 
laikais, po 2500 metų, pietinėj 
Arabijoj aptikti miesto griuvė
siai, kur, manoma, yra buvęs 
tasai slaptasis miestas. Istorijoj 
minimi ir slapti Ophiro bei At
lantidos miestai, apie kuriuos 
tikslių žinių ligi šiai dienai nėra.

Tokių slaptų miestų buvo ir 
vėliau. Kai Marco Polo atvyko 
į Kiniją, Pekinas taip pat buvo 
slaptas miestas, į kurį pašali
niams asmenims draudžiama 
buvo įžengti. Ir toks jis paliko 
ligi praėjusio šimtmečio. Prie 
tokių miestų priklausė ir Tibeto 
dalai - lamos sostinė Lhasa, kur 
prieš 50 metų dar nė vienas eu
ropietis nebuvo įkėlęs kojos. 
“Netikintieji” nebuvo įleidžiami 
ir į mahometonų šventąjį Mekos 
miestą. Vis dėlto pamažu jų 
vartai plačiau atsidarė, ir žmo
nės galėjo pamatyti, kas ten yra.

Bet pastaruoju laiku tokių 
slaptų miestų pasauly vėl prade
da atsirasti, ir net gana daug. 
Nuolat tenka išgirsti apie pa
slaptingus įrengimus, miestus, 
gyvenvietes, kurias yra įrengu
sios, žemės paviršiuje ar net po
žemy, didžiosios valstybės. Esa
momis žiniomis, Sovietuose, dau
giausia Sibire, yra mažiausia 
septyni tokie slapti miestai.

Kai kurių bent vardai ir apy
tikriai vieta yra žinoma. Toks 
vienas didžiulis slaptas miestas 
esąs Molotovsk, o antrasis Kiu- 
jansk. Kalbama taip pat apie

ROBOTAS STRATOSFEROJE
Bristolio universiteto fizikos 

laboratorija stato 70 metrų ilgio 
balioną, kuris ateinančią vasarą 
bus paleistas į 35 kilometrų auk
štį ir ten išbus 48 valandas. Tuo 
laiku jis .automatiškai fotogra
fuos ir nuotraukų plokšteles su 
parašiutais nuleis žemyn. Be to, 
jame bus trumpų bangų radio 
siųstuvas, su kurio pagalba 
mokslininkai galės sekti baliono 
kelią. Bandymui vadovaus No
belio premijos laureatas prof. C. 
Powell.

DAR VIENAS SOVIETUI 
“IŠRADIMAS”

Sovietų žinių agentūra “TASS” 
paskelbė, kad pirmasis trakto
rius buvęs išrastas 1889 m. Sibi
re, bet amerikiečiai pavogę mo
delį ir tik 1912 m. pradėję ga
minti traktorius.

MAO-TSE-TUNGAS IR PIRATAI
Diena iš dienos raudonieji Ki

nijoj vykdo žudynes. Visi vaka
rietiškai nusiteikę kinai ir de
mokratinių nusistatymų organi
zacijos sistemingai naikinama. 
Tik vienos organizacijos Mao- 
Tse-Tungas neįstengia nugalėti 
— tai jūros ir upių piratų, kurie 
su savo džonkomis veda plėšimų 
karą ir kurie dabar savo pusėj 
turi nemažą dalį visų Kinijos gy
ventojų.

Oficialus raudonosios Kinų 
vyriausybės komunikatas skel
bia, kad Kinijoj yra apie 22.000 
piratų ir 8-9.000 jų džonkų. Bet 
įdomiausia, kad tas pats komu
nikatas nurodo, jog korsarai y- 
ra gerai organizuoti, o jų prieky 
stovi “admirole” Huang Pamei. 
Jos komunistų slaptoji policija 
jau seniai ieško, bet ligi šiol ne
gali sučiupti.

Tvirtinama, kad ji gyvenanti 
Portugalijos Macao kolonijoj ir 
iš ten valdanti savo piratus.

Huang Pamei yra kilusi iš se
nos kinų giminės ir yra išlavinta 
moteris, o savo valdinius laiko 
griežtoj drausmėj. Ji kartas nuo

karto atvyksta į Kiniją ir pati 
vadovauja didesnėms operaci
joms.

Ypač pažymėtina, kad piratų 
veikla labai pagyvėjo nuo pernai 
metų ir nuo jos nukenčia Mao. 
Seniau piratai daugiausia pul
davo užsieniečių laivus ir sandė
lius. Bet dabar jų nelikus, pira
tai grobia vyriausybės turtą.

Kadangi komunistų valdžia 
krašto gyventojų neapkenčiama, 
tad jie palaiko piratus, kurie su 
ta valdžia kovoja ir daro jai nuo
stolius. Tai dar labiau apsunki
na su jais kovą.

Negalėdamas piratų išnaikin
ti, Mao-Tse-Tungas bando šitą 
savo nesėkmę tautai išaiškinti 
taip, kad jis pasirodytų dėl to 
nekaltas. Tad skelbiama, jog 
kulkosvaidžiais, patrankėlėm ir 
radijo siųstuvais juos aprūpina 
Čiang - Kai-šekas. Tik pasirodė, 
jog tai išėjo į naudą ne Mao, bet 
piratams, žmonių akyse jie da
rosi nebe paprasti plėšikai, bet 
kovotojai su uzurpatoriais, dėl 
ko jie dar daugiau susilaukia 
paramos.

REIKIA 52 PARAŠU LEIDI
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MĄ VARŽTU
Sovietinės Vokietijos zonos 

kontrolės komisijos pirmininkas 
Fr. Lange pareiškė, jog nusi
pirkti kilogramui varžtų, kurie 
kainuoja 5 markes, reikia gauti 
pirmiau 16 antspaudų ir 32 pa
rašus, o formuliarų tam reikalui 
sutvarkymas kainuoja 2 mar
kes 66 pfenigus.

NE TĄ PAGROBĖ
Aštuoniolikametis sicilietis 

Onafrio Terranova, kai to pat 
amžiaus Anna Cipollaro į jo se
renadą atsakė šypsena, nu
sprendė kad josios širdis jau tik
rai jam plaka. Jis tik galvojo, 
kad griežtasis Anna tėvas jų su
tuoktuvėms pasipriešins. Ryžosi 
tad narsusis sicilietis savo myli
mąją pagrobti.

, Kai jis su draugais naktį pra
dėjo veržtis į namus, Anna išsi
gando ir pasislėpė tėvo miega
majame. Bet Onafrio tai nesu
laikė. Su visa antklode jis grie
bė, kas buvo lovoje, ir nukūrė 
namo. Bet čia iš antklodės išlin
do ne Anna, o šniokšdamas iš 
pykčio jos tėvas. Pasirodė, kad 
iš baimės Anna buvo pasislėpusi 
po tėvo lova.

Prie Mandžiūrijos , sienos yra 
Tannutuva ir jau Išorinėj Mon- 
galijoj Tujamajun. šie visi mies
tai yra kalinių bei karo belais
vių rankomis pastatyti ir juose 
į sovietų rankas patekę Europos 
mokslininkai vykdo jiems įsaky
tus slaptus tyrinėjimus, čia ir 
yra viena priežasčių, kodėl So
vietai nepaleidžia šimtų tūks
tančių vokiečių ir japonų karo 
belaisvių — jie nenorį, kad prie 
slaptų įrengimų dirbę belaisviai 
suteiktų apie juos Vakarams 
žinių.

Tokių slaptų miestų yra šiais 
laikais atsiradę ir kitur. JAV 
Oak Ridge, Los Alamos ir kiti 
atominės energijos centrai yra 
tokie pat slapti miestai. Anglija 
taip pat turi jau savo slaptąjį 
Harwell atominį miestą ir jo pa
galbinę stotį Springfielde. O pa
staruoju laiku tokie slaptieji 
miestai pradėjo augti ir Kinijoj, 
kuri yra užsimojusi su Sovietų 
pagalba sukurti didžiulius pra
monės centrus. Toki slapti Kini
jos miestai jau esą Sinkiange 
netoli Tihva, prie Išorinės Mon
golijos sostinės Ulan-Bator, ne- 
netoli Lanchovo, kur neseniai e- 
są aptikti turtingi urano klodai, 
ir pagaliau Kveikino rajone. Ten 
yra sugabenta šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie gyvena ir dirba 
atskirti nuo viso likusio pasau
lio.

