
Pasaulio geroji dvasia
Madona ir Pieta

Madona ir pieta — dvi dalys 
vienos didžiosios pasaulio mis
terijos.

Motinystės mįslė nuo mžių 
viliojo didžiuosius pasaulio kū
rėjus — genijus. Daugelis iš jų 
šia tema yra sukūrę amžiais 
nemirštančių kūrinių. Didžiųjų 
kūrėjų Madonos — Meilės ir 
Gėrio išraiška. Motina su nerū
pestingu kūdikiu ant rankų ža
vi nuo jos dvelkiančia meile, 
pasididžiavimu, rūpesčiu ir 
būgštavimu dėl tos silpnos bū
tybės.
. Motinystė neaptariama ir ne
išreiškiama, kaip meilė, pasiau
kojanti, sau nieko neprašanti, 
nieko negeidžianti ir amžina, 
niekad nesvyruojanti meilė.

Motinystė — didžioji pasau
lio misterija, neišsemiamas šal
tinis įkvėpimo, neišreiškiama ir 
neaprėpiama, kaip pati Mei
lė ir Gėris. Ji neaptemdoma jo
kių sutemų, jokių siautulių. Ii 
žiauriausiais žmonijos gyveni
mo momentais, kai žmonių san
tykiuose nebegalima įžiūrėti nė 
kibirkštėlės gerojo prado įta
kos, motina išlieka su visomis 
savo savybėmis. Dėlto tai didi 
yra motinystė ir magiškas jos 
vardas.

Pasaulis pastebėjo mgfinys-

T Madonomis, bet tas pats 
pasaulis pagimdė ir pietą — 
kalavijais perverta širdimi ken
čiančią motiną. Ir čia motina ne 
maištaujanti, ne šaukianti dan
gaus keršto jai brangiausios 
būtybės skriaudėjams, bet tik 
kenčianti visa savo esybe. Pie
ta ryškiausiai pasireiškė Golgo
tos kalne, tad ir vaizduojama 
ji Dievo Motina su ant kryžiaus 
nukankintu savo Dieviškuoju 
Sūnumi ant kelių.

to širdis milijonams motinų, su- 
griaudamas jų visas viltis, iš
plėšdamas iš jų vaikų širdžių 
geruosius pradus, kuriuos jos 
taip pasiaukojusiais skiepijo. 
Varsto kalavijais jų širdis ir 
patys vaikai, pasekę pasaulio 
blizgučių ar aistrų keliais, o mo
tinos rauda, kankinasi ir vis te
begaubia juos savo meile, tikė
damos grįšiant į jų gerosios 
dvasios prieglobstį.

Motinystės dvasia amžina. 
Pasiaukojanti, mylinti ir ken
čianti ji eina per pasaulį nuo 
amžių pradžios. Ji sena — sen
galvėlė —- kaip pats žmonių pa 
saulis. Tyli ir kantri, nors daž
nai klupdama, ji nešė cavo var
gų naštą, mynė klampų ke’ią 
neatžymėta, bet visada galinga 
savo meile. Ji buvo ta pati prieš 
tūkstančius metų, ta pati ir 
šiandien, ta pati bus rytoj ir po 
naujų tūkstančių metų. Ji ta pa
ti laukiniškoje primityvo aplin
koje, ta pati Babilono bokštų 
ir Egipto piramidžių papėdėje, 
ta pati Eladoje ir išdidžioje Ro
moje, ta pati viduramžio pily
se adoruojama riterių, ta pati tų 
pačių feodalų niekinama bau- 

karaliaus rūmuose, didžiūnų ir 
piniguočių komforte ir ta pati 

lydinti sūnų į Vytauto žygius, 

drebanti dėl savo vaikų ateities, 
žiūrėdama į gesinamą šventąją 
ugnį Alkose, o po kelių amžių, 
šventąsias giesmes giedoda
ma, šimtus kilometrų einanti sa 
vo vaikams laimės išmelsti iš 

