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KLB organų sudarymas Amerikiečių lėktuvas virš Pabaltijo Savaitės apžvalga
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė ir jos atšaka Kanados Lie
tuviu Bendruomenė! Šie žodžiai 
skamba Kanadoje jau metai lai
ko. Bendruomenė visiems mie
la. Turbūt nėra Kanadoje do
ro lietuvio, kuris nenorėtų įsi
jungti į Bendruomenę kaip ga
lima skubiau. Taip pat tur būt 
nėra Kanadoje ir nė vienos tik
rai lietuviškos organizacijos, 
kuri nenorėtų padėti Bendruo
menei organizuotis, o susiorga
nizavus nenorėtų vispusiškai ją 
remti, su ja bendradarbiauti ir 
veiklą derinti. Ir nežiūrint viso 
to, Kanados Liet. Bendruomenė 
dar nesuorganizuota. Lyg tas 
Babelio bokštas, kurį visi stato, 
bet kuris vis griūva, dar ne
baigtas. Bet vis dėlto tas bokš
tas nėra visai sugriuvęs. Ben
druomenė Kanadoje kuriasi. 
Tiesa, palengva, labai atsar
giais žingsniais, nes vis prisi
menamas tautos išminties po
sakis: "Skubos darbą velnias 
renka". Geriau daryti pama
nau, bet tvarkingai ir gerai. 
Nors tas lėtumas negali išvirs
ti į užsnūdimą. Užsnūdimas 

» yra lygiai kenksmingas, kaip ir 
k“' --.per dideJė^mba. 
fc“:-

Pastarųjų poros mėnesių lai
kotarpyje KL Bendruomenės or
ganizavime yra įvykę visa ei
lė naujų reiškinių bei iškilusios 
naujos aplinkybės.

Pirmiausias dėmesys priklau
so KL Bendr. Laik Org Komite
tui. Kaip žinome, ši centrinė 
institucija KL Bendruomenei or
ganizuoti buvo ilgai ir sunkiai 
kuriama. Pradėta ji kurti 1949 
metų liepos mėn. 1 dienos susi
tarimu tarp KLSąjungos ir KL 
Tarybos, bet prezidiumą išgirin- 

’ko ir konkretų darbą pradėjo 
tik spalio-lapkričio mėnesį. Kai 
sakome "konkretų darbą", turi
me galvoje statuto, taisyklių ir 
instrukcijų ruošimą. Šis darbas 
nėra baigtas iki šiol. Dėl PL 
Bendruomenės Kanados krašto 
Sjtatuto nepavyko susitarti, ir 
šis projektas dviem varijantais 
artimiausiu laiku persiunčia
mas VLUCui, pasiduodant ’jo 
galutiniam sprendimui. Šitaip 
išsprendus klausimą statuto, 
kuris tiek daug laiko suėdė Ko
mitetui, pradedama eiti prie pa
ruošiamųjų darbų organizuoti 
Bendruomenės apylinkes. Šiam 
reikalui jau išleistos dvi instruk
cijos — Laik. Apylinkių Org. 
Komitetams sudaryti ir lietu
viams Kanadoje registruoti. 
Reikia laukti, kad LOKas kuo 
greičiau atspausdintų kartote
kos blankus, nes lietuvių regist
racija, ypač Montrealyje ir To
ronte, yra kertinis akmuo Ben
druomenės organams kurti. 
Kol šiose didžiosiose kolonijose 
nesurašyti žmonės, tol neįma
noma bus vykdyti jokių rimtu 
balsavimų, nes mes netgi apy
tikriai nežinome, kiek šiuo me
tu realiai yra lietuvių Toronte 
ir kiek Montrealyje. Montrealie- 
čiai yra linkę manyti, kad jų 
yra labai daug, gal net pusė 
visų Kanados lietuvių, tuo tarpu 
torontiškiai, matydami minias 
lietuvių bažnyčioje ir minėji
muose, nelabai nori Montrea- 
llui nusileisti. Taigi, būtų vaikiš
kas ginčas dėl atstovų skai-

čiaus, nepravedus rimtos re
gistracijos.

Atrodo, kad centriniam LOK 
artėja rugiapiūtė. Gal, darbui 
paskubinti, būtų pravartu -su
daryti prie LOKo bent porą pa
galbinių komisijų, sakysime: 
komisiją registracijai pravesti.

Antras įdomus faktas yra pra
sidėjęs VLIKo aktyvumas Pa
saulio L. Bendruomenei suor
ganizuoti. Po 1949 metų birže
lio mėnesio, kai buvo paskelb
tas PLB statutas, VLIKo akci
ja tuo reikalu lyg ir apmirė. 
Apie pusmetį net nesigirdėjo 
apie statute numatytą Vyriau
sią PLB Organizuoti Komitetą. 
Šis faktas taip pat paveikė Ka
nados L. Bendruomenės organi
zavimo tempą, nes kai kas siū
lė laukti Vyriausio Komiteto su
darymo. Bet pagaliau VLIKas 
šią spragą užpildė. Šių metų 
vasario mėnesį pranešta, kad 
šio darbo imasi pats VLIKas t.y. 
VLIKo Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba. Darbo pradžioje Tar
nyba ėmėsi sutvarkyti atskirų 
kraštų LOKus, o taip pat papra
šė atsiųsti patvirtinti kraštų sta
tutus. Šitokia VLIKo akcija žy
yūiaipalengvtnc? jSwadruome-1 
nės organizavimą atskiruose [ 
kraštuose (o taip pat ir Kana-/ 
je), nes kraštų LOKai, ginčo at
veju, gali kreiptis į L. įsi. Tamy- ; 
bą, kurios sprendimas ir būtų' 
galutinis.

Pagaliau trečias pažymėti-, 
nas faktorius yra labai didelis

mas paskubinti Bendruomenės 
organizavimąsi. Visa eilė vie
tovių jau yra įkūrusios Bend
ruomenės apylinkes, nelaukda
mos nei statuto, nei instrukcijų. 
Tuo būdu dabar jau turime 
Bendr. apylinkes šiose vietose: 
Vai d’Or, Noranda, Ottawa, 
Timmins, London, Hamilton, 
Winnipeg, Rolphton, St. Catha
rines, Sudbury. Tai jau didelis 
dalykas, verčiąs ir didžiąsias 
Montrealio bei Toronto apylin
kes sukrusti. Ypač kad didelė
se kolonijose ir darbo daug 
daugiau.

Būtų labai gražu, kad iki šių 
metų gegužės mėn. 15 d., kurią 
VLIKas yra numatęs paskelbti 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
švente, ir Kanados L. Bendruo
menė galutinai įsirikiuotų į or
ganizuotų pasaulio lietuvių 
skaičių. A. Rinkūnas.

JAV Senatas priėmė DP imigracijos bilių
Balandžio 6 d. senatas paga-1 ninku (abi sąlygos lengvino po

liau baigė svarstyti veikiančio j baltiečių įvažiavimą), dabarti-
DP imigracijos įstatymo pakeiti
mą bei papildymą. Pagal pri
imtą bilių į JAV pagal specialų 
įstatymą įleidžiama 359.000 
tremtinių. Kadangi jau veikian
čiu įstatymu jau leista įvažiuo
ti 205.000, tad dabartinis bi
lius numato įleisti dar 154.000 
daugiau. Veikiąs įstatymas mi
matė, kad įvažiuoti gali tik tie, 
kurie buvo DP stovyklose ar 
UNRRA globoje 1945 m. gruo
džio 22 d. Dabartinis bilius lei
džia įvažiuoti ir tiems, kurie ten 
atsirado žymiai vėliau — net 
iki 1949 m. sausio 1 d. Senatas 
įstaymas numatė, kad 40% imi
grantų būtų iš Sovietų Sąjun
gos okupuotų sričių ir 30% ūki-

Balandžio 11 d. Rusija pa
siuntė JAV vyriausybei forma
lų protestą, kuriame pažymi, 
kad JAV bombonešis B-29 pra
eitą šeštadienį Latvijoje virš 
Liepojaus apšaudė rusų naikin
tuvą ir nuskrido į Baltijos jūrą.

Toliau notoje sakoma, kad 
rusų naikintuvas davęs ženklą 
JAV bombonešiui jį sekti į ar- 

bet 
ca

timiausį rusų aerodromą, 
B-29, apšaudęs naikintuvą,

mi-Rusijos užsienių reikalų 
nisteris Višinskis pažymi, kad 
tai esąs didžiausias pažeidimas 
tarptautinių teisių.

Vašingtonas pareiškė, kad 
jie neturi,.jokių oficialių žinių 
apie JAV bombonešio susišaū-

Rami valandėlė Laisvės Alėjoje Kaune

Kanados ir JAV karinis bendradarbiavimas
Aliarmuoją pasaulio įvykiai 

ir Rytų koloso banga šių dvie
jų valstybių aukštuosius ka
riuomenės vyrus vis dažniau 
verčia sėsti prie žaliojo stalo, 
kad nuodugniau apsvarstyčius 
ne tik tolimo Europos kontinen
to gynimą, bet ir savųjų kran
tų rimtą karinę apsaugą. Iš 
Ottawos pranešama, kad ne
senai New Yorke įvyko Kana
dos ir JAV generolų pasitari
mai sąjunginei Atlanto gyny
bai. Šiuose pasitarimuose da 

nis bilius šias abi sąlygas pa
naikina. Jame atskirai sumini
ma tik, kad būtų įsileista 18.000 
buv. lenkų karių, lO.OOO graikų, 
5.000 pabėgėlių iš Venetia Ju
lia, tekusios Jugoslavijai, 4.000 
tolimųjų Rytų pabėgėlių atsi
dūrusių Filipinuose, o be to, 30 
tūkstančių karo našlaičių.

Senato priimtasis bilius dar 
turės eiti į atstovų rūmų ir se
nato specialią komisiją, kuri se
nato ir atstovų rūmų projektus 
(atstovų rūmai priėmė jau se-
nai) galutinai suderins. Disku
sijos senate buvo gana gyvos 
ir net 20 kartų teko balsuoti — 
klausti visų senatorių nuomo
nės pagal sąrašą.

dymą su rusų naikintuvu ir dėl 
šio vykib pravesią kvotą. Vo
kietijoj esanti JAV aviacijos va
dovybė mano, kad tai galė‘ų 
būti karo laivyno lėktuvas B-24, 
kuris prieš keletą dienų buvo 
dingęs, tačiau jis nebuvęs gink
luotas.

Diplomatiniai JAV sluoksniai 
pažymi, kad Liepojus yra di
džiausia rusų povandeninių lai
vų bazė Pabaltijy, kuri laikoma 
ypatingoje apsaugoje, net pre
kybiniai laivai neturi teisės 
įplaukti į Liepojaus uostą.

Vokietijoje esančių oro laivy
no dalinių vadas gen. J. K. Ca
nnon šį incidentą laiko fantas
tiniu.

lyvavo Kanados Atlanto armi
jos viršininkas gen. Harry Fos
ter ir JAV 1-mos armijos vadas 
gen. Badei! Smith su savo šta
bų karininkais. Kanada sutiko 
perleisti visišką JAV kontrolę 
trijose didelės raikšmės bazėse 
Atlanto pakraščiuose. Galuti
nai nesusitarta dėl karių civili
nių teisių Newfoundland pro
vincijoje ir šis klausimas pa
vesta išspręsti abiejų kraštų vy
riausybėms laike sekančių ke
lių mėnesių. Kadangi ši provin
cija, kaip anksčiau buvusi ko- 

•lonija, turi skirtingus įstaty
mus. . \

Pacifiko vandenyno pakraš
čių gynybai sujungti pasitari
mai yra įvykę prieš kelius me
nesius Vancouveryje.

Karinio bendradarbiavimo 
sustiprinimui prieš pat Velykas 
į New York jiostą atplaukė trys 
Kanados karo lahrai mandagu
mo vizitui. JAV spauda labai 
šiltais žodžiais sutiko šių sve
čių apsilankymą.

BRITAI NORĖTŲ PRAPLĖSTI 
ATLANTO PAKTĄ

Gerai informuoti sluoksniai 
praneša, kad D. Britanija no
rėtų praplėsti Atlanto paktą iš 
grynai militarinės į politinę ir 
ekonominę sferą. Britų užsie
nių reikalų ministeris E. Bevin

Invazija į Hainaną vėl 
nepavyko

Centrinė žinių agentūra pra
neša, kad komunistų invazija į 
Hainano salą nacionalistų vėl 
atmušta. Šioje invazijoje daly
vavo 20 raudonųjų laivų iš ku
rių 13 buvo paskandinta laike 
mūšio. Tai jau kelintas bandy
mas užimti šią svarbią salą ir, 
atrodo, kad nepaskutinis. Ko
munistų štabo viršininkas gen. 
Chu Teh paskyrė gen. Lin Piao 
daryti naują invaziją su 8 armi
jom. Vieną kinų armiją suda
ro nuo 10.000 iki 20.000 vyrų. 
Reikia manyti, kad nacionalis
tai turi irgi nemažas jėgas Hai
nano saloje, kad kelintą kartą 
sudaužo raudonukų bandymus 

yra nusistatęs iškelti šį klausi
mą privačiai JAV užsienio rei
kalu ministeriui D. Acheson ui

V

ir Prancūzų R. tSchumanui. Ofi
cialiai šis klausimas ruošiama
si pajudinti Atlanto pakto užs. 
reik, ministerių konferencijoje, 
Londone.

Britai ruošiasi pasiūlyti, kad 
šalia veikiančių bendrųjų ka
rinių organų būtų įsteigti bend
ri politiniai ir ekonominiai ko
mitetai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Diena

VLIKas yra numatęs Pašau-, cija praneša, kad ten ypatingai 
lio Lietuvių Bendruomenei pa
skirti Dieną. Tam yra parinkta 
gegužės 15 d. — Steigiamojo 
seimo susirinkimo diena.

— Tautinio Sąjūdžio buvęs 
atstovas VLIKe ir Vykdomojo
je Taryboje Petras Ulėnas su 
šeima balandžio 24 d. išvyksta 
į JAV, į Brooklyną.

— Valstiečių liaudininkų at
stovu VLIKe prieš kurį laiką yra 
paskirtas provizorius Mokaus- 
kas. Greičiausia jis netrukus 
bus išrinktas ir į Vykdomąją
Tarybą, kur v. liaudininkams 
vieta yra rezervuota.

— Iš IRO konferencijos Ge- 
nevoje grįžusi lietuvių delega-

Europos gynyba

Haagoje vykusi 11 Atlanto 
pakto valstybių štabų viršinin
kų konferencija pasibaigė. Ži
nių agentūros praneša, kad ba
landžio 1 d. slaptoje sesijoje 
buvo išdirbtas "strateginis gy
nybos planas". Jėgų pasiskirs-) 
tymas tarp Rytų ir Vakarų aiš-1 
kiai krypsta vakariečių nenau-, 
lai, nors vyrų skaičiumi gal ir 
nesunkiai nusveriamas, bet di
vizijomis rusai žymiai prašoka. 
Tačiau ginklų ir apmokytų vy
rų klausimas nėra pats svar
biausias Europos gynime. Visų 
problemų centre stovi du žo
džiai: Vokietija ir Prancūzjįa.

Prieš dvi savaites įvykęs 
Europos Tarybos posėdis svars
tė Vokietijos dalyvavimą Eu
ropos tautų tarpe. Prancūzija 
yra negiamos nuomonės šiuo 
klausimu. Ji bijo ginkluotos Vo
kietijos. Vašingtonas ir Londo
nas ragina prancūzus greičiau 
apsispręsti: 1. ar leisti vokie
čiams patiems' ginkluotis apsi
gynimui nuo rusų, 2. ar palik
ti vokeičius sėdėti namuose, o 
prancūzams, su alijantais žy
giuoti per Vokietiją ir apginti 
juos nuo ruĮų ir & br leisti ru
sams užimti vistf Vakdrų Vo
kietiją su jos industrija, kuri 
padvigubintų rusų karinį po
tencialą. Suprantama, kad 
prancūzai turėtų žiūrėti realiai į 
susidariusią padėtį ir rinktis pir
mąjį atvejį, gerai susitardami 
dėl ginkluojamos Vokietijos 
kontrolės. Vašingtonas ir Lon
donas mano, kad be Vokietijos 
Europos gynyba yra tik kabi
netiniai pasikalbėjimai.

Churchill paskutinėje savo 
kalboje Žemuosiuose Rūmuose 
pasakė, kad negali būti jokių 
vilčių apie jungtinę Europą be 
Vokietijos. Anglija ir Prancū
zija turi pakankamai galimybių 
pakelti Vokietiją ir padaryti ly- i grįžimą. Žmogus, kuris vadova- 
gia su kitomis tautomis. Šios 
trys valstybės turi užmiršti pra
ėjusią tragediją ir dirbti kartu 
su kitomis civilizuotomis Euro
pos demokratijomis. "Aš neran
du prežasčių, kodėl negali Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos kareiviai stovėti vie
noje linijoje, garbingoje drau
gystėje".

Prancūzija šiandieną daug 
kam kelia nemažesnio susirū
pinimo, nes nuolatinės suirutės 
krašte ir neramumai koloniic

svarbių nutarimų nepadaryta.

— Prof. D. Krivickis, jau ko
vo mėn turėjęs išvykti iš Bre
meno į JAV, kažkodėl iš uosto 
grąžintas. Gal būt tai tik dėl 
to, kad ilgai belaukiant suse
no sveikatos tyrimo duomenys.

N. Zelandija priims DP

BALF patyrė, kad Naujoji Ze
landija priims 100 tremtinių. Jie 
būsią atrinkti iš tų, kurie dar 
niekur neužsiregistravo ir netu
ri galimybių kitur, bet yra svel- 
ki. Būsią priimta 200 šeimų, 200 
moterų iki 50 m. tamžiaus ir 50 
nevedusių vyrų ar moterų iki 
60 m. amžiaus, kurie būsią ima
mi sodų darbams.

se verčia rimtai apsvarstyti ko
kią rolę atliks prancūzai iški
lus konfliktui tarp Rytų ir Va 
karų. Daugelis klausia ar pran
cūzai kariaus? Prancūzijos ar
miją ant popierio sudaro apie 
400.000 vyrų, iš kurių 100.000 
sudaro pagelbinė policija ir ap
saugos junginiai užjūryje. Be- 

’ veik 150.000 karių ir apie 90% 
aktyvių karininkų stovi Indi- 
kinijoje, kad parėmus Bao Dai 
imperatorių. Tik trys divizijos 
yra paskirstytos pačioje Pran
cūzijoje, Šiaurės Afrikoje ir Va
karų Vokietijoje, kurios efek
tyviai gali dalyvauti Europos ■ 
gynime.

Nuolatiniai komunistų orga
nizuojami streikai paraližuo- 
ja krašto ekonominį gyvenimą. 
Uostų darbininkų unijos, kurios 
yra beveik išimtinai komunistų 
rankose, trukdo iškrovimą pri
statomų ginklų, kurie taip rei
kalingi krašto saugumui ir ben
drai kontinento apsaugai.

Nuolatinės vyriausybių kri
zės, kurių pasėkoje krašto ap
saugos ministerija mėtoma Is 
rankų į rankas, privertė genero
lus domėtis daugiau politika 
negu karia1 imgnerf stiprinimu. 
_ , . - ..._

vaidmeniu eventualiame kon
flikte yra ne be pagrindo.

Belgijon, atrodo, karalius

Belgijos katalikų partijos ly
deriui Paul Van Zeeland pavy
ko sudaryti naują vyriausybę, 
kuri greitu laiku prisitatys par
lamentui, kad gavus pasitikę- 
jimą. P. Van Zeeland yra arti
mas karaliaus Leopoldo drau
gas ir buvęs ministeris pirminin
kas. Jo kabinetas sudarytas i» 
katalikų atstovų ir liberalų sim- 
patikų aiškiai stovi už karaliaus 

vo visai akcijai už karaliaus 
grįžimą, šiandien stovi Belgi
jos vyriausybės prišakyje. Tai
gi Leopoldui grįžimas atrodo 
užtikrintas. Naujoji vyriausybė 
mano, kad už 10 dienų Belgi
jos karaliaus soste sėdės Le
opoldas III. Beveik mėnesį užsi
tęsusi valdžios krizė, reikia ma
nyti, bus pasibaigusi.

Indija ir Pakistanas susitarė

Praeitą šeštadienį Indijos ir 
Pakistano ministerial pirminin
kai pasirašė sutartį užbaigti ko
vas tarp musulmonų ir indusų, 
kurios šias tautas vargino nuo 
pat jų nepriklausomybės at- ’ 
gavimo 1947 m. Ši sutartis ar
timiausiu laįku bus pristatyta 
abiejų kraštų parlamentams 
patvirtinti. Sutarties detalės ne
skelbiamos, išskyrus du pa
grindinius punktus, kurie sako, 
kad: 1. tuojau sudaroma abie
jų kraštų atstovų komisija, kuri 
tirs kiekvieną ateityje įvyksian
tį incidentą ir informuos savo 
vyriausybes ir 2. abiejų kraštų 
vyriausybės rūpinsis suteikti 
pilnas teises musulmonų mažu
moms Indijoje ir indusų mažu
moms Pakistane. Po septynių
dienų pasitarimo sutartis buvo 
pasirašyta Indijos sostinėje 
New Delhi Pakistano ministe- 
rio pirmininko Ali Khan ir Indi
jos min. pirm. Nehru.
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ATLANTO PAKTAS jančių nusikaltimu, kai Roose
velt, Churchill, Stalin ir kiti pre
kiavo valstybėmis ir tautomis

Būkime praktiški
Nepriklausomos Lietuvos ūki

nė ir kultūrinė pažanga buvo 
aiški. Kai kuriose srityse buvom 
susilyginę, dargi net pralenkę 
kitas, vyresnes nepriklausomo 
gyvenimo amžium tautas. Bet 
buvo ir tokių sričių, kuriose ga
lima buvo daugiau nuveikti. 
Stoka kapitalo, kartais pasiryži
mo, kartais stoka atatinkamų 
specialistų padarė tai, kad kai 
kuriose srityse mūsų artirųiau- 
sieji kaimynai mus buvo, pra
lenkę, kaip pavyzdžiui pasista
tydindami galingą hidroelektri
nę. O juk nuo energijos kiekio, 
kuri galima įkinkyti į ūkio ma
šiną, labai daug kas priklauso.

Be to, mes nebuvome susku
bę pakankamai ištirti visų sa
vo krašto žaliavos šaltinių. 
Krašto ūkio dar spartesniam 
pražydimui trūko savų statybi
nių medžiagų, o ypač gerų 
kvalifikuotų meistrų vykdytojų. 
Neugdyta ir netvarkyta ama
tų sritis buvo sudariusi labai 
klaidingas pažiūras į tą sritį.

Todėl vienu metu buvo bijo
ma net taip vadinamų "inteli
gentų bedarbių". Bet tai buvo 
nesusipratimas. Žadėjo atsiras
ti perdaug baltarankių be spe
cialybės, galinčių dirbti vien įs
taigose "ponišką" darbą. Tuo 
tarpu būti batsiuviu, siuvėju 
ar mūrininku buvo lyg ir negar
bė, nors geri to amato specialis
tai gerai uždirbo ir labai jų rei
kėjo.

Beabejo tai buvo klaidingos 
nuotaikos bei pažiūros ir jos 
neturėtų būti kartojamos. Nerei
kia to ir dabar pamiršti. Trem
ties, o ypač išeiviškas gyveni
mas daug kam atvėrė akis, ta
čiau pasiryžti taisyti tai nedaug 
kas stengiasi. Juk daug mūsų 
sesių ir brolių dabar dirba įvai
riausiose gyvenimo srityse. O 
tai ir yra geros progos. Kiek
vienas stenkimės, jei toji sritis 
yra prie širdies, o ypač jei tas 
darbas galės tikti mūsų tėviš
kei atkurti, pramokti, pasida
ryti geru specialistu. Padirbė
jus vienoje vietoje ilgesnį laiką, 
tam susidaro ir sąlygos.

Jaunimą, jei jiems neįmano

ma duoti aukštojo mokslo, rei
kėtų kreipti į tokias praktiško
jo mokslo sritis, kurios bus la
bai reikalingos mūsų ateičiai.

Pavyzdžiui paimkime, kad ir 
gipso apdirbimo pramonę. Tos 
žaliavos mes ir savo krašte tu
rėjome, atrodo, nemažai. Tiks
liai ištirta ji nebuvo, bet kas 
matėsi net žemės paviršiuje tai 
sudarė maždaug 35 kv km plo
tą Biržų apskrityje. Jo apdir
bimui ir iš jo statybinių medžia
gų gamybai netaip jau ir milži
niškų kapitalų reikia. Tąją sri
tį galima plėsti palaipsniui. Tie
sa, savo laiku Lietuvoje buvo 
šis tas daroma "Atomo" b-vės 
Kaune ir privatūs asmenys bu
vo pradėję jo išdeginimą, pasi
gaminant alebastro. Tai beveik 
buvo ir viskas. Jau ir pas mū
sų artimiausius kaimynus šis 
tas daugiau iš jo buvo daroma. 
Tačiau be įvairių tinkui naudo
jamų medžiagų iš jo galima pa
gaminti puikių izoliacinių staty
binių medžiagų, vilnų pavida
lo, sienų ir lubų apkalimui len
gvų, puikių, patvarių ugnidats- 
parių • plokščių — lentų ir dar 
visą eilę kitokių. Manau, kad 
ir Kanados gipso pramonės 
įmonėse dirba dalis mūsų tau
tiečių, kuriems tikrai praverstų 
pasidaryti šios ^rities specia
listais. Kuriam *bus nelemta 
grįžti, tas neapsivils ir čia, ga
lėdamas pelnyti geresnį kąsnį 
duonos, o kiekvienas grįžtanty- 
sis negalės tuščiomis grįžti, nes 
įvairiausių specialistų reikės 
atgimusios Tėvynės Rūmui sta
tyti. Tas pats tinka ir kitoms sri
tims. Savo įgyta patirtimi pa
teisinsime ir savąjį buvimą ir 
pasirinktąjį tremtinio kelią.

