
Belgijoje vargstančių padėtis negerėja
Paskutiniojoje IRO konferen

cijoje Genevoje Lietuvos dele
gacija tarp kitko įteikė specia
lų memorandumą Belgijon dar
bams iš Vokietijos stovyklų iš
vykusių lietuvių reikalu. Me
morandume buvo 3 pagrindi
niai prašymai: 1. leisti jiems iš
emigruoti į kitus kraštus, 2. gra
žinti DP statusą (teises ir padė
tį) tiems, kurie iš Belgijos grižo 
į Vokietiją ir 3. palengvinti pa
dėtį lietuvių intelektualų sun
kiai vargstančių Belgijos ang
lies kasyklose.

Lietuvių delegacijai buvo at
sakyta, kad jos keliami klau
simai būsią išspręsti palankiai. 
Esą, iš Belgijos būsią grąžinti 
Vokietijon visi tie, kurie nedar
bingi arba susilpnėjusios svei
katos (taigi prarado sveikatą 
biauriose kasyklų darbo sąly
gose) ir visi intelektualai. 
Tiems, kurie iš Belgijos yra pa
tys pasprukę, DP statusas taip 
pat būsiąs pripažintas. Jų šei
moms būsią leista iš Belgijos 
taip pat grįžti. Visų šių katego
rijų žmonės galėsią emigruoti, 
IRO tą paremsianti.

rodyti, kad čfcryra kažkas nau- 
ja_k»gęraj5į 
rųjų tai 

belieka labai sunki ir beviltiš
ka, o Belgijos demokratija už
sitraukia didžiausią gėdą. Su 
tremtiniais Belgija elgiasi tais 
pačiais metodais, kaip įprato 
elgtis savo plačiose kolonijose 
su eksploatuojamais negrais ir 
kitais tenykščiais gyventojais. . pinasi, bet visur sutinka nenu-

Beligijos agentai, vyliodami Į galimų kliūčių. Ir tai ne vien 
tremtinius į kasyklas, skelbė,
kad išsibaigus sutarties laikui 
jie galėsią laisvai bet kur emi
gruoti, grįžti į stovyklas, arba 
laisvai susirasti darbo pačioje 
Belgijoje. Betgi dabar'aiškina, 
kad jos sutartyje su IRO tai ne
buvę numatyta, kad atvykusieji 
jau tada pasirinkę emigracijos 
kraštą (atseit Belgiją), o čia 
jie negalį duoti kito darbo, nes 
kitose srityse darbininkų turį 
pakankamai. Tremtiniai, vadi
nasi, turi dirbti tik anglies ka
syklose ir tai tokiose, kurios 
po karo skubotai buvo šiaip 
taip atstatytos ir kuriose tada 
dirbo vokiečių karo belaisviai, 
dabar jau paleisti į namus. 
Žmoniškai tų kasyklų įrengti 
belgai vis dar nepajėgia, savi 
darbininkai į jas dėl to neina, 
tad ir verčiami ten dirbti trem
tiniai. Neišleidžiami iš kraš
to, negaudami kitokio darbo 
(tam priešinasi ne tik darbo 
ministerija, bet ir darbininku 
unijos), atsisakę dirbti kišami 
į kalėjimus, tremtiniai turi tą 
jungą tęsti kaip tikri vergai.

O ką reiškia IRO atsakymas 
į lietuvių delegacijos memo
randumą?

Jis reiškia tą patį Belgijos-be
gėdiškumą. Ji sutinka grąžinti į 
Vokietiją ir į IRO globą, tik 
tuos, kurie jau neteko sveikatos 
ir yra nedarbingi. Bet juk ten 
jie visi nuvyko darbingi ir svei
ki. Vadinasi, sveikatą prarado 
Belgijoje, o ši dabar tik nori 
nuo jų atsikratyti ir išsiunčia 
juos Vokietijon. Ar tai ne begė
diškumas? Valdžia krašto nau
dai savo sveikatą paaukoju
sius žmones išmeta, kad nebū

tų našta.. Ir tai daroma toje pa
čioje Belgijoje, kurios katalikiš
kosios organizacijos jau yra su
rinkusios kapitalo ir įsteigusios 
eilę prieglaudų, į kurias priima 
šimtus paliegusių ir senelių 
tremtinių, gabendamiesi juos 
iš įvairių pasviečių.

Atsakyme į minėtąjį memo
randumą sakoma, kad IRO su
darysianti jiems sąlygas emi
gruoti. Beabejo, yra gražus dar
bas, kad IRO imasi šiuos nelai
minguosius globoti, tačiau kaip 
gi jie emigruos, jei jie nebeturi 
sveikatos, yra nedarbingi? Koks 
kraštas juos priims? Beabejo 
emigruoti gedės tik tie, kurie iš 
Belgijos pabėgo sveikatos dar 
nepraradę ir jų šeimos, kurios, 
sako, dabar iš Belgijos būsian
čios išleistos ir grįžusios į Vo
kietiją atgausiančios DP sta
tusą. Kitiems teks dalintis liki
mu, vad. kietojo branduolio, 
t.y. tų, kurių dėl nesveikatos ar 
dėl senatvės joks kraštas ne
nori priimti. Žinoma, geriau 
taip, negu likti be jokios globos 
Belgijoje. Tačiau Belgijai gėdos 
dėmės tai nenuima.
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Sveikintinas būtų IRO paža
idas pasiimti gąvo, glebau Bel
gijoje įklimptfsius infelekįualus. 
Bet čia dar daugyra neaišku
mų. Pirmiausia neaiški yra pati 
intelektualo sąvoka ir neaišku
ar visiems jiems IRO padės ar 
tik tiems specialistams intelek
tualams, kuriems IRO suras kur 
nors pasaulyje atatinkamų dar
bų. Juk IRO tuo jau senai rū- 

dėl to, kad tie tremtiniai inte
lektualai nemoka kalbų ir nėra 
dar susipažinę su atitinkamų 
kraštų sąlygomis, bet svarbiau
sia dėl to, kad jų neįsileidžia į 
savo veiklos sritis tų kraštų ati
tinkamos profesionalų korpo
racijos, profesiniai rūmai.

Jei IRO intelektualus pirmiau
sia nusigabens į savo stovyk
las, bus gerai, nes iš ten dar 
galės bent visai sveikieji emig
ruoti, kad ir ne pagal profesiją, 
bet jei IRO nuspręs "pasirū
pinti" jais ir jų emigracija ten 
pat Belgijoje, tai ir jų didžioji 
dauguma turės likti kasyklų 
darbuose, kol jėgos neš, nes 
vargu ar susiras kraštų, kurie 
juos priimtų. Nerado IRO tokių 
galimybių iki šiol tiems, kurie 
jos globoje ir visą laiką buvo, 
tai iš kur viltys, kad ir šiam 
naujam priedui suras? Pasaulis 
dar nesuprato, kad specialybei, 
paruoštas žmogus yra daug di
desnis kapitalas, kaip vien rau
menų jėgos vertė. O jei kur ir 
suprato tai neranda priemo
nių siauram profesinių korpora
cijų egoizmui sulaužyti.

O Belgijoje vistiek lieka dar 
tūkstančiai ir mūsų brolių lie
tuvių. Jų likimas bei jų išgelbė
jimas šiandien mums darosi 
viena iš svarbiausių ir aktua
liausių problemų. Ją turim pa
nagrinėti ir padaryti bent tai, 
kas mūsų jėgoms yra įmano
ma padaryti.

Šitą klausimą turime pa
svarstyti kiekvienas sau ir sam
būriuose, organizacijose, spau
doje, ir išeitį rasime. /

"TŽ" prie šito klausimo ne
trukus vėl grįš.
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Rflrotdboffifritfa Gibraltaras

Adriatikos jūroje, vos 50 my
lių nuo Italijos Saseno saloje, 
prie išėjimo į Viduržemio jūrą 
priklausančioje Albanijai, Ru
sija įrengia stiprią povandeni
nių laivų ir raketų bazę, kuri 
galės kontroliuoti visus Anglų 
ir JAV laivus, plaukiančius į 
Triestą ir visas Adriatikos pa
krantes.

Nesusipratimas dėl vokiečių 
himno

Šiomis dienomis Vakarų Vo
kietijos ministeris pirmininkas 
Dr. Adenauer kmkėsi Berlyne, 
vakariniuose sektoriuose. Vo
kiečiai jį labai iškilmingai suti
ko. Viename iš didžiausių Ber
lyno teatrų Titania-Palast bu
vo suruoštas masinis susirinki
mas. Salė buvo išpuošta visų 
Vokietijos provincijų vėliavo
mis, neišskiriant ir Rytų zonos

Kauno ligonių kasų rūmai

Ruošiasi karui, bet bijo prisipažinti
Balandžio 22 d. prez. Truma- 

nas lankėsi JAV didžiuosiuose 
oro ir sausumas pajėgų Geor
gia -— Florida, manevruose. Jį 
lydi Kanados gynimo ministeris 
Brooke Claxton.

Dėl didžiųjų manevrų yra 
pasklidę visokių aiškinimų ir jie 
net siejami su paskutiniu kon
fliktu Baltijos jūroje. Iš kariškų 
sluogsnių betgi pastebima, kad 
jie buvo numatyti ir paskelbti 
jau prieš kelias savaites ir su 
paskutiniu konfliktu negalį tu
rėti nieko bendra. Pakeliui į 
manevrus Ft. Benning, Ga., pre
zidentas pa?eiškė, kad trečio
jo karo nebūsią, jei JAV savo 
pasiruošimus tinkamai įgyven
dinsią ir būsią pajėgios.

Vašingtono oficialiuose sluo- 
gsniuose manoma, kad nišų da
bartinis pirmasis taikinys yra 
Berlynas ir kad kitais savo žy
giais jie tik norį atitraukti va
kariečių dėmesį. Achesonas 
yra pareiškęs, kad netolimoje 
ateityje karo gesmės dar ne
matąs, tačiau laukiamas sovie
tų žygis į Berlyną galįs iššaukti 
incidentų, žymiai rimtesnių ne
gu nukovimas lėktuvo ir pra
žudymas 10 vyrų įgulos Baltijos 

vėliavų, kurios buvo perrištos 
gedulo kaspinais. Tokioje iškil
mingoje nuotaikoje Dr. Aden
auer darė pranešimą. Po kal
bos, vokiečiai sustoję iki vieno, 
atgiedojo "Deutschland ueber 
alles". Kadangi šis kaizerio Wil- 
helmo ir Htilerio vokiečių him
nas nėra oficialiai leistas, nes 
ir patys vokiečiai negali dėl 
to susitarti (socialdemokratai 
yra prieš), tai salėje buvę oku- 
pac. valdžių atstovai nesistojo.

Nuteisė DP grobikus
Salzburgo teismas nuteisė tris 

asmenis grobusius; ir rusams 
perdavinėjusius pabėgėlius — 
DP. Rudolfas WsKselbergeris 
nuteistas 8 m., Mijhael Berger 
8% metų, o žinomoji Berlyno 
"Blondinė VenercT^Gisela Sell, 
23 metų gražuolė!/- 7 m. Iš
girdusi sprendimą 5i apsipylė 
ašaromis. Ji gynės?,toje akcijo
je nedalyvavusi.

Mirsra gsswrotcu

SSSR vidaus reikalų minsite- 
rijos aukštas pareignūas gen. 
Įeit Grigorovič, 45 m. amž., stai
ga mirė Maskvoje. Pasaulis 
kreipia dėmesį, kad per 1% m. 
taip staiga "mirė" jau šešiolik
tas jaunas generolas, prade
dant general majoro rangu. 
Spėjama, kad veikia kažkokie 
specialūs "vaistai'*.

Uždarė bolševikų lizdus 
Britų Zonoje, Vokietijoje

Vyriausiam Britų Zonos oku- 
‘pacinės valdžia satstovui gen. 
B. Robertson įsakius, yra užda
romas šioje zonoj esantis sovie
tų repatrijacijos komisijos cen
tras Bad Salzuflen su visais jo 
padaliniais. Vadinasi, paga
liau ir Britų Zonos tremtiniai at
sikratys įkyrių politrukų lan
džiojimo.

jūroje. Esą pavojaus, sako ofi
cialūs sluogsniai, kad rusai ga
lį atnaujinti Berlyno blokadą ir 
net nutraukti oro susisiekimą 
sąjungininkams.

Dėl dabar nuo Baltijos jūros 
iki pat Dardanelų daromų so
vietų manevrų Acheson pareiš
kė, kad tai rodą padėties rim
tumą, nors dar ne karo grėsmę. 
Tai tik rodą, kad savo pastarų
jų mėnesių taikos propagando
je rusai buvo nenuoširdūs. Pen
ktadienio spaudos konferenci
joje Acheson, be to, dar pasisa
kė dėl SSSR priekaišto, kad JAV 
lėktuvas skraidęs virš Latvijos 
ir šaudęs į SSSR naikintojus. 
Esą, tą dieną virš Baltijos jūros 
neskridęs joks kitas JAV lėk
tuvas, kaip tik Navy Privateer, 
o jis buvęs neginkluotas.

Visi jau kalba apie karo ga
limybę, nors ir ramindamiesi. 
Tuo tarpu Australijos trečiojo 
korpa, esančio Malajuose, va
das gen. Įeit Gordon Bennet, tą 
pačią dieną kai Trumanas ra
mino, o Achesonas reiškė viltis, 
pareiškė, kad karas neišven 
giamas ir kad jis įvyksiąs ne 
vėliau 2-3 metų.

Savaitės apžvalga
/

Rusai apkaltinti nušovę 
lėktuvą

Praeitos savaitės spauda pla
čiai rašė dėl incidento Baltijos 
jūroje. Rusai pirmieji pasisku
bino įteikti JAV vyriausybei no
tą, kurioje tvirtino, kad ameri
kiečių lėktuvas skraidęs virš 
Latvijos pažeisdamas jų terito 
riją. Neilgai reikėjo laukti iki 
išryškėjo tikroji dalyko esmė ir 
JAV pasiuntė griežtą notą Mas
kvai už jų lėktuvo nušovimą, 
kuris visai nebuvo ginkluotas 
ir skraidė Baltijos jūroje. Noto
je reikalaujama atlyginti už 
lėktuvo nustolius ir apmokėti 
10 žuvusių lakūnų šeimoms pa
reikalautą atlyginimą. Taip pat 
nurodoma, kad lėktuvas jokiu 
būdu negalėjo skristi virš Lat
vijos teritorijos, nes jis nebuvo 
paklydęs. Šį rusų žygį amerikie
čiai laiko kaip vieną iš brutališ- 
kiausių tarptautinės teisės pa
žeidimų, nes lėtuvas buvo nu
šautas tarptautiniuose vande
nyse. Vienas iš amerikiečųi se
natorių pareiškė, kad visi JAV 
lėktuvai skrendą ta kryptimi 
turį būti ginkluoti iki dantų. Ži
noma, Maskvai, prie tokio ne
gražaus žygio neprisipažįsta, 

lėktuvas tikrai buvęs virš Lat
vijos, kad jis tikrai šaudęs, kad 
buvęs ginkluotas ir kad tai bu
vęs ne Privateer, kaip skelbia
JAV, bet ginkluotas B-29 lėk
tuvas — lakiojanti tvirtovė.

Kuo šis incidentas baigsis da
bar dar yra sunku pasakyti.

JAV vyriausybė žuvusiuosius 
10 lakūnų apdovanojo garbės 
ordinais, o SSSR apdovanojo 
ordinais 4 naikintuvų pilotus, 
beabejo, už tą "žygį".

Lėktuvo žuvimo proga pasau
lio spauda ir oficialūs sluogs
niai iškėlė juridinį momentą, 
kad Pabaltijo prijungimo prie 
.Sov. Sąjungos JAV nepripa
žįsta ir kad dėl to SSSR pozici
ja teritorijos pažeidimo klausi-Anglų komunistai smunka

Partijos kalbėtojas pranešė, 
kad partijos narių skaičius nuo 
-60.000 1942 metais nukrito iki 
42.000, o iš jų vos apie 33.000 
esą aktyvūs. Partija parlamen
te teturi vos 2 atstovus — Wil
liam Gallacher ir Philips Pira- 
tin. Jų laikraštis Daily Worker 
su 111.000 tiražu smunkąs ir 
kas mėnesį turįs $9.920 deficito. 
Taip pat sumažėjusi komunistų 
įtaka darbininkų unijose.

Bažnyčios pasmerkė 
koraunixnuj

Pereitą sekmadienį, IV.23., 
Berlyno katalikų ir protestan
tų bažnyčiose buvo aiškiai pa
sisakyta prieš komunizmą. Pro
testantų evangelikų bažnyčio
se pasmerietos rytų Vokietijos 
mokyklos, iš kurių pašalintas 
Dievas, o katalikų bažnyčiose 
perskaitytas pastoracinis laiš
kas, kuriuo skelbiama ekskomu
nika visiems, kurie seka "mate
rialistinę pasaulėžiūrą". Nors 
tame laiške neminimas komu
nizmo vardas, tačiau kam jis 
taikomas, nėra abejonių. Laiš
kas perskaitytas visose bažny
čiose.

mu turi keistis, tačiau oficialio
se notose šitas klausimas ne
paliestas, nes JAV tvirtina, kad 
lėktuvas ten visai nebuvo, bet 
buvo nušautas virš jūros ir kur 
nors vakarinėje jos dalyje.
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Ginklai Europon
Pirmas amerikiečių laivas su 

ginklais jau atplaukė į Neapo
lio uostą Italijon. Komunistų 
grąsinimai nekrauti ginklų iš 
laivų nieko negelbėjo. Italijos 
vyriausybė ėmėsi griežtų prie
monių prieš galimus komunistų 
incidentus. Tankai ir policijos 
daliniai prisiųsti į uostą, laida
vo visišką saugumą ginklams 
iškrauti.

Kitas JAV laivas "American 
Importer" atplaukė į Pranciįri- 
jos uostą Cherbourg taip pat 
su ginklų kroviniu. Ir čia ginklų 
iškrovimas vyko ramiai, nes 
394 šio uosto krovėjai pasistakė 
už ir tik 21 prieš.

Tai pirmos pavasario kregž
dės realiai Europos gynybai iš 
JAV. Pavojus, kuris gręsia iš 
rytų koloso, vakariečių vis rim
čiau vertinamas ir jo sutikimui 
daromi konkretūs žygiai.

Kcmimislai HafaMmo salą 
užėmė

Iš Formozos pranešama, kad- 
kovos dėl Hainano salos jau. 
baigtos. Nacionalistai su pralai
mėjimu pasitraukė. Nacionalis
tų žiniomis per kovas žuvo apie- 
4000 raudonųjų ir apie 6000 li
ko sužeistų. Tarpe paimtųjų į. 
nacionalistų nelaisvęę yra ke
letas rusų karininkų, vadovavu
sių raudoniesiems salos puo
lime. Saloje likę apie 100.000 
nac. karių.

Europos krikšč. demokratą 
kongresas

Praeitą savaitę mažame Ita
lijos kalnų miestelyje įvyko Eu
ropos krikščionių demokratų, 
kongresas, kuriame dalyvavo 
15 tautų atstovai. Pagrindinis; 
šio kongreso tikslas buvo išdis
kutuoti politinį Europos gynimą 
nuo komunizmo. Daugelis atsto
vų pareiškė, kad reikia priimti. 
Vakarų Vokietiją tiek politiniu-, 
tiek militariniu atžvilgiu į neko
munistinių tautų tarpą. Šiai- 
minčiai pasipriešino tik vienas 
Prancūzų atstovas. Paskutinę 
kongreso dieną Italijos ministe
ris pirmininkas Aleide de Gas
pari pasakė kalbą, kurioje kvie-

sekcmciameKongrese-liutų. ats- 
tovaujamos visos Europos tau
tos. Dalyvavo daugiau kaip 10G1 
atstovų, jų tarpe 1 lietuvis.

Trygve Lie išvyko į 
Maskvą

Balandžio 22 d. JTO genera
linis sekretorius Trygve Lie- 
Queen Mary laivu išplaukė | 
Europą. Jis tikisi savo šia kelio
ne pasieksiąs šaltojo karo pa
baigos. Jo išlydėti buvo atvy
kęs Einšteinas, kuris linkėjo pa
sisekimo "Jūsų didžiajai inicia-1 
tyvai".

Lie pirmiau aplankys Londo- ■ 
na ir Paryžių, kur tarsis su už
sienių reikalų ministericris, o 
po to vyks tartis su Stalinu ir 
Višinskiu į Maskvą. Prieš iš
vykdamas jis tarėsi su Truma- 
nu ir Achesonu. Politinių ste
bėtojų nuomone, Lie Maskvai 
pranešiąs, kad JAV karo neno
rinčios, bet taip pat nenorin
čios šalto karo rezultate Rusi
jai užleisti jokių savo teisių.

Belgijoje padėtis aiškėja
Karalius Leopoldas III sutiko 

priimti trijų didžiųjų partijų nu
tarimą, kad perdavęs valdžią; 
sūnui Bauda tin Gam 19 metui 
išvyks iš krašto, šeštadienį, IV. 
22., liberalų partija šį pasiū
lymą priėmė, bet reikedauja, 
kad Liberalų ir Socialių krikš
čionių koalicinio kabineto prem
jeru liktų dabar pareigas einąs; 
Gaston Eyskens. Liberalai ne
sutinka, kad premjero funkcijas 
perimtų Paul von Zeeland, by
riam pavesta naują kabinetą? 
sudaryti. Krikšč. Soc. partija š| 
klausimą tebesvarsto.

Jordcmcai pcHfmoe dcri£.

Balandžio 24 d. Jardano vy- 
riausybė deklaravo, kad ara
biškoji Palestina, dabar oku
puota Arabų legionų, yra įjw> 
giama į Jordaną. Dėl sprentft-- 
mo D. Britanijos nesiklausta, bet? 
tikimasi, kad ji sutiks.
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Dvi kartos išeivijoje
Kad tėvai nesupranta vaikų, 

o vaikai nesiskaito su jais ir 
eina savais keliais, nuolatinis

mas nuo amžių. Skirtingų kartų 
santykiavimo problema yra ak
tuali ir dažnai svarstoma tiek 

. mokyklinėje tiek visuomeninėje 
pedagogikoje. Su ja ir mes 
šiandien susiduriame.

Lietuviškoji išeivija krašto 
didžiosios nelaimės rezultate 
labai staiga nepaprastai padi
dėjo. Padidėjo ne laipsniškai 
įsiliejant naujiems būreliams, 
bet, po beveik dešimties metų 
pertraukos, vienu kartu užplū
dus stačiai masėms. Senoji iš
eivijos šeima vienu kartu bu- 

- vo papildyta daugelio tūkstan
čių naujų ateivių ir dar ne
paprastų, ne tokių, kurie del 
vienokių ar kitokių priežasčių 
apleidžia savo kraštą savano
riškai ir išvyksta geresnių ma
terialinių gyvenimo sąlygų ieš
koti, bet tokių, kurie prieš savo 
valią buvo priversti apleisti tė
vynę, kurie už vandenyno at
sidūrė tik dėl to, kad nebuvo 
kur daugiau prisiglausti ir kurie 
šia savo padėtimi vis dėlto nė
ra pdtenkinti, savo

priežasčių. Kaip tik jos ir turė
tų būti pasvarstytos.

Yra neabejotinas faktas, kad 
tarp naujųjų ateivių ir senosios 
kartos išeivių lyg ir kažkokia 
juoda katė būtų perbėgusi, 
įnešdama nepasitikėjimo ir ne
pasitenkinimo šešėlių. Šitą tai 
padėtį, atrodo, ir būtų tiksliau
sia apibūdinti dviejų kartų ko
lizija, anuo amžinuoju tėvų ii 
vaikų konfliktu.

