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A P S I D Ė J  I M A S  
. pastorių mokesčiu 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas išsiunti
nėjo Tarybos skyriams bei ki
toms organizacijoms instrukci
ją pastovaus mokesčio Lietuvos 
laisvinimo reikalams sistemai 
įgyvendinti ir vykdyti. 

Vadinamoji instrukcija dau
giau tėra sugestijos vietinėms 
organizacijoms, kadangi viskas 
yra paliekama vietinių organi
zacijų bei pačių mokesčio mokė
tojų nuožiūrai: kiek mokėti, ka
da ir kokiu dažnumu mokėti, ko
kiu būdu prie galimų mokėtojų 
prieiti, kokia forma priimti iš 
jų įsipareigojimus, kokiu meto
du rinkti, kada ir kaip atsiskai
tyti — visa tąi paliekama ap
svarstyti ir nuspręsti vietoj, va
dinasi, kaip kas išmano, arba 
prisiderinant prie vietos aplin
kybių. ^ 

Instrukcijoje yra pažymėta, 
kad kalbamo mokesčio rinkimas 
yra vykdomas atskirai nuo ALT 
aukų vajų ir yra tik dalis Lietu
vos laisvinimui telkiamų lėšų. 

Vykdomasis Komitetas drau
ge kreipiasi į visuomenę atsišau
kimu, ragindamas apsidėti tuo 
pastoviuoju mokesčiu ir pagei
daudamas, kad pastovaus mo
kesčio idėja prigytų Amerikos 
lietuvių vi&uomęnšje. 

Balfo pirmininkas 
kviečia yienyben 

Balfo pirmininkas kan. dr. J. 
B. Končius išsiuntinėjo spaudai 
straipsnj, kuriame dar kartą pa
smerkia "privačią iniciatyvą" 
šalpos darbe ir siūlo tremtinių 
šalpąf vykdyti principu viskas 
per Balfą ir nieko šalia Balfo. 

Duodamas konkretų pavyzdį, 
pirmininkas nurodo, kad dabar 
visi užsimojo remti Diepolze vei
kiančią gimnaziją, kurioje esą 
tik 95 mokiniai ir 10 mokytojų, 
o iš viso Vokietijoje esą 8 mo
kyklos su 500 mokinių ir 40 
mokytojų, kodėl tad esą viena 
mokykla turi būti šelpiama ,o 
kitos ne. Jei visa šalpa eitų per 
Balfą, tai lėšos joms būtų vie
nodai paskirstytos. Todėl pirmi
ninkas pasisako prieš visokių 
komitetų, grupelių bei atskirų 
asmenų atsišaukimus, kviečian
čius šelpti ar atskiras mokyklas, 
ar atskiras ligonių, senelių gru
pes ar tam tikrus asmenis. 

Pabrėžiama, kad Balfas šel
piąs visus reikalingus pašalpos 
be išimties: mokyklas, sanatori
jose esančius ligonius, senelius, 
invalidus, našlaičius ir visus ki
tus, kuriuos reikia šalpti. 

Visokią šalpos akciją šalia 
Balfo pirmininkas vadina stai
gia decentralizuotos šalpos epi
demija, kuria esančios kertamos 
šaknys to medžio, kurio vaisiais 
tremtiniai maitinosi ir maiti-
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EUROPA VIENIJASI! 
Prieš pat Velykas Paryžiuje 

pasirašytas nepaprastos svarboj 
bos dokumentas. Ne dienotvar
kė keturių didžiųjų ministerią 
konferencijai — ne: tuo reikalu 
derybos tebevyksta ir jomis jau 
net susidomėjimas tuo tarpu su
mažėjo. Pasirašyta, doplomati-
terminu tariant — parafuota 

tybių sienų nebebūtų. Toks "sie
nų panaikinimas" pagrindinėms 
pramonės medžiagoms, be abe
jo atsilieps ir visam ūkiniam 
gyvenimui. Neveltui tas planas 
(vadinamas Schumano planu, 
nors jo autorius yra prancūzų 
ekonomistas Monnet) yra laiko
mas būsimosios Europos vieny-