Taip pat ir praktiškųjų moks
lų specialistai, kurie turi gali
mybės būti arčiau ir dirbti sa
voje specialybėje neturėtų 
pamiršti, kad atliktos studijėlės 
kuriuo nors praktišku klausimu, 
pritaikintinu ateičiai, yra ir bus 
labai vertingos, o ir dabar jau 
yra kam jomis domėtis, ruošiant 
įvairius projektus ateičiai.

Inž. A. Vilniškis.

Prieš metus, 1949.IV.4. dvyli
ka valstybių pasirašė Šiaurinio 
Atlanto paktą. Per tuos metus 
daug -posėdžiauta,, tačiau tik 
šiais metais JAV pradėjo siųs
ti ginklus Europon.

JAV ateinančiam biudžete 
numato skirti $13.5 mil. apsi
ginklavimui. Tai sudaro 31.9% 
viso biudžeto. Pasaulio valsty
bės skiria apsiginklavimui: Ita
lija $562 mil. t.y. 25.2%, Olan
dija, 
Britanija — $2.6 bil. 
Prancūzija $ 1 biL — ! 
nada $375 mil. — 15%. Kitos 
valstybės, priklausančios At
lanto paktui, skiria dar mažiau. 
Jei amerikietis mokesčių mokė
tojas rūstauja dėl apsiginklavi
mo, tai Europoje komunistai mo
kamai išnaudoja karo biudžeto 
svarstymą kelti nerimui krašte. 
Prancūzijoje karo biudžetas nu
vertė ne vieną vyriausybę. Pro
tarpiais vidurio partijos pergy
vena didžiausią grėsmę, o 
ypač, kad ir jos nesutaria.-

Nors Europa ūkiškai atsiku
ria komunizmo grėsmei paša
linti, tačiau jos ūkis nepajėgus 
visuotinai apsiginkluoti. Tuo 
atveju ji atsiduria JAV finansi
nėje ir net strateginėje globo
je. JAV siunčia Europos valsty
bėms modemiškus ginklus, ku
rie būtų panaudoti sovietinės 
kariuomnės žygiui sulaikyti. Eu
ropos komunistai, didžiausiu 
pasipiktinimu sutiko tas siun
tas, o kaikuriuose kraštuose 
davė įsakymų ginklų iš laivų 
neiškrauti.

Didysis imperatyvas

Nors niekas tikrai negali pa
sakyti, kada įvyks tretysis pa
saulinis karas, tačiau visiems 
aišku, kąd jis neišvengiamas.

Portugalija 20.8%, D. 
.. — 20%, 
16.3%, Ka-

įvykiai Tolimuose Rytuose ro
do, kad Sovietų vadovaujama 
akcija yra įpusėta, nors nebaig
ta. Ateityje gali būti įvelta į ka
rą daugęlis kraštų, kuriuose dir
va yra jau paruošta. To karo 
išvakarėse atsiduria ne vien In
donezija,. Indokinija, Filipinai, 
Thailandas, Burma, Tibetas, bet 
ir Indija. Toje perspektyvoje 
vakarinės Europos karinis sau
gumas ypač svarbus, nes jię 
sudaro visumos dalį.

Kovo 16 d. Dean Acheson 
kalboje tarp kitko reikalauja
ma, kad Europoje Sovietai ati
trauktų kariuomenę iš satelitų 
kraštų ir jiems leistų laisvai ap
sispręsti. Toji kalba yra neaiš
ki, nes mes nežinome, ką jis va
dina satelitais. Aišku, kad sa
telitais yra Bulgarija, su kuria 
nutraukė diplomatinius santy
kius, Vengrija, reikalaujanti už
daryti informacijos įstaigas, ar 
Rumunija, primygtinai siūlanti 
sumažinti diplomatinį korpusą. 
Tačiau mes nežinome ar jis pri
skaito Lietuvą prie satelitų. 
Greičiausia ne. Kodėl? Ar ga
lima principą svaidyti, kad tik 
satelituose tautos tegali apsi
spręsti? O kas su pavergtomis 
tautomis, kurios nūdien naiki- j 
narnos be pasigailėjimo? Šis 
dviprasmiškumas įneša daug 
abejonių dėl JAV idėjinio pasi
ruošimo ateinančiam karui.

dijos, Belgijos, Prancūzijos ir D. 
Britanijos?

Amerikiečiai sutinka atlikti 
tolimąjį bombardavimą Sovie
tuose. Trumpų nuotolių bom
bardavimas atitenka britams ir 
prancūzams. Jūrų karinį laivy
ną sudarytų JAV, D. Britanijos 
Olandijos ir dalimi Prancūzi
jos karo laivynai.

Penkios sritinės komisijos per 
pastaruosius 4 mėn. padarė pa
žangą, nors daugeliu klausimų 
nesutaria. Tie nesutarimai tik 
patarnauja sovietams įsitvirtin
ti Tolimuose Rytuose ar Azi
joje. O tokių nesutarimų aps
čiai yra buvę tarp marš. Mont
gomery ir prancūzų Fontaine
bleau pilyje. Ar nūdien jie jau 
pašalinti?

lyg daiktais.
Pastaruoju metu gal norėtų 

aukoms padėti ir naujas išplėš
ti iš Kremliaus rankų, bet jau 
per vėlu. Kinijos ir kitų kraštų 
Tolimuose Rytuose gražiais žo
džiais ar siūlomu saldainiu ne- 
išvyliosi.

Taip pat skurdu darosi, kai 
Vakarinė Europa randa reika
lingu turėti 50 divizijų iki JAV 
kariai pasieks tą kontinentą. 
Tokį skaičių kariuomenės,JAV 
apginkluoja. Ar jis kartais ne
bus per brangus dideliam žai
dime? Nūdienis taupymas ap
siginklavimo srityje gali būti 
kerštaujantis, kaip trūkumas 
nuovokos tarptautinėje politi
koje.

Malenkovo žodžiais, 800 mil. 
yra pajungti ir rikiuojami vie
non linkmėm Kas gi su demo
kratais? Jie iki šio meto tenki
nasi improvizacija ne vien už 
parduoto pasaulio laisvinimu,

Numanu, kad daugelis poli
tinių ir karinių klausimų nepa
siekia viešumos. Tie slaptieji 
klausimai mūsų neįdomauja. k savo kailio gynyboje. 
Tačiau mes laikome vadovau- Bolševizmo -tvirtybė ne tiek

jo pavergtuose kraštuose, bet 
demokratinio pasaulio ištižime. 
Tą aiškiai rodo dabarties įvy
kiai ir nesenai įvykusios At
lanto konferencijos išdavos.

Demokratijos mokėjo sunai
kinti bolševizmo užtvankas, bet 
iki šio meto nesugebėjo naujų 
sukurti. Tą žinodamas, Lavren
ti) Beria, nesenai aiškino "Prav- 
doje": "Mes turime išnaudoti 
buržuazinių valstybių nesutari
mą, realiai padėti darbininki
jai, vadovauti profesinėms są
jungoms, suderinti darbininkiją 
ir smulkiąją ūkininkiją, dėti pa
stangas, kad sovietų įtaka įsi
vyrautų".

Kokie gi yra demokratijos 
galimybių pradai, kurie jungtų 
nevien jas, bet ir laisvojo pa
saulio likutį? Kur tie idęalęri? 
Kur kelias jungiantis, o ne skai
dantis pasaulį?

Tie ir daugelis kitų klausi
mų skverbiasi į mūsų galvas, 
kurios tremtyje prievarta pa
keistos automatiškai judančio
mis rankomis.

Gediminas Galva.

Vakarietis žurnalistas
j Vienas iš didžiųjų nepriklau- 
j somų Romos dienraščių "11 Me- 
ssaggero" jau kuris laikas 
spausdina amerikiečio žurnalis
to Edmundo Stevens, neseniai 
grįžusio iš Sovietų Sąjungos at
siminimus, užvardintus "Rusi-Stabtelkime ties strategine 

dalimi. Europos valstybės nu- Į ja tokia, kokia ji yra iš tikro", 
matančios apjungti 50 divizijų,. Stevensui teko važinėtis ir Bal- 
kažkur Vokietijoje, ginti Stettin ■ tijos kraštuose. Ypatingai gerai 
— Trieste linijos iki bus atvež- ’ jam pažįstama Latvija, kurioje 
ta JAV kariuomenė. Kas dėsis yra gyvenęs dar prieš paskuti- 
su Vakarine Vokietija? Neaiš-, nį karą. Kartą važiuojant trau
ku. W. Churchill būtų linkęs pa- kiniu tarp Liepojos ir Rygos 
naudoti ją gynybai, bet neap- j vienas Rusų pulkininkas jam 
ginkluoti. Kieno gynybai? Olan- • aiškino: "Sunkiai įkandama lat

Visiems Kanados lietuviams
APLINKRAŠTIS NR. 2

1. Centrinis Kanados Lietu
viu Bendruomenės Laikinasis 
Orgainzacinis -Komitetas (su 
trumpintai KLB —- LOK) 1950 m. 
kovo 31 dienos posėdyje nuta
rė paskelbti visų Kanados lie
tuvių žiniai, kad KLB-nės Apy
linkių laikinųjų organizacinių 
komitetų organizavimasis eina 
pernelyg lėtai; kad vietomis tas 
organizavimasis neina nustaty
tu būdu bei tvarka, — todėl da- 

' bar patikslinama, kad KLB Apy
linkių laikinųjų organizacinių 
komitetų sudarymas reikia 
įvykdyti pagal ‘’Kanados Lie- 

.tuvių Bendruomenės Apylinkių 
Laikinųjų Organizacinių Komi
tetų sudarymo taisykles", ku
rios buvo paskelbtos spaudoje 
ir kurių visada galima gauti 
centriniame KLB—LOKe, 2576 
Sheppard St, Montreal, P. Q. 
Kad organizavimasis eitų sklan
džiau ir sparčiau, KLB—LOK 
nustatė terminą: KLB Apylinkių 
laikinieji organizaciniai komite
tai reikia sudaryti ir pirmųjų po
sėdžių protokolai prisiųsti Cen
trui ligi Am. balandžio mėne
sio 30 dienos imtinai.

2. Su KLB-nės organizavimu 
KLB—LOK turi išlaidų raštinei* 
paštui, blankų spausdinimui ir 
tt. Vien registracijos kortelių at
spausdinimas atseis apie $200. 
Todėl visos organizacijos, — 
nežiūrint to, ar jos priklauso ku
riam centrui ar nepriklauso jo
kiam, — maloniai prašomos 
tuojau paremti KLB—LOKą lė
šomis; pradžiai — kiek kas ga
li. Nes KLB yra visų bendras 
reikalas, — todėl visi prie to tu
rime dėtis ir visi bendromis iš
galėmis remti.

3. Šiomis dienomis jau bus 
atspausdintos "Kanados lietu
vių registracijos kortelės". Pra
šome pranešti, kiek kuriai apy
linkei jų reikės ir kieno vardu 
jas siųsti.

Prašome tiksliai ir stropiai 
vykdyti KLB—LOK aplinkraš
čius ir taisykles, nes be to ne
įmanomas rimtas organizacinis 
darbas.

KLB—LOK Pirmininkas 
(pas.) P. Juškevičienė

KLB—LOK Sekretorius
(pas.) J. Adomonis

X'
t

elas, taika ir karas
("Tėviškės Žiburių korespondento iš New Yorko)

vių tauta. Jie nemėgsta mūsų 
— rusų ir nenori prisitaikinti 
prie mūsų socialinės santvar
kos ... Jei tai priklausytų nuo 
manęs, paimčiau visus ir iš- 
siųsčiau į Rusiją, į kokį saugų 
užuralio kampą... O kraštą 
apgyventume mūsų žmonėmis. 
Visas kraštas yra be galo susi
gyvenęs savo tarpe. Jei nori 
suimti vieną, turi suimti visus". 
Toliau Stevens rašo: "Mačiau 
daug karo metu sugriautų mies
tu, bet nė vienas, net ir visiš
kai nuskustas nuo žemės pavir 
siaus, nesudarė tokio skau
daus sunaikinimo įspūdžio, 
kaip Ryjyp» Ęygoie nėra su
griauta daug pastatų. Ne. Čia 
yra sunaikinta miesto dvasia, 
jo charakteris, jo atmosfera, jo 
savitumas ... Miestas skendė
ja skurde. Dingęs jo prieškari
nis puošnumas. Per tris dienas

Pabaltijy
smerktas kaip "liaudies prie
šas" . už tai, kad buktai pagel- 
bėjęs tiems, kuriuos komunistai 
vadina "teroristais". Tuo žodžiu 
aptariama visi priešiškai nusi
statę komunistų rėžimui. Vys- • 
kūpąs buvo apkaltintas priglau
dęs vieną iš "teroristų" galvų, 
skelbdamas, kad tai yra baž

Gyveno kadaise toks Plato
nas, tvirtinęs, jog idealioje vals
tybėje turi būti trys klasės: mo
kytieji, kariai ir liaudis (darbi
ninkai, prekybininkai,' meninin
kai ir tt.). Tik mokytieji ir jų pa- 
gelbininkai kariai galėję žino
ti tiesą, o paskutiniajai klasei 
jie turėję meluoti. Platonas tai 
vadino "kilniu melu"; praščio- 
kai, girdi, nematydami aukš
čiau savo bliūdo nieko, vistiek 
nesupras valstybės interesų ar 
reikalingų veiksmų tiems inte
resams apginti. Moderniame 
pasaulyje "kilnusis melas" ta
po pavadintas "propaganda". 
Diktatūrinės valstybės: A. A. 
Adolfas su daktaru Goebelsu,
o ypač Visariono Džiugašvili 
Juozas, pasivadinęs save rusiš
ku "Plieninis", ypač šį nuosta
bų dalyką pamėgo. Paslėpęs 
bizūną už nugares, jis savo tre
čiajai klasei pasakoja nuosta
bią pasaką — kaip mes myli
me dirbančiuosius ir kovojame 
dėl taikos ... Bet jam nepatin
ka, kad dėdė Samas, išgirdęs 
šiuos Stalino dėstymus savajai 
publikai, per "Amerikos Bal
są" riktelėjo "Ir aš taikos no
riu!". Savo plačiosios tėvynės 
sukaustytai miniai ėmė šaukti: 
"Netikėkit anam! Aš esmi visų 

’ dievų dievas!" "Pravda" iško- 
liojo Achesoną "fašistine bjau
rybe, Ribbentropo išmieros” ir 
į amerikiečių pasiūlymą taikin
tis, nutylėjo. AP tą savaitę iš 

Į Maskvos telegrafavo: Nuo pert 
' karo pabaigos santykiai tarp
Sovietų Sąjungos ir JAV nebu- 

1 vo pasiekę tokio žemo lygio 
kaip dabar. Rusų tauta "ma
no", kad karas yra daugiau 
kaip gedimas. Jiems kalama, 
jog draugiškų respublikų skai
čius pasaulyje diena iš dienos 
auga, o vakariečiai sQpnėja".~ 
Gaila, bet turime pripažinti,

kad čia "kilnūs melagiai" visai! -— vėl atgavo malonę... "Kil- 
nemeluoja — vadovaujami "di-; nūs melas" ribų nežino.. . Nors 
džiojo Stalino" jie į savo orbitą; Kinijoje vaikus ėda, pasiska- 

nindami stogų šiaudais, siau-įtraukė daugiau kaip 600. mili
jonų žmonių... Kinija su savo 
badaujančiomis masėmis suda
ro jiems šiokią tokią problemą 
ir prisiėjo ten pasiųsti daugiau 
kaip 10.000 MVD "instruktorių". 
Bet ir vakariečiams nekas. Kai 
komunistų ekspansija jau pa
lietė Pietų Azijos kaučuko plan
tacijas, taip svarbias Amerikos 
bizniui, jie užalarmavo simpa
tiškų ūsiukų — anot Trumano 
— Amerikos istorijoje vieną di
džiausių sekretorių", Dean 
Achesoną. Pasitaręs su Jes- 
supu (ir jį komunistu vadina) šis
šūktelėjo, kad padėtis Indokini
joje ir Burmoje "ekstremiškai 
kritiška". Na ir dėlto jis siūlo 
45 mil. dol. paskolą kraštams, 
kurie randa save pajėgiais at
sispirti prieš sovietų skleidžia
mą "kilnų melą". Jis, tiesa, ne
užsiminė, apie tautas, kurios 
per paskutinius 10 metų įrodė 
savo pasiryžimą, nežiūrint jokių 
aukų, kovoti už savo laisvę ... 
Ir čia štai kyla klausimas: 
kaip ilgai "mes", amerikiečiai, 
galėsime švaistytis milijoninė
mis paskolomis, kurias sovietų 
"mokyčiausieji" Įmantriai pa
verčia muilo burbulu, tarp tau
tų, kurioms "money" skambėji
mas nesukelia tokio svaiginan
čio malonaus jausmo, kaip 
Amerikos kontinento būty
bėms, save vadinančiomis "ho
mo sapiens"!

New York Times jau praėju
sią- savaitę nuogąstavo, kad 
tokiu tempu siunčiant į pasaulį 
5-kia milijardines paskolas, po 
penkių metų Amerika tikrai pa
siliksianti pati be pinigų" ... 
Tuo yra tikras Kremlius, kurio 
ekonomistas Varga — tai pra
našavęs tuoj po karo pabaigos

čia badas, kokio net Kinija ne
turėjo jau daugiau kaip 72 me
tus, sovietų išmintingieji liepė 
paskelbti, kad Kinija neturinti 
kur dėti savo javų pertekliaus! 1 
Ar Jūs, padorūs piliečiai, pajė
giate tai įsivaizduoti? Šį ciniz
mą, kurio ports įkūrėjas turbūt, 
nesugebėtų savęs taip interpre
tuoti ... O Maskvos spauda 
neatsistebi - "didžiojo Stalino" 
išmintimi: ... "jis jau prieš 25 
metus žinojęs, jog Kinija bus 
komunistinė!" Tai labai derina
si su Sovietine propaganda. Juk
jis pranašas, juk jis ateina nu
versti senosios vakarų krikš
čioniškosios civilizacijos! ...

Tuo tarpu vyriausybėje vie
nintelės valstybės, kuri pajėgtų 
jam atsispirti, eina biauriausių 
šmeižtų kompanija... Be jokių 
įrodymų atsakomingi valdinin
kai vadinami šnipais, sabątaž- 
ninkais . . . Mes lietuviai tikrai 
nesugebame to kitaip pavadin
ti, kaip pradžia chaoso, nors 
amerikiečiai mokina mus,.kad 
tai būtinas demokratijos pažy
mys ... Siaurakakčiai senato- 
rėliai, vardan savo partijos rin
kimų, drabsto purvais, kelia 
aikštėn visą brudą, griaudami 
Amerikos politinę vienybę, ka
da sovietai tyliai dantis su
kandę selina prie seniai užsi
brėžto tikslo... Juk dar šiandie
ną NYT pranešė, kad vėl prie 
Kalifornijos pakrančių paste
bėtas povandeninis laivas. Jo 
ieškoti pasiųsti ne tik lėktuvai, 
bet ir vienas naikintuvas. 
Stimsonas, buvęs karo minis- 
teris, labai griežtai pasisakė 
prieš tokį biaurojimąsi šitokiu 
momentu. O Trumanas šian
dieną pasiguodė, jog tik Krem-

nemačiau nė vieno gerai apsi
rengusio žmogaus, nei vyro, 
nei moters". Kovo 28 d. numery 
Stevenso straipsnis užvardintas 
"Daugybė Mindszenty įvykių 
buvusiose Baltijos respubliko
se". Čia jis iškelia, kad Balti
jos valstybėse komunistai pir- 
miausieti išmėgino tuos kovos 
prieš religiją metodus, kuriuos 
vėliau pritaikė Vengrijoje ir ki
tose satelitinėse valstybėse. 
Pirmutinis sovietams atitekęs 
grynai katalikiškas kraštas bu
vo Lietuva. Čia jie ir darė savo 
pirmuosius bandymus. Pirmiau
siai sustabdė betkokius tų kraš
tų santykius su Šventu Sostu. 
Tuoj po to buvo pradėta varyti 
smarki ir sistematinga kova

nyčios tarnautojas. Tarp kitų 
kaltinamųjų, buvę du Kretin
gos pranciškonų vienuolyno vy
resnieji, kurie esą prisidėję prie 
teroristų grupės, suteikdami 
jiems 200.000 rublių įsigyti gink
lams. Taip pat Kaišiadorių vys
kupas buvęs apkaltintas, kaip 
akjyvus, teroristu grupės narys, 
kaip dalinęs' antisdvietinę litera
tūrą, iš sakyklos sakęs prieško- 
munistinių kalbų, savo namuo
se priglaudęs "teroristus" ir pri
ėmęs iš naujųjų sąmokslininkų 
karių ištikimybės priesąiką. 
Dokumente, be to, tvirtinama, 
kad dvasininkai teroristai esą 
asmeniškai atsakingi už "žudy
nes daugelio garbingų darbi- 

! ninku, vargšų kaimiečių, kolo
nistų, sovietų intelektualų, kar
tais su visomis jų šeimomis". 
Šalia "terorizmo", raportas kal-

* tina dvasiškius, kad jie sten- 
1 giasi katechizuoti žmones, o
ypač jaunimą. "Moralinis visų 
tų antisovietinių veiksmų atsa
kingumas priskiriamas Katali
kų bažnyčios hierarchijos vir
šūnėms, kurie neišduodu kal
tinamųjų. Iš to daroma išvada, 
kad "Romos Katalikų Bažny
čios vadai Lietuvoje yra palan
kūs antisovietiniam veikimui" - 
ir kad "seka Vatikano pėdomis,

prieš aukštąją dvasiškiją, ją 
kaltinant visokiausiais nusikal
timais ir valstybės išdavimu. Į 
Vilniuje 1947 metais paskelbtas j 
pranešimas kaltina Kai atikų 
bažnyčios narius Lietuvoje 
"bendradarbiavimu su slapto
mis kontrrevoliucinėmis orga
nizacijomis" ir aptaria šią pri
metamą veiklą, kaip "vieną 
gėdingiausių istorijoje katalikų 
akcijų Lietuvoje". Raporte pra
nešama, kad Telšių vyskupas 
Borisevičius buvęs teismo po

lius bus tokia situacija mūsų 
užsienio politikoje patenkintas. 
Achesonas, tačiau varo servo: 
jo didžiausias rūpestis dabar, 
pravesti minėtą paskolą Pietų 
Azijos kraštams, na ir pasiruoši 
po mėnesio įvykstančiai, trijų 
konferencijcri.