Tų slaptųjų miestų tikslas ap
saugoti įvairias didžiųjų valsty
bių paslaptis. Kartu jie daugeliu 
atvejų, tur būt, turi tisklo ir 
įvaryti kitiems baimės. Pav., So
vietai skelbia, kad savo slapto
se laboratorijose ir įmonėse pa
siekę jau to paties, ką yra pa
siekę ir amerikiečiai.

Kiek tiesos ir kiek melo apie 
tuos miestus dabar pasakoma, 
žinoma, parodys tik ateitis, ka
da buvusios slaptos vietovės pa
sidarys prieinanios pamatyti vi
siems, kaip yrs? atsitikę ir su 
daugeliu praeitiės slaptų mies
tų. Neabejotina, kad tuomet at
siskleis ir dabar nežinomų pa
slapčių. Bet taip pat neabejoti
na, jog daugeliu atvejų ir paaiš
kės, jog savo laiku apie tuos 
slaptus miestus- sąmoningai bu
vo platinami sensacingi gandai, 
siekant politnių, karinių ar 
našių tikslų.

TREMTINIAI PRAŠO DARBO 
IR BUTO GARANTIJŲ

Račkauskienė, Marijona, 70 
metų, amžiaus, našlė, kilusi iš 
Virbalio, šeimininkė. Dabartinis 
adresas: (14b) Jordanbad bei 
Biberach a. d. Riss, Germany, 
French Zone.

Liorentaitė, Judita, 59 metų 
amžiaus, kilusi iš žvirgždaičių 
kaimo, Šakių apsk. ūkininkė. 
Adresas: Jordanbad bei Bibe- 
rach/Riss, Germany, French Z.

Kratauskienė, Dora, jau kele
tas metų dirba Anglijoje, bet no
ri imigruoti į US. Turi Amerikoj 

. pažįstamų, bet neturi jų adresų. 
Dabartinis adressa: 14, Cawder 
St., Patricroft, Nr. Manchester, 
England.

Viliušienė, Viktorija, 68 m. 
amž., našlė, kilusi iš Virbalio, 
šeimininkė. Adresas: Berchtes
gaden, Altersheim, Postfach 34, 
Germany, U.S. Zone.

Karpavičienė, Veronika, 32 m. 
amž., kilusi iš Surviliškio, Kė
dainių. Vyras dingęs karo metu. 
Siuvėja. Turi keturis vaikus — 

i vyriausias gimęs 1939 m., jau
niausias — 1950 m. Adresas: 
(23) Oldenburg i/Old., Camp 
Wehnen, Post-ofen, Germany, 
British Zone.

Savickienė, Marija, Senelių 
prieglaudoje, Prien b. Chimsee, 
Hotel Kronpriz, Germany, U. S. 
Zone.

Rozenbergeris, Borisas, 40 m. 
am., patyręs spaustuvininkas, 
dirbo “Spindulio” spaustuvėje 
Kaune, dabar gyvena Anglijoje. 
Adresas: Church Green Hostel, 
Bletchley-Bucks, England.

Janušauskienė, Magdalena, 87 
m. amž., kilusi iš Kasauskų kai- , 
mo, Suvalkų vaisė. Adresas: 
Berchtesgaden, Altersheim, 
PostfaCh 34, Germany, U.S. z.

Schloesser, Erwin R., 24 m. 
amž., žmona Elise ir duktė Ja
nette 3 m. amž. Kilęs iš Mari
jampolės. Darbingas. German 
Ethnic. BALFas

ŠYPSENOS

pa-

ANTANO MILIAUSKO 
PALIKIMAS

1951 m. sausio mėn. 15 d. Phi- 
ladelphijoje mirė Antanas Mi
liauskas iš Gobenų km., Leipa
lingio vi., Seinų ap. Savo testa
mento dėl turto' nepaliko. Jo se
serys Antanina Balts ir Albina 
Lesus mirė anksčiau, bet liko jų 
vaikai. Mūsų žiniomis, mirusiojo 
Antano brolis Jonas dar 1950 
m. lapkričio mėn. buvo gyvas 
Lietuvoje. Tremtyje, rodos, Ka
nadoje, turėtų būti Antaninos 
sūnus Petras Baltz (? ar pan.), 
o gal yra ir kitokių giminių. Gi
minės, arba žinantieji apie tokius 
prašomi atsiliepti į: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York 24, N. Y. !

Prie tos progos Generalinis 
Konsulatas skaito reikalingu 
pranešti sekantį: kasdieną susi-i 
duriąme su paieškojimais tikrų 
brolių ir net tėvų, per paskuti
nius 3 metus atvykusių į JAV 
iš tremties, bet daugumas jų ne
atsižvelgia į mūsų prašymus už
siregistruoti mūsų Centralinėje 
Kartotekoje prie Gen. Konsula
to. Perspėjame, kad skelbiame 
paieškojimus per spaudą, tik se
niai čia gyvenančių, o naujai čia 
atvykusių ir neišpildančių savo 
pilietinės pareigos užsiregist
ruoti ir pranešti naują adresą, 
pakeitus gyv. vietą — neieško
me.

Užsiregistravusiems (apie 10,- 
000) tariame ačių ir mielai tei
kiame adresus. Atsakymams 
pridėkite pašto ženklą arba atvi
ruką.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
New Yorke

PRALAIMĖTOS LAŽYBOS
Anglų ir amerikiečių kons- 

truktoridi kalbėjosi, kiek trunka 
lėktuvo statyba. Amerikiečiai 
lažinosi, kad jie per keturias 
dienas pastatysią naują dvimo- 
torinį lėktuvą. Anglai iššaukimą 
priėmė.

Ketvirtą dieną anglai paklau- 
telofonu savo varžovus kitapus 
vandenyno, ar jau toli jie pa
sivarė su darbu.

— Dar įsukame keturis varž
tus, ir lėktuvas galės pakilti, — 
atsakė amerikiečiai. — O kaip 
jums sekasi?

— Dar reikia užpildyti ketu
ris formuliarus ir jau galėsim 
pradėti statybą, — pranešė ang
lai.

JIS ATEINA TIK MOKYTIS
Mokytojas (nusikaltusiam mo

kiniui): Sakyk, Petriuk, ką tu 
iš tikro nusipelnei?

Mokinys: Aš, pone mokytojau, 
ateinu į mokyklą tik mokytis, 
bet ne pelnytis.

STALINAS IR GRAUŽIKAS
Užsienio diplomatams daly

vaujant, Stalinas paliepė Krem
liuje parodyti ilgą ir nuobodžią 
sovietinę kultūrinę filmą “Vėb
rų gyvenimas”. Filmą rodant, 
jis plojo kaip pamišęs. Tad vie
nas suomis pasiteiravo 
entuziazmo pagrindo.

— Taip, branguti, — 
Stalinas, — man vebras
ka. Jūs žinote — jis graužia, ir 
graužia — ir yra labai kantrus.

tokio

atsakė 
patin-

DAR TRŪKSTA
Klaipėdos uostė stovėjo ištisas 

valandas žmogus ir žiūrėjo į jū
rą. Į tą keistuolį atkreipė dėme
sį pagaliau ne tik kiti žmonės, 
bet ir pats sovietinis uosto ko
mendantas.

— Ko tu čia spoksai į jūrą? 
— klausia jis žmogelį.

— Laukiu, kada iš Sovietų 
Sąjungos atplauks laivai su ja
vais, — paaiškino tasai.

— Ne ten žiūri, — paplojo jį 
per petį komendantas.— Tu žiū
rėk ne į jūrą, bet į laikraščius.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS VOKIETI 
JOJ IR JU RĖMIMAS

; Vokietijoje šiuo metu veikia 
i apie 20 lietuviškų mokyklų, ku- 
, rių išlaikymu rūpinasi Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės Vokieti- 
! jos Krašto Valdyba.
i Jau daug kartų spaudoje buvo 
. paduoti tos Valdybos kreipimai-
■ si į Amerikos lietuvius, prašant 
. aukų Diepholzo -lietuviškos gim-
■ nazijos ar kitų lietuviškų mo-
■ kyklų išlaikymui.
i Jų balsai rado tinkamą atgar- 
. sį, ir įvairiose Amerikos vietose
■ susidarė specijalūs komitetai 

tam reikalui paremti. New Yor
ke to darbo ėmėsi Lietuvių 
Tremtinių Draugija, kuri Vokie
tijoje veikiančių lietuviškų mo
kyklų išlaikymui aukas rinkti į- 
galiojo A. Novickį ir kun. Vyt. 
Pikturną, kurių vardu suplaukė 
tam tikra pinigų suma. (Aukoto
jų pavardės ir aukotoji suma bu
vo paskelbta vietos lietuviškuose 
laikraščiuose). Pinigai jau per

siųsti PLB Vokietijos Krašto
Valdybai.