Yra ne paslaptis, kad naujųjų 
ateivių dauguma senuosius 
prašoka mokyklų suolus trintų 
metų skaičiais. O juk ir Lietu 
voje buvo kasdieniškas reiški
nys, kad pramokyti, mažesnio 
takto ir mažiau jautrios dva
sios, vaikai dažnai nebegalėje 
susikalbėti su savais kaimo tė 
vais, o interesais ir pasaulė
vaizdžiu visai skyrėsi. Panaši 
padėtis ir čia yra. Tėvynėje 
mokslinamų vaikų tėvai nega
lėjo būti patenkinti savo vai
kais, lakiojančiais padangėmis 
ir nerespektuojančiais tėvų pa
pročių, jų gyvenimo formų nei 
patyrimo. Čia senesniosios kar
tos išeiviai yra anų tėvų padė-

i- » * y
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Komunistai siaučia Italijoje
Kremliaus ilgametes pastan

gas Tolimuose Rytuose sėkmės 
laurais vainikavus, pradėtas 
puolimas Vakarinėje Europo
je. Čia puolama ne ginklu, or
ganizuota kariuomene, bet or
ganizuota idėją Vakarinės Eu
ropos komunistų partijos, pri
klausančios Kominformui, gau
na įsakymą iš Maskvos: per
siorganizuoti, pašalinti iš savo 
tarpo partinius perėjūnus, apsi
ginkluoti, pasiruošti revoliuci
jos veiksmams. Europos komu
nistų partijos nesisieloja savo 
krašto darbininkijos reikalais, 
jų padėties palengvinimu, bet 
rūpinasi griovimu visuomeni
nės santvarkos, pilnos negero
vių. Komunistai šauna į pačią 
jautriausią vietą, kad nuolati
niu puolimu sukūrus nerimą 
riaušes, revoliuciją vyriausy
bę nuvertus, ir sovietų agentus 
įsodinus sostan. Komunistai 
puola Prancūzijos, Vakarinės 
Vokietijos, Suomijos ir ypač Ita
lijos vyriausybes, siekdami jų 
autoritetą sugriauti ir demokra
tiniu būdu įeiti valdžion. Leni
no principas: pulti buržuazinių

pasenę, darbininkų moralė pa
laužta, kaikuriems žemės ūkio

Bologna, Modena, Ferrara
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tieji ūkininkai gauna 50-60%

uždegtų visos Italijos. De Gas
peri vyriausybė, nekartą žadė
jus žemės reformą, aktvaiz-

kia politika tepataikavo komu
nistams, kurie vadovauja ne
paprasto skurdo slegiamus ka- 
labriečius.

Vyriausybė, įkaitinta berie
dančios bangos, pradeda že
mės reformą iš žemvaldžių iš- 
pirkdama ūkius 30 m. išsimokė
tinai. Tuomet komunistai ta-

ir šiaip geros 
valios tautiečių, kilniadvasiš
kai pagelbėjusių nelaimės ištik
tiesiems. Vieni gelbėjo indivi
dualiai, o kiti ir per organiza
cijas.

Naujieji ateiviai šiapus At
lanto pasirodė prieš 4, o gau
siau tik’prieš 3 metus. Kiek ta
da būdavo džiaugsmo, kai pa
sirodydavo koks vienas laimin
gasis ar transportai, kiek entu-

se vietose, dabar suderintai pa
kartojamas kominformo.

Pokarinė Italiją Italijos geo
politinis vaidmuo yra nepapras
tai svarbus. Tas kraštas yra 
raktas ne vien į Vakarinę Euro
pą, bet ir Afriką Būdamas ma
žesnis už Turkiją Prancūziją ar 
Ispaniją, gyventojų skaičiumi 
žymiai prašoka. 117.000 kv. my
lių teritorijoje gyvena 46 mil. 
Tas skaičius negali žmoniškai 
pragyventi karo nusiaubtoje 
gamtos turtais neturtingoje, ko
lonijų nebeturinčioje valstybė-

tyje ir natūraliai jaučia teisės Į je. Marshallio planas gali ūk^š-

sukurtosios gyvenimo formos ir problemų. O jų apstu kiekvie- 
ypač Vėrtfe^Šfe jų-patyrimas;
įgytas sunkoje kovoje dėl bū-
vio šicnne krašte. ' O kas gali 
neigti, kad šito patyrimo jie tu-
ri? Ar mažai jo įgijo anais sun
kiais depresijos laikais, daž
nai misdami šalpos institucijų 
dalinama buiza ir trankydamie- 
si be cento kišenėje po plataus 
krašto užkampius, ieškodami 
uždarbio savo šeimoms išlaiky
ti. Vargas juk didžiausia mo
kykla.

Naujieji ateiviai to gyveni
miško patyrimo taip pat jau 
spėjo įsigyti. Ne tik karo metu

ziazmo, kiek kalbų, aiškinimo-1 bet ir stovyklinis gyvenimas 
si, pasipasakojimų. Juk tada 
šelpėjai bei rėmėjai, kurie savo 
sunkiai uždirbtus dolerius (ne 
centus!) aukojo šelpti dar ne
matytiems benamiams, apie ku
rių vargus tik iš spaudos ir laiš
kų tebuvo girdėję, pirmą kar
tą susitiko su gyvais jų atsto
vais. Daugelis net dešimtis ir 
šimtus mylių važiavo jų pama
tyti, aplinkiniai rengė sutiki
mus — susipažinimo pobūvius. 
Tremtiniai džiaugėsi, pamatę 
savo geradarius, pamatę žmo
nes, kuriuos laikė savo išsigel
bėjimo viltimi ir naujojo gyve
nimo atramą

Susitikimas buvo tikrai nuo
širdus, pilnas entuziazmo ir gra
žių vilčių.

Šiandien tokio entuziazmo, 
reikia atvirai pasakyti, jau ne-

karų. O kodėl? Papraščiausias

jieji ateiviai jau nebe naujiena, 
kad kiekvienas reiškinys, kuris 
pasidaro kasdieniškas, nebe
gali sukelti entuziazmo, kad se
nieji išeiviai jau beveik viską 
yra girdėję, nieko nauja nebe
sitiki išgirsti, o naujieijl atei
viai apie čionykščio gyvenimo 
sąlygas jau daug yra painfor-

kušlųjų tremtinių ir pirmupsiuo- 
se savo žingsniuose' dažnai jų, 
bet ne senųjų gyventojų, pa
galba naudojasi. Beabejo, tai 
tiesa. Tačiau yra ir gilesnių

1 taip pat buvo sunki kova, rei
kalaujanti išradingumo ir ap
sukrumo. Taigi patyrimo abeji 
turi. Bet blogiausia, kad abeii 
nematė, kaip antri gyveno ir 
ką patyrė. Dėl to kiekvieniems 
dažnai atrodo, kad tik mūsiš
kis patyrimas buvo vertingasi 
ir pamokinantis. Iš čia ir kon
fliktas, ir nepasitikėjimo mig
lelės.

Ne paskutinės reikšmės yra 
ir tai, kad naujieji ateiviai daž
nai nelinkę tenkintis senųjų iš
bandytomis veiklos dirvomis. 
Vyresniesiems atrodo, kad tai 
nerealūs svaičiojimai, nesiskai
tymas su realybe, noras pašok
ti aukščiau juosmens. Bet ka 
da gi vyresnioji karta kitaip 
galvojo apie jaunesniuosius? Ir 
kada vyresniosios kartos gal
vojime vis dėlto nebuvo tam tik
ros dozės tiesos, nors be jau
nesniosios kartos entuziazmo 
gyvenimas sustotų.

Tam tikros trinties tarp dvie
jų kartų visada yra, bet norma
liose sąlygose skilimo neįvyks
ta, viskas išsilygina abiejų pu
sių supratimu ir gera valia. Tai 
yra kultūringos visuomenės sa
vybė ir sąlyga. Ir mūsų išei
vių dviejų kartų (tegu ne biolo
giškai, bet visuomeniškai - dvie
jų kartų) gyvenime didelio try
nimos! nėra, tačiau ir debesė
liai sklaidytini. Atrodo, kad 
šiuo atžvilgiu pirmieji pareigos 
turi naujieji ateiviai. Tėvai juk 
visada jaučiasi savo atlikę, kai

1930 m. vidurinėje ir pietinėje 
Italijoje teko matyti nepapras
tą skurdą, nors valdžia sten
gėsi jį pašalinti. Tačiau ir tos 
ilgametės pastangos — nusa
vinimas, įdrėkinimas ir naujų 
ūkių įkūrimas — negalėjo vi
suotinai skurdo pašalinti.

Žemės valdymo kraštutinu
mai dar labiau paaštrino soda-; ria: "Roma jums tiek težada že 
linį klausimą Italijoje 92% že
mės, išskyrus kalnus, naudo
jama žemės ūkiui. 42% yra 
ariamos. Bet žemė, išskyrus 
Lombardiją, yra nenaši Miškus 
iškirtus pablogėjęs klimatas 
neigiamai veikia žemės ūkį.

Italijoje užtinkame neūkišką, 
feodalinę latifundijų sistemą 
Trečdalis ploto priklauso ūki
ninkams teturintiems 1 ha (apie 
3 akrus). Aostoj 3 akrų ūkius 
turi 1000 savininkų.

Pramonė Italijai yra antra
eilės svarbos, nes žaliavų ji te
turi tik sieros, cinko, aliurnini- 
jaus ir akmens. Kūrą turi įsi
vežti. Hidroetektros jėgainių tė
ra tik šiaurine Italijoje.

Ir štai iš mos Italijos ateina 
žinios, kad komunistai kelia 
riaušes Calabrijoje — bato pė
doje, spirianjioje Siciliją ir Emi
lijoje, veik

Kovos Calabrijoje. Tai sritis, 
kurią

mės, kad iš jos išmisti negalė- 
tute. Sekite mus, o mes pasiim- 
sime mums priklausančią že-

Triestu.
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nčasmima, kad
mažėjęs, sėklinių grūdų neuž- nekaltai pralietas kraujas ne-

juda ir pradeda užimti apleistų 
dvarų žemes, nedirbamas, nes 
savininkams iš to nebuvo pel
no. Užgrobę žemę, jie kuria ko
operatyvus — kolchozus. Ūki
ninkai gelbstisi iš bado, o ko
munistai jiems vadovauja.

Cotrone prabyla žemvaldys 
B. Albani: "Iš mano 3000 akrų 
pragyvena 1500 asmenų. Že
mės pelningumas mažas. Mo
kesčiai tokie aukšti, kad never
ta jos dirbti. Tik emigracija gali 
išgelbėti Calabriją".

Raudonoji Emiliją Vyriausy
bė žino, kad Italijos komunistai 
yra gavę įsakymą šį'pavasarį 
pradėti puolimą. Komunistų 
taktika yra atsineštinė iš Pran
cūzijos.

Emilija nėra tokia neturtinga, 
kaip Calabrija. Tačiau ir čia'Jl 
esama daug vargo. Ferrara sri
tyje iš 416.000 apie 50.000 yra 
bedarbiai.. Derlingoji žemė ne
gali išmaitinti visų gyventojų. 
Ir šie vargšai pusbadžiai ūki
ninkai pasikliauna komunistais. 
Pramonė nėra pajėgi bedar
biams suteikti darbo. Didelis 
gusi siekimo centras Bologna

Italijoje. Iš ten pradėti sukili
mai, kurie jau liepsnoja atski
rose Italijos srityse. Didysis pla
nas palaipsniui vykdomas. De 
Gasperi vyriausybės trumpare
giškumas yra geriausias talki
ninkas Kremliaus agentams 
Italijoje.

Kęmtmistif taktika. Kiekvie
name krašte yra skirtinga ko
munistų taktika. Italijoje ji ne
pageidauja žemės reformos, ku
rią De Gasperi vyriausybė 
vykdo per prievartą. Komunis
tams įdomiau išnaudoti milži
niškus socialinius skirtumus ir 
žemvaldžius nuolat apšaukti 
buožėmis. Jiems geriau tinka 
palaikyti primityvias latifundi- 
jas propagandai ir tokius koo
peratyvus, kaip Sacieta Bonifa
cą Terreni Ferrarese, kuris val
do apie 60.000 akrų. Tokie ko
operatyvai greitai gali būti ko
munistų, jiems paėmus valdžią 
perorganizuoti į kolchozus.

Smulkiųjų Ūkininkų skurdas 
yra jų didysis ginklas, ir kai 
vyriausybė dėjo pastangų pa
gerinti smulkiųjų ūkininkų pa
dėtį, komunistai priešinosi jė
ga ir boikotu.

Jau kurį metą kovojama už 
smulkiųjų ūkininkų išlaisvini
mą iš komunistų organizuojant 
ūkininkų kooperatyvus, kad jie 
nesiglaustų prie komunistų 
valdomų Camera del Lavoro — 
darbo rūmų. Tokių kooperaty
vų yra 60 Bolognios apylinkė
je ir 29 Modenos. Ten dirban-

apie 7000 ūkininkų, kurie turi 
drąsos jiems priklausyti.

Š.m. kovo mėn. prie San Piet
ro di Casale 3000 komunistų 
užpuolė 26 ūkininkus, priklau-

vyko policija, vienas ūkininkas 
buvo perdurtas ir įmestas šu
liniu. O tokie įvykiai yra kas
dieninis reiškinys.

Ne vien kaime bet ir mieste 
komunistams sunku prieštarau
ti. Tūlas cheminės įmonės savi
ninkas Gazzoni priėmė įmonėn 
pusiau komunistų ir nekomunis- 
tų. Prieš dabrą pradedant, ko
munistai taip įgązdino nekomu- 
nistus, kad tie visai nebėjo į 
įmonę, ir komunistai jų vietas 
užėmė.

Policija yra visai nepajėgi 
ginti komunistų užpultuosius. 
Daugelyje sričių komunistų ge
ra organizacija įgyja vis dides
nės įtakos. Kova vyksta be at
vangos ir be pasigailėjimo. Ji 
vyksta ne dėl darbininkų padė
ties pagerinimo, bet dėl Italijos 
įjungimo sovietuosna. Italijos 
komunistams pirmiausia rūpi 
pakeisti visuomeninę santvar
ką, Italiją įjungti į sovietinių sa
telitų tarpą.

Ir visa tai dedasi, kai Mar- 
shallio plano vykdymas, į kurį 
dėta tiek vilčių, jau įpusėtas. 
Kominformo planas, kaip fak
tai rodo, deja, yra veiksminges
nis, nes Europoje idėja (nors ji 
būtų nesveika ir pavojinga) yra 
veiksmingesnė už pinigą.

Gediminas Gaiva.

Amerikiečio patyrimai su rusais

yra komunistu centru. Tenykš-

Rusų bolševikų taktiką ir šie-' 
kimus vargu ar gavo progos 
kas geriau pažinti, kaip 4 me
tus su jais "draugiškai" dirbęs 
JAV gubernatorius okupuotoje 
Vokietijoje gen. Clay. Savo pa- 

neperseniai 
"Deci- 

Germany". O tai nema-

randame smulkiu komentaru V w
apie daugelį girdėtų, bet ne vi-

tyrimą jis^ išdėstė 
pasiroHžiusoje kn^ 
sion in Germany".

do komunizmo bangoje. ža, net 522 psl., knyga, kurioje

Šiandien, kaip prieš 10 metu
Baigiasi jau 10 metų kaip so

vietai klasta ir apgaule užpuo
lė mažą, bet klestinčią Lietu
vos, respubliką! Gegužės 7-tą, 
10-tą ir 12-tą dezertyravę sovie
tų kareiviai buvo pretekstas 
Kremliui apkaltinti Lietuvos vy
riausybę organizuojant "nenu
galimosios" karių dezertyravi
mą, įtraukiant juos į šnipinėji
mą ir, taip pat, proteguojant as
menis, kurie tai vykdę". Melas, 
šlykščiausias melas, kurį So
vietų vyriausybė atsisakiusi 
dalyvauti tardymo komisijoje, 
pati patvirtino. Po šios melo 
propagandos atėjo lemiami įvy
kiai — baisusis birželis.

Vos prieš savaitę Europą už- 
aliarmavo grįžusių vokiečių 
belaisvių iš Rusijos nuomonės,

vaikus pastato ant kojų, o gy
venimą palieka vaikams tvar
kyti, patys likdami stebėtojais, 
nors kritiškais, bet visada ei
nančiais kartu.

Ir mūsų dviejų išeivijos kar
tų santykiai išsilygins, jei - tik 
bus glaudžiau bendradarbiau
jama ir parodoma abipusio su
pratimo.

Pabaigai norėtųsi iškelti vie
ną klausimą ar priminimą. 
Kaip jau minėta, senoji išeivi
ja pirmiesiems atvykusioms 
tremtiniams ruošė susipažini
mo — susitikimo vakarus. O 
ką suruošė net savo tiesiogi
niams geradariams tie naujieji 
ateiviai? Kažin ar nebūtų ma
lonūs didesni globėjų ir sparnus 
kilnojančių buvusių globotinių

Ar nepadėtų jie tikram ir glau

f"TŽ" New Yorko korespondento)

kad karas bręstąs minutėmis. 
Jie kalbėję su daugeliu rusų ir 
susidarę tvirtą įspūdį, jog sovie
tų propaganda savo darbą atli
kusi — žmonės įtikinti, kad JAV, 
artimiausiomis savaitėmis, pul
sią Sovietų Sąjungą. Jų radi
jas, spauda, prakalbos, net me
nas, tik apie tai tekalba. Grį
žus į Vakarų Europą, jiems ai

dą, jog užpakaly savęs pali
kę kraštą nuolatiniam karo sto
vyje.

Jie nemelavo. Mes lietuviai 
esame tuo tikri. Ir stebimės, jog 
sovietai tuos pačius metodus 
tebenaudoja ir su JAV. Paskuti
nieji įvykiai sujudino vis dar 
taiką tikinčius amerikiečius. 
"The New York World Tele
gram", naginėdamas misteriš
ką bombonešio dingimą mažy
tėje jūroje, kai jis pritaikintas 
žvalgybai didžiausiems pasau
lio vandenynams, išsireiškė 
galiausiai, jog tai galinti būti 
viena Stalino priekabių, nu
sprendus paskubinti "išsiaiški
nimą" su vakarais. Girdi, vaka
rai, kad ir lėtai, stiprėja. O tai 
gali paskatinti tironą mestis į 
paskutinę avantiūrą dar šį pa
vasarį. Sovietai nepaprastai 
rimtai atsineša į šį incidentą, 
kaltindami amerikiečius žval
gius jų Baltijos jūros bazes. Gi 
NYT, vardan spaudos laisvės, 
paaiškino, jog dingęs lėktuvas 
buvęs aprūpintas netik moder
niausiais radaro instrumentais, 
bet ir tobuliausiais foto apara
tais, o jo įgulą sudarę rinkti-

skaitant oficialių pranešimų, te
betylėjo, laukdami Užsienių 
Reikalų Ministerijos tono, sovie
tai trilinki pūtė propagandos dū
das. "Pravdos" žodynui tipiš
kas jo motto: "Akiplėšiški Ame
rikos lakūnai gavo puikią pa
moką". Įdomu, kad šalia šitos 
žinios, kur kartu prisipažįstamo, 
jog galimas daiktas, kad sovie
tų naikintojų ketveruko apšau
dytas lėktuvas ir buvo pakly
dęs amerišiečių žvalgybinis, 
dedamas Sovietų vyriausybės 
pranešimas apie apdovanoji
mą keturių Raudonosios avia
cijos lakūnų — naikintojų, aukš
tais ordinais už puikų savo pa
reigų ėjimą. Ir tik tiek. Nei pa
vardžių, nei už ką. Jie tikriau
siai, Amerikiečiams pareikala
vus, galėtų pasakyti katram ae
rodrome reiktų ieškoti nutup
dyto "galingiausio pasaulyje" 
bombonešio prototipo, o "Prav
da" vis putoja iš pykčio, jog 
amerikiečiai į šį konfliktą tebe- 
maišo Baltijos valstybių pajun
gimo nepripažinimo faktą Rink
tiniais sovietiškais išsireiški
mais Amerikos elgsena suly gi
nama su nacių Vokietijos, ku
rie taip pat visiškai nenorėję 
skaitytis su egzistuojančia so
vietų tarptautine teise. Vis dėlto 
keistas amerikiečių ir visos Va-

jama, jogo ir oficialus State De
partamento atsakymas būsiąs 
tik šaltas protesto notos atme
timas. Vyriausybė ir opinija, 
esą, lauksianti, iki bus surinktos 
visos galimos (ir negalimos)

kad tas nelaimingas bombone
šio prapuolimas, Baltijos klau
simą iškėlė aikštėn plačiau 
kaip visos šių tautų valstybės 
vyrų notos per ištisą dešimtme
tį. Visi Amerikos laikraščiai 
įsidėjo sieksninius straipsnius 
su žemėlapiais, būtinai apibū
dindami ir šių valstybių "status 
quo". Žemėlapiai stebino savo 
"tikslumu". Pav., "Daily News" 
Lietuvą parodė be Vilniaus, iki 
Karaliaučiaus, o Latviją įjun
gė į Estiją, sienas jos privedęs 
prie pat Lietuvos.

Tarp kitko įdomi ir incidento 
vieta: 13 mylių į pietus nuo 
Liepojos, tai turėtų būti visai 
netoliese Lietuvos sienos. Žinia, 
be abejo, tą pačią dieną nusi
rito per visą mūsų
do mitas, jog iš "marių iškils 
milžiniška kariuomenė"... O 
"Pravdos" numeris, kur kalba
ma apie Baltijos pagrobimo ne- 
pripažinimą iš Amerikos pusės, 
vėl atnešė puikų biznį kioski
ninkams.

Tuo pačiu metu į Kiniją vy
ko tūkstančiai sovietų "inspek
torių". Gausėją sovietų gamy
bos naikintojai bei bombone
šiai sudaro rimtą rūpestį Čiang- 
kaišekui. "Mažasis Kominfor- 
mas" po posėdžio Pekinge, su
sumavo savo planus Azijai ir 
Australijai. Sovietai po Ache- 
sono paskelbtos reformos "to
talinės diplomatijos* kryptimi, 
skubinasi užimti kovos prletil 
čius, "Pravdos" žodžiais, bom
bonešio incidentas tik plrmas's

Paskli-

litikos reiškinys". Bet ir ši po
litiką pergalingosios Sovietų 
Sąjungos, būsianti sunaikintą

(Nukelta į 3 psLi

prastų, reiškinių ir bylų. Ją jik- 
rai vertėtų gerai įsiskaityti vi
siems najų derybų bei pasikal
bėjimų sti Rusija ttehninkatas ir—- 
visiems, kurie, tiki susitarimo 
galimybėmis. Gen. Clay paty
rimas aiškiai parodo, kad bol
ševikai sustitarimo nenori. Jie 
norį tik amžinų derybų, kuries 
norį išnaudoti savo propagan
dai, o be to, derybas norį išnau
doti nesantaikai tarp vakariečių 
ugdyti.

Gen. Clay nupasakoja visą 
savo veiklą Vokietijoje, charak
terizuoja institucijas ir jose vei
kusius asmenis, plačiai aiškina 
taip pat vakariečių tarpusavio 
santykius. Gražiausia jo atsimi
nimų vieta yra Berlyno bloka
dos laikotarpio aprašymas, at
vaizdavimas kaip per 11 mėn. 
lėktuvai aprūpino milijoninį 
miestą, pabaigoje kasdien pri
statydami po 10.000 tonų gėry
bių, keturmotoriniams lėktu
vams nusileidžiant kas 30 se
kundžių.

O esmingiausia knygos iš
vada yra ta, kad rusais niekad 
negalima pasitikėti, nors jie ir 
žadėtų ką. Clay išvada iš ilgos 
praktikos, kuią jis pranešęs ir 
vyriausybei, buvo ta, kad su ru
sais galima susitvarkyti tik 
griežtai elgiantis ir parodant 
jiems jėgą. Jis visada buvęs 
priešingas kompromisams, ku
rie didina sovietų agresyvumą 
ir reiškia susilpnėjimą. Silpnėji
mas pozicijų gresiąs praradimu 
Europos, o laimėjusi Europą, 
Rusiją esą pasidarytų pasau
lio viešpačiu.