Jis vis daugieru įsisąmonina 
Amerikos politikos reformos rei
kalą — jeru čia kalbama net 
crpie tai, kad demokrertiškų idė
jų" eksportas, kitaip sakant 
amerikiečių "kilnus melas", 
turįs būti padidintas iki įmano-

(Nukelta į 3 psl.)

kuris visokiais būdetis skatina 
slaptųjų fašistų organizavimo 
darbą". Iš to yra aišku, — ra
šo Stevens, — kad ta taktika, 
kurią komunistai pemaudojo 
prieš Katalikų Bažnyčią Veng
rijoje, Čekoslovakijoje ir netru
kus panaudos Lenkijoje, pir- 
mierusieri buvo išmėginta Lietu
voje. Taip pat ir ten sistemertin- 
gas pastangas pažeminti ir su
kompromituoti aukštąją dvasiš
kiją masės akyse, buvo lydi
mos mėginimų laimėti žem.es- 
nėsės dvasiškijos simpatijas, 
kuri dažnai yra skelbiama lais
va nuo jų viršininkams prime
tamų nusikaltimų ir aprašoma, 
kaip "giliai pasipiktinusi reak
cinių dvasiškių veikimu". Taip 
pat ir Lietuvoje šių mėginimų 
tikslas buvo paskatinti proko
munistinį "Tautinės bažnyčios" 
sąjūdį. Toliau Stevens rašo, 
kad į vienintelę Maskvoje vei
kusią katalikų maldyklą, ligi 
tol aptarnaujamą prancūzo Tė
vo Tomo, buvęs sovietų atsiųs
tas lietuvis kunigas, kuris sa
ve prisistatęs kun. Adomovič 
vardu. Jokių kokio nors vysku
po raštų jis neturėjęs.
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Dorovingumo, atgailos, teisingumo
Kančios Sekmadienį įvykusių 

Atgailos pamaldų proga šv. 
Petro Bazilikoje Popiežius pasa
kė pamokslą. Jo Šventenybė 
pirmiausia pareiškė pasitenki
nimą tokiu nuoširdžiu ir gausiu 
atsiliepimu į jo atsišaukimą. Jis 
kalbėjo: "Iš tiesų šitoji pasau
linė Atgailos diena geriausiai 
atsako svarbiausiems mūsų vi
suomenės reikalavimams... 
Tikėjimo šviesos apšviestos 
akys negali nepastebėti to liūd
no reginio, kurį patiekia begriū-

griuvėsiais dėlto, kad jame vis 
labiau įsiviešpatauja dorovinis 
supuvimas". Šv Tėvas čia su
mini tą nuolatos kylantį priva
čių ir viešų nusikaltimų potvy
nį. Jis nurodo į ypač mūsų die
noms charakteringą nusikalti
mų sąmoningumą. Atsižvel
giant į dabarties žmonijos inte
lektualinį išsilavinimą, negali
ma prileisti, kad nusikaltimai 

. vyktų iš neužtenkamo pažinimo 
kūrinių santykio su Kūrėju. Ne
galima teisintis nežinojimu, ku
ris sumažintų kaltę. Nusikalti
mų banga imasi užlieti net ir 
tas sritis, kurios ligi šiol buvo 
nuo jos laisvos. Ji liejasi į kai
mus ir plėšia su savimi net kū
dikius. "Eilės begėdiškų ir nusi
kaltėliškų leidinių, — tęsė Šv. 
Tėvas, — gediiigiausiomis prie
monėmis suvedžioja ir klaidina, 
puoselėja ydas ir nusikaltimus. 
Nedorovingumo aukštinimas 
priėjo^igi to, kad skaudžiausias 
žaizdas ir žemiausias žmonijos 
silpnybes paverčia sau pelno 
įrankiu". Toliau Popiežius pasi
sakė prieš blogai suprastą hu
manizmą ir nekrikščionišką 
užuojautą, kuri stengiasi teore
tiškai pateisinti net žemiausią 
dorovinį smukimą. Tai yra vi
suomenės pažeidimas — kalbė
jo Šv. Tėvas —- toleruoti, pilie
čių nusikaltimus juos pateisi
nant humaniškumu ir pilietįne 
tolerancija, leisti visai aplinkai 
dar labiau kurstyti aistras, at
leisti visokius varžtus ..., suve- 
džiojančiomis spalvomis atvaiz
duoti moterystės ryšio suardo- 
mumą, maištą prieš viešąją 
tvarką, savižudybę ar kitų gy
vybių atėmimą. "Tik pagalvo
kite, — tęsė Pijus XII, — apie 
nesuskaitomus privatinius ir 
viešus, slaptus ir visiems re
gimus nusikaltimus, apie nuo
dėmes prieš Dievą ir prieš baž
nyčią; prieš save pačius tiek 
kūno tiek sielos reikaluose: 
preš artimą, ypač prieš paže
mintuosius ir negalinčius apsi
ginti; pagaliau apie nuodėmes 
prieš šeimą ir žmonių bendruo
menę. Pamėginkite apskaičiuo
ti jų svorį. Tų nusikaltimų, ku
rie įvykdomi iš lengvumo, ne
apgalvotai ir tų, kurie yra są
moningai išmąstomi ir šaltai 
atliekami; svorį tų, kurie nužu
do vieną gyvybę ir tų, kurie 
auga, tarsi, kokia grandinė ir 
tampa amžiais besitęsiančiais 
nusikaltimais, pamėginkite pa
sverti tautų naikinimo nusikal
timą. Skaidrioje tikėjimo švie
soje palyginkite šitą neišmatuo
jamą smukimo ir žemumo gily
bę su spindinčiu Dievo šventu
mu, su žmogaus tikslo kilnumu, 
su krikščioniškaisiais idealais, 
dėl kurių Išganytojas kentėjo 
ir mirę.

Paskui pasakykite, ar dar ga
li dieviškasis teisingumas pa
kęsti tokį savo paveikslo ir sa
vo planų iškraipymą, tokį sa
vųjų dovanų piktnaudojimą, to
kį savo valios niekinimą ir 
ypač tokį savo dieviškojo Sū
naus nekalto kraujo išjuokimą". 
Už tai šv. Tėvas ragino visus 
atgailos nusiteikimui ir dar
bams. Tai kaip tik būtų pirma
sis žingsnis veiksmingo žmoni
jos atnaujinimo kryptimi. Jis 
kalbėjo: "Visu savo širdęs karš
tumu mes kviečiame nuošir
džiai gailėtis už praeities nuo

Jo Šv. Pijaus XII pamokslas Kančios Sekmadienį

dėmes ir tvirtai ryžtis pasitai
syti". Popiežius ragino visus 
uoliai naudotis valančiuoju At
gailos Sakramentu ir mažinti 
laikinąsias, savo nusikalti 
mams priklausančias bausmes, 
įvairiais atsilyginimo darbais: 
"maldomis, išmaldomis, pasnin
kais, apsimarinimu__ Šituo
keliu siela grįžta į dangiškojo 
Tėvo glėbį, prisikelia pašven
čiamojoje malonėje ir sutvirtė
ja meilės tvarkoje... Mes 
trokštame didelio maištaujan
čiosios žmonijos grįžimo prie 
Dievo ir Bažnyčios įstatymų ... 
Nesibijokite, — kalbėjo Šv. Tė
vas, — tarsi, mūsų kvietimas 
į atgailą norėtų aptamsinti tyrą 
gyvenimo džiaugsmą. Priešin
gai, savęs atsižadėjimas yra 
tikro džiaugsmo nepakeičia
ma sąlyga .. . Mes ragina
me su šv. Povilu: "Džiaukitės 
Viešpatyje, dar kartą sakau, 
džiaukitės" (Phil. 4, 4)". Tolimes
nėje savo kalboje Pijus XII pa
lietė socialines dabarties prob
lemas. Jis kalbėjo: "Mes daž
nai kėlėme savo baisa štoko- V 
jančiųjų ir netikusių ekonomi
nių sąlygų prispaustųjų reikalu. 
Kalbėjome už tuos, kurie neturi 
net būtiniausių savo gyvenimo 
reikmenų. Mes reikalavome, 
kad pagaliau būtų imtasi veiks
mingo teisingumo. Tačiau ir pa
gal krikščioniškus dėsnius su
tvarkytoje visuomenėje, kur tur
tai būtų ir geriau padalinti, vi
suomet bus vietos atsižadėji
mui, stokojimui, kančiai. Tie 
dalykai yra neišvengiami _ čia 
žemėje, bet jie neša amžinų vai
sių. Ir stipriausias džiaugsmas, 
kokį gali širdis žemėje patirti 
ar kokio ji sugeba trokšti, visuo
met turi būti silpnesnis už bu
simosios tobulos laimės viltį...

Pakeiskime materialistinę pa
saulėžiūrą, kurioje svajojama 
šioje žemėje atsiekti gerbūvio 
viršūnių ir pamatysite, kad daž
nai teisingumo siekimas tam
pa aklu egoizmu ir pasiektas 
gerbūvis veda į žemų pasiten
kinimų medžiojimą. Visomis 
jėgomis ieškant žemiškųjų 
džiaugsmų ir stengiantis bet ku
riuo kaštu išvengti nemalonu
mų, gyvenimas tampa liūdnas 
ir beveik nepakeliamas, nes 
pakliūnama į mirtiną tuštumą. 
Ne ką kitą išreiškia ir nuola
tos vis gausėją pasikėsinimai 
prieš gyvybę ir jos Kūrėją. Tai 
kyla iš to, kad antikrikščioniš- 
ka pasaulėžiūra nori išvengti 
bet kokios kančios. Reikia mo
kėti pakelti gyvenimo uždėtą 
kryžių. Tai ir yra pirmoji kiek
vieno krikščionies atgaila; pir
moji šventėjimo ir pašventini
mo sąlyga ir priemonė. Su tuo 
paklusniu atsidavimu, kurį turi 
kiekvienas, kurs tiki teisingu- 
gu ir geru Dievu ir širdžių mo
kytoju ir vadovu Jėzumi Kris
tumi, drąsiai apkabinkite daž
nai labai kietą kasdieninį kry
žių. Nešant jį su Kristumi, naš
ta pasidaro lengva ... Laisvai 
ir su krikščionišku atsidavimu 
priimtos kančios grąžins puo
lusiai žmonijai krikščionišką iš
vaizdą ir sušvelnins Dievo tei
singumą ..." Šv. Tėvas baigė 
savo pamokslą kreipdamasis į 
Nukryžiuotąjį: "Viešpatie, gel
bėk mus, nes žūsime.., vietoj 
pelnytų bausmių rykščių, tenu
žengia begalinis Tavo gailes
tingumas ant atpirktosios žmo
nijos. Išnaikink neapykantą, 
uždėk meilę, galingu save dva 
sios dvelkimu išsklaidyk vieš
patavimo, naikinimo ir k^rų 
mintis ir siekimus. Suteik nuže
mintiems duonos, benamiams 
namus, bedarbiams darbo, tau
toms santaiką, pasauliui taiką, 
visiems amžinąją laimę, — 
baigė Šv. Tėvas.

Ta proga prisimintinos ir 
nors kaikurios popiežiaus min
tys skelbiant šį Atgailos sekma
dienį, pareikštos kovo 11 d. en

ciklikoje. Kovo 26 d. buvo pa
skelbta už krikščioniškų papro
čių atnaujinimą ir už tautų san
taiką viešos maldos diena.

Ten tarp kitko sakoma:
Šventųjų Metų maldos, sako 

Popiežius, skiriamos ne vien tik 
atpirkti savo kaltes, bet taip 
pat ir permaldauti už pasaulio 
nuodėmes ir išmelsti visuome-
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Jo Šventenybė Pijus XII

MELAS, TAIKA IR KARAS
(Atkelta iš 2 psl.)

miausio laipsnio. Trijų konfe
rencija Londone gegužės 8 d., 
bus konsiliumas prieš Berlyno 
demonstracijas (lygiai metai po 
to, kai oro liftas buvo "nu
spręstas" panaikinti); Azijos po
litika ir "totalinės politikos" 
prieš sovietus metmenys joje 
turėtų būti sumestos. Atrodo, 
kad iki to laiko dar viena labai 
reikšminga paskutinei "taikos" 
fazei problema iškilsianti... 
Jungtinių Tautų galutinio skili
mo. Nei Sovietai, nei amerikie
čiai, grynai prestižo sumetimais 
negalės nusileisti. Todėl jau 
planuojama švęsti "JT pakasy
nas", o su jomis pasaulį galu
tinai dailiai padalysime per pu
sę. Tiesa, Berlyno klausimas 
tą viską gali paskubinti. Berly
ne tų klausimų be galo daug.

gali viską apversti kojomis ... 
Gali būti, viena tų "atsitiktinų" 
priežasčių, kada amerikiečių 
dabar gatvių kovoms treniruo
jami kariai, o sovietų "istrebite
liai", seniai išsitreniravę mūsų 
krašte ir kitur, susikapos anks
čiau, negu visi planai numato... 
Churchillis su Reynaud, vieni 
žymiausių Europos politikų 
"meluoja kilniai", leisdami stip
rias injekcijų dozes vokiečių 
nacionalizmui, jokiu būdu ne
norinčiam pasilikti net ir lygiu 
su "išsigimusiais" prancūzais 
ir britais. Churchillis vienoje sa
vo paskutinių kalbų reikalavo 
respektuoti Vokietiją kaip sau 
lygią, nes kitaip sovietai, pasi
naudodami nesutarimu, tikrai 
"be didesnio pasipriešinimo už
ims visą kontinentą", bet... "ta- 

nės grįžimą prie Dievo. Nes tik 
tada galės gimti tikroji širdies 
ramybė, pilietinė santaika ir 
tautų gerbūvis. Tačiau nežiū
rint viso to, — tęsia Pijus XII, 
— netrūksta taip pat baimės ir 
nerimo priežasčių, kurios kelia 
liūdesio Jo tėviškai sielai. "Pir
miausiai, nors jau beveik visur 
pasibaigė karas, tačiau dar vis 
nesulaukiama taip trokštamos 

da, sovietų miestai, aerodromai, 
geležinkeliai ir naftos šaltiniai 
būtų greitai išimti iš Kremliaus 
kontrolės, o tuo pačiu ir visa jų 
milžiniška žmonių masė".

Ir nors gudrūs žmonės (o jų 
nemaža), tik ranka numoja į 
karo galimybę artimiausiu lai
ku, motyvuodami, kad nė vie
na pusė jo nenorinti, ši prob
lema dėlto nė kiek nemano su
mažėti ir kasdieną vis daugiau 
virpina žmonijos nervus. Ir mū
sų taip gerbtas p. Wilsonas pa
kartotų, jei gyvas,... "kada 
žmonių nervai sukyla, logišku
mui nelieka vietos"... Tas 
pats gen. Eisenhoveris, mielas, 
nuoširdus žmogus, kuris norėjo 
leisti sovietų kareiviams pasi
džiaugti berlynietėmis, kuris 
prieš porą mėnesių garantavo, 
jog karo artimu laiku tikrai ne
simato, ūmai nusprendė, jog 
karas kartais nėra blogiausia 
išvada. "Kada iš žmogaus ati
mami jo idealai, viltys, aspi
racijos, jo siela būna panie
kinta ir dvasia prislėgta, šių 
idealų išsaugojimas tada yra 
svarbiau kaip taikos išlaiky
mas". Be jų žmogus, nežmo
gus! — tvirtina didysis karve
dys, negirdėjęs SOS šauksmų 
iš anapus jo išvestos linijos... 
Ir Eisenhoveris nuostabiai iš
reiškė tai, ką kasdieną galvo
ja šimtai tūkstančių pabėgėlių. 
"Jau daug geriau karas, 
kad ir susinaikinime, kaip va
dinama "taika", su paniekini
mu visa to, kas yra žmogui taip 
brangu ir būtina". Jis netik drį
so pareikšti tokias mintis, bet 
užsispyrė, kad tučtuojau būtų 
susirūpinta gynybos schema, 
kurią jis pats buvo nubraižęs...

, taikos, taikos pastovios ir tvir
tos, kuri sėkmingai galėtų su
derinti daugybę vis augančių 
nesantaikos priežasčių. Dauge
lis tautų vis kartas nuo karto 
daro kliūčių. Bemažėjant pasiti
kėjimui, lenktyniuojama gink
luotis. Visų sielos yra kupinos 
baimės ir neaiškumo". Blogio 
šaknys glūdį tame, kad neretai 
tiesa pakeičiama melu ir melas 
naudojamas kaip ginčų priemo
nė. Nemaža kas religijai neski
riu jokios reikšmės ir jos visai 
nepaisą. Kitur ji šeimose ir vi
suomenėje tiesiog ginama, 
kaip senų prietarų liekana. 
Aukštinama privati ir vieša be

dievybė. O pasalinus Dievą 
ir Jo įstatymus dorovė netenka 
savo pagrindo. Spauda taip 
pat per daug dažnai vulgariau
siu būdu niekina religinį jaus
mą ir tuo pačiu metu platina 
gėdingiausią pasileidimą. Ji 
tuo būdu skatina ir traukia į 
nedorybes trapius vaikus ir pa
liktą sau pačiam jaunimą. Iš 
viso to plaukia neapskaičiuo
jami nuostoliai. Organizuoja
ma ir puoselėjama ištisos eilės 
prievartavimų, sąmyšių ir maiš
tų, kurie ruošia ūkio griuvimą 
ir neša bendram labui nepa
taisomus nuostolius.

Šv. Tėvas, paraginęs apmąs
tyti tautų valdytojus, kad taika 
yra išminties ir teisingumo pa
darinys, juos taip pat kviečia 
pergalvoti, kad jie turės atiduo
ti apyskaitą ne tik prieš istori
ją, bet ir prieš amžinojo Dievo 
teismą. "Tie, kurie pilnomis ran
komis, — tęsia Pijus XII, — 
barsto pavydo, nesantaikos ir 
nesugyvenimo sėklą, kurie slap 
tai ar viešai kursto mases ir 
šaukia jas į revoliuciją, kurie 
tuščiais pažadais apgaudinėja 
minias ir taip linkusias į nera-

Alaskos saugumas, 4 aviacijos 
grupės, na, ir visas dėmesys 
povandeninių laivų naikinimui.

Atlanto generalinis štabas, 
neoficialiai, padalino Haagos 
kariškus uždavinius. Amerika 
su savo 815 kiek pasenusiais 
B-29 ir skubiai perremontuoja- 
mais B-36 bombonšiais bandys 
surasti Sibiro gelmėse paslėptą 
Sovietų karo pramonę, aptvar
kys sovietų komunikaciją ir 
įdės porą atominių į patį Krem
lių. Taip. sakant strategiškai 
bombarduos; Britai su prancū
zais specializuosis "numušti" 
pirmyn einančius Stalino 70 to 
tankus ir biaurias "katiušas" — 
prietaisus šachmatų tvarka dės
tyti rakietas priešo teritorijpje. 
O Luksemburgas, Olandija ir 
panašios, kaip skelbia oficialus 
komunikatas, mušis su mongo
lais akis į akį. Reiktų tikėtis, 
kad, kai jų nebeliks, ateis didie
ji vakariečiai. Posėdžiauja da
bar ir Atlanto tautų ekonomi
nis komitetas, kuris nustatys 
kiek ko turi pristatyti ir sumo
kėti būsimam generaliniam su
sirėmimui.

Patys amerikiečiai, skaityda
mi apie aplink šliaužiojančius 
priešo laivus ir gausybę sabo- 
tažninkų jų ministerijose, kiek
vieną dieną vis daugiau ap
imami baimės, kaip iš gausy
bės rago ruošia apsigynimo 
planus. O sovietai "kilniai me
luoja", jog va, žiūrėkite, anie 
karui ruošiasi... Paskutinis 
įdomus pranešimas iš San Fran
cisco sako, kad vienas armijos 
pasekretorių, pareikalavęs, jog 
akyvaizdoja "kalkuliuotos rizi
kos" Amerikos "racionali stra
tegija" reikalauja, jog šio kraš-

mumus, turi taip pat suprasti, 

kalaujamas teisingumas, tarp 
visuomenės klasių pusiausvy
ros ir broliškos santaikos sau
gojimas, yra pasiekiamas ne 
jėga ir prievarta, bet teisės ke
liu. Bendra malda išmelstos 
Aukščiausios Šviesos vedini, te
gul visi įsitikina, kad vienas tik 
Dieviškasis Išganytojas tegali 
suderinti tokią daugybę baisių 
nesutarimų. Už tai su tikėjimu, 
meile ir viltimi siunčiame Jam 
savo maldas. Tepažvelgia Jis 
atlaidžiai į tiekos nelaimių sle
giamą žmoniją, plakamą to
kiais gąsdinimais ir tokia dau
gybe nesantaikos bangų. Jo 
šviesoje teišiyškėja blogųjų me
lai ir tebūna pažemintas įtūžęs- 
išdidžiųjų akiplėšiškumas. Tur
tingieji tebūna atvesti į teisin
gumą, didžiadvasiškumą ir mei
lę. Neturtėliai ir vargšai teima 
pavyzdį iš Nazareto šeimos, 
kuri pelnėsi duoną kasdieniniu 
darbu. Galop tie, kurie tvarko 
visuomenės reikalus tegul įsiti
kina, kad nėra tvirtesnio visuo
meninio pagrindo, kaip krikš
čioniškasis mokslas ir bažny
čios laisvės gerbimas".

t

Katalikų priespauda Lenkijoje
Po sausio 30 d. įvykusios len

kų vyskupų konferencijos, bu
vo paskelbtas Ganytojiškas 
laiškas tikintiesiems, kuris buvo 
skaitomas, kada ir kur buvo 
įmanoma. Šiame laiške ypač 
buvo iškelti kietieji bandymai, 
kuriuos patiria tie kunigai, ku- 

. rię nori likti ištikimi savo vys
kupams. Komunistai deda visas 
pastangas, kad išsiaugintų taip 
vadinamų "demokratiškų" ku
nigų. Tuo tikslu jie leidžiasi į 
tikrą medžioklę. Daugelis kuni
gų anksti rytą ištraukiami iš 
lovos ir visai neleidžiama laiky
ti Šv. Mišių. Dažnai kunigai su
imami tiesiog prie altoriaus be- 
atnašaujant Šv. Mišių Auką. 
Iš čia jie nugabenami į taip va
dinamus "demokratų" kunigų 
susirinkimus. Tie, kurie atsisa
ko dalyvauti ir kurie mėgina 
pasislėpti, užsitraukia sunkias 
sankcijas. Taip pat pasitaiko, 
kad nežiūrint tos prievartos su 
kokia jie buvo atgabenti į susi
rinkimą ir neatsižvelgiant į jo
kius protestus, jų vardai skel
biami spaudoje, kaip kunigų 
pritariančių vyriausybės politi
kai. Yra pradėta leisti laikrąš-

tis, pavadintas "Kunigų Bal
su", grynai komunistinės pa
kraipos. Šio laikraščio strcęps- 
niuose aštriausiai kritikuojama 
vyskupų darbai ir be galo gi
riamas "demokratiškasis" reži
mas. Laikraštis siuntinėjamas 
visiems kunigams net ir tokiu 
atveju, kad atsisakoma jį priim
ti. Jo tikslas yra aiškus: iššauk
ti kunigų tarpe norą atsimesti 
nuo Katalikų bažnyčios. Tačiau 
kaip Čekoslovakijoje, taip ir 
Lenkijoje šitos komunistų pa
stangos atsimuša į tvirtą kuni-

ir Romai.

Suimtas kun. Ziomkowski

Varšuvoje valdžia spaudžia 
likviduoti Marijos Sodalicijos 
centrą, vadovaujamą jėzuitų. 
Ryšy su tuo provincijos būsti
nėje buvo padaryta krata ir 
keletas jėzuitų suimta. Jų tarpe 
suimtas provincijolas Bulanda 
ir buvęs Vilniaus jėzuitas, gim
nazijų kapelionas teves VL 
Ziomkowski, religijų istorijos 
profesorius Varšuvos universi
tete.

vidavimas paskutinių kapitaliz- to pramonė būtų pasirengusi 
"staigiam ir eksplioziškam išsi
plėtimui" ... Amerikos laivy
nas tuo pačiu metu mokina sa
vanorius, kaip reikės elgtis pir
mos atakos metu, kada sovietų 
povandeniniai ir karo laivai, 
ginkluoti vairuojamomis rakie- 
tomis, atakuos 28 svarbiausius 
šio krašto uostus. O New York 
Times, balandžio 1 d„ vedamo
jo rašytojas iš nekantrumo ant 
vienos kojos šokinėja, kad, gir
di, mūsų kraškiai taip liurbiškai 
lėtai vykdo pasirengimus karui. 
Girdi, kad ir Atlanto pakto tau
tas išrikiavus, jos neturėsian
čios daugiau kaip 3.500.000 ka
rių, tuo tarpu sovietai vieni turį 
jau dabar daugiau kaip 175 di
vizijas su 4.000.000 vyrų! O kur 
dar satelitų bent 100 divizijų? 
Ir autorius abejoja ar apsimoka 
rizikuoti su tiek maža divizijų, 
vien tik dėl to, kad sovietai ne
manytų kad mes manom juos 
užpulti... Juk visvien sovietų 
propaganda ką kita šneka... 
O pagaliau, žinoma Stalino tak
tika. Jis siekia, kad iš Atlanto 
tautų tarpo būtų išimtos Vokie
tija, Italija, Prancūzija, Austri
ja— b© karo. Jis tam meistras! 
Jei jau Azija nurašoma į nuosto
lius, Pietų Amerika nesudarytų 
daug rūpesčio Maskvai. Situa
cija ten esanti panaši į tą, ko
kia buvo Rusijoje 1905 metais!
Stalinas dar pcts tikisi pra
vesti trijų etapų pasaulio sovie- 
tizavimą. Pirmoji — išlaisvini
mas" visų prispaustų tautų, lik-

cialinės tarptautinės bendruo
menės. Antrojoje fazėje—- išug
dymas socialinės ekonomijos ir 
vienos bendros tarptautinės 
kalbos — rusų; trečiojoje — vi
si nacionaliniai ginčai, nesuta
rimai, būtų išimti iš šio pasau
lio ir "taika bei ramybė" už
viešpatautų pasaulyje. Taip 
praėjusių metų pabaigoje 
"Pravdoje" perdavė Stalino 
nuomonę A. Azizyan, vienas iš 
tų "kilnių melagių". Bet... 
"kontrrevoliucinės" pajėgos, di
riguojamos, jei nekvailų galvų, 
susirikiuos, "susimuštravos", o 
kai jau pasirengs, tai jos jau 
mušis skaudžiai —tai bus ta 
pati "durnai politikuojanti" 
Amerika, kuri pati viena ap
ginklavo, aprengė ir apmundi- 
ravo milijonus karių — rezulta
tus, tačiau, Jaltoje, po stalu 
Kremliaus klastingas šuo nu
čiupęs nujojo... Ta Amerika, 
vienintelė, kaip ten bebūtų, mū
sų visų viltis, vėl rikiuojasi. 
Štai toks Korėjos parlamento 
pirmininkas po atsilankymo 
pas Amerikos įtakingus parei
gūnus, išsiplepėjo kaip mažas: 
jog Kinijos "demokratiška val
džia" "before long" grįš į savo 
žemę... O mes imkim ir tikė- 

sios jūros pakraščių gyvento
jai, bet ir Gintaro marių baltie-
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Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Lietuvaitė sudomino JAV

Ministerio Balučio mestą šūkį 
"Būkim visi Lietuvos ambasa
doriais" gražiai suprato Laima 
Leonaitytė, rašydama savo 
rašto darbą progimnazijoje 
Hartforde, Conn. Šio miesto 
trys laikraščiai įsidėjo straips
nius apie 16-metę tremtinę Miss 
Leonaitis, dabar gyvenančią 
53 Capitol Ave., kuri parašė 
laišką senatoriui Benton (D) per 
rašomąjį darbą mokykloje. Te
ma buvo "Ką aš daryčiau ta
pusi senatoriumi?" Ji pirmiau
sia pažymėjo, kad ji visai ne
norinti kelionės į Vašingtoną, 
kaip prizo už geriausiai parašy-

berto, Respighi ir Richardo 
Stausso dainas. Lietuviai ją 
pažįsta iš Kauno muzikinio gy
venimo, kaip pasižymėjusią 
operos dainininkę. Po pertrau
kos sekė čello - pianisto duetas. 
Italas violenčelistas Livio Man- 
nucci, akomponuojant Aldonai 
Kepalaitei išpildė K V. Banai
čio "Sonata Rapsodica" para
šytą H-moll, antrąją dalį "Ada
gio", pavadintą "Prie ežerėlio". 
Kūrinys įkandamas tik aukštai 
•stcMntiems profesionalams ir 
tai su kruopščiu pasirengimu, 
šiuo kartu nepadarė didesnio 
įspūdžio. Tačiau taip dažnai 
grojamas per Vienos ir Muen- 
cheno radiofonus, bei išpildo
mas vokiečių koncertuose, šis 
gilus veikalas su laiku bus su-

vynėje, Marijos Šventovėse" vi
si klausytojai pusvalandžiui 
buvo nukelti į Aušros Vartus, 
Šiluvą, Pažaislį. Žemaičių Kal
variją. Akademijos centre bu
vo išsami kun. Rubšio paskaita 
apie Švč. Marijos Širdies gar
binimą.

