
Spauda ir mes
Spaudos reikšmę supranti 

visos tautos, o juo labiau lietu
vių tauta, kuriai dėl jos tiek 
daug teko kovoti ir kentėti. Už 

dį jie išklampojo gilius Sibiro 
pusnynus, nubarstė savo kau
lais svetimo ir nežinomo kraš
to laukus...

Ne be reikialo tais laikais di
dysis mūsų knygnešys, pertem
pęs ant savo kupros per 200 
pūdų gimtojo rašto, Jurgis Bieli
nis — Baltasis Erelis, įteikda
mas kiekvieną lietuviškai 
spausdintą lakštelį spaudos iš
troškusiam žmogui, sakydavo: 
"... tai ugnis, kuria išrūkysime 
caro smarvę iš savosios žemės". 
Ir tikrai išrūkė, nors tas užtruko 
labai ilgai...

O kiek džiaugsmo, kiek trium
fo buvo spaudą atgavus.

M. Pečkauskaitė, paminėjus 
savo džiaugsmą dėl tos žinios, 
toliau rašo:

"Po kurio laiko atėjo paštu 
iš Petersburg© ir pirmas "Lietu- i 
vio Laikraščio" numeris. Die
ve, kiek jis buvo vartomas, 
skersai išilgai skaitomas, čiu-

viešai padėtas ant stalo kam
baryje, kur kiekvieną valandą 
gali įeiti "pristavas" ar "uriad- 
ninkas".

"Taip sunkiai iškovota, su to
kiu ilgesiu laukta, taip džiaugs
mingai sutikta, kokia šventa 
turėtų mums būti spaudai Spau
da — kankinė! Turėtume jų be 
galo gerbti, laikyti aukštai iš
kėlę, kad neprikibtų prie jos 
žemės turgaviečių purvas bei 
nešvara"...

Ar tebemokame mes dabar 
taip gerbti, mylėti ir vertinti sa
vą lietuvišką spaudą?

Turėjome plačią ir gausią 
spaudą. Deja, tai buvo trumpa
laikė, vos 22 metų, prošvaistė. 
Ir vėl mūsų kraštą užgriuvo bai
si vergija. Už tikrą, nemeluotą 
lietuvišką žodį, už karštą Tė
vynės meilę, vėl lietuvis yra 
tremiamas į Sibirą, pūdomas 
kalėjime ir kitaip teriojamas ... 
Lietuviškas žodis savoj žemėj 
vėl turėjo nueiti į pogrindį. 
Daug aukų gyvybėmis, daug 
kančių, kraujo ir ašarų lietu
viškoji spauda kainavo mūsų 
tautai ir dar daug kainuos.

O kiek buvo džiaugsmo trem
tiniams Vokietijoje, kai 1945 m. 
rugpjūčio mėn. 16 d. pasirodė 
"Lietuvis", kai netrukus pra
dėjo steigtis kiti tremties laikraš
čiai. Jų buvo visa eilė ir visi jie 
tremtinių buvo mielai skaitomi, 
paskutiniais pfenigiais remia
mi ir nuoširdžiausiai laukiami.

Gyvendami vargingose trem
tinių stovyklose ir jausdami 
įvairius nepriteklius, tremtiniai 
išugdė gana gražią lietuvišką 
spaudą, išleido nemaža knygų 
ir išplėtė kitokį kultūrinį veiki 
mą. Tai buvo gražus lietuviš
kas pasireiškimas, graži lietu
viškosios kultūros demonstra
cija.

Pagaliau stovyklas aptuštino 
emigracija. Daugiausia imig
rantų atvyko į JAV ir į Kanadą, 

kušlųjų kultūrinė veikla susilp-

nėjo, tad ji turi suklestėti šia
pus okeano.

Atvykusieji į JAV rado gana 
; gražius kultūrinio darbo vai

sius, išugdytus ir pribrandintus 
senesniosios ateivių kartos. Ne
mažai jie rado leidžiamų lie
tuviškų laikraščių nemaža iš
leistų knygų, organizacijų, lie
tuviškų parapijų ir kitokių lie
tuviškų židinių. Kai kurie Ame
rikos lietuvių laikraščiai jau 
švenčia keliasdešimt metų su
kaktis. O tie tylūs, kuklūs vei
kėjai, kurie tuos laikraščius 
steigė, leido, jiems rašė — jau 
apžvelgia kelių dešimtų metų 
nueitąjį kelią. Dabartiniu metu, 
žinoma, — jie laukia paramos 
iš naujai atvykusiųjų. Tas pats 
yra ir Kanadoje.

Tačiau ar sulaukta tos para 
mos proporcingai atvykusių
jų skaičiui?

Ar padidėjo tokiu skaičiumi 
laikraščių prenumeratoriai? Ar 
visi atvykusieji kultūrininkai 

i įsijungė į kultūros darbo dirvo
nų plėšimą? Ar tebemyli lietu
vis savą spaudą taip, kaip my
lėjo caro priespaudos laikais.

no skaito lietuviškus laikraš
čius? Ar juos užprenumeruoja 
savo prieteliams, pažįstamiems 
ir giminėms, nuklydusiems į ki
tus pasaulio pasviečius?.

Tiesa, yra labai daug ir gra
žių pavyzdžių, tačiau nemažai 
kas labiau pamilo dolerį, negu 
lietuvišką spausdintą žodį, kiti 
dėl kitų priežasčių pasidarė 
abejingi tam svarbiausiam lie
tuvybės išlaikymo ir kovos dėl 
laisvės ginklui.

Dr. Kudirka 1894 m. "Tėvy
nės Varpuose" rašė:

"Kad mylėt tėvynę, reikia ją 
pažint. Lietuviai turi pažinti Lie
tuvą. Kiekvienas iš mūsų turi 
žinoti, kur lietuvis verkia, o km- 
džiaugiasi, kur vargsta, o kur 
turtuose, kur apleistas ir nu
skriaustas, o kur liuosas ir lai
mingas, idant matytume, katrą 
brolį reikia gelbėti, o nuo kat
ro pagalbos prašyti. Turime ži
noti jausmus, mintis ir darbus 
visų lietuvių, kad aišku būtų, 
kuo turime remtis, norint apgin
ti savo tėvynę ir suteikti jai 
laimę".

Iš ko gi mes sužinome, kur 
lietuvis verkia, kur dejuoja, kur 
džiaugiasi, ypač tolimuose 
kraštuose, jei neskaitysime jų 
spaudos arba nepasiųsime, ne
užprenumeruosime jiems mū- 

daug kur sunkiai tegali užsi
prenumeruoti, dėl valiutos siun
timo į užsienį suvaržymų.

Atminkime, kad knygnešiai, 
rizikuodami laisve ir gyvybe, 
ant savo pečių nešė lietuviš
kus laikraščius ir knygas, ne
reikalaudami už tai jokio at
pildo. Dabar gi modemus paš
tas laikraščius ir knygas išve
žioja. Tik neasigailėkime tam 
reikalui kelių ar keliolikos do
lerių

Negi mes savo spaudą tik ta
da pamilstame, kuomet tiesio
ginės bėdos mūsų pečius už
gula?...

Kas valdo CPR?

Vienos turtingiausių Kanados 
bendrovių CPR —Kanados Pa- 
cifoko geležinkeliai — valdy
me balsavimo teisių turi: Britai 
52,91%, JAV — 31,46%, Kana
da — 11,25%, kiti — 4,38%.

Plinta netilai pinigai

Jau kuris laikas, kai Ontario 
provincijoje, ypač Toronte, 
plinta netikri pinigai, daugiau
sia 10 dolerių banknotai. Šiuo 
metu policijos yra nustatyta, 
kad jų kilmė yra Buffalo, JAV, 
bet paskirstymo vieta, yra To 
gontas. Jungtinės Kanados ir 
JAV policijose jėgos tęsia pini
gų dirbėjų gaudymą. Kadangi 
netikrus pinigus sunkoka atpa
žinti, o juos netyčia gavus ir 
keičiant galima turėti nema-

Nugalėtoji; pramone konkuruoja
'.X* ’

Sunaikinus Japoniją ir Vokie
tiją per oro puolimus, buvo 
daugelio galvojama, kad pa
saulinėj rinkoj anglosaksams 
ilgam laikui konkurentų nebus.

Deja, buvo apsiskaičiuota, 
Britų ekonomistai ir pramoni
ninkai užaliarmavo, kad pigios
Japonų ir Vokietijos pramonės 

niai atsidūrė labai rimtame pa- masių užplūdimui- likviduoti, 
vojuje. Japonų pigi darbo jėga Komunistų vadovybė dėl to pa
ir pigi žaliava tekstilės gami- skelbė, "kad demonstracijos
vojuje. Japonų pigi darbo jėga 
ir pigi žaliava tekstilės gami
nius teikia per pus pigiau, kaip 
anglosaksų kraštai. Vokietijos 
aukšto laipsnio mechanizacija 
ir aukšto lygio darbo jėga, bei 
gaminių kokybė kelia rimto rū
pesčio britams.

Kanados rinkoje yra pardavi
nėjami po 75 centus japoniški 
marškiniai.

Taip pat labai pigiomis kai
nomis pardavinėjami japoniški 
vaikų žaislai, padaryti iš baka- 
litinių, plastinių medžiagų.

Pietų Afrikos problema *

Britų imperija savo veidą 
sparčiais žingsniais keičia. Pa
staruoju metu iškilo reikalavi
mas prie Pietų Afrikos Unijos 
prijungti, išimti iš D. Britanijos 
protektorato tris Pietų Afrikos 
provincijas — Swaziland, Ba- 
sotuland ir Bechuanaland. Rei
kalauja to P. Afrikos unijos 
premjeras Malan. Galimas da
lykas, kad ten bus pravestas 
plebiscitas.

lonumų (tokių nemalonumų to- 
rontiečicd jau yra turėję), patar
tina tuo tarpu labai atsargiai 
imti ypač 10 dol. banknotus.

Mažai balsuoja
Kanados valdančiųjų sluoks

niuose reiškiamas nepasitenki
nimas dėl mažo piliečių domėji
mosi viešaisiais reikalais. Ypač 
nesidomima įvairiais balsavi
mais. Iš turinčių teisę balsuoti 
piliečių apie 35% nebalsuoja. 
Ar Toronte būtų leidžiamos 
sporto pramogos ar ne, tebal- 
savo tik 45%. Savo laiku Glo
be and Mail neatliekančius bal
savimo prievolių išvadino idi- 
jotais. Gaila, kad paminėto laik
raščio korespondentas nepana- 
grinėjo priežasčių, kodėl kana
diečiai fomėriai,, tyliai protes
tuoja prieš kai ką. JK

Berlyne perversmaes 
atšauktas

Iš Berlyno pranešama, kad 
rytų sektoriaus komunistai at
šaukė savo grąsinimą suruošti 
per Sekmines, komjaunime žy
gį ir užimti vakarų Berlyną. 
Grasinimas atšauktas dėl to, 
kad am 

įvyksiančios, bet jos pasibaig
siančios rytų sektoriuje.

Vokietijos delegacija į JAV
Radio praneša, 'kad Vak. 

Vokietijos delegacija, suside
danti iš 50 asmenų, atvyksta į 
JAV tartis politiniais ir ekono
miniais reikalais. Tarp kitų rei
kalų bus svarstomas ir Vokie
tijos apginklavimo klausimas.

Čekai "susiprato"
Komunistų valdžios organas 

"Rude PraVo" prieš kurį laiką 
perspėjo, kad, vykdami į darbą 
ar grįždami, darbininkai tram
vajuose nekalbėtų apie "laiki
ną" trūkumą žaliavų, apie ga
mybos klaidas ar apie gaminių 
netinkamumą. Dabar vienas 
laikraštis džiaugiasi, kad darbi
ninkai jau susipratę, tramva
juose tokių kalbų nebegirdėti, 
o darbininkai važiuodami, esą, 
įsigilinę skaito politinę lektūrą. 
Tikrai gražu! Tik kažin, kaip 
darbininkai jaučiasi užčiaupto
mis lūpomis?

Atpigs?

Kanados parlamentas, svars
tydamas biudžetą 1950-51 m., 
nutarė pakeisti mokesčius kai
tantiems prekėms. 8% suma
žintas pardavimo mokestis le
dams — ice cream, gėrimams 
iš pieno, plaktiems kremams. 
5% sumažintas akcizas tuale
tiniam muilui. '

Reikėtų laukti šių prekių kai
nų kritimo. J.K.

Trygve Lie vyks | Maskvą?

Ateinančios iš JTO žinios 
skelbia, kad jos generalinis se
kretorius Trygve Lie manąs 
vykti į Maskvą, kur nori dar 
kartą aiškintis su Kremliaus 
diktatorium dėl kinų atstovavi
mo JTO. Kaip žinoma, JT Sau
gumo Taryboje iš 11 narių tik 
5 tėra pripažinę komunistinę Ki
niją. Iš dalyvaujančių 59 vals
tybių JT Organizacijoje 44 te- 
bepripažista nacionalistinę Ki
niją. Rusai negalėdami išmes
ti Kinijos nacionalistų atstovo, 
patys pasitraukė iš JT Saugumo 
Tarybos vasario mėn. 13 d. Try
gve Lie, būdamas nuolankus ry
tų draugams, pasisiūlė vykti 

munistų įvedimo į JTOrganizą- 
jLįįįkvą įygėeiąs-_Kon- 

stantiri'' Zihčenko,' 'tiesioginis 
Molotovo padėjėjas ir vyriau
sias rusų atstovas JT sekreto- 

džįo mėnesio pabaigoje.

Gražins globą išskrininguotiems
Paskutinėje IRO konferenci

joje Genevoje pasireiškė aiški 
tendencija apsivalyti nuo bol
ševikinių įnašų. Maskva IRO 
organizacijai pinigų nedavė, 
bet per JTO pasirūpino, kad į 
jo statutą būtų įrašyta kuo dau
giau tokių dalykų, kurie kan
kintų tremtinius, juos laikytu 
neramume. Tremtinių teroriza
vimui Maskva pasirūpino taip 
pat pirma į UNRRRA, o vėliau 
į IRO aparatą įsprausti kuo 
daugiau savo agentų. Dabarti
niu metu jau reiškiasi aiškus 
noras ne tik baigti apsivalyti 
nuo išryškėjusių bolševikų 
agentų, bet apsivalyti ir net nuo 
bolševikų įpirštų, tik jų naudai 
tarnaujančių ir tremtinius 
skriaudžiančių nuostatų. Vie
nas tokių bolševikų įpirštų nuo
statų buvo reikalavimas paša-

JAV mažina muitus

Didelis dolerio trūkumas vi
suose pasaulio kraštuose yra 
vienas iš tų stabdžių pokari- 

aukšti JAV muitų tarifai stab
do kitų valstybių importą, kuris 
joms yra gyvybinės reikšmės 
dolerių įsigijimui. Kad paleng
vinus tarptautinę prekybos cir
kuliaciją ir davus didesnę ga
limybę dolerio reikalingiems 
kraštams jį lengviau įsigyti, 
Vašingtonas numato sumažinti 
net 2.500 įvairių įvežamų gami
nių muitus. Šių gaminių sąra 
šai jau paskelbti ir kiekvienas 
JAV fabrikantas gali reikšti 
protestą dėl muitų sumažinimo 
ir, jei įrodys, kad kuriai nors 
prekei toks sumažinimas nėra 
naudingas kraštui, gali būti iš 
sąrašo išbraukta. Sąrašai bus 
patiekti rugsėjo mėn. įvykstan
čiai Torquay, Anglijoje, 40-ties 
tautų prekybos konferencijai. 
Muitų sumažinimas pirmoje ei
lėje bus taikomas Kanadai, to
liau seks Anglija ir Vokietija. 
Paskelbtuose sąrašuose gjli- 
fcia rasti įvairiausių dalytai.
pradedant šiaurės elnio mėsa, 
garo motorais ir baigiant vilna, 
žuvimi, laikfdcfcHais, vynu, 
tine, popierių, indais, įrankiais 
bei pieno produktais.

muitų apkarpymo konferencijo- 

tinti iš globojamųjų tremtinių 
tarpo tuos, kurie kariavo prieš 
sąjungininkus. Ištikrųjų iš trem
tinių prieš vakariečius niekas 
nekariavo, bet buvo nemažai 
tokių, kurie kariavo prieš rusus 
bolševikus, okupavusius jų tė
vynes. Tokie buvo išskrininguo- 
tr. Pastarojoje sesijoje nutarta iš 
IRO statuto šį ir kitus pana 
sius nuostatus išmesti. Jei JTO 
šį IRO konferencijos nutarimą 
patvirtins, tie nuostatai nebe
bus kliūtimi tokiems žmonėms 
gauti IRO globos ar pagalbos. 
Lietuvių delegacija, dalyvavu
si minimoje konferencijoje, įtei
kė specialų memorandumą, ku
riuo prašo peržiūrėti išskrinin- 
guotųjų bylas ir globą grąžinti 
visiems, kuriems ji buvo atimta 
remiantis boolševikų įterptais 
statuto nuostatais, tais nusto
tais, kuriuos dabar nutarta pa
naikinti. Ištikrųjų būtų labai ne
teisinga, jei nuostatai nebega- 
liotų, bet liktų daug jais remian
tis nuskriaustų žmonių.

IRO vadovybė praneša, kad 
yra gavusi užklausimą dėl 
tremtinių specialistų iš įvairių 
pasaulio kraštų. Taip Pakista
nas prašo architektų, bei inži
nierių, Indija — gręžimo inži
nierių, Bolivija — spaustuvinin
kų ir tekstilės technikų, Ekvado
ras norįs sodininkų ir foto ko
respondentų, Etiopija — viešbu- 
tininkų, Holandija — chemikų, 
Australija — modistų, o D. Bri
tanijos kolonijos — šlifuotojų, 
deimantų plovėjų ir tt Kažin ar 
ne per vėlai susirūpinta? Viso
kie specialistai daugumoje jau 
pardavė ne savo specialybę,

apžvalga
je, kuri bus viena iš didžiau 
šių po karo, dalyvaus ir nuga
lėtos valstybės, kaip Vokietija, 
Austrija ir Japonija.

Aišku, kad JAV, patiekdamas 
savo sumažintų muitų prekių 
sąrašą, norės kad ir kitos valsty
bės atitinkamai apkarpytų sa
vo muitus užsienio gaminiams. 
Prezidentas Trumanas pagal 
įsigaliojusį 1945 m. sausio 1 
d. prekybos įstatymą, muitus 
gali mažinti net iki 50% ir tas 
daugeliui valstybių duotų gali
mybės savo gaminius patiek
ti JAV vartotojams žymiai pi
gesnėmis lainomis. Tas gero
kai apvaldytų didžiųjų ameri
konų fabrikantų pelnus, kurie 
aptverti aukštomis muitų sie
nomis buvo visiški šeimininkai 
dėl gaminių kainų, nes nerei
kėjo bijoti konkurencijos iš už
sienio, o vietines kainų kontro
les jiems nesunku būdavo apei
ti. Čia ypatingai galės pasU 
reikšti okupuoti kraštai kaip Vo
kietija ir Japonija, kur darbo 
jėga yra žymiai pigesnė nei 
JAV, taigi tuos pačius gaminius- 
galės patiekti žymiai pagesnė- 
mis kainomis.

Sovietu Rusija su savo sate-

Karalius dėl vardo

Belgijos ministeris pirminin
kas M.. Van Zeeland po dvie
jų dienų pasitarimų su kara
lium Leopoldu III, kuris gyve
na Šveicarijoje, grįžo atgal ir 
pareiškė, kad karalius norįs 
greičiau baigti šią krizę ir į Bel
giją grįšiąs tik dėl vardo, o vi
sas karališkąsias teises per- 
leisiąs savo 19 metų sūnui prin
cui Baudouin. Šis karaliaus 
pareiškimas bus aptartas su 
partijų -lyderiais ir, manoma, 
kad tai bus geriausias sprendi
mas šiai krizei baigti, nes da
bartinis kabinetas skaitys savo 
nusistatymą pravedęs, jei kara
lius sostan grįš. Priešingos par
tijos, kurios palaiko princą bus 
irgi patenkintos.

Atsistatydino Graikijos, 
vyriausybė

Balandžio 14 d. Graikijos vy
riausybė su ministeriu pirminin
ku Venizelos atsistatydino. Tol
iau 18 vyriausybė po II karo.. 
19-tą vyriausybę sudaryti ka
ralius Povilas pavedė gen. Ni
cholas Plastizas, dešiniųjų par
tijos atstovui, kuris mano eiti 
prie koalicinės vyriausybės su
darymo, nes Venizelos vyriau
sybė buvo iš liberalų ir neatsto
vavo visos tautos. Per paskuti 
riius parlamento rinkimus is- 
250 vietų liberalai buvo laimė
ję tik 57. Šis Graikijos vyriau
sybės pasikeitimas reikia laiky
ti spaudimo išdava, nes 300' 
mL dolerių metinė pagalba šiai: 
valstybei Vašingtoną verčia’ 
rimtaTžiūrėti į tos vyriausybės 
sudarymą bei jos darbus. Ne 
paslaptis, kad JAV ambasado
rius Atėnuose Henry F. Grady, 
savo laiške buv. min. pirm. Ve
nizelos rašė, kad jis norėtą, 
matyti koalicinį kabinetą, jei? 
Graikija nori ir toliau gauti JAV 
pagalbą. Amerikiečių tikslas 
yra aiškus — apsaugoti Grai
kiją nuo komunistinės įtakos.
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Gegužes 7-oji šiemet
Gegužės mėnesio pirmasis 

sekmadienis, pagal lietuviškas 
tradicijas yra paskirtas Moti
nos garbei. Šiais metais toji 
brangi diena išpuola gegužės 
7 dieną. Be motinos ir Motinos 
Lietuvos prisiminimo, šių me
tų gegužės 7-toji diena mums 
lietuviams yra dar ir kitokia, ir 
labai reikšminga šventė, susiju
si net su pačia motina. Tai 
spaudos laisvės atgavimo die
na. Tai dvigubai šventei reikė
tų iš anksto tinkamai pasiruošti.

Laikotarpis kovos dėl spau
dos laisvės pagimdė eilę did
vyrių, iškėlė knygnešį, Vargo 
Mokyklą ir motiną švietėją.

giančio ratelio dukrytę ar sūne
lį, skiepino į jų jaunas širdukes 
iš, gyvybės rizika pirkto ir krau
jo raidėmis spausdinto, elemen
toriaus ar maldaknygės lietu 
vybės skiepą. Už tai ne vieną 
kartą tautinės minties žadinto
jus — vyžotą knygnešį, vargšę 
motiną — lyg išalkę plėšrieji 
dykumų žvėrys, caro žandarai 
negailestingai spardė ir ap- 
kaustę geležiniais retežiais va 
rė į tolimą Sibirą kankinių jun
gą tempti. Bet jie vis dėlto lai
mėjo.

1904 m. gegužės 7 dieną lie
tuviškos spaudos draudimas

mūsų tautai -gabių ir garbingų 
sūnų ir dukrų, kurie galutinai 
prikėlė mūsų mielą tėvynę iš 
vergijos karsto.

Šiandien vėl kartojasi tas 
pats. Pavergtų tautui kapinyne 
su skaudančia širdimi skaitome 
užrašą "Lietuva". Vėl atkakli 
kova verda visuose tėvynės 
kampuose, dėl laisvės ir laisvo 
žodžio. Vėl tūkstančiai padorių 
tautos vaikų lieja kraują ir, tęs
dami anų laikų kovą, ženklina 
kurčiojo pasaulio sąžinei Lie
tuvos nemirtingą dvasią, tėvy
nės meilę ir laisvės troškimą; 
kad laisvasis pasaulis praregė
tų, kaip Sibiro laukai barstomi 
nekaltų žmonių kaulais, kad 
pragirdėtų, kaip žudomų tautų 
laukais baiminančiai aidi pa
galbos šauksmai ir skaudižos 
kankinių aimanos.

