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Ekonominis gyvenimas Kyla kanadiečio darbininko 
Kanadoje atlyginimasTiesa ir laikraščiai

Žmogus nuolat vis norį ką 
nors sužinoti. Nori, aišku, suži
noti tiesa. Žmogus visais laikais 
siekė tiesos. Tiesa reikalinga, 
kaip ir kasdieninė duona. Ne
veltui sakoma: žmogus gyvas 
ne tik duona, bet ir tiesa. "Ne
kalbėk netiesos 1" yra aštunta
sis iš dešimties didžiųjų įsaky
mu. "Tiesa mūs žingsnius tely
di", Tautos Himnas primena 
lietuviui pareigą būti su tiesa 
kiekviename savo žingsnyje: 
vadinas, visur ir visada, kol bū
si gyvas.

Tiesa pagal patį jos princi
pą yra kiekvienam žmogui pri
valoma, kaip etinė norma, kaip 
neišvengiama bendruomeninio 
sugyvenimo sąlyga. Neprasi
lenkti su tiesa yra privalu kiek
vienam ką pokalbyje pasakant. 
Juo labiau privaloma neprasi
lenkti su tiesa ką parašant laik
raščiui: skaitys ne vienas ar 
keli, bet daugybė.

Tiesa yra laikraščiui būtiny
bė. Faktu tiesa — laikraščio tu
rinio vertės pagrindas. Laik
raščio vertingumas yra tiesiog 
proporcingas jo žinių bei infor
macijų teisingumui.

Laikraščio juk ir prasmb tiesą 
skelbti. Laikraštis tarnauja skai
tytojui savo informacija bei ži
niomis. Meškos patarnavimas, 
jei ta informacija bei žinios nė
ra teisingos. Netiesa nuvertina 
spaudą. Iškreiptai nušviesti 
faktai sugestionuoja skaitytojui 
klaidingą nuomonę bei išva
das. Pastebėtos klaidos ar me
las žadina skaitytojo nepasiti
kėjimą tuo laikraščiu. Pati pra
žūtingiausioj i laikraščiui grės
mė yra netiesos grėsmė. Laik
raštį viskas domina, kas yra. 
Laikraštyj gali visko būti, išsky
rus — netiesą. Teisingu faktu 
liudijimu laikraštis yra žinių 
versmė, kuri pozityviai tenkina 
skalytojo polinkį ką nors su
žinoti.

Deja, šiapus vaudenyno lie
tuviu laikraščiuose nevisada 
būna tiktai tiesa. Jau vis drą
siau ir tvirčiau atsiskleidžia sub- 
jektyviniai dažai: užtinki bend
ruomeninius faktus aprašytus 
ne kaip jie yra ištikruju buvę, 
o aprašytus pagal savo sugjek- 
tyvu tu faktu atžvilgiu nusista
tymą. Fakto tiesos iškreipimo 
laipsnis paprastai tiesiog pro
porcingas (partinio, srovinio ar 
grupinio) nusistatymo fanatiš
kumo laipsniui. Stengiamasi 
perduoti dalyką ne kuo teisin
giau, bet kuo naudingiau sau. 
Vadinasi, tokiais atvejais tiesa 
sąlygojama naudos požiūriu. 
Savo asmens, grupės ar srovės 
nauda pastatoma aukščiau už 
tiesą. Šitoks tiesos sąlygojimas 
savo intereso dėliai reiškia ne 
tik tiesos nuvertinimą, bet jau 
dalinį tiesos paneigimą. Viešo
je laikraštinėje realybėje toks 
tiesos pažeidinėjimas ar iškrai- 
pinėjimas yra nevalyvas bru
talumas. Laikrašitis tada nusi
kalsta tiek, kiek jis prasilenkia 
su tiesa: nusikaltimo didumas 
tiesiog proporcingas tiesos pa
neigimo didumui. Tai yra vė
žys, kuris akivaizdžiai sunkina 
mūsų ir be to jau sunkias die
nas, užstodamas vartus į tole
ranciją, solidarumą ir vienybę.

Antras laikraštinis vėžys — 
be jokio saiko perdėjimas tiek 
giriant, tiek peikiant. Jei jau gir
ti, tai padidinant iki "sužavėjo", 
"užbūrė", dažnai tiesiog iki gar
binimo. (Nors piktos valios čia 
ir nebūna, bet juk ar ne meškos 
patarnavimas!) O jei jau peikti, 
tai iki niekinimo, iki sumalimo 
į miltus. (Tarp eilučių tada ir 
be akiniu matai pikto atsiskai
tymo ragus ir nagus). Tikra 
mūsų nelaimė: vis iš peties, vis 
iš pilno užsimojimo.

Tegu dar ir netoks dažnas, 
kaip du pirmieji, (užtai daug 
koktesnisl) yra trečias laikrašti
nis vėžys — prasimanymas, iš 
piršto išlaužimas, tiesiog melas.• •

Šie vėžiai kelia susirūpinimo. 
Jie ėdė mūsų laikraščius Vak. 
Vokietijoj, pjudydami rietis ir v 
piautis iki apsiputojimo. Jis sun
kia grėsme atsigauna ir šiapus 
vandenyno.

Kur šitaip eidami nueitume? 
Gal pradėsime apsiprasti jau 
pagaliau ir su netiesa? Gal ne
tenkame moralinės savęs kont
rolės? Gal mes pasimesim įvai
riu pasaulėžiūrų, tautybių ir ra
siu babelyje? Gai visokiu nuo
monių ir propagandos tvane 
susiniveliuos mūsų sąmonėj 
tiesa su netiesa?

Joks laikraštis neatsiranda iš 
redaktoriaus turimos stebuklin
gos lempos ar užburto veidro
džio. Redaktorius, nors jis bū
tu ir sąžiningiausias ir kruopš
čiausias, negali visos bendra
darbiu patiektos medžiagos pa
tikrinti betarpiškai tiesos požiū
riu. Dažnai redaktoriui neišven
giamai tenka pasitikėti bendra
darbiu gerąja valia. Laikraštis 
yra ne tik redaktoriaus, bet ir 
bene; .^vuoiu objektyvumo bei 

'i'uringumo rodiklis. Redak- 
tufius, visu pirma, yra bendra
darbiu patiektos medžiagos sis
temintojas. Jis atlieka organiza
cinę funkciją laikraščio turinio 
ir formos atžvilgiu.

Laikraštinė tiesa — aktualūs 
faktai. Laikraštinę fakto tiesą 
charakterizuoja objektyvumas 
(fotografiškumas). Žinios ir in
formacijos yra fakto konstata
vimas: kas, kada, kur, kaip, dėl 
ko įvyko. Jos yra, tarytum, fo
tografinės nuotraukos. Lairaš- 
tinę tiesą diktuoja patys realūs 
faktai: jį aprašydamas, kuo 
daugiau nuo sevęs pridėsi, tuo 
labiau fakto tiesą iškreipsi. Ko
respondencija turi neprezentūo- 
ti faktą, koks jis buvęs (neiš
kreiptai). Ji paprastai liečia tuos 
ar kitus žmones: pavienius as
menis, asmenų grupes ar sam
būrius. Sąmoningas faktu iš
kraipymas ar prasimanymas 
yra smerktinas kaip piktybė: 
kitam skriaudos darymas, kaip 
vieša piktadarybė prieš savo 
artimą. Laikraščio tiesa yra 
bendrasis mūsų visu reikalas. 
Asmeniniais motyvais faktu iš
kraipymas ir melagingi prasi
manymai ne tik dar labiau 
kursto mūsų nesantaiką, bet ir 
deformuoja lietuvišką charakte
rį: teisingumas juk buvo esmi
nė Lietuvos kaimo žmogaus žy
mė.

Juozas Kralikauskas.

Kanados turtingumas kreipia 
į save užsienio kapitalo dėmesį. 
Žemės turtu išnaudojimui reikia 
dideliu investaciju, kuriu pati 
Kanada dar neturi. Pilnam sa
vo turtu išnaudojimui Kanada 
turi ir permažai gyventoju. 
Šiuo metu apskaičiuota, kad 
Kanadoje yra investuota 7.3 bi
lijonai svetimo kapitalo, š tos 
sumos 5.4 bil. dol. tenka JAV 
ir 1.9 bil. dol. Anglijai. Svetimu 
kapitalu investavimo uždarbiai 
kasmet išplaukia į JAV ir į Ang
liją. JAV kasmet už kapitalus 
gauna apie 267 mil. dol. Pasku
tiniu laiku Kanadoje atsirado ir 
savu kapitalu.

Praėjusiais metais Kanadoje 
pradėjo veikti 260 nauju pra
monės įmonių. Jose gaminamos 
prekės, kurias anksčiau Kana
da įsiveždavo iš JAV. 180 nau
ju fabriku pastatė amerikiečiu 
ir 60 anglu firmos. Nors tai už
sieniu kapitalas, bet 8.000 ka
nadiečiu įmonėse gavo darbo 
ir sutaupė Kanadai daug Ame
rikos doleriu.

Panika atslūgsta

Anglijai pareiškus, kad, ne
turėdama doleriu, maisto pro
duktus pirksi? Europoje,' Kana-'- 
doje ūkininku tarpe kilo pani
ka, kad nebus kur dėti gami
niu. Dabar nuotaikos aprims
ta, nes pasirodo, kad mėsos — 
ir kiaulienos ir jautienos — per
tekliaus Kanados ž. ūkis nepa
gamina, o Anglija triukšmą pa
kėlė, greičiausia, tik norėdama 
nusiderėti pigesnes kainas. Ji, 
pav., sutarties dėl bekono neat
sisako, o sūrio užpirko už 21 
mil. doleriu. Javu kainos taip 
pat nekrenta. Atrodo, blogiau 
tik su kiaušiniais.

— Kanados pėstininku dali
niai vasario - kovo men. atliks 
pratimus Churchillio rajone. 
Norima nustatyti arktikos kli
mato itaką i karius ir ginklu rū
šis.

Savaitės apžvalga
Berlyno amerikiečiu sektoriuje. 
Rusai amerikiečiu sektoriuje 
jau iš seno laikė beveik tuš
čias buv. Geležinkeliu direkci
jos patalpas, 600 kambariu. 
Vokiečiams prašant, amerikie
čiai leido užimti tuos tuščius 
kambarius įstaigoms, su sąly
ga, kad nekliudytu sovietu ge
ležinkelio telegrafo centrinės, 

____ ________ t _ kuri viena dar ten tebeveikė, 
ger Hissui. Amerikiečiu "News- Tuojau po to sovietiška vokie- 
week" stebisi, kaip rusai išnau- čiu spauda išspausdino veda- 
doję rusu - amerikiečiu karo muosius, skelbdama nelegalu 
metu sąjungą ir pajėgę įsigyti konfiskaimą. Pradėjus trukdyti 
sau šnipu net aukščiausiuose geležinkeliu susisiekimą į vaka- 
valstybės viršūnėse.7

Formozos gynimo klausimas 
kurį laiką buvo dėmesio centre 
ir plačiai diskutuojamas JAV 
politiku. Formozą ginti atsisa- 
kyta, bet griežtai nusistatyta ^ymas plentuose, nes e ion 
laikytis ir stiprintis kituose To
limųjų Rytu punktuose. Vėl 
koks buvo visu nustebimas, kai 
praeitą savaitę Atstovu Rūmai, 
daugiausia respublikonu per
svara, atmetė 193 prieš 191 Pie
tų Korėjos finansinę paramą, 
kuri ir anksčiau buvo numatyta 
jai skirti. Kongresmanas Vito 
Marcantonio, žinomas savo pa
lankumu Maskvai, po balsavi
mo drąsiai sušuko: "Tai mūsų 
darbas". Bet vėliau balsavimu 
daviniais susirūpino įtakinges- 
nieji senatojiai ir pats vai st. se
kretorius Dean Achesonas, pa
reikšdamas, kad šitaip JAV nie
ko neatsieks Tolimųjų Rytu po
litikoje ir pradėjo daryti spau
dimą į Atstovu Rūmus, kad Pie
tų Korėjos paramos klausimą 
dar kartą persvarstytu. Neatro
do, kad JAV jau dabar atsisa
kytu remti Pietų Korėją. Tokių 
atveju ji pakliūtu sovietu įtakon, 
jkuri kontroliuoja Šiaurės Ko
rėją.

JAV diplomatiniai sluoksniai 
baiminasi, kad rusai vėl rimtai 
rengiasi pradėti Berlyno bloka
dą. Pirmieji traukiniu ir sunkve- 

■ žirniu judėjimo trukdymai pra- 
I sidėjo po vieno mažo incidento

Kaip praneša Statistikos Biu- jau kurį laiką visu su susido- ma, kad panašiu bylu ateity ga- 
ras, Kanados pramones darbi- mėjjrnu buv0 sekta aukšto JAV lį atsirasti ir daugiau. O žymūs 
ninkas 1949 melu lapkričio 1 d. ya]styįės Departamento valdi- kongresmanai ir senatoriai jau 
gavo savaitinį ir valandinį vi''ninko Alger Hiss byla. Tai tas viešai reikalauja, kad būtu pa-, 
dutinį atlyginimą didžiausią pa(s asmuo, kulis buvo Jungti- leisti iš atsakingu pareigu visi, 
Kanados istorijoje. Šitas savai- nįu Tautu Org sekretorlus San 
tinio atlyginimo rekordinis vi-1 Francisco konferencijoje, daly- 
durkis yra $42,59. o valandinio 1 vavQ svarbiose didžiuju užsie- 
atlyginimo rekordinis vidurkis ! nįu reikalu mlnlsteriu konleren- 
- 99,5 c. 1948 metu savait vi-1 clJose lydėdamas stettiniju, o 
durkis buvo $41,16. Sunkiojoje vėliau ir patį F. Rooseveltą į Jal- 
pramonėie 1949 metu lapkričio lQS konlerencljq. Alger Hiss bu- 

vo kaltinamas perdavęs sovie
tas nuorašus slaptu Valstyb„s 
departamento dokumentu. Ne
žiūrint stiprios advokatu gyny
bos ir dideliu simpatijų, kurias 
Hiss buvo įsigijęs aukštu val
džios pareigūnu sluoksniuose, 
pereitą savaitę jis teismo rastas 
kaltu ir nuteistas 5-kis metus 
kalėti. Kadangi už jo nusikalti-

Jau kurį laiką visu su susido- ma, kad panašiu bylu ateity ga-

vėliau ir patį F. Rooseveltą į Jal-

kurie jį užtarė. Iš ju drąsesnie
ji puola ir patį valstybės sekre
torių Dean Achesoną, kuris net 
po teismo sprendimo spaudos 
atstovams pareiškė, kad jis ir 
dabar neatsuksiąs nugaros Al-

mėn. savaitinio atlyginimo vi- Į 
durkis —$46,18, o valandinio 
atlyginimo vidurkis — $1,078. 
Tai, žinoma, yra vyru atlygini
mai.

— The Royal Bank of Cana
da 1949 m. turėjo 10.918.243 į 
dol. pelno. Iš ju 5.090.000 išmo-

• I

kejo mokesčiams, 3,5 mil. dol.
akcininkam dividendu ir gryno mą buvo pasisakę kiti aukšti 
pelno liko 2.327.521 dol. S.B. valdžios pareigūnai, tai mano-

riečiu sektorius, buvo aiškina
masi, kad sutrikimas vykstąs 
dėl to, kad telegrafo stotis ne
begalinti normaliai veikti. TuO-

Traku pilis ežero saloje

Vokiečiai nenori . hti savo aukoms
Kaip jau mūsų buvo skelbta 

V. Vokietijoje jau įsigaliojo įs
tatymas dėl atlyginimo buvu
siems kacetininkams. Bet dabar 
vokiečiu valdžia nori išsisukti ir 
stačiai akiplėšiškai nori išskir
ti lenkus, pabaltiečius ir ukrai
niečius. Ju aiškinimą parodo 
Wuertembergo vidaus reikalu 
ministerijos raštas IRO ameri
kiečiu zonos vyr. būstinei Bad 
Kissingene. Ten tarp kitko ra
šoma:

"Lenkai, pabaltiečiai ir uk
rainiečiai atlyginimo įsta
tymo neapimami, nes jie 
buvo kalinami preventyvi- 
niai dėl ju tautybės. Minė
tieji suimtieji buvo patal
pinti koncentracijos stovyk
lose tik dėl to, kad nebuvo 
suimtiesiems laikyti kitokiu 
vietų. Kadangi atlyginimo 
įstatymas kalba tik apie at
lyginimą už persekiojimą 
dėl rasės, religijos ir poli
tiniu įsitikinimu, bet ne dėl 
priklausymo tautybei, tcti 
minėtiesiems atlyginimas 

nepriklauso".

Wuertembergo vidaus reika
lu ministerijos aiškinimas be- 
abejo yra ne tik akiplėšiškas., 
bet ir nepagrįstas juridiškai. 
Sakyti, kad atlyginama perse
kiotiems dėl rasės ir neatlygi- 
inama persekiotiems dėl pri
klausymo pasmerktai tautybei 
yra nesąmonė, kuri Wuertem- 
bergo vidaus reikalb ministeri
jos juriskonsultams garbes n. 
daro. Be to, ar neakiplėšiš.^a 
teigti, kad anų tautybių ka 
niai buvo tik preventyviniame 
arešte ir kacetuose laikomi tik 
dėl to, kad nebuvo kitokiu sto
vyklų. O kaip gi su tais "in 
temuotaisiais" ten buvo elgia
masi? Argi visas barbariška 
elgesys su jais, kankinimai ir 
žudymai buvo ne persek’oji- 
mas, bet tik "internavimas".

Kuo šis konfliktas pasibaigs 
ir ar išdrįs taip akiplėšiškai 
įstatymą aiškinti kitos vokiečiu 
valstybėlės, netrukus paaiš
kės. Tie, kam atlyginimas pri
klauso pagal šstatymą betgi 
neturėtu susilaikyti, bet reika
lavimus siusti su visais doku
mentais, kad vėliau j u reika

lavimai nebūtu atmesti kitu 
pretekstu — dėl pavėlavimo. 
(Kaip ir kam reikia rašyti žr. 
' TŽ" Nr. 3 (4), š.m. sausio 13 
d.) Atmestu prašymu jau yra. 
Tačiau visu paliestu tautybių 
buvę politiniai kaliniai turėtu 
daryti žygiu, kad įstatymas bū
tu vykdomas. Reikėtų pasiekti 
visas konstitucines instancijas 
pačiu vokiečiu ir okupacinės 
valdžios organus. Beabejo pa
ramą jiems teiks visi centriniai 
tautiniai organai.

PASTRAUKĖ LR KRYŽIAUS 
PIRMININKAS

Nuo 1945 m. ėjęs Liet. Rau
donojo Kryžiaus pirmininko pa
reigas Dr. D. Jasaitis pavasarį 
ruošiasi iš Vokietijos emigruoti, 
tad jau dabar įteikė VLIKui 
atsistatydinimo raštą. Pats Dr. 
Jasaitis yra pareiškęs, kad pa
sitraukiąs trejetą mėnesiu prieš 
emigravimą dėl to, kad liktu 
laiko su LRK darbu tinkamai 
supažindinti savo įpėdinį. VLI- 
Kas atsistatydinimą priėmė ir 
pareiškęs padėką už dideles 
pastangas LRK organizuojant

ir jam vadovaujant, paprašė ir 
toliau eiti pirmininko pareigas 
iki bus paskirtas naujas pirmi
ninkas.

EKSKURSIJŲ Į SSSR 
NEBERUOŠ

Dabartinėje Lenkijoje labai 
plačiai buvo praktikuojamos 
valstiečiu ekskursijos į SSSR 
susipažinti su gyvenimu kol
chozuose. Komunistu partija, 
matyt, nuoširdžiai tikėjo, kad 
tos ekskursijos palengvins agi
taciją už kūrimą kolchozu Len
kijoje. Pasirodė betgi priešingi 
rezultatai. Partija jokiu būdu 
negalėjo pravesti valstiečiu nu
tarimo steigti kolchozus kaip tik 
tuose rajonuose, iš kur tokios 
ekskursijos buvo surengtos. Grį
žus vienai tokiai ekskursijai į 
Mažąją Lenkiją, visur pasklido 
žinia, kad ekskursantai kolcho
zuose matę tikrą vergiją ir kad 
kolchozininkai teiravęsi, kada 
gi pagaliau vakariečiai ateisią 
j u išvaduoti. Dėl to daugiau 
ekskursijų į kolchozus iš Lenki
jos nebūsią ruošiama.

čiai savo leidimą duotą vokie
čiams pasinaudoti tuščiomis pa
talpomis vėliau ir atšaukė, ta
čiau rusai nesiliauja trukdę 
sunkvežimiu susisiekimo plen- 
tais. O raudonosios armijos ofi
cialus dienraštis sensacingai 
paskelbė, kad susektas anglu- 
amerikiečiu agentu tinklas Ber
lyno sovietu sektoriuje. Jau esą- 
suimta 127 asmens, kurie vyk
dę įvairius sabotažo darbus 
įmonėse bei susisiekime. Taigi, 
vėl kaupiasi tamsūs debesys 
virš Berlyno. Manoma, kad ru
sai ieškosiu priekabiu gal ir vi
siškos blokados grąžinimui- 
Rusai ypač siunta ant vakarie
čiu, kad į ju zonas subėgo visi 
ju paleistieji politiniai kaliniai 
vokiečiai, ju norėti panaudoti 
propagandai. Tai politiniai ka
liniai, kuriuos rusai iki šiol,lai
kė buvusiuose naciu garsiuose 
kacetuose, kaip Buchenwald ir 
kt. Pergyvenę NKVD žiaurumus, 
vos tik išvydę laisvę, jie stengė
si pras mušti į vakariečiu zo
nas. Žinoma, rusams labai ne
malonu, kad dar daugiau ju ti
roniško režimo liudininku skel
bia patirtą žiaurią tiesą laisva
jam vakaru pasauliui.

Maskvoj vėl buvo iškilmingai 
paminėtos Lenino mirties 26 m. 
sukaktuvės. lėkilmėse dalyya-
vo dar ten tebebuvęs Mao Tse- 
Tungas, Kinijos komunistu va
das ir jos premjeras Chon Eri- 
lai, kuris eina ir užsienio reika
lu ministerio pareigas. Ta pro
ga Pravda rašo savo vedama
jame, kad Kinios liaudies di
džioji pergalė parodajati, jog 
imperializmas nebepajėgiąs 
palaužti liaudies pasiryžimo bei 
užsimojimu ir kad imperializ
mas esąs jau atgyventas daly
kas. Iš to reiktu daryti išvadas, 
kad Kremliui galu gale kaip 
nors pavyks susitarti su raudo
ne siais Kinijos vadais. Pasku
tinę savaitę į Kremlių atvyko ir 
sovietu zonos vokiečiu preky
bos delegacija. Rusai, pasak 
gerai informuotu šaltiniu, tarpi
ninkavę tvarkant vokiečiu ir ki
nu prekybos santykius. Jie bet
gi išreikalavę, kad ju rankose1 
liktu visos vokiečiu ir kinu pre
kybos kontrolė. Manoma, kad 
suvesdami vokiečius su kinais» 
rusai norį sugundyti ir vakari
niu zonų vokiečiu pramoninin
kus, patraukti juos į savo pusę. 
Visus vilioja Kinijos žaliavos, 
kuriu jie patys dar ilgai nepa
jėgs apdirbti.
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Ar bus išvengta krizes ?
problemų. Pasaulis galėsiąs iš
vengti panašios į 1930 m. kri-

Ūkinės krizės

Vasario 16 d. artėjant
Atstatant nepriklausomą Lie- [ reina ne nuo tos valstybės gy- 

tuvos valstybę didelės reikšmės 
turėjo ano meto lietuviškosios 
išeivijos ir karo pabėgėliu pa
stangos.