Paskutiniu laiku BALFo pir
mininkas per lietuvišką spaudą 
prašė Amerikos lietuvius savas 
aukas lietuviškų mokyklų išlai
kymui siųsti ne per tam reikalui 
sudarytus komitetus, bet tiesiog 
per BALFą.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba, sužinojusi BALFo pirminin
ko pareiškimą, New Yorko Lie
tuvių Tremtinių Draugijai yra 
atsiuntusi laišką, kurio turinys 
gali būti įdomus visiems lietuviš
kų mokyklų išlaikymu besisielo- 

/jantiems.
Štai pora laiško ištraukų:
“a. Prieš pradėdami platesnio 

masto švietimo darbo organiza
vimą, pirmiausia kreipėmės į 
BALFo pirmininką prof. Končių, 
jo lankymosi Europoje metu 
Jam įteikėme kuklią sąmatą pir
majam pusmečiui ir prašėme bū- 
tiniausiems švietimo reikalams, 
būtent, gimnazijos ir 20 kultūros 
židinių (arba vargo mokyklėlių) 
išlaikymui po 5000 DM per mė
nesį. Profesorius tada, tai buvo 
2.8.50 Detmolde, pažadėjo po 
1000 dolerių kas mėnuo paskirti. 
Savo pažadą tesėjo š. m. kovo 
mėn. pabaigoje. Laukti pirmo
sios pašalpos turėjome 8 mėne
sius. Per tą laiką iš Britų Zonos 
BALFo gavome gimnazijos mo
kinių išlaikymui 1420 Ibs. mais
to produktų ir 288 Ibs. drabu
žių.

Taigi vien BALFo paramos 
per pirmuosius mėnesius nebūtų 
užtekę. Per tą laiką gimnazijai 
ir vargo mokyklos išleidome arti 
29,000 DM arba 7,000 dol. Atei-

KOVO MEN. “AIDAI”
Š. m. 3-me Aidų numery ran

dame šiuos straipsnius: Vysk. 
V. I’adolskio — Religija asmens 
ir tautų gyvenime; Zenono Ivins
kio — Merkelis Giedraitis arba 
Lietuva dviejų amžių sąvartoje 
(šitame straipsny autorius, pasi
naudodamas Vatikano ir Jėzuitų 
archyvais, M. Giedraitį įstato į 
laiko ir kultūros rėmus); Ant. 
Jasnianto — Literatūrinės kriti
kos prasmė.

Dailiosios literatūros duoda: 
Alfonsas Nyka Niliūnas eilėraš
čius iš rinkinio “Išduotas me
dis”; Pr. Kozulis — Tiltas (eil.) 
ir Petras Babickas—Mato Gros
so krašte (iš spausdinamos kny
gos “Brazilija”).

Apžvalgų skyrius šį kartą la
bai gausus: L. Miškine recenzi
ja — Henriko Radausko grįži
mas, J. Gintautas — 4£rizė so
vietinėje lietuvių literatūroje ir 
kritikoje; Izidorius Vasiliūnas— 
Lietuviškąjį smuiko koncertą 
nagrinėjant; Dr. Ign. Urbonas— 
Nicolai Hartmann; B. S. — 
Bertrand Russel; T. L. Andrie- 
kus, OFM., — Didžiojo jubilie
jaus ženkle; Juozas Alaušius — 
Kultūros fondo belaukiant; My
kolas Gilius — įspūdžiai iš Ber
lyno.

Numeris papuoštas: Michelan
gelo, A. Valeškoš, V. van Go- 
gho, A. Galdiko, Botticelli, J. 
Penčylos kūriniais, M. Giedrai
čio, A. Nykos-Niliūno atvaiz
dais, Šiaulių šv. P. P. bažnyčios 
foto nuotrauka.

tyje, plėsdami mokyklų tinklą ir 
augant mokinių skaičiui gimna
zijoje, o taip pat labai kylant 
maisto produktų kainoms Vo
kietijoje, turėsime kas mėnuo iš
leisti švietimo reikalams po 7,- 
000—8,000 DM arba po 1500— 
1700 dol. Jeigu BALFas, už
drausdamas rinkti aukas švieti
mui betarpiai, sutiks apsiimti 
reguliariai ir punktualiai minė
tas sumas mums atsiųsti —mes 
tik didžiausią ir džiaugsmingą 
padėką išreikštume, nes tas au
kų rinkimas yra mums labai di
delė našta. Niekas iš mūsų bend
radarbių negauna užtat atlygini
mo iš surinktųjų sumų. Visos 
aukos šimtu procentų skiriamos 
tiesioginiam tikslui: Vasario 16 
gimnazijos ir kitų mokyklų iš
laikymui.

Aukų rinkimo užjūrio lietuvių 
kolonijose ėmėmės tik tada, kai 
kitos išeities nebeliko, kai dėl lė
šų stokos grėsė komi^. omitacija 
ir visiškas mūsų užsimoto dar
bo sugriuviiųas. (VLIKas sutei
kė pradžiai 4500 DM ir pasakė, 
kad daugiau neduos. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba paskyrė 
visus savo piniginius rezervus, ir 
vis buvo maža).'Tokią tat valan
dą ir šaukėmės į visus tauriuo
sius lietuvius. Jų aukos išgelbėjo 
mus, ir dabar mes galime pasa
kyti, kad “per kalną persiri- 
tom”.

Jeigu kas paklaustų mus, ar 
geriau būtų atskirti švietimo rė
mimo darbą nuo šalpos ar su
jungti — būtume linkę pasakyti, 
kad daugiau garantijos turėtu
me, jeigu aukos švietimui ir at
skaitomybė už jas eitų atskirai. 
Viską sumaišius į vieną puodą 
gali gautis ne visai vykusi put
ra. Iš tremties metų patyrimo 
jau turime pavyzdžių. Taigi, ro
dos, tikslingiau būtų jeigu švie
timui paaukotos ar surinktos lė
šos, nesvarbu per kokią organi
zaciją jos būtų siunčiamos *far 
kokios organizacijos vardu būtų 
renkamos, būtų skiriamos tik 
švietimui. Aukotojai, siųsdami 
aukas,- ne kartą pastebi savo 
pageidavimą: kad auka eitų tik 
mokyklai.

Vasario 16 gimnazijoje šiuo 
metu buvo 95 mokiniai. Pusė jų 
klaipėdiečiai. Po Velykų, 5 ba
landžio, pradedant naujus moks
lo metus, atvyks virš 120 moki
nių. Tada nusiųsiu Jums ir tiks
lias statistikos žinias. Mokytojų 
šiuo metu turimu 10. Jų skai
čius turės padidėti iki 14-15. 
Vieno mokinio išlaikymas bend
rabutyje kainuoja po 60 DM per 
mėnesį. Po keletą šimtų DM tu
rime išmokėt kas mėnesį moky
tojų algoms papildyti, kadangi 
tik du mokytojai gauna iš vokie
čių įstaigų menkas algeles, ku
rias jie draugiškai dalijasi su ki
tais mokytojais...

Bendrai paėmus, mūsų gimna
zijos išlaikymas, turint galvoje 
tas dideles išlaidas bendrabučiui, 
nėra jau toks brangus. Aš esu 
tikras, kad pigiau niekur negalė
tume gimnazijos išlaikyti.

Taigi pasaulio lietuviai, ypač 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviai savo aukomis padeda 
išlaikyti svarbią ir labai reika
lingą įstaigą. Būtų tikrai linkėti
na, kad tas vieningas ir atkaklus 
pasiryžimas nebūtų suardytas.”

Laišką pasirašo Pr. Karalius, 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos švietimo inspektorius.