Tegul knyga sunkiai skaito
ma ir nuobodoka dėl gausy
bės smulkmenų, tačiau svarbi 
kiekvienam, kas nori atkasti da 
darties Europos painiavų šak-

— VATIKANAS. — Lenkijos 
vyriausybei paskelbus, kad ji

nyčia, Vatikano sluoksniai pa
reiškė, kad apie tai neturį jokių 
žinių ir abejoju, nes ir aukščiau
sias bažnyčios dignitorius kar

sąs krašte, bet Romoje.
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VI. Solovjovo knygoje "Rusi
ja ir visuotinoji Bažnyčia* ran
dame legendą. Kartą, šv. Ni
kolas ir. šv. Kasijanas nužengė 
iš aukštojo dangaus ir ėmė ke
liauti plačiaisiais Rusijos lau
kais. Ruduo, slapia, purvas. 
Duobėtu keliu atvažiuoja rusas 
mužikėlis. Menkas arkliukas 
vos vos' velka šiaudų vežimą. 
Vežimas patenka į gilesnę pro
vėžą ir sustoja. Kad ir ragina 
žmogus arklį, kad ir pats viso
mis jėgomis stumia, raW ne
juda.

— Eikime, padėkime šitam 
geram žmogui bėdoj. Stumtelė
sime vežimą pečiais, ir galės 
sau sveikas judėti, — sako šv. 
Nikolas.

— Ne, aš nesu pratęs kištis 
į svetimus reikalus. Be to, sau
gau dangiškąjį rūbą, kad nesu
tepčiau, — atsakė šv. Kasija
nas.

— Arba eisi žmogui padėti, 
arba keliauk sau vienas, — su
šuko šv. Nikolas ir nieko ne
laukdamas šoko į talką.

Ir taip abu šventieji išsisky
rė — vienas nuėjo vienu keliu, 
kitas kitu. Po daugelio metu 
jie susitiko prie dangaus var
tų. Kaipgi nustebo šv. Petras 
pamatęs šv. Nikolą: dangiška
sis chlamydas buvo suplėšytas, 
dėmėtas, rankos pūslėtos. Šv. 
Kasijano drabužis buvo šva
rutėlis, rankos baltos, o veide 
nesimatė jokio nuovargio.

— Kas su tavimi atsitiko, šv. 
Nikolai, kad tu taip atrodai? — 
klausta dangaus vartininkas.

Šv. Nikolas ima pasakoti, 
kiek daug žemėje matęs var
go, kaip vis negalėjęs susilai
kyti nepadėjęs nelaimingie
siems, kaip daug turėjęs dirbti.
— Na, o tu, šv. Kasijonai, ką 

gi tu veikei keliaudamas po 
pasaulį? Nejaugi tu nepadėjai 
savo broliui* Nikolui ,ir visiems 
pagalbos reikalingiems? -— tei
raujasi Genezerėto ežero žve
jys.

— Aš nesu pratęs kištis į 
kitu reikalus, o be to — aš visa * . • *■ 
laiką saugojaus nesutepti dan
giškojo rūbo. .

— Ak taip, tu tesaugojai sa
vo dangiškąjį drabužį, o žmo
nių vargas tau nerūpėjo. Tai 
štai tau užmokestis: tu teturėsi 
savo šventę kas ketvirti metai, 
kai bus prakilnieji metai. O 
tu, šv. Nikolai, tu turėsi kasmet 
net dvi šventes ir būsi tuoj po 
manęs labiausiai mylimas 
šventasis, nes dirbai savęs at
sižadėjęs net ir tada, kada ne
privalėjai.

2. Dviejų pasaulių žmonės

VI. Solovjovo nuomone, tie 
du skirtingi šventieji, tai Rytų 
ir Vakarų Bernyčių — Stačiati
kių Cerkvės ir Kataliku Bažny
čios — prototipai, vakarietiško
jo aktyvizmo ir rytietiškojo pa- 
syvizmo atstovai. Vakarietis 
veikia, grumiasi ir aukojasi, ry
tietis rezignuoja, traukiasi iš ko
vos ir darbo lauko. Pirmasis ku
ria tokį gyvenimą, kokio nori, 
antrasis priima tokį, kokį ran
da. Pirmajam šviečia jo pasi
rinktasis idealas, antrajam nau
da ir ramus gyvenimas. Vaka
rų dvasios žmonės reiškiasi 
kaip gyvenimo kūrėjai, kovo
tojai, naujų kelių ieškotojai, o 
rytiečiai sudaro konservatyvią 
ir ramią būties atsvarą.

Esame Vakarų žmonės dvi
guba prasme: priklausome Kat. 
Bažnyčiai, tai dinaminei ben
druomenei, kuri moka ne tik 
melstis, bet dirbti ir kovoti, esa
me lietuvių tautos vaikai, ku
riems būdingas herojinis nusi
teikimas, dinamiškasis veiklu
mas ir Vakarų dvasios gyveni
mo sanprata.

Ant Karo Muziejaus .sienos 
Kaune skaitydavom reikšmin
gus žodžius: "Amžiais budėję,

i prisikėlimą
laisvę laimėjom per aukas ir 
pasišventimą". Budėti, aukotis 
ir kovoti, reiškia eiti herojiniu 
keliu. Tokiuo keliu lietuvių tau
ta ėjo ir eina. Tiesą sakant, 
mažai tautai, esančiai taip pa
vojingoje geopolitinėje situaci
joje, kito kelio ir nėra: arba 
kovoti — būti, arba žūti. Ir mū
sų tauta pasirinko herojinį ke
lią, kaip gindama savo egzis
tenciją, taip ir kurdama savąią 
kultūrą. Kiek politinėj, tiek ir 
kultūros istorijoj matome tą pa
tį vakarietiškąjį veiklumą 
didvyriškąjį pasiaukojimą.

ir

3. Pilkieji didvyriai

Ne keletas gabių kunigaikš
čių ar genialių karo vadų mums 
sukūrė didingą istoriją, bet 
tūkstančiai pilkųjų didvyrių, vi
sa didvyriškai nusiteikusi tau
ta. Mes visados turėjome dau
giau Nikolų negu Kasijanų, to
dėl teisėtai mūsų žemė — did
vyrių žęmė.’ Kiek milžiniškų 
pastangų reikėjo išplėsti valsty
bės ribas nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų, įvesti tvarką, suorgani
zuoti ūkinį, politinį ir valstybinį 
gyvenimą. Kokio kietumo pa
reikalavo iš mūsų tautos 150 m. 
trukusi kova su kryžiuočių or
dinu, kurį rėmė visa Vakarų 
Europa, kol jo galybė buvo su
laužyta. O kai tauta vėl kėlėsi" 
nepriklausomam gyvenimui, jai 
kelią į laisvę praskynė tie pa
tys pilkieji didvyriai —- mūsų 
gimtosios žemės artojėliai — 
savanoriai, beveik beginkliai ir 
neskaitlingi, bet galingi savo 
dvasia.

Ne tik nepriklausomybės ko- 
vose^et ir kiekviename kritiš
kame Tėvynei mete kažkaip 
spontaniškai iškyla pilkieji mū
sų tautos didvyriai. Štai rusų 
valdžia uždraudžia lietuvišką
ją spaudą. Tūkstančiai knyg 
nėšių pasipila iš šiaudinių pa
stogių; šaudomi ir gefudomi ei
na į Prūsus. Lietuviškoji kny
ga pasiekia visus Lietuvos 
kampus. Kova vyksta 40 me
tų, iki pat laimėjimo. Skriau
džiama tauta nerezignuoja, bet 
A. Baranausko žodžiais reiškia 
nenugalimą norą kovą laimė
ti ir ją laimi:

Kad tu, gude, nesulauktum:
Ne taip, kaip tu nori.
Bus, kaip Dievas duos, ne

tavo 
Priesakai nedori.

Ir šiuo kritiškiausiu Tėvynei 
metu vėl matome tuos pačius 
pilkuosius didvyrius besigru
miančius už tautos gyvatą su 
milžinišku priešu. Tai mūsų 
partizanai. Jei ateity bus stato
mas mūsų tautos didvyriui pa
minklas, ant jo pedestalo atsi
stos ne generolas, ne rašytojas, 
ne mokslininkas, ne muzikas, 
bet pilko kaimo bernelis, ma- 
žiausis mūsų brolis, bet didžiau- 
sis didvyris, mažiausiai gavęs, 
bet daugiausiai davęs.

3. Šventosios ugnies sargai ,

Tą patį herojinį bruožą mato-, 
me mūsų tautoje ne tik kovoje 
už politinę laisvę, bet ir savitos 
kultūros ugdyme bei jos išlai
kyme. Šalia pilkojo artojėlio, 
drąsiai mirštančio už Tėvynės 
laisvę, mes turime ištisą eilę 
kultūrininkų, paaukojusių savo 
gyvenimą vedant tautą į švie
sesnę ateitį, kuriant jai kultūri
nes vertybes. Tai šventosios 
ugnies, dvasinės tautos gyvy
bės, sargai ir kurstytojai.

Graudus iki ašarų savo di
džiu pasiaukojimu yra Simono 
Daukanto gyvenimas (1793.10. 
28. —1964.11.24). Su trimis auk
sinais pėsčias pasiekia Vilnių, 
tą, pąsak Stanevičiaus, 'moks
lų gyvenimą", metų metus sė
di drėgnuose, šaltuose Rygos 
ir Petrapilio archyvuose tirda
mas Lietuvos praeitį, atsižada 
autoriaus garbės (kiekvieną 
knygą išleidžia vis nauju sla-

pyvardžiu, kad atrodytų, jog ir 
Lietuvoje yra daug rašytojų), 
atsižada mokslininko vardo, 
nors jo patarimus brangina pats 
Teodoras Narbutas, rašo savo 
istorinius veikalus populiariai ir 
lietuviškai, kad būtų prieinami 
ir suprantami liaudžiai: "aš ne 
dėl mokytų vyrų ir galvočių, 
bet dėl tų motinų rašiau, kurios 
geb savo 'vaikams darbus jų 
bočių prabočių .pasakoti, o be 
raštų daug kartų apsirink". Jis 
atsižada šeimos laimės, turto, 
miršta vienas ir beturtis pri
glaustas savo bičiulio Papilio 
klebono Vaišvilos, paaukojęs 
Tėvynei viską, ką tik žmogus 
begali brangaus paaukoti. Iš 
jo galime pasimokyti Tėvynės 
meilės ir to begalinio pasitikė
jimo Lietuvos likimu, kurį kėlė 
žvilgsnis mūsų istorijon: "Aiš
kiai gal Lietuvą ir Žemaičius 
palyginti į aną uolą vidury jū
ros esančią, ant kurios noris 
siaut įsiutusios vilnys, norėda
mos aną pragare jūros pa- 
gramzdinti, visų narsesniai. aną 
užgavusios pačios skęsta ir 
nyksta".

Kaip nuostabus kovos milži
nas prieš mūsų dvasios akis iš
kyla Didysis Motiejus Valan
čius (1801.2.17 — 1875.5.17), vie
nas atlaikęs baisią rusinimo ir 
pravoslavinimo bangą, nublai- 
vinęs kraštą, išmokęs tautą 
skaityti ir rašyti, pirmas pradė
jęs Prūsuos knygas spausdinti, 
pats parašęs kelias dešimtis 
knygų, suradęs mažiausiai 50 
padėjėjų, lietuviškosios knygos 
darbininkų, tuo būdu paruošęs 
tautą "Aušros" laikams ir ne
priklausomam gyvenimui.

Kaip nenulenkti galvos prieš 
varpininką Dr. Vincą Kudirką, 
tą nenuilstatmą tautos žadin
toją (1858.12.31 — 1899.11.19), 

je gulėdamas, vis dar rašo, ver
čia, tūrtina mūsų literatūrą. 
Prieš pat mirtį išverčia Šilerio 
"Vilių Telį", "Orelano Mergelę", 
Bairono " Kainą".

Apie savo tautai ir kutūrai 
tarnybą Kan. Juozas Tumas - 
Vaižgantas štai ką sako: "Ir ta
pau savosios, lietuviškosios vi
suomenės tarnas; ne, dar dau
giau — jos vergas, dėl jos me
tų metais nebematąs, kaip 
skaisti saulutė šviečia ,ir džiu-- 
gina. Kur tik kas man liepe

šiandien, kaip prieš 10 metų
(Atkelta iš 2 psl.)

Kaip pranešama iš Maskvos, 
ten viešpatauja nepaprastas sa

"Kinijos laimėjimas sovietų va
dus paveikė kaip šviežias vy
nas" — praneša tūlas kores
pondentas. Paskutinės žinios iš 
Vokietijos leidžia spėti, kad so
vietai čia savo "taiką" įgyven
dins nebesidangstydami ap
gaule. Spręsdami viską jėgos 
principu, sovietai visiškai ne
vertina Vakarų. O Berlyną jie 
pasiryžę paimti bet kokia kaina. 
Vakarams kietai reagavus, ge
gužės 28 d. jie paskelbė tik sa
vo akcijos pradžia. Girdi, de
monstracijos tęsis iki pat spa
lio mėnesio.

Vakaruose esama susikon
centravimo žymių. Tačiau dar 

bus, Vakarų Europos veidąpripylė cukraus. Gen. Collins, 
dengė tokia pat netilmimnorižes iš inspekcinės kelionės 
spalva. Europiečių vėlyvaspo Europą ir Artimuosius Rytus

šaulio pajėgą — naująją Eu-timu amerikiečiai turėtų kuo

ir perdėto pasitikėjimo bangoskoncentravę savo dėmėsi. Ir 
Vašingtonas tebėra palygintimoraliai Vakarų kariuomenė 
neryžtingas. Bet vykstanti Vais-esanti nekas. Pav prieš so
tybės Departamente reformavaitę turėjo būti nutraukti Nor- 
leidžia europiečiams viltis, jogVegų kariuomenės motorizuo- 
amerikiečiai suprato savo, kaitų dalinių manevrai šiaurėje,

neklausdamas, kas jį įgaliojo 
man liepti: bet tik visuomenės 
labui*.

Akivaizdoje tokių pavyzdžių 
savaime kyla klausimas, kaip 
gi mes visi už Tėvynės ribų 
gyvenantieji gedėtume prisidė
ti prie tautos gyvybės išlaiky
mo ir laisvės atkovojimo. Kaip 
praeity Lietuvos laisvė ir jos 
didybė buvo sukurta ir išug
dyta kilniausių jos sūnų ir duk
terų herojinėm pastangom, tas 
pats kelias lieka ir šiandien: 

mo, nėra šventojo Velykų 

miršta, dėl kurių daugelis mirš
ta. Ir tos tautos nemiršta, dėl 
kurių laisvės daugelis miršta 
arba didvyriškai aukojasi. 
Tremtis mūsų nepaliuosuoja 
nuo kovos už Lietuvos reikalus, 
priešingai — dar daugiau įpa- 
rė^goja. Negalime priešu oku
pantą kovoti kartu su partiza
nais, ar dalyvauti pasyvioj re
zistencijoj tėvų žemėje, užtai 
privalome viską daryti, kad 
greičiau priartėtų išsilaisvini
mo valanda. ! Kodėl palikome 
Tėvynę? Kad ‘išsaugotume gy
vybę? Argi tie, kurie ten liko ir 
miršta kovos lauke, turi kelias 

lei prieš Tėvynė- 
brolius, nei prieš 
į. "Vis vien, ar 
avąją žemę pali-

vybių išsaugojimas dar nepa
teisins mūsų.
je kovojančiu 
istorijos teisi 
mes būtume 
kę laisva valia ar palikome ją 
priversti, faktas, lieka tas pats: 
palikome mes ją, palikome 
sunkiausiu jaįi metu, praretinom 
kovotojų eileą, padarėme Tėvy
nės kūne ža 
Tautiniai mūs 
tyje, Wuerzbi 
būsime neką 

das" (J. Girnius, 
uždaviniai trem- 
g l947, 7). Tiek 
dėl tėvų žemės

paversime ką
Išsaugoti mu 

a už jos laisvę.

&-1
ateitis tebėra prūsų rankose. 
Mes visi Lietuvos gyvybės sau
gotojai. Kol mes būsime-lietu
viai, tol Lietuva bus gyva. Kiek 
išsaugosime lietuviškumą, tiek 
bus išsaugota ir pati Lietuva. 
Štai trys labai paprasti, bet be 
galo svarbūs uždaviniai, ku
riuos iškelia gyvenamasis mo
mentas: 1. neužmirškime tėvu 
kalbos, 2. išsaugokime tautinę 
sąmonę, 3. išlaikykime tautinį 

ropą, kuri pati pajėgtų atsispir
ti sovietams, nustelbiamas so
vietų karo mašinos ir jų karo 
propagandos triukšmo.

Paskutinių dienų situacija 
Vakarų Europoje leidžia spėti, 
kad Telegrafo publicistas gali 
būti teisus. Nežiūrint kelto "gvol- 
to", komunistai nepajėgė su
tvarkyti Atlanto pakto įgyven
dinimo, lygiai kaip jie nepa
jėgė savo laiku sutrukdyti Mar- 
shallio plano. Prancūzijos ir Ita
lijos vyriausybės įrodė savo 
jėgą, parodė Stalinui, jog ne- 
visur "laikas dirba jo naudai".

Bet vistiek Vakaru karinės 
pajėgos yra daugiau negu silp
nos — karo ekspertai baimina
si dėl Vakarų valstybių karo 
aviacijos visiško silpnumo. So
vietai, esą, pasimokę II kare, 
ką reiškia sausumos kariuome-

poje, Vašingtone! Akyvaizdo- n®s priedangai lėktuvai •— ned-

juostos nuo paskendimo sveti
mybių jūroje ne tik mums suau-

Lietuva yra gyva ne tik Ne 
muno tėkmėje ar lietuviškų 
miškų ošime. Ji gyva kiekvieno
je mūsų dainoje ir padavime, 
visoje mūsų lietuviškoje kultū
roje: mūsų dailėje, mūsų lite
ratūroje, mūsų muzikoje, mūsų 
moksle, mūsų taurioje dvasioje; 
Lietuva gyva Rūpintojėlio susi
mąstyme, pasvirusių kryžių 
kalnelyje, senos motulės ašaroj.

mumyse. Lietuva mes patys. 
Todėl ir brangi ji mums kaip 
mūsų pačių siela Kur mes ne- 
klajotume, kur mes negyven
tume, mes, kaip tas legendos 
Nikolas, dirbsime savo Tėvynei 
— jos laisvei, jos didybei, jos 
kultūrai, tuo būdu artėsime prie 
šventojo laisvės ryto, Tėvų Že
mės prisikėlimo.

Ak, norėčiau raudoti iš 
džiaugsmo

Ir pajust, kad po kojom esi. 
Lietuva, žemės žodi

švenčiausias.
Lietuva, žemės laimė šviesi! 

B. Brazdionis.

Naujieji ateiviai kuriasi
Pačiame pietiniame Ontario 

provincijos kampe, kur Kana
dos žemė pusiasaliu įsikišusi 
į tarpą trijų didžiųjų ežerų, prieš 
šimtmetį buvo tik mažai nau
dojami smėlynai. Vėliau juose 
pradėjo kurtis pelningi tabako 
ūkiai. Pirmoji , mūsų emigrantų 
banga, atvykusi į šį kraštą 
prieš dvidešimt kelis metus, sa
vo laiku parodė nemažo susi
domėjimo tabako auginimo biz
niu, tad dabar Simcoe, Delhi ir 
kitų miestelių apylinkėse yra 
jau įsikūrę nemažas kiekis se
nųjų lietuvių. Naujai atvyku
sieji taip pat vis daugiau ima 
domėtis tabaku. Pereitais me
tais daug kas dirbo ir neblo- 

tabako nuėmimo. Vienas kitas 
pabandė verstis savarankiš
kiau, t.y. nuomoti ūkį iš pusės. 
Taip pat gerai uždirbo, bent 
žymiai daugiau kaip mieste. Šį
met jau visa eilė naujųjų atei
vių išeina į tabaką — vieni 
pusininkais, o kiti, sukrapštę 
kiek pinigo, net pirko ūkius iš- 
simokėjimui. Linkėtina, kad ši 
apylinkė ateityje pavirstų tik
ru'lietuvišku naujakūrynu.

. skubiausiai sustiprinti Vakarų 
Europą moraliai, ekonomiškai 
ir karine pagalba". Gi moralę 
sustiprins tik sukūrę pajėgią už
sienio politiką. Mes tegalime 
viltis, kad Achesono susigrieb
tas savo departamento reforma
vimas įsteigiant "Politikos Ge
neralinį Štabą* šią moralinę pa
galbą norinčioms už savo lais
vę kovoti tautoms tikrai sutelks 
ir išvengs klaidų, kurios išbujo
jusios kainuoja milijonus gyvy
bių ir dolerių!

Mr. Hill prašė dėmesio: "di
džiausias pavojus pasaulio tai
kai — yra grėsmė iš taip vadi
namos socializuotos valstybės, 
valstybės, kuri remtasi grynai 
ant materialistinės filosofijos ir 
jeigu ji bus bent dalinai reali
zuota, ji pavergs tautas i vieną 
komercinį ir industriediri "kon
cerną*, kuris perims jų visas 
suverenines teises ir tuo pačiu 
pasaulio turtą. Aš skelbiu šitai, 
nes mano supratimu, čia yra 
daugumai sunkiai įsivaizduoja
mas pavojus žmogaus pagrin
dinėms teisėms, laisvei tauti
niam nepriklausomumui, tauti 
nei garbei, — kada ši paiėga 
paneigs bet kokią toleranciją 
kitoms tautoms, neapribxiama 
savęs jokia egzistuojančia pa
saulio teise". Mr. Hill buvo tei 
sus — Sovietų Sąjunga tai įro
dė, kad ir paskutiniaja savo 
protesto nota. ALMUS.

Toronto skautams dveji metai
’z Toronto lietuviškojo skautų 
tunto užuomazga reikia laikyti 
1948 m. gegužės 8 d., kuomet 

nutarė kuklia parama prisidėti 
prie Vokietijoje išleidžiamos 
knygos "Skautybė berniu
kams". Pirmąjį dešimtuką suda
rė skautai vyčiai: K. Baraus
kas, S. Pranckūnas, V. Pesec-

Radzevičius, V. Ramanauskas, 
A Misiūnas, V. Plačiakis ir V.

daugiau pasireiškė K. Baraus
kas, V. Peseckas ir S. Pranckū- 
nas. Pastarajam suėjus į kon
taktą su kanadiečių sk. vado 
vybe Toronte, buvo gautas ne
tik malonus pritarimas, bet pa- 

sušaukta pirmoji sueiga, kurio
je, apipavidalinus veikimo gai
res, pasisakyta už glaudesnį 
susiartinimą su vietiniais skau
tais. Apie sekančią sueigą bu
vo pranešta Toronto sk. Vyr. 
būstinei ir iš ten atvyko pirmie
ji svečiai, B. Kemp ir T. Fors
ter. Šios pirmos sueigos metu 
kanadiečiai skautai organiza
ciniam tvarkymuisi pažadėjo 
visokeriopą paramą. Susižino-, 
jimui su skautų vadovybe pa
sisakyta už ryšininko reikalin
gumą iš kanadiečių pusės.

Netrukus buvo pranešta, kad

Harington. Mr. Harington pasi
rodė simpatiškas, vidutinio am
žiaus kanadietis, kuris mūsų be
sikuriantiems vyčiams nemažai 
pagelbėjo, nors dėl jaunos šei
mos /ir labai ribotą laiką turė
damas.

