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Pasiekiame XX a. klauku vidun. Jie ištiesu prašosi stipraus me
nininko teptuko išreikšti išorinei ir vidinei nerimasčiai. Kai siau
čia audros, žmogus netenka lygsvaros. XIX a. viltys, kad tech- 

♦ nika išlaisvins žmogų ir-toliau, kaip pūkas, genamas dangaus 
melyneje. Žmogus, kurio žvilgsnis iremtas i pilką žemę, tampa 
naujosios tragikas reiškėju. Anuomet bandęs įkopti Dievo sos
tam tampa vergu. Mašina viešpatauja. Baime apima miliar- 
dus. Vienur ji ispeja: ten mirtis, kitur — badas ir skurdas. Vi
sos sąvokos iškraipytos. Cinizmas įsivyrauja. Jis nori tapti 
viešpačiu doroves siekdamas suplakti dorovingumą ir nedoro
vingumą.

Valstybinėje santvarkoje priespaudos dengiama ta
riama laisve. Individas nuvainikuojamas, kad ji pada
rius gatvežmogiu. Tas gatvežmogis — mases vienetas 
— tampa šešėliu daikto, kuri išreiškia pinigas. Dora 
kas tarnauja jam igytL Pelitinis viešpatavimas, demo
kratija, laisve yra — tik priedanga.

Tai technokratijos amžius. Praeitame amžiuje buvo paruoš
tas kelias šio amžiaus techniškam vyravimui. Automobiliai, 
lėktuvai, radijas, radaras, sintetines žaliavos, skaičiavimo maši
nos yra išdava eiles tyrimu, kurie pirmiausia, daugelyje sričių, 
panaudoti , griovimui.

Fizikos pasaulyje nauji tyrimai: Planck energijos konstanta, 
Einšteino relatyvumo teorija, nurodanti, kad medžiaga tolygi 
energijai, Niels Bohro aprašymas atomo galop veda i atomo 
skaldymą, kuris padarytas prieš 30 m. Tuo budu praskinamas 

, kėliau i atomines energijos gamybą. Toji energija naudojama 
ne žmogui pagelbsti, bet ji sunaikinti. Atomine bomba tampa 
pasaulio pabaisa. Valstybes lenktyniauja ne darbui paleng
vinti, bet vienai žmonijos daliai sunaikinti. Hirošimos gėdos ne- 
pamiršus.jau lenktyniaujama besiruošiant kitai, dar didesnei.

Panaudojęs visas priemones žmogus ruošiasi saužu- 
dybei. Naikinamieji ginklai laikomi didžiausioje, pa- 

\ slaptyje. Atsiranda nauja alchemija, pcycjingesne už 
---- ZL - <•'

Asmenybę užmušama. Visur užtinkame masę. Mase vals
tybėje, gamyboje, vartojime. Toje maseje asmenybe standar
tizuojama ir tampa tvariniu, kuris pavadinamas kuriuo tai nu
meriu.

Ūkiškai, iš dalies sociališkai ir prichologiškai, asmuo yra įjung
tas milžiniškoje organizacijoje, kuri vadinama mase. Toji mase ■ 
atlieka tam tikras techniškas funkcijas. Ji yra išsklaidyta visuo-; 
tineje srovėje. Tačiau pavieni individai tesisuką mažame rate. 
Jie praranda horizontus savo pilnumoje. Diktatūrinėje ar de
mokratinėje santvarkoje jie yra kemšami i propagandinę dešrą.• 
Tarp tu santvarkų propagandos yra tik toks skirtumas, kad de
mokratijos propaganda lankstesne ir be gniuždinančios jėgos 
panaudojimo.

Tuose kraštuose, kur gyvenimas yra įspraustas i tam tikrus 
rėmus, pilietis tesidomi tik savo buitimi. Jo gerbūvis išreikštas 
piniginiu vienetu. Piniginis vienetas yra varyklis ir viešu idealu 
formuluotojas. Jie spraudžiasi i politiką tik dangstydamiesi idea
lais, tačiau siekdami vieno ir to paties — pinigo. Piniginiu vie
netu saistant tautos idealus einama i priešginybę, nes neretais 
atvejais tuo pat vienetu nori ji priešas papirkti.

Technika patarnauja asmeniui, bet taip pat ji pradeda užval
dyti. Technika taip sunarpliojo gyvenimą, kad žmogus nebepa- 
jegia ji suvaldyti. Automatiškumas vis labiau įsigali. Tech
nika paverčia žmogų robotu. Visuomenėje vis labiau įgyvendi
nama veiklos padala. Smegenų — vadovavimo — pareigas ei-: 
nantieji kas kartas vis didesni plotą gali valdyti. Technika iga- j 
liną iš vieno centro valdyti ne vien žemynus, bet visą žemes 
rutuli.

Nūdienis pasaulis daugeliu požiūriu suskilęs, o ypač 
idėjiniu. Materialistine teorija, rusiškos proletariato re
voliucijos įgyvendinimas, valstybinio kapitalizmo idėja 
griežtai kertasi su praktiškuoju materializmu, praktišką
ja demokratija, privatiniu kapitalizmu. Raudonoji žvaigž
de stoja prieš baltąją. Ūkiniu, socialiniu, politiniu, kultū
rinių požiūriu tuos žemynus skaldo. Juos tesujungia tik 
technika — priemone, nes ji tobulinama žmogui sunai
kinti. •

Modemu žmogų siaučia pavojai iš visu pusiu. Pats didžiau
sias gludi jame pačiame, jo dvasinio pasaulio nedarnoje.

Britu žinomas humoristas George Orwell gražiai pajuokia pa
sauli satyroje "Nineteen Eighty — Four". Jis vaizduoja kaip 
1984 isigali pasaulyje dvi diktatūros, kuriu viena vyrauja D. 
Britanijoje.

Abner Dean, pasinaudojęs satyros mintimis, pateikia paveiks
lą, kuriame standartizuota mase, išpustomis akimis, juda. Ji 
apimta baimes Didžiojo Brolio, kuris viešpatauja D. Britanijoje. 
Dideli jo atvaizdai visur kabo. Apačioje Įrašyta: "Didysis Bro
lis jus stebi".

Piramides formos milžiniški pastatai papuošti paradoksiškais 
irąšais: "Ignorancija-^— galybe", "Vergystėje — laisve", "Kare 
— taika". Tie Įrašai ištikro daug kur tiktu, o ypač UN statomu 
rumu sienose.

Ciniškumas isigali. Bet jis turi ribas, kaip kiekviena žmogaus 
_ puikybe, kai savo nręnkysta bando Įsėsti Dievo sostan.

Moralinis nusigyvenimas verčia ne vien pervertinti vertybes, 
bet ir paklausti stabtelėjus: kuriuo budu išsigelbėti iš nūdienes, 
tragiškosios grėsmės. *' Gediminas Galva.

* TORONTO MAJORAS 
NEDARBO KLAUSIMU

Bedarbiu skaičius Toronte 
pasiekė 15.000, tačiau miesto 
Majoras, tikisi, kad su vyriau
sybes pagalba bus galima ar
timiausiu laiku ši skaičių žy
miai sumažinti arba net ir visai 
likviduoti.

Pirmoje eileje daug darbi
ninku gales paimti požeminio 
susisiekimo Statyba. Be to, 1950 
metais Toronto miesto savival
dybe numato įvykdyti tris di
delius projektus: miesto savi
valdybes rumu statyba, Dun
das gatves pratęsimas, naujo 
sporto stadijono statyba. Be to, 
Toronto universitetas yra pa
skyręs $600.000 senojo stadijo
no pertvarkymui. Šie darbai 
bus pradėti vasario menesi.

KOVA PRIEŠ TUBERKUUOZĄ

— Kanados prieštuberkulio- 
zine programa yra pati didžiau
sia visu tautu istorijoje, — pa
reiškė sveikatos ministeris Mar
tin. — I šią programą yra 
įtraukta ir jau veikia skrajojan- 
*6ios, ty. automobiliuose įreng
tos laborat6rijos, jau dabar ap
tarnaujančios daugeli žmonių. 
Kasdien vis daugiau ’plinta 
moderniausio antituberkuliozi- 
nio vaisto BCJ naudojimas. Yra 
paskirta 50.000 doleriu pirkti šio 
vaisto viešosioms klinikoms.

— Aš manau, -— baigė savo 
pareiškimą ministeris, — kad 
neužilgo ateis laikas, kada tu
berkulioze Kanactoje bus taip 
reta, kaip reti dabar yra raupai.

BLOGA PRANAŠYSTE
/ ŪKININKAMS

Kalbėdamas parlamente, Že
mes Ūkio Ministeris Gardinei 
išryškino padėti, kuri yra itin 
nepalanki Kanados taimeriam. 
Esą, šiuo metu trūksta ir atei
tyje truks reikiamo darnumo 
tarp Kanados ir JAV-biu bei 
Anglijos žemes ūkio produktu 
prekyboje. Tai turėsią labai ža
lingu pasekmių Kanados že
mes'ukiui.

Anglija, esą vis mažiau per
ka Kanadoje ir stengiasi išsi
versti savais produktais. JAV 
— susirišusios su Europos kraš
tais Marshallio plano rėmuose 
taip pat nerodo noro daryti už
pirkimus Kanadoje.

Savaites apžvalga

A, Valeška Pabėgėliai

Kanados provincijų premjeru konferencija Ottawoje
Sausio men. 12 d. Ottawoje 

pasibaigė tris dienas trukusi 
konferencija. Konferencijoje 
dalyvavo Kanados ministeris 
pirmininkas St. Laurent, minis
terial, visu dešimties provinci
jų premjerai ir teises patarėjai. 
Pagrindinis konferencijos die
notvarkes punktas buvo Kana
dos konstituciniai klausimai. 
Be to, buvo tariamasi del naujo 
gyvenamųjų namu statybos 
plano, didžiules autostrados 
statybos, nedarbo ir kitais klau
simais.

Konstituciniais klausimais pri
imta penkių punktu rezoliucija, 
kurią referavo Nova Scotia 
premjeras Augus MacDonald. 
Sutrauktai tie punktai yra ši
tokie:

1. Sudaryti pastovu komitetą, 
kuriame butu atstovaujama 
tiek Federaline tiek Provincine 
valdžia.

2. Federaline ir provincines 
valdžios pateikia nedelsdamos 
šiam komitetui savo nuomo
nes del pergrupavimo ir papil
dymo, konstitucijos vietoje vei
kiančio, Britu-Šiaures Amerikos 
Akto, o taip pat ir del kitu kon
stituciniu, Kanadą liečiančiu, 
aktu, paskelbtu Suvienytos 
Karalijos Parlamento.

3. Komitetas rūpinasi sude
rinti šiuos visus pasiūlymus.

4. Savo darbo vaisius komi
tetas artimiausiu laiku prane
ša Federalinei ir Provincijų val
džioms.

5. Po to šaukiama sekanti 
premjeru konferencija, kuri nu
statys galutinius pasiūlymus, 
pasiulytinus Aukščiausioms įs
tatyminėms įstaigoms.

Minėtasis komitetas yra su
darytas iš visu provincijų Tei- 

: sės Patarėju ir pirmininkauja- i
mas Kanados teisingumo mi- 
nisterio. Pirmasis komiteto dar
bas yra sugrupuoti Britu-Šiau- 
res Amerikos Akto straipsnius

Galimybes
Cobalt Chemical and-Refine

ry Company (Cobalt, Ont.) nu- 
i tare savo įmones plėsti. Bus 
pradėta plačiai gaminti arseno 
formaciniai produktai ir ūkiniai 
bei industriniai chemikalai iš 
kobalto, sidabro, nikelio ir ki
tu metalu. Neturėdama pakan
kamai specialistu, firma kreipė
si i vyriausybę ju reikalą pa
garsinti oficialiu-, keliu užsie
niuose. Daugiausia dėmesio 
firma kreipia i Vokietiją, kur po 
karo yra pakankamas skaičius 
metalurgu ir chemiku be dar
bo. Konsulatams reikalą pagar-

JAV savaitraščiai dar pra
ėjusią savaitę tebekomentavo 
prezidento Trumano kalbą, pa
sakytą Kongreso Rūmuose. 
Kalbėdamas apie bendrą JAV 
krašto padėti, prezidentas kon
statavo, kad dabar kraštas pa
siekęs didžiausi ekonomini ger
būvi, kokio dar neturėjo visoj 
savo praeityje. Ir jei kraštas 
šitaip ir toliau ekonominiai 
progresuos (priešingos tenden
cijos ir nesimatą), tai 2000 me
tais kiekvienos JAV šeimos pa
jamos padidėsiančios tris kar
tus, o viso krašto produkcija 
busianti dar keturis kartus pa
kelta: "Dievo malone leme, kad 
musu’laisva ir turtinga tauta 
žengia i ateiti su dar didesnėm 
galimybėmis, kokiu dar neturė
jo jokia tauta pasaulio isto
rijoje ... Tačiau šiandien prieš

Tačiau Japonijoje amerikie
čiams gana puikiai sekasi Nei 
Japonijos komunistu partija ro
do žymiu, titoizmo kryptimi Ju 
vadas Sanzo Nosaka jau ap
šauktas Kominformo suburžua- 
zejusiu ir pasidariusiu tarnu 
Amerikos imperialistu. Jis mat, 
pasipriešino generalinei linijai 
patikėdamas, kad "liaudies' 
demokratini režimą'* galima 
ivesti ir JAV okupacijoje.

Japonijos komunistu partija 
atmete Kominformo kaltinimife 
ju senam partijos veteranui ir 
pašalino iš savo partijos Ko 
Nakanishi — Japonijos parlą- 
mento nori, komunistą, kuris 
palaike Kominformo kaltini
mus. Atrodo Japonijos tauta 
dar labiau pasipiktino rusais, 
kai i reikalavimus grąžinti 
367.000 japonu belaisviu, Rusi-

j mus atsistoja komunizmas, ku- 
' ris apgaulingai ir klastingai siū
lo pasaulio žmonėms didesnes 
laimes ir geresni gyvenimą, o

i penkis pagrindinius punktus: 
1. Reikalai, priklausantieji Par
lamentui; 2. Reikalai, priklau
santieji vien Provincijų įstaty
mu Leidimo įstaigoms; 3. Rei
kalai priklausantieji Parlamen
tui ir vienai ar kitai Provin-
cijos 1st. Leid. 1st.; 4. Reikalai, 
liečiantieji pagrindinius teisi
nius dalykus ir- reikalingi Par
lamento ir visu Provincijų 1st. 
Leid. Ištaigu sutikimo. Tokie

ja atsake, kad grąžinsianti t& 
2.500. Kiti, kuriu tesą tik 10.000, 
esą karo nusikaltėliai. *

Vykęs Colombo mieste, Cey-
tuo tarpu pasiruošęs juos tik 
sužlugdyti. Tas musu iššauki
mas i dvikovą turi parodyti Pa

lone, Britu Imperijos kraštu už
sieniu reikalu ministeriu suva
žiavimas, laikomas reikšmingu

jojedvikovon"...

Įvykiu, kur aptarti visi klausi
mai susiję su Australijos, N. 
Zelandijos, Ceylono, Indijos ir 
Pakistano saugumu, besiple
čiant komunistu ekspansijai. 
Tolimuose Rytuose.. -Indijos

šauliui, koks musu didelis ti
kėjimas i tikrąją demokratiją ir 
musu didelis ryžtas dirbti dar 
labiau kartu su visomis tauto
mis pasaulio taikai ir dar ge
resniam gerbūviui... Aš svei-

Kongreso rūmai aidėjo di
džiausiomis ovacijomis prezi
dentui Trumanui, tik iš diplo
matinio korpuso Sovietu Sąjun
gos ambasadorius Aleksander

metodas, taikomas Europai, 
visiškai netinkąs Azijai. Norint 
nugalėti komunizmą Azijoje, 
reikią pakelti Azijos tautu ger
būvi. Prieita nuomones, kad su

Poniuškin nesmagiai dairėsi 
aplink ir jautėsi nejaukiai. Už
simindamas užsienio politiką, 
prezidentas paminėjo, kad di
dieji pavojai taikai praėję, sėk
mingai įgyvendinant Trumano 
doktriną, Marshallio planą ir 
Atlanto Paktą.

Pasaulis dar tebesidomi Mao-
Tse-tungo — komunistines Ki
nijos vyriausybes premjero — 
viešnage Maskvoje. Mao Tse-
tung pietaująs Maskvoje su Sta
linu — tai labai retai suteikia
ma privilegija, — o jo paly
dovas A. Mikojanas, vežiojąs 
ji i operą, i teatrą, po naujas 
Maskvoj atidarytas imones. Va
karu diplomatai jau daro savo

Japonija turinti būti pasirašytą 
artimoje ateity taikos sutartis. 
Ryšy su vasario men. 23 d. 
prasidėsiančiais rinkimais Ang
lijoje, konferencija buvo su- % 
trumpinta.

Iš visu Rusijos satelitiniu 
valstybių Vengrija išdriso la
biausiai itempti diplomatinius
santykius su JAV. Keturis kar
tus JAV nesėkmingai reikala
vo Vengrijos vyriausybę pa-
leisti iš kalėjimo amerikieti R. 
A. Vogeler, Tarptautines Tele- •
grafo ir Telefono Bendroves vi
ceprezidentą. Vengrai ji kalti
na šnipinėjimu. . JAV uždare 
Vengrijos konsulatus New Yor
ke ir CIevelande, kas taikos

išvadas, spręsdami kad toks metu labai retas atsitikimas, 
ilgas Mao Tse-tungo vizitas jau 
rodąs derybų nesklandumus.
Kaip žinoma, jis derasi del pa
keitimo 1945 m. pakto, kuri

Bet Vengrija- įžūliai atsikirto: 
joks spaudimas ir grasinimai 
nepakeisią ju stipraus nusista
tymo. Reikia neužmiršti, kad

reikalai yra: švietimas, kalba, Maskva buvo pasirašiusi su šiuo metu Vengrijos prezidentu 
vedybų aktai, teisingumo rei-. Chiango vyriausybe. Svarbiau- yra Emo Gero, tas pats NKVD

• • jr m 1 1 •• _ t • T •• • •
kalai, žemiu, kasyklų bei že
mes turtu nuosavybes reikalai.
5. Straipsniai, reikalingi per
tvarkymo. A. R.

chemikais
i Vokietiją ir parinktoje vietoje 
paskirs pasisiūliusiems specia
listams'pasimatymą — pasi
kalbėjimą. Tas atstovas betgi 
nespręs. Norintieji atvykti spe
cialistai turės kreiptis i firmos 
centrą, pateikdami visas žinias. 
Direkcija atsirinks kandidatus 
pati. Jiems atlyginimas busiąs 
paskirtas lygiai toks pat, kaip 
mokoma tokiems specialistams

Kažin ar neatsirastu ir iš lie-
tuviu, kas galėtu pretenduoti i 
toki darbą. Metalurgu ged ir 

• neatsirastu, bet chemikams tei-
šinus, firmos atstovąs nuvyks ketu išsiaiškinti reikalą.

šia, manoma, kad Mao Tse- auklėtinis, kuris Ispanijos civi- 
tungas reikalaująs visos Man- linio karo metu, tituluodamasis 
džiurijos ir Kinijos kontroles iš- Sovietu Sąjungos prekybiniu 
orinėje Mongolijoje, neskaitant, atstovu Barselonoje, ivykde 
žinoma, dideliu kreditu krašto žiauriausias žudynes bevalyda- 
atstatymui, geležinkeliu stoty- mas tarptautines brigadas, ku
bai ir industrijos pakėlimui, ris pasižymėjo vėliau Komin- 
Dar prieš vykdamas i Maskvą, temo organizavime Europoj ir 
Mao Tse-tungas buvo nustebin-: laikomas vienu iš kiečiausiu ir 
tas, kai paprašęs specialios pa
skolos geležinkeliu statybai te
gavo tik specialią 120. staty
bos ekspertu grupę. Sąryšy su 
tomis iklimpusiomis derybomis, 
kai kurie JAV tolimųjų Rytu 
ekspertai jau kelia balsus Vals
tybes Departamente, kad rei
kią išnaudoti susidariusią pa
dėti ir ar negera butu turėti sa
vo diplomatini atstovą Pekin-

ti Mao Tse-tungo vyriausybę

mas.

labiausiai užsispyrusiu raudo
nųjų vadu.

Sąryšy su Maskvos radio pa
skelbimu, kad vėl Įvesta mirties 
bausme krašto išdavikams ir

tautiniu respublikų, profsąjun-

mus, — reikia manyti, kad ir 
pačioj Rusijoj vėl gęli prasidėti 
dideli valymai. . bj—*

šelfus iš akerio.'

pasekti Tito pėdomis. Taigi, vėl — Albertos provincijoje vte- 
iškyla Kinijos komunistines vy- nas ūkininkas apsejęs 135 ake- 
riausybes' pripažinimo klausi- rius kviečiais gavo po 48 ku
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Gimtosios kalbos sargyboje
Kalba yra brangį žmogui bines mokyklos. Bet nedaug tai 

bet dar brangesne ji yra tautu1 padės, jeigu vaikai kasdieninę 
gyvenime. Ji skiria vieną nuo šnekamąją kalbą išmoks iš tė

vu jau apgadintą Tiesa, musu 
tremtis čia dar tokia jauna, 
ydos dar negausios, dideles 
demes lietuviškam gyvenimui 
dar nesudaro. Bet geriau iš

kitos, savuosius jungdama. Ji 
padeda išsaugoti tautas papro- 
cfas, tradicijas, išsaugoti tautai 
ir’pati žmogą kad nežutu sve
timųjų juroje.

* Nereikia priminti kiek lietu
viška kalba turėjo, reikšmes

pripažins net kielcvienas protin
gas svetimtautis. O iš žargoniš- 
ko mišinio ne vienas pasijuoks.

Ne vienam teko pastebėti 
svetimtauti, išgirdusi lietuviš
ka galūne anglišką žodi, su 
šypsena klausiant: "Ar tai lie

ptu viską?' Atrodo, maži daly
kėliai, bet jie mums kaupia di
delę skriaudą ateičiai.

Brangus ir gražus dalykai 
verti kovos. Kovojame už savo 
kraštą, jos žmogų, kovojame 
tuo pačiu ir už tėvu kalbą. Ko
vokime ir už jos groži. Musu 
pasididžiavimas, kad tokia ma
ža tauta kalba tokia gražia, tik 
jai vienai priklausančia, kalba. 
Ja gėrisi ir Svetimieji

Prisimena man vieno anglo

mubse buvo laikoma nusikal
timu, ar kovoje prieš Lietuvos

lain knygnešiui ir kaimo moti-

ges neišleido iš "savo ranku.

ga ir tuos tautos apaštalus, sa
vo.gyvenimą paaukojusius ant 
Lietuvos laisves aukuro.

Q koki vaidmenį’vaidina kal-

snnkti, Pamiršti kalbą suaugu
siems nėra lengva, bet pamirš
ti atskirus žbdžus, ju nevarto
jant ir pakeičiant svetimais, 
daug lengviau.

Mes netekome visko: savo 
krašto, namu, daugelis net ar
timųjų nustojo; bet išsinešeme 
vieną brangiausią dalyką —

musu kalba butu taip skambi. 
Kad mano vaikai taip gražiai 
galėtu kalbėti angliškai, kaip tu 
lietuviškai". Išdidumu sulieps- 
noji ir pagalvoji: "Kodėl musu 
Lietuva tokia mažyte, kad nie-

Ja mes jaučiame, per ją kla
jojome sapnuos po sunaikinto 
krašto, kapinyną, šaukdami

doti jos dideliu turtu — kalba? ’ 
Ištiktųjų, ar gali būti kita lanks
tesne kalba už lietuvišką? Ar 
ne del to niekur nerasim tokiu 
skambiu ir taip širdį tveriančiu 
dainų?

Negadinkime, ir svetimos kal
bos, nes kažin ar ambicingasVU . KupiliyilCJ, SOUK-ClCuIU j

butine kova uz krašto laisvę, vardais' savuosius, jos žodžiais anglas* išgirdęs iškreipiant jo 
ją ir partizano šaukimas maldoj .stiprinamą nematomą kalbos žodi, širdy .neįsižeis Ir 

pasiekia tolimojo pasaulio au-: Sibiro broli ar suvargusi parti- tas Yiskas pateisinama. Ge- 
zaną. t kažin ar jie mums ne- riau tarp Pastatykime tvirtąsf ir Sibire mirštančiųjų skaičiai 

išryškėja. Pasiskleidusiu po vi- 
są pasauli lietuviu rankose

cie drąsiai ir laisvai gedi skelb
ti; pavergėjų — okupantu smur
tą.- Jie tai pasmerkia savųjų 
tarpe, i svetimuosius prabyla ju 
kalba ar kovpją.. su plunksna

- Stato kalba reikalavimu ir 
<nums svetimuose kraštuose. 
Bet nedaug: nepamiršti jos ir 
išraikyti tokią, kokią išsinešė- 
<nę -iš lietuvišku sodybų mo
kyklų, iš visos mažytes Lietu
vos. Išlaikyti kalbą kuriai mu
su mokslo žmones: negailėjo 
paaukoti gyvenimo, apvalyda
mi- ją. nuo visokiu "izmu, ją 
praturtindami, bei iškovodami 
atatinkamą vietą kalbu pasau
lyje.