Baltijos pakraščių sūnūs ir 
dukra nepasiduoda ir nepasi
duos nužmogėjusios azijatų 
gaujos smurtui. Lietuvis, pavel
dėjęs Vargo Mokylos laikų tė
vynės meilę, vėl kūrena tą tau
tiškumo židinį visų tėvynę my
linčių širdyse.
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Verpetai Atlante
Šaltojo karo tarpsnis baigiasi.

nuopelnas priklausė tiems lie
tuvybės žadintojams, kurie ne
pabūgo žandaro bizūno, nepa
būgo Sibiro katorgos nei kartu
vių, o erškėčiuotais keliais 
skleidė priespaudą kenčiančiai 
Lietuvai gimtą lietuvišką "dar
ką". Nuopelnai priklausė ir il
gakasei motinėlei, kuri nesu
drebėjo prieš geležinius pan
čius ir ratelio dūzgime išugdė

sų viltis gilus tikėjimas, kad 
kova dėl laisvės, kaip anais, 
Vargo Mokyklos laikai, duos 
džiugių vaisių. Tik būkime pa
triotai ir atkaklūs tėvynės rei
kaluose. Jauskime kaip trata 
kulkosvaidžiai didvyrių — par
tizanų rankose, eikime knygne
šių, garbingų motinų, savano- 
rių-kūrėjų ir visų laisvės prana
šų išmintais keliais.

Testiprina mūsų ilgesį viltingi 
lūkesčiai!

Vakarų demokratijos. Tolimuo- 
suose Rytuose sovietai prisi
jungė ne Aden Kiniją, bet grą- 
so sukelti pilietinį karą dauge
lyje kaimyninių sričių. Nejau
ku klausyti Dean Acheson pro
testų dėl prijungimo prie so
vietų siaurinių Kinijos sričių, 
kai ten Kremlius vadovauja ne 
vien politiškai, kariškai, bet sa
vo rankose turi apie 50% vei
kiančios pramonės. Kaikas 
guodžiasi, kad Kiniją prieš so
vietus sukels badas. Čia tik 
pastebėtina, kad sovietuose yra 
buvę apsčiai badmečių. Ar pav. 
Ukraina jų metu atsiskyrė nuo 
sovietų? Kaikurie neramumai 
juk buvo numalšinti žiauriau
siomis priemonėmis.

Sen McCarthy (Wise.) jau 
kuris metas kovoja dėl pašali 
nimo kaikurių sovietams drau
gingų pareigūnų iš Valstybės 
Departamento. Kaikuriems pa
reigūnams primetama atsako
mybė dėl pralaimėjimo Toli
muosiuose Rytuose. Žinomasis 
Walter Lippmann, tarptautinės 
politikos dialektikas, kaltina 
išdavyste generolus Marshall 
ir Wedemeyer. Kad sumažinus 
komunistams primetamą šešėlį, 
prez. Trumanas apšaukė Mc 
Carthy kenkėju.

Ar jis yra pačiu didžiausiu 
kenkėju ir sovietų laimėjimų 
rėmėju, mes tikrai abejojame. 
Jei-Vakarų demokratijos pralai
mėjo šaltąjį karą, reikia ieškoti 
kitų priežasčių. Šis tarpsnis pri
mena miuncheniškį, kai "tai
ką" gelbstint aukotos Austrija, 
Čekoslovakija, Lietuva. Toji 
aukojimo linija dabar yra pa
siekusi kraštutinumą, kai vaka
riečiai tarpusavy nesutardami, 
daug kalba, bet neapsiprendžia 
sutartinai veikti. Jų nuolatinis

povandeninių uolų ir verpetų. 
Tat matyti iš dabartinių jam 
priklausančių valstybių konfe
rencijų.

Atlanto konferencija
Daniel L Schorr, The Cris- 

tians Science Monitor korespon
dentas Haagoje, praneša, kad 
gerai informuoti sluoksniai tuoj 
nelaukiu III pasaulinio karo, 
jei jo nesukels nenumatyti 
veiksniai. Vakarinė Vokietija 
turinti būti panaudota kare 
prieš sovietus. Sutikus Prancū
zams, Ispanijoje numatomi įren
gti aerodromai Vakarų Euro
pai ginti.

Nūdienė įtampa artina karo 
atvejį. Gerai informuoti sluoks
niai Berlyne tvirtina, kad iki 
karo pradžios kelerių metų ne
reikėsią laukti.

Vakarinės Vokietijos pakvie
timas į Atlanto santarvę dar 
atidėtas kuriam laikui. Grei
čiausia neilgam. Juk Prancū
zai energingai priešinosi ir dėl 
jos pakvietimo į Europos Są
jūdį. Tačiau tas žygis jau pada
rytas ir Europos Taryboje vo
kiečiams duota 18 vietų.

Ispanijos įtraukimas Vakari
nės Europos apsaugon dabar 
yra ypač aktualus, nors nenu
matomas atvejis ją pakviesti 
Atlanto santarvėn. Iš Madrido 
dar neturima žinių dėl oro ba
zių įkūrimo Ispanijoje.

Dėl marš. Montgomery veik
los Fontainebleau pilyje išky
la nepasitenkinimas. Atlanto 
pakto nariai iš Europos reika
lauja, kad būtų sudaroma gy

nybinė organizacija visai Euro
pai, o ne vien 5 valstybėms 
ginti. Portugalija reikalauja.

kad Ispanija rastų vietą toje 
gynybinėje organizacijoje.

JAV yra nuomonės, kad da
bartinė karinė organizacija Eu
ropoje, oro laivyno bazės D. 
Britanijoje ir Ispanijoje, karinė 
parama Graikijai ir Turkijai už
kerta kelią ilgesniam laikui so
vietams pradėti karą. Vokietijos 
apginklavimą reikią atidėti il
gesniam laikui, nors, pav., Ho- 
landija yra kitos nuomonės. 
Tas •klausimas konferencijoje 
yra kertinis. JAV komisaras Vo
kietijoje, grįždamas iš Vašingto
no britams primygtinai perša, 
kad jie atsisakytų dalies rinkų 
vokiečių naudai. Tokios piršly
bas britams pataiko į Achilo

JAV‘ kariniai vadai nesitiki, 
kad sovietai liautųsi vedę agre- 
syvinę politiką. Šiaurės Atlanto 
santarvės išdavos esančios pa
tenkinamos, kad sumažintų ag
resijos pavojų.

Šaltos nuotaikos

Šioje Haagos konferencijoje 
susidurta dėl karinės vadovy
bės. JAV siekia, kad jungtinėms 
pajėgoms ir Europoje vadovau
tų amerikietis. Europiečiai prie
šinasi. Konferencijos pirminin
ku, nežiūrint nesutarimų vis- 
dėlto išrinktas JAV generalinio 
štabo viršininkas gen. Omai 
Bradley.

Pats svarbiausias klausimas 
yra Europos apginklavimas. 
Tam reikalui JAV paskyrė karo 
reikmenų už 1,1 bilijoną ^dol. 
Europos valstybės reikalauja 
papildomų kreditų. Holandiia 
prašo ginklų už 65 mil. dol. O 
jie gali būti panaudoti ne tik 
ateities, bet ir dabar vykstančia

Vydutis - V. Venckus.

sritimis, o ypač turtingomis ži
balu, neturėjimas aiškių idea
lų, laisvės, tautų apsiprendimo, 
genocido įspraudimas spekulia- 
tyvinėn politikon, nenoras au
kotis ir ieškojimas kitų, kurie 
"kaštanus trauktų iš ugnies", 
sunkina šį chaotišką, pavojingą 
tarpsnį, kuri pavadino "šaltuo
ju karu". Nes ir Šiaurinis Atlan
to paktas pasirodo esąs pilnas

šv. Metais Romoje ir pasaulyje
Pėsti piligrimai

Centrinis Šventųjų Metų Ko
mitetas praneša, kad ligi šiol 
į Romą yra atkeliavę pėsčiomis 
246 maldininkai, ir būtent, 172 
iš Italijos, 12 iš Anglijos, 24 
Olandijos, 15 iš Prancūzijos, 
iš Airijos, 8 iš Austrijos, 1 
Šveicarijos, 2 iš Švedijos, 3 
Belgijos, 3 iš Vokietijos ir 1 
Vengrijos.

is 
5 
iš 
iš 
iš

įvyks tarptautinis šventosios 
muzikos kongresas. Kongresas 
bus padalintas į 6 sekcijas: 
praktinių klausimų, rytiečių ir 
Bizantijos giedojimo, gregoria- 
niško giedojimo, muzikologijos, 
vargonų ir šių laikų muzikos. 
Ta pačia proga įvyks daug 
koncertų.

Naujos Vatikano monetos

Velykoms į apyvartą buvo 
paleista nauji Vatikano valsty
bės metaliniai pinigai, skirti 
specialiai Šventųjų Metų atmi 
nimui. Vienos lyros monetoje 
vienoje pusėje yra vaizduoja
ma Šventosios Durys, antroje 
pusėje — Pijaus XII herbas- 
dviejų lyrų monetoje — vie
noje pusėje Popiežiaus atvaiz
das, antroje — balandis; mone
tos 3, 5 ligi 10 lyrų vaizduoja 
Šv. Tėvą žengiantį per Šventų
jų Durų slenkstį. Bus taip pat 
paleistos į apyvartą ir auksinė 
100 lyrų moneta, kurioje vaiz
duojama Šventųjų Durų atida
rymas.

kokia tai būtų sekta. Masoneri
jos priešiškumas bažnyčiai yra 
pakankamai įrodytas jų raštais 
ir istorijos užfiksuotais darbais. 
Bažnyčios su masonerija su
tartis pati savyje slepia prieš
taravimą. Galimas daiktas, kad 
kuriuo nors metu gali būti pri
slopinta atvira kova, bet prin
cipinis prieštaravimas visuomet 
liekasi visu savo aštrumu. Baž
nyčia šoje srityje jokių nuolai
dų nedaro ir negali daryti.

Pax Romana

Pomeranijos ir Rytprūsių. Jei 
Wilson norėjo vokiečius pada-

bar nori juos padaryti Europos 
kareiviu. Čia vėl gali iškilti bru
talios didžiųjų derybos, kurios 
palaidotų daugelį vilčių ir pre
tenzijų.

Vokietija jau moka brangin
tis, pav., dėl dalyvavimo Euro
pos Sąjungoje, o ryt ji išmoks 
reikalauti.

Iki šio laiko niekas neišdrį
so taip aštriai pulti JAV užsie
nio politikos ir kongreso, kaip 
tai daro Dorothy Thompson 
"Chicago Daily News":

"Jūs pasitraukėte iš kovos 
lauko prieš komunizmą ir SSSR. ;

me kare Indokinijoje. JAV gink
lų davė, bet visdėlto labai ne
noromis. Jos vis labiau spau
džia Europos valstybes ginkluo
tis iŠ savo biudžeto. Galimas 
dalykas, kad tai yra atsaky
mas į europiečių priešinimąsi 
dėl amerikiečių karinio vado
vavimo Europoje. Prancūzija tie
kimo labai reikalinga, tačiau 
JAV ja, atrodo ne labai tepasi 
tiki, nes nemaža dalis ginklų 
jos vardu vežama į Šiaurės Af
riką.

Vėl konferencijų antplūdis

Mėnesio bėgyje įvyksta trys 
svarbios konferencijos. Be mi
nėtos Šiaurės Atlanto konferen
cijos Haagoje, balandžio vidu
ryje susirinko Strasburge Euro
pos Taryba, o gegužės pradžio- Mūsų vyriausybė padarė dau- 
je Londone susirinks JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerial. Kariniai, 
politiniai ir diplomatinioi pasi- 
tarma turi įvertinti:

1. Pasaulio padėtį pralaimė
jus šaltąjį karą Tol. Rytuose.

2. Vakariečių savitarpio ne
sutarimus, dedant pastangų 
juos pašalinti. Čia iškyla ir D. 
Britanijos vaidmens Europoje 
klausimas. Jei ji atsisakytų Eu
ropai vadovauti, tą vaidmenį 
turėtų perimti Prancūzija.

■ 3. Vadinamojo "šaltojo karo" 
vakariečių taktiką ir strategiją, 
ypač ryšyje su Berlyno klau
simu.

Atrodo, kad vakariečiai jau 
suprato, kad atėjo metas veikti, 
kad pasyviai laikytis negalima.

Geriausias karys — Vokieti
ja — ateinančiame kare negali 
būti paliktas nuošalyje. Jos ap
ginklavimas darosi būtinybė. 
Užtai jos vadai stengsis pasi
naudoti politiškai. Jei jie dabar 
kelia Saaro klausimą, tai netru
kus iškils problemos Silezijos,

gybė klaidų. Pakaltinimas dėl 
jų neturi reikšmės, jei nenori
ma mokytis iš jų. Didžiausia 
klaida padaryta Jaltoje ir sten
giantis atsiskirti nuo D. Brita
nijos".

"Ką jūs dabar veikiat? Jūs 
esate tačiau neatsakingi pra
džios mokyklos mokiniai. Vie
ton įvertinę politinę raidą, ro
dosi esate jau patapę komu
nistinės konspiracijos aukomis". 
Ir galop daro išvadą dėl kon
greso darbų: "Stalinas jumis 
yra tikrai susižavėjęs".

Tai pirmas brutalus šauks
mas dėl nesusivokimo dabarti
nėje padėtyje. O tas nuolatinis 
konferavimas. O tas svyravi
mas ir trūkumas atsakomybės 
už pasaulio vadovavimą ne 
vieną jau yra pastūmęs į ne
viltį.

Nejau vakarinės demokrati
jos iš tiesų yra bekapituliuojan- 
čios prieš sovietus nuolat be
tūpčiodamas? .

Gediminas Galva.

didysis ^nusikaltimas Katy ne**
je, bet vos nuginklavus, dauge
lis karininkų buvo tuojaus su
šaudyti (vien Gardine — 130, 
panašiai buvo Ašmenoje, Vol- 
koviske, Molodečne). Bet masė 
karininkų ir kareivių buvo iš
vežti į Rusiją. Taip pat buvo su
rinkti ir išvežti visi dar nemobi
lizuoti atsargos karininkai, su
rinkti iš visos sovietų okupuotos 
srities. Jie visi buvo paskirstyti 
į tris stovyklas: Kozielsko, Sta- 
robielsko ir Ostachkovo.

Kozielskas yra pakeliui iš 
Smolensko į Tūlą, už 250 km į 
pietus-rytus nuo Smolensko. 
Čia stovykla buvo įrengta se
nuose buvusiojo vienuolyno rū
muose. Į ją sugrūdo apie 5000 
karininkų. Sekančiųjų — 1940 
metų balandžio mėn. ten buvo 
belikę vos mažas jų būrelis, o 
visi kiti išvežti nežinoma krypti
mi. Pirmiausia buvo išvežti ku
nigai — karo kapelionai. Tik 

kun. prof. Kan-

vo: 15 universitetų profesorių,: aiškintis šių stovyklų likimą, 
per 400 gydytojų, keli šimtai NKVD agentai Jakov ir Panfilov, 
dipl. inžinierių, keli šimtai mo
kytojų, rašytojų ir kitų profesi
jų atstovų.

Ostachkovo stovykla buvo 
įrengta Seligerio ežero saloje 
Volgos aukštupyje, tarp Mask 
vos ir Leningrado, buv vienuo
lyne. Čia buvo apie 6500 vyru, 
iš kurių tik apie 400 karininkų, 
o kiti — karo valdininkai, pa 
sienio korpo kariai, saugumo 
policijos, kalėjimų administra
cijos personalas, kunigai, val
dininkai ir kiti "pavojindi liau
dies priešai".

su kuriais jam tekę dėl to aiš
kintis net šešiose konferenci
jose, negalėję pasakyti nieko Ir 
vengę apie tai kalbėtis, nei 
vengę iškeltą klausimą fiksuoti 
protokole. Lenkų ambasadorius 
Maskvoje St. Kot net 4 konfe
rencijose dėl to aiškinosi su Vy- 
šinskiu, kurio žinioje tada buvo 
belaisviai, bet taip pat nieko 
aiškaus nepasiekė. Paskutinėje 
konferencijoje prieš atvykstant 
Sikorskiui į priminimą, kad 
prieš jam atvykstant turi būti 
paleisti visi belaisviai, atsakęs, 
kad jie negalį paleisti tų, kurių

Religinio meno paroda

Balandžio pradžioje Tarptau
tinės Religinio Meno Parodos 
komisija paskelbė viso pasau
lio menininkams laišką, kuriuo 
visi menininkai, norintieji da
lyvauti parodoje, yra kviečiami 
užmegzti tiesioginį ryšį su mi
nėtąja komisija. Jos adresas 
yra toks: Via della Conciliazio- 
ne, 30. Paroda prasidės maž
daug įpusėjus šventiesiems Me
tams. Jai yra statomi nauji rū
mai.

Masonai ir bažnyčia z

Kovo 19 d. Osservatdre Ro
mano pirmajame puslapy tal
pina straipsnį užvardintą "Baž
nyčia ir Masonerija". Jame iš
keliama faktas, kad paskuŲniu 
metu vis atsiranda visame pa
saulyje balsų, skelbiančių apie 
bažnyčios susitarimą su maso
nerija, arba bent su tam tikra 
masonerijos sekta. Toji sekta 
esanti nenusistačiusi prieš baž
nyčią. Tai neturi nieko bendra 
su tiesa. Bažnyčios įstatymai 
masonerijos atžvilgiu nėra nei 
kiek pakeisti. 684 ir 2335 kano
nai yra pilnoje galioje. Pagal 
juos yra ekskomunikuojamas

nūs, visiškai neatsižvelgiant,

Tarptautinės katalikų orga
nizacijos "Pax Romana" pasau
linis kongresas šįmet įvyks Am
sterdame, rugpiūčio 19-27 d. 
Tuoj po kongreso dalyviai vyks 
į Romą kaip maldininkai. Ta 
proga Romoj rugsėjo 1-5 d. 
įvyks tarptautinis katalikų me
nininkų kongresas: architektų, 
muzikų, tapytojų ir skulptorių.

Baltų dvasninkai Švedijoje

Švedijoje tarp evangelikų 
dvasininkų eina didelė akcija 
už tai, kad Baltijos kraštų dva
sininkai būtų Įjungti į bažnyčios 
tarnybą Švedijoje. Estų Švedi
joje yra per 24.000 ir latvių 
apie 5.000, tarp jų yra 32 dva
sininkai, kurie ligi šiol eiliniais 
darbininkais dirba fabrikuose 
ar restoranuose. Švedai nori 
dabar parodyti savo humaniš 
kurną, o jis ir apsimoka, nes

tenka.

Didžiojo kriminalo sukaktis

Netrukus sukanka dešimts 
metų nuo pirmojo bolševikų kri
minalo prieš svetimšalius —. 
nuo baisiųjų Katyno žudynių. 
Ligi to laiko (1940 m. balandžio 
mėn.) Maskvos žudikai gėrė tik 
Sovietų Rusijos žmonių kraują, 
bet neturėjo progos masiniai 
naikinti kitų kraštų gyventojų. 
Pirmieji nukentėjo, lenkai, o iš 
lenkų pirmoji auka raudonajam 
Molochui buvo jų karininkai. 
Vėliau sekė kitos šalys ir kiti 
katynai. Nemažiau žiaurūs įvy
kiai vyko 1940 m. mūsų Rainių 
miškelyje, Praveniškėse, Pane
vėžy, Laukeliškėse, Červenė
je... Katynas tik praneša aukų 
skaičiumi ir pagarsėjo pasauly 
dėl ypatingų jo iškilimo aplin
kybių.

Nacių vadai buvo Niurnber
ge pakaltinti už sušaudymą 68 
belaisvių, mėginusių pabėgti,,
o tuo tarpu bolševikai vien tik vienas iš jų 
trijose stovyklose planingai nu- tak vėliau buvo rastas gyvas, 
žudė apie 14.500 lenkų karinin- Iš ten buvusių 4 generolų, tik 
kų ir valdininkų. Iš 250.000 len 
kų, patekusių į sovietų rankas, 
išliko gyvų tik apie 70.000.

Neseniai Prancūzijoje išėjo 
žinomo lenkų kariuomenės va
do generolo W. Anderso kny
ga apie Katyną (General W. 
Andere,. Katyn; 345 pp., Edi
tions France Empire, Paris. 
1949).

Kadangi jis pats vadovavo 
lenkų kariuomenės organizavi
mui ir atsidėjęs po visą Rusiją 
ieškojo 1939 m. bolševikų į ne
laisvę paimtų lenkų karininkų, 
tad jo atvaizdavimas tikrai !š 
sklaido visas abejones.

Aš bandysiu atpasakoti šios 
įdomios knygos turinį, palies
damas tik svarbesniąsias jos
vietas.

Trys stovyklos

Vokiečių parblokštai lenkų 
kariuomenei smogę iš užpaka-

davusieji bus laikomi pagarba-

vienam gen. Wolkovicki pavy
ko išlikti gyvam. Be to, buvo 
1 kontra-admirolas, apie 100 
pulkininkų, 300 majorų, apie 
1000 kapitonų, per 2500 leite
nantų ir apie 500 aspirantų. At
sargos karininkų buvo maž
daug pusė viso skaičiaus. Jų 
tarpe buvo: 21 universiteto pro
fesorius, per 300 gydytojų, keli 
šimtai advokatų ir teisėjų, ke
letas šimtų gimnazijų mokyto
jų, daug žurnalistų, rašytojų, 
pramonininkų, pirklių ir kt.

Starobielskas yra rytinės Uk
rainos miestelis, į rytus - pietus 
nuo Charkovo. Čia stovykla 
taip pat įrengta buv. vienuoly
ne. Kaip belaisviai buvo laiko
mi, galima suprasti iš fakto, 
kad mažoje vienuolyno bažny
čioje buvo sugrūsta 600 vyrų. 
Iš viso šioje stovykloje būta 
apie 4000 karininkų: 8 genero
lai, per 150 pulkininkų, 230 
majorų, apie 1000 kapitonų Ir 
tt. Iš atsargos karininkų čia bu

Šiose trijose stovyklose buvo 
apie 15.000 belaisvių. Iš jų vos 
apie 400 išliko gyvų. Išliko tie. 
kurie buvo pasiųsti į Pavličev 
Bor stovyklą, o iš ten perkelti į 
Griazoviecą, o užpuolus vokie
čiams Rusiją, buvo paleisti į 
gen. Anderso armiją. Jie liudi
ja ne tik apie gyvenimą stovyk
lose, bet ir apie anųjų trijų sto
vyklų likvidavimą.

Pasirodo, kad visos trys sto
vyklos buvo likviduojamos 
vienu laiku — 1940 m. balan
džio-gegužės mėn. ir ta pačia 
tvarka. Aukos iš stovyklos bu
vo išvežamos grupėmis, joms 
sakant, kad netrukus bus pa 
leisti namo arba per Rumunbą 
į Vakarus, o prieš likvidavimą 
iškratomi, iš jų atimami visi me
taliniai daiktai. Pažymėtina, 
kad jų tarpe buvo mokslo gar
senybių. Buvo vienas ir Vil
iaus universiteto profesorius 
medikas Godlowski.

Pirmieji ieškojimai

Gen. Andere apie tris didžią
sias lenkų karininkų stovyklas 
sužinojęs vos išėjęs iš Liubian- 
kos kalėjimo 1941 m. rugpjū
čio 4 d. Jam apie jas papasa
koję pulk. Berling ir Dudzins- 
kis. Pradėjęs belaisvių rinkimo 
akciją, Andere tuojaus ėmėsi

kams duodą visai nesamų žmo
nių sąrašus.

Bolševikai aiškinasi 
Londone

Sov. Rusijos ryšių karininkai 
Londone paaiškino, kad lenkai 
karininkai iš Kozielsko ir kitų 
dviejų stovyklų 1940 m. buvę 
paleisti ir sugrįžę į vokiečių už
imtą Lenkijos teritoriją. Len
kijos vyriausybės organai Lon
done dėl to tuojau užklausė len
kų pogrindžio vadovybę. Po
grindis atsakė, kad nė vienas 
lenkas karininkas negrįžo iš Ru
sijos belaisvės ir kad nė vienas 
iš jų nebuvo vokiečių persiųs
tas iš Rusijos į Vokietiją, kad 
belaisvių šeimos Lenkijoje ne
gauną nuo jų jokių žinių. Pas- 
Jcutinieji belaisvių laiškai buvę 
gauti 1940 m. balandžio - gegu
žės men.

Gen. Sikorskis pasiuntė spa 
lių mėn. 15 d. šiuo reikalu notą 
sovietų ambasadoriui, bet į ją 
negavo jokio atsakymo.

Molotovas ir Vyšinslds 
aiškinasi

Spalių 02 d. ambasadorių Ko
tą priėmė Molotovas. Tuo laiku 
lenkų sferose buvo manoma 
(ir neabejojama), kad ieškomie-

(Nukelta į 3 psl.)
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laimė santuokoje visada buvo 
ir pasilieka jaunų širdžių ilge
sys. Šitas ilgesys suveda jau
nus žmones, vyrą ir mergaitę, 
sukeisti aukso žiedelius ir po to 
seka bendras šeimos židinys, 
nauja dviejų sielų giesmė.