Pirmajam susipažinimui su 
kanadiečiais, naujasis ryšinin
kas pakvietė į jų sueigą. Oia 
mūsų vyčiai buvo maloniai su
tikti ir oficialiai pristatyti. Po 
oficialiosios dalies, kiek pažai
dus ir pažiūrėjus filmos iš skau
tiško gyvenimo, kuklių vaišių 
metu buvo jaučiamas broliškas

Vasaros pramogos skautų 
veiklą kuriam laikui apmigdė. 
Rudenėjant, Torontan užklydęs 
sk. vytis, vyr. skltn. J. Matu
laitis, sužinojęs, kad čia jau pa
daryta nebloga pradžia, ėmėsi 
iniciatyvos vėl padaryti ener
gingą vienetą. Besibaigiant va
sarai kiekvieno skauto sąmonė
je bujojęs jungtinio vieneto bū
tinumas visus išjudino ir būre
lis pasivadinęs Lituanica, o va
du išsirinkęs naująjį organiza
torių, vėl atsistojo ant kojų. Bu
vo vėl susinešta su ryšininku 
Mr. Harington ir Toronto sk. va
dovybe.

Skautiškame lauže Don slė
nyje (Toronto priemiestyje), 
matome dalyvaujančius kana
diečius skautus ir aktyviai pa
sireiškiančius vakaro progra
moje. Jie kviečiasi į savo laužą 
ir taip pamažu mezgasi drau
giški ryšiai.

Dienoms visai sutrumpėjus ir 
šaltajai žiemai skečiant savo 
sparnus, vyčiai nutaria kas sek
madienis, po pamaldų daryti 
sueigas ir jų metu skaityti refe
ratus, bei nagrinėti skautiškąją 
ideologiją.

Toronto skautų šeimoje Litu- 
anicos būrelis įregistruojamas 
226 Nr. ir visi vyčiai gauna liu
dijimus. Ruošiami minėjimai, 
pramogos, bei talkininkavimu 
prisidedama prie visuomeninių 
organizacijų parengimų.

Skautai įgauna vis didesnį 
pasitikėjimą, ir rašytojas P. Ba
bickas kviečiasi vyčius išleis
ti jo 4 veiksmų dramą "Gintaro 
žemės pasaka*. Visiems bend
radarbiaujant, su malonia ir 
materialia Toronto sk. vadovy
bės parama, pasirodo rotatori
nis veikalo leidinys.

Artėjant Naujiems Metams, 
Toronte pasirodo Skautų Tauti
nio 'Komiteto Kanadoje pirmi
ninkas, sktn. V. Šarūnas ir tuo 
pat įneša nemaža optimizmo

Jūros skautai sujunda ir at
siskyrę nuo vyčių, sudaro ats
kirą Kauno Kun. Vaidoto lai-

valt Vaškelis. Atėjus vasarai, 
mariokai nusiperka nemažą 
motorinę vatų ir savaitgaliais, 
bei laisvalaikiais skraido po 
plačiuosius Ontario vandenis.

Pavasarėjant iš Picle Ctow 
atvyko keletas organizuo
tų vyčių, su energingu vadu 
vyr. skltn. L. Kalinausku, kurie 
dar tenai būdami savo būrelį 
pakrikštijo Dariaus - Girėno var
du. Atvykus Torontan, pasiro
do, kad skautiškame veikime 
jų vienetas bus rimtas varžovas. 
Lituanicai.

Skltn. Goceitui pavedus su
organizuoti jaun. skautus, ne
trukus pasirodo stropi skautu-

įskaitant ir mergaites, ku
rioms vadovauja psktn. R. Ja- 
siūnetitė ir psktn. S. Šileikytė, 
1949 metų vacarą Torontas jau 
turi nemažą skaičių skautų, ku
riems apjungti sudaromas tun
tas. Tuntininko pareigoms ski
riamas tik ką atvykęs psktn. H. 
Stepaitis.

Laikas bėga, vienetas stiprė
ja. Įsijungus nors ir ne Toron- 

čiui, pasirodo skautų mėnesi
nis laikraštukas "Skautas". Iki 
metų pabaigos išeina keturi nu
meriai, o po Naujų Metų iš
virsta į puošnų, antru kartu at
gaivintą "Skautų Aldą".

Iš pirmojo dešimtuko dauge
lis vyčių sukuria lietuviškas 
šeimas ir iš aktyvaus skautiš
ko gyvenimo pasitraukia.

Minint Tautos šventę, rugsė
jo 8 d. apylink. vadas T. Kemp 
įteikė lietuviams Vyr. Skautų 
Vadovybės Kanadoje pripažini
mo dokumentą, kuriame lietu
viai skaitomi lygiateisiais skau
tijos nariais.

Jau rudeniop organizuojasi 
trečiasis. Geležinio Vilko, -sk.

neužilgo organizuojasi 
sis sk. vyčių, Perkūno būrelis. 
Jam vadovauja vyr. skltn. F. 
Mockus.

J. Matulaitis už nuopelnus 
gavęs žalią paskautininko ka
klaraištį, pasitraukia netik iš Li- 
tuanicos būrelio vado pareigų, 
bet ir iš aktyvaus skautiško 
gyvenimo.

Sekmadieniais, kanadiečiai 
skautai apsiima mokinti lietu
vius anglų kalbos.

Lapkričio mėn. 12 d. Toronte 
lankėsi lietuviškos skautijos 
įkūrėjas, vyr. sktn. P. Jurgėla.

būreliai sudaro draugovę ii 
draugininku išsirenka vyr. skltn 
A. Draugelį.

Per šventes Toronto skautai 
lanko ligoninėse sergančiuosius 
ir aktyviai prisideda prie rūbų 
ir pinigų rinkimo vajaus Vo
kietijoje likusiems šelpti.

Ateinančią vasarą sk. vy
čių draugovė ruošiasi vienos 
savaitės stovyklai.

Taip, trumpai perbėgus, at
rodo Toronto lietuviškos skau
tijos dviejų metų istorija Per tą 
laiką įvairūs minėjimai, kana
diečių kvietimai į pasitarimus, 
konferencijas, sueigas visuo- - 
met sudarydavo gražių progą . 
lietuviams pabendrauti su ma- . 
taniais krašto šeimininkais. Di- - 

pirmoji skautų vyčių žiemos . 
stovykla, Toronto skautų meti- - 

jančius svečius lietuvius.
Vertinant Toronto skautų, 

veiklą, norėtųsi užbaigti mūsų 
įkūrėjo Vyr. Sktn. P. Jurgėlos 

vydamasis loronte. lorontas 

me taip gražiai ir gausiai susi- 

eiles*.



Ii lietuviškojo pasaulio
elektros jėgainės biure, 'Tėvų 
Kely" rašo straipsnius, infor
muodamas lietuvius apie darbo

Venecueloje lietuvių yra ne-

— Vincas Mažeika dirba

yra Vaiencija — 350, Caracas

.Dvasinius lietuvių katalikų rei
kalus čia aptarnauja salezietis

lietuvių kapeliono pareigas. lis 
gyvena Caracas, kur eina sa
leziečių administratoriaus pa

-aplanko visas minėtas stambią
sias lietuvių kolonijas, kur suor
ganizuoja pamaldas. Jis taip 
3xxt pradėjo leisti aiškiai katali-

žurncdo formato, gausiai iliust-

ziečių įstaigoje ir kartu eina 
"Tėvų Kelio" administratoriaus 
pareigas.

— Liet kariuomenės buv. 
majoras V. Kuzavinis dirba kaip 
topografas.

— Muzikas Dapšys groja Ve- 
necuelos simfoniniame orkest
re.

—• Inž. Venckus dirba kaip 
inžin. chemikas vienoje ame
rikiečių bendrovėje Maracay. 
Nuomoja gražią vilą.

— Muzikas A. Gineika per 
Carabobo radio jau daug kartų 
koncertavo su akordeonų.

— A. Ausmanas dėsto kūno 
kultūrą keliose Acarigna mo
kyklose.

žtdfcds. Pirmasis Nr. išėjo 1949
rotorius vieno turtuolio įmonių

jpsL, o nuo velykinio Nr. eina

gas Kukanauza, kurio raštų ja-
—' Caracas© Saleziečių kole
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1949m. "Tėvų Kelias" buvo ne
periodinis, o nuo 1950 m. sau*

klasėje mokosf'Br. Stapulionis. 
Seserų mokykloje mokosi dvi 
sesutės . Nelscdtės ir Malskytė 
bei R. Stankutė. Uuniversitete 
medicinos lak.,studijuoja Irena 
Staskevičienė •- Balčiūnaitė.

— Prie Saleziečių instituto 
Caracas©, kuriame jau pernai 
mokėsi 6 lietuviai, įsteigtas Be

Laikraštis daro gero įspūdžio, 
bet, žinoma, negausu jame ben
dradarbių, nes kolonija nedide-

įsikurimo sunkumais, neprasto
mis tropikinio klimato sąlygo
mis, tad tenka šauktis pagal- 
bos iš kitur. Dėlto jame matyti

skyrius, kuris duoda pilną iš
laikymą. Kandidatais priima ir 
ne Venecueloje gyvenančius, 
bet atvykti reikia savo lėšomis. 
Saleziečiai tik tarpininkauja dėl 
įvažiavimo.

necuelon atvykęs 1948 m., yra 
Araguos valstijos viešųjų dar-

pert stebėtis, kaip leidėjai suor
dėjėjas. Gyvena Maracay ir

Reportažas iš Pabaltijo
"TŽ“ balandžio 13 d. Nr. 15 

(16) mes jau spausdinome at
pasakojimą dalies žurnalisto 
Edmundo Stevens reportažo, iš
spausdinto Romos dienraščio 
“III Messagero". Čia spausdina
me dar keletą tolimesnių ištrau-

Ta proga paaiškintina ir kas 
toks yra pats autorius.

E Stevens į Rusiją pateko 
veriamas smalsumo ir tam tik
rų simpatijų, kaip "Christians 
Science Monitor" koresponden
tas. Ten jis išgyveno per 10 me
tų. Išmoko rusiškai, vedė ru
saitę ir pažino gyvenimą iš visų 
pusių. Jis yra išleidęs knygą 
"Russia is no Riddlė". Jo repor
tažas "III Messagero" yra ga
na šaltas, tačiau perskaičius 
gaunasi siautėjančios partijos ir 
NKVD šiurpus vaizdas.

Pabaltijy jis lankėsi 1948 m. 
pabaigoje.

— o— ■ ■

Papasakojęs savo liūdną įs
pūdį apie Rygą kaip sulaužytos 
dvasios miestą, kuriame nepa
matysi nei vieno gražiau ap- 
sirėdžiusio žmogaus, Stevens 
tęsia:

Be pėdsakų dingus linksma, 
gražiai apsitaisiusi minia, din
gę vaišingi restoranai ir kavi
nės Eel gražiosios parduotuvės.

gatvių sankryžoj buvo gėlių 
krautuvė. Dabar visa tai, kas 
Rygą darė Baltijos valstybių 
metropoliu, šiaurės Paryžium, 
kaip rygiečiai mėgo sakyti, — 
visa tai dabar sunaikinta. Per 
tris Rygoje buvojimo dienas kai 
tik mano žmona išeidavo gat 
vėn, praeiviai nustebę net atsi- 
grįždami žiūrėjo į jos drabu
žius, nors Maskvoj, kur pasie
kia vakarų mados, tatai nesu- 
kęldavo niekeno susidomėjimo.

į, sį z.',:~

chozą arba liktis buože. Ką 
reiškia liktis Ipuože, aiškiai pa
sakė estų kompartijos sekre
torius Karotamma partijos kon
grese, išvakarėse kolektyviza
cijos Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje:

— Viena iš pagrindinių sąly
gų kurti kolchozams yra be pa
sigailėjimo ir be atvangos kova 
su buožėmis, iki galutinio jų 
sunaikinimo. Juo mūsų kova su 
nacionalistais, su kontrrevoliu- 
cijonieriais, su buožėmis bus 
griežtesnė ir žiauresnė, juo 
greitesnis bus mūsų laimėji
mas kuriant kolchozus.

Žinant, kad pagal rusišką 
mastą visi Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ūkininkai praktiškai 
yra buožės, Karotammos pa
reiškimas teikia pakankamo 
pagrindo ūkininkams apsispręs
ti už savanorišką ėjimą į kol 
chozus.
Buožes likviduoja daugiausia 

mokesčiai. Tas pats būdas, ku
ris sėkmingai buvo panaudotas 
privatinei prekybai likviduoti. 
Apdėti mokesčiais — kitais žo
džiais, sunaikinti, šia prasme 
daug pasako prieš pusantrų 
metų išleistas pajamų mokesčio 
įstatymas 
įstatymai išl 
Lietuvoje). Jsl 
kad kolchozo 
ka tik pusę mokestinės sumos 
Tuo tarpu buožėms taikomi spe
cialūs tarifai. Buožė moka gy
vulių mokesči

liau naudojosi samdomu dar
bu, išskyrus tuos atsitikimus, kai 
pjūties metu buvo samdomas 
vienas padienis darbininkas ar-

k mirus

(to pat turinio 
ir Latvijoje bei 

nustato, 
ntojai mo-

darbinga; toliau visi tie kaimie
čiai, kurie turėjo pajamų savo 
ūkio mašinomis uždarbiauda 
mi ir visi, kurie "išnaudojo" kitų 
darbą už ganiavą, sėklą, pasė
lius ar ūkio padargų naudoji
mą; pagaliau tie, kurie turėjo 
pajamų iš malūnų, lentpiūvių, 
karšyklų arba įsigydavo ką, 
kad parduodami uždirbtų.

Buožių sąrašus sudaro kerimo 
taryba ir tvirtina apskrities ta
ryba, kuri savo patvirtintą są
rašą perteikia mokesčių įstaigai 
mokesčiams nustatyti. Įtraukta
sis į buožių sąrašą gali skustis 
apskrities tarybai, kuri skundą 
turi išspręsti per 2 savaites. Ne
patenkintas apskrities tarybos 
sprendimu buožė gali dar ape
liuoti į respublikos ministrų tą- 
rybą, kurios sprendimas galuti- 
nis.

Ieškant mokesčius prievarta 
iš turto buožėm netaikomi nuo
statai dėl vadinamo neliečiamo 
turto (pageri įstatymus turtą už 
skolą likviduojant yra neliečįa- 
mi tam tikri asmens daiktai). 
Buožės nuosavybė konfiskuo-

VUntaus valdovcd

Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto pirm, yra P. Karec- 
kas, o jo pavaduotojas rusas. 
Faktinasis sostinės valdytojas 
yra partijos sekretorius Čistia 
kov. Miesto įgulos viršininku 
yra gen. majoras A Olev, o vi
sos Lietuvos kariniu komisaru 
yra Al. Smimov. Vad. lietuviš
kųjų dalinių vadas V. Motie
ka, bet jo štabo visi aukštesnie
ji karininkai yra rusai. Dali
niuose daugiausia karininkų 
taip pat rusai, o kariai maišyti.

Oficiali kalba

Oficialiai Tarybinės Lietuvos 
kalba laikoma lietuvių kalba. 
Ibet kadangi visose įstaigose 
pilna rusų, kurie lietuviškai ne
moka, tai daugumoje jų kalba
ma rusiškai. Rusiškai kalbama 
taip jpat daugumoje suvažia
vimų ir posėdžiuose. Komparti
jos posėdžiuose visada kalba
ma rusiškai, nes ten viską vai 
do faktinieji Lietuvos valdovai, 
sekretoriai, Trofimov ir Ozars- 
ki, nors generalinis sekretorius

T. Lietuvos atstovai |

juos visus apygardomis: Zara
sų — Aleksandras Trofimov, 
gim. 1903 m., gyv. Vilniuj, Lie
tuvos kompartijos CK sekreto
rius; Panevėžio — Eduardas
Ozarskis, g. 1908 m.,gyv. Vil-

šų, nes prenumeratų tikrai ne
pakanka, nors "Tėvų Kelias", 
beabejo skaitomas ir kituose 
kraštuose, ypač kaimyninėje 
Kolumbijoje, kur laikraščio dar, 

* ‘berods, nėra ir kituose
Amerikos kraštuose.

pietų

Venecuelon atvykęs 1948 m. 
antroje pusėje, dirba Maracayo

statų.
— Leonas Šulcas, garo kati

lų specialistas, dirba sav_p sri
tyje Maracaibo, o jo šeima gy
vena Valencijoje. Dvi dukros 
mokosi gail. seserų mokykloje, 
o sūnus Antanas lanko liciejų.

— Gydytojai VL Gutauskas 
ir Jonas Hermanavičius dirba 
valdžios skirtose etatinėse vie
tose Estado Lara, pirmasis Bar- 
bacoas, o antrasis Guarico 
miestelyje.

Per his dien'až*'nemacicni nė ••
vieno geriau apsitaisiusio vyro, 
nei moters. Po nevykusių ban
dymų susirasti padoresnį res
toraną, reikėjo tenkintis "Intu- 
risto" virtuve.

Iš vietos gyventojų patyriau 
dalį paskutinės miesto istorijos. 
Kai 1940 m. rusai okupavo Bal
tijos valstybes, jos buvo palik
tos tartum pusiau kapitalistinės 
oazės sovietinėje sistemoje. Ne
galutinai buvo susovietinta pra 
monė. Smulkūs pirkliai ir smul
kūs ūkininkai visai nebuvo pa-

į (už karvę 1300

bičių ąvilį 20 
už avis, 
nereikia. Kc 
mokesčių 2. m 
kurios buvo 
metus, jei 
sausinti, k 
zo

.). Kolchozuose
• kiaules mokėti 

laisvas nuo 
S už tas žemes.

bamos, ir 3 
rreikalinga nu- 
išrauti. Kolcho-

lio.
Sovietiniai žemės mokesčiai 

-ir jų ieškojimo tvarka įgalina 
suprasti, kodėl ūkininkai tų 
kraštų, kuriuose žemės nuosa
vybė buvo tradicinė ir paveldi
ma nuo amžių,;taip veikiai nu
ėjo į kolchozus ir kolektyvizaci 
ja buvo įvykdyta anksčiau .nei 
plane buvo numatyta. Vaizdo 
pilnumui reikia žinoti, kad be 
minėtų mokesčių ūkininkai turi 
valstybei pilti pyliavas. Ir py
liavų nuostatai buožėm yra ne-

"TŽ" Nr. 12 (13), kovo 23 d., 
mūsų paskelbtame sąraše pra
leistas vienas atstovas Aukš
čiausios Tarybos, būtent Aly
taus apygardos "atstovas" M. 
Šumauskas, planavimo komisi
jos pirmininkas.

Reikia dar pastebėti, kad be
veik visose apygardose pirmuo
ju kandidatu buvo Stalinas, o 
kai kuriose dar bent keli _ kiti 
"dievaičiai". Taip Alytaus apy
gardos "kandidatai" — Stalinas 
ir Šumauskas; Vilniaus — Sta 
linas, Molotovas, Malenkovas 
ir Sniečkus; Kauno — Stalinas, 
Vorošilovas ir Gedvilas; Panė-

-r^fvėžio di Stalinas ir Raguotis;
Šiaulių — Stalinas ir Čiulada.

Tie patys "dievaičiai" buvo 
kandidatais ir daugelyje kitų 
respublikų apygardų. Bet tai, 
žinoma, tik dėl dekoracijos. IŠ 
kokios apygardos jie bus "iš
rinkti" iš anksto žinoma.

Iš Lietuvos "deputatų" į Tau
tybių Tarybą Nr. 12 (13) sumi-

sekretorius. Trakų — Danielius 
Šupikov, g. 1906 m., komparti
jos CK sekretorius, Vilniaus — 
Vasilijus Pisariov, g. 1899 m., 
Lietuvos ministrų tarybos oir- 
mininko pavaduotojas. Rokiškio 
— Kazys Preikšas, g. 1903 m., 
kompartijos CK sekretorius. 
Kėdainių — Jonas Bulovas, g. 
1903 m., Dotnuvos selekcinės 
stoties direktorius, kuris "būsi 
miems agronomams skiepija 
priešakinį tarybinį mokslą" 
("Tiesa"). Švenčionių — Petras 
Kapralov, g. 1906 m., Lietuvos 
TSR valstybės saugumo minis
tras. Ukmergės — Jonas Jurkū
nas, g. 1883 m., Veprių septyn
metės mokyklos direktorius, ne
partinis. Kauno — Jonas Žibur
iais, g. 1901 m., kolchozinin- 
kas, Petras Vaičiūnas ir Berija, 
Sovietų Sąjungos saugumo mi
nistras. Vilniaus — Pertas Ka- 
reckas, "žmogus visiškai atsida
vęs Lenino - Stalino partijos rei
kalui" ("Tiesa"), ir artistas Juo
zas Siparis. Mažeikių — J. Ma
tulis, mokslų akademijos prezi
dentas, kandidatas į partiją, ku
riam garbinamąjį straipsnį "Tie
soje" (2.28.) .pasirašė K. Bieliu- 
kas, V. Lašas ir A. Purenąs. Ma
rijampolės — Jonas Apolskis, 
Alytaus — A. Venclova, Rasei
nių — Stasys Volskis, g. 1903

Liaudis, žemės ūkio ministras. 
Klaipėdos — Mikojanas.

Kaip tie "deputatai" susta
tyti į kandidatus? Sušaukiamas 
mitingas, kurį atidaro vykdo
mojo komiteto atstovas ar ki
tas pareigūnas. Iš anksto nu- 
srtcEtyti kompartijos kalbėtojai

čiu nėrines
jamų —10%, iki 20.000 rb. me
tinių pajamų —15%, didesnėm 
pajamom — 50%. Buožės dar 
turi mokėti antmokesčius: iki 
15.000 rb? metinių pająmų —- 
20%, nuo 15.000 rb. ir da igiau 
metinių pajamų — 30%. Buože 
įstatymas laiko kiekvieną, kuris 
vokiečių okupacijos metu ar vė-

Pasaulis turi žinoti, kad Balti
jos kraštų ūkininkuos nubuoži- 
nimas yra tik dalis sovietinio 
plano savom pozicijom stiprinti. 
Baltijos ūkininkų nubuožinamas 
davė puikios medžiagos dar 
platesnio masto šios rūšies ak
cijai satelitinių valstybių kai
mui sukolchozinti.

Rinkimai T. Lietuvoje
* X

Dėl pianisto V. Bacevičiaus Muzikos 
klubo koncerto

tingo priėmimo, tepasitenkino 
"sukritikavimu" to artisto ryšy 
su jo atlikimu Banaičio sonatos 
antroj koncerto daly.

Jis rašo, kad pianistė Aldona 
Kepalaitė ir violončelistas Livio 
Mannucci pusėtinai išvežė Ba
naičio sonatą.

Aš protestuoju prieš tokį įžei
dimą šio pasaulinio maštabo 
artisto. Jeigu jaunoji pianistė 
Kepalaitė tą sonatą "pusėtinai 
išvežė", tai Livio Mannucci at-, 
liko ją kuopuikiausiai tiesiog 
ideališkai.

Aš kaipo piano virtuozas ne
ieškau jokių pagyrimų, nes jų 
turiu pakankamai Amerikos 
spaudoje, su New York Times 
priešaky, bet ir manęs atžvilgiu 
korespondentas buvo tenden
cingas, paminėdamas tiktai, 
kad aš skambinau, bet visai 
nutylėdamas publikos sukeltas 
man ovacijas.

Aš laikau savo pareiga vie- 
ęaiL, atsiprašyti Livio Mannu
cci už jūsų "korespondento įžei-

■pianistas Vyt Bacevičius dėl 
unūsų korespondento įspūdžių 
30 muzikinio klubo kovo 30 d.