Šiandien betgi' su liūdesiu 
reikia pripažinti, kad net musu 
jaunos tremties kalboj pradeda 
atsirasti piktžolių, apie kuriu 
pasekmes, deja, nepagalvoja
me. Svetimi žodžiai pakeičia 
savuosius pridedant jiems lie
tuvišką galūnę. Atsiranda kas-

sais ir galvoji: ar galima ste
bėtis iš musu pirmtakunu, ku
rie čia gyvena 20 ar daugiau 
metu? Ne vienas vertas didelio 
pasigėrėjimo, nes dažnas ne tik 
pats nepamiršo grąžos lietu
viškos kalbos, bet ir savo val
ktis jos išmokė. Q jie dažniau
siai buvo bemoksliai sodžiaus 
vaikai. Ir-ne vieną dar visai 
Jauną tremtini šiandien sutik
sim, kuris su savo "kabeliais 
ar. trubeliais", "sopom", "klyne- 
riads", "tavernom", "tikėtais" ar 
"Kvoteriais", jei seno’ lietuvio 
išeivio nepralenkia, tai bent 
susilygina. Ko mes gedėsime 
reikalauti iš tu, kurie būdami 
valkais lanko angliškas mo-

taetai po metu lietuviška kai- 
tJft paliks antraeile,' jei jie šian
dien iš tėvu girdi Jau apžalotą

iriam krašte kcdbbs atžvilgiu

artu laiku lietuves motinos su

gą atliko ymblhgaL Ar atliks

etvljoje? Ji yra daug lengves
nė, negu tada bdvd. šiandien

mes taip lengvai žaidžiame tau-1 kcdix? k ia naudokimės 
tos turtu, už ką jie mirti pas!- Į reikalinga, bet nei vieno 
ruošę. Kaip pasirodysime savo' žodžio 1 namu ar lietu- 
krastui tada, kai atsivers keliai' višku susiburimu savąją kalbą, 
atgal? Ar atleis mums žeme už Tik tokiu atve’u mes islaiky-

__ I »_ '______ ____________________________ę .

kalbininku Lietuva šiuo metu kaip didžiausi turtą gimtajai že-

palikę tevyneje.orba kurs nors

Argentina beabejo yra vie
nas iš pasaulio kraštu, galin
čiu priimti didžiausius imigran
tu skaičius. Tai skystai gyve
namas dar neišnaudotas dau
gelio galimybių kraštas. Dabar
tine D. Perono valdžia yra už
simojusi krašto ūkini gyvenimą 
labai pagyvinti, bet tam neuž
tenka darbo jėgos. Tad valdžia 
pradėjo kreipti didelio dėme
sio i imigraciją ir Peronas Imi
gracijos Departamento direkto
rių yra paskyręs vieną iš arti
miausiu savo bendradarbiu — 
pulk. Gonzalez. Prieš kuri lai
ką vienas iš Argentinos laik
raščiu išspausdino su pulk, darbininkais, reikalingais pla- 
Gonzalez pasikalbėjimą, ku
riame aiškiai išdėstytas vyriau
sybes nusistatymas imigracijos 
reikalu.

Pasikalbėjimo metu pulk. G. 
nurodė, kad imigracija i Ar
gentiną buvusi sumažėjusi 
ypač 1936-1943 m. laikotarpy. 
Tada, mat pasaulio valstybes, 
besiruošdamas karui arba jau 
kariaudamos, buvusios reika
lingos žmonių ir ju nenorėju
sios išleisti iš savo krašto. Tuo 
tarpu Argentinai imigrantai 
buvę visada pageidaujami, o 
ypač dabar, kai prezidentas 
Peronas pradėjęs vykdyti ūki
nius penkmečius. Dideliems už
simojimams reikią daug naujos 
darbo jėgos. Kad šiuo metu i 
Argentiną kas menesi atvyks
tą po 15.000 imigrantu, tai dar

darbo sutartimis, sudarytomis 
su valdžios komisijomis, važi
nėjančiomis po Europą darbo 
jėgos rinkti. Kiti daugiausia esą 
giminiu atsikviečieftni žmones, 
kurie karo metu praradę nor
malaus gyvenimo galimybes 
Europoje. Jie veržte veržiąs!, 
skubą, vis galvodami, kad 
kiekvienas išplaukiąs laivas 
esanti paskutine galimybe pa
sitraukti iš pavojingos vietos.

Planingas imigrantu verbavi
mas esąs paremtas penkmečio 
plano reikalavimais ir komisi
jos sutartis darančios su tam 
tikru rušiu specialistais bei

tis, kad viena krašto sostine 
Buenos Aires sutalpinanti be
veik trečdali visu krašto gyven
toju, esanti akyvedzdžiai ne
normali. (Pastebėtina, kad Ar
gentina turi 17 mil. gyventoju, 
o Buenos Aires 4.700.000). Del 
to tai iš nąujuju imigrantu vos 
20 procentu teleidžiama apsi
gyventi didžiuosiuose miestuo
se — Buenos Aires, Rosario ir 
Bahfa Blanca, o 80 nuošimčiu 
turi kurtis žemes ūkyje ir mies- ] 
teliuose.

Imigrantu verbavimo techni
ką pulk. Gonzalec nupasakojo 
šitaip. Argentina sudariusi imi
gracinę sutarti su Italija, tad 
ten veikianti speciali komisija 
ir iš ten pirmiausia imigrantai 
verbuojami. Panaši sutartis ne
trukus įsigaliosianti su Ispani
ja, kur taip pat tuojaus pradė
sianti veikti speciali komisija, 
kuri betgi busianti subordinuo
ta Romos komisijai. Ši laikoma 
vyriausia visoje Europoje, kur 
jau veikią keletas skrajojan
čiu komisijų.

I klausimą ar imigrantus at
renkant vadovaujamasi kokiais 
rasiniais ju privalumais, Gon
zalez atsake neigiamai, Argen
tina esąs laisvas kraštas ir atvi
ras visiems, kas nori atvykti, 
kas yra sveikas fiziškai bei mo
rališkai ir turi noro dirbti. Pir
menybių esą teikiama šeimoms 
bet ne viengungiam^ nes esą 
planuojama imigrantus įkurti 
kompaktinėmis masėmis, kai
mais su savais amatininkais, 
dvasininkais, gydytojais, vais
tininkais irti.

giau kaip 10 milijonu imigran-

Prisiminus tremtinius Europo
je, pulk. Gonzalez pareiškė, kad 
vyriausybe juos labai atjau
čianti ir sudariusi su IRO del 
ju atvykimo specialią sutarti. 
Deja, i šitų imigrantu tarpą įsi
skverbę nepageidaujamo ele
mento, del kurio tekę laikinai 
šitų imigrantu įsileidimą sulai
kyti. Tačiau busią ieškoma 
nauju keliu. Argentinos valdžia 
šiems nelaimingiems žmonėms 
jaučianti dideliu simpatijų, juo 
labiau, kad ju tarpe daug esą 
kilusiu iš kraštu, kuriu gyve
nimo sąlygos primenančios kai- 
kuriu Argentinos sričių gyve
nimą.

Imigracija i Argentiną nebu
sianti aprėžta. Jos didumas pri-

nui Įgyvendinti. Pirmenybes 
esq teikiamos:

1. Technikams, inžinieriams ir 
kvalifikuotiems darbininkams, 
nes planas numato pastatyti 
visą eilę elektros jėgainių, ke
liu, aerodromu, viešųjų pastatu 
— mokyklų, ligoniniu, ir įvai
rios rūšies imoniu.

2. Ūkininkams plačia žodžo 
prasme. Ypatingu simpatijų 
mes turime kaip tik jiems. Jiems 
teikiamos visos pirmenybes, o 
jiems priimti bei įkurdinti yra 
paruoštas atskiras planas.

Esą, neužtenka, kad žmones 
atvyktu ir butu palikti likimo 
valiai Reikią sudaryti sąlygas, 
kad jie tikrai galėtu Įsikurti že
mes ūkyje. I Rio Negro ir Rio 
Colorado esą išsiųstos komisi
jos, turinčios ištirti derlingus že
mes plotus bei ju eksploatavi
mo galimybes. Esą, numatyta, 
kad atvykę imigrantai gausią 
ne tik žemes, bet ir ūkio padar
gus ir jau pastatytus ir įreng
tus gyvenamuosius namus, kad 
nuo pat pirmos atvykimo die
nos jau galėtu pradėti dirbti. 
Gyvenimo sąlygos turi būti su
darytos geros, nes kitaip ne
galima busią užtvenkti nuolati
nes žmonių sroves iš žemes

mojimu vaisius. Penkmečio 
plano imigracijos užsimojimu 
vykdymui esą dar tebesiruo- 
šiama. Kad jau dabar paly
ginus daug atvykstą, esąs vai
sius ne Argentinos valdžios pa
stangų imigrantus privilioti, bet 
imigrantai patys plaukią, ver
žiąs!, nes savo kraštuose neturi 
pakankamu pragyvenimo gali
mybių. Iš aujuju imigrantu

atvykstą su ^ukio i miestus. Dabartine pade-

laivu jiems pervežti. Šiais me
tais laivu busią dar mažiau, 
nes daugelis busią panaudoti 
Šventųjų Metu maldininku ke
lionėms i Romą Už tai per tuos 
metus busią daugiau pasiruoš
ta viduje — statyboje, dirvos 
parupinimo darbe ir ateiviu 
įkurdinimui. Per ateinančius 10 
metu i Argentiną manoma at- ’ 
gabenti apie 4 ar 5 milijonai 
imigrantu.

Iš šio pareiškimo galime da
ryti aiškią išvadą, kad tremti
niams iš Europos i Argentiną 
šiais metais durys tikrai neat
sidarys plačiai. Gales vykti ti- 
tai tie, kurie bus pakviesti arti
mųjų, bet vyriausybe šiuo rei
kalu' jokios akcijos neves.

šitokiu kaimu kūrimas nesuda
rys pavojingu svetimšaliu ždi- 
niu Argentinos širdyje, Gonza-

— Jokiu budu. Musu kraštas

jegumą... Nesibijokite. Juk

— Lietuviai patekę i Austra
liją iš tremties vieni džiaugiasi, 
kiti labai skundžiasi gyvenimo 
sąlygomis. Ypač visus vargina 
2 metu darbo sutartis. Pagal 
oficialius duomenis Australijo
je yra vos 873 bedarb 
vu vietų

Kur eis antroji XX amžiaus puse ?
Nauju metu pradžioje šveicaru dienraštis "Die Tat' Įdėjo pasi

kalbėjimą su įvairiomis pasaulio garsenybėmis: kaip jos vaiz
duojasi XX amžiaus pusę.

A. EINŠTEINAS, mokslininkas, komunistu simpatikas, mano, 
kad mokslas davė tokius ginklus, nuo kuriu naikinamosios galy
bes negali apsisaugoti ne vienas žemes kampelis. Vienintelis 
išsigelbėjimas — sudaryti vieną pasaulio valdžią. Kitaip žmo
nijos sunaikinimas neišvengiamas.

Werner HEISENBERG, profesorius, fizikas, mano, kad artimoje 
ateityje atomine energija busianti panaudota laivams varyti. 
Medicinoje ji busianti pritaikyta ypačiai vėžiui gydyti. Ji daug 
kur pakeisianti elektrą. 2moniu dvasia del to nedaug pasikei- 
sianti. Tiesa, žmones tiki, kad tokie atradimai padarysią per
versmus. Bet to nebusią Ir reikią norėti, kad žmones atsisakytu 
nuo perversmu ir revoliucijų laukimo ir įprastu derintis prie esa
mos padėties. Jis manąs, kad žmones pastarąja linkme ir pa
suksią.

D. LILIENTALIS, buv. JAV atomines komisijos pirmininkas, mi
ni taip pat atominę energiją, kuri artimiausiais dešimtmečiais 
pakeisianti gyvenimą iš pagrindu ir net gyvenmo sąvoką. Tik 
esą svarbu, kad atomines energijos atnešti perversmai nepanai
kintu žmogaus individualines laisves.

A. TOYNBEE, britu profesorius, istorikas, paklaustas, ką gal
voja apie Rusiją, pareiškė:

Rusija yra draskoma savo dvilypes dvasios. Jos nuosava

Šitai žinoma visiems. Mažiau žinoma, kad technologines pa
žangos dėka žemes kamuolys virto tik sviediniu, kuriame neįma
noma išlaikyti tautu suverenumą. Didžioji prievarta, kurios mes 
turime laukti, bus vieninteles pasaulio valstybes gimdymo 
skausmai. JV ūkine krize bus tam signalas. Dabar, yra dvi koa
licijos, ir vienos pasaulio valstybes gimdymo skausmai gali būti 
tokie dideli, kad ta Pasaulio Valstybe begimdama gali žūti".

T. NERMAN, švedu žurnalistas, politikas, buv. komunistas, 
dabar socialdemokratas, kovojęs prieš Hitlerį ir Staliną, dabar 
taip samprotauja:

Baltųjų tautu pirmavimas baigtas. Atgimė spalvotųjų tau
tu sąmone būti politiškai ir ūkiškai nepriklausomoms. Jos 
bus svarbiausi istorijos veiksniai Jos supramonins savo' 
kraštus, kaip tam pradžią jau padare Rusija. Ju pažanga 
reikšis smarkesniu tempu, baisiom nacionalistinėm formom 
ir diktatūriniais režimais. Prasidės adatinio brutalumo re
nesansas, kuris prasivers didžiuliais karais rytuose. Jei 
vakarai nepajėgs susijungti ir sudaryti pylimo prieš Aziją, 
Europa bus užlieta aziatu bangos, ir europinis gyvenimo 
lygis smuks ilgi adatinio.

G. GIANNINI, "Uomo Qualunque" sąjūdžio Italijoje steigėjas, 
mano, kad praeity I-jo pasaulinio karo kaltininkas buvusi nesu
jungta Europa, kurioje "tautines valstybes buvo per mažos, kad 
galėtu būti didžiosiomis arba per dideles būti mažosiomis, ir del 
to negalėjusios sugyventi, siekdamos pirmavimo.

A. MALRAUX, rašytojo, buvusio komunisto, de Gaulle pro
pagandos šefo skelbiamas tragiškas, optimizmas:

bet iš to mes nieko nepasimokem, nebent mirusios kultūros

■ mirtis joms ateina bemiegant Kai kultūra

jusiu vakaru, ji turėjo atsitraukti nuo savosios dvasios ir

Klausiamas apie britu imperijos likimą, Toynbee pareiškė: im
perija susiaurės, pasirinkusi iš dvieju blogybių mažesniąją. Ne
išliks ne Šveicarija neutrali, nes tas neutralumas bus beprasmis.

W. LEWIS, britu moderniojo meno atstovas, sykiu politikas 
filosofas, pareiškė: , '

Jus klausiate mane, kokia artimiausiais dešimtmečiais europi
nes ar bent vakarietines visuomenes ateitis. Viena tikra, kad 
ateitis kupina prievartos. Matome mažą koridorių (primenanti 
Lenkijos koridorių) ■— tai koridorius is vakaru Vokietijos i Ber-

apvaldė japonus ir organizuoja ju karines pajėgas Aliaskoje.

Mes galime išsigelbėti Jungtines Europos Valstybes sudary
dami. Bet kapitalistinio ūkio formos, kokios buvo prieš 1914 m., 
neatgis. Reikia valstybes planuojamo ūkio. Tas, žinoma, gresia 
asmens laisvei. Socialiniu atžvilgiu technikos dėka pramones 
darbininkas neteks savo pirmykštes reikšmes ir pramones dar
bininkija “nustos buvusi socialiniu veiksniu. Mene žmogaus 
nuasmeninimas ir sumasinimas, kuris bus besiplėtojančio so
cialinio gyvenimo paseka, jau dabar reiškiasi. Tai vengimas 
vaizduoti žmogaus sąmonę, aktyvumą ir pamėgimas pasąmo- 
nio ir Jormaliniu eksperimentu; nuovargis ir defetizmas vietoj 
leoves del žmonijos- laimėtu požeiju; ieškojimas išganymo pri
mityvume (negruos ir rytuos), pasyviame religingume. Tikėji
mas žmogum dingęs. Po šio pasyvaus defetizmo, kuris Hitlerio 
metais tylėjo ir kuris šiandien atsisako aiškiai apsispręsti už 
rytus ar už vakarus, o faktiškai tuo nepasisakymu pasisako už 
rytus, kuriuose jis randa jėgos, priverčiančios silpnuosius pa
klusti, — po tokio defetizmo eina valstybes diriguojamos kultū
ros etapas, kaip tai buvo Hitlerio laikais, kaip tai yra Stalino 
valstybėje, t.y. nelaisvos ir žemesnes kultūros etapas. Blogiau
sia, kad valstybes prievartos priemonėm ir geležinėm uždangom 
gali būti išauklėtas jaunimas, turis jėgos ir noru, bet be žmoniš
kumo jausmo, kuris vienas tegali kurti kultūrą. Esu pesimistas 
artimiesiems 50 metu. Po to optimistas, nes didesnei priespaudoj 
pakils žmogus. Tai atsitiko Hitlerio okupuotuose kraštuose. Gy
vosios tautos jėgos pasireiškė ir išgelbėjo musu tikėjimą žmo
gum. Tai dar kartą ivyks ir juo veikiau, jei tik mes vietoj vals
tybinio izoliacionizmo paremsime vakarietini Europos intema-

turos miršta
praranda valią jos niekas nebeišgelbes.

De Gaulle sąjūdis iškilo, kad pasireikštu greta kryžiaus karu ir 
katedrų šimtmečiu. Ir Marshallio planas nieko negelbes tiems, 
kurie yra sulaužyti. Reikia atsiremti tais, kuriu energija nepa
laužta. Prancūzija ir Europa privalo ne gydytoju, bet kryžiaus 
karu riteriu. Lemiamoj valandoj vakarai ir musu draugai anapus 
Atlanto gali pasikliauti tik šiais pastaraisiais, kurie savo nulauž
tą kardą ne i dirbtuves sius taisyti, bet kausis nors tik ir su 
kardo rankena, neklausdami, ar pagalba ateis, ar ji ateis per 
vėlai. Kausis, pus trimitus, kaip praeities herojus Rolandas.

Ch. DIOR, i klausimą apie kūrybinę ateiti XX amžiaus pusė
je, pareiškė, kad 3 didžiausi musu civilizacijos pavojai dvasiškai 
jau yra praėję, atgyventi, nemadingi — atomine bomba, naudin
gumo religija, moters emancipacija. Atomine bomba? Ar jums 
neatrodo, kad ji išėjo iš mados? Kuri forma šiandien dar dristu 
siūlyti Bikini maudymosi kostiumą? Tkslingumas po I-jo pa
saulinio karo buvo mada: gaminti tik kas tikslinga, naudinga, 
praktiška, daiktiška. Del to moteris turėjo mokėti lenktyniauti, 
motociklu važiuoti, iš einančio autobuso iššokti. Šiandien filoso
fija pažino, kad tas tikslingumas yra visai betikslis. Šiandien 
norim pabėgt nuo kasdienybes, nuo praktiškumo. Norim but 
užburti, nustebinti ir nekasdieniškume pasilikti. Moters eman
cipacija buvo didžiausia grėsmė. Tai buvo moters numoterini-. 
mas. Lygybe su vyrais? Šitas pakvaišimas šiandien jau iš- 
dulksta. Moteris pažino, kad jai svetimas yra "lygiateisišku
mas", bet kad ji pašaukta valdyti savo moteriškumu. Lygybe

but buvęs, jei i ji but buvusi ivesta moters emancipacija. Bet 
tai jau išgyventa.

Visos šios pąžiuros atskleidžia vakarietines dvasios nusitei
kimus, kurie neabejotinai veiks antrąją XX amžiaus pusę:

1. Suvokimas, kad artinasi iš rytu invazija, artinasi sotaus ir / 
patogaus gyvenimo galas, kelia baimę ir norą atitolinti katast-

2. Tačiau šis vakarietinis šauksmas yra šaukiamas žmonių.
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Š.m. sausio men. sukanka 
lygiai 10 metu nuo to laiko, kad 
senųjų Vilniaus universiteto ro
mu auditorijose šeimininko tei

ba. Šia proga kad ir trumpai 
peržvelkime ilgą ir garbingą 
Vilniaus universiteto istoriją, 
siekiančią net XVI amžių, 

įdomus tai buvo amžius.
Tiesa, politiškai Lietuva žymiai 
nusilpo. Kultūrinėje betgi srityje 
pastebime tada dideli gyvumą. 
Tame amžiuje išėjo 3 Lietuvos 
statuto laidos. Tokio tobulo 
aniems laikams teises kodekso 
galėjo mums pavydėti kaimy
nai. Tame pert amžiuje pasiro
dė pirmosios lietuviškos kny
gos. Auganti humanizmo kultū
ros itaka reiškėsi lotyniškais 
Mykolo Lietuvio ir kitu raštais. 
Vilnius, Žygimanto Augusto 
išpuoštas dailiais renesansi
niais rūmais ir apdovanotas 
turtinga biblioteka, darosi ir iši 
ore vakarietiškas miestets. San
tykiai su vakarais tamprejo 
ypač del gausaus musu jauni
mo būrio, vykstančio ten studi
juoti. Iš ju tarpo iškildavo ir di
delio mokslo vyru, kuriais Lie
tuva galėjo pagristai džiaugtis. 
Antai, kpi Prusu kunigaikštis 
steige Karaliaučiaus- universite
tą, jis negalėjo apsieiti be Di
džiosios Lietuvos žmonių pa
galbos: Stanislovas Rapolionis 
ir Abraomas Kulvietis buvo žy
miausi naujojo universiteto pro
fesoriai.

Lietuvos kultūrai sparčiai 
kylant, aktualejo reikalas turė
ti ir savo aukštąją mokyklą. 
To ir Lietuvos bajorai seime rei
kalavo.

1569 m. Vilniaus vyskupas 
Protasevičius pasikvietė Lietu
von jėzuitus kovai su beisiga- 
linčiu protestantizmu. Jaunas ir 
energingas jėzuitu ordinas, vi
soje Europoje stengėsi paimti i 
savo rankas švietimą. Ir taip

Lietuvoje sutapo su musu bajo
rijos noru turėti savame krašte 
lotynišku mokyklų. Jėzuitai tuoj 
atvykę isteige Vilniuje kolegi
ją. 1578. VII. 7 d. Steponas Ba
toras savo dekretu leido jiems 
steigti akademiją, o popiežius 
Grigalius XIII 1578. X. 29 d. sa

t

Vilniaus universitetas amžių bėgy
vo bule ją patvirtino. Kaip ji bu
vo reikalinga, rodo kad ir tas 
faktas: 1579 m. jau įsirašė 600 
studentu ir po dešimties metu 
jau net 800. Akademija buvo 
žinoma ir už Lietuvos ribų: jos 
studentu tarpe galima buvo 
rasti ir iš užsienio atvykusiu. 
Ir taip Vilnius įsijungė Europos 
universitetiniu miestu šeimon.

Akademija turėjo nemaža 
žymiu profesorių — ir užsienio 
ir vietos žmonių. Iš pastarųjų 
mums ypač svarbus buvo kau
nietis Albertas Vijūkas Kojela
vičius (1609-^1677), rimto Lietu
vos istorijos veikalo autorius ir 
rytu aukštaitis Konstantinas 
Sirvydas (1579—1631), išleidęs 
pirmąjį lietuviu kalbos žodyną 
ir labai gražia kalba išspaus
dinęs dvi knygas pamokslu.

Akademija turėjo du fakul
tetu: filosofijos ir teologijos. 1641 
m. jėzuitai išrūpino leidimą 
steigti dar teises ir medicinos 
fakultetus, kad turėtu pilną uni
versitetą. Teisiu fakultetas bu
vo įsteigtas, bet menkai tegy
vavo, d medicinos fakultetas 
jėzuitu taip ir nebebuvo įsteig
tas. Dėstomoji kalba akademi
joj buvo lotynu, kaip tada ir 
visur Europoje.

Vilniaus akademija suaugo 
su Lietuva, išgyvendama tas 
pačias jos likimo šviesiąsias ir 
tamsiąsias dienas. Didžiosios 
16 - 17 amž. krašto nelaimes 
skaudžiai paliete ir akademiją. 
Rusai, 1655—1660 m. žiauriai 
nusiaubę Vilnių, plėšė ir aka
demiją, grjove jos rumus. Aka
demijai sunku buvo beatsigau- 
ti, nes atsiliepe ir bendras 
krašto kulturihis nuopuolis, 
ypač pasireiškęs XVIII amž. vi
siškos valstybines anarchijos 
laikais. Bet tada iškilo patriotu 
pastangos gelbėti' begriūvan
čią jungtinę Lietuvos ir Lenki
jos valstybę, ypač kai pirmasis 
valstybes padalinimas 1772 m. 
suskambo kaip didžiulio pavo
jaus Įspėjamasis signalas. Su
sirūpinta reformuoti ir švietimą. 
Jam statomi tikslai išauklėti ge

rą ir jautru valstybes reikalams 
pilieti patriotą, kuriu taip truko 
anais visuomeninio ir morali
nio pakrikimo laikais. 1773 m. 
popiežiui uždarius jėzuitu or
diną, valstybe galėjo paimti 
švietimą i savo rankas. Buvo 
įsteigta vad. Tautines Edukaci 
jos Komisija, kuri paėmė savo 
priežiuron mokyklas, o taip 
pat ir buv. jėzuitu turtus (tiesa, 
ju daug ir išgrobstyta) mokyk
loms išlaikyti. Tai buvo, gali
ma sakyti, pirmoji švietimo mi
nisterija Europoje.

