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Nepriklausomybės šventoje lietuvis taria lietuviui:
LIETUVIAI ištvermės, pasitikėjimo r ryžto, o džiaugsminga apžvalga

Vasario 16-toji — Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo — 
diena yra visiems mums tauti
nės dvasios pakilimo diena 
Šią dieną visi mes ir tie, kurie 
prieš dešimtis metų yra Lie- 

kia graži ir miela ji buvo savo
sios laisvės dienomis, ir tie-, 
kurie Lietuvą pažįsta jau tik iš 
savo tėvų, ir tie, kurie, kad iš
vengtų vergo mirties, pasirinko 
Vakarų Europos griuvėsius, Ka
nados miškus, Jungtinių Valsty
bių fabrikus, Kolumbijos, Vene- 
zuelos, Brazilijos, Argentinos, 
Australijos, Naujosios Zelandi
jos naujakiurių vargą, ir tie mū- 
sū kraujo broliai, kurie siekia 
savo tėviškes įglausti į išlais
vintosios Lietuvos sienas, — vi
si mes Vasario 16-tąją dieną 
stipriau pasijuntame tarpusavy 
broliai, tos pačios motinos vai
kai.

, ,^qkįKnzdi didžiąją mūsų-tautgs 
laimėjimų dieną svenčianį, tu
ri būti mumyse nuolat gyva. Ji 
mus juo tvirčiau turi surišti tar
pusavy dabar, kai ten, Tėvynė
je, "dieną naktį nenutyla šiur
pi kapų, kalėjimų kančių rau
da", kai ten, Baltijos pajūryje, 
su pragarišku įnirtimu siekia
ma išnaikinti senoji tauta, iš
sklaidyti, kad neliktų lietuvio 
prie lietuvio. Šiandieną tautinei 
brolybei mes esame įpareigoti 
mūsų tautos šventosios rezis
tencijos ir tūkstančių nežinomų
jų didvyrių aukos. Tik gyva ir 
veikli mūsų tautinė brolybė ga
li padaryti mus vertus klajūno 
lazdą parnešti į išlaisvintą Lie
tuvą.

Išlaisvintoji Lietuva! Atviru 
žvilgsniu stebėdami šiurpų že
mės kamuolio žaidimą, mes re
gime nepriklasomosios Lietu

vos prisikėlimą ir tikime mūsų 
grįžimu. Mes žinome, kad Lie
tuvos ateitį lemia pasaulio su
sidūrimas ir mūsų pačių pa
stangos. Todėl, apveikę sun
kias. įsikūrimo ir asmeninio gy-

Tremtinių gyvenime įjungi
mo į vokišką ūkį baubas pa
žįstamas jau nuo 1946 m. skry
ningų. Kas tada ar vėliau bu
vo išskirtas iš UNRRA ar IRO 
globojamųjųų tarpo, — buvo 
sakoma — įjungiamas į vokiš
kąjį ūkį. Buvo kalbama apie 
įjungimą į ūkį, atseit, kad tie 
žmonės misti turi iš vokiškųjų 
šaltinių. Apie jų juridinę padėtį 
vokiškoje ir pasaulio visuome
nėje niekas nekalbėjo. Tokia 
pat padėtis yra ir dabar. IRO 
baigiant savo veiklą šių metų 
birželio 30 d., numatoma, kad 
gana daug tremtinių liks dar 
neįkurdintų, tad vėl kalbama 
apie jų "įjungimą į vokiečių 
ūkį". Kadangi šito negalima pa
daryti per vieną dieną, tai jau 
dabar IRO pradeda dalį savo 
išlaikomųjų stovyklų likviduo
ti, o jų gyventojus pradeda tvar- 

venimo sąlygas, suveržkime 
tvirčiau tarpusavio ryšius. Mū
sų nedraugų pastangos mūsų 
tautą nuo žemės veido nušluoti 
tebus sutiktos galingo visų pa
saulio lietuvių pasiryžimo: Lie
tuvių Tauta mumyse gyva bus 
per amžius. Ir mes^nors per vi
są žemės rutulį išblaškyti; bet 
tautinės brolybės ryšiais į vie
ningą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę susijungę, sudarysi
me neįveikiamą lietuvybės tvir
tovę ir mūsų šauksmas dėl oku
panto Lietuvoje vykdomo mūsų 
brolių žudymo turės pasiekti 
galingųjų sąžines ir privers juos 
pakelti pagalbos ranką teisin
gumo, žmoniškumo ir savisau
gos idealų vardan.

Į Lietuvos priešų prasimany
mus apie lietuvius teatsako 
mūsų kiekvieno pareigingas 
darbas, paliudydamas, kokie 
garbingi ir taurūs yra Lietuvių 
Tautos vaikai, teatsako mūsų 

tautos kūrybinį genijų.
Trisdešimt antrąsias Lietuvos 

Nepriklausomybės metines 
švenčiame mūsų tautos genoci
do ženkle. Tačiau ir pro šitą 
baisų mūsų tautos naikinimo 
vyksmą prasiveržia nepalauž
tas tautas noras ir pasiryžimas 
gyventi. Todėl su viltimi žvel
giam ateitim

Vyriausiasis Lietuvos Išlais- 
viniino Komitetas, pastatytas 
Lietuvos išlaisvinimo veiklai 
vadovauti ir Lietuvių Tautai 
nuo sunaikinimo ginti, šią iš
kilmingą Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną sveikina visus pa
saulio lietuvius, kviesdamas 
tvirčiau suglausti savo eiles, su
jungti savo pastangas ir sude
rinti savo žygius, kad mūsų pa
siryžimai taptų galinga priemo
ne bendram siekimui — 
Prikelti Lietuvą mūsų!

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Tremtyje, 1950 metų 
Vasario 16-tąją dieną.

Tremtiniai įjungiami į vokiškąjį ūkį
j kyti pagal numatytąjį planą. 
Pirmieji šitie žygiai parodo, 
kaip tai bus vykdoma ir ateity
je. Viena iš pirmųjų IRO likvi
duojamųjų stovyklų yra Hes- 
sene esanti Arolsen darbo sto
vykla — Labour Camp. Jos gy
ventojai mišrūs, bet daugumą 
sudaro lenkai, dalies jų šeimos 
gyvena kitur.

Atėjus žiniai apie stovyklos 
likvidavimą, buvo sušauktas 
gyventojų susirinkimas. Padė
tį aiškino IRO pareigūnas Ro
gers. Pasak jo stovyklos gy
ventojai pervedami į DP II pa-j sikelti Į kitas stovyklas. Bet pa
dėtį. Jiems paliekama teisė emi
gruoti, bet jie "įjungiami Į vo
kišką ūkį". Iš jų atimamos DP 
kortelės, vietoj kurių duodamos 
vokiškos "Kennkarte*. Daugu
mas jų galėsią likti gyventi se-

taip pat dirbti ITS, ty. IRO iš

laisvės diena greit vėl išauš

Ruošia perversmą Berlyne

Karin. Juozapavičiaus žuvimas

Berlynas. — Kuomet prieš ku
rį laiką Vakarų Vokietijos Fe
deralinės Respublikos opozici
jos vadas Kurt Schumacher pa
skelbė turįs tikrų žinių, jog dar 
šiais metais, gegužės 28 d, So
vietų okupacinės Vokietijos zo
nos jaunimas žada padaryti 
maršą į Vakariečių valdomą 
Berlyno dalį ir jį užimti, Vaka
riečiai, esą, tik pasijuokę iš to
kio plano...

Deja, šiomis dienoms galuti
nai paaiškėjo, jog nejuokais to
kiam žygiui raudonieji ruošia
si. Tai rodo pakliuvę į Vakarie
čių rankas oficialūs dokumen
tai. Laukiant nustatytos datos, 
užaliarmuotas budėti ne tik jau- 

laikomame dingusių paieško
jimo biure, kuris ten veikia. Iš 
dirbančiųjų algos IRO perimda
vo po 66 markes už duodamą 
išlaikymą. Nuo vasario 1 d. ši
tų išskaitymų nebebūsią, nes 
tremtiniai patys maitinsis, o 
terip pat apsimokės už butą, ku
rą, šviesą, vandenį ir kt "Įjung
tieji į vokiečių ūkį" gedėsią nau
dotis visa vokiškųjų institucijų 
globa lygiai su vokiečiais.

Kadangi kitos stovyklos tuo 
tarpu dar .lieka, tai arolsenie- 
čiai susirūpino ar negedėtų per- 

sirodo tai negalima. Stovykla 
paskelbta uždaryta — negali
ma nei į ją atsikraustyti, nei iš 
jos išvykti. Kai gyventojai pa
stebėjo, kad kaikurių šeimos gy
veną kitose stovyklose. IRO ats
tovas pareiškė, kad tokių turįs 
būti teiktas vardinis sąrašas. 

nimas, bet ir raudonoji policija, 
kuri turėsianti "efektyviai pa
remti 500.000 jaunuolių žygį".

Komunistinei policijai įsaky
ta būti pasiruošusiai stoti į kovą 
su vakarinių Berlyno sektorių 
policija. Tokį įsakymą yra pa
sirašęs raudonosios policijos 
šefas Waldemar Schmidt. Įsa
kymas yra išsiuntinėtas visiem 
policijos komendantams. Jo 
nuorašas, deja, pakliuvo ir va
kariečių "žiniai'.

Įsakymas šitaip skamba:
"Baigiantis gegužės mėnesiui, 

visas Rytų Vokietijos jaunimas 
padarys žygį į Berlyną Čia jie 
galės pamatyti ir pažinti, kas 

•yra jų interesų ir jų gerovės

Gyventojai toliau ne be pa
grindo ėmė kelti klausimą, o 
koks gi bus "įįjungtųjų į vokiš
kąjį ūkį" juridinis statusas. Ar 
jie tuo būdu pasidarys Vokieti
jos piliečiais, jei neemigruos? 
Ar teisingai yra verčiama pri
imti asmens dokumentus iš vo
kiečių tuos žmones, kurie tiek 
daug nuo jų buvo kentėję kon
centracijos stovyklose, kalėji
muose ir gyvenime? Kas bus su 
nepajėgiais dirbti? Galiausiai 
susirinkimas reikalavo, kad 
nors būtų įkurta speciali atsto
vybė, kuri galėtų ginti šitų žmo
nių reikalus ir teises net politi-

Artėjant birželio mėnesiui, 

gieru ir daugiau, o tai, beabejo, 
kelia tremtinių tarpe dar dides
nio nerimo negu anksčiau taip 

saugotojai. Amerikietiški tan
kai, kuriuos su tokia isterija mi
ni socialistas Kurt Schumacher, 
nesulaikys veržlaus vokiečių 
jaunimo nuo užsibrėžto žygio 
ir tikslo".

Schmidt tvirtina, jog vakarie
čių policija, komanduojama Jo
hannes Stumm, Berlyne esanti 
"nelegali". Taip pat ji neturinti 
teisės ir jėgos sulaikyti Rytų 
Vokietijos jaunimo nuo šio y- 
gio ir nuo užėmimo viso Ber
lyno.

"Šiandieną jau nėra jokios 
abejonės dėl numatyto žygio ir, 
reikalui esant, kovos dėl Berly
no laimėjimo" — pabrėšiąs 
raudonosios policijos galva 
Schmidt.

"Stumm ir jo policininkai ne
galės sulaikyti nuo užsibrėžto 
tikslo mūsų jaunimo, nes su 
jais bus visas "liaudies fron
tas", prie kurio priklauso ir liau
dies milicija".
Schmidt dar priduria:

"Mes, kaip liaudies policijos 
vyrai, turime pasiruošti kovai, 
kad toji kova užtikrintų visiš
ką saugumą Vokietijos sostinei 
Berlynui*.

Schmldto įsakymas užimti 
Berlyną atviros kovos keliu bu
vo pasirašytas tuomet, kada 
juos pasiekė žinios, jog vaka
riečiams tie jų planai yra žino
mi ir numatoma imtis atitinka
mų žygių sustiprinant Vaka
rų sektoriuose policijos dalinius. 
Šis raudonųjų pasiruošimas jau 
laikomas visiškai viešu reikalu 
ir jo sakymo tekstas buvęs pa
skelbtas netgi sovietinės armi
jos laikraštyje "Taegliche Rund 

schau".

Maskva darosi kaskart įžū
lesnė ir pradeda nebesi

skaityti su Vakarais.

; Sekdami paskutinius politi
nius įvykius aiškiai pastebime, 
kad Maskva pradėjo jau drą-

revoliucijos įgyvendinimo poli
tiką. Stdbtelkime tik ties pa
skutiniais politiniais įvykiai ir 
įsitikinsime:

1. Nebesiskaitydama su va
kariečių protestais, Maskva lyg 
tyčiodamasi iš amerikiečių, vie
ną dieną pašalina'Berlyno blo
kadą, kitą dieną vėl ją sugrą
žina, visai nepabūgdama va
kariečių grasinimų, kad būsian
ti panaudota kontr-blokada.

2. Komunistų partijoms Va
karų valstybėse įsakyta kovoti 
visomis priemonėmis, kad bū
tų sutrukdomas ginklų ir kito
kių karo medžiagų pervežimas 
iš JAV į Europą pagal Šiaurės 
Atlanto sutartis. Prancūzijoje 
komunistų partija tam reikalui 
ertviren kontroliuo
jamas darbininkų unijas, nebe
prisidengdama jokiomis skrais-

■ temis.
3. Maskva visai nekreipia dė

mesio į Prancūzijos protestą, 
pripažindama Indo-Kinijos ko
munisto sukilėlio Ho-Chi-Mink 
sudarytą vyriausybę. Tenka 
paryti išvadas, kad ir ateity 
Maskva pasišaus pripažinti vi
sus sukilėlius kituose kaimyni
niuose Tolimųjų Rytų kraštuo
se, skelbs juos teisėtomis kraš
tų vyriausybėmis.

4. Matome, kaip šaltai komu
nistinė Kinijos vyriausybė pri
ėmė iš Britų savo vyriausybės 
pripažinimą. Iki šio meto Britų 
ambasadorius į Pekingą nepa
kviestas. O Kinijos spauda jau 
pradėjo pulti britus už jų žiau
rias priemones, užgniaužian'

i Hong-Kongo gatvėkarių tarnau
tojų streiką.

5. Maskva užsispyrusiai for
maliai reikalauja iš amerikie
čių išduoti Japonijos imperato
rių Hirohito, kaip karo nusikal
tėlį, vedusį bakteriologinį karą. 
Perorganizuota Japonijos ko
munistų partijos vadovybė ir 
duotos naujos instnikcijos pa- 
griežtintam veikimui. Taigi, 
Maskva, laimėjusi Kinijoje, pa
ėmė naują griežtą liniją tolimes
nėje tiek Europos, tiek Azijos 
politikoje.

Pasaulis nebegali suprasti, 
kodėl taip ilgai Maskvoje užsi
buvo Kinijos komunistų prezi
dentas Mao Tsetungas su savo 
vyriausybės premjeru. Jau 
sklinda gandai, kad deryboms 
nesisekant ir jiems nenusilei- 
džiant, jie abu esą sulaikyti :r 
kad jiems nebūsią leista grįžti.

Maskva ignoruoja Pran
cūzuos protestus.

Ypač krenta į akis visiškas 
nesiskaitymas su Prancūzija. 
Tuoj po to, kai Maskva pripa
žino komunistinę Ho-Čhi-Minn 
vyriausybę Indokinijoje, Pran- 

vietų ambasadorių Bogomolov 

į savo užsienių reikalų minis
teriją. Bogomolov atsakė esąs 
pavargęs ir negalįs atvyktu 
(Pagal tradiciją visi ambasa
doriai tuojau reaguoja į užsie
nio reikalų ministerijos kvieti
mus). Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerija pasiuntė sa
vo protestą raštu. Bogomolov, , 
jį gavęs ir perskaitęs, deda jį į 
tą patį voką ir siunčia atgal mi
nisterijai, panaudodamas net 
motociklistą. Galop kitą dieną 
Bogomolov teikiasi pasirodyti 
ir pačioje ministerijoje. Užsienio 
reikalų ministeriui Schumann 
sergant, jį pavaduodamas, pri
ėmė sveikatos ministeris H. 
Schneiter. H. Schneiter iškil
mingai perskaičius griežtą 

testą dėl minėto Sovietų elge
sio, pabrėžiant, kad tai labai 
blogai atsiliepsią į tolimesnius 
prancūzų-sovietų santykius, Bo
gomolov tik nusišypso ii man
dagiai pasiteirauja apie Schu-

Vakarų Vokietijos Vyriau
sybė |gauna vis daugiau 

laisvės.

Reikia laikyti svarbiu faktu, 
kad Vakarų Vokietijos vyriau- 
sybei jau leista pasiusti savo 
ambasadorius į Vašingtoną^* 
Londoną ir Paryžių. Vašingto
nas jau aprobavo Dr. HSchlan-' 
ge - Schoeningen paskyrimą’ 
Vakarų Vokietijos pasiuntiniu* 
JAV. Vokiečiams gana palan- ' 
kia prasme pasisakė ir grįžęs 
dabar iš JAV vyriausias ameri
kiečių okupacijos viršininkas J. 
J. McCloy. Savo įspūdingoje 
kalboje prieš 1.400 žmonių au
ditoriją Stuttgarte J. McCloy 
pasakė, kad niekas negalįs kal
tinti visų vokiečių už Hitlerio 
nusikaltimus ir niekas negalįs' 
reikalauti, kad jie, mušdamiesi 
į krūtines, kartotų Kanossos 
scenas. "Mes amerikiečiai 
esam pasiruošę vokiečius ne 
tik maitinti ir paremti jų ekono
minį atsistatymą, bet mūsų pa
grindinis tikslas, kad Vokieti
ja sustiprėtų ir politiškai", pa
brėžė toliau McCloy. Vėliau jis 
patiekė amerišiečių aiškų nusi
statymą Vokietijos ateities at
žvilgiu 9 punktų programoje, iš 
kurių labiausiai paminėtinb, 
kad Vokietija turinti politiškai 
įsilieti į laisvąją Europą, kad ji 
lygiai turinti teisę naudotis lais
vos Europos ekonomine para
ma ir kartu lygiai prisiimti vie
nodus įsipareigojimus. Ameri
kiečiai dėsią visas įmanomas 
pastangas ir padėsią siekti 
bendro vokiečių tikslo — su
jungti visą Vokietiją demokra
tiškais ir federaliniais pagrin-

Vokietija vėl gedi atgauti sau 
tikrą poziiją pasaulyje... Mes 
jai padėsime... Tačiau ne
delsdami panaudosime visą 
savo galią prieš tuos, kurie ma
nytų atgaivinti nacizmą Vokie
tijoje", baigė JAV vyriausias
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gyvenimo formų. Beveik kiek
viename mieste ir miestelyje 
supilti savanorių kapai liudija, 
kiek daug geriasuių sūnų yra 
padėję galvas dėl Lietuvos lais
vės.
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Naujai atkurtoji nepriklau
soma Lietuva buvo atko
vota ne tik artojėlio su
brendusia tautine sąmone

tuvio apg 
eiles. Li< 
ir jo kės 
sunaikint 
to net pr 
tuviškojo

į ■-

ją, nesugebėjo Ue- 
1 ir privilioti Į savo 
ds tuojau suprato 
ir planus ateityje 

guvių tautą, ir dėl 
irta nepavyko lie- 
inimo sugaudyti i

Lietuvis ėjo verčiau | kon-

ji daugiau nepakęs. Ji kovos iki 
paskutinio kraujo lašo, bet sa
vo galvos nenulenks po vergi
jos jungu.

Kova yra žūtbūtinė. Ji veda
ma visame žemės rutulyje. Tai 
kova piemenėlio su Galijotu. 
Bet tikėkime, kad laimės pie
menėlis, nes jo pusėje yra tie
sa ir žmonijos laisvė, o kitoje 
pusėje — melas, vergija ir mir-

Lietuvos Tautinis Komitetas 
Europos Sąjūdžio narys

Po karo susikūręs Europinis 
Sąjūdis įgauna vis didesnės 
reikšmės. Europinio Sąjūdžio

Už laisvę dės galvą lietuvis

sija kurti platesnę savai
mingą kultūrą, bet ir pati 
valstybė buvo sukurta vi
sų tautos sluoksnių gero

vei ir laisvei.

Iš garbingosios istorinės Lie
tuvos didybės naujai atsikūru
sioj! nepriklausoma Lietuva be
veik nieko nepaveldėjo. Nors 

. senojoje kunigaikščių ir bajorų 
Lietuvoje ne tik romantikai ran
da puikių temų savo svajonėms 
ir poezijai* bet ir kritiškas rea
listas turi pripažinti čia plačiai 
pasireiškusį lietuviškąjį genijų, 
tačiau naujai atkurtoji Lietuvos 
valstybė jau turėjo remtis vi
sai kitais pagrindais ir kitomis 
aspiracijomis. , Entuziastiškasis 
viduramžių lietuvis karžygys 
savo plačiais užsimojimais su
kuria galingą Lietuvą, tačiau 
nesiremdamas jos plačiaisiais 
sluoksniais ir nedėdamas pa
matėm tautinio elemento, tą 
valstybę ir pražudo. Taip pat ir 
renesanso laikais bajorijos pa
stangomis praturtintas Lietuvos 
kultūrinis gyvenimas atsiku
riančiai Lietuvai teturi tik netie
sioginės reikšmės. Naujai at
kurtoji Lietuvos valstybė yra ne 
tik Lietuvos, bet ir lietuviška.

Naujoji Lietuvos valstybė bu
vo ne ponų, bet liaudies vals-

Bajorai ir kunigaikščiai pa
mažu vis skendo svetimųjų 
įtakų jūrose ir tokiu būdu 
per keletą amžių visai žuvo 
lietuvių tgutaL Tačiau. pa-

iojėlis savo kuklumu ir pa-

amžių tat ko bajorija ne
pajėgė išlaikyti.

Jis išsaugojo ne tik senąją 
gražią lietuvių kalbą, bet ir su
gebėjo sukurti gana aukštą 
liaudies kultūrą, pasireiškusią 
puikiomis mūsų dainomis, są
mojais, tautodailės dirbiniais, 
ir, aukšta morale bei tauriu, 
žmoniškumu. Kuriuo būdu tas 
paprastas lietuvis, eidamas pe
nų dvaruose dar sunkią bau
džiavą, sugebėjo visa tai pada
ryti ir išsaugoti, ypač ryškų 
vaizdą duoda Vaižgantas savo 
"Pragiedrulių" Vaduvų krašte. 
Mistiška gamtos ir savo papro
čių meilė, gilus tikėjimas, ats
parumas svetimosioms įtakoms 
spindi ten iš kiekvieno tų žmo
nių veiksmo. O koks gilus jų 
tarpusavio santykių žmonišku
mas!

Tiesa, šis lietuviškumas daž
nai buvo pasyvaus pobūdžio, 
dar nepereinąs į kovą ir eks
pansiją. Tačiau kartu su bau
džiavos panaikinimu ir su be
kylančiu švietimu; tame gilia- 
lietuviškame liaudies gyveni
me, pradeda rastis ir dinaminio 
elemento. Antanas Strazdas jau 
bando visa savo buitimi pūsti 
prieš vėją ir pranašauja pava
sarėlį. Antanas Baranauskas 
savo "Anykščių Šileliu' ir kita 
poezija protestuoja prieš lietu
vių kalbos ir kultūros niekini
mą, Antanas Vienažindys savo 
elegijomis protestuoja prieš in
divido priespaudą. Vis dau
giau ir daugiau balsų atsiran
da, kol pagaliau naujos epo
chos angoje su pranašo aureo
le pasirodo Dr. Jonas Basanavi
čius su "Aušra".

rankiško lietuvių kelio pio
nierius yra Simonas Dau- 
koiKils.. roman-

žmonė*

mis, drąsiais žygiais ir iš
mintingais darbais. *Jo 
vaizduojamoji praeitis turi 
šviesti dabarčiai ir ateičiai. 
Jis pirmas pasisako prieš 
lenkų kultūros įtaką Lietu
voje ir prieš lenkų ir lietu
vių tautų suliejimą į vieną 
tautą, kaip iki to laiko bu

vo norėta padaryti.
Tačiau šias Daukanto skelb

tąsias idėjas pribrandino pra
bėgęs keliolikos metų laikotar
pis, ir Basanavičius bei kiti 
aušrininkai yra kartu ir bręs
tančio tautinio susipratimo ža
dintojai ir išreiškėjai.