Visi esame įpareigoti auklėti 
jaunąją kartą lietuviškoje dva
sioje bei saugoti ją nuo nutau- 
timo, todėl visi prašomi tam 
reikalui nepagailėti aukų, ku
rias galite siųsti ar per BALFą, 
ar per Lietuvių Tremtinių Drau
gijos tam reikalui patikėtus as
menis (P. A. Novickis, 235 E. 
8th St., Brooklyn 18, N. Y.), 
arba Kun. Vyt. Pikturna, 213 
So. 4th St., Brooklyn 11, N. Y.), 
kurie gautas aukas pasiųs Švie
timo Valdybai, Vokietijoje gy
venančių lietuvių teisėtai išrink
tai, turinčiai pasitikėjimą ir be
sirūpinančiai aname krašte esan
čio lietuvių jaunimo lietuvišku 
auklėjimu.
New Yorko Lietuvių Tremtinių 

Draugijos Valdyba.
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reikalams vykdyt 
klausimus. I

Tremtinių suv| 
čiami dalyvauti! 
(v^di na m osk>s_jsl 
jos ir, pvz... Nevi 
Jersey, Pennsyll 
lando bei kitų) I 
tinių atstovai. I

J tremtinių sil 
stovų* kiekviena 
siųsti po 2; o cl 
nių kolonijos —I 
kiekvieno t reni 

■Svarbu, kad su\l 
vautų tremtinių] 
vietovės, kur yra 
kitas tremtinys.]

Tremtinių dral 
nių būreliai, treti 
tremtinių komitq 

yfkomisijos, tremti 
*lidarumo įnašų i 
jos ar ir kitais 
bendriniai tremti 
niai vienetai bd 
prašomi pasirūpi 
tovių tremtiniai 
ja m i šiame svaru 
suvažiavime.

Suvažiavimui 
nutarimams med 
ei jų projektų bei 
mų tremtiniai s 
anksto (ligi bala 
d.) šiuo adresu: 
Waterbury. Com 
knisiais tremtini 
reikalais iš ankst 
t is per p. V. Alk 
Avė.. Maspeth. N

Suvažiavimui I



Balandžio 6, 1951

- Is Kalifornijos lietuvių gyvenimo

— Kovo 11 d. įvykęs literatū
ros ir meno vakaras buvo įdo
mus ir sėkmingas. Tai pirmas to 
pobūdžio parengimas Los Ange- 
lyje. Programoje pasirodė solis
tas Vladas Baltrušaitis, pianistė 
O. Barauskienė, žurnalistas Br. 
Raila, poetė Mickutė-Mitkienė, 
smuikininkas Andriekus ir kiti. 
Rengimo iniciatoriais buvo 
TMD.

— Dailininkas Povilas Puzinas 
vėl gavo premiją. Per vasario 
mėn. Los Angeles apskritis turė
jo didelę gėlių parodą Hollywoo- 
dė. Toje parodoje buvo išrinkti 
ir žymiųjų dailininkų gėlių pie
šiniai. Pov. Puzinas už savo 
naują kūrinį “Gėlės” gavo Ho
norable Mention. Pov. Puzinas 
turi savo tapybos studiją Holly- 
woode. Jis taip pat redaguoja 
“Lietuvių Dienų” meninę dalį.

— Los Angeles lietuvius ištiko 
nelaimės — per vieną mėnesį 
mirė net trys: S. Tarvydas, P. 
Kurnėta ir Pr. Mockevičius. Pa
starieji du naujai atvykę. Visi 
paliko liūdinčias šeimas.

■ — Kovo 7 d. kun. R. R. Klum
bio tvarkomoje indėnų parapijo
je lankėsi San Diego vyskupas, 
suteikdamas sutvirtinimo sakra
mentą. Vyskupas pareiškė pasi
didžiavimą kun. Klumbio smar
kiu parapijos atstatymu.

— “Lietuvių Dienų” No. 2 jau 
išėjo iš spaudos. Jo viršelyje — 
VLIKo pirm. prel. M. Krupavi
čius. Viduje randame Los Ange
les miesto burmistrą su lietuvių 
delegacija, min. Girdvainį pas 
popiežių, iš partizanų veiklos 
Lietuvoje, Chicagos lietuvių Va
sario 16-tos minėjimą. “Tėviškės 
Žiburių” red. Dr. A.' Šapoką su 
gausiu būriu rėmėjų, kun. R. R. 
Klumbį su indėnais, gen. Cląy 
parade New Yorke, Waterburio

APIE TREMTINIŲ SUVAŽIA
VIMĄ NEW YORKE

Tremtinių organizacijų atsto
vų kovo 11 d. Hartforde, Conn., 
įvykusiame pasitarime nutartą 
rytinių Jungtinių Amerikos Val
stybių tremtinių suvažiavimą 
kviesti š. m. balandžio mėn. 15 
d. New Yorke.

Tremtinių suvažiavimas įvyks 
Apreiškimo parapijos salėje — 
259 No. 5th St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. 
rytą. *

Suvažiavimo tikslas —aptarti 
tremtiniams aktualiausius —lie
tuvybės išlaikymo, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, eventua
laus tremtinių organizacijų 
centralizavimosi, tautinio soli
darumo prievolių Lietuvos lais
vinimo bei kultūriniams lietuvių 
reikalams vykdymo ir kitus — 
klausimus.

Tremtinių suvažiavime kvie
čiami dalyvauti rytinių JAV 
(vadinamosios Naujosios Angli
jos ir, pvz., New Yorko, New 
Jersey, Pennsylvanijos, Mary- 
lando bei kitų) valstybių trem
tinių atstovai.

Į tremtinių suvažiavimą at
stovų kiekviena vietovė gali 
siųsti po 2; o didesnės tremti
nių kolonijos — dar po 1 nuo 
kiekvieno tremtinių 100-to. 
Svarbu, kad suvažiavime daly
vautų tremtinių iš kiekvienos 
vietovės, kur yra kad ir vienas 
kitas tremtinys.

Tremtinių draugijos, tremti
nių būreliai, tremtinių rateliai, 
tremtinių komitetai, tremtinių 
komisijos, tremtinių tautinio so
lidarumo įnašų rinkimo komisi
jos ar ir kitais vardais veikią 
bendriniai tremtinių organizasi- 
niai vienetai be jų vadovybės 
prašomi pasirūpinti, kad jų vie
tovių tremtiniai būtų atstovau
jami šiame svarbiame tremtinių 
suvažiavime.

Suvažiavimui pasiūlymų, jo 
nutarimams medžiagos, rezoliu
cijų projektų bei savo pageidavi
mų tremtiniai gali siųsti ir iš 
anksto (ligi balandžio mėn. 10 
d.) šiuo adresu: P. O. Box 64, 
Waterbury, Conn. Gi techniš
kaisiais tremtinių suvažiavimo 
reikalais iš anksto galima kreip
tis per p. V. Alksninį: 61-51, 56 
Avė., Maspeth, N. L., N. Y.

Suvažiavimui Ruošti Komisija 

T— 
burmistras atidaro lietuvių su
rengtą genocido parodą, daugelį 
puikių Lietuvos vaizdų ir šiaip 
įvairių pasaulio lietuvių veikimo 
nuotraukų.

Tarp straipsnių paminėtina: 
prof. Mykolo Biržiškos “Nepri
klausomybės Akto skelbėjai”, 
komp. Žilevičiaus — “Česlovo 
Sasnausko muzika”. Mykolo 
Vaitkaus — “Jakštas išvarė 
Vaižgantą” ir daugelis kitų įdo
mių straipsnių lietuvių ir anglų 
kalba.

“Lietuvių Dienų” magazinas 
leidžiamas — 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. Metinė pre
numerata trys doleriai. Prisiun- 
tus adresą, vienas numeris siun
čiamas susipažinimui nemoka
mai. —L. M.

Bayonne, N. J
— Šiais metais sueina lygiai 

10 metų, kaip mūsų parapijai 
vadovauja klebonas kun. M. Ke- 
mėžis. Šiai sukakčiai' paminėti 
yra išrinktas komitetas. Didelės 
iškilmės ruošiamos birželio 10 
dieną.

— Širdingai dėkojam pranciš
konui Tėvui Dyburiui, OFM, už 
suteiktą pagalbą parapijos darbe 
nuo Gavėnios pradžios iki Atve
lykio ir linkime Dievo palaimos 
visiems jo darbams ateityje.

— Yra gauta liūdna žinia iš 
Lietuvos, kad š. m. sausio 9 d. 
mirė kun. V. Karalevičiaus tė
velis Kazimieras Karalevičius. 
Kitas jo sūnus Vytautas šiuo 
metu gyvena Chicagoje. Balan
džio 7 d. 9 vai. ryte mūsų para
pijos bažnyčioje bus atlaikytos 
iškilmingos egzekvijos už jo sie
lą.

— Mūsų parapijos mergaitės 
sodalietės balandžio 13 d. iš
vyksta 3 dienoms uždaroms re
kolekcijoms į Mendham, N. J.