šešių Europos valstybių sutartis ;bės kertiniu akmeniu. Tos pačios 
dėl plieno ir anglies pramonės i reikšmės tas planas turi ir Eu-
suvienijimo. Parafuota, tai reiš- 'ropos gynimuisi. Dėl to plano 
kia, kad sutarties dalyvių atsto
vai jau surašė sutartį ir pasi
rašė po ja tuo tarpu tik pirmo
siomis savo varų-pavardžių rai
dėmis, vadinasi, tai dar nėra 
galutinis susitarimas, o tik de
legatų susitarimas. Sutartis įsi
galios tik atitinkamų valstybių 
parlamentams ar kitiems konsti
tucijose tam numatytiems orga
nams ją patvirtinus, prieš tai 
formaliai pasirašius vyriausybių 
atitinkamiems pareigūnams. Va
dinasi, dar iki galo nėra labai ar
ti, tačiau didžiausias slenkstis 
vistiek jau peržengtas. Jam per
žengti reikėjo net devynių mė
nesių laiko. 

Susitarime dalyvauja: Pran
cūzija, Iltalija, Vakarų Vokieti
ja, Belgija, Olandija ir Liuksem-

vykdymo ypatingai 'jaudinasi 
Maskva, kadangi jo įvykdymas 
galutinai išsklaido Maskvos sva
jones pasiekti Vakarų Vokieti
jos anglies kasyklas ir plieno 
pramonę. Anglijos socialistinė 
vyriausybė nesideda prie to pla
no. Iš vienos pusės tas planas 
esąs nesuderinamas su sutarti
mis su dominijomis, iš kitos pu
sės — bijoma, kad tas planas 
trukdytų vyriausybei vykdyti 
jos užsimotą socialistinę progra
mą. Mat pagal tą planą globo
jama laisva konkurencija, naiki
nami karteliai, o Anglijos vy
riausybė kaip tik tą stambiąją 
pramonę suvalstybina ir siękjLą 
tvarkyti centralizuotai.. -

šis Anglijos socialistų pasi
priešinimas Schumano planui 

burgąs. Susitarimo prasmė yra [buvo gana parankus ir Maskvai. 
tokia, kad sutarčiai pradėjus 
veikti, kiekviena įmonė galės 
pirkti anglį ir plieną iš kurios 
tik norės vietos tose valstybėse, 
nemokėdamas už tai nei muito, 
nei brangesnės pervežimo kai
nos. žodžiu sakant, iš kaimyni
nės valstybės galės pirkti taip, 
kaip ir iš savo krašto, lyg vals-

nasi. 

Kol saule patekes... 
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menės švietimo inspektorius Pr. 
Karalius irgi atsiuntė spaudai 
informaciją, kaip yra su lietu
viškomis mokyklomis Vokietijo
je. Jų ten galima turėti, tik rei
kia pinigų. Mokyklinio amžiaus 
vaikų yra apie 2,000, bet jie yra 
išmėtyti 160 vietų. Visdėlto 600 
tų vaikų jau yra lietuviškose' 
mokyklose. Tačiau, nei tų esa
mų, nei dar reikalingų mokyklų 
vieni Vokietijoje pasilikę lietu
viai, be pagalbos iš šalies, netu
ri jėgų išlaikyti. Tie 2000 vaikų 
yra reikalingi pradinio mokymo. 
Visai kitas reikalas yra gimna
zija. Ji yra dabar vienintelė pa
saulyje laisva ir grynai lietuviš
kos dvasios aukštesnioji mokyk
la. Taigi ją išlaikyti- yra uždavi
nys ypatingos reikšmės. Bet ji 

Maskva galvojo, kad dėl Angli
jos neprisidėjimo tas planas iš 
viso suirs, tad nelabai dėl jo ir 
jaudinosi. Dabar tačiau dalykai 
atrodo kitaip. Jei planas vykdo
mas, tai tas reiškia, kad be karo 
Vakarų Vokietijos pramonės 
pasiekti nebegalima. Dėl to net 
spėliojama, ar Maskva to aki
vaizdoje nesigriebs desperatiš
ko žygio... Jeigu ne, tai daro
mos išvados, kad 1952 metais 
turėsiąs prasidėti neišvengia
mas traukimasis į senąsias savo 
sienas, jei ne toliau ... 