15 (16), prisiuntė pastabų. 
Mums atrodo, kad čia tik ne- 
susipratimas. Mūsų korespon- 
-dentas, visada reikšdamas dk 
dėlės pagarbos muzikos talen
tams, rašydamas ne muzikines 
■recenzijas, bet reportažus iš 
New Yorko gyvenimo, kur reiš- 
Ictasl lietuviai, vargu ar turi 
■jjriervolės atžymėti visus, kad ir 
•vertingus momentus. Red.

■"Korespondentas- paduoda
mas smulkiai programą daly-

dk> didelę programą (6 nume
rius) Britų violončelisto Livio 

' Mannucci, kuris yra laikomas

Nelietų pasauly. Mannucci da
lyvauja kaip solistas su New 
Yorko ir Londono Filharmcni

Carnegie Hali ir viso pasaulio

Amerikos spauda su New York 
Times priešaky, vadina Jį vienu

•neminėdamas jo dalyvavimo 
■pirmoj mūsų koncerto daly ir 
publikos nepaprastai entuzias-

viene atlikto numerio susilaukė 
karštų ir nebaigiamų aplodis
mentų mūsų distinguotos ame
rikoniškos publikos.

Su pagarba, Jūsų
Vytautas Bacevičius".

skubėjo ūkio santvarką galuti
nai, keisti. Dar 1946 m. Rygoj 
buvo nemaža privatinių preky
bininkų. 1946 m. gale mokes
čiai privatinei prekybai buvo 
pakelti 400%, iš 2.000 rublių iki 
8.000. Vis dėlto prekybininkai 
dar laikėsi. 1947 m. gale mokes
čiai vėl pakelti 400%. Tuo melu 
įvyksta pinigų reforma. Už 10 
senų rublių išmokėtas 1 nauja
sis. Mokesčiai turėjo būti mo
kami naujais rubliais bet senų 
rublių nustatyta suma. Tatai 
privatinę Rygos prekybą galu
tinai pribaigė. Greta mokesti
nės sistemos buvo paleista ir 
politinė mašina. Buvo paskelbia 
kova spekuliacijai, pradėti areš
tai ir deportacijos. Rygos gy
ventojai smarkiai sumažėjo.

Paryžiaus dvisavaitinis eko
nomijos ir finansų žurnalas 
"Revue Parlamentaire" balan
džio 1-sios numerį beveik išti
sai skiria žinioms apie Lietu
vą. Pradžioje talpina straipsnį 
užvardintą "Viena kita Sovietų 
Sąjungos rinkimų charakteris
tika". Jame smulkmeniškai ap
rašomi dveji sovietiniai rinki
mai Lietuvoje.

Pirmiausiai aprašomi 1943 
metų sausio 18-tosios rinkimai į 
vietinį sovietą. Priešrinkiminės 
propagandos metu, buvo labai 
stipriai kritikuojama "neteisin
gi" rinkimai vakarų kraštuose 
ir ligi užspringimo giriama so
vietinių rinkimų "laisvė". Kan
didatai buvo paimti iš komunis
tų partijos narių. Iš 100 — tris
dešimts buvo rusai. Norint pa
demonstruoti laisvę, į renkamų-

kandidatai. Rinkimų dieną kai
mai atrodė išmirę. Balsąvimo 
vietovės tuščios. Nesirodant 
balsuotojams, buvo išsiuntinėti 
į kiekvienus namus kareiviai su 
urnomis. Bet ir čia nesisekė. 
Gyventojų nebuvo. Jie arba bu
vo gerai pasislėpę namuose, 
arba išėję į mišką. Sutiktieji ke 
lyje atsikalbinėjo sakydami, 
kad jiems yra gera dabartinė 
valdžia ir naujos rinkti nenori.

Rygos centre iki šiol tebestovi 
gražus aukštas Latvijos nepri
klausomybės paminklas, arba 
kaip dabar vietos gyventoja1 
sako: "Latvijos nepriklausomy
bės prisiminimas". Aplink pa
minklą sudėta šimtai puokščių 
latvių atneštų gėlių. Paminkle 
įrašas: Žemė ir Laisvė.

Netekę laisvės, Latvijos ūki
ninkai dabar netenka ir savo 
žemės. Visose Baltijos valstybė
se ūkio kolektyvizacija vykdo
ma Iki 100%. Partijos propa
ganda skelbia, kad tai vyksta 
savanoriškai. Praktiškai ūkinin
kas gali laisvai pasirinkti kal

tikras skaičius ne komunistų 
pavardžių. Jų net nebuvo atsi
klausta. Pagal nuostatus, 53 die
nas prieš rinkimus reikia gauti 
kandidato raštišką sutikimą. Už 
tai pramatytieji kandidatai ne- 
komunistai buvo priversti per 
tuos du mėnesius slapstytis. Kai 
kurie iš jų pasirūpino iš parti
zanų grasinančius laiškus, kad 
galėtų atsiimti savo kandida
tūrą. Besiartinant rinkimų die-

čiojo po kaimus, lankėsi kiek
vienuose namuose ir baugino 
žmones, sakydami, kad visi ne-

balsavusieji būsią deportuoti. 
Miesteliuose buvo daromi mi
tingai į kuriuos klausytojai bū
davo raudonosios armijos su
varomi prievarta. Tuose mitin
guose be jokio prieštaravimo 
būdavo priimami partijos siūlo
mi kandidatai. Spauda skelbė 
apie krašte vyraujantį nepa
prastą entuziazmą. Prieš pat rin
kimus vyriausybės nariai taip 
pat pradėjo asmenišką rinkimų
kampaniją. J. Paleckis buvo įra- Rinkimai buvo pratęsti dar ke- 
šytas kandidatu Leipalingio 
apylinkėje. Jis čia atvažiavo ly
dimas trijų sunkvežimių gink
luotų kareivių. Nežiūrint stiprios 
sargybos, naktį, prieš rinkimus 
miestelio namų sienos buvo ap- 
lipintos prieškomunistiniais -at
sišaukimais. Rinkimų laikotar-, 
piui "broliškosios" respublikos 
"paskolino" Lietuvai savo rau
donarmiečių. Pav., Alytaus ap- 
skritin jų buvo atsiųsta 1770. 
Grupelėmis, ligi 30 žmonių, jie 
buvo išdėstyti kaimuose.

Ypač atydžiai buvo saugoja
mi pamiškių kaimai. Nežiūrint 
tokio stropaus pasiruošimo, są
myšis pradėjo darytis dar prieš 
rinkimus. Aktyvistai nepajėgė 
sugaudyti kandidatų,. kad iš
gautų jų parašus. Pradėjo skirti 
Įeitus. Paskutiniuoju momentu 
vykdomieji valsčių komitetai

maišė, kad net patys partijos 
vadai nežinojo koki yra iš tikro

lėtai dienų, bet rezultatų beveik 
jokių. Neliko nieko kito, kaip 
patiems partiečiams sumęsti i 
urnas atatinkamą balsų skai
čių. Oficialiai buvo paskelbta, 
kad balsavo 90-100%. Partiza
nų sudarytoji statistika visai 
skirtinga. Pav., Alytaus aps
krityje iš 30.500 įrašytų rinkėjų 
balsavo 3.400, iš kurių 1.700 
raudonosios armijos kareivių.

Antroje straipsnio dalyje 
smulkmeniškai atvaizduojami 
rinkimai teisėjų ir patarėjų į 
Liaudies Teisingumo Rūmus, 
įvykę 1949 m. vasario 9 ir 16 
d. lie praėjo kaip ir tikką ap
rašytieji 1948 m. sausio 18-tos 
rinkimai. Kadangi 1949 vasario 
mėn. Lietuvos komunistai ne
gavo karinės paramos iš "bro 
liškųjų" respublikų, tai rinki
mai buvo pravesti ne vienu 
kartu visame krašte, bet Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje vasa
rio 9, o kitose vietose vasario 
16 d. Savaitės tarpas buvo ©a-

nuopelnus. Visi paploja. Kiti 
dar žodžiu pritaria. Tokiu bū
du atsiranda "nutarimas". Pav., 
Vilniuje, kur kandidatais buvo 
išstatyti Stalinas, Molotovas, 
Malenkovas, Sniečkus, Karec- 
kas ir Siparis, pirmasis kalbė
tojas buvo garvežių depo maši
nistas Nečajev, toliau Plešev, 
Karpov, Vilčinskaja, Brazdžiū
nas, Čepulytė ir kt. Kaime, kur 
buvo pastatytas Berija ir Vai
čiūnas, kalbėjo tarp kitų ir pref. 
Mažylis. Klaipėdoje mitingą 
atidarė Gerasimov, kalbėjo 
Kolesnenkova, Kravčenko, Ga- 
linskienė, Mikolajūnas ir So
kolov.

Šitokiu būdu sudaromi tie 25, 
kurie turi lietuvybei, lietuvių 
tautai atstovauti "tautybių^ ta
ryboje". Pavardės rodo kas yra 
tie naujieji "lietuviai", kurie or
ganizuoja "rinkimus" ir kurie 
"atstovauja" lietuviams. Berija 
ir Petras Vaičiūnasl Milijonų 
žudikas, kuris deportuoja iš Lie
tuvos šimtus tūkstančių, kurio 
žinioje visos mirties ir naikini
mo stovyklos, ir — saulės, žmo
niškumo poetas sustatyti gretai 
Koks pasityčiojimas iš vargšo 
Vaičiūno, iš žmoniškumo, iš de
mokratijos.

liktas perkelti raudonarmie
čiams į reikiamas vietoves.

dovavo Tiesos" redaktorius

tenio slapyvarde. Retai kuris iš 
renkamųjų kandidatų buvo

mokslais. Patys rinkimai-vyko 
labai ramiai. Gyventojai, vietoj 
eiti balsuoti, išsislapstė, kur kas 
išmanė. - "Aktyvistai", tiesa, 
važinėjo su urnomis po kaimus, 
bet, daugumoje patiems teko į 
jas sumesti balsų korteles. Vie
nur kitur sutiktus žmones mėgi
no-prievarta priversti balsuoti, 
o atsisakantiems grasino išve
žimu į Rusiją. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad balsavo 99%.
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NE SAPNAS

Kai žingsniai tyla poliai kelią, 
O šlama aidas praeities dienų. 
Aš vis pro tą pušyną žalią, 
Pro tėviškės pirkias einu.

Kai saulė leidžias, kai užgęsta 
los paskutiniai spinduliai, 
Mano širdy vėl gimsta bręsta 
Tie pat, klajūno klaidžioti, keliai.

DANGUS i/ PRAGARAS
Viduriniais amžiais buvo ži

noma poeto Prudenciaus legen
da, kad pasmerktieji, turį drau
gų ir pažįstamų danguje, galėjo 
keliauti į dangų ir pasikalbėti 
su senaisiais bičiuliais.

Rašytojas C. S. Lewis, kuris 
mėgsta gilintis į žmogiškosios 
sielos gelmes, parašė originalią 
ir nepaprastai įdomią knygą — 
"Didysis išsiskyrimas", kur vi-

guje ir džiaugiasi šalia savo 
užmušėjo.

Parisiejus skundžiasi savo 
neteisingu likimu Kai žmogžu
dys užsimena, kad nereikia gal
voti apie praeities įvykius, šis 
jį paklausia, ar jis nesigėdinąs.

— Apie save visai negalvo
ju, — atsako jis, — nes savęs 
atsižadėjau, kai tik nusikaltau. 
Kaltė mane staiga pakeitė ...

juo į aukštumas, kur laukianti 
jo laimė, tačiau parisiejus ne
nori nei gailestingumo, nei iš
maldos, tiktai reikalauja atly
ginimo už geruosius darbus.

Tada Lenas vistiek meldžia 
jį prašyti gailestingumo, nes 
danguje nieko neperkama, o 
viskas gaunama iš malonės. Ta
čiau parisiejus reikalauja tiktai 
teisingumo ir nenori eiti su 
žmogžudžiu į aukštumas.

Neverta atgal dairytis

Kai miršta naktys, dar aušros nematę. 
Kai kliedi vėjas svetimuos kraštuos, 
Matau nudegusiais sparnais plaštakę, 
Girdžiu žodžius, kurių jau niekas nekartos.

•
Kai gimsta rytas žemės svetimos kertelėj, 
Kai nėra vyturio ir nekrenta rasa...

Matau, ten pro beržyną žalią, .
Vėl vargą neša, vėl skuba Ji basa...

sai nauju ir neįprastu būdu 
vaizduoja dangų ir pagarą.
Nesuderinamos priešingybės

C. S. Lewis minėtoje knygoje 
aprašo, kaip susitinka dangaus 
ir "pragaro gyventojai ir jokiu 
būdu negali susikalbėti.

Pasmerktieji turi laisvę rink
tis; išganytieji — nepaprastai 
nusižeminę. Šalia to pirmieji

Kai nenorima gailestingumo
Parisiejus toliau tvirtina, kad 

ėjęs tiesiu keliu visą gyvenimą 
ir visuomet daręs tai, kas ge
riausia: kiekvienam davęs kas 
jam priklauso; niekuomet nerei
kalavęs, kas jam nepriklauso; 
mokėjęs už tai, ką gavęs ir są
žiningai vykdęs savo pareigas.

— Dabar neverta apie tai

Lenas, matydamas parisie- 
jaus užsispyrimą, sako:

— Tokiu būdu nieko nepa
sieksi, nes klaidingai save ver
tini ir kelyje į dangų badys ta
ve žolė. Pagaliau labai klysti 
galvodamas apie save, nes vi
sai nebuvai padorus žmogus ir 
nedarei to, kas geriausia. Nie
kas iš mūsų negali to apie sa
ve tvirtinti. Bet čia visa tai jau

Matau. *Ir tu matai, o, mielas broli, 
Pavasarį. Pavasarį — kaip tūkstantis naktų. 
Matau, ir aš, ir tu — keliaujame į tolį....
I ten, į ten, prie gimtinės krantų.

PASAKA

Gyveno kartą ... Tuokart gyvenome visi. 
Kai pro tėvų gimtinę pirkią išėjome bast 
Gyveno tuo kartu ir margis. 
Tas pats, vadinamas šunim — 
O, mus lydėjo juodas vargas,

• Ir su keiksmais, ir akmenim./.

Kai akmenim man smogia į krūtinę, 
Keri šuo suloja ne savu balsu....

Matau, kiek verkiančių tėvynėj, 
Kiek daug. Net pagalvot baisu.

VAKAR

Vakar dangus verkė tarsi motina, 
Išleidus vienturtį į svetimas šalis. 
Šiandien gi širdį sopuliu pasotina, 
Tokia nenuorama, mintis gili.

Vakar eidamas mačiau paukščius pargrįžtant, 
Iš tolimų, gal nesvetingų jiems kraštų.
Šiandien pageltę lapai tuščių gatvių alėjose, 

r;-nrKur busoHte-.ąmįpmęt kaįu,. z . _ ;

APIE PAVASARĮ

Kartais galima pavasarį paisyti, 
Galima gyvenimą paverst juoku. ' <
Galima juokais "myliu" sakyti,

Galima klajot gatvėm be aido. 
Alėjose dainuot, kai nėr žmonių...
Ir klaust: Argi mane apleidai,

yra savanaudžiai, pavydūs, iš
didūs; antrieji — nusižeminę ir 
dėkingi už visas malones. Šios 
dvi priešingos savybės jokiu 
būdu negali susiderinti.

Parisiejus, kuris giriasi visuo
met pildąs savo pareigas, susi
tinka žmogžudį Leną. Šis, pada
ręs tolų nepaprastą nusikaltimą, 
labai nerimo, atgailojo ir nusi
žeminęs pasiekė dangų. Pari
siejus, nepakęsdamas, kad 
žmogžudys pateko Į dangų, 
kur yra jo užmuštasis Jackus. 
Pasirodo, kad jis taipgi yra dan-

kalbėti, — atsakė Lenas.
Parisiejus niršta, kad be rei

kalo kenčiąs pragare, nes už
sipelnęs dangų Jis reikalauja 
savo teisių. Lenas atsako, jog 
jis pats neužsitamavęs to, ką tu
rįs ir jog niekas negalįs užsipel-

neturi reikšmės. Neverta atgal 
dairytis.

Parisiejus įniršta. Tačiau Le
nas tęsia toliau:

— Senojo Jackaus nužudy
mas nebuvo mano blogiausias 
darbas. Tai buvo vienos aki-

nyti dangaus; kiekvienas gi 
gaunąs daugiau, nei jis vertas.

Parisiejus tvirtina negavęs to, 
kas jam pridera, nes niekad 
blogai nesielgęs ir dėl to ne
teisinga blogiau traktuoti ji nei 
žmogžudį.

Lenas kviečią eiti kartu su

mirkos veiksmas ir buvau be
veik pablūdęs, kai tai padariau. 
Bet tave savo širdyje sąmonin
gai kankinau ištisus metus. Ne
migo naktimis svajojau apie 
tai, ką tau padangių, jei pasi
taikys proga. Del to buvau pa
siųstas pas tave, kad tave atsi-

prašyčiau ir tarnaučiau tau tol 
kol reikalausi ir ilgiau, jei tau 
patiks.. Aš buvau blogiausias, 
bet visi, kurie tavęs priklausė, 
jautė tą patį. Tu mums nuody- 
jeti gyvenimą ir tą patį darei 
savo žmonos ir savo keturių 
vaikų atžvilgiu.

— Nesikišk į svetimus reika
lus. Aš nepriimu begėdiškų 
užuominų ryšium su mano pri
vačiais reiklais.

— Nėra privačių reikalų.
— O aš tau sakau, kad gali 

eiti, kad nesi man reikalingas. 
Aš esu vargšas žmogus, bet ne - 
sibroliauju su žmogžudžiu ir ne
priimu nuo jo priekaištų. Sa
kai, kad įkyrėjau tau ir kitiems. 
Jeigu tu vėl manęs priklausy
tum, tai tau parodyčiau, ką reiš
kia dirbti.

Jokio nusižeminimo
— Na, tai dabar man paro

dyk, — atsako šypsodamasis 
Lenas; — bus malonu eiti į 
aukštumas, bet dar daug darbe 
mūsų laukia.

— Įsivaizduoji, kad su tavim 
eisiu?

— Neatsisakyk, niekuomet 
pats nepataikysi, o aš esu pa
siųstas pas tave.

— Ak, tai tokie jūsų darbe
liai! — šūktelėjo parisiejus ap
kartęs ir triumfuojančiu balsu; 
buvo kviečiamas ir galėjo at
sisakyti, ir tai jį džiugino, tad 
tarė: — Maniau, kad išgalvosi
te kokią prakeiktą nesąmonę. 
Jūs esate klika, varginga klika. 
Pasakyk jiems, kad neateisiu: 
geriau iš sutinku būti pasmerk
tas, nei eiti su tavimi. Aš atė
jau reikalauti to, kas man pri
klauso. Nenusižeminsiu mal
daudamas gailestingumo prie 
jūsų prikištėlių. Jeigu jie yra to
kie švelnūs, kad nenori manęs 
turėti be tavęs, — tai grįšiu į 
namus.

Parisiejus, nenorėdamas, kad 
jo pavaldinys vestų jį į dangų, 
nusisuko ir grįžo į pragarą,, to
kiu būdu atleisdamas Leną nuo 
aukos.

Šitų dviejų žmonių kontras
tas aiškiai parodo, dėl ko žmog
žudys buvo išteisintas, o pa
risiejus — pavaldinių, žmonos 
ir vaikų skriaudėjas — pa
smerktas. Jį pražudė puikybė, 
nors, pagal savo paties nuomo
nę, turėjęs apsčiai nuopelnų.

Žinoma, tokia yra-rašytojo 
C. S. Lewis nuomonė.

J.Kuxmickis.

Šv. Petro ir Povilo Bazilika Romoje

Receo
Laiškai Lietuviams. Nr. 1 ir 2, 

1950 m. vasario ir kovo mėn.
Gyvenimas žmogaus pilnas 

uolų, į kurias dažnai sudūžta 
geriausi norai. Kiekvienas turi 
gyvenimiškų problemų ir klau
simų, į kuriuos neranda atsa
kymo. Tėvai jėzuitai ėmėsi di
delio ir gražaus uždavinio pra
dėdami leisti "Laiškus Lietu
viams", kuriuose sprendžiamos 
bei aiškinamos ir pasaulėžiū
rinės problemos ir gyvenimo 
iškeliamieji klausimai išaiški
nami katalikų mokslo šviesoje.

Reikia pasidžiaugti, kad, kaip 
rodo du pirmieji Nr., imamasi 
pačių esmingiausių ir aktua
liausių klausimų, del kurių dąž ■ 
nas suka galvą. Taip Nr. 1 
ypatingo dėmesio atkreipia į 
šeimos bei sutuoktuvių klausi
mus, duodamas taip pat aktu
alus straipsnis naujųjų ir se
nųjų ateivių susipratimo klau
simu, o 2 psl. paskirti lietuviš
kų tautinių minčių aruodėliui.

Nr. 2 išėjo jau dvigubai di
desnis — 16 psl. — ir toks ža
da nuolat eiti, ty. kas mėnesį.

zips
Jame pirmiausia ..paminimas- 
Šv. Kazimieras "Auksas Pe
lenuose". Toliau P. ,> Dauginis, 
S. J., "Ar ryžtamės" „rašo dėl 
pagalbos tiemtiniams; A- Mon- 
tautas fiksuoja savo pergyveni
mus. laive, keliaujant į JAV. --. 
Skyriuje "Prie .šeimos židinio" t 
kuru Jonas gyvai ;ir gražiai ra
šo apie vyro ir moters pasiau
kojimą šeimoje. Toliau spaus - 
dinama T. J. Borevičiaus neilga 
kalba per radio "Tikėjimas — 
svarbiausia pareiga", dėl ku
rios jau ir spaudoje buvo atsi
liepimų. J. Venckus, S. J., rašo 
"Ką manyti apie eutanaziją". 
Skyriuje "Jaunimo paslaptys" 
J. Vaįšnys S. J. (pats laiškų re- 
aaktonu? 1 _ aiškiną jaeilęs pro-..... 
blemą. Toliau atsakoma į vie
nos mergaitės klausimą dėl ce- - 
libato, o numeris baigiamas ak
tualiu J. Kidyko, S. J., straips
niu "Žvanga, žvanga pinigė
liai bažnyčiose..."

Visi "Laiškų" klausimai tik
rai aktualūs, o ypač svarbu ir 
sveikintina, kad leidėjai ragi
na visus rašyti’ jiems, kokie 
klausimai rūpi ir žada teikti at-O, Viešpatie, tarp skersgatvių sraunių? ...

kuždesys, kuris sklido iš griuvėsių masės, kol pešė mane minia , 
į požeminio traukinio tunelį.

PR. KOZULIS

SUDAUŽYTA TAURĖ
• . • (Tęsinys iš praeito nr.)

6. Griuvėsiai 
Epilogas

"Aschinger’io" kavinėje, Friedrichstr. nr. 147, lietuviai rengia 
Naujųjų Metų sutikimą. Aš irgi panorau pamatyti, kaip atrodo 
žmonės. Aplopiau, išdulkinau nelaisvėje ir prie apkasų iki 
kraštutinumo nuvalkiotus savo skudurus ir išeidamas korido
riuj nenorom pažvelgiau į veidrodį: prieš mane stovėjo nepa
žįstamas, suvytęs tipas. Kaklas buvo ištįsęs ir plonas, it paka
ruoklio, o geltonuose žanduose nebuvo nė lašo kraujo, tik giliai 
kaktoje įlindę akys dar žibėjo, tai buvo vienintelė žymė, kad 
tai — gyvas žmogus.

"Nuostabu, kaip ant tos kaukuolės auga tokie gelsvi plaukai". 
— pagalvojau ir nusisukau nuo savęs. — "O ged aš ten ir Dai- 
vutę sutiksiu? Bet argi ji mane tolį dar gedėtų mylėti..."