J

Aušros Vartų Marijos ar į Kal
varijas; ta pati prie lopšio 
snaudžianti, grįžusi po sunkių 
baudžiauninkės darbų, ta pati 
prie ratelio mokanti savo vaiką 
iš maldaknygės lietuviško rašto 
ir poterių... Motina įvairi, kaip 
įvairus gyvenimas, kaip mar
gos socialinės sąlygos, kaip, 
banguojančios situacijos, be! 
visur ta pati — gerojo prado

Motina gyvenime
Kūrėjas moteriai paskyrė 

kančios ir vargo kelią, bet ir 
moteinystės palaimą, apgaubė 
ją motinystės aureolę. Žinoma,- 
pasaulį žavi ne biologinė moti
nystės pusė ir ne zoologinė mei
lė, bet gerasis motinystės pra
das — pasiaukojanti, viską pa
kelianti ir viską atleidžianti mei
lė, meilė, kuri spinduliuoja nuo 
motinos nevien savųjų vaikučių 
tarpe, bet visur, kur tik ji pasi
suka. Motinystę, jos gaivinan
čią dvasią, pasaulis suprato ir 
brangino nuo seniausių laikų. 
Tačiau žmonija, savo klojoj? 
muose if grubioje' kasdienybėje" 
nutolusi nuo daugelio pripažįst- 
mų principų bei idealų, dažnai 
ir labai dažnai nutoldavo ir nuo 
motinų. Gaivinanti motinos pa
laima dažniausia galėjo reikš
tis- tik savo šeimos aplinkoje. 
Viešajame gyvenime ji dažnai 
buvo pamirštama. Geroji moti
nystės dvasia išskiriama iš gy
venimą formuojančių veiksnių.

Šiandien pasaulis nors pro
tarpiais, nors vieną kartą per 
metus, atsigręžia į motiną. Var
žybos ir vėl varžybos, varžybos 
dėl žemės plotų, dėl ekonomi
nių vertybių, dėl vandenų ir 
oro, varžybos dėl galios ir val
džios, pasaulį nukamavo. Pa
vargęs, jis šaukiasi motiniško
sios pagalbos. Motina — Mei
lė ir Gėris — turi ateiti pasaulio 
gelbėti. Motiniškoji dvasia turi 
užviešpatauti pasaulyje arba 
amžinai siaus perijodiškų su
krėtimų, kančių ir ašarų tvanas. 
Madona iš muziejų turi būti 
iš nešta į gyvenimą, kad pieta 
rečiau besimatytų...

Lietuvaitės laiškas Tr. Lie
"Cleveland Plain Dealer" pa

skelbė Donnos Armonaitės laiš
ką pas Staliną išvykstančiam 
JTO gen. sekretoriui Trygve 
Lie, kuriame prašo, nuvykus j 
Maskvą, paprašyti Staliną pa
leisti iš Sibiro vergų stovyklos 
jos motiną ir broliuką, kuriam 
jau 11 m. Jai pačiai yra 15 m.

Armonas su žmona ir dukrele 
1935 m. atvyko į Lietuvą. Bol
ševikams 1940 m. Lietuvą oku
pavus jis norėjo su visa savo 
šeimą išvykti į JAV, bet bolše
vikai jo žmonos su jaunučiu sū
neliu neišleido. Būdamas Ame
rikos pilietis, jis su JAV gimu
sia dukrele išvyko, turėdamas 
vilčių žmoną ir sūnelį vėliau 
galėsiant išvažiuoti. Betgi visos 
jų pastangos nedavė vaisių, o 
žmona su sūneliu 1941 m. per
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Aušros Variu Dievo Motina — lietuvių motinų paguoda

Siūlo pašalinti Sov. Sąjungą iš JTO
Buvęs Jungtinių Amerikos 

Valstybių prezidentas Herbert 
Hoover Gam jau 75 m. amžiaus) I
aiškiai numato gręsiantį pasau
liui komunizmo pavojų. Balan
džio 28 d. Amerikos laikraščių 
leidėjų konferencijoje jis pasa
kė kalbą, kurioje užakcentavo, 
jog jau atėjo laikas mesti iš 
galvų "vieno pasaulio" politi
ką ir praktiškai eiti prie "tota
linės diplomatijos" plano.

— Dieve, palenk tautas, kad 
jos ryžtųsi reorganizuoti UNO 
be komunistinių kraštų ir steigtų 
suvienytą frontą "prieš raudo
nųjų agresiją", — pradėjo savo 
kalbą Hooveris.