VOKIETIJA

LRaud. Kryžius

LRK Vokietijoje pertvarko
mas ta prasme, kad daugiau 
laisvės teikiama zonų įgalioti
niams — JAV zonoje Rugieniui 
Muenchene, Britų z. — Boty- 
riui ir Prancūzų z. — Garlaus- 
kui. Centras lieka Reutlinge- 
ne, bet jis bespręs tik principi 
nius reikalus.

Uždaro mokyklas

KANADOS DIRBANTIEJI SKAIČIAIS

Pagal Kanados statistikos biuro žinias 1949 m. Kanados dir
bantieji (virš 14 m. amž.) taip atrodė:

Kovo mėn. Birželio Rugp. Spalio 
Žemės ūkyje dirbo iš viso 956.000 1.123.000 1.235.000 1.048.000
Žemės ūkio vedėjų - sav. 655.000 667.000 693.000 671.000
Apmokamų darbininkų 94.000 154.000 201.000 126.000
Neapmokam. šeimos darb. 207.000 302.000 341.000 251.000

Kaip matome, didžiausias dirbančiųjų skaičius žemės ūkyje 
yra birželio — rugpjūčio mėn. K aip statistiniai duomenys rodo, 
beveik kasmet, žemės ūkis atleidžia virš 50% darbininkų iš dar
bo žiemos mėnesiais. Sausio mėn. 1950 m. iš ūkių - formų atvyko 
į miestus apie 150.000 darbininkų, kurių dalis gavo darbo, kita 
— įsijungė į bedarbių eiles. Šis reiškinys yra nuolatinis Ameri
kos kraštuose. Dalis net ūkių savininkų uždaro savo biznį ir 
atvyksta į miestus žiemavoti.

Ne žemės ūkyje — pramonėje ir kt. dirbo:
Kovo mėn. Birželio Rugp. Spalio 

3.732.000 3.895.000 3.920.000 4.005.000 
Apmokamų darbininkų 3.185.000 3.342.000 3.374.000 3.454.000
Darbdavių 141.000 151.000 158.000 159.000
Tarnautojų savų 349.000 352.000 333.000 337.000
Neapmok, šeimos narių 57.000 50.000 55.000 55.000

Pramonėje ir prekyboje, kaip matome, tarp dirbančiųjų skai
čiaus didelio svyravimo nėra metų laikuose. Tik mažas % padi-

tą rašinį, bet ji norinti rasti tie
są ir apie ją papasakoti žmo
nėms. "Ji praradusi karo metu 
tėvą, tėvynę, namus. Prieš pa
bėgant ji turėjusi lankyti ko
munistų mokyklą; Stalinas bu
vęs garbinamas vietoje Dievo; 
ji turėjusi neapkęsti visų, kurie 
nepritarė Rusijos politikai; ji tu
rėjusi išduoti šeimos pokalbius
ir sekti savo draugus. Baigda
ma rašinį, ji atsiprašiusi "Al
ready yuo will think what an 
odd, silly girl I am".

Senatorius netruko jai atsa
kyti. "... Jūsų laiškas yra vie
nas iš pačių įdomiausių, ku
riuos aš esu gavęs per savo se- 
natoriavimo laiką..." "Mes ne
turime čia dviejų klasių siste
mos, kaip Jūs rašote apie Rusi
ją — "vadai ir jų policija ir 
bendroji klasė". Senatorius pri
dūrė, kad didžiaisiais klausi
mais ir sprendimais mes turi
me tik vieną klasę. Ir man at
rodo, kad pagyvenusi čia il
giau, Jūs sutiksite, kad Ameri
kos politiniai vadai Kongrese 
išreiškia tautos norus, tokiu 
mastu, kokio Jūs dar dabar ne
galite įsivaizduoti"...

Tai yra tipiškas amerikiečio 
atsakymas, kai jam tremtinys 
su ašaromis t pasakoja jog plė
šikai pagrobė mano namus, iš
varydami mane iš jų... Tada 
jis jums pareiškia savo geriau
sius komplimentus; tesuprasda
mas tik vieną, būtent, kad jus' 
turite būti laiminga ir dėkinga 
atsiradusi šioje šalyje. Todėl 
"būti savo šalies ambasado
riais" šiame kontinente yra sun
kus uždavinys; tarp žmonių, ku
rie daugumoje atvažiavo čia

prastas ir kitų tautų. Aldona 
Kepalaitė, neseniai baigusi Mo- 
zarto konservatorijos pianino 
klasę Muenchene, savą akom- 
poniavimo dalį ir violenčelistas 
savąją partiją išvežė pusėtinai. 
Koncertą užbaigė pats Bacevi
čius, paskambinęs Liszto "Ta
rantella" ir Debussy du trum
pus kūrinius..-

Publikoje matėsi šiek tiek se
nosios ir naujosios Amerikos 
lietuvių inteligentijos. Su aplo
dismentais buvo pasveikintas 
pats kompozitorius K. V. Banai
tis, šiuo metu gyvenąs Brook- 
lyne, kurio neseniai pasirodė

Neustadte veikusi trijų tauty
bių gimnazija kovo 25 d. bai
gė metus ir iš viso savo gyve
nimą. Anglų okupacinės val
džios įsakymu gimnazija dau
giau jau nebeveiks, jos vietoje 
įkuriama vokiečių gimnazija, į 
kurią savo vaikus leisti ragina
mi ir tremtiniai tėvai. Taip pat 
uždaromos ir paverčiamos vo
kiškomis mokyklomis ir pra
džios mokyklos. Ir jos perduo
damos vokiečiams.

Mažalietuvių suvažiavimas

deja dirbančiųjų žiemos mėnesiais.
Kovo mėn. Birželio Rugp. Spalio 

Nedirbančiųjų buvo 4.371.000 4.180.000 4.090.000 4.410.000 
Negalinčių dirbti . 268.000 256.000 270.000 282.000
Pasiliekančių namuose 
Lankančių mokyklas 
Pensinink. ir kt šelpiam. 
Kitokių

Išviso dirbančiųjų buvo 5.200.000.

3.081.000 2988.000 3.045.000 3.133.000
652.000 586.000 5.000 625.000
364.000 342.000 765.000 365.000

41.000 43.000 45.000 46.000

“La Libertė”
Šveicarijos dienraštis "La Li

berte" kovo 15 d. talpina 
straipsnį, užvardintą "Dovydo 
kova prieš Galijotą". Straipsny
je pirmiausiai pabrėžiama, kad 
Sovietų Politbiuras tęsia caro 
Petro Didžiojo politiką ir už tai 
siekia Baltijos valstybes netik 
susovietinti, bet ir visiškai suru
sinti. Toliau primenama pirmo
ji Baltijos kraštų okupacija ir 
tada rusų vykdytas teroras. Tas 
teroras dar padidėjęs, kai 1944 
metais antru kartu rusai įžengę 
į šias valstybes. Jie tada atvy
ko su aiškiu uždaviniu: "Baltų 
problema turi būti kuo grei
čiausiai taip išspręsta, kad bū
tų užtikrinta Sovietų viešpata
vimas Baltijos jūroje, kuri yra 
išeities taškas į vakarus". Čia 
rusai daug pasinaudojo pirmai
siais pokario metais, keri vaka
rų sąjungininkai stengėsi puo
selėti komunistams draugišką 
nuotetiką. Tada jie netik visiš
kai paėmė į savo raukas Balti
jos kraštus, bet taip pat prisi-

45.000 vyrų.

Toks tokį
Kariuomenėje buvo apie

pažino
J.Krk.

Kovo 16-19 d. Schwaebisch 
Gmuend įvyko Mažosios Lie- 

bpaudoje Ks. Strumskio išleistos; tuvos Tarybos skyrių atstovų 
"Liaudies dainos" ir "Aš šią suvažiavimas.
naktį” kūriniai. Almus.

Naujas Britanijos
ITALIJA

Šv. Karimeio kolegija

Kovo 25 d. Marijos Apreiški
mo šventėje Lietuvių Šv. Kazi- 
tniero kolegija Romoje iškil
mingai pasiaukojo Švč. Merge
lės Marijos Širdžiai. Ta proga 
kolegijos rektorius kun. Dr. Tu- 
laba celebravo iškilmingas Šv. 
Mišias ir pašventino jo paties 
kolegijai dovanotą Marijos sta
tulą. Kolegijos dvasįos tėvas sa
vo pamoksle pabrėžė šio akto 
reikšmę ir svarbą. 10.30 vai. 
kolegijos salėje įvyko Marijos 
garbei akademija. Joje dalyva-
vo J.E. vysk. Pranciškus Būčys, 
Lietuvos atstovybės prie Šven
to Sosto atache Stasys Lozo
raitis jr., prof. Zenonas Ivinskis 
ir būrys Romos lietuvių. Kole
gijos choras pagiedojo keletą 
giesmių, trumpu montažu "Te

ieškoti gerbūvio.
Senatoriaus atsakyme todėl 

nėra pažado, kad šis kraštas ir 
jo tauta tau laiduos tėvynės 
laisvę ar panašiai... Demo
kratas Bentonas baigdamas pa
stebi "Aš žinau pakankamai 
daug apie Rusiją dar iš mano 
tarnybos laikų Užsienių reikalų 
ministerijoje. Todėl randu, kad 
Jūsų laiškas yra labai protin
gai parašytas, su nepaprastu 
dalykų supratimu".

Laima Leonaitytė, nežiūrint, 
kad vos prieš metus atvyko į 
šį kraštą, šiemet pirmoji baigia 
High School ir tikisi gauti sti
pendiją muzikai. Jau dabar ji 
yra pažengusi ir daug žadan
ti pianistė. Almus.

Vienas Bacevičiaus 
koncertų...

V. Bacevičiaus muzikinio klu
bo paskutinysis koncertas įvy
ko kovo 30 d. New Yorke, Man- 
hattene 77 gatvėje.

Koncertą pradėjo visai dar 
jauna dainininkė Ruth Koslofs- 
ky — mezzo sopranas. Ji išpil
dė Rogers — "The time for ma
king songs", Bizett — "Ouvre 
ton coeur" ir ariją "Amour viens 
aider" iš "Samsonas ir Dcdila" 
operos. Labai mielą Įspūdį pa
liko jaunutė Margaret Pelissero, 
koloratūrinis sopranas, lengvai 
išpildžiusi Mozarto "Aleliuja", 
Ware "The Fountain" ir garsią
ją G. Curci ariją iš "Sevilijos 
Kirpėjo". Lietuviškai gražiai kal
banti, S. Volani išpildė Schu

komisaras Vokietijoje

Dabartinis D. Britanijos aukšt. 
komisaras Vokietijoje Brian Ro
bertson yra paskirtas britų sau
sumos pajėgų artimuose Ry
tuose vadu, o jo vieton nuo bir
želio mėn. skiriamas Sir Ivone 
Kirpatrick, užsienių reik, minis
terijos viceministeris Vokietijos 
skyriaus šefas.

Emigracinės komisijos 
bengia darbą

Nors tremtinių skaičius IRO 
stovyklose ir už jų ribų dar di
delis, bet jų didelė dalis jau ne-
besudaro masinančios darbo jė
gos, tad daugumos valstybių 
emigracinės komisijos Vokieti
joje ruošiasi savo darbą baigti. 
JAV zonoje Kanados komisija 
darbą jau baigė, o Australijos 
komisija baigs birželio 30 d.

PR. KOZULIS

SUDAUŽYTA TAURĖ
(Tęsinys iš praeito nr.)

— Tikrai, gal ten kas mirė, ko aš taip skubu... — susi
mąsčiau tarpdury, bet atgal jau nebegrįžau.

Kalėdų rytas išaušo, man snaudžiant šaltame vagone. Ne
atsimenu kurioj stoty į kupė įvirto girtas kareivis. Keldamas 
savo kuprinę aukštyn, užlipo savo geležiniu batu ant mano 
rankos. Daivutės žiedas buvo susiplojęs ir įsispaudęs į mėsą, 
o raudonos akutės nebebuvo.

"Aš būsiu laiminga, kol ta raudona akutė spindės ant tavo 
rankos. Tai yra mano širdis ir kraujas", — suskambėjo ausyse 
aną vasarą ištarti Daivutės žodžiai. Pirmą kartą širdy pajutau 
keistą nerimą, kurio lig šiol nebuvau pažinęs. Tai buvo baimė 
ir šiurpas ir dar, lyg kažkokios tamsios jėgos, prisilietimas prie 
nuogo kūno. Panašus jausmas mane apimdavo vakare, artė
jant juodam audros debesiui, kuris neišvengiamai šliauždavo 
artyn ir grūmodamas sustodavo virš galvos.

Temstant pasiekiau Febo sodybą. Tai buvo tikras dvaras. 
Pro visus langus tryško stipri šviesa. Aš supratau, kad pas 
Febą šaunus balius — gerai kad atvažiavau.

— Jūsų visi laukiam, jau mes seniai iš bažnyčios, — prie
angy pasitiko mane nematyta, panašių bruožų į Febą, mer
gaitė.

"Prie ko čia ta bažnyčia?" — dingtelėjo man mintis, bet 
klausti nedrįsau. Kai aš apsitvarkiau, ji vedė mane Į didelį 
salioną, kur už ilgo stalo sėdėjo svečiai, skambėjo lėkštės ir 
taurės. Gale stalo pamačiau nušvitusį Febą, o šalia jo bal
tuose vestuvių rūbuose sėdėjo mano Daivutė. Aš krūptelėjau ir 
sustojau ant slenksčio. Į galvą ūžtelėjo šilta banga. Tai buvo 
Febo pokštas — jis pakvietė mane Į savo vestuves...

— Jūsų vieta šalia jaunosios, — lyg iš sapno pažadino 
mane ta pati mergaitė.

— Taip, taip, žinau — šalia jaunosios, — rimtai patvirti
nau jos žodžius ir, eidamas pro miglotas girtų svečių akis, visai

Maskvos patriarchas no
ri skųsti Jugoslaviją dėl 
religijos persekiojimo.

Iš laikraščių.
Šlykštu sekti bolševikinę pro

pagandą. Propaganda ir tikro
vė eina skirtingais keliais. Gru
bus despotizmas slepiasi po de
mokratijos kauke, nuogas im
perializmas dangstosi laisvu 
apsisprendimu, beatodcririnis
militarizmds vaizduoja taikos 
balandį su palmes šakele ir pri
einama prie tragikomedijos — 
užkietėjęs "bezbožnikas" — 
ateistas dedasi religijos gynėju. 
Bolševikinis metodas — "Pats 
muša, pats rėkia". Nesvarbu, 
kad aš taip darau, bet kitas te
nedrįsta daryti.

Visi žinome, kad bolševizmo 
dogmos yra paremtos materia
lizmu.#-; "Religijc? — nuodai", 
dažnai jų vartojamas šūkis. Ru
sijos ir jos satelitų dvasiškija 
yra išžudyta, kalinama arba 
ištremta. Bažnyčios paverstos
muziejais, kino teatrais, klubais, 
sandėliais, arklidėmis. Neseni 
įvykiai nuskambėjo dėl Veng- 
*ijos, Čekijos ir Lenkijos tikin
čiųjų būklės. Juk ir iš Lietuvoje 
likusių 5 vyskupų nei vieno 
nebeliko. Religijos persekioji

mas yra vienas iš bolševikinių 
postulatų. Ji siekiama išrauti 
ne tik literatūros, paskaitų pro
pagandos, auklėjimo keliu,''bet 
kankinimu, persekiojimu, trėmi-- 
mu. Per 32 metus bolševikams 
betgi dar nepavyko religijos 
"suvirškinti". Nepagelbėjo nei 
Lenino — Stalino kultas. Žmo
gaus prigimties nepalauši, 
kaip gamtos dėsnių nepakeisi.
Tuščios pastangos, nors mili
jonai tikinčiųjų žuvo, bet jų ei
lės nemažėja.

Vaidinama komedija su pat
riarchu, kuris savo "pamoks
luose" nesyk! jau Staliną su
dievino, priėjo prie absurdų, 
Patriarchas skundžiasi, kad re
ligija persekiojama Jugoslavi
joje! Atsirado religijos užtarė
jas Maskvoje! Juokas veržiasi 
pro ašaras, kaip toj pasakoj, 
kada velnias sumanė bažnyčią 
statyti. Tai ir yra klaikioji Mas
kvos propaganda trumpare
giams gaudyti. Kas matė bol-
ševikinį gyvenimą nors .2 mė
nesius, lieka užkietėjusiu anti- 
bolševiku, bolševikų koliojamu 
"fašistu". Tai vyksta atomo 
amžiuje, kada žmogus skver
biasi į pačias didžiąsias gam
tos paslaptis. R.

Naujos deportacijos

Kovo 24 d. Madrido radijas 
per lenkišką savo programą pa
skelbė, kad pagal jo naujai 
gautas žinias šiuo metu Lietu
voje vyksta naujos depprtaci- 

| jos. Dcrugiausia esą vežami vy
rai.

Daugumas bažnyčių 
uždaryta

Kauno jėzuitų bažnyčioje su
krauti deportuotųjų baldai, Vy
tauto — grūdų setndėlis. Stu
dentės ir gimnazistės, nupie
šusios skelbimą, kad Marijonų 
bažnytėlė uždaryta, buvo nu- 
berustos 6 metus į Rusiją. Vei
kiančios bažnyčios atidaros tik 
rytais keliom valandom. Įeinant 
reikia bilieto kaip į . kiną. Kaš
tuoja 7 rubliai.

Rusų laivyno manevrai

Rusų laivynas dabar jaučia
si pilnas Baltijos jūros šeimi
ninkas. Jo bazėmis nusėtos yra 
visos pakrantės nuo Stettino iki 
Kronštato ir naujųjų bazių Suo
mijoje. Kaip žinoma, povande
ninių laivų bazė yra Klaipė
da. Didžiąją savaitę Sovietų 
laivynas Baltijos jūroje atliko 
manevrus.

apie Lietuvą
gamino visą eilę taip vadinamų 
satelitinių valstybių. Baltijos 
kraštuose — rašo "La Liberte" 
— sovietai vykdo sistematišką 
naikinimą. Tai puikiai pavaiz
duoja 6 didelės Lietuvos gyven
tojų deportacijos: 1945 m. rug
sėjo mėnesy, 1946 m. vasario 
16-tą, 1947 m. gruodžio 14-tą, 
1948 gegužio 22-tą, 1949 kovo 
24-27 ir 1949 birželio mėnesį. To
kiu būdu buvo išgabenta 320 
tūkstančių asmenų. Prie jų dar 
reikia pridėti išvežtų į rytus 160 
tūkstančių politinių kalinių. Be 
to, nežiūrint į šias masines de
portacijas, kiekvieną mėnesį 
Lietuvoje suimama apie 3.500 
asmenų. Jei prie šių aukų dar 
pridedama nacių nukankintieji, 
tai gaunama, kad nuo 1939 m. 
yra sunaikinta apie 700 tūks
tančių t.y. 23% Lietuvos gyven
tojų. Tas pat vyksta Latvijoje 
ir Estijoje. Vietoj išvežtųjų vietos 
gyventojų atgabenama rusai ir 
azijatai. Toliau dienraštis mini 
religijos persekiojimus. Pavyz
džiu ir čia eina Lietuvos Kata
likų bažnyčia, kurioj tėrą likęs 
tik vienas vyskupas ir kurioj 
uždaryta 60% visų maldyklų. 
Kaune 90-čiai tūkstančių kata
likų tesanti tik viena maldyk
la su vienu kunigu. Visuose 
trijuose kraštuose skubiai vyk
doma ūkio kolektyvizacija. Es
tijoje per. 1949 metų Kalėdas 
jau buvę 80% gyventojų suva
ryta į kolchozus. Toliau kalba
ma apie Baltijos kraštų rezis
tenciją. Estijoje kovoja "Geleži
nis Vilkas", Latvijoje "Plieninė 
Šluota" ir Lietuvoje "Ghjos Bro
liai". Jų kova yra nelygi. Ta
čiau jų viltys negęsta. Dienraš
tis cituoja vieno iš jų vadų žo
džius: "Mes kovosime už savo 
tėvynę ligi galo. Po trijų metų 
mūsų trys milijonai kovos prieš 
200 milijonų okupantų, apgink
luotų modemiškiausiais gink
lais. Bet mes laimėsime!". Pa
baigoje dienraštis sumini Balti
jos kraštų istoriją ir jų dvasinį 
ryšį su vakarais. Smerkiama 
vakarų pasaulio tyla, kurie pa
taikaudami komunistams tylo
mis nuleidžia šių trijų heroiškų 
kraštų naikinimą. "Ar neatsi
tiks ir pas mus kada nors tai, 
kas ten dabar vyksta? ... Nie
kas nepagalvoja apie tuos, ku
riems belikę mirti ir tai be pa
lydinčios maldos ,.— baigia 
savo straipsnį dienraštis.

atgavau lygsvarą ir nurimau, nes, kai viskas pralaimėta, žmo
gus vėl būna ramus.

Daivutė buvo grakšti, kaip gulbė, baltuose šilko rūbuose, 
bet veide įžiūrėjau tokį sielvartą, kokio dar nesu matęs nė pas 
vieną žmogų. Juoda, stora kasa per dešinį petį ir krūtinę buvo 
nudribusi ant stalo ir, jai alsuojant, nejučiom įsimerkdavo į dide
lę vyno taurę.

"Reikia gert — juk negražu taip žiūrėt į žmogų", —pagal
vojau ir pagriebiau tą taurę.

— Už tavo laimę, Daivutė.
Ji paėmė mano taurę ir pakėlė. Ant jos rankos suspindėjo 

jungtuvių žiedas, o ant mano mažojo pirštelio suplotas ir be 
raudonosios akutės — jos dovanotas. Atsimenu, kaip šian
dien: pirmą kartą nuo to laiko, kai palikau ją Vilniuje, susitiko 
mūsų akys. Mūsų rankos sudrebėjo, abi taurės suskambėjo 
ir sudužo. Baliaus ūžesys nutilo. Tą momentą visi aiškiai pajuto 
ir suprato, kad tikrasai jaunasis buvau aš. Suprato ir Febas. 
Tyla truko sekundę, o gal ilgiau, man atrodė, kad ji niekados 
nesibaigs. Ant Daivutės krūtinės buvo užtiškęs didelis lašas 
raudono vyno. Atrodė, kad kraujas sunkiasi iš jos širdies.

— Taip, tai didelė mano klaida, bet jau vėlu, — nuleidęs 
galvą, tyliai pasakė mums Febas. Apie kokią klaidą jis gal
vojo, aš nesupratau, bet žinau, kad jis kalbėjo tiesą. Daivutė 
parimo ant rankų gale stalo ir nejudėjo, lyg sustingusi, o vynas 
ir degtinė vėl liejosi toliau.