Tyliai ir pamaldžiai buvo 
visa tai anksčiau laukta, jau
triai ir atsargiai dabar pasitin
kama, su baimės krisleliais, 
kad širdžių ilgesiai taptų šventu 
išsipildymu, kad nauja gyveni
mo būsena būtų Skaidriai gied
ri.

Du žmonės, kurie mylisi, per 
santuoką - paveda kiekvienas 
savo likimą visiškai be paslap
čių antrajam. Tas atsidavimas 
jiems reiškia visišką ir galu
tinį abiejų susijungimą.

Santuoka yra pradžia naujų 
paslapčių, sujungianti du žmo
nes, kurių širdys plaka didžiai
siais troškimais: būti laimingu 
ir teikti laimę antrąjam. O bet
gi yra žinoma, kad daugybei 
susituokusiųjų neišsipildė šis 
troškimas. Jie gyvena santuo
koje po tuo pačiu stogu, bet jų 
širdys yra be džiaugsmo, pa
vargusios, nelaimngos.

Dar_ daugiau! Kalbama, kad 
visai netoli nuo mūsų, Jungti
nėse Valstybėse, trim santuo
kom tenka du išsiskyrimai. Tam 
panašių pavyzdžių užtinkama 
ir kitur. Akyvaizdoje šių reiš
kinių per žmones kursuoja po
sakiai: Santuoka reiškia meilės 
karstą! Moterystė tikrumoje yra 
kryžius!

Šičia ir gali kilti klausimai: 
Nejaugi santuokos laimė yra 
tokis pažadėjimas, kuris turi pa
silikti neištesėtas? Ir besimy- 
linčiųjų saulėto džiaugsma išsi
ilgimas! Negi jam dar nesužy- 
dėjusiam būtų lemta žūti?

Atsako į šiuos klausimus tu
rime ieškoti širdžių versmėse, 
kur Jr pati meilė, vedybinės 
laimės lūkesčiai; žmogaus sie
los gelmėse. ~

Sąmoningai ar nesąmonin
gai, kiekviename žmoguje gy
vena ilgesys to, kas amžinai 
pastovu ir pilnai tobula. Šitas 
atbaigtinumo troškimas ypač 
prasiveržia tuose žmogaus sie
los pasireiškimuose, kurie yra 
labai jautrūs, kokia yra ir mei
lės melodija.

Didysis nusikaltimas Katyne
(Atkelta iš 2 psl.)

ji belaisviai karininkai yra lai 
komi kur nors toli šiaurėje dar
bo stovyklose. Kalbėta apie 
Naująją Žemę ir Prano Juozapo 
salas. Lenkai niršo, kad kari
ninkai, šiuo metu taip reikalingi 
oganizuojamai armijai prieš 
nacius, yra laikomi tolimose, 
nepasiekiamose stovyklose.

Jiems tada nė į galvą neatėjo, 
kad tie jų šaunūs vyrai guli 
Katyno ir kituose masiniuose 
kapuose. Dėlto tiek gen. Anders, 
tiek ambas. Kot primygtinai 
reikalavo juos paleisti.

Štai ir šio pirmojo pasimaty
mo Koto su Molotovu metu bu
vo paprašyta paleisti laikomus 
belaisvius. Molotovas atsakė, 
kad principe visi lenkai yra pa
leisti, bet dėl transporto sunku
mų ir kitų kliūčių dalis jų dar 
neatvykę į susirinkimo vietas. 
Esą, trūkstami karininkai buvę 
pasiųsti į tolimą šiaurę ir net 
neįmanoma ten dabar juos pa
siekti.

Lenkus, beabejo, nustebino, 
kad bolševikų įvairių pareigū
nų aiškininmai vis skirtingi, ne
sutaria. Po lapkričio 1 d. Kot 
notos, Vyšinskis žodžiu, o Mo
lotovas lapkričio 13 d. nota už
akcentavo, kad visi belaisviai 
paleisti. Sovietų ambasadorius 
Londone Bogomolov, remdama
sis šia nota. Lenkų užsienių reik.

Aukso žiedeliai sumainyti
. Didžioji tobulumo ypatybė 
yra vienumas. Todėl ir meilė 
veržiasi prie to, kad būtų vie
na. Tas, kuris myli, trokšta 
tapti savo mylimojo dalele. Jis 
nori būti surištas su mylimu 
asmeniu visame jo gyvenime, 
visame jo likime. Jis nori, kad 
"aš" ir "tu" toje meilėje ištirptų 
ir susijungtų į vieną "mes". Ta
čiau čia pat žmogus turi pajusti 
savo sielos tragiką, savo as
mens ribotumą. Kad ir tamp
riausias suartėjimas tų .kurie 
vienas kitą myli, nepanaikins 
žmogaus asmeniškumo varžtų. 
Mylintis visada turės konstatuo
ti, kad jis pasilieka "aš", o ta. 
kurią jis myli "ji", arba atvirkš
čiai. Šičia glūdi meilės kančia, 
arba kančios meilėje priežas
tys. Kartu čia slypi ir žmogaus 
asmens didingumas, kad jis 
yra asmuo, asmeniškoji esybė, 
"aš". Bet meilės atveju jis dėl
to kenčia, nes jaučia atskyrimą 
nuo to, kurį jis myli. Iš čia plau
kia, kad ir giliausios bei kil
niausios meilės ribotumas, ne
pajėgumas atsiekti tobulo ilge
sių išsipildymo.

Šitas nepajėgumas atsiekti 
trokštamo ir vieningo "mes” 
gali įgauti daugiau ar mažiau 
jautrių tarpusavio gyvenimo 
niuansų, kurie meilės šventovė
je, jaunos šeimos židinyje, ai- 
dėdami ir gali išsivystyti į tą 
šeimos, moterystės kryžių, ge
riau sakant kryželius.

Tačiau savo gilioje prasmėje 
šitų kryželių paskyrimas nėra 
paženklinti meilės karstą, jų 
paskyrimas yra daug kilnes
nis.

Kaip žmogaus akis, kuri ma
to, kuri yra apdovanota regė
jimo galia, turi teisę žiūrėti į 
tai, kas gražu; taip ir žmogaus 
širdis, jo siela, kuri veržiasi prie 
to, kas atbaigtai tobula, turi 
teisę, kad tas veržimasis nebū
tų tuščias, o rastų, atsiektų iš
sipildymą. _

Jeigu besimylinčiųjų širdys 
negali tobulai susijungti į vieną 
"mes",' kas yra didysis meilės 
troškimas, jeigu santuokon su
sijungusiųjų dviejų žmonių lū
kesčiai, staiga atsiduria prie
šais naujo gyvenimo aukštumą, 
tai jų meilė turi rasti išeitį. Bet 
toji išeitis jokiu būdu nėra toji, 
kurią dvi poros iš trijų pasi-'

min. Raczynskiui lapkričio 14 
d. įteikė notą, kurioje užtikrina, 
kad gandai apie lenkų belais
vių laikymą tolimoje šiaurėje 
yra nepagrįsti, kad jie jau visi 
esą paleisti.

Stalinas aiškLVrri Kotui

Po trijų su puse mėnesių tuš
čių žygių, ambas. Kot gavo au- 
dijenciją pas Staliną, kurios 
metu dalyvavo ir Molo^pvas. 
Ambasadorius užsirašė šitokį 
įdomų pasikalbėjimą:.

—- Ar galiu, pone pirminin
ke, jums sutrukdyti brangų lai
ką, kurio jau tiek daug ligi šiol 
išeikvojau, dar vienu svarbiu 
klausimu?

— Mielai, pone ambasado
riau, — atsako mandagiai Sta
linas.

— Jūs esate amnestijos Len
kijos piliečiams autorius.* Ar 
nemalonėtumėte panaudoti sa
vo įtakos, kad ši jūsų iniciaty 
va būtų pilnai įgyvendinta? — 
paprašo Kot

— Argi dar yra nepaleistų 
lenkų? — nedroviai klausia 
Stalinas.

— Ligi šiol mes negavome 
nė vieno karininko iš Starobiel- 
sko stovyklos, kuri buvo 1940 
m. pavasarį likviduota.

— Tai man įdomu išgirsti. 
Bet ir po išlaisvinimo tokie da
lykai gali dėtis. Kuo vardu bu
vęs Lvovo komendantas ar ne

gen. Langer, jeigu aš neapsi
rinku?

— Langner, pone pirminin
ke, — atsako ambasadorius.

— Tai va, gen. Langner. 
Mes jį paleidome pereitais 
metais. Jį pasikvietėme į Mas
kvą ir turėjome su juo pasikal
bėjimą. Po to jis pasišalino į 
užsienius, rodosi, į Rumuniją. 
(Molotovas pritaria galvos link
telėjimu). Mes nedarome am
nestijos išimčių, bet ir kiti ka
rininkai galėjo taip pat pasi
elgti, kaip gen. Langner.

— Mes turime pavardes ir 
sąrašus. Štai pav., gen. Hallor 
dar nesurastas; trūksta karinin
kų iš Starobielsko, Kazielsko ir 
Ostachkovo stovyklų, iš kuriii 
jie buvo 1940 m. bal.-geg. mėn. 
išvežti

— Mes paleidome visus iki 
vienam, net ir tuos, kuriuos 
gen. Sikorskis siuntė į mūsų 
kraštą sprogdinti tiltus ir žu
dyti sovietų piliečius; taigi net 
ir tuos esame paleidę. Tikru
moje tai ne gen. Sikorskis juos 
siuntė, bet jo štabo viršininkas 
Sosnkowski. (Gen. Sonskowskis 
buvo ne štabo virš., bet gen. 
Sikorskio vyriausybėj ministe- 
ris — A3.).

Tai pasakęs, Stalinas prieina 
prie telefono aparato ir skambi
na į NKVD: — Čia Stalinas. Ar 
visi lenkai belaisviai yra pa
leisti? Aš pas save čia turiu 
Lenkijos ambasadorių, kuris sa
ko, kad ne visi paleisti". — Pa
dėjęs triūbelę grįžo prie stalo ir

renka mums pašonėje esančioj 
valstybėje. Meilės ir santuokos 
palaima yra kita. Ne išgriau
ti meilės namelio sienas, kas 
reiškia griuvėsių krūvą, o pra
verti, atidaryti jo saulėtąjį lan
gą, įsileisti gaivinančio oro 
ir leisti meilei kvėpuoti jo pa
laima.

Sautuoka yra moterystė! Mo
terystė yra sakramentas! Sa
kramentas yra minėtas langas, 
yra regimas ženklas, Kristaus 
įstatytas, per kurį srovena Die
vo malonė, Dievo palaima. Jei
gu lietuviai tremtyje negalėsi
me visu šimtu procentų išveng
ti mišrių moterysčių tautybės 
ir religijos atžvilgiu, turėtume 
visada išsaugoti moterystės sa 
kramento formą, kad lietuvių 
moterystės būtų gaivinamos 
Dievo malonės palaima.

Moterystės palaima yra, kad 
du jauni žmonės, kuriuos suar
tino širdžių meilė ir kurie eina 
į santuoką, tą santuoką pašvęs
tų Dievuje per sakramento apei
gas. Susituokusiųjų gyvenimo 
palaimos ir meilės garantija) 
yra: tobulo laimės meilėje išsi
pildymo lūkesčiuose siekti Di
džiojo Tobulumo, Didžiosios 
Meilės, Dievo.

Dievo siekime, Dievo meilė
je dviejų besimylinčių "aš" ir 
"tu" suartėja galimai tobuliau
siu būdu į vieningąjį "mes"; ir 
meilės ankštumas sutirpsta Di

Lietuviškos vestuvės Gėlės)

džiojoje Meilėje. Dievo malonės 
vėjelis šventu paslaptingumu 
dvelkia į jaunos šeimos židinį 
per saulėtąjį Moterystės Sak
ramento langą ir gaivina, pa
šventina meilės liepsneles jau
nose širdyse, kurios savo atei
tį neišskiriamai sujungė.

Moterystė yra pasižadėjimas, 
kuris pilnai neišsipildo, kad 
žmogus nepamirštų amžinųjų 
pažadėjimų, kad nepamirštų 
jog žmogaus ilgesių tobulas ir 
galutinis išsipildymas yra Die
vuje. Meilės klausimas, kaip 
ir viri gyvenimo klausimai sa
vo giliausioje prasmėje yra re
liginis klausimas. Šeimos pa
laimos versmė yra tikėjimo ug
nis ir sakramentų malonė, pats 
Dievas.

Kada moterystė Dievuje yra 
pajusta, džiaugsmu plevena 
tada ne tik surastoji meilė, bet 
ir visos tylios, pamaldžios gy
venimo liepsnelės, skaidrios, 
kaip ašaros. Laimės pasaką ta
da seka ir žvaigždutės ant pu
šų šakelių, lyg žvakutės Ka
lėdų eglutėje. Jeigu kartais nau
jąjį šeimos namelį ir užslink
tų paklydusio debesio šešėlis, 
jis greit padvelks darželio gė
lių aromatu. Nepaliaujamai, 
nuolatos aidės laimės pasaka, 
skaidri, kaip Velykų varpelių 
skambėjimas. Ir moterystės 
kryželiai bus lengvi, kaip leng
vas yra gėlės žiedo sparnelis, 
kurį sau lizdelin neša mažytė 
skruzdytė.

Kun. J. Razutis.

tęsė pasikalbėjimą kitais reika
lais.

Stalinas aiškinasi Sikorsldui 
ir Andersui

Gruodžio 3 d. Lenkijos min. 
pirm. gen. Sikorskį ir gen. An- 
dersą priėmė Stalinas su Mo
lotovu.

Sikorskis: — Aš turiu pareikš
ti jūsų akivaizdoje, pone pir
mininke, kad jūsų amnestija nė
ra pilnai įvykdyta; daug bran
gių mums šiandien žmonių pkn 
laikoma darbo stovyklose ir ka
lėjimuose.

Stalinas: — Tai negalimas 
dalykas. Amnestija pritaikinta 
visiems ir visi yra išlaisvinti.

Andersas: — Tai neatatinka 
faktams. Į mano armiją atvy
ko vyrų, kurie buvo paleisti tik 
prieš kelias savaites ir kurie 
pasakoja, kad dar tūkstančiai 
lenkų karių yra stovyklose.

Sikorskis: — Aš turiu sąrašą 
čia pat kuris toli gražu nėra 
pilnas, nes apima tik apie 4000 
karininkų, esančių dar nelais
vėje. Aš daviau įsakymą patik
rinti ar jie kartais jau nėra Len
kijoje, nes mes turime glau
džius ryšius su Lenkija. Pasiro
do, kad jų nėra nė vieno nei 
namie, nei vokiečių nelaisvėje. 
Jie yra čia. Ir nė vieno iš jų ne
randame.

Stalinas: — Tai negalimas 
dalykas. Jie bus pasprukę.

Anders: — l kur jie būtų ga
lėję išvykti?

Stalinas: — Ogi link Mandžu- 
rijos.

Bažnyčios mokslas nekinta 
amžiais, tačiau tiesų skelbimo 
formos ir bažnytinė praktika 
keičiasi, kaip keičiasi žmonijos 
mentalitetas, kai keičiasi žmo
nių interesai ir įpročiai. Seno
sios pastoracijos formos am
žiams slenkant pasidaro kartais 
žmonėms nebesuprantamos ir 
nepriimtinose nes visas gyveni
mas juos nuveda kitais keliais. 
Dėl to ugningieji tiesos skelbė
jai stengiasi ieškoti naujų ke
lių, veikiančių jų aplinkos žmo
nes,, jiems labiau suprantamų, 
labiau patraukiančių. Šiandien 
bene daugiausia tokių ieško
tojų Prancūzijoje. •

Kažin ar yra kitas katalikų 
kraštas taip nutolęs nuo kata
likybės kaip Prancūzija. Vadi
namas šviečiamasis amžius iš
vedė šviesuomeftę iš bažnyčių. 
Paskui ją patraukė ir liaudis. 
Nors šiandien jaunesnioji švie
suomenės karta kratosi tėvų 
paklydimų ir grįžta į bažnyčią, 
nors modernioji prancūzų poe
zija, ar romanas yra brendę 
tikėjimo atmosferoje, bet švie
suomenės suklaidintos liaudies 
didelė dalis tebesilaiko atokiai 
nuo bažnyčios. Ji su kataliky
be nekovoja. Kam kovot! Ji 
praeina pro katalikybę, lyg jos 
visai nebūtų. Suprantama to
dėl, kad šviesieji Prancūzijos

Anders: — Tai negalimas da
lykas, kad visi galėtų paspruk
ti... Aš asmeniškai pažįstu 
daugumą tų karininkų.

Stalinas: — Jie ištikrųjų yra 
paleisti, bet dar nesuskubo at
vykti.

Sikorskis: — Rusija yra dide
lė ir daug visokių kliūčių pasi
taiko. Gal būt ir vietinė admi 
nistracija nepabojo gautų įsa
kymų ... Jeigu nors vienas iš 
jų būtų apleidęs Rusiją, būtų 
pasirodęs esąs gyvas.

Stalinas: — Supraskite ge
rai, kad sovietų vyriausybė ne
nori pasilaikyti nei vieno len
ko belaisvio.

Molotovas: — Atrodo neįtikė
tinas dalykas, kad nors vienas 
jūsiškių ligi šiol būtų stovyk
lose.

Andere: — Bet aš galiu pa
tvirtinti, kad jų yra.

Stalinas: — Reikalas bus su
tvarkytas. Bus duotos specia
lios instrukcijos tiems, kurie 
šiuos reikalus tvarko. Aš jus 
prašau atminti, kad mes esa
me karo sąlygose.

Lenkai bandė šį tą sužinoti 
ne per viršūnes. Kap. Czapskis 
susidarė įspūdžio, kad lenkų 
tikrai gali būti šiaurėje, kad jie 
turėtų būti Berijos arba jo padė
jėjo Merkulovo žinioje, bet prie 
šių žmogėdrų net nepajėgė pri
eiti.

• / 
f . 1

(Bus daugiau)

A. Bendorius.

Naujų pastoracijos kelty beieškant
"REVOLIUCUONIERIUS" KLEBONAS PRANCŪZIJOJE

kunigai suka galvas, kaip pri
eiti prie tos atšalusios, abejin
gosios liaudies, kaip grąžinti 
į bažnyčią tą, kurį prarado jų 
pirmtakų nerūpestingumas. Pla
čiai žinomi raudonieji Pary
žiaus kunigai, kurie eina į fab
rikus, kad bendram darbe ir 
prakaite žvejotų darbininkų šie 
las. Daug rašoma apie perei
tais metais mirusį Lyono Sankt 
Alban priemiesčio kleboną 
kun. Remillieux.

Kun. Remillieux 1919m.pa 
skirtas Sanct Alban parapijos 
klebonu ėmė laužyti sustingu
sias bažnytinio gyvenimo for
mas, savo parapijoje jas keis
damas šių laikų žmogui labiau 
tinkančiomis. Apie šį revoliu
cionierių kleboną jėzuitų lei
džiamas "Stimmen der Zeiten" 
labai šiltai ątsiliepia. Pagal 
juos klebonas Remillieux, įves
damas naujoves, išėjo iš pa
grindinių dėsnių: a. bažnyčios 
lankytojam turi būti viskas iš
aiškinta ir įprasminta, atskleis
ta tiesa, b. iš bažnyčios lanky
tojų reikia sudaryti aktyvią 
maldos šeimą, bendruomenę. 
Dėl to jo pamokslai buvo litur
gijos ir Šv. Rašto aiškinimas. 
Sakramentai turėjo būti teikia
mi tik įsąmoninus jų prasmę. 
Jų teikimas paverčiamas para
pijos iškilme. Daugeliu atžvil
gių jis elgėsi savotiškai.

Į krikštą

klebonas Remillieux ypačiai 
daug dėmesio kreipė. Iš zokris- 
tijos jį iškėlė į bažnyčią daly
vaujant visai parapijai. Prieš 
krikštą gerai išsiaiškindamas 
su krikštijamojo tėvais jų pa
reigas.

Ruošdamas sutvirtinimo sak
ramentui, kleb. Remillieux lan
kosi šeimose, išsikalba su tė
vais, o vaiką ar mergaitę pa
ima ir keliauja keliom dienom 
kur į vienuolyną paruošti. Jei 
tėvai nepakankamai įsąmonin
ti, sakramento teikimas atide
damas.

Labai svarbus momentas

jungtuvės.
Kleb. Remillieux akyse ba-ž- 

nytinės jungtuvės be tikėjimo 
ir be malonės, vien dėl tradi
cijos ar įpročio, ar dėl to, kad 
tėvai katras, ar sneliai taip nori, 
— yra nesusipratimas. Nuo to
kių jungtuvių bažnyčiai tesan
ti žala. Remellieux stengdavosi 
įtikint jaunuosius, kad ir jiems 
patiems tokios jungtuvės bū
siančios žalingos. Tai tik sak
ramento išniekinimas, piktnau- 
dojimas...

Kartą vakare, jau sutemus 
pas kleboną Remillieux atėjo 
vaikinas prašyti šliūbo. Ir jis 
didžiai nustebo, kai klebonas 
neskubėjo sutikti. Vaikinas ėmė 
aiškint, pinigus už tai mokąs. 
Bet dar daugiau nustebo, kai į 
tai klebonas atkirto: "Kuo tams
ta mane laikai? Ką turi bendra 
šliūbas su pinigais? Ką tams
ta man siūlai — yra negarbin
ga komediją! Tamsta sakai 
netikįs. Netikinti ir tamstos su
žieduotinė! Ir po to jūs norite 
prieš mane bažnyčioj klūpoti 
ir klausytis mano žodžių, kurie 
jums tėra plepalas! Jūs sakotės, 
kad jei šeimoj kils konfliktai, 
jūs skirsitės. Ir su tokiu nusista
tymu jūs norit stoti prieš Die
vo altorių ir kalbėti nesuardo- 
mos moterystės priesaiką?" — 
Dar kartą kreipiasi klebonas į 
savo vėlybąjį svetį: "Ar tams
ta krikštytas?" — Aš dėl to ne
kaltas, kad esu pakrikštytas". 
"Taip. Bet kodėl tamsta į mane 
kreipiesi? Ar tėvai to nori?" — 
"Ne. Jų tikėjimas taip pat iš
blėsęs". — "Tai kas gi tamstą 
pas mane atvedė?" Pagaliau 
paaiškėjo: jaunosios senelė bū
tinai reikalaujanti, kad jungtu-

vės būtų bažnyčioje. Remillieux 
prisispyręs aiškina jaunuoliui, 
kad tai šventumo piktnaudo- 
jimas. Prietarai... Pasiaiškini
mas buvo baigtas tuo, kad jau
nuolis, pačiupęs klebono ran
ką, prisipažinęs, kad su juo taip 
niekas nekalbėjęs, o pats jis 
nepagalvojęs;..

Tai papasakojęs Remillieux 
pastebi: "Kas pasakys, kad aš, 
šitaip elgdamasis, mažiau pa
sitarnavau Kristui ir Tiesai, ne
gu užsimerkdamas prieš klai
dingus jaunuolio nusistaty
mus".

Jaunavedžių egzaminas '

klebonui Remillieux nebuvo tik 
formalybė. Ištisas savaites, 
net mėnesius ruošdavo jis jau
nuosius tai lemiamai valandai. 
Ir moterystės sakramentas bū
davo paverčiamas tikrai religi 
ne švente: rytą su mišiomis, 
su bendra parapijos namuose 
agapet nes tai visos parapijos 
šventė.

Visai kitaip elgėsi Sanct Al
bano klebonas su

laidotuvėm.

Čia jis buvo visai atlaidus ir 
tariamiem netikintiesiem ir už
sispyrėliams. Savo atlaidumą 
aiškino tuo, kad laidotuvės nė-1 
ra sakramentas, o tik laimini
mas. Be to, niekas nežino miru
siojo vidaus..,.

Baisus daiktas yra

pinigas.

Kai atvyko į Sanct Albaną 
naujasis klebonas, parapijie
čiai buvo susilažinę, kad pir
miausia jis primins jiems pini
gines pareigas parapijai. Nusi
vylė. Klebonas ne tik savo pir
mam pamoksle apie tai nepri
siminė, bet iš vis atsisakė 
įprastinio bažnyčios pinigų rin
kimo būdo: nuo škambaliuoto 
kapšiuko pamaldų metu, nuo 
mokesčių už sėdimą vietą, nuo 
mokesčių už krikštą, laidotuves. 
Remillieux žinojo, kad reikia 
pačiam pragyventi ir bažnyčią 
išlaikyti, kurią gi jis pats ir pa
statydino. Bažnyčios prieangy 
jis pastatė skrynią, kurion ti
kintieji kas mėnuo laisvai dė
davo savo auką voke pagal iš
gales. . Klebonas kas savaitę 
raštu duodavo apyskaitą, kiek 
gavęs ir kam kiek išleidęs. Tuo 
būdu surinktais pinigais jis ver
tėsi ir reikiamą sumą mokėjo 
vyskupijai.