- Tuo metu pasitenkinta tik 
miglotomis svajonėmis apie 
šviesią Lietuvos ateitį ir šiltais 
sentimentais garbingai Lietu
vos praeičiai. Tačiau gana grei
tai šitoji kylančioji- lietuvių są
monė ieško ir konkretesnių vei
kimo būdų. Maironis, kuris do
minavo visam atgimstančios 
Lietuvos laikotarpiui savo mo
kėjimu idėjas paskelbti suges
tyviomis tautinėmis giesmėmis, 
jau visai konkretizuoja siekia
muosius idealus ir kovos bū
dus:

Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.

Įvykdytoji žemės reforma iš 
pagrindų pakeitė žemės nuosa
vybės klausimą. Vietoje lenkiš
kos kultūros išsigimusių dvari
ninkėlių išaugo gausios nauja
kurių sodybos. Lietuvis nauja
kurys nemažiau prisirišo prie 
savo gautosios žemės, kaip se
nasis Lietuvos ūkininkas, kuris 
su savo žeme buvo tiesiog mis
tiškai suaugęs. Nepaprastas 
lietuvio darbštumas, kantrybė 
ir savosios žemės meilė tiesiog 
darė Stebuklus. O ir miestų gy
venimo socialinis klausimas 
ouvo sprendžiamas darbinin
kams visiškai priimtina ir pa
tenkinama prasme.

Taigi ir kultūriniu ir socia
liniu atžvilgiu Lietuvos 
valstybė buvo paprastų 
žmonių demokratinė vals
tybė. Bolševikai skelbėsi 
atėję "liaudies išlaisvinti 
nuo ponų". Kiekvieno lie
tuvio ausyse tai skambėjo 

labai juokingai.
Įkyraus melo propaganda 

laisvę pamėgusio lietuvio šir
dyje kėlė audrą ir pasiryžimą 
kovoti. Atsakymas į bolševikų 
"išlaisvinimą" buvo visuotinis 
visų lietuviškų sluoksniuų suki
limas prieš okupantą 1941 me
tų birželio mėnesio paskutinė
mis dienomis.

rė kankinio mirtimi. bet sa
vo tautos laisvės ir žmoniš
kumo idealų neatsižadėjo.
Pagaliau atėjo pats žiauriau

sias lietuvių tautos istorijos lai
kotarpis — antroji bolševikų 
okupacija. Tūkstančiai lietuvių 
išsiblaškė po visą pasaulį, o li
kusieji kovoja žūtbūtinę kovą 
su galingu ir lietuvių tautą pa
siryžusiu išnaikinti okupantu.

Gražios savanorių sodybos 
šiandien pavirto pelenais 
ir griuvėsiais. Iš lietuvio 
atimta jo mylima žemė. Jis 
padarytas elgeta, nuskurė- 
liu. Ištisi Lietuvos plotai 
dirvonuoja. Tėvynės lau
kais upeliais teka nekaltu 
lietuvių kraujas. Sibiro ir 
Kazachstano dykumose 
barstomi lietuvių kaulca. 
Naikinama- tauta palikta 
be pagalbos savo pačios 

likimui.
Tačiau kovos ginklo ir šioje 

fazėje lietuvis iš rankų nepa
deda ir nepadės. Lietuvių išga
mų būrelis labai nedidelis. Vi
sa' tauta yra vieninga. Vergijos

Herojinė lietuvių tautos kova 
turi atverti akis pasauliui, kuris 
iki šiol dar nėra praregėjęs ir 
iki šiol dar netiki gyviesiems 
liudininkams. Ypač mūsų, lais
vuosiuose kraštuose atsidūru
sių lietuvių, yra šventa pareiga 
ne tik visomis jėgomis įsijung
ti į visos mūsų tautos laisvės 
kovą, bet ir vis dar netikinčiam 
pasauliui atidaryti akis ir gy
vais faktais parodyti, kokia 
žmonijos tragedija vykdoma 
anapus nuleistos geležinės už
dangos.

1 autos šventes proga mes p 
sakome visam pasauliui: mū
sų, tiesa, nedaug, ir mus inten
syviai naikina galingo priešo 
įnirtimas, bet vis dėlto mes bū
sime galingesni už melo ir ver
gijos galybę; visų mūsų nesu
naikins, o kol mūsų bus pasau
lyje, mes kartu su kitų tautu 
gyvaisiais liudininkais skelbsi
me tiesą ir tikrai sulauksime 
laikų, kada gerosios pasaulio 
jėgos sukils ir nuo žemės pavir
šiaus nušluos kruvinąjį siaubą.

Pr. Naujokaitis.

Sovietai “legalumo” gynėjai
JTO sovietai pakeitė tezę Ki- , vienas iš penkių didžiųjų. Iš- 

nijos dalyvavimo klausimu, tikrųjų, jei būtų pripažinta, kad 
Kai jiems nepasisekė savo de-L Kinija neatstovaujama, iš char-

Ida keltis ir iš praeities stip
rybės semtis, bet ir tiesia 
visai konkrečius realaus 
Lietuvos gyvenimo kelius.
Visa, jau gana gausi, to lai

kotarpio mūsų literatūra pirmo
je eilėje tarnauja tautos sąmo
nei žadinti ir ateities gyveni
mo gairėms tiesti. Ir tokia rea
listė, kaip Žemaity net tam
siais kaimo gyvenimo paveiks
lais tiesiog šaukte šaukia: švie
sos, žmoniškumo, tautinio są
moningumo! Tai yra vienas 
gražiausių mūsų tautos istori
jos laikotarpių. Plunksna ir kny
ga pasidaro pats didžiausias 
ginklas dėl tautos laisvės. Tai 
herojinis laikotarpis, — laisvės 
kovotojų krauju vilgoma Lietu
vos žemė, o jų kaulais nubars- 
tomi Sibiro laukai.

Tas- laisvės kovų etapas ap
vainikuojamas spaudos ir kai 
kurių kitų žmogaus laisvių grą
žinimu lietuvių tautai. Bet ko
vos entuziazmas dėl to neat- 
slūgsta, bet tik dar labiau išsi
plečia: ne tik į platumas, bet ii 
į gelmes. Kūrybos kelyje mė
ginama leistis į tautinės kultū
ros gelmes ir visai tvirtai grįsti 
savaimingo kultūrinio tautos 
gyvenimo kelią. Ir šios pastan
gos prasiveržia ne tik bandy
mais, ' bet ir tokiais dideliais 
kūrybos laimėjimais, kaip Čiur
lionio, V. Krėvės ir kt. kūriniais.

Pirmojo\ Pasaulinio karo 
audros rado lietuvių tautą 
Jau pilnai subrendusią sa-

politin. gyvenimui. Tačiau 
ir dabar Jai niekas laisvės 

į rankas neįteikė.

Daugybė priešų stengėsi jos 
pastangas užgniaužti. Atėjo lai
kas plunksną pakeisti kardu. 
Ir kilo Širvintų, Giedraičių sa
vanoriai — karžygiai, kurie 
narsiai kovojo, o dar drąsiau 
mirė, kad Tėvynė būtų laisva 
ir kad joje galėtų pražysti iš
ryškėję idealai, kurių realiza
vimas jau reikalavo valstybinio

mondtracijomis -priversti pasi
šalinti nacionalistinės Kinijos 
atstovą ir įvesti komunistą, so
vietai ėmė teigti, kad visi JTO 
nutarimai negalioją dėl to, kad 
neįsHeidžicteia „ esanti Kinija, 
faktiškai.- valdančių ko
munistų atstovai. Tai esą prie- 

prieš didžiausią Lietuvos prie-I šinga charted, nes išskiriamas I

tos neišplaukia, kad dėl ku
rio krašto atstovų nedalyvavi
mo nutarimai negaliotų. Kaip 
ilgai šis konfliktas tęsis, sun-

cių Vokietija, kad ir kovojusi
sijoje komunistų Kinijos įsilei
dimą žada pasiūlyti Egiptas ir 
Prancūzija.

pagrindinis kūrėjas ir organi
zatorius yra Winston Churchill. 
Šio sąjūdžio garbės pirmininkų 
tarpe be W. Chirchill matome 
ir kitus žymiuosius Europos po
litikus — Italijos min. pirminin
ką Alcide de Gasperį, Prancū
zijos socialistų vadą L. Blumą, 
P. H. Spaaką ir kitus. Europinio 
Sąjūdžio tikslas sukurti Jungti
nes Europos Valstybes. Europi
nis Sąjūdis tam turi paruošti ke-

Europinis Sąjūdis reiškiasi 
pęr tarpvyriausybinius ir tarp
tautinius komitetus ir tarybas. Į 
tarpvyriausybinį komitete^ įei
na vyriausybių atstovai, o į 
tarptautinį privatūs asmenys. 
Darbas visur tas pats. Tuo tar
pu dar viskas yra privataus 
pobūdžio, tik į vyriausybinį ko
mitetą gali įeiti tik tie kraštai, 
kurie turi savo vyriausybes, gi 
į tarptautinį komitetą gali būti 
priimti ir tie Europos kraštai, 
kurie šiandien yra okupuoti ir 
vyriausybių funkcijų savo kraš
te negali atlikti.

Praktiškai Europinio Sąjūdžio 
dįcsbas reiškiasi per atskiras 
sekcijas, kurių yra trys — po
litinė, socialinė - ūkinė ir kultū
rinė. Praėjusių metų gruodžio 
mėn. Šveicarijoje įvyko kultū
rinės sekcijos suvažiavimas, 
kuriame stebėtojų teisėmis da
lyvavo ir Lietuvos atstovai. Lie
tuviai įteikė platų memorandu
mą, kuris konferencijos dalyvių 
tarpe rado platų atgarsi, o kon
ferencijos pirmininkas jį keletą 
karių prisiminė savo baigiamo
joj kalboj. Lietuvių memoran
dumas Lietuvai laimėjo daug 
naujų draugų.

Lietuvių tarpe buvo dedama 
pastangų įeiti į Europos tautų 
šeimą, įsijungiant į Europinį

(Mūsų Europos korespondento)
Sąjūdį. Tam buvo sukurtas spe- v 
cialus Europinio Sąjūdžio Lie
tuvos Tautinis Komitetas, ku
riam vadovauja Vaclovas Si
dzikauskas ir prof. Juozas Bra
zaitis. Praėjusiais metais šis ko
mitetas kreipėsi į Europinio Są

jūdžio Vykdomąjį Komitetą, 
prašydamas Europos Sąjūdžio 
Lietuvos Tautinį Komitetą pri
imti Sąjūdžio nariu.

1950 m. sausio pabaigoje iš 
Europinio Sąjūdžio Vykdomo
jo Komiteto Londone gautas 
pranešimas, kad lietuvių pra
šymas yra patenkintas ir Lietu
va yra priimta į Europinį Sąjū
dį. Pranešime Europinio Sąjū
džio Lietuvos Tautinio Komite
to pirmininkui V. Sidzikauskui 
sakoma, kad "Tarptautinis Eu
ropinio Sąjūdžio Vyddomasis 
Komitetas, savo paskutinėje se
sijoje, kuri įvyko 1950 m. sausio 
20 ir 21 dienomis Londone, su
teikė savo pripažinimą Europi
nio Sąjūdžio Lietuvos Tauti- 

*• niam Komitetui. Nutarta duoti 
Jūsų organizacijai vieną vietą 
Europinio Sąjūdžio Tarptautinėj 
Taryboj". Be to, Lietuva, Latvi
ja ir Estija deleguos vieną ben
drą atstovą ir į Vykdomąjį Ko
mitetą. - '

Lietuvos atstovo paskyrimas 
į Tarptautinę Tarybą ir Baltijos 
atstovo paskyrimas į Vykdomą
jį Komitetą bus padarytas šio
mis dienomis. Į Tarptautinę Ta
rybą Lietuvos atstovą paskirs 
Europinio Sąjūdžio Lietuvos 
Tautinis Komitetas, o bendrą - 
atstovą į Vykdomąjį Komitetą 
paskirs lietuvių, latvių ir "estų 
Europinio Sąjūdžio Tautinių 
Komitetų susirinkimas.

Išsikovojimas teisių įeiti į Eu
ropinį Sąjūdį yra didelis ir reikš 
mingas . politinis laimėjimas' 
Lietuvos laisvinimo kovoje.

St. Devenis.

Kremliaus veikla Amerikoje
Jau 1929 m. politbiuras išdir

bo planą savo agentu misijai 
JAV. Šis veikimo planas dide
lis, sudėtingas, nes ir veikimo 
tikslas didžiulis: turtingiausią 
pasaulyje valstybę paruošti 
komunizmo diktatūrai. Jis ne
atsirado sąryšyje su tais metais 
prasidėjusia šiame krašte ūkio 
krize, nes jo vykdymas buvo 
numatytas sekančiais dešimt
mečiais; jo autoriai pramatė to
li ateitin. Dėlto planas buvo 
taip išdirbtas, kad komunisti
nio veikimo vaisiai pasirodys 
ne ryt, bet po eilės metu. Jie 
kris kaip iš gausybės rago, o 
politiškai naivus amerikonas 
dairysis, žvalgysis į visas pu
ses ir niekaip nepamatys to me
džio, kuris duoda tokius raudo
nus vaisius. Stalino pasodin
tas, bet biznio apdumtoms 
akims nematomas medelis iš
bujojo į plačiašakį medį ir tik 
po 14 metu (1943 m.) pradėjo 
duoti derliu. Pirmieji prinokę 
vaisiai pabiro ant Teherano 
stalo. Dar gausiau jie prapliu
po Jaltoj, o Potsdame sėdę prie 
skobnio vyrai jais buvo kaip 
kalnais apversti ir pro juos to
liau nieko neužmatė. Kirto juos, 
kad net ausys lingavo ir džiau
gėsi ju raudonumu, gardžiavo
si skoniu. Tik kai netrukus po 
tu vaišiu aptukę, valgūnai pra
dėjo labai neskaniai atsirūgti, 
iš ju riebiu gerklių ėmė veržtis 
šlykštūs gožai o vidurius pra
dėjo aižyti gumbas, — tik tada 
jie pradėjo raukytis, stenėti ir 
klausinėti kas tai per vaisiai, 
ant kokiu medžiu jie auga?... 
Ir kaž kas jiems pasakė žiau-

rią tiesą: misteriai, sako, jūs ne 
'obuolius raudonus rijote, bet 
milijonu nekaltu žmonių krau
jo ir ašarų ekstraktą...

Raudonosios celės

Paties Stalino įsakymu 
mintemo veikėjams 1929 m. JA 
Valstybių universitetuose ir ka- 
ledžiuose turėjo būti sudarytos 
komunistu celės. Ne fabrikuose, 
bet mokyklose. Kiekvieno di
delio universiteto kiekviename 
fakultete turi būti viena maža 
celė. Ją suformuoja Maskvai at
sidavęs profesorius iš labai pa
rinktu studentu. Kur raudono 
prof, nėra, ten celę užraugia 
pasiustas į atatinkamą mokyk
lą studentas. Celių uždavinys: 
paruošti komunizmo vadu. Tak
tika: nesirodyti viešai, vengti 
bent kokio viešojo veikimo, ne
turėti jokiu ryšių su partija. 
Mat, bijota, kad kam nors par
tiją pakračius, neimtu byrėti 
celės. Tada sugriūtu visas pla
nas. Dar daugiau. 1936 m. įsa
kyta iš partijos nariu išsibrauk-, 
ti gabiausiems, jauniems, daug 
ateičiai žadantiems komunis
tams. Tuo būdu jie buvo apsau
goti nuo viešumos ir galės sau
giau veikti. Tais pačiais me
tais, pav., iš partijos išstojo ir 
p. Roosveltienės asmens sekre
torė. Partija palikta viešai veik
ti tik tam, kad atitraukti saugu
mo organu dėmesį nuo svar
besnių daiktų — nuo celių ir ki
tu nematomu institucijų. Partija

ko-

ne rinktiniams vadeivoms reikš*

Nematomoji armija

Už jos po ta pačia vėliava 
išrikiuota daug galingesnė ne
matoma armija. Tai armija be 
tanku, katiušu ir tačanku, bet 
apginkluota kitais dar pavojin
gesniais ginklais. Tai infiltra
cijos armija, kurios užduotis 
dumti visuomenei akis ir tuo 
būdu "vedžioti už nosies" poli
tikierius. Dėka šios nematomos 
smegenų armijos Jaltoje buvo 
išduota Lenkija ir Mandžiurija 
(raktas į Kiniją), Dumbarton 
Oake palaidotos pavergtu tau
tu teisės, San Franciske Mask
vai duota tris kartus daugiau 
balsu nekaip Washingtonui, 
UNo prezidentu išrinktas tas 
kandidatas, kurio reikalavo 
Kremliaus triguba delegacija; 
iš Vakaru Vokietijos 700 geriau
sių fabrikų atiduota išmontuoti 
rusams, Kinijoje Čang Kaišekui 
neleista sunaikinti komunistų 
armijas, o jis pats buvo verčia
mas sudaryti "koaliciją" su ko
munistais ir dar ilga litanija ki
tu mums gerai žinomu laimėji
mu "taikai pasaulyje išlaikyti". 
Tai tragiškai liūdnas, stačiai 
baisus balansas. O p6 to visa 
— nekaltas ranku nusiplovimas 
tylos sąmokslas prieš genocido 
žudomas tautas.

ju šimtai prikaišiota ir kituose 
departamentuose. Ypač daug 
dėmesio kreipiama į valstybės 
departamentą (užs. r. min-ją). 
Kaledžiu komunistinėse celėse 
užauginti raudonieji veikėjai la
biausiai stengiamasi pasodinti 
j referentu, direktorių asistentu 
ir sekretorių kėdes. Mat šios 
vietos yra reikšmingiausios, jo
se sudaromi veikimo projektai, 
išsprendžiami svarbūs klausi
mai, padaromi nutarimai, o di
rektoriai ar ministerial (valst 
sekretoriai) juos tik pasirašo. 
Aukščiausieji pareigūnai nesi
gilina j atskiras sritis, jie dau
giau tik reprezentuoja, sako 
prakalbas, duoda spaudai pa
sikalbėjimus, o patį darbą dir
ba referentai ir asistentai. Nuo 
ju priklauso ką vyr. šefas pri
ims audiencijoj, kokius raštus 
pasirašys, kokius raportus skai
tys, kieno skundus išklausys 
ar atmes. Šitose tatai referen
tu, asistentu, patarėju, spyriu 
vedėju vietose ir buvo susodinti 
anieji celių vyrai.

do taurumu. Štai dėlko toks 
pav., vos trečią dešimtį persiri- 
tęs vyrukas Hiss jau Jaltos ne
lemtoj konferencijoj yra Roo- 
sevelto politinis (!) patarėjas, o 
dar po 15 mėn. — San Fran- 
ciske UNo generalinis sekreto-

organizacijos kūrimosi mašiną. 
Tai visai nesvarbu, kad jis po 
3 metu bus teisiamas kaip vals
tybės paslapčių išdavikas bol
ševiku agentui Chambersui, 
svarbu, kad jis savo padarė.

Geriausi iš geriausiuiu

Pagrindinis Stalino plano už
davinys yra infiltracija. Tai 
reiškia celėse išmokslintus ko
munizmo apaštalus įstatyti į at- 
sakomingas, reikšmingas tarny
bines vietas. Šis procesas pra-

Celiu auklėtiniai ne tik geri 
komunistai (nors partijai nepri
klauso), bet drauge ir puikiausi 
valdininkai. Jie savo pareigas 
atlieka rūpestingiausiai. Tcd 
labai gražaus takto, malonūs, 
lipšnūs, korektingi, draugiški 
džentelmenai ir nepavaduojami 
tarnautojai. Savo viršininkus 
greit užimponuoja savo dorybė
mis ir įgyja ju pasitikėjimą. 
Dėlto šie puikūs "boysai" grei
tai užkopia karjeros laipteliais

simbolis, bet ji pati niekuo- dėtas 1933 m. Pirmiausia celių į referentu ir asistentu vieteles, 
met nepajėgtų pasiekti žy- auklėtiniai buvo sodinami že- čia jie pradeda stačiai spindė- 

mės ūkio ministerijoje. Vėliau ti savo kvalifikacijomis ir bū
met nepajėgtų pasiekti žy
mesniu laimėjimu.

Stiprios pozicijos

Sugriuvus bičiulystei su Mas
kva, celių auklėtiniams papūtė 
nemalonūs vėjai. Vienas kitas 
buvo išaiškintas ir turėjo savo 
šiltą vietelę pakeisti. Tačiau ju 
dauguma tebesėdi užėmę stip
rias pozicijas. Nematoma ranka 
juos saugo ir gina. Štai klasiš
kas pavyzdys. Prieš kelias, de
šimtis metu Mandžurijos mieste 
Charbine gimė "rusas" Efraim 
Lieberman. Užaugo jis jau so
vietinėje Rusijoje. Vieną dieną 
drg. Lieberman jau išneria 
Washingtone ir vadinasi Mr. 
Michael Lee. Pasirodo, kad jis 
čia baigęs universitetą ir pra
šo pilietybės. Tris kartus jo 
prašymai atmetami, nes "dėl 
savo veiksmu yra nevertas būti 
AV piliečiu". Tačiau mūsų gud-J 
rusis Efraimas nenusimena. Jis 
veda amerikietę ir laimi pilie
tybę. Praslenka meteliai — ir 
Mr. Lee vizitinėj kortelėj užra
šyta: Chief of Far East Brandi 
of Department of Commerce. 
Atseit, mūsiškai tariant preky
bos ministerijos Tolimųjų Rytu 
departamento direktorius. Jo

(Nukelta į 6 psl.)
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Vasario 16 ir “Lietuvos klausimas” anuomet

♦ del'). Sitais dviem paniekos ir 
apmaudo žodžiais išreiškė 
Vyr. Vokiečių Rytų Fronto (Ob- 
osto) štabe savo nusistatymą 
vienas štabistų, kai išgirdo, jog 
Vasario 16-tąją Vilniuje Lietu
vos Taryba paskelbė aktą, ku-

—riame nebebuvo jokių konven- 
- cijų.

Taip, tikrai! Okupanto aki
mis tai buvo "akiplėšiškas" nu
tarimas. Akivaizdoje kietos oku
pacijos, kai rekvizicijų bei py
liavų, įvairių mokesčių ir ark
lių mobilizacijų našta vargino 
ir slėgė kraštą, tarti žodį, kad 
Lietuva skelbiasi nepriklauso
ma ir atsiskiria nuo visų vais-

• tybinių ryšių su kitomis tauto
mis, buvo drąsus žingsnis. Drą
sus jis buvo dar ir todėl, kad 
kaip tik anuo metu, likvidavę 
rytinį (rusų) frontą, vokiečiai vi
sas jėgas permetė į vakarus 
prieš prancūzus - anglus ir ką 
tik pirmuosius dalinius atsiun
tusius amerikiečius. Kovo mėn. 
vokiečiai pradėjo savo didžią
ją pavasario ofenzyvą, kuri per 
plauką ("antroji Mama") neuž
sibaigė anglų ir prancūzų ka
tastrofa. Tai ypač ryškiai iškė
lė Lloyd George savo memoa- 
ruose.

1918 m. vasario 16 d. dar
daugeliui nebuvo aišku.

našiai galvojo prof. H. Lord 
("Poland", 1920), tikėdamas 
kad Lietuva savo gera valia 
"įeis" į naujos Lenkijos ribas. 
Kiti Amerikos delegatai, ku 
riems H. Lordo galvosena at
rodė "very pro Polish", tikėjo, 
kad Rusija dar atsikratys bol
ševizmo. Todėl nebuvo dideli 
šalininkai plačios Lenkijos.

