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šelptinų lietuvių buvo apie 60 
tūkstančių. Tai buvo tremtiniai 
susispietę daugiausia Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje, Dani
joje ir eilėje kitų kraštų. Dabar 
ten jų skaičius smarkiai suma
žėjo. Dar neišemigravusių ir 
nepradėjusių savarankaus gy- 

-venimo tremtinių bėra likę vos 
apie 10-12 tūkstančių. Iki šio 
pusmečio pabaigos, kada IRO 
nustos veikusi, jų, spėjama, liks 
apie 6-7.000, o iki metų pabai
gos liks vos 3-4.000. Bet tai bus 
jau vad. kietasis branduolys, 
kuris beveik nebemažės, nes tai 
bus ligonys, invalidai, seneliai 
ir negalintieji išemigruoti dėl 
politinių aplinkybių — "išskri- 
ninguotieji", nors jų "didžiau
sioji kaltė" dažniausiai yra ta, 
kad gelbėdamiesi nuo raudono
jo teroro, norėdami išsprukti iš 
jo nagų, iš Lietuvos išvyko vo
kiečių repatrijantų vardu.

- Iki šiol beveik visa parama 
tremtiniams plaukė iš BALFo

niekad nepamirštamas nuopel
nas senesniosios lietuvių išei
vių kartos JAV ir Kanadoj. Šian
dien prie senųjų išeivių • prisi-

jftjjų, tremtinių. Apie’30.000 iš 
jų yra atvykę kaip tik į tucs 
kraštūs, iš kurių parama ir jiem 
plaukė jau penkeris metus. 
Aiškus dalykas, kad jiems ne
tinka vien džiaugtis atsikračius 
vargo ir paskęsti kasdieniniuo
se savo ir savo šeimos rūpes
čiuose. Ne tik krikščioniškoji 
artimo meilė, ne tik tautinė prie
volė, bet ir senosios išeivijos 
parodytas pavyzdys juos įpa
reigoja rūpintis savo broliais, 
likusiais varge, ir paaukoti 
jiems šelpti nors dalį savo paja
mų, kad ir labai reikalingų sa
viems reikalams. Senieji išei
viai aukojo ir dirbo apie savo 
brolių vargą tik spėdami, nau-
jieji — tą padėtį gerai žino, n^ 
savo akimis matė ir numano, 
kaip gyvenimas ten rutuliosis 
ateityje. Senieji jau gal kiek ir 
pailso per tuos penkeris metus, 
tad nenuostabu, kad ir LRK mū- 
pų pereitame Nr. išspausdin
tuoju atsišaukimu jau kreipiasi
pirmiausia į naujuosius atei
vius, šitam kilniam darbui ir ? 
pasiaukojimui įpareigojamus 
pačių gautosios paramos. Te
gul buvę tremtiniai dabar su
aukoja ir surenka tiek, kiek su
rinko senieji išeiviai, tiems ke
liems tūkstančiams likusiųjų 
parama bus beveik pakan
kama.

Žinoma, nei LRK, paskelbęs 
atsišaukimą, nei mes nemano
me, kad nuo šito kilnaus dar
bo jau šalinsis senoji išeivija. 
Toli gražu ne. Bet daugelis jų 
jau yra pavargę nuo tokių nuo
latinių rūpesčių, tad jiems rei
kalinga talka arba ir pavada
vimas.

Turint galvoje padidėjusią 
mūsų išeiviją, smarkiai paau
gusį skaičių žmonių, gyvenan
čių iš pastovių savo darbo pa
jamų, atrodo, kad tie keletas 

| tūkstančių tremtinių turėtų būti 
nesunkiai aprūpinami. Šaltinių, 
atrodo, pakaktų. Lieka tik klau
simas, kokios sistemos laikytis.

labai svarbus klausimas nuteistajam pri- legų ir, netgi, Ministerių Ka 
padarytas nusi-. 
ienas iš didžiau- X -3S ’ .. . .

"Valstybių teis-

Tai 
ir reikalingas greito sprendimo. 
Gaila, kad iki šiol Kanadoje šio j 
klausimo niekas nesvarstė. Tie- ; 
sa, mes iki šiol neturime jokio 
centrinio visus apjungiančio or
gano. Jo greit gal, deja, dar ir 
nesusilauksime, bet reikalas i 
skubus, atidėlioti jo negalima. ' 
Tad mes kviestame šiuo reika- i 
lu pasisakyti spaudoje ir jį ap- : 
svartyti didžiosioms organiza
cijoms. Iškelta puiki mintis ! 
kartais gali būti vertingesnė už : 
centrų nutarimus. 1

1 I

L. Raudonasis Kryžius kvie
čia bent buv. tremtinius šiam 
reikalui paaukoti bent vienos ( 
valandos uždarbį. Jo atsišauki
me nėra nurodyta nei pinigų 
surinkimo technika, nei jų per
siuntimo keliai. Atrodo, kad 
mintis gali turėti pasisekimo. 
Bet kas imsis šito pinigų surin
kimo darbo. Kitame LRK atsi
šaukime, kurio mes dar ne
spausdinome, siūloma kurt: 
Europoje paliekantiems trem
tiniams globoti komitetus arba ■ 
LRK remti draugijas. Tai vis! 
svarstytini reikalai. Pagaliau • 
labai įsidėmėtinas yra siūly
mas mūsų kanadiškoje visuo- i :

menės, nutarimas, padarytas jų 
susirinkime minint Nepriklau
somybės šventę. Vaidoriečią' 
pasiūlė nauią principą, kuris 
berods, net atpalaiduotų nuo sic 
darbo LRK. Kaip musų jau bu
vo skelbta korespondencijoje iš 
Vald'Or "TŽ" Nr. 9 (10), vai-, 
doriečiai siūlo kiekvienai būsi
mai KLB apylinkei pasiim ti į 
globoti bei šelpti po tam tikrą' 
paliegusių ar sergančių trenui ; 
nių grupę. O pavyzdžiui, ilgų' 
kalbų nemėgstą, valdoriečiai j
pasiėmė savo globon .dviejų 
džiovininkų sanatorijų lietuvius. 
Beabejo tai labai gražus nuta
rimas ir labai įsidėmėtinas siū
lomas principas. Iš esmės tai 
yra pasiūlymas įvesti lokalinių 
bendruomenių patronatą. Iš tik
rųjų ar tai nebūtų pats tinka
miausias kelias. Tarp atskiras 
grupes globojančių bendruome
nių dar pasireikštų lenktyniavi
mas, kuris tikrai būtų naudin
gas globojamiesiems. Mums 
atrodo, kad šį principą reikėtų 
plėsti ir valdoriečių nutarimą 
sveikiname. Juk ir pats BALF 
jau senai siūlė įvesti patronato 
principą. Tik jis tada siūlė tai 
ne grupėm, ne kolonijom, bet 
asmenims bei šeimoms gauti 
patronus, tokius pat asmenis ar 
šeimas. Dėl to norėtųsi tik dar 
pageidauti, kad visdėlto būtų 
prieita prie vieno šalpos vykdy
mo būdo, kad išryškėtų ir vi
siems būtų žinoma tvarka. Vei
kiant be sistemos, partizaniškai, 
ir gražiu principu vykdomas 
šalpos darbas kartais gali ne
duoti tikslių vaisių. Pav., juk 
taip veikiant net kaikurios sa
natorijos gali būti pamirštos, o 
patronus turinčios kartais gali 
sulaukti ir dar kitokios paramos.

Taigi ir mums Kanadoje rei
kalinga centrinė tremtinių šal
pos organizacija, kuri sutikslin- 
tų visų geros valios žmonių 
ir organizacijų veiklą.

Viena iš didžiausių sensacijų, rado reikalą ; 
sukėlusi didelį susijaudinimą minti, kad jo 
Didž. Britanijos visuomenes kaitimas yra vi 
sluoksniuose, pasibaigė. Ato- šių tame krašt 
minių paslapčių vagis ir išda- ie ir už jį kitų 
vikas Sov. Sąjungai, Dr. Klaus. mas nuteistų pc 
Emil Julius Fuchs, atomo tyri- j Kaltintoju buvo vyr. prokuro 

reross, tas 
Niumber- 

tosius.

nių mokslininkas ir komunistas, 
kovo 1 d. nubaustas maksimali- 
ne pagal britų įstatymus baus
me — 14 metų kalėjimo.

Teismo procesas tęsėsi tik 
90 minučių. Atvestas į teismo 
salę, kaltinamasis Dr. Fuchs jo
kių susijaudinimo žymių nero
dė. Gavęs žodį, laikydamas 
vieną ranką kelnių kišenėje, jis 
trumpai teatsakė: "Esu kal
tas" ...

Paskelbus sprendimą, teismo

sirinkusi publika nebuvo reika
linga jokių perspėjimų, kad lai
kytųsi tylos. Visi'įtemptai seku
bylos eigą. Pi ložėse ma- nui, kuriam Fuchsas paslaptis 
tesi nemaža Britų Atomo Ko- perduodavo? Kas jis buvo? Ir

pirmininkas Goddard vis dėlto! sijos narių, buv. teisiamojo ko- H. ir tt.

Lietuvos hiisvės byla
VYKDOMOSIOS TARYBOS U ŽSIENIU REIKALŲ TARNYBOS VALDYTOJAS PROF. J. BRA

ZAITIS AKTUALIAISIAIS KLAUSIMAIS

ELTOS bendradarbis kreipė
si į Vykdomosios Tarybos Už
sienių Reikalų Tarnybos Val
dytoją prof. J. Brazaitį, ar jis 
nesutiktų painformuoti pasau
lio lietuvius apie dabartinę 
tarptautinę Lietuvos padėtį -r 
kovos dėl Lietuvos išlaisvinmo 
eigą bei artimuosius uždavi
nius.

1. Kokiom prielaidom yra pa 
grįsta kova dėl Lietuvos išlais
vinimo ir kaip reikia vertinti 
tarptautinę šio meto padėtį?

Lietuvos išlaisvinimas remia
si dviem pagrindinėm prielai
dom: 1. Rytų ir Vakarų intere
su priešingumais ir iš to einan
čiu konfliktu; 2. lietuviškųjų jė
gų budrumu, pasirengimu ir 
veikliu įsijungimu į Vakarų ak
ciją.

Rytų - Vakarų santykių baro
metras nervingai šokinėja. Po 
mėginimų susiprasti Vakarai 
nedviprasmiškai ėmė rikiuoti 
savo jėgas, pirmoj eilės ūkiš

ras Sir Hartley 
pats, kuris kalti 
go teisme kaltii

metu bu-
vusi pilnutėlė žmonių, nors liu
dininkų tebuvo vienintelis as
muo — William James Skarson,

IM

Vytautas prie Juodųjų Jūrų

kai stiprindami ir kariškai gink
luodami Vakarų Europą. Nevi
si Europos punktai duodasi stip
rinami. Pietų Europa, kuri tu
rėjo būt europinės galybės at 
rama, nepateisina dėtų vilčių 
Jos vietoj europinio pasiprieši
nimo centru paversti Vokietiją 
trukdo dar neišgyventas nepasi 
tikėjimas, kurį dar labiau su
stiprino pačių vokiečių provo
kaciniai ultra nacionalistinio, 
balsai. Jugoslavija, Turkija, Is
panija yra realios pajėgos, ku
rios norima įtraukti į pasiprie
šinimo ratą, bet kuriom dėl vie
nų ar kitų priežasčių dar ne 
drįstama rodyti galutinio pasi
tikėjimo.

Tuo būdu Europos atski
ros jėgos savo smulkumu, 
savo vidaus suglebimu, 
savo lokalinio pobūdžio 
problemom, nustelbian- 
čiom visus bendruosius in
teresus, nėra pasirengu
sios didžiakri misijai — pa

bineto atstovų. JAV Ambasadą 
atstovavo taip pert vienas narys 
ir karinis attache Londone.

Deja, susirinkusi publika pa
siliko nusivylusi. Jos manymu, 
dėl labai trumpo proceso, daug 
klctusimų liko neišryškėję, kaip 
pav., kodėl Dr. Fuchs buvo 
paskirtas prie taip paslaptin
go darbo, jei jis buvo žinomas 
komunistu buvęs dar Vokieti
joje? Kodėl nusikaltimas, kurį 
jis vykdė D. Britanijoje ir JAV, 
tebuvo išryškintas tik po septy- 
perių metų? Kaip, pagaliau, 
tas viskas buvo atidengta? Kas 

;ė nutiko su tuo nežinomu ašme

,' ■ ■ - .
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sipriešinti bolševikiniam 
Rytu imperialistui.

Tikimasi tas visas palaidas jė
gas apjungti, ir tą jungtinę Eu
ropą paversti pasipriešinimo 
atrama. Tenka laukti, iki tas lė
tai einančio apjungimo vyks
mas duos vaisių. Laukimas — 
ne santykių tarp Rytų ir Va
karų išlyginimo, bet Europos 
apsijungimo, sustiprėjimo ir pa
sirengimo — yra būdingasis 
ženklas Vakaram.

2. Jei Vakarai tebėra lauki
mo ženkle, tai kokiam ženkle 
yra Rytai?

Rytai? ... Rytai tuo tarpu sku
biai plečia savo ekspansiją ten, 
kur sutinka mažiausiai pasi
priešinimo. Vakar Kinija, šian
dien Indokinija, rytoj gal Bur
ma, Indija... O gal ten sustos 
ir pradės judėti Europos šiau
rė ar rytpiečiai. Rytų rankose 
iniciatyva. Jų rankose veikimo 
kryptis ir tempas.

(Nukelta į 8 psl.)

kraštams
Marshallio % plano tęsimui 

Kongresas jau sutiko skirti nau
ją dviejų bilijonų 950 milijonų 
dolerių sumą. Kad toks nutari
mas padarytas, nulėmė naujos 
žinios, įrodančios, kad Stalinas 
statąs savo didžiulę karinę ma
šiną daug didesniu tempu ne
gu Hitleris, ruošdamasis pul
ti Lenkiją. "O mūsų didžiau
sias pasiryžimas — ekonomi
nis bendradarbiavimas, nes čia 
glūdi Kremliaus planų domi
nuoti pasaulyje sužlugdymas", 
kalbėjo Achesonas.
Iš Harrimano pranešimo paaiš
kėjo, kad V. Europos kraštai 
jau ir dabar esą padarę neblo
gą .pažangą ekonominiame 
atkutime. Jau tų kraštų pramo
nė irgi palyginamai atsikūru
si, bet dar tebesąs didelis dole
rių trūkumas? Todėl Harriman- 
nas siūlė, kad JAV Marshallio 
plano dolerių daugiau sunau
dotų pirkdamos ir importuoda
mas naujai gaminamus V. Eu
ropos kraštų gaminius. Ta 
mintis ne visų senatorių buvo

D. Brikmijė^^fc^ne^gcmi- 
nių konkurencijos. Kongresas 

■ vis dėlto nutarė tęsti Marshallio 
: plano vykdymą, o Valstybės 
Departamentas pasiuntė spe
cialią komisiją į Pietryčių Azi
ją, kad išdirbtų planą ekono
minės paramos Indonezijai, 
Malajams, Burmai, Siamui ir 
Indokinijai, kur dabar pasireiš
kia dar didesnė Kremliaus 
grėsmė negu V. Europoje.

JAV ir D. Britanijoje bai
minamasi dėl komunistu 

' simpatikų, sėdinčių aukš
tose valstybės vietose

Vašingtone respublikonų se
nai. McCarthy sukėlė didelę 
audrą, išdrįsdamas pareikšti, 
kad jo turimomis žiniomis, dar 
57 asmenys, komunistų sim- 
patikai, dalyvauja JAV užsie
nio politikos vairavime., nes už
ima aukštas vietas Valstybės 
Departamente. Šis jo pareiški
mas sukėlė nemažą audrą iš 
demokratų senatorių pusės. Jis 
buvo pavadintas mėgėju ir 
skleidėju sensacijų, nieko ne
turinčių bendro su tiesa. Ta
čiau sen. McCarthy neatsisakė 
savo pareiškimų ir po keletas 
dienų savo sąrašą padidino iki 
81, pasižadėdamas kiekvienu 
atveju, jei bus pareikalautas, 
pateikti ir pavardes. Pagaliau 
senatas nusprendė sudaryti 
specialią komisiją, kuri ištirs 
visų Valstybės Departamente 
valdininkų praeitį ir jų ištikimy 
bę valstybei. Komisijai vado
vaus sen. M. Tydings. Ir Didž. 
Britanijoje po Fuchso bylos 
valstybės saugumo organai 
pasiruošę ištirti praeitį pareigū
nų, dirbančių ministerijose ir 
užimančių atsakingas pareigas 
valstybės aparate. O D. Brita
nijos spauda, nelaukdama jo
kių tyrimo duomenų, jau pradė
jo puldinėti eilę aukštų valsty
bės pareigūnų. Pirmasis buvo 
užpultas naujasis Darbiečių 
vyriausybės karo ministeris J. 
Srdchey. "The Evening Stan- 

dard" ir "The Daily Excess* 
tiesiog išvadino jį "prisiekusiu 
komunistu". Pats minist. pirm, 
buvo priverstas padaryti pa
reiškimų, gindamas J. Strachey 
asmenį. Esą nuo 1940 m. J. Stra- 
chey atsisakęs komunizmo ide
ologijos ir pasidaręs komuniz
mo priešu. "The Yorkshire Post" 
stebisi, kaip J. Strachey atiteko 
tokiu svarbiu momentu karo 
ministerio portfelis. Kaip ten 
bebūtų, ir JAV ir D. Britanijoje 
nuo komunistų ar jų simpatikų 
apsivalymo klausimas yra pa
sidaręs be galo gyvas. Pama
žu pasimokoma iš liūdnos pra
eities ir pradedama suprasti 
penktos kolonos vaidmuo.

VoJaetgcs sunkumai
Pirmą kartą po karo audrų va
karų vokiečiai triukšmingai Už
gavėjo maskaradais gatvėse, 
smagiai nugerdami bei parūky
dami, nes cigarečių buvo atsi
radę pakankamai. Tačiau virš 
dviejų milijonų vokiečių kas
dien laukia darbo. Deja, visos 
vyriausybės priemonės, kad 
sutekti jiems darbo, neduoda 
vaisių. Vokiečiai jau išvystė 
savo plieno produkciją iki-virš 
10 mil. tonų per metus, nepa
siekdami' vos 
gfnihkų skiHbsnbos*-— “Il mil' 
100 tūkstančių tonų per metus.’ 
Nedarbo klausimas visdėlto 
neišsisprendė. Sunkią padėtį 
dar blogina nauji vokiečių tran
sportai iš Rytų Vokietijos sri
čių, priskirtų Lenkijai. Lenkai 
paskutinę savaitę pradėjo eva
kuoti į Vakarų Vokietijos teri
torijas ten likusius 125.000 Vo
kiečių. Planą įvykdžius, Aukšti 
ir Žemuti Silezijoje, Rytų Po
meranijoje ir Prūsijoje nebeliks 
nė vieno vokiečio. Vakarų Vo
kietijos vyriausybė, prislegia 
nedarbo problemos ir akinama 
augančių patriotinių nuotaikų, 
pradėjo stiprią kampaniją už 
prarastų teritorijų grąžinimą 
Vokietijai.

Ar Tito nesvyruoja?

Dėl Jugoslavijos laikysenos 
paskutiniu metu įvairių kraštų 
spaudoje pasipylė įvairių spė
liojimų, Staigus Jugoslavijos 
pripažinimas komunistinės Viel- 
Namo vyriausybės Indokinijo
je, kurią iki šiol pripažino tik 
Maskva ir jos satelitai, daug 
kam pasirodo įtartinas. Atrodo, 
lyg Tito vėl grįžtų į Maskvą h 
Rytų bloką. Tito, pripažinda
mas raudonųjų valdžią Indoki
nijoje, bus norėjęs parodyti sa
vo savarankiškumą. Tačiau iš
sklaidyti abejones, Tito Belgra
de kelių dešimčių tūkstančių 
miniai pasakė kalbą, pareikš
damas, kad jis nesekąs komin- 
formui klusnių kraštų politikos 
pėdomsi, nes tų kraštų vyriau
sybės jam esančios priešiškos 
ir nesiliaujančios jį šmeižusies.

JAV angHakastu streikas

Paskutinė naujausia žinia, 
kad JAV angliakasių streikas 
pasibaigė. Unija sutartį su sa
vininkais pasirašė ir darbas 
prasidėjo. Darbininkai džiau
giasi nemažai laimėję, o kraš
tas atsiduso, kad ūkinę stag
naciją įnešęs perijodas pasi
baigė.
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Pusiaukelės žmonės
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Lietuva įsigijo naują postą
LKD ĮSTOJO Į NA

Neretas Vakarų žmogus, ko
munizmo garbintojas, kai jį ar
čiau pažįsta praktikoje, nuo jo 
nusigrįžta. Tokių atsivertėlių ne
stinga ir žymių rašytojų tarpe: 
italas Ignatio Silone, D. Brita
nijos pilietis Vengrijos žydas 
Artūras Koestleris, prancūzai 
Andre Gide, Andre Marlaux, 
David Rousset. Tai vis žmonės, 
buvę-komunistai ar jiems pa
lankūs, kurių atsivertimo gar
sas yra aplėkęs veik visą pa
sauk Į jų tarpą įeina ir anglas 
George Orwell (tikra jo pavar
dė Eric Blaire), kuris, sulaukęs 
tik 47 metų amžiaus, 1950 m.

dina. Komunizmą jie kartais 
labai aštriai kritikuoja ir nei
gia. Tačiau vietoj komunizmo 
jie nepateikia jokios pozityvios 
išeities. Krikščionybė, kuri vie
na yra komunistinės filosofijos 
ir dorovės antipodas, jiems lie
ka svetima. Iki krikščionybės 
jie nenueina, atrodo, dėl to, 
kad, atmesdami komunizmą, 
jie vistik daugiau ar mažiau 
pasilieka prie materialistinės 
pasaulėžiūros. principų, visai 
nepastebėdami, kad komuniz
mas ir yra ne kas kita, kaip lo
giškai (išplėtota ir praktikoje 
vykdoma materialistinė pasau-

sausio mėnesį mirė.
G. Orwell buvo komunistas. 

Po kietų metų Londone ir Pary
žiuj, kur jis buvo žinomas ra 
šytojas, G. Orwell 1935 m. įsto
jo į tarptautinę brigadą ir Ispa
nijos pilietiniame kare kovojo*, 
komunistų pusėje. Buvo sužeis
tas, grįžo Londonan ir įsigijo

lėžiūra. '
Liberalai džiaugiasi, kad G. 

Orwell, išsivadavęs iš komuniz
mo, apsaugojo savo laisvę, ne
pritapdamas prie aiškios pozi
tyvinės pasaulėžiūros. Be abe
jojimo, laisvė yra brangus da
lykas. Tačiau mąstymo laisvė 
nėra absoliutinė vertybė, nes

Dėka nenuilstamomis Prelato 
Krupavičiaus pastangomis gin
ti Lietuvos reikalus’ir visais ke
liais siekti jos išlaisvinimo Nau
jasis Krikšionių Internacionalas, 
trumpai vadinamas NEI (Nou- 
velles Eąuipes Intemationiales) 
vasario 10-11 d. posėdyje nu
tarė priimti Lietuvą savo nariu. 
NEI Vykdomojo Komiteto posė
dyje, kuris Lietuvą priėmė na
riu, dalyvavo 16-kos tautų bei 
valstybių atstovai. Pirmininka
vo posėdžiui p. de Cchryvens, 
belgų krikšionių - demokratų 
partijos pirmininkas. Lietuvos 
priėmimo reikalą plačiau refera 
vo ir gynė prof. Stefan Glaser, 
NEI kultūrinės komisijos pirmi
ninkas, kuriam šis klausimas 
anksčiau buvo pavestas išstudi
juoti ir paruošti atatinkamą ra
portą. Daug prie mūsų klausi
mo, kuris jau kartą buvo atmes
tas (1948 m. Liuksemburge), tei
giamo išsprendimo prisidėjo 
p. Bichet, prancūzų delegatas, 
buvęs NEI Vykdomojo Komite
to pirmininkas ir dabartinis NEI 
generalinis sekretorius. Labai

siekė

SČIONIŲ INTERNACIONALĄ

s 
kad

Ši linksma žinia, 
priimta į Naująjį 

lacionalą, pa
lus Vasario 16 die

ną, , kad pa
saulis ?? reikalus žino,
atjaučia ir ją jungia prie laisvų

Kas yra NEI ir ko jis siekia?

yra tarptautinis krikščionių — 
demokratų partijų susivieniji
mas kovoti už krikščionišką pa
saulio santvarką ir už kiekvie
nos tautas, kuri yra jo narys, 
teises. Jis siekia, kad viso pa
saulio krikščioniškos tautos su
tartinai veiktų ir iškilsiančius 
įvairiuose kraštuose nesusipra
timus bei sunkenybes bendro
mis jėgomis šalintų. Savo tiks
lų 'siekdamas NEI šaukia tarp
tautinius kongresus, daro kon-

glaudžius santykius su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis, 
pasaulio politiką vairuojančio
mis asmenybėmis. NEI yra dar

Sovietinis aukso pragaras
(Kolymos darbo stovykla)

jaunas judėjimas, labai pana
šus ir giminingas su Europos 
Unijos judėjimu, tačiau turįs 
mintį apimti ne tik Europą, bet 
ir kitus pasaulio kraštus. Pas
kutiniuoju laiku jis turi jau su
būręs 16 tautų. Taip jo nariais 
yra: Anglija, Airia, Austrija, 
Belgija, Čekoslovakija, Danija, 
Italija, Lenkija, Luksemburgas, 
Norvegija, Olandija, Prancū
zija, Švedija, Šveicarija, Vokie
tija, Saaras. NEI savo atstovais 
turi labai svarių asmenų bei 
autoritetų, taip pat jis jau yra 
įsigijęs nemaža svorio kitų tarp
tautinių judėjimų tarpe.