Kad Remillieux galėjo taip 
šitais keliais artinti žmones prie 
katalikybės, daugiausia nusi
pelnė jo apaštališka dvasia. Ti
kintieji ir abejingieji matė ir 
jautė, kad

jų klebonas tiki

—tiki tuo, ką skelbia. Visi matė, 
kad jis nieko daugiau nesiėmė, 
kaip vien tik artimui ir Dievui 
tarnauti. Vieni jį vadino idealis
tu, kiti keistuoliu, treti n.aiveliu. 
Bet čia yra visų "revoliucionie
rių" pasisekimo paslaptis. Ir 
klebonas Remillieux sukėlė su
sidomėjimą visoje Prancūjrijoje 
ir kitapus jos sienų. Tiesa, ži
nantieji teigia, kad ir.jo para
pijoj iš 8.000 gyventojų tik apie- 
400 buvo parapijos nariai, ko
kių jis reikalavp. Darbininkų 
masė liko abejinga. Bet tie kelt 
šimtai jau buvo pradžia, kelia 
atgal į bažnyčios atsigavimą.

Kitados masiniu būdu švie
suomenė atitrūko nuo bažny
čios ir dabar po vieną, kiekvie
nas sąmoningai apsispręsda
mas, savo viduje giliausiai iš
gyvendamas bažnyčios šauks
mą, grįžta į jos globą, šviesuo
menę pasekus liaudis taip pat 
masiškai atšalo nuo bažnyčios, 
o dabar po vieną, po tą šimtą
ją paklydusią avį, grįžta atgą). 
Bet tai jau sąmoningas Bažny- . 
čios narvelis, panašus į bet ku
rį iš tų Dvylikos, kuris pradėlo* 
Kristaus bendruomenę. ELI.
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Is lietuviškojo pasaulio tėlę. Venecueloje egzistuojan-

VOKETUA

mold Kingsley tęsti šalpą iki 
1951 m. kovo 31 d. tų tremtinių, 
kurie galės kur nors emigruo
ti. Tuo būdu šalpa dar pratęsia
ma daugeliui tremtinių , nes pa-

1950 m. birželio 20 d. teturėjo 
būti šelpiami tik tie, kurių emi
gracinės bylos jau pradėtos ar
ba. kurie yra paliegę ar sene
liai. Kadangi IRO ištekliai la
bai sumažėję, ted Kingsley yra

turėtų padengti vokiečiai. Bet

rys" savo namuose pastoviai 
priglaudė 980 pabėgėlių sene
lių ir žada šį skaičių pakelti ligi 
1.100. Švento Sosto atstovas 
prie IRO vienoje šio suvažiavi
mo metu pasakytoje kalboje iš
kėlė ypatingos globos reikalin
gų pabėgėlių grupę: "Tai yra 
vyrai ir moterys, jauni ir seni, 
kurie yra vargingiausi vargšų 
tarpe. Tai yra seneliai, aklieji, 
ligoniai ir visas būrys kitokių 
vargšų, kurių nenori priglausti 
joks kraštas. Mūsų laikų mo
dernioji visuomenė — tęsė Tė
vas Killion — yra giliai nu- 
krikščionėjusi ir neieško nieko 
kito, kaip pinigų, o tarp pabėgę 
lių tiktai fizinės muskulin*ros 
darbo jėgos. Priešingai, krikš
čioniškoji meilė reikalauja, kad 
būtų ieškomi pagalbos reikalin- 
giausieji ir jiems būtų padeda
ma iš meilės Kristui ir tobuloje 
broliškumo dvasioje".

džių komisarų sprendimo. Pa
gal gen. dir. Kingsley praneši
mą, birželio 30 d. Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje dar būsią 
apie 150.000 tremtinių. Iš jų 
apie 20.000 priklausą "kietojo 
branduolio" kategorijai. Jie ir 
apie 75.000 tų, kurie turės ga
limybių vėliau išemigruoti, bū
sią šelpiami, o apie 53.000 bū-

VENECUELA

Nutarimas

Venecuelos Lietuvių Savišal
pos Sąjungos Centro Valdyba, 
susirinkusi posėdžiui Maracay 
mieste, š.m. kovo mėn. 12 d., 
jausdamasi teisėta visos orga
nizuotos Venecuelos lietuvių

imančią visų įsitikinimų ir reli
gijų geros valios lietuvius, ats
tove ir gerai suprasdama da
bartinio meto lietuvių tautai sta
tomus didžius uždavinius ir pa
reigas, bei būdama giliai įsiti
kinusi, kad tuo išreiškia visos 
Venecuelos organizuotos lietu 
viškosios visuomenės valią, 
vienbalsiai nutaria:

1. Įsijungti į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, prisiimant 
visas jos uždėtas prievoles h 
teises;

2. Nuo 1950 m. kovo mėn. 12 
d. VLŠ S-gos veiklą pradėti de
rinti su VLIKo priimtais ir pa- 
sl^lbtais PLB santvarkos nuo
statais;

3. Nuo tos pačios datos VLŠS 
oficialiame susirašinėjime va
dinsis Venecuelos Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė; VLŠS Cen
tro Valdyba — Venecuelos PLB 
Valdybą ir VLŠS Skyrių Valdy
bos — Venecuelos PLB Apylin
kių Valdybomis;

— 4. 1949 m. rugpjūčio 21 d. 
demokratiniu būdu išrinkta VLŠ 
S-gos Centro Valdyba eis Vene
cuelos PLB Valdybos pareigas 
iki jos kadencijos pabaigos;

5. VLŠS Centro Valdyba pa-

ruoš ir praves PLB Krašto Ta
rybos rinkimus pagal PLB štai 
28-31 str. ir pateiks Krašto Ta 
rybai Venecuelos PLB statuto 
projektą;

6. VLŠS Centro Valdyba vi
sos Venecuelos lietuviškosios 
kolonijos vardu reiškia^ visišką 
solidarumą ir lojalumą VLIKui 
ir Lietuvos Diplomatinės Misijos 
Šefui Min. Lozoraičiui, kaipo 
teisėtiems Lietuvos suverenu
mo atstovams ir valstybingumo 
tradicijų tęsėjams;

7. VLŠS, skelbdama šį savo 
nutarimą, nuoširdžiai kviečia ir 
ragina visas laisvojo pasaulio 
lietuviškas organizacijas ir ko
lonijas galimai greičiau jung
tis į vienintelę pajėgiausią cen
trinę organizaciją — PLB, kuriai 
yra skirtas milžiniškas vaidmuo 
lietuvių tautos istorijoje.

8. Šis nutarimas surašomas 
trijuose egzemplioriuose: vie
nas siunčiamas VLIKui, antras 
— min. Lozoraičiui ir trečias' 
lieka VLŠS archyve. Nutarimo 
nuorašai siunčiami visiems VL 
ŠS skyriams ir laisvajai pasau
lio lietuvių spaudai informaci
jos dėliai.

VLŠS Centro Valdyba:

Jurgis Bieliūnas,

Maskvos aukščiausiosios ta
rybos prezidiumas paskelbė

Anton, 
Malgina 
Parfono- 
Marija,

Vladas Venckus, 
Juozas Kukanauza.

H ANAPUS

šią įjungti į kraštų ūkius ir ne
būsią šelpiami

Matyt, bus dar vienas naujas 
skriningas.

Malda až motinas ir tėvynę

Heilbrono sanettorijos ligonys 
įvairiomis progomis skundžiasi 
blogomis gyvenimo ir gydymo 
sąlygomis. Tvarka ypač pašli- 
jusi prasidedant IRO likvidaci
jai. Ypač trūksta vaistų. Tų 
tenka pertiems pirktis, o pini
gų nėra. Ligoniai jau net grą- 
sino bado streiku, jei reikalai 
nebus sutvarkyti. Juos taip pat 
blogėti veikia faktas, kad sa
natorija aptverta vielų tvora ir

Tremtinių emigracijos 
reikalais

Paskutiniu metu įvyko Žene- 
■voje suvažiavimas organizaci
jų, suinteresuotų emigracijos 
klausimais. Ta proga "Caritas 
Intemationalis" organizacijos 
atstovas patiekė emigranto tei
sių deklaracijos projektą, kuris 
bus svarstomas konferencijos 
tam tikslui paskirtos komisijos. 

’■ To paties suvažiavimo metu 
patirta, kad JAV katalikai pra
vedė pabėgėlių reikalams rūbų 
rinkliava. Surinkta rūbu už 3000 
dolerių vertės. Tie rūbai siun
čiami į Vakarų Vokietiją Nun
cijaus vysk. Muench vardu ir 
bus išdalinami tarpininkaujant 
"'Caritas" organizacijai. Taip 
pat pranešama, kad Prancūzi- 
jojos "Mažosios Vargšų Sese-

Švenčiame gegužės mėnesio 
antrą sekmadienį Motinos die
ną. Prisimename tą dieną, kiek 
esame daug meilės iš savo mo
tinos patyrę, kiek rūpesčių jai 
sudarę, kiek didelio pasiauko
jimo iš jos pareikalavę. Todėl 
ir stengiamės, kiek galime, pa
reikšti savo motinoms visą dė
kingumą. Rašome joms sveiki
nimo laiškelius, perkame dova
nėlių, parūpiname gėlių. Bet 
jaučiame, kad visos šios padė
kos, nors ir kilnios, bet tik vie
nadienės. Pradžiugina jos mū
sų motinas, nes parodo, kad jau 
čiame joms meilę. Bet pačios 
savyje visos šios padėkos tė
ra menkos vertės: sveikinimas 
tėra tik žodžiai, ir visos dova
nos tėra tik daiktai. Tėra tai vi
sa tik menki mūsų padėkos 
ženklai. Tačiau yra vienas ke
lias pareikšti mūsų motinoms 
dėkingumą, kuris ir pats savyje 
turi vertę. Tai malda, kad Aukš
čiausiasis laikytų’ mūsų motinė
les sveikas ir kad palengvintų 
jų senatvės dienas. Malda bus 
ne tik mūsų padėkos ženklas, 
ii turės ir pati savyje vertę.

Daugelis iš viso nebegalime 
savo motinoms padėkoti nė 
šiais menkais padėkos ženk
lais, kaip dovanėlėmis ir gė
lėmis. Daugelio mūsų motinė
lės jau amžinojo poilsio šaly
je. Ir tačiau kartais taip norė
tume joms pasakyti: tik dabai

pamatėme, kokia kilni buvo mū', pamaldos už visus novenos da- 
sų jnotinėlė, kai jau nebeteko- lyvius aukščiau paminėtom in

tencijom. Kviečiame visus gali
mai gausiau įsijungti į šią no
vena ir parašyti savo intenci
jas šiuo adresu: Franciscan 
Fathers, Greene, Maine, USA.

| Dievą per...
Žinomieji rašytojai ir filoso

fai, kaip J. Maritain, H. W. An- 
<den, James Burnham, A. Koest- 
ter ir kiti — viso apie 25 — ga
vo iš New Yorko Icdkr. "Par
tisan Review" tokius klausi
mus: 1. ar žmonija gali toliau 
fisilaikyti be religijos? 2. Ar

' istorijos tarpsnis, kurį galima

posūkių laikotarpiu? 3. Ar nu
kryps Amerikos šviesuomenė J 
religiją?

Labiausiai nustebino visus ne 
tiek patys klausimai, kiek tai, 
kad juos iškėlė sociologinio po 
litinio pobūdžio laikraštis. į 
juos atsiliepdamas "New York 
Herald Tribune" — europinėje 
laidoje — teigia, kad tokie 
klausimai jau rodo Amerikoje 
didėjančią baimę ir visuotinį 
gyvenimo netikrumą. Techni
kos laimėjimų laikais, rodan-

kiu grasina visiškai sunaikinti

Me&as dūsta

""Tiesa" (2.26) rašo apie "Lie
tuvos dailininkų ataskaitinę 
dailės parodą" Vilniuje. Paro
doj vyravusi skulptūra. Teigia 
mai vertinama Vaivados Stali
no biustas, Aleksandravičiaus 
Žemaitės statula paminklui, 
Vyšniausko Puškino biustas, 
Petrulio Stalino bareljefas, Sal. 
Neries, nusipelniusio meno vei
kėjo K. Gutausko (tenoro) ir sta- 
chanovininkės Suchackcdtės 
biustai, B. Bučo "racionalizato
riaus" Mykolaičio biustas. Mi
kėnas, nors taip pat padaręs 
racionalizatoriaus Zbormirskio 
biustą, — peikiamas. Tapyboje 
dėl temų tinkamo parinkimo 
teigiamai vertinamos jaunosios 
jėgos, nors su techniniais trū
kumais: Jacevičiūtės: Medelių 
sodinimas Vilniaus -jaunimo so
de, Mingėlaitės - Uogintienės: 
Žvejų artelė, Sergiejevičiaus: 
Medelių sodinimas. Aštriai puo
lamas senasis J. Vienožinskis su 
jo pieštu prof. Mažylio port
retu. Šis paveikslas "yra šioks 
toks žingsnis į priekį: portreto 
veidas turi panašumo su vaiz
duojamu asmeniu, bet iš esmės 
šis darbas turi tų pačių forma
listinių trūkumų, kaip ir eilė 
ankstyvesnių J. Vienožinskio 
darbų. Vienožinskis nepadarė 
visų išvadų iš kritikos jo adresu 
ir tas išvadas daro labai lėtai". 
Žmuidzinavičiaus etiudais "Tie
sa" patenkinta. "Skurdus grafi
kos skyrius. (Nepriklausomybės 
metais jis buvo stipriausias iš 
visų kitų. ELI). Savo darbus, rei
kia pažymėti — nevykusius, 
smulkius ir nereikšmingus, iš
statė tik keturi dailininkai: A.
Kučas, T. Kulakauskas, Tara-

ninkus į kolchozus, kad jie ten 
pagyventų ir naujo įkvėpimo 
pasisemtų. Negelbėjo. Nes kur 
laisvės nėra— meno būti ne
gali.

tuos bolševikinius pamokslus 
sako S. Trečiokaitė - Žebenkš- 
tienė ir V. Mackevičius. Ta pa 
ti Trečiokaitė, kuri išaugo Kau
no dailės mokykloje ir ten bu
vusioj kultūrbolševizmui palan
kioj atmosferoj virtusi jau 
anais laikais bolševikų agente. 
Dabar ji atsimoka ypačiai savo 
profesoriams už ano meto... 
toleranciją... ELI.

Kolchozai

- "Tiesa" rašo, kad 70% Lietu
vos žemės jau sukolchozinta. 
Labiausiai esanti atsilikusi Ute-

mokytojų, apdovanotų ordenals 
ir medaliais. Čia skaitome to
kias pavardes: Dolič Nadiež- 
na, Kolokolceva Ana, Lukinas 
Vladimir, Cichockis 
Kuznecov Archipas, 
Ana, Mikulin Fainas, 
vie Ivan, Rubcova
Agarkov Vasyliji, Barsukova 
Ana, Bezlepkina Marija, Sus- 
likovskaja Stanislava, Duba- 
tovko Gavril, Korotkova Euge
nija ir pan. Iš 13 apdovanotų 
Lenino ordinu (tai aukščiausias 
ordinas) — 6 yra rusai, iš 30 ap
dovanotų raudonosios vėliavos 
ordinu 6 rusai, iš 27 apdovano
tų medalium "Už pasižymėjimą 
darbe" — 8 rusai. Pažymėtina, 
kad apdovanotų rusų daugiau
sia yra Lietuvos rytuose ir va
karuose. Vakaruose daugiau
sia apdovanoti rusai pradžios 
mokyklos mokytojai. Tatai pa
tvirtina ir kitų šaltinių žinias, 
kad Klaipėdos kraštas smarkiai 
kolonizuojamas rusais. Rytuo
se — Vilniuj, Švenčionyse — 
daugiausia apdovanoti rusai 
gimnazijos mokytojai ar inspek- 
riai. Po vieną kitą apdovanotą 
rusą mokytoją randame iš Pa
nevėžio, Tauragės, Kauno. 
Švietimas ilgiausiai laikėsi lie
tuvių rankose. Kaip matom, ir 
ši sritis atiduodama rusams, iš 
karto šaunant kelis zuikius: 
bolševikinimo, rusinimo ir ko
lonizacijos.

pasiųsta daugiau agitatorių. 
"Tiesa" šaukia, kad kolchozini- 
mas turįs būti pagreitintas, kad 
turįs būti įvykdytas greičiau, 
negu numato planas.

Tuština pasienius

Neseniai Lenkijos partizanų 
sugautas MVD kapitonas Noso
vas per apklausinėjimą prane
šė, kad Sovietų Sąjungos pa
sieniuose deportacijos vykdo
mos paged 1946 m. Maskvos pa
ruoštą plctną išvalyti pasienio 
sritis nuo nepageidaujamo ele
mento. Esą, iš 50-60 klm. pasie
nio juostos iki 1950 m. vasaros 
visi gyventojai turį būti išga
benti į centrinę Aziją. Pasieny 
10 klm. ruožas būsiąs paliktas 
visai tuščias. Po šios negyvas 
zonos eisiąs 40-50 klm. ruožas, 
kuriame gedėsią gyventi tik vi
sai ištikimi iš Rusijos atgabenti 
rusai. Ištuštinamose zonose esą 
jau pradėta stertyti sutvirtinimai.

sų ęiotinėlė, keti jau nebeteko
me jos. Ir drauge regime purtyti 
savyje: kaip dažnai ne toki bu
vome servo motinoms, koki tu
rėjome būti. Norėtųsi pasakyti 
bent vieną žodį: atleisk, mama! 
O vis dėlto yra kelias, kuriuo 
mes galime pasiekti ir tąsias 
savo motinėles, kurių nebėra 
su mumis. Tai mcdda.

Daugelis pagaliau net patys 
nežinome, kas su mūsų mo
tinėlėmis — gyvos dar ar jau 
amžiną atilsį. Tėti tos, kurias 
palikome tėvų žemėje. Kai bu
vome auginami, buvome tikimi 
būsią senatvės paguoda ir pa
rama. Bet žiaurusis bolševiz 
mots nevieną privertė palikti ne 
tik tėvynę, bet ir savo motinė
les. Vienas Dievas težino, kaip 
su jomis dabar yra, nes mes 
nedrįstame nė laiškelio joms 
parašyti. Tik vienas Dievas ir 
tegali joms padėti. Niekuo mes 
nebegalime padėti joms, išsky
rus maldą, prašant, kad Aukš
čiausiasis jas paguostų savo 
malone.

Ir keti melsimės už savo tė
vynėje pasilikusias motinėles, 
tuo pačiu mūsų malda virs mal 
da ir už visų mūsų bendrąją 
motiną — Lietuvą. Kaip niekuo 
negalime padėti savo motinė
lėms likusioms Lietuvoje, taip 
labuti mažai kuo galime padėti 
ir pačiai Lietuvai. Baisus prie
šas ją naikina, nebe tik spau
džia, o tiesiog žudo. O pasau
lio galingieji paskendę tik sa
vo rūpesčiuose. Mažai jie mato 
ir mažai jie girdi Lietuvos kan
čias, net nenori jų matyti ir gir
dėti. Bet nė vienas neteisingai 
pralietas kraujo lašas nenu
grims be nežinios žemėn, o 
pakils į Tautų Viešpatį prašy
damas JĮ sustabdyti pikto siau
tėjimą. Prisidėkime prie ken
čiančiųjų tėvynėje bent savo 
malda, kad greičiau išmelsta
me Viešpatį laisvės visų rųūsų 
motinai Lietuvai.

Tcd visomis šiomis intencijo
mis — už gyvąsias ir mirusią 
sias motinas, už tėvynėje pasi- 
likusiąsias partizanų ir jau už 
Sibiran ištremtąsias lietuves 
motinas, už visų mūsų bend
rąją motiną Lietuvą — ir bus 
laikoma speciali iškilminga no
vena, kuri prasidės šių metų

T

atominę bombą
pasaulįį, net didžiausi skeptikai 
esą linkę peržiūrėti savo nusi
statymus į begalybę, į Dievą.

Laisvių deklaracijos

Kovo 31 d. ONU komisija 
Žmogaus Teisėms ginti vien
balsiai priėmė straipsnį, kuriuo 
nustatoma, kad "niekas negali 
būti kankinamas ar nežmoniš
kai traktuojamas ir niekina
mas". Tolau komisija priėmė 
tris kito straipsnio paragrafus, 
pagal kuriuos niekas negali bū
ti varomas į priverčiamuosius 
darbus ir į vergiją. Bet dar ne
buvo nagrinėti tie' straipsnio 
paragrafai, kuriuose aptaria
ma priverstinieji darbai. — Juo
kingai atrodo toki vienbalsiai 
priimami nutarimai. Juk už juos 
balsuoja ir Sovietų Sąjunga, 
kuri laikosi pavergusi Ištisas 
tautas ir jas naikina kaip tik *o- 
mis pačiomis priemonėmis 
prieš kurias čia neva pasisako. Mišios, o vakarais laikomos

Katalikę priespauda Vengrijoj
Rakosi savo vasario 10 d. 

kalboje nepagailėjo šiurkščių 
žodžių Katalikų bažnyčiai. Jis 
priminė, kad. Vengrijos katali
kų vyskupai ir vienuolynų vir
šininkai dar nėra padarę prie
saikos konstitucijai ir pareiškė, 
kad "taip pat ir šioje srityje 
liaudies demokratija ramiai lei
džia vystytis įvykiams". Ven
grijoje šiuose žodžiuose išskai
toma atviras grasinimas. Ne
atsitiktinai Vogeler procese fi
gūravo ir vienuolyno viršinin
kas Ivan Justh. Tokiu būdu po 
ilgos tylos iš naujo duodama 
suprasti, kad po Kardinolo 
Mindszenty bylos valstybės lai-

kysena bažnyčios atžvilgiu nė
ra pasikeitusi. Tokioje 'atmos
feroje, kurios niekas negalėtų 
pavadinti Teminančia, vyksta 
vyriausybės derybos su vys 
kūnais dėl klebonų pajamų. 
Tao reikalu galiojęs susitari
mas pasibaigė pereitų metų 
gruodžio mėnesį ir nuo tadą vi
si vyskupų mėginimai sudužo 
į kietą vyriausybės laikyseną. 
Kaip matyti iš minėtu Rakosi 
žodžių, vyriausybė siekia pir
ma išgauti vyskupų priesaiką 
ir leidžia suprasti, kad nuo jos 
atsisakius, nebus vengiama 
panaudoti drastiškiausių prie
monių.

"Tiesa" visą parodą aštriai 
puola. Ji "labai silpna, dargi 
žymiai silpnesnė negu 1948-9 
metų ataskaitinė paroda tiek 
kūrinių vertės atžvilgiu, tiek ir 
savo kūrinių tematikos aktua
lumu". Kaltinamos mokyklos, 
kaltinami dailininkai, kad nesą 
įsijungę į gyvenimą ir "nespė
ja dargi vilktis tų įvykių uode
goje". Priežastys: dailininkai 
neįsisąmoninę "marksistinę —- 
lenininę doktriną". "Su tuo su
sijęs pakantumas formalizmo 
liekanoms". Šitas" atsilikimas 
uodegoje" pažymėtinas ypač 
po to, kai pereitais metais kom
partija buvo sugabenusi daiii-

Balandžio 9 d. Chicagos "Tri- ; 
bune" korespondentas Stock- ; 
holme kalbėjosi su 22 metų estu i i- 
jūrininku Enn Kustin, pabėgu- . 
siu nuo sovietų laivo "Tosno", 
atvežusio į Švediją anglis, Ves- 
teras uoste. Būdamas nakties 
sargyboje jis nušoko nuo laivo 
į krantinę ir pasislėpė mieste
lyje. Laivo kapitono ir SSSR am
basados pastangos išreikalauti 
iš švedų, kad Kustin būtų iš
duotas, nedavė vaisių. Jis pa
sakojęs, kad deportacijos pa
staruoju metu esą aprimusios. 
Bet gyvenimas esąs nepaken- 
ciamas.