Šiandien musu tauta vėl pa
vergta ir vėi žymi dalis jos sū-

»• • *

nu ir dukterų — didesnė negu

se. Bet musu uždaviniai ’ jau 
skiriasi. Nepriklausomo gyve
nimo egzaminai jau išlaikyti ir 
mūsų tautas nepriklausomybės 
ld m įsi m aa ’ didžiųjų valstybių 
tebelaikomas neginčijamu ir

tus mes ją atgausime. Šiandien 
mūsų reikalas yra atgauti ir iš-.

vos, ko nepasisekė pasiekti po 
I D. Karo, ty. šu Maž. Lietuva 
ir amžinąja' sostine. Bet mūsų 
veikla neatrodo, kad ta krypti
mi eitu. ligšiolinė mūsų veikla 
savo tautai rėmėsi daugiausia 
vasario 16 cE ir kt švenčiu mi
nėjimais, dažniausiai tik savo 

• tautiečiu tarpe su momentui pri
taikinta paskaita, rezoliucijo
mis ir koncertais. Tokie pasiro- 

, dymai plačiai' naudojami, po
puliarindami' užsienyje mūsų 
tautos vardą, išryškindami lie-

ventoju tautinio meno savybių, 
bet nuo kultūros, švietimo ir 
ekonominio pajėgumo, nuo to, 
kas ir kaip gaminama. Nuo to 
paties dalinai priklauso ir poli
tinis valstybės svoris tarptau
tiniame forume. Čia vėl iškyla 
reikalas bent įvairiu švenčiu ir 
minėjimu progomis ruošti per 
radio paskaitėles apie Lietuvos 
ekonominę ir kultūrinę pažan
gą, apie švietimo ir ekonomi
nį stovį nepr. laikais, surengti 
kartais nors menkas parodėles, 
pavaizduojant tai nors diagra
momis ir išstatant tas pačias 
anglu kalba knygas pardavi
mui arba dovanojimui. Švenčiu 
ir asmeninėmis progomis pla
tinti apie Lietuvą ir jos proble
mas anglu kalba knygas. Tam 
tikslui organizacijų padaliniuo
se visuomet turėtu būti galima 
tu knygų įsigyti, o organizacijos 
iš savo kasos turėtu skirti dalį 
pinigu tu knygų išplatinimui

, tingumą nuo kaimyniniu tautu, 
daug pasitarnauja mūsų tau
tos bylai. Bet to dar maža. Ži
nodami, ko mes šiandien sie
kiame, siu laiku išeiviai bei 

• tremtiniai, turime konkrečiai 
ruošti užsienio opiniją, kad at
ėjus lemiamai valandai mūsų 
politikos vadams įvairiose kon
ferencijose būtu lengviau imti 
derliu. Todėl visai nesupranta
ma ir nepateisinama, kad pav., 
Kanadoje (išskyrus porą vieto
vių) praleista proga nepaminė
jus viešesniu būdu Klaipėdos 
krašto atgavimo ir nesupažin- 
dinus kiekvienoj lietuviu apgy
vento! vietovėj bent keleto įžy
mesniu svetimtaučiu su M. Lie
tuvos padėtimi ir mūsų teise į 
ją. Pasigendame apie Maž. Lie
tuvą ir anglu kalba knygos. Ji 
turėtu atsirasti.

Tas pat pasakytina Vilniaus 
ir jo krašto reikalu.

Antras šių laiku išeiviu užda
viniu mūsų valstybės bylai, tai

Šioj veikloj betgi neturėtume 
suspiesti viso savo dėmesio į 
gyv. valstybės piliečius, nema
žiau svarbu ir jos mažumos bei 
kitu tautu išeiviai. Ruošiant 
įvairius minėjimus, nereikėtu 
vengti pamaldoms panaudoti 
kanadiečiu bažnyčias ir dvasiš
kius. Taip buvo kai kur ir pra
eitais metais minint vasario 16 
d., kur nėra lietuviu bažnyčių 
nei dvasiškio. Čia kaip tik. ge
ra proga ne tik dvasinius reli
ginius reikalus patenkinti, bet 
ir tautos propagandai pasitar
nauti. Kai pamaldų metu kana
diečiai išgirs nors kelias lietu
viškas giesmes ar bent kunigas 
pamoksle primins Lietuvą, lie
tuvius ir ju šventę, jau daug 
bus padaryta.

Dar viena neapleistina sritis, 
tai piniginės aukos Tautos Fon
dui, kuris padengia išlaidas po
litiniu veiksniu, dirbančiu ir dar 
turėsiančiu dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą. Jei I Pas. karo 
meto išeiviai, būdami bloges
nėse sąlygose, sugebėjo aukoti 
sumas pinigu ne tik švietimui ir 
labdarybei, bet ir propagandai, 
siuntinėti delegatus į įvairias
konferencijas bei pasitarimus, kurios padeda suprasti II-jo pa
tai mes šiandien turime dar la
biau pasireikšti.

Besiartinanti vasario 16 d. te
būna mums priminimu mūsų 
didžiųjų uždaviniu tautinėje ko
voje ir paskatinimu su didesniu 
pasiaukojimu ju siekti, palie
kant nuošaly grupinius reikalus 
ir taupant energiją didiesiems

Ūkinės krizės arba depresijos 
laikotarpiai kapitalistiniame pa
saulyje kartojasi periodiškai 
kas kelios dešimtys metu. Ju 
pagrindinė priežastis yra pairi- 
mas santykiu tarp gamybos pa
jėgumo ir žmonių perkamosios 
galios. Įmonės pagamina dau
giau negu žmonės gali išpirkti. 
Kai mažinant gamybą atlei
džiami darbininkai,, pirkėju dar 
labiau sumažėja ir gaunasi už
burtas ratas.

Privačios iniciatyvos kraštuo
se krizių liga pati skaudžiausia, 
nors sveikai galvojant atrodo, 
kad problemos galėtu būti ne
sunkiai išspręstos. Ar nėra mili
jonu žmonių Azijoje ir Afriko
je, kurie tebegyvena primity
viausiose sąlygose, o galėtu su
naudoti milžiniškus moderniojo 
pasaulio prekių kiekius? Ar 
maža žmonių Europoje ir čia 
pat Amerikos kontinente, kurie 
galėtu būti laimingi, galėdami ■ 
pirkti maistą, neklausdami jo 
kainos, vilkėti gražius rūbus, 
turėti visus buto patogumus, 
automobilius ir tt. Kiekvienas iš 
ju dirba ir, rodos, natūraliai tu-J 
retu teisę į viską, kas jo gyve- ’ 
nimą daro patogesnį, ypač kai i 
tu prekių netrūksta, o susidaro 
net perteklius, dėl kurio "už
springsta" visas ekonominis 
gyvenimas.

Krizių priežastys
Pagrindinės kliūtys natūra

liai ir teisingai prekių apyvar
tai pasaulyje yra dvi. Viena, 
besireiškianti kiekvieno krašto 
viduje, — tai neteisingas darb
davio ir darbininko santykis. 
Darbdavys už savo iniciatyvą 
ir kapitalą turi pelnyti procentą, 
kuris įgalintu jį ne tik savo įmo
nę išlaikyti, bet ir plėsti. Iš ant
ros pusės, darbininkas už savo 
darbą turi gauti tokį atlygini
mą, kad jis su savo šeima būtu

bet galėtu ir įsigyti 
t lengvinančiu reik-jo gyva 

menu. į 
l Jeigu!

me past ibima kapitalo koncen
tracija j1 ris į mažesnį ranku 
skaičių, > ai prikišamai rodo, kad 
pasinaudojimas darbo vaisiais 
nėra ir teisingas.

didelė teisingos ir gy- 
apyvartos kliūtis yravos pr

atskiru kraštu dirbtinai sudaryti 
ekonominiai ir finansiniai bar
jerai. Visi kraštai turi linkimo į 
autarkinį ūkį — norą viską pa
sigaminti namie, nors dažnai 
tam nėra natūraliu sąlygų. Ti
piškas tokio krašto pavyzdys 
buvo hilerinė Vokietija. Bet ir 
kituose kraštuose yra steigiama 
įmonių, kurioms nėra nei kuro, 
nei žaliavų ištekliu. Gi žemos 
civilizacijos kraštai vėlgi negali

I

■ savo jėgomis išvystyti net ir tos 
/pramonės, kuriai jie turi pui- 
. klausias natūralines sąlygas. 
; Šitai iš dalies yra buvusio ats
kiru kraštu, ypač Britanijos, im-

kraštu naudai. Pastangos ta 
kryptimi daromos. Viena iš ju 
— Marshall© planas Europai 
atstatyti. To paties siekia Inter
national Bank for Reconstruc
tion and Development, skirtas 
atsilikusiu kraštu išsivystymui. 
Jungt Tautos turi visą eilę fi
nansiniu, ekonominiu ir kitokiu 
komisiją kurios rūpinasi ekono
miniu ir finansiniu problemų 
sprendimu tarptautiniu mastu. 
Nesenai įvykusi Colombo Britu 
Commonwealth© konferencija 
iškėlė klausimą sudarymo pa
našaus į Marshall© planą Azi
jai. Vis tai pastangos, siekian
čios sunormuoti atskiru kraštu 
ekonominius klausimus ir išgel
bėti pasaulį nuo galimos krizės.

šią įgyvendinti Jungtiniu 
Tautu Chartos K55 ir 56 straips
niai, reikalaują pilno visu ga
linčiu dirbti aprūpinimo darbu.

Visu aprūpinimo darbu siū
lomos dvejopos priemonės: 
tautinės ir tarptautinės. Nors 
ekonominis gyvenimas ir toliau 
galėsiąs plėtotis privačios ini
ciatyvos pagrindais, bet planui 
įgyvendinti būsiąs reikalingas 
daug gilesnis atskiru kraštu 
ūkio planavimas ir aktingesnė 
ekonominė politika.

Plane nurodoma, kad kiek
vieno krašto pirmasis uždavi
nys suteikti galimybę visiems 
dirbti. Normalus bedarbiu skai
čius negalįs prašokti 2-3 pro
centus visu dirbančiųjų skai
čiaus. Vyriausybės turį išleisti j 
įstatymus dėl nuostolingos ga-

Fondą sava valiuta tokias su
mas, kiek ju importas sumažės. 
Šitos įmokėtos sumos turėtu bū
ti nupirktos iš Fondo tu kraš
tu, kuriu užsienio valiutos fon
dai sumažėtu dėl anų kraštu 
importo sumažėjimo. Pasiimda-

tu valiutą, šios valstybės fon
dui mokėtu sava valiuta. Jeigu 
toks planas būtu egzistavęs ir 
dabar, tai, pav., D. Britanija ne
būtu jautusi doleriu trūkumo, 
nes JAV būtu privedėjusios įmo
kėti į Fondą tokią doleriu sumą, 
kuri būtu lygi jos importo D., 
Britanijon sumažėjimui, o D. Bri
tanija būtu galėjusi tuos dole
rius nusipirkti už savo svarus 
ir būtu nebuvę nei doleriu trū
kumo, nei svaro nuvertinimo.

Penkiu pasaulio ekono
mistu planas

Toliau siūloma pinigus sko-
■ linantiems kraštams investici- 
j jas kituose kraštuose daryti per 
i International Bank for Recon- 

mybos ir nedarbo, kurie įsiga- stnlction DevelOpment ir tik 
ilgalaikio kredito forma. Banko 
statutas turįs būti pakeistas taip . 

įstatymai apima automatišką kad stambioms tovesttcijoms 
mokesčiu sumažinimą, sociali- .. , ,. ,, . ,i pinigus galėtu skolinti ir sko- 
nio aprūpinimo premijų padidr- vyriausybės_ Tuo bū.
nimq,_viesuiu darbu programas, du atsi]ikusill

.... . i pakėlimas pasidarytu nebe

galiotu už trijų mėnesiu nedar
bui pasireiškus. Tie sąlyginiai-

kurios dėka Anglija buvo pa
versta didžiuliu fabriku, o skait
lingos kolonijos — žaliavos tie
kėjomis ir gatavu Anglijos ga
miniu rinka.

Pastangos krizių išvengti

. Pokarinis pasaulis, gyvenda
mas neapskaičiuojamu sunai
kinimu, galimos naujos ekono
minės krizės, ir ypač komunis
tinės grėsmės akivaizdoje, pa
grįstai rūpinasi rasti keliu savo 
ekonominiams negalavimams 
pagydyti ir naujai krizei iš
vengti. Šiandie jau niekas ne
abejoja, kad ekonominės ligos 
nėra pagydomos vieno krašto 
ar net grupės kraštu mastu, 
kad priemonėj tam turi būti pa
saulinės ir k<

Dar toliau siekiąs ekonomi
nis planas šiuo metu yra pa
teiktas Jungtiniu Tautu genera
liniam sekretoriatui penkių gar- 
siu pasaulio ekonomistu. Šio ir kt. Plane patiekti detalūs pa- ”kėJ““ “n/fe
plano autorių kolektyvo pirmi- ' siūlymai reikalingai įstatyminei. )ipk privačios ^^03 kiek

procedūrai ir administracineininkas yra E. Ronald Walher,
ekonominis Australijos užsie- bei statistinei organizacijai, 
niu ministerijos patarėjas, o na
riais yra profesoriai: John Mau
rice Clark — Columbijos, New 
Yorke, Arthur Smithies, Harvar-

viso pasaulio vyriausybių už
davinys.

Dar daugiau naujovių inter- Plano detalės dar nepaskelb- 
nacionaliniu priemonių srityje. ’ tos, bet manoma, kad tai yra 

i Plane reikalaujama eiti prie paskutinis ir geriausias bandy- 
do7Nirote“KaHorC<^rf ekonominiu barjeru panaikini->as laisvam pasauliui pasiek-

ge ir M. Pierre Uri Prancūzijos 
planavimo komisariato ekono
minis ir finansinis patarėjas. 
.Sakoma, kad tas planas, jeigu' 
būtu vykdomas, pakeistu visą 
pasaulio ekonominę struktūrą, 
o savo politine reikšme pra
lenktu ir Marshalio planą.

Plano autoriai konstatuoja, 
kad ekonominio gyvenimo per
sitvarkymas iš karo į taikos 
sąlygas jau baigtas ir kad pa- turės mažinti importą, negalėtu 
saulis jau suka į pokarinę de- savo darbo jėgos perteklių 

tai problemai presiją. Marshalio planas
J * I .. —

išspręsti vieni kraštai turi su-1 esąs per siauras ir negalėjęs iš
dėti savo aukas kitu silpnesniu 4 spręsti net Europos ekonominiu ' įmokėti į Tarptautinį Pinigu

mo pasaulinėje prekyboje su-' ti gerovės ir pastovumo išven- 
kuriant ir įgyvendinant pašau-' giant krizių, tos didžiausios blo- 
linį Marshalio planą. Dėl gybės privatinės iniciatyvos 
stambiųjų investaciju sudaro- sistemoje. Šito laimėjimo ketina

! mos tarptautinęs sutartys, krei- ■ aiški — didelis vyriausybių ak- . 
piant ypatingo dėmesio į atsili
kusius kraštus.

Pagaliau siūloma, kad tie 
kraštai, kurie neįstengs visu 
aprūpinti darbu ir dėl to suma
žėjus žmonių perkamajeti galiai

tyvumas, tiek vidaus, tiek užsie
nio ekonominėje politikoje ir 
nuoširdus noras savo vidaus 
ekonominius interesus palenkti 
tarptautiniams interesams. Prie
šingą alternatyva — galimas 
1930 m. krizės pasikartojimas

"eksportuoti4', t.y. gyvinti ęmi- 
graciją. Tokie kraštai turėtu

ant, demokrati- 
ižudybė. ' •'

Pr. Ručinskas.

Sovietinio užkulisio paslaptys
Šveicaru ir italu spauda pa

skelbė rusu kapitono Krylovo 
atsiminimus. Krylovas, kilimo 
ukrainietis, dirbęs rusu karinės 
žvalgybos centre, karui prasi
dėjus priskirtas prie karo infor
macijos skyriaus, už slaptojo 
biuletenio parodymą "Krasna- 
ja Zviezda" redaktoriui Jcaro 
teismo degraduotas į kareivius, 
pasiustas fronton, sužeistas, ap
dovanotas Lenino ordinu, ilgai
niui atgavęs kapitono laipsnį Schulenburgą. Paskum pašau- 
ir paskirtas į rusu okupacinį kęs savo sekretorių liepė paly- 
aparatą Vokietijoje. Krylovo 
atsiminimuose yra smulkmenų,

mūsu valstybės kultūrine ir eko
nomine pažanga, kultūriniu ir 
ekonominiu stoviu neprikL laL, 
kais. Turime paruošti užsienyje 
sąlygas geresniam mūsų vals
tybės ekonominiam gyvenimui 
ir didesniam politiniam svoriui. 
Juk pasaulio susidomėjimas

kuria, kad ir maža, valstybe pa-uždaviniams.

sakyti tokiais pat manevrais, ‘ čiu praktika parodė, kad su ju; "Buvo net • nemalonu klausytis kiekvieną skyrium su klausimu, 
katrą pusę palaiko. Paskum, 
pasitaręs su savo sekretorium, 
Stalinas pakyla:

— Aš siūlau tokį tekstą... 
— Ir susirinkusieji priima be 
prieštaravimo. Po posėdžio Kry
lovo šefas jam prasitaria:

— Ir taip visada kaip šian
dien. Stalino gudrumas yra bal
tais siūlais -siūtas, bet jis jį iš 
anksto paruošia.

— Iš anksto?

o pastatyti visu Vokietijos pa- politika negali sugyventi jokia; tokio tono. Aš pažinojau jo ma- 
sieniu pirmos eilės 166 aerod- vyriausybė, sudaryta okupuota-■ kiavelizmą, jo pamėgimą veti- 
romus. Šis planas dar nebuvo ! me krašte. O Rusijoj jie norės' dinti komediją, jo įsitikėjimą sa- 
įvykdytas, keti prasidėjo karas, elgtis kaip kolonizatoriai ir iš 1 t~tv' 
1941 m. birželio 22 d. 6 vaL pirmos valandos ims naikinti 
rytą Reicho ambasadorius gra
bas Schulenburgas baigė skai
tyti notą, kuria buvo paskelbtas 
karas. Abu iš susijaudinimo 
buvo išbalę. Molotovas paėmė

vietinius gyventojus.

saulinio karo eigą ir įvertinti 
dabartinę tarptautinės politikos 
raida.*

Kiek rusai turi atominių bombų ?

BERLIN. — Vokiečiu moksli-

SSSR agentas Hitlerio 
pašonėje

1940 m. iš pokalbio su grįžu
siu iš Reicho generalinio štabo 
4-jo skyriaus karininku Murav
jovu Krylovas patyrė, kad Ta
rybų Sąjunga turi agentą tarp 
aukštuju naciu pateigūnu. "Tai 
nėra kariškis, tai NSDAP pa
reigūnas, vienas iš 6: Hitleris, Į

jungos į Vakarus, kuriems teko 
dirbti prie sovietiškųjų atomi- 
fiiu bombų gamybos, paskelbė, 
jog Rusija jau turi apie 300 ato
miniu bombų, kurios esančios 
panašaus tipo Į tą bombą, ko
kią amerikiečiai numetė ant Ja
ponijos miesto Nagasaki. Kiek
viena iš minimu bombų sve
rianti pusantros tonos ir turinti 
savyje 88 svarus atominės me
džiagos.

Svarbiausioji atominiu bom
bų gamyba vykstanti Armėni
joje, apie 200 myliu nuo Persi-

jos rubežiaus. Fabrikai, kurie
gamina atomines bombas, esą, ,, . T, , ,__, Himleris, Bormannas..., kuris,po zememis. Jie labai stipriai i j uh' , . , . , . spėkite. Užtikrinu, kad ne Hit-saugomi ir niekas, be moksli- , ,

. , i, , , n,-a, ! leris, — pndure juokdamasisninku, negali Į juos pakliūti. 
Kita tu pačiu boirfou gamyba 
vykstanti netoli Kaspijos jū
ros, o trečia — Irkucko apylin
kėje, Sibire.

Prie Baikal?) jūros sovietai 
stengiasi gaminti bombas kito
kios sudėties, į kurias Įeitu 
sprogstamoji medžiaga, taip va
dinama "Thorium".

Sovietu turimu bombų, esą, 
užtektu sunaikinti visiems di- 
desniesiems JAV miestams.

Muravjovas. Tas agentas pra- 
\ tiesinėjo sovietams slapčiau

sius Hitlerio planus Balkanuo
se ir rytuose. Galimas daiktas, 
kad tai bus buvęs Bormannas, 
NSDAP kanceliarijos šefas, ku
ris, karą pralaimėjus dingo.

Nuotaikos karui prasidėjus

1940 m. vokiečiu kariuomenei 
prddėjus manevrus Rytprūsiuo
se, politbiuras nusprendė neat-

dėti Vokietijos ambasadorių. 
Stalino tada Maskvoj nebuvo. 
Buvo sukviestas politbiuro po
sėdis, nes Beria aliarmavo dėl 
vidaus padėties. Esą, pagal ru
su paprotį pašauktieji atsargi
niai pradės daužyti krautuves ir 
grobti degtinę. Beria pasiūlė 
kiekvienam pašauktajam duoti 
po porą litru spirito 96 laips
niu stiprumo, paskum juos už
daryti kareivinėse porai dienu 
NKVD daliniu sargyboje. Tada 
jie būsią kaip avinėliai. Beri- 
jos siūlymas buvo įvykdytas.

| Vistik kai kurie daliniai fronte 
I sukilę ir politrukus iššaudę. Tai 
, buvo ukrainiečiai ir vėliau, vo- 
! kiečiams pasiekus pavolgį, — 
kazokai. Bolševikai suprato, 
kad vieni ir kiti tikėjos iš vokie
čiu nepriklausomybės. Tatai 
būt galėję sudaryt bolševikams 
dideliu sunkumu. Bet jie žinojo, 
kad ir čia pavojaus nėra. Anot 
Muravjovo, ukrainiečiu santy
kiai su vokiečiais jau buvo 
įtempti po Lenkijos okupavimo. 
Rozenbergas, kuris , anksčiau 
turėjęs ryšiu su ukrainiečiais, 
neturėjo autoriteto Hitlerio aky
se. Goeringas flirtavęs su bal
taisiais rusais, ukrainiečiu jJrie-

kiečiai taip elgsis? — klausė 
Muravjovą Krylovas.

— Tikras? Mums pranešė tai 
mūsų didysis informatorius.

— Ar su juo turit visada 
ryšį?

— Jis mėgins per Švediją...
Kad nebūtu dirvos antise

mitinei naciu propagandai ru
su kariuomenėje, politbiuras 
apsisaugojo iš anksto. Anot 
Muravjovo, jau ir paskutinis ka
riškis žinojo, kad politbiure bė
ra vienas žydas — Kaga- 
novič, tik du liaudies komisarai 
žydai. Armijoje taip pat tik du 
generolai žydai.

Bet bolševikai bijojo vieno 
dalyko. Jei vokiečiai pradėtu
grąžinti 'valstiečiams žemę, tai vas, Švemikas, Kuznecovas, 
kareiviai gali mesti frontą ir Vasilevskis, Merečkovas, Ti- 
rrrįžt namo dirbti žemės, nes 75 mošenko, Žukovas. Kampe fo- 
procentai kareiviu buvę valstie- telis Stalinui, priešingame kerin
čiai. Buvo pasikliauta tuo, kad pe — marš, šapošnikovui. Sta

vim galint apgaudinėti visada 
ir visą pasaulį. Man rodės, kad 
jo pamoksliškas tonas bus at
siradęs dėl ypatingo pavojaus. 
Jis bijojo. Pirmukart savo gyve
nime bijojo senas revoliucinin- 
kas, Baku, Batumo sukilimu or
ganizatorius, Petrogrado raudo
nosios armijos šefas, tas, kuris 
gniaužė visokius suokalbius 
užuomazgoje, dabar bijojo. 
Nebuvo aišku, kaip liaudis lai
kysis vokiečiu puolimu akivaiz
doje. Buvo bijoma sukilimo 
prieš rėžimą".