įvairių prekių parduotuvę. Is
panijos įvykiai ir tarptautinės 
brigados įspūdžiai, matyt, jau 
buvo jį stipriai paveikę, nes jis 
ėmė-komųnistų šalintis. Tačiau 
galutinai ryšių su komunistais 
jis iš karto nenutraukė. Kurį lai
ką dar dalyvavo nuo Mask
vos atskilusioje ano meto "titi- 

/rnnkų" grupėj, vadinamoj PO- 
■fc... ŲM.Tįk pg 2-jo pasaulinio karo 

jis galutina? nuo komunizmo 
nusigręžė ir ėmė rašyti roma
nus, nukreiptus prieš raudoną
ją totalistinę diktatūrą. Žymiau
siu tų jo romanų laikomas 
"1984". Jame vaizduojamas pa
saulis, kuriame paskutinis dar 
laisvai galvojąs žmogus turi 
mirti.

Tiek Orwellio, tiek kaikurių 
kitų rašytojų nusigręžime nuo 
komunizmo yra būdingas vie
nas dalykas — jų sustojimas 
pusiaukelėje. Komunizmo prak
tika ir iš dedies teorija juos gąs-

žmogui dera žinoti, kam jis tą 
laisvę turi panaudoti ir ko siek
ti. Absoliučiai laisvas bėra Die
vas. Tuo tarpu žmogus, norė
damas būti absoliučiai laisvas, 
tampa greičiau, chaotiškas 
žmogus. Todėl tokie pusiauke
lės žmonės kaip Orwell ir kiti 
komunizmu nusivylę rašytojai 
nėra ir negali būti žmonijos va
dais, nors liberalai juos ir nori 
tokius padaryti. Neužtenka tik 
sukritikuoti komunizmo prakti
ką, kad ir kaip toji kritika būtų 
taikli ir įspūdinga. Neužtenka 
bolševizmą neigti, reikia vietoj 
paneigto bolševizmo duoti po
zityvią doktriną. Tuo tarpu G. 
Orwell ir kiti minėti atsivertėliai 
nieko pozityvaus neduoda. Jie 
todėl yra panašūs anam irkluo
tojui, kuris nuo vieno ežero 
kranto keikdamas atsiplešia, 
bet kur plaukti atsiplėšus — 

žino ir kitiems pasakyti ne
gali. J. Grinius.

Kolyma — tai sritis šiaurės 
rytų Sibire, į vakarus nuo 
Ochotsko jūros, iš pietų ir va
karų supama neperžengiamų 
girių. Žiema trunka 8 mėnesius.’ 
Šaltis pasiekia 65 laipsnius. 
Prieš 20 metų čia laikėsi tik 
skurdžios žvejų sodybos. Da
bar skaitoma 300.000 gyventojų. 
Kai buvo atrastos čia aukso 
gyslos, prasidėjo deportacijų 
bangos į Kolymą. Buvo čia 
gabenami politiniai .kali

prikrauta visokių prekių. Bet 
gyventojams jos nebuvo par
duodamos. Henry Wallace gro
žėjosi "taikingo ramaus kūry
binio darbo vaisaiš" — 350 my
lių plentu nuo Magadano uos
to šiaurės link... Autorė pa
stebi, kad Wallace nutylėjo, 
jog tas plentas yra išimtinai 
yra kalinių darbas ir tūkstan
čiai gyvybių jam paaukota. 
Wallace gavėjos! gubemato-

NEI vidaus santvarka ir 
organizacija

NEI yra sudarytas iš atski
rų tautų krikščioniškų partijų ar 
jų grupių. NEI veiklą vykdo jo 
Vykdomasis Komitetas, į kurį 
kiekviena tauta skiria vieną 
atstovą ir vieną pavaduotoją. 
Taip pat NEI gali kooptuoti į 
Vykdomąjį Komitetą didžiai nu
sipelniusi asmenis ir taip pat 
1 ar 2 atstovus iš veikiančios 
prie jo jaunių sekcijos. Vykdo
masis NEI Komitetas renka kas
met pirmininką, 4 vicepirminin
kus ir generalinį sekretorių. NEI 
renkasi tarptautinei sesijai 
bent kartą į metus, kur kiekvie
na tauta turi 4 mandatus. Ne
paprasta sesija gali būti sušau
ta kiekvienu metu, kai to pa
geidauja narių dauguma. Vyk
domasis Komitetas posėdžiau
ja bent tris kartus į metus. Ly
gybės ir judrumo pagrindais 
suorganizuotas Naujasis Krikš
čionių Internacionalas, atro
do, pilnai atatinko šių dienų 
gyvenimo reikalavimus.

ateičiai
Svarbiausi iki šiol NEI atlik

ti darbai bei nuopelnas yra tai, 
kad jis karo išsklaidytas krikš
čioniškas partijas dalinai jau 
suvienijo. To darbo buvo imta
si dar karo metu, ir buvo Lon
done susitveręs International 
Christian Democratic Union 
Tačiau pradėtas darbas nutrū
ko. Taip 1947 metais Šveicari
joje vėl buvo bandyta pana
šus organizmas sukurti ir tai 
pasisekė. Buvo 8 tautų sudary
tas krikščionių demokratų su
sivienijimas Luceme, kuris 1948 
m. Lieže Belgijoje galutinai su
siformavo į tarptautinį judėji
mą, vadinamą NEI. Tais pačiais 
4netais Luksemburgo kongrese 
jis jau turėjo 14 tautų, 1949 m. 
jis skaito 16, o šiais metais, pri
jungus Lietuvą, NEI yra 17 tau
tų organizmas, su tendencija 
vis augti narių skaičiumi ir ap
imti vis daugiau socialinių - po
litinių problemą Pirmoje vieto
je norima įtraukti nariais dar 
daugelį Pietų Amerikos tautų, 
bei kitų kontinentų. Subūręs 
daugiau tautų, NEI galės rim
čiau ir svariau pasisakyti įvai
riais klausimais, ypač jis gali 
būti didelis ramstis pasauliu 
prieš iš Rytų besiveržiantį tota
litarinio materializmo pavojų. 
Iki šiol jis yra suorganizavęs 
keletą svarių kongresų ir nagri
nėjęs įvairius Europos tautų 
bendradarbiavimo klausimus. 
Numatomame balandžio mėn. 
Italijoje NEI kongrese norima iš
studijuoti krikščionių demokra
tų tikslus šių dienų Europos už
daviniams ir sudaryti atatinka
mą programą planingai tų tiks
lų siekti. Tikimasi, kad studi
juojama medžiaga lies ir Rytų 
bei vidurio Europos tautų pro
blemas ir gali būti prieita ga
na svarbiu nutarimu, liečiančiu 
prispaustas tautas.

Ko tikisi Lietuva iš NEI

NEI pgalba Lietuva tikisi 
daug ko atsiekti. Pagrindinis 
dalykas tur būt bus tai, kad Lie
tuva, būdama NEI nariu, turės, 
pagal prel Krupavičių, dar vie
ną, nuolatinę tribūną iš kurios

vo tautos ir Tėvynės skriaudas 
ir kelti tarptautinėje arenoje Lie
tuvos atstatymo reikalą. Lietu
va, turėdama, kaip ir kitos tau
tos savo atstovus NEI organuo
se, galės įvykstančiuose posė
džiuose, konferencijose, kongre
suose beveik kas mėnuo pasi
sakyti savo reikalais, kelti 
Įvairias problemas, susidaryti 
pažintis ir užmegsti glaudžius 
bendradarbiavimo ryšius su 
įvairiomis tautomis, galės sekti 
kitų kraštų nuotaikas mūsų at
žvilgiu. Trumpai, NEI pagalba 
Lietuva pasidaro vėl krikščio
niškųjų tautų lygiateisis narys, 
turįs tą patį balsą tarptautiniuo- ‘ 
se NEI suvažiavimuose, kaip ir 
kitos visai laisvos ir nepriklau
somos valstybės. Konkreti nau
da savotiškai jau pasirodė ir 
šiame vasario 10-11 d. NEI po
sėdyje. Mūsų klausimą refera
vo ir gynė prof. Glaser, lenkų 
delegatas net ministerio range. 
Jo parodytas mums prielanku
mas ir nuoširdumas dalinai pa
kasė seną nuomonę, kad lie*u- 
viai ir lenkai būtinai turį būti 
priešai ir niekuomet nesusitarti, 
Ir priešingai parodė, kad yra 
galima darniai ir draugiškai 
veikti ir vieni kitiems net padė
ti spręsti sunkias šių dienų pro
blemas. Reikia manyti, kad ir 
ateityje, NEI veikimo rėmuose 
gali būti prieita ir daugiau pa
našių ir nesitikėtų bendradar 
biavimo vaisių. Apskritai imant, 
Lietuvos įstojimas į Naująjį 
Krikščionių Internacionalą yra 
dar vienas didelis žingsnis Lie
tuvos ir jos atstatymo darbe.

Didžioji spekuliacija sąžinėmis
...ir akla Teisybė-iškeliavo 

. į pasaulį laimės ieškoti...
Iš mūsų liaudies pasakų.

Ateities žmogus su pasibai
sėjimu skaitys apie mūsų die
nas. Didieji technikos kiimėji- 
mąi ir didžiausias žmogaus iš
niekinimas. Šimtai milijonų 
žmonių parduodami, prievar
taujami, naikinami; sutartys 
laužomos; ištisos tautos ir gimi
nės ^atiduodamos stipresniųjų 
sauvalei. Akloji teisybė žengia 
per pasaulį su triumfu ir laimė
jimu. Klaiki dabartis ir gana 
tamsoka ateitis. Jei nenori spe
kuliuoti sava sąžine, o likti sau 
žmogumi, turi išsižadėti savo 
krašto ir bėgti į svetimą šalį, 
kur dar tave iškratys ligi nuo
gumo, iškamantinės ir dešimtis 
kartų pirš pažįstamą "rojų". 
Asmens laisvė yra tolimas mi
ražas, o visur kyšo jėga, bru
talumas, egoizmas. Jei negie
dosi himnų naujiems "šventie
siems", būsi sutryptas, sunai
kintas, sumaltas. Besąlyginis 
pasidavimas naujoms dog
moms, kurios yra griežtai prie
šingos buvusioms, yra šių die
nų pusės pasaulio duona. Par-

prigimtimi modemiškam barba
rizmui valio, tada gausi prpgy- 
venimo minimumą. Žodžiu, 
nužmoginki save, kad ištiktum 
-gyvas. Ir šios didžiosios spe
kuliacijos žmonių sąžinėmis pa
saulio viešpačiai nedraudžia. 
Vis naujas aukas ryja ir ryja 
besotė hydra. Bent kartą turi 
pasaulis užgirsti ir praregėti. 
Švelnūs žodžiai ir dar švelnes
nė politika negrąžins pasauliui 
ramumo. Gana spekuliacijos 
sąžinėmis! Gana besityčioti iš 
žmogaus jausmų. Laikas gel
bėti tautas iš tvano arba visi 
paskęsim. Pasauliui reikalinga 
skubi operacija, kad liga ne
apimtų viso organizmo. Tada 
bus jau per vėlu. Kai ligonis 
"kalbasi" su Abraomu ir geriau
si hirurgai nieko nebegelbsti.

Politikai turi praregėti. Pasau
lio sąžinė atbusti ir nebeleisti 
naikinti tautų. Turi būti tartas 
kietas, nedviprasmiškas ir at
viras žodis. Kada tūkstančiai 

' žūsta, nelaikąs žaisti. Turi bent 
į kartą pasaulis pajusti didžią
sias žaizdas, daromas kultūrai 
ir žmonijai. Laikas jas gydyti 
skubia operacija. Akloji teisy
bė turi praregėti ir surasti tik-

duotini užsieniečiai, pevergtųjų tylėjo ir"^ 
tautų deportuojamieji, paprasti 
kriminalistai. Jie iš nieko pa
statė Kolymoj miestus ir gatves, 
ir renka sovietų valdžiai gau
sius aukso trupinius, kurie jau
dina pasaulinius piniguočius.

Elinor Lipper, olandė, komu
nizmo fanatikė, 1930 m. nuvy
ko Maskvon. Vėliau ji tapo va
lymo auka ir buvo deportuota 
į Kolymos aukso šalį. Dabar jai ■ 
pasisekė grįžti. Jos atsiminimus j 
vokiškai išleido šveicarų lei-, buvo senesni kaip 50 metų, jei 

komisija pripažino invalidais, 
jei jų profesija nėra būtina ko
lymoj (jei jie nėra gydytojai, 
inžinieriai, virėjai, siuvėjai...). 
Užsieniečiai dar turėjo savo 
nuostatus. Povolgio vokiečiai, 
Vokietijos žydėti, pabėgėliai, ku
rie jau buvo gavę sovietų pi
lietybę, turėjo pasilikti Kolymoj 
mažiausia 6 metus arba ir ne
ribotą laiką. -

Moterų Kolymoj maža. Kiek
vieną kartą, kai tik kokia mo
teris išleidžiama "laisvėn", prie 
stovyklos jctu jos laukia eilė 
kolonistų su rogutėm. Nieko ne
reiškia, kad ji 20 metų vyresnė, 
kad ji nėra graži. Svarbu, kad 
ji moteris.

Mirtingumas Kolymos stovyk
loje baisus. Bet vis nauji trans
portai papildo nukankintuosius. 
1939-40 m. čia buvo gabenami 
lenkai. 1941 m. jie susilaukė 
amnestijos ir buvo perkelti į An- 
derso armiją. Vėliau čia buvo 
gabenami pabėgėliai iš Balka
nų ir sovietų darbininkai, nu
sikaltę dėl karo veiksmų pasi
traukdami iš savo darbovietės. 
1944-45 m. Kolymos stovyklas 
papildė nauja banga žmonių iš 
buvusių vokiečių okupuotų 
kraštų ir iš vokiečių nelaisvės

torius girt įsiverždavo į be
laisvių stovyklas, išsekusius, iš
badėjusius siluetus koliodavo. 
už menkiausį nieką liepdavo 
uždaryti karcerin ir išvarydavo 
14 ar 16 valandų į aukso ka
syklas, kurios daugeliui reiškė 
kapus.

Belaisviai, kurie atlaikydavo 
jiems skirtą terminą, išeidavo į 
"laisvę", bet iš Kolymo srities 
galėjo išvykti tik tuo atveju, jei

KLoApyEhkiu Komitetai
KLB APYLINKIŲ LAIKINŲJŲ KOMITETŲ SUDARYMO TAISYKLĖS

1. Vyriausiu KLB krašto tory- statuto reikalavimus, KLB —LA’dovaujasi 1950 m. sausio 20 d. 
bos rinkimams įvykdyti organu OK-tai sudaromi iš tos organi- i priimtu KLB Laik. stot., KLB — 
yra KLB — LOK-tas, sudarytas zacijos atstovų.
iš atstovų Kanadoje veikiančių Į 7. Vietose, kuriose dar nebūtų

duok save, savo Tėvynę, par- j
duok savas idėjas, savo tikėji-. r<^ laimę, kada kelsis tautos 
mą, parduok savo laisvę ir gal- i naujam gyvenimui be smurto 
vojimą ir dar šauk visa savo i ir prievartos. R. M.

dykla "Oprecht" Zueriche. Kny
gos vardas: "Vienuolika metų 
sovietiniuose kalėjimuose ir sto
vyklose". Knygoje smulkiai nu
pasakojama apie sovietinius 
suiminėjimus, prikištus kalėji-. 
mus, tardymus, kuriuose prie 
visko prisipažįstamo, transpor
tą perpildytuose gyvuliniuose 
vagonuose į tranzito stovyklą 
Vladisvostoke, iš ten jūromis į 
Magadaną. “ *

/
Daugumas vyrų turi dirbti 

aukso kasyklose. Moterys — 
laukų ir miško darbus. Moterys 
taip pat tiesia kelius. Pagrindi
nis maistas — kopūstai. Sodi
namos ir bulvės, bet jos daž
nai iššąla. Ne tik maistas, bet 
ir drabužis duodamas pagal at
liktas darbo normas. Didžiau
sia korupcija. Kriminalistai 
žiauriai išnaudoja politinius ka
linius.

Lipper aprašo, kaip stovyklą 
lankė buvęs Roosevelto pava
duotojas Henry Wallace. Jo 
apsilankymas buvo sukėlus ka
linių viltį. Paplitę gandai, kad 
JAV perima aukso kasyklas 
kaip atpildą už pagalbą karo 
metu. Sargybų bokštai prie ke
lio į Magadaną dingę per vie
ną naktį. Kaliniai per 3 dienas 
niekur nebuvo vedami, kad ne
susitiktų pakeliui su svečiais. 
Stovyklose per tris dienas jie 
nebuvo varomi į darbą. Kad ne
sirodytų kiemuose, visą laiką 
buvo rodomi filmai. Pačiame 
mieste prekylangiuose buvo

lietuvių centralizuotų organiza
cijų, kurių tikslai nėra priešingi 
KLB Laikinojo statuto reikalavi
mams, kurios savo laiku pa
reiškė norą jame dalyvauti, bū-, 
tent: 1. Kanados Lietuvių Cent
ro Taryoos su penkiais atsto
vais, 2. Kanados Lietuvių Są
jungos su 3 atstovais, 3. Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio su 
vienu, 4. Lietuviu Ateitininku 
Sąjungos su vienu, 5. Lietuvių 
Socialdemokratų organizacijos 
su vienu ir 6. Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos su vienu ats
tovu.
2. KLB — LOK savo veikloje 
vadovaujasi 1950 m. sausio 
mėn. 20 d. priimtu KLB Laiki
nuoju Statutu.

3. Vietose, KLB krašto tary
bos rinkimams vykdyti sudaro
mi KLB — Apylinkių laikinieji 
organizaciniai komitetai iš ne
mažiau kaip trijų narių: pirmi
ninko, iždininko ir sekretoriaus.

4. KLB — LAO Komitetai su
daromi: iš visų KLB —LOKomi- 
tetan įeinančių organizacijų at
stovų ir atstovų visų toje apy
linkėje veikiančių lietuvių or
ganizacijų, kurios atitinka KLB 
laikinojo statuto reikalavimus, 
skaitant po vieną atstovą nuo 
kiekvienos organizacijos.

5. Apylinkėse, kuriose KLB—•' 
LOK įeinančių organizacijų ne
būtų, KLB—LAO K-tai sudaro
mi iš visų kitų ten veikiančių 
lietuvių organizacijų, atitinkan
čių KLB laikinojo statuto reika
lavimus, atstovų.

6. Apylinkėse, kuriose būtų

jokių lietuvių organizacijų, bei 
kuriose susirastų bent 10 pilna
teisių lietuvių (žiūr. statuto 5 str.) 
pastarųjų irgi renkamas KLB— 
LAO Komitetas.

8. Vietose, kuriose susirastų 
mažiau negu 10 pilnateisių lie
tuvių, pastarieji savo organiza
ciniams reikalams tvarkyti iš
sirenka iš savo tarpo seniūną ir 
|o pavaduotoją, kurie ir palaiko 
ryšius su artimiausiu, jiems pa
togiausiai pasiekiamu, apylin
kės organizaciniu komitetu.

9. Apylinkėse su skaitlingom 
lietuvių organizacijom LAO Ko
mitetas gali iš savo narių tar
po išsirinkti 3-7 narių prezidiu
mą.

LOK-to išleistom taisyklėm ū 
nurodymais, visur ir visuomet 
turint prieš akis KLB ir bendruo
sius lietuvių tautos interesus.

16. LAOK vietoje vadovauja 
KLB organizacinei veiklai, šau
kia apylinkės lietuvių susirinki
mus, registruoja ir sudaro rin

kų sąrašus, vadovauja ir pri
žiūri rinkimus, daro visus gali
mus žygius pritraukti bendruo- 
menėn kuo didesnį skaičių lie
tuvių, palaiko ryšius su KLB — 
LOK, informuoja jį apie savo 
darbų eigą, palaiko ryšius ir in
formuoja nuošaliai gyvenan
čius lietuvius, rūpinasi lėšomis^ 
reikalingomis organizaciniam 
darbui ir atlieka kitas KLB Laik. 
statute išvardintas funkcijas.

• 17. LAOK veikia iki susiorga
nizuos KL0-nė ir apylinkių susi
rinkimuose bus išrinktos nuola
tinės apylinkių valdybos. Šia
me susirinkime LAOK atsista
tydina ir perduoda naujai iš
rinktai KLB apyl. valdybai jo 
žinioje esamą turtą, bylas ir do
kumentus.

18. Visus LAOK veikloje ki
lusius neaiškumus aiškina KLB 
— LOK-tas, kurio nutarimai yra 
galutiniai

19. LAOKomitetai sudaryt', 
neprisilaikant KLB Laikinojo 
statuto ir šių taisyklių, laikomi 
neteisėtais. Taipogi laikomi ne

dėtais tie LAOK, kurie savo
veikloje neprisilaiko statuto, 
šių ir kitų KLB — LOK-to išleistų 
taisyklių.

20. Šios taisyklės sudarytos 
vadovaujantis KLB Laikinuoju

Lipper teigimu Kolym<i y a 
taip pat prievarta atgabentų 
jaunų lietuvių, latvių ir estų tik viena kuri nors lietuvių or- 
tūkstančiai. ELI. ganizacija, atitinkanti KLB L

10. KLB — LAOK-tas prade
da veikti pristatęs KLB — LO 
K-tui sudarymo protokolą.

11. Naujai sudarytasis LAO 
K-tas tuoj perima visą tos apyl. 
KLB organizavimo darbą.

Visos veikiančios toj apylin
kėj liet, organizacijos LAOK-tui 
talkininkauja ir jį visokeriopai 
remia.

12. KLB — LAOK-to nariai 
pareigomis pasiskirsto susirin
kę pirmo posėdžio.

13. Visus klausimus LAOK 
taria paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus lygiomis, 
nusveria pirmininko balsas.

14. LAOK-to nariui negalint
dėl kokių nors priežasčių eiti 
savo pareigų, jo vieton įeina 
kitas, tos pat organizacijos įga
liotas atstovas ir apie tai tuoj ( 
pranešama KLB — LOK-tui statutu, priimtos KLB — LOK-to 
(centrui adresu: 2576 Sheppard j 1950 m. vasario mėn. 5 d. ir ga- 
St., Montreal, P. Q.). j lioja nuo jų priėmimo dienos.

15. Savo veikloje LAOK va- (Protokolas Nr. 11).



195a HL 9V— Nr. 10 (11) TFVT6VFR «TAI

Aplinka ir žmogus
Pcdliustruoti šiam teigimui 

suminėsime porą, kad ir la
bai banalių, bet užtat labai 
akivaizdžių, pavyzdėlių iš 
biologinių (organizmo) reika
lavimų ir socialinių įpročių 
maisto ir grožio skonio paju
timo ir išgyvenimo — sferų:

Nedaug kas iš mūsų nuo
širdžiai galės prisipažino, 
kad išlepintųjų turtuolių taip 
mėgiamos ir daugelio primi
tyviųjų tautelių natūraliu 
maistu skaitomos austrės ja
me sužadintų apetitą. Prie
šingai, nekartą panašių ska
nėsių priminimas prie stale 
gali būti priežastimi avies 
kepsnio kvapo sužadintojo 
apetito praradimui. — Pietų 
tautoms (turiu minty Europą), 
kaip italams ir ispanams, pri
minti, kad pas mus yra mė
giamos pieniškos sriubos, 
kad valgome noriai rūgusį 
pieną, ar net barščius, atseit 
ir baltą ir drauge- rūgščią 
sriubą, reiškia iššaukti juo
se paniekęs šypsnį...