Prasidėjo šokiai. Vieni pakilo ir nuėjo į kitą salę, kiti pasi
liko prie stalų. Febo linksmi draugai pagriebė jį į savo tarpą, 
siūlydami prisiminti studentų dienas. Daivutė sulaikė jį už 
rankos sakydama:

— Jeigu tu mane tikrai myli, nebegerk — pasilik šį vakarą 
su manim. — Jos veide buvo tokia maldaujanti išraiška, lyg 
tai būtų jos vienintelis išgelbėjimas.

— Brangioji, nejau tu man neleisi paskutinį kartą pasilinks
minti su draugais; juk mes visvien paliksim drauge amžinai, — 
ir smagiai susijuokė. Kam jis dar juokias aš nesuvokiau, tik 
tas juokas man atrodė toks baisus, kad aš supratau jog Dai
vutė žuvusi.

— Gerai. Eik... — tyliai jam atsakė Daivutė, balto nuometo 
kampu užsidengė akis ir nuėjo.

Puota smagėjo: gėrė svečiai, gėrė Febas, neatsilikau ir aš,

nors tas linksmybės paveikslas buvo man biaurus kaip niekad. 
Svaigo mano gailva ir norėjau greičiau pranykti, nieko nematyti 
ir nieko nežinoti, kas buvo ir kas bus. Pradėjau šnekėti nesą
mones:

— Jeigu aš būsiu išmintingas, tai šiandien būtinai išsikraus- 
tysiu iš galvos, o jei esu didelis kvailys — man tėra vienas ke
lias: vėl pakilt į šviesaus proto aukštybes, — aiškinau rimtam 
ponui, kurio plika galva spindėjo, kaip lempa. Jis tik linksėjo 
galva pritardamas:

— Žinoma, suprantama — jūs esate jaunas; ateitis dar 
priešaky, jūs galite iškilti iki ministerio.

"Kam jis man siūlo ministeriją?" — pagalvojau sau. — "Ma
tyt pas jį irgi didelio proto pertekliaus nesama". Aš norėjau 
išsikalbėti su žmogumi, kuris viską ne tik suprastų, bet ir išgy
ventų šių vestuvių šaltį.

Mergaitė, kuri mane sutiko įeinantį į šiuos namus, pakvietė 
šokti. Tai buvo Febo sesuo. Aš šokau tylėdamas, nes neži
nojau, kaip ją prakalbinti — ji buvo man svetima.

— Kčrip jums patinka jaunamartė? — paklausė ji. Tai buvo 
ne Daivutė, bet naujas žmogus ir aš tikrai nesusigriebiau ką 
jai atsakyti.

— Nepatinka, nes ji jaunamartė...
— Kaip tai suprasti? — į mane žiūrėjo nustebusios melsvos 

akys, o aš buvau pripratęs prie tamsių Daivutės akių. "Ko ji 
dabar prie manęs kimba", — pagalvojau ir dar daugiau sumi
šęs atsakiau:

— Jeigu jūs būtumėt tokia išmintinga, kaip Daivutė, puikiai 
galėtumėt suprasti, kad nelaimingiausias žmogus yra nuotaka, 
kuri jau pirmąją naktį svetimuose namuose lieka vienui viena. 
Jūs visos moterys krintate bedugnėn, kaip žvaigždės naktį; bet 
jeigu nekristumėt, jūs nebūtumėt žavingosios žvaigždės, ir jūsų 
niekas nemylėtų. — Žinoma, ji irgi nieko nesuprato, ką aš tauš
kiau ir manęs daugiau nebetardė. Paskui išėjau į kiemą prasi
blaivyti, nes galva buvo sunki ir vos laikėsi ant pečių. Man 
atrodė, kad ištisi žvaigždynai krenta žemėn ir kiekviena žvaigž
dė skaudžiai stukteli mano viršugalvin.

— Taip, žinoma, visai tikslu, kad jos krinta Į tamsią naktį 
ir užgęsta, bet kam jos krisdamos taip vilioja žmogų pulti drauge. 
Tai ne tvarka, bet — prakeikimas! — šūktelėjau vidury svetimo 
kiemo. Staiga mano veidą palietė drungnas, gaivinantis vasaros
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VANDENS MALŪNĖLIAI

Pro žaizdotą žemės plutą trykšta 
saulėn krykšdamas pavasario vanduo. 
Linksi vėjuj drėgnos karklo rykštės. 
Atsispindi mėlynas dangus vaikų veiduos.

Sukitės linksmai, apsvaigę malūnėliai, 
ir taškykit į akis man mirgančius purslus! 
Gal pabudinsi! many jūs vaiko širdį vėlięti, 
ir ji plaks greičiau užu sakuotus sparnelius!

ATLEISK JIEMS, VIEŠPATIE

SUJAUDINTAS aš išvedžiau tave į dūžtančiom viltim išgrįstą aikštę, 
Kad tu, skeveldras jų prispaudęs prie sausai išdegintų akių, 
Suprastumei — tai mes beprasmiškai mums svetimam pasauly vaikštom 
Ir mums numirusius prasmingoj kovoje apverkti taip sunku.

Mes tiktai krintame, kaip pašauti medėjo šautuvo neramūs paukščiai. 
Užgaudami praeinančius pro mus jiem nesuprantamu riksmu.
Nes jiem šita būtis, akinančioj šviesoj brangakmenių ir aukso, 
Tikresnė nei mirtis dėl gimtos žemės ir sukaustytų žmonių...

Jiem laisvės nerimą geriau užkalt į vieną didelį ir tamsų karstą, 
Užmiršus tėviškės laukus, išsižadėti savo kraujo ir savęs
Ir nebejaučiant žmogiškos kančios (kai kūdikystės meilė išsibarsto) 
Iškėlus blogio vėliavą į savo brolio eit laidotuves...

Sujaudintas aš išvedžiau tave į dūžtančiom viltim išgrįstą aikštę, 
Kad tu, skeveldras jų prispaudęs prie sausai išdegintų akių, 
Matytumei pro jas kaip giminingo mudviem kraujo žmonės vaikšto 
Prakeikdami visus, nebenorėjusius prarast gimtų namų...

RAMINA auksas jus. 
Tos ašaros ir skurdas. 
Aš noriu taip nedaug: 
Gūdžiu tamsos ir nerimo metu.

Ir spindesys brangakmenių paguodžia. 
Skeveldros vargo ir skriaudų, 
suprantančios širdies ir gero žodžio

Aš nežinau, kas jūsų kraują apmaudu nykiu sudrumsčia, 
Ko akyse liepsnoja tūkstančiai tamsių žaibų.
Nebežinau. Juk aš ant vieškelio mažytis žemės grumstas, 
Juk aš kasdien be atvangos trupu...

Pro Europa

"Pro Europa" mėnesinis orga
nas Tarptautinių Pabėgėlių In
telektualų Sąjungos, kuriai va
dovauja ukrainiečių veikėjas 
Andrius Kiška, jau išėjo. Nr. 1, 
išspausdintas-net 5 kalbomis — 
anglų, prancūzų, vokiečių fla
mandų ir ispanų. Vedamajame 
straipsnyje A. Kiška įrodinėja.

lių intelektualų kultūros ir moks
lo darbui yra didžiausias nuo
stolis pasaulio kultūros gyve
nime. Jų pagal IRO duomenis 
yra apie 40.000 o dabar jų dau- . - z
gumas arba nieko nedirba, ar
ba dirba darbą, neturintį nie
ko bendra su jų specialybe.

dvelkimas. Prieš mane stovėjo Daivutė. Ji buvo tamsia suknele 
ir nesiskyrė iš nakties.

— Brangusis, nekeik manęs — tu kaltas: tu palikai mane ir 
nebesugrįžai. Nejau tu nežinojai, kad aš tvirta ir žavi galiu būti 
tiktai šalia tavęs. Aš negalėjau pakelti tos gūdžios vienumos. 
Aš likau ne tik našlaitė, bet buvau vienui viena Vilniuje, viena 
visame pasauly. Ir aš būčiau ėjusi tada ne tik paskui Febą, 
bet būčiau sekusi kiekvieną kvailį, kuris mane tik būtų pamilęs. 
Bet nelaimingiausia aš esu šiandien — pirmąją nelemtų vestu
vių naktį... — ilga neramių žodžių srovė nutrūko, lyg mirštančio 
paukščio spurdėjimas. Daivutė sugniužo ant mano rankų. Tai 
buvo ne Daivutė, bet nulaužta lelija.

Pro langus veržėsi girtos dainos ir muzika. Niekados Daivutė 
nebuvo man tokia brangi, kaip šiandien — visų apleista ir 
nelaiminga. Juk žvaigždė nekalta, kad ji liepsnoja ir krinta; 
kalta tamsioji naktis, kuri ją praryja — kaltas žmogaus likimas.

— Aš žinojau, kad tu sugrįši pas mane, ir sugrįžai, bet per 
vėlai.
tyliai tyliai man ištarti žvaigždėtą Kalėdų naktį.
Tris vasaras aš tavęs laukiau. Tu niekad nesuprasi, kaip aš 
laukiau... Paskutiniam akimirksny aš dar norėjau palikti Febą, 
bet toks didelis skausmas suspaudė man krūtinę, aš atsiminiau 
žiedą ir tave ir suklupau prieš altorių. O, kad aš būčiau žino
jusi, kad tu manęs nepamirši, kad tu esi kelionėje į mane...

Aš atsiminiau šaltą rytmetį. Girtą kareivį dedantį koją ant 
Daivutės žiedo.

— Tai kareiviai kalti, Daivute.
— Kokie kareiviai?
— Taip. Tikrai žinau — tie svetimi kareiviai sumindė ne tik 

mūsų žemę, bet ir puikų gyvenimą. Ir žinok, Daivute, dėl to nie
kas nekaltas: nei tu, nei Febas, nei aš.

Ir aš pajutau virš mūsų galvų neapžvelgiamą jėgą, kuri 
mūsų likimu žaidžia, kaip aukso dulkėm. Žinau, kad beviltiška 
būtų spirtis prieš tą jėgą, bet vidaus balsas kurstė mane ne
pasiduoti.

"Nejau tu, kvaily, nesupranti, kad nelaimingą žmogų gali 
išgelbėti tik nelaimingieji..." be paliovos kuždėjo man iš sute
mos negirdėtas balsas.

— Daivute, — sušnabždėjau. Prieš pat mane iš nakties ir

— Tai buvo Daivutės priekaištas, skundas ir dejonė,
O aš laukiau.

R U K Š A

GRU M ST A S

Tame pat numeryje Dr. M. 
Tugušas, strp. "Istorinė klaida" 
trumpai peržvelgia grobuoniš
ką Kremliaus politiką, Dr. T. 
Markozas — Istorinis Nusikal
timas — rašo apie bolševiku 
naikinimą mažųjų tautų SSSR 
ribose. Be to, dar yra įdomi ap
žvalga iš intelektualų tremtinių 
gyvenimo, iš gyvenimo anapus 
geležinės uždangos ir tt.

Pakol kas "Pro Europa" tėra 
vienų ukrainiečių darbo rezul
tatas. Reikia manyti, kad akty
viau prie to prisidės ir kitos 
tautybės, taip pat ir lietuviai, 
r šis gražus pradėtas darbas iš

augs į didelį tarptautinį veiksnį.

VĖJAS IR MEDŽIAI
lų konvertitas, "Vėjo ir medžių" 
kūrinyje aprašo mažą keturme
tį berniuką, vaikščiojantį su ma
ma parke. Staiga pakyla stip
rus vėjas ir pradeda lankstyti 
medžius. Vaikas, nepatenkin
tas, kad vėjas jam pučia tiesiai 
į veidą, skundžiasi blogu oru.

::W
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nevilties tamsybių iškilo švelnūs bruožai. — Bėkim, Daivute, 
jie nori tave prageri šią naktį...

Ji krūptelėjo ir lengvai pasviro kiemo vartų link. Aš ją pa
leidau iš rankų ir ji taip nejučiom žengė pirmą žingsnį.

Ėjome pametę laiko ir vietos nuovoką. Aplink viešpatavo am
žina tyla, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos, ir toje bėga1 
lybėje į gruoduotą kelią aidėjo mūsų žingsniai.

Toli pakalnėje sušvilpė traukinys. Tik dabar pajutom savo 
buitį ir po kojom šaltą žemę. Sustojome. Šalia kelio dvi apsnig
tos eglaitės nulenkė šakas ir nejudėjo. Daivutės rankos buvo 
sugrubusios ir šaltos kaip ledas.

— Aš visvien be tavęs gyventi negalėsiu, — lyg ramų van
denį, sujudino nakties tylumą Daivutės žodžiai.

— Argi jau mes nuo likimo nepabėgsim?
— Ne, — beviltiškai ištarė Daivutė.
Niekados aš dar nebuvau taip aiškiai pajutęs tos nesupranta

mos jėgos, kuri seka kiekvieną mūsų žingsnį. Rodos, mes sava
rankiškai ėjom tuos kelis kilometrus, bet iš tiesų ta jėga mus 
nešė, kaip didžiulė Nemuno srovė lašą. Ir tame Daivutės žode
lyje "ne" aš pamačiau visą tos galybės didybę, kuriai mes 
veltui bandome priešintis. Ir pasukau prieš savo norą Febo 
namų link '

—- Kam tu mane vedi atgal — aš buvau tokia laiminga, o 
tu mane grąžini į pražūtį, — tarė Daivutė ir nusilenkė mano ir 
likimo jėgai, nes aš ją nešiau ant rankų. "Kam ji taip spaudžia 
mano kaklą — visvien viskas baigta", — pagalvojau.

Daivutė buvo lyg negyvd, kai paleidau ją ant Febo namų 
slenksčio. O Febo visi namai buvo girti. Kartais melodingai su
skambėdavo žemėn krintančių taurių šukės. Pro praviras duris 
išvydom nuostabų vaizdą: Febas su draugais graibstė nuo 
stalų kas pakliūva ir leido' iš visų jėgų į gėlėmis išdekoruotas 
sienas. Pro išdaužytą tinką buvo matyti raudonos plytos. Tas 
reginys atitiko mano nuotaiką — jeigu jau chaosas širdy, 
lai jis viešpatauja ir visame pasaulyje. Aš pagalvojau, kad vel
tui kvailas žmogus su trapiais stiklo indais nori sugriauti mūro 
sieną. Ar negeriau man tuojau grįžti į savo ramią sodybą? 
Mane apėmė jausmas raginantis greičiau iš čia pranykti. Be
viltiškas Daivutės liūdesys mane kankino, juo labiau, kad aš 
jai nieko negalėjau padėti. O į ausį vėl kuždėjo, galbūt nelaba-

TEVI8KE5 ŽIBURIAI
.K

Kai vėjas, pagaliau, nutraukia 
jam kepurę, jis supykęs sako 
motinai:

— Kodėl nepaimi iš čia me
džių? Tuojau nustotų vėjas pū
tęs!

Didžioji pasaulio 
klaida

PAPRASTAIS žodžiais šis gi
lus mintytojas plečia toliau sa
vo vaizdą: "Kiekvienas, pirmą 
kartą žiūrėdamas į medžius, ga
lėtų įsivaizduoti, kad tai yra ga
lingi sraigtai, kurie sukdamiesi 
virpina orą mylios spindulyje".

Toks samprotavimas, be abe
jo, yra didžiulė klaida. Nuosta
bu ir naivu būtų tvirtinti, kad 
medžiai sukelia vėją. O tačiau, 
Chesterton nuomone, svarbiuo
se pasaulio reikaluose didelė 
dalis filosofų, sociologų, refor
matorių ir politikų, galvoja 
kaip tas ketvertų metu vaikas:

— ... Mano mažas • pažįsta
mas leido prisiminti svarbiau
sius šių laikų mąstytojus; tiktai 
jis buvo daug simpatinges
nis... Didžiąja žmonių dogma 
yra, kad vėjas judina medžius. 
Didelė žmonių erezija yra, kad 
medžiai sukelia vėją (Tremen
dous Trifles).

Deja, šių dienų žmogus nela
bai kreipia dėmesį į klaidas ir 
erezijas. Priešingai, — ir klai
dą skelbdamas, jis nori prasi
veržti į kitų priekį ir atkreipti į 
save kitų dėmesį. Koks blogis 
guli įleidęs šaknis į žmonių tar
pą, geriausiai įrodo žodžio "or
todoksinis" (neklaidingumas) in
terpretavimas. Juk senaisiais 
laikais eretikas visu iškalbin-

gurnu gindavosi, kad jis nėra 
eretikas...

Tiesa ir erezija

laikų eretikus, Chesterton aiški
na, kad jie save skaitę tiesos 
saugotojais:

— Šio pasaulio karaliai, po
licija ir teisėjai buvo eretikai. 
Jis (eretikas. J.K.) buvo ortodok
sas. Jis nesididžiavo tuo, kad 
maištauja prieš juos, nes tai jie 
pakėlė maištą prieš jį... Žmo
gus didžiavosi tuo, kad buvo or
todoksiškas, didžiavosi, kad 
yra teisus.... Visos tortūros, iš
trauktos iš užmiršto pragaro, ne
galėjo jo priversti prisipažinti, 
kad yra eretikas...

Šiais laikais žmogus ne kar
tą didžiuojasi savo klaidomis. 
Jis sako: "Man atrodo, kad esu 
tikras eretikas!" — ir šypsoda
masis dairosi aplinkui, jieško- 
damas pritarėjų.

"Aš netikiu į Dievą! O į baž
nyčią nueinu žmonių pažiūrė
ti ir kunigo iškalbos pasiklau
syti! " — pasigyrė pilkiems žmo- 
neliams vienas lietuvis, kuris 
save laiko dideliu kultūrininku 
ir visuomenininku.

Tokių žmonių nuomone, ne
reiškia, kad žmogus klysta; 
"ortodoksinis" taigi, girdi, ne
reiškia teisumo. Priešingai, — 
kas laikosi dogmų, nekartą ap
šaukiamas atsilikėliu, naiviu 
žmogumi.

— Tai liudija vieną dalyką, 
— tvirtina Chesterton, — tiktai 
viena: kad žmonės mažiau rū- V
pinasi ar yra teisūs filosofiniu 
atžvilgiu. Juk tikrumoje žmogus 
pirmiausia turi prisipažinti esąs 
pablūdęs, kol prisipažins prie 
erezijos (Herectics).

Dvejopi žmonės

VIDURAMŽIAIS nekartą ki
taip galvojančio namai būdavo 
sudeginami. Šiandien niekas 
taip nesielgia, nes tai būtų di
delė kvailystė. Tačiau šiandien, 
nors ir pats žmogus nebaudžia
mas ir nedeginamas už savo fi
losofiją, griebiamasi kitokių 
priemonių: viešai ir garsiai tvir
tinama, kad jo filosofija neturi 
jokios reikšmės.’..

Juk apie patį Chestertoną Ar
nai Bennet kalbėjo, kad jo filo
sofija yra antraeilė, nes ir gal
vojimo aparatas, paremtas dog
mų pripažinimu, esąs antraeilis. 
Chesterton į tokį priekaištą at
sakė: ’

— Iš tikrųjų yra dvejopos rū
šies žmonės: vieni pripažįsta 

sis: "Ką, ar tu auklė, kad svetimas nuotakas raminsi, o pasku’ 
visvien ji bus ne tavo". Ir aš pajudėjau durų link.

— Sakyk, nejau tu mane čia paliksi? — išgirdau negirdėta' 
liūdną Daivutės balsą.

— Taip. Aišku, kad aš tave čia paliksiu, nes tu prisiekei 
anam... ir aš tuojau pat bėgu į stotį. Aš negaliu su svetima 
nuotaka taip kvailai klaidžioti. Lik sveika Dai... — dar aš ne
baigiau jos vardo ištarti, kai Daivutė abiem rankom pagriebusi 
mane taip supurtė, net mano dantys subarškėjo. Mane nuste
bino jos jėga ir žodžiai:

— Tai tu toks..’. Dabar žinau — nelaimėje visi, net ir tu, nori 
greičiau manim atsikratyti ir palikti. — Ji pagriebė mano ranką 
ir griežtai įsakė: — eime.

Prieš tai aš tikrai buvau pasiryžęs greičiau bėgti iš tų namų, i 
bet dabar taip mane užimponavo ir pavergė dar nematyta, j 
staiga išsiveržusi, Daivutės jėga, kad aš klausiau jos, kaip ma
žas vaikas.

Ilgu koridorium įvedė ji mane į ramų savo kambarėlį, kur 
nebuvo girdėti girtuoklių triukšmo, nei dainų. Pro lango užuo
laidas į mus žiūrėjo drebančios nakties žvaigždės. Ji pasodino 
mane ir abiem rankom taip priglaudė mano galvą prie savo 
krūtinės, kad aiškiai girdėjau, kaip dusliai blaškosi jos širdis.

— Aš laiminga, kad tu nors šiuo momentu esi su manim. Tu 
matai, kaip prasideda naujas biaurus gyvenimas ir kaip gir
tuokliai daužo mano laimę. Tik tu vienas mane dar supranti 
ir užjauti.

— Taip, Daivute, matau — puikiai jie daužo taures, nušla
vė visus puošnius stalus, bet lai daužo, kiek nori... Tu tik 
nepamiršk, kad vis dėlto tavo vestuvių puotoj pirmosios taurės, 
kurios sudužo, buvo mūsų sudaužytos.

Iš jos dažnesnio kvėpavimo supratau, kad ji šypsosi. Tai 
buvo pirmoji Daivutės šypsena tą naktį. Ir ji dar tvirčiau apka
bino mano pečius.

Jutau, kad sekundės ir valandos eina pro mus neregėtu 
greitumu. O aš taip norėčiau sulaikyti tą galingą laiko srovę, 
kad ji paliktų mus taip vienu du amžinai.

Kai raudona, biauri kaip kraujas, aušra ėmė sroventi pro 
dideles, palangėj išsikerojusio medžio (man atrodė, kad tai liepa), 
šakas ir pro apšalusį langą, aš palikau Febo sodybą ir Daivutę.

(Bus daugiau)

dogmas ir žino apie tai, kiti pri
pažįsta dogmas ir nežino to 
(Francies versus Fads).

Teisingai atsakė Chesterton: 

turbūt, nepagalvoja, kas iš tik
rųjų yra dogma. Juk, jei mes 
tvirtiname, jog du kartus po du 
yra keturi, — ši tiesa nesuvar
žo nė vieno laisvės galvoti.. 
Taip pat ir dogma: ji nevaržo! 
žmogaus minties • laisvės, nes 
žmonės "be dogmos" yra laisvi 
nemokšų laisve. Mokslas be sa
vo dogmų negalėtų būti moks
lu; tikėjimas be savo 
negali būti tikėjimu. Netgi ateis
tas ar vadinamas "laisvama
nis" negalėtų būti nei ateistu, 
nei laisvamaniu, jei jis nesilai
kytų savo dogmų.

Vėjas ir medžiai

VĖJAS kyla ne dėl to, kad 
yra medžiai: jie tiktai išryškina 
vėjo stiprumą.

Dievas yra ne dėl to, kad taip 
būtų sugalvoję žmonės:. žmo
gus tiktai savo proto ir dvasios 
galiomis paliudija, jog yra Die
vas.

St. Šimkus, 33 rinktinės lie
tuvių dainos. Išleido kun. P. M. 
Juras 1950.

Prieš keliasdešimt metų St. 
Šimkus gyveno JA Valstybėse. 
Čia jis organizavo chorus ir 
rengė jų pasirodymus. Žinomas 
leidėjas Strumskis yra išleidęs 
pirmuosius St. Šimkaus kūri
nius, kurių tarpe, Leipcige para
šytą puikų lietuviškomis temo
mis veikalą fortepionui "Silu
etai". Labai svarbų vaidmenį St 
Šimkus vaidino Lietuvos muzi
kinio gyvenimo ugdyme. Vie
nas reikšmingiausių jo žygių 
buvo Klaipėdos konservatorijos 
įsteigimas. Čia buvo iš jaunų 
muzikos auklėtinių sukurtas 
simfoninis orkestras, kuris pa
darė pradžią simfoninės muzi
kos išsivystymui Lietuvoje. Vė
liau St. Šimkus parašė daug 
aukštos vertės kompozicijų, jų 
tarpe didelę operą "Pagirėnai".

Užėjus karui ir bolševikams 
nuniokojus lietuvą, daug St. 
Šimkaus, spausdintų kūrinių 
žuvo. Labai greit mūsų chorve
džiai pradėjo jausti St. Šimkaus 
vokalinių veikalų trūkumą.

Pajutęs šią spragą Amerikos 
Lietuvių Kultūros Institutas 
ėmėsi iniciatyvos ir išleido 33

gininką senį Shaw:
— Visuomet man atrodė, kad 

Bernardas Shaw vartojo žodį 
"Dievas" netiktai nesuprasda
mas, ką tai reiškia, bet nė aki
mirkos nepagalvodamas, ką 

1 jis apskritai gali reikšti. Ir taip

ateistui: "Niekuomet netikėk į 
Dievą, kurio negali patobulin
ti". Ateistas jam atsakė, kad ne
galima tikėti : Dievą, kurį gali- 

o dogmų ima patobulinti, nes jau tai reikš-
* tų, kad jis nėra Dievas... Vie
no B. Shaw kūrinio (Major Bar
bara) veikėja baigdama sako, 
jog "tarnaus Dievui nesitikėda
ma asmeninės naudos taip, 
kad tik neturėtų Jam už ką 
dėkoti, ir kad Jis jai už viską dė
kotų". Jai neatėjo galvon, kad 
Dievas, kuris už viską jai dė
kotų, nebūtų Dievas...