1781 m. toji komisija ir senąją 
Vilniaus akademiją. Ji buvo 
pavadinta 'Vyriausiąja Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystes 
Mokykla ir turėjo 2 skyrius: mo
ralini ir fizini. Akademijos prie
žiūrai buvo 'pavestos krašto 
mokyklos. Nors ir reformuota, 
akademija neistenge pilnai atsi
gauti, nes kliudė neramus vals
tybes žuvimo ir kovu del nepri
klausomybes laikai.

XIX amž. gyvenimas aprimo 
ir davė geresnes sąlygas kul
tūros darbui, juoba kad ir rusu 
valdžia (1801. m. caro sostan 
sėdo liberaliai išauklėtas Alek
sandras I) bent iš pradžių ma
žai kišosi i krašto švietimo rei-

Centre universitetines šv Jono bažnyčios bokštasVilniaus vaizdas

kalus ir nekliudė vietos žmo
nėms juos tvarkyti. 1803 m. ca- 

toriškojo Universiteto patvirtini
mo aktą, o 1804 m. jo statutą. 
Plačią autonomiją gavęs, Vil
niaus universitetas netruko 
gražiai išaugti ir greitai pasie
kė savo klestėjimo viršūnę, vir
šydamas moksliniu lygiu kitus 
Rusijos ir prilygdamos geres
niuosius Vakaru universitetus. 
Visi 4 jo fakultetai (literatūros ir 
laisvųjų menu, politiniu ir mo
raliniu mokslu, matematikos — 
fizikos, medicinos) turejb daug 
žymiu profesorių, kurie butu 
galėję būti neviono universiteto

Vilniaus universiteto reikšme 
Lietuvos kultūrai XIX amž. pra
džioje buvo labai didele, todėl 
vėlesnieji musu istorikai tuos 
laikus ir pavadino Vilniaus uni
versiteto gadyne. Universiteto 
kultūriniame poveikyje Vilniu
je išaugo lituanistinis mokslas. 
Deja, lietuviu kalbos bei rašti
jos tyrinėjimu, o juoba ugdy
mu, Vilniaus universitetas ne
susidomėjo, kaip butu dereję 
Lietuvos kultūros židiniui. Len
kiška patriotine dvasia ji pati 
vis labiau pagavo. Vis dėlto,

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

JO meta lietuviškojo Vilniaus universiteto sukaktuviu proga

universiteto statutą. Deja, jo te-

tos. Tamstos buvo ir kulturioto 
darbo dienos. Valdančiosios 
ponu rases teorijos skelbėjai 
savo pavergtose tautose leno

auklejo visą eilę musu žymiu 
rašytoju ir patriotu, k.a. S. Sta
nevičių, S. Daukantą, M. Va
lančiu ir kt

Vilniaus universitetui neilgai 
tebuvo lemta gyvuoti. Visoje 
Europoje, Napoleoną galutinai 
nugalėjus; eme vyrauti reakci
jos dvasia, kurios didysis rams
tis buvo Rusija. I universitetus, 
kaip i liberalios minties židi
nius imta skersakiuoti. Prasidė
jo ju varžymai. Ratingoji rusu 
valdžia eme spausti Vilniaus 
universitetą, kaip nepalankios 
rusams dvasios lizdą. Supran
tama todėl, kad numalšinus 
1831 m. sukilimą, Vilniaus uni
versitetas buvo viena iš pirmų
jų auku, kurias paliete rusu re
presijos. 1832.* V. 1 dienos ca
ro "ukazas' — įsakymas ji už
dare. Liko dar teologijos ir me
dicinos fakultetai, perorganizuo
ti i atatinkamas akademijas, 
bet po dešimties metu Vilnius 
ir ju neteko. Taip liko Lietuva 
be savos aukštosios mokyklos.

Atgavus nepriklausomybę, 
vienas iš pirmųjų rūpesčiu bu
vo savojo universiteto steigi
mas. Jau 1918. XII. 5 d. Valsty
bes Taryba jorieme Vilniaus 

lenku okupacija. Vilnius gavo 
lenkišką Stepono Batoro vardo 
universitetą, o lietuviai savąjį 
turėjo organizuoti Kaune.

1939 m. rudeni, Vilnius grižo 
Lietuvai. Pagaliau ir Vilniaus 
lietuviškojo universiteto klausi
mas galėjo būti teigiamai išr 
spręstas. Perėmus universiteto 
patalpas ir inventorių, pirmai 
pradžiai nutarta perkelti iš Kau
no humanitariniu mokslu ir tei
ses fakultetus. 1940 m. sausio 
15 d. buvo išrinktas rektorius 
(prof. M. Biržiška) ir pradėtas 
pirmasis lietuviškojo Vilniaus 
universiteto semestras. Dėstyto
jai ir studen*cd su pakelta nuo
taika rinkosi kad ir menkai ap
kūrenamose aną pažymėtinai 
šaltą žiemą senose auditorijose, 
jausdamies gaubiami keliu 
šimtmečiu Lietuvos kultūros ži
dinio dvasios. Nukėlus Vilniun 
dar matematikos — gamtos m. 
fakultetą, o teises fakulteto 
ekonomikos skyrių perorgani
zavus savarankišku ekonomi
niu mokslu fakultetu, Vilniaus 
universitetas 1940 m. rudens 
semestrą pradėjo jau su 4 fa
kultetais. 1942 m. prisidėjo dar 
medicinos ir mišku mokslu fa
kultetai, ir taip universitetas 
turėjo 6 fakultetus.

Pirmojo bolševikmečio, skau
džiai palietusio visą Lietuvos 
gyvenimą, laikais ir Vilniaus 
universitetas susilaukę daug 
sunkumu. Nemaža senojo per
sonalo nariu buvo atleisti. Bu
vo ivestas jyivalomas vad. 
marksizmo - leninizmo kursas. 
Apskritai visas akademinis gy
venimas buvo itaringai stebi
mas ir vis labiau slegiamas. 
Vis dėlto, nespėta: išliko dar

teto branduolys, išliko nepa
laužta, nors ir žalojama, lietu
viško universiteto dvasia.

1941 m. kilus rusu vokiečiu 
karui, bolševikai buvo privers
ti bėgti iš Lietuvos. Savaran
kiško valdymosi viltys ir naujo 

karo pramonei negaminanti ir 
tik palaikanti pavojingą vokie
čiams tautinio savarankiškumo 
minti inteligentija, buvo obl

rejo išnykti. Tad nespėjus su
kliudyti Lietuvos universitetams 
1941 m. pradėti darbą, vokie
čiu okupacine administracija 
tik ir lauke progos juos susiau
rinti ar ir visai uždaryti, ypač 
kad jaute universitetus esant

taikos židiniais. Pagaliau 'grie
bėsi ir smurto. įsiutusi, kad Lie- 

sisake stoti i vad. SS karo da
linius, kuriuos vokiečiams buvo 
pavykę suorganizuoti beveik 
visuose ju okupuotuose kraš
tuose, keršydama už tai ir norė
dama teroru palaužti atspariu 
tautą, vokiečiu okupacine val- 

stovyklas daug jaunimo ir se
nesniu visuomenininku, o taip 

mokyklas. Vilniaus studentai 
1943 m. kovo 17 d. rytų rado 
prie universiteto daru, kuriu iš

iuotus vokiečiu sargybinius. Ta 
proga vokiečiu ir paplešikauta: 
buvo išvogta ne tik kai kurte 
vertingi aparatai, bet net staP 
tieses, sieniniai laikrodžiai, lan
gu uždangos, geresni baldai ir

Nors mokomasis darbas ir 
buvo uždraustas, bet universi
tetas slaptai ji pagal išgales ir 
toliau vare: vykdė egzaminus, 
dažnai net ir paskaitas, o taip '

rint įsakmaus draudimo, uni 
versiteto baigimo ir moksliniu 
laipsniu diplomus. .
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Dabartinę Vilh i aus universi
teto padėti galime nujausti, bei 
tiksliu žinių apie darbą ir gy- 

nepraleidžia.

Laisve įpareigoja
J. Kuzmickis

Yra žmonių, ištraukian
čiu iš uolos ar smėlio 
auksą” — V. Hugo.

Tremties gyvenimas dažnai 
panašus i audringus vandeny
nus. Pradžioje gaivališkas no
ras gyventi, dirbti, laimėti, ta
rytum kylanti banga, auga, di
dėja; savu metu pasiekia di
dingą viršūnę; paskum atplus- 
tančios naujos bangos pradeda 
drumsti vandenis, grumtis tarp 
savęs ir nuvainikuoja didingos 
bangos purslų vainiką.

Tevyneje gi likę — tartum 
vandens gelmes: stiprus spau
dimas iš visu pusiu, menkes- 

akcijai. Vakarai tenkinasi baimes šauksmais ir plasteriais 
skaudamose vietose. Atskiri balsai ir atskiru sąjūdžiu pastan
gos atgaivinti valią gyventi nuleidžiama negirdomis, nes kliudo 
sočiųjų patogumams.

3. Šauksmai vienytis ir gintis labai nevaisingi, nes norint 
susivienyti reikia atsisakyti kai kuriu savo interesu, reikia kai ku
riuos savo interesus aukoti bendrajam labui. Bet aukotis praktiš
kai niekas nenori, nepajėgia ir tik reikalauja, kad kiti, ypač 
mažieji, aukotųsi.

4. Iš čia prasiveržia neofašistiniai, neonaciniai ar probolše- 
vikiniai balsai prieš mažąsias valstybes. Briedžiai del bendros 
"ramybes” nori zuikius vilkams išmesti.

5. Europoj ir Amerikoj užsiliuliuojama naiviu įsitikinimu, kad, 
saugok Dieve, nereikia sovietu iš šalies liesti, nes sovietine prie
spauda pažadins pavergtuosius sukilti ir išsivaduoti. Šitoji ap
gaulinga iliuzija yra labai patogi vakaru žmogui, ieškančiam ra
mybes, patogumu ir "taikos". (Taika dabar kitaip suprantama 
nei anksčiau; taika, virtusi stabu, dabar suprantama kaip mano 
šiltas patalas ir mano rafinuoto skonio stalas). *

Kas nori gelbėti Europą, turi visu pirma nutraukti skraistę 
šiems apgaulingiems Įsitikinimams, apgaulingoms iliuzijoms, ku
rios kaip chloroformas migdo ir žmones ir tautas. Jab.

nieji suspaudžiami ir sutrupi
nami, kaip šapeliai, ir visas gy
venimas gaudžia kovos him
nais, kaip neramus vandenys.

Kol musu tremtis formavosi, 
kol jieškojo gyvenimišku for
mų globos stovyklose, galima 
buvo klysti ir painiotis. Ta
čiau dabar, >ci. prasidėjo antra 
tremties raže, Lai tremtiniai ku
riasi įvairiose laisvose valsty
bėse, — reikia rasti geriausią 
būdą tremties gyvenimo įpras
minimui.

1 — — —

Vienoje tremtiniu lietuviu ko- 

Jonijoje buvo surengtas viešas 
tremtinio teismas. Tremtinys 
buvo daug kuo kaltintas: ne
norėta pateisinti jo savanoriško 
pasitraukimo iš Tėvynės, pri
kištas jam beidejiškumas, su
materialėjimas, nesaikumas gė
rime ir pan.

Jaunas vyrukas, liudijęs 
tremtinio naudai, šypsodama
sis žiurėjo i teisėjus ir lengva 
širdimi pasakė:

— Jeigu mes butume likę 
Lietuvoje, — ir mes bųdetume 
ir kovotume miškuose; jeigu 
partizanai butu atsidūrę Vaka
ruose, — ir jie po truputi nu
gertu ...

Niekas atydžiau nesustojo 
prie šitų neatsargiu žodžiu; nie
kas neprimine ne Lietuvos par
tizanu griežto draudimo gerti 
ir šokti, kai visa Tėvynė — tar
tum didžiulis kalėjimas. Atro
dytu, kad tremtiniai yra laimin
gesni — jiems nokti negresia 
NKVD ar milicija, ju niekas ne
sektojo, — taigi, ir nugerti lais
va širdimi galima...

Tačiau pamenu vieną vaizdą, 
kurio liudininku buvau Daina
voje 1941 metu vasarą. Keti keli 
aukštesniuju klasių mokiniai, 
kuriu vienas buvo net Vietines 
Rinktines daliniuose tarnavęs, 
buvo vieno tarnautojo kalbina
mi trauktis i vakarus, jie visi 
nesutiko su tokiu pasiulymu, o 
vienas dargi posake:

— Ir jus pasilikite su mugiisl 
Miškai dideli, platus, erdves 
visiems užteksi Sovietai ne am
žiams čia ateina...

Vadinasi, net jauni, giliai tau
tiniai susipratę lietuviai jau
nuoliai laisva valia likosi Lie
tuvoje, kad budėtu miškuose ir 

parodytu tautos valią — prie
šintis okupantams. Tuo pačiu 
bet koki lengvabūdišką tremti
niu elgesį jokiu budu nedera 
teisinti... laisve.
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Sunku butu patikėti, kad 
tremtiniai galėtu pamiršti Lie
tuvą ir laisvę gimtąjam krašte.

Žinau pagyvenusi, žilstelėju
si lietuvi, kuris sutiktas vis apie 
Lietuvą klausinėja, kurio Tė
vynės ilgesys net nostalgijos 
dydžio užaugo.

Žiūrėkim, kokiais žodžiais 
prabyla žmogus, kuris neseniai 
— dar tik pora savaičių — pra
siveržė pro visas uždangas ir 
įsijungė i savo tautos tremtiniu 
skaičių:

... esu jusu broliukas nuo 
užvakar. Nuo keliu savaičių. 
Ką tik iškeptas. Dar nedakep- 
tas. Dar žengiąs atsargiai, gali
mas dalykas — baime persipil
dęs.' O gal ateis manęs nokti? 
Kas? Na UB (pol. policija). Jums 
naktimis nesisapnuoja UB. Man 
dar dažnai sapnuojasi. Kartais 
per sapną šaukiu iš baimes.

— ... O dabar vaikštau kaip 
girtas. Juokiuosi laisve. Tiktai 
sapnuose mane dar vis kanki
na. Priėjau prie laisvos knygos. 
Priėjau prie laisvos spaudos ...

— Ar jus iš tikrųjų nieko ne
žinote, kaip Tevyneje gyvena
ma? Kiek gyvenimas kainuoja? 
Kiek kainuoja vaiko aukleji- 
mas arba išgelbėjimas jo bran
giais vaistais nuo mirties? I^e 
pinigu, ne popierėliu š... verg
tu. Kiek visa tai kainuoja m- 
baleliu žmogiškosios sielos; ku
rios velnias kasdien Reika
lauja? ' Į

Arba toliau: kokie ispudingi 
to emigranto žodžiai, kuriais jis 
paliečia komunistu veiklą:

— O jus manote, kad užten
ka užeiti, užmokėti mokesti, at
giedoti himną ir eiti namo ar
batėlės? Taip, to užtenka Lon
done, bet ne Varšuvoje. Arba 
esi aktyvistas pilna žodžio 
prasme, arba tave išvarys iš 
namu, iš ligonines, iš buto (ma
no pabraukta. J.K.) Tavo buto, 
kuriu — aišku kaip dieną — 
Lenkijoje daug negali būti, lau
kia šimtas kandidatu. Tiktai 
verda akys, kad pastebėtu ta
vo svyruojanti žingsni. I snuki, 
ir jau tavęs nėra. Ta bjauri bo
ba, kuri kažkokiam krašto laik- 
raštpalaiky taip šaukia "dėdės 
Juozo" garbei (prisiekiu, kad tai 
ne mano tetule), tur but, turi 
vaiku. Gal ligoni vyrą, ligotą 
tėvą. Mesti i ją akmeniu — ne
gražu. Net broliams. Kas jums, 
broliukai, rupi? ...

O taip: viena mes turime ži
noti: Kiek Lietuvoje likusiems 
kainuoja gabalėliu lietuviškos 
sielos, kad jie sielose liktu išti
kimi Tėvynei ir tradicijoms! Ta
čiau mus rankos negali išsities
ti jiems efektyvia pagalba. O 
gal tas ir nebūtina, nes nauja
sis emigrantas apie Tevyneje 
likusius sako:

— Anie broliai kietesni *už 
mus. Kietesni. Ir ne tik šunsnu
kiai. Visai priešingai. Kadangi 
ju yra daugiau, tur but, dau
giau tarp ju nepalaužiamu, net 
jeigu priklauso komunistu par
tijai...

Musu tremties pareiga taipgi 
didele: patiems ifatiaftytL ne- 
pasidavus neleistinome ) Ba
ltoms, fr boti pasaulio sąžine.

Tremtis turi savo pulsą, kaip 
ir visas gyvenimas.

Koi visa tremtis jaučia gyve
nimą objektyviu atžvilgiu, kol 
kiekvienas kontroliuoja savo 
veiksmus subjektyviu požiūriu 
imant, tol galima kalbėti apie 
vieningumą, apie bendras — 
taigi/ naudingesnes — pastan
gas žūtbūtinėje kovoje del Lie
tuvos laisves.

; Komunistams okupavus Lie
tuvą, mokyklose mokytoju au
toritetas nebuvo saugomas: 
komjaunimo atstovas, mokslei
vis, galėjo dalyvauti mokytoju 
tarybos posėdyje ir duoti savo 
direktyvų. Sunku tokiu atveju 
su drausme, sunku su auklėjan
čia mokyklos nuotaika.

Kinijos kormmistai pirmiau
sia gunde tautines armijos va
dus; po ju kariuomene masiniai 
sudėdavo ginklus.

Tie, kurie rūpinasi dezorga
nizuoti tremtiniu darnią veik
lą, pirmiausia kėsinasi i autori
tetus ir visuomeninto darbo va
dus. Neilga tremtis parode, kad 
ne vienoje vietoje rimti žmones 
nesutinka užimti atsakingesniu 
visuomeninio darbo postu, nes 
c/tsidekojant jiems suniekina
mas ju geras vardas...

Stebint tremti, su nuostaba 
tenka konstatuoti, kaip ne kartą 
geri žmones, nekontroliuodami 
savo veiksmu ir kalbos, pasi
daro ardančiu veiksniu Įran
kiais.

Tremties šventa pareiga: iš
laikyti tremties egzaminus, iš
tverti, nepasiduoti rytu vėjams. 
Ne per pėdą neatsilikti nuo 
Lietuvoje likusiu ir budinčiu

miškuose, šeirpose ar, jei. gali
ma, teicogoee. Jei po penkeriu 
žiauriausios okupaaijos ąęju 
kompartija tebetriubyja apie 
"liaudies priešus" ir "srųetani

• mus fašistus", tad yra ženklas, 
kad ten esama Konradu Va
lenrodu, Margiu, Vytautu,. Gra
žinu.

Tremtis taipgi turi suformuoti 
karžygius ir didvyrius, apie ku- • 
riuos istorija kalbėtu. Kiekvie
nas tremtinys turi būti tartum 
pilis, kurios niekaip neiveiKtu 
nei griaužys vejas, nei lietus, 
nei darganos.

Tiesa, dabar sutemos gaubia 
Lietuva. Tačiau nemaža sute
mų ir laisvame tremtiniu gyve
nime. O ju neturėtu būti!

Musu gyvenimo sutemas te- 
išblaško partizanu ryžtas ir 
gaisrai, naikiną okupantu ats
paros taškus. O jie pamažėle 
naikinami — net laisvoje Ame
rikoje, iš kur deportuojami 
"saules" garbintojai.

I JAV ATVYKO 16.000 
• LIETUVIU

•

Pagal DP isileidimo įstaty
mą i JAV lietuviu atvyko 1948 
m. — 306, 1949 — 15.895, taigi 
išviso—16.201. įstatymas veiks 
dar pusę metu.

IRO apskaičiuoja, kad apie 
i26.000 tremtiniu negales emi
gruoti. Tai yra arba seneliai ar
ba ligoti žmones, kuriuos neno
ri . priimti beveik joks kraštas. 
Visi renkasi gerą darbo -jėgą, 
sveikus jr pajėgius žmones.
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Iš lietaviškojo pasaulio t™«™o f s ANAPUS
• ■ Kaip žinoma, tremtiniai i JAV

B ANGLUOS LIETUVIU 
GYVENIMO

Anglijos lietuviai neturi tin
kamu sąlygų išvystyti didesnę 
kultūrinę bei Tėvynės vadavi
mo veiklą I»«i blaškymas suda
ro dideli veiklai stabdi. Orga
nizaciniai apjungti visus tautie
čius, nėra lengva. Nežiūrint 
daugelio kliučiu ir ivairiu ne
galavimu, lietuviai nepaskęsta 
vien savuose interesuose. Visu 
didis noras išsilaikyti. Repre
zentacija, menas ir kultūriniai 
židiniai vienur reikiamoj padė
ty, kitur silpni

Anglijos lietuvis kartu su ki
tais sielojasi, aukoja savo už
dirbtas mažas lėšas Tautos 
Fondui, remia laisves vadavi
mo pastangas, gyvai palaiko, 
bendruomeninius darbus. Taip 
pat su viltimi tiki i didžiuosius 
vyrus ir geraširdžius žmones, 
ju žodžius ir pastangas.

. Džiugu, kad Anglijos lietu
viai nepakenčia jokio srovinio 
trynimos! Treciame DBLS su
važiavime tai ryškiai buvo ūž
akcentuota. Visi gerai supran- 
ta, jog susiskaldžius i sroves, mo. Išnaudoti čia negali dar- 
nebutu įmanomas joks kury-, bininku, nes įstatymai ir vai
kinis darbas, jėgos susinaudotu džia užstoja- Tik mes išsenka-
visai bereikalingai. Susibūrę i me< nes žmogus — ne geležis. 
Lietuviu Sąjungą, ją ir st/prina. • Dvasiniai stiprina savieji Vi- 
Ji leidžia 'Britanijos Lietuvi ,: sagalio tarnai, kurių yra 15. 
kuris po Nauju Metu žada eiti už tai mes esame jiems dekin- 
6 psl., rengia projektą Lietu-! ęd# o ypač Tevūi Bružikui S. J. 
Viu namui, kurio vajus dar tę- Mes visi krikščionys ir savo
siasi, buria jėgas i skyrius ir pareigas atliekame. Šelpiame 
apygardas. Tai daugiausia
naujuju ateiviu žygiai ir ryž
tas. Senieji kiek laikosi pasy
viai, nors ir ju keliolika veik
lesniųjų pasireiškia Sąjungos 
darbuose. Sąjungos rūpesčiu 
ivyko daug meniniu pasirody
mu, skyriai padare žymią re
prezentaciją.

Svarbiausi ateities troškimai: 
pagyvinti spaudos barą, įsteigti 
kooperaciniais pagrindais dar 
vieną (yra "Nidos" spaustuve) 
knygų leidyklą,' realizuoti. su
manymus del meno, teatro, mo
kyklos ir kt Dabar vos kelios 
lietuviškos mokyklos, bet tik po 
keletą valandų. Vaikai turi 
Įgauti daug žinių ir meilę Te

ti sunku, varžo profsąjungos. 
Negi anglas bus bedarbis, o 
svetimšalis dirbs? Dalis suriks, 
kam prisivežė, jei tik laikinai! 
Išmetinės, nervuosis. Nėra ko 
karščiuotis. Mėginkime tapti 
profsąjungų nariais. įeikime 
kultūringai i jas. Tyliai ir są
moningai, palaipsniui atrasime 
vidurki Imkime darbą, koks 
pakliūva. Visi darbai žmogaus 
nežemina, svarbu tik, kad svei
katai nekenktu. I anglių kasyk
las eiti neverta, nors gal kitus 
vilioja uždarbis. Atsiminkime, 
kad ne tam čia gyvename. Tė
vynė pareikalaus jegu ir auku.

Nuotaikos

Jau matome, kad mus pasau
lis pradeda Įvertinti. Nebetyli
ma nei konferencijose. Ypač 
anglai klojo faktus atvirai. Ir 
vyriausias Anglijoj kataliku 
dignitorius, kardinolas Griffin, 
mus pasveikino Užgimimo šven 
tem, paguodė ir palaimino. Tas 
rodo, jog musu gyvenimas An
glijoje nėra tik išnaudojamas, 
bet Įgauna simpatijos ir užtari- 

juos, nors penais, organizuoja- 
rne draugijas, rinkliavas. Ir 
reikia tik džiaugtis.