Pirmas prie aplinkos prisi
derinimo žingsnis — organiz
mo pripratinimas, antras — 
jau psichiškas (viso žmogaus) 
pripratinimas, palinkimas į tą 

. ar kitą objektą, su juo suta
pimas. Tai ypačiai aišku 
tiems, kurie ilgą laiką yra 
buvę priversti klaidžioti po 
svetimus kraštus. Jiems yra 
tekę išgyventi ne tik pa. t ilgi
mą Tėvynės ir savųjų, bet ir 
juodos duonutės ir lietuviškų 
barščių. Bet koks skaudus 
nusivylimas, kai po daugelio 
metų esi pavaišinamas ko
kios lietuvės šeimininkės ši
tais skanėsiais. Valgai su 
džiaugsmu, gal ir gana so
čiai, o už valandos, kitos — 
ligonis. Vadinasi: nutolai ir 
"nutautėjai". Gyvybės išlai
kymo instinktas yra pirmuti
nis ir laiko ir būtinumo at
žvilgiu. Ir nuo skilvio nekartą 
pradedame formuluoti tą: 
"mums gera ten buvo" ...

Moteriškajam pasauliui la
bai vaizdus pavyzdys yra 
mada. Ši ne tiek skiriasi erd-

5 vės, atseit vietos, klek-laiko 
mastu matuojant .Pasižiūrė
kime į 1925-29 metais domi
navusią madą: trumpą pa
rauktą sijoną ir iki nosies vei
dą slepiantį "katiluką" — ke
puraitę, ir nejučiomis iškrei
pia mūsų lūpas kreiva šyp
sena. O to meto moteris, net 
ir vyras, juokėsi iš 19-jo šimt
mečio ilgos suknios ir vos 
vos ilgos špilkos prilaikomos 
prie galvos pridėtos skrybė
laitės. Tas pats yra ir šian
dieninės' mados pasaulyje. 
Tarp kitko, moters mada lie
čia ne tik moterį, bet ir vyrą: 
ir jis negali atskirti nuo mo
ters asmens su ja sutampan
čio jos rūbo. Pagaliau šimt
mečių bėgyje — ne tokiu 
greitu, bet nepaprastai ryš
kiai — yra keitusis ir vyriško
jo rūbo mada.
Žmogus yra savo aplinkos ir 

savo laiko vaikąs.
Tik žmogus yra visokio kli

mato ir visokios aplinkos gy
ventojas. Kas jį sukrečia, tai 
pirmas susitikimas, staigus per-: 
ėjimas. Tiek fizinė, tiek socia
linė aplinka, kuriai mes nesa
me priaugę, mums yra priešas. 
Nors esame mes, kurie į tą ap
linką patekome, bet atrodo lyg 
būtume aplinkos užpulti. Ir ne- 

klūks j nuostabu, kad mes ne vien 
kitas iš gyvūnų, ne tiktai naudo- • skundžiamės savo nepajegu- 
jasi aplinka, bet ir sutampa su 
joja. (Tik tiek mes ir tegalime teisinamės, bet ir puolame. Tik 
gauti iš aplinkos, kiek mes pa- šituo atveju mes esame lyg tie 
jėgiame į ją įsijungti; žmogaus j 
adoptacijos — prisitaikymo — 
pajėgumas laiduoja ir jo asme
nybės turtingumą). Vaikai yra 
savo tėvų veidrodžiai, ypačiai, 
kada jie tų tėvų namuose, o 
ne gatvėje, sakysim, auga. Ap
linkos ir individo sąveikos iš
davoje yra susiformavusios 
klasės, išryškinančios skirtingą 
požiūrį į socialinę aplinką ir į 
minties pasaulį, ir rases — bio
loginiai tipai, kurių skirtumai 
glūdi morfologinėje struktūroje 
ir temperamente.

Suaugusio organizmas ir su
brendusio žmogaus dvasia yra 
atsparesnė transformuojančiai 
aplinkos jėgai. Bet, ir tai net 
prieš mūsų valią, mes pasikei
čiame, nepajėgiame atsispirti.

betirpstąs sniegas išjudina uo- žinimas ir įvertinimas, padaro

griovelius į upių plačias va
gas. Jau negyvoje gamtoje 
skirtingos prigimties du elemen
tai (mūsų atveju, geležis ir de
guonis) veikia į vienas kitą che
miškai: šilimos energija perei
na į judesio energiją, beformė 
medžiaga, kaip vanduo, išsiko
voja formą suteikiančią erdvę.

Augalas savo chemiškai sub
tilios chlorofilinės medžiagos 
dėka, saulės spindulio povei
kyje ne tiktai apvalo atmosferą 
nuo mums kenksmingo anglies 
dvideginio, bet jį mums sugrą
žina tyro deguonies ir maistin
gos augalinės medžiagos pa
vidale.

Pagaliau, gyvulių pasaulyje 
tik vienas kitas iš žemesnės kla
sės, kaip tai nediferencijuotieji 
vienalastiniai ir aąuatiniai 
(vandeniniai gyventojai), įsiur
bia į .save tai, ką sutinka ir tik 
vėliau, savo organizmo viduje 
daro jiems naudingos medžia
gos atranką. Gi, visa neišskai
čiuojama daugybė rūšių -turi 
specialius organus, kurie jau iš 
tolo "pažįsta" tai, ko jiems rei
kia ir "žino" tai, kas jiems ken
kia. -X

Tas pažinimo ir žinojimo or
ganas yra iki maksimumo išsi
vystęs žmoguje. Jei kūdikis ne
gali pats sau pasirinkti mais
to, nei susirasti priemonių, kad 
pasotintų savo alkį, ar apsigin
tų nuo šalčio ar nuo jam ne
malonios drėgmės, tai, betgi, 
jisai "žino" kas jam geriausiai 
tinka; aprūpintas, tarsi išreikš
damas dėkingumą, džiaugsmin
gai burbuliuoja. Vėliau, tokie 
bus jo reikalavimai, kokioje 
aplinkoje jis augs, prie kaip už
tiesto stalo atsisės, kokį, viralą 

•savo tėvo lėkštėje pastebės. Jis 
matydamas negali nepastebė
ti, pastebėjęs negali negeisti. O 
geidžia ne vien to, kas jam gali 
būti sveika ir naudinga, bet kas 
jam nauja, nepažįstama, kas 
žadina žingeidumą. Šiuo atve
ju, savaime suprantama, tasai 
primityvus pažinimas gali suei
ti į konfliktą su "žinojimu", su 
tuo automatišku prigimties "or
ganu", kurį vadiname instink
tu.

Tai, kas gyvulių pasaulyje 
liekasi pastovu — instinkto 
tikslus ir automatiškas veiki
mas — kūdikio asmenyje dar 
visai jauname amžiuje pereina 
į simpatiją žmogiškajam pasau
liui, socialinės aplinkos, o ne 
grynai biologinių veiksmų, sfe
rai. Ir linksta jisai aistringai į 
tai, ką daro kiti, "užmiršda
mas", kad jisai nėra priaugęs, 
kad ja nepajėgumas yra kliū
tis asimiliacijai. Ir jei suaugu
siųjų pasaulis neprisitaiko prie 
kūdikio, kūdikio taikymasis 
prie suaugusiųjų — jų pamėg
džiojimas — gali pažeisti jo be
užsimezgančios asmenybės 
darnumą.

Žmogus, labiau negu kuris

myli į tą pasaulį, kurį pasvei
kino verksmu. Skausmo kai 
kas net desperacijos pagautas 
lygiai taip pat reaguoja į nau
jąjį savo gyvenimą svetimame 
pasaulyje: esą, jam niekas ne
miela, jis nieko nenori, jis nie
ko gero neranda, gyvena vien 
atminimais, nors žino, kad ne
gali jų paversti realybe.

Likimo smūgis palietęs Lietu
vą turi ne vien neigiamą cha
rakterį. Tikintis žmogus įžvel
gia tame Dievo Valią, kuri, 
nors ir skaudžiu bandymu, bet 
pozityviai nori praplėsti mumy 
se pažinimo ir meilės galias. 
Nepažindami daugiau, kaip sa
ve ir savuosius, tegyvenome tik 
savimi. Gi, kad pajėgtų žmogus 
išeiti "iš savęs", ne visada už
tenka vien geros valios; ne
lengva yra "prarasti” save, 
taip, kaip nėra lengva supras
ti ir gyventi Evangelija. Šitą 
pasitamavimą neretai atlieka 
smūgis iš šalies. Deja, ne visi 
suvokia nelaimių ir nepasise
kimų gilesnę prasmę. Tik svei
ka prigimtis neverkšlena dėl 
to, kas jai atimta, neišsisemia 
vien atminimų ar vaizduotės 
sentimentuose, o ieško priemo
nių, kaip ir vėl galėtų pilniau 
ir prasmingiau pradėti gyventi. 
Perdėm neigiamas nusistaty
mas kito’ asmens, kultūros, ap
linkos atžvilgiu yra neteisingas, 
nekrikščioniškas ir drauge ža
lingas sau pačiam. Tik savimei
lė neleidžia pamilti ir įvertinti 
kito, to "tu" ar "jūs". Bet ar jie 
kalti dėl to, kad yra kitokie? 
Jei taip: lygiai taip pat esame 
kalti mes jųjų atžvilgiu. Augo
me ir brendame perdaug skir
tingose sąlygose, kaip galime

Pagaliau skirtumai yra, aiškiai

mu, bet ir skundžiamės, ne vien

kūdikiai, kurie muša kėdę ar 
lazdą ant kurios patys užgriu
vo. Prabėgus kuriam laikui, pa
jėgę apvaldyti daiktus — iš kū
dikio tapę vaikai — mes "susi
draugaujame" su tais pat daik
tais ir juos pajungiame savo 
žaidimui kaip visai puikią prie
monę. Mes esame net į nauja
gimį panašūs. Juk jį pažeidžia 
ir srovė oro, į kurią jis reaguo
ja skaudžiu verksmu. Vėliau, 

tik tyras oras garantuoja 
mūsų sveikatingumą. Ir minkš
čiausia vygelė jam nepatogi ir 
tik spėjęs aprimti jis sudėsto 
savo sąnarius į "įprastinę" em- 
brionalinės praeities formą, ku
ri mums atrodo labai nepato
gi. Gi stiprėjantis organizmas, 
atbundančios juslės, besivys-

jaučiame, tik aptinki» padori-
nys; prie jos reikės jasums pri-
sitaikyti. Jei mes jaočtame, kad
šis prisitaikymas esmiš-
kai nepakeis, o tiktad leis gy-
venti; tai gal ir tie l sovo sis-
los gelmėse nėra jau taip labai
skirtingi, gal ir iuoąe galėtume
surasti gerų savybiųį jei tiktai
jųjų ieškotume šios dlIenos švie-
soje. K*:.

vergavimas madai, jaunimo

mai, pagaliau, bendras šei
mos koncepcijos ir jos tikslų 
iškreipimas ir pasaulėžiūros 
visiška stoka.
Mes ne tik prieš savo valią 

esame šiame Amerikos žemy
ne — tremtyje; bet nesavo va
lia esame atėję ir į šį pasaulį. 
Egocentriškai jaučiančiam žmo
gui Dievas, ar Likimas, kaip 
mes bepavadintume savo eg
zistencijos priežastį, yra žiau
rus; dėl to kai kieno sakoma: 
Dievas yra egoistas. Bet Dievu 
— ne vien savimi — susidomė
jęs žmogus — tikintysis — jau
čia kitaip. Jis nesijaučia nuo 
Dievo atitrūkęs, jis atpažįsta sa
vyje Jo tėvišką globą ir moti
nos meilę. Išradingasis žmo
gaus protas kiekvienoje situa
cijoje ir bet kurioj aplinkoje pa
jėgia surasti tai, kas jam būti
na, tuo būdu neprisirišdamas 
prie daikto ar aplinkos, .bet pa
naudodamas jį savo gyvybės 
išlaikymui ir savo asmenybės

Mes turime gyventi, turime 
maitintis, kvėpuoti, jfasidžiaug- 
ti. Mes turime, lyg tas kūdikis, 
taip pat ne savo valia atėjęs 
į šį . pasaulį, asimiliuoti tai, kas 
duoda augimą. Kūdikį nuo ap
linkos neigiamų įtakų saugo 
motinos meilė ir tėvo globa. Su
augusiu vaikas ir jaunuolis 
tampa tik tada, kada jame yra 
išsivystęs protas ir išsikristali
zavusi valia, atseit, pajėgumas 
palenkti save pažintam idealui. 
Atbaigtame — subrendusiame 
žmoguje — jo tėvas ir jo motina 
yra jo protas ir jo . valia. Var
giai našlaičiai ir gatvės vaikai 
— moraliai našlaičiai — išau
ga į‘ harmoningas asmenybes., plėtojimui. Proto dovana tampa 
Lygiai taip pat, ar jie būtų na- rūpestingo tėvo ranka savęs 
mie — Tėvynėje, ar jie būtų atžvilgiu. Pajėgumus paklusti 
svetur — tremtyje, suklups tie, i proto patarimams, nusilenkti In- 
kurie nepasinaudos proto švie- telektui, kurs yra Išmintis, įve- 
sa ir nepalenks idealui savęs 
valios jėga.

Šioje vietoje ir norėtųsi pri
minti tiems, kurie yra atsa 
kingi už savuosius kraujo ir 
tautos vaikus. Budėkime. 
Daugelis jų — tikri našlai
čiai. Jiems gręsia pavojus de
formuoti savo prigimtį pa
mėgdžiojant tai, kas blizga, 
kas padilgina jusles, bet kas, 
deja, neatsako jų gležnai ir 
fizinei ir dvasinei struktūrai. 
Dalis gi jų yra lyg tie "pa
mestinukai", augę be prie
žiūros. Šie, nors gal ir suau-

do į pailsinančią harmoniją ne 
tik su artimųjų pasauliu, bet su 
visa Visata. Paklusimas prooto

G

J. AISTIS

DAINA
TEKA Nemunėlis 
Liūdnas ir nusekęs 
Verkia našlaitėlė, 
Motulės netekus ...

Tėvelį praradus. 
Brolelių nustojus, 
Nebetekus žado 
Ir užsiraudojus.

Verkia našlaitėlė
Ant viešo kelelio: —
Varge vargužėli, 
Kruvinas vargeli!

Šaltas rudenėlis
Ir dienelės blausios, — 

' Kur aš, našlaitėlė,
Galvelę priglausiu? ...

Teka Nemunėlis
Liūdnas ir nusekęs,
Verkia našlaitėlė,
Motulės netekus...

Italų laikraštis "H Giomale 
d’Italia" spausdina buvusio ko- 

suformuluotam įsakymui, kurs munisto Enriko Castro Delgado 
yra teisingas tik tada, kada at- atsiminimus. Autorius yra iš
sako objektyviajai pasaulio 
tvarkai ir sveikos prigimties 
principams, pereina į pasiten
kinimą, per šį — į dėkingumo 
jausmą, ir į džiaugsmingą pa
dėkos meilę.

"Aplinka ir mes" yra studijų 
objektas. Turime pažinti aplin
kos ir žmogaus sąveiką bend-

gę, bet neharmoningai nuau- j roje plotmėje. "Aplinka ir mes" 
gę, nepilnutimai išsivystę. I ... ..
Jų protelis neatskiria kas ■ meditacijos tema, nes nei 
sveika, ir niekad rimtos mo-

bo pareigos nedisciplinuota 
valia nepajėgia atsispirti tam,

ba mūsų jaunų mergaičių

aplinkos, nei savęs mes nesu
voksime deramai ir neįvertin
sime pozityviai, jei nesusido
mėsime jų: — "aplinkos" ir mū-

Ag. Šidlauskaitė.

S v. Metai Romo j e
Nuo Šventųjų Metų durų ati

darymo, gruodžio 24 dieną, iki 
1949 m. 'galo Romą aplankė 
21.871 maldininkas. Per 1950 m. 
sausio mėnesį aplankė 30.477 
oficialiaix registruoti maldinin
kai. Tačiau be oficialiai Šv. Me
tų komitete registruotų priva
čiai atvykusiųjų maldininkų 
bus dar apie 15-18.000. Maldi
ninkai nuolat plaukia. Kasdien 
nuo ryto iki vakaro didžiosios 
Romos bazilikose galima maty
ti būrius maldininkų, gražiose 
gretose, dažnai nešančius dide
lius kryžius, giedančius gies
mes, kalbančius maldas, einan
čius iš bazilikos į baziliką atlai
dų gauti. Vaizdas kiek panašus 
į Žemaičių Kalvarijos didžiuo
sius atlaidus: kiekviena grupė 
skyrium meldžiasi, skyrium 
gieda. Ir tai nestik paprastos 
moterėlės; daugumoj vyrai, in
teligentai. Iš tolimesnių vieto
vių atvyksta išimtinai vyrai,, 
dažnai vadovaujami vietinio 
vyskupo.

Italų ir užsieninė spauda ga
na objektyviai aprašo Šventų
jų Metų įvykius ir eigą. Išsiski
ria tik kairiųjų spauda. Vieni 
šios krypties laikraščiai visiš
kai tyli, ignoruodami tai, kas 
vyksta šiuo metu Romoje, kiti, 
aprašydamas įvykius, iškraipo 
faktus, deda savo komentarus 
ir išvadas, kuriose yra ne kas 
kita kaip pigi politinė spėkulia-

do "maldininkų kaimas" gali 
priglausti apie 1.000 maldinin
kų. Barakai yra su visais pato
gumais. Netoli Šv. Povilo ba
zilikos yra įsteigtas Šv. Jurgio 
vardo palapinių stovykla jauni
mui. Joje taip pat telpa apie 
1.000 asmėnų. Ji primena skau
tų stovyklą, bet yra vonios, du
šai, lovos, stalai, vandentiekis. 
Yra palikta vietos tiems, kurie 
atvyks su savomis palapinėmis 
ir norės prisijungti prie Šv. Jur
gio miesto. Tas "miestas" su 
Roma yra sujungtas tramva
jum ir autobusais.

Šv. Metų Centrinis Komite
tas maldininkų patogumui yra 
suorganizavęs specialius kelei
vinius autobusus aplankyti kai 
kurioms Italijos šventosioms ir 
žymesnėms vietoms, pav., Šv. 
Ritos kapui, Kasijoje, Šv. Pran
ciškaus kapui, Asyžiuje, Mari
jos šventyklai Pompėjoje ir kt.

Perpildytoje Romoje sunku su 
apsigyvenimu atvykstantiems 
maldininkams. Viešbučių trūks
ta ir jie ne visiems prieinami 
dėl brangumo. Šventųjų Metų 
Centrinis Komitetas Romos pa
kraščiuose pradėjo steigti "mal
dininkų kaimus" — statyti ba
rakus. Pav., Šv. Morkaus var

Dieviškosios Tragedijos filmą
Žinomas prancūzų filmų reži

sierius Abel Gance, kuris 1927 
m. pagarsėjo savo pastatyta 
filmą apie Napoleoną, dabar 
mgiasi pastatyti DIEVIŠKĄJĄ 
TRAGEDIJĄ apie Kristų ir krikš
čionybę. Filmos scenarijų taisė 
garsus prancūzų teologas Ser- 
tillanges. Paskui jį studijavo 
augustinijonai Romoje. Sako, jį 
peržiūrėjęs pats Popiežius. Sun
kus buvo uždavinys rasti Kris
taus vaidmeniui aktorių. Ji ieš
kota net ištisus metus. Paga
liau parinktas vienas aukšto
sios mokytojų seminarijos stu-

Naujas Šv. Rašto daktaras

* Neseniai buvo diskutuota tė
vo pranciškono Aleksandro 
Kerrigan dizertacija Bibliniame 
institute Romoje. Dizertacija 
įvertinta su aukščiausiuoju pa
gyrimu. Universiteto profeso
rius ir nūdien skaitomas geriau
sias pasaulyje katalikų ekse- 
getas T. A. Vaccari pareiškė, 
kad per dvidešimt paskutiniųjų 
Instituto metų jis nėra turėjęs 
geresnės tezės, kaip ši pasku
tinioji.

T. Kerrigan yra Šv. Antano 
universiteto Romoje profesorius, 
Jo paskaitų teko klausyti ir lie
tuviui T. Klemensui Žalaliui, ku
riam be to, savo nuoširdžiais 
patarimais yra daug padėjęs 
berengiant teologijos doktorato 
tezę. Naujasis šventraščio dak
taras yra specialistas pranašų 
knygose, kurių ypatingesnę 
meilę įkvėpė ir savo studentui, 
nes ir T. Klemensas rengia ant
rajam doktoratui dizertacijg iš 
Izaijo pranašo.

neteiks jokių informacijų žur
nalistams ir per 5 metus nevai
dins kito vaidmens. Filmą kaš
tuos daugiau kaip 4 milijonus 
dolerių.

Turim Lietuvą ir dantims šepetėli...
lūs: dantims valyt šepetėlis, 
dantims pastos, tualetinio mui
lo. Bet visa tai be stovėjimo il
goj uodegoj prie krautuvės... 
ir pigiai.

Grįžtame su pirkiniais džiaug
damiesi kaip vaikai: 3 dantims 
valyt šepetėliai, dantų pastos 
tūbelė, 2 tualetinio muilo gaba
lai, dvejos šukos. Einame pre 
kitą prekylangį. Stebimės ir gė
rimės. Šypsomės laimingi. Spe
ranza (žmona) nusiperka koji
nes. Sustojame prie maisto pro
duktų krautuvės, nors nieko ne
perkame. Smagu pasižiūrėti į 
pilnas lentynas. \

Grįžę suvedėme sąskaitas. 
Išleidome 47 rublius, •bet’' už tai 
turime po šepetėlį’,dantiifi!f< \

teme, praradęs tikėjimą į ko
munizmą, ištrūkęs iš NKVD na
gų, skelbia daug įdomių ko- 
mintemo veiklos paslapčių. Čia 
duodame "II Giomale d’Italia’' 
1950 m. vasario 8 d. Nr. 33 til-

rioje liečiama Lietuva.

1940 m. liepos 9 d.

Lietuva, Latvija ir Estija pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos. 
Maskvoje visi džiūgauja: Lenin
gradas apsaugotas nuo puoli-

svarbus judėjimo laisvės plo
tas vokiškojo mintarizmo lop
šio — Prūsijos — pašonėje; bet 
už vis svarbiau tai, kad esame 
į socialistinį pasaulį įjungę ke
letą milijonų žmonių, išlaisvinu 
darni juos iš kapitalistinio pa
saulio vergijos.

Bet... kadagi suduosime le
miamą smūgį? Kai kas mano, 
kad dabar pats gerasis laikas. 
Vokietija nespėjusi dar suvirš
kinti užgrobtųjų žemių,’ pačios 
vokiečių tautos vidaus pasiprie
šinimas dar galutinai nepalauž
tas, invazijos bandymai į Ang
liją sugniužo... Mes atstovau
jame milijonų žmogiškųjų bū
tybių viltims. Ko tad laukiame? 
Nežinau.

Maskvos krautuvės gavo 
daug naujų prekių: medžiagų, 
batų, muilo, dantim pastos, šu
kų, skutimosi mašinėlių, mais
to produktų ir kt. Mūsų darbas 
pradeda duoti vaisių. Esu pa
tenkintas. Ne dėl to, kad- gal
vočiau apie didesnį apsipirki
mą. Ne. Man smagu matyti, 
kad krautuvės pilnos prekių, 
apie kurias tiek metų svajojo
me.

Mikojanas triumfuoja. Leng
voji pramonė ir sovietų preky
ba kyla kaip ant mielių.

(Išeiname apsipirkti. Pinigų 
nedaug, bet ir mūsų norai kuk-

— VATIKANAS. — Šv. Tė
vas vietoj mirusio, arkivyskupo 
Rosino paskyrė Aąilos arkivys
kupą Carlo Cafalonieri Semi
narijų ir Katalikiškųjų Univer
sitetų Kongregacijos sekreto
rium. Šios Šv. Sosto kongrega
cijos žinioje yra visos katalikų 
kunigų seminarijos ir katalikų 
universitetai. Sekretoriaus pa
reigos šioje įstaigoje yra itin 
svarbios. Tai didžiulė įstaiga, 
kurią mes pavadintume Bažny
čios švietimo ministerija. Jos 
rūpesčiu ir šiais sunkiais lai
kais įvairiuose kraštuose atida- 
daromi vis nauji katalikų uni
versitetai ir kunigų seminarijos. 
Kongregacijos Prefektu šiuo me
tu yra kard. Pizzardo, labai nuo-

širdus lietuviams, kuris vasa
rio 16 d. jau kelinti metai Ro-i 
mos lietuviams atlaiko pamal-|

muilo gabalėlius, dvejas Šu
kas, o Speranza dar šilkines ko
jines.