Tikrai, tokios mintys reiškia 
tą patį, ką pavaizdavo Chester
ton tokiu posakiu: "Niekuomet 
neturėsiu tėvo, nebent jį pati 
pagimdysiu".

St. Šimkaus harmonizuotas ir 
pagal liaudies dainas sukom
ponuotas dainas solo balsui ir 
chorui. Rinkinys išėjo laiku, nes 
retas kuris lietuvių muzikų ir 
chorvedžių beturi Lietuvos Švie
timo ministerijos išleistų St. 
Šimkaus dainų. Didelis 60 pus
lapių rinkinys apima anksty
vąjį ir vėlesnį St. Šimkaus kū
rybos laikotarpį. Čia randame 
dar prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą parašytas dainas: Vai var
ge, varge; Ant marių krantelio; 
Kada noriu verkiu; Per girią gi
relę Nepriklausomoje Lietuvo
je sukurtos: Dar nepaketinau, 
Tamsiojoj naktelėj, Vėjo dukra. 
Tu pasakyki ir kitos dainos. Vė
liau parašytos St. Šimkaus dai
nos labai skiriasi nuo anksty
vųjų savo harmonija, ir .^įpinto
mis pagelbinėmis melodijomis, 
Įsurios dar laibiau praturtina 
savitą St. Šimkaus kūrybą. Rin
kinyje yra paprasto ir sunkes
nio stiliaus solo ir choro dai
nų, mišram chorui ir lygiems 
balsams, duetų ir trio. Polan
kėj, polankėj, Sėdžiu po lange
liu ir kitos dainos gali būti at
liekamos ir moterų chorui. Rin
kinio įvairumas suteikia chor
vedžiams platesnes galimybes 
pasirinkti dainas pagal savo 
skonį ir chorų pajėgumą.

Reikia sveikinti šį L. Kultū
ros Instituto žygį ir palinkėti, 
kad ateityje būtų ištirtos gali
mybės dėl K. V. Banaičio trem
tyje parašytų solo ir choro dai
nų išleidimo Amerikoje.

J. Kačinskas.
/

Šios Stasio Šimkaus dainų 
knygos yra sukrautos ir gau
namos "Darbininke" 366 West 
Broadway, S. Boston 27, Mass. 
USA.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA

Kalendorius 1950 metams, 
paruošė spaudai ir išleido "Ar
gentinos Lietuvių Balsas", 64 
psl. Kad ir ne visai sistematin- 
gas, bet gausios informacijos ir 
skelbimai gali padėti perprasti 
Argentinos lietuvių gyvenimą.

Inž. J. Gruodis, Lietuvos žemė
lapis — Map of Lithuania. Tai 
1920 m. sienų Lietuva su stam
besnėmis vietovėmis, atžymėto
mis kokiomis nors įžymybėmis 
— pilimis, rūmais, bažnyčio
mis ir tt Gaila, kad prastam 
popieryje išspausdinta.

— OTTAWA. — Kanados re
gistruoti bankai praneša, kad 
1949 m. gale jie turėjo 1.422.000 
pamirštų indėlių. Apie 3 mil. 
dolerių yra perduota Kanados 
bankui, nes juos savininkai jau 
10 m. buvo pamiršę.
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Brangiausias vokiečiu šnipas
(Tęsinys iš praeito Nr.)

— Aš žinau, kad tamsta ne
gali man duoti paskutinio žo
džio, pakol išdiskutuosit šitą

mi. Aš buvau neišmintingas. 
Jūs gausite tą viską dvidešimt 
aštuntą spalio, po pietų. Ir, ti
kiu, kad būsite pilnai patenkin
tas.

Tai buvo mažiau negu dvi 
dienos. Moyzisch protestavo, 
pareikšdamas, kad tai yra per 
maža laiko. Bet Diello, žengda
mas durų link, pridėjo:

— Aš jums telefonuosiu ly
giai penktą valandą rytoj po 
pietų ir prisistatysiu kaip "Pet
ras". Telefonu užklausiu, ar yra 
gautas mano vardu laiškas? 
Atsakymas "taip" reikš, kad 
mūsų susitarimas patvirtintas, 

; "ne" — atmestas. Tuomet visą 
medžiagą aš įteiksiu rusams ... 
Jei bus pasakyta "taip", mes 
susitiksime parke lygiai 10 vai. 
naktį. Aš jums įteiksiu 36 mili
metrų filmą, kurioje bus foto
grafijos keturių slapčiausių do
kumentų. Gi’jūs man — turėsi
te įduoti 20.000 svarų sterlingų 
tambiais banknotais. — Su 

tais žodžiais, jis atidarė duris ir 
išnyko tamsoje ...

Svarstomas pasiūlymas
— Kaip jums patinka mano 

buvęs tarnas? — užklausė Al
beit Jenke Moyzisch sekantį 
rytą, pusryčių metu.

Moyzisch parodė savo nuste
bimą.

— Diello dabar yra tarnas 
Britų ambasadoje, — pareiškė 
Jenke su plačiu šypsniu.—Man 
atrodo, kad jis anksčiau norėjo 
būti operos dainininku. Kiek
vienu atveju jis yra geras bari
tonas, studijavęs Milane. Jis 
yra labai stropus vyras, gaila, 
kad negali kalbėti vokiškai. Ne
žiūrint to, jis yra dar stropes
nis žmogus mūsų reikaluose.

Todėl aš ir pristačiau jį jums.
Jenke sutiko su Moyzisch nuo

mone, kad 20.000 svarų — dau
giau negu 80.000 dol. — yra pa
sakiška suma, prašomą sumo
kėti už "katę maiše". Tačiau, 
jei tie dokumentai yra labai 
svarbūs, kaip Diello teigia, tai, 
Jenke manymu, negalima jų 
paleisti... Moyzisch tučtuojau 
ir čia pat parašė tuo reikalu 
memorandumą ambasadoriui. 
Ir dar tą patį rytą von Papen 
išsišaukė juos abu į savo kabi
netą.

Von Papen "sena lapė" špio
nažo strategijos dar iš I-mojo 
Didž. Karo laikų, kuomet jam 
teko šnipų tinklą mėgsti JAV, 
tuojau užvožė ant savo stam
bokos nosies akinius ir ėmė stu
dijuoti memorandumą. Baigęs, 
palengva pažvelgė pro viršų 
akinių į savo bendradarbius ir 
užklausė:

— Ar turime mes ir albanų 
dirbančių čia?

Moyzisch ir Jenke nusijuokė.
Dėl kainos von Papen neil

gai svyravo. Skubiai jis išsi
šaukė reikiamą sekretorių ir pa
diktavo kodo radiogramą Rib- 
bentropui į Berlyną, prašyda
mas kaip galima greičiau, pri
siųsti 20.000 svarų sterlingų.

Ribbentropo atsakymas buvo 
teigiamas. Pinigai Ankaroj jau 
buvo kitos dienos popiet-. Juos 
pristatė reguliariu lėktuvu iš 
Berlyno. Tik banknotai buvo ne 
didelėmis sumomis, bet po pen
kis ir dešimt svarų...

Von Papen, juokdamasis įsu
ko tą didžiulį pundą pinigų į 
laikraštį ir įteikė Moyzisch įspė
damas:

— Tik žiūrėk, kad kas nors 
neapiplėštų...

"Dovana" gimimo dienos 
proga

Moyzisch grįžo į savo raštinę 
ir laukė, kad "Petras" paskam-

bintų, klausdamas laiško. Žino
ma, buvo atsakyta "taip".

Susitikimas įvyko, kaip buvo 
susitarta. Diello pasikišo po 
palto skvernu didžiulį pundą 
pinigų, o Moyzisch — be jokio 
žodžio — gavo nedidelę aliumi- 
nijaus rolkutę su filmą. Jis par
skubėjo į savo raštinę ir padėjo 
brangųjį pirkinį į nedegamą 
spintą.

Kitą dieną, spalio 29, išpuolė 
Turkijos respublikos 20 metų 
nepriklausomybės sukaktis, o 
taip pat — ir Franz von Papeno 
gimtadienis. Vokietijos amba
sadoj toji diena buvo švenčia
ma labai iškilmingai. Susirin
ko "ašies" valstybių diplomatai 
ir Turkijos vyriausybės oficia
lūs asmenys. Dalyvavo ir visas 
ambasados kadras. Nebuvo tik 
Moyzisch... Jis buvo labai "už
imtas".

Moyzisch pasišaukė gestapo 
priskirtus fotografus ir ėmėsi 

• filmų ryškinimo. Išsiskirsčius 
svečiams, fotografų raštinėje 
atsirado ir Papenas su Jenke.

Darbą baigus, visas "trio" 
von Papeno kabinete, nagrinė-

Von Papen buvo sužavėtas 
pirkiniu:

— Tai yra didžiausia dova
na "gimimo dienos" proga, — 
triumfavo jis. — Aš manau, 
kad ir Ribbentropas nesigailės 
sumokėjęs tokią kainą.. .’

Tai buvo iš tikrųjų verti di
džiausio dėmesio dokumentai. 
Viename iš jų buvo visas są
rašas Britų intelligence service 
agentų Turkijoj, antrame — pil
nas raportas apie JAV-bių siun
čiamus ginklus sovietams per 
Iraną, jų kokybę ir kiekybę, tre
čias — kopija Britų ambasado
riaus Sir Hughe Knatchbull — 
Hugessen memorandumo, kuris 
ką tik buvo pasiųstas į Londo
ną, apie jo paskutinę konferen
ciją su Turkijos užs. reik, minis- 
teriu Numan Menemencioglu, 
mėginant prikalbėti turkus pa
skelbti Vokietijai karą, ketvir
tos filmos turinys — raportai iš 
Maskvos konferencijos, kur 
konferavo Hull, Eden ir Molo
tov.

(Bus daugiau)

Kat. Bažnyčia Čekoslovakijoje
Popiežiaus nuncijatūros sek

retorius mons. Ottavio de Liva, 
kaip žinoma, yra išvarytas. Jis 
išvyko kovo 18 d. lėktuvu. Jo 
išleisti ir atsisveikinti į aerodro
mą atvyko JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos, Kanados, Belgijos, 
Šveicarijos, Italijos, Austrijos, 
Turkijos ir Danijos atstovybių 
nariai. Aerodrome tuo pat me
tu buvo ir SSSR- ambasadorius, 
bet jis su de Liva atsisveikinti 
nėjo.

Prieš išvykdamas mons. de 
Liva lankėsi pas arkivyskupą 
Beran ir sako radęs jį "rimtoje 
dvasinėje būklėje". Spaudos 
atstovams monsinjoras pareiš
kė, kad Čekoslovakų vyriausy
bės jam daromi priekaištai yra

SPORTO ŽINIOS
Lietuvicd šachmatininkai 

— Toronto meisteris

Š.m. kovo mėn. 18 d. baigėsi 
Toronto apygardos pirmeny
bės, kuriose dalyvavo SK "Vy
ties" šachmatininkų komanda. 
Lietuviai nugalėjo stiprią ka
nadiečių komandą Gambitt 
3%:2%, Central YMCA 6:0 ir 
Harthouse 5:1. Kovo mėn. 4 d. 
rungtynėse su kitu pirmenybių 
favoritu "Ukraina" lietuviai ne
tikėtai suklupo 2:4. Abi koman
dos, turėdamos lygiai taškų, tu
rėjo peržaisti lemiamą sutiki
mą, kuris užsibaigė sunkoka 
mūsiškių pergale 3%:2%.

Atskiri komandos dalyviai 
sužaidė:

P. Vaitonis — Omiščiuk I 1:0
S. Kairys — Suk
R. Paškauskas — Omiščiuk II 

0:1-
J. Matuzevičius — Moskal 

y2:¥2.
R. Rimas — Stankov 1:0.
H. Stepaitis —- Berezovskyj

neteisingi. Atrodo, kad kito Vati
kano atstovo Praha nepriims, o. 
kulto ministerio Capicka pareiš
kimai rodo, kad priespauda ka
talikų augs. Valdžia nori atsi
remti vad. Tautine bažnyčia ir 
kelia jos vaidmenį, skelbia ją 
pirmaujančia bendruomene, 
nors ištikrųjų, tai yra vos 8.8% 
gyventojų apimanti bendruo
menė. Čekoslovakijoje laukia
ma dvasininkų bylų. Sųimhi- 
jų yra daug, o pastaruoju metu 
padidėjo suėmimai vienuolių. 
Taip kovo 29 d. Vatikano radio 
pranešė, kad suimtas garsus 
teologas domininkonas Tėvas 
Silv. Braito. Nesenai iš krašto

Lietuvių komanda be P. Vai
tonio, kuris yra buvęs Lietuvoje 
šachmatų meisteriu, susideda iš 
apylygiai žaidžiančių šachma
tų mėgėjų, kurie savo teoreti
nes žaidimo spragas išlygina 
koviškumu ir ištvermė. Šie en
tuziastiški ketvirtainės lentelės 
atstovai pirmieji atsiekė Toron
to lietuvių sporto klubui "Vy
tis" vertingą laimėjimą.

Toronto futbolininkų 
dėmėsimi

nediktinai.

sideda Toronto distrikto futbo
lo pirmenybės, kuriose SK "Vy
tis" užregistravo dvi seniorų ir 
jaunių komandas.

Tuo tikslu balandžio 16 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų 
sis Ivan Padubny. Dabartiniu 
parapijos salėje šaukiamas vi
sų seniorų futbolininkų susįrin-

Iš plataus pasaulio
Sovietiški žmonių grobikai

Jau senai Vienoje siautėjo 20 
vyrų gauja, veikusi rusų žval
gybos žinioje, kuri grobdavo 
žmones iš vakarinių sektorių ir 
atiduodavo rusams. Taip dingo 
30 žmonių — austrų ir tremti
nių. Policijai jau anksčiau pasi
sekė suimti kelis šios gaujos 
narius, bet jos vadas Benno 
Blum (Bulgarijos pilietis) vis pa
sprukdavo. Balandžio 3 d. jis 
buvo aptiktas Prancūzų sekto
riuje. Prancūzų ir amerikiečiu 
karo policija, paremta austrų 
policijos būrio, tuojau apsupo 
namą. Jis pradėjo atsišaudyti, 
bandė šokti per langą, bet bu
vo sunkiai sužeistas ir suimtas. 
Austrų policija paskelbė, kad 
Blumo gauja veikusi vieno rusų 
štabo pulkininko vadovybėje ir 
be žmonių grobimų dar veikusi 
juodojoje rinkoje.

menybių, galinčių tikti apšauk
ti socializmo — komunizmo 
pirmtakais. Pereitais metais su- 
socialistino Mickevičių, Sienkie- 
wicziu, Slowackį, o šiemet jau 
siekiamai 18 am. ir socialistina- 
mi reformų šalininkai Konars
kis, Leszczynskis, Kollontajus, 
Ig. Potockis, A. Naruszewicz ir 
kiti.

T osk artini

Kovo 25 d. garsusis dirigen-1
tas Artūro Toskanini atšventė 
savo 83 m. gimimo sukaktį. 
Ypatingų iškilmių nebuvo. Jis 
dirigavo eiliniame NBC kon
certe.

kimas, kuriame bus tvarkomi 
atskirų žaidėjų registracijos for
malumai. Prašomi būtinai da
lyvauti visi futbolininkai ir taip 
pat neseniai į Torontą atvykę, 
bet dar neužmezgę su klubu ry
šių, futbolo mėgėjai.

Tame pačiame susirinkime 
bus susitarta dėl pastovių tre
niruočių ir kitų veiklos reikalų.

Sekcijos vadovas.

Sportas Sovietų Sąjungoje
(Tęsinys iš "TŽ" Nr. 13)

Imtynių sportas: sovietų im
tynininkai turi dar nuo caro lai
kų senas tradicijas ir aukštai 
įvertinamą techniką, kurių žy
miausias atstovas buvo garsu- 
laiku žymesnieji imtynininkai 
yra Pustynikov, Godša, Zago- 
ruiko, Zajac, Belenjki ir Serov. 
Prie jų prisijungia šaunieji pa- 
baltiečių, ypatingai estų, im
tynininkai. Susitikimai su Čeko
slovakijos, Lenkijos ir Turkijos 
komandomis baigėsi sovietų 
pergalėmis. Laisvame stiliuje 
Sov. Sąjungoje nesirungiama.

Sunkumų kilnojimas: šitoje 
sporto šakoje sovietų sportinin
kams neginčytinai priklauso 
pirmoji vieta pasaulyje. Kilno
tojai Sparre, Šatov, Novak, 
Abarzumjan ir kiti laiko dides
nę pasaulio rekordų dalį.

Boksas: sovietų boksininkai 
atsiekė keletą pergalių prieš 
kai kurių rytų Europos valsty
bių atstovus, tačiau yra nepri
augę JAV ar vak. Europos bok
sininkams. Geriausi boksinin
kai yra: sunk svoryje — Koro
lev, Maskva; Beljajev, Lenin
grad; pus. sv.: — Michailov, 
Maskva; vid. sv. -— Ogurenkov, 
Maskva, Stepanov, Leningrad; 
lengv. sv. — Šery, Leningrad 
ir Ovanesov, Kaukazas. Iš pas
kutinių žinių sunk, svoryje ge
rai reiškiasi vienas jaunas lie
tuvis Go pavardės neįmanoma

Katyno byla

Pasiruošimai JAV pravesti 
viešą visuomeninį Katyno žu
dynių teismą jau baigiami. Am
basadoriui Lane rūpinantis, 
Valstybės departamentas dėl 
keliamos bylos rezervų nepa-' 
reiškė — esą tai privačios ini
ciatyvos reikalas. Gavus tokį 
atsakymą, advokatų taryba su
tiko skirti teisėjus iš žymesniųjų 
teisininkų tarpo. Jau yra pa
ruošta daugybė dokumentų ir 
surasta liudininkų.

Londone lenkiškųjų organi
zacijų atstovų gausus susirinki
mas kovo 17 d. nutarė Katyno 
žudynių 10 m. sukakties proga 
surengti minėjimą ir išgarsinti 
jį po platų pasaulį.

Sodalistinamos istorinės

Bažnyčių sujungimo 
klausimu

| Popiežius Pijus XII jau ne kar
tą yra pasisakęs už visų krikš
čioniškų bažnyčių suartėjimą. 
Į neseną jo kvietimą bene griež
čiausiai atsakė kaikurie Vokie
tijos protestantų vadai. Nauju 
dekretu popiežius leido vysku
pams ruošti tam dirvą, leido 
tuos klausimus diskutuoti net 
bendruose su protestonų teolo
gais konferencijose.

Iš Egipto pranešama, kad ten 
didelė dalis pravoslavų ir pro
testantų ir net muzulmonų nu
tarė kartu su katalikais daly
vauti Šventųjų Metų Romos iš
kilmėse.

— ROMA. — Italijos susisie
kimo minfsterija paskelbė, kad 
maldininkai lankydami Italijos 
šventovse, šiais metais grupė
mis, nemažesnėmis 10 asmenų, 
gaus 40% papiginlmą. Be to,

vyskupai ordinarai šiais metais

Kaip visur, taip ir Lenkijoje, 
komunistai ieško istorinių as-

taip pat galės naudotis 40% pa* 
piginimu.

— VAŠINGTONAS. — Svars 
tant Marshallio plano sumas 
sekantiems metams, Angliją 
nustebino atstovų rūmų nutari
mas neduoti Anglijai nieko, kol 
neperleis 6 Šiaurės Airijos ap
skričių — Ulster’dalies. Pasiū
lymą padarė Rhode Island de
mokratų atstovas Forgaty, už 
jį balsavo respublikonai ir airiš
kos kilmės demokratai, viso 99, 
o prieš — vos 66. Tai parodo, 
kad ir JAV kongrese atstovų 

| kilmė turi reikšmės.
VAŠINGTONAS. — Balan

džio 1 d. prasidėjusiame gy
ventojų surašyme dalyvauja 
148.000 surašinėtojų.

— CAPO. — Šiame pietų 
Afrikos mieste buvo nubaustas 
katalikų kunigas T. Lawrence 
Gill užtai, kad sujungė Mote- 
rystėn baltąjį su negre.

— ŽENEVA. — Palestinos 
Šventųjų Vietų Globos Komite
tas savo sesiją baigs balandžio 
16 d. Ypatingas šios sesijos už
davinys yra nustatyti Jeruzalės 
statutą. Tarp kitko nutarta, kad 
įstatymų leidimo taryba būsian
ti sudaryta iš lygaus krikščio
nių, muzulmonų ir žydų atsto
vų skaičiaus.

—- KAIRAS. — Egipto minis
terio prie Šventojo Sosto Dr. 
Taher Al Omary Bei rūpesčiu 
Kaire susirinko įvairūs Egipto 
pareigūnai svarstyti plataus 
musulmonų ir Šv. Sosto bendra
darbiavimo plano kovoje prieš 
komunizmą. Bus taip pat svars
toma Jeruzalės sutarptautinimo 
klausimas ir Palestinos pabė
gėlių būklės sutvarkymas.

— VARŠUVA. — Lenkijoje 
senoji administracijos sistema 
panaikinta ir įvesta sovietinė 
su vykdomaisiais komitetais 
vietoj vaivadijų, seniūnijų ir 
valsčių.

— HAAGA. — Tarptautinis 
Haagos tribunolas išsprendė 
JAV ir D. Britanijos skundą, kal
tinusį Vengriją, Bulgariją ir Ru
muniją sulaužius taikos sutar
tis, kuriose yra prisiėmusios 
prievolę garantuoti žmogaus 
laisvės teises. Tribunolas 11 
balsų prieš 3 — SSSR, Lenkija 
ir Jugoslavija — pripažino, kad 
taikos sutartys sulaužytos ir pa
kvietė JAV ir D. Britaniją pa
skirti savo atstovus į komisiją, 
kuri skundą nagrinės iš esmės. 
Apkaltintosios valstybės savo 
atstovus paskirti atsisako, nes, 
esą, JAV ir D. Britanija kišasi 
į jų vidaus reikalus, o su jomis 
jos neturinčios jokio ginčo. Per 
30 d. Tribunolas apsvarstys 
skundėjų reikalavimą paskirti į 
minimą komisiją trečią narį vie
toj atsisakiusios šalies (skundė
jas, Tribunolas ir apskųstasis). 
Pagal statutą tokis Tribunolo 
sprendimas būtų privalomas vi
siems, nors kuri pusė ir neda
lyvautų.

— VAŠINGTONAS. — Ko
vo 28 d. lėktuvo avarijoje .žuvo 
JAV ambasadorius Kanadoje L. 
Steinhard. Ambasados lėktu
vas po kažkokio sprogimo nu
krito, vos tepakilęs iš aerod
romo. Kartu žuvo 3 aviacijos 
karininkai ir ambasados pata
rėjo min. Harrington sūnus, stu
dentas.

— AVALON, Calif. — JAV 
laivai ir lėktuvai medžioja vie- 
į šiaurę nuo Point Arguello pa- 
no žvejų laivo apie 300 mylių 
stebėtą povandeninį nepažintą 
laivą. Laikraščiai primena, kad 
tuo pat metu dingo T. Donay, 
1943 m. nuteistas 6 su puse me
tų už pagelbėjimą pabėgti vo
kiečių šnipui H. P. Krug. Jis 
išplaukė į vandenyną ir dingo. 
Motorlaivis rastas tuščias. Ofi
cialūs sluoksniai šito betgi su 
povandeninio laivo pasirody
mu nesieja.

— ROMA. — Iš 80 semina
ristų, kurie studijuoja Romoje 
ir gyvena Amerikiečių Nord ko
legijoje, 21 yra šio karo vete
ranai, kovoję įvairiose Vokieti
jos, Italijos, Japonijos ir kituo
se frontuose. Daugelis iš jų yra 
buvę karininkai.

Nūdienė Australija
Australai negali skųstis pa

sitraukusia darbiečių vyriausy
be. Kraštas yra turtingas, visų 
klasių gyventojų pajamos di
delės, socialinė apsauga pui
kiai sutvarkyta.

Naujoji vyriausybė žada pa
naikinti suvalstybinimą ir rem
ti privačią pramonę, tik nepa- 
liečiant darbiečių padarytų so
cialinių reformų.

Anglijos konservatoriams ne
patinka naujos vyriausybės no
ras daugiau susiartinti su JAV 
nors Anglijos darbiečių laimė
jimas savaime prie to veda

Didele dalimi Australijoje 
darbiečiai pralaimėjo dėl savo

kaltės. Jie vedė priverstiną bal
savimo sistemą. Jeigu nebal
suosi, turi sumokėti 2 sv. pa
baudos. Todėl daugumas ėjo 
balsuoti nenorėdami mokėti 
baudos ir balsavo prieš vyriau
sybę. Rezultate kaikur praėjo 
koaliciniai kandidatai. Pa v., 
vienas iš garsiausių socialistų 
buv. karo min. Dedman pralai
mėjo račiui Offermanui, kuris 
pats nenorėjo tikėti, kad laimė
jo rinkimus.