— Šv. Rožančiaus dr-ja su
ruošė vakarėlį mūsų parapijos 
salėje balandžio 1 d. Vaidinto
jai atvyko iš Elizabeth, N. J. 
Buvo suvaidinta komedija ’’Po
nas Daugianoris.”

— Balandžio 7 d. vakare pa
rapijos salėje veteranai ruošia 
šokius.

— Moterys sodalietės š. m. 
balandžio 15 d. ruošia vadinamą 
“Country Fair.”

— Kovo 31 d. mūsų parapijos 
bažnyčioje susituokė Constance 
Graczyk su Edward Robloff.

— Mūsų bažnyčioje buvo pa
krikštytas Elmer ir Anne Davis 
sūnus Povilo vardu.

Rochester, N. Y
Neseniai įsikūrusi ateitininkų 

dramos mėgėjų trupė jau spėjo 
gražiai užsirekomenduoti, pa
statydami Naumiestiškio 3 veik
smų pjesę BAISUSIS BIRŽE
LIS, kuris šių metų balandžio 8 
d. parapijos salėje bus pakarto
tas.

Veikalas gana įdomus. Kvie
čiame visus vaidinime dalyvauti. 
Pradžia 7.30.

Ateičiai trupė numato pasta
tyti 4 veiksmų komediją “Mo
kyklos draugai”. Repeticijos 
vyksta visu tempu, nors sąlygos 
nėra geriausios. Premjera numa
toma gegužės pradžioje. Veikalą 
režisuoja Kauno Dramos Teatro 
aktor. J. Kaributas.

Roches terietis

Bridgeport, Conn.
— Praeitą šeštadienį mūsų 

bažnyčioje buvo iškilmingos su
tuoktuvės dviejų buvusių trem
tinių, žurnalisto Henriko Blazo 
su panele Domicėlė Kusaite. Su
tuokė kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas, iškilmingą maršą vargonais 
atliko A. Stanišauskas. Abiem 
jaunavedžiam linkime laimingo 
šioje šalyje ir mūsų kolonijoje 
gyvenimo, o taip pat ir lietuviš
ko pasišventimo tautiniame dar
be.

— Praeitą sekmadienį parapi
jos vikaras kun. V. PranskieŪs 
atšventė savo penkerių metų 
kunigystės ir šioje kolonijoje 
darbavimosi sukaktį.

— Parapijos choro pasiruoši

mas koncertui eina sėkmingai 
ir žmonės tikietus smarkiai per
ka. Tikietus gali gauti pas var
gonininką ir choristus. Progra
ma visi domisi ir tik kalba apie 
atvykstantį solistą Stasį Liepą. 
Tad atminkit visi, kad balandžio 
22 d. bus koncertas 6 vai. vaka
re parapijos svetainėje.

Philadelphia, Pa
DĖKUI!

Prašome priimti mūsų nors 
menkus, bet nuoširdžius padė
kos žodelius už Jūsų taip didį 
pasidarbavimą, surengia nt 
“Card Party” Šv. Kazimiero Se
serų naudai ir po to įteikiant 
Juozapo Marijos Vilai $500.00.

Pirmiausiai tariame širdingą 
ačiū Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui, gerb. kun. I. Valančiū- 
nui ir tos pat parapijos kuni
gams, kun. Vėžiui ir kun. Railai 
už taip didį pasiaukojimą, ren
giant ir darbuojantis per “Card 
Party”. Taipgi dėkingos esame 
mūsų Rėmėjų pirmininkei poniai 
Kondratienei ir visoms mielo
sioms rėmėjoms už jų pasidarba
vimą ir gerumą. Kaip tos darbš
čiosios bitelės, skraidydamos 
nuo žiedelio prie žiedelio renka 
medų, taip mūsų brangios rė
mėjos pasiaukodamos darbuojasi 
Šv. Kazimiero Seserų naudai.

Labai, labai įvertiname jūsų 
gerumą ir prielankumą, mums 
ir esame be galo dėkingos. Ne
galėdamos kitaip atsidėkoti 
jums, mes nuolat melsimės už 
jus. Lai Jis atlygina mūsų gera
dariams ir rėmėjoms.

Jums visada giliai dėkingos, 
Šv. Kazimiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloje.

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

Mari janopolyje, Putnam, 
Conn., Tėvų Marijonų Kolegijo
je rengiama lietuviams berniu
kam vasaros stovykla. Berniu
kai bus gerai maitinami prižiū
rimi specialistų mokytojų ir mo
komi lituanistikos dalykų. Užsi
rašyti šiuo adresu: Dr. A. šerkš
nas, 231 Woodstock Ave., Put
nam, Conn. Užsirašant, reik pa
žymėti tėvų adresą, vaiko vardą 
ir amžių.

AMERIKAI” AUKOJO:

2.00

1.00

Dobrovolskis, K.
Brooklyn, N. Y. $2.00

Moterų Sąjungos 30 kuopa,
Maspeth, N. Y.

Štreimikis, A.
Brooklyn, N. Y.

Gražienė, I. Brooklyn, N. Y. 
sumokėjo “Amerikos” prenume
ratą lietuviams senelių prieglau
doje, Vokietijoje. 3.50

Aukojusiems nuoširdžiai dė
koja ,

“Amerikos” Administracija

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

EGLUTĖ
Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.50 

Pinigus Ir užsakymus siųskite: 
EGLUTĖ, P. O. Box 22, 

Montello Station, Brookton 68, Mass.

Tel. POPlar 4110 /

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

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 EV. 4-0190 '
l • -' • • * *

AMERIKA'

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso-

REPEČKA NEW YORKO LIE
TUVIŲ ŠACHMATŲ MEIS

TERIS
Prieš 3 mėnesius prasidėjusios 

New Yorko lietuvių šachmatų 
pirmenybės, suorganizuotos Lie
tuvių Atletų Klubo iniciatyva, 
pasibaigė pereitą sekmadienį, 
balandžio mėn. 1 d. Meisterio ti
tulas, kaip ir buvo tikėtasi, ati
teko Juozui Repečkai, kuris ir 
pereitais metais buvo lietuvių 
šachmatų meisteriu. Vicemeiste- 
rio titulas atiteko taip pat per
nai metų 2-osios vietos nugalė
tojui — Edvardui Stakniui, ku
ris nuo meisterio atsiliko tik 
taško (14:1)'. Trečioji vieta ati
teko Merkevičiui (12-3). Galmi- 
nas su Trojanu pasidalino .4-5 
vietą (9-6), o Šukys, Vilpišaus- 
kas ir Paškevičius užėmė 6,7 ir 
8 vietas. Šia proga reikia paste
bėti, kad Mykolo Paškevičiaus 
vertinimas buvo grynai teoreti
nis, nes jis, nepralaimėjęs nei 
vienos partijos (iš 7) iš turnyro 
išstojo, kaip buvo spaudoj skelb
ta, bet kaip sužaidęs daugiau, 
kaip y2 partijų d partija buvo 
atidėta) pagal taisykles, buvo 
vertinamas, kaip nestojęs žaisti 
sekančių partijų ir jos iam buvo 
užskaitytos pralaimėtomis. Lie
tuviai šachmatininkai labai pa
geidautų p. Paškevičių vėl maty
ti savo eilėse, kada jam sąlygos 
leis vėl įsijungti į šachmatinin
kų gyvenimą. Toliau seka Kun
drotas — 9%-S1/^, Zeidotas-Ar- 
monavičius po 6-9, Augustinas 
— 5’/2-9iZ>, Milčius—5-10, Vak- 
selis — 4-11, Mackevičius —3- 
12 ir Bileris — 2-13 (taip pat iš 
turnyro pasitraukė ir likusios 7 
partijos užskaitytos pralaimėto
mis). ■ v.

Laimėtojams pirmųjų trijų 
vietų bus įteiktos asmeninės do
vanos, š. m. balandžio mėn. 14 
d. 19:30 vai. Vyt. Belecko svetai
nėje. .

Repečka, Staknys ir Galminas 
pakviesti žaisti Brooklyn Chess 
Club komandoje (?3 ir 4 len
ta) Metropolitan lygos koman
dinėse žaidynėse.

Balandžio mėn. 13d. Lietuvių 
Atletų Klubo šachmatų vienetas 
pakviestas Brooklyn Chess Club 
tarpklubinėms rungtynėms. LA- 
K atstovaus: Repečka, Staknys, 
Paškevičius, Merkevičius, Tro
janas, Galminas, Vilpišauskas, 
Šukys, Kondrotas, Volskis, Mil
čius, Augustinas, Zeidatas ir 
Vakselis.