Nekantraudamas skubu prau- 
syklon ir valau dantis. Kas per 
putos! Kas per kvepėjimas! Už
simerkiau ir man rodos, kad 
sapnuoju... Laimingas. Bet 
Speranza neužmerkia akių, ji 
skaito. Jos veidas staiga pabalę 
ir jame pasirodo susijaudinimo 
ženklai. Žiūriu nustebęs. Kas 
atsitiko?

— Visi šitie daiktai iš Lietu
vos, — sako ji.

Žiūriu ir aš, ir tyliu.
— Argi nematai nieko? — 

spiriasi ji.
Taip, matau, bet geriau bū

tų buvę nematyti. Vadinasi, 
mūsų prekybinė pažanga ne- 
Mikojano darbas ir ne socia
listinio ūkio pažangos vaisius. 
Ir kam visa tai? Ar negeriau, 
būt buvus be dantims valyti šę; 
petelių, be pastos ir muilo? Ne-., 
turėti šukų, birios kanda kiekį . 
vieną kcęrtą kai jas varioji? Ar 
negeriau, kad .Speranza nebūt,. < 
įgijus tos pbros šilkinių koji
nių? Ką dabar galvoja lietu
viai? Sovietai patenkinti: pa-, 
tenkintas jų ilgametis troškimas - 
gaut prekių. Turime dantims še-, , 
petelių iš Lietuvos, pastos iš ,- 
Lietuvos, muilo ir šukas iš Lie
tuvos, šilkines kojines iš Lie
tuvos. Vokiečiai taip pat turi 
šilkinių kojinių ir kvepalų iš 

. Prancūzijos, vyno iš Burgundi- . 
i jos, kristalų iš Čekoslovakijos, •

das ir pasako pamokslą. iš Flandrijos. Vokiečiai prisigro
bė daug iš visur, ir mes...

Paleidžiu visa gerkle bliauti 
garsiakalbį, kad niekas negir
dėtų mano keiksmo, kuris ver-

Vatikano archyvas apie 
Barborą Žagarietę 

Z 
Prof. dr. Z. Ivinskis, paskuti

niu metu gavęs progos pastudi- žiasi be mano valios. Nenoriu
iuoti Vatikano archyvus, be ki io girdėt nei pats, nei Speran- 
tų svarbių Lietuvos praeičiai zct neturi girdėti. Tad juo dau- 
pažinti žiniųt atradęs ir žinių giau triukšmo... O ant mūsų 
apie šiaurės Lietuvoje laikomą kuklaus stalelio stovi sukos, 
šventąja Barborą Žagarietę. dantų šepetėliai, pasta, muilas 
Lauktina, kad profesorius tais ir šilkinės kojinės: viskas už 47 
įdomiais atradimais pasidalins, rublius... viskas... iš Lietu- 
su skaitančiąja visuomene. vos. ELI.

kuklaus stalelio stovi šukos,

ir šilkinės kojinės: viskas už 47
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Is lietuviškojo pasaulio
nam kitur suorganizuoti nepa-

becko ir Diepholz stovyklose, 
kur numatoma išlaikyti ir švie
timo įstaigas ir kultūrinį gyve

Lietuviai Italijoje

Seniausias Romos kolonijos lao labai gerai pažįsta. Jam pa- 
lietuvis yra A- Vaičiulaičio "Ita- sirodžius kurioj prieglaudoj, Ita
lijos vaizduose" aprašytas Pa- lų džiaugsmas nežino ribų. Te- 
sionistų vienuolyno brolis Ig- vos Krištanavičius yra socia- 
nacas, stojęs f šį vienuolyną

Blogesnėje padėtyje yra Ma
žosios Lietuvos lietuviai, ku
riems IRO globa nepripažinta. 
Jų yra apie 10-12.000, daugiau
sia Anglų zonoje.

kolonija nebuvo gausi. Tai bu
vo Lietuvos pasiuntinybių tar
nautojai, keliolika vienuolių ku
nigų ir studentų. Smarkiai ji pa
gausėjo, kai karo audroms pra
slinkus, pradėjo rinktis trem
tiniai. Dabar emigracija jų ei
les jau gerokai praretino. Dėl 

. emigracijos užsidarė ir BALF 
kolegija, kurt buvo didelė pa
rama studentams. Jos dėka ke
liasdešimt studentų galėjo tęs
ti mokslą, akai kurie ir baigti. 
Tik liūdnas faktas, kad lietu
viškoje mokykloje išaugę ir lie-

logijos daktaras. Gregorianumo 
universitetas jam siūlė gilintis 
sociologijoje ir vėliau imtis pro
fesūros, bet jis pasirinko prak
tinę sritį. Per eilę metų įtemp
to darbo išvargintas dabar ren
giasi kokius metus atostogų 
praleisti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Lietuviška medžiaga Šv.
Metų parodai

Vokietijoje pasiliekančių
reikalai

Vasario 5 d. Pfullingene pla
čiai buvo aptarti negalinčiųjų 
emigruoti lietuvių-reikalai, da
lyvaujant VLDCo, tremtinių, rau
donojo Kryžiaus ir BALFo ats
tovams.

studentai pasirodė neatsparūs 
tautiniu atžvilgiu ir bent kėli su-

Prof. Z. Ivinskis Vatikano ar 
chyvuose renka medžiagą apie 
Lietuvos praeitį.

Sielovados Tarnyba pasiun
tė į Romą organizuojamai Šv. 
Metų parodai fotografinės ir dia 
graminės medžiagos apie lietu
vių tremtinių religinį gyvenimą 
ir jų katalikiškąją akciją. Ši 
medžiaga bus pagrindu paro
dos lietuvių skyriui. Vyriausia
sis parodos komitetas, dėkoda
mas už tą medžiagą apsidžiau
gė jos pilnumu ir gausumu. Tą 
rodo kitoms tautybėms kaip pa
vyzdį. Šią medžiagą parodoje

Kiek liks DP Vokietijoje

IRO apskaitymu po 1950 m. 
birželio 30 d., kai baigsis IRO 
globa, amerikiečių zonoj liks 
įjungti į vokiečių ūkį 5.617, ku
rių 1383 katalikai, 652 graikų 

I apeigų, 1286 stačiatikiai, 1576 
protestantai, 568 izraelitai ir 152 
kitų tikybų Tautybėmis jie. 
skirstysis — 41 proc. ukrainie- 

19čių, 35 proc. pabaltiečių, 
proc. lenkų, 5 proc. žydų.

miteto yra sudarytas ir Tauti
nis Lietuvių: komitetas. Jis rū
pinasi, kad lietuviai būtų atitin
kamai reprezentuojami Šv. Me
tų proga prie’ Vatikano rengia
mose parodose (Tarptautinė 
Bažnytinio Meno ir Krikščio
niškosios veikios parodos), ruo
šia dirvą atvykstančioms mal
dina.kų. ekskursijoms, padeda 
atlikti formalumus, rūpinasi 
nakvynėmis ir tt. Pirmieji mal
dininkai jau pasirodė. Gegužės 
13-.19 d. laukiama 65 žmonių 
ekskursijos iš D. Britanijos, vė
liau dvie/ų ekskursijų iš JAV. 
Žada ir 0 Vokietijos atvykti di
delis m būrys. Šiems
pastariesiems yra daroma sun- 

f-’' kūmų dėl jyazfctvimo. Šv. Me
tų Komitetas tuo reikalu daro 
žygius pas Italijos valdžią ir ti
kimasi, kad. pavyks kliūtis nu
galėti.

Vasario* 16 virš Šv. Kazimie- 
»ro kolegijas pakilo trispalvė 
primindama Romos gyvento
jams, kad. Lietuva priešinasi 
neteisybei: ir kovoja už laisvę. 
Čia susirinka senai iš Lietuvos 
išvykę balti: - žili venuoliai ir 
tremtiniai: atšvęsti Nepriklauso
mybės šventę. Kiekvienas, kas

Džiovininkai

Šiuo metu Vokietijoje yra 434 
tvarkyti pavesta Romoj studi- lietuviai tremtiniai džiovinin- 
juojančiam buv. Delegatūros kai: JAV zonoje - 
kancleriui kun. J. Avižai.

VOKIETIJA

LTB nebėra

LTB Centro Komitetas vasario 
U d. posėdyje nutarė persitvar
kyti pagal PLB Laik Nuostatus. 
Nuo vasario 16 d. LTB Centro 
Taryba vadinasi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Vakarų 
Vokietijos Krašto Taryba, LTB 
Centro Komitetas — PLB Krašto 
Valdyba.* Naujos krašto tdry 
bos ir krašto valdybos rinkimai 
vyks jau pagal PLB Laik. Nuo
status.

197, Anglų 
zonoje — 162 ir Prancūzų zono
je 75. Jie gydomi IRO išlaiko
mose sanatorijose. Daugumoje 
sanatorijų maistas yra paken
čiamas, bet visur trūksta vais-

liekantieji centrai

Tremtinių daugumas iš Vo
kietijos jau išemigravo, o kiti 
ruošiasi emigruoti. Skaičiuoja
ma, kad iš turinčių IRO globą 
(jų dar yra apie 10.000) nega
lės emigruoti apie 2-2,5 tūks
tančio. Amerikiečių zonoje juos 
norima suburti didesnėse 
Schvraebisch Gmuend, Muen- 
cheno, Kempteno ir Memmin-
geno, o Anglų zonoje —- Lue- riją. Dachau KZ jis išbuvo 3 su pinigo maisto klausimas nebe-

Heilbronn DP sanatorija

Heilbronno IRO sanatorijoje 
šiuo metu gydosi 38 lietuviai. 
Didelė jų dalis neturi artimų 
žmonių, kurie galėtų jiems pa 
gelbėti. ’Iš šio skaičiaus 18 as
menų yra sunkūs ligoniai, ser
ga atviros formos džiova. Kad 
gydymas būtų sėkmingesnis, 
ligoniams reikia dapirkti mais
to, vaistų, pakelti jų nuotaiką. 
Tuo tarpu šalpos organizacijų 
parama yra vos jaučiama.

IŠ ANAPUSOstministerium IV-D skyriaus 
vedėjo Schulze bendradarbiu ir 
veikęs daugiausia Ukrainoje. 
Laikraštis Vircinsą kaltina dėl 
4 jo nužudytų ir dėl 4 dėl jo kal
tės žuvusių kalėjimuose 
koncentracijos lageriuose.

ų komisi- 
netekusį 75% 

į tai, jis lig

Ž

Vienas
žiaus" red

(13b) 
n, Kran-

puse metų ir 
Ja jį 
sveikatos.

Spielberg bei 
kenhaus.

"XX Am- 
i A. Pauliukas 

tikisi gretiai išeiti iš Gautin- 
go sanatorijos. Jis pereitais me-

įtartas džiovininkas. Tyrinėjimo 
rezultate paaiškėjo, kad jokių 
aktingos džiovos ženklų nėra. 
Išėjęs iš sanatorijos vėl pradės 
rūpintis išvykimu į JAV.

Policijos šefas

"Ukrainski Robotnik" Nr 7 iš
spausdino labai griežtą straips
nį, nukreiptą prieš IRO II Area 
policijos šefą, kuris dabar va- 
dinąsis latviu Ville Vircins, o 
nacių laikais vadinęsis Pabal
tijo vokiečiu Wilhelm Wising 
ir buvęs žiaurus gestapininkas. 
Jis išaiškinęs Drezdene ukrai
niečių pogrindinę organizaciją 
tarp, vadinamų "rytų darbinin
kų", o po to buvęs paskirtas

ar

Kun. Dabušis ir kun. 
Krasauskas Romon

Ilgametis Spakenbergo lietu
vių tremtinių kapelionas, Sles- 
vig-Holsteino dekanas ir Tau
tinio Delegato įgaliotinis britų 
zonai kun. V. Dabušis - Daba- 
šinskas ir Pinnebergo univer
sitetinės lietuvių stovyklos ka
pelionas kun. R. Krasauskas 
vyksta studijoms Romon.

Bizausko šeima Luebecke
Bolševikų išvežtojo buv. mi- 

nisterio Kazio Bizausko žmona 
ir dukra su vyru inž. Pranu Zun
de gyvena Luebecke. Dėl Zun- 
dienės sveikatos ir p. Bizaus- 
kienė savo emigraciją kol kas 
atideda. Inž. Zunde yra Bai
tų Centrinės Tarybos atstovas 
prie britų okupacinės valdžios. 
Jis daug rūpinasi Vokietijoje 
liekančiais lietuviais, kurių 
Slesvig-Holsteine kaip tiktai yra 
nemaža.

Viename Vokietijos užkam
pyje prie Baltijos jūros, kur nuo
lat pučia žvarbūs vėjai, yra 
miestelis vardu Heiligenhafen. 
Šis, prieš karą vien žvejų ap
gyventas kaimelis, priplūdus 
vokiečių pabėgėlių, išaugo į 
20.000 gyventojų miestą. Apie 
pusę kilometro už miesto, vaka
rų pusėje, jau iš tolo matosi di
deli pastatai. Tai buvusios vo
kiečių kareivinės. Sugriuvus 
vokiečių armija^ tuose pastatuo
se įsikūrė .vokiška ligoninė. Nuo 
1948 m. pabaigos įsteigtas ir 
DPIigonių-aeJfesijftkų-skyrius.

dosi ir 14 lietuvių džiovinin
kų. Dėl rudojo ir raudonojo dik
tatorių kaltės praradę sveikatą 
ir netekę savo pastogės ir Tė
vynės, leidžia čia savo vargin
gas dienas. Nors gydymo at
žvilgiu nei patalpos nei klima
tas nėra tinkami, tačiau di-

Kun. Paransevičius 
sanatorijoje

Muencheno lietuvių tremtinių 
parapijos kapelionas ir buv.1 
politinių kalinių įgaliotinis Vo- gižiausią kliūtį pasveikimui su- 
__ ______________________ daro blogas maistas.kietijoje dek. Paransevičius su
sirgo džiova ir išvyko į sanato- Dabar Vokietijoje turinčiam

aktualus, tačiau jokių pajamų 
neturintiems ligoniams, bado 
šmėkla dar nėra suglaudusi sa
vo sparnų ir toliau tęsia pra
gaištingą darbą. Pagal vado
vaujančių asmenų pareiškimus 
dabar visas dėmesys esąs nu- 
krepitas į emigraciją. Ligoniam 
jų sveikata taip pat yra labai 
brangi ir be efektyvios para
mos nuolat blogėja. Vėlyva pa
rama gali daugeliui mažai be- 
pagelbėti.

Nenustodami vilties atgauti 
savo prarastąsveikatą, kreipia
mės į Jus/KžmaSc® lietuviai ir 
šiaip geros širdies žmonės, kas 
kuo galėdami mus, nelaimėn 
patekusius sušelpti. Už Jūsų pa
stangas, kol kas negalėdami 
kitaip atsilyginti, tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū!

Heilingenhafeno lietuvių li
gonių reikalų vedėjas

J. Guzas.

Adresas: Liet. sen. J. Guzas, 
24b Heilingenhafen, Landes- 
krankenhaus BĮ. 6-13. Germany.

"Pagarba" tėveliui
Per Stalino gimtadienį Mas

kvos Didžiajame Teatre visų 
respublikų delegacijoms sveiki
nant Staliną, Lietuvos vardu 
sveikino Kaunaitė, o delegaci
joje dar minimi M. Gedvilą, 
Tamauskas, Jodinskas, Bučas, 
Danutė Stanelienė. Lietuviai 
ten pašokę "Lenciūgėlį". Pačio
je Lietuvoje gruodžio 21 d. bu
vo nedarbo diena, skirta Stali
no garbei. Jam pagerbti Lie
tuvos išleido savo gamybos 
portretų albumą. Pasirodo, kad 
net dievdirbiai įkinkyti į tą pa
tį chorą — drožėjas J. Laurin
kus išdrožęs taip pat Stalino 
portretą apjuostą lietuvišku or
namentu ir už tą darbą Mask
voje gavęs premiją.

Rinkimaa
Kovo 12 d. visoje Sovietų Są

jungoje įvyks "rinkimai" į SSSR 
Aukščiausiąją Tarybą. Sausio 
20 d. "prezidento" Paleckio po
tvarkiu paskirta Lietuvos vyr. 
rinkiminė komisija: pirminin
kas — E. Ozarskis, nariai — 
J. Bučas, Pr. lietukas, J. Lekevi- 
čius, Aleksiejus Čistiakov, rašy
tojas A. Vienuolis - Žukauskas, 
E. Liutkytė, Sergiejus Kopilov, 
P. Šalkauskienė, M. Bertašius, 
V. Šidlauskienė, Tatjana Jan- 
čaitytė, A. Bareišienė, P. Šklė
rius Juozas Siparis, M. Ricke- 
vičienė, St. Jackevičius. '

/ Agitacija
Prieš artėjančius rinkimus į 

SSSR Aukšč. Tarybą ir Lietu
voje vyksta triukšmingas agi
tacinis maskaradas. Kiekvie
nas miestas ir miestelis turi sa
vo vad. agitatorių aparatus ir 
kadrus. O į juos įjungti visų 
sluoksnių žmonės, pradedant 
gimnazistais bei studentais, 
baigiant mokytojais, inžinie
riais, gydytojais.

Vien Vilniaus universitete 
yra sudarytas agitatorių ko- 
lekytvas iš 200 profesorių ir stu
dentų Sveikatos ministerija tu
ją kolektyvą sudarė iš 55 gy
dytojų ir kito personalo. Tai tik 
centre. O kiek dar tokių kolek
tyvų provincijoje ir kitose žiny
bose. Pirmiausia jie visi buvo 
"apmokyti", o dabar įpareigoti 
vaikščioti po butus, kalbant 
žmonėms dalyvauti "rinkimuo
se", nors puikiai žino, kad da
lyvavimas ar nedalyvavimas 
nieko nenulems, kad, kas bus 
"išrinktas" jau dabar visų ži
noma, nes ir kandidatų dau
giau nėra. Sąrašas tas vienas 
komunistų, o kandidatų tik tiek, 
kiek renkamųjų.

Švyturys .
Literatūros ir meno žurnalo 

"Švyturys" redaktorius yra tū
las Vacys Reimeris, anksčiau 
kultūros gyvenime visai negir
dėta asmenybė.

M. Jankaus vaikai 
reikalingi pagalbos

Aklasis M. Lietuvos patriar
cho sūnus Kristupas, žinomas 
Lietuvos Aklųjų Instituto orga
nizatorius, dabar yra Spaken
bergo senelių prieglaudoje 
drauge su savo seserim Elze. 
Vienas jų brolis su šeima yra 
Liubecke, viena sesuo Angli
joje, kifa Wuerttenberge. Ypač 
sunki padėtis Elzės ir Kristu
po. Šiaip jau jie yra nuostabūs 
žmonės: labai mieli, nuoširdūs, 
kaip nė vienas senųjų M. Lietu
vos patrijotų.

Dr. A. Maceinos veikalai

"Ventos" leidykla baigia 
spausdinti antrąją, papildytą 
laidą Dr. Maceinos studijos "Di
dysis Inkvizitorius". Neseniai 
Dr. Maceina atidavė spaudai

savo veikalą apie Jobą. Šių Dr. 
Maceinos veikalų išleidimą fi
nansuoja kun. P. Juras. "Didy
sis Inkvizitorius" išverstas į vo
kiečių kalbą. Žinomoji Hęrderio 
leidykla, susipažinusi su vei
kalu parašė autoriui laišką, 
džiaugdamos, kad jo studija 
gražiai papildys kitas studijas 
apie Dostojevskio "Didįįjį Inkvi
zitorių" išleistas įvairiomis kal
bomis.

Knuninas rašo romaną

Dėl sveikatos sukliudytas 
emigruoti, rašytojas Juozas Kru- 
minas rašo romaną. Pirmoji jo 
dalis vadinsis "Šeštasis medis", 
antroji — "Sidabrinis Lietus". 
Pirmoji dalis apima trumpą 
laiką prieš bolševikmetį Lietu
voje, antroji — vokiečių okupa
ciją Romanas realistinis.

Lietuvos žemėje gimęs, tą die

Al oyzas baronas

(Tęsinys iš pereito Nr.)

ną labiau: net bet kuomet jau
čia tėviškei-padarytą skriaudą 
(Tik vaikų nebuvo, nes jų nė 
vieno Romos kolonijoje nėra). 
Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė didelis lietuvių bičiulis 
ir globėjas: Studijų Kongrega
cijos Valdytojas J. Em. Kardi
nolas Pizzardo. Susikaupimą 
atidarė BALF pirmininkas kun. 
Dr. Pavafkis. Po to kalbėjo ■ p. 
tnin. Lozoraitis. Pasidalinę įs
pūdžiais, lietuviai skirstėsi šir
dyje nešdamiesi viltį sekančiais 
metais Vasario 16 švęsti tėvy
nėje. Min. Lozoraitis tą dieną 
kalbėjo per Vatikano radio lie
tuviškai'. J. Juozukas.

Vatikano radio lietuviškai
Vatikano radio lietuvišką 

programą, transliuoja sekma
dieniais 3 vai. Vidurio Europos 
laiku. Trumpos bangos 31.10; 
25,55; 19,87 mtr., o vid. banga 
391. Trečiadieniais ir šeštadie
niais transliuojama Vid. Euro
pos laika 8 ved. vakare trump, 
bangom 50,26; 48,47; 41,21 ir 
vid. banga 202 mtr.

Legendarinis Italijos lietuvis
Lietuviams gal nedaug tepa

sako Broniaus Krištanavičiaus 
vardas. Tai lietuvis jėzuitas, ki
lęs iš Pagirių mokslus ėjęs 
Olandijoj, Vokietijoj, Lietuvoj, 
Italijoj. Kara metu popiežius jį 
paskyrė Pontificia Assistenza 
vadovu (Vatikano labdaros or
ganizacija). Jam buvo patikė
ta Anzio sritis vidurinėj Italijoj. 
Ten jis suorganizavo tokį kata
likų labdaros tinklą kokio nie-

— Senai žinom, kad dvaro. Baisi naujiena, — nustemba Ba
jorūnas.

— Taigi. Tai kam mes eisim tos bombos iš ten iškast? Tegu 
stovt

— Kctsgi tau sakė, kad eisim? — žiūri į jį Valys ir net stabteli.
— Vadinasi, bijot, — rodo Mykolas, kaip kartą Romas išsita

rė arkliškus dantis. — Juokas, o ten parako statinė.
— Nemaža, — moja ranka Romas. — Nemaža. Užtektų 

mums keturiems patiest.
Prie namų sustoja.
— Rytoj pasiimk kastuvą. Pietų metu, kai laiko daugiau, 

eisim iškasim, nuvešim į mišką ir susprogdinsim, — įsako tvirtai 
Mykolas ir jie visi trys žiūri nustebę ir neapsisprendžia.

—- Taip, rytoj. Pietų metu. Pramoga juk. Nuobodu taip. 
Baisus laukimas ir netikrumas. Gėda prieš visus laikyti spąs
tus, tegu ir ne savo dirvoje. Nežinai juk kada sprogs ir tas ne
žinojimas kvailas, — tęsia Mykolas. — Aš nežinau kur tarnausiu 
kitais metais. Man nesvarbu. Ale aš taip noriu. Dėl įdomumo. 
Kažko norisi. Pats nežinai. Gal kad kas tave imtų ir pakartų. 
Bijot?

— Ne, — atkerta trys balsai kirviu. Vėliau Bajorūnas pri
deda.

— Ne, aš nekasiu, bet ateisiu. Tingiu. Tik dėl įdomumo 
stovėsiu. Kad jums linksmiau būtų. Kvailas darbas. Iš nusi
statymo nedirbsiu.

Jie skirstosi ir tingėdami eina jų pačių laukais, pilnais sugle
bimo ir varginančios šilumos. Jie susitarė, bet labai netikrai. 
Toks juokingas reikalas. Pramoga? Ne visada darbas išlei
džia pramogoms. Ir jie kitą dieną nenuėjo ir, kad taip bus jiems 
buvo aišku dar besitariant. Čia ne pasimatymas ir niekas ne
matė reikalo žodžio laikytis.

Nuėjo savaitė. Kelianti nerimą ir amžiną susirūpinimą kaž
kuo. Vieškelis mažiau dulkėjo ir darėsi dar labiau nuobodu. 
Netikrumas, kaip samanos ant šiaudinių stogų žėlė ir gulė.

— Kai maudaisi šaltame vandeny, tai gyvesnis daraisi, o

kai kas nors nervus jaudina, dar labiau negu šalčio. Bijai iri parako nėra, — priduria vėliau su rezignacija.
tau kiekvienas plaukas atsistoja ant galvos. Toks nepaprastas I Baimės nebėra. Jie žiūri į ją, paguldytą ir nežino ką daryti.
žmogaus gyvumas pasidaro, — taria kartą Vacys Mykolui.
Reikia eiti pagaliau bombą iškasti. Bailiai ir melagiai. O ma
čiau, kad ir šienas apie ją nenupjautas. Bijo, kad nuo dalgio 
skambėjimo nesusprogtų

Jie paėmė porą kastuvų, pašaukė Romą ir Bajorūną, kuris, 
ir pats nežinojo kam, pasiėmė kirvuką ir išėjo. Prie jų prisidėjo 
jaunas dvaro kumečio sūnus.