Dalis lietuviu nori išemigruo
ti i kitus kraštus, yra padavę 
IRO ištaigai prašymus. Emi
gruoti norima ypač i Kanadą, 
Australiją ir JAV. Pirmosios dvi 
valstybes mielai priima, jei tu
ri lešu ir garantijas. JAV — 
per metus vos keletą, o norin
čiu yra apie 1000. Sunku i JAV 
pakliūti. Yra išvykusiu ir i Lie
tuvą keletas. Jie kalba per Vil
niaus radiją. Kalėdų 2-rą dieną 
kalbėjo Stefanija Gudaitiene, 
kuri išdrožė tikrą tiesą. Be melo,

je. Tai buvo žinomas latviu te
ologas, Latvijos universiteto ka
taliku teologijos fakulteto pra

keiksmu. Tai didele naujiena, fesorius.

Bet nežinia iki kol ji gyvens 
Lietuvoje.

Agentu yra ir Anglijoje, turi 
net savus lizdus. Bet kągi, vie
ni vabalai, sakoma, tiesiai le
kia, o kiti mešlynan lenda. Gal 
ir ju akys reges laikui bėgant 
skaudu regini. Kad tik nebutu 
per vėla! Čia nevalia "rojaus 
tėvui" traukti himnus ir remti 
išdavikišką darbą. Saugokimės, 
atsargiai su žodžiais, bukime 
atviri tik seniems draugams. 
Kūrenkime krosnis gautąja li
teratūra, nes joje tiesos ne su 
žiburiu neras!

Anglijos lietuviai išlaikys ne
laimes egzaminą. Visur trium
fuoja tautiška, religine, patrio
tiška ugninga valia.

BaL Brazdžionis.
JAV VYSKUPU AUKA 

LIETUVIAMS
BALF pirmininkas kun. Dr. — 400, i Maryland valst. — 

J. B. Končius praneša, kad iš 350, i y/isconsin valst — 300, 
JAV vyskupu suorganizuotos ■ i Californio valst. — 200, i Lou- 
daiktu rinkliavos lapkričio 20- 
27 d., dalis suaukotu daiktu 
buvo paskirta BALF. Būtent jis 
gavo 50 tonu drabužiu, 5 tonas
avalynes ir 2,5 tonos muilo. 
Šitas turtas yra paskirstytas ir 
ruošiamos išsiųsti siuntos:

Tremtiniams Vokietijoje — 
75.000 svaru drabužiu, 10.000 

t

svaru avalynes ir 5.000 svaru 
muilo.

Austrijoje — 4.000 svaru dra
bužiu; Italijoje — 3.000 svaru 
drabužiu; Prancūzijoje — 2.000 
svaru drabužiu; Belgijoje — 
4.000 svaru drabužiu; Danijoje 
— 2.000 svaru drabužiu; Ang
lijoje — 10.000 svaru drabužiu.

BALF pirmininkas tą primin- 
damas, ragina lietuviu organi
zacijas padėkoti vyskupams už 
tas gausias aukas musu vargs
tantiems broliams.

MIRE PROF. LAURINOVIČS
Tremtyje buvęs Šv. Sosto lat

viu tautinis delegatas prof. Lau- 
rinovičs, pereitu metu gruodžio_ * - t

atvyksta tik gavę darbo ir bu
to garantijas, kurias beveik vi
siems parūpina anksčiau atvy
kusieji lietuviai. Del to ir trem
tiniai buriasi kaip tik tose JAV 
srityse, kur jau iš seno yra di
desnes lietuviu kolonijos. Kaip 
Visuotinam Amerikos Lietuviu 
kongresui pranešė BALF Imi
gracijos ir įkurdinimo pirminin
ke p. Deveniene, iki pereitu me» 
tu lapkričio 2 d. atvykę tremti
niai JAValstybese pasisskirste 
šitaip:

I Illinois valstybę atvyko 
3.140 (iš ju 2.300 i Chicago), i 
New York valst. — 2.600 (iš ju 
1.000 i New Yorką ir Brookly 
na), i Massachutts valst.—1.500, 
i Michigan valst. — 1.300, i 
'Connecticut valst. — 1.200, i 
Pennsylvania valst. — 900, i 
New Jersey valst — 700, i Ohio 
valst. — 600, i Indiana valst.

isiana valst.— 175.

RŪPINASI DP SPECIALISTAIS
Kanados valdžios organai 

■yrą paskelbę atsišaukimą i vi
sas imones ir verslininkus, ra
gindami sajvo reikalams pa
naudoti atvykstančius tremti
nius specialistus. Kad juos 
lengviau butu surasti, prašoma 
kreiptis i valdžios imigracijos 
departamentą, i IRO misiją Ot- 
tawoje arba i Rotary klubą. 
Tos. ištaigos, matyti, turi duome
nis apie atvykstančius specia
listus.

PAPILDYMAS

Prie "TŽ" Nr. 2 (3) "Padekime 
likusiems" išvardintu pagalbos 

. reikalingu tremtiniu dar reikia 
pridėti:

Melingyte — ligonis, gyve
na Mittenwald, DP Camp, Pio- 
nier Kaseme, USA Zone, Ger
many. P. Adomonis.

Skaitykite 
Tėviškės Žiburius

LIETUVIAI BIALOVIEŽOS 
GIRIOJE

Pagal žinias iš Stockholm© 
garsiojoje . Bialoviežo girioje 
Hainowkos apylinkėse pereitu 
metu pabaigoje lenku pasienio 
policija ir pasienio sargybų bū
riai vykdę medžiokles pabal- 
tiečiu.i daugausia lietuviu, ku
rie toje milžiniškoje girioje 
susirinko (ant Rusijos ir Lenki
jos sienos), norėdami per Len
kiją bėgti i Vakarus. Dauge
liui pasisekė nors Lenkiją pa
siekti. Prieš porą menesiu ju 
hĮuriai buvo pastebėti, siena 
apstatyta, o dabar jie medžio
jam! 4

Švietimas

Iš bolševikiniu šaltiniu susi
orientuoti dabartiniuose Lietu
vos švietimo reikaluose yra 
nelengva. Besigirdami ir be
garsindami savo "nuveiktus 
darbus", dabartiniai Lietuvos 
propagatoriai susipainioja ir 
dažnai skelbia visai prieštarau
jančias, žinias.

Kiek Lietuvoje dabar yra 
aukštesniuju mokyklų sunku 
pasakyti. Apskritai yra garsina
ma, kad dabar ju esą daug 
daugiau, negu nepriklausomy
bes laikais, paminima kartais 
progimnazijos ir tose vietose, 
kur tada nebuvo, tačiau bend
ros žinios yra prieštaraujan
čios. Taip, pav., "Tėvynės Bal
so" Nr.'2, 1949 m. rugpiučio 20 
d., rašoma, kad pradedą dirbti 
41 gimnazija, kuriu tais mokslo 
metais busią net 170, o progim
nazijų busią net 663. Betgi tas 
pats "TB" rugsėjo 30 d. Nr. 6 
rašo, kad "Lietuvoje šiandien 
370 gimnazijų ir progimnazijų", 
taigi nėra nei puses to skai
čiaus, kuris buvo skelbiamas 
prieš menesi.

Pasirodo yra didelis truku
mas mokytoju aukštesniosioms 
mokykloihs. / Tai, žinoma, su
prantama, nes didele dalis mo
kytoju nebeišdrįso laukti antro
sios bolševiku okupacijos ir pa
sitraukė iš krašto. Del to tai ir 

tremties mokyklose Vokietijo
je netruko mokytoju su dideliu 
stažu. 1949 m. rugsėjo 10 d. 
"Tėvynės Balso" Nr. 4 del mo
kytoju rašo:

"Prie Vilniaus Pedagoginio 
Instituto veikia neakyvaizdinio 
mokymosi skyrius, kuriame va
saros atostogų metu respubli
kos mokytojai, nebaigę aukšto
jo pedagoginio mokslo, tęsia 
studijas. Iš visu respublikos 
kampeliu buvo atvykę i vasa
ros sesiją 1.440 mokytoju'. "Žie
mos atostogų metu pedagogi
nio instituto neakyvaizdinis sky
rius išleis pirmąją laidą". •

Pagal to paties "TB" patei
kiamas žinias aukštuju mokyk
lų dabar Lietuvoje esą išviso 12. 
Tai yra tos pačios mokyklos, 
kurios velke ir nepriklausomy
bes laikais. Tik Kauno Meno 
Mokykla dabar pavadinta 
aukštąja mokykla. Tas pat pa
daryta su Vilniaus muzikos 
mokykla, o pedagoginiu insti
tutu skaičius padidintas iki 3. 
Žemes Ūkio Akademija iš Dot
nuvos yra atkelta i Kauną ir 
veikia buv. Žemes Ūkio Minis
terijos rūmuose. Mat, Dotnu
vos akademijos rūmai susprog
dinti.

Kiek krašte yra specialiųjų 
mokyklų, sunku pasakyti. įdo
mu, kad gražiai veikusi Kauno 
Aukštesnioji Technikos Mokyk
la, "TB" Nr. 4, 1949. IX. 10, ku
riame išvardintos visos Kauno 
mokyklos, .jau neminima. Ne
minima ir prekybos mokykla. 
Minima, berods, naujos. "Felče
riu, akušeriu ir vaistininku" mo
kyklos. Kadangi neminima vei
kusi gail. seserų mokykla, rei
kia manyti, kad ji bus paversta 
i akušeriu m. Gimnazijų Kaune 
esą 17, progimnazijų — 8, o 
pradžios mokyklų — 52. "TB" 
Nr. 6 mini naujai atidaromą Vil
niuje' kaimo statybos techniku 
mokyklą. Matyti, nori išmokyti 
statyti kolchozams-patalpas. Jo
je busią 500 mokiniu suvežtu 
iš viso krašto.

"TB" Nr. 7 rašo, kad Telšiuo
se atidaryta taikomosios dai
lės vidurine mokykla, kuri ren

gianti medžio raižytojus bei in
struktorius, metalo, tekstiles ir 
keramikos dirbiniu meistrus.

Iš aukštuju mokyklų veiklos 
bei nauju fakultetu ar katedrų 
sudarymo "TB' nesigiria mark
sizmo - leninizmo katedromis, 
bei fakultetais. Nr. 5 rašo, kad 
Kauno universitete įkurtas nau
jas vandentiekio skyrius (staty
bos fakultete), Vilniaus konser
vatorijoje naujas kompozicijos 
fakultetas, o prie Kūno Kultūros 
Instituto sukurta aukštoji trene
riu mokykla. Žemes Ūkio Aka
demijoje be naujo mechanizaci
jos fakulteto įkurtas dar ir miš
ku ūkio fakultetas. Ar tai ant
rasis fakultetas ar jis atkeltas 
iš Vilniaus universiteto, neaiš-

Spauda

Bolševikine spauda labai 
dažnai giriasi, kad dabar Lie
tuvoje ' spausdinama labai 
daug ir didelio tiražo knygų. 
Tam galima tikėti, bet nepa
mirština, kad tai daugiausia 
brošiūrėlės propagandos reika
lams — Stalino ir kitu bolše
viku kalbos ir straipsniai lei
džiami atskirai dešimtimis tuks- 
taniu tiražo. Literatūriniu ir 
mokslo knygų vardu tepateikia
ma labai nedaug.

"Tėvynės Balso" Nr. 6, 1949. 
IX. 30, praneša, kad išėjo Kor- 
sako-Radžvilo ^Literatūra ir kri
tika" — straipsniu rinkinys. "T 
B" Nr. 3 skelbia, kad išėjo Mai
ronio raštai rusu kalba su prof. 
Mykolaičio ivadu.

Iš dramaturgijos minėtina J. 
Gustaičio ir J. Chlivickio piese 
"Obelys žydes", kurią pastatęs 
Klaipėdos teatras; J. Paukštelio 
"Audra ateina", A. Žukausko-. 
Vienuolio "Prieblandoje", B. 
Dauguviečio "Žaldokyne', J. Bal 
tušio "Gieda Gaideliai", A. Gri
ciaus "Skevelčkc^, T- Marcin
kevičiaus "Sugrižimds", R. 
Klasčiaus "Debesys nuslinko". 
— "TB" Nr. 7.

(Nukelta i 4 psl.)

vynei, kad išaugtu geri patrio
tai. ’*!

Sunkus ekonominis ‘ gyveni
mas Anglijoje. Viengungiams 
dar šiaip taip, bet jau su šeimo
mis labai' skurdu. Pinigo neuž
tenka. Vyras savaitėje gauna 
apie 4,5 sv. Maisto maža ir i 
normuotas. Anglija šiandien la- ’ 
bai sunkiai verčiasi. Dalis Ka
nados ir JAV lietuviu išeiviu 
galvoja, kad Anglijoje galima 
gerai pragyventi. Tai netiesa. 
Kai kas iš musu stebisi, kode! 
dalis lietuviu laikraščiu neskai
to, neremia laisves kovos ir vi
suomenines veiklos. Bet ar yra 
galimybių? Juk sveikatos op- 
drauda, maistas, butas, apa
vas, šviesa, kuras ir kiti būti
niausi dalykai ištraukia visus 
pinigus. Kitu šaltiniu nėra. Kad 
ir kažin kaip žmones nori skai
tyti knygų, laikraščiu, žurnalu, 
bet turi atsisakyti. Labai dė
kingi yra tie, kuriems JAV ar 
Kanados spaudą užsako gimi
nes ar organizacijos. Nenusteb
kit, mieli užjūrio broliai, kad 
vis negalime tvirčiau įsikurti. 
Svetima padange nemaloni, ne. 
Nėra teisiu, galimybių, be to ir 
šios salos gyventojai kai kurie 
nepavydėtinoje padėty. Ge
riau kaip Vokietijoje galime 
verstis, bet vlstik darbininkas 
čia liksi amžinai.

Keliolika iš 7 tūkstančių tau
tiečiu Įsigijo namus, bet ir jie 
dar gali savininkams išslysti. 
Nuo bedarbes nesame apdraus
ti, jei sunkės būkle, darbo ne
tekimas mums taikomas plr- 

’ miems. Tai jau ir vykdoma.
Stovyklos mažinamos. Darbo 
ministerija yra atsdtiusl dar
bą Ild suras ar susirasi, gaust 
tik 5 AL pašalpos savaitėje (I 
doL). Kur tokiems žmonėms dė
tis? Kalbos nemoka, darbo gau-

JUOZAS KRALIKAUSKAS

Trenksmas geltonojo velnio urvuose
(Fragmentas iš "AUKSO KASYKLOSE")

Toli nuo pasaulio, nuo saules šviesos atskirtas, giliai po že
mėm urve Budrys suvalgė savo pietus.

Moris savo dėžutės nebuvo net ir atsinešęs.
— Kodėl nevalgai? — pats pradėjęs pietauti paklausė Mori.
— Nenoriu. Skauda galvą, — atsake.
Budrys, padėjęs i šąli tuščią dėžutę, pasižiūri i Morio pusę. 

Taip, tasai indėnas atsišliejęs sėdi ir yra užsimerkęs. Tur but, 
tik taip paslikas ilsisi, snuduriuoja, o gal ir visai užmigęs. Tie 
primityvus turi dar sveikus, stiprius nervus. Jie ramus — ir pri
glaudę kur galvą greit užmiega. Jo kojos paslikai ištiestos: jos, 
kaip numirusiuju, atrodo dar ilgesnes ir plonesnes. Galva nu
svirus ant krutinės, lyg jis butu negyvas, kažkoks kautynėse 
žuvęs savanoris ar partizanas. Su galva kartu pasviręs ir šal
mas ir prožektorius: trumpas šviesos pėdas nuo šalmo atsi
remia i batus. "Už tėvynę!" — Budrys atsimena i šią Morio 
pozą panašu paminklą: prie tolimojo vieškelio akmenini ženklą 
buvusiam didžiam heroizmui atminti. Pasivaidena berniukas, 
kurs praeidamas vieškeliu sustoja ties tuo žuvusio savanorio 
paminklu. Liūdnom akelem žiuri rimtas i buvusi artoją, kurs 
savanoriu išėjęs tautos istoriją pasuko nauja kryptim! Akme- 
nimi pavirsdamas, savo ir visoms aplinkinėms parapijoms aukš
čiausia ketina išpirkęs laisvę, kuri ligtol tebuvo tik sverjone iš 
senųjų derinu. Berniukas perskaito tuos du tiesos žodžius, kurie 
ten parašyti: "Už tėvynę!" Juk tad tikrai buvo tautos prisikėli
mas, tyras skaidrus idealizmas, kieta valia. Kasgi atsitiko, 
kad dar šito akmeninio savanorio bendramečiams neišmirus, 
tauta net be jokio šūvio leido sau ant kaklo užrišti kilpą...

Aplinkui tamsu. Prieš šią tamsą jie visi lygus: ir buvęs gimna
zijos mokytojas, ir rašyti nemokąs indėnas, ir akmenys, ir tie 
apšviesti Morio batai, ir net patsai auksas. Kažkaip nerealiai, 
fontomiškeri, iš baisios pasakos ertrodo šis dabartinis čia bu
vimas. Ir viskas aplinkui, visa ta bežade tyla, žemės gelmių 
tyla. Kažkokia beforme grėsmė skverbiasi i pat širdį iš tos ap
linkines glūdumos, iš bežadės tamsos. Vis lyg Vėliniu vakaro 
nuotaika...

Kažkaip keista ir net baugu jausti čia save, jausti save kaip 
kažką atskilą nuo tos tamsos, atskirą nuo tu uolu, akmenų, mais
to dėžutės ir už tėvynę žuvusio pozoj Morio. Keista, kad esi čia 
iš kitur, iš labai labai tol! Aplink taip inertinga. Ar tik dabar 
čia taip? Tai buvo ir prieš tūkstančius metu. Toli nuo žemes 
paviršiaus, kuriame vyksta smulkus sezoniniai kitimai pagal 
metu laikus, akmeninėje maseje tūnojo kurčias juodas inertin- 
gumas. Kaip geram muziejuje, čia žiūrėdamas i šviežią akmens

sieną matai visai tą pati, kas buvo ir prieš daug tūkstančiu metu. | trumpesne kojele dar neužėjus 
Buvo prieš daug tūkstančiu metu... O tu, kur tu prieš daug eis iš gimnazijos.
tūkstančiu metu buvai? ... Pasiutimas! Toks laikinas ir vieni
šas pasijunta jis čia tarp tūkstantmečiu inertingumo. Per tūks
tančius metu čia akmenyje niekas nepakito, kaip ir bežiūrint 
per akimirksni niekas nepakinta. Tūkstančiai metu — vienas 
akimirksnis, ir vienas akimirksnis — tūkstančiai metu. Nėra 
laiko, jis išnykęs. Nesikeičia diena su naktimi: šioj gelmej išti
sine naktis. Neina valandos, neina minutes: laikas čia sustojęs. 
Tik ten toli viršuj yra dienos, saule, laiko ir oro atmainos. Nei 
laiko, nei oro atmainos ligi čia nepasiekia. Auksakasiai nusi
leisdami atsineša čia tik laikrodini laiką ir išsikeldami ji vėl 
nusineša. Čia vistiek pat, ar ten viršuj lyja, ar sninga, ar sau
lėtas vasaros vidudienis — vis ta pati drėgna, vesi, akmenine 
naktis. Likimo griežti ženklai, o gal tik mintys apie juos, šioj 
amžinoj tamsoj daug iskaitomesni. Daug aiškesne šioj tyloj 
klaidos ištarme. Apima toks keistas supratimas, niekad nebu
vusi nuotaika. Ten toli paviršiuj viršum visko yra laikas, kaip 
juru dugne viršum visko yra vanduo. Ten paviršiuj viskas 
laike, kaip juru dugne viskas vandenyj. Ten laiko tironija, 
prieš kurios beišimtini neišsilenkiamumą esi bejėgis. Visa isto
rija, tos tariamai reikšmingos datos ligi čia nepasieke. Iš čia 
jos atrodo tokios tolimos, lyg antikiniai mitai. Šitos akmens 
mases, žinoma, taip pat turi savo istoriją ir savo epochas, bet ju 
visai kitas matas. Va, sėdi taip — aplinkui tyla ir tamsa — ma
tai tik tiek, kiek apima prožektoriaus skritulėlis. Ir atrodo — vis
kas visur sustoję, nekinta, visam pasaulyj iki pat nežinomu 
ribų. Rodos, sėdi čia taip nei senas, nei jaunas — sėdi tokioj 
būsenoj tūkstančius metu.

Brrrl Budri nupurto drebulys. Šalta po drėgnais drabužiais. 
Gręždamas negali išsisaugoti vandens. Pasėdėjus šalta nuga
rai. Atrodo, lyg ant pečiu jau nebebūtu jokio drabužio. Pati 
drėgna vėsuma čia požemy saugo, kad netinginiautum. Jei tik 
kiek ilgiau užtrunki be darbo, va, tuoj pradeda drebulys krėsti. 
Šalta ir pečiuose ir sąnariuose ir širdy. Jis vėl atsitokėja esąs 
šioje vietoje ir neišsilenkiamo laiko srovėj.

Kažin kiek dabar jau laiko? Netoli pusvalandžio jau bus 
sėdėta.

Vėl sugrįžta jo žodeliai aiškus ligi vos ištveriamo skausmo:
— Parodyk, tečiukai, kur rodys laikrodis, kai tu eisi iš gim

nazijos namo. Aš pažiūrėsiu ir žinosiu, ar jau pareini.
Kambaryj per dienas ir naktis ėjo tasai delčios veido laikro

dis. Likęs berniukas vežiodavo po kambarį virvele parištą 
sunkvežimuką vis ratu ir ratu gal keliasdešimt kartu. Paskųį 
nuėjęs pasisukaliodavo virtuvėj, kur krapštinedavos senele, 
vis negalinti apsiprasti mieste ir pasiilgus kaimo. Sugrįžta vėl 
i kambarį. Užsilipa ant kėdės ir ilgai žiuri pro langą, prie stiklo 
priglaudęs kakčiukę ir nosytes galiuką. Ged ims ir pamatys 
jau pareinant tečiuką, savo dievaiti, savo visą linksmumą. Pas
kui užsigulęs pilvuku ant stalo ilgai žiuri i laikrodžio veidą. Ta

ant tos vietos, kai tečiukas

Budriui pasidaro sprangu. Jis lyg norėtu kažką nuryti, bet 
burnoj sausa. Kakle Adomo obuolys sprangteli. Kelis kartus, 
giliai įkvepia ir lėtai iškvepia. Paprastai tas padeda greičiau 
išsivaduoti iš apnikusio graudulio ir skausmo. Jis tremtyje iš
moko šiuo budu sugrįžti vėl i save, nepamesti galvos net bom
bardavimo metu sudrebant rusiui nuo artimu sprogimu. Jei jis 
kada pasiduoda apsėdimui ligi tiek, kad net nebetenka noro 
gyventi, paskui po to jis jaučiasi labai išsekęs, pervargęs, ”iš 
skausmo plyštančia galva —------ - z

Atsistoja. Eis ir lips kopėčiomis vėl tęsti savo darbo.’ Nutir
pusi dešine koja. Net atsiranda kvailas juokas, kad taip keista 
ir nepatogu del to nutirpimo. Žinoma, juk greit praeis.

Pažiūri i Mori iš arčiau. Šis tikrai miega. Pro mėlynas prasi
vėpusias lupas tyliai švilpsi lėti iškvėpimai.

Budrys pajudina Mori. Neatsibunda, kietai miega: taip, tie 
primityviųjų pavydėtini nervai. Stipriau papurtintas indėnas 
pradeda judėti; išsičiukuoja. Tylus žirkluoja paskui Budri.

Po pietų pertraukos Budrio dvasia vis labiau nusigiedrija. 
2 vai. 30 min. baigs gręžti, paskui pasiruoš sprogdinti ir paga
liau padegę knatus skubiai iš čia pasišalins. 4 vai. grįžęs iš 
darbo gal ką ras parnešta iš pašto, jei lėktuvas atskris. Bus gal 
koks laiškas, tremtinišku laikraščiu iš Vokietijos. Kai grižęs pa- 
lendi po dušu, nusistatęs smarkią srovę, kuri tave kirste kerta, 
atsigaivini. Nusitrinęs stipriai šiurkščiu rankšluosčiu save nuo 
galvos ligi pat pėdu, persirengi. Atsisėdi patogiai ant lovos ir 
pasineri i naujai gautus laikraščius ar knygą: atsigauni, išsi
blaškai, užsimiršt! Iš ledlaikio gadynes akmenynu persikelt 
vėl i dvidešimtąjį amžių. Momentais visai net užmiršti, kad esi 
kasyklose.

Tik atkopęs prie mašinos, Budrys vėl iš geležinio butelio Įpila 
alyvos i oro vamzdžio gale esančią automatinę tepalinę.

Pasukdamas rankeną, ijungia orą ir vandeni: gręžimo maši
na vėl paleista veikti. . ,

Vėl gręžiama skyle po skyles:'aštunta, devinta, dešimta...
Dešimtą skylę gręžiant užlūžta grąžtas. Kietam akmeny kar

tais perdaug greit nudyla galvute ir del to savaime sumažėja 
toje vietoje gręžiamos skyles diametras. įstačius ilgesni grąžtą 
nauja galvute, Įmušta i persiauro diametro skylę, užsikirto. 
Grąžtas sustojo sukęsis.