Buv. prezidento nuomone, 
pašalinimas Rusijos iš Jungti-

didžiuosius vežimus buvo iš
vežti į Sibirą. Visos pastangos 
juos iš ten išgelbėti nedavė 
vaisių.

Taip tragiškai mamytės ir 
broliuko netekusi mergaitė (ta
da buvusi vos 5 m.) ir rašo Tr. 
Lie prisimindama savo žmoniš
kas teises atgauti mamą, nie
kuo nenusikaltusią kankinamą, 
o taip pat broliuką. Laišką aukš
čiausios pasaulinės institucijos 
pareigūnui ji baigia gana ašt
riai — primindama, kad jei jis 
bijotų tiesos Stalinui pasakyti,

JTO gen sekretorius tiesos saky
ti neprivaląs bijoti niekam. Pas
kutiniai jos žodžiai yra: "Tams
ta taip pat turėtumėt pasirūpinti 
išvaduoti iš vergų stovyklų vi
sas šeimas*.

nių Tautų Organizacijos atneš
tų pasauliui taiką. Esą, nuo 
Petro Didžioj laikų rusai gro
bia kraštus, tarytum plėšikai 
įsilauždami Į ramių gyventojų 
namus...

Hooveris teigia, kad kolekty
vinė laisvų kraštų akcija būtų 
daugiau efektyvi sulaikyti ko
munizmą nuo agresijos ir už
kirsti kelią jų konspiraciniams 
agentams griauti laisvų valsty
bių pamatus.

— Aš jau prieš devynis me
tus įspėjau pasaulį, kad kola
boravimas su premjeru Stalinu, 
norint pasiekti taikos, tebuvo tik 
milžiniškas juokas ("a gargan
tuan jest"). Tada, žinoma, aš 
pavartojau neteisingą žodį. Rei
kėtų kalbėti ne apie juoką, bet 
apie tragediją, — kalbėjo Hco- 
veris.

Hooverio kalba rado didelio 
atgarsio kongresmanų tarpe. 
Daugelis pilnai oritarė seno 
politikos veterano mintims. Gi 
prezidentas Trumanas tuojau 
telefonu pasveikino Hooverį 
už jo ryžtingą kalbą ir užkvietė 
į Baltuosius Rūmus padiskutuo
ti jo mintis kiek smulkiau.

Vienintelė E. Rooseveltienė 
nebuvo patenkinta Hooverio 
kalba, nes, esą, tokie veiksmai 
galėtų reikšti karą...

Respublikonų patarėjas Vals
tybės Departamento senatorius 
F. Dulles balandžio 27 d. pa
reiškė, kad jau atėjęs laikos 
peržiūrėti JTO chartą. Jai esą 
dar tik 5 metai, bet per tą laiką 
gyvenimas vietoje nestovėjęs, 
įvykę daug ko nauja ir jau pri 
brendęs laikas sušaukti konfe

renciją, kuri chartą peržiūrėtų. 
Rusijos pašalinimo klausimo 
Dulles nekėlė, bet nesą jokios 
abejonės, kad, tą klausimą iš
kėlus, tektų su ja visai išsiskir
ti arba diskusijos neduotų re
zultatų.

Pradedant sausio 19 d., kai 
Malikas išėjo iš JTO posėdžio, 
balandžio 27 Sovietų Sąjungos 
atstovai yra pasitraukę jau iš 
21-ojo JTO organo — ginklų 
komisijos.

— PRAHA. — Čekoslovakų 
vyriausybė paprašė JAV .suma
žinti net du trečdalius savo am 
basados ir Bratislava konsulato 
tarnautojų skaičių. Esą, jie už- 
siimą šnipinėjimu.

Lietuvius užrašys lietuviais
JAV gyventojų surašymas 

prasidėjo balandžio 1 d. Jam 
vykstant pasirodė, kad suraši
nėtojai neturėjo instrukcijų, kaip 
užrašyti lietuvius ir daug kur 
pasitaikė, kad žymėdami jų ki
limo kraštą, rašydavo "Rusija". 
.Dėl to buvo jau daug rėžyta 
JAV lietuvių spaudoje. ALT pa
sisekė pasiekti, kad surašymą 
vykdąs Bureau of the Census 
paskelbė tuo reikalu specialią 
instrukciją, kurioje surašinėto
jams nurodo, kad reikia rašyti 
"Lietuva", kai klausiamasis 
taip nurodo.