Didelis naujos vyriausybės 
rūpestis yra stoka darbininkų. 
1949 m. gale buvo 748 bedar
biai ir 98.500 darbininkų parei
kalavimų. B.

Šv. Marijos pavoksiąs
Romos archeologus sudomi

no naujai surastas Romos bazi
likoje, s. Maria Nova prie Fo
lium Romanum, V šimtmečio 
Marijos paveikslas. Meno ži
novų paveikslas labai vertina-

— ROMA. — Italų parla
mentas nutarė leisti patraukti 
teisman parlamento atstovę ko
munistę Laurą Diaz už Popie
žiaus Pijaus XII įžeidimą. 1948 
metais birželio 13 d. Ortonoje 
priešrinkiminėje jos kalboje. Ji 
tada teigė, kad Popiežius Pijus 
XII nė piršto nepajudinęs, kad 
sustabdytų karą Palestinoje, 
kaip esą nieko nedaręs, kad 
būtų sustabdytas ar sušvelnin
tas pasaulinis karas. Esą, "nuo 
jo rankų laša kraujas, kurio ne
galės nuplauti joks pašventin
tas vanduo". Šiuo metu Laura 
Diaz šių savo žodžių nori išsi
ginti, bet jie yra užprotokoluoti 
visų stenografų.

— LONDONAS. — Anglijos 
katalikams šie Šventieji Metai 
turi dar ir kitą ypatingą reikš
mę: prieš šimtą metų buvo at
statyta Britanijoje katalikų hie
rarchija, 1850 metais Popiežius 
Pijujs IX įsteigė Westmunsterio 
arkivyskupiją paskirdamas kar
dinolu Wisemann.

— HAAGA. — Balandžio 2 
d. paskelbtame karo ministerių 
posėdžių protokole skelbiama, 
kad apsvarstyti galimo puolimo 
atmušimo planai. Principe nu
tarta, kad kiekviena valstybė 
gins savo teritoriją, bet jos pa
stangos bus suderintos su kitų 
valstybių pastangomis. Euro
pos. gynimo linija priimta Rei
nas. O. Bradley siūlė leisti so
vietam okupuoti visą Europą 
ir tik gerai pasiruošus iš Afri
kos išlipti Europos nukariauti, 
bet nei vienas kraštas nesutin
ka būti rusų okupuotu.

— PARYŽIUS. - Kovo 29 d. 
mirė socialistų partijos ilgame
tis vadas, tris kartus buvęs min. 
pirmininku, Leonas Bliumas.

dabar patikrinti), kuris dėl Sov. 
Sąjungos čempionato rungėsi 
su meisteriu Korolev ir kovą už
baigė lygiomis.

Sporto žaidimai: krepšinis 
yra palyginus paplitęs, ypatin
gai po Baltijos kraštų, kurie 
yra to sporto tvirtovės Europo
je, įjungimo į Sov. Sąjungą. 
1947 m. Prahoje rusai, perdėm 
baltiečių padedami, iškovojo 
Europos krepšinio nugalėtojo 
vardą. Geriausios sovietų ko
mandos dabar yra Maskvos fi
zinio auklėjimo instituto ir estų 
Tartu universiteto. Po jų seka 
lietuviai, nors šių geriausios jė
gos išsibarstė tremtyje. Rusų 
moterys dėl savo vyriško žaidi
mo būdo laiko labai gerą vie
tą pasaulinėje konkurencijoje.

Lauko tenisas, atseit, kaip 
buržuazinis sportas, neranda S. 
Sąjungoj reikalingo pagrindo. 
Prancūzų meisteris Coche, apsi
lankęs Rusijoj, labai žemai įver
tino tuometinį meisterį Kudrav- 
cev.

Lenktynių sportas labai silp
nai pasireiškęs ir jokio sulygi
nimo negalima padaryti. Žino
mesni vardai yra Mironov ir 
Jasinski. Automobilių sportas 
nevaidina beveik jokio vaid
mens, nes laimingajam sovieti
niam rėžime tai perdidelis liuk
susas. Lenktynių mašinų iš vi
so nėra.

Plaukymo šakoj sovietai pa
siekė tik vieną pasaulio rekor
dą, būtent Bojčenko 400 m pe
teliškės stiliuje. Moterys rodo 
didesnių duomenų, bet nelem
tas sovietuose technikos klau
simas viską maišo. Buriavimas 
kaip ir neegzistuoja, ypatingai 
su didesnėmis išlaidomis su
rištas jachtų sportas.

Oro sportas: sovietų sklan
dytojai yra atsiekę keletą pa
saulinio masto rekordų. Labiau 
paplitęs yra parašiutizmas. Šo- 
kinėjama iš 8 km aukštumos ir 
parašiutas,atidaromas vos 200 
m. prieš žemę. 1949 m. birželio 
mėn. 23 d. Maskvos radio pra- 

,nešė apie grupinius šuolius iš 
1000 m aukštumos prie 58 laips
nių šalčio Celsijaus temperatū
ros. Po mirtino pasaulio rekor- 
disto Jevdokimov šuolio iš 8,7 
km aukščio ir dviejų pasaulio 
rekordisčių staigios mirties ore 
— jos krisdamos gavo širdies 
smūgį, susidomėjimas ta sporto 
šaka yra labai nuslūgęs.

Šachmatai: 1946 m. kovo mė
nesį Prancūzijoje savo emigran
tišką gyvenimą užbaigė pasau
lio meisteris Aljochinas. Išaiš
kinti naują geriausią pasaulio 
šachmatininką buvo pravestos 
varžybos tarp didmeisterių, kur 
be kitų dalyvavo dr. Euwe — 
Olandija, Keres — Estija, Fines 
ir Reshes — JAV, Botvinik — 
Sov. Sąjunga ir kt. Šios varžy
bos baigėsi užtikrinta sovieto 
Botvinik pergale, kuris privačia
me gyvenime verčiasi inžineri
ja. Šachmatų sportas Sov. Są
jungoje yra labai paplitęs ir 
juos galima priskaityti prie pa
čių stipriausiųjų pasaulyje. So
vietų didmeisteriai, kaip Smys
lov, Boleslavski, Rogozin, Bon- 
darevski, Keres ir kiti yra pa
kartotinai laimėję tarptautinius 
turnyrus.

Baigiame šią sovietinio spor
to apžvalgą konstatuodami, 
kad sportas Sov. Sąjungoje nė
ra tuo procentu paplitęs ir kul- 
tyvuojamas, kaip kitose lais
vės šalyse. Rusų sportininkai 
atskirose srityse yra atsiekę di
delių rezultatų, tačiau visumo
je, imant visą didžiulę tautą 
kaip palyginimo pagrindą, yra
toli atsilikę nuo laisvų ir kultū
ringų kraštų, kuriuose sportui 
susidaro natūralios sąlygos, 
kaip vienai iš žmogaus auklė
jimo priemonių. To trūksta Sov. 
Sąjungoje, kur sportas ištisai 
yra paverstas politiniu ir pro
pagandiniu veiksniu, tuo atsie- 
jant jį nuo tikrosios paskirties.



Vai d’Or, Que.
— Šiais metais nuo liepos 

mėn. 3 d. iki rupiūčio 11 d. prie 
Manitobos universiteto įvyks 
anglų kalbos kursai. Registraci
jos mokestis 5 dol. Butas ir val-

Pernai tokius kursus lankė ir 
baigė du lietuviai. Smulkesnių 
informacijų gedima prašyti iš: 
The Registrar of the University

— Numatytas tautybių fes
tivalis prieš Velykas YMCAoje 
dėl mažo dalyvių skaičiaus ne
įvyksta. Toks festivalis įvyks 
vasaros laiku.

— Winnipeg© latviai sudarė /
krepšinio komandą, kuri daly
vauja YMCA krepšinio turnyre.

komitetas lietuvių klubo salė
je rengia bankietą. Pradžia 8 
ved. vakare.

— Kovo 30, 31 ir balandžio 
1 d. Winnipeg© kolonijos lietu
viams Tėvas Pliacidas O.F.M. 
surengė rekolekcijas. Dalyvavo 
■gana didelis skeričius lietuvių. 
Iš senesnių lietuvių taip pat kai 
kurie po ilgo lenko atnaujino sa
vo dvasinį gyvenimą. Tačiau 
liūdna, kad dar yra tokių (net 
ir iš naujai atvažiavusių), ku
riems rekolekcijos yra senai pa
mirštas reikedas. Nejaugi nepri
simenam motutės ašarotų akių, 
lydėjusių prie pirmosios komu
nijos?

— Kovo mėn. gale pro Win- 
nipegą pravažiavo Saskačeva- 
no farmeriai 3 broliai Aleliū- 
nai. Ilgesnį laiką jie praliedo 
JAV ir Toronte, kur Juozas ap
sivedė p-lę Dručkaitę Aldoną.

— Winnipeg© lietuvių kolo
nija į petvasarį kiek didėja, nes 
atvyksta iš miškų viengungių, 
tačiau vasarą žada keri kurie 
keltis į Torontą.

PADĖKA

Šių metų kovo 25 d., visai ne
tikėtai, vienas po kito prigūžė
jo pilnas mūsų namas mielų 
svečiu. Bematant susirikiavo

Įsigykite A. Vilkinio leidžiamus knygos sąsiuvinius

ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO

Užsakymus ir pinigus siųsti:

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

Knyga turės virš 300 psl. ir apie 150 nuotraukų bei 
iliustracijų iš Lietuvos. Pirmas sąsiuvinys jau išėjo iš 
spaudos 52 psl., 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.

DĖMESIO!-
Norėdami pirkti ar parduoti namus, ūkius, viešbučius 

kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) 

Telefonai:
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone. 
Čia Jūs susikalbėsite savo gimtąja kalba, rasite man

dagų ir sąžiningą patarnavimą.

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

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

Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybes.
Krautuve atidaryta kasdien ild 8 valandos vakaro.

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, užsie
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.

Winnipeg, Man ĮVAIRENYBES
stalai, pasipuošė pyragais, vy
nu ir kava. Mat, p. Šmaižienė 
sugalvojo pagerbti mane gim
tadienio proga. Ji su padėjėjom 
-r- pp. Jakubėnaite ir Saiminin- 
kaitėmis, Angele ir Gene — 
ruošė ir tvarkė. Neapsakomai 
malonu, kad nauji ateiviai, taip 
pat ir nekurie iš senųjų gyven
tojų, lietuviai suruošė šią man 
tikrai malonią staigmeną. Va
karienės metu gavau gražią do
vaną — didžiulį Mergelės Ma
rijos paveikslą ir gražią, pilną 
raudonų žiedų, azaliją.

Nuoširdžaii dėkoju visoms ir 
visiems mane taip gražiai pa
gerbusiems. Ypatingai malonu 
buvo mielų svečių tarpe ma
tyti visų gerbiamą ir mylimą 
kleboną Tėvą Placidą. Taip pat 
atskirai noriu padėkoti pane
lėms Jakubėnaitei, Saimininkai- 
tėms, ponui Jurgiui Račiui, po
nams Steponavičiams, po
nams Pranevičiams, panelei V. 
Daubaraitei ir poniai Kasana- 
vičięnei už Jūsų brangias dova
nas. Taigi, ačiū, ačiū, mieli bi
čiuliai, iš visos širdies. Ačiū pp. 
Cingams, sekančią dieną atė
jusiems su dovana mane pa
sveikinti, visiems didžiai dėko
ju. Ona Urbonienė.

. Winnipeg, Man.

— OTTAWA. — Kovo 29 d. 
paskelbta, kad Kanadoje gy
veną vokiečiai galės atsikvies
ti savo gimines iš Europos.'

BR. BUKOWSKA, R. O, 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akiniu? 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

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

(kampas 94 Laws St.) , <
TeL LYndhurst 0052

Klaidelė laidotuvių reikaluos

Baigiantis II Pasauliniam ka
rui, JAV-karo daliniai 1945 m. 
balandžio 27 d., Bernterode, 
Thueringen, druskos kasyklose, 
tarpe užmaskuotos amunicijos, 
atrado 4 didžiulius karstus su 
palaikais garsiųjų vokiečių mi- 
litaristų: Fridrich Wilhelm I, 
Fridrich der Grosse (abu Ho- 
henzollemų dinastijos) von Hin
denburg ir Frau von Hinden
burg.

Karstai tuoj buvo perkelti į 
Marburgą ir atsiklausta karo 
ministerija, kas toliau daryti. 
Atėjo parėdymas surasti atatin
kamą vietą ir, išlankant paslap
ty nuo vokiečių publikos, gar
bingus lavonus palaidoti.

Po virš metų ieškojimo, tokia 
vietelė surasta ir nuspręsta pra
nešti dar gyviems giminai
čiams apie įvyksiančias laido
tuves ir gauti jų sutikimą.

Kronprincas Wilhelm, Hohen- 
zolemų giminės ainis, buvo 
trumpu" laišku painformuotas, 
kad jo jauniausioji duktė Ce
cilia ir JAV kariškis atvyks pa
skirtą dieną aptarti slaptus jų 
šeimos reikalus.

Kronprincas su tėvišku žvil
gsniu sutiko savo dukterį su jos 
nauju draugu Everett Lesley.

Leisleyf Pone, manau žinote, 
kodėl mes esame čia?

Kronprincas: Taip. Tikiu, ži
nau.

Lesley: Mes nusprendėme,’ 
kad geriausia vieta apeigoms 
atlikti yra Šv. Elzbietos bažny
čia Marburge. Ji yra garbinga 
ir turi ryšių su jūsų gimine.

Kronprincas: Taip, tai tiesa, 
bet, Cecilią, ką tu apie tai gal
voji?

Cecilia: Bet, tėveli, jau kuris 
laikas tam buvo ruošiamasi, o 
dabar, turbūt, mes turime greit 
veikti. Man — gi tai visiškai 
vistiek.

Kronprincas: Aš nieko prieš 
jus, kapitone, bet aš nematau, 
kaip aš galėčiau duoti savo 
leidimą...

YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

314 Bathurst St. Toronto, Ont Tel. KL 7146

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

NAUJAS LAIKRODININKAS

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

tai, gerai ir pigia.. Prašome kreiptis ir įsitikinti.
Atidaryta kasdien nuo 5 — 8 vai. p. p.
EUROPEAN WATCHMAKER |

827 Queen SL W (priešais Claremont g-vę) Toronto. TeL EL4521

Lesley: Ar tamsta duosi sa
vo sutikimą ar ne, galutiniam 
rezultate pakeitimų vistiek ne
bus. Mes veikiame pagal karo 
ministerijos parėdymą.

Kronprincas: Kągi, dėl Dievo 
meilės, turi bendro karo minis
terija su jūsų noru vesti Ceci- 
lią? .*..

Lesley: Vesti Cecilią?!... Aš 
rengiuosi palaidoti jūsų sene
lio—senelio—senelio dieduką...

Kronprincas, šyptelėjęs iki 
ausų, atnešė bonką šampano 
ir netrukus pritarė laidotuvėms.

"Life".

DARŽOVIŲ VEIKIMAS

Patologų kongrese Paryžiuje 
po ilgų diskusijų nustatyta ku
rios daržovės valgyti yra svei
ka, o kurios nepatartina.

Bulves turį valgyti teisėjai i - 
žurnalistai, nes jos stipriną gal
vojimo jėgas, sukurią pusiaus-

1 vyrą, ramumą ir drąsą. Per 
didelis bulvių naudojimas betgi 
sukeliąs apatiją.

Morkos naudingos nervin 
giems žmonėms. Nuolatinis vir
tų morkų naudojimas gydo pa
vydą, melancholiją ir nusivy
limą — daro žmogų patenkintu, 
geraširdžiu ir taikingu.

Špinatai yra puikus maistas 
galva dirbantiems; jie stiprina 
valios jėgą, energiją ir yra la
bai naudingi nepastoviems as
menims. Vidutinė špinatų die
ta yra ne vieną žmogų prive- 
dusi prie pavyzdingo tvarkin
gumo.

Pupos žmogų daro poetišku, 
bet apatišku ir nedrąsiu. -

Pupelės yra daržovių karo 
lienė. Su sviestu ar alyva pu
pelės gali pakeisti mėsą. Jos 
restauruoja nervų sistemą ir 
tinka proto ir fizinio darbo du:- 
hininkams. Visi žinomi moksli
ninkai ir stipruoliai buvo žino
mi dideli pupelių mėgėjai.

Kraštutiniai pavojingi yra žir
niai. Žmoguje jie sukelia vėja- 
vaikiškumą arba net chuliga 
nizmą.

Vyrai ir moterys, kurie mels
ta žirnius yra nepastovūs mei
lėje ir bendrai neverti pasitikė
jime. Tai pati pavojingiausia 
daržovė. Patologai mano, kad 
žirniai yra didžiausia persisky
rimų kaltininkai ir sukelia ga
na daug triukšmo pasaulyj '1.

Taigi, ar verta bijoti valgyti 
žirnius? Ne, žirnius reikia val
gyti kartu su morkomis, kurioj 
neutralizuoja pavojingą žirnių 
veikimą. St. B

Vaistas nuo girtavimo

Vienas Paryžiaus jaunas gy
dytojas J. Gamard skelbiasi po 
ilgų pastangų suradęs serumą, 
kurį įšvirkštus alkoholikai ne- 
begerią svaigalų. Jis taip jau 
pagydęs 12 girtuoklių. Šių ieš
kojimų jį paskatinęs imtis ge
ležinkelių darbininkų gyveni
mas, kurie algas prageria, o 
jų šeimos badaują.

Trijų vaikų motina - vienuolė

Trijų vaikų motina, 58 m. am
žiaus Marija Brisben šiomis 
dienomis įstojo į Aplankymo 
vienuolyną ir apsivilko vienuo
lės rūbu. Jos įvilktuvėse daly
vavo abi dukterys: vienuolė se
suo Marija, Ona, kuri pasauli
niame gyvenime vadinosi Rita 
Julijona, ir Marijona Joana, ku
ri ištekėjo už Tomo Maguire. 
Jie gyvena San Diego mieste, 
Kalifornijoje. Duktė • vienuolė 
Marija Ona priklauso Meilės 
Seserų' kongregacijai ir dirba 
Šv. Juozapo kolegijoje Cincina- 
ti. Naujosios vienuolės vyras 
A. Brisben mirė 1944 m. balan
džio mėn., o sūnus Jonas Juo
zapas vaiko amžiuje.

' Nubaudė už žmonų mušamą

_ Toronto miesto teismas šio
mis dienomis sprendė kelias by
las vyrų, mušusių savo žmonas, 
rado kaltais ir nubaudė.

E. Belaire nubaustas 20 do
lerių arba 20 parų arešto už 
smūgį savo žmonai. Teisme jis 
aiškinosi: "Tai buvo šv. Patri
ko dienos balius. Viskas, ką aš 
atsimenu, yra tai, kad žmona 
norėjo atimti iš manęs butelį’.

E. Wilson gavo 25 dolerius 
arba 20 parų. Jis aiškinasi: "Aš 
ją paliečiau tik pirštų galais. 
Jei būčiau jai sudavęs, tai ji bū
tų čia šiandien nestovėjusi, pa
tikėkite man".

F. Hoffman gavo 50 dolerių 
arba 30 parų. Jo žmona stovėjo 
teisme su užmėlynavusia aki
mi. Jis teisinasi, kad žmona pir
moji jam sudavusi per kojas.

Kanados viešbučiai
Rytų Kanados viešbučių mag

natas V. Cardy pardavė savo 
viešbučius vienai JAV kompa
nijai už 15 milijonų dolerių. Ta 
pati kompanija nesenai pirko 

i visą tinklą viešbučių iš Fordo ir 
dabar yra didžiausia viešbučių 
savininkė Kanadoje.

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O
LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

— Vykdoma rinkliava BAL 
Fui, lietuvių ūkininkų 150 šeimų 
transporto išlaidoms apmokėti 
nuo JAV uostų iki darbovietės, 
tautiečių tarpe randa didelį pri
tarimą. Aukos bus baigtos rink
ti balandžio mėn. 2 d. Apie re
zultatus pranešime vėliau.

— Kovo 26 d. grupelė tautie
čių, susirinkusi pas p. Pikšilin- 
gius pasveikinti p. Pikšilingie- 
nę jos gimtadienio proga, suau
kojo Mažosios Lietuvos Tarybai 
$13. Pinigai per Bendruomenės 
valdybą pasiųsti ML Tarybos 
atstovui Kanadoje V. Pėterai- 
čiui. Aukojo: Pikšilingis Justas 
$5, Lukošius Petras $2, Didžio- 
kienė Konstancija $2, Gipas Ju
lius $2 ir Jonynas Feliksas $2.

Tai vieni iš pirmųjų Kana
dos lietuvių, kurie jautriai atsi
liepė į Mažosios Lietuvos Ta-

kad minėti tautiečiai jau ou o 
prisidėję nemažesnėmis sumo
mis ir prie Bendruomenės veda
mos rinkliavos BALFui. Bend
ruomenės valdyba, nenorėdi 
ma taip staigiai apkrauti lietu
vius aukomis šiuo tarpu ši s/Ur
bų reikalą galvoja paremti kitu 
būdu.

Šia proga norėtųsi priminti 
Justo Pikšilingio asmenį. Tai 
yra tylus, kuklus lietuvis, kuris 
savo meilę tėvynei ir nelaimėn 
patekusiam tautiečiui parodo 
ne tik žodžiu, bet ir darbu. Jis 
savo duosnumu yra pavyzdys 
ne tik mūsų bendruomenei, bet <• .
ir’ -kiekvienam Kanados lietu 
viui. J. Pikšilingis nepriklauso
moje Lietuvoje visą laiką buvęs 

■kariuomenėje, ir jo įgytas ka
rių eilėse stiprus patrijotinis 
jausmas, anot jo "niekados ne
išnyks iš mano krūtinės".

Aukos BALF

Balandžio 2 d. baigtas aukų 
rinkimas BALFui, 150 lietuvių 
ūkininkų šeimų transporto išlai
doms apmokėti. Iš negausios 
mūsų kolonijos (apie 60 dirban
čiųjų) surinkta $87. Aukojo: A. 
Dobrovolskis $5, T. Povilaitis $5, 
P. Grigelevičius $5 ir Pikšilin- 
giai $5; po $3 — A. Želvys ir 
A. Mikalainis; po $2 — auko
jo 20 asmenų; po $1.50 —■ vie
nas; po $1 — 19 asmenų ir $0.50 
—- vienas. Atsisakė aukoti — 
10 asmenų. Visiems aukoju

KAZYS ARDAVIČIŪS

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

baisiai kankintų tą nusidėjėlį,
kuris artimiausiu laiku nenusifotografuos

575 WELLINGTON ST. W. TORONTO. TEL. PL 5717 
Palyginus kokybę pigiausios kainos Toronte.

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

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

272»/2 QUEEN ST. W. TORONTO.

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU 

KR AUTUVE ir VALGYKLA 
889 Dundas St W. Toronto, Ont----- TeL WA 0062

Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ir greitas patarnavimas —

siems Bendruomenės valdyba 
taria BALFo vardu nuoširdų 
ačiū!

Ligonių padėka

Šiomis dienomis valdoriečicd 
gavo laišką — padėką iš Hund- 
lose bei Oldenburg sanatorijos 
lietuvių ligonių. Šiuo metu ten 
gydosi 19 tautiečių, kurie iš mū
sų gavo 148 svarus taukų. Savo 
laiške jie reiškia visiems val- 
doriečiams, aukojusiems jų pa
galbai, kuo didžiausią padėką. 
Kartu prisiuntė ir vardinį sąrašą 
su gavusių parašais. Jų padėka 
— palyginus su šia smulkia 
mūsų auka — yra per didelė. 
Bet tai rodo, kokiame varge ir 
dvasinėje nežinioje gyvena šie. 
nelaimingieji tautiečiai. Tad 
tebūnie jų ta per didelė padė
ka kartu ir paraginimas vi
siems Kanados lietuviams karts 
nuo karto prisidėti savo doleriu 
prie jų — ligonių šalpos. Norė
čiau perduoti ir jų pageidavi
mus: ateity siųsti kavą, nes ji 
turi didžiausią vertę. Kad gali
ma būtų pasiųsti didesnius kie
kius, siuntinius adresuoti pav., 
"Gautingen sanatorijoje gulin
tiems lietuviams ligoniams" ir 
pan. Tokius siuntinius jie atsi
ima iš muitinės pagal vardinį 
ligonių sąrašą. Vienam asme
niui į mėnesį galima siųsti 2 kg 
pupelių kavos, — tokiu būdu jie 
iš muitinės gali kiekvieną mė
nesi atsiimti tiek kavos, kiek 
turi liet, ligonių, skaitant kiek
vienam po 2 kg.