Baliuje man buvo baisiai nejauku, nes ten tik aš vienas taip 
skurdžiai atrodžiau. Sutikau keletą gerų pažįstamų, bet ir jie 
mano atžvilgiu buvo labai šalti. Aš, keletą valandų tyliai sėdė
damas, atydžiai apsižvalgiau, bet Daivutės ndbuvo ir įsitikinęs, 
kad apdriskęs žmogus niekam nereikalingas, nepastebėtas iš
slinkau lauk.

Tąsyk, tarp to svetimo miesto griuvėsių sujudo mano krūti
nėje toks nerimas, kokio dar niekados nebuvau pažinęs. Aš 
buvau niekam nereikalingas ir vienui veinas tarp svetimų žmo
nių ir dar svetimoje žemėje. •

Staiga sustaugė sirenos.
"Ir gerai, kad sustaugė; dabar ne tik aš, bet ir visas didžiulis 

miestas neramus". — Žmonės bėga į slėptuves. — "Gerai, bė
kit, bėkit — visi sparčiai bėkit", —- mane apėmė piktas džiaugs
mas, bet pamačiau, kad ir aš pats lekiu drauge su minia.

"O kogi tu bėgi gelbėtis, gal dar tiki, kad tavo gyvybė brangi 
kam šioje žemėje — ki-ki-ki", — mane lydėjo klaikus sutemų

Nuslinkau nuošalion kertelėn ir pradėjau snausti, kai staiga 
mane pažadino keistas jausmas. Man atrodė, lyg į mane visą 
laiką būtų atkreiptas kieno žvilgsnis. Tačiau aplink mane buvo 
vien nematyti veidai. Nurimęs vėl ėmiau snausti, kai mano petį 
palietė ranka. Pakėliau galvą — į mane žiūrėjo dvi juodos akys. 
Tai buvo Febas.

— A-a-a, — nusijuokė jis arkliniu tembru. — Ko taip žiūri į 
mane — nepažįsti? '

Aš nesupratau: ar jis pamišęs, ar įkaušęs. Ir aš ėmiau nuo jo 
trauktis. -

— Ką? Tu nenori manęs pažinti?
— Ne. Nenoriu, — atsakiau.
— Ir apie Daivutę nenori išgirsti? Bent šiuo metu tu jos tikrai 

nesužavėtum. Tu tikras pakaruoklis, nuimtas nuo virvės ...
Daivutės vardas mane sulaikė ir iš sustojau. Jis priėjo. Už

uodžiau degtinės kvapą. Mane nukrėtė šiurpas; tai šitai gyvai 
šmėklai priklausė Daivutė...

— O ką tu man pasakysi apie Daivutę? — paklausiau, su
valdęs baisią neapykantą; aš jo nekenčiau, kaip maro ir mielai 
savo sudžiūvusiom rankom būčiau sudaužęs jo apolonišką nosį.

— Gerai. Aš tau galiu papasakoti, nes, matau, tu tirpsti iš
girdęs jos vardą. Istorija trumpa ir aiški. Aną vasarą dar Vil
niuje tu įžiebei mano sieloje nenumaldomą pavydą, nes aš 
buvau įsitikinęs, kad Daivutė gali būti tik mano. O tu netikėtai, 
fatališkam įvykių supuolime, paveržei ją man visiškai. Aš tą 
pavydą nešiojau giliai užslėpęs ir tu jo niekad nepajutai. Bet 
kai tu išėjai iš Vilniaus savo tėviškėn, aš visu savo pavydo 
įtūžimu vėl puoliau prie jos ir lengvai įtikinau, kad tu nori nuo 
jos pabėgti, ir ta tavo tėviškė — tiktai gudri priežastis atsiskirti. 
Aš buvau jau tikras laimėtojas — Daivutė mane jau, rodos, ir 
mylėjo. Ir jeigu tavęs nebūčiau pakvietęs į tas nelemtas vestu
ves, šiandien mano sąžinė būtų rami, o ir tu juk būtum viską 
pamažu pamiršęs...

Per tunelį papūtė vėjas, minia susiūbavo, Febas išplėtė akis. 
Tai buvo bombų sprogimai.

— O kam tu mane dar kvietei (ir savo mintyse dar pridė
jau: "niekše")?

— Aš norėjau tave paerzinti. Nors, tiesą sakant, tai buvo 
mano kerštas už aną vasarą...

Aš supratau, kad Febo didybė dingo. Jį gązdino dažni pože
mio drebėjimai ir aš tikiu, kad jis kalba tiesą, nes tai buvo pana
šu į išpažinį.

— Ir tuojau pamačiau, kad Daivutė manęs ne tik nemyli, 
bet neapkenčia. Aš gyvenau Kaune ir ją retai matydavau. Gi 
fronto griaustinis artėjo. Vieną dieną sužinau, kad mano sodyba 
mūšių linijoje, bet kitą dieną prasiveržę rusai buvo atstumti 
atgal ir aš skubėjau namo,’— Febas kalbėjo labai santūriai ir aš 
klausiau sulaikęs kvėpavimą, nes žinojau, kad jis vienas tegali 
pasakyt man apie Daivutę.

Aliarmas praėjo ir mes išlindom į dūmuose paskendusį mies
tą. Visuose kraštuose plaveno pašvaistės. Berlynas degė. Slink
damas griuvėsių šešėliais Febas tęsė tolcdu:

— Kai grįžau, mano sodybos nebebuvo. Visur išrausta ir iš
trempta, o namas sugriautas ir supleškėjęs ligi pat pamatų. 
Degėsiai dar tebesmilko ir kiemas buvo pilnas svaiginančių 
garų. Mano gyvenimas buvo sulygintas su žeme. Tiktai Daivutės 
palangėj augusi didelė liepa dar tebestovėjo. Aš pažiūrėjau į 
žemę — žemė buvo tuščia, pakėliau galvą į dangų — dangus 
buvo didelis ir giedras, o jo mėlynėje suposi, vienintelė išlikusi 
gyva, žalioji liepos viršūnė. Man ėmė svaigti galva ir aš sudri
bau ant suodinų savo namo nuolaužų. Kur Daivutė — aš nežinau, 
nes sodyboje ir visoje apylinkėje nebuvo nė vieno žmogaus...
— Febo balsas nutrūko ir jis pats susigūžė tarp griuvėsių, lyg 
ant jo kristų akmuo.

"Griebsiu plytą ir užmušiu tą šešėlį", — pirmą kartą gyve
nime dingtelėjo man tokia mintis. Tuo momentu Febas pakėlė 
galvą tiesiai Į mane. Gaisrų šviesoje pamačiau jo akyse keistą 
kibirkštį.

— Kad nori, gali mane užmušt — aš pražudžiau Daivutę 
ir tave.

Aš sudrebėjau: iš kur jis žino mano mintis? Galbūt, bepročiai 
ir idiotai kartais turi tokią, nuo savo n<xmalios būsenos atšilu
sią, jėgą, kuri suvokia netgi tokią kito žmogaus paslaptį, kaip
— mintis. Aš pasibaisėjau juo ir staiga įsukau į kitą, dar daugiau 
išgriautą, gatvę.

Dabar žengiau toliau Naujųjų Metų naktį vienui vienas sve
timos sostinės griuvėsiais.

Žengiau tolyn į gaisrų sukruvintą naktį ir, geriau įsižiūrėjęs 
aplinkui, aiškiai matau: tai ne Berlyno griuvėsiai, bet pražudytas 
visas nuostabusis žmogaus gyvenimas.

sakymus. Šiuo keliu einant, be- 
abejo, susikurs glaudi "Laiškų' 
skaitytojų ir leidėjų šeima, nes 
aktualių klausimų niekad ne
trūksta.

"Laiškus" paskaitęs kiekvie
nas bus patenkintas. Jų prenu
merata vos $1 metams, o ad
ministracijos adresas: 8101 
Champlain Ave., Chicago 19, 
UI. USA. A.

Kanadoje yra 8 kataliku uni
versitetai: prancūziški Montre- 
aly, Ottawoje, Lavai ir Universi- 
te Du Sacre Coeure, Bathurst, 
M. B., angliški St Dunstano 
Charlottentown, P. E. J., St Jo;- 
seph N. B., University of St 
Francis Xavier, Antigonish, N. 
S. Šiuo metu visų tų universi
tetų studentai kuria bendrą aka
deminę sąjungą.

734XX) valkų meta mokyklas
Kanados praktiško švietimo 

tyrimų institutas praneša, kad 
kas metai 73.000 vaikų išeina 
iš mokyklų, jų nebaigę. Per 
metus iš 100 berniukų 28 pasi
traukia, iš 7, 8 ir 9 klasės, 31 
pasitraukia iš 10 klasės. Pasi
traukimo priežastys įvairiau
sios. Dalis jų nutraukia mokslą 
dėl ekonominių šeimos sąlygų 
apie 28% berniukų ir 25% mer
gaičių, dėl vyr. amžiaus, dėl 
ligos, dėl apatijos mokintis.

Iš turtingųjų šeimų tris kar
tus mažiau vaikų pasitraukia.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Winnipeg, Man. vis. Jis kritiškai išsireiškė dėl 
kai kurių profesinių sąjungų 
protestų dėl emigrantų įsilei
dimo.— Be visos eilės komunisti-I — šių metų gale St Boniface

nių lakraščių Wpg. lietuvių Įdu
bę paskutiniu laiku pasūodė 
taip pat ir Vilniaus "Tiesa".

Visos pastangos perrinkti klu
bo vadovybę nedavė rezultatų 
"Pažangieji progresyvisted" ta
ri savo pusėje klusniųjų avių 
būrį.

— Didelis klubo šulas Le- 
peška gavo laišką iš Lietuvos, 
kad jo žmonos brolis bolševi
kų sušaudytas.

Velionį paginusieji pasakoja, 
kad jis vokiečių laikais buvęs 
paprastas kaimo seniūnas, ku
ris daug kur padėdavo ūki
ninkams. Pačio Lepeškos šei
ma Lietuvoje ir, kaip ir jis pats 
buvo, giliai religingi dzūkai. 
Šiuo meta jis yra pirkęs puikius 
namus ir abu su žmona turi ge
rą darbą

— Šeštadieninėje Winnipe
go lietuvių mokykloje kas šeš
tadienį susirenka po 12-14 vai
kučių Mokyklos steigimu ir da
bartine veikla labai rūpinasi 
Tėvas Placidas O.F.M.

— Winnipego lietuviai, artė
jant paasariui, pradeda judėti į 
Torontą Bal. 15 d. išvyko Slap- 
šių šeima. Vandutė, Algis ir 
Mykolas šoko tautinių šokių 
grupėje, o abu jaunikaičiai dar 
dainuodavo chore. Gailą bet 
jaunimas buriasi kur daugiau
jo yra.

— Buvę be darbo lietuviai 
jau gauna darbo. Pavasariui 
artėjant jo vis daugiau atsiran
da.

— Myk. Januškos pastan
gomis jau surasti 6 ūkininkai, 
sutikę išrašyti afidavitus Vokie
tijoje esantiems lietuviams. Jis 
ir daugiau stengiasi tokių ūki
ninkų surasti.

—- Winnipego lietuvės mote
rys, kiekvienai motinai sulau
kusiai vaikučio, susidėję nuper- 
ka dovanų ir suėję pasivaišina 

bus pradėta statyti 8 aukštų li
goninė. Ją stato katalikų orga
nizacijos ir tai bus didžiausia 
katalikų ligoninė visoje Kana
doje. St Bonifacas yra lyg ir 
Winnipego priemiestis, kuriame 
gyvena daugumas prancūzų - 
katalikų. St. Bonifaco radio sto 
tis transliuoja programas tik 
prancūziškai.

— Vietos dienraštis "Wpg. 
Tribune" įvedė skyrių "The Ju 
ry". Tame skyriuje skaitytojai 
pareiškia savo nuomones bė
gamaisiais reikalais. Viena
me užklausime: "kokią žinią no
rėtum ryt skaityti pirmame laik
raščio puslapy" — skaitytojai 
atsakė: 1. Užmuštas Stalinas, 
2. Rusai tvirtina, kad Stalinas 
negyvena, 3. 50% sumažintas 
pajamų mokestis, 4. Stalinas 
užmuštas Kremliuje.

— Žemės ūkio ministeris J. 
G. Gardineris, kalbėdamas Wi
nnipeg© jaunimo suvažiavime 
pareiškė, kad yra būtina į Ka
nadą įsileisti daugiau emigran
tų iš Europos. Kanadoje turį 
būti mažiausiai 50 milijonų gy
ventojų Nuo daugėjimo Kana
dos gyventojų priklauso Kana- 
nos natūralinių turtų išnaudoji
mas ir bendras krašto gerbū-

Tillsonburg, Ont
Minister!© Pirmininko 

atsakymas į sveikinimą

Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin
kų Klubas, švęsdamas Vasario 
16, tarp kitų sveikinimų pasiun
tė sveikinimą ir Kanados Mi- 
nisteriui Pirmininkui. Prieš kurį 
laiką klubo pirm. St. Augusd- 
navičiaus vardu gautas atsa
kymas:

"Dear Mr. Augustine:
The Prime Minister has di

rected me to acknowledge and 
thank jou for your letter of Feb
ruary 11th. ,

At Mr.'St. Laurent’s direction,

— Kanados konservatorių 
partijos vadas pulk. G. Drew 
Kanados klubo suvažiavime 
Calgary, Alberta* pareiškė, 
kad Kanada privalo siekti 100 
milijonų gyventojų Tik šiuo 
metu tą planą esą sunku vyk
dyti dėl neaiškios tarptautinės 
padėties ir transporto priemo
nių stokos.

— Per tris sekmadienius 
reklamuota Sūnų ir Dukterų pa- 
šalpinės draugijos arbatėle 
įvyko balandžio 16 d. Teko pa
tirti, kad grupė lietuvių rengia
si Winnipege suorganizuoti 
SLA kuopą. Tai būtų labai svei
kintinas dalykas.

— Manitobos provincijos 
parlamentas nutarė padidinti 
provincijos ministeriams ir at
stovams algas. Dabar atstovai 
gaus po 2.500 dol. per metus, 
anksčiau gaudavo tik 2.000 dol.

— Paskutiniu laiku per Wi- 
nnipegą prabėgančių upių van
duo labai staigiai pradėjo kilti. 
Bijoma didelio potvynio, kuris 
gali pridaryti daug nuostoliu 
mieste ir provincijoje.

— Balandžio 10 d. LTB su
rengė bankietą. Suėję lietuviai 
pasišoko ir pagurkšnojo alučio.

the representations of the Lithu
anian farmers of Tillsonburg, 
Delhi, and Simcoe district are 
being passed on for the infor
mation of the Secretary of State 
for External Affairs.

Yours sincerely,
W. R. Martin, 

Sekretary.

Ottawa, March 11, 1950.

Vasdrio 16 d. proga surinktas 
pelnas $100 pasiųstas Tautos 
Fondui ir už surinktas aukas 
$50 pasiųsta į Vokietiją sergan
tiems džiova medaus ir svieste.

Iš plataus pasaulio
Balandžio 5 d. Vatikano ra

dijo žinių biuletenis skelbia*. 
"Kaikurie laikraščiai paskleidė 
žinią apie kardinolo Mindszen- 
ty mirtį. Mes neturime davinių 
nei tai žiniai paneigti nei jai 
patvirtinti. Galime tik pranešti, 
kad paskutinės turimos žinios 
apie kankinį kardinolą siekia 
tik 1949 m. spalio paskutinį sek
madienį. Tada jį aplankė jo mo
tina. Dviem dienom po to kar
dinolas buvo iškeltas iš Gynj- 
tefohaz kalėjimo. Sekantį kar
tą nuėjus motinai jo aplankyti, 
buvo pasakyta, kad negalima 
prileisti. Po to buvo pasklidę 
visa eilė nepatikrintų žinių. Bu
vo kalbama, kad kardinolas 
esąs išgabentas į ligoninę Slo
vakijoje, kur, esą, turėjęs gerk
lės operaciją. Vengrijos vy- 

kupams ką nors tikslaus apie 
kardinolo sveikatą, pasitenkin
dama pareiškimu, kad ji esan
ti nebloga. Atrodo, kad pasku
tiniu metu jo psichinė nuotaika 
buvusil abai prislėgta.

Pagal kitas žinias, esąs mi
ręs senasis kardinolo sekreto
rius mons. Andrea Zakar. Ta
čiau "II Quotidiano" skelbia., 
kad Vengrijos vyriausybė šią 
žinią paneigusi. Apie kard. 
Mindszenty nutylėjusi.

:as

Šiais metais SS1R užplanuo
ta kviečių pasėlius padidinti 
16% palyginus su' 1949 m. Tam 
paskirta dar 8 mj 
mės. Iš to turės b 
nų tonų kviečių a 
1949 m. Šitas fakt 
lias galimybes: | 
iau maitinti savo! 

užsandeliuoti .medi 
nai arba nori eksę 
šsprendė MoĮoto

li. hektarų že- 
ūti 4.5 milijo- 
Irugiau negu 
Is rodytų ke- 
BSR nori ge- 
piliečius, nori 
$ o juodai die- 

Jrtuoti. Mįslę 
MMMtenoje

kviečiai SSSR padėsią daugiau

kaip JAV atominė bomba. Tai 
reiškia, kad jie bus eksportuo
jami, kad negalėtų būti eks
portuojami JAV kviečiai, kad 

pa
lų 

pa
pi

dėti.-
SSSR konkurenciją JAV 

juto jau pereitais metais, 
kviečių eksportas po karo 
kilo net 50%, bet dabar 
lengva puola, nes kiti kraštai 
neturi dolerių jiems pirkti. JAV 
atsargos kviečių jau pakilo iki 
12 mil. tonų ir jų pasėlių plo
tas jau mažinamas.

Vokiečių karo aukos

Bremeno universiteto prof. 
Schramm apskaičiavo, kad nuo 
1939 m. rugsėjo 1 d., nuo karo 
pradžios, iki 1945 m. sausio 1 
d. vokiečių kariuomenė turėjo 
tokių nuostolių: žuvusių 2.001.- 
399, sužeistų 4.430.000, dingu
sių be žinios 1.903.000. Pusė žu
vusių — 1.105.987 — žuvę ry
tų fronte. Vėlesnių tikslių davi
nių nėra, nes armija į pabaigą 
pairo.

Prižiūrės boksą

Prieš kiek laiko New Yorke 
per bokso rungtynes vienas 25 
metų boksininkas nebesikėlė, 
mirė sutrenkus smegenis nuo 
širdies šoko. Del to spaudoje 
pasirodė reikalavimų bokso 
rungtynes uždrausti. State Ath
lete Commission nustatė, kad 
visų boksininkų sveikata būtų 
ištirta gydytojų 5 d. prieš rung
tynes, patikrinta prieš išeinant 
į ringą ir tuojau po rungtynių. 
Kartu paskelbti nauji nuostatai 
sužeidimo atvejais ringe. Bok
so priešininkai betgi tuo nesi
tenkina ir nurodinėja, kad be
veik visi boksininkai, pasitrau
kę iš ringo, yra invalidai.

Didžiausi manevrai

Balandžio gale ir gegužės 
pradžioje North Carolina teri
torijoje įvyks didžiausi JAV is
torijoje karo aviacijos ir ka
riuomenės manevrai. Juose da
lyvaus 60.000 karių ir 600 lėk
tuvų. Operacijoms vadovaus 
aviacijos generolas Lauris Nor- 
stad, vyriausiojo štabo virši
ninko pavaduotojas. Aviacijos 
uždavinys bus nuleisti 14.000 to 
šarvuotės, 12.000 to kitų reik
menų ir 30.000 kareivių, kurie 
turės "išsilaikyti" prietiltyje.

Operacijose bus panaudoti 
visi naujausieji metodai, pritai
kyti naujųjų ginklų reikalavi
mams.

Glasgowe raupų epidemija

Anglijos mieste Glasgowe 
prasidėjo raupų epidemija. Šios 
ligos antkrytį atvežė iš Indijos 
vienas jūrininkas, kuris, išlipęs 
iš laivo, Glasgowe apsirgo. Vi
si šio didmiesčio gydytojai su
mobilizuoti kovai. Yra keletas 
mirčių. Jau įskiepyta per 100 
tūkstančių asmenų. Tikimasi li
gą lokalizuoti. Atsargume prie
monių ėmėsi ne tik visa Ang
lija, bet ir eilė kitų kraštų. Visi 
keleiviai, plaukiantiej ar skren- 
dantej į Kanadą š bet kuros 
vietovės Škotijoje, privalo turėti 
specialų Kanados sveikatos mi
nisterijose pažymėjimą.

— DAMASKAS. — Sirijos 
krikščionys šiais metais nutarė 
nedaryti iškilmingų tradicinių 
Velykų apeigų. Tuo pareiškia
mas protestas prieš projektą is- 
lamizmą paskelbti valstybine 
religija. Toks nutarimas buvo 
priimtas Didįjį Penktadienį įvy
kusiame 400.000 Sirijos krikš
čionių delegatų kongrese.

Nlžtaslds mirė

Garsusis Vaclovas Nižinskis, 
laikomas tobuliausiu bedėto 
šokėju, kadaise buvęs Rusijos 
imperatorinio bedėto šokėjas, 
prieš tris savaites pamišęs, ba
landi© 9 d. mirė Londone.

1917 m. emigravęs (27 m.), jis 
pasiekė pasaulinio nepra
lenkiamo šokėjo garso. Jo pasi
rodymas New York Metropoli
tan operos balete arba Paryžiu
je kartu su garsiąja Pavlova 
sukėlė audras. Nuo 1948 m. jis 
gyveno Anglijoje jau paliegęs, 
slaugomas žmonos, taip pat šo
kėjos vengrės Romia PulskL Jo 
sesuo Bronislava yra garsioji 
Los Angeles choreografe. Be 
to, liko dvi dukterys: Kiva — 
Romoje ir Tamara — Vengrijoj.

— LONDONAS. — Darbie- 
čiai šiuo metu parlamente turi 
7 balsų daugumą. Šitas santy
kis atsirado tik dėl to, kad 
opozicijos lagery trys atstovai 
"prarasti". Vieno dalyvavimo 
klausimas dar neišspręstas, o 
du Šiaurės Airijos atstovai na
cionalistai atsisakė prisiekti iš
tikimybę ir parlamente nedaly
vauja. Du darbiečių atstovai 
yra mirę ir jų apygardose turi 
būti išrinkti nauji atstovai.

— KAIRO. — Rytuose ro
mantiškieji nuotykiai nesibai
gia. Prieš trejetą mėnesių bul
varinė spauda plačiai rase 
apie Eigipto karaliaus nutarimą 
paveržti sužadėtinę iš savo di
plomato, kurį jis išsiuntė į JAV, 
neleisdamas suruošti vestuvių. 
Kaip praneša spauda, šešioli
kametė gražuolė Narriman Sa- 
dek, kurios tėvas prieš mėnesį 
mirė, persikėlė į vienus iš kara
liaus rūmų ir ruošiasi vestu
vėms.'

KOREA

Didysis nusikaltimas Katyne
(Tęsinys iš praeito Nr.)

Anders vėl pas Staliną

Po Sikorskio žygio Kreemliuie 
1941 m. gruodžio 3 d., belais
vių ieškojimas diplomatiniu ke
liu kuriam laikui buvo sulaiky
tas. Buvo patikėta Stalino paža 
dais "duoti specialias instruk
cijas". Tik 1942 m. sausio 28 d. 
Lenkijos vyriausybė Londone 
vėl pasiuntė naują notą, o ko
vo 18 d. gen. Anders su štabo 
virš. pulk. L. Okulickiu lankė
si pas Staliną.

Šį kartą Stalinas pareiškė: 
jau daviau įsakymą visus pa
leisti. Buvo kalbama apie be
laisvius Prano Juozapo Žemėj, 
bet ten jų nėra...

— Aš nežinau kur jie yra. 
Kokiam galui mes juos laikytu
me? Galimas dalykas, kad jie 
buvo tose stovyklose, kurios 
dabar yra užimtos vokiečių ir 
iš jų yra išsiskirstę.