PR. KOZULIS

SUDAUŽYTA TAURĖ
(Tęsinys iš praeito nr.)

— Tu esi vienintelis pasaulyje žmogus, kuris, kaip žaibas, 
nušvietei šią klaikią mano naktį, bet nejaugi tik dėl to, kad pas
kui būtų dar tamsiau... — buvo paskutiniai Daivutės žodžiai.

5. Naktis ir sąžinė

Grįžęs namo, dar ilgai vaikščiojau, lyg sapne, ir negreitai 
atgavau pusiausvyrą. Rodos, buvo sukrėsta ne vien mano 
buitis, bet visa visata sukosi nenormaliai. Labiausiai aš nekęs
davau raudonos vidužiemio aušros: ne dėl to, kad ji raudona, bet 
kad ji viską nušviečia ir verčia mane vėl visą dieną žiūrėti į 
nereikalingus ir nusibodusius man daiktus ir žmones. Aš dabar 
nekenčiau net savo tėvo žemės, kurią per praėjusias vasaras 
jau buvau pamilęs; juk tik dėl jos netekau Daivutės ir mano 
nuobodžios dienos neteko prasmės: nebuvo nei ko laukti, nei 
tikėtis.

Vieną purviną kovo mėnesio vakarą pas mane atkeliavo 
kuklus, už mane gerokai vyresnis, Vilniaus dienų draugas J. 
Aš nušvitau, kaip žiburys, nes jis atnešė naujo oro ir giedros iš 
laimingųjų Vilniaus dienų.

— Ne taip viskas linksmai atrodo, kaip galvoji, — tarė jis 
vos atgaudamas kvapą. — Aš dabar iš Kaimo, ten velniava. 
Vos išnešiau kulnis. Mūsų spaustuvėlę sugriebė. Pas tave, gal
voju, bus, tuo tarpu, saugiau.

Jis ištraukė iš savo dėžės naujų laikraštėlių, o iš kišenės 
laišką. Godžiai griebiau skaityti, nes rašysena buvo perdaug 
pažįstama.

Kaunas, 1944 m. kovo 25 d.
Didžioji Mano Meile, m

nežinau kelintą imu popierio lapą, bet ir šis jau

baigia sudrėgti nuo mano ašarų. Niekaip negaliu 
sulaikyti jų kritimo. O jos krinta ir krinta žemėn jau 
nuo to ružavo rytmečio, kada tu mane palikai. Aš tau 
dabar keliais žodžiais negaliu pilnai išsakyti savo 
nelaimės, kurios dar prieš Kalėdas nenujaučiau.

Sužinojau, kad Febas užverbuotas saugume ir 
šnipinėja studentus. Jis žino, kad aš tave myliu ir 
prisiekė man: jeigu pabėgsiu pas tave, jis ir mus 
ir kitus tuojau nušluosiąs nuo žemės.

Aš gyvenu viena tame pačiame kambarėlyje ir 
Febas žino, kad jo nekenčiu, nes kai jis norėjo 
mane pabučiuoti, sudraskiau veidą. Aš bijau, kad 
jis nekeršytų tau ir man, bet pavasarį visvien savo 
likimą tvarkysiu taip, kad mūsų laimė nežūtų.

Lik sveikas, Brangusis, žinok, kad mano mintys 
ąmžinai su tavim. Aš lieku su didele viltimi, kad tu 
manęs neapleisi Ir nebepamirši.

' D ai vu t ė.

P.S. Laiško tu man nerašyk: mūsų mintys turi 
likti paslapty.

Ar tai tiesa? — paklausiau draugą. Aš buvau, galbūt, akis 
perdaug išvertęs, ar šiaip keistai atrodžiau, nes draugas Į mane 
žiurėjo didžiai nustebęs.

Už lango, viršum sustingusių laukų, pamažu skleidėsi apsi
niaukusi naktis.

— Taip. Gryna tiesa. Jis jau Vilniuje aną vasarą pradėjo 
tarnauti. Užtai jis visu savo lankstumu puolė prie Daivutės, kad 
ta puiki mergaitė būtų lyg priedanga jo tamsių darbų, — kietai 
sutemoje skambėjo draugo žodžiai, šalta, bežvaigždė naktis 
užgulė tyliųjų mano namų langus. Man atrodė, kad esame ne 
žmonės, bet begalinėj tamsybėj nugrimzdusios dulkės, kurioms 
nėra jokio tikslo judėti nei pirmyn, nei atgal, nes visvien visur 
viešpatauja košmaras ir chaosas.

— Jeigu taip, tai dabar man aišku, kad mes gyvename ne 
žemėje, ne namuose, bet karste, — nejučiom padarė beviltišką 
išvadą mano protas.

— Ne visai taip, mielas prieteliau: tu dar menkai tepažįsti
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Jėzuitų įnašas Lietuvos švietimui
Viduriniais amžiais kultūra 

vakarų Europoje skleidėsi tik 
katalikų bažnyčios prieglobsty
je. Lietuvoje krikščioniškosios 
kultūros ugdytojo bei skatin
tojo pagrindinis vadmuo nuo 16 
amž. atiteko garsiajam šv. Ig
naco ordinui. 'Pirmieji jėzuitai 
Lietuvoje (Vilniuje) pasirodė 
1569. m. Jie pradėjo organizuoti 
Lietuvos švietimą ir energingai 
kovoti su plačiai paplitusiu pro 
testantizmu.

Nuo 15-tojo amžiaus buvo 
Lietuvoje kur ne kur mokyklų.

i -

Lietuva — šiaurės Indija

Religiniu atžvilgiu jėzuitai Lie
tuvą rado labai liūdnoj padėty. 
Nuo garsiojo Indijos ir Japoni
jos apaštalo jėzuito Pranciš 
kaus Ksavero laikų (1542) jėzui 
tai veržliai vykdavo misijoms 
į Tolimuosius .Rytus ir Indiją. 
Bet štai pačioj Europoj jie ap-

apaštalauti kaip Indijoje. Bene

legijas ir pirmąją aukštąją mo
kyklų — akademiją—Lietuvoje 
įsteigė jėzuitai, sykiu įsteigdami 
ir kunigų seminariją. Lietuvos 
jėzuitai pirmieji sulaužė ligi tol 
šitame -Europos rajone turėtą 
Krokuvos universiteto monopo
linę padėtį. Iki Vilniaus akade
mijos, nuo 1364 m. veikiąs, Kro
kuvos universitetas buvo vie
nintelis, į rytus nuo Oderio ir 
labai kietai laikė aukštosios 
mokyklos monopolį, stengda
masis sukliudyti bet kurias pa
stangas greta savęs atsirasti 
kitai aukštajai mokyklai. Ap
rūpintas karaliaus ir popiežiaus 
privilegijomis, universitetas bu
vo tartum koks amato cechas, 
tam tikrame plote vienintelis tu
rįs mokslo ir mokymo teisę. Lie
tuvos jėzuitai, suorganizuoda
mi Lietuvoje aukštąją mokyklą, 
Krokuvos universiteto monopolį 
sulaužė. Tai buvo didelis lietu
vių tautos kultūrinis laimėjimas. 
Teisybė, vėliau ir patys jėzuitai 
norėjo visą Lietuvos švietimą 
išlaikyti savo rankose, susida
ryti sau monopolinę padėtį, 
ypačiai Vilniuje. Ir kai vėliau 
pijorai pradėjo steigti švietimo 
įstaigas, jėzuitai tam priešinosi.

Lietuvoje įsikūrę jėzuitai (tarp 
jų buvo ispanų, portugalų, vo
kiečių, italų, lenkų) apie savo 
veiklą rašė pranešimus ir meti
nes apyskaitas. Nešykštėjo ir 
laiškų atskirais klausimais sa
vo provincijolui, kuris reikalą 
toliau referuodavo jėzuitų gene
rolui Romoje. Tuo būdu šian
dien veik visai tiksliai galima 
atsekti, kaip atsirado jėzuitų ko
legija ir akademija Vilniuje,
kaip atsirado jėzuitų kolegijos Tų priežasčių pagrindinės bu

tas Petras Skarga pirmasis pa
vadino Lietuvą šiaurės Indija. 
Tame vėliau gana dažnai var
totam palyginime buvo nema
ža perdėjimo, bet daug ir tei
sybės. Antai, didysis Žemaičių 
apaštalas, vyskupas Merkelis 
Giedraitis 1587 m. balandžio 
3 d. iš Viduklės rašė jėzuitų 
generolui į Romą, kad jo vysku
pijoje esą daugybė niekada ne
buvusiu išpažinties nė komuni
jos; daugybė nemokančių nei 
"Tėve mūsų", nei persižegnoti: 
daugybė nepažįstančių tikėsi
mo paslapčių. Jie tenkinąs! pa

penktadieniais mėsos nevalgo
me" ... Tame vyskupo laiške 
išvardintus kai kuriuos pago
niškus papročius Lietuvoje vaiz
dingai aprašinėja ir pačių jė
zuitų pranešimai.

Su lietuvių liaudimi jėzuitai 
pirmiausia betarpiškai susirišo 
Aukštaičiuose. Iš Žemaitkiemio 
srities (Ukmergės apskr.) yra 
1583 m. rugsėjo 15 d. platus 
pranešimas apie ceremoningą 
Žemynos (žemės dievo) garbi
nimą ir tam skiriamas apei
gas; apie žalčių kultą, įvairių 
švenčių papločius, vėlių kultą 
ir tt. Pirmaisiais trimis klausi
mais pasisako daugelis jėzuitų 
metinių kalendorių Žemaitijoje 
ir Vilniaus srityje. Iš tų metinių 
ir trimetinių apyskaitų galima 
atsekti visai aiškus ir gana įdo
mus jau bemirštančios pagony
bės vaizdas.

i
Kas kliudė Lietuvai 

krikščionėti?

Rašydami savo pranešimus 
ir apyskaitas, jėzuitai aiškino 
ir priežastis, dėl kurių Lietuva 
buvo tapusi "šiaurės Indija".

Kražiuose, Pašiaušėje, Kaime. 
Gardine, Žodiškyje, Unkštoje ir 
kt Lietuvos švietimo ir kultu 
ros istorijai tai labai vertinga 
medžiaga.

vusios dvi: katalikų parapijų 
retumas ir lietuviškai kalbančių 
dvasininkų stoka. Vieno ilgo 
pranešimo autorius, davęs gal 
būt iš viso patį įdomiausią pa

žmones. Tu į kiekvieną linkęs žiūrėti giedriom akim, bet nepa
miršk, kad diena ir naktis po lygiai viešpatauja žemėje — taip 
ir žmonės ne visi prakilnūs. Aš esu tikras, kad pusė žmonijos
yra nakties atstovai.

-— Nejaugi? — ištariau nustebintas ir nugązdintas draugo 
filosofijos. Tamsoje, jam traukiant dūmą, papiroso žarija nu
švisdavo ir sublizgėdavo jo akinių stiklai. — Visdėlto aš netikiu, 
— pridūriau. /

— Aš ir netikinsiu. Matai, kokia tamsi naktis mus užgula, bet 
tu patirsi, kad žmogaus sąžinė esti dar juodesnė. -— Jis kalbėjo, 
kaip rūstus teisėjas ir jo žodžiai tamsoje smigo į širdį, lyg aštrūs 
ašmenys. Mačiau, kaip tamsybėse geso paskutinis žavingo gy
venimo vilties spindulėlis.

Su J. mano sodyboje ramiai gyvenome iki gegužės pabaigos. 
Mes skleidėme visoje apylinkėje laikraštėlius ir viltį, bet jautėm, 
kad atmosfera pritvinkusi, lyg prieš audrą. Vakarais susėdę 
verandoje ilgai kalbėdavom tokiais sunkiais klausimais, kad aš 
nedaug ką tesuprasdavau iš jo išvedžiojimų, tačiau man buvo 
aišku, kad iš tų jo pasakojimų ir patyrimų mano prislėgta būtybė 
pamažu tvirtėja ir bręsta.

Buvo pats pavasario puošnumas. Didelis sodas skleidė glež
nus žiedlapius, kai vieną rytą smarkus beldimas į duris ir ne
įprasti svetimi žingsniai mus pabudino. Praplėšęs akis, pama
čiau lange nulinkusią baltą vyšnios šaką ir žalią žandare 
kepurę.

Gražiai mudu su J. pasodino į automobilį ir tik, sukant iš 
mano lauko keliuko į vieškelį, dar žvilgterėjau į bąlančiam 
sode paskendusią sodybą, iš kurios aukštai į dangų, lyg pagal
bos šaukianti ranka, buvo Išsišovusi šulinio svirtis.

Tik dabar pajutau, kokia brangi man ta sodyba ir žemė, ku
rios aš nemylėjau Paliko tąsyk mano tėviškė pačiame pava
sario žydėjime, ir aš jos daugiau jau nebemačiau.

Kitą dieną iš Z. apskrities miesto nuvežė mus į Kauną ir užkišo 
už kažkokių aštrių vielų. Žandarai ramino, kad tai esąs mažas 
nesusipratimas ir netrukus paleisią. Mus aplankė keletas drau-

goniškų Lietuvos papročių ap
rašymą, minėdamas "giwates", 
"ragana" ir kitus lietuviškus pa
vadinimus, teigia, nors gal ir 
perdėdamas, kad iki jėzuitų įsi
kūrimo Lietuvoje "nebuvo ga
nytojų ir dvasininkų, mokančių 
lietuvių kalbą... Kaimuose ir 
miestuose klebonais - skiriami 
lenkai, kurie to krašto C patriae’) 
kalbos nemokėjo". "Nors Vil
niuje buvo 18 katalikų bažny
čių (turbūt priskaitomos visos 
koplyčios bei maldų vietos) ir 4 
vienuolynai, tačiau negalima 
buvo rasti, kas šia (lietuvių) kai’ 
ba sakytų pamokslus"... Toks 
liudijimas yra prieš 371 metus 
išduotas niekinusiems vietos

gams. Gaila, kad šiuo doku
mentu negedėjo pasinaudoti

vimas Lietuvoje".

Jėzuitai ir lietuvių kalba

Kaip laikės jėzuitai lietuvių 
kalbos atžvilgiu?

Jėzuitai, nors nuo pat savo 
įsikūrimo Lietuvoje daugiausia 
dėmesio skyrė bajorams, jų 
vaikų mokymui, apaštalavimui 
dvare ("missio aulica"), tačiau 
nevengė mokytis lietuviškai. 
Neteisingas yra kai kieno da
romas jėzuitams priekaištas, 
esą jie atsinešę į Lietuvą lenki
nimo mintį. Faktiškai tarp pir
mųjų Lietuvos jėzuitų lenkų bu
vo labai nedaug, daugumas ki
tų tautų žmonės. Krinta į akis, 
kad pradžioje! jėzuitų veiklos 
Lietuvoje dažnas jų buvo pra
mokęs lietuvių kalbos, o kai ku
rie ir visai gerai mokėjo. Jėzui
to Emanuelio Vegos, kilmės por-

CARL SANDBURG*)

ŽVAIGŽDĖS, DAINOS. VEIDAI

Rinki žvaigždes, jeigu tau jos patinka;
Rinki dainas ir jas saugok ilgai.
Arba rinki moterų veidus.
Rinki ir saugok metų metais.

Ir po to...

Atverk rankas ir tepuola visa; sakyk — sudiev.
Tekrinta žvaigždės ir dainos.
Tepuola veidai ir tepuola metai.
Atverk rankas; pasakyk — sudiev.

PABAIGA

Kartą ateis mirtis; teateina ji tykiai. 
Paskambinkite varpu, man bus to gana. 
Bet dar geriau: nelieskite varpo.
Padainuokite dainą, kai mirsiu.

Dainuokite apie John Brownso mirtį arba 
"Teaidi Viešpaties dangūs

Bet dar geriau: negiedokit visai.
Kartą ateis mirtis. Teateina ji tykiai.

KAUKĖ

Tavo veidas.
Toji kaukė, kurią kasdieną valkioji aplink,

o gal, o gal — ne — kaip?
Šitą kaukę tau padavė kažkas — 
tiesa?

ir žiūrėk ar nuveiksi ką nors su ja".
Kažkas tau įbruko ją, suvyniotą dailiai, 
su įrašu: "Atgal nebepriimamą".
Šitą kaukę, kurią tu dėvi kasdien.

Iš anglų kalbos vertė H e n r i k a s N a g y s.

*) Carl Sandberg, gim. 1878 m. Čikagoje amerikietis poetas, 
kurio poezija Jungtinių Amerikos Valstybių literatūroje išsikovojo 
tvirtą ir ryškią vietą.

tome, kad jis ne tik Vilniuje 
dalyvavo viešame ginče su he- 
retiku Andrium Volanu, bet, iš
mokęs "žemaitiškai*, drauge su 
kitu jėzuitu lydėjo vysk. Mer
kelį Giedraitį laike jo 1587 m. 
ganytojiškos vizitacijos Žemai
tijoje, mokė žemaičius katekiz
mo, sakė pamokslus, klausė Iš
pažinčių, net kirto šventuosius 
ąžuolus... Ir vėlesniuose bio
grafiniuose jėzuitų sąrašuose 
aptinkame ąpie kitataučius jė
zuitus žinių, kad dažnas jų mo
kėjo lietuviškai. Ryškus tam 
pavyzdys yra veiklus vendas 
(slavas) Petras Kuliešius. Šis 
jėzuitas yra davęs nuostabiai 
įdomų latvių papročių aprašy
mą. Jis darbavosi kaip misijo- 
norius Žemaitijoje, savo pavyz
džiu rodydamas, kad sielų,ga
nytojas turi mokėti vietos žmo
nių kalbą.

Ar ši mintis išėjo iš jėzuitų ir 
tik jų iniciatyva reiškėsi — sun
ku spręsti. Jėzuitų regula rei
kalauja misijų kraštuose apaš
talauti gimtąja žmonių kalba. 
Lietuvos jėzuitų palankumas 
lietuvių kalbai galėjo būt skati
namas dar ir jų bendravimo su 
Merkeliu Giedraičiu. Dar bū
damas Vilniaus kapitulos pre
latu Merkelis Giedraitis buvo 
susibičiuliavęs su jėzuitų kole
gijos vadovybe. Jėzuitai jį visa
da laikė savo geradariu ir už
tarėju ir ilgai po jo mirties jį 
šlovino.

Būdinga, kad Merkelį Gied
raitį skiriant vyskupu lėmė nau
ji argumentai, kurių niekad 
anksčiau nebuvo daug bojama.. 
Žemaičių vyskupu labai sten
gėsi pravesti savo sesers sūnų 
Gniezno arkivyskupas Uchans- 
kis. Tą kandidatūrą labai pa
laikė ir popiežiaus nuncijus, sa
vo pranešimuose Romai vis la
bai šiltai apie tą jauną kleboną 
atsiliepdamas. Be abejojimo, 
"žemaitšikai" jis nemokėjo ir 
mokytis neketino. Tačiau kai 
1575 m. vasarą Merkelis Gied
raitis premėšė popiežiui, kad jį 

! Paryžiuje Henrikas Valois no
minavo Žemaičių vyskupu ir 
kai tuo pat metu iš Lietuvos 
Roma gavo atatinkamų raštų, 
lietuvių kalbos mokėjimas vys
kupui pasirodė labai svarbus 
dalykas. Varnių prelatai ir ka
nauninkai rašė popiežiui, kad 
Giedraitis yra prityręs "žemai
čių kalboje" ir galėsiąs su vie
tos žmonėmis susikalbėti. Vil
niaus vyskupas Protasevičius 
savo rašte popiežiui pabrėžia, 
kad Merkelis "tą žemaičių kal-

kupui reikalinga santykiaujant

las ir tt Įdomu, kad Merkelio

dojo. Užplūdus Lietuvą protes
tantizmui, didikai, tapę prote®-

klebeną arba reikalaudavo 
pereiti į protestantus. Bajorams 
sulenkėjus, jie stengėsi ir lenkiš
kai kalbančius klebonus pa
statyti. Koks didikų ir bajorų 
nusistatymas buvo lietuvių kal
bos atžvilgiu, liudija Žemaičių 
vyskupo Jono Lopacinskio 1773 
m. pranešimo Romai pastaba, 
kad didesnė kilmingųjų dalis, 
kai katekizmas aiškinamas ar 
pamokslai sakomi gimtąja že
maičių kalba retai tepasirodo, 
nes jie tą kalbą niekina. Tad jei 
jėzuitai vis daugiau ėmė gar
binti lenkų kalbą, tai jie tai 
darė atsižvelgdami į vadovau
jantį tautos sluoksnį — bajori
ją, nusilenkdami jos nusistaty
mams ir reikalavimams. Šiaip 
ar taip lietuvių kalba, kaip pa- 
stordnė priemonė, nebuvo pa
laidota. Nors Vilniaus vyskupi
joje jos padėtis buvo sunkesnė 
kaip Žemaitijoje, tačiau įr čia 
ji turėjo savo teisių. Pats jėzui
tų į Lietuvą atkvietėjas Vil
niaus vysk. Valerijonas Prota- 
sevičius laikė svarbiu dalyku,

čių vyskupu lietuvių kalbos mo
kėjimu argumentavo tik Varnių 
kurija ir Vilniaus vyskupas. 
Tuo tarpu Radvilos (Našlaitėlio) 
ir kitų Lietuvos didikų raštuo 
se popiežiui dėl Giedraičio sky
rimo vyskupu jo lietuvių kalbos 
mokėjimas nekeliamas. Matyt, 
didikams kalbos reikalas jau 
nebuvo labai svarbus. Merkelio 
Giedraičio nusistatymas lietu
vybės atžvilgiu užtenkamai ži
nomas. Bet lietuvių kalbos rei
kalu paminėtinas Giedraičio 
įpėdinio M. Paco 1614.7.10. laiš
kas Romai, prašant išrūpinti iš 
domininkonų centro leidimą 
vienam Vilniaus domininkonui 
studijuoti, nes jis, baigęs moks
lus, būtų naudingas bažnyčiai 
tėvynėje kaip gerai mokąs lie
tuvių kalbą.

Taigi jėzuitų nusistatymas 
dėl lietuvių kalbos buvo pa
lankus. Tik žymiai vėliau ir Lie
tuvos jėzuitai pasidavė Lietu
vos bajorų linkmei, kuri bajo- 
riškumą siejo su lenkiškumu, su. kad vyskupas mokėtų liętuviš-
lenkų kalba. Čia daug lėmė *r 
ta nelaiminga teisė, pagal ku
rią bažnyčios fundatorius (ko- 
latorius) gali pasirinkti klebo
ną ir jį pristatyti vyskupui tvir
tint. Didikai tą teisę piktnau-

kai. Tačiau lietuvių kalbos rei
kalas Vilniaus vyskupijoje, ry
šium su kai kurių Lietuvos sri
čių vėlesniu lenkėjimu, yra rei
kalingas dar tikslesnio ištyrimo.

gų ir pažįstamų, o trečią dieną, kai iššaukė mane prie vartų, 
net netikėjau savo akimis — manęs Ictukė Daivutė. Ji jau iš tolo 
man nusišypsojo ir aš pastebėjau, kad ji dar gražesnė, kaip
buvo per Kalėdas. Dabar visas jos moteriškas žavumas buvo 
prasiskleidęs, kaip obelies žiedas ramios mano tėviškės sode.

— Viešpatie, aš netikėjau, kad kas mano svajones ir suma
nymus taip staiga sugriautų. Bet tu nenusimink — Febas irgi 
sakė, kad tave paleis, nors tamsi jo sąžinė, bet aš pastebėjau, 
kad jį didelis nerimas apėmęs, — kalbėjo Daivutė nervingai apie 
-pirštą vyniodama juodų kasų garbanas, ir bandė šypsotis. — 
Tik nenustok vilties ir žinok, kad aš apie tave dieną naktį gal
voju. Juk Dievas teisingas ir neleis mums žūti— ,

— Ne, Daivutė; niekas jau mūsų neišgelbės. Jeigu jau aną 
Kalėdų naktį susvyravom bėgdami nuo likimo, tai dabar tikrai 
per vėlu, kada jis ant mūsų užgriuvo visu sunkumu.

— Tu taip nekalbėk, — aitriai ištarė Daivutė ir staiga iš šyp
senos nušviestų akių prapliupo ašaros. Aš supratau, kad toji 
Daivutės šypsena jos veide buvo laikoma, sutelkus visas jėgas. 
Ir nebeišlaikė. Ji paslėpė veidą prie mano krūtinės.