Tiesa, Amerika ginklavosi, 
mobilizavosL siuntė pir
muosius savo transportus. 
Bet povandeniniai vokiečių 
laivai smaugė Angliją ir 
divizija po divizijos riedė
jo iš rytų fronto į vakarus. 
Šitokioje situacijoje lietu- 
vos Tarybos žygis buvo im

ponuojantis.
O vis tik vėliau Ententes 

(prancūzų, anglų, amerikiečių) 
kraštų (ypač JAV) veikliosios 
lietuvių visuomenės dalis savo 
spaudoje ir memoaruose darė 
Lietuvos Tarybai priekaištų. Iš 
dalies net buvo palaikomos Lie
tuvos nepriklausomybės priešų 
paskleistas nusistatymas, būk 
Lietuvos Taryba buvusi okupa
cinės vokiečių valdžios įrankis, 
veikusi jos diriguojama... Esą, 
be reikalo buvę pradėta tartis 
ir derėtis su vokiečiais ...

Norėdami labai trumpai at
sakyti į šitą priekaištą, turime 
žvilgterti, kaip atrodė ano meto 
Lietuvos padėtis tarptautiniu at
žvilgiu. Deja, jau iš karto gali
me pasakyti, kad ji buvo Lie 
tuvos gimstančiam valstybin
gumui gana nepalanki. Iš vie
nos pusės reiškiamas noras iš
saugoti buvusio sąjungininko 
Rusijos (bolševizmas buvo lai
komas labai laikinu daiktu!) 

- vakarines sienas, ar sujungti 
Lietuvą su Lenkija. Iš kitos pu
sės matyti, kad Santarvininkai 
apie Lietuvą beveik nieko tada 
nežinojo, arba veiklios lenkų 
propagandos būdavo gana kla; 
dingai informuojami. Tad En
tentes kraštuose, galima sakyti, 
"Lietuvos klausimo" nebuvo. 
Štai kai kurie faktai iš ameri
kiečių ir prancūzų spaudos.

z Kai tik^AV įstojo į karą (1917. 
IV.), tuoj prie Valst. Departa
mento busimosios taikos konfe
rencijos reikalui buvo sudaryta 
plati mokslininkų komisija. Ji 
pasivadino "Inquiry" ("Tyrinė
jimas"). Jos pirmininkas geog
rafas Isaiah Bowman savo kny
goje "The new World", kurios 
4-tas leid. išėjo 1928 m., kaip ir 
dauguma "Inquiry" narių, Lie
tuvos klausimą jungė su ątsi- 

• statančios Lenkijos likimu. Nors 
jis pripažino, kad Lietuva savo 
kaimynei neturėjo draugiškų

ekspertai manė, kad naudin
giausia atnaujinti uniją. Pagal 
jį pagoniškos lietuvių gentys 
"toliau Kauno negyvenusios". 
Šituo būdu maždaug norėta pa
sakyti, kad į Vilnių lenkų teisės 
siekia seniausių laikų... Pa-

telligence Section") 1919 m. 
pradžioje taikos konferen
cijoje atstovams surašė In
strukciją, kurioje rekomen
davo Lietuvos ir Lenkijos 
uniją: "Lietuva nėra pa
kankamai didelė, kad ga
lėtų atskirai gyventi. Tos 
unijos pageidauja beveik 
visi lenkai, o ir lietuviai, 
ged būt, -su ja sutikti gedės, 
jei unijos nuostatai garan
tuos jiems lygybę tarp jų 
ir Lenkijos valstybės.. 
(R. Lansing: Memoires, 1925 
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Dar ryškiau matyti naujai 
Lietuvai abejingas, arba ir vi
sai priešingas, nusistatymas iš 
prctncūzų spaudos. (TarptcSuti- 
niame forume silpnai tepajė
giančia prisistatyti Lietuva ne
pasitikėta. Vietoje žlungančio 
gero sąjungininko — Rusijos 
— Prancūzija siekė visom jė
gom stiprinti Lenkiją ir jai pri
pažinti tiek, kiek tik ši įstengs 
paimti. Mokslinių studijų cent
re ("Comite d'Etudes"), kurio 
tikslas buvo moksliškai tirti 
Europos situaciją ir ruošti tai
kos konferencijai medžiagą, 
viešpatavo prolenkiškos nuo
taikos. Net toks žymus balta 
kalbų specijalistas, prof. A. 
Meillet rašė, kad tokia maža 
tauta kaip lietuviai "turi būtino 
reikalo grupuotis su kitomis 
gausingesnėmis tautomis" ("Po- 
logne et Lithuanie, 1919).

Štai dalelė tų nuotaikų ir nu- 
sistatyihų, su kuriais susidurda
vo "Lietuvos klausimo" kėlė
jai. Ententėje, kaip matome, to 
klausimo beveik nebuvo. Nie
kur lietuviams nebuvo atviro 
kelio į tarptautinius bei diplo
matinius parketus. Tiesą, veik
liai informavo Lietuvių Infor
macijos Biuras iš Šveicarijos, 
bet jo balso daug kas neišgirs
davo, arba jis būdavo nutildo
mas dar veiklesnės ir sumanes
nės lenkų propagandos.

Šitokioje situacijoje buvo 
suprantama, kodėl Vilniu
je susispietę ano meto pat- 
rijotai lietuviai nutarė pa
sinaudoti vokiečiais, kurie, 
savų interesų vedami, su
tiko kelti "Lietuvos klausi

mą"
Jie, žinoma, norėjo Lietuvą 

surišti konvencijomis ir ją ga
lutinėje sąskaitoje sau pasilai
kyti. Tai buvo aišku iš jų ano 
meto keliolikos knygų ir bro
šiūrų, kur buvo plačiai svars
tomi projektai, ką daryti su iš 
rusų atimtu Pabaltiju. Bet tą no
rą užimti Lietuvą vokiečiai no
rėjo neva gudriai užmaskuoti 
"laisvu apsisprendimu tautos", 
"norinčios susirišti" su jais pini 
gu, karo, muitų ir susisiekimo 
konvencijomis.

Stipriai supramonintai ir 
maisto trūkstančiai Vokietijai 
visada buvo labai reikalinga 
žemės ūkio produktais turtin
ga Lietuva ir jie ieškojo būdų 
Lietuvą pririšti prie Vokietijos. 
Šitą vokiečių "silpnybę" panau
dodami, Vilniaus bei Lietuvos 
patrijotai ir sutiko rinktis į Vil- 
'niaus lietuvių konferenciją 
(1917. IX. 18-23), išrinkti Lietu
vos Tarybą ir tt., nes tai buvo 
anuo metu vienintelis būdas 
kelti "Lietuvos klausimui" ten, 
kur gyveno pati tauta, kur bu
vo jos teritorija.

Čia peršasi tam tikra para
lelė su senąja, didž. kunigaikš
čių laikų, istorija. Lietuvos val
dovai (Jogaila, Vytautas, Švit-

rigaila) ne kartą savo intere
sams panaudojo vokiečių ordi
no "silpnybę' kokiu nors būdu 
laimėti Žemaičius. Genialiau
siai tai įvykdė Vytautas Didy
sis, iš vienos pusės ordinui Že
maičius keturiskart atiduoda
mas, iš kitos pusės, vėliau juos 
amžinai iš ordino atimdamas 
ir penkiems šimtmečiams nu
statydamas pastoviausią Euro
poje sieną su vokiečiais...

Už 500 metų Lietuvos rūpes
čiai su vokiečiais buvo pana
šūs. Lietuvos Taryba, sutikusi 
su tomis konvencijomis, turėjo 
budėti, kad neliktų apgauta. Ir 
kai ji pamatė, jog jos vokie
čiai neįsileidžia į Lietuvos Bras
tos derybas ir, užmiršę apie sa
vo pažadus, težiūri tik savo im
perialistinių siekių, ji paskelbė 
visišką ryšių nutraukimą su bet 
kuria valstybe, visišką lietuvių 
tautos nepriklausomybę.

Šitas aktas, nors sunkioje

okupacijoje 
metu Vakarų 
sakyti, nepast 
vėliau tapo 
istoriniu.

TEVIŠK BURIA!

ir anuo 
, galima 
praėjęs, 

gu ir

ir oficialus 
atstovybės

tautos
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Šis aktas reiškė konkretiza-Į 

vimą tų pastangų ir troškimų, 
kurie telkėsi lietuvių tautoje nuo 
"Aušros"’ laikų, kurie pirmą 
kartą buvo jau gera dalimi pa
sakyti 1905 m. Didž. Vilniaus 
Seime. Tobuliausioje ir iki tol

je formoje jie buvo pareikšti 
1918. II. 16.

Dr. J. Basanavičius, kuris 
tam Lietuvos Tarybos posė
džiui pirmininkavo, savo auto
biografijoje įrašė:

"Tai buvo šeštadienis, 12 vai.
30 min. dieną ..." , ■

Zenonas Ivinskis, Roma.

Sugrįšiu į jus, mieli mano namai
(Lietuvio ūkininko paskutiniejipergyvenimai Tėvynėje)

dų lietuvio ūkininko pasa
kojimą savo skaudžių per
gyvenimų skiriantis su tė
viške vasario 16 d. nume
ryje, nes taip jis pats prašė. 
Spausdiname ne dėl lite
ratūrinių savybių, bet kaip 
dokumentą, rašytą lietuvio 
širdies krauju. Red.

Rodos taip neseniai gyveno
me Lietuvoje: arėme gimtuosius 
laukus, šienavome pievas, o 
įvairių talkų metu kaimynai su
eidavome pas kaimynus, gimi
nės pas gimines. Šventadie
niais pasilinksmindavome, pa
sivaišindavome. Jautėmės tokie 
laimingi ir viskuo patenkinti, 
galėdami purenti protėvių že
melę, į ją berti grūdą ir laukti 
derliaus.

Kilo karas. Bet mums atrodė, 
kad jis baigsis mūsų krašto

Tėvynės laukų keliais...

■
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naudai... Lietuva vėl bus ne- < 
priklausoma. Taip sulaukėme j 
1944 metų. Liepos ir rugpjūčio 
mėnesiai Lietuvoje buvo žavė
tinai gražūs. Visi ūkio darbai 
užgulė kartu. Juos dirbome jau 
karo audrai siaučiant Lietuvo
je. Vienur kitur iškildavo juodi 
dūmai naikindami Lietuvos 
ūkius. Atskrisdavo ir lėktuvai, 
nuo kurių reikėjo slėptis, at
važiuodavo vokiečiai su sunk
vežimiais gaudyti kaimuose 
moterų ir vyrų apkasų kasti. 
Pradėjo jie užplūsti ir mūsų na
mus. Nuo to laiko pajutome, 
kad savo namuose" nebeturime 
jokių teisių. Ir kokios skaudžios 
buvo dienos, kada vokiečių ka
riuomenė ūkyje viską gadino, 
piovė javus pašarui, laužė so
do medelius. Palikę visus laukų 
darbus, turėjome lindėti žemė
je išsikastame bunkeryje. Taip 
leidome pilnas liūdesio ir ne
aiškumų dienas.

Rugpiūčio 30 diena buvo bai
si diena. Vokiečiai mus išvarė 
Iš namų. Buvo įsakyta per va
landą apleisti Ūlą.. Negelbėjo 
jokie prašymai ir ašaros.

Susidėjome į vežimą kas 
mums buvo brangiausia. Dau
giausia pasiėmę maisto, pasi
kinkėme arkliukus, pririšome 
prie vežimo karvę. lįgąsdintos 
avys taip griaudžiai bliovė, to
dėl ir jas nutarėme kartu pa
siimti. Savo namus apleidome 
verkdami. Apie 400 vežimų 
vilkstinę vokiečių žandarmerija 
varė Vokietijos linkui, varinėjo 
šen ir ten. Galop vakare buvo
me’suvaryti į mišką. Pirmąją 
naktelę be namų mus priglaudė 
šiurpūs miškai. Kilo vėjas ir 
pradėjo pilti lietus. Suaugusieji 
sutūpėme po egle, skara .apsi
supome nuo lietaus, o vaiku
čiai, apklostyti kailiniais ir ap
dėti eglių šakomis, miegojo ve
žime. .Taip visą pirmąją nakte
lę be gimtųjų namų praleidome 
po medžiu, nesudėdami akiu. 
Visame miške aidėjo moterų

ašaros, vaikų verksmas, arklių 
prunkštimas, karvių ir avių 
bliovimas. Išaušus rytui mus 
vėl varė link Vokietijos. Važiuo
ti nesiskubinome. Pagaliau nu
tarėme prie progos iš kolonos 
pasitraukti ir nors laikinai prisi
glausti pas savo gimines.. Pas 
juos begyvendami, po kelių 
dienų išgirdome, kad leidžiama 
grįžti į namus. Labai nudžiugo
me. Rugsėjo 4 dieną grįžtame 
namo. Pilnas ūkis vokiečių ka
riuomenės. Mums leido apsi
gyventi tik virtuvėje.

Šiuo kartu savo namuose, su
sispaudę kartu su vokiečiais Iš
gyvenome tik 3 dienas. Vokie
čiai vėl įsakė visiems kaimo

mes antrą kartą buvome išvy
ti iš namų. Šiuo kartu nuvyko
me pas kaimyną, kuris mums 
leido apsigyventi malkinėje. Iš 
čia mes matėme ir savo ūkį. 
Jame šeimininkavo vokiečiai. 
Frontas buvo taip pat visai ar
ti. Pafrontėje jau buvo pavojin
ga gyventi, bet mes vis dar šį 
bei tą dirbome, toks jau lietu
vio ūkininko būdas. Be darbo 
jis sėdėti negali... Pagaliau 
spalio 3 dieną vėl gavome lei
dimą grįžti į namus. Radome 
viską išplėšta, išdraskyta, net 
ir bitės vokiečių išdegintas. Grį-

riuos daiktus. Paslėpėme ir Lie
tuvos Vytį, kuris kabojo sek
lyčioje.

Spalio 8 dieną frontas paju
dėjo. Iš gyventojų buvo atimti 
paskutinieji gyvuliai. Vyrai 
gaudomi kasti apkasų. Besi- = 
slapstančius vokiečiai grąsino 
sušaudyti Aplink kaimyniniai 
kaimai pradėjo degti. Gaisrų, 
viduryje mes likome vieni. Kai
mynai išbėgiojo, o mes dar na
muose. Girdime patrankų svie
dinių sproginėjimus. Baldus is-

Jamaicoj, N
(Specialiai iš Jamaicos, N. Y.)

Jokia kita tautybė, išskyrus 
gal žydus, neturi taip gausiai 
susiorganizavusių savo tarpe 
komunistų, kaip lietuviai. Atva
žiavę iš "tamsios ir juodos' Lie
tuvos senieji ateiviai, dažnai 
eksploatuojami ir negalėdami 
dėl kalbos nemokėjimo pritapti 
prie krašto dvasios, lengvai pa
sidavė gabių komunistinių or
ganizatorių valiai — ypač tie, 
užmiršę tikėjimą ar neapkentę 
"klerikalų" pamokslų. Nežiūrint 
kad lietuviškoji išeivija sukūrė 
galingas organizacijas, stipriai 
sukrėtusias komunistiškąją pa
rapiją, apmulkintieji "Bimbos— 
Mizaros—Pruseikos Co. Incor- 
poruotos Maskvoje" nariai, jau
tėsi drąsiai ir saugiai iki pat 
paskutiniųjų metų. Pavojingą 
priešą jie bematant pajuto 1944 
metų pabėgėliuose — nuo pat 
pirmųjų dienų "pirmaeiviai", 
anksčiau vadinęsi komunistai, 
apsiputoję lojojo tos pačios gim
tinės brolius, seseris tematyda- 
mi savo bizniui galą, jei anie, 
pasiekę Jungtines Valstybes, 
paskleistų tiesą apie jų Kompa
nijos tikruosius tikslus. Ir jie bu
vo teisūs. Juo daugiau antiko
munistinių lietuvių pabėgėlių 
pasiekė šį kraštą, juo daugiau 
narių pradėjo trauktis atatups
ti nuo savo tautos krauju pre
kiaujančių judų. Pasėkoje "pla
čiausiai rytinėse valstijose" 
skaitomas lietuvių dienraštis 
išvirto į trisavaitinį ar penkia- 
savaitinį laikraštį ir teko imtis 
įvairiausių pašalinių biznelių, 
kad kaip nors išsilaikyti, neuž
mirštant žinoma ir Sovietų kon
sulato iždinės adreso.

pikietavo
Tuo tarpu pabėgėliai pasi

reiškia daugiau negu "inkorpo
ruota Maskvoje Kompanija" ti
kėjosi. Pasiūlė Andriulį depor
tuoti ten, iš kur Bimba parsisku
bino, — pasilsėti kurioj -nors 
Sovietinio rojaus sanatorijoj, 
ėmė visoj JAV-bių teritorijoje 
masiškai piketuoti lietuviškas 
komunistines organizacijas.

Praėjusiomis savaitėmis taip 
buvo sukreti pamatai Newarko, 
Los Angeles "pirmeivių", o už- 
praėjusį sekmadienį pikietinin- 
kai apjuosė "Liberty Audito
rium", New Yorko viename gra
žiausių priemiesčių — Jamai- 
coje. Tą dieną turėjo įvykti 
"Laisvės" akcininkų suvažiavi
mas, o po-jo bankietas. Nuo 
9 vai. apie 100 pikiefininkų su 
plakatais pradėjus žygiuoti žą
sele ir ratuku aplink pastatą — 
kai bematant atsiradusi polici
ja, apie 10-15 vyrų, apstojo pa
stato kampus, saugodama nuo 
konfliktų. Iš pat ryto ypač di
delį skaičių -sudarė Amerikos 
lietuviai veteranai, kurie įspūdį 
ypač sustiprino. Dienai įpusė
jus buvo pereita į dvikovas: fo
tografų ir proklamacijų. Komu
nistų pasamdytieji fotografai 
stengėsi užfiksuoti daugumos 
pikietuojančių veidus, kai tuo 
tarpu pikietuotojai padarė be
veik visų įėjusių, o taip pat ir 
priešingų fotografų nuotraukas 
Sėkmingesnė pasirodė pikietuo
tojų pusė, nes būta nemaža at
sitikimų, kai besiruošią eiti vi
dun, pamatę foto aparatus, už
sidengę veidus, spruko atga
lios. DP fotografų tam tikra JAV

prisiųsti išaiškintų nuotraukų

■ i 

negatyvus, ypač komunistinių 
fotografų.
Spauda didesnio dėmesio ne
parodė. Mat, nei langų nebuvo 
išdaužyta, nei kraujo nesima
tė— be to, juk. tai šeimyninis 
reikalas — posteringavo repor
teriai. Gi dvikovą proklamaci
jomis pradėjo pikietuotojai da
lindami visiems įeinantiems lie
tuviams spausdintus lapukus: 
"Pasakyki, Drauge, ar tu ži
nai?" Juose gražiai paaiškinta 
Kompartijos tikslas ir prigulmy- 
bė ir gale siūloma: "Padaryk iš
vadas. Lietuvių visuomenė ta
vęs neatstums, laiku susipratu
sia. Stok į jos eiles ir dirbkime 
visi iš vieno geresniam rytojui 
Lietuvos ir visos žmonijos" ... 
Į tai Kompanija atsakė angliš
ku ""Who is Calling Whom 
"Red"?" Jie buvo brukami pra
eiviams amerikiečiams, aiški
nant, kad šie demonstrantai 
esą naciai, ištreniruoti Hitlerio 
metodais, šaudyti žydus Ir savo 
tautiečius. Kompanija dėl to 
raustanti iš gėdos, kad ji yra 
lietuviškos kilmės. Kompanija 
net užmiršta, kada Lietuva ant
rą kartą buvo "išvaduota' — 
1945. Negi New Yorko sovie
tų konsulate telefonas būtų su
gedęs? 'Tikrieji, garbingi DP 
čia nevaikščioja" tvirtinama 
proklomacijoje. (Ar tie, kurie iš
važiavo iš Sovietų Sąjungos 
1947 metais ir sudaro 17% į 
New Yorką atvažiavusių?). 'Jie 
yra perdaug užimti rūpesčiu 
įkuriant savo šeimas, besiruo
šiant tapti gerais amerikie
čiais..." rašoma proklomaci
joje. "mes prašome gerųjų kai
mynų amerikiečių nekreipti į

juos dėmesio. Pagal mūsų įsta
tymus jie gali piketuoti. Bet 
tuomi jie tik parodo, kas jie 
yra. To jie išmoko prie Hitlerio". 
(Argi prie Hitlerio buvo galima 
pikietuoti?). Kompanija, pasiro
do, visai istorijos nežinanti.. . 
"tuo metu, kai "Laisvės" skaity
tojai buvo amerikiečių armijo
je, šitie pikietuotojai buvo nacių 
armijoje" —■ skaitė 'pikietuoją 
lietuviai amerikiečiai veteranai. 
Ir dar daugiau. "Mūsų štabo 
nariai daugumoje yra praėjusio 
karo veteranai, o dėl to tai mes 
taip labai neapkenčiame šių 
lietuvių nacių'. Dvikova buvo 
užbaigta pikietuotojų angliška 
deklaracija, kuri buvo išdalinta 
po aplinkinius namus. Ameri
kiečiai už galvų nusitvėrė, su
žinoję kaiminystėje turį šnipu 
lizdą. Sakė darysią viską, kad 
juos iš čia iškelti ir prašė pikie
tuotojų dažniau čia atsilankyti, 
jiems padėti šį projektą įgy-. 
vendinti. Pikietavimas tęsėsi 
per visą dieną iki 7 vai. vaka
ro, pamainomis. Iš viso daly 
vavo apie 500-600 žmonių. Bai
giant pikietavimą susidarė vėl 
apie 300 būrys, iš kurių 150 bu
vo amerikiečių karo veteranai. 
Šito pasėkoje, bankiete, kuria
me buvo tikėtasi apie 500 sve
čių, dalyvavo vos 50-60 pačių 
atkakliausių, ir tie patys, eida
mi pro "nacių prakeiktųjų" ei
les, jautėsi lyg ką biauraus be
darą... Na, kompanijos šefų 
nuotaiką, beabejo drumstė gali
mybė, kad federalinė valdžia 
vieną kurią dieną gali pasekti 
daugumos plakatų motto: "De
portuoti šiuos demokratijos prie
šus į jų rojų!Almus.

išvežėme toliau nuo trobesių ir 
kiaulę su paršiukais išleidome 
į laisvę.

Buvome pasikūrę krosnį. ir 
norėjome kepti duoną. Bet jos 
išsikepti jau neteko... -Kubilą 
su tešla duonai įsiritome į veži
mą ir su skaudančia širdimi 
paskutinį karta apleidome na
mus ... Keliai buvo užkimšti 
vokiečių kariuomenės. Nakčiai 
prisiglaudėme kaimynų beržy
nėlyje. Čia praleidome paskuti
nę naktį Lietuvoje, nesumerkę 
poilsiui akių. Rytui auštant, ber
žynėlį apleidome. Aplinkui 
siautė gaisrai. Su vežimais pa
sukome link Slavikų. Pakeliui 
Endrikių kaime sutikome sese
ris. Atsisveikinome su jomis 
gal paskutinį kartą. Ties mies
teliu apsistojome dar pas vieną 
ūkininką. Čia vokiečiai paėmė 
mūsų arklius ir kitus gyvulius^ 
ir per Šešupę juos išvarė į Vo
kietija. Laukuose matėme’žmo
nes kasant apkasus. Mes. su 
giminėmis nutarėme, kad jau 
nebeliko kitos išeities, kaip at
siskirti su gimtąja žeme...

Eidami pro Slavikų bažnyčią, 
užsukome trumpai pasimelsti 
paskutinį kartą tėvynėje. Taip 
1944 m. spalio 10 d. ties Slavi
kais per Šešupės tiltą išvyko- ’ 
me į taip nejaukią Vokietijos

Beveik penkis metus išgyve
nome ištrėmime Vokietijoje. 
Skurdžiuose barakuose dalino
mės tais pačiais vargais, kokie 
slėgė mus visus. Dabar su sa
vo šeima gyvenu laisvoje šaly 
Amerikoj, pas savo giminaitį 
Juozą Ramoną, Brookline.

Švęsdami šių metų Vasario 
Šešioliktąją, prašome ir mel
džiame Aukščiausį Kūrėją ne
apleisti mūsų tėvynės.

Kai tėvynė bus laisva, mes į 
ją grįšime su ryšulėliais ranko
se, pėsti. Šventai tebetikime, 
kad į savo mieluosius namus

Antanas Ramonas.