Rungtynių pradžia 19:30 vai., 
Brooklyn Chess Club patalpose.

Sp. V.

Lietuvių Sporto Klubo futboli
ninkams ir LAK šachmatinin

kams pagerbti alutis (beer 
party).

Balandžio 14 d. 7:30 vai. vak. 
(šeštadienį), Vyt. Belecko sve
tainėje “Winter Garden Tavern”
— 1883 Madison st., Ridgewood, 
N. Y. (važiuoti elev. traukiniu
— Metropolitan linija — iki Fo
rest Ave. stoties), LSK rengia 
jaukų pasilinksminimą — alutį, 
kurio tikslas pagerbti LSK fut
bolininkus, iškopusius į aukštes
nę futbolo klasę New Yorke, ir 
LAK šachmatitninkus, užbaigu
sius New Yorko šechmatų pir
menybes. Programoje: 1. Oficia
lioji dalis — žymesnių asmenų 
ir sporto darbuotojų kalbos ir 
iškilmingas futbolininkams ženk
lelių ir šachmatininkams pryzų 
įteikimas, 2. Alutis, 3. Šokiai, 
grojant Kačanausko orkestrui. 
Įžanga $1.50. Bilietai gaunami 
Vyt. Belecko svetainėje, pas

TeL Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius
t

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J. 

1

futbolininkus, platintojus ir prie 
įėjimo. Kadangi bilietų skaičius 
labai ribotas, patartina juos iš 
anksto ir ko skubiausiais įsigy
ti.

Būtų labai džiugu matyti kiek 
galint didesnį būrį sporto bičiu
lių, švenčiančių kartu su mūsų 
iškiliausiais sportininkais šią pa
baigtuvių šventę. Kad mūsų 
futbolininkai ir šachmatininkai 
tikrai yra nusipelnę nuoširdaus 
ir šilto pagerbimo ir nors kuk
laus vakaro praleidimo su jais, 
įrodo jų nuveikti darbai —tvir
tas pasiryžimas ir nenuilstamos 
pastangos gražiai reprezentuoti 
savo ekraštą ir Lietuvos sportą 
Savo atsilankymu paremkime 
juos moraliai ir materialiai, kad 
jie būsimose sportinėse kovose 
dar su didesne energija ir verž
lumu skintų pergalės laurus ir 
tuo paskatintų kitas tautas su 
pasigėrėjimu (kaip iki šiol) mi
nėti jų vardą — Lithuanians.

A. Vakselis

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. P

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

'Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

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

Tel. WAverly 6-3325

i SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
I Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federallus Stato 

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

Visos knygos ir rekordai raportąvimui 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 patarnavimų visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Alnslle Street Brooklyn II, N. T.

Telefonas: EV 4-3049

LAK II KREPŠININKAI LAI
MĖJO IR PRALAIMĖJO

Kovo 24 d. LAK II krepšinin
kai žaidė pirmenybių rungtynes 
prieš St. Marks ir jas laimėje 
63:32 (26:17). Pirmąjį ketvirtį 
priešininkas sugebėjo baigti sa
vo naudai — 10:11, bet Daukšos 
ir Ošlapo Alg. puikūs metimai 
privertė priešininką pasiduoti 
31 taško skirtumu. Taškai: Oš- 
lapas Alg. — 31, Daukša — 21, 
Landsbergis — 7, Kreivėnas —4, 
Račkaukas — 0.

Kovo 31 d. LAK II priešinin
ku buvo šių pirmenybių meiste
ris Ridgewood Pentecostal. Lie
tuviai pirmąjį kėlinį užbaigė sa
vo naudai — 29:22, bet, kaip pa
prastai (tos baudos!) nesugebė
jo išlaikyti pasekmės savo nau
dai ir turėjo pasiduoti 7 taškų 
skirtumu (52:59). Tikriausiai čia 
nulėmė tos “nelemtos” baudos, 
kurių 8 LAK neišnaudojo, o Mi
kulskis, gavęs 5 baudas turėjo 
apleisti aikštę II kėlinio pabai
goje. Taškus pelnė: Mikulskis— 
23, Daukša — 13, Landsbergis 
— 7, Kligys II — 6, Ruzgas — 
2 ir Kreivėnas — 1.

Phone STagg 2-3108

Brooklvno Lietuviai Oratoriai

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

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

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANCS SKILANDŽIAI

Prašome atsilankyti ir pasitikrinti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Baisamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia Notary Public

LSK REZERVINE— GERMAN- 
HUNGARIANS RES. — 

2:1 (2:0)
LSK antrasis vienetas dar 

kartą įrodė savo pranašumą, 
antrą kartą laimėdamas prieš 
rezervinių vienetų “liūtus” Ger
man - Hungariant pereitą sek
madienį (balandžio mėn. 1 d.). 
LSK rezerv. atstovavo: Skobei - 
ka; Kubilius, Kiveris; Daukša, 
Gricevičius, Kligys I; Petrikas, 
Kligys II, Labutis, Bagdžius, At- 
kočius. Įvarčiai: Daukša —1:0, 
Labutis — 2:0. Sp. V.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuoto jas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LSK PASKUTINES FUTBOLO 
RUNGTYNES SAVO 

AIKŠTĖJE
*•—■

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 - 
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Šį sekmadienį, balandžio 8 d. 
abi LSK futbolo komandos, po 
ilgesnės pertraukos žais rungty
nes savo aikštėje — Arctic O- 
val, Johnso Avė. Brooklyne. 12.- 
30 vai. LSK rezervinė susitinka 
su Brooklyn S. C. Res. Dr. Ma- 
nining taurės rungtynėse ir LSK 
I išbandys savo jėgas su Pre
mier Division tabelės antruoju— 
Minerva S. C. — 14:30 vai. Rei
kia tikėtis, kad bus gražus oras, 
ir mūsų futbolo mėgėjai turės 
puikę popietį stebėdami būsian
čias įdomias rungtynes.

Balandžio 1 5d. 14:30 vai. Eint 
racht Oval LSK I žais New York 
State taurės rungtynes prieš 
Eintracht S.C. A.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

iii

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)

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

IŠNUOMOJAMAS apšildomas kamba
rys Su virtuve ir baldais. 46 Varet 

St., Apt. 26. Brooklyn 6, N. Y. Kreip
tis vakarais tarp 5-7 vai.

tti)

91

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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6 AMERIKA Balandžio 6, 1951 U

VIETOS ŽINIOS Į
Apreiškimo Parapija

dalyvavo apie 25

atlaidai prasideda 
balandžio 8 d., 11

— Praėjusį trečiadienį, kovo 
28 d., iš Apreiškimo parap. baž
nyčios buyo palaidotas a. a. kun. 
J. Sitavičius.

Velionio kūnas antradienio 
vakare iš laidotuvių direktoriaus 
Aromiskio koplyčios buvo per
neštas į Apreiškimo parap. baž
nyčią, o trečiadienio rytą 10 
vai. įvyko iškilmingos pamaldos 
už velionio sielą. Iškilmingas mi
šias atlaikė prel. J. Balkūnas. 
Dijakonas buvo kun. J. Alek- 
siunas subdiak. kun. A. Petraus
kas, ceremonijarijus kun. B. 
Kruzas ir akolitai kun. V. Pik
turna ir kun. J. Pakalniškis. Pa
mokslą pasakė kun. P. Lekešis. 
Laidotuvėse 
kunigai.

— 40 vai. 
sekmadienį,
vai. Pirmadienį ir antradienį 
švč. Sakramentas bus išstatytas 
6 vai. ryto ir pamokslas po 9 
vai. mišių. Per visas tris dienas 
Iškilmingi mišparai, pamokslas 
ir palaiminimas su švč. Sdkra- 
mentu 7:30 vai. vak. Parapijos 
choras giedos Singerberger miš
parus, Mozarto “Magnificat” ir 
Rosewigo “Regina Coeli”.

— Sekmadienį, balandžio 1 d., 
11 vai. sumos metu kun. B. Kru
zas sutuokė Albiną Rekų ir 
Nancy Kazlauskaitę. Abu čia 
gimę, bet puikiai kalba lietuviš
kai. Linkėtina ir toliau šeimos 
gyvenime savo tėvų kalbos ne
pamiršti. Vestuvių pokilis įvyko 
parapijos salėje.