Redakcijai
Lietuvių Dienos, 1950 m. ko

vo mėn., Nr. 3, 22 psl.
Tai velykinis Nr. vienintelio 

lietuviško iliustruoto magazino 
pasaulyje. Numeris savo me- 
diagos gausumu ir iliustracijo
mis prašoka pirmuosius du nr., 
atseit magazinas dar aiškiai 
pažangėja. Turinyje: prof. Stp. 
Kolupaila, Ambasadoriai ar 
vergai; kun. L. Jankus, Aleliu- 

'! ja; BALFo aktualieji rūpesčiai; 
pasikalbėjimas su BALF pirm, 
kan. prof. J. B. Končių; J. Jurgai
tis, Į aisčių vienybę; F. B., Po
vandeninių laivų pavojus; daiL 
P. Puzinas Kalifornijoje; Al. Ba-

"Tu dabar esi šalia manęs — tu žavingiausia iš visų šioie 
žemėje sutiktų moterų; jaučiu tavo jaunystės liepsną ir laikau 
savo rankose tave gyvą ir tikrą, bet..." ir iš aiškiai nesuvo
kiamos glūdumos mane paliečia šiurpus, į žodžius panašus šla
mėjimas: "Žmogus, kaip žiedlapis, dažnai miršta vien tik nuo 
mylimojo rankų palietimo..." Pasimatymo laikas baigėsi. Mano 
mintys nutrūko. Aš tik ištariau:

— Mano Daivutė... — jos kasos, kaip anuomet Vilniuje, 
dvelkė laukais ir vėju.

— Brangusis, kur tu bebūtum — žinok, kad mano mintys ir 
maldos tik su tavim. Gyva ar mirusi — aš tavo amžinai... — ir, 
sutelkusi visas savo sielos jėgas, ji man nusišypsojo.

Tai buvo paskutinis Daivutės paveikslas iki šios dienos aiš
kus ir gyvas likęs mano sąmonėje.

Kitą rytą, vos pakilus saulužei virš Tunelio kalno, sunkveži
mis mus vežė į Vakarus.

Ir daugiau aš nebeišvydau nei Daivutės, nei Lietuvos.

(Bus daugiau)

tonas. Sudėvėtas megztukas; 
Los Angeles vyskupas pas lie
tuvius; J. Kuzmickis, Kiek lietu
vių Anglijoje; K. Rimtautas, 
Lietuviai Bostone; daug kroni
kos ir smulkių žinių; angliškoje 
dalyje pasikalbėjimas su prof. 
K. Pakštu "The cold war", tęsi
nys vert "Kryžiai", Lithuanians 
help Indians build Church in 
Palm Springs ir smulkesnės ži
nios. Daugumas iliustracijų su
rištos su tekstu. O jų išviso 
net 26 ir puikus viršelis su dail. 
Pažino paveikslu "Palangos 
žvejai".

Eglutė Nr. 4, balandis 1950 
m. ir 97-128 psl. ir viršelis. Tai 
velykinis numeris, taip pat gra

K. Pelėkis, Genocide — Lithu
ania's Threefold Tragedy, edit
ed by Rumšaitis, Published by 
"Venta" Germany, 1949, 286 p.

Reikia pasakyti, kad tautos 
tragedijos laikotarpyje mūsų in
formacinių leidinių svetimomis 
kalbomis jau yra ne mažai atsi
radusių. Iš panašias nelaimes 
pergyvenančių rytų Europos 
tautų lietuvius šiuo atžvilgiu te
pralenkia gal tik vieni lenkai. 
Bet ir lenkai daugiau ryškina 
savo grynai tautines problemas, 
stengiasi išpopuliarinti lenkiš
kąją kultūrą, o lietuviai ypač 
per LAIC ir gretimų institucijų 
leidinius pasauliui yra patiekę 
nemažai medžiagos, nušvie
čiančios visos rytų Europos tra
gediją, išryškinančios imperia
listinių okupantų metodus bei 
jų žiaurumus. Šioje srityje čia 
minimasis leidinys. beabejo 
pralenkia viską. Tiesa, visiš
kai naujos medžiagos, kokios 
būtų negirdėjęs mūsų bylos rai
dą sekąs žmogus, čia ne tiek

prisiysta
žus, kaip ir ankstyvesni. Jame 
rašo A. Vaičiulaitis, Tešlinis 
žmogutis; Al. Baronas, Dalytė 
ir katinėlis; Tamulaitis tęsia 
Svirplio kelionę; V. Čižiūnas, 
Tokia buvo Lietuva; Alfa Su- 
šinskas, Berniukas su angelo 
sparnais; perspausdinta gaba
lėlis Pietario vaikystės atsimi
nimų, parinkta vaikų tautosa
kos. Yra dar daug smulkesnių 
dalykų: eilėraščių, kronikos, 
juokų ir tt. Numeryje, be to, 
skelbiamas vaikų piešinių kon
kursas.

Ateitis Nr. 2 (14), Balandžio 
mėn. 1950 m. 24 psL Turiny, 
kun. V. Piktunyi, Jis prisikėlė, 
V. Žvirgždys, Pakeliui į namus; 
V. Mačernio, Vizijos; T. Žiūrai
tis, O. P., Jaunystės pašauki
mas; Z. Ivinskis, Pro Vatikano 
dulkes; kun. P. M. Juras, Tai 
daryk ir būsi gyvas?; L. Damb 
riūnas, Mūsų gimtoji kalba; 
Ag. Šidlauskaitė, Moteris ir 
mokslas; J. Juozukas, Iš užrašų 
knygelės — Užmiršti pažadai: 
Sportas; Mūsų jauniesiems; Įvy
kiai, darbai ir žmonės; Kreivos 
šypsenos; Mes plačiame pa
saulyje. Tikrai puikus skonin
gas viršelis ir daug iliustracijų 
tekste. Ateitis, pasirodo, nau
jajame kontinente nesubliuško 
nei forma, nei turiniu

daug, bet jis vertingas tuo, kad 
tai pirmas stambus leidinys, iš 
kurio kiekvienas svetimtautis 
gali susipažinti su visais lietu
vių tautos pastarųjų metų per
gyvenimais, vargais, kančio
mis ir dangaus keršto šaukian
čiomis neteisybėmis.

Ryškinant kontrastą tarp pa
saulio skelbiamųjų šūkių ir re
alybės, leidinys pradedamas 
žmogaus teisių deklaracijos 
tekstu (9-14 psL). Toliau supa
žindinama trumpai su kraštu ““ 
bei tauta (15-21 psl.), primena-' 
mas "Mažasis Niurnbergas" 
(Neumanno - Sasso byla, 22-27 
psl.), nacių — sovietų 1939 m. 
sąjunga, kurios auka tapo Lie
tuva (28-31). Gana plačiai at
vaizdavus lietuvių tautos var
gus ir jos gyvenimo formų iš
ardymą pirmosios bolševikų 
okupacijos metu (35-99), taip 
pat ryškiai pavaizduojama vo
kiečių okupacija (103-180), o po 
to seka plačiausias skyrius 
apie antrąją bolševikų okupaci
ją, pavadintas "didžioji genoci
do nuodėmė" (183-251). Čia 
kalbama apie "išvadavimą", 
rezistenciją bei persekiojimus,
darbo vergų stovyklas Sovietų 
Sąjungoje, genocidinę okupan
tų politiką ir šiek tiek apie trem
tinius, kaip žmones, bemeili- 
nančius pasirinkti benamių 
vargus, negu grįžti į teroro vieš
patiją.

Pabaigoje (255-281) yra Prie
dai, kur išspausdinta 5 doku
mentai apibudiną nacių-sovie- 
tų santykius (ištraukos iš pagar
sėjusio JAV Valst Depart lei
dinio), deportacijas liečiu slap
ti NKVDistų Zdanavičiaus, Gu- 
zevičiaus, .Gladkovo ir Serovo 
aplinkraščiai ir instrukcijos.

Visas dėstymas yra parem
tas gausiomis citatomis iš do
kumentų, ištisais jų tekstais, 
dokumentų nuotraukomis ir bol
ševikinio teroro aukų fotografi
jomis. Kiekvienam, kas knygą 
perskaitys ar nors pavartys, M 
paliks gilaus įspūdžio. _ '

Galima būtų kelti klausimą 
ar tikslu buvo viename leidi
nyje jungti vokiečių Ir bolševi
kų okupacijas šiandien, kai pir
mąją pasaulis nebesidomi, gal 
galima būtų buvę siūlyti vie
ną kitą dalyką labiau išryškinti, 
kai kur siaurinti, bet dėl viso 
leidinio tenka tik džiaugtis ir 
visų mūsų pareiga yra jį kuo 
plačiau paskleisti. Lietuvos by
lai jis neabejotinai patarnaus.
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Iš plataus pasaulio
SkxcddcmBo* lėkštės

Kad "skraidančios lėkštės" 
yra ne kas kita kaip naujos 
konstrukcijos lėktuvai, gcdvo- 
jantiems žmonėms seniai buvo 
aišku. Tik iki šiol apie juos ne
buvo skelbiama jokių duome
nų. Net nukrikusieji kaž kur 
’’dingdavo" ir niekas nematė 
nei jų fotografijų, nei aprašy
mų. Aišku, kad tuo pasirūpin
davo kariškos įstaigos. Dabar 
JAV spauda jau rašo, kad jos 
esq leidžiamos jūrų laivyno, 
o pirmasis modelis dar 1942 m. 
buvęs pagamintas inž. Ch. H. 
Zimmermano. Tai yra spaudos 
žinios, o laivyno ir karo vado
vybė to vis dar nepatvirtina.

"Stebuklas"
Jau senokai Vokietijoje plar 

čiai garsinama, kad Tum-He- 
roldsbache vaikučiams pasiro
džiusi Dievo Motina Marija. 
Bambergo vysk. O. Kolb betgi 
paskelbė, kad tyrinėjimas virš- 
gamtinio reiškinio nepatvirti 
nęs. Dėl to vyskupas įsakė dva
sininkams maldininkų plūdimą 
ir procesijas į tariamo pasirody
mo vietą sulaikyti. Pamaldu
mas, žinoma, kilnus dalykas, 
tačiau jis turi remtis tvirtu ii 
tikru pagrindu.

Muzuhnonai prieš eutanaziją

Ali Yehia Bey, Egipto svei
katos rūmų pasekretorius, pa
reiškė, kad eutanazija yra nu
sikaltimas prieš natūralų įs
tatymą ir gyvybę ir kad tokiu 
būdu bandymas ligonį paliuo- 
suoti iš skausmų pagreitinant 
mirtį reiškia eliminavimą medi
cinos progreso. Taigi ir muzul- 
monai šiuo būdu palaiko 
krikščioniškosios moralės dės
nį, eutanaziją pasmerkdamas 
kaip ir katalikų bažnyčia.

Brangiausias
(Tęsinys iš praeito Nr.)

Papenas džiūgavo.
— Mes privalome tą simpa

tingąjį vyrą galutinai pajungti 
sau. Mes neturime jo vadinti 
Diello ar Petru, nes tai gali kas 
nors iššifruoti. Vadinkime mes 
jį Cicero. Turėjau savo žinioj 
kadaise Cicero. Jis buvo ste
buklingas žmogus...

Taip buvo albanas "perkrikš 
tylas", o dokumentai — tučtuo
jau pasiųsti į Berlyną per spe
cialų kurjerį.

Ribbentropas, gavęs juos, 
skubiai sušaukė dokumentų 
ekspertus: Dr. Friedrich Gaus ir 
Gestapo žvalgybos šefus. Po 
to jie buvo pristatyti Hitleriui.

Fuehreris taipogi žavėjosi 
medžiaga. Be to, jis buvo nu
stebintas, kad amerikiečiai ap
rūpina taip gausiai rusus gink
lais, amunicija ir kitomis ge
rybėmis. Jis pareiškė Ribben- 
tropui, kad norįs matyti visą 
medžiagą, kokią tik galės pa
rūpinti Cicero...

Ribbentropas davė instruk
cijas Papenui, kad-Cicero būtų 
naudojamas nuolatiniam slap
tos medžiagos teikimui.

Keletą naktų vėliau, kai Moy- 
zisch vėl susitiko Cicero, jam 
buvo pranešta, kad jis galės 
nupirkti visą aukšto svarbumo 
medžiagą, Jei Cicero galės nu
mušti bent kiek kainą.

Po ilgesnių derybų, Cicero 
sutiko nusileisti iki 15.000 sva
rų sterlingų už tokį pat doku
mentų kiekį. Dar vėliau — ta 
suma buvo sumažinta iki 10 
tūkstančių. Tačiau ir‘tai buvu
si aukščiausia kaina, kokią ka
da nors vokiečių žvalgyba bu
vo mokėjusi paskiram agentui.

Vokietijos užs. reik, ministe
rijos finansų šefas Hans Schro
der jau buvo nebepatenkintas 
tokiomis žvalgybos išlaidomis, |

Pinga auksas

Visame pasaulyje smarkiai 
krito aukso kaina. Rinkoje auk
so uncija nuo $50 krito iki $39. 
Ir dar rodo tendencijos kristi. 
Oficiali aukso uncijos kaina yra 
$35. Atpigimas aiškinamas tuo, 
kad niekas jo nesupirkinėja, 
nedidina savo rezervų, o apy
varton jo daug paleidžia ypač 
P. Afrika ir SSSR.

— MILANAS. — Milano ko
munistų laikraščio "Unitą" re
daktorius Dovydas Lojolo už 
popiežiaus įžeidimą dar 1949 
m. birželio 6 d. buvo nubaustas 
8 mėn. kalėjimo. Š.m. balandžio 
3 d. Apeliaciniai rūmai šią 
bausmę patvirtino.

— PRAHA.- Komunistų val
džios akcija prieš katalikus 
griežtėja. Paskelbus, kad iš ti
kybinių bendruomenių valdžiai 
neprisiekę tik katalikų dvasi
ninkai, laukiama represijų bei 
bylų už valstybės "išdavimą". 
Ištikrųjų kunigams leista pri
siekti, bet tik padarant tam tik
rus rezervus, o vyskupai laiko, 
kad pakanka jų jau duotos prie
saikos, kuri tebegaliojanti. Dva
sininkų ir katalikų kultūrininkų 
suėmimai vis dažnėja. Prahoje 
neseniai nuteista 10 dvasinin
kų, o Kralove Hradec — 35 as
menys vis už "išdavimą".

— PRAHA. — Prahos Karo
lio universitetas, seniausias uni
versitetas centro Europoje (įkur
tas 1348 m.) ruošiamas paimti 
valdžios žinion. Jo autonomija 
bus panaikinta. Jau paruoštas 
įstatymo projektas, kuris vai 
džios tiesioginėn žinion perims 
visas aukštąsias Čekoslovaki
jos mokyklas.

vokiečių šnipas
pareikšdamas, kad per penkis 
mėnesius Wilhelmstrasse išmo
kėjo vien tik Cicero 500.000 
svarų sterlingų. Kiek vėliau, 
Himmleris nejuokais pasiūlė 
Ribbentropui redukuoti žvalgy
bos išlaidas bent pusiau. Bu
vo skųstasi net Hitleriui, kad 
Sicherheitsdienst labai švaisto
si pinigais, dargi, svarais, ku
rių taip sunku begauti....

Buvo siūlyta Cicero apmokėti 
aukso markėmis, doleriais arba 
Šveicarijos frankais, tačiau pa
starasis purtėsi, aiškindamasis, 
kad "asmeniškais sumetimais" 
jam reikalingi tik svarai... 
Kartą visdėlto Cicero pareiškė, 
kad jis imtų ir deimantus. Bet 
jų nebuvo gauta, nors buvo su
eita į kontaktą su Istambulo žy
dų deimantų pirkliais. Neliko 
kitos išeities, kaip mokėti ir to
liau svarais.

Kartą "draugiškai" buvo "pri
spirtas prie sienos" Cicero pa
sisakyti, kaip jis galėjo išvog
ti tokius svarbius dokumentus 
iš amasadoriaus seifo? Jis 
vis dėlto papasakojo.

Britų ambasadorius Knatch- 
bull - Hugessen, kaip ir Wins
ton Churchill, buvęs aistringas 
menininkas — piešėjas, taipo- 
gi — nemenkas pianistas. Kai 
Cicero pasisakė galįs išpildyti 
Italijos kompozitorių arijas, 
ambasadorius labai nudžiugo 
ir labai artimai su juo susi
draugavo. Dažnai jį prašyda
vo padainuoti. Taip Cicero 
pelnė visišką jo pasitikėjimą.

Vieną dieną ambasadorius 
išvyko į Istambulą ir paprašė, 
kad Cicero išvalytų jam dve
jas kelnes. Vienų iš jų kišenėje 
jis rado raktą nuo ambasado
riaus seifo. Jam šovė mintis, 
kad tokiu būdu jis galįs uždirbti 
didelius turtus...

Netrukus seifo durys buvo at
viros ir ambasados dokumen-

— PRAHA. — Čekoslovaki
jos vyriausybė atsisakė prail
ginti leidimą gyventi Čekoslo
vakijoje vieninteliam JAV spau
dos atstovui — AP — Polowec- 
kiui.

— PRAHA. — Čekoslovaki
joje nunciatūros likvidavimas 
vyko trimis etapais. Komunis
tinė valdžia pirmiausia parei
kalavo atšaukti įgaliotinį ad in- 
terium mons. Verolino. Kai po
piežius intemunciatūros įgalio
tiniu paskyrė mons. P. Bertoli 
(1949 m. birželio mėn.), valdžia 
neleido jam įvažiuoti, o šių me
tų kovo 16 d. ištrėmė mon. De 
Liva, buv. sekretorių.

— PARYŽIUS. — Katalikų 
agentūra News Service prane 
ša, kad Prancūzijoje taip vadi
namoji Progresyvinė Krikščio
nių Unija atvirai pradėjo reikš
tis prieš bažnytinę vyriausybę. 
Ji atvirai pradėjo bendradar
biauti su komunistais, laiky
damosi jų priešbažnytinės lini
jos ir nekreipdama dėmesio į 
įspėjimus. Beabejo šioji orga
nizacija yra Kominformo krea- 
tūra, kuris tokiu būdu bando 
skaldyti ir taip netvirtus Pran
cūzijos katalikus.

— BUDAPEŠTAS. — Kovo 
31 Vengrijos liaudies kultūros 
ministeris Losoncky paskelbė, 
kad "Vengrijos katalikų vys
kupai atsisakė daryti ištikimy
bės priesaiką respublikai ii 
konstitucijai."

— BUDAPEŠTAS. — Žinių 
agentūra ARI praneša, kad 
naujoji Vengrijos komunistinio 
jaunimo organizacija "Komso
mols" turi specialų uždavinį su
intensyvinti kovą prieš Bažny
čią. Tai pareiškė karo ministe
ris, kalbėdamas "Moters Die
nos" proga.

tai pasiskleidė prieš Cicero lėtų tiesti
akis. Griebėsi foto aparato ir 
ėmė siurbti jų turinį į filmą...

Vėliau Cicero nuosekliai stu
dijavo ąmbasajdoriaus būdą, 
gudriai patirdavo iš anksto, kur 
ir kada jis išvyks, kada grįš ir 
pan. Pasirodė, kad Sir Hudge 
dažnai daro vizitus "dėl išsi
blaškymo" ne vien į Istambu- 
lą, bef jis nuolat vizituoja Ra
dio Studiją Ankaroje, kur pra
leidžia po keletą valandų, daž
nai aplanko žinomus pianistus 
ir pan. Cicero sistematingai da
rydavo svarbiausių dokumentų 
nuotraukas, kai tik ambasado
rius išvykdavo, kartais ir jam 
miegant, o vieną "eksperimen
tą" padarė net tuomet, kada jo 
ponas maudėsi vonioj. Amba
sadoriui nė į galvą neatėjo, kad 
jo dainininkas galėtų tokias 
"šunybes" krėsti..

Taip reikalai tęsėsi ir toliau.
Cicero parūpino Moyzischiui 
kopijas Teherano konferencijos 
Britų raportų. Iš jų buvo aiški 
diskusijų eiga dėl antrojo fron
to. Hitleris iš to sužinojo, jog
Churchilis, kad užkirsti kelią 
Rytų Europos susovietinimui, 
buvo už invaziją pro Balkanus, 
Stalinas buvo priešingas ir rei
kalavo antrojo fronto Vakaruo
se. Gi Rooseveltas — buvo vie
nos minties su Stalinu. Tą patį 
kalbėjo ir jo kariniai bei civili
niai patarėjai, įrodinėdami, kad 
invazija tik pro Prancūziją tega
li atnešti pergalę prieš vokie
čius. Be to, iš dokumentų kopi
jų apie Kedro konferencijos ei
gą, Hitleris turėjo progos pa
tirti, kad tarp aliantų eina gin
čas dėl Turkijos įtraukimo į ka
rą. Britai ir Sovietai, — kiek
vieni savais sumetimais — no
rėjo traukti turkus į karą.
I Britai norėjo matyti turkus 
kariaujančius todėl, kad tikėjo
si invazijos pro Balkanus, o 
tam būtų reikalinga Turkijos te
ritorija. Sovietai norėjo nusilp
ninti Turkiją, kad po karo ga-

— PARYŽIUS. — Prancūzijos 
atominės energijos aukštasis 
komisaras Fr. Joliot - Curie 
Prancūzijos komunistų kongre
se balandžio 5 d. pareiškė, kad 
joks tikrai pažangus mokslinin
kas savo mokslo neįeisiąs pa
naudoti prieš Sovietų Rusiją. 
"Mes komunistai žinome, kad 
Sovietų Sąjunga pirmoji atomi
nės bombos nepanaudos". Be 
to, laimėtojas būsiąs nebūtinai 
tas, kuris pirmas panaudosiąs. 
Vandenilio bombos grąsinimas 
sovietų mokslininkų nenusebi 
nęs, nes šiuo atžvilgiu jie esą 
tikrai nepralenkti amerikieičų.

Įdomu, kad taip kalba pirmi
ninkas atominės komisijos kraš
to, kuris mano netrukus turėsiąs 
kariauti su SSSR.

— VAŠINGTON. — Pastaro
jo meto demokratų pastangos 
sulipdyti beirstantį abiejų parti
jų bendradarbiavimą užsienio 
politikos srityje davė rezultatų. 
Valst. Departamento patarėju 
sutiko būti senatorius Dulles, 
kuris žadėjo pasidaryti valst. 
sekretorių, jei prezidento rinki
mus būtų laimėjęs Dewey. Jam 
paskirta 11.000 dol. metams.

— VARŠUVA. — Krokuvos 
arkiv. kardin. Sapieha ir Len
kijos primas Višinskis vasario 
16 d. pasiuntė prezidentui Bie- 
rut laišką, kuriame griežtais žo
džiais priekaištauja dėl katali
kų persekiojimo, smulkiai nu
rodydami faktus. Ypatingai yra 
kaltinamas min. Walskis, kuris 
yra Bieruto atstovas valdžios 
derybose su episkopatu. Vys
kupai rašo, kad tai nesąs protes
tas, bet lenku tautos sąžinės 
balsas, pareikštas per juos,.

Tai yra jau antras laiškas, 
nors į pirmąjį nebuvo gauta jo 
kio atsakymo.

savo ranką ir į tą 
kraštą. Gi amerikiečiai galvojo 
apie invaziją Vakaruose, sto
vėjo už jos neutralumą.

Turkijos vyriausybė, ypatin
gai prezidentas Inonu ir užs. 
reik, ministeris Menemenciog- 
lu, buvo pasiryžę įstoti į karą, 
tačiau jie gerai žinojo, kad tai 
reiškia Turkijai gyvenimą ,ar 
mirtį. Dėl to tai, norėdami iš
vengti per didelių nuostolių, jie 
reikalavo, kad JAV jiems su
teiktų kuo skubesnę ginklų pa
ramą. Todėl Kairo konferenci
joje tuo reikalu ir nebuvo priei
ta vieningos nuomonės.

Kiek vėliau, 1944 m. balan
džio 6 d.; pati karo padėtis šį 
reikalą išsprendė. Turkai jau 
buvo nutraukę diplomatinius 
santykius su Vokietija, o Vokie
tijos ambasadoj Ankaroj vis
kas apsivertė "aukštyn kojom". 
Tas įvyko tuojau po invazijos 
Prancūzijoje.

Von Papen tuojau išvyko į
Berlyną, keletas ambasados 
tarnautojų perėjo alijantų pu
sėn, patiekdami slaptų žinių iš 
nacių ambasados veiklos. Vė
liau paaiškėjo, kad von Pape- 
no itin patikima tarnautoja Nel- 
ly Kapp (duktė buv. Vokietijos 
konsulo Bombėjuje) jau seniai 
dirbo kaip Britų šnipė nacių 
ambasadoj. Tuo pačiu laiku 
dingo be pėdsakų iš Britų am
basados ir Cicero.