Stalino metodai

Rugpjūčio 8 d. buvo karo ta-

do Molotovas, Vorošilovas, Žda- 
novas, Ščerbakovas, Berija, 
Malenkovas, Kaolinas, Kaga- 
novičius, AndrėjeVas, Krušče-

— Taip. Jis pasiūlo visada 
"aiškiaregio" sprendimus. Tai 
buvo ginčai pagal užsakymą. 
Paskum galės sakyti visa, ką 
tik norės. Bet jokiu būdu nega
lės pasakyt, kad "genialusis 
Stalinas" apsirikęs... Tai svar
biausia ... Kadangi jis toli pra
mato, jis dabar ruošias poka
riui. Jūs pamatysite, Krylovai, 
kai karas pasibaigs, visi mūsų 
pasisekimai ir visi galimi lai
mėjimai, viskas bus "genialaus 
Stalino" vaisiai: Jis bus di
džiausias vi$u laiku karo va
das, Hannibalo, Suvorovo, Ku- 
tuzovo ir tt papėdininkas... 
Niekas iš mūsų maršolu nega

vokiečiai nedrįs žemės grąžinti. linas silpnu, neryžtingu balsu lės pretenduoti į didžiojo karo 
i j i— -- laurus".tik dėl to, kad tuojau po refor

mos jie maisto produktu tega
lėtu gauti daug mažiau.

Ir šiuo atžvilgiu bolševikai 
buvo gerai orientuoti apie vo
kiečiu tikslus.

Siedino baimė

^Vokiečiams artėjant prie 
Smolensko, liepos 6 d. Stalinas 
kalbėjo į tautą? Bet jis kreipėsi

paprastai, o į "brolius Ir sese-

pradėjo:

— Draugai.' Mes susirinkome 
karo tarybos nepaprasto posė-' 
džio. Politbiuras yra nutaręs iš
spręsti kai kuriu karo vadu aki
vaizdoje operatyvinius planus 
Ukrainoje. Yra skirtingos nuo-

vo ir draugo Budiony... Žodis 
priklauso draugui šapošniko- 
vui... "Po pasisakymu, kur 
smarkiai kirtosi Šapočnikovas 
su Budiony, Stalinas savo nuo
monės nepasakė. Jis kreipėsi į

Abakumovo

Liepos pabaigoj 
vuočiai persikėlė 
Rugpiūčio 3 d. Kubanės kazo
ku pulkas ir teritoriniai daliniai 
išžudė politrukus, apkaltinę 
juos blogu maitinimu. Maištau
janti kariuomenė buvo atitrauk
ta į Astrachanę ir žiauriai nu
bausta: kas trečias kareivis ir 
karininka s buvo sušaudyti. Žu
vo 15.000 vyru. Ju kūnai buvo
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ Kryžiaus žygis į liaudį
PLB sutvarkymo klausimas 

vis labiau ir labiau aktuali
ja. Ypač aktualus darosi Ka
nadoje, kur jau daromi pir
mieji žingsniai susitvarkyti 
pagal VLIK paskelbtuosius 
PLB Santvarkos Laikinuosius 
Nuostatus. Kartu paskelbtoji 
Lietuviu Charta ir patys Nuo
statai periodinėje spaudoje 
jau buvo perspausdinti ir yra 
žinomi visai lietuviškajai vi
suomenei. Tuo tarpu kartu su 
Charta ir LNuostatais pa
skelbtas "Įvedamasis Žodis" 
—autoritetingi paties VLIKo 
komentarai ir gražus PLB rei
kalo išaiškinimas — tuo tar
pu dar nebuvo perspausdin- 

: tas. Mes tą perspausdiname, 
būdami tikri, kad tas "Įved. 
Žodis" daug kam padės ge
riau susigaudyti šiame taip 
svarbiame reikale.

Tauta, yra prigimtoji žmonių 
-bendruomenė. Žmogų su žmo
gum artimai jungia šeimos, gi
minystės, tautybės ryšys. Ta
tai ypačiai pajaučia kiekvie
nas atsidūręs tarp svetimųjų. 
Svetimoj žemėj kiekvienas su
tiktas tautietis mielas kaip bro-

Kad tautybės ryšys neatsi- 
leistu, būtu nuolat jaučiamas ir 
gyvas, reikia tautiečiams savo 
tarpe bendrauti. Tauta yra gy
va tik nuolatiniu savo nariu 
bendravimu. Nulūžusi medžio 
šaka sudžiūsta. Nuskintas žie
das suvysta. Nutraukęs ryšį su 
savąja tauta nugursta ir tautai 
žūsta. Tautinis bendrumas ir 
nuolatinis tautiečiu bendravi
mas sudaro tautinės bendruo
menės pagrindą ir turinį.

Kai tariame Lietuviu Bend
ruomenė, turime minty ne kokią 
tam tikru lietuviu įsteigtą drau
giją, klubą ar kitą organizaci
ją, bet kurios vietovės, kurio 
krašto ar viso pasaulio*  vi stuk 
lietuvius. Lietuviu Bendruome
nei priklauso savaime, be jo
kio pareiškimo, kiekvienas lie
tuvis, kuriame plaka lietuviš

pakasti Kaspijos 
prie Volgos žiočių. Ekzekucijcd 
vadovavo Viktor Semionovič 
Abakumov, Berijos padėjėjas, 
dabar valstybės saugumo mi- 
nisteris — MGB, kuris 1948 m. 
parengė slaptas naujas instruk
cijas deportacijoms iš Baltijos 
kraštu.

Ždanovas

Rooseveltas ir Churchillis su
sitiko Casablankoj, kur paskel
bė šūkį "Karas su Vokietija ir 
jos satelitais iki pergalės!" So
vietai iš ten gavo pakartotinas 
garantijas, kad antrasis frontas 
bus ne iš Viduržemio jūros, bet 
iš Atlanto. Stalinas pasitarime 
nedalyvavo. Kodėl?

— Politbiuras tam nepritarė. 
Nenorėjo, kad Stalinas rizikuo
tu skrisdamas lėktuvu. Nepa
sitikėjo nė svetimom apsaugom, 
žinodami, kad Churchillis gali 
būti pilnas visokiu velnišku už
manymu. Teherane paskiau 
Stalinas dalyvavo, nes ten so
vietai galėjo nūgabent 1000 sa
vo agentu. Žinorpa, jei Stalinas 
būt norėjęs, politbiuras būt pri
taręs. Bet jis leido politbiurui 
apspręsti "vieningai" ar beveik 
vieningai. Beveik, nes tik vie
nas balsas pasisakė už Stalino 
kelionę į Casablanką — Žda
novas. Dėlto Vorošilovas užku
lisiuos prasitarė, kad Ždanovas 
nori matyt Staliną žuvus, nes 
jis laikąs save kandidatui Sta
lino įpėdinius. Juk Leningrado 
partijos komitetas buvo pri
ėmęs rezoliuciją, kad "Ždano
vas yra išgelbėjęs Leningradą 
ir socialistinę tėvynę". Šitą re
zoliuciją politbiuras žiauriai pa
smerkė, — esą, vietinei orga
nizacijai nevalia tokios rūšies 

ka širdis, kurio gyslose sruvena 
lietuviškas kraujas, kuriam lie
tuviškumas reiškiasi būde, pa
pročiuose, lietuviškoje kilmėje. 
Draugiją sudaro norintieji joje 
būti nariai, bendruomenę suda
ro visi lietuviai. Žinoma, gali 
atsirasti užsispyrėliu, kurie 
vengs savo pareigu bendruo
menei, atsisakys solidarumo 
įnašo. Gali atsirasti suklydėliu 
ir net atkritėliu, kurie savo nu- 
sitatymu ir darbais kenks ben
druomenei, kaip yra kenkian
čiu Lietuvai ir ją išduodančiu. 
Tokie negali būti prileidžiami 
bendruomenę tvarkyti, jos or
ganizacijoje jie neturi balso, bet 
vistiek jie bendruomenėje pa
silieka, nes dėl savo nusista
tymo ir darbu nenustoja buvę 
lietuviai.

Lietuviu Bendruomenė yra 
nuo tada, kai atsirado Lietuviu 
Tauta. Ji gali išnykti tik išnykus 
paskutiniam lietuviui Tačiau 
ligšiol Lietuviu Bendruomenė 
neturėjo organizacijos. Buvo 
palaida. Teisybė, didžioji jos 
dalis turėjo pačią tobuląją or
ganizaciją — Lietuvos valsty
bę. Šiandien, kai Lietuva sveti
mųjų okupuota, pasaulyje pa
sklidę lietuviai ypač privalo 
vieningos ir veiksmingos savo 
bendruomenei organizacijos.

Pirmieji ledai šiuo reikalu bu
vo pralaužti 1946 m. kovo 4 d., 
vakarinėse Vokietijos zonose ir 
Austrijoje sudarius lietuviu 
tremtiniu bendruomenės orga
nizaciją. Ji pateisino visas į ją 
dėtas viltis ir tapo pavyzdžiu 
bei akstinu Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės organizacinei 
struktūrai. Savo apylinkėmis 
apjungusi visus tremtinius, su
organizavusi šimtus mokyklų 
su tūkstančiais mokiniu, rėmu
si ir globojusi tautinės kultūros 
ugdymą, Lietuviu Tremtiniu 
Bendruomenės organizacija 
yra padariusi didelį darbą Lie
tuvai ir lietuvybei Tai buvo 
graži užuomazga.

Šiandien yra žengiamas toli
mesnis žingsnis į viso Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės vienin

pajūrio smėly j rezoliucijų priimti. Leningradas 
nenusileido ir įgaliojo ... Žda- 
novą ginti ju rezoliuciją parti
jos kongrese, kuris tegalės būti 
sušauktas po karo. Ir Ždanovas
tai priėmė. Ždanovo šalininkai 
norėjo jam išgauti maršalo titu
lą. Bet Vorošilovo pasiūlymu 
politbiuras nutarė, kad "civi
liams" nebūtu teikiami aukštes
ni laipsniai kaip armijos gene
rolo. Tuo būdu į maršalus ne
gali pretenduoti šie politbiuro 
nariai: Ščerbakovas, Ždanovas, 
Malenkovas, Bulganinas.

— O Stalinas?

— Čia kas kita. Vorošilovas 
paruošė politbiuro nariu petici
ją Stalinui, kad jis neatsisakytu 
priimti maršalo titulą kaip "vy
riausias gynimosi ir pergalės 
organizatorius". Tai buvo pada
ryta po Stalingrado pergalės. Ir 
Stalinas priėmė, pasisakyda
mas: "Aš priimsiu maršalo titu
lą sovietinio režimo gerovei, 
nes pagrindinis šiuo momen
tu pavojus yra bonapartinis. Jei 
rytoj mes susidursime su pa
vojum iš Bažnyčios pusės, tai 
aš nė sekundės nesusvymosiu 
priimti kongreso pakvietimą bū
ti visos Rusijos patriarchu „ir 
laikysiu mišias Maskvos kated
roje".

Stalino virtuvė

Puotos, kuriose turi dalyvau
ti Stalinas, būna prižiūrimos 
specialiu NKVD agentu, net 7, 
kuriuos skirdavo majoras Gu
sevas, buvęs asmeninis Berijos 
sekretorius. Asmens, kurie įžen
gia virtuvėn, turi turėt specia
lu Gusevo leidimą. Agentai ap
rengiami patarnautoju unifor
ma. Valgiai prieš teikiant sta

gą organizaciją. Tai istorinės 
reikšmės žingsnis. Kai kam se
nosios išeivijos jis atrodo nau
jas ir todėl gali kelti supranta
mo santūrumo ir net abejoji
mo. Teesie leista visiems abe
jingiesiems ir abejojantiems čia 
priminti Izraelio tautinė/ bend
ruomenės organizacinis pavyz
dys. Ištisus tūkstančius metu 
bendruomenės organizacija 
įgalino Izraelio tautą išsilaikyti 
be savos valstybės. Mes tega
lime ir privalome pasekti šiuo 
amžių išbandytu ir užgiriu pa
vyzdžiu.

Yra nuogąstaujančiu, kad PL 
B-nės organizacija prarysianti 
veikiančias lietuviu išeiviu 
draugijas. Baimė be mažiausio 
pagrindo. PLB organizacija atei
na ne esamos tvarkos ir drau
gijų keisti, griauti ar naikinti, 
bet tik ju veikiąs paremti, papil
dyti ir apvainikuoti bendra 
visu lietuviu organizacija.

Yra nuogąstaujančiu, kad 
kai kuriuos kraštuos PLB orga
nizacijai kažin ar oficialiai bū
sią leista veikti. Gedi kai kur 
pasitaikyti tokiu totedistiniu kės
lu. Tačiau 1948 m. gruodžio 10 
d. Jungtiniu Tautu Organizaci
jos Visumos Susirinkimo pa
skelbtoji Visuotinė Žmogaus 
Teisiu Deklaracija laiduoja 
kiekvienam žmogui tautybės 
teisę (15 str.). Yra tad pagrindo 
laukti, kad valstybės — Jung
tiniu Tautu Organizacijos na
riai savo pripažintąsias pagrin
dines žmogaus teises gerbs, 
nes tik veiksmingas tu teisiu 
gerbimas sudaro pasaulio Lais
vės, Teisingumo ir Taikos pa
grindą.

Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės santvarkoje organizaci
jos svorio centras paliekamas 
atskiru kraštu lietuviu bendruo
menėse. Tūlame krašte bend
ruomenė turi skirtingas sąly
gas, todėl daug santvarkos da
lyku paliekama krašto organi
zacijos statutui. Tatai įgalins 
kiekvieno krašto bendruomenę 
prisitaikyti prie vietos sąlygų ir 

lui turi būti ragaujami tarny
bos šefo Gusevo ir viešbučio še
fo Krivoručko. Kartais agentai- 
patamautojai/ kai vaišėse da
lyvauja svetimšaliai į valgius 
įpila tam tikru "prieskoniu", 
kuriuos jie nešiojasi savo kiše
nėse druskos ir pipiru indeliuo
se. Kai sykį vyr. virėjas pasi
teiravęs, kam tie "prieskoniai", 
agentas atkirtęs: "Daryk, kas 
tau priklauso, jei nori išsaugot 
galvą ant pečiu". Krylovo ma
nymu tie "prieskoniai" buvo 
naudojami, kai vykdavo kokios 
derybos su užsieniečiais ju bud
rumui palaužti ir pažadint su
kalbamumui.

Okupaciniai kadrai

— Aš žiūrėjau, — pasakoja 
Krylovas — į ją šokant Jos ju
desiuose, jos eisenoj, jos veide 

1943 m. sovietai pradėjo ruoš-i su ižPlėstom ®
U kadrus "išlaisvintiems Euro buvo kažkas .tIagisko- 
pos regionams". Pirmoj eilėj turėio toki<? lsraisk?

dieną, kai atvyko pas Staliną 
prašyt pasigailėt Karachano. 
Jai Stalinas tada atsakė, kad jis

imami užsieniečiai ir papildomi 
rusais. Pagrindinis reikalavi
mas, greta ištikimybės režimui, 
mokėt svetimas kalbas. Prie 
Rytu universiteto nuo birželio 1 
d. atidaryta speciali mokykla. 
Komintemo prezidiumas (tada 
dar komintemas veikė) nutarė 
parengti 3000 užsieniečiu ir 
2000 rusu, kurie ir sudarys "iš
laisvintųjų" kraštu vyriausybių 
aparatą. Tam reikalui vadova
vo Lozorius Meklis, buvęs Sta
lino kanceliarijos šefas. Dau
gelis tu užsieniečiu būsimuju 

1 vyriausybiniu šefu jau faktiš
kai seniai buvo netekę savo pi
lietybių ir įgiję sovietines. Tarp 

■ ju buvo Dimitrovas, Rakoszi, 
Pieck.

Menininkai NKVD rankose

Maskvos teatre būva garsi šo 
kėja Semionova. Krylovas pa

1941 m. birželio 14 d. mosi-
nėmis deportacijomis Sovietu 
Sąjunga pradėjo Lietuviu Tau
tos beatodairinį naikinimą. To
ji diena yra nuolat gyva kiek
vieno lietuvio sąmonėje, kaip 
skausmo ir susikaupimo diena. 
Šiandien, Vyriausiajam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui pa
skelbus LIETUVIŲ CHARTĄ ir 
Laikinuosius Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės Santvarkos Nuo
status, birželio 14-ji įgauna nau
jos prasmės. Ji tampa Lietu
viu Tautas išsilaikymo ir išsi
laisvinimo kovu ir siekimu di
džiosios vilties paskelbimo die
na.

LIETUVIŲ CHARTOS paskel
bimu ir laikinosios PLB san
tvarkos nustatymu yra tartas 
naujas žodis, viso pasaulio lie
tuviams. Netrukus pradeda 
veikti Vyriausiasis PLB Organi- 
zainis Komitetas ir PLB organi
zaciniai komitetai atskiriems 
kraštams. Reikia tik palanku
mo, noro, valios ir ryžtumo visu 
dorųjų lietuviu, be skirtumo ly
ties, amžiaus, verslo, religiniu 
ir politiniu pažiūru, ir suklestės 
Lietuviu Tautos gyvastingumas 
iš naujo, kai kiekvienas lietuvis 
pajus, jog "Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir 
būt!".

Genocidas
Apie lietuviu tautos naikini-i 

mą jau daug rašyta ir lietuviu 
spaudoje ir svetimoje. Mūsų 
politiniai veiksniai tuo reikalu 
yra įteikę ir eilę memprandu- 
mu JTO ir atskiroms vyriausy
bėms. Spaudoje jau taip pat 
buvo minėta, kad ruošiamas 
platus leidinys anglu kalba, 
kuris genocidinę bolševiku 
veiklą aptars jiuo- pat 1940 m. 
iki 1949 m. imamai. Ta didelė 
286 psl. knyga "Genocide" jau 
pasirodė. Ją parašė K. Polė
kis, redagavo — Rumšaitis, o 
išleido "Ventos*  leidykla dar 
1949 m. Vokietijoje. Dėstymo 
žodžiu įspūdis yra sustiprintas 
beveik 100 iliustracijų, vaizduo
jančiu teroro baisumus.

pasakoja jos istoriją, būdingą 
sovietu menininko likimui... 
Jauna artistė buvo kritusi į akis 
Karachanui, turtingo armėno 
sūnui, užsieniu reikalu viceko- 
misarui. Apsivedė. Karachanas, 
rytietiškai pavyduliaudamas, 
savo žmoną lydėjo į visas gas
troles. Nuvyko net į Paryžių, 
kur Semionova turėjo pasiseki
mo. Nelaimei ji patiko NKVD 
šefui'Ježovui. Norėdamas atsi
kratyti Karachano, Ježovas jį 
suėmė ir apkaltino japonu šni
pu. Karachanas buvo sušaudy
tas. Semionova mėgino dukart 
žudytis.

nieko negalįs padėti, nes aukš
čiausias teismas 8 vai. jį yra 
nuteisęs. Reikia, patarė jis, 
kreiptis į Kalininą... Tą pat 
naktį Karachanas buvo sušau- j 
dytas. "Kai vėliau Stalinas nu- Į 
sprendė "atleisti" Ježovą, tarp 
kitu kaltinimu jam buvo ir kal
tinimas, kad jis savo tarnybinę 
padėtį naudojęs kovai dėl mo
ters. Kai 1937 m. reikėjo at
sikratyti Ježovo papėdininku Ja- 
goda, tai šis taip pat buvo ap
kaltintas likvidavęs Gorkio 
augintinį, kurio žmona, taip pat 
artistė, ano meto NKVD šefui 
buvo kritusi akin ... ELI

- * %

RAŠYKITE "T.ŽIBURIAMS”
IŠ VISUR
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ELI. — Stiprus, akiniuotas, 
raudonveidis šoferis Rene Boy
er buvo puikus darbininkas. 
Vieną dieną pasikviečia jį darb
davys ir klausia:

— Tu nerūkai, negirtauji, ne
turi mergaitės. Kas tau yra?

— Nįeko, — atsako Boyer. 
Aš visai patenkintas savo dar
bu ir nieko daugiau nereika
lauju.

Nerūkyti, negerti, neturėti 
mergiotės — dar būtu supran
tama. Bet būti patenkintam sa
vo darbu ir neturėt pretenzijų 
— šitai sukėlė darbdaviui tikrą 
įtarimą.

— Be nebūsi kunigas? — 
staiga paklausė jį darbdavys, 
ir akiniuotas šoferis jo nelauk
tam nustebimui tai patvirtina.

Ateistiškai nusiteikęs darbda
vys pabalo iš susijaudinimo.

— Darbovietė ne išpažinties 
klausykla. Aš nenoriu kunigu 
savo įmonėje, — šaukia jis šo
feriui

Boyer buvo iš darbo atleistas. 
Tačiau jo ginti stojo visi jo dar
bo draugai, net komunistai. 
Darbdaviui neturi rūpėti darbi
ninko pažiūros, jei tik savo dar
bą jis gerai atlieka. Darbdavys 
buvo kietas. Darbininkai taip 
pat. Būtu kilęs streikas, jeigu 
atleistasis šoferis nebūt savo

Labai vykusį straipsnį, ryš
kinantį kilusį triukšmą dėl For- 
mozos ir bendrai dėl amerikie
čiu vedamos politikos, įsidėjo 
"Daily Mirror" — Hearsto pla
čiajai amerikiečiu visuomenei 
leidžiamas dienraštis. Hearstas 
jau seniai pasižymėjo savo 
priešingumu komunistams ir 
jo spauda yra galingas fakto
rius Amerikos žmonių mases 
rengiant neišvengiamam susi
kirtimui su Sovietu 'tironija ... 
"Daily Mirror" nepasigaili kar
čiu žodžiu ir saviem politikams:

Prezidentas Franklinas Roo
seveltas, na ir pridirbo. Juk jis 
su Stalinu taip gražiai pasidali
no pasaulį, rašo "D. Miror".

Nebuvo skaitomasi su tauto
mis. Su sąjungininkais. Ką čia 
bekalbėti — su paskirais žmo
nėmis! Jiedu, sėdėdami Caru 
vasaros rūmuose, nustatė tai 
visam laikui... Jie dalinosi pa
saulį — ir tai turėjo pasilikti 
paslaptyje, jie išleido komuni
katą, paneigiantįį visus gandus
— pabrėžiantį tik savo meilę 
vienas kitam, iš kurio turėjo iš
bujoti amžinoji taika. Na ir įsi
kerojo: Lenkija tapo panarhv 
ta; Čekoslovakija — vergais iš
virto. Tas pats ir su Vengrija. 
Vokietija suskaldyta, kad am
žiais neprisikeltu, Rusijos Išori
nės Mongolijos užgrobimas ta
po užantspauduotas. Tuo tarpu
— juk tik dėl jos, Mandžūrijos, 
Ameika ir į karą su Japonija 
įsivėlė. Kad rusams atiduotu! 
Taip, mes gražiai pasidalinom 
pagal 38 paralelę Korėją. Roo
seveltas įsismaginęs netgi už
miršo kur Kurdu salos randasi
— jis jas mielai atidavė Stali
nui. Kas tada, Jaltoje rūpinosi 
Aliaskos saugumu? Visa tai tu
rėjo pasilikti paslaptyje. Nie
kas negalėjo būti iškelta vie
šumon.

Šimtai milionu žmogišku bū
tybių buvo pasmerkta vergijai
— paslaptis turėjo pridengti ir 
juos. Bet kaip toks dalykas

Būtina pašalpinė organizacija
Kanados lietuviu tarpe gana 

plačiai veikia komunistu vado
vaujama pašalpinė organizaci
ja Sūnų ir Dukterų vardu prisi
dengusi. Kai kur, provincijose, 
įstojus į ją daugiau naujai atvy
kusiu lietuviu, buvo perrinktos 
valdybos ir raudonieji buvo iš
stumti. Tačiau centre vistiek pa

draugu nuraminęs, paduoda
mas darbdavį į teismą už dar
bo sutarties nepagrįstą nutrau
kimą.

— o —

Jėzuitas tėvas Henri Perrin 
ilgai dirbo smarkiai komunis
tuojančiame fabrike. Darbo 
draugai jį labai pamėgo dėl jo 
inteligencijos, sąmojaus, puikiu 
pasikalbėjimu su juo, kuriais 
užpildydavo laisvalaiko kokioj 
karčiamėlėj prie stiklo vyno. 
Kai komunistinė profesinė są
junga CGT- norėjo jį įtraukti į 
sąjungos vadovybę, jis nesuti
ko ir buvo išaiškintas esąs ku
nigas. Tačiau tas išaiškinimas 
jo darbo draugu nuo jo neat
baidė. Pasikalbėjimai tęsiasi 
Kai komunistai priekaištauja, 
esą Bažnyčia visada proteguo
janti turčius, Perrin daug nesi
ginčydamas sako:

— Kai kada taip iš tikro bū
davo. Tačiau Bažnyčia ieško 
nauju keliu. Kitaip esantf ar jūs 
matytumėt mane čia, savo tar
pe?