— Taip, gėda, — mojuoja kirvuku Bajorūnas. — Tokių dyg
lių pilna žemė ir mes bijom. Vaikšto tie dygliai ir mes bijom 
juos pajudinti. Laukiam kažko ir kankinamės. Reikia laukti, bet 
kaip mes ir sulaukę pajudėsim, jei mes bijom nesprogusių 
gelžgalių iš savo žemės išsirinkt.'

Jie sueina pievelėn, sustoja, užsirūko ir iš lėto pažvelgia 
apylinkę. Vieškelis tuščias. Per jo nugarą buvo praėję milijonai 
porų kojų ir pavieškelės medžiai buvo užmiršę kaustytų batų 
skambėjimą. Karklų krūmų lapus nulijo lietus ir jų jaunos 
vytelės ėjo lenktynių verždamosios į aukštį. Jie visi penki stovi 
ir nežino kas atvarė čia juos šitam rimtam darbui ar kvailam 
žaidimui. Jie patys nežino ir stovi keletą minučių nustebę ir 
nepasitikį. Pirmas pradeda Mykolas. Jis toli nuo įsmigusios 
bombos ima plėšti velėną. Jam tuoj padeda Romas ir pasitai
kiusių pora šaknų kirvuku nukerta Stepas. Jie meta ir meta 
žemes, lenda gilyn ir artyn ir iki bombos sienų belieka žemių 
tik per kastuvą. įšoka Valys ir pradeda šį baisiai mažą tarpą 
siaurinti. Jie labiau bijo vienas Jdto ar gėdos negu sprogimo ir 
kai jie beveik baigia apkasti, įšoka kumečio sūnus Antanas 
ir pajudina. Visi truputį nustemba. Mykolas nusišluosto pra
kaitą. Romas irgi, ir negalima suprasti nu<y ko, kadangi jis 
mažiausiai kasė. Baimė spaudžia šilumą, bet Mykolas jau 
stipriai judina bombą ir baimė tirpsta, lyg ji kartu su prakaito 
asais ’šlaša žemėn.

— Nei sprogs nei ką, visai pagadinta, — pasako Antanas ir 
stipriai ima judinti ūž viršuj esančiu sparnelių.

— Aišku. Nė velnio. Iškelt! — taria Stepas ir pats apsi
kabinęs glėbiu bando. Kažkodėl nesiduoda. Svoris ar žemės 
neleidžia pajudėti. Apkabina tryse. Padeda Mykolas ir Anta
nas, kuris ieškodamas, kaip geriau paimti vieną sparniuką 
’tisai nulaužia. Pagaliau jie iškelia ir paguldo šalia duobės.

— Matai, bjaurybė, visai pagadinta, — pastebi Mykolas.
— Guli, kaip kiaulė ir nieko, o sprogti turėjo. Gal viduj ir to

Žinai, reikia nuvežti į pušyną ir bandyti susprogdinti. 
Negi ji gulės čia arba negi ją vėl užkąsim į žemes, — po va
landėlės taria Valys.

— Kažin ar sprogs, jei ir į laužą įmesi, — murmteli Romas.
— Sakiau, kad sabotažas. Niekam tikus, — kilnoja kir

velį Stepas.
— Nenunešim tokios karvės pora kilometrų. Sunki. Einu, 

atvažiuosiu su arkliu, — žengia link namų Antanas.
— Gerai, — visi keturi balsai pasako kartu ir Stepas numeta 

kirvelį ir eina kartu.
Likusieji susėda ir rūko. Kažkas važiuoja keliu. Toli švil

pia piemuo ir jo kietas švilpesys sklinda lauku, lyg gąsdinda
mas švelnų žalią šlamėjimą. Girdėti, kaip dvaro šuo tarškina 
grandines ir paspringdamas puola Stepą. Visi sėdi valandėlę 
pievoj. Mykolas pajunta nedidelę drėgmę sunkiantis per sto
rus baltinius, atsikelia ir atsisėda ant bombos lyg akmenio. 
Vėl visi rūko. Tingėjimas ir nuobodulys vėl juos apima ir atrodo, 
kad prieš šimtą metų išėjo tiedu parvesti arklio.

— Matai, sunki bjaurybė, — sako nei šį nei tą Romas.
— Sveria pora centnerių tikriausiai. Maždaug, kaip cemen

to maišas, — Mykolas atsistoja ir kelia. Prieina Valys ir dviese 
pakėlę iki kelių numeta.

— Tikrai sunki. įlaužtų trobą ir nęsprogdama, — sako Valys 
ir atsisėda ant jos šalia Mykolo. Jie sėdi, kaip kelmus raunant 
sėdėdavo ir kai atvažiuoja arklį, atsikelia, dar kartą kelia ir 
paguldo į ratus.

— Matai, valdiškas arklys, — sako Antanas, — dvaro. Jei 
ū sprogs mažiau nemalonumų bus, — ir pats sėda ant jos ir 
ragina arklį. Šalia jo įsėda Stepas ir nelygia pieva įvažiuoja į 
car nelygesnį keliuką. Kiti trys eina iš paskos.

— Matai, brol. Kaip kiaulę paskerdę vežam, — čiulpia 
surūkytą suktinę Valys. — Tikrai, kaip kiaulę. Reikia pasverti 
kiek sveria.

Jie įvažiuoja į dvaro kiemą. Tuščia. Tik vištos kudakina 
pas klėtį arklių kanopų išdaužytų duobių smėlyje. Visi lau
kuose arba troboje. Valys kažką nori sakyti apie vidudienio 
iylą, bet tuo laiku iš klėties išneša Stepas su Antanu svarstyk
les ir pastato kieme. Iškelia bombą ir užmeta ant svarstyklių, 
kaip maišą.

— Žiūrėk, du centmericd, — ištaria beveik kartu keturi balsai.
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AD. ILMA
Seno elgetos žodelis
Žinai!

Recenzijos

Geriausia priemonė save 
atbaigti yra skaitymas. — 

Edmond Jaloux.
LIETUVIAI tremtiniai ne vie

name krašte pradeda įsikurti. 
Vieni įsigyja sunkvežimį, kiti 
suorganizuoja‘kokią įmonę, o 
■dar kiti — ir šių pastarųjų bene 
-daugiausia — už sunkiai už
dirbtus pinigus nusiperka na-
mus.

Nemaža tokių lietuviškų na
mų svetur aplankome. Pasisve
čiuojame, pasigėrime puikiais

baldais, išgeriame, kavos ar ar
batos, aptariame bendruome
ninius reikalus ir, palinkėję 
sėkmės, išeiname.

Tačiau ar bent pusėje tų na
mų, kuriuos lietuviškais vadina
me, atrandame lietuviškų kny
gų lentynėlę? —------- -

TREMTIES gyvenimas visus 
pastatė į naujas sąlygas. Retas 
kuris turi progos gilintis savo 
specialybėje kai ir ši ne kartą 
nenaudojama svetimame kraš
te: buhalteris, žiūrėk tekstilės 
fabrike audžia; mokytojas že
mės ūkyje dirba; agronomas 
<~rkmfinis skaldo arba akmens 
anglis kasa.

Nukenčia ne tik profesinės ži
nios: ir bendras išsilavinimas 
pradeda stabilizuotis, menkėti, 
nesuspėti su gyvenimo šuoliais. 
O ką bekalbėti apie filosofi
nius pradmenis, apie pasaulė
žiūros gilinimą, pagrindimą....

Dėl to labai teisingai tvir
tina prancūzų rašytojas ir kri
tikas Edmond Jaloux: "Skaity
tojai turi tai bendra, kad jie no
ri save padidinti. Jiems neuž
tenka to, ką duoda kiekviena 
diena; jie žino, kad žmonių gi-

KLAUSIMAS, ar mūsų žmo
nės bent pakankamai įdomau
jasi sava,-lietuviška literatūra?

Į šitą klausimą atsako jieško- 
kime ne DP stovyklose, o tik
roje emigracijoje, kur žmonės 
turi jau net nejudamo turto, kur 
pamažu leidžia šaknis vis gi
liau ir giliau.

Kad mūsų žmonės ypatingai 
domėtųsi sava, lietuviška kny
ga, vis dėlto negalima tvirtin
ti. Vienoje vietoje, kur buvo su
sirinkę apie du šimtai įvairaus 
išsilavinimo lietuvių, pasiūlyta 
ką tik išėjusi iš spaudos kun. 
Mažučio knyga — "Mažasis 
žmoniškumo manifestas". Kny
gos nenupirkta nė vieno egzem
plioriaus. Kitoje vietoje, kur bu
vo susirinkę apie šimtas lietu
vių, pasiūlytas naujas "Aidų" 
žurnalo numeris. Atsirado vos 
vienas žmogus, jaunas ūkinin
kas, kuris paėmė vieną egzem
pliorių...

Kodėl toks menkas domėji
masis sava knyga? Visų pirma 
mūsų žmogus žiūri knygos po
būdį: jei knyga įdomi (plg., Ra-

"Naktis ant morų"), — jis ją 
tiesiog gaudo. Bendro pobūdžio 
ar juo labiau mokslinė knyga 
jo nevilioja. Antra, žmogus žiū
ri knygos kainos: jei ji brangi. 
»— jis nesiryžta išleisti savo 
santaupų dalies. Pagaliau, tre
čia priežastis: mūsų žmogus, 
susidūręs su materijalistine ap
linka, pats praranda idealisti
nį nusiteikimą ir pasidaro abe
jingas net savai spaude

3. — —
TAČIAU yra ir šviesesnių

iminės grtlimnmrri yra begali- užsispyrusių knygos bičiulių, 
miai, ir jie kankinasi, kad jiems, Jie įdomaujasi kiekviena spau- 
šiuo atžvilgiu taip mažai atiten- dos naujiena, 
ka".

Labai gražių patarimų savu 
metu studentams davė šviesios 
atminties prof. Pr. Dovydaitis: 
jeigu kiekvienas, nors ir tam
siausiame užkampyje gyven
damas, skaitytų rūpimos srities 
literatūrą, — laikui bėgant jis 
pasidarytų nepakeičiamas tos 
srities specialistas.

net kiekviena 
nauja novele kurio lietuviško 
laikraščio atkarpoje. Tai žmo
nės, kurie tikrai supranta Hen
ri Bidon paryškintą dvasios al-

"Juk žmogaus dvasioje iš tik 
rųjų brangiausia yra tasai žo
dis, kurį rašytojas turi mums

Ii mums tarti, ir kuris niekados

Antanas su Romu įneša svarstykles. Bajorūnas važiuoja 
tolyn keliuku link pušyno. Ratai kratosi ir rodos Stepas tam sėdi 
ant bombos, kad ši nesidaužytų po ratus. Iš paskos seka Valys 

. ir Mykolas ir kai Antanas su Romu išeina iš klėties jie jau 
•gerokai toli. Vis prie antro klėties galo pririšttas tebesidaužo 
šuo.

— Žaltys, visus pažįsta ir taip loja. Paleisiu, — sako Anta
nas, — Tuzik, na eikš, — atkabina grandinę ir šuo šoka prie 
Romo, vėliau kulka aplekia apie klėtį ir vejasi ratus. Ir jis pats 
•turbūt nebesupranta, ko taip pasiutusiai lojo. Laisvė jį išmušo iš 
vėžių ir prie nelabai tepažįstamo Valio teamteli porą kartų ir 
j?xia xeiiuxu paskui vežimą.

— Kam šunį paleidai? — rėkia iš ratų Stepas, — nulėks į 
vieškelį ir nupils dar kas. Atskaitys tau tėvas.

— Nesvarbu, neleisiu, — atsako jau gerokai tarpą ligi ratų 
sumažinęs, Antanas.

Vėl jie eina visi kartu. Pamiškėj pempes vaiko šuo. Jos 
pasiutusiai puola visus. Jie įvažiuoja į retą pušyną, iškelia bom
bą ir arklį pavažiuoja toliau.

— Matai, kam kirvis reikalingas, — sako Stepas. — Laužą 
kursime. Kaip skautai.

— Ne, reikia ardyti. Parako čia masės, — vis nori pažiū
rėti kas jos viduje Mykolas.

— Tai, sakai, nori, kad nosį nuneštų? — pastebi kažkuris.
— Nebūtinai toks noras.
— Tai jei mariai, kad nesprogs, tai kam čia dar atvežei? 

Galėjai vietoj, ar net namuose čiupinėti, — pasako Valys ir 
dairosi.

Bajorūnas krauna laužą. Suneša pernykščių lapų ir uždega. 
Treška eglėšakiai ir į tą traškėjimą tryse paguldo šimtakilogra- 
minę. Tyla. Tik medžiuose šlamėjimas laidotuvinis. Graudus 
iki sentimentalumo. Girdėti pro šakų spragsėjimą kažkur ka- 
ielėjimai. Iš laužo visi keturi paeiliui užsidega suktines ir stovi, 
lant genį, arklio prunkštimas ir paskiri belaksiančio šuns am- 
lyg piemenyštės metais, ar naktigonėj, kai laukdavo, kada iš
keps bulvės, tik vienas Antanas pažiūri link vieškelio ir į ten Iš 
lėto bėgantį šunį, prisimena Stepo žodžius ir sako:

— Bėga šuo į vieškelį. Einu pagausiu velniuką ir pririšiu 
prie ratų. Tikrai gali nušauti, matot pro medžius, kaip vieške
lis. dulka. Dar kartais pravažiuoja.

Keliavau per visą žemę, 
Visą naktįį lig rytmečio žaros 
Ir niekur neradau aš gaspad 
tiek geros, 
Kaip ši, kuri rieškučiom 
vargą semia, 
Kuri ir vargą sudoros, 
ligi aušros----------
O, kur?! Žinau, paklausi

Kur? — toks šaltinis
■

tiktai skaidraus vandens?---------- .
Kur? — pavasarį atkus šilai žali —• 
Žinai, keliavau per visą vasarą, 
ligi rudens.
O, kur? Tai juk atspėt ir tu galt

Paveikslas apie gyvenimą
Aš gyvenimą mačiau tokį, — 
Kokį paišo Jūsų vaikai:
Kregždės klykia, kvatojas ir šoka, 
Ir nieks joms už šitai nemoka.
Jos tik skrieja ir šoka,
Tarsi būtų senieji laikai —-
Kai po kraigu lizdelį sukrovę
Nešė slieką vaikams alkaniems,
Ne, aniems ■—
Svetimiems!
Kur į tėviškę briovės! —------
Nukirto berželį —

Oi, ne!
Ne! Ne!
Ne aniems —
Svetimiems! .

nebus tartas, jeigu jie jo ne
pasakys"...

Iš tikrųjų, kas non pasi
džiaugti A. Vaičiulaičio žodin
gumu ir estetiniu stiliumi,• tas 
jokiu būdu neapsieis be jo "Kur’ 
bakūžė samanota"; kas nori 
pasigėrėti Vinco Krėvės puikiu 
stiliumi ar jo brandžiomis idė
jomis, tas būtinai jieškos "Dai
navos Šalies Senų Žmonių Pa
davimų" arbcr -^Dcmgaus ir Že
mės Sūnų" ir tt.

Lietuvio, bet kur įsikurįančio 
pradinis gyvenimas menkas ir 
skurdus. Vienas kambarėlis, 
keli būtiniausi baldai, bent ke
liolika knygų. Buvęs moksleivis, 
o šiuo metu angliakasys rašo:

• "Laisviausiai jaučiuosi savo 
kambaryje, nes jis man gali bū
ti ir karaliaus rūmai, ir bambu
kinė pirkutė džiunglėse, ir sa
manota bakūžė tėviškės lau
kuose. Muzika, radio, keletas

knygų, keletas paveikslėlių, 
plunksna, tai ir viskas, visi bi
čiuliai... Vėlus vakaras. Ryt 
į darbą. Dar vienas lapukas 
knygos ir... labos nakties!.."

Deja, ne visus ramaus poil
sio palydi knyga ar laikraštis.

4. — —

PAGALIAU klauskime, kas 
darytina, kad lietuviškoji kny- 
era raštu

Knygos negalima laikyti 
kaip kokio medaus puode už
darytos. Apie ją reikia kalbėti 
su pažįstamais, reikia iškelti 
jos mintis, suįdominti ja, suža
dinti bičiulio smalsumą.

Šiandien knyga turi būti siū
loma kiekvienam atskirai. Kny
gos bičiuliai turėtų jieškoti be
tarpiško kontakto su lietuviais 
ir piršte įpiršti. Toks metodas 
reikalauja nemaža pastangų ir

— Žinai, visą laiką važiuos, — taria Valys ir visi žiūri į 
vieškelį.

Antanas paeina keliolika žingsnių ir šaukia: "Tuzik, Tuzik! ‘
Jie visi žiūri į jį ir vieškelį toli nuo jų, siaurą lyg rankšluostį. 

Dulkės, lyg vakaro rūkas, tirštos ir nepermatomos virš jo. Ūmai 
Valiui pasirodo, kad jie taip žiūri jau keletą minučių nukreipę 
akis nuo ugniakuro. Jis grįžteli link linksmai traškančių šakų 
ir šūkteli pats nežinodamas kodėl:

— Sprogsta!
Jie visi laukė to žodžio. Visų pasąmonėje gulėjo tas pats 

žodis ir nebuvo niekam minties pagalvoti, kiek jis tikras. Kai 
lauki ko nors tikrai turinčio ateiti, nepagalvoji, kad girdimų 
žingsnių aidas gali būti kieno nors kito. Jie visi šoka į krūmus 
ii kai nubėgę keletą žingsnių sukrinta po medžiais juos užgula 
lūžtančios šakos, lapai ir garsas, pavėlavęs nukristi kartu su 
šakomis, spaudžia ausis. Vėliau jis atleidžia jas, lyg kad iš 
lėto vis dar krintantys lapai ir šakos jį išstumia iš tarpo medžių 
ir žmonių. Pirmas atsikelia Valys ir juokdamasis taria:

— Baigta. Prakeikimas, visą laiką maniau, kad taip bus. 
Tikrai parako daug buvo.

Vėliau atsikelia kiti trys ir pasuka link ugniavietės. Žemės 
išbarstytos aplink, arba kabo nenutraukytų medžių šakose.

— Kur Antanas? — paklausia staiga Stepas.
Jie pasuka link vieškelio. Antanas, kaip atsiklaupė beim- 

damas šunį už grandinėlės taip ir tebeklūpi, tik rodos ant abiejų 
kelių. Prie jo glaudžiasi guldamas prie žemės ir cypdamas šuo. 
Atrodo, kad Antanas laukia dar vieno sprogimo. Taip jis 
susigūžęs.

— Antanai! — sušunka visi keturi kartu ir balsai ar pirma 
jų buvusio garso šešėlyje ar dėl buvusios baimės skamba juo
kingai nenatūraliai.

Antanas pasuka galvą ir atsistoja. Viena ranka jis laiko 
užspaudęs kitos rankovę, per ją sruvena kraujas ir negalima 
suprasti, kuri; sužeista.

— Antanai, kas tau? — paklausia jie vėl kartu, bėgdami 
artyn. «

— Ranką, — tyliai atsako vaikinas ir balse jo nėra nei bai
mes, nei kančios, gal net pažyčio pasididžiavmio gaida virpi.

Kairioji ranka — delnas ir pirštai buvo kruvini. "Matyt ne
didelė skeveldra buvo”, pamano Valys, "kad rankos nenu
kirto", bet, susigėdęs, nepasako garsiai.

Jie apsuka ranką Mykolo sudraskytais marškiniais ir nuveda

Pirmasis Kanados Lietuvių

priklausoma Lietuva", Montre-

Kalendorių — knygų leidi
mas Lietuvių tautos istorijoje 
yra senai praktikuojamas. Pra
dėti leisti L. Ivinskio, jie yra su
vaidinę didelį vaidmenį. Be- 
abejo ir dabartinėje padėtyje 
tai yra viena geriausių priemo
nių lietuviškajam žodžiui skleis 
ti net ir tarpe tų, kurie šiaip jau 
knygų mažai teskaito. Kalen
dorius turi kiekvienam reikalin
gą kalendoriumą, o be to, jis

mis naudingomis praktiškomis 
žiniomis, eiliniam žmogui atsto
jančiomis enciklopedijų tomus. 
Kanada lietuviško kalendo
riaus, berods, dar tikrai nėra 
turėjusi, tad šiajjam tikrai pri
klauso pirmojo garbė.

Ant viršelio parašyta, kad jį 
išleido "Nepr. Lietuva", bet įva
de "Leidėjas" skelbia, kad tai 
atlikusi KLCT — "didžiausioji, 
veikliausioji iš visų Kanados 
lietuvių organizacija". Atseit 
KLCT ir "NL" tas pats. Atrodo, 
kad be ditirambiškos , vizitinės 
galima buvo ir apseiti, lygiai 
be aiškinimosi dėl netobulumo 
dengiantis "pereitų metų pali
kimu". Berods to palikimo ne-

geros valios, tačiau jis atneša 
ir nemaža naudos.

Šiandien reikia apeliuotti į 
lietuvio savigarbą, į jo tautinį 
nusiteikimą, apeliuoti ir paskai
tomis ir straipsniais spaudoje,, 
nes atprasti nuo knygos pigu, 
bet vėl įprasti sunku.

Pagaliau, šiandien reikia 
duoti skaitytojams vertingų ir 
gerų knygų, kad jos patrauktų, 
sužavėtų ir užkrėstų spaudos 
meile.

Jeigu Lietuvoje jau pradėjo
me kalbėti apie dar vieną kam
bario baldą — knygų spintą, 
kalbėkime apie ją ir svetur. 
Lietuviškos tautodailės darbe
lis, viena kita juosta, lietuviš
kas paveikslas ar bent nuo
trauka ir lietuviškų knygų len
tyna — visa tai turėtų sudary
ti kiekvienuose lietuviškuose 
namuose Tėvynės kampelį. Ki
taip— namai nebus lietuviški.

buvo nė teirautasi. Juo labiau, 
kad Žalendorius nėra jau taip 
blogas. Jame be kalendorium© 
yra dar pora eilėraščių ir du 
straipsniai — J. Cicėno "Tėyų 
testamentą besklaidant" bei J. 
Juškaičio "Žinotini Kanados įs
tatymai" — ir Vyt. Tamulaičio 
alegorija "Aukso maišas". Be 
to, gale "Svarbesnieji pasaulio 
laikraščiai" (jų adresai) ir sky
rius "Trumpa informacija", ku
riame randame žinių apie Ka
nadą, Lietuvą, Pasaulio lietu
vius, Lietuvos pasiuntinybių bei 
konsulatų adresus, anglo-saksų 
matus ir saikus ir Fahrenheit© 
bei Celsijaus termometrų pa
lyginimą.

Apimties atžvilgiu turinio pa
kanki:, nors straipsnių skyrius 
galėjo būti paįvairintas. Ilgo-, 
kas J. Cicėno straipsnis parašy
tas jautriai, bet vis dėlto, kai 
metiniam leidiniui, neišsamus.

v v I u

Skaitytinas J. Juskaicio straips-1 « 
nis atrodo neproporcingai iš
plėstas kalbant apie nepersvąr- 
biausius reikalus, mažai tepa- 
aiškinąs daugybę imigrantams 
gyvybinių praktinio gyvenimo 
reikalų. Be svetimšalio padė
ties’, pilietybės įsigijimo ir gimi
nių atsikvietimo-klausimų pla
čiai teliečiamas dar tik santuo
kos ir ištuokos klausimas, ku
riam paskirta net 4 psl. O vis- 
dėlto vargu ar kas susituoks 
be nustatytų krašto institucijų 
pagalbos ar išsituoks be ad
vokato.

'Gaila, kad ir poezijos per- 
maža: vos po vieną eilėraštį 
Putino ir Vaičiūno. O iš naujųjų 
— nieko. Ne poilsio malonumui 
beabejo yra skirti prieš kalen- 
doriuma išsoausdinti Lietuves 
ir Kanados himnai (pastarasis 
angliškai) ir Sauerveino "Lie
tuviais esame mes gimę", kuri 
pavadinta "PL Bendruomenės 
giesme". Kad tai priimtas Ma
žosios Lietuvos himnas, visi ži
nom, bet kad ją kas nors būtų 
paskelbęs "PLB Giesme" nete
ko girdėti. Tai jau redaktoriaus 
sumanymas. Tiesa, VLIK pa
skelbtoje Lietuvių CHartoje pir
mos dvi šios giesmės eilutės 
yra paimtos motto, o 12 skirsny
je skelbiama: Lietuvio šūkis: 
"Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!". Bet tai 
dar nėra joks paskelbimas "PL

B giesme". Beabejo kilni tai 
giesmė, nors sukurta vokiečio, 
tačiau iš mažalietuvių nevertė
tų jos paveržti. Ateis laikas, PL 
B-nė savą giesmę įsigys. Juk 
poetų nestokojam.