Okulickiui užginčijus tokią 
galimybę, Stalinas priminė, 
kad pas bolševikus pateko len
kų, kurie tarnavo vokiečiams 
ir nukreipė kalbą į kitą temą

PcnkutinieR raštai ir žygiai

Lenkų vyriausybė 1942 m. 
gegužės 19 d. paskelbė belais
vių reikalu memorandumą o 
birželio 13 d. pasiuntė Maskvai 
dar vieną notą | ją Maskva 
neatsakė nieko, o į memorandu
mą po 2 mėn. atsakė aiškinda
ma, kad belaisvių daugiau ne
besą Jei jų dalis neatsiradus’, 
tai jie būsią grįžę į namus, pa
bėgę į užsienius arba mirę pa 
keliui bėgdami iš stovyklų

Liepos 8 d. aambasadoriui 
Kot ir atašė Sokolnicki Vyšins- 

kis pakartojo tą patį. Keti Sokol- 
nickis paprašė, kad jiems būtu 
įteikti paleistųjų sąrašai, Vy- 
šinskis atsakė, kad tokių sąra
šų deja, nesą

Belaisvių reikalu paskutinė
je lenkų notoje 1942 m. rugpjū
čio 27 d. buvo rašoma:

"Neigiamą Sov. Rusijos vy
riausybės nusistatymą lenkų ar
mijos sukūrimo atžvilgiu pa
tvirtina lygiai ir faktas, kad 
daugiau kaip 8000 karininkų, 
kurie 1940 m. pavasarį buvo 
Kozielsko, Starobielsko ir Os- 
tachkovo stovyklose, ligi šiol 
dar nėra surasti, nors lenkų vy
riausybė darė pakartotinų in
tervencijų ir jų sąrašus patiekė 
gen. Sikorskis 1941 m. gruodžio 
mėn., o gen. Anders juos įdavė 
1942 m. kovo mėn."

Po šios notos Lenkijos vyriau
sybė daugiau durų neklabeno. 
Gen. Anders, surinkęs karinin
kų likučius ir paleistus išliku
sius gyvus kareivius bei civi
lius, pradėjo judėti Irano link
me, iš kur per Iraką, Siriją Pa
lestiną, Arabiją, Egiptą, Libiją 
ir Italiją pasiekė Angliją

O visų tyrinėjimų ir jieškoji- 
mų išvados buvo šios:

1. Nė vienas lenkas, buvęs 
laikomas koncentracijos stovyk
lose ar kitur rusų ištremtas, ne
buvo sutikęs nė vieno belaisvio 
karininko iš Kozielsko, Storo- 
bielsko ir Ostachkovo stovyk
lų Išimtį sudaro tie karininkai 
belaisviai, kurie iš tų stovyklų 
buvo pasiųsti į Gavličev Boro, 
vėliau Grazovieco, stovyklą

2. Visuose pasikalbėjimuose 
Sov. Rusijos atsakingieji asme
nys griežtai tvirtindavo, kad 
visi belaisviai esą paleisti ir i'e 

nieko nežiną apie trūkstamuo
sius.

3. Jų tvirtinimų netikrumą ro
dė visokie prieštaraują išsisu
kinėjimai.

4. Karininkų belaisvių kores
pondencija su savo artimaisiais 
Lenkijoje ir pačioj Rusijoj nu
trūko 1940 m. pavasarį.

Griazovieco stovykloje patal
pintieji belaisviai nuo to laiko 
gaudavo begales laiškų, ku
riuose kitų karininkų giminės 
teiravosi apie savųjų likimą.

5. Sov. Rusijos cenzūra už
draudė Lenkijos ambasados 
organe "Polska" rašyti apie din
gusius karininkus ir jų gimi
nėms skelbti pajieškojimus.

Slinko dienos, savaitės, mė
nesiai ir metai, o apie juos — 
jokios žinelės. Tik 1943 m. pa
vasarį atkasti Katyno miške 
masiniai kapai prabilo pasau
liui apie įvykdytą bolševikų 
vadų didįjį prasikaltimą

Masiniai kapai

Berlyno radijas 1943 m. ba
landžio 13 d. paskelbė, kad ne
toli Smolensko, Katyno miške, 
pagal vietos gyventojų nurody
mus atrasti užmaskuoti masi
niai kapai, kuriuose palaidoti 
bolševikų išžudytieji apie 10.000 
lenkų karininkų Tik vienoje 28 
m. ilgumo ir 16 m. platumo duo
bėje esama apie 3000 lavonų. 
Iš surastų pas nužudytuosius 
laiškų matyti, kad čia yra pa 
kasti buvę Kozielsko stovykloje 
lenkai karininkai, kurie iš ten 
buvo išgabenti 1940 m. pavasa
rį. Tarp identifikuotųjų yra at
pažintas gen. Smoravinsldo la
vonas. Toliau radijas pranešė, 
kad į Katyną atvyko pakviesta

neutralių kraštų medikų komisi
ja ištirti vietoje šį dalyką Ligi 
bal. 16 d. buvo atkasta ir iš
aiškinta 1500 lavonų

Įspūdis Londone

Ši žinia Londone buvo sutikta 
su apstulbimu. Balandžio 15 d. 
Maskvos radijas patiekė savo 
komentarus, visą kaltę suvers
damas naciams. Pranešimo to
nas labai nervingas, piktas, 
pilnas keiksmažodžių Gen. 
Anders tuojau pasiuntė į Londo
ną telegramą, nupasakodamas 
apie savo dėtas pastangas su
rasti tuos karininkus ir apie 
sovietų vadovybės išsisukinė
jančius aiškinimus, priminda
mas paties Stalino pareiškimą, 
kad tie karininkai būsią ištrukę 
į užsienius. Jo paskirti du kari
ninkai specialiai šiam uždavi
niui išvažinėję tolimiausias Ru
sijos vietas, bet belaisvių nera
dę. Privačiai kalbant su kai ku
riais aukštais sovietų pareigū
nais tekę nugirsti apie kokią 
tai fatališką klaidą (rokovaja 
ošibka), padarytą šį klausimą 
sprendžiant. "Aš po visų pa
stangų esu giliai įsitikinęs, kad 
šie karininkai yra apgalvotai iš
žudyti ir siūlau vyriausybei pa
daryti intervenciją pas sovietus 
reikalaujant tikslaus paaiškini
mo", rašė Andere.

(Bus daugiau)

semlctsl molcslo

Maskvos "Lenino akademijo
je" šiuo metu studijuoją 53 len
kai, 50 vengrų 47 čechai bei 
slovakai, 31 rumunas, 18 bul
garų ir 2 albaniečiaL

Kremliaus akis didžiųjų užsimojimų schemoje
Žemėlapis atvaizduoja Azijos kraštus, esančius tiesioginėje bolševikinės ekspansijos grės 
mėje ar jos jau paglemžtus. Vienuose jų Maskva veikia betar piai, o į‘kitus per vad. Mažąjį 

Kominformą Peipinge. Kaip matome ir iš Azijos jau maži kąsniai beliks "nepaliesti".

Pavojus Tibetui

Tibetas laukia, kad šiaurinia
me pasienyje sukauptos Kinų 
komunistų pajėgos įsiverš į 
kraštą. Dėl to Tibete pasireiš
kia masinis bėgimas į pietus. 
Lhasa yra perpildyta atbėgėlių. 
Pavojaus akivaizdoje bandoma 
šiaip taip ginkluotis, bet turi
mi 500.000 šautuvų didelių vil
čių nežada- Krašto moderniza
vimui atgabenti vokiečių Inži
nieriai dabar įkinkyti į apsau
gos organizavimo darbus — 
stato tiltus, kasa griovius, sprog
dina kaikuriuos kalnų perėji
mus ir įrengia maisto atsargų 
sandėlius. Dalai Lamai dar vos 
15 m., tad valdo tarėjai, kurių 
{daugumas betgi 'slapta daro 
pasiruošimus bėgti.

Truputį pavėluota

Izraelio krašto apsaugos mi
nisterija paskelbė, kad prieš 
metus už išdavystę nuteistas ir 
nužudytas karininkas Hagan 
Tobianskl buvęs nekaltas, tad 
buvusi "tragiška teisingumo 
klaida". Dabar jis pakeltas ka
pitonu, jo palaikai iškasti ir pa
laidoti su kariška garbe, o žmo
nai ir sūnui paskirs tam tikrą 
sumą atlyginimo. v

— TOKIO. — Vatikano radio 
žinių biuletenis praneša, kad 
Kinijoje pranciškonai yra įstei
gę Biblinių studijų institutą. Jo 
pagrindinis uždavinys yra iš
versti į kiniečių kalbą Šv. Raš
tą Ligi šiol jau yra atspaus
dintos 5 Mozės knygos. Psal
mės, Didaktinės knygos ir dalis 
Istorinių Senojo Testamento 
knygų. Visas Senasis Testa
mentas, manoma, bus baigtas 
versti 1952 metais.

— VIENA. — Pranešama, 
kad Lenkijos vyriausybės po
tvarkiu iš Varšuvos yra išva
rytas Reuterio agentūros kores
pondentas Vincent Buist. Len
kijos užs. reikalų ministerijos 
spaudos ir informacijų skyriaus 
direktorius pareiškė, kad kores
pondentas išvaromas dėlto, 
kad jo korespondencijos nebu
vusios objektyvios.

— TAIPEI. — Iš Formozos 
pranešama, kad balandžio 17 
d. kinų komunistai pradėjo nau
ją puolimą į Hainaną (paskuti 

Lnis buvo balandžio 1 d.) ir užė
mę du prietilčius. Kovos vykstą

— SYDNEY. — Australijos 
vyriausybė panaikino vokie
čiams įvažiavimą į Australiją 
Imigrantams statomas tik reika
lavimas turėti buto garantiją

— PARYŽIUS. — Balandžio 
17 d. Breste per komunistų de
monstracijas bei kovas su po
licija suimti du parlamento ats
tovai, žinoma, nesiklausus par
lamento sutikimo, nes suimti nu
sikaltimo vietoje. Po karo tai 
pirmas toks atsitikimas.

— MELBOURNE. — Aukštie
ji Australijos, N. Zelandijos, D. 
Britanijos ir JAV karininkai 2 
dienų konferencijoje tarėsi mo
bilizacijos reikalais pavojaus 
atveju.

— LA PAR. — Bolivijos vy
riausybė uždarė komunistų 
partiją ir visas šalutines jos or
ganizacijas, apkaltintas sie
kiant įkurti Pietų Amerikos Ta
rybų Sąjungą.
. — BERLYNAS. — Katalikai 

ir protestantai visu uolumu at
stato karo meta sugriautas baž
nyčias. Iš 192 protestantų ir 83 
katalikų bažnyčių oro puoli
mų metu buvo visiškai ęunai- 
kinta 62 protestantų ir 22 kata
likų bažn., o 61 protestantų ir 
25 katalikų bažn. buvo smar
kiai apgadintos, šiuo metu iš 
didžiųjų katalikų bažnyčių yra 
atstatomos šv. Jadvygos, šv. Se
bastijono ir šv. Mato. Kitos 
mažiau apgadintos jau yra at
statytos ir naudojamos.
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Timmins, Ont
siūlymas

*x.

Sustabdant šališką laikraš
čių LOK veiklos bei posėdžių 
interpretavimą, siūlome skelb
ti spaudoje LK oficialią irsmul- 
kią kiekvieno posėdžio eigą, 
kad lietuviškoji visuomenė gau
tų objektyvų diskusijų veizdą 
ir galėtų stebėti LOK darbus, rū
pesčius bei nepasisekimus. Juk 
tai yramūsų visų reikalas. Tu
rime teisę, kad ir netiesioginiai 
stebėti mūsų org. veiklos eigą, 
atsiradusiems sunkumams da
ryti siūlymus ir tuom pagreitin
ti persiorganizavimo darbą

Laikraščių duodami šališki 
posėdžių aiškinimai kenkia LO 
K-to veiklai, taip pat dėl tos 
priežasties daugelį organizaci
jų ir bendruomenių sulaiko nuo 
Apylinkių sudarymo ir produk- 
tingos veiklos mūsų vieninte
liam tikslui ir idėjai — Lietuvai 
Tėvynei.

' KLB — Timmins ALOK 
Pirmininkas K. Lukošius. 
Sekretorius B. Sriubiškis.
Raudonieji "gina" Lietuvą

Vasario 16 d. proga Timmins 
L. Bendruomenė pasiute Minis- 
teriui Pirmininkui raštą, prašy
dami užtarimo rusų teriojamai 
Lietuvai. Ministeris Pirmininkas 
atsakė, kad mūsų prašymas 
yra priimtas ir perduotas užsie
nių reikah£ ministerijai, atkrei
piant ministerio dėmesį. Abiejų 
raštų ištraukos ir pasikalbėji
mas su L. Bendruomenės pir
mininku K. Lukošium buvo įdė
tas Timminso anglų spaudoje 
antrašte: "Local Lithuanians 
urge UN probe of Homeland". 
Tas nepaprastai suerzino lietu
viais tebe-rivadindnčius Mas
kvos agentus. Jie, kad pasiro
džius vietos "šeimininkais" ir 
"garbingais" kanadiečiais, tuoj

reason we stand together with 
our fellow Canadians of all 
origins for peace and friendship 
with everybody.

We Lithuanian - Canadians 
do not know "president K. Lu-

jo pasitikti, tik ne su gėlėm, bet

kui išdėstė ultimatyvinį reikala
vimą, kad "We have no idea 
of meddling with the aafairs of 
our brothers in the old country". 
Negana to, jie šį raštą paskelbė 
anglų spaudoje: "Local Lithua
nians disagree on proposal 
made to Ottawa". Štai jų raš
tas:

Right Honorable Sir,
A news item in The Timmins 

Daily Press of Mar. 9th states 
that you have received a letter 
from the "Timmins Lithuanian 
community" asking that Cana
da intercede on behalf of the 
oppressed people of Lithuania 
and assuring yuo that the Lithu
anian - Canadians will stand 
behind Canada "whenever and 
wherever the hour may strike".

May I point out to you that 
the Lithuanian - Canadians of 
Timmins — who have lived 
here for the past two decades 
— do not know of any such let
ter to you. There is no "Lithu
anian community" here, only ą 
Canadian community as far as 
we are concerned. We have 
no idea of meddling with the 
affairs of our brothers in the old 
country. We are Canadian ci
tizens and our interests rest 
primarily in Canada. For this

evidently signed above men
tioned letter to you. The paper 
Daily Press calls him — who 
says, however, that he came to 
Canada in 1947 from Germa
ny. In other words, this Luko 
šius who evidently has renoun
ced his Lithuanian citizenship 
and has not had time to become 
naturalized here, has the pre
sumption to make, representa
tion to you in the name of Ca
nadian citizens. He can only 
speak for himself and very few 
others but for the recent immi- 
grant who came here under 
the same condition as he him
self.

(Signed) A. Berkis.

Chairman, Lith. — American 
Workes’, Wokers’ Literature 
Association, Timmins Branch.

Taigi taip mūsų tautos išga
mos "rūpinasi ir gina" Lietuvą. 
Be to, jie kaip "vieninteliai 
apaštalai" skelbia, kad jokios 
kitos lietuvių - kanadiečių orga
nizacijos Timminse nėra, o tik 
jų darbininkų "literatų" drau
gija. -

Čia dar yra Sūnų ir Dukterų 
draugija, kuriai anksčiau pri
klausė beveik visi senieji lietu
viai - kanadiečiai. Šitos drau
gijos laikysena paaiškėjo jau 
Ispanijos pilietinio karo metu, 
kada jie pradėjo rinkti aukas 
Ispanijos komunistams. Neko
munistinių nusistatymų lietuviai 
tuoj iš jos išstojo. Nusmukęs 
draugijos veikimas pareikala
vo naujų skambesnių vardų. 
Taip atsirado nauja Stalino 
"saulės" apšviesta ši "literą- 
tų draugija. Čia susispiėte tie 
patys "draugo ir mokytojo" 
garbintojai.

Gražus literato ir draugijos 
vardas, tačiau šių "literatų" pa
skirtis ir tikslas netoks, kaip 
mes pratę manyti. Jie čia ne
kuria — nerašo literatūrinių da
lykų, .nes nemoka gerai lie- 
sugebėtų, net nemoka gerai lie
tuviškai rašyti, o ką bekalbėti; 
apie anglų kalbą nors kaip jie ' 
skelbiasi net dvidešimt metų 
čia gyveną. Bet pagal tų "lite
ratų" paskirtį, atrodo, nesvar
bu mokėti rašyti — daug svar
biau sugebėti tą "literatūrą", 
platinti. Ši draugija tą uždavi
nį atlieka 120%, tokiu pat pasi
sekimu, kaip Stalino rinkimuo
se. Todėl nenuostabu, kad įvai
riausios komunistinės "literatū
ros" randame po nakties prie 
savo durų. Už tokį "meną" tik
riausiai Stalino "literatūrine" 
premija bus apdovanoti.

Prasidėjus emigracijai Kana- 
don, "draugui" Berskiui, "lite
ratų apaštalui", norint ar neno
rint, privažiavo Timminsan lie
tuvių ir tiek. Jis prieš mums at
vykstant rinko parašus ir reika
lavo valdžios, kad mūsų neįsi- • 
leistų. Tačiau tas triukas varg
šeliams nepavyko. Mums at-. 
važiavus į Timminsą, jie atė-

ma, mes jokio sutikimo nelau
kėm, bet tokio siurprizo irgi ne- 
sitikėjom. Tačiau ir šį kartą 
planuotas užpuolimas nepavy
ko, nes senieji lietuviai — ka
nadiečiai, pekomunistai, juos 
ten pat vietoje sutvarkė, nors 
vienam senam lietuviui boksi
ninkui ir teko paleisti keletą 
nokoutų smūgių.

Tie raudonieji Lietuvos "gy
nėjai" jautė, kad, mums atvy
kus, keliai ir idėjos susikryžiuos. 
Tam jie patys davė progą, no
rėdami mus įvairiausiais bū
dais apšmeižti. Jie ne tik mū
sų nemėgsta, bet ir mūsų dva
sios, mūsų šūkio: "Už išlaisvi
nimą Lietuvos ir už ištikimybę 
Kanadai". Negana to, jie kaip 

- "garbingieji" Kanados pilie
čiai drįsta reikalauti valdžios 
veiksmų, priešingų bendriems 
žmoniškumo dėsniams. Juk jei 
tai būtų UN sesija, "draugas" 
Berskys mūsų prašymą, užtar
ti Lietuvą ir lietuvius, būtų už- 
vetavęs, kaip Višinskis kad da
ro kiekvienu atveju.

Su mūsų atvykimu jų "apaš
tališkoji" misija susmuko: ma
tyt, jie jautė, kad taip bus, kad 
taip desperatiškai nenorėjo mū
sų atvažiavimo ir jų darbų bei 
idėjų atskleidimo.

Tarp kitko, mums atvykus, 
"draugas" Berskys su didžiau
siu sielvartu uždarė savo rau
donąjį kampelį, o Stalino pa
veikslą paslėpė, kad nesudul
kėtų. Obuolys nuo obels neto
li rieda. Koks "literatų" chair- 
manas, toki ir jo "apaštalai".

Jie užsipuola K. Lukošių, kad 
neturįs pilietybės, tačiau iš "li
teratų", nors jie čia gyvena 
apie dvidešimt metų, didelė da
lis pilietybės taip pat neturri, 
ir tenka "apgailestauti" — jie 
jos ir labiausiai norėdami, ne
begalės gauti, nebent užsimas-

ĮVAIRENYBES
Ir taip liko vienas vargšas tė
vas, su amžinai kankinančia

Iš velionies La Guardia veik-

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS

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

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

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY

Torfsc t' rznduoda laikrodžius, žiedus ’r brange-
r.vbes. — — Garantuotas aarbas, psauio tr-os kainos.
Krar’ -,’9 atidaryta kasdien tid 8 valandos vazcu-c-.

Vieną tremtinių ukrainiečių 
šeimą Brazilijoje ištiko reto 
siaubo, 
tremtimi
na ir 6 metų dukrelė — emigra
vo į Braziliją Abu tėvai buvo 
gydytojai, bet pirmiausia turė
jo atlikti sutartį. Tam reikalui 
jie buvo priskirti prie ekspedi
cijų, vykstančių į tropikų sri
tis. Kadangi tėvas ir motina tu
rėjo vykti atskirai, tai vaiką 
pasiėmė motina. Nuvykusi į 
paskyrimo vietą ji gavo darbą 
Išiminėti gyvačių nuodus. Dar
bas pavojingas, nes reikėjo 
operuoti gyvates, nuo kurių 
įgėlimo žmogus miršta per ke
lias minutes. Darbovietė nuo 
apsistojimo vietos buvo kiek 
toliau, tad motina, bijodama 
svetimų sąlygų, vaiką visad 
imdavosi kartu. Bet vieną rytą 
dukrelė labai skaniai miego
jo, ir mamytei pagailo jos ža
dinti. Ji surizikavo vaiką palikti. 
Ir koks buvo jos siaubas, kai 
grįžusi iš darbo, vaiko nebera
do. Išlaužtos .lūšnos durys ir 
išvartyti daiktai rodė apie kam
baryje įvykusią tragediją. Kaip 
pablūdusi motina ėmė visur 
vaiko ieškoti, bet be rezultatų. 
Pagaliau viena sena indėnė pa
pasakojo mačiusi netoli trobe
lės besisukinėjančias didžią
sias beždžiones. Taip pat ma
čiusi, kaip jos kažką nešėsi po 
pažastimi, džiaugsmingai aukš
tyn mėtydamos. .

Ši tragedija; taip. paveikė 
motiną, kad po to ji nuvyko į 
darbą visai išsiblaškiusi. Pa
ėmusi operuoti pritrenktą gyva
tę, ji užmiršo jai įleisti injekci
ją. Operacijai dar neprasidė
jus, gyvatė atgijo ir tuoj pat

Vxgedija. Trijų asmenų 
tit^šeima — vyras, žmo-

ri po kelių minučių mirė vietoje.

VESTUVĖS?
BE ABEJO, JŪS PASIRENKATE —

L (J N A įo/a
Užsirašykite iš anksto.

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

SIUNTINIAI 1 SOV. RUSIJĄ
Mes vieninteliai Kanadoje turime stačiai iš Maskvos 
koncesiją siuntiniams. Reikalaukite informacijų

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

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA TORONTE

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

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

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Ave) TeL LL1451

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

314 Bathurst St Toronto, Ont Tel. KL 7146

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

NAUJAS LAIKRODININKAS

dukrelė tarzanų tarpe.

Kanados Gandhi
Savotiškais metodais pradėjo 

kovą dėl indėnų teisių 43 me
tų indėnas Huronas Jules Stoni. 
Deklaravęs, kad tikrieji Kana
dos krašto šeimininkai yra in
dėnai, o prancūzai ir anglai, 
atėjūnai uzurpatoriai, jis paskei 
bė badausiąs tol, kol neatvyks

Vienas jaunas literatas vizi
tavęs Oskar Wilde, skundžiasi, 
kad visuomenė ir kritika prieš jį 
kažkodėl nusistačiusi

— Tai tikras tylos sąmokslas 
prieš mane. Patark, pone, ką 
turiu daryti?