Fr. Joliot - Curie
Prancūzų atominės energijos 

komisijos galva, komunistų par 
tijos kongrese pareiškęs, kad 
joks "progresyvus" mokslinln-

Gegužės pirmoji
Berlyne gegužės pirmoji pra

ėjo demonstracijų ženkle. Va
kariniuose Berlyno sektoriuose 
antikomunistinėse demonstra
cijose dalyvavo apie 150.0G0 
berlyniečių. Kaikuriose vietose 
antikomunistų minios apmėtė 
akmenimis sovietų sektoriaus 
policiją. Apvaldymui demons
trantų masių, vakariečiai turėjo 
pastatyti ant kojų apie 11.000 
ginkluotos policijos ir 8.000 spe
cialiai paruoštų vakariečių ka
rių. Visų demonstracijų cent
ras buvo Potsdamo aikštė, kur 
susikerta Sovietų, Britų ir Ame
rikiečių sektoriai. Čia susirinko 
ir vakarinių sektorių demons
trantai su antikomunistiniais šū
kiais. Apie 30.000 rusų sekto
riaus demonstrantų norėjo per
eiti į vakarinę dalį, tačiau so
vietų policijos buvo sulaikyti. 
Potsdamo aikštėje įvyko mušty
nių ir antikomunistinės minios 
apkūlė sovietų triukšmadarius. 
Amerikiečių ir. Britų lėktuvai be 
paliovos skraidė virš Berlyno, 
o kariuomenės daliniai buvo 
parengties stovyje, kad išven
gus rimtesnių susidūrimų^

Berlynas šiandieną yra vie
nas iš pavojingiausių "šaltojo 

buvo vienos iš didžiausių visoje 
Europoje. Sovietų sektoriuje de
monstravo apie 750.000 minia, 
sudaryta iš vietinių ir sugaben
tų būrių iš visos Rytų Vokietijos.

Tradicinės gegužės pirmosios 
dienos demonstracijos įvyko ir 
Maskvoje, Raudonojoje aikštė
je dalyvaujant pačiam Stalinui. 
Parade aviacijai vadovavo Sta
lino sūnus gen. Vosylius Sta
linas.

Jugoslavijoje demonstracijos 
praėjo be Stalino paveikslų. De
monstrantų plakatuose vyrtrvo 
šūkiai nukreipti prieš Sovietų 
Sąjungą, buvo akcentuojama 
visų socialistinių valstybių ly
gybė, atseit, atsipalaidavimas 
nuo Maskvos supremacijos be 
doktato. Tai kreipimasis į sate
litus ir komunistinę Kiniją.

Kinijos nacionalistų genera
lissimus ta proga pasakė kalbą, 
kurioje komunistų užimto kraš
to darbininkus ragino sabotažo 
veksmais ir streikais kovoti 
prieš raudonąją diktatūrą.

kas niekad neįeisiąs savo dar
bo rezultatų panaudoti pri^š 
Rusiją, iš pareigų atleistas. Ko
munistai dėl to kelia didelį 
triukšmą, o Fort Chatillon ato
minės energijos laboratorijos 
daugelis bendradarbių pasira
šė memorandumą, kad tai 
esanti "didelė klaida".

Čekoslovakija vis atsiriboja
Ištrėmus! popiežiaus' atstovą, 

Čekoslovakija šiomis dienomis 
likvidavo ir savo atstovybę Va
tikane. Atstovybės charge d’af- 
fairs ir sekretorius išvyko Vati
kano sluoksniams net nieko ne
pranešęs.

— LONDONAS. — Balandžio 
29 d. čia pr&sidėjo JAV, D. Bri
tanijos ir Kanados oro pajėgų 
atstovų konferencija.