Tas veikia įtikinamai ir rami
namai Gal jie net nesąmonin
gai didžiuojasi, turėdami savo 
tarpe kunigą, drauge su jais ne
šantį tą pačią darbo naštą, ga

Teisybės nepaslėpsi
šiais laikais galėjo būti įma
nomas? —

Na, viskas pagaliau kyla 
aikštėn. Sužinojome vis dau
giau tiesos. Net ir tai, kad dar 
tuo metu, kada amerikiečiai mi
rė dėl Kinijos, o kiniečiai dėl 
Amerikos, Jaltoje buvo gražiai 
susitarta — Kinija sovietams.

Paslaptys privalo būti pa
skelbt.#:. Pasakykit mums tei
sybę! Amerika Pavojuje!

Tai yra priežastys Kongreso 
susijaudinimo dėl Formozos. Ta 
maža sala ne tiek svarbi, kaip 
susidariusi situacija, padariusi 
ją tautinės Kinijos sostine.

»

Kraujo
Vieni laisvi sugrįžo, 
Kitiems rankas pašovė, — 
Tretiems ant lygaus lauko 
Mediniai kryžiai stovi

A. Miškinis.

Sodri mūsų lietuviška žemė. 
Ji kiaurai permirkusi ašaromis 
ir krauju. Nepabaigiama auka 
geriausiu sūnų tęsiasi iki išos 
dienos. Brangiai mes perkame 
laisvę. Didelės aukos tenka su
dėti mažai tautai. Sunkus ke
lias, kietas bandymas ir mil
žiniškas pasiryžimas yra mū
sų Tautos artimieji palydovai 
Germaniškas ir slaviškas im
perializmas nepaliaunamai 
braunasi į mūsų Tautos kūną, 
stengdamasis sunaikinti mūsų 
Tautos gyvybę. Šių dienu be- 
atodairinis, istorijoj negirdėtas, 
mūsų Tautos naikinimas, kada 
tautinės aukos krinta kovoje, 
mus šaukia telkti visas jėgas, 
kad išliktume gyvi, kad atbuk
tu rusiškasis imperializmas į 
mūsų tvirtą pasiryžimą ir norą 
gyventi, į mūsų laisvės troški-, 
mą. Pasaulis nėra aklas. Jis 
mato mūsų mažos Tautos kovą, 
kuri heroiškai vedama jau 9 

silieka Yla ir Co. Daugelis lie
tuviu norėtu savos pašalpinės 
organizacijos ir todėl lietuviu or
ganizacijų centru uždavinys 
kuoskubiausiai perorganizuoti 
Toronto Šv. Jono pašalpinę d-ją, 
kad ji galėtu steigti savo sky
rius visoje Kanadoje.

Winnlpegietis.

lėdami vadinti jį vardu, sakyti 
jam "tu" ...

— o —

Du pavyzdžiai iš 19, kurie 
pasiryžo į taikingą kryžiaus žy
gį nureligijėjusi<2) prancūzu 
liaudyje. Jie pasiryžo laikinai 
pakeisti kunigo drabužį į darbo 
uniformą, kad savo pavyzdžiu 
galėtu netrukdomi veikti prole
tariato masėje. Šį apaštalavimo 
metodą pritaikė neseniai miręs 
Paryžiaus kardinolas Suhard, 
pavadinęs tai "Paryžiaus misi
ja". Kodėl šios misijos kilo 
Prancūzijoj? Gal todėl, kad 
Prancūzija eina nukrikščionėM- 
mo keliu. Šiaurės provincijoje 
2% praktikuojančiu kataliku. 
Pusė Paryžiaus darbininku val
ku nekrikštyti. Ne geriau ir Pran 
cūzijos kaime, kur praktikuojan
čiu kataliku skaitoma 38%. . Jei 
miestą veikia komunistinė, 
marksistinė įtaka, tai kaimą — 
laicistinė dvasia. Kunigai — 
darbininkai tvirtina, kad su ko
munistais yra lengviau, kaip su 
indiferentais, kokiais, yra dau
gumoj smulkioji buržuazija. 
Komunistiniai sluoksniai savo 
kovingam netikėjime dar gali 
rasti tikrąjį tikėjimą, užšalę in
diferentai yra neišjudinami ti
kėjimo problema apskritai su
sidomėti. ET J-

Jau yra pats kokas apskai
čiuoti, ko nustojome, pažvelg
ti tiesiai į esamus faktus, kad- 
ateitis neužkluptu mūsų neti
kėtai

Mūsų užsieniu reikalu sekre
torius, Dean Acheson, stengiasi 
išlaviruoti nepaskelbdamas tik
rosios teisybės. Mes negalime 
daugiau laukti. Absoliučiai*  ne 
— "No time at alii"

Šiame vedamajame Baltijos 
tautos neminimos. Per mažos 
jos — kur čia prieš tokias ga
lybes! Tegalime laukti, iki svar
besni faktoriai iškels ir mūsų 
problemą aikštėn. Situacija 
mums palaukėjo. Almus.

šauksmas
metai Tūkstančiai auku, nemu
nai kraujo, kirtį mokame kirčiu, 
Lietuvis dar gyvas. Jo noras 
gyventi yra tvirtas, kietas ir ne
palaužiamas. O praeities did1 
vyriu kraujas yra sėkla naujom 
gretom, žygiui į kovą, kuri pc? 
sigailėjimo nežino. Kol bus gy
vas bent vienas lietuvis, tol 
truks ši kova. Mums nėra kito 
kelio. Mes vergauti nemokam. 
Laisvi gimę, laisvi Ir norime 
mirti. Lietuvio siela yra gyva, 
jis nemoka nešti vergijos. Lie
tuvis nebus baudžiauninkas — 
kolchozininkas svetimiesiems. 
Lietuvio negąsdina nei platieji 
Altajaus, Kazachstano tyrai ir 
speigai, nei mirtis. Kada elnei 
kova dėl laisvės neklausiama 
ir nelaukiama nuolaidu. Yra 
tik vienas kelias į laisvę, tai 
kieta kova. Ne išmaldos ir Įte
kami nuo puotos stalo prašome 
svetimųjų, bet norime būti pa
tys laisvi

, Todėl žuvusiuju kraujas šan
kia mus gyvuosius — suburti 
Įsas jėgas, kad neliktu nei vie
no lietuvio abejingo ir pasy
vaus, kada sprendžiamas mū
sų Tautos likimas. Pažinkime 
vienas kitą kaip brolį, o mūsa 
bendras siekimas laisvės mus 
riš, nurodys būdus ir priemones 
siekiant laimėjimo. Gyvename 
mūsų Tautos istorinius laikus 
ir būkime verti, kad mūsų vai
kaičiai nepasmerktu mūsų, o 
liktume pavyzdžiu būsimoms 
kartoms. Visur ir visada gir- 
dėkime mūsų žuvusiuju kraujo 
balsą, raginantį kovoti ir kovo
ti, kad mūsų šalis būtu laisva 
ir laiminga. R. Medelis.
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Naujasis T. Lietuvos saugu-
, Iš lietuviškojo pasaulio

šoms arba puldinėja vieni 1d-

mušasi į krūtinę, kad klydę, bu
rę apsileidę, ir jau pasitaisysią. 
Gražiai tą pavaizduoja ir ofi- 
cfcdioje bolševiku spaudoje pa
skelbtos žinios apie praėjusiu 
metu gale Vilniuje įvykusią 
švietimo pareigūnu konferenci-

load mokyklos neatlieka savo

švietimo faktiškoji vadovė, ko- 
' mjinistu partijos agitacijos sky-

grinda ir darą dideliu klaidu. 
f Kauno miesto kompartijos sek

retorius rusas Gabdankas nu
rodė, kad Kaune 700 mokytoju

• mokyklose esąs nesėkmingas, 
o;, dėl to esanti kalta Švietimo 
ministerija. Panašiai kaltino bei 
priekaištavo mokytojams ir mi-

• nisterijai Vilniaus mirgaičiu vi- 
durin. mokyklos direktorė rusė 
Čiubarova, panašiai kalbėjo 
švietimo vicentinisteris rusas 
Lapojevas, kontroles ministeris 
Efremovas^ Strekalovas, Liubi
movas ir eilė kitu rusu. Tuo 
tarpu lietuviai, kad ir komunis
tai, mušdamiesi į krūtinę, nuro
dinėjo kliūtis ir kaltę vertė ki
tiems.

Pats ministeris V. Niunka la
biausiai puolė mokytojus, ku
rie nesą susipažinę ypač su mi- 
čiurinizmu ir biologinuiose 
moksluose tebesilaiką mende
lizmo nukrypimu. Daug moky
toju dar neatsikratė buržuazinio 
raugo, esą abejingi komuniz
mui bei jo. socialinei dpktrinaL 
Ypač atsilikę- esą Ukmergės, 
Varėnos, Kupiškio, Švenčionių, 
Kuršėnų, Lazdijų apskričiu mo
kytojai. Kai Klaipėdos apskr.

kompartijos sekretorius Gladu- 
tis apkaltino švietimo vadovus, 
kad neišleista komunistiniu ge
ografijos ir istorijos vadovėliu, 
Liet kompartijos sekretorius 
Preikšas apgailestavo, kad ne
siseką. Geri vadovėliai esą tik 
tie, kurie išversti iš rusu kalbos. 
Lietuviai autoriai vadovėliu pa
ruošti vengią (mat, bijo, kad ne
pataikę išvyks į Sibirą), o jei 
kurie pamosią, tai su daugybe 
nukrypimu nuo partijos linijos. 
Tokiais vadovėliais, kaip Ieš
manto "Gimtasis žodis" esą ne
galima naudotis. Vilniaus uni
versiteto rektorius Bučas netie
sioginiai pasakė, kokie yra ši
tokio susirūpinimo partijos lini
ja rezultatai. Esą, gimnazijas 
baigę jaunuoliai ateiną į uni
versitetą nemokėdami taisyk
lingai lietuviškai rašyti. Buvęs 
švietimo ministeris Žiugžda, ku
ris tarp kitko yra apsiėmęs pa
rašyti Lietuvos istoriją, kurioje 
būtu įrodyta, kad lietuviu ir ru
su tautos per visus amžius bu
vo draugingos ir kad lietuviai 
nuolat naudojosi rusu parama, 
išvytas iš ministerio kabineto 
už permažą uolumą ir padary
tas akademiku, nors mokslu sa
vo gyvenime niekad neužsi
ėmė, rodydamas savo uolumą 
reikalavo, kad nebūtu silpni- 

) narna kova su buržuazinėmis 
liekanomis ir kad į mokyklas ' 
nebūtu įleidžiamos reakcinės

reti bolševikiniai. Bet rezultatai 
liūdnoki. Tai pačiai konferen
cijai pranešė Lietuvos komjau
nimo vadas Raguotis, kad viso
se mokyklose komjaunuoliu te
są vos 8000, o juk skelbiama, 
kad dabar Lietuvoje mokslei
viu šimtai tūkstančiu, o studen
tu — dešimtys tūkstančiu. Jei 
nuo tu šimtu ir dešimtu tūkstan- 
nu nubrauksime po vieną nulį, 
tai gal teks ir nuo komjaunuo
liu skaičiaus vieną taip pat nu
braukti. Lietuvos jaunimas vis 
dėlto tebėra atsparus. Raguotis 
giriasi, kad pionierių esą 100 
tūkstančiu. Apvalus 
beabejo rodo, kad jis 
turi duomenų, tačiau 
pamiršti,

skaičius

nereikia
kad bolševikinėje

tvarkoje pionieriais paverčiami • nas, Mironaitė, Jadzevičiūtė.

visi į darželius ir mokyklas pa* * 

kiek skaudžiu ašarų išlieja mo

dildai, pradeda kalbėti grįžę iš 
tokiu auklėjimo įstaigų. Ypač 
kai jos dažnai net nedrįsta vai-1 _ , , . ,
kams išaiškinti, kas su jais da- . . „ .. . . . .•i , Jas agr. Mickis, žemes ūkio aka-roma, nes vaiko prasitarimas , „ ,, . M,
v-a. ............ i u a demijos rektorius, pirmosiosbutu garantija artimos keliones , wokupacijos metu buvęs žemes 

ūkio komisaras, bet tada nuša-
lintas ir išsiųstas iš Lietuvos uz

į Sibirą.

nias" esąs plečiamas. Telšiuo
se esą "pertvarkomas" "Mds- 
čio" lininiu audiniu įmonės. Jo 
įrengimai perkeliami į Plungės 
"Linu Audiniu" fabriką. "Mas
tis" būsiąs išplėstas ir būsiąs

tai, kad nepritarė ūkiu ardy-' didžiausias tekstilės fabrikas 
mui vykdant anuometinę že- 

daktorius Yla parašė ilgą ilgą. mės reformą. Dabar jis beabe- 
recenziją apie spalio revoliuci
jos minėjimo proga naujai pa
statytą Kamavičiaus operą 
"Gražiną". Yla rašo lyg pats 
būtu ją matęs. Drožia net ne- 
mirkteldamas iš kur apie tai su
žino. Beabejo jis matė visa tai 
"Tiesos" puslapiuose. O "Tie-

Neseniai "Liaudies Balso" re-

kad "opera dąr kartą buvo 
peržiūrėta ir perredaguota, 
stengtasi, kad ji būtu istoriniu 
ir idėjiniu požiūriu teisinga. Ste
bėtis tokicn^dalykais beabejo 
gali tik kultūringi žmonės. Bol
ševikam juk viską reikia taisyti. 
Juk buvo pataisyti ir paveikslai 
iš pirmųjų revoliucijos dienu. 
Jei tik paveiksle nebuvo Sta
lino arba jie buvo pertoli nuo Į Dabartinis Utenos viešpats 
Lenino, paveikslai buvo per-1 yra miesto vykdomojo komiteto 
piešti, senieji sunaikinti, o nau- pirmininkas L. Dapkus, kuris 
j uosiuose Stalinas visur buvo yra ir akusciausios tarybos ats- 
greta Lenino’ arba pavaizduo- tovas. Mieste yra įsikūrusiu 
tas su juo besikalbąs. Taip rei- daug rusu, kūne uima vado
vai ‘ vaujančias vietas apskrityje ir

Stalino gimtadienis
mieste.

Ir Lietuvoje buvo paminėtas 
visai SSSR įprastu stiliumi. Tė
velis stačiai dievu paverstas. 
Poetai — Tilvytis, Mozūriūnas, 
Valsiūnienė, Jonynas, Venclo
va ir kt. — parašė himnus. Bu
vo surengta daugybė iškilmių 
—nuo kolchozu iki miestu. Spe
ciali delegacija, kuriai vadova
vo Gedvilą ir Vilniaus univer
siteto rektorius Bučas nuvež. 
Maskvon dovanas su specialiu 
rusišku adresu, paruoštu daili
ninku Polio ir Strolio. Dovanims 
paruošti, aptvarkyti ir įpakuoti 
buvo pakviesta eilė menininku 
— Ušinskas, Kriukaitė, Mikė- 

ralovas, o švietimo min. Kny- 
va. Bet tikroji Lietuvos švietimo 
reikalu taikytoja yra rusė Za- 
lužskoja. Gruodžio 14 d. susi- 

jo jau "apsišvietė" ir noriai pri
pažįsta net kolchozus.

Bolševflrinfrno židiniai

Kaip matyti iš "Tiesos" ir "Tė
vynės Balso" dabar Lietuvoje 
visur — miestuose, miesteliuo
se ir net kaimuose — kuriami 
vad. kultūros namai. Jose įren
giamos salės su scenomis ir 
skaityklos, kurios ^užverčiamos 
propagandine literatūra — Sta
lino kalbu vertimais ir pan. Kai 
kur rengiama ten ir kino. Ruo
šiamos paskaitos ir vaidinimai.

Utena

Sena sodyba Lietuvoje

Vilniuje —• Žvėryne — statomi 
nauji konditerijos ir pieno per
dirbimo fabrikai. Dotnuvoje 
esąs plečiamas cikorijos fabri
kas, o cikorija būsianti augina
ma Lietuvoje. Šiaulių Frenkelio

Pabaltijy. Būsią pastatyti daug 
nauju namu. :

Kiek Lietuvos pramonė dabar 
pagamina, neskelbiama jokiu 
duomenų. Skelbiama tik, kad 
vis daugiau ir daugiau negu 
praeitais metais. Lygiai taip 
kaip visoje SSSR. Atrodo, kad 
ten jau turėtu būti gaminiu per
teklius. Deja, visi tebėra pus- 
basiai.

KAIP GALIMA PAŽINTI?

— Kaip lengviausia šiandie
ną galima pažinti vokiečius op
timistus ir pesimistus?

-— Visiškai nesunku: optimis
tai mokosi anglu kalbą, o pesi
mistai — rusu...

— JAV Kr. Gynimo Taryba 
pati savo iniciatyva, be kieno 
nors prašymo, padare nutari
mą, kad JAV teiks Jugoslavijai 
"ribotą pagalbą", jei toji butu 
kieno užpulta. Belgrade tai šu
kele entuziazmą.

BUS AMERIKOS BALSAS

džeto metams, kurie prasideda 
1950 m. liepos mėn., numato 
lėšas Voice of America efektin- 

transliuojant ir lietuviu kalba. 
Biudžeto Biuras, veikiąs prezi
dento įstaigos žinioje, šią sąma- 

kus reikalą svarstys Kongreso' 
komisijos. Anksčiausiai reika
lą nagrinėfrAtstovu Rūmu Ap
propriations Committee pako
misijo Valstybės Departamento 
reikalams.

Tai jau antras reikšmingas 
įvykis, pralaužiant "tylos suo
kalbį". Pernai Jungti Tautu Gen. ■ jąjį įstatymą įvažiuoti gedės vi- 
Seime pirmą kartą viešai pro-! si, kas tik tose srityse atsirado 
bilta apie Lietuvos, Latvijos ir!prieš 1949 m. sausio 1 d. At- 
Estijos kančias. Šiemet, prezi
dentui Trumanui pristačius vals 
tybės sąmatos duomenis, pa
aiškėjo, kad ir JAV tylą laužo 
ir, jei Kongresas sąmatą pa
tvirtins, prabils į Lietuvos gy
ventojus ju gimtąja kalka.

Tenka priminti, kad pastan
gos šią kryptimi jau keli metai 
nuolat buvo daromos. ALT de
legacija kalbėdamos su Valsti 
Sekr. Padėjėju Armour plačicd 
klausimą apkalbėjo ir vėliau 
pateikė kelis memorandumus. 
Klausimą kėlė, kiek teko patirti, 
ir Lietuvos pasiuntinys Wa
shingtone. Labai aiškiai lietu
višku radio transliacijų klausi
mą statė VLIKo atstovai, pirm. 
M. Krupavičius ir Vykd. Tary
bos anuometinis pirm. V. Si
dzikauskas. Tuo būdu visas 
klausimas per kelis metus buvo 
kruopščiai atitinkamu įstaigų 
išnagrinėtas ir, galop, pastarų
jų metu eigoje buvo nusistatyta 
pradėti lietuvišką Amerikos 
Balsą. Visuotinojo Amerikos 
Lietuviu Kongręso rezoliucija 
tuo klausimu, jau užtiko prino
kusį sumanymą.

Reikia pasakyti, kad, kiek tai 
liečia Atstovu Rūmu pakomisi- 
ją, josios pirmininkas ir kiti na
riai yra vieni nuoširdžiausiu lie
tuviu draugu.

NAUJAS DP ĮSILEIDIMO 
ĮSTATYMAS

Senai syarstomas naujas 
tremtiniams į JAV įsileisti įsta
tymas, atrodo, netrukus bus 
priimtas. Senato teisiu komisija 

galutinai priėmė jo projektą ir 
nutarė pasiūlyti jį priimti sena
to plenumui Pagal tą įstatymą 
iki 1951 m. birželio 30 d. būtu 
įsileista išviso 320.000 DP (ats
tovu rūmai siūlo 339.000), 5.000 
našlaičiu ir 5000 betkokiu vai
ku, kuriuos įsūnytu užsieniuose 
esą JAV kariai. Pagal veikiantį 
DP įsileidimo įstatymą, kuris 
leido įsileisti 205.000 DP iki 1950 
m. birželio 30 d., įvažiavimo 
teise galėjo pasinaudoti tik tie 
asmens, kurie vakariečiu oku
puotose zonose buvo jau 1945 

seit, galės įvažiuoti ir vėliau at
bėgusieji iš už geležinės už
dangos. Pirmojo įstatymo nuo
statas, kad 30% kvotos skiria
ma ūkininkams ir 40%, tiems, 
kuriu kraštai yra svetimųjų 
valstybių okupuoti (taigi ir pa- 
baltiečiams), yra palikti ir nau
jajame įstatyme. Be to, nauja- 
ju įstatymu galės pasinaudoti 
ir vokiečiai, bet ne Vokietijos 
piliečiai. Atskirai minimu buvę * 
lenku kariuomenės kariai, ku
riems skiriama 18.000, o dėl ci
vilinio karo savo gyvenamųjų 
vietų netekusiems graikams — 
10.000 vizų. Manoma, kad se
natas įstatymą tikrai priims.

VARGSTĄ TREMTINIAI
BALF direktorius Europoje p.

tremtinius, prašydamas kuo 
skubiau suregistruoti visus lie
tuvius, kurie dėl įvairiu priežas
čių — dėl nesveikatos, invali
dumo, šeimų gausumo ar dėl 
kt. priežasčių yra patekę į sun
kią padėtiį ir yra reikalingi pa
ramos ar pagalbos emigraci
niuose reikaluose. Prašoma kuo 
tikslesniu ir pilnesniu žinių, nes 
tik turint visiškai tiksliu daviniu 
buš galima pagelbėti. Negalin
čiu emigruoti, spėjama bus 
apie 5000.

Lapuočiai žiemos prieglobsty
Rudens vėjai negailestingai 

nudrasko marguosius — gels
vus medžiu lapus. Vėju sūku
riu nešini jie po žemę pasidrai
ko. Šis liūdnas gamtos vaizdas 
šneka apie artėjančią žiemą.

lusios kyšo nuogos, be lapu, 
medžiu šakos. Įvairūs medžiai 
turi nevienodai išsivysčiusias

Medžio vainiko ir lapu pačiusios. Retas ir storas šakas
turi uosis, kurio mažosios šąlu-' skirtis yra grynanglį (O, kaipo 
tinės šakutės viena prieš kitą svarbiausi pagrindą visu orga- 
— priešiškai — susiformavu- niniu substancijų, iš oro, kaip 
sios. Mūsų garbusis ąžuolas dvidegininį anglį (chem ž.:CO2) 
pasižymi gembėtomis šakomis paimti, ir šviesos energijos pa- 
ant kurio šakų matosi daugybė galba kaipo anglies hydratus 
sustorėjimu ir jo šakų forma į chlorophylo grūdelius pa- 
panaši į ragu formą. Vinkšnos skleisti. Savo lapuotoj padėty 
L— guobos stiebas paprastai medžio vainikas -tarnauja ir 
*jau nedideliam aukšty išsiša-vandens nuvedimui — trans- 
koja ir jo panašaus storio ša- piracijai — iš šakų į lapus, nes 
kos pasiekia vienodą aukštį, lapai šiltomis dienomis daug 
Klevas turi tankias šakas, šąlu- vandens išgarina, bet tuo pačiu 
tinės šakos priešiškos ir prie įvairias druskas iš šaknų įgali- 
kuriu dar mažesnės tokios pat na sau pasiimti. Šitas vandens 
šakutės išsivysčiusios. Dėka judėjimas — greitis — medy la- 
šios šakų organizacijos vasaros1 bai įvairus. Pas spygliuočius

kiai rodo savitas linijas, suteik
damos medžiui tam tikrą formą 
ir išvaizdą. Tie patys medžiai 
vasaros metu, žaliais lapais pa
sipuošę, kitaip atrodo. Pilnam 
savo grožyje matome medį au
gantį laisvoj aplinkumoj, kur 
jį gali laisvai, iš visu pusiu, pri- metu jis teikia tanku, puiku pa-; medžius 6 iki 10 kartu mažes- 
eiti šviesa, oras ir šiluma. Toks unksnį. Alksnio šakos guli ho- , nis, kaip pas lapuočius, augan- 
medis netekęs lapu teikia tai- rizontaliai stiebui, ir viena virs čius panašioje žemėje. Viduti- 
pogi savitą ir puiku saku derinį.