Dėl kalendoriumo tektų pir
miausia pastebėti, kad jis per
daug lietuviškas. Vardyne bū
tų neprošalį suminėti nors po
puliaresnius Kanados kalendo
rių vardus, o taip pat daugiau 
kanadiškų švenčių. Šių čia tė
ra perminėta vos 4: Victoria 
Day, Dominion Day, Labour 
Day ir Padėkos diena. Nepa
žymėta švente net šv. Jonas, ku
ris čia visur švenčiamas. Be to, 
Labour Day neteisingai pažy
mėta rugsėjo 5, o turėjo būti 
rugsėjo 4 (Gegužės 1 šį kartą 
visai nepaminėta kaip darbo 
šventė). Ši pastaroji klaida tik
rai apgailestautina, nes kaikas, 
kalendoriuje Darbo Dieną ra
dęs antradienį, galės tikėtis il- 

i gokų atostogų — darbo per- 
• | traukos ir apsivils. Iš katalikam 

' žinotinų švenčių nepažymėta 
Šv. Trejybės šventė birželio 4 d. 
ir Kristaus Karaliaus šventė 
spalio 29 d.

Dėl atskirų mėnesių tvarka 
surašytų minėtinų įvykių grei
tomis galima padaryti nors šių 
pastabų. Sausio mėn. 1919 m., 
greta Vokiečių išsikraustymo iš 
Vilniaus ir bolševikų atėjimo 
datų, reikėjo suminėti ir Lietu
vos Vyriausybės pasišalinimo 
dieną. Vasario mėn. prie Jogai
los krikšto korektūros klaida: 
vietoj 1386 yra 1486. Kovo mėn. 
rašoma, kad 1926 m. kovo 8-10 
įvykę Lietuvos seimo rinkimai. 
Kiek prisimenu tai buvo gegu
žės mėnesį. Liepos mėn. rašo
ma, kad liepos 21 d. 1940 m. 
Liaudies Seimas deklaravo Lie
tuvos prijungimą prie SSSR/iš- 
tikrųjų tą dieną SSSR Aukšč. 
Taryba "malonėjo priimti" Lie
tuvą į SSSR- respublikų tarpą. 
Lapkričio 24 d; rašoma apie 
1700 m. Valkininkų konferenci
ją. Gal tai konfederacija?

Visi mūsų kalendoriai mėgs
ta tokias datas skelbti, bet, de
ja, ne visada jos taikliai paren
kamos. O šitam kalendoriuje 
labiausiai pasigendame datų 
iš Kanados ir Kanados lietuvių 
gyvenimo. Tai rodo, kad datos 
rinktos nesavarankiškai.

Yra trūkumų ir informacijų

pas arklį, kuris buvo nusitraukęs, bet paėjęs į šalį ramiai gaudė 
neatžabotu snukiu lapus.

Vėl visi penki važiuoja namo ir, atrodo, didelė gėda spau
džia visus. Ir nežinia kodėl. Prieky bėga šuo ir amtelėjimais 
baido pempes ir varnas.

Kai nuveža tuo pačiu arkliu Stepą pas gydytoją, miestelyje 
užgirsta pasakojant apie nežinomą lėktuvą, kuris kažkur netoli 
netyčia išmetė bombą. Toks didelis garsas suvirpinęs mies
telio langus ir žmonės, smalsius ir ieškančius kasdieną nepa
prasto ir naujo. *

— Tai ką, nupjovė bomba porą pirštų, — taria kartą seny
vas ūkininkas stovintiems prie miestelio paminklo Valiui, Ste
pui, Mykolui ir Romui.

—- Niekas nekaltas, — pasako judindamas paminklo tvo
relę Stepas.

— Taigi, nutraukė, — skubiai tęsia Valys. — Tik nežinia 
kas. Sakot bomba? Kažin ar bomba? Velniai žino kas. Reikia 
paieškot priežasties. Priežasties, dėde. Reikia dienomis, kaip 
kopėčiomis nulipti žemyn ir pažiūrėti kas atsitiko kopėčioms nuo 
kurių nukrito tavo draugas. Gal papuvę buvo, o gal šiaip kas? 
Reikia pažiūrėti ir rast priežastį. O kas nutraukė pirštus? Ma
not bomba? Gal nuobodulys, gal neramumas verčiąs daryti 
visokias šunybes, gal gailestingumas? Paleido šunį, taigi pa
leido ir savo nelaimę nuo retežio. O būtų kartu su mumis 
buvęs. Bet gal nei vienas nebūtų spėjęs pabėgti ir dar blogiau 
būtų išėję. Taigi, kas vertė mus trenktis su ta bomba į mišką? 
Kas vertė ją kasti? Priežastis, draugai, turi būti. Jos reikia 
ieškoti. Mes visada matom paskutinį įvykį. O kam paskutinį? 
O gal karas sužeidė, o gal keliu judančios mašinos, o gal šuo 
sugalvojęs bėgti į vieškelį, gal, kaip sakiau, kažkoks ieškojimas 
ir nerimas ir nuobodulys. Daug priežasčių ir sunku surasti 
tikrą. '

Ūkininkas kažkur žiūrėjo pro šalį ir atrodė nesuprato ne 
žodžio. Valys tęsė:

— Taigi, daug priežasčių ir jos viena kitai priešingos. Ir 
sunku rasti ji. Ir mes viską teisiame pirmu žvilgsniu ir neieš
kome giliau.

Valys keletą sekundžių nutyla, paskui pažvelgia į nustebu
sius draugus ir prideda:

— Velniai žino kas nutraukė pirštus, o ne bomba, lygiai, 
kaip niekada nesakom, kad žmogų nužudė virvė arba peilis.

skyriuje. Taip pav., laikraščių 
adresai perspausdinti, • berods/ 
iš Aistijos 1948 m. kalendo
riaus; tik išleidus kažkodėl 
"Ameriką" ir prirašius "Kelei
vį".- bei "TŽ". Yra jau- ir keisti-’’ 
nų dalykų. Pav., "Šv. Pranciš-t 
kaus Varpelio" adresas keisti-' 
nas iš Pittsburgh į Franciscan 
Fathers, Kennebunk Port’ Mai-* 
ne, USA, o "Liet Žinių" admi
nistracija yra ne 119 "So 22nd’ 
St, bet 2211 Sarah St. Pittsburgh' 
3, Pa, USA. Nepaduotas "Ai
dų" žurnalo adresos — Kenne
bunk Port, Maine, USA.

Pasiuntinybių ir' konsulatų . 
sąraše neteisingai rašoma, kad 
mūsų atstovas prie Vatikano 
esąs p. Lozoraitis. Ištikrųjų juo 
yra p. Girdvainis, o p. Lozorai
tis yra anksčiau buvęs atsto
vu.prie Italų vyriausybės (Kvi- 
rinale). Adresų tarpe pravartu 
būtų buvę paskelbti IRO agen
tūros Kanados adresą: 143 
Main St., Hull, Que. Naujųjų 
ateivių daug kas čia turi rei
kalų.

Informacijos skyriaus žinios 
apie Kanadą vis dėlto perdaug 
bėdinos. Skaityti, pav., kad Lie
tuvos klimatas panašus į Mont- 
realio klimatą, keistoka. Ką gi 
tada vadinam klimatu?

Na, kad ir yra trūkumų, bet, 
kad kalendorius vis dėlto išleis
tas, reikia tik pasidžiaugti. Jei 
bus įvykdytas pažadas, kad 
per šiuos 1950 m. sekantiems 
metams kalendorius bus pa
ruoštas tobulas, galėsim labiau 
pasidžiaugti. š.
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Timmins, Ont.
Vyriausiam Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetui

Timmins ir apylinkės Lietuvių 
Bendruomenė, š.m. vasario 
mėn. 19 d., Vasario 16 d. mi
nėjimo metu išnešta rezoliucija 
prašo:

< 1. Visomis įmanomomis prie
monėmis daryti žygių I. Tauto
se Lietuvos išlaisvinimui priar
tinti.

2. Kuo trumpiausiu laiku fak
tiškai ir teisiškai įgyvendinti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, ir kad visų kraštų lietuviai 
jai paklustų.

3. Padaryti efektingą spaudi
mą į Kanadoje atsiradusias at
skirai'veikiančias politines gru
pes — partijas, sustabdant jas 
bei jų pragaištingą Lietuvos 
laisvės kovai ardymo ir jėgų 
skaldymo darbą. Priversti jas 
kuo greičiausiai susispiesti į PL 
Bendruomenės organizacijos rė
mus be partinių skirtumų, kad 
pirmoj eilėj .kiekvienas lietu
vis jaustųsi lietuviu, būtų lygus 
tarp lygių ir kad pirmoj vietoj 
būtų kovojama dėl Lietuvos iš
laisvinimo, bet ne dėl politinių 
idėjų, garbės bei valdžios.

Ši rezoliucija siunčiama Ka
nados lietuvių laikraščiams.

Timmins ir Apylinkės Lietu
vių Bendruomenės įgalioti:

K. Lukošius, 
Pirmininkas

B. Sriubiškis,
Sekretorius.

Timmins ir Apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės Vasario 16 d.

minėjimo proga viešas 
pareiškimas

. Timmins ir apylinkės lietu- 
• vied, 1950 m. vasario mėn. 19 

d., minėdami Lietuvos Nepri- 
. klausomybės paskelbimo su

kaktį ir drauge prisimindami 

dėl jos žuvusius ir tebežūstan- 
čius, akyvaizdoje jų kančių vie
šai pareiškia:

1. Mes prašome sustabdyti 
politinių grupių bei partijų vei
kimą, . kaip vienybę ardantį 
veiksnį. Savo švenčiausio tiks
lo — tėvynės laisvės — pasiek
sime tik vienybėje.

2. Mes prašome visus Kana
dos lietuvius vieningai padėti 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Laikinajam Organizaci
niam Komitetui greičiau ir sėk
mingiau atlikti paruošiamuo
sius darbus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės įgyvendinimui 
Kanadoje.

3. Palikti partines įdėjas nuo
šaly. Mums reikia nepartinės 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Vadovybės.

4. Sujungti dabar Kanadoje 
einančius lietuviškus laikraš
čius į vieną: praplėsti ir page’ 
galimumą padaryti jį dienraš
čiu. Redaktoriai tepamiršta ku
riai partijai jie kadanors pri
klausė.

’5. Vasario 16-ji yra rimties 
ir susikaupimo šventė. Mes 
įmerkiame tas organizacijas, 
kurios tą dieną, sąryšy, su mi
nėjimu, organizuoja pasilinks
minimus, nesvarbu kokį jie tiks
lą turėtų.

Šis viešas pareiškimas siun
čiamas: Kanados Lietuvių Ben
druomenės Laikinajam Organi
zaciniam Komitetui, Kanados 
Lietuvių Centro Tarybai, Kana
dos Lietuvių Sąjungai, "Tėviš
kės Žiburiams" ir "Nepriklau
somai Lietuvai’.

Timmins ir Apylinkės Lietu
vių Bendruomenės Visuotinio 
susirinkimo įgalioti:

K. Lukošius, 
' Pirmininkas

...—B. Sriubiškis,    .... .... 
Sekretorius.

— Vasario 16 d. šventės pro
ga "Wpg. Free Press" leidykla 
buvo iškėlusi tautinę Lietuvos 
vėliavą. Šį paprotį leidykla tai
ko visoms valstybėms, bet Lie
tuvos vėliava iki 1948 m. (nuo 
1941 m.) nebebuvo keliama ir 
tik A. Januškai priminus leidė
jui — vėl grąžino trispalvę iš 
sandėlio ant stiebo.

i

— Vasario 25 d. Winnipeg o 
Kanados Katalikių S-gos sky
rius turėjo savo susirinkimą, o 
po susirinkimo bendrą arbatė
lę. Į susirinkimą buvo pakvies
tos Liet Katalikių Moterų S-gos 
skyriaus atstovės pp. Smaižie- 
nė ir Leparskienė. Šeimininkės 
labai domėjosi lietuvių tąutini- 
niais drabužiais, gintarais ir kt 
jiems parodytais išdirbiniais. 
Buvo praleista keletas jaukių 
bendro pasišnekėjimo valandė
lių. Reikia pastebėti, kad p. Le- i
parskienė gražiai kalba ang
liškai.

— Kovo 19 d. yra šaukiamas 
Wpg. lietuvių klubo nepapras
tas narių susirinkimas, kuriame 
bus dar kartą sprendžiamas 
naujų narių priėmimo klausi
mas ir perrinkta valdyba, ku
rioje turi būti nedaugiau 7 na
rių, tuo tarpu dabartinėje, iš
rinktoje vasario 5 d., yra 14 na
rių. Dabar klubo valdyba turi 
gana daug prašymų priimti į 
klubą nariais. Manoma, kad 
susirinkime bus pateiktas klubo 
įstatymų keitimo klausimas. 
Dabar "Liaudies Balsas’ visaip 
kolioja naujai atvykusius, būk 
jie norį jiems atimti klubą. Tuo 
tarpu didelė dalis pačių klubo 
narių gerai supranta kas sėdi 
klubo vadovybėje... ir kodėl 
juos taip gina "L. Balsas’. Di
delė garbė tauriems lietuviams 
neatsižadėjusiems savo gimti
nės.

Winnipeg, Man. -
— Artėjant pavasariui kai 

kurios įmonės pradėjo vėl 
kviesti į darbą darbininkus. Do
minijos vyriausybė viešiesiems 
darbams 1950-51 m. iš savo 
biudžeto yra paskyrusi Mani- 
tobos provincijai 1.490.000 dol. 
kreditų. Iš tos sumos daugiau
siai tenka naujų pašto rūmų 
statybai Winnipege — 250.000 
dol. Likusiais pinigais bus sta
tomos patalpos valsčių valdy
boms.

— Vasario 24 d. Winnipege 
buvo 36 laipsniai F. šalčio. To
kio šalčio čia nebuvo jau 75 m.

— Ve. Januška pirkosi na
mus Benettcdne Avė. Jo brolis 
Myk. Januška jau senai gyve
na Wpg. ir turi du namus.

— Lietuviškos mokyklos stei
gimas Wpg. lietuvių vaikams 
yra labai aktualus, tačiau iki 
šiol šio klausimo niekas nepa
judina. Atrodo, kad galima bū
tų rasti mokyklai patalpų vie 
tos katalikiškose mokyklose.

— WINNIPEG. — Lenkų dai-

piešėja. Kanados dailės paro
dose ji buvo išstačiusi savo 
darbo portretus ir buvo labai 
palankiai įvertinta. Šiuo metu 
ji tapo garsios Kanados ledo 
čiuožimo žvaigždės Iz. Smith 
portretą.

Ukrainiečių smulkaus 
kredito draugija

Winnipege yra kelios ukrai
niečių smulkaus kredito d-jos, 
kurios veikia tam tikroje koo
peratyvų inspekcijos priežiūro
je. Sausio 31 d. įvyko vienos te 
kios d-jos kooperatyvo metinis 
susirinkimas. Iš valdybos pre 
nešimo paaiškėjo, kad koope
ratyve yra apie 1000 narių. Ka
sa padarė 341.000 dol. apyvar
tos. Gryno pelno gauta 4.546,86 
dol., iš kurių 4.045,26 dol. pa 
skirti nariams dividentų. Pana
šiais arbe net gražesniais skai
čiais reiškiasi visos eilės kitų 
kooperatyvų veikla. Ar never
tėtų ir mums laužti pirmuosius 
ledus šioje srityje. Gal pirmiau- 

SPORTO
Futbolo pirmenybės

1950 m. Toronto miesto ir ra
jono futbolo pirmenybėse spor
to klubo "Vytis" dalyvauja dvi 
futbolo komandos — senjorai 
ir jauniai. Vasario mėn. 17-18 
d. Toronte King Edward Hotel 
įvyko Toronto and District Foot
ball Association General Mee
ting, kur buvo priimtas sporto 
klubas "Vytis" jos nariu su tei
se dalyvauti futbolo pirmeny
bėse Toronte ir rajone.

Stalo teniso pirmenybės

Paškauskas — "Vytis" — pa
skelbtas geriausiu Toronto ir 
rajono stalo teniso žaidėju. Jis 
Toronto miesto ir rajono stalo 
teniso pirmenybėse surinko 
daugiausia taškų ir mažiausia 
pralošė setų. Santykis 58:14.

Šachmatai

Toronto miesto šachmatų pir
menybėse "Vytis" ir toliau pir
mauja. Po įvykusių vasario 17 j 
d. rungtynių su 1949 m. šach
matų meisteriu Universiteto į 
sporto klubu, kurios pasibaigė ■ 
"Vytis" naudai santykiu 1:5, 
"Vytis" dar sustiprino savo po
zicijas į pirmaujančią vietą iš 
trijų rungtynių rezultatu 14%: 
3%‘

Vyties sporto klubą atstovau
ja šie šachmatininkai: Vaitonis, 
Paškauskas, Matuzevičius, Ri
mas, Stepaitis, Guobys ir Ša
kalinis.

Lietuvių šachmatininkų 
laimėjimai Bostone

• -ė

Rudeniop sudarytoji lietuvių 
šachmatininkų komanda įstojo 
į Bostono Metropolitan Chess 
lygos 1949-50 m. pirmenybes 
ir puikiai kovodama iškopė į 
antrą vietą.

1. Harvardo Universitetas 6:2, 
partijų 26-14; 2. Lietuviai 5%: 
2%, partijų 26-14; 3. Boylstono 
klubas 5%:2%, partijų 26-14;
4. Lynn 3:5, partijų 143^25%:
5. Nenton "Y" 0:8, partijų 7V2- 
32%/

lininkė - portretiste Greinert, at- šiai turėtų pradėti Torontas, 
likusi sutartį kaip domestic, dir- Montrealis, o po to ir kitų kolo- 
ba Winnipege kaip portretų linijų lietuviai.

Sudbury, Ont.
-— Sudarytas laikinas orga

nizacinis komitetas, kuris per
organizuos vietos lietuvius į KL 
B-nę. Komitetas veikia energin
gai ir numatoma greitai per-

,. isiorgamzuoti.
— KLSjungos Sudburio sk. 

valdyba paaukojo miesto kny
gynui kelias lietuviškas kny
gas anglų kalba. Iki šiol Sud
burio miesto knygyne nebuvo 
jokios knygos apie Lietuvą, kai 
kitų tautų įvairių knygų yra 
labai daug.

— INCO pradėjo priiminėti 
daugiau darbinink^pač į ka
syklas. Priimami V^iki vyrai

iki 38 metų amžiaus ir 150 sv. 
svorio. Kasyklose mokama 
1,16 dol. į vai. ir daugiau. Yra 
galimybių į tuos darbus patekti 
ir lietuviams.

— Sudburyje lietuvišką - ka
talikišką spaudą platina uolus, 
sąžiningas ir kuklus spaudos 
platintojas L. Razgaitis. Jis pir
kėjų bei prenumeratorių nau
dai atsisako savo gaunamo 
nuolaidos procento.

— R. Jurgutis guli St. Joseph 
ligoninėje. Jam padaryta krū
tinės operacija. Ligonis sveiks
ta ir tikisi iš ligoninės greit š- 
eiti. J- V.

ŽINIOS
Iš turėtų aštuonių rungtynių 

lietuviai sukovojo šitaip: 
Harvardo Univ. 3-2 ir 2%-2%; 
Boylston klubu 2-3 ir 3 -2 ; 
Lynn klubu 4%-% ir 2 -3 ; 
Newion "Y" 5-0 ir 4 -1 .

Boylstonas su Harvardu 2-3 
ir 2%-2%.

Boylstono klubas yra pereitų 
metų Bostono meisteris, tačiau 
jis suklupo prieš Harvardą, o 
lietuviams (vieninteliams) pavy
ko įveikti ir naująjį meisterį — 
Harvardo universitetą.

I ratą lietuvių komanda bai
gė pirmenybių lentelės priešą 
ky 3-1 14y2-5%. II ratą Boyls
ton — 3-1 13%-6% ir III ratą 
Harvardo universitetas 3-1 13-7.

Lietuvių komandoje žaidė ir 
pelnė taškų: P. Tautvaiša — 6, 
K. Merkis — 6, A. Keturakis — 
5, E. Staknys — 2%, K. Sauda- 
gas — 2%, V. Kubilius — 2, 
P. Šimonis — 2 ir V. Zenkevi
čius — 0.

Bostcno lietuvių šachmatinin
kų laimėjimai neliko be atgar
sio. Jaunasis lietuvių klubas 
buvo pasveikintas Metropolitan 
Lygos ir JAV Šachmatų Fede
racijos. Montgomery Major, Fe
deracijos .vicepirmininkas, sa
vo laiške paminėjo, kad jis se
kąs baltiečių laimėjimus ir ži
nąs, kad be Tautvaišos ir Mer
kio — Bostone, Kanadoje pasi
žymi Povilas Vaitonis, Austra
lijoje — Romanas Arlauskas ir 
latviai Ozols ir Rndzelins ir kt.

Bostono meisterio Tautvaišos 
pagerbimas

buvo surengtas vasario 18 d. 
So. Bostono Lietuvių piliečių 
klube. Bostono šachmatų meis
teriui Povilui Tautvaišati buvo 
įteikta dovanų nuo vietos lietu
vių organizacijų ir pasakyta 
gražių kalbų ir sveikinimų. Bu
vo iškelti kalbose gražūs pasi- 
tamavimai lietuvių vardui at
siekti su meisterio Tautvaišos 
ir lietuvių šachmatininkų ko
mandos laimėjimais Bostone.

Tautvaišos simultanas bai
gėsi 16-2 meisterio naudai.

K. M.
Maskva pravoslavų centras

Graikų ir vengrų pravoslavų 
bažnyčios Vengrijoje, kaip pra
neša APF agentūra, yra išimtos 
iš Konstantinopolio Patrijarcho 
priklausomybės ir prijungtos 
prie Maskvos patrijarchato. 
Vengrijos vyriausybei "nuta
rus", Maskvos patrijarchas 
Alexis, prisiuntė savo vikarą 
Kopolovic į Budapeštą valdyti 
šias bažnyčias. Tikinčiųjų Ven
grijoje esą 50.000. Šią žinią la
bai palankiai sutiko itališkasis 
komunistų dienraštis, pabrėž
damas, kad rusų ortodoksų 
bažnyčios delegacija, kuriai va
dovavo metoprolitas Nikalojus, 
atvykusi į Budapeštą vasario 
pradžioje, buvusi iškilmingai 
sutikta stotyje vengru vyriau
sybės ir Čekoslovakijos metro
polito Prahoje Ylefveri. Neste
bėtina. Satelitinėse valstybėse 
yra viskas priimta, net ir baž
nytinė hierarchija, jei tik iš 
Maskvos atvyksta. O kad ta 
pačia giesme gieda ir komunis
tai bet kuriame krašte; tai be- 
abejo, rodo, kad Maskvos im
perializmas jiems bet kokioje 
formoje yra geras ir priimtinas. 
Nors tai būtų priešinga ir jų ide
ologijai.

Antireliginė akcija

Sausio 31 d. Londono radio 
pranešė, kad Rusijoje vėl pla
čiu mastu ir visu griežtumu pra
sidėjo antireliginė veikla. Koor
dinavimui ir sustiprinimui ateis
tinės propagandos visoje SSSR 
ir jos užgrobtuose kraštuose įs
teigta centrinė organizacija 
"Propagandinė sekcija moksli
niam ateizmo progresui". Su 
šia organizacija atgyja senie
ji įstatymai, nukreipti prieš reli
giją, veikę prieš karą. BBC 
agentūros Rusų žinovas Walter

Collar pabrėžia, kad ši organi
zacija jau turėjo konferencijų 
mažosiose okupuotose šalyse. 
Esą, Lietuvoje pagrindinė tema 
buvusi: "Vatikanas internacio
nalinės reakcijos tarnyboje". 
Šalia šios ateistinės propagan
dos suaugusiems, vykdoma an
tireliginė katekizacija vaikams 
mokyklose. Lietuvoje švietimo 
ministerija reikalaujanti iš mo
kytojų "nuplėšti ir pašalinti re
liginių prietarų kiautą" taip pe. ma, kad bus nužudytas ir iš- 
pamokas, taip šalia mokyklos misters iš traukiniu, nes aplan- 
savo veikloje. ! kęs Vogeler šeimą Vienoie

j greičiausia vežėsi svarbių do- 
Katyno byla kumentų.