Budrys mašiną sustabdo ir atitraukia atgal nuo skyles. Moris 
čiumpa specialu ilgą raktą, užmauna ant grąžto galo ir savo 
raumenų jėga bando isikirtusi grąžtą išlaužti ir ištraukti. Visiš
kai be jokios sėkmės: raktas lieka neišlaisvintas. Tada Mods 
ima grandinę ir užmauna ant grąžto. Tuo tarpu Budrys pa
duoda mašiną pirmyn. Moris antrąjį grandines galą prijungia 
prie mašinos. Budrys suspausto oro jėga mašiną vėl atitraukdb 
neja atgal, išlupdamas iš skyles kartu ir grąžtą. Galvutę nu
meta, uždeda naują ff^ręžia toliau.
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FRAGMENTAI
nios teismo. Juk ji suspaudžia 
tave iki tavo paties proporcijos 
ir neleidžia tau augti. Jis vadi-

mą, o tavo sunkumai jam yra 
naivus ir neleistini, kaip klai
dos vaisius ir voties fermentas. 
Minia norėtu tave matyti vam
pyru, iščiulpiančiu surinktas 
atsargas, savo paties apiplėšė
jų ir pabaigtu žmogumi. Kas 
tc^da tave pastūmėtu jieškoti 
Dievo, sukurti savo paties gies
mę, pakilti aukščiau, kad pa
matytum apačioje supainiotas 
kalnu grandines, išsaugoti sa
vyje saulėtą spinduli, kurio ne
galima vieną kartą visam lai
kui laimėti, bet kuris yra kiek
vienos dienos pastangų laimi-

Tegu kalba. Ju patarimai 
plaukia iš lengvos širdies, kuri 
visu pirma norėtu būti laimin
ga. Skuba, kad tau žymiai 
anksčiau suteiktu tą ramybę, 
kurią duoda tiktai mirtis, kai 
jau tavo atsargos nėra tau rei
kalingos. Tai gi nėra atsargos 

* gyvenimui, bet bičių medus 
amžinybes žiemai.

FAUSTAS KIRŠA

"Blezdingele" tremtyje (Vokietijoje).

Pakrikstytas kančių grizau gimton sodybom 
— Nelok, šuneli margas! Aš nesu svetys.

Tėvynės meile
Kada, tėvynė, keršto laimei nekrikštai pašėlę 
Kovu garbes sunu lavonais guldo tavo kertę, — 
Tu man esi, kaip lauko rože debesų šešely. 
Šventa, palaiminta ir pajėgi per amžius tverti.
Kada rankas sukausto amžiams pančiai geležiniai, 
Kada erškėčiai ant galvos krauju atgyja žiedui, — 
Tėvynei meile neišseks, nesudrebes krutinę:
Laukuos — rasa ji sotinas, švęntovej —• himnus gieda!

Skrendu: tegul sparnai čia dulkes nukratys.

Tu gyvas čia. Kiti čia svetimieji.
Čia motiną lydėjau i kapus.
Tegul iš čia mane Daugaus Teisėjas
I nežinią kaip peleną nupus. —

O jeigu mane klausi ar turiu 
aną pažadinti, ar verčiau dera 
leisti jam miegoti, kad jaustųsi 
laimingas, atsakysiu tau, kad 
nežinau, ką tai reiškia laime. 
Tačiau jeigu nušvis šiaurės pa
švaiste, ar 1ada nepažadinsi bi
čiulio? Negali miegoti, jeigu ga
li ją pamatyti. Gal jis mėgsta 
miegoti ir saldžiai užsirause? O 
vis dėlto išplėšk ji iš jo laimes 
ir išvesk laukan. Tegu auga.

MANE apėmė mirties troški
mas.

— Duok man ramybę, — 
kalbėjau Dievui, — duok su
tvarkytu dalyku, pabaigtos 
rugpiuties ramybę. Leisk, kad 
bučiau, bet liaučiausi aukštin- 
tis. Esu pavargęs mano širdies 
gedulu. Esu personas, kad man 
galėtu ataugti visos šakos. Vie
no po kito netekau visu drau
gu ir nedraugu ir šviesu yra: , , . . , .
mano liudnu poilsiu kelyje. Nu- Į a* <2 s° ° tuo e)U* J3* 

. j > susitinkat© kovos lauke. Betėjau, grįžau, ziunu: suradau > 
žmones aplink aukso verši, ne- 
užsiemusius, bet apkvailusius.

Vaikai, kurie dabar gimsta, yra 
man svetimesni, nei barbaru 
be religijos vaikai. Prislėgė ma
ne nenaudingi turtai, kaip mu
zika, kurios jau niekas nesu
pranta. Savo darbą pradėjau 
miške, su kirtėjo kirviu rankoje 
ir svaigdavau medžiu giesme. 
Man reikėjo užsidaryti bokšte, 
kad likčiausi teisingas. Bet vos 
pamačiau žmones iš arti,—esu 
pavargęs. Pasirodyk man, Vieš
patie, ngs mums sunku, kai 
mumyse gęsta Dievo troškimas.

SAKAI: tas yra mano šalinin
kas, galiu ji panaudoti. Tas 
antrasis priešinasi man, tad del 
patogumo įkurdinsiu ji kitoje 
stovykloje ir žinosiu, kad vie
nintelis jo atžvilgiu veikimo bū
das yra kova.

Taip elgdamasis, nukali iš 
jo savo priešą.

Aš gi tau sakau, kad žodžiai: 
draugas ar priešas yra tavo pa
ties išgalvoti žodžiai. O taip, 

yra svajones, kai gailimasi, jog 
negyventa kitame laikotarpyje 
ar kaip kitos karalystes valdo
vas. Tačiau imdamas dėmesin 
tai, kas yra, su kuo turiu skai- ’ 
tytis, — pasirodo, kad taip pat 
galiu veikti priešą, kaip drau
gą. Ir ši itaka kartą yra sėk
minga, kitą kartą gi nesėkmin
ga. Verte Jonas Gailius.

man artimesni už draugus, ir ki
tus, kurie yra man labiau rei
kalingi ir dar kitus, kurie mane 
labai gerbia. Mano sugebėji
mas veikti i žmogų nepriklauso 
nuo žodžiu. Netgi tvirtinu, kad 
geriau galiu perdirbti nedraugą, 
nei draugą, nes tas pastara
sis eina ta pačia kryptimi kaip 
aš, del to turiu mažiau progų 
su juo susitikti; anas gi eina 
priešais mane ir neseka manęs 
nei mostu nei žodžiu.

Tačiau kitokią itaką darau 
pirmam ir antram; savo praeiti 
peveldejau ir nieko joje negaliu 
pakeisti. Kai gyvenu apylinkė
je, per kurią plaukia upe ir virš 
kurios kyla kalnas, ir kai turiu 
del jos kovoti, — kokia pras- ( r©"’V"Lettie~a un otage"7 
me sielvartauti del kalno pade- i šie fragmentai iš "Citadelle", 
ties ar upes krypties? Tokiu rašytos 1935, o pasirodžiusios 
ašarų nepastebesi sveiko pro- 348 metais. Ji buvo su entu- 
to kovotojo akyse. Juk jis nau-: riazmu sutikta. Buvo skelbia- 

, , . . . . , . ma, kad tai puikiausia XX am-dos upę kaip upę ir kalną kaip žaus Veliau entuziaz.
kaina. Gal perkelta čia patar- mas atslūgo. Šis pomirtinis lek- 
nautu man blogiau, nei perkel- * 
ta ten toliau? i

Panašiai priešas — jeigu yra 
galingas — padės tau blogiau 
nei sąjungininkas. Mirtingos

Antoine De Saint-Exupery — 
prancūzu rašytojas ieškotojas. 
Savo jieškojime jis remiasi Re- 
nano anūko Ernesto Psichari, 
svajotojo ir mąstytojo, patirti
mi.

Jau pirmojoje jo knygoje — 
"Courrier du Sud" — užtinka
me jieškojimo pėdsaku. Karo 
metu jis paraše "Pilote de guer-

i

tuvo avarijoje prie Grenoble 
žuvusio vienišo lakūno kūrinys, 
sudarytas iš šimto palaidu apy- 
bra’žu, dažnai nesuprantamu, 
negali turėti dideliu literatūriniu 
pretenzijų.

KAZYS BRADUNAS

Tu esi, tu man busi sava 
Mano pilkojo kelio dainoj — 
Mus augino Pietų Lietuva, 
Dvi sodybos žalioj lygumoj.

Tu man buki sava
Mus augino Pietų Lietuva, 
Dvi sodybos žalioj lygumoj.

Mano pilkojo kelio dainoj.

Jeigu manosios dienos ims griūti, 
Jeigu žeme pavirstu ledais — 
Buk vėjelis, pavasari pūtęs, 
Man i kūdikio veidą kodais.

Jeigu manosios akys užgestu, 
Nei dienos, nei nakties žiburiu — 
Tu man buki aušra,' kuri vestu, 
Ir aš jausiu, kad saulę turiu.

Jeigu manosios ausys pavargtu, 
Jeigu siela paliktu kurti — 
Tu man buki daina, kuri verktu 
Džiaugsmo ašarom mano širdy.

O jei ir širdis imtu stingti, 
Imtu plakti lėčiau ir lėčiau — 
Tu padek, man padeki surinkti, 
Ką mylėjau, tikėjau, kenčiau.

Redakcijai prisiųsta
Eglute, 1950 sausis, Nr. 1, re

daguoja Bem. Brazdžionis, lei
džia Liet. Kultūros Institutas. 
Tai vienintelis liet, vaiku žuma- 
nas laisvajame pasaulyje. Jau 
pirmame Nr. matome visą eilę 
patyrusiu vaiku literatūros ra
šytoju ir poetu, Lietuvos vaiku 
numylėtiniu, o taip pat eilę ži
nomu rašytoju, anksčiau ra
šiusiu ne vaikams. Šis Nr. yra 
kalėdinis. Išvaizda graži. Spaus 
dinama geram popiery. 32 psl. 
ir puošnus viršelis. Daug foto
grafiniu ir. menininku darbo 
iliustracijų. Yra ir koresponden
cijų, laišku ir uždaviniu. Vaiku
čiai už toki gražu savo laikraš
ti bus tikrai dėkingi ir leidėjui ir 
redaktoriui ir bendradarbiams.

J. Padaubietis, Telšių Kanki
niai; spaude ir išleido "Liet. Ži
nios*, Pittsburgh, 1949, 100 psl.
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IŠ ANAPU S
(Atkelta iš 4 psl.)

Ar tos pieses ir išspausdintos, 
ar tik scenoje statomos, neaiš
ku.

Bolševikai dažnai skelbia 
propagandines literatūros plati
nimo vajus. "TB" juos visuo
met vaizduoja gražiausiomis 
spalvomis, bet "Tiesa*, kuri už
sieniui neskiriama, labai daž
nai priekaištauja kooperaty
vams ir knygynams bei platin
tojams,. kad jie knygas laiką 
sandeliuose, ju net nesiūlą. Per
eitos vasaros knygų platinimo 
vajaus užsimojimus "TB" N. 2, 

zultatu, kiek to propagandinio 
šlamšto buvo išplatinta:

"Rugpiučio 15 d. visoje res
publikoje prasidėjo antrasis 
knygų platinimo menuo. Va
jaus tikslas — plačiai prekiauti 
knygomis miestuose, o ypač 
kaimuose. I tolimiausias vieto-

Po pietų išgręžė 4 skyles.
2 vai. 32 min.
Iš viso šiandien išgręžė 11 skylių.

’ Moris nueina atnešti sprogstamosios medžiagos. 11 dinamito 
voleliu 40% stiprumo ir 66 dinamito volelius 50% stiprumo ir 
11 knatu su kapsulėmis galuose.

Budrys likęs atjungia oro šliauką nuo mašinos ir prijungia 
prie tam tikro vamzdžio. Tą vamzdi ikišineja iki galo i skyles 
ir paleisto oro putimu išvalo jas nuo vandens ir žvirgždo liekanų. 
Pakopęs žemyn, uždaro orą ir vandeni. Atlipa atgal' ir sumon
tuoja visą gręžimo įrengimą. Mašiną, skersini ir barą nutem
pia i nuošali už sprogimo neliesimos mases kampo. Ten sude
da taip pat grąžtu kotus, vamzdi ir raktus.

Atvyko jau ir Moris su sprogstamąja medžiaga, kuri yra ats
kirais Voleliais: volelis apie sprindi ilgumo ir storumo kaip 
medžioklinio šautuvo gilze. Budrys ima vinies pavidalo skyla- 
duri ir 40% stiprumo dinamito voleliuose išduria išilgines sky
les, įkišdamas kapsules su juodais knatais. Vienuolika iš
gręžtu skylių — vienuolika ir tokiu voleliu su įkištomis kap
sulėmis.

Dabar jau pradeda skyles užtaisineti sprogdinimui. I kiek
vieną skylę, medinę lazda pastumdami, ikiša 1 dinamito voleli 
50% stiprumo, ir 1 voleli 40% su kapsule ir knatu, ir 1 voleli 
50%, ir keturkampi pagaliuką, ir 4 dinamito volelius 50% stipru
mo. Taigi, i kiekvieną skylę įstumia po septynis dinamito vo
lelius.

Jau po trijų. Ir aukščiau ir žemiau esančiuose aukštuose pra
sideda išgręžtu skylių sprogdinimas. Visi pamainos gręžėjai, 
įvairiose vietose padegę savo paruoštus sprogdinimo užtaisus, 
skubiai pasišalins ir eis i Stoteles prie lifto. Kasyklų požemiai 
pradeda griauti sunkiu kietu griausmu. Ten lūžta ir subyrė
damas virsta ištisos akmenų sienos. Atrodo, lyg i požemio 
tuštumas — tunelius, urvus ir sales — igriudineja uolos ir vir
šutiniai aukštai. Nuo tu sprogimu apylinkėje išsijudina uolu 
atplaišos, erčių palubėje atsipleišeja akmens atskalos. Sienose 
ir uolose atsiranda namu iškilimu. Jau buvę iškilimai praplatėja. 
Požemyj pasikaria daug nauju akmens atplaišų laukti savo 
nukritimo sekundes.

Budrys nuplausto knatu galus: apatines skyles knato nu- 
. pienina daugiausia, o aukšteniuju skylių knatus palaipsniui 

sutrumpina vis mažiau. Išsprogs dinamitas pirmiausia apati- 
niausioj skylėj, paskui tuojau antruoju sprogimu aukštutinei, 
paskui seks vienas po kito sprogimai cnikštutinese skylėse: 
bus vienas po kito vienuolika sprogimu. Moris padeda prie 
gręžimo mašinos medinę lazdą ir surankioja naudotas grąžtu 
galvutes, kurias pasiims su savimi ir, išsikėlę i paviršiu, padės 
ten, iš kur rytą paėmė naujas.

Budrys ima specialu padegtuvą — vielos galas, aplietas 
juoda kaitriai degančia mase — brūkštelėjęs degtuką uždega 
padegtuvą, o paskui, pradėjęs nuo apatiniausios skyles, pa-

degineja vieną po kito visus knatus-------— Baigęs atsisuka . dindami net kopėčių skersinius. "Kad tik, Dievas duotu, neap-
— indėnas guli. Prišoka prie jo — Moris apalpęs. alpčiau ir aš", — pagalvoja.

Laime, kad viršutines abiejos kopėčios buvo gerokai nuožul-Ką dabar daryti? Juk čia tuoj atsitiks tai, kad paskui kaulu 
ne šuo negalėtu apuostyti.

Jeigu jis paliktu indėną Moti ir leistųsi pats vienas kopė
čiomis žemyn, jis tikrai suspėtu ir liktu gyvas. O jeigu norėtu 
išgelbeti apalpusi Mori, turėtu gabenti kopėčiomis ir ji kartu. 
Tai nepaprastai rizikinga: gali nuvirsti su našta nuo kopėčių 
ir užsimušti arba sunkiai susižeisti, arba gali nebespeti pasiekti 
skersinio urvo angos ir užsukti bent už kampo — sprogus iš 
viršaus kris tonos suskaldyto akmens.

Ne, jis nepaliks čia Morio. Kas bus, tas. Ir kuogreičiausiai 
skubėti. Kiekviena sekunde labai brangi. Tik kuogreičiau, 
kuogreičiau.

Jis griebia Mori ir įsitempęs užsiverčia ji ant pečiu. Užgirsta, 
kad ant žemes kas barkšteli: žvilgterėjęs pamato, kad tat nu
krito nusmukęs Morio šalmas. Gerai bent, kad dabar nusmuko, 
o ne veliau. Prie šalmo stipriai pritvirtinta lempa, kuri vieline 
virvele sujungta su akumuliatorium, tvirtai užnertu prie juos- 

r mens ant plataus odinio diržo. Leidžiantis šalmas butu užkliu
vęs už kopėčių, ir jie butu žiauriai istrigę. "Atjuosti Morio diržą, 
ir vienu ypu bus numestas akumuliatorius, lempa ir tas šal
mas*’, — pasišovė mintis. Tačiau jis taip nepadare: laisvąja 
ranka timptelėjo virvelę ir užmėtė šalmą ant persimesto Morio 
pečiu. Tures atsarginę lempą, nes jeigu jo užgestu, o Morio 
butu palikus numesta, jie ūmai atsidurtu baisiausioj tamsbj; 
tai jau reikštu tiktai mirti, kurios reiketu klaikiausioj nevilty 
dar kiek palaukti iki viršuj sprogs dinamitas.

Prasidėjo žūtbūtines lenktynes. Jis su našta skuba kopė
čiomis žemyn. O ties galvomis išilgai vienuolikos juodu, kaip 
gyvatėlės, dagčių skuba ugnis kapsuliu link. Jeigu jie spe 
nusileisti šitom trim sujungtinem kopėčiom ir, pasiekę skersinio 
urvo angą, užsukti už kampo bent keletą žingsniu, — jie bus 
išsigelbėję. Lenktynes su dagtimis beskubančia ugnimi del viso 
gyvenimo, del dvieju gyvenimu. Arba du gyvenimai arba 
dvi mirtys — tiktai.

Nepaprastas ^isu kūno ir dvasios jegu įtempimas. Nuo 
vieno kopėčių skersinio ant kito. Žemyn ir žemyn, tik kuo
greičiau. O kopėčios ilgos, kaip niekad. Kad tik nepaslysti 
ar neprakišti kojos pro šalt! Jam vis atrodo, kad jis perietal, 
nevikriai kapstosi. Tar^t sapne: mirtino pavojaus metu reikia 
kuogreičiausiai bėgti, o negali. Ar ne sapnas ir čia? Ag, 
žemyn, tik kuogreičiau žemyn.

O šiaip tyla, lyg niekur nieko. Klastinga tyla. oL klaiki 
tyla. Tik savo uždusimą ir širdies dužius girdi. Kakle tvink
čioja, o dėžiniam šone pradeda remti dieglys. Akyse tarpais 
siūbteli čia žali, čia raudoni šviesos gūsiai, akimirksniui užtvin-

nios. Tik paskutines jau beveik stačios. Budrys jau nebeisten- 
ge išlaikyti: apie viduri paskutiniuju kopėčių Moris išsprū
dęs nusliuogė žemyn ir žnektelejo. Budrys smukte nusmunka 
apačion. Užvožia Moriui atgal šalmą ir, nutveręs už pažastų, 
tempia paskui save.

Iki sprogimo jau buvo bepalikę tik kelios sekundėles. Ta
čiau Budrys buvo jau pasiekęs Urvo angą ir užsukęs už kam
po. Pasivilko su Moriu dar keletą žingsniu ir —

Budriui staiga pasirodė, taryt ji ūmai kas kilsterėjo. Sprogo 
apkurtinąs trenksmas. Tą pati akimirksni pradėjo visai čia 
pat už kampo pro juos griūti žemyn akmens skalda, lyg juoda 
prasiveržus srove, tiškant žiežirbom ir ugniai...

Viską milžiniškai sudrebina antras sprogimas..-, trečias... 
ketvirtas -----------

Pro šąli visai čia pat grūdasi ir garma apačion pragaras su 
i klaikiu ugnies liežuviu ir žiežirbų šokinėjimu durnu, dulkiu ir 
tamsos tirštumoj. O net skaudamai plešiojas širdis ir plaučiai...

Staiga — ji nugąsdina mintis, kad, jeigu čia ilgiau užtruks, nuo 
tokiu tirštu durnu bei dulkiu apalps ir užtrokš. Vilkdamas Mori, 
nežinia iš kur atsiradusiom jėgom kruopnia tolyn. Tarpais stab
teri ir koja bei ranka graibydamasis pasitikrina. Dabar tenka 
pasikliauti daugiausia atmintimi, nes nieko aplinkui nesimato: 
lempos šviesa neistengia prasimušti ne per keletą žingsniu.

Jau tūrėtų būti skyle ir pritvirtintos nulipti kopėčios. Taip. Nu- 
sirepečkina ir dribteli i kažkoki klaną. Pasilenkia, taip: tarp 
begiu lėtai teka švarutėlis vanduo. Koridorius! Oh! Dabar 
tik bėgiais ir bėgiais iki stoties. Budrys pagaliau pasijunta, lyg 
iš tinklo atgal i vandeni iškritus žuvis. Ir tik dabar, itampai 
atslugstant, jis pastebi Morio krūpčiojanti kosėjimą . Tai ne 
kokia šiaip kasykline našta, o žmogus. Anas muistosi, kosti 
ir stengiasi kažką išspiauti. Paskui pasiverčia ir kniūbsčias ilgai 
geria.

Budrys, sėdėdamas šalia begiu, nusiima šalmą, siekia rieš
kučiom vandeni ir prausiasi. Iššnypščia iš nosies dulkes. Tik 
dabar pastebi, kad pakeliui pamėtė pirštines. Paliko ir nau
dotas grąžtu galvutes. Ačiū Dievui, kad tik tiek bėdos. Šiandien 
pavakare krautuvėj nusipirks naujas pirštines. Juk jis gales nu
sipirkti: jis išsigelbėjo, liko gyventi toliau. Atsimena sunu ir 
pralinksmėja. Oh, ir tas vanduo toks atgalvus, kaip niekad 
vistiek nieko neužgirs.

Mato — Moris jam kažką sako, bet jis nieko negirdi.
— Ką? — bet atsimena, kad jis juk trenksmo apkurtintas ir 

ąistiek nieko neužgirs.
f

Moris vapaliojo kažką lupom, bet iš to Juodo, purvino, durnais 
ir dulkėm apnešto veido jis nieko negali suprasti.

ves išvyksta dutobusai, kuriuo
se įrengti knygynai. Pirmąją va
jaus dieną iš apskričiu ir vals
čių i kaimus buvo išvykę apie 
tūkstantis knygnešiu.

Respublikoje yra dvi organi
zacijos, kuriu paskirtis — pre
kiauti knygomis bei spauda. Tai
— Lietuvos knygų prekyba ir 
Sąjungine spauda. Visos jos 
knygų platinimcT metu išvysto 
plačią veiklą. Vajuje taip pat 
dalyvauja ir stambiosios Vil
niaus ir Kauno knygų leidyklos
— Grožines literatūros, Politi
nes literatūros, Enciklopedijų ir 
žodynu, Mokslines literatūros, 
profesiniu sąjungų bei "Tiesos" 
leidyklos.

Knygų platinimo menesio me
tu numatyta parduoti kelis mi
lijonus Įvairiu knygų. įdomu 
pažymėti, kad vien per šių me
tu pirmąji pusmeti Knygų ra
mu duomenimis Lietuvpje išleis
ta 3.078.000 egzempliorių bei 
bei 380 atskiru pavadinimu 
knygų. /
i

Priešmokyklinio vaiko am
žiaus ūgio ir svorio paly

ginamoji lentele:

Kūno augimui kontroliuoti 
svarbiausia yra sekti vaiko sve • 
ri ir miegą. Vaikas turi sveikc,i 
išmiegoti ne mažiau 10 vai. i 
parą. O svoriui sekti patartin ; 
pasinaudoti prie šio straipsn. » 
pridedama svorio lentele.
Amžius Berniuku Mergaic t 

svor. ūgis svor. ug •.
SV. COI. SV. C’’.

3 32 37 31 3C >
4 36 39 5 35 39
5 41 V4U 39 41
6 45 43,5 43 43
7 49 *45 48 44,5
8 55 47 52 46,5
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Pranešimas buv. kacetininkams
— Dr. Eckstein, Innerministe- 
rium, Wiesbaden).

Minėtose Įstaigose gaunami 
ir reikalingi formuliarai, už ku
riuos reikalinga sumokėti po 
1 DM.

Norime priminti, kad prie už
pildytu formuliaru yra reika
linga irodymai/ kad asmuo tik
rai del politiniu ar religiniu isi- 
tikinimu buvo kalinamas: Tai 
atstoja: 1. Turimas iš KZ ar ka
lėjimo raštas, kad ten buvai ka-

__  ___ ____ lintas; 2. Iš KZ rašytas arba 
.naciu KZ ar kalėjime iškalėtą ’ i ten gautas laiškas; 3. Iš kale-

■ pilną menesi. Tačiau jau da
bar reikia paduoti pareiškimus 
ir sekantiems reikalavimams: 
d. atlyginimui už nustotą kace- 
te ar kalėjime sveikatą; b. už 
mirusi šeimos nori — išlaikyto
ją; c. už nustotą turtą, jei šis 
1937 m. buvo Vokietijos terito
rijos ribose.