Mes dažnai prisimename 
kaštaną, kurs daugelį lietuviš
ku sodybų puošė. Lapuotas jis 
turi kūgio pavidalą, tačiau jo 
šakų organizacija, kada mato
me jį belapį, mus nustebina, 
visai kitaip išrodo. Jo storos, 
kreivotos, beveik neturinčios jo
kio taisyklingo išsidėstymo 
apie stiebą, šakos ryškiai ski
ria jį nuo kitu medžiu. Lengvai 
išskiriamas jis, be to, iš storu, 
tamsiai rudu pumpuru ir beveik 
tos pačios spalvos stiebo žie
vės.

Priešingybė kaštanui yra 
beržas, kurio šakos plonos, 
daugiausia kabančios. Drebu
lė ir topolis turi retas šakas ir

kitos. Liepa, kuri sodybas ir nis greitis pas lapuočius 1-50 
pakeles puošė ir iš kurios me- metru per valandą. Todėl pa- 
džio dievdirbiai smuikelius prastai žemė po medžiais ne 
droždavo, o bitutės iš kvapiu šlapia, arba tik drėgna. Tik 
žiedu medų nešė, savo šakas pas kai kuriuos medžius pav., 

jovaras, šis vandens judėjimas 
nereikšmingas.

Medžio lapas plonas — gle
bus ir jį šaltis lengvai sunaiki
na. Šaknys tam tikroj tempe
ratūroje negali vandens paimti 
ir vandens vaidmuo tokioj pa
dėty medžiui beveik bereikš
mis. Įvairūs cheminiai jungi
niai, kurie veikiant šviesai la
puose randasi ir šilumą teikia 
neveikia, žiemos metu reikš
minga medžiui tik žemės šilu- 
ma. Toji šiluma vasaros metu 
giliai į žemę prasiskverbia, o

vienodai į visas puses vainiku 
paskleidžia.

Šis medžiu šoku išsidėsty
mas — organizacija, teikia tam 
tikrą formą — pavidalą ir iš ju 
mes galime belapius medžius 
atpažinti iš tolo. Pati medžiu 
forma priklauso nuo pagrindi
niu ir šalutiniu šakų ūgio san
tykio. Pumpuru stiebe išsidės
tymas priklauso nuo lapu ir tuo 
pačiu nuo šalutiniu šakelių.

Gamta visus medžius sufor
muoja pagal savo norą, todėl 
šalia puikiu formų, yra ir tokiu, 
kurios jokiu būdu grožiu nepa
sižymi.

IŠKEIKTI RAŠYTOJAI

Sausio 16 d. Vilniaus radijas 
per tremtiniams skirtą pusva- 

I landį labai puolė rašytojus 
tremtinius, ypač B. Brazdžionį, 
St Santvarą, F. Kiršą ir kt. Esą, 
jie vargstą JAV, bet to skurdo 
esą verti, nes "už kapitalistu 
mokamus skatikus išsižadėję 
savo liaudies", kuri juos pa
smerkusi ir nenorinti nė prisi
minti. P. Andriušis nuvykęs ka
pitalistams vergauti į Austra
liją.

Nejaugi mūsų bolševikėliai 
mano, kad patrauks kada 
nors savo pusėn tremtinius, 
skelbdami jiems aiškiai žinomą 
netiesą ir šmeiždami visu my
limus rašytojus. Bolševikai net 
logikos nebeišlaiko — parsida
vėliai skurde gyveną. Parsida
vėliai paprastai gyvena ne
blogai.

žino ir tuo būdu medžiai pagal

KOLCHOZAI

Tiesa rašo, kad Anykščiu 
apskrityje esą sukolchozinta 
jau 80 procentu žemės. Tiesoje 
taip pat skelbiama eilė kolcho
zu, kur pastatyti Stalino bius
tai. Ką darys žmoneliai, jei agi
tatoriai to reikalauja. Kaip jie 
suvaryti į kolchozus "praturtė
jo", galima suprasti iš Tiesos 
pranešimo, kad kolchozuose 
steigiamos didelės gyvuliu fer
mos, o Vepriu kolchozas turįs 
"net" 23 galvijus, 31 kiaulę, 29 
avis ir 100 paukščiu. Kolchozas 
turįs 370 ha. Prileiskime, kad į 
jį suvaryta 37 ūkininkai, kurie 
turėjo po 10 ha žemės. O kiek 
gyvuliu jie turėjo ūkininkauda
mi savarankiškai? Dabar jiems 
neišeina nei po 1 galviją, nei 
po kiaulę, nei po avį ir nei po 3 
višteles. Tikra laimė!

ANTANAS VAIČIULAITIS

Vienok ji suėmė save į rankas ir dar pejėgė subarti:
—Aš tau parodysiu žargstytis po medžius ir kelnes plėšyti! 

Duokše ausį! *
— Oi, jei ir užgręši, tai tik neskaudžiai!
Ir jis atkišo ausį, kurią teta dėl visa ko timptelėjo ir dar niuk

są kupron pridėjo.
Tomukas nė kiek nenusiminė, taip apkultas. Jis glaustėsi 

ir čiauškėjo:
— O kaip kojos, močiute, ar neskauda? ... Gal užsuktum 

pas mus... Teisybė, mama iš bažnyčios dar negrįžo, nes sakė 
eisianti pas Dabulienę mergų pamieruoti... Bet aš — oho! 
Kad užšutinčiau tau arbatos!

Ne, sūneli, neturiu kada šiandien... Ot, tik pro šalį krutė- 
darna, sakau, pasižiūrėsiu... į kapines, mat, skubu... Lik 
sveikas, vaikeli.

Tomukas pabučiavo jai ranką, bet Ievutė vis dar stovinia
vo. Vaikas unkšdamas zulinosi nosį ir tiesiai žiūrėjo močiutei

reikalą, apsisaugoti prieš šal- oras. Šiaip medžiu rūšis prieš 
tį, jąja pasinaudoja. Šaknis’su- žiemos^ šalčio veikimą jau savo 
ima žemės šilumą, vėliau ją vidine organizacija ir išorine 
steibui atiduoda, kurios audi-, konstrukcija, įvairiai apsisau- 
niais iki pačios viršūnės pilei- go. Bet turi beabejo didelės 
__ *.  , .. •- .—r. reikšmės ir žemės rūšis.

Rudens lapu kritimas nieko 
bendro neturi su prasidedančio
mis šalnomis ir šalčiais. Kaip 
vasaros lapu kritimas, taip ir 
rudens, yra tam tikras biologi
nis medžiu parėdymas. Nete
kęs lapu, medis mažiau beiš- 
garina vandens, darosi atspa
resnis žiemos vėjams ir leng
viau pakelia sniego spaudimą, 
kitaip daugelis šakų ir šakelių 
būtu nulaužtos.

na. Žievė izoliuoja ir trukdo ši
lumai pašalinti. Kad kartais 
net atsparūs šalčiams medžiai 
peršąla, priklauso ne nuo šal
čio, bet kiek jis žemės šilumos 
pasiimti pajėgia. Todėl kuo gi
liau ir plačiau šaknys išsivys
to, tuo daugiau žemės šilumos 
stiebui ir šakoms jos patiekia.

Mes pastebime, kad nedide
liam šaltyje apie medį aptirps
ta sniegas. Tai medis sušildo, 
šilumą duoda medžio kamie
nas, kuris turi aukštesnę tem- 
peratujQ, negu jį aprūpina

— Kas gi tau?
— Kodėl, teta, toks išsipūtęs tavo kišenius?
Jinai to ir laukė.
— Tai vanagas! — kalbėjo, neva prikaišiodama — Tu 

nieko nuo jo nepaslėpsi. Na, še jau, še...
Patenkinta išsitraukė saldainius ir padavė berniukui. Jisai 

dar sykį pakštelėjo jai ranką, ir Ievutė, susigraudinus, drauge 
jausdama didelį gerumą, paglostė jo papurusią galvą, atsidū
sėjo taipogi liar ir nuėjo. Ėjo akis nunėrus į žemę, susigūžus, lyg 
kokią laimę, šviesybę ar šilumą savyje saugodama. Kas buvo 
ta jos laimė, toji šviesybė? Gal berniuko meilus čiauškėjimas, 
gal tolimos, seniai jau, seniai išnykusios dienos, kada ji pati 
buvo tokia vaikas, kaip Tomukas, ir lakstė krykštaudama tėviš- -

seserys dainininkės, užtraukdavo "Už juru' mariu’ savo švariais, 
toli nešančiais balsais ir kada joms iš kito kaimo atsiliepdavo 
bernu galingas aidas, ir kai abieju kaimu daina susiliedavo



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

“TĖVAS” Chicagos scenoje

Skurdūs ir nykūs tremties me
tai nepalaužė lietuvio kultūri
ninko, neužgniaužė kūrybiniu 
polėkiu. Tremties dramos vai
kai, lietuvišku teatru auklėti
niai, subruzdo Augsburge. Per 
4-rius metus Lietuviu dramos te
atras patiekė žiūrovams eilę 
veikalu. Tai buvo tremties vai
dilų pasiaukojimo vaisius. Nau
ja valiuta — DM — pakirto te

mą to teatro dalyviu atbloškė 
į Čikagą. Tiesa, čia nėra bu
vusiu režisieriu Henriko Ka
činsko ar J. Palubinsko. Naujo 
teatro organizatorium yra Sta
sys Pilka, ilgametis vcddyla, 
puošnaus sakinio ir scenoje kil
mingo žodžio reiškėjas.

Kai 1949 m. gruodžio 3 d. pir
mą kartą pakilo uždanga Sta
sys Pilka rašė: "Lietuviu teat
ras žino ir jaučia didelę atsako
mybę, pareigą tiek dėl pakilu
sios lietuviu tautos kultūros, 
tiek dėl Lietuvos teatrinėje sri
tyje meninės pažangos".

Išvydęs antrąjį "Tėvo" pasta
tymą 1950.1.7., įsitikinau, kad 
to teatro vadovo žodžiai buvo 
teisingi. Grušo "Tėve" ištiesu 
viskas sukasi apie tėvą Budrį, 
siekiantį vis*  labiau išplėsti sa
vo ūkio laukus. Kažkuriuo keis
tu, žiūrovo neįtikinančiu būdu, 
Budrys, teikdamas paskolą Ky
bartui, nusigyvenusiam ūkinin
kui, išgauna vekselius dvigu
bai sumai. Kodėl toje istorijoje 
būtinai įmaišomas sūnus, ku
riuo tėvas nepasitiki, taip pat 
neaišku. Kodėl Kybartas nusi
gyveno, kuriam galui Budrys 
išveja iš namu sūnų Karolį, jam 
neinant Žemės ūkio akademi- 
jon ir net jo išsižada — vėl ne
aišku. Tie klausimai prašosi lyg 
pataisos priartinti prie gyveni
miškos tikrovės.

Dramoje intryga sukasi apie 
turto įgijimą bet kuriomis prie
monėmis, ir teisingumo. Tėvas 
siekia turto, sūnus, stodamas 
prieš tėvą kovoja už meninę ir 
tikrovišką tiesą.

Tėvas Budrys perveikiamas 
jo motinos, kuri meta šūkį: "Že
mė

Seniai jau nuskambėjo tos lauku dainos ir jaunystės aide
siai. Tartum ūkana užkrito gimtą kaimą, gluosniu m ėdžius už 
kluono ir žilvičiu krūmus pašešupyje iš anų šviesiu metu, kada 
Ievutė, linksma, guvi ir skardžiabalsė, atsiėmė iš brolio dalį ir 
nusikėlė į miestelį, kur visas jos gyvenimėlis taip ir praskriejo, 
betriūsiant ir bepenint sodžiaus rubuilius, kuriuos ūkininkai, ant 
rugiu maišo ir lašiniu palties pasisodinę, atveždavo "dideliu 
ir sunkiu mokslu" gimnazijoje eiti ir pas ją ant kampo palikdavo.

Lingavo Ievutė viduriu vieškelio, kumpsėjo, nei tas genelis, 
kurs ten į žievę įsikibęs. Nematė ji nei sodybų nei galviju kai
menės. Vien jos lūpos vapėjo, lyg melstųsi. Bet melstis ji nesi
meldė, o tik viena sau kažką švagždėjo, svarstė ir graudenos. 
Dumstelėjęs vėjas retkarčiais nunešdavo iš jos lūpų nei tai ato
dūsius, nei tai aimanas ar paguodos žodžius: "Vaikeli, tu mano 
branguolėli... Sengalvėlė, tai jau prigulėjai tu aukštame 
kalne"...

Į tą aukštą kalną, kuriame eglės niūksojo ir pušys viršūnes

mąstė, kur tik vakar čia buvo supiltas baltas smilties gūbrelis, 
o čia vėl buvo jau visai užmirštas, velėna apžėlęs kapelis, 
kuriame giliu miegu miegti sau koks našlaitėlis ar koks žilas 
karšinčius.

— Tik rudens darganos jus ašarėlėmis aplaisto, — kinkavo 
galvą Ievutė, stoviniuodama tai prie vieno, tai prie kito kups
telio, vienur pakrypusį kryžių stipriau prismeigdama, kitur dagį 
išraudama, trečiur Sveikamariją sukalbėdama.

Ėjo tylutėliai, atsargiai, tarsi bijodama prižadinti tuos, kurie 
jau amžinus sapnus sapnavo: tuos mažus kūdikėlius, tą nelctiku 
pakirstą jaunamartę ir seną močiutę. Nevieną buvo ju pažinus 
Ievutė: aną piniguočių Didžbalį, kuris trūnijo po paminklu su 
aukso raidėmis, arba tetą Varputienę, kurią vaikai ubagais 
išvarė, kai jiems ūkį užrašė, arba Radaminu Agotėlę, už kurią 
dailesnės keliose parapijose negalėjai rasti ir kuri, iš tokios dide
lės meilės nutekėjus už mokesčiu inspekcijos raštininko Grybu- 
čio, mirė vyro primušta, nė pusei metu neprabėgus nuo tu- garsiu 
vestuvių ir tos didelės meilės.

— Pinigas, meilė, jaunos dienos — visa tai dūlyja po tais 
kryžiais, — mąstė Ievutė, taisydama nutryptas gėles ant Ago
tėlės kapo, tosios Agotėlės, kuria ji, būdama negraži, atveju 
-atvejais gėrėjosi ar tai bažnyčioje per sumą, ar tai sutikusi tur
guje tokią linksmą, raudonais veideliais, su gėlėta skara ir 
ilgomis kasomis, geltonomis, kaip nunokęs kvietys. *

Galėjo būti pats vidudienis, kai Ievutė atsistojo dar prie vieno

kapo. Buvo jis supiltas prie seno kryžiaus ir skarotos eglės, 
kiek aukštelesnėje vietoje, iš kur buvo matyti pro tvorą plati 
apylinkė su pievomis ir balkšva upelio juosta. Kryžius buvo 
pažaliavęs nuo rudens darganu ir svirstelėjęs prie tamsiu eglės 
saku. Aplink kryžiavonę į visas puses ratu buvo prikalta gele
žiniu spinduliu, kuriu viduryje, lyg kokioje saulėje, kabojo Dievo 
kančia, išsišovusiais šonkauliais, be galo liūdnu, gyvo žmogaus 
žvilgsniu žiūrinti į pušis ir į tą kapą, prie kurio moteriškė parymo.

Dailus buvo tcti kapas, švariu smėliu nubertas, su akmeniniu 
paminklu, į kurį jinai ilgai, nekrusteldama žiūrėjo, maldingai 
rankas ant lazdos susidėjusi. Tame akmenyje iš viršaus buvo 
iškaltos dvi palmių šakutės, o tarp ju gulėjo atvožta knyga. 
Kiek žemiau buvo ištašyta gražiai žibančiomis, naujomis 
raidėmis:

Čia ilsisi Dievuje

gimė 1863 metu vasario 7 ČL, mirė —

Buvo tai Kriokininku Ievutės namelis, kur ji ilgai ilsėsis, 
vieną kartą atgulus. Kiek rūpesčiu būta dėl jo, kiek naktų 
bluosto nesudėta, kiek privargta, kol akmenį ji išsirinko, kol 
užrašą sustatė. Iš pradžių ji manė vietoj palmių įrėžti kaukuolę 
tarp dvieju sukeistu stibikauliu, kaip ant katafelio kad matyti. 
Bet čiaučionu jaunasis kunigėlis tarė, ar negeriau derėtu dvi 
palmių šakutės, kentėtoju ir mergeliu ženklas, o tos atvožtos 
knygos tai bus amžinos išminties ir amžino gyvenimo knygos.

/

Sunkiausia betgi buvo su tuo užrašu. Jai labai būtu patikę 
koki lotyniški žodžiai, kaip: Beati mortui qui in Domino moriun- 
tur, kurie yra išmesti Sarmačinu klebono akmenyje ir kurie 
Oi buvo išklausinėjus) reiškia: Palaiminti mirusieji,-kurie miršta 
Viešpatyje. Tačiau dėl šio pasirinkimo ją ištiko viena iš skau
džiausiu rykščių. Prieš trejetą metu, per švento Izidoriaus Artojo 
atlaidus Vilkaviškyje priėjo išpažinties ji prie paties praloto ir, 
nužeminta dvasioje, paklausė, ar tiktu antkapyje ištašius "Bea
ti"... Pralotas minutėlę patylėjo ir paskui sukuždėjo: "Palai
minti, palaiminti! O kas tave, Ieva, palaimino, a?... Puiky
bė, puikybė! Ar neganėtu paprasto amžinatilsį, kaip doram 
krikščioniui, katalikui"... Kai ji pasitraukė nuo klausyklos, 
skruostai degte jai degė, o kojos linko prie žemės. Suklupo ji 
kamputyje ir tik po mišparų pakilo...

džiu", kad jis užsimoja už ant
ruosius vekselius išvaržytam 
Kybartui, palikti bent trobesius.

Sūnus Karolis, atsisakęs tė
vo padidintą ūkį valdyti, teis
me pasirenka tiesą ir liudija 
prieš tėvą: "Tikiu kiekviena ko
va dėl tiesos tobulybių, tikiu 
žmogaus kuriančiaja galia taip, 
kaip tikėjo dvylika vyru savo 
Mokytojo Žodžiais".

Nežiūrint dramos kaikuriu 
konstrukcijos netikslingumu, ji 
iškelia didįjį materialiniu ir idė- 

ypač tinka naujoje — ameriko
niškoje plotmėje, kai dvieju 
skirtingu kartu imigrantai ne
moka sutilpti po vienu -stogu, 
eina skirtingais keliais. O tat 
gero nežada jiems patiems, lie
tuvybei ir Lietuvos prikėlimui.

Senajai kartai, lyg tėvui Bud
riui, prakaitu uždirbtas turtas 
— idealas. Tai daug kur nelei
džia suprasti sūnaus meninin
ko, muziko, svajotojo, bet skur- 
deivos.

Pirmieji du ir paskutinis veiks 
mas vyksta Budrio sodyboje.

Barčaitė sukuria kietos Bud
rio motinos tipą, gaivališkai pri- 
sirišusį prie šios žemės. Ji viso
mis jėgomis veikia Budrį plėsti 

džiaugtu". Ir tat mezgasi su vi
sa drama. Nuosaikumas, vidi
nės galios apvaldymas ir "že
mės filosofija" gaivališkai ir tik
roviškai dvelkė. Gal 'Ona Pet
ravičiūtė lyg per "poniškai" dė
vėjo. Bet ir tas "amerikonišku- 
mas" senos, taupios lietuvės 
ūkininkės charakteriui nepa
kenkė.

Sunkus Budrienės vaidmuo 
atiteko Onai Petravičiūtei, dir
busiai ilgą laiką Kauno ir Klai
pėdos teatruose. Ji, kaip ir dau
gelis ūkininkių, sutelkia dėmesį 
į šeimą. Lietuvės motinos at
kaklumu, taurumu ir vidiniu 
dar-numu siekia taikos tarp 
mylimo sūnaus ir vyro. Tą sun
ku, pilką, ne efektingą vaidme
nį Petravičiūtė nuosaikiai ištę- 
si vidine šiluma dvelkdama. 
Tai puikus motinos tipas.

Petras Mačys — Mačinskas 
neapkenčia minkštašir- — sukūrė gyvą, įtikinantį, ener-

ninko charakterį. Tas didžios 
patirties menininkas buvo įkū
nytas tėvas, išvidiniai apvaldy- 

pats ir parodantis vidinį pergy- 
nimą. Jo nuotaikos pakilimai ir 
tragizmas, išraiška skardžiu 
balsu ir tyla, mostais ir sustin
gimu, sukuria pilnutinį ūkinin
ką.

Alfas Brinką vaidina idealis
tą Karolį, kuris išsižada ūkio, 
nenori būti agronomu, bet pa- 

menininkas. Jis ieško, jis siekia 
tiesos. Numanu, kad tcti kieto 
charakterio, tikras tėvo sūnus, 
pasirinkęs betgi ne žemę, bet 
idėją.

Brinką tą herojų mums rodė 
lyg perdaug vientįsą, sustin
gusį, tačiau gležna. Ar jis vidi
niai buvo gležnas? Ne. Ir jei 
dramos autorius tokį kūrė, reži- 
serius, vaidila turi jį kaikuo iš-

revo- 

sinaudota? Ir po to susikirtimo, 
po monologo teisme, kol jis 
sėda į liudininko suolą. Ir tuo
met žiūrovas, stebėdamas tėvą 
ir sūnų, gali klausti, kuris ju 
yra kaltinamasis?

vaidila, kažkaip vis pilnai ne
sutapo su tuo idealistu. Gali
mas dalykas, kad daugiau dėl 
to dėtas ne tiek A. Brinką, kiek 
Juozas Grušas.

Kybartas, kažkuriuo nesusi
pratimu pragyvenęs geros že
mės 30 ha, kažkuriuo neapsi
žiūrėjimu išdavęs už paskola 
dvigubos sumos vekselius, au
toriaus žiūrovui peršamas že
mę mylintis, nuskriaustas. Ir 
žiūrovas kažkodėl pradeda jam 
užjausti. Bet kuriam galui? Dėl 
dalies mokėjimo ar, Jokūbo

Budio įžodžiais, nesugebėjimo

Kybartą vaidino dar palygin
ti jaunas vaidila Kazys Oželis. 
Jo išore — apranga visai ne
įtikinanti. Oželis ištiesu daug 
tęsėjo mokėdamas vidiniai žiū
rovą įtikinti, kad jis kažkodėl 
vertas užuojautos. Tuo labiau, 
kad anuomet, 1930 m., Lietu
voje ne taip lengva buvo iš-

Janulis, Budrio sodininkas, 
lijaus Baliutavičiaus išoriai bu
vo šiltai pavaizduotas. Kažku
rios vidinio lūžio scenos — J. 
Budriui verčiant kreivai liudy
ti ar vėl scenoje teisme, — kaž
kaip suardė ryškumą Janulio 
šiltoje ir vientisoje asmenybėje.

Jo dukterį Genę — septintos

Matulevičiūtė atvaizdavo per
nelyg sustingusiq.

Teismo personažai, advoka
tė Salomėja Aleksiūnaitė,

jas — Kostas Balčiūnas, buvo 
geri;

Tik liudininkė Antanaitytė — 
Elena Petrokaitė, turinti gerus 
davinius,, išsiskyrė iš visumos 
perdėjimais. Siekimai komišku 
efektu perdėjimai prašosi pasi
gailėjimo nežbiia kam — liu
dininkei ar jos pavaizduotojai. 

I Testamento rašytojas Jurgis 
Valdemaras savo trumpame 
vaidmenyje jautėsi lyg nevisai j 
savas.

Kai uždanga nusileido žiū
rovai sunkiai galėjo skirtis su 
scena, kurioje parodyta dalely
tė lietuviško gyvenimo.