IŠKĘS ŽIBURIAI

Iš lietuviškojo pasaulio
ANGLUOS PADANGĖJE

Anglija pasiskubino pasirink
ti Vokietijos stovyklose jauniau
sių ir stipriausių žmonių. Šiuo 
metu oficialiai čia skaitoma 
apie 5-6.000 tremtinių, kurie per 
trejus metus gerokai apsiprato 
su šio krašto gyvenimu.

D. Britanijos Lietuvių S-ga
Lietuvių Sąjunga yra vienin

telė organizacija Anglijote, ku
ri apima visus lietuvius. Lai
mingai šiame krašte pavyko 
išvengti susiskaldymo, nes ta
da ir taip neskaitlingi lietuviai 
būtų buvę dar silpnesni ben
drame kovos fronte.

Tiesa, vienoje kitoje lietuvių 
kolonijoje yra lokalinio pobū
džio nesutarimų. Tačiau visa 
lietuvių bendruomenė yra, pa
lyginti, jautri ir visuomet sten
giasi surasti geriausių išeitį.

Sąjungos veikla jau gerokai 
išjudino Anglijoje esančius lie
tuvius. Visoje eilėje vietų turi
me stiprių choru, tautinių šokė
jų būrelių, vaidybos būrelių ir 
pan. Pasiryžta Londone įsigyti 
nuosavus namus, tačiau to pa
siryžimo. negalima greit reali- 

t zuoti dėl materijalinių resursų 
stokos. Ankstyvesnieji lietuviai 
nupirko. gerokai namų akcijų., 
tačiau to .dar per maža.

Sąjungos Centro pirmininku 
dvi kadencijas buvo taurus ir 
tolerantingas P. Varkala. Šiuo 
metu Centro pirmininku yra M. 
Bajorinas.

Religinis gyvenimas

Visoje Anglijoje šiuo metu 
pastoracijos darbų dirba 9 lie
tuviai kunigai. Du jų gyvena 
Londone, du Škotijoje ir po vie
nų — Bradforde, Coventry, Glo- 
ęester, Leicester ir Manchester. 
Visų darbas nelengvas, nes 
reikia važinėti kiekvienų savait
galį ir atlankyti plačiai išsi
barsčiusius tautiečius.

Lietuviškos pamaldos yra 
gausiai lankomos. Gerokai dva
sių pakėlė T. J. Bružiko SJ mi
sijos. Pamaldos paįvairinamos 
choro ar unisono giesmėmis. 
Po pamaldų lietuviai pasitaria 
ar susirinkime ar paprastose 
sueigose.

Nors lietuvaičių čia žymiai 
mažiau, tačiau daugiausia kol 
kas sudaromos lietuviškos šei
mos. Pasitaiko ir išimčių. . Ta
čiau jausti aiški tendencija ne- 
sirišti su šio krašto žmonėmis, 
kurių papročiai gerokai skiria
si nuo europinių.

J. Kuzmickis.

KAN Dr. L KONČIUS
BALF-o steigėjų ir nuolatinį 

jo pirmininkų kun. Dr. J. Kon
čių, kuris dabar profesoriauja 
New York katalikų universite
te, J. E arkivyskupas J. Skvi
reckas sausio 24 d. pakėlė Kau
no kapitulos garbės kanaunin-

>, kaip bolše- 
spaudų šau

kia, kad tarybinė santvarka tai

Kas nei

menininkų

AUSTRIJA

VLIK-as PLB reikalu

Lietuvių spauda

Seniausias Anglijos lietuvių 
savaitinis laikraštis "Išeiviu 
Draugas" spausdinamas ir dau
giausia platinamas Škotijoj. 
Naujai atvykusiem tremtiniams 
tas savaitraštis nepritaikintas.

Būtų labai sveika, jei ta sa
vaitraštį būtų galima bent kiek 
sumoderninti ir pritaikinti vi
siems lietuviams. Amerikos iš
eivių spauda greitai šoktelėjo 
aukštyn turinio ir formos atžvil
giu; reiktų neatsilikti ir Anglijos 
lietuviams.

DB Lietuvių S-ga leidžia "Bri
tanijos Lietuvį", taipgi savait
rašti. Nuo šių metų pradžios jis 
jau yra 6 psl. didumo. Tai vie
nintelis - laikraštis, kuris aplan
ko beveik visus lietuvius ir jis 
metai iš metų daro žymia pa
žangų. Šiuo metu jis yra jau 
stiprus ir turiningas.

Gražios pastangos 
lietuvybei išlaikyti

Braunau lietuviu kolonija ne
gausi. Jų sudaro buv. repatrian
tai, kurie neturi IRO globos. 
Daugumoj yra evangelikai. Gy
vena stovykloj, už kurią turi at
silyginti. Kad vaikai neužmirš
tu lietuviu kalbos arba, kurie 4* V
pamiršę, per nauja jos išmoktų, 
savi jėgomis jie yra įkūrę lietu
vių mokyklą. Viso čia lietuvių 
bėra 61, jų tarpe vaikų 21. Ka
talikų Braunau yra 17. Jų dva
sinius reikalus aptarnauja prel. 
Penkauskas. —ELI.

Nori išduoti rusams 
psichinius ligonius

Tirolyje viso lietuvių bėra 44. 
Jų padėtis nėra katastrofinė, ta-’ 
čiau paramos jie labai reikalin
gi. Yra tokių, kurie, rengdamies 
emigruoti, turėjo apleisti dar
bą, bet dėl sveikatos ar kurių 
kitų priežasčių emigruoti negali 
ir darbo atgauti negali. Daug 
rūpesčių sudaro psichiškai ser
gantieji. IRO, susitarusi su 
prancūzų okupacine valdžia, 
juos nori išduoti rusams, kad 
grųžintų į sovietinę Lietuvą. Tuo 
reikalu daryta demaršų ir įteik
tas memorandumas. —ELI.

VOKIETUA
Lietuviai vėl pajudėjo į JAV
Gruodžio ir sausio mėn. lietu

vių išvažiavimas į JAV buvo 
labai sulėtėjęs. Tuo metu į JAV 
be eilės buvo vežami ūkinin
kai. Dauguma ūkininkų į JAV 
išvažiavo pagal nevardines ga
rantijas ir jomis daugumoje pa
sinaudojo ne lietuviai. Sausio 
25 d. ūkininkų kvota buvo išpil
dyta ir toliau ūkininkams išva
žiuoti nebeduodama jokių pir
menybių. Vasario pradžioje di
desnis lietuvių skaičius jau pa
šauktas išvažiavimui į JAV. 
Šiuo metu Vokietijoje dar pri
skaičiuojama apie 9000-10.000 
lietuvių tremtinių. Tikima, kad 
apie 6000 jų galės išvažiuoti į 
JAV, apie 2000 turės likti Vo
kietijoje dėl senatvės, ligos ar 
kitų priežasčių, o apie 2000 iš
emigruos į kitus kraštus.

Vokiečiai teisia Vilniaus 
žydų žudikus

Vokiečių teismas Wuerz- 
burge pradėjo teisti du vokie
čius, kurie kaltinami Vilniaus 
žydų žudymu. Kaltinamieji ne- 
sigina žydų naikinimu, tik tei
sinasi, kad jie tai darę kitųjsa- 
kymu. Prokuroras kaltina, kad 
jie buvę žudynių organizato
riai ir žudydami vartoję kan
kinimus. Lenkijos vyriausybė 
reikalavo abu kaltinamuosius 
išduoti teisti Lenkijos teismui, 
bet amerikiečiai Lenkijos pra
šymą atmetė ir nusikaltėlius 
perdavė teisti vokiečiams.

kur taip nepagerinami ir never
tinami, kaip Sovietų santvarkoj 
Ištiktųjų betgi ten vertinami ir 
į padanges keliami tik tie meni
ninkai arba vadinamieji meni
ninkai, kurie nesidrovi įsijung
ti į šlykščių bolševikinės pro
pagandos mašinų, kurie nuolat 
garbina "tėvų ir mokytojų" ir 
pasidaro savo tautos budeliais 
Taip yra ir Lietuvoje. 1947 m. 
vasarų 'Tiesa" rašė: "Partija ir 
vyriausybė menininkams paro
dė pasitikėjimų, dabar atėjo lai
kas, kad ir jie savo darbais at
sidėkotų partijai ir vyriausybei"

Daugelis iš menininkų ban
dė gelbėtis tylėdami, bet buvo 
apšaukti, kad esu sabotažnin- 
kdi, nenorį • savo jėgų įjungi 
į "socialistinę kūrybų". Dėl to 
poetai bandė savo gyvenimą 
pailginti parašydami vienų ki
ta eilėraštį Stalino ir rojaus gar
bei, skulptoriai čiupo gaminti 
Stalino biustus, kurių dabar
statoma ne tik miesteliuose, bet 
ir kolchozuose, tapytojai ėmėsi 
tapyti Stalino portretus, kolcho-. 
zų kūrimo scenas ir pan. Bei 
vieni nepataikė ar jų darbas 
buvo pripažintas per menku pa
gal jų jėgas ir buvo vėl apšauk- 
ti, o kiti ir visai nušluoti.

Sunkiausia, žinoma, buvo ra
šytojams ir pirmosios aukos bu
vo iš jų. Į Sibiro taigas buvo 
išsiųsti pirmiausia Keliuotis, Ja- 
kubėnas, Boruta, Zupka - Ke- 
corius, Žengė - Žlabys. Paskuti- Į 
niais metais kaž kur išnyko ar
ba nutilo visa eilė kitų. A. Miš
kinis, o greta jo ir J. Greičiūnas 
apkaltinti sabotažninkais ir se-

Balsas iš partizano kapo
ds 1944 m. dienoraščio)

, 'Žuvau, kada antra kartų rau
donasis tironas plūdo į mano 
tėvų žemę. Žemę, kurių aš my
lėjau, mindė svetimas batas. 
Svetimųjų alkanos gaujos, plė
šė, žudė, degino. Rudųjų ir rau
donųjų besotis apetitas alino, 
naikino visų gyvybę. Lietuvis 
budėjo. Stengėsi, kas galima, 
gelbėti. Ir liejosi kraujas tavųjų 
brolių, kad tu galėtumei laimin
gesnis gyventi, kad suprastum 
laisvės svarbų ir visada budė-

tum jc® sargyž’žgĮe. Ne tam' mes 
žuvom, kad jūS- lengvabūdiškai 
spekuliuotumėt idėjomis, bet 
tam, kad žinotumėt tikra lietu
vio kelių — per kova — į lai
mėjimo šventę. Tebūna mūsų 
kraujas jums gyvybės rasa, nes

LIETUVIŠKOJI SPAUDA
Los Angeles vietoje ėjusio į Gibraltaras; Lietuvos partizanų 

'’Kalifornijos Lietuvio" pasiro- j daina "Vingiuoja melsvos 
dė naujas iliustruotas mėnesi
nis magazinas "Lietuvių Die
nos". Nr. pirmas — sausio mėn. 
— labai skoningai ir turiningai 
išleistas. Redakcijos žodyje 
"Naujame bare" sakoma: "L. 
D." nepadidins Amerikos hetu- 
■ifių laikraščių skaičiaus, nes 
eis vietoj "Kalifornijos lietu
vio", o savo pobūdžiu, kaip 
iliustruotas magazinas, apimąs 
visos Amerikos lietuvių gyveni
mų, bus bene vienintelis tokios 
rūšies lietuvių laikraštis".

"Mums atrodo, kad paveiks
iu, foto nuotrauka galima gy
venimų daug aiškiau ir supran
tamiau parodyti, negu tiktai 
spausdintu žodžiu. Dėl to mes 
didžiausį dėmesį kreipsime į 
ffiustruotumų, stengdamiesi pa
vaizduoti ne tik organizacinį 
Amerikos lietuvių veikimų, bet 
iškelti ir parodyti taip pat ir ei
linio, paprasto lietuvio kasdie
ninį gyvenimų".

Pirmajame Nr. be gražaus 
viršelio, kurį puošia gamtos ap
linkoje ’ šokančių lietuvaičių 
vaizdas, yra dar net 25 paveiks
lai, daugiausia surišti su teks
tu. Turinyje: gen. St. Raštikis. 
Karas ar taika; Pasikalbėjimas 
su ALT pirm. Šimučiu; V. Ba- 
kūnas, Klaipėda — Lietuvos

Vingiuoja melsvos 
upės"; A. K., Konsulo Dr. J. J. 
Bielskio sukaktuvės; J. J. Biels
kis, Pirmųjų Lietuvos atstovy
bę Amerikoje kuriant; toliau se
ka eilėraščiai — Rutkūnas, 
Orintaitė, — ir visa eilė aktua
lių maždaug apžvalginio po
būdžio straipsnių. Gale yra sky
rius anglų kalba, kuriame, be 
apžvalginių žinių, išspausdin
tas V. Ramono Kryžių fragmen- . 
tas, verstas M. Stark.

"ID" leidėjas F. Skirius, re
daktorius — J. Vitėnas, angliš
kosios dalies red. — M. C. Stark 
redaktorius dailininkas — Pov. 
Pužinas. Redakcijos atstovai: 

Chicago — A. Baronas, Cleve
land — V. Rocevičius, Dayton 
— L. Valiukas, Philadelphia — 
V. Valerias.

"LD" adresas: 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif.,USA. 
Prenumerata $3 visuose kraš-. 
tuose.

Magazinas didelio formato, 
22 psl. Linkime jam gražiai 
klestėti, teikti išblaškytiems lie
tuviams vaizdžių informacijų ir 
malonaus poilsio valandėlių. 
Tektų dar pageidauti, kad jis 
apimtų ir kaimyninės Kanados 
gyvenimų, o protarpiais nors 
fragmentiškai primintų ir kitu 
kraštų lietuvių gyvenimų. A.

"EGLUTĖ" SKELBIA RAŠI
NIŲ KONKURSĄ

Vaikų laikraštis "Eglutė' va
sario (Nr. 2) numeryje skelbia 
rašiniu konkursą. Geriausiai 
parašiusiemes rašinį tema "Tė
vynė" skiriama 3 premijos pi
nigais, viso 30 dolerių.

Premijos bus skiriamos tik 
"Eglutės" prenumeratoriams. 
Tėvai, kurie dar neužsakė savo 
vaikams "Eglutės", kviečiami 
paskubinti užsakyti ir duoti pro
ga savo vaikams dalyvauti* , , *. prasmingose lenktynėse.

Rašinys turi būti 1-2 "Eglu
tės" psl. didumo. Plačiau apie 
konkursų ir sųlygas pačioje 
"Eglutėje".

Neprenumeratoriai, siųsdami 
rašinį konkursui gali kartu pri
dėti prenumeratų, ir jų rašinys 
bus svarstomas.

Rašinių vertinimo komisijų 
sudaro: 1. Dr. J. Leimonas, 2. 
Daumantas Cibas, Lietuvoje 
buv. vaikų laikr.. "Vyturys' re
daktorius ir 3. "Eglutės" redak
torius.

Kitame "Eglutės" numery bus 
paskelbtas piešinių konkursas 
patiems jauniesiems "Eglutės" 
skaitytojams.

"Eglutės" adresas: "Eglutė", 
107 Concord St, Lawrence, 
Mass. USA. Metinė prenumera-

vos — laimėjimo. Ten mūsų 
tautos didingumas, kur yra au
ka, o jos merdėjimas — kur au
ka baigiasi. Kūrėjas mus leido 
gyventi žmonėmis, kad savo 
gyvenimą įprasmintume, kad 
jis būtų pilnas kilnių idealų ir 
siekimas Amžinos Idėjos. Žmo
gus be siekimų yra miręs. Tė
vynės meilė yra Amžinosios 
Idėjos gražiausias žiedas. Kas 
išsižada jos — atsižada savo 
praeities ir savęs. Tai baisus li
gonis, kuris neša marų į pa
saulį. Tėvynės išdavikas yra 
baisiausias nusikaltėlis, kuris 
nuodiną ir užteršia aplinkų. Jo 
laukia Judošiaus likimas. Mū
sų kraujas, pralietas dėl Tėvy
nės, kris prakeikimu ant jų 
galvos. Todėl tavo kelias tebū
na mūsų kelias. Jūs tęskite pra
dėtų kovų už mūsų tautos lais- 

e, už tautos šviesesnį rytojų. 
Nėra išimčių, nėra kompromisų, 
nėra išsisukinėjimų. Tauta šau
kia visus kovon. Tik išdavikai 
yra abejingi ir šalti. Kur tu esi, 
kada Tauta kovoja visu fron
tu? Kų tu veiki? Kur veda tavo 
kelias? Žinok, tu esi skirtas Tė
vynei ir Ji tave šaukia. Nedelsk 
ir neabejok, kada visa Tauta 
kovoja dėl savo gyvybės. 
Kiekviena minutė brangi, kiek
vieno jėga reikalinga. Skeptikų 
ir bailių mums nereikia, nes 
guvenam didžiųjų didvyrių die
nas, kada Tautos istorijos’ pus
lapiai krauju rašomi. Už tėvų

ligijų, kalbų ir įsitikinimus, už 
Tautos laisvę ir rytojų tu esi 
šaukiamas Į kovotojų gretas. 
Pink didingąjį didvyrių vainikų, 
kad būtum vertas lietuvio var-

R. Med.

nojo raugo skleidėjais. Kur jie 
yra, neetišku. Kurį metų gana 
aukštai keltas J. Paukštelis — 
nutilo. K. Inčiūra berods suim
tas, J. Grušo taip pat nebegir
dėti. Mykolaitis - Putinas dar 
minimas kaip mokslininkas, 
profesorius, bet literatūroje ne
bepasirodo. Nebegirdėti ir Vai
čiūno. | krūtinę smarkiai mu- 
šęsis dėl savo "klaidų" Venclo-

: vis dar tebestovi greta Radž- 
vilo - Korsako ir visagalio J. 
Šimkaus teisėjų pozose. Litera
tūros pasaulyje dabar domi
nuoja nauji vardai, žymia dali
mi nelietuviški, nors jų tarpe 
yra ir tokių, kurie apysakaičių 
ar eilėraščių sulipdydavo ir 
anksčiau, pav., Dovydaitis (vir
tęs maždaug čekistu), Churgi
nas, nuo butelio nesiskiriųs 
Marcinkevičius Gis ne prie pir
mųjų) ir kiti.

Iš aktorių daugiausia prie
kaištų bolševikinė spauda daro 
Kubertavičiui Gis vadovauja 
"Paramos" aktorių būreliui), 
Rymaitei, Dineikai. Pagiriamas 
Panevėžio teatro rėžisorius Mil
tinis, garbinama režisorė Ky
mantaitė. Juknevičius kartais 
paminimas, o Juršio veik nesi
girdi. Neminimas ir Lukošius. 
Čaikauskas yra jaunimo teat- 
o rėžisorius, bet nėra garbina

mas. Apskritai režisoriams pa
sireikšti sunku, nes daugiausia 
tatomos rusiškos piesės, ku

rioms režisuoti kviečiami rusai 
režisoriai.

Sunku išsilaikyti net dailinin
kams. Skulptoriais nesiskun- 
džiama. Jie dirba Stalino bius- > 
tus ir laukia geresnių dienų. I 

> (Pundzius, Vaivada, Kedainis ir 
kt). Mikėnas, Rimša, Kedainis 
ir kū kolektyviai pagamino Sta
lino garbei ubiliejinį medalį. 
Žmuidzinavičius su Petravičių 
piešia kolchozų scenas. Vieno
žinskis betgi visai nutilo. Negir
dėti jau n^i knygų jliustrato- 
riaus^ Kulakausko, nei Raudu- 
vės (abu buvo knygų leidykos 
tamautpjai). Pastarasis 1948 m. 
dar ruošė lietuviškų skyrių 
Maskvoje knygų parodoje. Din
go ir Kručas. Tebėra dar pagar
boje Strolis, Jurkūnas, Jacevi
čiūtė, Ušinskis. Bet kažin ar il
gai neužklius ir už jų?

1. Kanados Lietuvių Centro 
Tarybai;

2. Kanados Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdybai.

Gerbiamieji,

1. 1949. 11. 29. posėdyje VLI- 
Kas, apsvarstęs PLB organiza
vimo klausimų, vienbalsiai nu
tarė:

"Kol bus sudarytas Vyr. 
Organizacinis Komitetas, 
pevesti Tautinio Potencia
lo Tarnybai (Dabar lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba) 
tvarkyti atskirų kraštų PLB 
organizacinius reikalus...". 
Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba yra nusistačiusi ska
tinti atskirų kraštų lietu-
vius veikiau PLB orgcmi-. 
žavimą pravesti pas save.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
su pasitenkinimu gali konsta
tuoti, kad paskutiniu metu PLB 
organizavime padaryta didelė 
pažanga. PLB pagrindais persi
tvarkė Austrijos -lietuviai, nuo 
1950. 2. 16. Vokietijos LTB įsi
lieja į PLB. Australijos lietuvių 
sąjunga nutarus įsilieti į PLB, 
jos, Švedijos lietuviai. Lietuvy -

taip pat Venezuelos, Kolumbi- 
bės Išlaikymo Tarnyba norėtų, 
kad 1950. 2. 16. būtų platesnio 
PLB pasireiškimo diena.

2. Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba iš spaudos yra patyrusi, 
kad Kanados lietuviai PLB rei
kalu taip pat yra susirūpinę, 
tačiau ligi šiol nesulaukia nei 
laik. PLB krašto organizacinio 
komiteto sudėties pasiūlymo 
patvirtinti, nei laik. PLB krašto 
statuto projekto patvirtinti.

Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba, kreipdama malonų 
Tamstų. dėmesį į reikalą 
PLB organizacijų kiek ga
lint veikiau Kanadoje su
daryti, prašo pateikti jai 
Tamstų pasiūlymą dėl 
laik. PLB organizacinio ko
miteto Kanadai sudėties ir 
laikinio krašto statuto pro

jektų.

Pasitikėdama malonia ir 
efektinga Tamstų talka PLB 

„ krašto organizacijų Kanadoje 
sudarant, prašau priimti mano 
labai aukštos pagarbos užtikri
nimą. <

M. Krupavičius
VLIKo ir VT Pirmininkas 

Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybos Valdytojas.

-Vilkėti avies kailiuose

Neseniai Quebeco provinci
jos policija Montrealyje uždarė 
komunistišką žydišką klubą. 
Tuo pačiu metu buvo padaryta 
krata ir žydų mokykloje, kur 
rasta nemažas kiekis įvairios 
komunistinės literatūros: bro
šiūrų, laikraščių ir kitokių lei
diniu. Visa tai konfiskuota. 

r-

Klubo ir mokyklos vadovai 
tebėra laisvi. Jie pakėlė didelį 
triukšmą, .kategoriškai tvirtin
dami, kad šitoks policijos dar
bas esąs "ne demokratiškas" 
ir kad Stalinas savame krašte 
jokiu būdu—neleistų klubų už
darinėti, nors tie klubai propa
guotų ir kitokias idėjas — ne
komunistiškas ...

Mat, kokių atsiranda ''demo
kratijos' gynėjų. Pabandytų jie 
su savo klubu pasirodyti Sovie
tų Sąjungoje.

Darbininkų organizacijos 
gina emigrantus

Ypač nuo to meto,-kai pradė
jo augti nedarbas, daug kur pa
sigirsta balsų nepalankių nau
jiems ateiviams — tremtiniams. 
Komunistinės agitacijos paveik
ti žmonės primeta jiems fašis
tų vardų ir skleidžia gandus, 
kad dėl jų senieji kanadiečiai 
netenką darbo. Nesenai vykęs 
Ontario sektoriaus Darbo Fe
deracijos CIO — CCL suvažia
vimas visus tuos priekaištus, iš
keltus kctikurių delegatų, atme
tė. Atmesta buvo ir speciali pa
siūlyta rezoliucija, smerkianti 
naujųjų imigrantųų "fašistines 
tendencijas". Buvo priimta rezo
liucija smerkianti betkokią dis
kriminacijų ir prašauti, kad fe
deralinė valdžia išleistų įsta
tymų apie žmogaus teises ir 
pilietinių laisvių garantijas.