Skriaudos atitaisymo istaty- 
' mas nėra pilnoje galioje visai

Vokietijai: 1. Prancūzu zonoje 
kol kas dar nepriimtas joks įs
tatymas, pagal kuri butu gali
ma reikalauti atitinkamas atly- visas pastangas, kad nukente- 
ginimas; 2. Anglu zonoje jis 
yra priimtas, bet iš to yra iš
skirti DP stovyklose gyvenę 
tremtiniai. Tuo reikalu buv. na
ciu auku organizacijos yra pa
dariusios atitinkamus žygius

- Britu karinėje valdžioje. 3. Ame
rikiečiu zonoje esančios vokie
čiu sritys įstatymą yra priemu- 
sios palanku ir tremtiniams. Is- 

\ tatyme pasakyta, kad atlygini
mą gales gauti ir DP asmenys, 
kurie 1947 m. sausio men. 1 d. 
yra gyvenę amerikiečiu zono
je. Išemigravusieji prieš 1947.1. 
1. iš įstatymo nėra išskiriami.

Pareiškiant pretenzijas reika
linga užpildyti net 20 nusta
tytu formuliaru, kurie gaunami 
paskirose sričių skriaudos ati-;

Vadinamasis skriaudos atitai
symo (Wiedergutmachung) Įs
tatymas kai kuriose Vokietijos 
srityse yra’priimtas ir prade
damas vykdyti. Kadangi mi
nėtas Įstatymas paliečia nema
žą skaičių ir lietuviu, čia no
rime pateikti kai kurias to Įs
tatymo smulkmenas ir suminėti 
eilę reikalingu atlikti formalu
mu.

Šiuo kartu eina kalba apie 
atlyginimą, kuris bus išmokė
tas po 150 DM už kiekvieną

Is plataus pasaulio j
GINKLU SU VLENODINIMAS jimą kontroliuoti Iš pakto punk

tu valstybėms labiausiai nepa
tiko kaip tik šitos komisijos.Kaip žinoma, apie ginklu su

vienodinimą jau senai kalba-

apie tai pradėjo kalbėti Bene
lux valstybes. Bet kadangi ju 
pramones galingumas palygi
nus yra menkas, tai išeities ne
buvo rasta tol, kol to neišspren- 
de Atlanto pakto trys svarbiau-

1 sios valstybes — JAV, Kanada 
ir D. Britanija, turinčios pajė
giausią pramonę. Prie ju be- Į kad per "tėvelio" gimtadieni 
abejo turės taikytis dabar ir ki-' Maskvoje pirmuoju smuiku iš 

ka"gaunama Arolsene b. Kas- tos ^be8, 1 nau?q kar<? no"į europiečiu grojęs italu komu-

dama ir Danija su Norvegija 
šituos pakto nuostatus buvo at
metusios. Dabar tu komisijų 
atsisakyta.

KRIZE PRANCŪZU KOMU
NISTU TARPE

Spaudoj jau buvo pranešta,
jimo ar KZ paleidimo raštas;
4. Atitinkamos kartotekos ištrau-

sel išxIRO specialios Įstaigos , ,, , ,
ir 5. Trijų liudininku £> priešai-i standartiniais ginklais, kad sq- 
ka pas notarą sudarytu aktas.'

Sritims priklauso asmenys ne 
pagal savo kalėtą, bet pagal 
1947 m. sausio 1 d. gyventą 
vietą.

rimą eiti su suvienodintais,' nistu vadas Togliati. Prancūzu
Thorez pasirodo traktuojamas

j jungininku armijos galėtu ope- įtartinai, nes nesugebejo su
moti kaip vienas vienetas. Pa
gal anų trijų valstybių susita
rimą visuose kraštuose bus per
tvarkyti ginklu fabrikai taip, kyje stovi Jean
kad visi ginklai ir ju atsargines Cors ir Edith Thomas. Pagrin-

tvarkyti partijos viduje. Po ilgo 
trynimosi didele grupe intelek
tualu iš partijos išstojo. Ju prie- 

įsou, Ver-

MINE BOMBA

cy paskelbė turis žinių, kad 
sausio 8 d. rusai darysią antrą 
atomines bombos sprogdinimo 
bandymą. Bomba busianti su
sprogdinta Kazachstane. Dabar 
jis paskelbė, kad sprogimas tik
rai ivykęs vidūmakti sausio 7-8 
d. Dublino seismografai tuo 
metu taip pat užregistravo kaž
kur vykusiu sprogimu, tačiau 
ju vietos ir pobūdžio stotis ne
galinti nurodyti del tuo metu 
vykusios audros.

Tačiau kitos stotys tą nokti 
jokiu sprogimu nėra užregitra- 
vusios. Bent to nepaskelbe.

IŠ SUOMIJOS BĖGA

pradėjo suiminėti pabėgėlius iš 
SSSR ir Pabaltijo. Šių pasta-

laiku pasprukti i Švediją, nes 
nuo SSSR notos del "karo nu
sikaltėliu" išdavimo iki suimi- 
nejimo pradžios praėjo gerokai 
laiko. Kadangi Suomija parei
kalausianti, kad Švedija pabė
gėlius išduotu, tad daugumas 
jau dabar bėga i Angliją ar kur 
gali. Suimtuju tarpe sako nesą 
nei vieno iš tu, kurie buvo įra
šyti i notą, reikalaujančią iš
duoti

paskirtas Rokossowskis.

leris Adenauer yra paprašęs 
Įsileisti Vokietiją i Ruhro tarp-

siu nariu. Lig šiol Vokietija ten 
teturėjo tik stebėtoją.

— Šiais meais Oberammer
gau kaime Bavarijoje vyks pa
garsėjusieji Kristaus kančios

duoti iki 1950 metu kovo men.
31 dienos.

LARbPK Sąjunga ir toliau deS

jusieji lietuviai galėtu pastaruo
ju įstatymu pasinaudoti. Tuo 
reikalu reikia susitarti ir su Vo
kietijoje esančiais advokatais, 
kurie pagal atitinkamus įgalio
jimus galėtu vesti bylas ir išrei
kalauti prideramą atlyginimą. 
Advokatu adresai yra šie: Dr. 
K. F. Reuss, Muenchen, Wein 
Str. 8. Dr. Tadeusz Zgainski, 
Muenchen 13, Mosacherstr. 11. 
Pasirinktam advokatui pasiusti 
laišką, kad prisiųstų įgaliojimui 
reikalingą formuliarą, kuri pa
sirašyti notaro akivaizdoje1)'

Suinteresuotiems ateityje in
formacijos bus teikiamos tik 
kreipiantis laiškais žemiau nu
rodytu adresu. Todėl visi L AR 
bPK Sąjungos nariai, pastebėję

taisymo įstaigose (Landesamt' šią informaciją spaudoje, pra- 
; fur Wiedergutmachung: Bava-: neškite apie tai savo draugams, 

rijos Dr.' Filip' Auerbach,' Muen-; arba ju adresus prisiuskite ma- 
chen, Arcis Str. 7, Wuertenberg no adresu: Jonas Rimašauskas, 
- Baden — Dr. Kuester, Justiz- 1847 Ę. 86th., Cleveland 6, Ohio, 
ministerium, Stuttgart, Heseno USA.

Airlines nutarė i ten tuo metu 
siusti specialiu kelioniniu lėk
tuvu. Tai busią stratosferinicti 
lėktuvai, puikiai įruošti, kelei
viams teikią visokiu patogumu.

— Feldmaršalas Paulus, bu
vęs prie Stalingrado sumuštos 
vokiečiu armijos vadas, kuris 
dar tebera rusu belaisvėje, 
apie kurio panaudojimą bolše
vikinei vokiečiu armijai visą 
laiką yra kalbama, yra para
šęs laišką savo dukrai i Baden- 
Badeną, kad turis vilčių jog ne- 

I užilgo grįšiąs i tėvynę.
— 74-oji Vokietijos kataliku 

diena (Katholikentag) šiais 
metais ivyks Passau rugsėjo 

• 1 d. Laukiama daug maldinin
ku.

— Tradiciniu kalėdiniu do
vanu pereitais metais popiežius

— Rytu Vokietijos premjeras 
Groteiwohl išvykęs gydytis i 
Juoduju juru kurortus. Ta proga 
vėl daug kas klausia ar jis dar 
griš? Jo pareigas eina Ulbricht

— Vakaru Vokietijos kanc
leris Adenauer kreipėsi i vaka
ru valstybes, prašydamas pa- 

j skolos senoms Vokietijos sko-
’’ ' loms apmokėti, nes nesuregu- 

1 liovus skolų negalima pradėti 
susirišusi ir nėra įpareigota su: tarptautiniu „kiniu mainu. 
Jaltos nutarimais skaitytis. Taip 
lygiai, esą, ir tos salos, kurios

■ yra užimtos JAV-biu, turės bū
ti paliuosuotos ir grąžintos Ja
ponijai.

Kalbėtojo žiniomis, 1945 m. 
Jaltoje įvykusioje konferencijo
je Rooseveltas ir Churchillis 
sutikę Kurilus perleisti rusams, 
jei rusai istos i karą prieš ja
ponus. Sovietai su tuo sutikę ir, 
kad gautu svetimu žemiu, karą 
Japonijai paskelbė, tačiau tuo
met karas besitęse nepilnas tris 
dienas ir rusai tame kare nete
ko tik penkių kareiviu. Gi sve
timą teritoriją — sau pasigrobė.

JAPONUA PRIEŠ JALTOS 
SUSITARIMUS

TOKIO. — Japonijos oficia-
dalys, bet kur gamintos, tiktu dinę to priežastį apibudina ’ lus pasento kalbėtojas pa- 
kiekvienam kraštui. Iš sutartu, "raudonojo vienuolio" Riąuet reiške, kad Japonija nemano 

w t t 1 1 __ ___ •_________ ____ T t ---

sutikti su Jaltos nutarimais, pa
gal kuriuos Kurilu salos norima 
priskirti prie Sovietu Rusijos. :

galvoti, teigti, kaip Maskvoje Pasak kcdbetojo< Japonija nėra 
teigia, nors tai butu akyvaiz-' 
di netiesa ir absurdas. Galvo- 
jantiems žmonėms, net ir ko
munistams, tokia padėtis nepa-' 
keliama. Kremliuje yra nerimo;
del šio fakto tolimesniu vaisiu.

standartizuoti dalyku yra minė
tini: pirmiausia bus suvieno
dintos vamzdžiu graižtvos. Bri
tu šautuvas turės išnykti, už
leisti vietą Amerikos šautuvui. 
Kiti rankiniai britu ginklai bus 
pritaikyti prie amerikoniškųjų. 
Britu artilerijos ginklai turės bū
ti taip pat pakeisti, tures‘*buti 
įvestos metrines išmieros, varto
jamos kituose Europos kraštuo
se ir JAV. Bet kokie naujai ga
minti pradedami ginklai taip 
pat pirmiausia turės būti stan
dartizuoti. Visuose kraštuose 
bus įrengti tokie patys ginklu 
fabrikai. Tam reikalui valsty
bes keisis specialistais ir kari
ninkais. Tai nebus kokie inspek
toriai ar priežiūros organai, bet 
tik techniški patarėjai, kurie už
davinį baigę griš namo.

"Ginklu standartizacijos suta
rimas iš esmes yra Atlanto pak
to papildymas. Ten buvo nu
matyta, kad JAV duos ginklus 
ir sius komisijas, kurios turės 
šitos ginklu paramos panaudo-

pastatytas klausimas: "Ištikru- 
ju, kuo jie mus laiko?" Atsibo
do intelektualams vien ploti, ne-

— Čeku pabėgėliai praneša, 
kad Pragoję yra įkurtos bent 
kelios šnipu mokyklos. Viena 
mokykla yra vien jaunučiu 
mergaičių, kurioms bus duo-

VOKIEČIAI SAARO 
NEIŠSIŽADA

Narsioji Suomija šiandien
William Clark "London Ob

serves" laikraštyje apibudina 
cįyvenimą dabartines Suomi
jos, alinančio komunistinio mil
žino —- SSSR — pavėsyje.

įvažiavus i Suomiją žmogus 
nustemba. Čia nematyti viso 
to, kas randama daug didesnė
se valstybėse kaip Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Balkanų vals
tybėse, kurios kaitinasi Stalino 
"saulutėj".’

Suomija, nors mažyte, turin
ti vos keturis milijonus gyven
toju, neturi savo žemeje nei vie
no sovietu kario, nei garsiosios 

' sovietu policijos, vis dar tebe
vadinamos NKVD, nors oficia
lus jos vardas jau MGB, nei 
kitu sovietiniu "atributu", kurie, 
atrodo, yra "butini" tokioj pa
dėty esančiam kraštui. Suomi
ja' valdosi savarankiškai.

Deja, gal dėlto ji ir yra sava
rankiška, kad kiekvienam, nors 
mažiausiam Suomijos kaimely, 
rasi paminklus tiems didvy
riams, kurie krito už tėvynės 
laisvę, kovodami prieš sovie
tus^ taip vadinamame "žiemos* kokia ji turėtu būti. Mes nore- 
kare" 1939-40anetais arba kuriu tume kuo tampriau suartėti su 
dideli skaičiai žuvo 1941-44 m.J Vakarais, norėtume dalyvauti 
kare. P Maršalio Plane, tačiau, vos tik

Naujoji Suomijos — Sovietu1 
Sąjungos siena, atskiria turtin
giausią Suomijos provinciją —j 
Kareliją — nuo savo tikrosios^ 
tėvynės. Pasienyje esantieji ty
lus, tarytum apstulbinti, Suomi
jos kaimai ir miestai, staiga,' 
baigiasi ir prasideda sunkiai 
ginkluotos bolševiku sargybos 
saugoma siena. Keletą šimtu 
metru anapus — jau matytis ir 
vielų užtvaros. Tai "geležine 
uždanga', skirianti Sovietu

— netgi per sieną mesdamistoliu, kaip žmonėmis, taip ir 
žvilgsni — ten nieko negali pa
matyti. Sovietai moka pasie
nius ištuštinti Suomiu kaimie
čiai, kurie buvo priversti palik
ti savo gimtąsias pastoges Ka
relijoje ir persikelti šiapus da
bartines sienos, nieko nebegir
di dpie savo senuosius namus 
ir turtą, likusi sovietu valdžio
je...

Šiuo metu Suomija, nežiūrint, 
kad ji yra artimoje Sovietu Są- mokėti 300 mil. doleriu karo 
jungos kaimynystėje, nėra to 
polševikinio milžino satelitas 
ir pilnai naudojasi savo krašto 
spaudos bei politikos laisve. 
Suomiai, būdami kantraus cha
rakterio žmones, stengiasi išsi
laikyti visiško takto aukštu
moje ir nesierzinti.

Lankydamasis užs. reik, mi
nisterijoje, Clark pastebėjęs, 
kad tarnautoju ir aukštuju pa
reigūnu nuotaika yra prislėg
ta. Vienas iš oficialiu pareigū
nu net pareiškęs:

— Nėra Suomijos politika 
tokia laisva ir nepriklausoma,

turtu, suomiai yra netekę, kaip 
minėta, turtingiausios savo 
krašto srities Karelijos, o pasi
grobus ją rusams — jie turėjo 
priglausti pas save dargi 450 
tūkstančiu benamiu atbegeliu, 
nenorėjusiu likti rusu vergijoje. 
Jiems buvo duotas darbas, duo
na ir pastoge.

Sovietu Sąjungai iki 1952 
metu mažyte Suomija turi su-

Saaro sritis yra senas 
žytyniu kąsnis tarp Prancūzijos 
ir Vokietijos. Tai nedidelis, bet 
tirštai gyvenamas (1 mil. gyv.) 
ir turtingas kasyklomis kraš
tas. Po 1871 metu laimėjimo 
Bismarkas ji atplėšė nuo Pran
cūzijos ir prijungė prie Vokie
tijos. Po pirmojo pasaulinio ka
ro jis betgi negrįžo Prancūzi
jai, 10 m. ji valde Tautu Sąjun
gos komisaras, o po to gyven
toju plebiscitas nubalsavo pri
sijungti prie Vokietijos. Po šio 
karo jis iš Vokietijos išskirtas 
i atskirą valstybėlę. Prancūzai 
tuojau sudarė su juo ūkinę uni
ją, bet paliko politinę autono
miją, nors sąjungininkai ir bu
vo patarę laukti taikos derybų. 
Dabar vokiečiai jau kelia bal
są, kad prancūzai to padaryti 
neturėjo teises ir reikalauja 
Saaro likimą išspręsti plebisci
tu. Beabejo, tai bus vėl 
nesutarimu priežastis.

AL. TOLSTOJUS

var-

ilgu

ORO KELIAI

nuostoliu. Nustatytą sumą jie 
kantriai ir tiksliai moka..

Deja, ir čia neapsieinama be 
suktybių iš sovietu puses. Re- 
paracines sumas jie turi mokėti 
produktais ir pramones gami
niais. Tačiau sovietai tu gami
niu kainą yra nustatę pagal 
1938 m. taksą, kuri šiuo metu 
yra bent dvigubai aukštesne.

Nežiūrint viso šito, suomiai 
ligi šiol ištesėjo sąžiningiausiai 
jiems uždėtas pareigas ir sa
vo naštą kantriai tebeneša. Ta
čiau, ne be to, žinoma, kad 
nebūtu justi ju laikysenoj tam 
tikros baimes jausmo. Juos kan
kina ateities klausimas. Jeigu 
"šaltasis karas" užsitęs dar il
giau, Vakaru valstybes dar 
glaudžiau glausis i Maršalioapie tai spėję pagalvoti, neap

sieiname be sovietišku provo- Plano ekonomini bloką, iš ku- 
kaciju, be jugriežtu protestu.. .i rio Suomija yra išskirta, kaip

Suomija — yra geležines va- esanti Sovietu Sąjungos mili- 
lios žmonių kraštas. Gal ne vie
nas kraštas šiandien negyvena 
taip susispaudęs ir taupyda
mas, kaip suomiai. To reikalau
ja gydymas karo žaizdų ir mo
kėjimas nežmoniško dydžio j kius su Švedija ir Norvegija, su- 
kontribuciju sovietams. Mokes
čiai nūdien yra daug didesni, 
negu kada nors buvo, gyveni
mo lygis — nuspaustas iki ga-

Bolševiku aukštai iškeltas ir’ 
plačiai garsintas rašytojas 
Aleksiejus Nikolajevičius Tols- 1 
tojus, autorius pagarsėjusiu 
romanu "Petras I", "Kanču ke- ’ 
lias" ir daugelio kitu raštu, per
eitu metu pabaigoje mirė. Bol
ševikai mėgo skelbti, kad tai 
draugas, buvęs grafas, betgi iš
tiktųjų su grafu Tolstojų šeima 

! jis nieko bendra neturėjo. Ir 
bolševikines jo biografijos jo 
kilmes nenurodo, sako, tik, kad 

’■. -augęs tūlo dvarininko Bostrovo 
dvare, kuris buvęs jo motinos 
antras vyras. Po revoliuijos jis 
buvo pabėgęs i užsienius ir gy
veno Paryžiuje, bet vėliau gri
žo i Rusiją. Bolševikai, matyt, 
išnaudojo šio talentingo ciniko 
Paryžiuje beveik valkatos, troš
kuli gerai pagyventi. Ir ištikru
ju Maskvoje jis gyveno neblo
gai, nes nesivarže savo talentą 
ijungti i nešvariausią propa
gandini purvą.

Pasaulis ištikruju priėjo prie 
to, kad įrengiami oro keliai, 
su visomis judėjimo taisyklė
mis.

Anglijoje aviacija taip išsi
plėtė, jog erdvę raižo tiek lek- 

: tuvu, kad reikia -daryti tvarką 
į ir ju judėjime. Iki šių metu pa
baigos visi civiliniai aerodro
mai gaus paskirtus nustatyto 

- pločio kelius. Ju plotis bus 1,5 
klm., o aukštis nuo 1500 iki 
3000 metru. Šituose keliuose 
lėktuvu judėjimas bus nuolat 
reguliuojamas iš aerodromu. 
Lėktuvams bus leidžiama taip 
judėti, kad vienas nuo kito butu 
nearčiau 300 metru. Karo lėktu
vams skiriamoji erdve bus že
miau 1.500 ir aukščiau 3.000 
metru.

ILGIAUSIAS TILTAS

Tarp Danijos ir Švedijos 
matoma pastatyti tiltą. Jis 
bus siauriausioje sąsiaurio vie- 
toe, kur tėra 6.6 klm., kur sun
kiau pastatyti atramų, piliorius,

nu- 
ne-

to ir savo moterišku savybių 
dėka įsiskverbti i amerikiečiu 
kariu sferas Vokietijoje. Kaip 
žinoma, tokias mokyklas MGB 
jau senai praktikuoja SSSR.

— Švenčiu metu Čekoslova
kijoje "apvalyta' advokatūra. 
158 advokatams atimta teise 
praktikuoti. Daugumas ju suim
ti .ir išsiųsti i priverčiamojo dar
bo stovyklas.

— Prancūzijoje panaikintas 
kavos naudojimo normavimas. 
Tuo budu Prancūzijoje jau ne
bėra normuojamu produktu.

— Didžiausia JAV metalurgi- 
ne firma US Steel Co nutarė 
plieno kainą $4 padidinti Po 
to darbininku unija pareikala
vo pakelti atlyginimą ir grasi
na streiku. Firma nurodo, kad 
jos išlaidos padidėjo sutikus 
mokėti darbininkams pensijas. 
Unija sako, kad tos išlaidos su
daro vos 20 mil., o pakelta plie
no kaina duosianti 80 mil. Ga
limas dalykas, kad firma kai
nos pakėlimą atšauks.

— Kuriama satelitiniu vals
tybių ginkluotu pajėgu vyriau
sioji vadovybe. Jos priekyje 
beabejo bus kuris iš rusu ge
nerolu, o jos būstine bus Bu
dapeštas, kur jau paruoštos ir 
patalpos. Manoma, kad visa 
tai organizuojama prieš Tito, 
kuris Kominformo nutarimu tu
ris būti sunaikintas dar šiais 
1950 m. Tik neaišku kuriuo bu
du — atentatu, vidaus sukili-

ju tarpe ir i 8 kraštus esančius 
už geležines uždangos, bet dar 
neinkorporuotus i SSSR.

— Prie Šv. Sosto šiuo metu 
yra 38 kraštu akredituoti ats
tovai. Žinoma, ju tarpe daugelis 
nekataliku.

— Fisher Body Co ikurejo 
Fisher našle Notre Dame (JAV, 
Indianos valst.) kataliku uni
versitetui paaukojo 1 mil. doL

studentams bendrabutis, o 250 
tūkstančiu sudarys neturtin
giems studentams šelpti fondą.

Joks smalsuolis ir joks turis*

bolines sovietu geležines už
dangos. O pasienio gyventojai

tarinėje sferoje. D. Britanija 
yra buvusi geriausia suomiu 
prekių užpirkeja. Tačiau šiuo 
metu — suomiai bijosi, kad bri
tai gali sueiti i artimus santy-

dinavišką ekonomini bloką, o 
suomiai paliktu nuošaly.

ti 1952 metai. Tais metais baig-
tas —- atsigauna, turtėja, atsi
stato.

sis, žinoma, ir Suomijos repa-

. TIBERIADA GALILĖJOS 
SOSTINE

Izraelis Galilejos^sostine pa
skelbė Tiberiadą, nedideli mies
teli, vos teprašokanti 10.000 
gyventoju. Žydai užsimojo ji 
per 4 metus padaryti 60.000 gy
ventoju miestu.

Tai vienas seniausiu pasau
lio miestu, įkurtas Erodo D. sū
naus 20-26 m. po Kristaus gimi
mo, pavadintas imperatoriaus. 
Tiberijaus vardu. Iš senojo 
miesto jau labai mažai kas be
likę. Ji sunaikino karai, žemes 
drebėjimas ir potvyniai. Prieš 
30 m. greta Tiberiados buvo 
įkurtas kurortinis miestelis Ge- 
nazareto ežero krante. Šis ku
rortas greitai pfečiasi, nes Ti
beriados radioaktyvus vande
nys nuo seno garsus reumato 
ir išias gydymui. Kristaus ir vė
lesniais laikais, klestėjusi Ge- 
nazareto ežero žvejyba ir žuvu 

pasiruošimai vyksta, bet ar! pramone, dabar didesnes reiks- 
ginklai bus panaudoti, ar iš-jmes nebeturi/ buvusieji žvejai, 
drys Maskva, sunku pasakyti.! dabar daugiau vežic.

jimu turistu po ežerą, nuveža i 
netolimą Kapemaumą. Ypač 
garsėja vasaros gražiomis mė
nesienų naktimis ant vandens 
rengiami muzikiniai koncertai. 
Apskritai Tiberiada sparčiai 
virsta pirmaeiliu kurortu.