Michigan valst. atstovas Don- 
dero kongrese pasakė kalbą' 
Katyno bylos reikalu. Esą jis 
norėjęs pagelbėti Katyno bylą 
nagrinėjančiam visuomeni
niam teismui, vadovaujamam 
buv. ambasadoriaus Varšavoje 
Arthur Bliss Lane. Jis norėjęs 
išgauti ir panaudoti JAV armi
jos Vokietijoje rastus dokumen
tus, bet nebuvęs prie jų prileis
tas. Buvę atsakyta, kad tie do
kumentai priskirti prie slaptų
jų. Tai nesanti karinė paslaptis 
ir jis norįs sužinoti, kas yra at- 
sc&omingas, kad jie priskirti 
prie slaptų dokumentų, kas 
juos slepiąs nuo JAV tautos ir 
pasaulio. Kodėl, esą, negali
ma Katyno tiesos paskelbti pra- 
jus 4 metams po karo pabai

gos?’
Kongresmano Dondero reika

laujamieji dokumentai yra pulk. 
John van Vlieta ir kapitono 
Steward raportas tuo reikalu 
karo vadovybei, paruoštas pa
gal vokiečių surinktą medžia
gą. Archyvas atstovui jų ne
išdavė. Tada jis kreipėsi į karo 
ministerį Johnson, kuris davė 
vilčių, kad reikalą sutvarkys, 
nors ten esą ir jautrių dalykų.

Turint aglvoje Johnsono nepa
lankumą Achesonui, galima 
laukti, kad anie įdomūs doku
mentai bus paskelbti.

— VIENA. —- Budapešte nu
teistojo Vogeler draugas JAV 
laivyno atache Rumunijoje ka
pitonas S. Korpe, keliaudamas 
iš Vienos į JAV Oriento ekspre
su, rastas Austrijos pasienio vie
name tunelyje negyvas. Spėja

— VAŠINGTONAS. — Nese-' 
nai Vašintgone įvyko bankietas 
Jeffersono ir Jacksono atmini- 

xmo vardu, iš esmės betgi skir
tas demokratų šių metų poli
tinės kampanijos suplanavimui.
Dalyvavo 5.300 asmenų, kurių 
kiekvienas įėjimą apmokėjo 
$100, atseit viso buvo surinkta 
per pusę milijono dolerių.

— NEW YORK. — Į Romą 
vykstąs kard. Spellmanas išve
žė JAV lenkų dvasiškių dova
ną popiežiui Krokuvos arkivys
kupo kardinolo Sapiehos mi- 
niatūrinį portretą, pagamintą 
lenkų žinomo tapytojo Z. Sowa- 
So winski.

— BERLYNAS. — J vakarų 
zonas Berlyne atbėgo trys Ry
tų Vokietijos provinciniai minis
terial, priklausę CSU partijai, 
kurioje, bolševikams spau
džiant, dabar daromas valy
mas. Tai yra Saksų finansų mi- 
nisteris Rohner, jo įpėdinis Dr. 
Kunisch ir Brandenburgo pro
vincijos darbo ministeris Fritz 
Schwob. Niekas nenustebtų, jei 
atbėgtų ir CSU partijos vadas, 
Rytų Vokietiojs vicepremjeras

Nuschke, kuris taip pat labai 
spaudžiamas.

— VAŠINGTONAS. — JAV 
aviatorių sąjungos sekretorius 
J. F. Victory pareiškė, kad SSS 
R pasistačiusi naują lėktuvą, 
kuris atominę bombą galįs nu
nešti į betkurią pasaulio vie
tą. Jis esąs aprūpintas iš Anglų 
pirktu motoru ir esąs toks grei
tas, kaip greičiausias naikintu
vas. Tuo būdu SSSR pralenku
si JAV, kurios, nenorėdamos 
atsilikti, turį gaminti lėktuvus, 
pralenkiančius balso greitį.

— VAŠINGTONAS. — FBI 
šefas J. E. Hoover pareiškė, kad 
JAV esą 54.000 komunistų par
tijos narių, o be to, esą bent 10 
kartų daugiau neregistruotų, 
slaptų komunistų.

— VAŠINGTONAS. — JAV 
karo pramonė pagamino nau
jas priešlėktuvines automatines 
patrankas, galinčias šaudyti į 
greituosius lėktuvus, skrendan
čius iki 1.500 km per valandą, 
o be to, lėktuvus atidengiančias 
jau už 300 km. Kitas naujas ti
pas — šaudyti lėktuvus skren
dančius žemai.

— VAŠINGTONAS. — Va
sario 16 d. rusų emigrantų (Ke
renskio ir kt.) vadovaujama Ly
ga kovai dėl tautų laisvės JTO 
ūkinei ir Socialinei Tarybai įtei
kė memorandumą, prašydama 
imtis žygių ištirti priverčiamo
jo darbo stovyklas Sovietų Są
jungoje. Peticiją įteikusių ats
tovų tarpe buvo ir prieš metus 
iš Austrijos pabėgęs rusų lakū
nas Petr Pirogov. Ją pasirašę 
4.000 asmenų. Gaila, kad tiek 
nedaug. Juk galėjo surinkti ma
žiausia 10 kartų tiek. 4.000 ne
sunkiai gedima surinkti tokių, 
kurie patys pergyveno sovietų 

priverčiamojo darbo stovyklų 
baisybes.

— VARŠAVA. — Kulmo vys
kupas Kowalski yra laikomas 
namų arešte, prie jo nieko ne
prileidžiant, o prokuratūra ruo
šia bylą už tai, kad jis daręs 
spaudimo į kunigus, palinku
sius bendradarbiauti su komu
nistų valdžia. '

— ROMA. — Vykdant Mon
te Casino vienuolyno atstaty
mo darbus, surasti pagoniškos 
Jupiterio maldyklos griuvėsiai.

— VATIKANAS. — Mons 
Samore, kuris nepriklausomoj 
Lietuvoj buvo vienas iš nuncia
tūros tarnautojų, pašventintas 
titulariniu Timovo arkivyskupu 
ir paskirtas į Kolumbiją Apaš
tališkuoju nuncijum. Jis yra gi
męs Parmos provincijoje Itali
joje 1905 metais, filosofijos, 
teologijos ir bažnytinių teisių 
daktaras. Iki šiol buvo Apašta
liškosios nunciatūros patarėjas 
Vašingtone.

įdubimo katalikų universitetas
Liublino katalikų universite

tas tebėra katalikų rankose, ir į 
jį tegali būti priimti tik katali
kai studentai. Pirmomis sausio 
dienomis jis buvo smarkiai puo
lamas. Komunistams ištikimi 
studentai, specialiai pasiųsti į 
šį universitetą, ten sudarė ko
munistinę grupę, pasivadinusią 
"Lenkų studentų jaunimo są
junga". Tačiau universiteto va
dovybė, pastebėjusi jų veiklos 
pobūdį, ėmėsi atatinkamų žy
gių. Komunistų spauda ir or
ganizacijos pakėlė triukšmą, 
kad universitetas laužo įstaty
mus, garantuojančius sąžinės 
laisvę, ir ėmė reikalauti, kad 
vyriausybė imtųsi priemonių, 
kad šios "laisvės" teisės būtų 
apsaugotos.

Religijos priespauda Rytu Vokietijoje
L’Osservatore Romano, Va-1 rie yra šios Rytinės Vokietijos 

tikano dienraštis, vasario 6-7 d. [respublikos ribose. Tarp manęs 
Nr. išspausdino ištraukas Ber- ir jų yra visiškas sutarimas, dėl
lyno vyskupo kardinolo von 
Preysing, rašto Ryt. Vokietijos 
respublikos prezidentui, kuris 
kartu yra ir bažnytinių reikalų 
komisaras. Kardinolas tarp kit
ko rašo: Potsdamo konferenci
ja, ir respublikos konstitucija 
padeda pagrindus ir galimybę 
dabartinėse aplinkybėse Kata
likų Bažnyčiai laisvai veikti. 
Šiame reikalavime kalbu Berly
no vyskupijos katalikų vardu. 
Taip gi žinau, kad mano reika
lavimas ir rūpestis yra kartu ir 
virš 2-jų milijonų katalikų, ku-

*
Mokytojas turi būti ateistas

Spaudos agentūra praneša, 
kad inžinierius Serpukovas 
Maskvoje kreipėsi į mokyto
jams skirto laikraščio "Učitels- 
kaja gazeta" redakciją, klaus
damas ar mokytojas eidamas 
savo pareigas privalo aiškinti 
nesuderinamumų religijos su 
mokslu. Minėtasis žurnalas 
1949 m. lapkričio 26 d. nume
ry davė tolų atsakymą: Savo 
esmėje religija yra komunizmo 
priešas, bolševikų partija ir 
sovietinė vyriausybė veda be- 
atodairinę kovą išrauti betkokį 
religinį pasireiškimą, įpareigo
dama ir rekomenduodama vi
siems sovietų piliečiams auklė
jimą ir švietimą materialistinio 
mokslo dvasioje. Sovietinis 
mokytojas turi būti gerai įsitiki
nęs, kad mokslas turi būti pri
sitaikęs partijos ideologijai. 
Mokytojas netik privalo būti 
ateistas, bet ir aktyvus ateistas. 

religijos ir sąžinės laisvės šioje 
demokratinėje respublikoje. Vy
riausybės suprasta laisvė, reiš
kia ne ką kitą, kaip religinės 
laisvės daliną suvaržymą ir da
liną grąsinimą. Tėvai katalikai 
man reiškia nuolatinį jų rūpesti, 
kad jų vaikai valstybinėse mo
kyklose auklėjami ateistinėje 
dvasioje. Tai yra prievarta, nes 
prieštarauja tam auklėjimui ir 
mokymui, kurį jie gauna na
muose. Kadangi vyriausybė 
yra monopolizavusi mokyklas, 
tai katalikai tėvai yra priversti 
vaikus leisti į šias mokyklas. 
Valstybė, reikalaudama ateisti
nio mokymo pažeidžia sąžinės 
laisvę tų, kurie yra krikščioniš
kojo tikėjimo išpažinėjai. Vai
kai namuose gauna pirmąsias 
žinias apie Dievą, Išganytoją, 
tuo tarpu mokyklose per istori
jos pamokas aiškinama, kad 
Kristaus niekuomet nėra buvę 
etc". Toliau kardinolas nurodo 
reikalą turėti katalikišką spau
dą, bet visi prašymai leidimui 
esą atmesti, kad neleidžiama 
spausdinti nei religinio turinio 
knygų, nei brošiūrų. Pažeidžia
mos religinės laisvės, esą ir tuo, 
kad katalikai pagal naujus po-t 
tvarkius negalį dalyvauti pa
maldose bei kitokiuose bažny
tinio pobūdžio subuvimuose be 
leidimo.

J šį kardinolo raštą(buvo at
sakyta smarkiu puolimu iš ko
munistų partijos bei jų spaudos, 
kurie kardinolo veiklą pryligina 
kardinolo Mindszenty veiklai ir 
reikalauja, kad būtų imtasi ata
tinkamų priemonių prieš tai.
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Ateities” žurnalo reikalu
Pradėjusi savo gyvatą preL

daguotos "Draugijos" priędu 
1911 m., "Ateitis", davusi vardą 
ir patiems ateitininkams, kartu 
su jais eina nelygiu gyvenimo 
keliu. Gimusi nelaisvės metais, 
mačiusi nepriklausomo gyveni
mo .dienas, naujų okupantų iš
varyta iš savo tėvynės ir laiki
nai prisiglaudusi Vokietijoje, 
pagaliau ji atsiduria Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Jos 
jau išvarytas milžiniškas darbo 
baras, ji yra gyvas ateitinięt- 
jos darbų, siekimų ir pasiryži
mų atspindys, jų džiaugsmų ir 
skausmų dalyvė. Ji Ir toliau ro
dys kelią į idealą, 'gaivins ir 
kels mūsų dvasią aukštyn. Ji 

- rodys mums ir mūsų tautai ke
lią į šviesesnę religinę, tautinę, 
kultūrinę Lietuvos ateitį.

Džiaugdamiesi "Ateities" pa
sirodymu Amerikoje, linkime 
jai geriausios sėkmės naujose 
sąlygose ir kartu skatiname vi
są gausią ateitininkų šeimą 
ją visaip remti. Ji laukia iš mū
sų raštų, korespondencijų, ji 
labai reikalinga ir materialities 
mūsų paramos. Tad prenume
ruokime patys ir pasiūlykime ją 
kitiems. ‘Ateities" išlaikymą lai
kykime savo pareiga.

"Ateitį" redaguoja redakci
nė Komisija: Dr. K. Ambroząi- 
tis, A. Sabaliauskas, A. Bau- 
žinskaitė ir R. Šomskaitė.

Raštus ir prenumeratą siųsti: 
"Ateitis" 21 Bridge St, Brook
lyn 1, N. Y., USA. Prenumeratos 
kaina metams 2,50 dolerio.

Vyriausioji Valdyba

Humoro ir satyros laikraštis
Netrukus Bostone išeina, iš 

spaudos humoro ir satyros laik 
rastis "Ožio ragas". .

"Ožio ragą" redaguoja trem
tiniams puikiai pažįstamas hv- 
moristas poetas Antanas Gus
taitis. Artimai bendradarbiauja 
"Dievo Paukštelio' redaktorius 
Pulgis Andriušis, kuris šiuo me
tu gyvena Sidnėjuje ir dirba 
centralinėje traukinių stotyje.

Laikraštis yra sutelkęs visus 
žymiausius šios srities i ašy to
jus.

"Ožio ragas" spausdins tik 
tikrus faktus, nieko neiškraipy
damas ir nieko nuo savęs ne
pridedamas, kad paliestieji as
menys negalėtų skųstis, jog mū
sų spauda neobjektyvi. "Ožio

ragas" duos aukšto lygio poe
zijos ir beletristikos, o ne taip 
aiškius ir ne taip svarbius fak
tus pailiustruos piešiniais ir fo
tografijomis, paimtomis ne tik 
iš "Peklos Garso", bet ir iš kitų 
rimtų moksliškų traktatų, o taip 
pat ir iš nepavyzdingo gyve
nimo.

"Ožio ragas" jungs visų par
tijų priešus, neišskiriant nei tos 
partijos, kuriai pats skaitytojas 
priklauso.

Visi suinteresuotieji, norintie
ji bendradarbiauti, rašydami 
bei platindami, kreipiasi redak
toriaus adresu: Antanas Gus
taitis, 470 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass. USA.

Įsigykite A. Vilednio leidžiamus knygos sąsiuvinius

ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO

Knyga turės virš 300 psL ir apie 150 nuotraukų bei

spaudos 52 p si., kaina 50 centų. Kiti 6 sąsiuviniai išeis 
kas 1-2 savaitės. Visų sąsiuvinių kaina 3.50 dol

Vaizduose ir aprašymuose pamatysite senuosius pilia
kalnius, pilis, ištorines vietoves, didžiuosius miestų 
pastatus, tautines, religines šventoves, žymiųjų vyrų 
tėviškes, saulėtus ežerus, upes ir visa kita, kas brangu 

ir miela lietuvio sielai.

Užsakymus ir pinigus siųsti:

A. Vilomis - Šidlauskas, 5300 W. 23rd PL Cicero 50 HL USA

PRANEŠAME APIE ATIDARYMĄ NAUJOS MODERNIŠKOS

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING
PERMANENTS, TINTING, OIL 
BLEACHING EXPERT 
Plaukų sutensymo ir dažymo

1138 Dundas W.
Telefonas ME 8117 

Prie Ossington —• Toronto

Kviečiame pasinaudoti atidarymo proga
DUODAMU NUPIGINIMU:

SUTAISYMAS BEI PAGYVINIMAS PLAUKŲ
UŽ pusę kainos

Šis nupiginimas duodamas tik aprubežiuotam laikui
DARBAS PILNAI GARANTUOTAS

arba sugrąžinami pinigaL
Dovanos bus duodamos tiems, kurie atsineš šį skelbimą

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

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- ; i 
. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. «j

Krautuve atidaryta kasdien fld 8 valandos vakaro. <
; nybes.
>

IV AIR
Kaip Toronto "Daily Star" 

praneša, Vakarų Vokietijoje gy
venąs vokietis H. Noll yra lašas 
į lašą panašus į liūdnos atmin
ties Adolfą Hitlerį. Jis yra lygiai 
tokio pat aukščio kaip buvęs 
"fuehreris", turi tokius pat juo
dus plaukus, į šoną šukuoja
mus ir uždribusius ant dešines 
akies, o ilgesnį laiką — vaikš
čiojęs ir su Hitlerio formos ūsais.

Deja, tas panašumas į Hitlerį 
H. Nolliui nemažai nervų įtem
pimo kainavo. Alijantų polici
ja, palaikiusi Hitleriu, jį net de
vynis kartus buvo areštavusi ir 
patalpinusi į kalėjimą. Kol iš
siaiškindavo ir įrodydavo, kad 
jis nėra Hitleris, praeidavo tru
putis laiko...

Pagaliau, nuolatinis policijos 
"įtarinėjimas" jam nusibodo ir 
jis nusiskuto "hitleriškus" ūsus.

Patyrę apie tai reporteriai ap
spito Hitlerio "antrininką" ir 
ėmė klausinėti, kaip jis jaučiasi 
būdamas visiškai panašus į Hit
lerį, ar nebuvo gaila ūsų ir pan.

Klausinėjamasis laikraštinin
kams atsakė, kad jis dėl to pa
našumo visiškai nebūtų sielo
jęsis, tik jam atsibodę nuolati
niai areštai ir turėjęs tokią 
"operaciją" pasidaryti. Baigda
mas pasikalbėjimą, jis vis dėl
to atsidusęs ir pridūręs:

— Gaila tik ūsu ...

PAIEŠKOJIMAS

Prašau atsiljppti Mečį Pranį, 
kilusį iš Krampių km., Joniškio 
valse., Šiaulių ap. Po antro pa
saulinio karo atvykusį į Kana- 
dą arba žinantieji apie jį pra-

Longlac P. and P. Co Ltd. Long- 
lac, Ont.

Vancouver, B. C

Vėjas 
džius.

Įkišk g
ii ir ten 1

Senas
lobis.

jsta didelius me

tę į banbuko dūdą, 
lys susirangyti.
togus šeimoje —

Tigras su briedžiu kartu ne
vaikšto.

Žuvis mato masalą, bet ne- 
kabliuką.

Jei tavo daržas nesužydėjo, 
prikaišiok sau, bet ne saulei.

Jei nori sugauti žuvį, nekopk

Svečio neklausk ar jis nori, 
kad jam paplautum viščiuką.

Kas du kart apsidairys, nie
ko nepraras.

Žmonės, bet ne sienos, suda
ro miestą.

Geriems draugams ir van
duo saldus.

nubausti. Įstatyme tebuvo pa
sakyta, jog girtam draudžiama 
važinėti gatvėmis, plentais, 
viešaisiais keliais ir viešomis 
aikštėmis, tačiau nieko nepasa
kyta apie tokius, kurie girti va
žinėjasi aerodromais...

Detroit Mich. Neseniai čia 
vienas vyrukas, gyvenąs visai 
prie aerodromo, smarkiai prisi
gėrė ir, girtas būdamas, suma
nė pasivažinėti. Ne lėktuvu, ži
noma, jis važinėjosi, bet savo 
automobiliu.

Ir dar kas svarbu: minėtoji 
"stiklelio auka" nevažiavo va
žinėtis į gatves, kur nors į aikš
tes, tačiau su savo "karu" švais-1 
tytis pradėjo po aerodromą, su
kinėtis tarp bestovinčių lėktu
vu, lakūnams sukeldamas di-

**

dėlę baimę ir įvarydamas juos 
į paniką...

Buvo iššaukta policija ir, ne- 
zultate to pasivažinėjimo, girta
sis vyrukas pakliuvo į kalėji
mo. Vėliau — teismas.

Na, ir gal sakysite, kad teisė
jas tam vyrukui prikirpo kaip 
reikiant?

Vised ne. Jis buvo išteisintas.
Kodėl "— Nag;, teįsėjds įs

tatyme nesurado paragrafo pa
gal kurį "tą vyruką galima būtų

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

MUZIKOS ŽINIAS
"MUZIKOS ŽINIOS" yra vienintelis perijodinis bažnytinės, 

lietuvių tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno 
žurnalas.

"MUZIKOS ŽINIOSE" šalia žinių apie mūsų muzikų, chorų 
ir ansamblių veikimą, kiekviename numeryje telpa 
giesmė arba daina su gaidomis parašyta solo balsui 
arba chorui.

"MUZIKOS ŽINIAS" leidžia Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Vargonininkų Sąjunga, kuriai priklauso veik 
visi Amerikos lietuviai vargonininkai, daug artistų, 
menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų

MUZIKOS ŽINIŲ" prenumerata metams tiktai $1.00, 
nyje $1.50. Prenumeratas reikia siųsti administrato
riui šiuo adresu: Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. 
Chicago 29, Ill. USA. Gi visus raštus tam laikraš
čiui reikia siųsti šiuo adresu: Mr. Ignas Sakalas, 2056 
W. 23rd St, Chicago 8, Ill. USA.

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

Našlaitis

— Kas tavo tėvas? — pa
klausė mokytojas.

— Didysis Stalinas, 
ta rutina atsakė mažasis ber
niukas.

— O kas gi tavo motina?
— Sovietų Sąjunga, — ma

žasis berniukas vėl atsakė ne
dvejodamas.

— O kuo tu norėtum būti, 
kai užaugsi? — klausinėjo to
liau mokytojas.

— Našlaičiu, — atsakė ma
žasis.

Vasario 16 minėjimas

Kanados vakaruose, kur Di
dysis vandenynas plauna Van
couverio krantus, nedidelė lie
tuvių kolonija su tikru dvasios 
pakilimu vasario 19 d. minėjo 
Vasario 16-ją. Kadangi turime 
lietuvišką parapiją ir laikiną 
katalikų bažnyčią, tai minėji
mas pradėtas pamaldomis: Šv. 
Mišias 12 vai. atlaikė gerb. kun.

Po to, nors mažas, bet gražus 
choras, vadovaujamas dirigen
to p. Sinkevičiaus, sudainavo 
jausmingas lietuviškas daine
les: Lietuva brangi, Laisvės

įpras- rų pamokslą. Pamaldose atsi
lankė Vaucouverio arkivysku
pas J. E. W. M. Duke, D. D. Po 
pamaldų arkivyskupas pasakė

Toliau sekė tautiniai šokiai, 
kuriems vadovavo p-lė D. Kau- 
ncdtė.

Minėjimo programa buvo 
paruošta rūpestingai ir gražiai. 
Negausiai Vancouverio lietu
vių kolonijai daugiau padary
ti nebuvo galima. Šis minėji
mas buvo vienas iš gražiausių 
kultūrinių pasirodymų Vancau- 
veryje.

BR. BUKOWSKA, R. O.

gsmą mūsų lietuvių religiniu 
aktyvumu, kad per pamaldas 
graržieri skambėjo lietuviškos 
giesmės, Tautos Himnas ir dau
gelis priėmė Šv. komuniją. Drą
sino ir patikino, kad šią mažą 
katalikiškąją lietuvių koloniją 
nuoširdžiai globos, kol mes vėl
galėsime sugrįžti į savo tėvy- j kės. Už tai jis policijos teismo 
nę. Po kalbos suteikė Ganyto- ’ nubaustas $75 bauda. Lietuvių 
jiškąjį palaiminimą. . tarpe sensaciją šis įvykis sukė-

Visdėlto gaila...

Čia lietuvių tarpe didelio su
sidomėjimo sukėlė vietos dide
lio tiražo laikraščio "The Van
couver Sun" paskelbta žinutė 
apie lietuvį A. G., sugautą vo
gus Safeway krautuvėje pre-

Nieko stebėtino

— Žinai, Juozai, kaip vakar 
aš pastebėjau diskusijų metu, 
tai jūsų žmona gerai nusimano 
parlamentarinės teisės daly
kuose.

— Nieko stebėtino. Ji mano 
namuose jau penkiolika metų 
pirmininkauja...

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Antroji minėjimo dalis buvo 
5 vai. vakare — salėje, kurioje 
programą suruošė Vauhouve- 
rio KLT skyrius. Buvo anglų 
kalba paskaita, kurią skaitė Dr. 
Gailius. Sveikino latvių, estų ir 
ukrainiečių atstovai.

Calgary, Alta.
Lietuva tebegyva mūsų 

širdyse

Kiekvienas lietuvis Vasario 
16 prisimena ir nori, kad Lietu
vos garbinga praeitis, jos ko
va dėl laisvės, jai padaryta di
džiausia neteisybė ir skriauda 
būtų visiems žinoma ir pa
smerkta. Mažiesiems lietuvių 
būreliams tenka daugiau pasi
tempti, kad neatsitikus nuo di
desniųjų kolonijų. Calgary 
apylinkės lietuviai pasirodė vie
ningai, skaitlingai atsilankyda
mi į iškilmingą minėjimą, ku
ris įvyko erdvioje ukrainiečių 
salėje, padengė šventės išlai
das, pasikalbėjo, pasimatė ir 
prisiminė savo artimuosius tė
viškėje ir jų vargus.