Gyvulininkystė Vilniaus 
krašte

1949 m. gale Vilniuje įvyko 
du suvažiavimai gyvulininkys
tės specialistų. Suvažiavimų už
davinys7 — aptarti gyvulių au
ginimo problemų Vilniaus kraš
te. Planuojama ten praplėsti 
gyvulininkystę taip, kad būtų 
galima gyvulininkystės produk
tais pilnai aprūpinti Pabaltijo 
kraštuose stovinčius rusų ka
riuomenės dalinius. Kremlius 
neturi tikslo Lietuvoje plėsti pra
monę. Lietuva turi būti gry
nai žemės ūkio ir gyvulių augi
nimo kraštu.

Iki šiol gyvulių auginimu už
siima 5.900 kolchozų. Rengia
masi tų skaičių padidinti. Sov. 
Lietuvos vyriausybė, Maskvos 
įsakymu, kolchozų kūrimui iš
leido 29 mil. rublių. Didžiausia 
kliūtis gyvulių auginimui kol
chozuose yra stoka tvartų. Pra
ėjusių vasarų keli tūkstančiai 
darbininkų (suimtųjų} Vilniaus 
krašto miškuose rengė statybi
nę medžiagų kolchozinių tvar
tų statybai. Vilniaus rajone sta
tomi šaldytuvai ir sandėliai 
maisto produktų sandėliavimui 
kariuomenei.

Rusina ir mokinių uni-

"Tiesoj" išspausdintas pa
veikslas, vaizduojąs Lietuves 
moksleivius, apvilktus nauja 
uniforma. Jei ne parašas, kad 
tai Lietuvos moksleiviai, many
tum, kad koki enkavedistai, 
taip rusiškai ta uniforma nu
dirbta.

VYT. TAMULAITIS

GENEROLAS
U ž mažos, pakrypusios kaimo bažnytėlės varpinės, kurios 

varinė širdis jau seniai nutilo verkusi, stovėjo sena, pa
juodusi kalvė. Sugniuždyta metų naštos ir be dūžių gar

so likusi, stovėjo ji su išpuvusiu žaizdru, kuriame tik šalti pelenai 
ir išblėsusios gyvybės dulkės buvo betikusios.

— Kam ji stovi? — klausinėja, būdavo, abejingas keleivis, 
žiūrėdamas į žydinčius šermukšnėlius, tarp kurių senoji kalvė 
iškildavo savo juodu šešėliu.

Iš tikrųjų, kam ji stovi? Senojo kalvio kapa jau seniai apaugo 
smilgos, o medinis kryželis, sukniubęs ant žemės, jau seniai 
subiro į dulkes.

— Tai mūsų generolo kalvė, — sakydavo svečiui baltas, 
kaip obelis, senelis klebonas, rodydamaš jų drebančia ranka. 
— Neleidžiu griauti. Ant parapijos žemės stovi. Tai jo — gene
rolo... Anava, su varpine vienmetė ir ųžuoliniais pamatais, 
nors ir jie jau sutręšo. Tai koks galingas laikas... •

Tikrai, koks galingas laikas. O, rodos, dar tik vakar ten 
skambėjo pražilęs saulėleidžio varpas, nuliūliuodamas paupiu 
temstančiais laukais... Tada kalvis padėdavo savo kūjį ir, 
vienplaukis išėjęs, savo suodinais pirštais darydavo didelį kry
žiaus ženklų...

Rytmetį mus visada pabudindavo kalvio kūjis. Dar pusry
čių neragavę jau bėgdavom prie kalvės, kur sutikdavai visus, 
kuriuos tik norėjai. Ant lazdos pasirėmęs valandų valandas čia 
prastovėdavo ir senasis klebonas, įsmeigęs akis į žėruojantį kal
vės žaizdrų, be žodžio šypsodamasis ir retkarčiais mus patųsy- 
damas už ausų... O linksmas kalvis, skambindamas savo prie
kalų, mums kartais pasakodavo būtų ir nebūtų istorijų, užsitar
naudamas tokia pagarbų, kad iš vaikystės istorijos šiandien jo 
niekas negali išbraukti.

Tai buvo ramios ir palaimintos dienos šitame nuošaliame 
panemunės kampelyje, į kurį staiga, kaip griausmas trenkė ne
laukta žinia:

— Karas! Svetimi kareiviai, apskurę ir girti nuo savo stepių 
ateina čia...

— Kad jie nesulauktų! — trenkė kalvis kūju ir žėrinčiomis 
akimis atsistojo tarpduryje.
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Benamių daina
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir dpina, ir viltis, ir paguoda.*

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai,
Tavo vasaros aukštas dangus
Šauks mane ir vilios — atgalios, atgalios, 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių,
Man pailso kelionėje kojos,
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs, —
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų už kalnų, vandenų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

• > '

Piliakalnių Balsas
Kas skaudaus negirdi mūsų žemės skundo, 
Kas maldos nesiunčia, siekiančios žvaigždes, — 
Nepabus jis kito ryto saulei bundant. 
Ir dangus jo balso niekad negirdės....

Kasar pies nenešęs juodo jos likimo,
Kryžkelių našlaitės jos kas nepaves, 
Nepriglaus jo kūno tėviškės arimai, 
Niekad amžių saulė sielai jo nešvies!

JURGIS KASTYTIS GLIAUDĄ

šešisliktoji Vasario
z

Šia kilnių mūs laisvės minėjimo dieną 
atminkime tuos, kas dėl laisvės kovoja; 
kas kelia dėl laisvės ir žodį, ir plieną, 
ir savąją gyvastį laisvei aukoja.

Atminkime mūsų piliakalnių garsą 
ir knygnešio neštąjį knygų maišelį; 
ir mūsų močiutės didvyrišką narsą, 
kai mokė vaikutį slaptai prie ratelio.

' • . Atminkime žygį skaidrių savanorių, 
pamešusių laisvę į mūsų tėvynę;
ir džiugesio psalmes prie mūsų altorių; 
trispalves, plevenusias mūsų žydrynėj.

Atminkim, kad vėl mūs tėvynėj vergovė 
ir tūkstančiai brolių benamiai pavirto; 
kad tamsūs miškai tapo laisvės tvirtovėm, 
kur ginas lietuvis galingas ir tvirtas.

Per amžius vis teka mūs kraujas, kaip upės; 
lemtingajai kovai baigties nematyti — 
bet laisvas lietuvis, kovoj neparklupęs, 
iškels vėl tėvynėj trispalvę ir Vytį!

Gailiai sudejavo tėvų žemė nuo pirmųjų šūvių ir atidavė gy
vybę į savo vaikų rankas, kurie neraginami pradėjoj rinktis dul
kėtais keliais ginti savo namų slenksčio.

Tą dieną mes stovėjome mokyklos kieme apimti baisaus ne
rimo. Šūvių trenksmas anapus upės jau drebino mūsų mažo 
bažnytkaimio langų stiklus, kurie virpėjo žemuose, iš senatvės 
sueižėjusiuose rėmuose. Visų mūsų širdys degė tuo pačiu 
ugningu jausmu, kaip ir tų, kurie kietai sukandę dantis rikiavosi 
mokyklos kieme. Tai buvo pirmieji mūsų kareiviai, kurie rengėsi 
žygiui. Dar tą pačią dieną jie turėjo užimti tiltą per upę, kad 
priešas neįsiveržtų čia, kur linguojančių švendrių šlamėjime 
spindėjo nuo kalvos mediniai bažnytkaimio nameliai, aukštais 
langais mokykla ir senoji varpinė...

Jaunas, dar beūsis karininkas, kurio apikaklėje spindėjo dvi 
metalinės žvaigždelės, vaikščiojo tarp savo kareivių. Koks dide
lis ir galingas jis rodėsi tada mums! Koks mielas buvo jo akių 
degantis žvilgsnis, nes visi gerai žinojome, kad su savo vyrais jis 
ėjo uždengti mūsų šventus paežerės takelius nuo svetimųjų sun
kios, švininės kojos.

Kai jie išėjo iš mokyklos kiemo, mes sekėme paskui juos ligi 
senos bažnytėlės. Palinkusi varpinė buvo tyli ir kurti. Iš šven
toriaus žiūrėjo į kareivius senelis kunigas. Mes matėme, kaip 
jis iškėlė baltą, sudžiūvusią ranką ir laimino jų žingsnius dul
kėtame kelyje, begarsėmis lūpomis šnabždėdamas:

■— O, tu žmonijos gėda, neteisybe! Tu nuolat ateini vogti 
svetimosios laimės, pati užspringdama krauju! Ne, ne, niekšin
gasis žmogau! Nors-tau daug kelių į apgavystę, bet tik vienas 
į Dievo kerštą ir pasmerkimą, kurio sulaukia visi...

Buvo jau pavakarė. Tylūs nameliai skendo prieblandoje, 
kurioje nieko nesigirdėjo — tik išeinančių mirti kareivių tvirti 
žingsniai ant verkiančios žemės krūtinės ...

Štai, už bažnytėlės varpinės, kurią buvo jau kareiviai praėję, 
kelias sukos’ pro kalvę, kildamas į siūbuojančius javų laukus. 
Iš kalvės išbėgo kalvis. Jo aukštai iškelta ranka buvo prakai
tuota, o juodais antakiais užgriuvusios akys svaidė juodus 
žaibus.

— Palaukit, — suriko jis. — Aš tuojau...
Jis įsmuko į rūkstančią kalvę ir greit išbėgo, užsimetęs ant 

pečių švarką ir seną, surūdijusį šautuvą. Jo plati krūtinė pro 
atsegtus, suodinus marškinius galingai kilnojosi ir joje degė 
dabar nauja ugnis, daug skaistesnė ir karštesnė už senosios kal
vės žaizdrą.

Jo sūnus, kuris buvo kartu su mumis, pribėgo prie tėvo.
— Tėte, ir aš, — tiesė rankas.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TRYS KARTOS APIE BASANAVIČIŲ
Parinko V.‘Maciūnas

Vasario 16 ne tik Lietuvos 
nepriklausomybės akto paskel
bimo diena, tai drauge ir tą 
aktą pirmuoju pasirašiusio Jo
no Basanavičiaus mirties diena.

Jonas Basanavičius (1821 — 
1927) — populiariausia mūsų 
atgimimo gadynės asmenybė. 
Su pačiais reikšmingaisiais tos 
gadynės įvykiais — su "Auš
ra", 1905 m. Didžiuoju'Vilniaus 

‘seimu ir su 1918 m. aktu —.Ba
sanavičiaus vardas neatsieja
mai suaugęs. Tie įvykiai drau
ge ir trys kertiniai Basanavi
čiaus biografijos akmenys. Jie 
taip pat atžymi ir tris kartas, 
pasireiškusias Lietuvoje, Basa
navičiui gyvenant. Visos tos 
trys kartos gaubė taurią Basa
navičiaus asmenybę meile ir 
pagarba. Visoms jis buvo ku
riuo nors atžvilgiu itin brangus.

Draudimo gadynės kartai, 
Basanavičiaus ajnžininkams ar 
kiek jaunesniems, jis — pirma
sis aušrininkas. Pavarčius iš- 
viršinai menkutį "Aušros' žur
naliuką, dabar mums sunku be- 
atjausti- tą didžiulę "Aušros"

reikšmę ano meto žmonėms. 
"Aušros didžioji reikšmė buvo 
ta, kad tai buvo, galima sakyti, 
pirmoji mūsų tautinė deklaraci
ja. "Juk ir mes — rašė Basana
vičius "Aušros" Nr. 1 prakal
boje — esame tokie pat žmonės, 
kaip ir mūsų kaimynai, ir nori
me visomis teisybėmis (— tei
sėmis), prigulinčiomis visai 
žmogystei (— žmonijai), lygiai 
su mūsų kaimynais naudoti".

"Aušros" buvo didelis žadi
namasis vaidmuo. Ji padėjo ne
vienam apsispręsti lietuviu. Jo
nas Jablonskis, prisimindamas 
"Aušrą", 1893 m. "Varpe' ra
šė: "... džiaugėmės kaip tie 
devyni broliai, kurie ilgai klai
džioję ant galo surado ir savo 
ieškomąją seselę... Lietuviai, 
kurie prieš pasirodymą "Auš
ros", svyruliavo kaip ežero len- 
drelės, jos sulaukę jautėsi stip
rius sparnus įgiję" Gabi. rašt. J 
t., p. 72). Gerai žinome taip pat. 
kokį reikšmingą posūkį Kudir
kos gyvenime padarė "Aušra". 
Nuo susijaudinimo tebevirpan
čia plunksna Kudirka 1893/ m.

Kauno vaizdas nuo Vytauto D. Kalno

Kalvis abejingai nusišypsojo, bet greit užkabino jam ant 
pečių šautuvą.

— Gerai, eime! — sausai ištarė, grįžtelėjęs pasigriebė nuo 
žemės kūjį ir, užsimetęs ant pečių nužygiavo su kareiviais koja 
į koją, mušdamas sykiu tą patį likimo kelią. Tai buvo laisvės 
kelias, kuris juos visus dabar išvedė iš gimtų namų pastogės, 
kur buvo jų meilės ir laimės lopšys, prie kurio sena motina, var
go ir skausmų išvagota kakta, sukdama ratelį, išmokė juos ne 
tik pirmuosius žingsnius žengti, bet įžiebė krūtinėje su pirmuoju 
širdies tvinksėjimu ir tą ryžtą ir meilę, neužgesinamą dabar nei 
vėtros, perkūnijos...

Kalvis su sūnumi ėjo pats paskutinis. Iš jo veido tryško ne- 
_nugalimas tvirtumas ir pasitikėjimas savimi.

— Sudiev, sudiev! — mosavome rankomis, kai jie tolo ir 
nyko vakaro šešėliuose už beržyno...

Kai atėjo naktis, kareiviai apsikasė prie tilto ir ramiai laukė 
priešo. Tik vienas kalvis susiraukęs visą laiką piktai murmėjo 
ir nerimo vietoje.

— Na, kalvi, ar tik namo grįžti nenori, kad toks susiraukęs, 
— užkalbino jį jaunasis karininkas.

— Nesulaukimas! — suriko kalvis pašokdamas, — Grįžti 
namo? Nebent tik pasikarti. Nepažįsti dar kalvio... Bet, žiūrėk, 
pats matai, nė vieno kulkosvaidėlio... O kad taip nors kokį, 
po velniais, a? Ot kas mane siutina.

— O iš kur imsi, kalvi? Nėra... — atsakė karininkas. — 
Kad tokius nagus turėtum ir padarytum!

-a— Tai galvoji, kad kalvio nagai jau tokie niekam verti, — 
ištarė net pyktelėjęs. — O iš kur aš šautuvą gausiu? Sūnui savą
jį atidavęs, turėsiu gi sau verkiant kito jieškotis. Juk nėra atlie
kamo. Kaip kitaip... — ir jis žvalgėsi degančiomis akimis į 
aną upės pusę.

Karininkas jį suprato. ' ■
— Žinai pats, kalvi kuo tai kvepia... Jei būtum kareivis, 

mano galioje būtų tave išleisti ar uždrausti. Bet dabar... — su
kando jis lūpas. — Nepatarčiau! Per maža vilties...

— Nebijau! Nieko nebijau, — sušuko kalvis. — Šimts perkū
nų! Ištaškysiu, va, šituo kūju visus, jei taip ant tikrųjų... O jei 
negrįžčiau, tegu sūnus atkeršija už tėvą... — ir kalvis dingo 
nakties tamsoje su savo kūju rankoje.

Raudona gaisro pašvaistė už alksnynų vis labiau raudo, savo 
baugiu švysčiojimu plėšydama juodą nakties tolumą. Karts 
nuo karto ištroškę ugnies liežuviai, lyžtelėdavo dangaus viršų, 
tai vėl, netekę jėgų, sukniubdavo šešėliuose tamsios gelmės,
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Seime. "Nors Vilniaus seimas 
nepriėmė Basanavičiaus pasiū
lytos darbo programos, o Basa
navičius ir nepritarė jo darbų 
krypčiai, bet nutarimus priėmė, 
nes "tautos nutarimus galima 
kritikuoti, bet negalima nepri
pažinti, kad ji žino, ko jai mūsų 
laike reikalauti pridera" (Vil
niaus Žinios; 1905 Nr. 285). Kaip 
vienas pirmininkų, jis griežtai 
protestavo prieš seimo nutari
mų suklastojimą, nors tiems pa
pildymams, kurie prie nutari
mų be seimo sutikimo buvo pri
kergti (apie persekiojimą lietu
vių Vilniaus vyskupijos bažny
čiose) jis visai pritarė (1918 Liet. 
Aide Dėl Didžiojo Seimo ir jo 
dokumentų)", (ten pat).

Tuo savo orumu Basanavi
čius neginčijamai iškilo mūsų 
visuomenės priešakiu. "... kaip 
"moralinis lietuvių preziden
tas", jis stovėjo aukščiau už 
partijas ir visur buvo keliamas 
pirmon vieton, kai tuo ar kitu 
būdu reikėjo respektuoti lietu
vių tautai" (ten pat).

Susikūrus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, Basanavi
čius liko lenkų užimtame Vil
niuje. Tarytum sargybinis se
nojoje sostinėje. Jis nebegalėjo 
veikliai dalyvauti laisvosios Lie 
tavos gyvenime, ir jau retas 
naujosios kartos žmogus bega- 
vo arčiau susidurti su tauriu jo 
asmeniu. Betgi jo vardas anaip
tol nebuvo užmirštas. Jis dargi 
sušvito nauja šviesa. Jis tapo 
simbolis tos romantiškai gra
žios mūsų gadynės, kada švito 
atgimimo aušra, kada parody
ta tiek’ patriotinio idealizmo ko
voje už tautos prisikėlimą, ka
da Maironis ir kiti atbundan
čios tautos dainiai užtraukė 
"naują giesmę", kada pabudu
si tauta greitai brendo laisvam 
gyvenimui. Pagaliau ir Basa
navičiaus mirtis kaip tik vasa
rio 16 d. dar labiau paryškino 
simbolinę jo asmenybę.

Sutrauktai apibūdinant, gali
ma pasakyti, kad bundančiai 
Lietuvai Basanavičius buvo di
dysis žadintojas, atbudusiai — 
šviesus pavyzdys, prisikėlu
siai — garbingas simbolis. Že
miau pateikiame 3 ištraukas, 
būdingas tų trijų kartų pažiū
roms į Basanavičių, būtent: L 
Jablonskio ir A. Smetonos 
straipsnelių ištraukas ir anoni-. 
mini Basanavičiaus nekrologą.

"Varpe" rašė: "... gavau Nr. 1 
"Aušros". Žiūriu, pirmutinįpme 
puslapy stovi Basanavičius. 
"Pranašas, — pamaniau tad? 
apie Basanavičių jau lietuviš
kai. Ėmiau . vartyti skubiai 
"Aušrą" ir... neprimenu jau 
visko, kas su manim paskui da
rėsi ... pamenu, kad atsistojau, 
nuleidau akis, nedrįsdamas pa
kelti akių į sieną mano kam
barėlio ... — rodos girdėjau 
Lietuvos balsą, sykiu kaltinan
tį, sykiu ir atleidžiantį: O, tu 
paklydėli, kur ikšiol buvai? 
Paskui pasidarė man taip grau
du, kad apsikniaubęs ant sta
lo apsiverkiau. Gaila man bu
vo tų valandų, kurios nesugrą
žinamai išbrauktos tapo iš ma
no gyvenimo, kaipo lietuvio, ir 
gėda, kad taip ilgai buvau ap
gailėtinu pagedėliu... Po tam 
pripildė mano krūtinę rami, 
smagi šiluma it, rodos, naujos 
pajėgos pradėjo rastis .. . Ro
dos, užaugau išsyk, ir tas pa
saulis jau man per ankštas ... 
Pajutau save didžiu, galingu- 
pasijutau lietuvis esąs ... Ta

valanda antrojo mano užgimi
mo perdaug svarbi yra mano 
gyvenime, kad galėčiau ją už
miršti. Negaliu taipogi užmirš
ti, ir nepripažinti, kad už tą va
landą esu kaltas Basanavi- v .
C1U1 .

Štai kur glūdi pagrindas tos 
pagarbos, kurią juto Basana
vičiui anoji karta. Basanavičiui 
suėjus 70 metų amžiaus, J. Jab
lonskis tiesiog su pagarbiu su
sižavėjimu jį minėjo "Sekmojo- 
je dienoje": "Dr. J. Basanavi
čiaus yra mums šiandien šven
tas vardas; tuo vardu praside
da naujosios Lietuvos atgiji
mas, jos rytas, su tuo vardu pi
nasi ir visas tolesnis mūsų gy
venimas. Dar neturime žmo
gaus daugiau už jį padariusio 
naujajai Lietuvai" (raštai I, p. 
229).

XX amžiaus pradžia — nau
jas etapas mūsų tautos gyve
nime. Tauta atbudo, ir atėjo na
šaus kūrybinio darbo metas, 
nes visose gyvenimo srityse 
taip toli buvo atsilikta. Tai 
naujai ^gadynei nepakako iš 
toli siunčiamų, kad ir . labai 
karštų raginimų. Reikėjo čia 
pat vietoje dirbti. — Basanavi
čius grįžta Lietuvon ir įsikuria 
Vilniuje, kur tuo metu spietėsi 
kultūrinis ir visuomeninis lietu
vių gyvenimas. Čia bevaikis 
našlys Basanavičius, vienuolio 
pasišventimu atsidėjęs mokslo 
ir viešajam darbui, lyg ir nebe
turi savo privataus gyvenimo. 
Betgi ne tik pirmojo aušrininko 
vardu, ne tik savo patriotiniu 
iolumu veikė Basanavičius lie
tuvių visuomenę. Jo orumas, jo 
"amus ir nepaprastai išlygintas 
būdas, derinąs grupių tarpusa
vio ginčus jo tolerancija ir mo
kėjimas nusilenkti daugumos 
sprendimui — visa tai kėlė visų 
•srovių pagarbą jam. Anot, 
prof. Vacį. Biržiškos, 1905 m. 
Vilniaus seimas "tik Basanavi
čiaus asmens autoritetingumu 
ir galėjo po vienu stogu sujung
ti įvairių partijų ir krypčių žmo
nes" (Liet. Encikl. II, p. 1435). 
Savo giliai demokratine dva
sia Basanavičius buvo šviesus 
tikro visuomeninko pavyzdys, 
turėjęs teigiamos įtakos mūsų 
bebręstančiai tada visuomenei. 
Daug tolerantingo visuomeni
ninko išminties parodė jis ir 
1905 m. Didžiajame Lietuvos 

kurioje skendo dabar pasaulis su savo ašarų ir kraujo klanais, 
iš kurių gėrė galingieji savo laimę...

O 'kalvis ėjo ir ėjo vienas, žvėries jautrumu apžiūrėdamas 
kiekvieną krūmą. Staiga jis sustojo ir tarė:

— Tai laimikis! — ir atsargiai išlindo iš krūmų, kur, prie pa
miškės trobelės buvo priešo pirmųjų sargybų bustas. — kad taip 
kokią granatėlę turėčiau, — graibėsi jis tuščiose kišenėse.

Nieko nesuradęs, suspaudė rankose kūjį, net ąžuolinis kotas 
sudejavo.

— Tai šitaip sargybą nešate, jūs snargliai, — keikėsi žiū
rėdamas į sulysusius, vos subrendusių vyrų veidus, kurie, užsi
gulę ant stalo, miegodami kriokė. Nešvarus didelis stalas, ant 
kurio stovėjo žibalinė lempa, buvo sulaistytas degtine, o sudau
žytų bonkų stiklai prasižioję kėksojo tarp didelių, sugnaibytų 
duonos plutų. "Tučtuojau grįžti atgal ir pasikviesti talkos?" ... 
-— šovė kalviui mintis.

— Ne, — tarė jis. — Antrąkart gali neatskristi keptas ba
landis, jei dabar jo neparagausiu, kad duonos trūksta... —ir 
jis lapės žingsniais atsitraukė nuo lango, norėdamas apeiti tro
belę. ' Sausa šakelė trakštelėjo po kojų. Kalvis stabtelėjo, 
įsmeigdamas akis į tamsą prie durų . Ten lyg kas sujudėjo. Ne, 
re. Tik sunkus alsavimas plaukė nuo durų staktos, šnypštė 
ir švilpė miegančio nosis gilioje nakties tyloje. "Paskutinis tavo 
miegas', pagalvojo kalvis, dar valandėlę delsdamas. "Paskuti
nis, iš kurio daugiau nepabusi tu, nepažįstamasis žmogau" ...