URANHUS PARDUOTAS SU 
SU VALDŽIOS ŽINIA

Kanados Prekybos Ministe- 
ris C. D. Howe oficialiai pareiš
kė, kad 1943 m. tam tikras kie
kis uranijaus rudos sovietams 
buvo parduotas su valdžios ži
nia ir aprobata. ’ ,

Už parduotąjį uranijų buvę 
gauta $2.445. Tai padariusi fir
ma Eldorado Gold Mines Ltd., 
kuri tuomet buvo . privačiose 
rankose, o nuo 1944 m. yra per
imta Kanados valdžios.

bet Sus statomas bent apie 30 mu ar karu iš užsienio. Kariniai 
klm. ilgio. Statybą numatoma zm!
vykdyti per 10 metu, o kaina 
jo —.15 mil. anglu svaru. Šve
du geležinkeliai mano, kad jis 
apsimokėtu, nes per metus ga
lėtu juo pasinaudoti 4 mil. žmo
nių ir 400.000 automobiliu.

LENKAI FEDERALISTAI

Paryžiuje neseniai susikurs 
Lenku federalistu Sąjunga. Iš
tikruju tai bandymas praplėsti 
vad. intermariumą, tolimesne 
tos idėjos išvada. Ramu pasau
li, esą, matysim tik tada, kai 

racijų mokėjimas Sovietu Są- visas pasaulis sudarys vieną 
federacini vienetą. Tame jun
giny vienu iš nariu turinti būti

jungai. Tačiau suomiai bus« 
labai išsisemę if sunku bus at
sigauti Gamyba vyks, o rinku Europa, o šioje vienu iš nariu 
nebus... į— vidurio ir rytu Europos ty.

Ir kyla klausimai: ką tada ’ intermariumo, sąjunga. Nau- 
darys suomiai su savo aukštos 1 josios organizacijos tikslas — 
kokybes (ir aukštos kainos) in- populiarinti federalistinę minti 
dustriniais gaminiais? Ką da- tarp lenku ir atstovauti lenkus 
rys su Suomija ir sovietai, kai ji (kitu pasaulio federcdistu tarpe, 
nustos būti jiems "melžicpna , Laikinosios valdybos pirmlnin- 
kdrvute"? w . j ku išrinktas R. Pilsudskis, mar-

JAV reiškia nuomonę, kad jos 
tokiam atvejy negalėtu išlikti 
neisikišusios.

i — JAValstybems yra įteiktas 
‘ projektas atomines sutarties 
tarp JAV, D. Britanijos ir Ka
nados. Pagal tą projektą D. Bri
tanija atominiu bombų nega
mintu, bet tęstu laboratorinius 
tyrimus, ju mokslininkams 
esant nuolatiniame kontakte su 
JAV mokslininkais. Užtai britai 
gautu JAV pagamintu bombų.

— Buvęs Lenkijos viceprem
jeras Gomulka, pašalintas iš 
partijos dar lapkričio men., bu
vo suimtas, bet po kurio laiko 
vėl paleistas. Dabar jis esąs 
suimtas antrą kartą ir jam gre-

tizmą" ir kitus nukrypimus. 
Buv. krašto apsaugos ministe-

šalo brolis, vilnietis. sugebėjęs apsaugoti armiją
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AUKIMAS I WINNIPE

Iš Winnipego
GO IB APYLINKES LIETUVIUS

Dar nepraėjo metai nuo su
siskaldymo lietuviu Kanadoje, 
bet pasekmes to ne tik jaučia
mos, bet ir aiškiai matomos. 
Nežinau kaip didesnėse koloni
jose, bet pas mus Winnipege, 
prieita stačiai prie kaiastrofos. 
Susitvėrė dvi, trys ar daugiau 
organizacijų, skelbiančiu gra
žius Šukius j tuos pačius tiks
lus: kova už Nepriklausomų 

Lietuvą. Rodosi tektų tik džiaug
tis, kad Įvairiu imu lietu
viai, kad ir toli gyvendami nuo 
kenčiančios Tėvynės,- kovoja 
del jos laisves. Ir jeigu orga
nizacijos svarbiaisiais tautos 
bei tremtiniu reikalais koope
ruotu, butu viskas tvarkoje.

' Kas gi yra tikrenybėje pas 
mus, Winnipege? Jeigu viena 
organizacija daro koki nors pa
rengimų, kiti boikotuoja. Todėl 
visi parengimai menki, skysti.

Tautiniu švenčiu proga viena 
organizacija darė parengimus 
vienoje saleje, kita kitoje — ži
noma, (pasisekimas apgailėti
nas.

Kai kurie tautiečiai, maty
dami nesklandumų, neina nie
kur. Dabar prieita prie to, kad 
net Vasario 16 d. minėjimas 
nesiseka sulipdyti, nors bandė 
ir ne organizacijos, bet atskiri 
veikėjai. Ir tai del kažko už
kliuvo.

Jeigu tie visi nesklandumai 
nedarytu žalos tautai ar visuo
menei, tai butu kaip nebuvę. 
Bet šiandien, kada musu bro
liai žūsta kalėjimu rūsiuose, 
miškuose, Sibiro tyrlaukiuose, 
kiti tūkstančiai dar kenčia var
gų sugriautoje Vokietijoje, tai 
ju bendro likimo draugai, atsi-

istorijų, kaip nesugebejusiems 
kovoti?

Visi, kaip vienas, ateikite su- 
sirinkiman, kuris ivyks 1950 m. 
sausio 22 d. 3 vaL po pietų lie
tuviu klubo patalpose, 240 Ma
nitoba Ave. Winnipege.

Šiame susirinkime turim ras
ti bendrų kalbų ir nustatyti 1950 
m. veiklų. Ši susirinkimų šau
kiu pasitaręs su winnipegie- 
čiais.

Laimingu Nauju Metu, vieny
bes ir ištvermes kovoje už mu
su brangios Tėvynės laisvę, 
inkiu visiems Kanados lietu
viams. x P. Liaukevičius.

1949 m. darbo baras

Mažai Winnipeg© lietuviu 
kolonijai 1949 m. buvo darbo 
ir gražaus lietuviu tautos repre- 
ientavimo metai.

Vienas pačiu svarbiausiu ir 
didžiausiu uždaviniu buvo Va
sario 16 d. šventes pamins
imas. Tam reikalui buvo nesi- 
jaileta nei lesu, nei darbo. Dir
bo visi kiek kas galėjo ir kiek 
kas mokėjo. Vasario 20 d. sve
čiu tarpe mateme J. E. Win 
nipego vyskupų, daug anglu 
visuomenes ir visus mūsiškius. 
Gražiai pastatytos Krumino 
"Pabaigtuves' patiko kaip sve
čiams taip ir seniesiems lie
tuviams. Ta diena buvo pami
nėta ir vietos anglu spaudoje.

Didelis ivykis buvo Winni
peg© lietuviams J. E. vyskupo 
V. Brizgio atsilankymas. Jo 
atvykimas gana plačiai buvo 
aprašytas anglu spaudoje. Jo 
atsilankymas daug padėjo 
'ietuviams susidaryti gerų var
dų Winnipeg© kataliku dva
siškuos tarpe.

Labai gražiai buvo suorga-

koncertine dalis. Anglu ir ule* 
rainiečiu spauda plačiai apra- 
e tų ivykt
Vasarų ivyko keletas gegu

žiniu ir šokiu vakaru. KLS-gos 
skyrius pravedė piniginę ir 
drabužiu rinkliavų BALFui. 
Gražiai praėjo p. E. Karde- 
lienes dainų koncertas. Ji orga
nizavo Jaunimo klubas.

Visu organizacijų bendromis 
pastangomis buvo pravesti dr. 
V. Kudirkos ir kariuomenes 
švenčiu minėjimai.

KLS-gos sk. gruodžio 3 d. pa
state Čiurlionienės "Aušros 
Sūnūs". Labai gražiai pavyko 
Nauju Metu sutikimas, su
ruoštas KLS-gos- Wpg. skyriaus.

Metu begyje organizacijos 
surengė daug šokiu vakaru, ka
vučių, išleistuvių ir bankietu.

Po kovo men. suvažiavimo 
Montrealyje, KLTarybos sky
rius pasidalino i S-gos ir Ta
rybos skyrius. Vasaros begyje 
išdygo liet jaunimo klubas ir 
metu gale isisteige Katalikių 
Moterų S-gos skyrius.

Keičiantis lietuviu kolonijos 
sudėčiai (... tai vis Torontas 
kaltas) labai nukentejo choras. 
Sunkiai einasi ir su taut šokiu 
organizavimu, nors ju vadove 
dar gyvena Winnipege.

Bendrai, Winnipeg© lietuviu 
organizacijų atliktas darbas 
1949 m. yra gražus ir didelis.

St Bujokas.

KLS skyriaus susirinkimas

Sausio 8 d. Winnipeg© St. 
Paulo colegijos patalpose ivy
ko KLS syriaus nariu susirin
kimas. Dalyvavo 70 asmenų 
(kartu su svečiais). Susirinkimų 
atidarė sk. pirm. p. J. Činga pa
kviesdamas susirinkimui pirmi
ninkauti p. Ramančioni ir se-j 
kretoriauti p-lę Vandų Slapšy- 
tę. Po to turininga paskaitų " Ak-

džios mokyklos steigimo reika
las. Tuo klausimu naujajai sk. 
valdybai pavesta susirūpinti.

Naujiesiem vadovaujantiems 
organams linkėtina gražaus vei
kimo ir ryžto.

Winnipego kronika

— Tėvo kun. Pliacido Bori
so pastangomis "TŽ" platini
mas vyksta- visu spartumu. 
Daugelis lietuviu džiaugiasi su
laukę Kanadoje tokio įdomaus 
laikraščio.

— Gyd. Jauniškis dirba auk
so kasyklose kaip gydytojas. 
Ateity jis mano Winnipege 
verstis laisva praktika.

— KLS-gos Wpg. skyrius ir 
bažnytinis komitetas Nauju Me
tu proga pasveikino St Paulo 
Colegijos rektorių ir jam iteike 
geliu. Kartu jam nuoširdžiai pa
dėkota už jo dideli rėmimų lie
tuviu užleidžiant pamaldom ko
plyčia ir duodant naudotis sa
lėmis repeticijoms, susirinki
mams ir pobūviams.

— Vasario 16 d. paminėti 
komitetas nutarė surengti ban- 
kietų susidariusioms išlaidoms 
padengti, o likuti panaudoti 
Vokietijos sanatorijose esan
tiems lietuviams paremti.

— Praėjusiais metais mote
rystes sakramento Winnipego 
lietuviai kunigai suteikė 12 lie
tuviu ir vienai mišriai porai.

— Matulioniai susilaukė iš 
karto dvieju dukrelių.

— Rutkauskai džiaugiasi pir
mąja šeimos laime — dukrele. 
KLS-gos Wpg. skyriaus valdy
ba savo narius pp. Rutkaus
kus ju džiaugsmo proga pasvei
kino ir iteike geliu.

— Naujai išrinktos KLS-gos 
Wpg. skyriaus valdybos pirmi
ninku yra p. Smaižys, vicepirm 
— p. Kurauskas Česlovas, ka
sininkas — p. Myk. Januška,

įsisenėjusi tradicija ruošti 
bendras Kūčias buvo palaiko
ma ir šiais metais. Katalikių 
Moterų D-ja suruošė jas para
pijos saleje. Nors dauguma 
valgė Kūčias šeimose, bet nuo
taika buvo pakilt Kūčias ati
darė parapijos dvasios vadas 
kun. Dr. J. Tadarauskas. Pasa
kytoje gražioje kalboje nušvie
tė Šventojo vakaro reikšmę ir 
primine kenčiančių Tėvynę.

Jeigu bažnyčia yra pilnutėlė 
paprastais sekmadieniais, tai 
Berneliu mišiose buvo sausa
kimšai pripildyta. Pamaldose, 
kaip visuomet gražiai giedojo 
kalėdinės giesmes p. K. Bagdo
navičiaus vedamas choras, 
kuris tam ilgų laikų ruošėsi.

— Hamiltone per Kalėdų 
šventes viešėjo pas gimines p. 
Puidokas ir p. Laniauskas, at
vykę iš JAV.

Pradžios mokykla

Hamiltono Vysk. M. Valan
čiaus pradžios mokykla pradė
jo mokslo metus iškilmingomis

Iš Hamiltono
pamaldomis gruodžio men. 17 
d. Mokykla isteigta kun. Dr. J. 
Tadarausko rūpesčiu ir pastan
gomis. Dirbama šeštadieniais 
nuo $ iki 12 vaL St Mary mo
kyklos patalpose. Palengvinti 
mokiniams mokyklos lankymų, 
vakariniu pamoku nedaroma. 
Mokyklų šiuo metu lanko 18 
mokiniu, bet ju skaičius nuolat 
auga. Nuoširdžiai kviečiami tė
vai pasinaudoti gera galimy
be išmokyti savo vaikučius 
gražiai lietuviškai kalbėti ir ra
šyti sunkiose emigracijos są
lygose. Palaikykime gyvas tau
tos tradicijas — meilę savo 
Tėvynei ir kalbai, kurios taip 
buvo puoselėjamos musu di
džiojo tautos švietėjo Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus sunkiais 
rusiškos priespaudos metais.

Vasario 16 d. minėjimas

Hamiltono lietuviu D-ja jau 
ruošiasi iškilmingam Vasario 
16 d. minėjimui. I minėjimų nu
matoma įtraukti visas vietos 
meno pajėgas: dainininkus, 
tautiniu šokiu šokėjus ir dra
mos sekcijų. Minėjimui ruošti

yra sudarytas komitetas, ku
riam pirmininkauja šachmati
ninkas P. Vaitonis, Hamiltono 
Lietuviu D-jos valdybos pirmi
ninkas. A Baltūsis.

Naujuju Metu sutikimas

Hamiltono jaunimas kulturin- 
gu pasilinksminimu parapijos 
saleje palydėjo senuosius me
tus, o naujuosius — sutiko šv. 
Mišiomis. Šiai rimtai valandai 
kun. Dr. J. Tadarauskas pasa
kė įspūdingų pamokslų, per
žvelgdamas senųjų metu gy
venimo kryžkeles ir palinkėda
mas dvasines stiprybes Nau
juosiuose Metuose.

— Gruodžio men. 24 cl, Ku- 
čiu vakarų, sportininkas Astra
vas Kostas susižiedavo su p. 
Lena Dockcrite.

Sužieduotuviu , proga sporto 
draugai abiems linki laimes, 
bet tuo pačiu nori ji vėl matyti 
sekančių vasarų kovojant ilgo
se distancijose kanadiečiu ir 
amerikonu tarpe.

Sportininkas.

TORONTO LIETUVIU MENO MĖGĖJU GRUPE

Petro Vaičiūno'4-riu veiksmu drama

„SUDRUMSTOJI \AMYBE”
Režisierius: J. JAGELA. Dekoracijos: J. BAKIO. 

Scenarijus: M. PAŠKEVIČIŪTE.

Spektaklis įvyksta 1950 metais sausio 21 d., šeštadieni, 7 vai. vak. HAMILTONE, lenku 

Šv. Stanislovo parapijos saleje, BARTON ir ST ANN GATVIŲ KAMPAS.

radę geresnese gyvenimo sų- 
lygose, riejasi del tuščio maišo, 
užmiršdami tiesų: vienybėje — 
galybe.

Skaudu yra pažvelgus i pra
eitu metu veiklų, nes dirbant 
bendromis jėgomis žymiai dau
giau butu buvę galima padary
ti. Ar daug sušelpėme organi
zuotai tremtinius? Ar visi atliko
me pareiga atkviesdami tremti
nius iš Vokietijos? Kiek pagel- 
bejome Amerikos Lietuviu Ta
rybai, kuri yra stipriausias 
ramstis del musu Tėvynės lais
ves?

Taigi, mielieji broliai ir se
ses lietuviai, aš tikiu, kad Jus 
pakankamai jautrus kenčian
čios Tėvynės ir broliu tremti
niu reikalams. Bandykime dar 
kartų visi susieiti, ir pasitarti 
Argi mes nerasime bendros 
kalbos šiuo taip svarbiu mo
mentu? Argi bus lemta būti at
sakingiems prieš musu tautos

nizuotas lietuviu reprezentavi- 
mas Winnipego miesto 75 m. 
įkūrimo minėjime.

Daug, darbo turėjo choristai, 
tautiniu šokiu šokėjai, visokiu 
memorandumu rengėjai ir va
dovai. -Reikia pastebėti, kad 
lietuviai kaip dainų šventese, 
taip ir eisenoje pasirodė gana 
gražiai. Anglu spauda ir čia 
nepraėjo tylomis.

Dar prieš tai, birželio 3 d. 
"W. Free Press" atspausdi
no KLS-gos Wpg. skyriaus 
protestų prieš bolševiku puo
limus JTO Kanados vyriausy
bes, esą, ji išnaudojanti DP.

Labai gražiai, lietuviu inicia
tyva, buvo suorganizuotas bir
želio 13 - 14 d. išvežtųjų pa
minėjimas. Visi pabaltiečiai 
organizuotai su vėliavomis pa
dėjo vainikų prie Nežinomojo 
Kario paminklo. Po to visi gri
žo i St. Paulo kolegijos salę, 
kurioje, ivyko pranešimai ir.

tualiais isikurimo klausimais" 
skaitė p. Pauplys.

Platu pranešimų apie pra
ėjusiu metu veiklų padare sk. 
pirm., dėkodamas visiems prisi- 
dejusiems prie veiklos gyvini- 
mo. Jis paaiškino nariams apie 
Kanados L. Bendruomenes stei
gimo eigų.

Revizijos komisija savo pra
nešime užgyre valdybos ir pa
rengimu komisijos nudirbtus 
darbus, ir kviete narius už tai 
jiems padėkoti.

I valdybų 1950 metams buvo 
išrinkti: Kurauskas Č., Smaižys, 
Dargužas V., Myk. Januška ir 
Ramančiauskas.

I parengimu komisijų išrink
ti: M. Jakubėnaitė, G. Saiminin- 
kaite, E. Radavičiute,* V. Slap- 
šyte ir Ve. Januška.

ii revizijos komisijų: Dūda,
Pauplys ir Činga.

Diskusijose ir klausimuose 
buvo iškeltas lietuviškos pra-

sekretorius — p. Dargužas Vyt. 
ir valdybos narys — p. Raman
čiauskas.

— Prieš kiek laiko Winnipe
go lietuviu atstovai tarėsi del 
Kanados L. Bendruomen. Win- 
nigo apygardos .steigimo. Nu
tarta palaukti instrukcijų iš cen
tru, nes dar neaišku kuriu or
ganizacijų atstovai gales būti i 
tokius parengiamuosius apy
gardose komitetus pakviesti. At
rodo, kad paskubinus darbų 
Montrealy, skubiau jis vyktų ir 
provincijose.

— Winnipego lietuviai džiau
giasi, kad i, Torontą išvykę 
winnipegieciai ten yra gyvai 
įsijungę i visuomenini darbų.

— Tuo laiku kai Toronte yra 
gana šilta, Winnipege spirgina 
šalčiai iki —32 laipsniu F. Del 
tos priežasties ore dirbę darbi
ninkai atleisti iš darbu ir bedar-

STATOMOJI POŽEMINIO SU- sienų ir kad jie paremtu gatves 
SISIEKIMO LINIJA TORONTE lygmeny daromas skersai gat- 

_ ves plienines fermas, kurios iš-Dabartinis Toronto susieki- j qa(ves sudarys
mo tinklas yra lota apkrautas riuo veliau Ug. ju_ 
ir iudemas darosi vis sunkės- j dejimas, juo bus
nls. Todėl pereUats meto To- toUmesni sWbos
rantas, pirmasis miestas Kana- darbQ. ši(o suda.
doje, pradėjo požeminiu susi-
siekimo linijų statybų. Pirmasis 
projektas turi tikslų palengvinti 
pagrindini miesto šiaurės—pie
tų judėjimo ruožų. Numatyta 
projektų įvykdyti per 4 metus ir 
iam sudaryta sąmata 50 milijo
nu doleriu. /

Kadangi miestas daugumoj 
turi molio ir smėlio gruntų, yra 
prie pat ežero ir nedaug paki
lęs nuo vandens lygmens, tai
koma gan idomi statybos tech
nika. Plieniniai poliai 30 ar 40 
pėdu ilgio yra kalami i šdligat-

biu 'skaičius mieste dar dau- J vius prie narnu, kad veliau su- 
giau padidėjo. * Į darius gelžbetoninę užtvarinę

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KR AUTUVE ir VALGYKLA.r
889 Dundas St W. Toronto, Ont — — TeL WA 0062 
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti. 
— Puikus ir greitas patarnavimas. —

Nelaukite
kad geras fotografas jus fotografuotu neprašomas —-
Visais atvejais, kas liečia fotografavimą, kreipkitės i

LJJNA
' fote studija

575 Wellington St W. Toronto
' Telefonas PL 5717

Palyginus kokybę — pig austos kainos Toronte

MĖSOS, VAISIU IR ĮVAIRIU MAISTO PRODUKTU

KRAUTUVE
K. KAZLAUSKAS Ir J. TUMOSA*

’ MaĮonkri kviečiame visus tautiečius atsilankyti. Pre 
kės pristatome i namus pagal telefoninius užsakymus.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

1579 DUNDAS ST. W. TEL: KE 6398 
TORONTO, Ont

ĮVAIRENYBES

rys mediniu balkiu klojinys. 
apkrovimų ir apačioje neš vi
sus laidus, kaip duju, vandens 
linijas,' elektros bei telefono 
kabelius. Tiktai kanalizacijos 
magistrale bus iššakota ir ša
kos bus patalpintos po šaligat
viais. Taigi, toks statybos bū
das leidžia darbus vykdyti su
sisiekimui uždarant tik vienų 
blokų ir tik tol, kol yra pasta
tomas minėtas tiltas. Baigus 
tilto statybų bus tęsiami toli
mesni žemes ir gelžbetoninio tu
nelio statybos darbai po tiltu, 
virš kurio tuo pat laiku vyks 
normalus gatves judėjimas. 
Baigus tunelio statybų, tarpas 
tarp jo perdengimo ir gatves 
lygmens bus užpildytas smėliu 
ir gatve parengta tiktai autove- 
žimiu judėjimui.

DIPLOMU PARDUOTUVE

Prieš kuri laikų i New Y orkų 
iš Porto Rico atvyko tūlas imi
grantas, titulavęs save teolo
gijos daktaru William de Jesu. 
Jis pereitais metąia nusisamdę 
nedideli namukų [ir paskelbė 
ten ikuręs "Krikščioniškosios 
teologijos kolegijų". Ištikruju 
jis čia pradėjo prekybų diplo
mais. Pas ji buvo galima už pa
lyginus menkų sumų — nuo 1 
iki 75 dol. — nusipirkti diplo
mų teisiu daktaro, o. taip pat 
teologijos arba filosofijos magis 
tro ar daktaro. Kaip parode 
policijos tyrinėjimas jo uždirb
ta tuo budu per $8000. Klijentu 
daugumos butą iš Porto Rico, 
Meksikos, Illinois ir Washing
ton valstybių. Biznis gal dar 
ilgai butu buvęs neatidengtas, 
jei ne vienas socialinio drau
dimo tarnautojas, kuris susido
mėjo "kolegijos prezidento" 
veikla bei gyvenimo sąlygomis

"NEW NEEDLE"
TUNELIS PO LAMANŠU

Anglu ir prancūzu ekspertu 
komisija, esą, skubiai tirianti 
galimybę realizuoti seniai pro
jektuojamų planų pravesti po 
Lamanšo kanalu tuneli, kuriuo 
butu palaikomas susisiekimas 
tarp Anglijos ir Prancūzijos.

Tokio povandeninio tunelio 
pravedimas, esą, kainotu apie 
50 milijonu anglišku svaru. Nu
matytasis milžiniškas darbas 
busiąs pradėtas tuomet, kada 
abieju kraštu parlamentai ši 
planų patvirtins. Darbas tęstųsi 
apie 8 metus.

Tunelio projekte yra numa
tytos trys tam tikros susisiekimo 
arterijos: vidurinioji trauki
niams, šonines — kitokiam susi
siekimui. Tunelio ilgis 36 ang
liškos mylios, iš ju 24 mylios 
po vandeniu. Charakteringa 
yra tai, kad minimas tunelis tu
rėtu būti atsparus atominiam 
bombardavimui...

Naujieji pasitarimai tuo rei
kalu nėra tik dabar sugalvoti. 
Jie tęsiasi jau ilgus metus. Ang
lu ir prancūzu ekspertai pirmą
ją kalbų tuo reikalu jau turėję 
net ,1872 m. Pora myliu tunelio .C « \

šiuo metu, atrodą, kad pasita
rimai duosią galutinus rezulta
tus.

Iš Anglijos puses tunelis pra
sidėsiąs Folkestone, iš Prancū
zijos— Gris-Nez, šalia Galais.