Auka mažalietuviams

Bendruomenės valdyba, su
prasdama Mažosios Lietuvos 
Tarybos sunkų darbą ir pritar
dama jos atsišaukimui iš savo 
kuklaus iždo tuo tarpu paskyrė 
$10. Rinkliavos organizuoti šiuo 
metu negalime^nes tik ką bed-. 
gėsi aukų rinkimas BALFui. Pi
nigai pasiųsti MLT atstovui Ka
nadoje — V. Pėtercdčiui.

— Su auštančiu pavasariu 
vėl dalis tautiečių išskleidė 
sparnus, pasirinkdami Toron
to, Hamiltono kryptis... Ką da
rysi — visi keliai veda į Romą. 
Kiekvieną lietuvį traukia ten, 
kur tautiečių daugumas, kur 
jam labiau gali priminti praras
tą tėvynę! Sk. St

Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 
1414 Dundas St West Toronto
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Motinoms

LKMD rengiamame Motinos 
Dienos minėjime norėtų pa
gerbti daugiavaikes, senas ir 
chroniškas ligones motinas. Dėl 
to ji prašo visus torontiečius, 
žinančius tokių motinų pranešti 
apie jas.

Prašoma surašyti motinas, tu
rinčias bent po 4 ir daugiau vai
kų, motinas, turinčias bent 60 
m. ir daugiau (vaikų skaičius 
nesvarbu) ir motinas, vargina
mas kokios nors chroniškos li
gos.

Prašoma nurodyti jų vardą, 
pavardę, adresą, telefono Nr., 
vaikų skaičių, amžių (senučių) 
ir ligą.

Rašyti prašoma KLMD-jai 
mūsų laikraščio adresu.

Jungtuvės

Pasibangus gavėniai Toronte 
gyvai reiškiasi naujų šeimų kū
rimas. Velykų pirmą dieną lie
tuvių banyčioje jau įvyko dve
jos, o antrą dieną vienos ves
tuvės. Paskelbta visa eilė už
sakų. •

Gražiai praėjo šventės

Velykų šventės Toronto lie
tuvių kolonijoje praėjo gražio
je nuotaikoje. Oras buvo labai 
gražus. Per visas laikomas 4 
pamaldas Velykų dieną para
pijos bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Gražiai pamaldų metu

VLADO RIMŠOS KONCERTAS
Balandžio 14 d. — penktadienį — rengiamas paskutinis 
Toronte Italijon išvykstančio smuikininko VI. Rimšos atsi
sveikinimo koncertas, akompon. pianistui A. Dvarionui.
Koncertas įvyks Polish National Union Hali — Queen St 

1087. Pradžia 7 vaL 30 min. vakare.
Bilietai gaunami: pas p. Česnauską Dr. Kaškelio valgyk
loje, p. Grigaičio valgykloje, pas p. Simonaitienę Kairio 

valgykloje. Be to, bus parduodami ir prie įėjimo.
Po koncerto šokiai iki 2 vaL .ryto.

Veiks bufetas su lengvais ir stipriais gėrimais 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

:«i*3VIENĄ SEKMADIENĮ po antrųjų pamaldų Toronto
parapijos svetainėje galima įsigyti knygų:

1. Prof. Dr. A. Šapoka, Lithuania through the ages
2. Arch. T. Vizgirda, Vilnius Capital of Lithuania
3. Metraštis 1950
4. B. Brazdžionis, Per pasaulį keliauja žmogus
5. V. Pėtercdtis, Liet — angį, žodynas
6. Popiežių enciklikos ir kalbos ir daug kitų.

Sudbury, Out.
Kovo mėn. 26 d. Kristaus Ka

raliaus banyčios salėje buvo 
pravestos rekolekcijos lietu
viams katalikams. Rekolekcijas 
pravedė nesenai iš tremties at
vykęs kun. A. Sabas. Jo gra
žiais pavyzdžiais paįvairinti 
pamokslai paliko gilų įspūdį re
kolekcijų dalyviams. Ta pa
čia proga buvo atvykęs ir kun. 
Kulbis, kuris iš čia išvyko į Van
couver} pravesti ten rekolekci
jas.

— Balandžio mėn. pradžioje 
INCO darbininkų unija prade
da pasitarimus su kompanija 
dėl naujos sutarties pasirašy
mo. Norima išsiderėti geresnės 
darbo ir atlyginimo sąlygos: 
savaitėje 40 darbo valandų, ne
mainant atlyginimo padidinant 
valandinį atlyginimą 8 centais, 
dvi savaites apmokamų atos
togų, kas „yra išdirbęs dvejus 
metus. Sunku pasakyti kaip 
pavyks derybos, nes Sudbury 
yra ir kitos uinjos įstaiga, kuri 

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINI PAGALBA
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

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

Europos universitetuose

JONAS JUŠKAITIS ,
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada. Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St W., Toronto. TeL WA 0006

giedojo parapijos choras, vado
vaujamas J. Simanavičiaus, su
giedodamas keletą naujai pa
rengtų giesmių. Gerą įspūdį da
rė ir altorių papuošimas, kurį 
atliko lietuvaitės seselės.

Šokių vakaras

Jaukus šokių vakaras ruošia
mas šeštadienį balandžio 22 d. 
YMCA, College - Dovercourt, 
patalpose.

Graži europietiška muzika ir 
kaikurios staigmenos paįvai
rins šį vakarą.

LES Toronte. .

IŠNUOMOJAMAS

kambarys 669 Richmond St, 
prie Bathurst — Queen gatvių.

FOTO MĖGĖJAI!

Jei norite savo filmas gauti 
gerai išaiškintas, prašom jas 
siųsti

A. Rose, Toronto, Ont.
12 Willison Sq. TeL PL 2434.

Ne masine produkcija, bet stro
piai paruošiamas kiekvienas 

negatyvas.
Padidinimas: 2%x3%*col.—5 et.

3%x5 col. — 7 et
Parduodamos naujos 35 mm fil- 
mos: 36 nuotraukos kasetėje — 
75 et., 20 nuotraukų kasetėje — 

50 centų.
Torontiečių užsakymai virš $2 
paimami iš namų ir taip pat pri-

• statomi į namus.

nori perimti INCO dirbančiųjų 
vadovavimą. Be to, dabartinė 
unija yra pašalinta iš CIO cen
tro, kaip rausva. Derybų re
zultatai paaiškės birželio mėn.

—- KLB Sudburio apylinkės 
valdyba per Atvelykį rengia šo
kių vakarą St. Annes salėje. 
Prieš šokius įvyks apylinkės vi
suotinas narių susirinkimas.

— Sudburyje organizuojasi 
lietuviai šachmatininkai. Jų ko
mandą sudaro jau apei 15 tau
tiečių. Yra gana stiprių šach-. 
matininkų: V. Žižys, R. Jurgulis, 
Z. Gasiūnas ir kiti. V. Žižys per
eitais metais yra laimėjęs Sud
burio meisterio vardą ir perei
nama dovana. Reikia tiktis, *» ■ *. ■ ■ »
kad šiemet lietuviai šchmatinin- 
kai Sudburyje pirmaus. J.V.

Atitaisymas: "TŽ" Nr. 13, ko- 
korespondencijoje iš Sudbury 
įsivėlė klaida — KLB apylinkės 
valdybos pirm, ištikrųjų yra ne 
J. Kriaučeliūnas, bet J. Kriau
čiūnas. Red.

"Nepr. Lietuvos" š.m. Nr. 13 
KLS-ga yra neteisingai užpulta. 
Kad nebūtų be reikalo klaidina
ma visuomenė, esame priversti 
kai ką viešai paaiškinti.

1. "Tėviškės Žiburiai" nėra 
KLSąjungos organas. Šį laik
raštį leidžia visai kita ir kito 
pobūdžio organizacija. Jeigu KL 
S-ga "TŽ" daugiau duoda savo 
viešų pasisakymų, tai yra da
roma tik dviem sumetimais: a. 
"TŽ" yra vienintelis Toronte iš
einantis liet, laikraštis, tad čia 
skelbti yra greičiau ir pato
giau, b. "TŽ" visad deda KL 
S-gos pareiškimus be prierašų 
ir kandžių komentarų, kuo ne
pasižymi "Nepr. Lietuva".

2. "NL" meta KLS-gai Bend

Mielą LKM Sąjungos Winnipego skyriaus narę

MARYTĘ SPRINDYTĘ ir p. VYTAUTĄ LEPARSKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki daug saulėtų 
dienų.

.. LKM Sąjungos Winnipego skyrių

“Sudrumstoji Ramybė” Delhi
Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų Grupė

stato Petro Vaičiūno 4-rių veiksmų dramą "Sudrumstoji 
Ramybė". Spektaklis įvyksta balandžio mėn. , 22 d., šešta
dienį, 8 vai. vak. Delhi mieste, High School auditorijoje.

Tilsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas.

Latvių geru konsulas

Iki šiol Kanadoje nuo 1938 m. 
teveikė garbės konsulatas. Kon
sulo pareigas ėjo R. N.-Bryson, 
torontietis, čia ir gimęs ir moks
lus baigęs. Jis yra žinomas 
buvęs skautų vadas. Kaip pra
nešama iš Londono, Latvijos 
įgaliotas ministeris Londone, 
kuris yra ir Latvijos diploma
tų šefas, p. Bryson pekėlė ge
neraliniu konsulu.

Kredito draugijos Kanadoje

1920 metais jų buvo tik vie
noje provincijoje — 113 drąugi- 
jų su 31.752 nariais, kurios tu
rėjo 6.306.965 dol. turto; 1940 
m. 9 provincijose buvo 1.167 
draugijos su 201.137 nariais ir 
25.069.685 dol. kapitalo; 1948 
m. draugijų buvo 2.608, narių 
— 850.608, kapitalo — 253.584.- 
282 dol. Neužilgo kiekvienas 13 
Kanados gyventojas bus smul
kaus kredito dr-jos narys. Ne
teko girdėti ar yra lietuvių 
smulkaus kredito d-jų, tačiau 
reiktų kaip galima greičiau jas 
organizuoti bent didesnėse lie
tuvių kolonijose. Torontas, 
Montrealis, Winnipegas ir kt. 
gausesnės kolonijos galėtų bū
ti pavyzdžiais.

Lenkai komunistai pralaimi

Londono, Ont. susirinkime ko
vo mėn. Lenkų Tautinės Drau
gijos, kuri laiko "Lenkų Halę" 
po karštų diskusijų, 19 balsų 
prieš 13, lenkų komunistų laik
raštis "Kronika Tygodniowa" 
iš halės pašalintas ir ten nebe
bus prenumeruojamas.

Saskečevano farmerių 
mažėja

Saskačevano provincijos far
merių bėgimas į miestus ir ki
tas provincijas yra labai žy
mus. Paskutiniais 9 metais for
mose gyventojų skaičius yra 
sumažėjęs 100.000. Dėl to ma
žėjimo yra kaltinama provinci
jos socialistų vyriausybė, ku
ri savo politikos dėka sunki
na farmerių sąlygas.

— Kovo 29 d. vienas iš se
niausių Kanados ukrainiečių 
laikraščių "Ukrainiečių Balsas" 
šventė savo 40 metų sukaktį. 
Laikraštį sveikino Kanados min. 
pirm., Winnipego miesto bur
mistras ir kt. žymūs asmenys. 

ruomenės kūrimo užvilkinimo 
šešėlį, paskelbdama, kad vie
nas Sąjungos atstovas neatėjęs 
į LOK posėdį. Tai yra smulk
mena ir darbas ne dėl to posė
džio užsitęsė ištisais mėnesiais.

Dėl to mes norime priminti:
a) 1949 m. liepos 1 d. KLS ir KL 
CT susitarimu pradėtas orga
nizuoti LOK, iniciatyvą pripažįs
tant KLCT. Deja, rezultate LOK 
pradėjo darbą tik rugsėjo vi
duryje. Užvilkinta 2% mėnesio;
b) LOK-o viename posėdyje 
lapkričio mėn. KLS atstovai siū
lė tuoj pat priimti ir paskelbti 
instrukcijas Apylinkių LAOK 
sudaryti ir lietuviams registruo
ti. Tos dvi instrukcijos tame pa
čiame posėdyje buvo principe

Kanados žinios
— OTTAWA. Sklinda gan

dai, kad Kanados generalinis 
gubernatorius lordas Alexander 
gausiąs svarbų paskyrimą Eu
ropoje ir iš Kanados būsiąs at
šauktas. Šiuo metu jis yra Lon
done ir turi grįžti Kanadon ba
landžio mėn. gale.

Šėlstantis Ontario pavasaris

Po šaltos ir gilios žiemos On
tario provinciją staiga užklupo 
netikėti pavasario potvyniai 
ypač .pietinėje pronvincijos da
lyje beveik nebuvo vietovės, 
kuri vienaip ar kitaip nebūtų 
potvynio paliesta. Šėlstantic 
upelių vanduo, išsimušęs iš 
normalių vagų, daugelyje vie
tų išardė kelius, paplovė na
mus ir privertė bėgti į sauges
nes vietas ne tik žmones, bet 
sandėlius ir net fabrikus. Dau
giausia potvynis palietė šias 
vietas: Kitchener, Galt, Bramp
ton, Orono, Woodstock, Pal
merston, Dorchester, Breslau ir 
Freeman. Šiose vietovėse van
duo buvo apsėmęs kelius ir 
gatves kai kur net iki 9 pėdų. 
Tokie potvyniai čia buvo tik 
prieš 20 metų.

Prieš pat šventes pradėjo 
dūkti ar oras, kone kas valan
dą besikaitaliodamas į lietų, 
sniegą, stiprų šaltą vėją ar gied
rą. Pačioms šventėms turėjo bū
ti naujas siurprizas — labai 
šaltas oras — iki 10 laipsnių 
Fahrenheito? Kanadiečių laimei, 
ši šaltoji srovė greitai nusirito 
į JAV, ir tuo tarpu, kai torontiš
kiai džiaugėsi Pirmosios Vely
kų dienos pavasariška saulute, 
iš New Yorko radio kalbėto
jas pasakojo apie krintantį snie- 
«q-

Alberta turtėja

Prieš porą savaičių Redvoter, 
Altą rajone parduotos 5 for
mos, po 160 akerių, po 1-1,5 mi
lijono dol. Kitoj vietoj to paties 
rajono 11 formų parduota už 
8.792.000 dol. Viena bendrovė 
tame pačiame rajone pirko 480 
akerių žemės už 4 milijonus 
dolerių.

Kaip matome, Albertos pro
vincijoje suradus žibalo šalti
nius žemės kaina pasakiškai 
pakilo. Albertos provincijos val
džia už teisę naudoti naftos ir 
dujų turtus iš bendrovių gavo 
9 milijonus dolerių!

apsvarstytos, nutariant arti
miausiu laiku jas suredaguoti 
ir paskelbti. Abi šios instrukci 
jos, deja, buvo’ paskelbtos tik 
1950 metų vasario mėn. užvil
kinant apie 3 mėn.; e) Instruk
cija lietuviams registruoti sa
ko, kad registracijos korteles at
spausdins centrinis LOKas. Šį 
pareiškimą rašant yra balan
džio mėn. 10 d., o kortelių dar 
nėra. Užvilkinta apie 2 mėn.

3. KLS-gos CValdyba ir to
liau pasilieka nuomonės, kad 
po kiekvieno LOKo posėdžio tu
ri būti išleistas komunikatas, 
kuris tuo pat laiku turi būti iš
siuntinėtas visai suinteresuotai 
spaudai.

KLS-gos CValdyba.

North Bay, Ont
Padidėjo kolonija

Balandžio 3 d., attikusios Sa- 
skatehevane darbo sutartis li
goninėje, atvažiavo apsigyven
ti į North Bay Aldona Lušaitė ir' 
Adelė bei Birutė Mickutės. Jau 
visos trys gavo darbą didžiau
siame miesto viešbuty "Em
pire Hotel", o butas jau iš anks
to parūpintas seniau gyvenan
čių lietuvių. Džiaugiamės didė
jančia kolonija ir linkime nau
jai atvykusioms geros sėkmės.

Senas gyventojas.

Neatsiima pinigų

Mokesčių ministerio pava
duotojas pareiškė senate, kad 
vyriausybė turi bėdos su 2 mil. 
dolerių, karo metu atskaitytų 
priverstinam taupymui iš 80.000 
darbininkų. Dabar negalima 
surasti, kur jie. gyvena.

— OTTAWA. — Kanados 
Darbo Kongreso sekretorius pa
reiškė, kad nesenai suorgani
zuota Tautinė Bedarbių Fede
racija prie Kanados D. Kongre
so nieko bendro neturi Su to
kiom’s organizacijomis kaip 
Montrealio Bedariau Taryba, 
kuri yra grynąi komunistinė or
ganizacija ir kurios tikslas iš
naudoti bedarbius komunistinei 
propagandai.

Welland, Ont.
KLB —LAOK

Vadovaujantis KLB — LOK 
išleistomis taisyklėmis, Wellan- 
de veikiančių lietuviškų organi
zacijų atstovai, susirinkę posė
džio kovo 25 d., nutarė:

Sudaryti Wellande KLB — 
LAOK iš 7 asmenų. Balandžio 
2 d. susirinkus posėdžio, pasi- 
skirsetė pareigom sekančiai:

1. Skaistys Gediminas — pir
mininkas, KLT;

2. Stankevičius Kazys — vi
cepirmininkas, KLS;

3. Naiduškevičius Algirdas 
— sekretorius, LSS;

5. Tamulėnas Povilas — kul
tūros reikalams, KLS;

6. Pranaitis Aleksas — sek
retoriaus pavaduotojas, LAS;

7. Balasevičius Adomas — 
kultūros reikalams pavaduoto
jas, "Verslas".

KLB — LOK Wellando Apy
linkės reikalais prašom kreiptis 
šiuo adresu: J. G. Skaistys, 21% 
Sixth St. Welland, Ont. Telef. 
3893.

KLB — LAOK.

PAIEŠKOJIMAI
.— Baltraus Klriėliaus ieško 

Zuzana Norkytė - Boguslauskie- 
nė, Onos Kisieliūtės Norkuvie- 
nės duktė iš Marijampolės. Ra
šyti: Z. Boguslauskas, Caixa 
Postal 4118, Sao Paulo, Brasil.

— Juozo Valiuko, anksčiau 
gyvenusio Sudbury, ieško bro
lis Henrikas — Luenerweg Nr. 
63, Lueneburg, Germany.

Margučių vakarienė

Šv. Onos Pašalpinė Moterų 
Draugija balandžio 16 d. ruo
šia Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos svetainėje 4 vai. po pietų 
margučių vakarienę. Iš anksto 
prašome paruošti ir atsinešti 
gražiausius margučius, nes bus 
duodama trys vertingos dova
nos už puikiausiai išmargintus 
margučius.

Draugijos narės niekados sa
vo vakarienėse neapvylė, bet 
visuomet skaniai pavaišino, pa
girdė su įvairiais gėrimais, to
dėl ir šį kartą būsite priimti su 
malonumu, gausite minkšto ir 
kieto gėrimo. Be to, bus trau
kimas brangios dovanos. Po 
vakarienės pasišoksite ir links
mai laiką praleisite. Kviečia
me visus dalyvauti kuo skait
lingiausiai. Kaina $1.25. mokyk
los vaikams $0.50.

. > ■

KLS susirinkimas

Kovo mėn. 26 d. Lietuvių pa
rapijos salėje įvyko KLS Mont- 
realio skyriaus metinis susirin
kimas. Skyriaus pirmininkas p. 
Balzaras padarė pranešimą už 
praeitus metus. Skyrius praei
tais metais suruošė vieną kon
certą, du šokių vakarus ir Ka
lėdų eglutę vaikams. Skyrius 
turėjo virš $600 pajamų ir apie 
$500 išlaidų. Ryšium su kelių 
valdybos narių išsikėlimu iš 
Montrealio, pirmininkas siūlė 
perrinkti valdybą, tačiau, ka
dangi apie tai nebuvo skelbta 
šaukiant susirinkimą, nutarta 
tą klausimą atidėti. Perrinkta 
tik revizijos komisija, kadangi 
jos nariai — Dr. Šapoka išsikė
lęs į Torontą ir Dr. Sungaila — 
į Reginą. Naujon revizijos ko- 
misijon išrinkti pp. Styra, Ru- 
dinskas ir J. Gudas.

Į Kanados Lietuvių Bendruo
menės laikinąjį Montrealio apy
linkės organizacinį komitetą iš
rinktas K. Toliušis ir jo pava
duotoju p. Mieleška.

Skyriaus pirm. p. Balzaras

Naujieji kanadiečiai
1950 m. kovo 27 d. lauvu "Ge

neral Blatchford" į Kanadą iš
plaukė:

1. Bichnerytė Ema /
2. Celkus Juozas
3. Celkus Ona
4. Celkus Danutė
5. Dirksaitienė Julija
6. Dirksaitė Edigija
7. Girdzevičius Kazys
8. Girdzevičius Apolonija
9. Jonaitienė Augustina

10. Kraskauskas Bronius
11. Kraskauskas Marijona
12. Kraskauskas Vytautas
13. Kriaučialiūnas Juozas
14. Kriaučialiūnas Albina
15. Kriaučialiūnas Ona
16. Metas Karlis
17. Metas Olga
18. Metas Bruno
19. Senkevičius Česlovas
20. Senkevičius Eleonora
21. Šimkus Mikas
22. Šimkus Marė
23. Vosylius Algirdas
24. Vosylius Justinas
25. Bartkienė Kazė
26. Bartkus Elena
27. Bartkus Jurgis
28. Širvinskienė Domicėlė
29. Vaičius Antanas 

S I U N T I N I A I Į EUROPĄ
Mes vieninteliai Kanadoje turime stačiai iš Maskvos 
koncesiją siuntiniams. Reikalaukite informadjų

EMCO PARCEL CO 1823 Lincoln Ave.. Montre aL Que. |

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA TORONTE

RE-NEW
Sav. J. Šinkūnas

Atidaryta nuo 8 iki 7 vai. vok., šeštadienį.iki 5 vai. vak.
Valo, prosina ir pataiso visokius rūbus ir skrybėles. Su

renka Nylon kojinių nubėgusias akis.
Priimame iš namų ir pristatome į namus.

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Ave) TeL 1X1451

įspėjo, kad sekančiame sky
riaus susirinkime bus renkamos 
aukos Tautos Fondui

Diskusijose nusiskųsta narių 
pasyvumu/ kuris tačiau charak
teringas daugumai Montrealio 
organizacijų. Dalis jų net visai 
susirinkimų nebešaukia, pasi
tenkindamas valdybų veikla ir, 
matyt, laukdamos greitesnio 
KLB sukūrimo.

Išklausęs pirm. p. Balzaro 
pranešimo, susirinkimas pareiš
kė valdybai padėką už ener
gingą veiklą, nors sąlygos 
anaiptol nebuvo palankios.

— Eilė montrealiečių šįmet 
išsikelia gyventi į Amerikos 
Jungtines Valstybes. Nesenai 
išvyko su šeima A. Sakalas, 
ruošiasi išvykti p. Ališauskas, 
rašytoja Marija Aukštcritė, p. 
Ignaitienė, p. Vasiliauskienė ir 
kiti.

— Sunkiai susirgo Goda Ru- 
dinskienė. Paguldyta Victoria 
ligoninėje. L.

Lenkijos rytų sienos

1923 m. prof. Haleckio rūpes
čiu Montreale buvo įkurtas sky
rius JAV Lenkų Mokslo Institu
to, kuris čia veikia prie McGill 
univresiteto. Šių metų pirma
sis susirinkimas įvyko kovo 
pradžioje. Jo metu McGill nui- 
versiteto geografas prof. Zabor- 
ski skaitė paskaitą "Lenkų rusų 
ir lenkų sovietų siena amžių 
bėgyje". Daugiausia nagrinė
damas paskutinių keliolikos 
metų problemas, prelegentas is
torinėje apžvalgoje priminė, 
kad rusai 13-14 am. numetę to
torių jungą padedami lietuvių, 
o tuojaus po to peršoko prie 16- 
18 am. sienų teigdamas, kad 
tada "Lenkų - Lietuvių" valsty
bės sienos nedaug tesiskyru- 
sios nuo etnografinių sienų. Įdo
mu, kokios tautos etnografinės 
sienos beveik sutapo su tos 
valstybės ir Maskvos - Rusijos 
sienomis? Nejaugi tai buvo 
lenkų tauta?

30. Dunderas Povilas
31. Dunderas Veronika
32. Dunderas Margarita
33. Dunderas Audronė
34. Čižikienė Sofija
35. Schleuter Herta
36. Schleuter Ilona
37. Welkė Marija
38. Welkė Kartis

I JAV

Iš Bremeno ir gretimų uostų 
išplaukė lietuvių: kovo 19 d. lai
vu "General Laugfitt" — 173; 
kovo 27 d. laivu "General 
Haan" — 105. Tą pačią die
ną su vykstančiais į Kanadą 
laivu "General Blatchford" į JA 
V-bes išplaukė 1, o lėktuvu iš 
Bremeno išskrido 5.

ĮVENEZUELĄ

Kovo 19 d., kartu su vyks
tančiais į JAV, laivu "General 
Laugfitt" išplaukė 5 lietuviai.

Dantistas

Dr. Chas. OKON
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais paged su

sitarimą. Tel. WA 9822.