AMERIKOS BALSO 
AIDAS LIETUVOJE 

nėra pigus dalykas. Esant da
bartiniam mokinių skaičiui jos 
išlaikyimas kaštuoja apie 800 — 
1,000 dolerių per mėnesį. Ir tai 
turi būti išleista reguliariai kas 
mėnuo, po atitinkamą dalį kas
dien, negalima laukti, kad pini
gai ateis vėliau, nes mokiniai tu
ri kasdien pavalgyti, to negali 
atidėti kitam ar trečiam mėne
siui ... Jei būtų pristigta lėšų, 
mokiniai turėtų išsiskirstyti ir 
jie jau daugiau nebesugrįžtų, 
būtų baigta su ta mokykla. Su1. . "L, V-TZ 1 j. _ . , 11 . . . _ kai. Tuo budu bent pradinėmis mokyklomis tai nera 
taip aštru, nes jos yra suorgani
zuotos vaikų tėvų gyvenamose 
vietose. 

Ta aplinkybė paaiškina, kodėl 
buvo grjebtasi nepaprastesnių 
priemonių tai gimnazijai lėšoms 
gauti. Iki šiol Bendruomenė pa
skyrė tam reikalui visas savo tu
rimų lėšų atsargas, iš Vliko ga
vo maždaug vienam mėnesiui 
išsilaikyti, o iš Balfo — 1420 
svarų maisto produktų ir 288 sv. 
drabužių. Pranešime nenurody
ta, kokios rūšies tai buvo mais
tas, bet galima spręsti, kad jo 
teko apie 130 svarų asmeniui, 
tad apie du svaru dienai maž
daug porai mėnesių. O gimnazi

ja 

Irano šachas Rėza Pahlevi dalina žemės nuosavybės dokumentus šimtui piliečių, kuriems jis pa
skirstė vieną iš didžiausių savo šeimos dvarų, šis įvykis laikomas reikšmingu po to, kai Irano par
lamentas vienbalsiai nutarė nacionalizuoti 585 milionų doleriu vertės žibalo pramonės įmones, ligi 
šiol priklausančias anglu bendrovei, šacho žygis laikomas žemės reformos pradžia, žemė stambių 
savininkų rankose ir žemės gelmių turtas — žibalas svetimo kapitalo rankose — geriausia medžia
ga komunistų kurstymams. Bet komunisti čia patys tiesiai neveikia. Jiems to nei nereikia: ypač 
svetimšalių įsigalėjimu žibalo pramonėje piktinasi kaip tik religingiausi musulmonai ir fanatiškiau
si nacionalistai. Jie, žinoma, teisūs, tik jie neapskaičiuoja vieno dalyko — kad be svetimo kapitalo 
ir patyrimo Iranas negalės taip lengvai išnaudoti savo žibalą ir valstybė, netekusi dabar turimų pa 
jamų gali atsidurti prie bankroto, o tada Iranas būtų jau prinokęs kristi sovietams į sterblę. Ir be 
to sovietai jau džiaugiasi nacionalizacijos sumanymu, kadangi tai silpnina vakariečių karo mašiną. 
Be abejojimo, Maskva nejučiomis kursto nacionalistus ir tie nei nejusdami veikia Maskvos naudai. 
Buvęs Irano premjeras numatė, kokių sunkumų gali atnešti nacionalizacija, tad ir priešinosi jai, 
bet buvo nužudyittfc. Dabar oebeatsiranda diųąuoliiį besipriešinti ir neremti to iš pažiūros labai 
patriotiško siekimo: savo žemės turtais patiėms naudotis, o ne svetimiems pehtf atiduoti... 