Kalvis iškėlė savo geležinį kūjį ir, sulaikęs kvėpavimą, žengė 
baisiais žingsniais prie durų. Bet staiga nepažįstamasis suju
dėjo. Gal būt mirties šaltį pajutusi jo širdis sudrebėjo. Jis pra
vėrė akis ir krūptelėjo, išvydęs netoli savęs baisų kalvio šešėlį.

— Kas čia? — šūktelėjo jis, instinktyviai pakeldamas ginklą.

Kalvis nesusvyravo nė minutės. Jo geležinė statula tik pasvi
ro truputį į priekį.

— Kas čia? — velnišku juoku nusikvatodamas pakartojo 
kalvis svetima kalba. — Generolas! Kas gi kitas? Ar tai mie
goti jums sargyboje, kalės vaikai! Ir dar degtinę gerti. Ne kar- 
čiamoj pas mergas, o fronte esate! Aš jau pusė valandos laukiu, 
kol atsibusite! Ir visur tas pats, — bjauriausiais žodžiais keik
damasis jis pamažu artėjo prie sargybinio. — Kiaulių ganyt, o 
ne su tokiais kareiviais kariaut. Į teismą! Kalėjimą... — slinko 
taip baisiai keikdamasis ir tokiu rūsčiu grūmojančiu balsu šauk
damas, kad tas, kuris stovėjo prie durų, vien nuo šitų žodžių 
atsirėmė į sieną ir drebančiomis iš baimės rankomis nuleido 
ginklą. (Bus daugiau)

iš "Židinio".
1. '' -

"Ėjo, baigės ano amžiaus aš
tuntoji dešimtis. Vienas kitas 
retas teliko to laiko mūsų inte
ligentas jau imdavo ir gatvėsp 
kartais drąsiau lietuviškai šne
kėti. Bet lietuvių tarpe, aukš
tesniosiose gimnazijos klasėse, 
būdavo ir tokių mokinių, kurie 
su tėvais tik tylomis drį^ava 
lietuviškai šnekėti aikštėje; 
jaunučiui inteligentui kartais _ 
labai nedrąsu būdavo pasiro
dyti kitiems, kad jis iš kaimo 
yra kilęs ir dar to kaimo kalba 
tesiverčia sueidamas su savo 
žmonėmis.

Aukštosiose klasėse buvau 
drauge su V. Kudirka. Ir mudu 
to mūsų gyvenimo negerumus 
jau suprasdavova — pasikal- 
bėdamu išrasdavova, savos 
kalbos gėdėtis, tik sakydavova, 
kad nereikią visur savo kalba 
ir verstis, kad tik pasiutėliai 
("szalency", — kalbėdavovos 
savo tarpe apie tuos dalykus 
lenkiškai) galį svajoti apie lie
tuviškosios kalbos įsigalėjimą 
viešajame mūsų krašto gyveni
me, apie visokius savus to gy
venimo raštus, apie savą laik
raštį, apie savą literatūrą, apie . 
savus Kraševskius, Mickevi
čius ...

Po kiek laiko atsiskyrėva: jis 
į Varšuvą studentaut nuvažia
vo, aš — į Maskvą. ... Mask
voj po kiek laiko jau buvo gir.- 
dėti, kad J. Basanavičius, buvj- 
sis Maskvos studentas, tada • 
Bulgarijos gydytojas, ketinąs 
ir mūsų laikraštį išleisti užsie
niuose.

(Bus daugiau) j
<t z
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1950 m. pradžios balansas
(“Tėviškės Žiburių" New

Pasaulis vėl apgabuiamas 
netikrumo atmosferos. Nuola
tiniai sovietų išsišokimai ir jų 
laimėjimai pasaulį verčia bu
dėti —• kitaip jis seniai būtų 
sudribęs girtuoklio — išlepėlio 
miegui. Nauji "sukilėlių" įsibro
vimai Graikijon, "mažoji blo
kada" Berlyne, komunistų in
spiruotas sabotažas sutinkant 
Atlanto pakto ginklus, Prancū
zijoje, tai vis špilkutės pasaulio 
taikai. Ir tai tęsis iki bus svajo
jama šituo būdu laimėti prieš 
Eurazijos ideologizuotų tironiją.

Graikijos "maištininkų" klau
simas žada greitai išvirsti Ju
goslavijos problema. Sakyta — 
"nekask duobės kitam, nes pats 
įkrisi'. Savo laiku didžiausias 
graikų komunistinių banditų 
ramsti, Tito, yra tikras, jog pa
vasarį Stalinas prieš jį pradės 
ofenzyvą. Vakariečiai netiki, 
kad ji būtų tiesioginė — armi
jos. Netgi, nė satelitų titulai ne
būsią naudojami. Banditai tar
pusavyje tokių terminų nemėgs
ta Likvidacija — parankiausia 
priemonė. Todėl — pilnu tem
pu rengiami sabotažninkai Al
banijoje ir Bulgarijoje. Jie sprog
dins Jugoslavijoje kasyklas, 
geležinkelius, tykos nudobti bu-

Yorko korespondento)

mą, yra smerkiamas net pačių 
anjerikiečių bei jų spaudos. Mi
nėtas išsišokimas rusams davė 
puikią propagandos galimybę 
— "mes dabar vadovaujame 
politikai Vokietijoje" — rašo ry
tų vokiečių oficiozai O jų po
litika — perimti visą Vokietiją 
kovai prieš vakarus ir kuo grei
čiausiai išstumti JAV iš Berly
no. Siekdami to, jie laikinai net 
likvidavo Vokietijoje sovietiš
kosios sistemos ramstį — kon
centracijos stovyklas. Tačiau 
vietoje jų buvo įsteigta Saugu
mo ministerija "sekti vakarie
čių agentams". Klastingas so
vietų propagandos aparatas 
siekia įrodyti "US politikos kvai
lumą" Berlyne, o vakarų Ber
lyno gyventojus įtikinti, kad jau 
laikas ieškoti kompromisų su 
komunistais,-nes kitokius išei
ties nėra. New Yorke spėjama, 
kad sovietų spaudimas bus tę
siamas tiek, kad amerikiečiai 
negalėtų vėl įjungti savo "oro 
tilto', bet būtų pakankamas iš
vesti iš kantrybės subtilius va
kariečius ir jų šalininkus vokie
čius. JAV pasitraukimas iš ten, 
yra neįsivaizduojamas. Vokie
čiams ir iš vis europiečiams tai 
būtų svaiginantis smūgis. JAV

Bene Būtėnas "Žiburiuose" 
1947 metais pranašavo: "su
stabdyti Europoje, sovietai tai
kysis į kitus kontinentus". Taip 
ir buvo. Sukoncentravę pasau
lio dėmesį į Berlyną, tada pra
dėta Mokada, čiulpdami JAV 
milijonines sumas jos palauži 
mui, sovietai tyliai pradėjo 
ofenzyvą Azijoje. Jos rezultate 
— Kinija, didžiausioji Azijos ša
lis, nors bandanti per Mao pa
purkštauti Maskvoje prieš Sta
lino aiškius reikalavimus, Vi
šinskio buvo apibūdinta, kad 
jau "naše" — mūsų. "Pravda" 
jau reikalauja Tibeto išlaisvini
mo; Indokinija — trijjų, keturių 
mėnesių klausimaš. Neatrodo, 
kad jai gelbėti būtų imtasi ko
kių rimtesnių priemonių. Pran
cūzai pervėlai suprato, jog, no
rint sustabdyti komunizmo pli
timą Azijoje, svarbu duoti azi
jatams nepriklausomybę. To
dėl prancūzai turi pasitraukti iš 
Indokinijos, kuri jau seniai 
jiems duoda tik deficitą. Ameri
kiečiai raginami nešdintis iš Ja- 
ponijos, Britai betgi vargu duo
sis iškrapštomi iš Hong-Kongo 
ir Malajų, kurių nenorėdami 
prarasti, jie juk taip mielai ir 
Mao pripažino. Ieškodami kom-

metus. Nerimą sukėlė Ameri
kos spaudos pranešimai, kad 
rusai bando pasigaminti ne
atominę uranijaus, bet iškąri 
vandenilio bombą. Tokiu atve
ju Amerika Imtų pralenkta šio
je srity. To rezultate nauja die
nos sensacija — Aliaskos gu
bernatorius Gruening beviltiš
kai šaukiasi dėmesio Aliaskai, 
kuri pagal jį, galinti būti kiek
vienu momentu užimta dviejų 
sovietų parašiutininkų divizijų. 
Girdi, "o paskui jų iš ten leng
vai neiškrapštysime" ... Spėja
ma, kad šiuo metu Azijos vaka
rinį Pacifiką vizituoją štabų vir
šininkai šį reikalą taip pat ap
tarsią. Kad padėtis Šventaisiais 
Metais nei kiek nepagerėjo, liu-- 
dija ir visai dar nesenas John- 
sono, JAV krašto apsaugos mi- 
nisterio pranešimas: "pavojus 
gali ateiti iš Eurazijos kiekvienu 
momentu". Tad jis davęs įsa
kymą jau dabar įvesti oro sau
gumo zonas aplink svarbiausių 
ginklų įmones. Skubinama ir 
radaro tinklo statyba Amerikos 
šiaurėje. Aimus.

— NEW YORK — Garsiam 
smuikininkui Kreisleriui Fricui 
vasario 1 d. suėjo 75 m. am-

Atletic Club krepšininkai

SPORTO
Toronte

Šio mėnesio 18 d., šeštadienį, 
4.30 vai. Westend YMCA pa
talpose įvyks krepšinio rungty
nės tarp Brooklyn Atletic Club 
— "Vytis". Brooklyn Atletic 
Club krepšinio komandą suda
ro buv. Kempteno "Šarūnas", 
Muencheno "Kovas" ir ameri
kiečiai. Tai bus įdomi kova.

— Toronto miesto tarpklubi- 
nėse šachmatų pirmenybėse 
po įvykusių rungtynių šio mėn. 
3 d. Central YMCA — "Vytis" 
0:6, "Vytis pirmauja. Dabarti
nis rezultatas: 9,5 : 2,5 "Vytis.

— "Vytis" futbolininkai pri
imti į Toronto miesto futbolo 
pirmenybes (senjorai ir jauniai). 
Priėmimo ceremonijos pagal 
JCanajdos tradicijas įvyks šio 
mėn. 17-18 d.

Krepšininkai — mūsų 
pasididžiavimas

• 1949 m. sausio mėn. dėka 
penkių jaunuolių iniciatorių —•- 
Algio Šliogerio, Antano Šulco, 
Leono ir Antano Baziliauskų ir 
Vytauto Sakalausko jr. — įsteig-
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ŽINIOS
Pradžia buvo sunki ir vargin

ga, nes visko reikėjo: ir aikš
telės su krepšiais, ir kamuolio 
ir aprangos. Bet viskas buvo 
nugalėta. Vietinė sporto vado
vybė, sužinojusi apie susida
riusią lietuvių krepšinio koman
dą, ją pakvietė dalyvauti vyks
tančiam Estado Carabobo B 
klasės krepšinio turnyre dėl 
meisterio titulo.

Vasario 15 d., jie pirmą kartą 
sų lietuviška trispalve ant krū
tinių, išėjo kovoti už Lietuvos 
garbę.

Turėjo būti žaidžiama su 3 B 
klasės komandomis: Escucla 
Normai, Viejitos ir Nichol Ko
la—pereitų metų B klasės meis
teris. Pastaroji paskutinėms 
rungtynėms neatvyko. Lietuviai 
nepralaimėjo nė vienų rungty
nių, bendru krepšių santykiu 
221:133, ir tapo B klasės meis
teriu.

Kovojo: A. Šliogeris — kap., 
A. Šulcas, A. Baziliauskas, L 
Baziliauskas, A. Žalnieriūnas, 
V. Lesiūnas, V. Sakalauskas ir 
K. Stankevičius.

Lietuviai krepšininkai labai

dagumas. Nerėkavo,, nesibarė. 
Žaidė nors ir energingai, bet 
džentelmeniškai. Tas ypatingai 
patiko vietiniams sporto mėgė
jams. Priešingai, vietiniai, žai
dė tarsi galvų ir nervų netekę, 
žaidė žiauriai ir sportinio man
dagumo nežiūrėjo.. (Atleistina— 
pietiečiai.). Aikštės teisėjai žy
miai palaikė vietinius. Norėta, 
kad žūt būt lietuviai pralaimė
tų bent vienas rungtynes. Žai
džiant paskutines rungtynes 
"Viejitos" dėjo ypatingas, bet 
negražias pastangas laimėti, 
panaudodami boksą ir stumdy- 
nes. Krepšininkui Šulcui nu
plėšė nuo krūtinės trispalvę, 
net su gabalu baltinių. Teisėjai 
į tai reagavo paprastu ginču. 
Bet visai kitaip pažiūrėjo spor
to reporteriai, ir rytojaus die
nos vietinė ir sostinės spauda 
puikiai atsiliepė apie lietuvius 
krepšininkus.

Lietuviams laimėjus turnyrą, 
kiekvienam žaidėjui buvo įteik
ta po gražų diplomą, o bendrai 
visai komandai ir komandos 
kapitonui Algiui Šliogeriui po 
taurę.

promiso, jie Indijos premjerui 
Nehru patarė Kinijos atžvilgiu 
parodyti "rūpestingą draugišku
mą', kad tuo būdu paskatintų 
ją pasitraukti nuo Maskvos ir

žiaus. Patys garsiausi muzikai, 
sudarę minėjimo komitetą, su
rengė virtuzui New Yorke šau- 
uų balių.

ta Valencijos lietuvių krepšinio 
komanda. Tai pirmutinė ko
manda Venezueloje iš emig
rantų ir sudaryta iš lietuvių.

gražiai užsirekomendavo vieti
nių tarpe ir turi nemaža simpa
tijų Svarbiausia buvo žaidimų 

Į metu taktiškas sportinis man-

Komanda, be to, pakviesta 
įeiti į A klasės komandų skai
čių. K

vusį "Stalino liaudies didvyrį" 
maršalą. Vakariečiai diploma
tai iš Beljgrado praneša, jog 
pats Tito mažai tekreipiąs dė
mesio į tai — jie todėl spėja, 
kad Tito lengvai nuo komunis
tinių Maskvos sabotažninkų 
gaudamas JAV pagalbą, atsi- 
kratysiąs.

Berlyno problema rišama su 
amerikiečių "ambicijos" klausi
mu. Gen Tayloro,' JAV komen
danto pareiškimas... "dėl 600 
kambarių, mums neapsimoka 
vėl gauti rusų blokadą", beveik 
iššaukęs anglų ir prancūzų ko
mendantų širdies priepuolius ir 
demokratiškiau galvojančių vo-
kiečiųų staigų nuotaikų kriti-'vijos.

"State Departmentas" grasina 
kontrpriemonėmis — tačiau, jų 
svarbiausias oro tiltas amžiais 
irgi negalės tęstis. Gal dėl to 
Vak. vokiečiams jau leista 
steigti konsulatus pasaulyje.

Suomija, pasaulio opinijoje 
tikra didvyrių žemė, — netiki
ma, kad ji nusilenktų sovie
tams ir dabartinio jų spaudimo 
pasėkoje.

Stalino sunkus dėmesys vis 
labiau grįžta prie Irano. Šiais 
metais ten laukiama didelių 
sunkumų. O Austrijos klausi
mu, tik jau nebus jokio paleng
vėjimo iki "liaudies priešas" Ti
to nebus pašalintas iš Jugosla-

suartėti su vakariečiais.
Amerika, nors ir labai neno

rėdama, yra priversta ruoštis 
neišvengiamam karui; perorga
nizuoja savo karinį aparatą 
taip, kad kiekvienu momentu 
būtų pasiruošęs smūgiui. Ame
rikos prezidento diktatūrinės 
galios nemaža dalis, dar buvo 
pasilikusi nuo praėjusio karo. 
Vyriausiam Ginkluotųjų Pajė
gų Štabui pasiūlius, Kongresas 
dabar svarsto įstatymo projek
tą, duoti prezidentui dar ir tei
sę paskelbti mobilizaciją'priešo 
atakos arba galimo puolimo at 
veju. Šitokią teisę, kaip ir teisę 
paskelbti karą, turėjo tik kon
gresas. Įstatymas galiotų tik 3

XX amžiaus gėda j sovietų darbo stovyklose. Rusų

Amerikos Darbo Federacija 
AFL neseniai išleido svarbią ir 
įdomią knygą, liečiančią pri
verstiną darbą Sovietų Sąjun
goje. Joje atvaizduojamos visos 
šios darbo federacijos pa
stangos iškelti šią mūsų laikų- 
vergystę į viešumą. Yra ten iš
spausdinta JT ūkinės bei so-

SSFti ■pataisomųjų darbų" 
stovyklų statutas ir eilė kitų do
kumentų, liečiančių šį reikalą. 
Tai aiškus 20 amžiaus gėdos 
dokumentas.

Kova su religija

Gruodžio 31 d. Vengrijoje pa
sibaigė terminas dvasininkams

dalinės komisijos protokolųų| prisiėjai ^tikimybę valdžiai, 
ištraukos, liečiafičioš sį reikalą, prilėkusių taip maža, kad grei-
parodymai liudininkų, buvusių

— VAŠINGTONAS. — JAV 
Aviacijos departamentas pa
skelbė, kad visi lėktuvai skrai
dą bent 100 mylių nuo atomi
nių gamybų centrų turi praneš
ti savo tvarkaraščius. Tuose 
ruožuose nuolat dežuruos karo 
naikintuvai ir gaudys nusikals
iančius lėktuvus. Tai yra prie
monės nuo galimų atominių už- 
puolimų. Ateity tokios priemo
nės būsiančios išplėstos visam 
krašte.

Kremliaus veikla Amerikoje
(Atkelta iš 2 psl.) j pher Columbus), Charles Chap-

1 1- mAAA j 1 'lin< Burt Lancaster (film. Ropemetine algele 10.000 dol. Šio v . ,. . ... of Sand), Gene Kelly (On thebuvusio Efraimo kontrole] yra _ . tt ,. v. .. _ . . i Town), Catherine Hepburnir eksportas i Kimią. Buvo lai- , .... , ,‘ (Adams Rib) — visi jie ir daug
kitu mažesniu žvaigždelių švie
čia raudonai.

Kai Holywoode filmą gema, 
tai ant Manhattano Broadway 
ji išleidžiama su palaiminimu 
į platųjį pasaulį arba pasmer
kiama žūti. Čia ji skryninguo- 
jama ekrano kritiku. O tu skry- 
ninguotoju daugumas**^remti- 
niams primena (pagal spalvą) 
nelemtus 1945 m. skryningus. 
Dar daug blogiau yra scenos 
užkulisiuose. Čia diriguoja rau
donieji, kurie sau nepatinka
mus sumala galingajame Equi
ty klube.

Šia proga neiškenčiu nesu
minėjęs ir iš priešingos srovės 
nors keliu vardu. Holywoode 
šalia anksčiau minėtųjų išsiten
ka ir į ekrano meno viršūnes 
iškilęs visas būrys pajėgiausių 
kataliku aktorių ir dainininku. 
Nežiūrint raudonųjų daromų 
kliūčių, jie pasidarė garsiausi 
šios srities meno pasauly var
dai. Tai: Bing Crosby, Loretta 
Young, Tyrone Power (pask fil
mą Prince of Foxes), Frank Si
natra, Irena Dunne (I remem
ber Mama), Ann Blyth (Top on 
the Morning) ir eilė kitu.

kas, kada tautinė Kinijos vy
riausybė vargais negalais ga
vo! pirkti Amerikoje benzino, 
municijos ir sunkvežimiu. Šie 
dalykai buvo mirtinai reikalingi 
kinams lemiamose kautynėse 
su raudonaisiais ir turėjo būti 
pristatyti labai skubiai. Deja, 
pono Lee dėka jie buvo pasius
ti tik po devynių mėnesiu ir bu
vo tiek naudingi, kiek šaukštas 
po pietų. Jais pasinaudojo ne 
Čang Kanšekas, bet drg. Mao- 
Tsetungas. Tada sukruto, su
bruzdo daug kas prieš Mr. Lee. 
Senatoriai griežtai protestavo, 
kad toks vyras laikomas šioje 
svarbioje vietoje, bet tas ponas 
lig šiai dienai vadovauja Tol. 
Rytu prekybos skyriui ir nieko 
neboja.

Holywoode ir Broadwaye

Įsistiprinę administracijoje, 
unijose, socialinėje veikloje, jie 
neapleido ir kultūriniu sričių. 
Ypačiai jiems parūpo ekranas 
ir scena. Raudonieji pradėjo 
atakuoti Holywoodo ir Broad- 
wayo parnasus. Maskvai gud
riai remiant ir diriguojant, jiems 
pasisekė įsitvirtinti šiose nepa
prasto svarbumo tvirtovėse, ku
rios tiek daug veikia viešosios 
nuomonės susidarymą ir žmo
nių moralę. Šiandien ištisa ei
lė šviesiausiu Holywoodo

nė mokykla su 3000 studentu ir 
68 profesoriais. Jos rektorium 
yra buvęs New Yorko univer
siteto profesorius Bradley, o 
vienas iš vadovaujančiu direk
torių yra prof. Selsam — bu
vęs Brooklyn College filosofijos 
profesorius. Senato sekretorium 
išrinktas Vandenberg Field — 
milijardieriaus Cornel. Vanden- 
bergo anūkas, stambus milijon- 
nierius. Jo namuose (23 W 26th 
St., N. Y. C.) turi savo štabu 
būstines visa eilė raudonųjų or
ganizacijų, kuriu vardai labai 
gražiai skamba. Pavz.: Ameri
can Committee for Protection of 
the Foreign Bom, Veterans of 
Abraham Lincoln Brigade, 
Committee for Democratic 
Rights, Joint anti-Fascist Refu
gee Com., Democratic Women 
Association ir daug kitu.

na į Columbijos universiteto su
dėtį ir neturi su anąja nieko 
bendra.

Barometras krenta

Nors žinovu teigimu Jungtinė-

čiausia tas terminas būsiąs pra
tęstas. Atsisakiusių prisiekti 
tiek daug, kad visus suimti ne
įmanoma. Termino pratęsimas 
būtų bandymas valdžiai išveng 
ti kompromitacijos. Komunistų 
bandymas įbauginti dvasinin
kus kardinolo Mindszenty by
la, pasirodo, vaisių nedavė. 
Priešingai, ji katalikus suce-

— VARŠAVA. — Komunisti
nė Lenkijos valdžia, norėdama 
užkirsti kelią vakarietiškoms 
idėjoms pasiekti Lenkiją, už
draudė įvežti anglišką spaudą 
iš užsienio. Tas pats įsakymas 
paskelbtas ir Čekoslovakijoje.

ju karšti simpatikai. Kino teat
ru lankytojai gerai pažįsta kad

Raudonosios mokyklos

Universitetų celėse buvo (ir 
yra) ruošiama komunistinis eli
tas infiltracijai, o plačiųjų ma
sių vadams pagaminti yra 
įsteigta daug specialiniu mo
kyklų. Bene didžiausia ir gar-

phrey Boggart (naujausia jo fil- šiaušia iš ju yra New York© 
ma Tokyo Joe), Judy Hollyday, Jeffersons School of Social 
Fredrich March (film. Christo- Science. Tai aukštoji komunisti-

Tokiu pat mokyklų yra kiek
viename didmiestyje. Jos daž
nai mėgsta dangstytis Lincolno 
ar Jeffersono vardais. Šiose mo
kyklose paruošiami agitatoriai, 
uniju veikėjai, labdaros organi
zacijų darbininkai ir kt. sričių 
specialistai. Mokslas einamas 
griežtai prisilaikant "Trumpojo 
kurso K(b) partijos istorijos" ir 
Markso — Lenino — Stalino li
nijos.