Vlado Vijeikio dekoracijos 
buvo savos, geros.

Prisiminus prof. K. Pakšto žo
džius: "Čikagoje daugiau lietu
viu, kaip Kaime", griaudu buvo 
žiūrėti, kai Eleventh Street The
ater buvo pustuštis.

Jūs, lietuviškos žemės dukros 
ir sūnūs, ir toliau būkite ištver
mingi, misdami fabrikuose, 
įmonėse sunkiai pelnyta, dali
mi nuvertinto žmogaus duona, 

i ir toliau neškite aukštai iškėlę 
lietuvišką žibintą. Tebūna nesu
griaunama laimė tesėti Jūsų va
dovo aptarto idealo siekiant. 
Atšildykite apšalusias širdis lie
tuviu, kurie buvo bežadą Lie
tuvai nugręžti nugaras.

Gerq valandq taip dabar ji stovėjo. Pagaliau priklaupė, šen 
ten sulygino smėlį, pastūmėjo baltus akmenukus, kurie buvo 
kryžiumi sudėlioti, ir pakėlė pora žagarėliu. Bemetant pavytusį 
stagarėlį, susyk lyg kas durstelėjo Ievutei širdį.

dar labiau nesugrustu, delnu ji glostė ir glostė žvirgždo grū
delius.

Staiga jai, taip nulinkusiai, pasiregėjo, lyg po anuo gūbreliu 
save pačią mato jau gulint, su knygomis ir rožančiumi suner
tose rankose. Tik iš pradžių jai rodėsi, kad -ji čia ilsisi jauna, 
baltu velenu ir balta suknele, bemaž tokia, kaip Rudamina 
Agotėlę paskutinį kartą matė.

— Prabėgo, prabėgo jaunystė, visas amželis, o mane vieną 
paliko, — guodėsi Ievutė ir dar labiau prikniubo prie žemės.

Pati ji nejuto, kaip stambi ašara, per veido raukšles nurie
dėjus, ant smėlio nukrito.’ Ir pro tą didį gailestiį jai pasivaideno, 
kad ne jauna, skaisčiais skruostais ji miega giliai žemėj, o 
susenus, gruoblėto veido, kaulingomis rankomis ir tokia be 
atminimo, tokia vienu viena, kaip jokia našlaitėlė nėra dar 
buvusi.

— O akliu Juozelį bus kam apgarbstyti, — nusiskundė 
Ievutė.

Sulig tais žodžiais jai taip širdį sugniaužė, kad prikrito prie 
žemės, veidu prisiglaudė ir garsiai pravirko. Pro savo raudą 
ji tartum matė, kad Tomukas laksto ir krykščia kažkur, kai žmo
nės keliais eina ir važiuoja, kad bažnyčios bokšte varpas vidu
dienio maldai dandi, — ir kad nei vienas vaikas, nei vienas 
senelis, netgi joks žvėrelis neužsuka prie jos namelio tam aukš
tam kalne, kad niekas, o niekas neatmena tokią Kriokininku 
Ievutę kada nors gyvenus.

Ji verkė taip, kaip niekad nebuvo dar verkus nuo mažu
mės dienu,4 kada motušė atėjus glostė jos galvą ir guodė, ir 
prajuokdinti bandė.

Nebuvo dabar žilagalvės gimdyvės, -kad Ievutei plaukus 
paglostytu, seną ranką ant pečiu uždėtu, kad ji ant savo kapo 
pasikukčiodama raudojo. -Tik vėjo pūstelėti lapai sučežėjo prie 
jos veido ir sūkuriu nuskriejo pėr kapus, tik Dievo kančios mer
dinti akis gailiai žvelgė į jos širdgėlą, ir tik juodvarnis, eglės 
viršūnėj vasnodamos sparnais, taip niūriai nusikrankė ir tary
tum stebėjosi, kas ten apačioje kniūbso.

Ilgesy
Ateikit nors keli žodeliai
iš anų laišku —
Mano žiedai, nupurtyti žiedai — — 
Ateikite — ♦ ’ ■ -
Vėl pražydėčiau gyvu kvepėjimu, •:

Bet anie žodžiai sudegė 
įr anie laiškai —

atplėšta nuo gyvybės medžio, 
atplėšta drebėti šaltyje

ir maldauju amžino žalumo

Laiškuos anie žodžiai sudegė, 
gal sudegė ir juos parašiusi ranka 
Bet kiekvienas pelenu žiupsnelis —

sudegink ir mane^greičiau, 
mano ilgesy, sudegink —

ANT ANAS. VAIČIŪNAS

Leiskite!
Sapnuoju tą šalį kur Nemunas plaukia, 
Kur tyli Šešupė užmigdė bangas. 
Ei leiskite ten, širdis tenai traukia. 
Ei leiskit — maldauju ištiesęs rankas.

Ir nors taip norėčiau —■ pakilt negaliu.. 
Norėčiau dainuoti to jausmo pagautas, 
Norėčiau ištarti — tave taip myliu.

Myliu aš tą šalį kur girios žaliuoja; . 
Myliu tas žaliąsias Nevėžio lankas.
Ei leiskite ten — širdis vis dejuoja, 
Ei leiskit — maldauju ištiesęs rankas.

Ir puolu po kryžium, po Kristaus aš kojoms, 
Norėčiau pakilti, bet jau negaliu.
Tik ranką pakėlęs maldaut nenustoju — 
Ei leiskite ten, nepastokit keliu... .

“Britanijos Lietuvis”
JZūsu laikraštyje jau buvo 

rašyta, jog "Britanijos Lietuvis" 
žada persitvarkyti — padidėti.

Ir štai, šių metu to laikraščio 
Nr. 1 (126) rodo, kad tas paža
das buvo pilnai ir net su kau
pu įvykdytas. "BL" yra ne tik
tai padidėjęs, bet ir pasipuošęs 
nauja vinjete. Padidėjęs laik

raštis jau yra daug turininges- 
sni ir įvairesnis. Pirmajame 
puslapyje, be svarbiu trumpo 
turinio žinučių, randame įdo
mius reportažus Berlyno ir Pa
ryžiaus korespondentu, į ant
rąjį puslapį dėtas’ buv. Lietuvos 
prezidento Dr. K. Griniaus žodis 
lietuviams Nauju Metu proga, 
įdomus Dr. J. Deveikienės Nau
jųjų Metu rašinys "Gera valia 
ir šventa pareiga", S. Baltara- 
gis — duoda gerą pluoštą įvai
riu pastabu, .užvardintu "Mar
gaisiais pagrėbstais", atkarpoje 
patalpintas Guy de Maupas
sant "Vendetta", platus straips
nis apie Dr. Vincą Kudirką, jo 
50 m. mirties sukakties proga;
S. Prapuolenytė — pataria ką 
skaiyti angliškai. Be to, spaus
dinamas austru mokslinin
ko nepaprastai ir fantastiškai 
skambąs pasakojimas "Aplan
kiau nelabąjį", kuris bus spaus
dinamas tęsinyje, pasaulio lie
tuviu, vietos žinių, kronika, mar
gumynai, skaitytoju laiškai, 
spaudos apžvalga ir tt. Yra ir 
iliustracijų.

KRAŠTO ATSTATYMO 
STUDIJOS

Karo ir okupacijų sugriautas 
Lietuvos ūkis kada nors bus rei
kalingas dideliu pastangų ir 
planingo atstatymo darbo. Jau 
keli metai prie VLIKo veikia 
speciali "Lietuvos Atstatymo 
ir Planavimo Komisija", kuri at
liko visą eilę studijos darbu, tu
rėjo keletą konferencijų. Dabo
ji išleido 214 psL I tomą "Išlais
vintos Lietuvos Ūkis". Tai v-.- 
rinkinys eilės straipsniu ekenr • 
mintais klausimai. Rašo p’or. 
J. Kaminskas (komisijos p’.rm - 
ninkas), prof. Dirmantas, prof. 
Paltarokas, inž. Sirutavičiv . 
prof. V. K. Jonynas, inž. Rim- 

nis, inž. Germahas, prof. Rukut- 
ža, ekon. Glemža, Bcdtramiėjū- 
nas, Dr. Karvelis, Dr. Žčrgariš- 
kis, prof. Kolupaila ir kt.

<
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Iš Winnipego
Vaiku vakaras

Iš Hamiltono SPORTO ŽINIOS

Sausio 22 d. lietuviu klubo 
salėje įvyko PLB Winnipeg© 
apylinkės steigiamasis susirin
kimas. Apylinkės organizaci
nis komitetas prieš tai buvo ap-

Vasario mėn. 12 d. įvyks LK 
Moterų S-gos ruošiamas vaiku 
vakaras, Manitoba St 240. Šio 
vakaro vaidinimu režisorius p.

KM D-ja surengė Kalėdų eg-

pravesti ir organizacijoms su
jungti, nežiūrint į tai, kad iš 
centru dar negauta tuo reika
lu jokiu instrukcijų

Susirinkimui vadovavo p. 
Smaižys ir sekret p. Stanaitis. 
Prezidiume dar buvo p. Liauke- 
vičius. Po įžanginiu kalbu būvą 
nutarta visoms keturioms lietu
viu organizacijoms ^susijungti. Į 
bendruomenę įsirašė 104 as
menys. Sudarius nariu sąrašą 
buvo pravesti valdomųjų orga-

pritaikyta vasario 16 d. minėj!- 
mui, o visos lietuviu visuome
nės vasario 16 d. minėjimas 
įvyks 19 d. vasario mėn. BB.

, - Filmą
Vasario 2 d. 7 vai. 30 min. 

lietuviu klubo salėje bus rodo
ma filmą iš tremtiniu gyveni
mo ir Lietuvoj vaizdai Filmą 
gavo iš

rapijos salėje. Eglutėje dalyva
vo gausiai vaikučiu su savo tė
veliais.

Atvykęs Kalėdų Senelis (K.

V W Numatytos įdomios krepšinio 
a. sausio men. išrenkama i PLB ' _ .. _ . _ .,u . i? . rungtynes Brooklyne. Prie Lithu-
Hamlltono apylinkes valdybą., . . n ™ .• aniem Atletic Club yra susida

riusi krepšinio sekcija, su kuria 
sporto klubas "Vytis" yra už
mezgęs ryšius ir, jeigu nesusi
darys kliūčių, vasario mėn. 18 

i rung
tynės. Atletic Clubą atstovauja

j jai Hamiltono gyventojai Ji 
’ taipogi vos atvykusi užsisakė

Lietuvos '
š Broliu Motuzu Rom. Mi-

— Korespondentas prašo ati
taisyti apie pp. Matulioniu šei
mos laimę: p. Matulionienė su
silaukė vienos, o ne dvieju duk
relių.

— Neseniai atvykęs į Kana
dą Pov. Vaškevičius ir praėjusį 
rudenį Winnfbege vedęs, pirko 
nuosavą ūkį 160 akeriu Firda- 
le, Man. Winnipego lietuviai 
jam linki daug laimės ir pasise-

• Winnipego’ skyriaus narys.
— Didžiausi Winnipego lie

jauskas, Dargužas, Myk. Ja
nuška, Joana Klimaitė, Stanai
tis. Į rev. kom.: Zavadskienė, 
Pauplys ir Malinauskas. Į pa
rengimu komisiją: Smaižienė, 
Jakubėnaitė, Ve. Januška, Ša- 
paga, Ang. Seimininkaitė, P. 
Januška ir Bujokas.

Apsvarsčius labai aktualius
mokyklos steigimo ir imigraci- tuviu tremtiniu bičiuliai yra pp. 
jos klausimus, susirinkimas bu- Mykolas Januška ir Liaukevi- 
vo baigtas Tautos Hlmnuf Į čius Pov. Ju abieju dėka yra 

Reikia pasidžiaugti, kad tai į Kanadą atvykę per 50 asme- 
buvo pirmas Winnipego lietu- ’ nu iš tremties. Dar ir dabar p. 
viu susirinkimas taip gausus Ir Myk. Januška rūpinasi rasti as- 
taip darbingas. Iškelti klausi- menu, kuriu pagalba • galima 

• mai buvo ramiai išdiskutuojami į»ūtu atsikviesti iš Vokietijos 
Reikia tik palinkėti, kad taip tremtinius.
sėkmingai susivieniję lietuviai * — Sausio 26 d. į Winnipegą 
tikrai suprastu vieni kitus ir pra- buvo atvykęs J. Sharkey - Žu- 
dėtu dirbti vieningą darbą. Lin- > kauskas. Jį čia buvo pasikvie- 
kėtina gero vėjo.

St. Catharines
Pasilinksminimas

tę bokso mėgėjai parodomoms 
rungtynėms.

— Vasario 16 d. iškilmių iš
laidoms padengti šventės reng. 
komitetas vasario 11 d. rengia 
bankietą, lietuviu klubo salė
je. Pradžia 8 vai. vok. Likę pi-

pusveuuiio ir visus , M aarys jaiuciu, vasario rm
vaikučius gausiai apdovanojo, - 118 ‘ I d. Toronte įvyks krepšinio
linksmais, laime švitinčiais vei- Naujai k nega‘ ___
deliais vaikučiai džiaugėsi do- vęs dar^° mo^- L Miksys taip m^gU geraj pažįstami žaidėjai: 
vonelėmis ir dėkojo Seneliui dirba mokytojo darbą Norkai, Andruliai, Biru- 
ju neužmiršusiam. • i Vysk- Valančiaus pr. mo1 

Programėlėje prie eglutės n®1® galėtu sunaudoti1
pasirodė vaikučiai vadovauja- va^andas darbui medžioti, 
mi p. Žymantienės ir p. Kaz-' nes mokykloje darbas neatly- 
lauskienės: padeklamavo eilė- i ^amas. 
raščiu, padainavo dainelių bei * šie darbeliai, reikalaują sa- 
pašoko. Gražioj, jaukioj nuotai-! v?s išsižadėjimo, ar.ne naujinu 
koj prabėgo trumpos valandė
lės. Namo išsiskirstė visi pa
tenkinti.

Platinama "Eglutė" buvo šiltai 
tėvu sutinkama. Dalyvis.

Naujai atvykęs ir dar nega-

. I Vysk. M. Valančiaus pr. mo- ‘ Bagdonas, čerkeliū-
. • ’ n i d m/"n # _ _ _ - _ t t

nas, Laurinaitis, Mikulskis ir
Algė Ošlapas.

Toronto krepšininkams bus 
daug prakaito.

niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau- — T. Lietuvos trys krepšinin
kės — Sviderskaitė, Butautie- 
nė ir Vaikutytė, gavo praneši
mą, kad jos įtrauktos į Tarybų 
Sąjungos moterų rinktinę, kuri 
1950 metais dalyvausianti Eu
ropos krepšinio pirmenybėse.

— Pereitu metu lapkričio m. 
pabaigoje Rygoje įvyko tradici- 

i niš Pabaltijo krepšinio tumy- 
■ ras, kuriame dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vyru ir 
moterų rinktinės.

Vyru grupėje nugalėtojo var
das teko estu komandai, kuri 
lietuvius nugalėjo 41:38 ir lat
vius po dvigubo pratęsimo — 
46:41. Latviai prieš lietuvius su-

Komandiniu varžybų daly-

Žodžiais mokoma — pa-

Malonu yra konstatuoti fak
tą, kad dalis atvykusiu tremti
niu; nežiūrint prieš akis turimu 
sunkumu: darbo gavimas, įsi*  
kūrimas, pritampa naujose są- 
lygose bendruomenėje ir gra
žiai užsirekomenduoja savo 
darbais.

Šių metu pradžioje vos atva
žiavusi iš Europos mok. Gra- 
jauskaitė jau dirba Vysk. M. 
Valančiaus pr. mokykloje, pa-

laiku savanoriu kūrėju keliai 
tremtyje? Atydžiai pasižvalgę 
rastume šių gražiu pavyzdžiu 
ir daugiau Jie nematuojami 
garsiais vardais, užpelnytos ar 
neužpelnytos garbės kalnais 
ar didžiuliu pelno troškimu

Šiuo idealizmo matu teoūna 
kukli lietuviška širdis deganti 
karšta Tėvynės meile, supran- 
taiti savo pareigą Aukščiausio
jo skirtame kelyje.

HamUtonietis.

"Tėviškės Žiburiai"

"TŽ" Hamiltone galima įsi
gyti, o taip pat ir užsiprenume
ruoti, kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų lietuviu parapijos sa
lėje, knygynėlyje.

Toronto miesto tarpklubinės 
šachmatu pirmenybės tęsiamos.

Vasario mėn. 3 d. Park Res
taurant patalpose, 1002 Dun
das St. W., įvyksta pirmenybių 
rungtynės tarp sporto klubo 
"Vytis" ir Central YMCA

Šachmatu mėgėjus, norinčius 
lošti, registruoja šachmatu va
dovas p. Paškauskas, šeštadie
niais ir sekmadieniais 1002 
Dundas St W. Park Restau-

peš: pirmoje žaidė meisteriu 
rinktinės, antroje — apskričiu 
komandos. Po penketas dienu 
kovu pirmoje grupėje geriau
siai pasirodė Vilniaus I-ji ko
manda — B. Vi tartai t ė - Balai- i 
šiene, Jurgelytė, Nikolskis, Su
bačius ir Venckauskas, — kuri 
finale nugalėjo savo pavojin
giausią varžovą — Kauno I-ją 
komandą — Žilevičiūtė, Anuf- 
rejinkaitė, Dzihdziliauskas, Ka
valiauskas ir Urbanavičius — 
rezultatu 9:4. Rezultatas palygi
nus aukštokas dėl to, kad abi 
vilnietės laimėjo visus savo su
sitikimus. Antroje grupėje pir
mą vietą užėmė Vilkaviškis, to
liau Mažeikiai ir Zarasai

Individualinėse pirmenybėse 
LIbtuvos meisterio titulą iškovo- ? 
jc^zinomasis tenisininkas V. Va- 
riakojis, Panevėžys, baigmėje 
įveikęs Dzindziliauską, Kaimas, 
rezultatu 3:1 (21:5, 13:21, 21:18, 
21:10).. Moterų nugalėtoja — 
vilnietė B. Balsienė, įveikusi

K. Verbickmię,’Šiauliai, 2:0 santy- 
į kiu. Pirmenybių staigmena bu
vo E. Nikolskio pralaimėjimas 
Gudinavičiui, Šiauliai, 0:3.

Moterų grupėje pirmą vietą 
laimėjo latvės, nugalėjusios es
tes 21:12, prieš lietuves, gavu-

taip pat pasirodė pajėgesnės už 
lietuves, baigdamos rungtynes 
rezultatu 22:17 savo naudai

IŠ TARYBŲ LIETUVOS

Stalo teniso pirmenybės
1949 m. lapkričio mėn. 20 d. ’ V. Variakojis, žaisdamas kar- 

Vilmuje: įvyko Lietuvos stalo tu su Nikolskiu, laimėjo taip pat 
teniso pirmenybės, kuriose da- vyru dvejetą ir su Balaišiene 
lyvavo’ 80 sportininku iš Vii- — mišruju.

Taigi, buvusiam Europos 
krepšinio meisteriui — Lietuvai 
šiuo atveju teko pasitenkinti 
abiejose pozicijose paskutine 
vieta, nes beveik visas krepši
ninku elitas atsidūrė tremtyje. 
Tačiau Pabaltijy ir likusiomis 
jėgomis vaidina pirmaeilį vaid
menį Tarybų Sąjungos krepši- 
nyje, atsilikusios kitos tarybi
nės respublikos nepajėgia dar 
tinkamai "suvirškinti" šios bur
žuazinės sporto šakos. K.

JAV PARAMA PASAULIUIGAUDYS IR-LIETUVIUS

Vasario mėn. 11 d. St Catha- nigai bus panaudoti Vokietijos 
rines didelėj ir jaukioj ukrainie
čiu salėje, 177 Niagara St, ruo- niams maistu paremti, 
šiamas šokiu v<
gas bufetas su 'įvairiais gėri
mais ir skaniais užkandžiais. 
Maloniai kviečiami visi apylin
kių lietuviai atsilankyti. Į salę 
važiuoti autobusu "Facer St",
kuris išeina iš James St prie jas Paliliūnas pardavė savo 
kino ir sustoja arti minėtos sa- siuvyklą ir dairosi kibti į kolą 
lės. Rengėjai ( nors kitą biznį.

sanatorijose esantiems ligo-

Lenku valdžia parengė pla
ną ir paskyrė pinigu per 3 me
tus iškraustyti iš Lenkijos vi
sus svetimšalius. Policija ir ak- 
tivistai jau sudarinėja ju są
rašus. Visi pabaltiečiai ir uk-

Nuo 1945 m. JAV įvairioms 
pasaulio valstybėms paremti iš- 

i_ j leido 24.802 mil. dol. Prie tos 
. sumos pridėjus dar pusketvirto 
i bilijono dol., įmokėtu į atstaty
mo banką ir į tarptautinį mone-

E. KOCH IŠDUOTAS 
LENKIJAI

as. Turtin-
— Vasario 16 d. šventei mi

nėti komitetas daro visas pa
stangas tinkamai tą šventę pa
minėti.

— Winnipego lietuvis siuvė-

romiečiai būsią išsiųsti į SSSR. tarin4 ,AV kitiems
remti išleista suma pasiekia 
28.187.600.000 dol. Nenuostabu, 

būsį’iškraustyttT vakarus. Bet:kad JAV iau svaIsto ® ”«*

Perdavimo stotis būsianti įreng
ta paliai Balstogę. Vokiečiai ’

dalis ju, kurie priėmę pilietybę 
galėsią pasilikti vakarinės Len
kijos srityse. Vokiečiu Lenkijo
je esą dar apie 250.000, o' pa- 
baltiečiu ir ukrainiečiu — apie 
50.000.

kėtu savo duosnumą mažinti.

Nūdienis Liuksemburgas
Prieš kuri laiką, 1946 -4947 Liuksemburgas teturi vos 300 

tūkstančiu gyventoju, kurie 999 
kv. myliu plote gyvena Ardėnų 
kalnu užuovėjoj. Jie verčiasi že
mes ukiu ir pramones darbais. 
Ju sostine, kuri taipogi vadinasi

įspraustas tarp Prancūzijos, Bel
gijos ir Vokietijos, ypatingai 
džiaugėsi bekylančiu ekonomi
niu gerbūviu.

Nuo vokiškojo Frankfurto a. Liuksemburgu, turi 50 tukstan- 
M., ti k valandą užtrukęs kelio- čiu gyventoju. Tai vienas di- 
neje, jau gali pasiekti Liuksem- dėsnis Liuksemburgo valstybe- 
burgo valstybėlę. Aukščiau pa- les miestas, kuris tarnauja 
minėtais metais, nors buvo dar kraštui kaip prekybine rinka, 
labai maža laiko prabėgę nuo Atneša liuksemburgiečiams pa- 
2-rojo Pasaulinio Karo pabai- jamu ir užklystą turistai, kurie, 
gos, Liuksemburgo krautuves deja, ten praleidžia tik po dvi 
buvo perpildytos įvairiomis ge- ar tris dienas — pasigrožėti ap- 
rybemis. Kainos buvo aukštos,. linkuma, kalnais ir išvyksta, 
tačiau dideles dalies panašiu' Antrasis Pasaulinis Karas 
dalyku nebuvo galima gauti Liuksemburge paliko labai ma- 
kaimynineje Vokietijoje. Del to' žas žymes. < 
tai amerikiečiu kariuomenes sutapimo atvejis, tačiau ten bu- 
nariai, kurie sudaro okupacines ’ vo sugriauti tik du ar trys til- 
igulas Vokietijoje ir gyvena ten tai, kurie šiuo metu jau atsta- 
su • šeimomis, nuolat važineda- tyti. Reikalas, žinoma, nuosta- 
vo per sieną i Liuksemburgą ir bos vertas, nes, kaip žinome, 
atgal. Tos mažos valstybėlės toje vietoje vyko ilgoka ir gal 
krautuvėse jie viską gaudavo ir t smarkiausia kontinentaline ko- 
masiniai pirkdavo: sukneles,1 va tarp vakaru alijantu ir vo- 
skrybelaites, indus ir kitokius 
virtuves bei namu apyvokos 
daiktus. Iš to liuksemburgiečiai 
turėjo gražaus pelno.