Tel Avive įvyko didelės riau
šės tarp Izraelio komunistų ii 
antikomunistų. Minios žydų su 
mėlynai baltomis vėlicrvomis 
įsiveržė į komunistų demonstra
ciją, kuri ėjo giedodama inter
nacionalą Tel Avivo .gatvėmis. 
Keletas buvo sunkiai sužeistų. 
Apie 100.000 arabų ir žydų pro
fesinių sąjungų narių demons
travo daugumoje Izraelio mies
tų, miestelių ir kaimų reikalau
dami taikos.

Londonas šiais metais apsi
ėjo be gegužės pirmosios para
dų, nes praeitais metais išleis
tas įstatymas draudžia bet ko
kias demonstracijas.

Keletas tūkstančių darbinin
kų su Stalino, Lenino ir Mao Tse 
Tung paveikslais demonstravo 
Rangune ir Burmoje, tačiau di
desnių riaušių neįvyko.

Austrijos antikomunistai ir 
socialistai gegužės pirmąją 
šventė gana ramiai vaikščio
dami Vienos gatvėmis su fake
lais, reikalaudami laisvės.

Japonijos sostinėje Tokio 
šiais metais įvyko vienos iš di
džiausių demonstracijų jos is
torijoje. Demonstrantų 'skaičius 
siekė iki 900.000 žmonių, kurie 

kad palaikius tvarką ir ramybę 
Tokio mieste. Nors Japonijos 
saulė tą dieną ir labai smarkiai 
kepino, tačiau demonstrantų ir 
žiūrovų buvo pilnos gatvės.

Santykiai tarp JAV ir SSSR

neatslūgsta ir laukiama dar di
desnio įsitempimo. Baltijos jū
roje dingusio lėktuvo klausimas 
tebėra neišaiškintas. Švedų žve
jai sugavo juroje plaukiojantį 
lėktuvo ratą, kuris nugabentas 
į Stockholmą, o iš ten persiųs
tas JAV įstaigoms. Rate esą 
kulkų žymių. Spauda spėlioja, 
kad tai būsiąs dingusio "Pri
vateer" ratas, bet oficialios įs
taigos tuo reikalu pareiškimo 
dar nepadarė. Jei tai būtų kaip 
tik to lėktuvo ratas, tai jo nušo
vimo ar nusileidimo į vandenį 
vieta turėtų būti buvusi visdėlto 
prieš Latvijos teritoriją. Tolimes
nė JAV pozicija šiuo reikalu dar 
nepaaiškėjo, nors esanti ruošia
ma nauja nota, svarstomas net 
ambasadoriaus iš Maskvos at
šaukimo klausimas ir bylos 
perdavimas Tarptautiniam Hao- 
gos Tribunolui.

Sovietai žaidimą plečia

Šaltojo karo vadžias turėda
mi savo rankose, sovietai jau 
ne pirmas kartas, kaip tik ku
riame nors pasaulio taške san
tykiai perdaug įsitempia, pasi
stengia dėmesį nukreipti pradė
dami naujus puolimus kituose 
sektoriuose. Taip ir dabar, vos 
nuskarmbėjus lėktuvo nušovi
mo garsui, jie pradėjo pulti va
kariečius, įteikdami notą Tries
to reikalu, reikalaudami išvesti 
iš ten amerikiečių, britų Ir pran
cūzų pajėgas, kurių ten yra po 
5000 kiekvienų, ir reikalaudami 
išrinkti gubernatorių, kurio iš
rinkimą patys kliudo. Vakarie
čiai sovietų notą atmetė, o so
vietai Įtuo pat metu pradėjo '
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Šiandien niekam nenaujiena, ’ be laiko nori pasendinti, pada- 
_j in m,-------- <----- ii—i . * ryti vienuole.

— Pasakyk mamai, tegu ii 
prisimana savo jaunas dienas.

— Mamai tu būsi visuomet 
perdaug jauna vaikščioti į ba
lius ...

kad 10-12-kos metų vaikai sten
giasi išsprukti iš tėvų globos ir 
elgtis savarankiai, nors nei mo
raliniu, nei materialiniu žvilgs
niu šiam savarankumui nėra 
pribrendę. Šį jaunimo perdėtą 
savarankumą labai mėgsta pa- 

. brėžti įvairūs sąjūdžiai, partijos, 
norėdami imti jaunimą iš tėvų 
globos į savo įtaką. Šis sava
rankumas bei jo puoselėjimas 
kartais pabrėžiamas net peda
goginiuose vadovėliuose, ypač 
tendencinguose.