Be šių aiškios spalvos komu
nistiniu mokyklų yra nemaža 
tokiu kurios nėra specialiai 
įkurtos komunistiniams tiks
lams, bet kuriose vyrauja mask- 
vinė dvasia ir komunistai turi 
susisukę patogias gūžtas. Vie
na iš tokiu yra didelė, plačiai 
žinoma aukštoji mokykla New 
Yorke. Tai New School for So
cial Research, kurioje profeso
riauja nemaža pasauliniu soc. 
mokslu garsenybių, kaip indas 
Chandra Roy ir kiti. Šios mo
kyklos nereikia maišyti su New 
School of Sodai Work, kuri įei

se Amerikos Valstybėse esama * mentavo. 
apie 850.000 klusniu, drausmin
gu Kremliaus agentu ir apie 
4,5 milijonu simpatiku, nors jie 
pajėgia leisti daug dideliu laik
raščiu (pav., New York Daily 
Compass, Home Post), nors jie 
dar valdo kai kurias unijas, bet 
raudonoji žvaigždė čia blėsta. 
Jos šviesa labai buvo jauki ka
ro metu, kai bolševikinės pro
pagandos melams susidarė pa
lankiausios sąlygos, o prieš 
juos buvo nepatogu išeiti su tie
sa. Pro propagandos dūmus 
daug kas nematė tikrovės ir 
patikėjo. Dabar jau visai kas 
kita. Maskvos kraugeriu pla
nai pavergti visą pasaulį jau 
paaiškėjo. Lygiai .pasidarė aiš
ki ju nešama barbarija ir skur
das bei vergija darbo žmo
nėms. Milijonai darbininku Vo
kietijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir 
kitur anapus geležinės uždan
gos išsigydė nuo staliniškojo 
bolševizmo, kai patys patyrė 
kas jis yra tikrovėje. Visa tai 
atsiliepia ir Amerikoje. Komu
nizmas jau čia nevilioja net nė
vargingiausio bedarbio. Jeigu į _ BERLYNAS. -Greta blo- 
dar Ir yra Jungi Amerikos Vai- tados
tybėse apie 100.000 partijos na- imq keUa sklindq g<mda, 
du ir daug daugiau nepartiniu adt konnmistal mošiasi )ėga 
komunistu, tai tik dėlto, kad 
vieni iš ju yra papirkti, o kiti 
dar klaidinami. Iš kitos pusės 
nuolat čia stiprėja Kataliku Baž-' 
nyčios galybė, kuri savo tiesos’ 
žodžiu triuškina raudonųjų me-1 
lo tvirtoves ir iš viso vadovau
ja kovai su šia dvidešimtojo

Čekoslovakijoje veidžia įsa
kė dvasininkams perduoti vi
sas metrikų knygas bei kitus 
dokumentus, kaip tai jau pada
ryta Lenkijoje. Episkopatas bet
gi įsakė klebonams to nedary
ti.-Episkopatas remiasi komu
nistų 1949 m. lapkričio 1 d. įsa- 
tymu, kur toks dalykas nenu
matytas.

— VAŠINGTONAS. — JAV 
Krašto saugumo išteklių Rūmai 
(National Security Resources 
Board) išdirbo planą, pagal ku
rį karo atveju JAV automatiškai 
pradės veikti visų gaminių kon
trolė. Visa pramonė tuojaus bus 
įjungta į kariuomenės aprūpini
mo planą, o privačių firmų už
sakymus galės vykdyti tik ta
da, kai bus viskuo aprūpinta 
kariuomenė bei karo reikalai.

Kviečių produkcija 1949 m.

1949 m. visame pasaulyje iš
auginta 6.185 milijonai bušelių 
kviečių. Šiaurės Amerikos kon
tinentas išaugino 1.511 mil. bu
šelius — 367 mil. buš. Kanada 
ir 1.000 mil. buš. JAV. Kaip ap
skaičiuojama 1949 m. kviečių 
derliaus Kanada galės ekspor
tuoti arba sandėliuoti 319 mil. 
bušelių. ..

Azija, be Rusijos, surinko 
1.480 mil. buš., o Europos ūki
ninkai — 1.465 mil. buš.

Rusija, kuri kada tai kviečių 
pagamindavo daugiau kaip 
Šiaurės Amerika, 1949 m. su
rinko tik 1.1000 mil. bušelių.

Pietų Amerika surinko 275 
mil. buš., nors ten yra dvigubai 
daugiau gyventojų kaip Kana
doje.

Australija surinko 195 mil. 
bušelių. -

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad gauta žinių apie naują bol
ševikų instituciją Org-inform, 
skirtą kovai su religija. Jo prie
kyje stovįs buvęs pravoslavų 
vienuolis Vosylius Gorolov, bu
vęs NKVD pulkininkas leitenan
tas. Jo agentai verbuojami daž
niausiai iš apostatų, išmestų 
^kasinės seminarijos auklėti
nių, q jie ruošiami specialiose 
mokyklose, kur be marksizmo 
leninizmo mokomi ir katalikų 
bei protestantųų teologijos. To
kių mokyklų esą Latvijoje, Uk
rainoje, Lenkijoje.

■— VIENA. — Gerai infor
muoti sluoksniai praneša, kad 
Varšavoje netrukus bus suda
ryta visa eilė paradinių teismų. 
Pasiruošimai jau vykdomi. Vad. 
seimas prokuratūrai pareikala
vus jau panaikino neliečiamu
mo teises 3 savo narių: buv že
mės ūkio viceministerio St. Ko- 
walewskio, buv. Liaudies par
tijos vado Pr. R. Kowalskio ir 
Liaudies partijos nario St. Wro- 
na Merskio.

— VAŠINGTONAS. — Dar
bininkų unija CIO įteikė sena
to užsienių komisijai specialų 
raportą, kuriame kaltinama SS 
SR dėl 11.000.000 žmonių kan- 
k.nimo vergų stovyklose. Ra
porte tarp kitko rašoma:

_ J •

"Ir Hitleris ir Stalinas suor
ganizavo didžiulį aparatą iš- 
varvinimui žmonių kraujo 
dviem tikslais: kad veltui turė
tų žmogaus darbo jėgą ir kad 
sunkiu darbu nužudytų nepa
geidaujamus žmones".

i užgrobti valdžią Berlyno vaka- 
. ru sektoriuose. Pasak bolševi- 
t kų informacijos šefo Eislerio, 
į toje demonstracijoje dalyvau- 
j šią net 500.000 žmonių. Ji, pa
sak socialistų vado Schuma
cher žinių, turinti įvykti gegu
žės 28 d. Vakarų sektoriaus val
džia pareiškė, kad puolimą su
tikti esanti pasiruošusi.

— SOFIA. — Jau kuris lai
kas pasigirsdavo žinių, kad Bul
garijos premjeras yra patekęs 
Kremliaus nemalonėn. Esą, la
biausiai jis įžeidęs Kremlių at
sisakydamas vykti į Stalino 70 
m. sukaktuvių iškilmes. . Tai 
jis padaręs protestuodamas 
prieš perdaug jau aiškų rusų 
kišimąsi į Bulgarų vidaus reika 
lūs. Dabar atėjusi žinia apie 
Kobarovo mirtį visur kelia klau
simą ar tai natūrali mirtis. Ne
tikėjo pasaulis jo pirmtakūno 
Dimitrovo mirties naturalumu, 
netiki dėl jo, nors oficialiai 
jis skelbiamas buvęs šalininkas 
draugystės su SSSR.

— VARŠAVA. — Dabartine 
Lenkija oficialiais duomenimis, 
turinti 23,9 mil. gyventojų. Iš , 
Vokietijos prijungtose žemėse 
gyveną 6 mil. Tame skaičiuje 
esąs 1 mil. senųjų vietos gyven
tojų ir 5 mil. naujai atsikraustę.
Vokiečių buvę iškraustyta 2 mil. 
76 tūkstančiai.

Kanados aukso produkdla

Kanados aukso kasyklose 
dirba 125.000 darbininku. Per 
pirmus 7 pereitu metu menesius 
jie iškasė 29.289.000 uncijas 
gryn. aukso. Užpraeitais metais 
per tą pati laikotarpi buvo iš
kasta 306.000 mažiau. Visą iš-

dąs JAV doleriu trukumą arba

kiu JAV. Prieš dolerio nuver
tinimą už 1 unciją gryno aukso

moka $38,50.
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Winnipeg, Man

Savo pasėdyje B. Valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. I. Šmaižys, vicepirm. 
Stanaitis, sekr. J. Klimaitė, ižd.

reik. Myk. Januška, kultūros ir 
švietimo reik. J. Račys ir Č. Ku- 
rauskas. Bendruomenės valdy
ba turėdama daugumos kolo
nijos gyventojų pasitikėjimą, 
yra pasiryūusi išplėsti kaip or
ganizacinį taip ir lietuviškos kul
tūros veikirfią, reprezentuojant 
ir populiarinant lietuvių vardą 
kitataučių tarpe.

Yra gautas vietos YMCAos 
kvietimas dalyvauti Tautų fes
tivalyje, kuris įvyks balandžio 
mėn. Kvietimas priimtas ir po 
Vasario 16 d. minėjimo bus 
ruošiamasi šiam festivaliui. Tuo 
metu numatoma suruošti paro
dėlę. ' '

Vasario 16 d. minėjimas 
įvyks sekmadienį vasario 19 d. 
Pamaldos St. Pauls College 11 
vai., o 7,30 vai. vakare iškil
mingas posėdis su paskaita ir 
menine dalimi lietuvių klubo 
patalpose. Kviesti dalyvauti 
kaip svečiai, latvių, estų, uk- 
rainiečiųų ir miesto valdybos 

- atstovai. Visi tautiečiai taip pat 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Sunkėjant darbo gavimo są
lygoms, B. valdyba pavedė p. 
Myk. Januškai rūpintis lietuvių 
darbo reikalais. Todėl visi Win- 
nipego lietuviai, sužinoję kur 
nors laisvą darbo vietą prašo
mi kuo greičiau apie tai pra
nešti Myk. Januškai, 137 Long- 
side St., tel. 36483, o neturintie
ji darbo, prašomi pas Myk. Ja
nušką kreiptis.

Tautieti, nepagailėk kelių 
centų ar poros minučių laiko 
pranešimui, tuo daug padėsi ki
tam broliui, o kai pats bedar
biu tapsi, — kitas padės Tau 
darbą rasti!

B. Vald. korespondentas.

— Į Romoje įvykstantį kata
likų žurnalistų kongresą iš Win
nipeg© išvyko kun. Raymond 
Duroher. Jis yra "The Ensing" 
vakarų Kanados laidos redak
torius ir "La Liberte et le Pat
riote" redaktoriaus pavaduoto
jas.

— Vaičaitis jau keli mėne
siai dirba buhalteriu vienoje 
draudimo įstaigoje Morden, 
Man. Kartais jis apsilanko Win- 
nipege, kur kartu 3 kitais drau
gais, yra pirkęs namą.

— Jurgis Račys po apendici
to operacijos vėl pradėjo dirbti 
toje pačioje darbovietėjej.

— Vasario 5 d. Winnipeg© 
lietuvių klubo susirinkime nu
tarta naujais nariais dipukų ne
priimti — 30 prieš 24. Šis nuta
rimas nėra paremtas klubo 
konstituija. Dalis senųjų lietu
vių — Zavadskai, Urbonai, Pra- 

, nevičius ir kiti -— dėl to taip pat 
piktinasi.

— Lietuvių klubas už patal
pų nuomavimą repeticijoms 
ima po 3 dol. už vakarą. LB 
Wpg. skyriaus meno kolekty
vas besiruošdamas Vasario 16 
d. šventės minėjimui naudoja
si St. Paulo kolegijos sale arba 
privačiais butais.

— Senas Winnipeg© lietuvis 
Leonas Juška, ilgą laiką gulė
jęs ligoninėje, pasveiko ir da
bar jaučiasi labai gerai.

— Kž. Urbonas vis dar guli 
vienam Nursing Hom, nors jau
čiasi kiek geriau. Jis serga jau 
9 mėn.

— Vasario 4 d. Edv. Galinis 
susituokė su Elfriede Grass — 
este.. ‘ -

— Vasario 5 d. bažnyčioje 
paskaityti pirmi užsakai Mari
jos Sprindytės su Vyt. Lepars-

— Grupė naujų lietuvių ta
riasi atidaryti kepyklą.

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuviu Kultūros Žiburiams!

KULTŪROS ŽURNALO

AIDU PLATINIMO VAJUS
SAUSIO, VASARIO IR KOVO MENESIAIS

Kas sielojasi lietuviškąja kūryba, krikščioniškai — tauti
ne kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve, — skaito, re

mia ir platina vieninteli pasaulio lietuviu mokslo, literatū
ros bei meno ir visuomeninio gyvenimo mėnesini žurnalą

Kulturos žurnalą AIDUS redaguoja rekakcinis kolektyvas 
sudarytas iš žymiu lietuviu mokslininku, rašytoju ir kitu kul
tūrininku. Vyr. redaktorius rašytojas Antanas Vaičiulaitis.

AIDU PRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje —$5.00; Kanadoje — $5.50; kituose 
kraštuose—$6.00. Atskiras numeris JAV—50 c., kitur—-55 c.

AIDU platintojams bus skiriamos dovanos 
Visi i kultūros žurnalo AIDU platinimo talką!

Tenelieka ne vieno lietuvio, kuris neskaitytu AIDU

Prenumeratas ir aukas siuskite sekančiu adresu:
AIDAL Kennebunk Port Maine. USA

Sudbury, Ont
Pas tabako taimerius

Delhi, Ont.

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVĘ

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso fr parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybes. — — <

Krautuve atidaryta kasdien iki 8
Garantuotas darbas, prieinamos kainos.

valandos vakaro.

jungos Sudburio skyriaus vi
suotiniame narių susirinkime 
buvo išrinkta nauja skyriaus 
valdyba. Valdybon įeina: J. 
Vaičeliūnas — pirm., J. Beržins- 
kas — vicepirm., J. Dženkaitis 
— ižd., E. Šlakaitytė — sekr., 
Z. Gasiūnas — kultūrinių reika
lų vadovas.

į kontrolės komisiją išrinkta: 
R. Bagdonas, p. Kasperiūnas ir 
p. Gasiūnienė.

Vasario 16 d. paminėjimą 
rengia KLT skyrius. Kad tą die
ną nesuskaldyti lietuvių visuo
menės į dvi dalis, KLS skyrius 
nuo atskiro tos dienos minėji
mo atsisakė.

Sudburio lietuviai, kurie dar 
nėra užsisakę "TŽ", turi progos 
įsigyti juos atskirais egzemplio
riais kiekvieną sekmadienį po

parsiduoda* p s. Kiekvie- vestuvėse

nas padeda ant stalo 10 centų 
kiro pardavėjo.

Sudburio lietuviai girdi, kad 
kitose lietuvių kolonijose persi
organizuojama į KLB, nors Cen-

vo darbo dar nėra baigęs. Jei
gu tas komitetas savo darbų 
dar užtęs kokį pusmetį, tai ir 
sudburiečiai gali persiorgani
zuoti į KLB ir be jo nurodymų. 
Daug kas teiraujasi, kodėl tas 
Organizacinis Komitetas per 8 
mėnesius negalėjo reikalą su
tvarkyti.

— A. Lapienis ir p-lė Griciū
tė sukūrė lietuvišką šeimos ži-

— K. Rimkevičius darbo me
tu buvo sužeistas ir paguldytas 
INCO ligoninėje. . J. V.

Pietų Ontario provincijoje pa
skutiniais kebais metais išvys
tyta nauja ūkio šaka — taba
ko auginimas. Tai viena pel
ningiausių ūkio ‘šakų šiuo me
tu. Užtat ir tabako formos la
bai brangios. Apie 120 akrų su 
gerais trobesiais kainuoja iki 
60.000 dol., kai gryn farmė apie 
10-15.000 dol. Aplink Delhi, 
Simcoe, Vanessa, Tillsonburg, 
Otteville, Rodney ištisos lietu
vių kolonijos turi tabako for
mas. Jose darbo gauna ir dide
lis skaičius tremtinių, nes dė
ka tabako farmeriu, šimtai trem
tinių atvyko į Kanadą. Dabar 
šiose apylinkėse gyvena tur
tingiausi Kanados lietuviai. Ne 
vieno lietuvio farmerio turtas 
įkainuojamas jau šimtais tūks-

ĮVAIRENYBES
Kada atsirado pavardės?

Pavardžių naudojimo papro- 
tis nėra taip jau senas. Gilioje 
senovėje jų nebuvo, žmonės te
turėjo vien vardus, prie kurių 
dažnai būdavo prikergiamas 
tėvo vardas. Viduramžiais pa
kilo individo vaidmuo, pagy
vėjo santykiavimas su tolimes
niais kraštais, tad iškilo reika
las asmenis tiksliau apibudin
ti. Taip prie vardų atsiranda 
dar priedai, kurie palengva pa
sidaro paveldėjamomis pavar
dėmis. Bajorai riteriai dažniau 
šiai prikergdavo prie vardo sa
vo centrinio dvaro vardą. Dėl 
to tai dabar prie bajoriškų pa
vardžių paprastai yra "von", 
"de" ir pan. Pirmosios paveldė- 

-jamos pavardės aptinkamos 
nuo XII amž., o įstatymu vi-

vardes pasirinkti pirmiausia 
Bavarijoje — 1677 m.

Lietuvoje pavardės kilmin
gųjų tarpe atsiranda XV amž. 
Jos atsirado iš vardų. Pirmųjų 
pavardžių funkcijas ėjo apsi
krikštijusių pagoniškieji vardai. 
Daugelis jų palikuonių prie sa
vo vardų vartojo ir tėvų ar se
nelių pagoniškuosius vardus. 
Pav., nuo Vytauto laikų dviejų 
brolių — Radvilos ir Astiko — 
kilo dvi vėliau labai pagarsė
jusios šeimos. Tačiau didžioji 
dauguma ir bajorų dar ilgai pa
vardžių nevartojo, bet rašėsi sa
vo ir savo tėvo vardu. Kance
liarinėje to meto slavų kalboje 
tėvo vardas buvo žymimas su 
galūne — vič. Tuo būdu atsira- 

•do vėliau daugybė pavardžių 
su galūne —ličius. Tai nėra 
lenkiškos kilmės pavardės. Tai 
buvusios didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos rašto kalbos pa
daras (tipinga lenkiškų pavar 
džių galūnė yra — ski, rodanti 
kilimo vietovę, kaip vokiečių 
priedelis "von"). Nuo tėvo var-

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

do yra kilusios ir grynai lietu
viškos (susidariusios gyvenime, 
bet ne raštuose) pavardės galū
nėmis — aitis, ūnas, ynas irti.

Žydai Lietuvoje be pavardžių 
išliko iki XIX a., kada buvo pri
versti jas pasirinkti caro val-

DU METODAI
Tai buvo karo metu. Vienoje 

kavinėje, Londone, padavėja
atnešė klijentui kavos puodu
ką ir paliejo keletą lašu ant 
lėkštelės...

— Atsiprašau! ... — pasitei
sino padavėja. — Esu nepratu
si prie šio užsiėmimo. Prieš ka
rą namuose laikydavau dvi tar
naites...

Šis pasiteisinimas iššaukė kli- 
jento veide šypsnį. Padavėja,

Istorija kartojasi

Dabar Jugoslavijoje paplitęs 
toks anekdotas.

Esą vienas serbas nutaręs nu
sižudyti, bet negalėjęs rasti 
priemonių. Vaistinėse negalė
jęs gauti nuodų, policija neda
vusi jam leidimo ginklui. Jis 
taip pat neturėjęs audinių kor
telės, kad galėtų nusipirkti vir- 

. vę pasikarti.
į Apsisprendęs mirti, jis nuėjęs
i prie Tito būstinės ir sušukęs: 
"Šalin Tito! Pakarti jį! " Jis tikė
josi, kad sargybiniai tikrai jį su
doros ir vargas baigsis. Bet 
vargšas nusivylęs. "Aha, ame
rikiečiai 
sprendę

— o —
Tuo pačiu laiku, tūlame Lon

dono kariu klube, prie tualeto, 
sėdėjo senesnio amžiaus mote
ris — anglė. Ji padavinėjo ka
riams popietį, rankšluosčius, 
muilą ..

1945 m. senoji anglė savo 
darbą apleido.

— Kaip? Kodėl? — susiinte- 
resavo jos pasitraukimu iš dar
bo klubo vadovybė.

— Nooo, Prancūzijoje jau 
yra tvarka... Turiu vilą Rivie
roje ir visuomet ten gyvenau. 
Važiuoju dabar į ten porai me
tu. Priklauso ir man poilsis ... 
— paaiškino senoji anglė.

Pasirodė, kad senoji patar
nautoja buvo turtuolė. Jos tar
nyba minėtam klube — tebuvo 
tik laukimo laiko užpildymas 
ir, gal būt, šioks toks įnašas į 
"anglu karo vedimo pagelbė- 
• *_- -nmą ...

Net tris metus niekas iš klu
bo vadovybės nežinojo, jog ju 
sargienė yra Rivieros vilos sa
vininkė ir milijonierė... Al.

BR. BUKOWSKA, R. O.

4
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 J

TeL LYndhurst 0052

NAUJAS LAIKRODININKAS 
Kazimieras Tuflis |

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuv turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir įsitikinti.
Atidaryta kasdien nuo 5 — 8 vai. p. p.

EUROPEAN WATCHMAKER
827 Queen St W (priešais Claremont g-vę) Toronto. TeL EL4521 ]

pagaliau atėjo!" nu- 
sargybiniai ir metę

o

Prieš karą vokiečiai pasako
jo:

Hamburge tramvajus prikimš 
tas žmonių. Įeina vienas SA 
uniformoje pareigūnas ir atsi
stoja viduryje. Išdidžiai suka
liodamasis ir dairydamasis, kur 
gautų sėstis, jis vieną, antrą ir 
trečią kartą užmina vienam iš 
sėdėjusių kojos nuospaudą. 
Tas dar susivaldo. Bet ketvirtą 
kartą užmynus, tas atsistojęs 
smogia rudajam į ausį. Šis virs
ta. Tuo tarpu iš antros pusės 
stovėjęs kitas vyras smogia 
jam į kitą žandą. Rudmarški- 
nis pakelia triukšmą, sulaiko 
tramvajų ir pašaukia policinin
ką.

Šis klausia pirmąjįj:
— Kodėl tamsta šėrei?
— Kad jis man mindžiojo ant 

nuospaudos ir nesusivaldžiau.
— O kodėl tamsta šėrei? — 

klausia antrąjį.
Tas sumišęs nežino ką 

kyti, bet prisipažįsta:
— Aš... aš maniau, 

jau pagaliau prasidėjo-.. 
jau perversmas...

atsa-

kad 
kad

Patarnavimas su betkoldo 
dydžio trekais

JONAS INDRIŪNAS

238%Bathurst St, tel. WA 9742 
Užsakymai (orderiai) priimami 

nuo 5-7 vai. po pietų.

tančių, o kitų dešimtimis tūks
tančių dolerių. Eilę metų esant 
geram derliui baigia daugelis 
ir skolas išsimokėti. Delhi, Sim
coe, Tillsonburg ir didžiausi ho- 
telicri yra lietuvių rankose. 
Šiandien farmeriai lietuviai gy
vena gražiausiuose namuose 
su modemiškais miesto įrengi
mais, brangiais baldais, kili
mais, važinėja brangiais pas
kutinio modelio automobiliais. 
O prieš 7 ar prieš 3-5 metus jie 
buvo tokie pat vargšai darbi
ninkai, grinoriai, kaip dabar 
naujai atvažiavusieji.

Tabako formose darbas yra 
labai sunkus. Šioj ūkio šakoj 
aukščiausiai stovi belgai, pas
kui eina lietuviai. Gi angliško
sios tautos nuolat apleidžia 
ūkius ir eina į lengvesnius biz
nius.

Šiuo metu tabako farmeriai 
yra taip vadinami "bedarbiai", 
nes vienas derlius jau parduo
tas, o kitas prasidės tik pava-

liet biznierių, giminių, kaimy
nų, draugų iš visos pietų On
tario srities, Toronto ir kt

Vestuvių puota vyko lietuviš
kais papročiais. Nuolat skam
bėjo salė gražiomis lietuviško-

vosi vaizdas, kad vestuvės 
vyksta ūkininko kieme Lietu
voje.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE
Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 
1414 Dundas St West Toronto 

TeL KE 3881.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais paged su

sitarimą. Tel—WA 9822.