Vietos laikraščiai "Alber
tan" ir "Calgary Herald" iš
spausdino straipsnelių, pa
brėždami, kad vietos lietuviai 
mini liūdnas savo tautos 32 me
tų sukaktuves. Radio stotis CF 
NC, turinti geriausią klausyto-

Sekmadienais pagal susitarimą
55 St John's Rd., W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)

TeL LYndhurst 0052

NAUJAS LAIKRODININKAS
Kazimieras Tutlis

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

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir Įsitikinti.
Atidaryta kasdien nuo 5 — 8 ved. b- P-

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

Išleistas naujas Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto pašto ženk-

susipažinti siunčiamas ne
mokamai.

Perku Lietuvos ir kitų vals
tybių pašto ženklus, rinkinius. 

Priimu taip pat komisam

J. Liubinskas 
922 W. 33th St 

Chicago 8, HL USA

Patarnavimas su betkoHo 
dydžio trakais

JONAS INDRIŪNAS •
238%Bathurst St, teL WA 9742
Užsakymai (orderiai) priimami 

nuo 5-7 vai. po pietų.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE
Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS

1414 Dundas St West. Toronto 
TeL KE 3881.

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

jų publiką, paskyrė 15 minučių

lė ypač dėl to, kad A. G. yra 
vietos lietuvių komun. kuopos, 
turinčios 126 narius, sekretorius.

— Aplinkybės buvę šitokios:
Išeinant iš krautuvės, matyt, 

pastebėjęs, kad nebuvo prie 
kasos, vedėjas patikrino A. G. 

i krepšį, kuriame rado 9 prekes.
A. G. aiškinasi, kad prekes 
pirkęs kitoje Safeway krautu
vėje. Jis parodė taip pat kitos 
krautuvės pakvitavimą lygiai

lietuviškai programai, kurios j tokioms pat prekėms.’ Tačiau, 
metu davė lietuviškų plokšte
lių muziką ir labai gražiais žo 
džiais atsiliepė apie kenčian
čią Lietuvą nuo rasų priespau
dos.

Šventės minėjimas organi
zuotas bendromis senųjų ir 
naujųjų lietuvių pastangomis. 
Šventės pasisekimas davė vil
ties tolimesniam Calgary lietu
vių organizuotam veikimui. Lai
kas calgariečiamfe išeiti iš as
meniškos — šeimyniškos repre
zentacijos į' organizuotą lietu
vių viešumon atstovavimą.

pasirodė, kad atskirų tos fir
mos krautuvių prekės turi sa
vus ženklus, o krepšyje rasto
sios buvo kaip tik iš šios krau
tuvės. Buvo aišku, kad A. G., - 
nusipirkęs ko reikėjo, vienoje 
krautuvėje, ir parnešęs prekes 
namo, atėjęs į kitą krautuvę 
pasirinko lygiai tų pačių prekių 
ir manė galėsiąs sklandžiai iš
eiti. Deja, tie nelemtieji krautu
vių prekių ženklai, kurie jam 
buvo visai nežinomi.

Gaila, kad negražiais žyge- 
lais pagarsėja vis dėlto ir lie
tuviai. Vancouverietis.

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

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 AUTU VE 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 Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja.

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

272% QUEEN ST. W. TORONTO.

IŠ TĖVIŠKĖS
Jūs turite nuotraukų neperdaugiausia, tačiau tai,brangiau
sia ir gal vienintelė atmintis. Duokite visas retas nuo
traukas perfotografuoti, padauginti bei padidinti

S_UNIA Lidijoje.
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO TEL PL 5717

Palyginus kokybę pigiausios kainos Toronte.
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TORONTO, Ont
SUSIRINKIMAS

Kovo 5 d., tuojau po pamaldų 
parapijos salėje įvyko skyriaus 
narių, susirinkimas, kurį atida-

Susirinkimas, deja, nebuvo 
gausus, nes jame tedalyvavo 
tik 52 asmenys. Susirinkimui

p skyriaus valdyba parūpins 
tam lėšų iš savo kasos ar iš spe
cialaus parengimo ar rinklia
vos būdu.

Skyriaus atstovui LOK pa
prašius sugestijų dėl numato
mo Bendruomenės narių sura-

"SVETIMOS PLUNKSNOS'
Ateinantį šeštadienį, kovo 11 

d., Toronto ateitininkai, talki
ninkaujant vietos Meno Mėgėjų 
grupei, stato linksmo turinio 
scenos vaidinimą "Svetimos 
Plunksnos". Artistus scenai pa 
rengė žinomas Toronto scenos 
nenuilstamas entuzijastas p. Ja- 
gela.

kretoriavo — Emilija Čepienė.
Svarbiausiu darbotvarkės 

punktu buvo skyr. pirm. Sima
navičiaus pranešimas apie 
įvykdytą rūbų ir pinigų vajų, 
kad sušelpus mūsų tautiečius 
tebesančius tremtyje.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
rūbų surinkta gana daug, ta- 

. čiau jie dar nėra surūšiuoti ir 
susverti. Be to, esą gauta ne
maža laiškų iš provincijos, ku
riais pasižadėta rūbų dar pri- 
siųsti.

Aukų rinkimo lapai buvo pa
dalinti jaunimo organizacijoms:

sikalbėta be to, dėl praėjusios 
Nepriklausomybės šventės iš

sininkams ir ateitininkams. De
ja, šviesininkai aukas rinkti at
sisakė. Taigi aukas terinko tik 
trys jaunimo organizacijos. 
Joms buvo įteikta 20 aukų lapų. 
Ligi šiol tegrąžinta 9 lapai su 
aukomis, pagal kuriuos surink
ta 149 dol. ir 75 et. Gavus dar 
11 lapų, tikimasi aukų suma 
žymiai padidės. Be to, susirin
kime buvo paleistas dar 1 au
kų lapas ir susirinkusieji suau
kojo 17 dolerių.

Susirinkime dar buvo ap
svarstyta gautų rūbų ir pinigų 
persiuntimo būdai, o taipgi iš
rinkta 5 asmenų komisija, kuri 
pasirūpintų surinktus rūbus su
pakuoti ir pasiųsti ten, kur jie 
reikalingi.

Po to padarė pranešimą KLS 
Centro Valdybos pirm. A. Rin
ktinas. Jis susirinkusius pain
formavo apie Kanados lietuvių 
persiorganizavimo į Kanados 
Lietuvių Bendruomenę eigą.

-Klausimų ir sumanmų tvarka ‘ 
p. Tamašauskas pasiūlė, kad 
KLSąjungos skyrius pasiimtų 
uždavinį bent stambiausiom To
ronto bibliotekom parūpinti 
knygų apie Lietuvą,'nes jų to
se bibliotekose dabar beveik 
visai nėra, o tuo tarpu apie ki
tus kraštus ir kitas tautas ių 
yra nemažai. Susirinkimas šį 
pasiūlymą priėmė ir pavedė pp. 
Tamašauskui ir A. Šapokai su
daryti pirktinų knygų sąrašą,

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 5, sekmadienį, Toronto 
skautai gražiai paminėjo lietu
viško jaunimo globėją šv. Ka
zimierą. Apie šv. Kazimiero gy
venimą ir veiklą kalbą pasakė 
kun. P. Ažubalis, Toronto skau
tų dvasios vadas. Prie gražiai 
paruošto lauželio skautai išpil
dė patriotinį montažą. Daly
vius smagiai nuteikė "televizi
jos" vaizdai iš anapus geleži
nės uždangos. Minėjimas buvo 
baigtas "Marija, Marija". Be 
skautų minėjime dalyvavo 
daug jaunimo ir suaugusių.

IŠ MENO MĖGĖJŲ VEIKLOS

Balandžio mėn. 1 d. šeštadie
nį, ukrainiečių salėje Bathurst 
404, ruošiamas literatūros vaka
ras. Į programą numatoma 
įtraukti Toronte gyvenančius li
teratus ir kitas meno pajėgas.

Visuomenei pageidaujant, to
je pačioje salėje, balandžio 2 
d. sekmadienį, įvyks Petro Vai
čiūno 4-rių veiksmų dramos

LETUVIAI LIGONIAI
Toronte šiuo metu sunkiai 

serga du naujai atvykę lietu
viai. Queen Elizabeth ligoni
nėje serga Aleksas Slanina ir 
Wellesley ligoninėje ponia Reu- 
kienė. Abu serga raumenų pa- 
raližium.

4

A. Slanina Toronte turi žmo
ną, o Sudbury gyvena jo se
nyvi tėvai. Ligonis yra apie 
30 metų amžiaus. Jo manymu, 
šią sunkią ligą gavęs nuo sun
kaus darbo kasyklose, atlie
kant darbo sutartį.

Antroji ligonė yra vos 26 me
tų amžiaus moteris, turinti Ka
nadoje vyrą ir du mažus vaiku
čius. Šiuo metu ji jaučiasi labai 
blogai. Paraližius pamažu ap
ima visą jos organizmą, pa
liesdamas net ir regėjimą.

Kiekvieno lietuvio pareiga 
šiuos nelaiminguosius aplan
kyti, suteikiant truputį džiaugs
mo jų skaudžioje nelaimėje toli 
nuo tėvynės.

FILMA
Ateinantį sekmadienį, 3 ir 8 

vai. parapijos salėje bus rodo
ma muzikalinė filmą iš Franz 
Schuberto gyvenimo "The mas
ter melodies" su plačia kultū-

"Sudrumstoji Ramybė" pakarto- ■ r“ie apžvalga, 
lamas spektaklis.

Pelnas skiriamas projektuo-1 kambarys ir virtuvė II aukšte 
jamų Toronto lietuvių namų 
statybai.

IŠNUOMOJAMAS

PADĖKA

Toronto Lietuvių Organizaci
jų Komitetas, ruošdamas pla-

i tesnį ir-įspūdingesnį 16 Vasario 
minėjimą, buvo labai reikalin
gas daugelio asmenų ir orga
nizacijų pagalbos ir paramos. 
Džiugu, kad jos rasta visur, kur 
tik buvo kreiptasi. Komiteto ir 
gausiai atsilankiusios visuome
nės vardu nuoširdžiai dėkoja
me visiems savo darbu prisidė- 
jusiems prie suruoštos eisenos 
mieste, pamaldų ir koncerto 
bažnyčioje ir iškilmingo minėji- 
iimo salėje.

Toronto Liet. Org. K-tas.

Erika Freimane
Žymi latvių chormeisterė, prieš karą vedusi du 
žinomus Rygos chorus — "Dainos" ir "Vaivo
rykštės". Dabar Toronte vedanti 50 žmonių 
latvių chorą "Daina", kuris pirmą kartą koncer
tuos kovo 16 d. Jarvis Kolegijos Institute (495 
Jarvis St). Tame pačiame koncerte dainuos ir 
mūsų solistas p. Br. Marijošius, akompanuo

jamas p. Dvariono.

Ruošiamasi pradėti tele
vizijos stoties statybą Toronte

CBC vadovybė paskelbė, 
kad kelių artimiausių mėnesių 
laikotarpyje Toronte bus pradė
ta statyti didelė radio - televi
zijos stotis. Statyba bus vykdo
ma sklype 354 Jarvis St. Di
džiulis pastatas turės 500 pėdų 
bokštą antenai.

Monetos konkursas

Iždo ministerija paskelbė kon
kursą dėl 5 et. jubiliejinės mo
netos. Joj turi būti žodžiai: "Ca
nada", "5 cents" ir "1751-1951". 
Konkurso paskutinis terminas 
š.m. balandžio 30 d. Siūlymai 
turi būti siunčiami pinigų ka
lyklos vedėjui Ottawoje Mr. W. 
C. Ronson. Premija — $1000.

PRANEŠIMAS
Tarptautinės Katalikių Mote

rų Lygų Unijos Pirmininkė p. 
Steenberghe - Engeringh kvie-ir kambarys I aukšte (valgyti .

virtis rūsies krautuvėje) dviems i čia lietuves prisidėti prie Uni-
asmenims. 260 Indian Rd. Tel. 
LA 0670. Kambariai dideli ir 
gražūs. Šiltas vanduo.

IŠNUOMOJAMAS
1 kambarys vyrui. Teirautis va

kare telefonu ME 7651.

GRAŽIAUSIA LENKŲ FILMĄ 
BURTININKAS 

Rodo ma:
St Catharines — Lenkų S. Na
mai — 148 Niagar, kovo 9 d. 
Kitchener— šeštad. ir sekmad. 

kovo 11 ir 12 d.
Preston — sekmadienį, kovo 12 

d., 2.30 vai. p.p.
PRADŽIA 8 vai. vak., išskyrus 
sekmad., kuriais — 2.30 vai. pp

Smagios Adomėno 3 veiksmų komedijos

SVETIMOS EI UNEsNCV

MONTREAL, Que.
LOK POSĖDIS

Pereitą penktadienį, kovo 3 
d., LOK posėdy buvo toliau 
svarstytas KLB statuto projek
tas, ta jo dalis, kuri tebėra dar 
nepriimta. Ir šį kartą susitari
mo neprieita. Mat, yra du skir
tingi pasiūlymai dėl Krašto Ta
rybos rinkimo sistemos. Vienas 
yra pasiūlytas KLS, antras — 
KLCT. Nutarta sekančiame po
sėdyje, kuris įvyks rytoj — ko
vo 10 d., -— abiems pusėms at
sinešti galutinai suformuluotus 
siūlymus, kurie LOK vardu bus 
pateikti pasisakyti visuomenei 
per spaudą ir organizacijoms 
bei jau eilėje vietų veikiantiems 
KLB apylinkių L. Organizaci
niams Komitetams. Surinkus 
medžiagą, LOK dar kartą ban
dys rasti sprendimą, o jei ir po

to nesusitartų, klausimas bus 
pavestas išspręsti VLIKo Tauti- 

- nio Potencialo Išlaikymo Tary
bai, kuri šiuo metu eina Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Lai
kinojo Vyriausiojo Komiteto 
funkcijas.

Mūsų šitame Nr. 2 psl. skel
biamose "KLB apylinkių laiki
nųjų organizacinių komitetų su
darymo taisyklėse" yra mini
mas LKLB, statutas, kaip jau 
priimtas. Ištikrųjų ten turima 
galvoje tik jau priimtoji jo da
lis. Nepriimtoji dalis tam reika- 
reikalui nėra nė reikalinga.

Diskusijoms šiais ir kitais 
Kanados Liet. Bendruomenės 
(ir išviso PLB) klausimais "TŽ" 
puslapiai atviri. Prašytume tik 
ilgai nedelsti, kad visa medžia
ga nesusikauptų į pačią LOK 
skirto termino pabaigą.

Hamilton, Ont
Misijos

Misijas Vilniaus Aušros Var
tų šv. Panelės parapijoje šiais 
metais pakviestas vesti žino
mas pamokslininkas ir aktyvus 
visuomenininkas jėzuitas kun. 
J. Borevičius. Misijos prasideda 
kovo 12 d.

di bolševikų okupacija su de
portacijomis ir duodama žinių 
apie lietuvius išeivius. Kartu 
nupasakojama Hamiltono va
sario 16 d. minėjimo tvarka.

jos iniciatyvos melstis ir atgai
lauti už religinio persekiojimo 
aukas anapus geležinių grotų.

Palikdama kiekvienai laisvę 
šiuo atveju,-JJnija? atina mus,

pavyzdžiui, ketvirtį valandos į 
dieną skirti adoracijai bažny
čioje ir vieną dieną savaitėje 
atgailai, geriausiai šeštadienį, 
nes tai atatinka Šv. Panelės no
rams, pareikštiems per jos pa
sirodymą Fatimoje.

KLKcrt. Moterų Centro V-ba.

Jo Šventenybė Pijus XII pri
siuntė specialų savo palaimini
mą Vilniaus Aušros Vartų Šv. 
Panelės parapijos klebonui kun. 
Dr. J. Tadarauskui ir parapijai 
metine bažnyčios pašventinimo 
proga.

Vasario 16 atgarsiai

"H. Spectator" vasario 16 d. 
išvakarėse išspausdino žinutę, 
kad vietos lietuviai minės ne
priklausomybės šventę. Ta pro
ga primenama dabartinė skau-

patenka | pusfinali

Šv. Jono ir Aušros Vartų pa
rapijų komandos po jaudinan
čių kovų pateko į CO krepšinio 
Lygos pusfinalius.

Lemiamoje kovoje Aušros 
Vartų ekipa turėjo kietai visą 
laiką grumtis, kad nugalėtų Šv. 
Lauryno komandą santykiu 39: 
34. Sporto entuziastams šios 
rungtynės buvo gausios jaudi
nančiais momentais. Iš nugalė
tojų pažymėtini Ignatavičius ir 
Skrebutėnas, o iš pralaimėju
sių Piasecki, įkrovęs 12 taškų.

"H. Spectator"

ustuvos laisvės Ha

Šitokiame Rytų - Vakarų 
santykių fone nustojo pras
mės lig šiol tų dviejų galy
bių užimtos pozicijos Pa
baltijo reikalu. Nustojo 
prasmės sovietinės pastan
gos tarptautiniame santy
kiavime legalizuoti sovieti
nes Baltijos respublikas.

(Atkelta iš 1 psl.)

estai priimti pilnateisiais Euro- 
j pinto Sąjūdžio nariais. Mūsų 
; partijos jau įeina į tarptautinius 
Į savos krypties grupių sambū

rius.

Socialdemokratai dalyvau
ja BISe (rytų ir centro Euro-

atidarė mūsiškiam savo duris, j 
Darant pastangų įeiti į NEI tekę 1 
pasakyti: arba mes pilnateisiai, ; 
arba mum visai nereikia ... 
Liudininkais į Jungtinių Valsty
bių senato komisiją genocido 
konvencijos ratifikavimo reika
lams pasisekė prasimušti tik 
didelėmis. ALT atstovų pastan
gomis. Pastangos, nuolatinės 
pastangos.

PREMJERA

įvyks kovo 11 d. didžiulėje ukrainiečių salėje 404 Bathurst St. (po bažnyčia).

Pastatymas p. J. Jagėlos Dekoracijos — J. Bakio Pradžia 8 vai. vak.

VISI IŠ ANKSTO PASIRUOŠK IMI Toronto Ateitininkų Kuopc

PARDUODAMA
ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

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

ir šviežių produktų
Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti.

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

Kviečiami nuolatiniai valgytojai 
, U. A. CAGARAI

Visiškai nauja rašomoji maši
nėlė, firmos "Swith- Corona", 
su lietuvišku raidynu. Kreiptis į 
545 Indian Rd. Telef. KE 5739.

PER KANADOS RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ PAIEŠKOMA:

Gertus (?), Rimgaudas, apie 
25 m. amžiaus, gim. Kaune, į 
Kanadą atvykęs 1947 m., gy
venęs Velora, Ont Ieško Aid. 
Gužauskaitė.

Vldzys ar Vrotzys, Algirdas 
berods buvęs DP. Paskutinė ži
noma gyvenama vieta Nelson,

Pranešti: The Canadian Red 
Cross Society, 95 Wellesley St. 
E., Toronto, Ont Canada.

Metę šias pastangas, sovietai 
intensyviai stengiasi Baltijos 
valstybes faktiškai likviduoti, 
gyventojus paskubintai depor
tuojant, teritoriją apgyvendi
nant nelietuviais, administraci
nę santvarką pritaikant rusiš
kam šablonui, gyvenimo lygį 
numušant iki sovietinio. Jei so
vietai Lietuvoje išardino ežias 
tarp vieno ūkininko žemės ir ki
to, kad padarytų kolchozą, tai 
šiandien jie lygiai stengiasi iš
ardyti sienas ir tarp Sovietų 
Sąjungos ir Baltijos valstybių, 
darydami, kaip caro laikais "je- 
dinuju — nedielimuju". Totali
nis jungimas į Rytus.

tijos valstybių atžvilgiu page
rėjęs, pablogėjęs ar nepakitęs?

Vakarai nustojo saugoję taip 
rūpestingai anksčiau laikytą 
tylą Pabaltijo reikalu. Baltijos

ta kaltinimu Sovietų Sąjungai. 
Genocido reikalu padaryti žy-

me) ir tarptautiniame so
cialistų sąjūdyje Europos 
Unijai remti. Mūsų libera
lai dalyvauja liberalų in
ternacionale (Union Libera
le Mondicde). Krikščionys 
demokratai priimti į NEI 
(Nouvelles Equipes Inter
nationales). Lietuviai žur
nalistai dalyvavo laisvųjų 
žurnalistų kongrese Londo
ne (1949). Lietuvių atsto
vai pilnateisiais nariais da
lyvavo tarptautiniame ka
talikų žurnalistų suvažia

vime Italijoje (1950).

Į Lietuvą pradedama žiūrėti 
kaip į tokį Vakarų šeimos narį, 
kuris gali pasirodyti ne tik ste
bėtoju užčiaupta bumą, bet ir 
su pozityviais įnašais tarptau
tiniame gyvenime bei jo prob
lemų sprendime. Iš viso to ei
tų išvada, kad Baltijos vals
tybės Vakaruose yra susilau
kusios daugiau dėmesio ir pri
pažinimo.

5. Ar ir kokio poveikio Lie
tuvos laisvinimo darbui turi in
tensyviai vykdomas tremtinių 
perkėlimas iš Europos į užjū
rius.

Mūsų pastangų intensyvu
mui negalėjo neatsiliepti masi
nė emigracija. Dėl emigracijos 
sumažėjo (bent laikinai) darbui 
būtinos lėšos ir darbui reikalin
gi žmonės. Vistiek per tą laiką 
nebuvo praleistas nė vienas 
momentas, kur mūsų byla ga
lėjo būti pajudinta. Tam reikė
jo sutelkti visas likusias jėgas 
ir lėšas.

6. Kokie Lietuvos ir lietuvių 
tautos atžvilgiu pagrindiniai 
konkretūs artimiausio meto už
daviniai?

ratinių jėgų kovaįfdėl kraš
to, dėl tautos potencialo iš
likimo, dėl lietuvių kultū
ros palaikymo ir ugdymo.

7. Kaip geriausiu būdu Į šių 
uždavinių vykdymą gali įsi
jungti eilinis pasaulio lietuvis?

Kaip lig šiol, taip ir ateity Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvių tau
tos išlaikymo kova vadovau- 
jantiem organam būtų nepake
liama, jeigu toje kovoje vado
vaujančiųjų organų neparemtų 
visi laisvojo pasaulio lietuviai. 
Čia didžiausį vaidmenį yra su
vaidinę Jungtinių Valstybių lie
tuviai. Paskutiniu metu jų eiles 
žymiai papildo naujieji Ameri
kos lietuviai, buvę tremtiniai. 
Visiems pasaulio lietuviams, o 
pirmiausia tiems, kurie tik ne
seniai iš Europos yra nukilę 
anapus vandenų, taikomas tas 
pats, kaip seniau prašymas:

1. Populiarinti ir vykdyti 
vadovaujančiųjų organų 
(Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, Vyk
domosios Tarybos, Ameri
kos lietuvių Tarybos) su
manymus tarp lietuvių;

mosis Į Vakarus lig šiol ėjo be

Palankėjanti tarptautinė dir
va labiau įprasmina mūsų pa
stangas, bet sykiu ir labiau vi
sus mus įpareigoja. Įpareigojo 
neatleisti jėgų pagrindinėm mū
sų veiklos kryptim:

aliarmuoti ir kovoti dėl 
kankinamo ir naikinamo 
krašto, eiti į Vakarų šeimą 
ir per ją veikti, keliant Lie
tuvos ir lietuvių vardą ak-

vinimo reikalą ir konkre
čiais atvejais vadovaujan-

3. Įvesti Vokietijoje tarp

Tautos Fondą Lietuvos lais
vinimo reikaluL

Tik glaudus visų lietuvių

tesėti mūsų veiklų, iki Rytų —
mu Europos problemų

sirutulios i Lietuvai išlaisvinti

Vakarai jauBaltijos
tari pakovoti, iki įeita į europinį 
kultūros kongresą (1949), o per

Lietuvos lygiai ir kitų Balti
jos kraštų įsijungimo į Vakarus 
procesas neina savaime. Nie
kas atvirų durų mum nelaiko.

PAIEŠKOJIMAS
Vcdčlonis su dukrele, atvykęs 

į Torontą prieš metus iš trem
ties, Vinco Gusto žentas, pra
šomas susirišti su Gusto sese-

bėms ratifikuojant genocido 
konvenciją lietuviai virto vie-

prof. Brazaitis.
ELTA.