Ar ištikrųjų taip yra? Nėra 
abejonės, kad 10-12 metų jau- 
nuolis-lė nebėra vaikas. Jie nori 
turėti savo nuomonę, nori, kad 
suaugusieji su ja skaitytųsi. Ta
čiau tai dar nereiškia, kad jie 
gali ar turi atsipalaiduoti nuo 
tėvų ir tapti nepriklausomais. 
Šeimose, kur yra darnus sugy
venimas, ypač jei aplinka ir 
mokykla remia tėvų autoritetą, 
šis jaunimo savarankumo sie
kimas nėra akiplėšiškas ir dar
numas nesuįra. Ypač teko pa
stebėti, kad vienuolyno mokyk
lų auklėtinių santykiai su jų tė
vais reikšdavosi harmoningu 
draugiškumu, už kurio jaučiasi 
griežta disciplina ir klusnumas.

labai gerai žinai kas galima, 
kas negalima.

— Kada gi Tu nustosi vaikš
čioti įsikabinusi į mamos sijo
ną? Visi juokiasi iš Tavęs...

Iš pirmo požiūrio tai nereikš- «
mingi posakiai, bet tai yra nuo
dai, kuriais lašas po lašo nuo
dijamos jaunimas, šalinami jo 
moraliniai pagrindai. Po to ke
liolikos metų mergaitė ar ber
niukas gėdinasi rodytis, su sa
vo tėvu ar motina gatvėse, bet 
jie nesivaržo patys laisvai elg
tis poromis, net gatvėse. Po ku
rio laiko taip augantis jaunimas 
jau nebejaučia reikalo klausti 
tėvų leidimo ir sakyti, kur jie 
einą. Galop vyksta visiškas at
sipalaidavimas nuo šeimos. Tė
vai jau nebepajėgia tvarkyti 
savo vaikų, o tėvų niekas ne
gali pavaduoti. Taip auga be 
priežiūros vaikų grupės, kurių 
sauvalės neturi ribų. O apie 
rezultatus dažnai paskaitome

Mistika
tuvas "Privateer", panašus į 
bombonešį 0-29, turėjęs 10 as
menų įgulą, ties Liepoja, pasak 
rusų, susišaudęs su sovietų nai
kintuvais, dingo be pėdsakų.

Šis įvykis primena kitą, bu
vusį 1946 m., kai jugoslavų nai
kintuvai nušovė-du JAV lėktu
vus Triesto srityje. Anuometi
nis įvykis iššaukė didelę įtam
pą. Jugoslavijos vyriausybė 
pagaliau buvo priversta atsi
prašyti ir, Titui atskilus nuo 
Kremliaus, sumokėti 150.000 do
lerių padarytiems nuostoliams 
padengti.

♦

Kuriuo būdu JAV lėktuvas 
pateko Liepojos srityje? Jis skri
dęs iš Wiesbadeno į Kopenha
gą. Ar nūdieniai lėktuvai, ap
rūpinti įvairiais techniškais 
įrengimais, gali padaryti 350 
mylių paklaidą ir atsidurti Lie
pojoje? Labai abejotina. Taip 
pat sunku prileisti, kad lėktuvo 
įgula, turint ne vieną skaudžios 
patirties atvejį Berlyne, būtų ri
zikavusi savarankiškai atsidur
ti Liepojoje tuščiam smalsumui 
patenkinti. Jūrų ministerija, no
rėdama žinoti, kas dedasi Lie
pojos karinėje tvirtovėje ar gali 
pasirinkti tokią nerangią prie
monę, kaip keturmotoris žval
gybinis lėktuvas. Vargu priim
tina dėmesin ir oficialioji JAV 
prielaida, kad jis sovietų buvęs 
pašautas kažkur Baltijos jūroje, 
o ne Latvijos teritorijoje. Tas 
mistiškas atvejis ’ apsupamas 
dar labiau nepermatomu šidu. 
kai JAV oro ministerija paskel
bė tą pačią dieną dingus nai
kintuvą. Tačiau nuo nelemto 
įvykio praslinkus kelioms die
noms kcdkurie lakūnai buvo ap
dovanoti ordinais už