— šv. Vardo draugijos susi
rinkimas bus sekmadienį, balan
džio 8 d., tuojau po 8 vai. mi
šių.

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienj, balandžio 1 d., 
Apreiškimo parap. salėje įvyko 
New Yorko Lietuvių Tremtinių 
Draugijos narių susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkti 22 atsto
vai j balandžio 15 d. įvykstantį 
tremtinių atstovų suvažiavimą. 
Suvažiavime galės ir kviečiami 
dalyvauti ir visi kiti New Yor
ko l|etuviai. Tame pačiame susi
rinkime buvo apsvarstyta ir ei
lė kitų aktualių reikalų — lietu
vių namų įsigijimo, sklypo vaikų 
stovykloms klausimas ir kit.

PRANEŠIMAS STUDENTAMS
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 8 d., įvyks New Yorke stu
dijuojančių lietuvių studentų su- 
siriinkimas, kuriame bus steigia
ma bendriems lietuvių studentų 
reikalams tvarkyti organizacija. 
Visi šiuo metu studijuojantieji 
lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Susirinkimas įvyks Apreiškimo 
parapijos patalpose Brooklyne, 
North 5th St. ir Havemeyer st. 
kampas, po 11 vai. pamaldų.

Iniciatoriai

LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

L. K. Darbininkų Klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 13 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. "A- 
merikos” patalpose. Paskaitą 
darbininkų klausimu skaitys 
kun. J. Pakalniškis. Taip pat 
bus aptarta gegužės 20 d. ren
giamo pavasarinio baliaus ir ki
ti aktualūs reikalai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

i-

NAUJIENA! NAUJIENA! NAUJIENA! Detuviy Radijo Draugijos

Maspetho Žinios
—Praėjusią sekmadienį, bal. 

1 d., Moterų S-gos ruoštas mar
gučių vakaras puikiai pasisekė. 
Įvairių spalvų margučiai kreipė 
visų dalyvių akis.z

Buvo ir labai gražių dovanų, 
kurias suaukojo pirmininkė Ra- 
zickienė ir kuopos narės.

Daugiausia darbavosi O. Pet
rulienė, Višniauskienė, Raubie- 
nė, Zamblauskienė, Kunickienė, 
Skarulienė, Bagočiūnienė, Lau
kaitienė, Liziunienė, Kivytienė ir 
Karsokienė. Kuopos pirm. R. 
Razickienė nuoširdžiai dėkoja 
visoms už pasidarbavimą ir au
kas, o p. J. Ginkui už auką ir 
garsinimą per radiją.

— Gegužės 13 d., Motinos die
ną, sąjungietės ruošiasi gražiai 
paminėti savo metinę šventę ir 
kartu 30 metų kuopos gyvavimo. 
Bus šv. mišios 9 <yal. už gyvas 
bei mirusias kuopos nares ir vi
sos narės priims bendrai komu
niją. Po Mišių bus pusryčiai pa
rapijos salėje. Kviečiamos visos 
narės ir kitos moterys kartu su 
savo vyrais dalyvauti šiose iškil
mėse.

— Kovo 30 d. mirė Bernardas 
Matulaitis, blissvilietis, ir palai
dotas Kalvarijos kapuose bal. 2.

— Sunkiai susirgęs Jonas 
Bakšys.

— Steponas Chess, Atsimai
nymo V. J. parapijos Katalikų 
Veteranų buvęs komandierius, 
apdovanotas šv. Sebastijono 
kryžiumi, kurį duoda K. V. or
ganizacija atsižymėjusiems.

— Bal. 16 d. par. salėje bus 
rodomi Fatimos P. Šv. paveiks
lai. Įžanga nemokamai.

— Bal. 2 1d. Kat. Veteranai 
turės pavasario šokius.

— Kas nori laimėti $30.000 
vertės namą su baldais, ragina
mi nusipirkti iš Kat Veteranų 
(Queens County) bilietus. Stepo
nas Chess yra komiteto pirmi
ninkas.

— Moterų Są-gos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakarą tuojaus po novenos pa
maldų. Koresp. O. P.

SUSIORGANIZAVO ŽURNA
LISTAI

Sekmadienį, balandžio 1 d., 
Angelų Karalienės parap. salėje 
įvyko steigiamasis Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos New Yorko ir 
jo apylinkės skyriaus susirinki
mas, į kurį atsilankė gražus bū
rys spaudos darbininkų. Apta
rus organizavimosi reikalą, buvo 
išrinkta skyriaus valdyba, į ku
rią įėjo S. Urbonas, J. Petrėnas, 
Pr. Naujokaitis, A. Šalčius ir 
A. Gražiūnas. Į revizijos komi
siją išrinkti S. Narkeliūnaitė, 
D. Penikas ir A. Rimydis.

PERDAVE VOICE OF AMERI
CA PROGRAMA

Praėjusį šeštadienį per J. Gin- 
kaus vadovaujamą radijo valan
dą buvo perduota velykinė Voi
ce of America lietuviškoji prog
rama, kurią sudarė kreipimasis 
į pavergtus Tėvynėje lietuvius, 
velykinės Evangelijos ištrauka, 
pamokslo ištrauka, deklamacija 
ir Apreiškimo' parap. Jgiedotos 
lietuviškos Velykų giesmės.

Būtų naudinga, kad ir kitos i- 
vairių kolonijų lietuvių radijo 
valandos duotų progos savo 
klausytojams išgirsti Voice of 
America lietuviškąją programą, 
ypač reikšmingesnių atvejų.

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate • 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS
Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto Iš 

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, -------- ~ " Brooklyn, Nr-?.

VYTAUTAS BELECKAS
Pasižymėjęs sportininkas, veikėjas, spaudos bendradarbis

Ui
ATIDARĖ MALONIĄ LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ

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

VISI KVIEČIAMI LANKYTIS
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
1883 MADISON STREET

(prie Forest Ave. stoties)

Trumpai is visur

• Leonardas šimutis, ALRK 
Federacijos sekr., išrinktas Tau
tinės JAV Katalikų Tarybos di- 
rektoriato nariu. Tarybos suva
žiavimas įvyko kovo 31—balan
džio 1 d. Washingtone. ALRK 
Federaciją suvažiavime atstova
vo pirm. St Pieža, vicepirm. J. 
B. Laučka ir sekr. L. šimutis.

• Opeer. solist Ip. Nauragis 
iš New Yorko persikėlė gyventi 
į Worcester, Mass.

• Stasė Dovydaitienė, Lietu
voje buvusi mokytoja ir, atvy
kus iš tremties, gyvenusi Brook
lyne, po sunkios ligos mirė ba
landžio 2 d. Paliko liūdintį vyrą 
ir du sūnų. •

• Dram, akt V. Žukauskas 
rengia visą eilę savo koncertų— 
Patersone, N. J., balandžio 7 d., 
Hartforde, Conn., balandžio 15 
d. ir Worcester, Mass, balandžio 
21 d.

• Jurgis Tumasonis, gyve
nantis Brooklyne, vėl pašauktas 
į karo tarnybą ir apie gegužės 
pradžią išvyksta į Floridą.

h'jį.1  • ,
GRAŽUS SOLIST A. BRAZIO

GESTAS
Ruošdamas savo koncertą 

Carnegie Hall, solist A. Brazis 
lietuviams studentams, kurie pa
prastai trūksta lėšų lankyti kul
tūrinius parengimus, paskyrė 
tam tikrą skaičių nemokamų bi
lietų', tuo sudarydamas progą ir 
jiems nepasilikti šalia kultūrinio 
gyvenimo įvykių.

Solist. A. Brazio koncertas 
Carnegie Hall įvyksta balandžio 
8 d. 5:30 vai. po pietų. Kaip jau 
buvo praeitą kartą minėta, kon
certo programa yra plati ir la
bai turininga.

KEISTA BAUSMĖ ,
Lietuvių Spaudos Darbuotojų 

Klubas buvo paskyręs Liet. Ra
šytojų Draugijos literatūros 
premijų fondui tam tikrą sumą, 
bet, kaip teko girdėti, šiomis 
dienomis tą savo nutarimą at
šaukęs. Priežastis — kad esą 
tremtiniai žurnalistai kurią savo 
atskirą sąjungą.

Kodėl Spaudos Darbuotojų 
Klubas už žurnalistų “nuodėmę” 
nubaudė ne juos, o Rašytojų 
Draugiją, neteko girdėti.