MacARTHURO ŽINGSNIS 
Prieš pat/ Velykas gen. Mac-

Arthuras sukėlė ant kojų Ame
rikos ir pasaulio diplomatus sa
vo netikėtu pasielgimu, kurį jis 
padaręs, sako, nesitaręs nei su 
Washingtonu nei su Jungtinių 
Tautų vadovybe. 

Jis pareiškė, kad dabar jau 
yra įrodyta, jog kinai ne tik 
nėra pajėgūs sumušti Juntinių 
Tautų armijų, bet, jeigu jų vei
kimo sritis būtų išplėsta, tai pa
čiai Kinijai būtų neišvengiamas 
karinis susmukimas. Tai pareiš 
kęs, MacArthuras viešai pasiūlė 
kinų kariuomenės vadui susitik-

Bolševikai per Vilniaus radi- ti su juo kur nors fronto srityje 
ją išsijuosę kolioja Amerikos ir tartis dėl karo paliaubt}. 
Balsą ir jo pranešimus lietuvis- j Diplomatai išsigando — ko-

pranešė vi- ^ios bus to pasėkos? Washing-
siems, kad toki pranešimai yra. 'tonas duoda suprasti, kad čia 

Ryšium su tuo kovo 2 d. pra- 'generolas kalba ne vyriausybės 
sidėję suiminėjimai žmonių, su- Jvardu, o savo vardu, kaip fron-
sirašinėjančių su ,JAVf Vokieti- t0 vadas. Jungtinių Tautų dip-
ja ir Britanija. Taip pat sustip- jomatų dauguma pradžioj nuste-
rinta radio imtuvų kontrolė, ypa- greit sutiko, kad gene-
tingai provincijoje, kur tebėra rolaš neblogai padarė. Jeigu iš 
Maskvoje gamintų baterinių iro- j to išeitų paliaubos — gerai. Sa-
tuvų. Miestelių radijo priimtu- 'ko> juk paiiaubų siekimas nėra 
vai įjungti į radijo mazgus" ir koks nors mūsų monopolis. Dar 
tegali gauti tik vietines stotis, jgeriau tuo būdu, nes taip nuo 
Vilniuje įsakyta konfiskuoti ra-|paliaubų atsijUngtų visi kiti da-
dijo dalis, lemputes ir baterijas iykaj> kaip Formoza ir kt. 

talelę, jei taktika to reikalautų, neteko daugiau kaip 200 tūks-
Berods, vietomis ta linija jau tančių kariuomenės ir jiems yra 

ir peržengta. - ko susimąstyti, ar apimoka bū-
Pietinė Korėja tuo tarpu atgim ti užsispyrusiems, ypač kad na-

imta visa. Kinai per tą laiką jau mie prasideda neramumų. -

NAUJA SAMBŪRIO VADOVYBĖ 
C  H  I  C  A  G O J  E  

Lietuvių tautinių korporacijų | Nors visi Sambūrio nariai dar 
Sambūris Chicagoje formaliai nėra gerai "kojų sušilę" Ameri-

visose radijo taisymo dirbtuvėse. 
Gedvilas viešoje kalboje pa-

Kiti bijo, kad kinams su pa
siūlymu pesutikus, teks leisti 

ja veikia jau nebe du mėnesiai. Uacijų klausytojai esą "šnipai ir 
reiškė, kad svetimų radijo trans- generolui bombarduoti Madžū-

Kada vėl Balfas galėtų suorga
nizuoti kokią pagalbą — neži
nia. Aišku, kad, jeigu ne ta pa-
pasaulyje jau šiandien nebebū
tų, ir visos kalbos apie rėmimą 
smerktoji privati iniciatyva, vie
nintelės lietuviškos gimnazijos 
visų be išimties būtų šiuę 
ju jau visai bergždžios* r ' 

išdavikai. (Iš LAIC pran.) 

— Trečiadienį į Ameriką at
vyko Prancūzijos prezidentas 
Vincent Auriol. Tai yra jau se-i 

<riai numatytas apsilankymas, tu
rįs daugiau mandagumo, kaip 
diplomatinės reikšmės. < 

riją — toks esąs generolo tiks
las... 