Pasakyti, kas nutiko toliau su 
Cicero, būtų sunku. Tačiau 
Moyzisch yra prasitaręs, kad 
jis emigravo į vieną kurį iš Lo
tynų Amerikos kraštų ir ten, su
galvota pavarde, sau gyvenąs 
prabangišką gyvenimą, kaip 
besiilsintis džentelmenas, po 
"didelių darbų"...

Robert M. W. Kempner, 
buv. JAV prokuroras Niumber 

go tribunole.

Laisvai sulietuvino
Pr. A.

Velykų varpai nuskambėjo 
pasaulyje

Šių metų Velykos krikščio
niškame pasaulyje praėjo mal
dos už pasaulio išgelbėjimą iš 
raudonosios vergijos ženkle. 
Visų konfesijų krikščioniškosios 
bažnyčios buvo pilnutėlės žmo
nių. Pilnos bažnyčios buvo net 
ir kraštuose už geležinės uždan
gos, nežiūrint teroro ir grėsmės. 
Centrinės iškilmės įvyko Ro
moje, kur Prisikėlimo apeigose 
Šv. Petro Bazilikoje dalyvavo 
apie pusę milijono žmonių Jų 
tarpe buvo daug maldininkų iš 
įvairių pasaulio kraštų, atvyku
sių čia Šventųjų Metų proga. 
Kitos labai impozantiškos iškil
mės įvyko Jeruzalėje, kur buvo 
meldžiamasi už glaudesnį Va- 
karų ir Rytų krikščionių bendra
darbiavimą. Berlyne Velykos 
atnešė pirmąsias šilto pavasa
rio dienas.

Pakilioje religinėje nuotaiko
je praėjo Velykos ir Kanadoje. 
Toronto liet, parapijos bažny- 

1 čioje rekordinis skaičius žmo
nių ėjo prie Šv. Sakramentų, o_ 
Didžiosiomis Dienomis norint 
patekti į bažnyčią, tekdavo il
gokai pastovėti lauke eilutėje.

— WELLINGTON. — Nauj. 
Zelandija balandžio 7 d. atšau
kė savo atstovą iš Maskvos. 
Motyvuojama tuo, kad atstovy
bės išlaikymas brangiai apsiei
na, o naudos jokios. Prekybos 
nėra, o be to, atstovas iš Mask
vos negali nė pajudėti.

— BERLYNAS. — Garsusis 
Drezdeno mergaičių Mozarto 
vardo choras — 27 choristės ir 
direktorius su 2 vaikučiais (io 
žmona suimta), atvyko į vaka
riečių Berlyno sektorių ir pa
prašė globos.

— VAŠINGTONAS. — Ba
landžio 11 d. žurnalistams buvo 
pirmą kartą parodytas "poligo
nas" — bandymų stotis Malta, 
N.Y., — kur General Electric 
Co pagal karo vadovybės už
sakymą darė bandymus tobu
linamos raketinės bombos, pa
našios į vokiečių V-2. Po pen
kių metų pastangų esą pasiekta 
variklio 500.000 arklio jėgų, ku
ris bombą 50.000 svarų stūmi
mo jėga varo per valandą 3.750 
mylių greičiu.

Ukrainiečiai katalikai 
Kanadoje

Tuo tarpu, kai Ukrainos ir_Ga- 
licijos katalikai savo tėvynėje 
yra žiauriai persekiojami, jų 
tautiečiai prisiglaudę Ameriko
je vysto gražią religinę veiklą. 
Kunigų ir tikinčiųjų uolumas 
pasireiškia vis naujų parapijų 
kūrimu ir pašaukimų į dvasiš
kių luomą gausumu. Winnipe- 
ge buvo pašventinta dešimtoji 
rutenų parapija. Winnipeg yra 
miestas, kuriame randasi di
džiausias rutenų katalikų skai
čius. JAV yra 7 rutenų parapi
jos Filadelfijoje, 6 New Yorke.

SPORTO ŽINIOS
Stalo tenisas

Kaip jau buvo rašyta, mūsų 
stalo tenisistai, pralaimėdami 
finalines rungtynes prieš Ry
erson Press, paėmė antrą vietą 
ir pradėjo kovoti dėl Danford 
radio taurės. Buvo lošiamą to
kia sistema: tie, kurie bendroje 
kvalifikacijoje dar stovėjo pir
mieji, lošė su ketvirtąja koman
da, o antrieji — su trečiąja. Ka
dangi mūsiškiai buvo vis dar 
pirmoje vietoje, reikėjo lošti su 
ketvirtąja komanda, St. Fran
cis Xavier. Abi rungtynes mū
sų vyrai laimėjo rezultatu 17:4 
ir 12:9. Kitose rungtynėse Ryer
son Press nugalėjo Broadview 
YMCA — 11:10, 11:10. Finale 
susitiko nugalėtojai ir "Vytis" 
išnešė pergalę prieš savo var
žovą rezultatu 9:12, 15:6, 15:6.

Tai vietom’pasiskirstymas li
ko toks: miesto pirmenybių 
meisteris yra Ryerson Press, o 
antrą vietą paėmė "Vytis". 
Danford Radio taurės meisteris 
liko "Vytis", o antra vieta teko 
Ryerson Press.

Mūsų antroji komanda žais
dama miesto pirmenybėse že 
mesnėje lygoje (senior league) 
nepaėmė nei pirmos nei antros 
vietos, bet puikiai sukovojo dėl 
""play off" taurės. Kadangi jie 
buvo bendroje kvalifikacijoje 
trečioje vietoje, tai teko žaisti 
su antrąja komanda Mine Safe
ty A. Abejas rungtynes mūsų 
^yyrai laimėjo rezultatu '12:9, 
11:10. Tuo metu West End YM 
CA antroji komanda nugalėjo

Socialinis draudimas Kanadoje
Kaip mums žinoma, Kanado

je yra labai atsilikęs socialinis 
draudimas. Tačiau paskutiniu 
laiku šie svarbūs darbininkams 
ir tarnautojams reikalai iškyl r 
į viešumą. Štai praėjusią savai
tę buvo paskirtas senatorius L 
H. King parlamento komisijos 
pirmininku socialinio draudimo 
reikalams. Pirmoj eilėje projek
tuojama įvesti draudimas — 

4 Čikagoje. Kanadoje ukrainie
čiai katalikai turi savo vysku
pą — egrarchą ir leidžia savo 
savaitraštį,ir mėnesinį žurnalą.

Į KANADOS LIETUVIUS
Esame jauni, padirbs ir blai

vūs lietuviai, sunkiai gyveną 
Belgijos anglių kasyklose; no
rime išvažiuoti užjūrin, tačiau 
neturėdami nei giminių, nei ar
timųjų, galinčių mums pagelbė
ti, ieškome geraširdžių kana
diečių, kurie galėtų mums pa
rūpinti betkokio’ darbo sutartį.

Dėkodami liekamės:
Bronius Paškevičius ir’Anta

nas Vėjelis, 15 Boschrandstr., 
Watershed Limb., Belgique.

pirmąją 12:9,12:9 ir susitiko su 
"Vytis" komanda finale. Ir šias 
rungtynes mūsų vyrai laimėjo 
rezultatu 17:4, 18:3.

Vietom paskirstymas toks: 
Senior league meisteris — West 
End YMCA, antra vieta — Dan
ford East End YMCA. Playoff 
taurės meisteris — "Vytis", ant
ra vieta — West End YMCA2.

Mūsų komandoje žaidė Vikt. 
Trumpis, J. Žukas, J. Gojkas, 
Vyt Pulkauninkas ir M. Ignata
vičius.

Lietuvis Ontario stalo 
teniso meisteris

Vyrų vieneto stalo teniso 
meisteriu Ontario provincijoje 
tapo Pranas Gvildys, finale nu
galėjęs buv. meisterį Lou Beed- 
le 21:12, 21:18, 18:21 ir 21:13. 
Pusfinaly jis supliekė Toronto 
ir distrikto čempioną Ed Porter 
21:19, 21:17, 21:13. '

Vyrų dvejete Gvildys ir Paš^ 
kauskas triumfavo prieš Day 
ir Haber 19:21, 21:12, 21:17, 21; 
16. Mišraus dvejeto laimėtojais 
tapo Gvildys ir Burgess prieš 
Porter ir Spring.

Toronto dienraštis Globe and 
Mail" patiekdamas šiuos rezul
tatus Gvildį vadina "Lithuanian 
net Star". Mūsų vyrus, pajė
giančius išsikovoti pirmas vie
tas, tenka sveikinti. Juk sportu 
didelė dalis kanadiečių tik »r 
domisi, tokiu būdu sportas tei
kia puikių progų išgarsinti sa
vo vardą. V.A.

pensijų senatvėje virš 65 me 
tų, draudimas ligoje. Čia, i 
noma, rekiia pažymėti, kad 
draudimas nelaimingais (dar
bo metu) atsitikimais ir nedarbo 
jau veikia.

Pirmoje eilėje manoma įvesti 
senatvės pensijos pramonės 
darbininkams. Minėtoji parla
mento komisija tyrinėja pirmoje 
eilėje lėšų šaltinius pensijoms.

Virš 65 m. amžiaus priskai- 
toma apie 1,5 mik asmenų. Tai 
jei būtų mokam po 60 dol mėn. 
pensijos kiekvienam, tai metinė 
suma viršytų 1 bilijoną dolerių 
arba apie trečdalis viso valsty
bės biudžeto. Vien iš pajamų 
mokesčių negalima būtų pa
dengti nė pusės pensijų išlai
dų Čia teks, tur būt, įjungti ir 
darbdavius ir darbininkus į mo
kėjimus. Britų imperijoje pavyz 
dingiausiai sutvarkytas sociali
nis draudimas Naujoje Zelandi
joje, Australijoje ir Britų salose.

Kai Šiaurės ir Pietų Amerikos 
kraštuose jis yra dar tik vysty
mosi stadijoje. Tik kai kurios 
privačios bendrovės yra įsive- 
dusios social, draudimą, spau 
džiant unijoms. J.K.
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North Bay, Ont
Linksmos Velykos

’Šįmet visa mūsų lietuvių ko
lonija Velykų šventes praleido 
bendrame pobūvyje A. Yogio h 
I. Ramono bute. Buvo atvažia
vęs į svečius ir La Cave kolo
nijos atstovas Julius Bakšys. I 
Pobūvis praėjo tikrai jaukio
je šeimyniškoje nuotaikoje. Pa
dainuota lietuviškų dainelių, 
sužaista lietuviškų žaidimų ir 
pašokta. Pobūvio šeimininkas 
A. Yogis gražiai pagrojo keletą 
dalykėlių smuiku. Pasirodo, 
kad A. Yogis, nors ir seniai iš 
Lietuvos, bet yra susipratęs lie
tuvis, gražiai kalba lietuviškai,, 
platina literatūrą apie Lietuvą 
anglų kalba ir naujai atvyku

sius tautiečius paremia medžia
giniai ir patarimais. Nors ir ne 
pirmosios jaunystės žmogus, 
bet savo jaunatviška nuotaika 
tinka ir jaunimo tarpe.

Prieš išsiskirstydami nutarė
me pasiųsti kokiam ligoniui 
Vokietijoje maisto pakietėlį.

Laukiama, kad greitu laiku 
kolonija dar padidės, ir tuomet 
galėsime suruošti didesnio 
masto pobūvių ir net pasirody
mų. Daugiau mergaičių žada 
atvažiuoti apie gegužės pradžią, 
nes tuomet yra didelis darbo 
jėgos pareikalavimas įvairiose 
•kurortų svetainėse ir viešbu
čiuose. Piršlys.

ĮVAIRENYBES ją Bibliją. Kniazius Vladimiras,

Egiptą, iš kur šis rusų fizikas

Europoje ar Amerikoje
saugiau?

four" paskelbė vieno amerikie
čio iš Detroito laišką savo bi
čiuliui Prancūzijoje.

— Mano brangusis, — rašo 
amerikietis, — aš su malonumu 
prisimenu tuos laikus, kuriuos 
mes leidome bendrai fronte. Su 
meile tave mini ir mano žmona, 
kuri labai norėtų pamatyti sal
džiąją Prancūziją. Ir mano ba
bies myli tą kraštą, kurį jų pa 
pa myli. O reikalas toks: ta ži 
nai, kokia baimė mus apima 
dėl karo. Mes esame labiausiai 
eksponuoti karo grėsmei,. nes 
mes dirbam atomines, mes ka- 
lam ginklus. Mus pirmuosius 
ir norės sunaikinti. Man atėjo 
mintis vaikus ir žmoną iš Ame 
rikos išsiųsti pas'tave į taikią
ją ir ramiąją Prancūziją, kuri 
yra visų emigrantų ir skriau
džiamųjų prieglaudos idealas. 
Globok mano babies ir žmona, 
aš jau nepagailėsiu dolerių.

Prancūzas, gavęs draugo 
laišką, sakosi, ilgai galvojęs, 
ar jis, ar draugas pakvaišęs, ii 
priėjęs išvadą, kad amerikietis 
labai protingas. Pats laikraštis- 
savo išvados nepaskelbė. 
Mums atrodo, kad amerikiečiui 
nėra baisesnio daikto, kaip ato
minė bomba, kuri veikiau 
sprogs Amerikoj, kaip Prancū
zijoj. Todėl jis nori bėgt Euro-- 
pon. Kas pažįsta bolševizmą, 
tam jis baisesnis ir už atominę

liausiai.

Wright, kurie net septynetą me
tų dirbo ir ruošėsi oro erdvės 
užkariavimui. Ir, štai, 1903 m. 
gruodžio 17 d. jų mintis buvo 
realizuota. Jų lėktuvas išsilai
kė ore 12 minučių ir nutapė lai
mingai.

Vėliau lakiojimo entuziastų 
mintys pasidalino į du priešin
gus lagerius: vieni teigė, kad 
lakiojantis prietaisas turi būti 
lengvesnis už orą kiti — kad 
sunkesnis. Ta kryptimi ir buvo 
daromi tolimesni bandymai. 
Didžiausi šių priešingų minčių 
puoselėtojai buvo broliai Wrigh 
tai, kurie veržėsi oro erdvės už
kariavime šių dienų lėktuvų 
prasme ir grafas Zeppelin — 
su savo balionu.

Nuo to meto aviacinė pažan
ga ir ėmė žengti į priekį stam
besniais žingsniais. 1906 m. 
brazilas Santos-Demont jau iš
kilo į orą su tokiu lėktuvu, ku
ris skrido 41,3 km į valandą. 
Bet pirmieji lėktuvai nepakilda
vo per daug į aukštį. Po 30 me
tų italas Penzii jau sugebėjo 
išsiplėšt! į aukštį keliolika kilo
metrų.

Antrasis Didysis karas paro
dė, kad aviacija yra itin svar
bus veiksnys, kaip žvalgybos, 
taip ir kovos tikslams. Tuo pat 
meta pasaulis pajuto ir begali
niai didelę lėktuvų pažangą.

Dabar jau yra tokių oro erd
vės mašinų, kurios skrenda 
greičiau už garsą ir pakyla iki 
20.000 m į aukštį. Tai tik 50 m. 
pažanga. O kas bus dar po 50 
metų?

nimo negu lordas kancleris gau
nąs per metų ketvirtį. Van Dyck 
tada pasiūlęs kunigaikštytei už
sakyti portretą pas lordą kanc
lerį.

Cezanne paveikslus parda- , * 
vinėjo po 40 frankų, o šiandien 
jie turi aukso vertę.

Degas (19 amž. gale) paveiks
las "Šokėjos" 1912 m. licitacijo- 
je Paryžiuje buvo parduotas už 
435.000 frankų, o pats Degas 
už jį savo metu buvo gavęs 500 
frankų. Kai dailininkas buvo už
klaustas, ar nesijaučiąs skriau
džiamas, atsakė: "Jaučiuosi lyg 
lenktynių arklys, laimėjęs pri-

atsisėsti kampe refektoriaus 
(valgomojo) ant grindų ir ten 
baigti savo pietus. Smagusis 
broliukas pasiėmė lėkštę ir.

jam tenka avižų

Visko pradžia Rusijoje

Maskvos literatūros žurnalas 
praneša, jog poligrafijos moks
lo istorijos studijos parodžiusios, 
kad spaudą yra atradęs Ivan 
Smera, rusų fizikas, 99C metais, 
o ne Jonas Gutenbergas, kuris 
XV amžiuje atspausdino pirmą-

mis raidėmis. Tokiu būdu kilęs 
pirmasis pasaulyje spausdintas 
dokumentas. Taip komunistinio 
"rojaus" kūrėjai palengva mė
gina įrodyti, kad visokio gėrio 
pradžia ir galas yra pas juos, 
įdomu, kad šitas "šventas tie
sas" kartoja viso pasaulio ko
munistai, pamiršę, kad nei 
kniaziai, nei carai nebuvo bol
ševikai, nepastebi bolševikų ru
siškojo imperializmo.

Savieji nepriėmė

Viename Italijos pranciško
nų vienuolyne buvo linksmas 
broliukas, nuolat studijavęs Šv. 
Raštą, mokėjęs jo ištisus pus
lapius atmintinai ir kiekviena 
proga gebėjęs broliukams ir net 
tėvams pranciškonams pritai
kinti juoką sukeliantį, situacijai 
labai tinkantį Šventojo Rašto 
posakį.

Vieną kartą pietų meta, savo 
sąmojumi sudrumstęs rimtį, iš
daigininkas broliukas prioro 
buvo nubaustas. Jam buvo įsa-

sisėdęs ant grindų vienas.
Tai buvo šilta diena, tad re- 

fektorijaus durys buvo atviros. 
Staiga koridoriuje pasigirdo 
kaukšėjimas per akmenines 
grindis ir į refektorių ramiai sau 
įslinko ilgaausis pilkasis vie
nuolyno asilas. Jis lengvu savo 
žingsneliu priėjo prie stalo ir 
kišo snukutį prie daržovių. Mė-

pranciškonų tarpe sukėlė sma
gų sujudimą. Pagaliau jis bu
vo išvestas už durų. Geroje nuo
taikoje buvęs prioras tada sako 
broliukui išdaigininkui:

— Broliuk, pasakyk kokią 
Šv. Rašto ištrauką, atitinkan
čią situaciją, tai bausmė bus 
dovanota.

Broliukas ilgai negalvojo.

— Jis atėjo pas savuosius ir 
savieji Jo nepriėmė, — pacita
vo jis.

Bausmė, žinoma, buvo dova
nota.

Stalino tikybos pamoka

SKAITYKITE IR PLATINKITE

LIET UViy DIEN AS
Labiausiai paveiksluotą Lietuvių Magaziną pasaulyje.

Kiekviename numeryje telpa iš Amerikos, Anglijos, Austra
lijos, Pietų Amerikos bei kitų lietuvių kolonijų gyvenimo. 
Jose bendradarbiauja žymūs lietuviai veikėjai kaip prof. M. 
Biržiška, prof. S. Kolupaila, prof. K. Pakštas, gen. S. Raštikis, 
rašyt. V. Ramonas ir kiti rašytojai bei poetai. Kiekviename 
numeryje telpa lietuvių organizacijų bei žymių pareigūnų 

nuomonės įvairiais aktualiais klausimais.

"LIETUVIŲ DIENAS" redaguoja Juozas Vytėnas, buv. "Žibu
rių" red., jam padeda Milton C. Stark, dail. P. Puzinas ir J. 
Bakūnas. Leidžia Antanas Skilius (buv. "Kalifornijos Lietu

vio redaktorius ir leidėjas).

Aviacijos pažanga

Aviacijos, kuri šių dienų pa
saulyje vaidina begaliniai di
delį vaidmenį, istorija yra dar 
labai jauna. Jau gana seniai 
žmonės leido į erdvę įvairius 
balionus, bet tai nebuvo skrai
dymas šių dienų prasme.

Pirmasis lėktuvas, kuris pa
sklido keletą šimtų metrų, teži
nomas vos tik prieš 50 metų. 
Jo vairuotoju buvo Otto Lilįen- 
thal, kurio bandymas, deja, 
baigėsi avarija ir jo paties .mir
timi. Vos iš 15 metrų aukščio 
lėktuvas krito žemėn ir subyrė
jo į šipulius. Tačiau pirmasis 
žingsnis jau buvo padarytas.

Žuvusio Lilienthalio mintį frj 
idėją įsikalė sau į galvą broliai I

Paveikslų kainos

Menininkai savo paveikslus 
įvairiai yra vertinę. Dažnas už 
savo darbą yra gavęs skatikus, 
o pirkliai uždirbo tūkstančius.

17 a. holandietis Gerar Don 
savo paveikslų vertę nustatinė
jo pagal jiems nutapyti sunau
dotą valandų skaičių, už valan
dą skaitydamas mėsos svaro 
kainą. Jo kolega Jan von Goyen 
kartą už paveikslą reikalavo 
tauriosios tulpės brangaus svo
gūnėlio.

Vienoje Budapešto pradžios 
mokykloje prieš pereitų metų 
Kalėdas mokytoja paragino vai
kus uoliai mokytis, nes ateisią 
svečiai jų mokymosi patikrin
ti. Ir tikrai viena diena nė ne- V v
pasibeldęs pro duris įsibrovė 
į klasę vyras, ilgu baltu drabu- 

• žiu, žilais plaukais ir žila barz
da su aureole ant galvos. Vai
kai jį iš karto atpažino: Jėzus 
Kristus. Jo veidas buvo rūstus. 
Žingsniuodamas tarp klasės 
suolų, jis netarė nė žodžio. Pa
sižiūrėjęs vieno berniuko sąsiu- 
vinin, metė jį ant suolo ir tėškė 
vaikui antausį. Patikrinęs pro 
petį vienos mergytės sąsiuvinį, 
patampė mažylę už plaukų. Dar 
apdalinęs antausiais vaikus į 
kairę ir į dešinę, nė sudiev ne
pasakęs, jis triukšmingai iš kla
sės išėjo. Mokytoja, padariusi

Kunigaikštytė Richmond la
bai pasipiktino Van Dyck už jos 
portreto nutapymą pareikalau
ta kaina. Esą jis už darbą, ku- 

, riam nesugaišo daugiau mėne- 
Į šio, reikalaująs didesnio atlygi-

Dantistas

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

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

Metinė prenumerata $ 3.00 — visame pasaulyje.
Adresas:

"Lietuvių Dienos" 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif. USA
Atsiuntus adresą, vienas numeris prisiunčiamas susipažinti 

nemokamai.

Mes vieninteliai Kanadoje turime stačiai iš Maskvos 
koncesiją siuntiniams. Reikalaukite informacijų

EMCO PARCEL CO 1823 Lincoln Ave., Montreal, Que.

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

pasipiktinusį veidą, paklausė 
vaikus:

— Kas buvo tasai piktasis 
svečias?

—- Jėzus Kristus,—atsakė keli 
mokinukai. Pokalbį pertrauke 
švelnus pasibeldimas į klasės 
duris. Mokytojai pratarus "Pra
šau", lengvai atsidarė klasės 
durys ir įžengė senyvas vyras,

vas draugas Stalinas, — pa
tvirtino mokytoja.

— O katras svečias jum, vai
kučiai, geresnis? Piktasis Jėzus, 
ar malonusis Stalinas?
' — Dėdė Stalinas, — šaukė iš 

klasės.
— Gerai. Jei taip, pažiūrėkim.; 

ką mums šventėm draugas Sta
linas dovanojo. Ir mokytoja iš-

plačiai besišypsančiu veidu,1 vyniojo ryšulį, kuriame būta 
tamsiais, smilkiniuose jau žils
tančiais plaukais, tamsiais 
ūsais, plačia rusiška rubaška, 
išleista ant kelnių, kurios buvo 
sukimštos į aulinius batus. Pa
sisveikinęs su mokytoja, i is 
vaikščiojo nuo suolo prie suo
lo, glostė mokinukus ir kiekvie
nam davė po riešutą ir saldai
nį. Vaikų rašiniais jis buvo pa
tenkintas. Išeidamas vaikams 
maloniai nusišypsojo, padavė 
ranką mokytojai ir ant jos sta
lo paliko ryšulį.

— Kas čia buvo, vaikai? — 
juokdamos klausė mokytoja.

— Dėdulė Stalinas ...
— Taip, vaikučiai. Tikrai tai 

buvo mūsų visų vaikučių tė

paveikslo.
— Žiūrėkit, jis paliko mums 

savo paveikslą! Ką jūs norėtu
mėt ant sienos turėti: seną kry
žių su Jėzum, ar draugą Sta
liną? 