— Prisijunk ir tamsta prie to 
sąmokslo.

tikimas.
Kaip miesto galvai jam teko 

kartą sutikti į. New Yorką lėk-

Laurent ir negarantuos indėnų 
teisių, kurių rezultate Kanados 
krašto vadovybė pereitų indė
nams. Pagrindiniai jo reikalavi
mai yra 3: 1. Indėnai turi būti 
pripažinti pirmaisiais krašto 
gyventojais ir, kaip tokie, turį 
teisę kraštą valdyti. 2. Prie jung
tinių tautų turi būti paskirtas 
atstovas indėnas, bet ne "sve
timšalis". 3. Indėnai turi būti 
pripažinti krašto šeimininkais, 
bet ne verčiami rezervatų ver
gais. Baltiesiems jis visdėlto 
žada pripažinti teisę -valdyti 
kraštą, bet tik indėnų autoriteto 
pavedimu. Jis gyvena indėnų 
rezervate prie Loretteville. Que., 
kur yra kirpėjas ir krautuvinin
kas, o badauja jau 2 mėnesiai. 
Iki šiol į jo streiką, berods, re
agavo tik rezervato gydytojas 
ir skaitytojų smalsumą tenkiną 
laikraštininkai.

I gėlių krautuvę užėjo susi
rūpinęs vyras.

— Prašyčiau lelijų.
— Deja, neturime. Bet turi

me puikių chrizantemų.
— Chrizantemų nenoriu. - - 

Žmonai išvykstant atostogų pa
sižadėjau lelijas stropiai laisty
ti, o ji rytoj grįžta.

legaciją Kadangi iš Sov. Rusi
jos nuolat buvo girdėjęs akcen
tuojant, kad tai proletarų valdo
mas kraštas, tai La Guardia 
manė, kad ir delegacija atro- . 
dys prolėtariškat Dė to ir pats 
jis į aerodromą nuvyko darbo 
eilute, ir dar gana apnešiota.

Iš lėktuvo betgi išlipo išsi
pusčiusių ponų delegacija su 
cilinderiais, frakais ir baltom 
liemenėm, lyg anais gerais ku
nigaikščių ir grafų laikais. Pa
sveikinęs delegaciją, La Guar
dia pasakė: "Taigi, ponai, man 
atrodo, kad proletarą tik aš čia 
teatstovauju"...

Barnio metu
— Palauk, kai numirsiu, ne

duosiu tau ramybės nei vieną 
naktį.

— Bet, brangioji, argi tam 
dar reikia mirti?

Sur amino

Sakyk, Maryte, ar tikrai aš 
vienintelis, kurį kada nors my
lėjai?

— Na, mielas kvailuti, — tik
rai vienintelis ir padoriausias iš 
visu.

>.
Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

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

(kampas 94 Laws St) ’
TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

SKAITYKITE IB PLATINKITE

LIETUVIU DIENAS
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 U 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). '

Metinė prenumerata $ 3.00
.Adresas:
"Lietuvių Dienos" 9204 S. Broadway. Los Angeles 3, Calif. USA
Atsiimtus adresą, vienas numeris prisiunčiamas susipažinti 

nemokamai.

visame pasaulyje.

KAZYS ARDAVIČIUS

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

Pritaiko akinius visiems 
aklu defektams. Ištiria aidu 
nervus, kurie dažnai suge
lia galvos skaudėjimą ir 

nervingumą 
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

i

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

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir įsitikinti.
Atidaryto kasdien nuo 5 — 8 vaL p. p. ’!

j: EUROPEAN WATCHMAKER ’į
į 827 Queen SL W (priešais Claremont g-vę; Toronto. TeL EL4521

lietuviška avalines 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

Naujausios mados.

Sav. TONAS ASTRAUSKAS
1414 Dundas St We®. Toronto |

TeL KI 3881. i

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto. Ont------ TeL WA 0062
Vfs* mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ū glitas oa '’avi-nas. —

DĖMESIO!
Norėdami pirkti ar parduoti namus, ūkius, viešbučius 

kreipkitės į

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

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

dagų ir sąžiningą patarnavimą
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TORONTO, Ont

Toronto lietuvių parapijos Toronto skautų vyčių drau
govė, Šv. Jurgio šventės proga

KLB LOK pranešimas
LIETUVIŠKŲ DAINŲ, OPERŲ ARIJŲ IR FORTEPIJONO MUZIKOS

je nutarė imtis žygių lietuvių 
parapijai. įsigyti didesnę baž
nyčią. Jau yra padaryti atatin-

kai. Nutarta su jais prisiųstas 
lietuvių registracijos taisykles alyje steigia lietuvišką dramos

parinkimo rekialu ir gautas To
ronto arkivyskupo pritarimas. 
Artimoje ateityje numatomas 
visuotinas parapijos susirinki
mas, kuriame’ parapijiečiams 
komiteto bus pateiktas statybos 
projektas ir įsteigtas atskiras 
bažnyčiai statyti fondas.

Su džiaugsmu tenka sveikin
ti parapijos vadovų pastangas, 
rūpinantis Toronto lietuvių pa
rapijai įgyti didesnes patalpas 
nes, vis didėjant čia lietuvių 
kolonijai, dabartinė lietuvių 
bažnytėlė yra visiškai perma- 
ža. Tektų tik pageidauti, kad 
rūpinantis naujos bažnyčios įsi
gijimu, ypatingas dėmesys bū
tų kreipiamas į parinkimą tin
kamo mieste distrikto, kuriame 
tinkamai galėtų įsikurti ir lie
tuvių kolonija.

skltn. V. Draugelį.
Toronto skautų tuntas, pasau

lio skautų patrono Šv. Jurgio 
dienos proga, parapijos salėje

ceitas ir sk. M. Varanauskcdtė.
Į pasktn. laipsnį pakelta vyr.

skltn. V. Morkūnas. Tėvynės vė
liavos ženklu apdovanoti psktn. 
St. Šileikytė, vėliavos ženklu

duoti Kanados lietuvių registra
cijos taisyklių paruošėjui. kad

gintų su mūsų išleistomis tai-

dyje apie tai referuotų LOKo 
plenumui. •

Komitetas nutarė visokeriopai 
šį gražų sumanymą ir pasiry
žimą sukurti lietuvišką dramos 
teatrą remti ir kviesti prie to 
prisidėti plačiąją visuomenę.

Balandžio 30 d., sekmadie
nį, 6 vai. vak. klebonijos patal
pose šaukiamas Toronto Ateiti
ninkų kuopos susirinkimas. Vi
sus Toronte esančius ateitinin
kus kviečiame dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

"Svetimos plunksnos"

žangumo ženklais vyr. skltn. V. 
Maca ir vyr. skltn. Kasperavi
čius.

Pasižymėjimo ženklais ir vyr. 
laipsniais apdovanotuosius 
sveikino tuntininkas H. Stepai- 
tis ir Gen. Konsulas Kanadai p. 
V. Gylys. Dienos progai pritai
kintoje kalboje sktn. Medelis 
aiškiai nurodė skauto parei
gas svetimoje žemėje ir pabrė
žė, kad lietuvis yra karštas, ug
ningas ir nenugalimas.

Oficialioji dalis baigta Liet. 
Tautos ir Kanados himnais. 
Linksmojoje dalyje šį kartą 
įvairesniais ir gyvesniais pasi
rodymais išsiskyrė jūros skeu-

džiuose yra patvirtinti šie Apy
linkių Laikinieji organizaciniai 
komitetai: 1. Toronto miesto, 2. 
Sudburio, 3. Timminso, 4. Oak- 
villės, 5. Wellando, 6. Van- 
couverio ir 7. Ottawos. Sky-

neaiškumų dėl ALOKų sudary
mo, parašyti kiekvienam indi
vidualūs raštai: St Catharines, 
Vai d’Or, Winnipegui ir Lon
donui.

Vietovės, kur nėra nė vienos 
lietuviškos organizacijos, kaip 
Windsoras, Ont. ir Port Radium, 
Alta., bet pavieniai asmens yra 
pareiškę organizacinės iniciaty
vos, pasiųstos taisyklės ir ap
linkraščiai.

LOKas konstatavo, kad pirmą-

darė KLB Ottawos apylinkės 
komitetas, kaip neįeinantis į jo
kį organizacijų centrą. Jam pa
reiškiama padėka.

Ateinantį KLB—LOKo posėdį

diumui, kai susidarys svarbes
nių reikalų.

Pranešama visiems Apylin
kių laikiniesiems komitetams, 
kad Kanados Lietuvių Registra
cijos kortelės (jos drauge yra ir 
kartotekos kortelės) atspausdin
tos ri siunčiamos ALOKams ap
dėtu mokesčiu po 1 centą už 
kortelę.

PADĖKA

ronto aeitininkų kuopa ukrai-) 
niečių salėje kartoja "Svetimų 
Plunksnų" komediją. Po vaidi
nimo įvyks šokiai.

Pelnas skiriamas studijuojan
tiems studentams paremti.

geįibstintį karalaitę iš slibino 
nagų...

Šventės pabaigai ir perrink
tam dr-vės vadui V. Draugeliui, 
pagerbti, vyčiai turėjo šeimy
nišką bendrą arbatėlę.

nusikaltėliai
Prieš Velykas, kovo 31 d., 

Torontą sujaudino ypatinga su
sisiekimo nelaimė. Tos dienos 
vakarą, girtas šoferis, greitai 
važiuodamas, užvažiavo ant 
šaligatvio ur mirtinai suvažinė
jo į bažnyčią ėjusias dvi mer
gaites 3 ir 5 metų. Suvažinėjęs

Toronto į komisija yra

SLA vakarienė ir šokiai
/

Toronto SLA 236 kuopa ren
gia vakarą bedandžoi 29 d. 404 
Bathurst St abejose salėse. 6 
vai. 30 min. bus patiekta karšta 
vakarienė, 8 vai. prasidės šo
kiai.

tarybą leisti sekmadienio spor- 
Love, kuriuose prašo miesto 
to žaidimus su įėjimo mokes
čiu ir 68 kitose žaidimų aikštėse 
leisti sekmadieniais rinkliavas 
su dėžutėmis bei kitais būdais.

Šokių vakaras
Ateinantį penktadienį, balan

džio 28 d., parapijos salėje yra 
rengiami šokiai, kurių pelnas 
yra skiriamas "Tėviškės Žibu
rių" naudai.

Toronto miesto ir apylinkių 
policija, po dviejų savaičių 
įtempto ieškojimo, pagaliau pa
gavo nusikaltėlius. Pasirodo, 
tai buvę du jaunuoliai, vienas 
19, kitas 20 metų, abu iš To^ 
ronto, tarnavę šoferiais vienoje 
lentpjūvėje.

IŠNUOMOJAMAS NAMAS
10 kambarių. Sąlyga — nupirkti 

ir baldus. Tel. LY 9296.

Šeimyninės laimės bičiuliui ALGIRDUI KAZILEVIČIUI 

susituokus su panele PA JAUTA KALtNDRAITE.
Arais Mucinįekas iš Australijos.

Kurtis ir kurti naujame šei myniniame gyvenime
ALGIRDUI ir PAJAUTAI K AZILEVIČIAMS.
Darmstadt. DipL inž. architektas Ali. Kulpavičius.

Mielą bičiulį
VYTAUTĄ TIKUIŠĮ ir ONUTĘ MASKALTŪNATTĘ, 
sukūrus lietuvišką šeimą, sveikina ir linki sėkmės, svei
katos ir Dievo palaimos

M. Regina, J. Šipelis, E. Dambrauskas.

KLB Hamiltono Apylinkė
postoginio sezono užbaigimui gegužės 6 d., 

šeštadienį, 6 valandą vakaro rengia

Maloniai kviečiame visus tautiečius atsi
lankyti. Grieš puikus orkestras. Galima bus 
atsigaivinti kietais ir minkštais gėrimais.
PariHnksminimas įvyks žinomoj rumunų 
salėj 20 Murray St Valdyba.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

TEISINE - KALBINĘ PAGALBA
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

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

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

Jo programą išpildys plačiai žinoma

Lietuvos Valstybės Operos Solistė JUZĖ

ir Kauno ir Paryžiaus konservatorijų absolventas pianistas KAZYS SM1LGEVIČIUŠ.

Po koncerto bus ŠOKIAI griežiant gerai kapelai, kartu veiks bufetas su vynu, alumi ir ki
tais lengvais gėrimais. Jaukiai išpuoštoje svetainėje bus parūpinti svečių patogumui 

atskiri staleliai. Įėjimas $1.00.Pradžia punktualiai 8 vai. vak.Montrealio antininkų kuopa.

UfiilTYTĖ

MONTREAL, Que.

Mums žengiant į naują gy
venimą mieliems ottawiskiams: 
gerb. kun. Dr. Razučiui, sutei
kusiam moterystės sakramentą, 
už gražią ir vertingą dovaną ir 
rūpestį atliekant įvairius forma
lumus, pp. Pranskevičiams už 
tėvišką rūpinimąsi mūsų vestu* 
vėmis ir jaukią pastogę; p-lėms 
F. Kupčiūnaitei'if P. Šimkutei, 
pp. E. ir A. Keršiams, pp. Kup
čiūnams, pp. Saulėnams, pp. 
Erštikiams ir visiems kitiems. 
Sudburiškiams pp. E. ir P. Snie- 
gaičiams ir p. J. Paukričiui, p. 
P. Voroninkaičiui iš Timmins.

Padėka Misijų proga
Kaip anksčiau, taip ir šiais 

metais, priešvelykinių rekolek- 
jų proga, įvyko misijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje. Misijoms vadovavo 
iš Čikagos atvykęs gerb. kun. 
J. Borevičius, S. J.

Labai džiuginantis reiškinys, 
kad misijose, kurios tęsėsi dvi 
savaites, labai skaitlingai da
lyvavo mano parapijiečiai. 
Ypač gražų pavyzdį parodė 
vyrai, kurie atitrūkę nuo sun
kių dienos darbų, atsidėję ir 
nuoširdžiai susikaupę, dalyva
vo misijose ir gausiomis auko
mis žymiai prisidėjo prie šių 
metų misijų išlaidų padengimo.

Man malonu pažymėti, kad 
šių metų misijos yra pačios gra
žiausios ir geriausiai pavyku- 
sios per mano dvidešims klebo
navimo metų Montrealio lietu
vių parapijoje.

Gausūs parapijiečių būriai, 
kurie Velykų rytą per iškilmin
gas Šv. Mišias artinosi prie 
Dievo stalo, įspūdingai liudijo 
apie misijų gražų pasisekimą.

Kristaus Prisikėlimo šventės 
iškilmėse, sveikindamas Jus, 
mieli parapijiečiai, turėjau pro
gos kartu su Jumis pasidžiaug
ti, kad mūsų parapijoje taip

Montrealio ateitininkų

Balandžio 30 d., sekmadienį, 
po pamaldų, šaukiamas para
pijos svetainėje ateitininkų su-

Aldonai Bukauskaitei, o antroji- 
$3 — p. Bakanavičienei.

Po vakarientės smagiai pasi
šokta ir pasilinksminta.

gioj šventėj ir apdovanojusiems 
mus vertingomis dovanomis, 
esam didžiai dėkingi.

Bronė ir Juozas Dženkaičiai.

J NAUJį GYVENIMU
Balandžio 15 

d. prieš piet Šv. 
Jono parapijos 
klebonas kun. 
Ažubalis sutuo
kė pasiryžusius 
naujam šeimyni
niam gyvenimui * 
jaunuolius Algir
dą Kazilevičių ir 
Pajautą Kalend- 
raitę.
Bažnytinių apei
gų metu visos 
pamergės dėvė
jo tautinius rū
bus su pluoštais 
-rausvų tulpių. 
'Visų centre dar 
iškilmingiau at
rodė vestuviniai 
pasirėdžius! gra
ži- aukšta jaunų
jų pora. Į Vaišes, 
•įvykusias veng
rų salėje atsilan- 
;kė daug svečių: 
^giminės, pažįsta- 
zmi ir artimi jau
nųjų draugai. 
Pasakyta įdomių
kalbų, linkint jauniesiems ilgiausių, džiaugsmingų ir lai
mingiausių metų.

Nuotraukoje matome jaunuosius ir pirmą pamergę viešnią 
Aldoną Kriaunaitytę iš New Y orko universiteto.

Foto ir vario graviūra foto giaverio Vyt. Maco.

mas ir meilė Katalikų Bažny
čiai. Tegu Dievas laimina. ir 
palaiko Jus ir toliau nepalen
kiamai ištikimus Katalikų Baž
nyčiai ir mūsų brangiai priešo 
priespaudoje vargstančiai Tė
vynei, kurios sūnūs ir dukros 
visada buvo, tebėra ir bus mū
sų Motinos Katalikų Bažnyčios 
ištikimi vaikai.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju 
gerb. Tėvui J. Borevičiui, patik
rinusiam misijų pasisekimą sa
vo turiningais pamokslais, vi
siems parapijiečiams, vyrams 
ir moterims, skaitlingai dalyva
vusiems misijose ir duosniomis 
aukomis parėmusiems šių misi
jų išlaikymą.

Kun. J. Bobinas, 
Montrealio Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas.

nas - Paplauskas skaitys pa
skaitą apie kataliko uždavinius 
XXamžiuje. Be to, susirinkime 
bus pasitarta dėl kuopos ren
giamo koncerto sekantį šešta
dienį, gegužės 6 d. Visi ateiti
ninkai ir prijaučiantiji kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Ateitininkų koncertą globoti 
maloniai sutiko Šv. Kazimiere 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Bobinas, kuris nuo kuo
pos įsisteigimo nuoširdžiai re
mia ateitininkų veiklą.

Šiame koncerte didelę prog
ramą iš lietuviškų dainų ir mė
giamų operų arijų išpildys Lie
tuvos Valstybės Operos solis
tė JUZĖ AUGAITYTĖ, kuri šiam 
koncertui specialiai atvyksta iš 
Jungt. Amerikos Valstybių. So
listei akompanuos ir keletą kū
rinių išpildys atskirai pianistas 
Kazys Smilgevičius, Kauno 
konservatorijos ir Paryžiaus 
"Ecole Normale de Musiąue" 
absolventas.

Po koncerto bus šokiai, grie
žiant gerai kapelai, ir veiks bu
fetas su vynu, alumi ir kitais 
lengvais gėrimais. Koncerto 
rengėjai ruošiasi jaukiai iš
puošti svetainę ir svečių pato
gumui visiems parūpinti ats
kirus stalelius.

Koncerto pelnas skiriamas 
naujosios Šv. Kazimiero bažny
čios statybai ir socialinės šal
pos pos fondui, iš kurio bus tei
kiama parama sergantiems ar 
kiton nelaimėn patekusiems 
tautiečiams.

Margučių vakarienė
Šv. Onos Pašalpinės draugi

jos Margučių vakarienė balan
džio 16 d. praėjo su dideliu pa
sisekimu. Žmonių buvo per 200. 
Didelio susidomėjimo ir gyvu
mo įnešė margučių premijavi
mas. Pirmoji premija $5 teko

Sukūrusius lietu'višką šeimos židinį
MARIJĄ MAČIOKAITĘ ir ANTANĄ ŽUKĄ, 

nuoširdžiai sveikina
Montrealio Ateitininkų kuopa.

Lietuvių Įdubo choro 
koncertas

Mes siūlome
Jums išnuomoti dvi dideles 

sales, tinkančias įvairioms pra
mogoms, taip pat vieną vidu
tinio dydžio salę tinkamą susi
rinkimams.

Išnuomoti galima kiekvienai 
dienai, bet šeštadieniais ir sek
madieniais tik iki 6 ved. vak.

Skambinkite telefonais: 
PL 5543 ir TR 0641.

Jrrasom crtsuiepu
Alfredą Kūlį, nesenai atvyku-

PAIEŠKOJIMAI
Dovo Naujoko, gim. Giegždų 

km., Natkiškių valse., Pagėgių 
apskr., dabar gyv. Kanadoje, 
ieško Jonas Naujokas: Ind. Hos
tel, Bobbington, nr. Staurbrige, 
Wore., England.

GRANDIOZINIS KONCERTAS

Metropolitan Operos Solistei

ANNA KASKAS

Delhi, Ont.
Šokių vakaras

Lietuvių Draugiškos pagal
bos klubas (Lithucmian Social 
Walfare Club) balandžio mėn. 
29 d. 7.30 vai. vak., klubo pa
talpose Hawtry kaime, ruošia 
šokius.

Kviečiame visus atsilankyti.
Veiks bufetas su linksminan

čiais ir gaivinančiais gėrimais.
Grieš gera muzika.

Rengėjai.

Akompanuojant žymiam pianistui ROYAL HINMAN.

Koncertas įvyks Memorial School Auditorium — Ottawa 

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

NAUJIEJI KANADIEČIAI
Balandžio mėn. 12 d. laivu 

"Mc Rae" išplaukė į Kanadą:
1. Bridickas Petras
2. Svarinskas Juozas.
Ponia Sapiežinskienė su šei

ma, Reinartas Arturas, Baliū- 
nas Juozas atvyks į Kanadą se
kančiu laivu.

Montrealis lig šiol buvo la
bai nuskriaustas meno pajėgų 
atžvilgiu ir dar labiau — cho
rais. Praktiškai lig šiol tebuvo 
vienas vienintelis. Šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčios p. Žižiū- 
no vadovaujamas choras. Kitų 
organizacijų pastangos sukurti 
savo chorus baigėsi nesėkmin
gai, daugiausiai dėl patalpų 
stokos ir dirigentų trūkumo. Ta
čiau, atrodo, Lietuvių klubo va
dovybės ir energingo dirigento 
p. A. Piešines pastangų dėka, 
pagaliau ir Montrealas susi
lauks rimto choro. Tokių vilčių 
teikia balandžio 15- tos die
nos koncertas.

Koncertas susilaukė visiško 
pasisekimo kaip programos, 
taip ir publikos atžvilgiu. Kuk
lios klubo patalpos neįstengė 
sutalpinti žiūrovų. Po gavėnios, 
išsiblaškymo išsiilgusi visuo
menė, labai gyvai reagavo į 
koncerto programą, o dar aktin- 
giau dalyvavo pokoncertinėje 
linksmojoje dalyje.

Mišrus choras per du kartus 
sudainavo apie 10 dainų, su
silaukdamas didelių ovacijų. Ir . 
tikrai, lyginant su Vasario 16 d. 
minėjimo pasirodymu, choras 
yra padaręs milžinišką pažan
gą. Porą nuotaikingų dainų su
dainavo mergaičių choras. Ok
tetas, nors Vis dar neprilygstąs 
Toronto oktetui, taip pat daro 

•pažangą. Solistė A. Stravins- 
kaitė padainavo keletą liaudies 
dainų ir dvi arijas iš operos 
prancūziškai. Pažymėtina, kad 
A. Stravinskaitė, nebodama 
sunkaus darbo, vakarais ir to
liau atsidėjusi studijuoja dainos 
meną. Koncerto programą vy
kusiai paįvairino Viltis Vaičiū- 

f naitė ir p. Barauskas savo dek
lamacijomis, o tautinių šokių 
grupė — pašokdama "Kubilą" 
ir "Žiogelius". Koncerto pabai
goje vietinis lietuvis p. Ambra- 
zas, pasidžiaugęs koncerto pa
sisekimu, pagrįstai apgailesta
vo, kad chore visai nesimato 
Kanadoje gimusio lietuvių jau
nimo, ir kad ta kryptimi būti
nai kas nors darytina.

Kiek girdėti, sėkmingam cho
ro darbui gerokai trukdo lėšų 
stoka. Reikėtų susirūpinti, kad 
nors gaidų parūpinimui, mini
maliam dirigento honorarui, 
tramvajų bilietams į repeticijas 
ir pan dalykams būtų surasta 
lėšų Pagaliau, paties Lietuvių 
klubo interesas koncentruoti 
menines jėgas pas save, nes 
tokie publikos sutraukimai, 
kaip pastarasis, neabejotinai 
klubui duoda daugiau pajamų 
iš bufeto, kaip įėjimo bilietai.

Sustiprėjęs Lietuvių klubo 
choras nežada apsiriboti vien 
Montreafiu, o žada pasiekti ir 
kitas artimesnes lietuvių kolo
nijas. L.

"TŽ" Nr. 15 (16) korespon
dencijoje iš Montrealio klcddin-

išsikėlęs Dr. Sungaila. Turėjo 
būti Dr. šulma.