Pabaltijy kontroluojamas, o pašalietis,

Notų karas

Netrukus po įvyki 
užsienio reikalų min 
šinskis įteikė protesto

po įvykio Sovietų 
ministeris Vi- 

notą JAV 
_ __________ Maskvoje Alan 
G. Kirk, kurioje sakoma, kad 
1950.IV.8 17 v. 39 min., taigi 
dar dienos metu, B-29 tvirtovė 
pasirodžiusi į pietus nuo Liepo
jos, 21 km. atstu nuo jūros. Tu
rint galvoje nuolatinį JAV lėk
tuvų įsiveržimą į sovietų terito
riją, iš aerodromo pakilę nai
kintuvai, davė parėdymą tvir
tovei nutūpti. Tačiau ji ne tik 
nepaklausiusi įspėjimo, betgi 
net pradėjusi šaudyti. Tuomet 
ir sovietų naikintuvai pradėję 
apšaudyti oro tvirtovę, kuri tuo
jau pakeitusi kryptį į jūrą. Vi
šinskis visu griežtumu protes
tuoja dėl nepaprasto pažeidimo 
tarptautinės teisės.

Ilgesniam laikui praėjus, JAV 
taip pat griežtai atsakė nuro
dydamos, kad lėktuvas buvęs 
neapginkluotas ir reikalavo nu
bausti sovietų lakūnus pašovu
sius lėktuvą, padengti nuosto
lius ir atsiprašyti.

Jei amerikiečių spauda pri
mygtinai nurodė, kad konfliktas 
įvyko Latvijoje, o ne sovietų te» 
ritorijoje, tai State Department 
tą faktą nutylėjo, naudodamas 
terminą "Baltic aeria", tačiau 
vienoje vietoje ‘ primindamas 
"sovietus ir jų okupuotas sri-

miojo Vandenyno bazes. Ame
rikiečiai dabar ypač susidomė
jo Baltijos sritimis. Tačiau iki 
šiol tai pirmas oficialus kon- 
liktas.

Pastarasis skridimas neabe
jotinai turėjo specialią paskir
tį. "Privateer" įgula, 10 asmenų, 
kurių tarpe buvo elektronų spe
cialistų, skridimas į Kopenha
gą, o atsidūrimas trikampiu 
Latvijoje, pranešimas spaudo
je, kad lėktuvas nustojo radijo 
ryšių atsidūręs Baltijos jūro
je, konstatavimas radaro už
tvaros yra tik duomenys daryti 
kaikuriems sprendimams.

Jei betkuriose sąlygose sovie
tai drįso apšaudyti JAV lėktu
vą, taip pat ne pripuolamybė. 
Pirmiausia jie turėjo tikslo ame
rikiečius atbaidyti nuo Pabalti 
jo ir tuo konfliktu bandyti iš 
JAV išgauti Pabaltijo okupaci
jos formalų pripažinimą. Ir pa
tiems sovietams aišku, kad, 
bent šiuo metu, tas pripažinr- 

' mas nelengvai išgaunamas.

Mūsiškė Klaipėda ar lenkų 
Danzigas — karinės tvirtovės. 
Prekybiniai laivai tegali įplauk
ti tik ypatingais atvejais, kariuo
menei kontroliuojant. Piliečiai 
atsidūrę ten prekybiniais rekc/ 
lais yra MVD sekami.

Nesenai atbėgę iš Pabaltijo 
tvirtina, kad pajūriuose esą 
ginklai galį būti nukreipiami 
prieš vietinius gyventojus.

Danų ir švedų per keturias 
metus nuolatiniai protestai dėl 
sovietų karo laivų jų teritorijos 
pažeidimo iki šio laiko Sovietų 
nebuvo bojami. Danijos ir Šve
dijos žvejai nuolat sovietų už
puldinėjami ir suiminėjami. Tas 
ginčas prasidėjo dar 1947 m. 
Sovietai kas kartas vis toliau

plaukia ir todėl žvejams užker
tama galimybė verstis savo 
verslu.