> •
— Staliną, — šaukė vaikai, 

ir drauge su mokytoja nukabi
no kryžių ir jo vietoje paka
bino raudonojo caro paveikslą.

Tokios naujosios Stalino tiky
bos pamokos kartojasi daugely
je "išlaisvintosios" Vengrijos 
mokyklų. Europos spauda jau 
nevengia jas aprašinėti kaip 
būdingą sovietinės bedievybės 
skleidimo Įr Dievo niekinmo 
būdą.

KAZYS ARDAVIČIŪS

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

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.

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA TORONTE

RE-NEW
Atidaryta nuo 8 iki 7 vai. vak., šeštadienį iki 5 vai. vak. 
Valo, presina 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 LL1451

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

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

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052

YARMEY CLINICSusirgus 
kreiptis į

slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey
314 Bathurst St Toronto, Ont. Tel. KL 7146

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

VESTUVĖS?
...BE ABEJO. JŪS PASIRENKATE —

Užsirašykite iš anksto.

Į.. U A. įoža
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO. TEL PL 5717 
Palyginus kokybę pigiausios kainos Toronte.

KIRPĖJAS
IONAS JOTAUTAS 

932 Dundas St W„ Toronto, Ont
— — prieš lietuviu bažnyčią-------

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

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
I Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rušiu laikrodžius. ' 
; Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos ivai- ;
- rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja. ;

- Kainos prieinamos.
j Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 ved. vakaro.

272% QUEEN ST. W. TORONTO. *
► M

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS *

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- ’ 
nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. ■
Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

NAUJAS LAIKRODININKAS

Taiso vietinių Ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtav-. tari 
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 St W (priešais Claremont g-vę) Toronto. TeL EL4521

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 
1414 Dundas St West Toronto

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA 
889 Dundas St W. Toronto, Ont TeL WA 0082 
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ir greitas patarnavimas. —
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TORONTO, Ont.
Parapijiečių registracija į Rimčiau vedybų reikale

GRANDIOZINIS KONCERTAS
Vis daugiau lietuvių atvyksta 

į Torontą, lietuvių parapijoje 
šiuo metu vyksta pakartotina 
parapijiečių registracija, kuri už 
sitęs iki balandžio mėn. pabai 
gos. Pasirodo, kad kanadiečių 
valdžios įstaigos didelio dėme
sio kreipia į piliečių priklausy
mą kuriai nors bažnytinei ben
druomenei.

Jurginės

Toronto skautų tuntas- balan
džio 23 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp. parapijos salėje rengia 
skautų patrono šv. Jurgio minė
jimą.

Kviečiame tėvus ir bičiulius.

Motinoms 
i

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- 

zkų, 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.

Pranešti iki balandžio 30 d.
Rašyti prašoma KLMD-jai 

mūsų laikraščio adresu.

Parapijos choro pobūvis

Ateinantį penktadienį, balan
džio 21 dieną Toronto parapi
jos choras rengia choristų jau
kų pobūvį, kuriame numatoma 
trumpa programėlė, šokiai- ir 
chorisčių lietuvaičių paruošta 
kavutė su užkandžiais.

Stalinas su nuplyšusiais 
batais

R. Simpsono prekybos na
muose Toronte šiuo metu vyks
ta meniškų lėlių paroda, III 
aukšte. Tarp įvairių tautybių 
tautiniais rūbais lėlių, artistų, 
karalių, prezidentų, diktatorių, 
jų tarpe ir Stalinas, atvaizduota 
Jaltos konferencija.

Kėdėse sėdi trys didieji: Chur- 
chillis su cigaru dantyse, besi
šypsąs akiniuotas Rooseveltas 
ir išpūtęs ūsus sovietiško rojaus 
tėvelis. Stalino dešiniosios ko
jos batas be padų. Nustebęs 
žiūrovas, rodydamas pirštu į jo 
batus, sušuko: "Tik Simpsonas 
galėjo taip puikiai atvaizduo
ti sovietišką rojų!".

Tautos ir įvykiai lėlių 
parodoje

Simpsono prekybos namuose 
vykstančioje lėlių parodoje yra 
viena lėlė, dėl kurios parodos 
rengėjams ar lėlių gamintojams 
tikrai būtų reikalinga pastaba. 
Tai lėlė, pavadinta "lietuvė mo
teris" su pintine ant nugaros ii 
pypke dantyse. Tai jau tikrai 
ne lietuviškas tipas.

Genocide

knyga bus parduodama šį 
sekmadienį tuojaus po pamal
dų parapijos salėje.

X

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

TEISINE - KALBINĘ PAGALBĄ
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

NAUJAI ATIDARYTA

1 MOTERĮ! RŪBŲ SIUVYKLA 
Gražus darbas

Fortune Ladies Wear
789 Queen St W. TeL WA 1943.

Siuvami sijonai, blusės, suknelės, vestuviniai rūbai.

Praėjusį sekmadienį pamal
dų metu Toronto parapijos ku
nigai plačiai pasisakė jungtu
vių reikalu. Ypatingai buvo pa
liestas mišrių moterysčių klau
simas ir iškeltas į viešumą šis 
beatsirandąs lietuvių tarpe 
reiškinys. Pastebėta, kad vis 
daugiau randasi lietuvių vyrų, 
kurie bando sužadėtines impor- 
tuotis iš Vokietijos ar Austrijos. 
Buvo nurodyta gresią ateityje 
pavojai mišrioms šeimoms. Ku
nigai taip pat pasisakė ir prieš 
vadinamąsias "iš pirmo pama
tymo" per greitas, atseit, mažai 
vienas kitą pažįstant, jungtuves.

Toronto lietuvių kolonija yra 
tas laimingasis Kanados kam
pelis, kur daugiausia lietuviai 
tuokiasi.

Iš "Dainos" grupės veikimo

Kovo 31 d. įvyko grupes mėn. 
susirinkimas. Narių atsilankė 
nemažai ir bėgamųjų reikalų 
susidarė apsčiai.

Siuntinių komisija pranešė, 
kad pasiųsta 25 siuntiniai: 21 
po 20 svarų ir 4 po 15 svarų. Iš 
jų 16 sanatorijoms Anglų zono
je ir 9 privačioms šeimoms.

Aukų lapais surinkta:
Dr. E. Jasevičiūtė $ 6.65 
P-lė V. Abromaitytė 48.73 
Ponia M. Tamulaitienė 53.00

Viso $108.38

Mūsų mieloms rinkėjoms ir 
geraširdžiams aukotojams "Dai
na" noširdžiausiai dėkoja

Sekamą siuntinių siuntą 
skirstant, prisiminta Velykų 
švenčių proga ir nelaiminga 
Sungailų šeima. Išsikalbėjus, 
kad abu tėvai randasi Musko- 
ka sanatorjije, o trys vaikučiai: 
Jonukas 9 m., Genutė 6 ir To
mukas 4 m., randasi dvejose 
Toronto prieglaudose, tuojau 
narių tarpe kilo noras ką nors 
vaikučiams padovanoti ir per 
kelias minutes buvo sudėta 
$7,25, berniukų bateliams ir ko
jinėms. Nutarta trūkumas pa
dengti iš iždo ir taip pat tė
vams pasiųsta 10 dol. velykinę 
dovanėlę. ' .

Malonu čia prisiminti, kad 
paskutinėmis žiniomis abiejų 
Sungailų sveikata smarkiai ge
rėję.

Prisiminta sirgusias ir ser
gančios narės. Ilgesnį laiką sir
gusi E. Garbuzaitė, dabartinė 
iždininkė, nutarta aplankyti su 
dovanėle. Z. Užemeckienė, mū
sų sena veikėja, jau pasveikusi 
ir dalyvavo susirinkime.

Susirinkumui baigiantis Ele 
na Stepaitienė, E. Žikorienė ir 
St Šileikytė gražiai ir maloniai 
visas susirinkusias pavaišino.

Beje susilaukta ir naujų na
rių — E. Čepulienės ir O. Apa- 
navičienės.

Sekantis susirinkimas turėjo 
įvykti pas nares Grinskienę ir 
dukreles, bet Z. Užemeckienė 
prašė šį mėnesį jai užleisti. 
Joms susitarus, sekantis susirin
kimas įvyksta balandžio mėn. 
28 d. 8 vai. vakare, pas Ž. Uže- 
meckienę, 11 Cottingham Rd. 
Važiuoti Bathurst tramvajum iki 
Davenport Rd. ir eiti rytų link, 
kol prieisit kryžkelę ir kampinį 
namą kairėj.

Tad iki pasimatymo.
M. F. Y-nė.

Dr. K. Schuschnigg paskaita

Dr. Kurt v. Schuschnigg, bu
vęs Austrijos kancleris po nu
žudytojo Dolfusso, vėliau 7 m. 
nacių kalinys, atvyksta į Toron
tą kaip Catholic Guild of St. 
Paul svečias ir balandžio 21d., 
penktadienį, Eaton Auditorium 
8 vai. 30 min. vakare skaitys 
viešą paskaitą "Austrija vakar 
ir šiandien".

ŪMUS PRANEŠIMAS

Jei tu vyras nesulūžęs, 
tai nelauksi nė gegužio: — 
bet dar šiandien vakare 
savo mylimai įteiksi 
mano "Dulkes ežere"!

Jūsų
Kozulis.

Gaunama: Dr. Kaškelio ir p. 
Grigaičio valgyklose, o sekma

dieniais parapijos salėje.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 Kuopa Toronte, 
balandžio 29 d. 404 Bathurst, abiejose salėse rengia

POBŪVĮ ir ŠOKIUS
Tai bus susipažinimas senųjų narių su naujais ir malo
nus pasimatymas su visa lietuviškąja visuomene. Kvie

čiame svečius iš arti ir iš toli.

Karšta vakarienė
bus paduota 6:30 vai. vak. apatinėje salėje, o šokiai pra
sidės 8 vai. vak. viršutinėje. Įėjimas į vakarienę —$1.25, 
tik šokiams—60 et. Vakarienės bilietai galios ir šokiams.

Šokiams gros geras orkestras. Rengėjai.

Lankėsi kun. L. Kemėšis

Į Torontą yra atvykęs kun. 
Lionginas Kemėšis, kur jis pas 
gimines praleidžia savo trum
pas atostogas. Kun. Kemėšis į 
Kanadą yra atvykęs prieš pus
antrų metų ir šiuo metu darbuo
jasi kaip kunigas kanadiečių 
parapijoje Port Arthuro mieste.

PAIEŠKOJIMAI
Kostą Šakėną (Zakens), Ry

gos meno akademijos dailinin- 
į^ą, prašo atsišaukti tremties 
vargų bičiulis Jonas Gasiūnas: 
Camacua 78 Capit, Buenos Ai
res, Rep. Argentina.

— Bekerio Adolfo ieško Bro
nius Paškevičius, 15 Boschrand- 
srt., Watershei, Limb., Belgique.

Nepaprastai linksma murikinė lenkiška filmą — komedija

“Varšavos gatvės dainius”
PRIEDE: "Audra Lenkijoje, laivas "Batory" New Yorke 

valkams pramogėlė.
ir

RODOMA:
Toronte — bal. 23 d., sekmadienį, 4 vai. pp. 1032 Queen St. W. 
New Toronto — bal. 23 d., sekmadienį, 2.30 vai. pp. 175 — 7th St. 
West Toronto — bal. 23 d., sekmad., 8 val. vak. 28 Heinzman St 
St Catharines — bal. 24 ir 25 d. Lenkų salėje, 8.15 vai. vak. 
Hamilton — bal. 26 ir 27 d., tree, ir ketvirt, 644 Barton E. 8.15 v.v. 

Delhi — bal. 28 d., penktadienį, 48 Main, 8.15 val. vak.
Crowland — bal. 30 d., sekmadienį, 2.30 val. pp.

Brandford — gegužės 3 d., 8.15 val. vak.

Birutės Vaitkūnaitės ir Jonės Kvietytės 
„ šokio koncertas Montrealy

Balandžio 10 d. Montrealyie
Ruošiamas Hamiltono Lietuvių Parapijos, šus. balandžio

29 d. 7 vaL 30 min. vak., dalyvaujant žymiausiai Amerikos

Metropolitan Operos Solistei

ANNAKASM
Akompanuojant žymiam pianistui ROYAL HINMAN.

Koncertas įvyks Memorial School Auditorium — Ottawa 

ir Main gatvių kampas. Iki tos vietos eina Belt line tramvajus.

Serga Kazys Gečas

Jau ketvirta savaitė, kaip Šv. 
Mykolo ligoninėje, I aukštas, 
163 kambarys, serga mokyto
jas Kazys Gečas. Ligonis skun
džiasi dideliais sunkumais vie
noje kojoje. Gydytojo manymu, 
ligoniui teks daryti operaciją. 
Gečas Toronto lietuvių visuo
menėje yra žinomas kaip ra
maus, sugyvenamo būdo lietu
vis. Jis taip pat ilgą laiką su
maniai ir taktiškai vadovavo 
parapijos choro’valdybai.

IŠNUOMOJAMAS

kambarys arba du kambariai 
su virtuve 6 Hector Ave., tele
fonas LL 0568.

IEŠKAU nuo 55 iki 70 jnetų 
moters kūdikio priežiūrai. Sąly
gos geros. Kreiptis 315 Indian 
Rd., tel. KE 6337.

FOTO MĖGĖJAI!

Jei norite savo filmas gauti 
gerai išaiškintas, prašom jas 
siųsti

A. Rose, Toronto, Ont 
12 Willison Sg. 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.

London, Ont
. t

Balandžio 16 d. vietos lietuvių 
pastangomis buvo suruoštas 
didelis koncertas. Koncertą pra
dėjo ir baigė Toronto lietuvių 
vyrų choras, vadovaujamas 
Adolfo Narbuto, kuris su pasi
sekimu sudainavo keturiolika 
dainų.

Be choro, programoje daly
vavo Londono lietuvių ir latvių 
tautinių šokių grupės ir Rygos 
operos solistas Niedra, kuris 
vykusiai sudainavo it lietuviš
ką dainą "Kur tas šaltynėlis".

Erdvi Masonic salė buvo per
pildyta gausios lietuvių ir lat
vių publikos. Salėje matėsi ne
mažas skaičius ir anglų svečių. 
Koncerto baigmėje nuširdų žo
dį tarė Londono lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Patašius, 
reikšdamas padėką programos 
dalyviams bei svečiams. LP.

Naujas arkivyskupas

Naujuoju Montrealio arki
vyskupu, arkiv. Charbonneau 
įpėdiniu, paskirtas; Kanados 
dvasinės kolegijos Romoje rek
torius Msgr. Paul Leger. Jo 
įšventinimas įvyks balandžio 
26 d. Santa Maria Maggiore 
bazilikoje Romoje.

Kanada išmaitintų 100. miL 
gyventojų

Toronto universiteto prof. dr. 
Griffith Taylor pareiškė spau
dos atstovams, kad Kanadoj tu
rėtų būti tarp 50-100 miL gy
ventojų. Kanada apima 3.500.- 
000 kv. mylias, yra beveik kaip 
visa Europa, o pastaroji turi 500 
mil. gyventojų

Gyventojų imigracija turėtu 
būti vykdoma palaipsniui, tam 
sudarant ekonominę programą. 
Gyventojų skaičius turėtų būti 
didinamas formose, kasyklų ra
jonuose. Žemės ūkio dirbamieji 
plotai galima būtų padidinti 
Prince George srity, Šiaurės 
Ontario daly, Manitoba, Sas- 
kachevan. Kasyklų rajonuose, 
kaip Nova Scotia, Alberta, pa 
lieti anglių ir aliejetus laukus.

95.000 naujų namų 1950 m.

Per 1950 m. numatoma pasta
tyti 95.000 gyv. namų. Per I-mą 
š.m. ketvirtį programa įykvdyta 
su kaupu, pastatyta virš 9000 
namų. Užprojektuota ir stato
ma dangoraižių Toronte stato
mi Nova Scotia banko rūmai, 
Bell telefonų bendrovė užpro- 
jektavo offico rūmus 4 mil. dol. 
Statybą baigs 1953 m.

Be to, Toronte statoma JAV 
valdžios rūmai, kur bus konsu
latas ir spaudos atstovybės, 
Kanados karo valdžios instituto 
rūmai, Manufactureres Life, 
Confederation Life and Crown 
Life Co biūrų rūmai. Tuoj bus 
pradedama statyti Veteranų 
rūmai.

Didelės statybos numatomos 
ir Montrealy. J.K.

dvi mūsų žinomos šokėjos gau-, 
šiai susirinkusiems žiūrovams 
patiekė neabejotinai aukšto 
meninio lygio šokio programą.

Abi šokėjos savo meninį iš
silavinimą pradėjusios pas p. 
Nasvytytę Kaune, pagilino žy 
miose Europos mokyklose. B. 
Vaitkūnaitė Vienoje, pas proi. 
R. Chladek, o Jonė Kvietytė — 
pas p. Plinius Hamburge.

Bendra joms abiems ir yia 
kaip tiktai gilus ir esmingas jų 
šokių apipavidalinimas ir iš- 
baigtinumas: abiejų šokiai pa
sižymi retu muzikos pajautimu 
ir subtilia choreografija. Jos 
įstengė išsilaisvinti iš įprasti
nio muzikos "iliustravimo" jude
siais ir panaudojo visas muzi 
kalines figūras savo šokių idė
jos išsakymui. Abiejų meninis 
kelias yra daug žadantis, bet 
ir ne maža reikalaujantis: ir vie
nos ir kitos kūrybinės galimy
bės turi būti nuosekliai ir rimtai 
plėtojamos, tada tai galima drą
siai tvirtinti, jos bus stiprios 
šokio reprezentantės ne tiktai 
lietuvių menininkų tarpe.

Abi šokėjos turi savo indivi
dualių bruožų ir tai kaip tiktai 
padarė šį koncertą įdomiu.

Birutė Vaitkūnaitė naudoja 
mažiau išorinių efektų — 
jos šokiai subtilūs ir išlai
kyti savo labai skaidriame ir 
uždaram meniniam pasaulyje. 
Jos šokiai yra nuoširdūs, pa
grįsti vidujine tiesa. Iš čia ir di
delis jos šokių įvairumas temo
se ir judesiuose. (Ypač ciklas 
"Vasara", Čiurlionies Preliu
das, Dvožako "Slavų šokis" ir 
visiškai skirtingas stipriai dina 
minis "Pikto šokis").

Jonės Kvietytės šokius gali

ma būtų pavadinti aiškiai prie
šingo poliaus kūryba. Ji mėgs
ta efektus, turi neabejotinai me
ninį skonį ir formos pajautimą ir 
kaip tiktai šia savo stiprybe 
daugiausia naudojasi. Šokių 
choreografija nėra perdaug tur
tinga, bet skoningai ir radona- 
niai išdėstyta erdvėje ir laike. 
Pačioje tematikoje Kvietytė mie
lai naudojasi romantiška egzo
tika (Egypto šokis, Pitija) arba 
ir kiek perdėtu sentimentu (Ru
dens daina, Elgetėlė).

Du skirtingi žmonės, du skir
tingi šokių pasauliai reprezen- 
tavosi žiūrovui. Paprastas, gilus 
ir jausmo perteklium nuspal
vintas Birutės Vaitkūnaitės ir 
stilizuotas ir formaliai efektin
gas Jonės Kvietytės šokis. Ir 
vienos ir kitos kūrybiniam ke
liui yra pavojų: Vaitkūnaitės 
šokiui reikia kaip tiktai dažnai 
kietesnių formalinių rėmų, o 
Kvietytei — daugiau vidini© šo- 
kėjiško pasisakymo, o mažiau 
pavojingo išorinio efekto.

Nudžiugino abiejų šokėjų 
kartu pašokti šokiai. Juose jų 
abiejų vidiniąi skirtumai buvo 
laimingai suderinti įdomioje 
choreografijoje (ypač "Šiaurės 
šokis").

Kiekvienu geru lietuvių meni 
ninku pasirodymu mes turime 
teisę vertai didžiuotis. Tikro 
meno kelias čia yra neapsako
mai sunkus. Kad tarp visos ei
lės kasdieniškų ir hipertrofiš- 
kais liaupsinimais apipintų 
pasirodymų atsiranda ir tokie, 
kūriuos ne gėda parodyti ir sve- 
tirųcmi žiūrovui, mus turi ypatin
gai džiuginti. Šitas šokio kon
certas buvo kaip tik vienas to
kių vertingų meno vakarų.

Kanados žinios
Buvęs karalius gyvena 

Kanadoje

Windsoro kunigaikštis, kuris 
kaip karalius Edwardas VIII 
1936 metais vcddė Britų Imperi
ją, o paskui atsisakė nuo soos- 
to ir vedė ponią Wally Simp 
son, šiuo metu gyvena idiliš
kame savo dvare tolimoje Ka
nados Albertos provincijoje. 
Kai vieną š.m. balandžio mėne
sio dieną jo puošnus automobi
lis privažiavo prie nedidelės 
traukinio stotelės, o žurnalistai 
bandė išgauti kokį nors pasi
kalbėjimą, jis šypsodamasis 
pareiškė, kad jo dabar valdo
mas galvijų ūkis yra tikrai jo 
nuosava žemė.

Fordas mokės pensijas

Ilgokai užsitęsęs Windsor 
Fordo fabrikų darbininkų konf
liktas su įmone baigtas balan
džio 11d. susitarimu. Darbi
ninkų unija reikalavo pensijų 
po $100 per mėnesį, o Ford Mo
tor Co siūlė $50. Kompromisu 
priimta — $55. Bus mokama po 
30 metų darbo sulaukus 65 m. 
amžiaus.

Didelės sviesto atsargos
Winnipego šaldytuvuose 

sviesto atsargos per metus -— 
1949.III.10. — 1950.III.10 — iš 
945.000 sv. padidėjo iki 8 mil. 
sv. Todėl nukrito 2 et. sviesto 
kaina. Tikimasi, kad sviesto 
kaina nukris dar 6 et.

Sviesto atsargų didėjimas 
vyksta ryšy su margarino didė
jančia produkcija. 1949 m- Ka
nadoje pagaminta 74. mil. sv. 
margarino, o šiais metais per 
pirmus du mėnesius pagamin
ta 16 mil. sv. ir visas maigari
nąs parduotas.

Buv mielą dainavietį

ANTANĄ ŽEMAITAITĮ Ir EUGENIJĄ ERAMINAIT?.

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikinam ir linkim gražaus 
ir saulėto gyvenimo

Alb. Drirvonas, AJb. Lajukas, Jon. Juodzevičius.

Mokytojais priima ir ateivius

Ontario provincijos Šveitimo 
Valdyba — Board of Education 
— patvirtino 75 naujus moky
tojus- (20 vyrų ir 55 moteris), 
pradedančius darbą šį rudenį. 
Sąraše pastebimos ir tokios pa
vardės: Sauro, Solofsky, Lehn, 
Ludwig, Shier, Szekeres, Tes- 
luk. Tai rodo, pastebėjo įgalio
tinė Mrs. May Robinson, kad 
Švietimo Valdyba nežiūri tau
tybių, bet mokytojus atrenka tik 
pagal gabumus.

Ypatingo dėmesio susilaukė 
Magdolna Szekeres, kuri, pabė
gusi nuo komunistų, tik prieš 
16 mėn. atvyko Kanadon. Ji 
kalbanti gerai angliškai ir bū
sianti puiki mokytoja. Dabai 
dar lanko Normal School, gi 
naktimis po 6 vai. dirba ligo
ninėje, pasakojo pr. mok. su 
perintęndentas Phimister.

Šie pareiškimai duoda vilties 
ir lietuviams mokytojams, šiuo 
metu bejudinantiems darbo sa
vo specialybėje klausimą.

— TORONTO. — Prieš 6 m. 
Ontario provincijoje buvo nu
statyta maksimalė 48 vai. dar
bo savaitė, tik ypatingais at
vejais dirbant ilgiau. Dabar 
"Trades and Labor Congress" 
provincijos federacija reikalau
ja maksimalį darbo valandų 
skaičių sumažinti iki 40 ved. Čia 
daugiausia pasipriešinimo su
laukiama iš smulkiųjų įmonių, 
kurios pamainoms sudaryti ne
turi pakankamo skaičiaus dar
bininkų

3.406.000 turistų
Per paskutinius metus į Kana

dą Įvažiavo 1.990.000 automo
bilių su 3.406.000 turistais. Dau 
giasia turistų buvo iš JAV.