Kinai neatsakė, žvalgybiniai 
lėktuvai praneša, kad apie 90 
tūkstančių kinų traukia frontb 
link — galbūt, pasirengę vėl 
pulti. Gen. MacArthuras leido 
savo armijoms žefcgti per 88 pa-

atsirado 1950 m. kovo 12 d. Bet 
dar 1949 m. rudenį buvo sudary
tas branduolys, apie kurį spietė
si tautinės minties karporantai. 
Kaip iš Sambūrio v-bas pirmi
ninko dr. J. Paplėno pranešimo, 
skaityto 1951 kovo 18 d. meti
nėje sueigoje paaiškėjo, Sam
būrio narių sąraše jau yra 134 
nariai. Nuo 1949 m. rudens na
rių skaičius padidėjo 6 kartus. 

Savo kadencijos metu valdyba 
rūpinosi organizaciniais reika
lais, paruošė statutą, surengė 
"Vilties" korporacijos 2 metų 
sukakties minėjimą, "Neo Li-
thuanios" 28 metų minėjimą ir 
paminėjo Antano Smetonos 7 
metų mirties sukaktį sueigoje 
bei per "Margučio" radiją. Pra
ėjusią vasarą suruošė iškylą į 
Willow Springs. 

koje, iždininko V. Gudaičio pra
nešimu, Sambūris per metus 
įstengė paskirti 200 dolerių au
koms ir pašalpoms. Sambūrio 
nariai labai sielojasi tautinės 
spaudos reikalais, remia esamą
ją ir yra pasiryžę realiai parem
ti naujus sumanymus, siekian
čius tautinę spaudą sustiprinti 
ir pagausinti. 

Į naują Sambūrio valdyba 
išrinkti Dr. Stankus, P. Glemža. 
A. Kurgonas, A. Plytnykas ir 
inž. J. Jurkūnas. Į revizijos ka-
misiją — K. Kasakaitis, dr. J. 
Paplėnas ir dr. J. Juodikis, o i 
garbės teismą — dr. M. Kavolis, 
L. Dargis ir inž. J. Jasiukaitis. 
Sueigai pirmininkavęs P. Glem
ža palinkėjo garbės teismui dar
bo neturėti... Sekretoriavo jau
na viltininkė V. Rėklaity ti. 

BALETO KONCERTAS WATERBURY 
• ' -'i v 

^©velykinį koncertų sezoną į tolaitytė dainuos eilę lietuvių ir 
Waterburyje pradeda vietos kitų kompozitorių kūrinių. 
Tremtinių Draugija. Atvelykio Akompanuos koncertmeisterė 
sekmadienį, balandžio 1 dieną, j S. Levickienė. 
6:00 vai. vak. parapijos salėje 
įvyksta baleto — dainų koiyser-
tas. Buv. Lietuvos vals. baleto 
artistai T. Babuškinaitė ir A. 
Liepihas šoks iš baletų Coppelia, 
Miegančioji gražuolė, Spraktu-
kas, Don Kichotas ir kt. šokius, 

IŠVYKO KARIUOMENĖN 

Vladas Smolskis, bene pirma
sis lietuvis iš Waterburyje apsi
gyvenusių lietuvių tremtinių 
tarpo. Jį atsisveikino ir išlydėjo 

o buv. operos solistė Juzė Kriš-ibūrys draugų ir pažįstamų. 

PIRMA KARTA 
i. C 

AMERIKOJE 
Kovo SI dieną Detroito sce

nos mėgėjų būrelis pirmą kartą 
Amerikoje vaidins Vytauto 
Alanto "Buhalterijos klaidą", 3-
jų veiksmų komediją. Vytauto 
Alanto sceniniai veikalai su pa
sisekimu buvo vaidinami Lietu
voje Kauno, Vilniaus, Šiaulių, 
Marijampolės teatruose ( Už
tvanka, Gaisras Lietuvoje, Gy
venimas iš naujo ir kt.) Vokie
tijoje V. Alantas yra parašęs 
veikalą "Aukštadvaris". 