APIE STRADIVARIJAUS 
SMUIKUS

Stradivarijaus vardas, ypač 
muzikiniam pasaulyje, savai
me aišku, yra gerai žinomas. 
Tai žmogus, buvęs vienas iš 
geriausiu ir gabiausiu smuiku 
meisteriu, kurio darbo smuikai 
dabartiniu metu yra didele re
tenybe. Šiuo metu — apie tuos 
smuikus mažai kas ir bekalba, 
nes laikomasi principo — "kal
bėsi — nekalbėsi, visvienn 
Stradivarijaus smuiko neturė
si" ... Tačiau, paskutiniuoju 
metu, vėl pasigirdo spaudoj 
Stradivarijaus vardas. Mat, vi
sai neseniai, viename arabiš
kame antikvare, Moroke, buvo 
surastas dar vienas toks smui
kas,

Ta proga, norėtųsi parašyti 
žodi — kitą ir apie tą garsui! 
smuiku meisteri. Stradivarijuš 
gyveno 18 šimtmečio pradžioje.

Per savo gyvenimų jis yra pa
gaminęs apie 10.000 styginiu 
muzikos instrumentu, daugiau
sia smuiku. Stradivarijaus 
smuikai laikomi geriausiais pa
saulyje.

Šiuo metu iš jo gamintu smui
ku visame pasaulyje tėra išlikę 
tik 400 egzempliorių, o ju kaina 
milžiniška: kiekvienas smuikas 
yra vertas apie $50.000.

VARŽYBOS

Neseniai Philadelphia buvo 
surengtas verkimo konkursas, 
kuriame dalyvavo 200 moterų. 

Davus ženklų iš 400 akiu pasi
pylė ašaros. Po keturiu valan
dų ašarėlę dar pajęge išspaus
ti vos viena iš ju. Tai 19-mete 
mergaite. Jai teko ašarų kara
laites titulas.

Italijoje buvo surengtos lenk
tynes skutėjams. Signore Cal- 
loni savo klijentu nuskuto per 
1 minutę ir 29 sek. Jis gavo 
500 lirų premijų. Vienas iš var
žovu darbą baigė 3 sekundėmis 
anksčiau, bet jam tai nebuvo 
iškaityta, nes "klijentas" buvo 
jau perdaug kruvinas.

Naudojant 10 vagonu trauki
nius, 4,6 mylios — 7,4 km — 
ilgio požeminei linijai perva
žiuoti reiks 15 min., kai dabar 
reikia 45 min.

Stambesniu gatvių sankryžo
se šioj linijoj numatyta irengti 
12 požeminiu stočių. Linijos vė
dinimui bus Įrengta 31 venti
liacijos šachta, kurios patieks 
50.000 kub. pėdu oro i minutę.

Stambiausius darbus vykdo 
JAV firmos.

Elektr. mašinomis surenkama 
mot kojiniu nubėgamos akys.

Priėmimo punktai:
1. 899 Dundas St. W. P. Kairio 
groseme, Toronto, teL WA0062.
2. 415 Roncesvalles "Re New" 
rubu valykla, Toronto, telefonas

LL 1451.
3. Paštu siusti J. Karka vardu, 
409 Perth Ave. Toronto, telef.

.KE 3491.

PIGIOS KAINOS

KIRPĖJAI
JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS 

ą ' 932 Dundas St W« Toronto, Ont
- ------prieš lietuviu bažnyčią----------

Kirpykla veikia kasdien nuo 9 ved. ryto iki 7 ved. vak. 
išskyrus pirmadienius. , Telefonas) WA 9674

KAZYS ARDAVIČIUS

UniHBU UBU SIIHYKU
įvairus užsakymai atliekami paged naujausias Euro
pos ir Kanados madas. / Kainos prieinamos.
828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, Ont - i
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N e pamirškite sušelpti tremtinius!
Lietuvos Generalinis Konsu

las Toronte praneša, kad laiki
noji Konsulato būstine yra 442 
Quebec Ave., Toronto, Ont Te
lefonas: Toronto MU 9753. In
teresantai priimami iš anksto 
susitarus telefonu.

ORGANIZACIJŲ SUSI
RINKIMAS

PADĖKA
Toronto liet parapijos pra

džios mokyklos Tėvu Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja:

1. Mokyklos mokytojams pp. 
Stočkutei, Rūtkui ir Balčiūnui 
už darbą mokykloje, neimant 
jokio atlyginimo;

2. Mokyklos kapelionui kun. 
dr. Gutauskui už darbą ir ne
paliaujamą rūpesti mokykla;

3. Parapijos klebonui kun. 
Ažubaliui už nuolatinę mokyk
los" globą,

4. Režisieriui p. Jagekri už 
"Mėlynojo Drugelio" vaidinimo 
pastatymą;

5. Toronto lietuviams krau
tuvininkams pp. Grubevičiui, 
Kairiui; Demikiui. Jankauskui, 
Kazlauskui ir Tumosai už Ka
lėdinio Senio maišo papildy
mo;

KLS Toronto skyriui, K. Liet 
Kat. Moterų Sąjungai, Liet. Mo
terų Bendruomenei ir Mrs. L. 
O. Gorman už pinigines aukas.

Tėvu Komitetas.

Sausio 15 d. 3 vaL pp. lietu
viu parapijos saleje ivyko To
ronto organizacijų atstovu su
sirinkimas — po 2 atstovus nuo 
kiekvienos organizacijos. Susi
rinkimą atidaręs organizacijų 
komiteto pirmininkas p. Grigai
tis primine, kad tai yra Klai
pėdos atvadavimo šventes die
na ir pakvietė sugiedoti Tautos 
Himną. Po-to pateikė savo veik
los apyskaitą organizacijų ko
mitetas. Apyskaita priimta. To
liau plačiai svarstytas organ, 
kom. pateiktas Vasario 16 d. 
minėjimo programos projektas. 
Ją vykdyti pavesta organiza
cijų komitetui, jei bus reikalo, 
kooptuojant pagalbai nauju jė
gų. Tolimesnėje dienotvarkeje 
buvo Toronto Liet Bendruome-

Mielą bendradarbi Edv. K A R N E N Ą, prislėgtą 

skaudžios žinios apie tėvelio ir brolio mirti, nuoširdžiai 
užjaučiame

Buvusiam mielam bendradarbiui, /

p. Edv. KARNENUL
liūdesio valandoje, del tėvelio ir brolio mirties reiš
kiu širdingiausią užuojautą

PARAPIJOS "CARITAS' 
KONCERTAS

Vasario 4 dieną, šeštadieni, 
8 vai. vakaro, Toronto lietuviu' 
parapijos "Caritas" rengia di
deli koncertą, po kurio įvyksta

nes organizacinio komiteto su-1 šokiai, griežiant gausiam or- 
darymo klausimas. Organizaci- kestrui. Koncertas ivyks lietų
jų komiteto pavestas, ši klausi- viams jau gerai žinomoje ir no- 
mą referavo KLS skyriaus ats- riai lankomoje šv. Stanislovo 
tovas, siūlydamas Bendruome- j lenku parapijos erdvioje ir gra- 
nes organizavimo darbą pra
dėti nedelsiant.

Antrasis referentas KLCT sky
riaus atstovas — pareiškė, kad 
Bendruomenes organizavimo 
reikalu prie to nieko pridėti ne
turįs. Nutarta sausio 29 d. su
šaukti kitą organizacijų posėdi 
(nuo kiekvienos po 1), kuriame 
bus sudaryta PLB Toronto orga
nizacinis Komitetas.

žioje saleje, Denison St. (arti 
Queen W. gatves).

Pelnas skiriamas lietuviu šal
pos reikalams.

Par. "Caritas" Valdyba.

LIKVIDUOJAMAS BUV. 
KONSULO TURTAS

S. Lungyte.

ATVYKSTA MUZIKAS 
A. KAČANAUSKAS

IŠ MONTREALIO
LOK POSĖDIS

Sausio 13 d. ivyko Kanados 
Lietuviu Bendruomenei Organ.

svarstyta Kanados Liet Bend
ruomenes Laikinojo Statuto II 
skyrius, liečiąs Bendruomenes 
apylinkę. Apylinke steigiama 
kiekvienoje vietoje, kur yra bent 
10 lietuviu. Tuo tarpu dar nėra 
nustatyta procedūra, kokiu bu- 
čįį' apylinke steigiama ir kas 
jos steigimą organizuoja.

Be to, tame posėdyje nutarta 
pasiūlyti visoms organizaci
joms 16 Vasario šventę minėti 
bendrai, sudarant tam reikalui- Vokietijoje gyvenąs muzikas

Algirdas Kačanauskas yra ga- organizacijų komitetus vietose, 
vęs centrines emigracijos ištai
gos Ottawoje leidimą atvykti1 tarta daryti kas savaitę penkta-

Ateičiai LOK posėdžius nū

LK MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Sausio men. 20 d. 8 vai. vak. 

parapijos saleje įvyksta Lietu
viu Katalikių Moterų Toronto 
skyriaus nariu ' susirinkimas, 
kuriame dr. Jasevičiute skaitys 
paskaitą "Jaunimo apsauga 
nuo džiovos".

Kviečiamos nares ir prijau- 
čios dalyvauti.

LKMS Toronto sk. Valdyba.

REIKALINGA PAGALBA

i Kanadą. A. Kačanauskas yra 
žinomojo kompozitoriaus Kača- 
nausko sūnūs. Tremtyje A. Ka- 
čenauskas pasižymėjo kaip su
manus ir gabus "Sietyno" choro 
vedėjas. Šiuo laiku muzikas gy
vena lietuviu stovykloje Schw. 
Gmuend ir yra stovyklos ko
mendantas. Kanadoje p. Kača
nauskas numato apsigyventi 
Toronte. Čia gyvena jo brolis 
Gediminas ir nemažas "Siety
no" choristu skaičius, kurie lau
kia greičiau pasirodant savo 
mylimo chorvedžio.

- ATVYKO R. MEDELIS
Prieš trumpą laiką iš Vokie

tijos i Torontą atvyko energin-

dieniais.

ATITAISYMAS
"TZ" Nr. 1 (2) klaidingai bu

vo praneštą, kad LOK posėdis, 
nesusirinkus kvorumui, neįvy
kęs gruodžio 29 d. "Nepr. Lie
tuva" rašo, kad tą dieną posė
dis nebuvęs numatytas. Ištik- 
ruju posėdis buvo šauktas ir 
nesusirinko gruodžio 30 d., į 
penktadieni prieš Naujus Me
tus.

KLS KALĖDŲ EGLUTE
Nors termometras rodė že

miau nuliaus (virš —20 laipsn.

'mokykla veikia vos keturios 
savaites ir tai tik šeštadieniais 
po pietų, tačiau pasiekti rezul
tatai tikrai džiuginą. Ypač, visu 
dėmėsi atkreipė mažasis akor
deonistas Jonas Grigelis, dekla
matorių duetas — Danute Gri
ciūte ir Gitas Beresnevičius. Už
baigai vaikučiai suvaidino pat
riotini vaizdeli. Suaugusius žiū
rovus maloniai pradžiugino p. 
A. Stravinskaite sugiedodama 
"Tyliąją nokti" — Grubeno, 
"Ateikit džiaugsmingai' — Ra- 
dingo ir "Mergaičių norai" — 
Šopeno. Akompanavo p. Pieši- 
na. Pažymėtina, kad p-le A. 
Stravinskaite, nors ir sunkiai 
dirbdama, nenuleidžia ranku ir 
uoliai tobulinasi pas vieną žy
mu dainavimo profesorių.

Pertraukos metu ivyko lote
rija. Po programos pirmą kartą 
pasirodė p. Piešines vadovau
jamas orkestras, paskatinęs 
jaunimą šokiams, kuri^ tęsėsi 
iki pat vėlyvo vakaro.

Visi vaikučiai Kalėdų Sene- 
! lio buvo apdovanoti dovanele- 
j mis, saldainiais ir saldžiais ge- 
j rimais. Ju entuziazmas — kuo 
greičiau atsiimti savo dovanas 
— šukele nemažą susigrūdimą 
prie scenos. Ar ne butu geriau, 
jei ne vaikai grustusi prie Se
nelio, o Senelis judetu su do
vanomis prie vaiku saleje?

Pirmą kartą didesniame po-

— Ponios Marijos Kižienes 
rūpesčiu yra suorganizuota Ro- 
semounto zonoje šeštadienio 
lietuviu vaikams mokyklėlė. 
Mokyklėlė yra privataus pobū
džio ir ją lanko pačios moky
tojos surinktieji vaikučiai. Kol 
kas yra dėstoma tik lietuviu 
kalba.

— Pereitą savaitę iš JAV gri
žo i Montreali pranciškonu se
minarijos profesorius T. Kle
mensas Žalalis. Kalėdų atosto
gų metu buvo išvykęs iš Kana
dos svarbiais lietuviu pranciš
konu reikalais. Apsistojęs Chi
cago,e, Pittsburge, New Yorkej 
Kennebunk ir Greene gavo 
daug sveikinimu, linkėjimu ir 
gražiu atsiliepimu apie pirmuo
sius du "Tėviškės Žiburiu" nu
merius. Visi stebėjosi, kad Ka
nados lietuviai katalikai būda
mi ypatingai sunkiose sąlygo
se pasiryžo leisti toki puiku 
savaitrašti.

Pasikalbėjime su prof. Pakš
tu apie lietuviškąsias mokyk
las buvo konstatuotas faktas, 
kad daugelis lietuviu tėvu vi- 

! sai nemato reikalo, jog ju vai
kai išmoktu gražios lietuviu 
kalbos, Lietuvos geografijos ir 
istorijos ir tuo pagreitina nutau
tėjimą.

— Montrealio šv. Kazimiero 
bažnyčioje 1949 metais buvo 
50 šliubu. Keletas iš ju sutuok-

SUSIRINKIMAS
Sausio men. 25 d., trečiadie

ni, 7.30 vai. vakare parapijos 
saleje ivyks KLKMS Mergaičių, ganti vyrą, norėdama jam pa
sekei jos susirinkimas. Dieno-' dėti. Deja, teko patirti, kad po
tvarkėje paskaita bei svarbus nia Sungailiene taip pat susir- 
pranešimai. Kviečiame visas go ir šiuo metu gydosi toje pa

čioje ligoninėje. Ji yra gavusi 
aštru plenritą.

Sergant abiems ievoms, iš- 
l^yHa rimtas) vaikučiu globos 
klausimas. Ar negalėtu jais pa
sirūpinti pąšalpines lietuviu or
ganizacijos? A. B.

mergaites skaitlingai dalyvauti.
Valdyba.

SPURGU BALIUS
KLKatalikiu Moterų Sąjunga 

vasario 21 d., antradieni, ruo
šia smagu Užgavėnių spurgu 
balių. Vieta ir laikas bus pra
nešta vėliau.

Jau antri metai, kai Musko- 
ka džiovininku sanatorijoje, 
Grevenhorste, sunkiai serga lie
tuvis p. Sungaila. Prieš porą sa
vaičių ligoniui buvo padaryta 
sunki operacija. Sungailos šei
ma: žmona ir trys vaikai i Ka- duodamu dalyką buvo matyti Romualdas Medelis yra geras 
nadą atvyko prieš metus. Susir- ir keletas lietuvišku. Vienas kalbėtojas, o taip pat gražu sti-' valdybos vardu tarė p. A. Sa
gus vyrui, žmona buvo atsikė
lusi gyventi i Toron1 <. Pasku
tiniu metu ji, palikusi mažus 
vaikus Toronto katalikiškose 
prieglaudose, išvyko pas ser-

-------------------------------------------------------------- - ---------------- — ~----------- ------------------ J. XJ.XJ.XX_A xx^XX
C), tačiau Kanados Lietuviu Sq- būvyje buvo platinami "Te- Įta klebonijoje, reiškia, kad jau- _ _ •___ J  • 1___ • f • • ■jungos Montrealio skyriaus su- •____ _______ _____
rengta Kalėdų eglute sutraukė. ke didelio pasisekimo, 
netoli dvieju šimtu vaikučiu ir

Sausio 11-12 d.d. Toronte bu
vo išparduodamas buvusio 
Lietuvos generalinio konsulo 
Grant-Suttie turtas. Daug gra
žiu ir vertingu dalyku buvo iš
statyta pardavimui: vertingu
skulptūros ir meno dalyku, por- gas visuomenes darbininkas p. 
celano išdirbiniu ir, galiausiai, R. Medelis. Lietuvoje ir trem- 
visas gyvenamojo namo inven-' tyje p. Medelis yra darbavęsis • 
torius. Pats namas pereina To-1 mokykliniame darbe. Jis yra j antra tiek ju palydovu. Eglute 
ronto universitetui. 1

Pažymėtina, kad tarp par- ir pasižymi vaidinimo mene, zimiero parapijos saleje.
taip pat lankęs dramos studiją ivyko sausio men. 8 d. Šv. Ka-

Ižangini žodi KLS skyriaus 
t

iš tokiu yra masyvi, turinti me- liu turis plunksnos darbuotojas. ’ kalas, programą pravedė p-le 
nines vertes, stalo lempa. Po-'Vos atvykęs i Torontą, p. Me
mos Motiejunienes pastango- delis įsijungė i torontiečiu lie-
mis, šis gražus lietuviškas pri- tuviu visuomenini darbą. Vai- džiąją programos dali užpilde 
siminimas atiteko i lietuviu ku eglutes metu jis gražiai atli-
rankas. Lempa buvo konsului j ko Kalėdų Senelio pareigas. ' tuviu mokyklos vaikučiai. Nors 
kadaise įteikta kaip dovana ir 
turi lietuviškus aukotoju ira- 
šus: Montrealio šv. Kazimiero 
lietuviu parapija ir Lietuviu Są
junga.

Konsulato turtą pereme nau
jasis Lietuvos generalinis kon
sulas Kanadoje ministeris Vy
tautas Gylys.

G. Vaičiūnaite, Kalėdų Seneli 
suvaidino p. Simaniukštis. Di-

p. Kižienes vadovaujamos lie-

Sukurusius lietuvišką šeimą,
p. IRENĄ BALTUŠYTĘ ir p. ANTANĄ ŠEŠTOKĄ, 

širdingai sveikina ir linki džiaugsmingu ilgiausiu metu 
"Okteto" likučiai.

viškes Žiburiai", kurie susilau-

Dalyvis.

Montrealy apgrobė gar
sųjį tenorą

Garsusis New Yorko Metro
politan operos tenoras Mario 
Berini sausio men. 12 d. atvyko 
i Montreali dainuoti pagrindinę 
rolę "Bohemos" operoje. Vos 
kelioms valandoms po atvyki
mo, jis buvo nežinomu piktada
riu apmuštas ir apgrobtas.

PAPILDYYMAS

MIRĖ LIETUVIU BIČIULIS
Sausio 10 dieną širdies smū

giu staiga mirė Toronto kunigu 
seminarijos ekonomas ir vy-

AUKOS "T. ŽIBURIAMS'
Garbes Prenumeratoriai:

ĮSIGYJAMA nuosavi 
NAMAI

JUMORO KARALIAI

: Naujai i Kanadą atvykę lie- 
Matušaitis Myk. Toronto $10 tuviai, lankydamiesi pas iš se-

—Srczepko ir Tonko—Didžiau
siame muzikiniame lenku filme

PARAPUOS SUSIRINKIMAS
Sekmadieni, sausio 15 d., po 

pamaldų ivyko liet, parapijos riausiasis arkivyskupijos cere- 
metinis susirinkimas. Padaryti moniju meisteris kunigas Ge- 
kun.'klebono ir parapijos komi- raid Quinlan. Ne vienam iš lie- 
teto pranešimai. Diskusijoms už
sitęsus, i salę pradėjus rinktis 
kito susirinkimo dalyviams, su
sirinkimas buvo nebaigtas. Ar
timiausiu laiku bus sušauktas
kitas. Jam paruošti išrinkta spe- ■ Kun. Quinlan lietuviams visa- 
ciali komisija. < 1 da būdavo labai priete Iškas.

tuviu yra rėkę su velioniu turėti 
reikalu, prašant vietos lietuviš
koms gegužinėms — pikni
kams Toronto kunigu semina
rijos sode, Ontario ežero krante.

2.

3.

niau čia gyvenančius lietuvius, 
gėrėdavosi lietuviu tvarkingu- 

sq mu ir nuoširdumu. Ypač malo
nu prisiminti, kad beveik visi 

„ iš anksčiau atvykę i Kanadą o.oU i... .....g qq lietuviai turi įsigiję nuosavus 
2 qo puikius namus. Po dvieju gyve- 
2.00 nimo Kanadoje metu ir naujieji 
1.00 lietuviai jau suka savo lizdus.

• 4

Kalėdiniame "TZ" numeryje, 
korespondencijoje iš Montre
alio, minint KLS Montrealio sk. 
koncertą, pasirodo, buvo su
minėti nevisi programos daly
viai. Mums praneša, kad prog- 
rdmoje taip pat su dideliu pa
sisekimu dalyvavo "linksmieji 
broliai" p. Kajeckas ir p. Bobe
lis, o taip pat komp. p. Žižiu- 
nas.

navedžiai buvo mišrios religi
jos. Pakrikštyta tik apie 40 lie
tuviu kūdikiu.

— Šeštadieni, sausio 14 d., 
šv. Kazimiero bažnyčioje pri
ėmė moterystes sakramentą Jo
nas Gudas ir Vince Leipute. 
Liudininkais buvo Jurgis Gudas 
ir Aldona Yakšys. Jaunave
džius sujungė Montrealio atei
tininku dvasios vadas T. Kle
mensas Žalalis, O. F. M., ku
ris prieš palaiminimą linkėjo 
jiems sukurti tikrai katalikišką 
ir pavyzdingą šeimą pagal atei- 
tininkišką šūki, po kuriuo Jonas 
Gudas kovoja ir taip sėkmingai 
dirba visuomenini darbai Mont
realio padangėje.

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Aukojo.
1. Kun. V. Katdrskis,

Dayton, Ohio, JAV
Valiukas L., Dayton,
Ohio, JAV
Kižys Jonas, Toronto

4. Beinoriene E. Toronto
5. K. O., Timmins

I 6. Ališauskas J. Timmins
Visiems’laikraščio rėmėjams Toronte jau arti 100 naujai at- 

nuoširdžiai dėkojame.
Administracija. 1 namus.

suteikia didelio muzikinio ma
lonumo, daugybę juoko ir aša

rą išspaudžia.
Veiksmas vyksta Lvove ir 

Varšuvoje — "Ta Jo!"

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. Oagot - Daujotas
Perka, parduoda ir taiso įvairius senus baldus, permuša 
minkštus baldus. Atlieka poliravimo ir išbaigimo darbus.
2190 DUNDAS ST. W. Toronto 3, Ont TeL LAkeside 2324

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS

Pritaiko akinius visiems 
akiu defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą ir 

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

— Montreale padaugėjo nak-. 
tiniu užpuolimu skaičius. Prieš 
šventes gatvėje buvo sulaiky-! 
tas vienas lietuvis, o per šven
tes — antras. Abu buvo privers
ti atiduoti pinigus. Užpuolimai 
ivyko nakties metu.

Rodosaa:
Toronte — sausio 18 ir 19 d. — 
trečiadieni ir ketvirtadieni — 62 

. , . .... Claremont St. — Sala Balowa;'vykusiųjų yra įsigiję nuosavus.
Delbi — sausio 22 d. — sek
madieni — 3 vai. po pietų, 
48 Main St. — Dom Związku P. 
Brantford — sausio 22 d. — sek
madieni — 126 Albion St, Dom 

Zwiazku P.
St. Catharines — sausio 23 d.;— 
pirmadieni, — 48 Facer St, 

Dom Związku P.
Hamilton — sausio 24 — ant
radieni, — 757 Barton E., Sala 
Weteranow ir sausio 26 d. — 
ketvirtadieni, — 644 Barton E., 

Sala Zwiqzku P.
, Pradžia: 8 vai. vakare, išskyrus 
sekmadienius,—3 vai. po pietų.

BERGMANN FUR CO.
• J

\

Tiesiog dirbtuvėje padarome kailinius pagal Jusu matą 
ir pasirinkimą. Turime Įvairiausiu rusiu futru. taip pat 
perdirbame ir sutaisome. Garantuotas, modemus darbas.

Šalta apsauga vasaros metu.
197 SPADINA AVĖ., TORONTO. TELEFONAS EL 6509

LIETUVIS LAIKRODININKAI

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairiu rusiu laikrodžius. ‘ 
Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos ived- ; 

; rios auksines ir sidabrines prekes. Už darįją garantuoja. ;
Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.
Wi QUEEN ST. W. TORONTO.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- 
; nybes.

Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.
Garantuotas darbas, prieinamos kainos.

Teisine pagalba lietuviams Kanadoje
STASYS DAUKŠA

Paryžiaus Universiteto Teisiu Daktaras, ilgametis advoka
tas Lietuvoje ir Austrijoje bei Vokietijoje prie Prancūzu 
Teismu; antri metai advokatas — konsultantas Montrea- 

. lyje pas Me. Paul Masse, C. R.
Teikiamos teisines konsultacijos, vedamos bylos teis
muose ir valdžios ištaigose, tvarkomi imigracijos, pilie
tybes, palikimu, pajamų mokesčiu ir kiti reikalai. Atlie

kami patvirtinti vertimaL

sitarimą. TeL WA 9822.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Taranto 

(kampas Euclid Ave).