Deja, kai vokiečiai eme atsi
gauti, kai ir pas juos visko atsi- je žemeje amerikiečiu kariu ka- 
rado, Liuksemburgo laime su- pines, kurios randasi Hamm 
mažėjo arba visai sustojo. Da- miestelyje. Jose ilsisi 5.070 ame- 
bartiniu metu viso, kas galima rikiečiu kariu, 
gauti Liuksemburge,’ gedima Naciu okupacijos 
pirktis ir Vokietijoje, dargi, už 
pusiau žemesnę kainą. Taigi, 
šiuo metu Liuksemburgas, gali
ma sakyti, sugrįžo i prieškarinę 
ekonominę būklę.

gyventoju. Daugelis ju buvo nu
kankinti naciu kacetuose, kaip 
pogrindžio kovotojai, kiti krito 
vokiečiu fabrikuose bombarda
vimu metu ir pan. Paskutinėmis 
prieš karo pabaigą dienomis, 
vokiečiai daug liuksam burgi ę- 
čiu mobilizavo i savo karinius 
dalinius, kuriu 25% taip pat ne
grįžo. . ;

Šiuo metu gal nedaugelis te-

įninkąs vokiečiu okupacijos. 
Liuksemburgo armija susideda 
iš 1.200 vyru. Jie neturi nei tan
ku, nei lėktuvu. Tačiau arti 75% 
tos armijos dabar randasi Vo
kietijoje, kaip okupacine ka-

ŽURNNALISTŲ KONGRESAS

Šventųjų Metu proga vasa
rio 16-19 d. Romoje šaukiamas 
pasaulio kataliku žurnalistu 
kongresas. Jo darbu tvarkoje 3 
pagrindinės temos: teisybė, tei
singumas, tvarka Kongresą or
ganizuoja komisija, kurios pir
mininku yra Oservatore Roma
no vyr. redaktorius Tore.

BAUGINA VIDAUS KARU

Rytu Vokietijos propagandos 
ministeris pasikalbėjime su žur
nalistais pareiškė, kad jei va
kariečiai nesutiksią su Vokie
tijos suvienijimu, tai galinti su
sidaryti situacija panaši į Ki
nijos. Kai vienas amerikietis

rima priminti pilietinį karą, mi- 
nisteris atsakė: "Mes, žinoma, 
norėtume išvengti karo ir Vo
kietiją atstatyti taikiomis prie
monėmis".

Gal tai laimingo riuomene, o ju baze — vokiška-1

kiečiu. Juk Bastogne randasi tik 
trys mylios nuo Liuksemburgo 
sienos. O Bastognes ir Ardėnų 
kovc^ngerai prisimename.

Labiausiai primena karą to-

metais 
Liuksemburgas nustojo daug 
savo žmonių, kurie vokiečiu bu
vo išvežti priverčiamiesiems 
darbams ir nemaža ju žuvo. Iš- 

I vėžtuju skaičius sieke 10% visu

REIKALAŪJA " KARO 
NUSIKALTĖLIŲ"

, PRAHA — Čekoslovakijos
! komunistinė vyriausybė kalti
na Jungtiniu Amerikos Valsty- 

'* biu okupacinius organus Vaka
ru Vokietijoje, kad jie laiką sa
vo žinioje daugiau kaip 150 na
ciu — "karo kriminalistu" ir 
ju neišduodą Čekoslovakijos 
'liaudies teismui". JAV okupa-

sis miestas Bitburg ir jo apylin-1 
kės. Bitburg randasi 15 km. nuo’; 
Liuksemburgo sienos.

Kareiviai, kurie randasi Bit- 
burge, jaučiasi tarytum namie. 
Jie tenai taip "isigaspadoravo", 
jog neseniai Liuksemburge bu
vo kilusi dęl ju net tam tikra 
politine krfife. Valdžia paskel
bė, jog didele dalis jaunu liuk- 
sembtujgiečiu kariu Vokietijo
je apsivedė su vokietaitėmis ir 
ruošiasi jas atsivežti i Liuksem
burgo valstybę...

Liuksemburgas, nors mažas,;
bet yra trijų kalbu kraštas. Ten komunistinės

HAMBURG. — Erich 'Koch, 
savo laiku buvęs Rytprūsių 
gauleiteris, o karo metu buvo 
Ukrainos komisaru, pernai ge
gužės mėnesį, . britu policijos 
buvo nulaikytas, netoli Ham
burgo, viename ūkyje bedir
bąs kaip paprastas darbinin
kas, žinoma, kita pavarde. E. 
Koch jau seniai buvo reikalau
jamas komunistinės Lenkijos 
valdžios. Praeitu metu, gruo
džio mėn. 30 d., vis dėlto britu 
tribunolas ir padarė tokį nuta
rimą, kad Kochą reikia išduoti 
lenkams teisti. Kochas, žinoma, 
tuo labai susirūpino ir paskelbė 
netgi bado streiką. Tačiau toji 
priemonė negelbėjo...

LENKUOJE "CARITAS" 
PANAIKINTAS

Lenkijoje labai plačiai buvo 
išsišakojusi kataliku šalpos or
ganizacija "Caritas". Per ją 
daugiausiai ėjo visa užsienyje 
gyvenančiu lenku parama 
kraštui. Dabar komunistinė len
ku valdžia "Caritas" organiza
ciją su visu turtu perėmė savo 
žinion, o žymesniuosius jos 
veikėjus kunigus suėmė. Len
kai emigrantai nebeturi apara
to, per kurį savo tautiečiams 
teikiamą paramą .galėtu pa
skleisti. Yra, tiesa, Lenkijoje 
Amerikos "Polonia" atstovau
janti Taryba, kuri tuo tarpu dar 
nepasitraukia, bet paskirstymo 
aparato nebėra. Ar Taryba su
tiks pasinaudoti komunistinės 
valdžios paslaugomis, abejoti
na. Taip pat labai abejotina ar 
leis valdžia organizuoti jai sa-

STALINO KILMĖ
Buvęs Sovietu žvalgybos ka

pitonas Krylov savo atsimini
muose rašo, kad Stalino tikroji 
pavardė Džiugašvili gruziniš- 

: kai reiškia izraelito 4 sūnus

; koslovaku radio, esą, pasida- 
j riusi "tikras rojus vokiečiu karo 
! kriminalistams” ...

t vyriausybės (džiuga — izraelitas, švili —53 
talbama ’ "geležinės uždangos’ nle- sūnus). Džiugašvili šeima esan-
kai ir liuksemburgieaškai doką- kad neperstoja ieškojusios ’ka- tf kilusi is Kaukazo kalniečiu 

w . ro kriminalistu’, kai, tuo taipu, izraelitu, o pravoslavlją priėmu- 
1 pas juos vykdomi didžiausi kri- si'19 amž. pradžioie. Kaip žino- 
minalai prieš žmoniškumą ir ma, Stalinas yra buvęs pravos- 
elementariausias žmonių lais-1 lavų dvasininku paruošimo mo- 

Pr. Aiženas. vės teises. ! kykloje, tik iš jos pavarytas.

liniu dialektu).
Tiek iš Liuksemburgo gyve

nimo ir aplinkumos.

IŠTRENKĖ IŠ POLITBIURO , luoti visu satelitiniu valstybių 
t-. . .. . koriuomenes ir sudaryti vienąSOFIA. — Bulgaruos komu- . . . , , T_. » _ r.. ,. . „n , . vyriausiąją vadoybę. Vyr. a-nisfu partijos oficiozas Robot- , ,. v . i ~ - t j du busiąs maršalas Timosenko.nicesko Delo praneša, kad _ „ *• ,,

, . . n, •• i Satelitus apginkluos SSSR,buvęs naujojo Bulgarijos kabi- .
neto darbo ministeris Dobri; — NEW DERLI. — Nuo sau- 
Terpešev, anksčiau buvęs vi- j šio 26 t d. Indija oficialiai nu- 
cepremjeru, yra išmestas iš ko- stoja būti D. Britanijos domini- 
munistu partijos ir politbiuro.

Mauras, matyt, savo pareigą Prezidentu išrinktas 
atliko — mauras gali eiti

ja ir lieka laisva respublika.
Gandhi 

mokinys Dr. Rajendra Prasad. 
Žinoma, jei tik to užtektu. Ta- .
čiau, galima manyti, kad jį iš
tiks Kostovo likimas — pirmiau į 
parodinis teismas, paskiau — 
kartuvės.

Lester B. Pearson Kanados 
parlamente pareiškė, jog sta
tymas geležinkelio, jungiančio 
Britu Kolumbiją su Alaska ne
apsimokėtu, nes jis kainotu 
200 mil. doleriu, o išlaikymas 
tos linijos duotu kasmet 50 mil. 
dol. nuostoliu.

Į JAV ATVYKO DP

Pagal DP įsileidimo įstatymą 
į JAV per 1949 m. atvyko 122,-

tos! šitaip: 57.584 katalikai, 
31.673 — protestantu ir pravos
lavu — 30.759 ,kitu ir nenu
statytos tikybos — 2.051.

miestuose, turinčiuose per 100 
tukst gyv., 24 proc. mažesniuo
se miestuose ir 23 proc. žemės 
ūkyje. Beabejo tai yra duome
nys pagal atvykimo dokumen
tus. Faktiškai padėtis yra kita 
ir miestu naudai.

— VARŠAVA. — Ir Lenkijos 
komunistinė valdžia pradėjo 
mokytoju "perauklėjimą". Visi 
mokytojai turi pereiti per spe
cialius kursus, kuriuose moko
mi 3 dalyku — dabartinė Len
kija marksizmo akimis, socia
listinės pedagogikos ir pro
pagandos metodu. Rugpjūčio 
mėnesį visi mokytojai laikys tu 
dalyku egzaminus, nuo kuriu 
priklausys ju tolimesnis darbas 
mokyklose.

— PRAHA. — SSSR ir sate
litiniu valstybių konferencijoje 
Prahoje nutarta gerai apgink-

— NEW YORK. — Vengru 
Tautinės Tarybos pirmininkas 

į prel. Bela Varga The New York 
Times išspausdino laišką, ku
riame nurodo, kad Rusijon yra 
deportuota 600.000 vengru. Vos 
okupavę kraštą, rusai stačiai 
gatvėse suimdavę žmones, vy
rus ir moteris, ir išveždavę juos 
kartu su karo belaisviais į Ru
siją. Taip pat buvę išvežta 
daug iš Vokietijos grįžtančiu 
DP ir buv. kacetininku, nes ko
votojai dėl tautos laisvės bolše
vikams pavojingi. Laikraštis 
prie to laiško deda teisingą pa
stabą, kad dabar esą daug kal
bama apie SSSR negrąžinamus 
karo belaisvius japonus ir vo
kiečius, bet nereikią pamiršti 
ir deportuotuju ir kenčiančiu 
okupuotuju kraštu gyventoju

— J EkUZOLIMAS. — Gerai 
informuoti šaltiniai praneša, 
kad Vak. Vokietijos vyriausybė 
sutiko atlyginti žydams už Hit
lerio nusavintus turtus. Pre
tenzijos siekia 600 mil. doleriu 
Trečdalis tos sumos bus atmo
kėta Izraeliui gatavais Darnu

Iš Rytu Vokietijos mokėti žy- , 
dams atlyginimą sovietai atsi
sakė. Lenkai betgi sutiko atski
rais atvejais atlyginti.

— NEW YORK. — Lenku de
legacijos JTO narys Dr. A Ru- 
dzinskis, kuris kartu su visu sa
telitu delegatais išsekė iš posė
džiu salės paskui Višinskį, pa- 
reiškusį, kad SSSR delegatai 
nedalyvaus posėdžiuose tol, 
kol ten bus nacionalinės Kini
jos atstovas, tuojaus po to pa
siuntė raštą JTO gen. sekreto-

traukia ir paprašė JAV leisti 
jam pasilikti kaip politiniam 
emigrantui, nes grįžti į Lenki
ją nebegrįšiąs.



1950. IL 2. — Nr. 5 (6) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

BR. BUKOWSKA, R. O.

AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadienais pagal susitarimą 
55 St John's Rd., W. Toronto, 

(kampas 94 Laws St.)

TeL LYndhurst 0052

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. TeL WA 9822.

BUTO KULTŪRĄ
parodo knygos, dailės išdirbiniai, meno kūriniai ir

L U Al AimUiįoA

PORTRETAI
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO 
TEL. PL 5717

JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS 
932 Dundas St W., Toronto, Ont'

------- prieš lietuviu bažnyčią----------
Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
išskyrus pirmadienius. Telefonas: WA 9674

► LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS 

BERGMANN FUR CO.
; Tiesiog dirbtuvėje padarome kailinius pagal Jusu matą <[
► ir pasirinkimą. Turime Įvairiausiu rusiu futru. Taip pat
► perdirbame ir sutaisome. Garantuotas, modemus darbas. J
* Šalta apsauga vasaros metu. <[
► 197 SPADINA AVĖ., TORONTO. TELEFONAS EL 6509 ?

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. DagotDaujotas
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

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE 
Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 
1414 Dundas St West Toronto 

TeL KE 3881.

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0.

- 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

Naujieji Kanados lietuviai
I
Iš Bremenhoveno išplaukė Į Ka
nadą 1949 m. gruodžio 12 d. 

laivu "General Ballou":

1. Fraidankas Gustavas
2. Fraidankas Teresė
3. Haltneris Joana ,
4. Haltneris T^cna

• 5. Medelis Romualdas
, 6. Poderis Vytautas

7. Urbšalytis  Pranas*
8. Vaitas Antanas
9. Vaitas Stefanija

10. Aleknavičius Veronika
11. 'Augėnas Vytautas
12. Butrimas Vytautas
13. Kaknevičius Juozas
14. Rukštelis Bronius
15. Gureckis Vilis
16. Gustys Stefanija
17. Gustys Vilfredas
18. Gustys Gertruda
19. Jasinskas Irma
20. Jasinskas Irena
21. Krygėris Olga
22. Krygeris Irena
23. Krygeris Hilda 

' 24. Namikas Ona
25. Namikas Raimundas
26. Bliznikas Jonas
27. Bliznikas Adelė
28. Bliznikas Vidas
29. Andriukaitytė Ema
30. Andriukaitytė Vanda
31. Jurkšaitytė Ema
32. Jurkšaitytė Ona
33. Juozokas Mikasė
34. Juozokas Edvardas
35. Beržiunas Ruth
36. Butmoncdtė Bronė
37. Dilba Jurgis
38. Dobilas Antanas
39. Dobilas Kunigunda
40. Dobilas Vytautas
41. Erdmann Augustė
42. Eidukaitytė Marytę
43. Girdauskas Elzė.
44. Girdauskas Gražina
45. Grimas Ewaldas
46. Grimas Ruth
48. Grimas Hans-Ditmar
48. Gvazdaitienė Regina
49. Gvazdaitis Algirdas
50. Gvazdaitis Aldona
51. Labinienė Veronika
52. Labinąs Raimundas
53. Matveicikaitis Augustė
54. Matveicikaitis Eugenia
55. Matveicikaitis Povilas
56. Mikšys Jonas
57. Naujokas Martinas
58. Naujokas Madė
59. Naujokas Jonas
60. Naujokas Augustas
61. Naujokas Juozas
62. Pileckas Vladas
63. Pileckas Juzė
64. Pileckas Gražina
65. Sapauskienė Juzė
66. Stukas Vytautas
67. Ulickas Editė
68. Ulickas Irena
69. Purtulis Jonas
70. Tschaikowsyj Wilhelmas

SAFE ŽAIBINIAI SIUNTINIAI
Jūsų giminėms ir draugams Vokietijoje ir Austrijoje 

Pristatomi per vieną savaitę!! Pagal skubos orderius!!
Tipas Caritas "C" į Vokietiją— į visas zonas — ir Austriją —

2
2
2

sv. daniško marg.
sv. gr. kiaul. tauku
sv. jautienos (steak)
sv. kumpio ir lašiniu
sv. kiaul. dešros 

% sv. kepenų pašteto
lipas "FLIT" — 10 sv. grynu

.71. Grajauskas Petronėlė
72. Grajauskas Antanina
73. Grajauskas Bronius
74. Grajauskas Algirdas
75. Gylys Valerijonas
76. Gylys Barbora
77. Lukšys Jonas
78. Lukšys Stasė
79. Lukšys Ignas
80. Lukšys Algimantas
81. Lukšys Joana
82. Petravičius Vytautas
83. Ulctitis Justinas
84. Ulaitis Veronika
85. Ivanauskaitė Jadvyga
86. Ivanauskas Richardas
87. Bicinauskienė Janina
88. Bicinauskas Vytautas
89. Bicinauskas Romas .
90. Buskevičienė Emilija
91. Buskevičienė Liudmila

4

Laivu "General Muir" 1950 m. 
sausio 8 d.:

1. Jungmeisteris Adelė
2. Jungmeisteris Nijolė
3. Steponaitis Veronika
4. Steponaitis Henrikas
5. Vidugiris Valerija
6. Vitartas Janina
7. Vitartas Jonas
8. Vitartas Eugenija
9. Žutautas Stasė

10. Koncevičius Antosė
11. Koncevičius Klirudius
12. Koncevičius Silvia
13. Laugalys Ona
14. Valaitis Ona
15. Valaitis Vygantas
16. Čiaučionienė Ona
17. čiaučionis Algimantas
18. Kairienė Juzefą .
19. Kairys Romualdas
20. Laniauskaitė Elena
21. Mazukritis Matilda
22. Rimkus Kazys
23. Rimkus Hustina
24. Rimkus Leimus
25. Rimkus Beatrisė
26. Karaška Salomėja
27. Laugalys Jadvyga
29. Mickevičtu^drena
28. Laugalys Vytautas

Tėviškės žiburiai
Toronte "TŽ" galima gauti:

P. Kairio krautuvėje, 889 Dundas St W., teL WA 0052.

J. Kaškelio valgykloje, 870 Dundas St W. teL PL 7060.

Mėsos ir kolonialiu prekių krautuvėje,^ 11 Dundas St W. Te
lefonas PL 7171. '

Kazlausko krautuvėje, 1579 Dundas St W. TeL KE 6398.

Cibo valgykloje, 1002 Dundas St W., teL ME 0023.

Mėsos ir kolon. prekių krautuvėje, 1006 Dundas St W.•
Užsiprenumeruoti "TŽ" galima administracijoje ir redakcijoje 

— 941 Dundas St W., Įėjimas is šono — darbo dienomis tarp 
4 ir 8 vai. po pietų, o sekmadieniais ir šventadieniais tuojau po 
pamaldų parapijos saleje. Prenumeratą taip pat priima p. Kairys 
ir p. Kazlauskas savo krautuvėse.

"TŽ" Administracija.

KAZYS ARDAVIČIUS

LIETUVIŠKA RUBU SIUVYKLA 
įvairus užsakymai atliekami pagal naujausias Euro
pos ir Kanados madas. Kainos prieinamos.
828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, Ont

2 sv. kvietiniu miltu 
% sv. kakao
2. sv. skrudintos kavos
2 sv. cukraus

1 sv. kondens. pieno
IdauL tauku dėžutėse ..

mlrrmia V -

30. Mickevičius Algimantas
31. Mickevičius Jonas
32. Mickevičius Rymantas
33. Sadauskas Vladislava
34. Zubrickas Benediktas
35. Zubrickas Benedikta
36. Verbickas Vincas
37. Verbickas Stasys
38. Verbickas Magdalena
39. Verbickas Stasė
40. Verbickas Teresė
41. Verbickas Lina
42. Virkutis Helga
43. Virkutis Johano
44. Pilipavičius Bronislava
45. Pilipavičius Romualdas
46. Pilipavičius Lina

Laivu "DJE.V. Beverbrae" 
sausio mėn. 10 d.

1. Barakauskas Feliksas
2. Daniliauskas Vincas
3. Daniliauskas Magdalena
4. Daniliauskas Vytautas
5. Daniliauskas Valerija
6. Jankevičius Leonidas
7. Jankevičius Marija
8. Jonušas Kostas
9. Jonušas Elvira .

10. Jonušas Romano
11. Jonušas Virgaudas
12. Karbačienė Adelė
13. Lukauskaitė Ona
14. Miknevičius Nadiežda
15. Kenštavičius Vanda
16. Kenstavičius Leopoldas
17. Morozevičius Valtrautė
18. Morozevičius Raimondas
19. Ruibys Irena
20. Ruibys Petras
21. Vaičiūnienė Aldona

RADIO

— Ką turėjo žmonės tada, 
kai nebuvo radio?

— Jie turėjo ramybę...

SUMANUS MOKINYS
Mokytojas aiškina veiksma

žodžio asmenevima:e>

— Aš prausiuosi, tu prausie- 
si, jis prausiasi. Jonuk, pasa
kyk, koks tai bus laikas?

— Šeštadienio vakaras, po
ne mokytojau. .

........................ $ 10.00
1 sv. evapor. pieno
1 sv. razinku
% sv. šveicariško šokol.
1 sv. gryno medaus
2 sv. braškiu ar 

aviečių uogienės
_ ........  •.......$ 5.00

ĮVAIRENYBES
BRANGUS REVERANSAS

Anglija yra tradicijų kraštas. 
Jeigu jauna anglė, kartais yra 
užprašoma atsilankyti į karališ
kuosius rūmus ir pristatyta ka
ralienei, ji turi laikytis etiketo, 
kuris nustatytas net XVII am
žiuje.

Reveransą, kurį turi padaryti 
mergaitė, atsilankiusi į karališ
kuosius rūmus, nėra taip leng
va išmokti ir tas mokslas ne
pigiai kainuoja. Jau gal trisde
šimt metu tradicinio reveranso 
išmokymo monopolį turi tūla 
Miss Bradley, už pamoką iman
ti $200. Mokymo "kursas" — 9 
pamokos. Taigi, devynis kartus 
po 200 doleriu...

Nežiūrint to, Miss Bradley 
skundžiasi sunkiais laikais. Ji 
nepatenkinta, kad per .maža to
kiu mokiniu pasitaiko. Paskuti
nioji iš ju buvusi Sir Crippso 
duktė. O po jos — ir vėl tenka 
laukti keletą mėnesiu, kol atsi
ras nauja mokinė...

4,'

Atydziau skaityti "Pravdą"

Vienoje Maskvos saleje dis- 
trikto komunistu vadas giriasi 
gražiu jam pavestos miesto da
lies tvarkymu, gausia namu sta
tyba ir švara. Kalbėtojas vaiz
džiai nupasakoja apie prie
miesty kadaise buvusią pelkę, 
kuri kompartijos dėka, per dvi 
dienas buvusi nusausinta ir tro
besiais apstatyta. I tai atsilie
pia vienas klausytoju:

— Drauge, bet aš kaip tik 
šiandien i susirinkimą eidamas 
praėjau pro tą vietą ir dar nei 
vieno naujo namo nemačiau...

Susinervinęs kalbėtojas at
sake:
: — Ateityje mažiau valkio- 
kis gatvėmis, o daugiau ir aty- 
džiau skaityk "Pravdą".

ITALŲ "AIŠKIAREGIO" 
SPĖJIMAI

Itališkasis "burtininkas" ar 
"aiškiaregis", kaip jį bepava- 
dintumėm, Achilio Angelo sa- 
>vo laiku tiksliai išpranašavo 
Ghandžio tragediją ir jo mirtį, 
o taip pat atentatą prieš italu 
komunistu vadą Togliatti...

Dabar jis ir vėl peskelbė sa
vo spėjimus dėl pasaulio atei
ties.-Štai, tie pranašavimai.

M' . .

MĖSOS, VAISIU IR ĮVAIRIU MAISTO PRADURTU 

KiiAUTUVĖ
- K. KAZLAUSKAS ir J. TUMCSA

Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti. Prekes pri
statome ir i namus pagal Jusu telefoninius užsakymus. 

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

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

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

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

6 *

LIETUVIS LAIKRODININKAI J

FRANK BOCHULIS i
► Taiso ir parduoda naujausius/ Įvairiu rušiu laikrodžius. >
> Galima įsigyti žiedu, Toronto ^uveniru; parduodamos ivai- $
; rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja, s 
; Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
272»/2 QUEEN ST. W. TORONTO. ;!