"Buhalterijos klaida" parašy
ta dar Lietuvoje. Vaizduoja lie
tuvių valdininkų gyvenimą, ku
rie pagal savo pasaulėžiiyrą tvar
ko ir šeimos reikalus. Daug įta
kos daro jiems caristinė Rusi
jos mokykla ir auklėjimas. Jau
noji karta, veikiama lietuviškos 
mokyklos ir dvasios, priešinasi 
ir eina skirtingais keliais. Jau
noji karta kovoja prieš svetimą 
rusiškąją įtaką ir laimi. 

Daugumas vaidintojų yra Lie
tuvoje buvę scenos mėgėjai. Da
bartinėse sąlygose nesitiki pasi
rodyti, taip, kaip galėtų, jei tu
rėtų progos pašvęsti daugiau lai
ko pasirengimui. Tačiau, ką esa
mose sąlygose padaro, yra gražu 
ir sveikintina. Režisuoja ir pats 
vaidinime dalyvauja buvęs Ma
rijampolės teatro aktorius J. 
Pusdešrisi* 

Vakarą gi* Detroito Balfo 
skyrius ir numatomą pelną ski
ria tremtiniams padėti. Premje
roje bus ir veikalo autorius, ku
ris Defcuoite dabar ir gyvena. 

TMD HARTFORDE 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

centrinei valdybai nuo pereitą 
vasary įvykusio "sėkmingo sei
mo" (Baltimoreje, SLA seimo 
pertraukų metu) ligi šiol nepa
rodant balso, savo inciatyva vei
kimu pasireiškia, berods du, 
vienas nuo kito labai tolimi sky
riai: Los Angeles, Cal., ir Hart
ford, Conn. 

Hartfordo skyrius šį sekma
dienį, balandžio pirmą dieną, 
2:30 vai. p. p. klubo auditorijoje 
rengia paskaitų popietę. Kalbės 
V. Sidzikauskas ir J. Tysliava. 

Dvi savaites vėliau, balandžio 
15 d., 3:00 vai. p. p. toje pačio
je vietoje tas skyrius rengia 
koncertą, kuriame dainuos Am. 
liet. dainininkė Fl. Korsakaitė, 
be to dalyvaus aktorius humo
ristas V. Žukauskas. 

šio skyriaus pirm. W. M. Cha
se prieš kiek laiko turėjo pro
gos matytis ir plačiau apie Lie
tuvos klausimą išsikalbėti su 
žymiu respublikonų partijos vei
kėju, (vienu iš pretendentų j 
prezidentus), dabar Pennsylva-
nijos universiteto prezidentu H. 
E. Stassenu, tuo pačiu, kuris 
pereitais metais rašė laišką Sta
linui, siūlydamasis važiuoti j 
Maskvą ir kalbėtis apie galimy
bes sutaikyti bolševikus su 
Amerika. Iš tos taikos misijos 
tada nieko neišėjo. Dabar, pla
čiau painformuotas apie Lietu
vos klausimą, H. Stassenas sa
vo pasakytoje per radiją kalboje 
ir po visą Ameriką paskleistoje 
brošiūroje aiškiai pasisako už 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Uk
rainos ir kt. rytinės Europos 
tautų nepriklausomybę ir pa
reiškė, kad norint užtikrinti Eu
ropoj taiką, Lietuva bei kiti Bal
tijos kraštai turi būti išlaisvinti. 

Be to, šio sk. pirm. persiuntė 
hartfordiečių memorandumą ir 
senato užs. reik. komisijai Geno
cido Konvencijos reikalu ir gavo 
iš atitinkamų vietų palankių At
sakymų. 

Sausio mėn. šis skyrius su
rengė gražų Klaipėdos sukilimo 
metinių paminėjimą ir surinko 
ta proga aukų, iš kurių 25 dol. 
nusiuntė dr. Vydūnui ir 55 dole
rius Vasario 16 gimnazijai Diep-
holza. 