Tarp kita ko pastebėtina, jog 
iš tikro tremtiniai žurnalistai 
jokios savo “atskiros sąjungos” 
nekuria. Taip pat žurnalistų Są
jungos skyrius įkurtas ir ne to
dėl, kad būtų atsiskirta nuo 
Spaudos Darbuotojų Klubo, ša
lia kitų profesinių reikalų, žur
nalistus vertė neatidėliojant su
siorganizuoti būtinas reikalas 
Lietuvą ir lietuvius žurnalistus 
atstovauti tarptautinėje Rytų ir 
Vidurio. Europos laisvųjų žurna
listų sąjungoj. ų

Išrodo, kad Spaudos Darbuo
tojų Klubo -nutarimas padary
tas visai nesusipažinus su daly
ku.

TeL EV. 2-9586

AUKOJO LIETUVIŲ GIMNA
ZIJAI DIEPH6LZE

Atco Electronics įmonėje dir
bantieji lietuviai Vasario 16 
proga Diepholzo lietuvių gimna
zijai sudėjo 40 dol. Po 3 dol. au
kojo: Jalinskas, O. Jasaitienė, 
E. Gruntmanaitė; po 2 dol.: D. 
Ališytė, J. Gabė, A. Ignaitis, N. 
Mazalaitė, J. Lietuvininkienė, M. 
Jasinskas, Barušauskaitė, T. Pe- 
nikienė, A. Rimydis; po 1 dol.: 
Prekeris, K. Žukauskas, L. Mi
kalonis, T. Kašiuba, J. Bilėnas, 
V. Burbulis, M. Alinskas, J. 
Rutkuvienė, J. Lietuvninkas, G. 
Penikas, S. Ališis, Vasiliauskie
nė, Firma Electronic.

Be to, kun. Pikturnos vardu 
tam pačiam reikalui atsiuntė A- 
domaitis $5 ir Sideravičius $3.

Visiems aukojusiems dėkoja
me.

N.Y.L.T.D. Valdyba

PARĖMĖ TREMTINIUS
Brooklyn, N, Y. BALF 100 

skyriaus nariai Velykų švenčių 
proga Vokietijoje esantiems 
tremtiniams aukojo: po 5 dol.— 
J. Bukys, Z. Prūsas, J. ir H. A- 
lytos; po 3 dpį. A. Andrulaitis; 
po 2 dol. Juozukas ir Pranutė, 
St. Vaškys, Pr. Mačiulis, U. Va
siliauskaitė; po 1 dol. V. Stasiu
kynas, O. Tencijonienė, V. Ter- 
cijonas, V. Graužinis, M. Grauži- 
nytė, J. Žukas; A. Stašinskienė, 
V. Stašinskas," A. Vaišvila, L. 
Vaišvilienė, K? Biliūnas, E. Vai
nauskienė, Pr. Vainauskas, A. 
Simutis, I. Radzevičiūtė, P. Ja- 
nulevičius ir P. Minkūnas. Iš vi
so 43 dol. kurie perduoti BALF 
Centrui, prašant persiųsti į Eu
ropą. >

NUSKRIAUSTŲ SIUVĖJŲ 
DĖMESIUI

Balandžio 11 d. 7:30 vai. va
karo Atletų Klubo salėje, 168 
Marcy Ąy., Brooklyn, N. Y., 
šaukikas nuskriaustų siuvėjų 
susirinkimas pasitarti, kas da
rytina dėl Liet. Kriaučių Ne
priklausomo Klubo elgesio. Į su
sirinkimą kviečiami 54 skyriaus 
nariai, dabartinės Liet. Kriaučių 
Nepr. Klubo valdybos nepriimti 
j klubą. Vykstant į susirinkimą, 
reikia kartu pasiimti su savim 
unijos mokesčių kortelę.

Laikinasis Komitetas

Paieškau pusseserių Petronės 
Aleksynutės ir Elzbietos Žively- 
tės iš Igliaukos parapijos. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: Vero
nika Lakickienė - Živelytė, 36 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(15)

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTBAKTORIAI

AtUaka mftrtaiu ramu draw B- 
lygtataaw, HraterUvim*. ungat- 
rių oamratBVtm* tr Irt. tratena.

Ml MAUJKB BT,
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DIENOS
MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS 

LIETUVIU MAGAZINAS
Adresas: 9204 So. Broadway, 

Los Angeles 3, Calif.
Kaina—$3.00 metams visam pasaulyje

šRRMtumS

K

K g

I

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street 
TeL EVergreen 1-4441

VALANDOS:
9—12 ryte j
1—8 vakare

Penktadieninis uždaryta į

S

PARDUODAMI NAMAI 
IR BIZNIAI

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
su 10 kambarių, 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. 

REpublic 9-1506 
EVergreen 4-3487

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

------------------------------- £

Lietuvis laikrodininkas

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

dalykus.
Darba atliekamas greitai, 

sąžiningai ir nebrangiai.

GRIEŽTAS SPRENDIMAS
St. Blasien, švarcvalde, vienas 

buvęs nacis įstojo į savanorių, 
gaisrininkų komandą. Neilgai 
trukus nunacinimo įstaiga ko
mandos vadovybei atsiuntė tokį 
raštą: “Jam galima leisti dar
buotis tik prie pumpos, bet jokiu 
būdu ne prie švirkšto.”

SALIAMONIŠKAS
SUMANYMAS

miesto 
šimtą 

miesto 
kelei-

Airijos Lettermacard 
valdyba nutarė nupirkti 
skėčių. Blogo oro metu 
autobusų neturtingiems 
viams tie skėčiai bus duodami,
grįžtant namo, apsisaugoti nuo 
lietaus. Trūksta dar tik šimto 
skėčių, kad žmonės galėtų apsi
saugoti nuo lietaus, eidami ir 
prie autobusų...

DAINŲ ŠVENTE IR ŠOKIAI
1Gegužes-May 6, 1951 m,

MANHATAN CENTER
NEW YORK, N. Y. S4th ST. & 8AVEi,„

PRADŽIA 4 VAL,

t PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai) 4
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9293

E. POVILANSKV 
Baras ir Restoranas

Pulki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. T. ;

TeL EVergreen 4-9737 ;

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA

-----  NEBRANGU — Ir — SMAGU -----
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO Ir kitokių rūšių

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

ĮIIĮ LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y. 

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

JEI NORITE VAŽIUOTI
* į kitą miestą, į naują butą,

. i kurortą, į stotį ir tt —
visur mūsų automobiliai pi- 
šiai ir greit perveš Jus kar- 
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro 
TRANSPORTATION BUREAU

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.
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John W. Anseli :
LIETUVIS ADVOKATAS 1

15 Park Row, New York] 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.'
WO 2-3497 NE 9-5680Į

Federal ir State pajamų mokesčių 
raportų paruošimo, blankų tinkamu
mo užpildymo reikalu, malonėkite 
kreiptis žemiau pažymėtu adresu, 
kur gausite ir reikalingus blankus 
(formas).

J. P. M A Č I U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE

8856 85th SL, Woodhaven 21, N. Y.
_ Tel. Virginia 7-1896 \

PARDUODAMI NAMAI
su tuščiais kambariais, nebrangūs, 
gerose vietose ir pri« 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 i- 
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 žemes prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio — $3,000.

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
K A I. P II K R U C H

YOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 7-1423

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.

Telefonas: EV 7-7411
KLEIN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

4M GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

65-48 Grand Ave. Maspeth, N. Y.
Tel. TWining 4-8087

i KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIĖNĄ ŠEŠTADIENĮ H VALANDĄ RYTO

t

Švedų spl 
Vengrijos I 
mis žiniomil 
vietų armil 
prasidėjęs n 
pavyko užgl 
sijos atvyki!

Neramun! 
liniuose bud 
metę ir į J 
miją. Juos 11 
su skubiai d 
tų dalinių n 
mijos kariui 
šaudyti.

NeramurrJ 
reivių plati™ 
se raginama 
nę Stalino 
dhoti Rusi 
priespaudos.1

GREITAI 
GRĄa

Valstybės I 
rą kartą stid 

'■ kalavo Sovid 
670 laivų,, k J 
linti karo ma 
programą. Sd 
nešė, kad ta 
nesą reikalin 
kankamai jų 
reitą šeštadid 
doriui Panuš 
primena, ka 
spręsti, ar Ą 
reikalingi ar 
savi) pareigo 
sutvarko savi 
sąskaitą. -

— Vokieči 
laiko suregi: 
praėjusio kar 
kiečių karių.

I
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