Vieno tokio tabako farmerio 
Mr. Stanley Škuda, vasario 4 
d. įvyko vestuvės su naujai at
važiavusia lietuvaite. Tai svei
kintinas reiškinys, kad senieji 
ateiviai nevedė svetimtaučių, 
o laukė ir svajojo savo gyveni
mo draugę gauti lietuvaitę. Su 
nauja banga ateivių padčtugė 
jo ir lietuvaičių skaičius. Prieš 
20 metų vienai moteriai teko 
virš 10 vyrų. Todėl ir nenuosta
bų, kad iš senųjų lietuvių atei
vių yra didelis skaičius Tikę 
viengungiais.

Vestuvės įvyko Delhi lietuvių 
klubo patalpose. Salė buvo iš
puošta liet, ir anglų vėliavomis, 
ant sienų kabojo Britų kara
liaus paveikslas ir Lietuvos Vy
tis.

Stalai buvo nukrauti įvairiau
siais valgiais ir gėrimais ir taip 
puikiai 'išpuošti/ kad visi ste
bėjosi. (Paruošė žymi kulinarė 
tremtinė M.). Vestuvėse dalyva
vo apie 150 asmenų. Daugiau
sia . lietuvių tabako farmeriu,

Julius Stradomskis, farmeriu 
vardu, J. K. giminių vardu ir St. 
Repšys, tėviškės jaunystės 
draugų vardu.

Jaunavedžiams palinkėta 
laimingų ir vaisingų metų.

Vienas iš kalbėtojų pažymė
jo, kad lietuviai farmeriai yra 
pavyzdys gražaus sugyvenimo • 
ir linkėjo, kad liktų tauriais lie
tuviais visą laiką, nesižavint 
jokiomis didžiųjų tetutų perša
momis klaidingomis apgaulin
gomis idėjomis. Nes didžiosios 
grobuoniškos tautos naikina 
mažąsias tetutas, kaip liūteri ne
kaltus avinėlius.

Jaunavedžius ir svečius glo
bojo pp. Dumšai, Jul. Stradoms- 
kiai, Medeliai, Šimučicti, Dadur- 
kos, Šamai, Pranskevičiai, M. 
Bartulis ir kt. Kuriems svečiams . 
neužteko nakvynės, tai paminė
tieji apnakvydino pas save.

Buvo gauta daugybė bran
gių dovanų.

Iš vestuvių susidariau labai 
malonų vaizdą, ypač .apie gra
žų sugyvenimą tarpe sėnųjųų 
ateivių. Gaunasi vaizdas, kad 
visi už vieną, vienas už visus.

Per dvi dienas teko išsikal
bėti su dešimtimis farmeriu ir 
apie politiką. Jie žymiai pasikei
tę, daugelis nebenori nė girdė
ti apie raudonųjų garbinimą ir 
aukštąsias politikas. Jiems rū
pi tik išlaikyti sunkiai įgytą tur
tą. Jų klubas ruošia 16 vasa
rio Nepriklausomybės paskelbi
mo dienos minėjimą Delhi di
delėje salėje. Yra pakviesta iš 
tremtinių kalbėtojai ir koncer
tuoti operos solistė p. E. Karde
lienė. Dalyvis.

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

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

KAZYS ARDAVIČIUS

LIETUVIŠKA RUBU SIUVYKLA
• įvairus užsakymai atliekami pagal naujausias Euro

pos ir Kanados madas. Kainos prieinamos.
828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, Ont

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rusiu laikrodžius. 
Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja. 

Kainos prieinamos.
Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.

272% QUEEN ST. W. TORONTO.

ar kitas dokumentas juk taip pat ne sąšlavų krepšys,
dėl to ne vistiek kokia, bet tik

LUNA
i

575 WELLINGTON ST. W. TORONTO . 
TEL PL 5717

t
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Įsijunkime i Nepriklausomybes šventes iškilmes
——■— ——i_M——I_ .....................................■ ■■■■■ I I

TORONTIEČIAI! i
Lietuvos Nepriklausomybės viešas minėjimas prasideda iškil- j 

aringomis pamaldomis, kurios įvyksta šeštadienį, vasario mėn. i 
18 dienų, 11 vaL Toronte katedroje — 200 Church Street: tarp 
Dundas ir Queen W., dalyvaujant J. Em. Toronto kardinolui, po 
pamaldų įvyksta bendra lietuvių eisena prie žuvusiems Kana
dos kariams paminklo uždėti vainiko. Eisena eis Church ir

Užsigavėkime

gatvių kampe.
Mes einame į viešumų, tad kiekvieno lietuvio yra šventa pa

reiga dalyvauti visose, o ypač šeštadienio iškilmėse. Iš to, 
kaip ten pasirodysime, mus vertins kitų tautybių žmonės.

Katedra turi būti pilna! Jos buvo prašyta tik dėl to, kad savoji 
bažnytėlė permaža. Visi taip pat dalyvaukime ir kultūringai 
pasirodykime eisenoje ir prie paminklo! Atsiminkime, kad

Sekmadienį 14 vaL visi į salę 1087 Queen ir Dovercourt gat
vių kampas!

VASARIO 16 MINĖJIMO 
TVARKA

PIRMASIS RELIGINIS 
KONCERTAS TORONTTE

Tad iki pasimatymo vasario 21 d.

LIETUVIŠKA FILMĄ

Iš MONTREALIO
vasario mėn. 21 d. 7 vai. 30 min. vak. Italų St. Agnes parapijos 
salėje (prieš lietuvių bažnyčią) ruošiamas

UŽGAVĖNiy SPURGŲ BALIUS
Svečius linksmins puiki kapela. 
Šokių metu įdomūs paįvairinimai.

Užkandžiai ir kava nemokamai.
Įėjimas tik 75 cnt 

Linksminantieji ir gaivinantieji gėrimai. 
Salėje bus įrengta užgavėniška pastogėlė.

L K. Moterų S-gos-Toronto sk.

KLB LOK POSĖDIS
'Paskutiniame KLB LOKomi- 

teto posėdyje buvo galutinai 
priimta instrukcija apylinkių 
laik. Organizaciniams komite
tams sudaryti ir Kanados Liet. 
Bendruomenės nariams regis
truoti. Artimiausiu laiku abi in
strukcijos bus paskelbtos spau
doje.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Šventei ruošti komitetą suda
rė Kanados Liet. Bendruomenės

Vasario 16 d. 19 vai. 30 min. 
— religinės muzikos koncertas 
Šv. Agnietės bažnyčioje — prie
šais lietuvių bažnyčią.

Vasario 18 d. 11 vai. —- iš
kilmingos pamaldos St. Michel 
katedroje, Church St. 200.

Po pamaldų — eisena prie 
City Hali, kur uždedamas vai
nikas ant žuvusiems Kanados 
kariams paminklo. Eisena eis 
Church ir Queen gatvėmis.

Vasario 19 d. 14 vai. — vie
šas Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas lenkų salė
je 1087 Queen - Dovercourt gat
vių kampas.

LAIKINASIS KLB KOMITETAS 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Vasario 7 d. laikinasis Toron
to Lietuvių Bendruomenės ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas K. Kalendra—-KLT; 
I vicepirm. Dr. J. Kaškelis — 
"Verslas"; II vicepirm. J. R. Si
manavičius — KLS; sekretorius 
H. Stepaitis — skautai; kasinin
kas P. Preikšaitis — evang, re
format ir reikalų vedėjas J. Pet
relis — SLA. Valdybos nariais 
liko: Butavičius — LAS, Novo- 
grodskis —- socialdemokr. ir 
Kralikauskas — KLK Kult. d-ja.

Vasario 16 d., ketvirtadienį, 
7 vai. 30 min. vakare, Šv. Ag
nietės bažnyčioje, Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga, 
įvyksta bene pirmasis lietuvių 
bažnytinės muzikos koncertas 
Toronte. Koncertas žada būti la
bai įvairus ir sudėtingas. Jame 
dalyvauja solistai, oktetas, cho
ras, smuikininkas ir vargonų 
specialistas. Programoje žymūs 
klasinės muzikos kompozito
riai: J. S. Bach, G. Palestrina, 
Rosewig, Franz Schubert, Cae
sar Franck, Haendel ir kt. Iš 
lietuvių kompozitorių: J. Dam
brauskas, J. Gruodis ir A. Vai
čiūnas.

Toronto lietuvių visuomenė 
koncertu yra labai susidomė
jusi. Ypač džiaugiamasi, kad 
koncertas įvyksta pačioje Lie
tuvos Nepriklausomybės dieno
je, duodant geros progos kiek
vienam, nors truputį turinčiam 
tą dieną laisvo laiko, vidiniai 
me susikaupime prisiminti tė
vynę.

TL MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ

Toronto Lietuvių Meno Mė
gėjų grupė persitvarkė organi
zacinio vieneto pagrindais ir iš
sirinko tvarkomąjį organą — 
valdybą. Grupės susirinkime iš
rinkta: administratorium P. Pet
raitis, sekretorium -— M. Paške
vičiūtė - Vasiliauskienė, ūkve
džiu — Br. Saplys.

Grupė nutarė iš visų "Su
drumstos Ramybės" pastatymų 
gautą pelną paskirti būsimų 
Toronto lietuvių namų statybos 
Fondui. Šio veikalo premjera 
buvo Toronte, grupė su juo ga-: 
stroliavo Hamiltone. Numato
ma ir daugiau gastrolių, tarp 
kitko ir į JAV.

Tolimesnėje savo veikloje 
grupė numato pastatyti K. In- 
čiūros "Vincas Kudirka" ir dar 
kai ką.

PRUMTI Į INŽINIERIŲ
SĄJUNGĄ

Toronte gyveną lietuviai in
žinieriai, buvę DP, pp. Sližys, 
Kryževičius, Stankus ir Balsys 
šiomis dienomis buvo priimti 
tikraisiais nariais į Kanados, 
Ontario provincijos, Inžinierių 
Sąjungą. Pažymėtina, kad pa
minėtieji lietuviai inžinieriai čia 
Kanadoje dirba kiekvienas sa
vo specialybėje.

Šioji žinia mus lietuvius gali 
tik džiuginti, nes iš jos sužino
me, kad Lietuvoje įgytasis 
mokslas įvertinamas ir šiame 
krašte.

Priimtiesiems į Inžinierių Są
jungą nariais linkėtina gražios 
sėkmės bedirbant pamėgtąjį 
darbą nors ir ne savo gimtojoj 
šaly. —a.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Derindamiesi prie bendro To
ronto lietuvių kolonijos Vasario 
16 .minėjimo (18-19 vasario), To
ronto tunto skautai Nepriklau
somybės šventę paminėjo va
sario 12 d., parapijos salėje.

Minėjimas buvo pradėtas iš
kilminga sueiga,-kurios metu 
perskaityti tunto įsakymai, sk. 
vyt. J. Kuprevičius pakeltas į 
psklt. laipsnį ir sk. v. sklt. A. 
Pundzevičius — į vyr. skltn. Mi
nėjime dalyvavęs konsulas p. 
V. Gylys pasakė šiltų žodžių 
lietuviams skautams. Tuntinin- 
kas H. Stepaitis, trumpame žo
dyje pabrėžė, kad Vasario 16 
ir mielos Tėvynės prisiminimas 
stiprins skautus tinkamai repre- 
zentuotis savos visuomenės ir

Nepriklausomybės šventės 
minėjimą skautai baigė bend
ru Icnrželiu, kurį pravedė br. 
Pundzevičius.

PADĖKA

FILMĄ

Sekantį sekmadienį, vasario 
19 dieną, 8 vai. vakare, para
pijos salėje bus jodoma filmą 
"The Bells of St Mary’s". Fil
mą yra sulaukusi didelio susi
domėjimo.

Senų laikų bičiuliams Ele
nai ir Vladui Tamošiūnams, už 
dokumentųų sudarymą atvyki
mui į Kanadą ir už materialią 
pagalbą bei darbo suradimą at
vykus, reiškiame tikrą lietuviš
ką padėką.

Ks. ir E. Šlekiai.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLĄ?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINĘ
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

ir parduodant. Parūpiname paskolą ir apdrauda. Atsto
vaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome dokumentus bei 
patvirtintus vertimus. Giname lietuvių interesus Kana
doje ir kituose kraštuose. Jums patarnavimus atlieka 
teisininkai ir ’ kalbininkai, studijavę §. -Amerikos bei 

Europos universitetuose

JONAS JUSKAITIS
108 St. George St„ Toronto, Ont., Canada. Tel. Kl 1494 i 
Skyrius: 750 Dundas St W., Toronto. TeL WA 0006 į' . . , ===S= - SS===S======

KALBINI PAGALBA

LANKĖSI PROF. KL. ŽALALIS

Pravažiuodamas į JAV, To
ronte lankėsi pranciškonas Tė
vas Klemensas Žolėdis. Penkta
dienio vakare svečias skaitė 
paskaitą ctktucdiais auklėjimo
si klausimais Lietuvių Katalikių 
'Sąjungos Mergctičių sekcijcri, 
sekmadienį bažnyčioje atlaikė 
sumą ir pasakė gražų pamoks
lu

Tėvas Kl. Žalalis kuriam lai
kui išvyko į Vašingtono uni
versiteto biblioteką rinkti me
džiagos moksliniam darbui.

DAIL A. DOCIAUS 
PASKAITA

Sausio 29 d. KS "Šviesa" su
rengė dailininko Alfonso Do- 
ciaus paskaitą. Prelegentas iš 
pradžių apibūdino skulptūros 
meną. Toliau jis kalbėjo apie 
proporciją, ritmą ir išraišką 
skulptūroje, o pagaliau apie 
atskirų kraštų skulptūros me
ną, detaliau sustodamas prie 
Kanados skulptūros. Viskas bū
vi Iliustruojama reprodukcijo
mis.

Paskaita sutraukė nemaža 
būrelį žmonių, kurie šventadie
niškai nusiteikę jos išklausė, 
pabaigoje savo dėkingumą iš
reikšdami šiltu plojimu.

Klausytojas.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Vasario 13 d. "TŽ" redakcijo

je lankėsi lietuviai farmeriai iš 
Delhi, Ont.: p. C. Matelis su 
žmona, p. J. Stradpmskis su 
žmoiia ir p. W. Bikus su žmo
na. Visi jie užsiprenumeravo 
laikraštį ir kiekvienas jį parėmė

tetas iš šių asmenų:
Skautų atstovai — p. inž. Ig- 

natonis ir p-lė Kemežytė,
Kūrėjų - savanorių — p. Ma-

Ta proga buvo išsikalbėta 
gyvais lietuvių farmerių gyve
nimo klausimais ir aiškintasi 
dėl gedimybių lietuviams kurtis 
žemės ūkyje.

VEDYBOS
Šeštadienį, vasario 11 d., To

ronte, KLSC Valdybos I sekre
torius p. Mečys Norkus susituo
kė su p. Danute Krasauskaite 
Iškilmėse dalyvavo KLSC Val
dybos nariai, abu Toronto liet, 
kunigai, p. Verikaitis su visu 
savo maloniuoju oktetu, solis
tai p. Ščepavičienė, p. Marijo- 
šius, p. Dvarionas ir daug drau
gų bei bičiulių. Vakarienės me- 

ftu kalbėjo KLS CV-bos pirmi-
vedusių porai be vaikų. Kreip- i ninkas A. Rinkūnas, p. Motie- 
tis po 6 vai. vak. 35 Kenwood [ jūnas ir jaunojo brolis p. V. 
Avė. Toronto.

2 vyrams arba mergaitėms.
570 Dovercourt Rd., tel. LO 5238

ir virtuvė

Norkus.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

YAREK’S DELIKATESSEN
1330 DUNDAS ST. W. Kampas Rusholme St. TeL ME 9347 
Maistas gaminamas lietuviškcn iš aukščiausios kokybės 

ir šviežių produktų.
Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti.

Žemiausios kainos. Ateikite, pamertysite, įsitikinsite.
Atidaryta nuo 6 ved. ryto iki 11 vaL vakaro. 

Kviečiami nuolatiniai valgytojai 
U. A. CAGARAI

DIDELĖ GYVENIMO DRAMA

„EURTINIfSrAS8*
Tai gražiausia lenkiška filmą. Čia viskas — meilė 

Toronte tik vieųą savaitę:

Vasario 20 ir 21 d., pirmadienį ir antradienį, salėj—62 Claremont 
Vasario 22 ir 23 d., trečiadienį ir ketvirtadienį, salėje — 

1087 Queen St. W.
Vasario 25 d., šeštadienį, ^salėje — 1032 Queen St. W. 

Vasario 26 d., sekmadienį, New Toronto — 175 7th St. 3 vai. p.p. 
Vasario 26 d.„ sekmadienį, Toronte—28 Heinzman St. 8 vętl. vak. 
HAMILTONE: vasario 28 d., antradienį, Veteranų salėje

Barton E.
754

Pradžia 8 vaL vakaro* — Įėjimas* kaip visada

Tolimesnė* informacijos spaudoje ir per p. Ssuwcdskio radio.

Praėjusį sekmadienį lietuvių 
parapijos salėje buvo rodoma 
lietuviška filmą, plačiai vaiz
duojanti Klaipėdos krašto išva
davimo įvykius 1923 metais. 
Taip pat parodyti žymesnieji 
Klaipėdos krašto veikėjai. Iš 
Kauno buvo rodoma Prisikėli
mo bažnyčios statyba. Pasiro
džius bendram Kauno vaizdui, 
vienas vaikutis tėvo paklausė: 
"Tėti, surask ir parodyk man 
mūsų namą..."

KLS-gos — L. Balzaras, 
KLCTarybos — p. Tamošaitis 
Socialdemokratu — p. Lek- 

nickas.
Numatyta ši programa:
I. Vasario 19 d. 11 ved. pa- 

mcddos šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje. Šventei pritaikintą 
pamokslą pasakys kun. Kulbis, 
S. J. Pamaldų metu giedos p. 
Piėšinos vedamas vyrų oktetas 
ir solistė p-lė Birutė Žaganevi-

Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, kad 
š. m. vasario mėn. 13 d. 1 vai. 30 min. Simcoe, Ont., staiga 
mirė JUOZAS STEPONAITIS (Joe Steves). Laidotuvės nu
matomos vasario 17 d.

E. ir M. Tuinylai.

PADĖKA

1949 m. lapkričio 24 d. vidur
naktį koks tai piktadaris pade
gė mūsų trobesius su tabaku 
ir su gyvuliais. Viskas žuvo ug
nyje, nes pabudus iš miego jau 
nieko nebebuvo galima išgel
bėti. Skaudu darosi ir kalbėti 
apie tai. Buvo virš 40.000 dol. 
nuostolių padaryta, o apdrauda 
maža — viso tik 19.000 dol. 
Sužinojęs mūsų nelaimę Till- 
sonburgo Lietuvių Ūkininkų klu
bas nutarė mus sušelpti ir pa
darė rinkliavą. Už jų aukas ir 
gerą širdį mes viešai tariame 
lietuvišką ačiū.

Dar kartą dėkojame Mr. ir 
Mrs. J. Liutkevičiams, kurie la
bai daug mus atjautė nelaimė
je, kiek galėdami padėjo įdė
dami daug darbo ir triūso.

Teisingai ir mūsų patarlė sa
ko, kad tik tada pažinsi drau
gus, kai ateis nelaimių dieną.

Taip pat dėkojame Mr. ir Mrs. 
A. Grabstams ir Konstantui Vi- 
ckantui, kurie taip pat mums 
pagelbėjo ir padėjo nelaimėje.

Lai Gerasis Dievas jiems vi
siems atlygina už jų gerus dar
bus, ir už jų gerą širdį, o mes 
už tai tariame nuoširdų ačiū.

Dėkojame taip pat mus su
šelpusiems aukomis: Jonas Liut
kevičius $20, Tillsonburgo Liet, 
ūk. klubas — 15; po $10: Zig-j 
mas Mikėnas, Vincas Tregys, 
St. Gurklys; po $5: A. Kisielius, 
Stasys Augustinavičius, tėvas, 
A. Mažeika, I. Vasiliūnas, A. 
Gindremas, Alec Stenat; po $3: 
Jonas Januševičius, V. Gobis, 
J. Andraitis; po $2: St. Augus
tinavičius, sūn., Mr. ir Mrs. Ab. 
Augustinavičius; po $1: Vincas 
Ignaitis, Martynas Račys, Vy
tas Narušis, Pranas Žilvytis, J. 
Jurėnas ir Antanas Masys.

Mr. Ir Mrs. Benny PatkauskaL

PRANEŠIMAS
Ponas O-kai, iš Markhaum 

g-vės Toronte, pasišalinęs va
sario 11 d., prašau tuojau at
vykti atsiskaityti. Terminas iki 
vasario 18 d. 10 vai. d. Neat
vykus iki minėto laiko, šis rei
kalas bus pavestas policijai k 
teismui tvarkyti ir viešai pa
skelbta Tamstos pavardė spau
doje.

Kvietėjas Z-ė.

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Mickevičius, išemigra
vęs iš Diepholtz stovyklos į Ka
nadą 1949 m. birželio mėn., yra 
ieškomas brolio Kazio, gyv.

■ 3720 W. 61 PL, Chicago 29, DL

čiūtė. Pamaldose dalyvauja vi
sų. lietuviškų* organizacijų vė
liavos su palydais.

II. Pertraukoje tarp 12-16 vai. 
lankoma Meno paroda YMCA 
patalpose, 183 St. Catherine E.

III. Minėjįmas — koncertas 
įvyks 16 vai., 1200 Bleury St. 
salėje.

Paskaitą skaitys dail. Tamo
šaitis. Minėjime — koncerte 
kviečiami dalyvauti šie artistai: 
J. Akstinas, K. Barauskas, A. 
Dikinis, E. Kardelienė, B. Žaga- 
nevičiūtė, J. Kvietytė, B. Vait- 
kūnaitė, B. Pūkelevičiūtė, K. Ve
selka. Be to, dalyvauja p. Pie
šines vadovaujamas V. D. klu- 
-bo mišrus choras ir p. Akstino 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė.

Į šventę kviečiami vietos žy
mesnieji asmenys, bei pareigū
nai, visuomenės atstovai, radio
fono, Imigracijos įstaigos. Dar
bo įstaigos vadovai ir spaudos 
atstovai. B. L.

DAINUOS PER RADIO

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras vasario 19 d., sekmadienį, 
8 vai. vak. dainuos per radio iš 
stoties CKLP (1410).

Dėmesio Delhi
16 Vasario minėjimas ’

Social Welfare Club vasario 
mėn. 16 d. 7 vai. 30 min. ruošia 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo šventės minėjimą. Mi
nėjimas . įvyks Vengrų svetai
nėje, Delhi mieste. Programoje 
pritaikyta pasketit, deklamaci
jos ir keletą šokių pašoks šokė
jos. ,

Po programos šokiai, grojant 
geram orkestrui. Bufetas su 
minkštais ir kietais gėrimais.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti. Rengėjai.

Kanados Lietuvių Sąjungos C. Valdybos I sekretorių

p. MEČĮ NORKŲ ir p-lę DANUTĘ KRASAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname.

Kanados Lietuvių S-gos Centro Valdyba.

Mielą Toronto Ateitininkų Kuopos Pirmininką
PETRĄ BRAŽUKĄ ir idėjos sesę REGINĄ JAKIMAVIČIŪTĘ, j 

sukūrusius naują lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir 
daug laimės linki

Toronto Ateitininkai.

Sukūrusius ateitininkišką šeimą, 
p-lę REGINĄ JAKIMAVIČIŪTĘ ir ateitininkų Centro Val
dybos pirmininką p. PETRĄ BRAŽUKĄ, džiaugsmingai 
sveikiname.

Aukščiausias telaimina Jūsų bendrą ateit!
Buv. pinnebergiečiai idėjos draugai Hamiltone.

Panelę MARYTĘ SPRINDYTĘ ir p. VYTAUTĄ LEPARSKĄ, Į 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį Winnipege, nuošir
džiai sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo.

*
Jane ir Stasys PaketuraL

įI
Seniausiai Vai d’Or įsikūrusius tautiečius, į

p. p. DIDŽIOKUS, Į

jū 30 metų vedybinio’ gyvenimo sukakties proga, nuošir
džiai sveikiname ir linkime ilgiausių ir gražiausių metų.

Julius ir Elena Gipai 
ir Stasys Bakšys.