Jo žodžiais tariant, 3-čiasis 
Pasaulinis karas prasidėsiąs 
1965 m. vasario mėn. ir baigsis 
tu pat metu spalio mėn. Tačiau 
atominė bomba nebūsianti pa
naudota.

Sekančiuoju popiežiumi — 
būsiąs išrinktas kardinolas 
Spellman.

Dar šiais metais, balandžio 
mėn., prez. Trumanas vyksiąs 
asmeniškai aplankyti Šventąjį 
Tėvą. Apie tą patį laiką mirsiąs 
ir Stalinas... Pamatysim.

Bloga ir pigu

Taline kirpėjas klausia kli- ' 
jentą:

— Ar norite, draugas, būti 
gerai nukirptas?

Klijentas nesupranta. Kirpė
jas paaiškina, kad Estijos res
publika prisitaiko prie Krem
liaus ūkinio plano.

Geras nukirpimas kainuoja 
45 rubliai ir kirpėjas naudoja 
savo įrankius. Blogas nukirpi
mas kainuoja 30 rubliu ir kri- 
pejas naudoja valdiškus įran
kius.

Panašiai yra ir pas batsiu
vius. Batsiuvys Taline prikala 
"privačius" ir "valstybinius" 
puspadžius. Privatus yra geri ir 
brangus, o valdiški yra blogi 
ir pigus.

i
Norėtu paskalyti

Čeku vilku veisles šuo aplan
ke Londono buldogą:

— Kaip jums sekasi? Ar pa
kankamai turite ėdalo?

— O taip, — flegmatiškai at
sake buldogas, — dabar yra 
jau geriau, bet turėjome ir blo
gu dienu. Racijonavimas mais
to ir tt. O kaip jums einasi Pra
hoje?

— Negaliu skustis, — suurz
gė gerai nušertas vilkas. — 
Vyriausybe stengiasi, kad bū
tumėm pakankamai paėdę. 
Kasdieną gauname riebius ga
balus mėsos ir puikius kaulus. 
Bendrai, negaliu nusiskusti.

— Tad ko atvykai i Londo
ną? — nustebo buldogas.

— Žinai, norėčiau dar kar
tą paskalyti, — atsake vilkas.

— Kiekvienam 100.000 Kana
dos gyventoju 1927 m. teko 81,7 
džiovininkai, o 1948 m. tik 37,1.

Į Vokietiją — vak. zonas —Gross Berlin ir Austriją. Nešiu čiama į Rusu zonas.
MAISTAS — LAISVAI PASIRENKAMI ORDERIAI Į VOKIETUĄ (tik vakarines zonas) ir 

AUSTRTUĄ 840 punktu — $ 11.00.
TEKSTILĖ — LAISVAI PASIRENKAMI ORDERIAI Į VOKIETUĄ — I VISAS ZONAS — 

1000 punktu — $ 11.00.

; PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS ’

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brango- ; 
‘ nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. ;

Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. <

SVARBU 11 Gavėjai, kurie gyvena toli nuo musu paskirstymo vietų, gali pasiusti or
derius ir paštu į mūsų centrinį sandėlį Vokietijoje arba Austrijoje, kad persiustu. Paš
to mokestis persiuntimui Vokietijoje — DM 1.00 Caritas "C” ir DM 0.40 tauku ir cuk
raus siuntiniams. Austrijoje pirmajam — S. 1.00, antriesiems — S. 0.40. Tą sumoka ga

vėjai. Mes garantuojame skubu pristatymą.
TAI YRA GREITA — TAI YRA TIKRA — TAI YRA "SAFE"

Prašom tik prisiųsti Money Order — Aiškiai parašyti adresus — Pageidaujant siunčia
mi pilni kainoraščiai — Mu ms rašykite vokiškai arba an gliškai.

SAFE Inc. MONTREAL BRANCH
1410 STANLEY ST. ROOM 320, MONTREAL, P. Q.

o
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Tremtiniams šelpti vajus pratęsiamas
Kas nori smagiai pasilinksminti ateina j šokių vakarą

šelpti, rūbu, autuvo ir pinigu

tadienius 5-7 vaL vok.
Jei kas nebūtu aplankytas 

namuose mūsų rinkėju dėl sto
kos adresu, prašome atvykti ir 
paaukoti rinkimo punkte.

po pamaldų galėsite paaukoti 
pinigais parapijos salėje mūsų

Tenelieka nė vieno neauk©-

KARDINOLAS LIETUVIŲ

Dėl Vasario 16 d. iškilmingu 
pamaldų buvo kreiptasi į To
ronto arkivyskupą J. Em. James 
C. McGuigan. Jo Eminencija 
mielai sutiko leisti Toronto lie
tuviu kolonijai turėti savo pa
maldas katedroje ir sutiko pats 
jose dalyvauti' Pamaldos nu
matytos vasario 18 d. šeštadie-

VESTUVĖS
Praėjusį šeštadienį parapijos 

bažnyčioje įvyko net trejos 
jungtuvės. Aštuntą valandą ry
to su pamaldomis susituokė Ma
mertas Duliūnas su panele Ja
nina Radziūte, 11 vaL — Ant 
Vasiliauskas su Marija Paške
vičiūte. Kadangi abu jaunieji 
skautai, tai pajauniai buvo 
skautiškose uniformose. Trečios 
jungtuvės įvyko 12 vaL Susituo
kė Toronto ateitininku Sąjungos 
pirmininkas Bražukas su ateiti-

Š.m. vasario mėn. 11 d. 8 vai. vakaro Toronto Ateitininku 
kuopa rengia

italu parapijos salėje, Grace St — priešais lietuviu baž
nyčią. Gros puikus orkestras. Įėjimas 50 et

Tillsonburgo Liet. Ūkininkų Klubas
ruošia 16 Vasario minėjimą. Minėjjimas įvyks 1950 m. vasa
rio mėn. 11d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakare Delhi miesto 
salėj. PROGRAMOJE: iškilmingas 16 Vasario Akto paminė
jimas, Toronto vyru choras susidedąs iš 40 asmenų, vado
vauja mas A. Narbuto ir gyvasis paveikslas "Nepriklau
som. Lietuva". Po programos šokiai, grojant geram orkestrui 
amaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės įvyksta vasario 

mėn. 12 d., sekmadienį, Delhi mieste, kataliku bažnyčioje.

IŠ MONTREALIOi

TOS PLATEAU SALĖJE

Sausio 29 d. Kanados antiko
munistinė draugija surengė pa
skaitų ciklą: Komunistu strate
gija okupuotuose kraštuose. 
Kalbėjo: T. L Lachance, O. P.» 
apie istorinio materializmo .prin
cipus, O. Halecki apie proleta
riato diktatuūrą Rusijoje, Th. 
Romer — sovietinio režimo veik
la Lenkijoje, R. Choulguine 
apie militarinį užėmimą Ukrai
noje, A. Kolnai nušvietė religi-

Pranciškonu Ordinas, norė
damas pagilinti šventraščio pro
fesorių pasirengimą, steigia Je
ruzalėje Biblinį Institutą, kurį 
lankys tėvai pranciškonai bai
gę Romoje Šv. Antano univer
siteto biblinį skyrių ir gavę teo
logijos doktoratą. Naujojo Bib- 
linio Instituto rektorius T- BaldL-

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Apsvarstyta Vasario 16 minė- 
' jimo programa ir sudarytas KL 
B-nės Toronto apylinkės laiki
nojo komiteto 9 nariu prezidiu-

vą iš siu organizacijų: Liet 
Skautu Tuntas, KLTarybos To
ronto sk., LAS Toronto sk., SLA 
Toronto kuopa, KLS Toronto sk.,

ronto kuopa, "Verslas", Kana
dos Liet Kat Kultūros D-ja ir 
Evang.-reformatu D-ja.

PARAPIJOS KOMITETAS

Sausio 29 d., sekmadienį, pa
rapijos salėje įvyko parapijos 
susirinkimas. Pagal pereitame 
susirinkime išrinktosios komisi
jos pateiktą projektą susitarus 
dėl parapijos komiteto veiklos 
srities bei kompetencijos, pu
siau slaptu balsavimu buvo iš
rinktas šiems metams parapijos 
komitetas: A. Margis, J. Krali-

A. Bojarinas. Kandidatais liko 
Pr. Motiejūnas ir J. Kuprevičius.

VYRŲ CHORAS
Lietuviška daina neužgęsta 

išeivijoje. Ji skamba tarpe sa
vųjų, randa atgarsio ir svetim
taučiu širdyse.

Prieš keletą mėnesiu susitve
ręs Toronto Lietuviu Vyru. Cho
ras, vedamas Adolfo Narbuto, 
ima reikštis platesnėje visuo
menėje. Pę keleto pasirodymu 
kanadiečiu sambūriuose ir ra
diofone, choras gavo visą eilę 
kvietimu dainuoti kanadiečiu 
programose.

Sausio 30 d. choras sutiko ninke panele Regina Jakimavi- 
dainubti "Deer Park Men's Ass" 
koncerte, St Clair Ave. gimna
zijos patalpose. Tos draugijos 
tikslas paremti D. Britaniją 
maistu. Programoje: Lietuviu vy 
ru choras, anglu solo dainos, 
monologas ir magiškos gudry
bės.

Vasario 6 d. choras dalyvau- ■ 
ja "Foresthill Village Commu-! 
nity" klubo koncerte, New Eg- 
linton, highschool. Programoje: 
Lietuviu vyru choras, žydu cho- 
ras, danu ir lenku šokėju gru
pės.

Neseniai lietuviu vyru choras 
gavo kvietimą dalyvauti Toron
to dainų šventėje, kuri įvyks šį 
pavasarį. Šiai dainų šentei jau 
dabar intensyviai ruošiamas 
turtingas repertuaras.

Choras taip pat ruošiasi Va
sario 16 d. minėjimui. Vasario 
11 d. choras vyksta į Delhi, 
Ont, į Tillsonburgo Lietuviu 
Ūkininku Klubo rengiamą Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą, kur daugumas senųjų lie
tuviu kanadiečiu seniai begir
dėjo didesnio vieneto lietuviš
ku dainų.

Vasario 18 cLvyru choras da
lyvaus Toronto lietuviu rengia
mame Vasario 16 d. minėjime 
su atatinkamu dainų repertuaru

"Tegul skamba mūsų dainos 
po šalis plaučiausias". Daina 
atgaivina, daina jungia, suriša 
visus į pasaulį išklydusius, dai
nose žydi mūsų Brangioji Tė
vynė, daina garsinamas Lietu
vos vardas. —Bk.

čiūte. Šios poros vestuvių puo
ta įvyko parapijos salėje, da
lyvaujant gausiam būriui jau
nųjų giminiu, idėjos draugu ir

Apsivogė lietuvė
Kaip praneša dienraštis "The 

Telegram", šiomis dienomis To- 
i ronte buvo teisiama 22 metu 
’ dypukė Slava J. už vagystę. lai 
gręsė deportacija Europon, ta
čiau pasigailėta.

JUMRO KARALIAI

suteikia didelio muzikinio ma
lonumo, daugybę juoko ir aša-

Rodoma:

St Catharines — Vasario 3 d. 
penktadienį — 148 Niagara, 

Dom Zwiazku P.

New Toronto — vasario 5 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų, — 
175 — 7th St, Dom Zwiqzku P.

West Toronto — vasario 5 d., 
sekmadienį, 8 vai. vakare, 28 

Heintzman St

Hamilton — tik vieną kartą 
— vasario 6 d., pirmadienį — 

644 Barton E.

Nauja moneta

Kanados federalinis iždo de
partamentas paskelbė konkur
są naujos 5 centu monetos pro
jektui. Skiriamos 5 premijos: 
$1000 ir keturios po $260. Mo
neta bus nikelinė, kurio Kana
da turi 90% viso pasaulio re
zervu. Moneta išleidžiama 200 
metu jubilejui, tad turi turėti 
datas 1751
turi būti žodžiai: "Canada" ir 
"5 cents". Projekte turi būti Ka
nadai charakterigu bruožu.

1951. Be to, joje

Pastaruju dienu oras Kana
doje krečia didžiausius šposus, 
pridarydamas nustoliu ir suda
rydamas pavoju gyvybei. Va
karinėse provincijose vyrauja 
šalčiai ir pūgos. Britu Kolumbi
joje, netoli Vaucouverio, sausio 
23 d., kalnuose, pūga išjudino 
sniegyną, kuris griūdamas 
įvertė į ežerą dalį traukinio. Už
mušti du geležinkeliečiai. Pū
gos privertė sniego net iki še
šių coliu. Šitoje šiltoje provinci
joje tai retenybė.

Iš Calgary, Albertoje, prane
šama kad dėl sniego pūgų yraVL JAVA

Kaip žinome, Nevrfoundlan-1 ^^05 net 7
das, dešimtoji Kanados provin
cija, prisijungė prie dominijos 
tik pernai. Iki to laiko ji buvo 
Britu Imperijos tiesioginė dalis. 
Prisijungimas pernai buvo nu
balsuotas su palyginamai ne- 
perdidele balsu persvara. Šie
met padėtis pasikeitė. New
foundland© provincijos premje
ras Smalwood neseniai vieno
je savo viešoje kalboje pareiš-

Kanados unijoje balsuotu net 
99% gyventoju.

Lietuvio berniuko nelaimė

LAS SUSIRINKIMAS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyrius vasario mėn. 5 
d. 14 vai. 229 College St salėje, 
prie Spadina, šaukia visuotinį

lyvavimas būtinas. Prijaučian-

sekmadienius,—3 vaL po pietų.

AUKOS 'T. ŽIBURIAMS'

Toronto lietuviu vyru choro smagus 
t UŽGAVĖNIŲ KONCERTINIS BALIUS

įvyks š.m. vasario mėn. 21 d. 8 vai. vak. United Church 
salėje (Bathurst ir Lenox gatvių kampas).

Dainos, užkandžiai, gėrimai ir šokiai. Gros lenku kapela. 
Įėjimas su pakvietimais. TLV Choras.

Hamiltone, Ont, sausio 23 d. 
ketvertu metu lietuvį berniuką 
Vytą Ratenspergerį pasikvietė 
pas save kaimynu berniukas 
12 metu. Po kurio laiko didysis 
nusivedė mažąjį į savo namo 
rūsį ir čia pradėjo kankinti žiau
riu būdu — pririšęs prie stulpo 
mušė kumščiu ir botagu, o pas
kui degino įkaitinta geležimi.

anglių kasyklos. Reto didumo 
sniego pūgos pranešamos ir iš 
Saskatchewan©.

Vėtra praūžė ir per rytines 
provincijas, tik čia ji buvo dau
giausia su lietumi. Sausio 24 
d. Ontario ežeras pergyveno 
vieną iš didžiausiu savo audru. 
Netoli Hamiltono ežero bangos 
nuplovė vieną vasarnamį, ki
tus 4 paplovė, o iš viso vie
naip ar kitaip nuostoliu pada
rė 54 namams. O Toronte šilta. 
Kaip praneša Meteorologijos 
stotis, sausio 25-toji diena buo 
tokia šilta, kokia ta diena yra 
buvusi tik prieš 109 metus.

Kanadiečiai ir kinas

1948 m. kanadiečiai sumokė
jo už kinu bilietus 96.909.404 
dol. arba kiekvienas po 6,50 
dol. Iš tos sumos kinu savinin
kai sumokėjo įvairiu mokesčiu 
13.626.000 dol.

mas grąžino mušeikai sąmonę.

Vengrijoje J. Em. Kardinolo 
Mindszenty suėmimu. Apie mo
kyklų reformą Rumunijoje, Bul
garijoje, Albanijoje skaitė pa
skaitą buvęs Rumunijos atsto
vas prie Šv. Sosto, N. Timiras.

Ramunas, kuris sausio 17 buvo 
skaitęs paskaitą apie lietuviu 
kalbą ir baltiečiu kultūrą Mont
realio universitete, šiandien 
puikiai nušvietė, kaip yra naiki
namos tautos Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

V. Beneš kalbėjo apie Čeko
slovakijos ekonomijos sužlug
dymą, o K. Simitch apie Tito 
dviprasmišką opoziciją. Paga
liau kinietis J. Ho Fang Ly, nu
rodė koks senovės papročiu pa
keitimas tapo įvykdytas Kini
joje.

buvo surengtas pagerbti Veng
rijos kankinį J. Emin. Kardino
lą Mindszenty.

dino profesorius, kuriu tarpe fi
gūruoja ir lietuvio pranciško
no vardas: T. Klemensas Žala- 
lis, kuris šiuo metu dėsto Šv. 
Raštą Montrealyje, yra kviečia-

ciškoniškame universitete Pa
lestinoje.

PADĖKA

Visiems padėjusioms šam 
sausio mėn. 8 d. Montrealio lie
tuviu vaikučiams eglutę su
rengti: panelei A. Stravinskai- 
tei už žavingas dainas; p. Pie
šinei su kapela, linksminu
siems gražia muzika; ponioms 
Kižienei ir Grigelienei, paruo- 
šusioms vaikučius meninei pro
gramai atlikti, Nekalto Prasidė
jimo mergaičių d-jai — už sal
dainius. Ir visiems prisidėju- 
siems prie eglutės rengimo bei 
puošimo.

Paremkime klierikus

MERGAIČIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 25 d., parapijos salėje 

įvyko KLKMS Toronto skyriaus 
mergaičių sekcijos susirinkimas 
Kun. Dr. Gutauskas skaitė pas
kaitą "Mergaitės religinio gy
venimo psichologija". Dalyva
vusios parodė daug susidomė
jimo, pareikšdamos norą, pana
šiu paskaitų išgirsti ir daugiau.

MERGUŽĖLĖS I I
Rimtas, 35 metu, nevedęs, su 

gera profesija, naujai atvykęs 
asmuo, tikslu sukurti lietuvišką 
šeimą, norėtu susipažinti su to
kia pat, nesenesne kaip 35 me
tu, mergina arba našlė. Išsila
vinimas būtu nesvardu. Suinte
resuotą prašo parašyti^ o jei ga
lima, pridėti ir nuotrauką. Ad
resas: Kostas Pranckctitis, 24% 
Ten Eyck St, Brooklyn 6, New 
York, USA.

1. Prof. Pr. Padalskis,
Detroit, Mich. $ 11.00

2. Br. U., Toronto, Ont. 10.00
Aukojo

sakyti motinai. Dabar žiaurusis 
vaikas policijos sulaikyta^ ir 
bus teisiamas jaunimo teismo. 
"Hamilton Spectator" sausip 24 
d. laidoje įdėjo nukentėjusio 
mažojo Vytuko nuotrauką.

10.00

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

Mes suteikiame Jums
TEISIME IR KALBINE PAGALBI

Jusu sutarčių ir kitu dokumentu sudarymas, prašymu su-

2. Br. Pakštas, 
Picle Crow, Ont

! 3. T. Vilbikcdtis, 
Pickle Crow, Ont

4. Kun. P. Vasiliauskas, 
Newtown, Pa.

5. J. Andrius, Melrose, M.
6. V. Borisas, Vancouver,
7. B. Borisas, Vancouver
8. J. Urbonas, Vancouver,

Visiems laikraščio rėmėjams
nuoširdžiai dėkojame.

2.00

2.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Nedarbas auga

Augančio nedarbo problema 
bus vienu iš svarbiausiu die- 

z • r.otvarkės punktu Kanados par
lamento sesijoje, kuri prasidės 
vasario 16 dieną.

Pagal Darbo Įstaigoje turi
mus davinius, šiuo metu bedar
biu skaičius Kanadoje yra apie 
300.000, bet šis skaičius vis au-

vo mėn. pradžioje gali pasiekti 
400.000.

anglu, prancūzu, vokiečiu bei kt kalbomis. Atstovavimas

dydžio trakais

JONAS INDRIŪNAS

Daugiausia nedarbo paliesta 
yra Britu Kolumbijos provinci
ja. Šalia 440.0000 dirbančiųjų, 
čia yra 42.000 bedarbiu, vadi
nasi, 9,1%.

— Kanados ž. ūkio ministe- 
ris Gardiner pranešė, kad šiais 
metais i Angliją susitarta išvež
ti 60 mil. svaru bekono po 29 
c. už svarą. Ši kaina yra 7 cen
tais žemesne kaip buvo gauna
ma 1949 m., kada i Angliją 
buvo sutarta pristatyti 160 mil, 
svaru bekono, bet parduota tik 

100 mil. svaru. Sutarties negali
ma buvę išpildyti del didesnio 
bekono sunaudojimo pačioje 
Kanadoje ir nepakankamo 
kiaulių auginimo padidėjimo.

— Kanados vyriausybe bu
vo garantavus sūrio gamyk
loms po 30 c. už svarą sūrio. 
Tuo tarpu sandeliuose atsirado 
19 mil. sv. sūrio atsargu. Del 
to nuo gruodžio 31 d. vyriausy
be sustabdė suriu gamintojams 
mokamą subsidiją. Manoma, 
kad sūrio kainos Kanadoje kris, 

' nes Anglija siūlo labai žemas 
kainas.

—Kanada ir JAV sudarė 
naują orinio susisiekimo sutar
ti, pagal kurią JAV savo oro 
linijų Kanadoje nebeples, kaip

Lietuviu Šv. Kazimiero kolegi
joje Romoje, Italijoje, mokosi 
keli desėtkai kunigu ir klieriku. 
Kunigams mokintis padeda 
Amerikos kunigai pasiųsdami 
šv. Mišių intencijų. Bet klierikai 
gali eiti mokslus tik geru žmo
nių parama. Tu klieriku vardu 
šiuomi kreipiuosi į gailestingus 

■ lietuvius prašydamas pagal
bos. Kiekvienam klierikui reikia 
bent 300 doleriu metams Ro
moje gyventi ir mokytis. Niekas 
jiems nepadės, tik mes ameri
kiečiai lietuviai. Kas gali tepa
siima po vieną klieriką išleisti 
mokslus arba ir mažesne auka 
padėti. Štai šešių klieriku var
dai, gimimo metai ir kilimo vie
ta:

1. Čekinskas Kajetonas - Ju-

tės dar du su pusė metu.
3. Olšauskas Algirdas, gim.

kunigystės dar du ir pusė metu.
4. Šeškevičius Juozas, gimęs 

1921. XI. 18, Višakio Rūdoje,

gystės dar keturi mėtau
5. Smilgevičius Zenonas, gi

męs 1926. VI. 28, Luknėnu km., 
Telšių apskr. Iki kunigystės jo 
išlaikymas dar kaštuos 150 dol-

1926. VI. 3, Kaziu Rūdoje, Ma-

tės jo išlaikymas dar kaštuos 
150 doleriu.

Prašau geradariu aukas sius
ti Liet Kataliku Akcijos Fondo 
iždininkui: Kun. Ig. AlbavičiuL

mieste- Dabar yra 3-me Filo* s>1515 So. 50 Ave., Cicero 50/HL 
sofijos kurse. Iki kunigystės 
šventinimu dar keturi metai.

2. Pupšys Adomas, gim. 1926.
VIII. 28, Pauškiu km., Rietavo

Liet Kataliku Akcijos Fondo 
Pirmininkas.

Bankietas ir šokiai*  Winnipege
Š.m. vasario mėn. 11 dieną 8 vai. vakaro Lietuviu klubo pa
talpose — Manitoba Ave. 240 — Organizacinis Komitetas 
Vasario 16-tajai paminėti ruošia

BANKIETĄ ir ŠOKIUS

Puikūs sumuštiniai, gaivus alutis ir jauki nuotaika garan
tuojama. Gautas pelnas skiriamas džiovininkams lietu

viams tremtiniams Vokietijoje paremti.

■ 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-

Laimingiausioje padėty šiuo 
atžvilgiu yra Ontario provinci-238% Bathurst St., teL WA 9742 

Užsakymai (orderiai) priimami
nuo 5-7 vai. po pietų. | ir tik 64.000 bedarbiu, ty. 3,5%.

t j

sutartyje. Kanados oro bendro
ves gales taip pat palaikyti su- 

irsisiekimą tarp Montrealio 
New Yorko.

joje yra laiškas.

tybes, palikimu, pajamų mokesčiu Ir kiti reikalai. Atlie
kami patvirtinti vertimai.