Soveitams kontroliuojant 
Baltijos jūrą. Švedų Bomholm, 
Danų Gotland ir Suomių Alan 
dų salos nustojo bet kurios 
karinės svarbos tų kraštų gyny
bai. Galimas dalykas, kad So
vietai bandys įsėsti kurioje tų 
salų, žinodami, kad vakariečiai 
pasitenkins protesto notomis. 
Apie tokias galimybes galima 
kalbėti, kai sovietai kaltina 
amerikiečius užėmus Danų ae
rodromą Kastrup, esanti netoli 
Kopenhagos.

Pabaltijo dangus vis labiau 
niaukiasi. Gera, kad tai jau pa-

būt, jis iš faktų jau sugebės da
ryti išvadas.

Gediminas Galva.

Sovietų oro pajėgos
Britų aviacijos pulk. Asher 

Lee išleido knygą, pavadintą 
"Sovietų orinės pajėgos".

Britų karinis žinovas savo 
knygoje tvirtina, kad šiuo metu

menė, mokyklos? organizacijos, 
kaimynai-ės privalo eiti moti-

tačiau jis turi panašumo į Pearl 
Harbor, kur JAV jūrų laivynas

Nuolatinė žvalgyba

Nūdien nepaslaptis, kad 
vietų ir amęrikieįčių lėktuvai 
dažnai pažeidžia svetimas teri
torijas. Sovietai mėgsta lanky
ti Aleutus, Aliaską ir net Ra

so-

Sovietai tvirtina Pabaltijį j Sovietų taktinės orinės jėgos

Nuo pastarojo karo pabaigos; ~~ ’ ——————
sovietai dėjo didžiausias pas
tangas kariškai įtvirtinti Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, iš dalies 
Rytprūsių pajūrį. Nuo Narvos 
ligi Karaliaučiaus 5 mylių pa
jūrio ruože iškeldinti visi gy
ventojai. Ypatingai sutvirtinta 
Saarema sala, iš kurios šauna
mos sprausminės rakietos. Ne
mažiau sutvirtinta Dago sala. 
Tas pats dedasi Suomių Perk- 
kala, kurią 1941 m. sovietai "iš
nuomavo" 50 metų. Per tą vie
tovę važiuojant traukinių langai 
užtraukiami, piliečių išlipimas

nė kiek nėra mažesnės už ame- 
: rikiečių. Knygos autorius vie- 
’ nok neprileidžia, kad sovietiniai 
bombonešiai galėtų būti tokie 
tobuli, kurie galėtų greičiau 
skristi negu 300 mylių į valan
dą. Jo teigimu, Sovietai šiuo 
metu turį apie 12.000 kovos lėk
tuvų. Pusė tų lėktuvų skaičiaus 
esą vyriausybės rezerve, o kita 

, pusė — išskirstyta grupėmis į 
6 rusų armijos korpus.

Pulk. Lee teigia, kad jie pa
kankamai turį vokiško modelio 
V-2 raketų ir kad tai yra vieni iš 
geriausių sovietų ginklų. Mini-

mos raketos galinčios lėkti į 
valandą 5.600 km.

Silpna pusė Sovietų orinei 
galybėj esanti ta, kad jie per- 
maža turį išmokslintų lakūnų, 
kurie galėtų tinkamai vairuotti 
naujoviškuosius lėktuvus. Tai
pogi pas rusus nelabai toli pa
žengęs radaro ir kitų naujo
vių reikalas.

Jeigu eitų klausimas apie So
vietų metinę lėktuvų produk
ciją, tai, esą, reikėtų pasakyti, 
kad jie ir jų satelitiniai kraštai 
galį pagaminti į metus apie 
40.000 mašinų.

Sovietai daugiausia turi bom
bonešių, taip vadinamų "TU- 
70", kurie yra nukopijuoti iš 
amerikiečių "B-24". Rusai ko
pijavo ir amerikietiškus lėktu
vus "B-29", tačiau ligi šiol jų 
dar negali gaminti serijomis.

Skraidančios lėkštės - lėktuvai
į IJffi n]gUį birželio^ mėn. po 
į vieno skridimo Kenneth Arnol
das pranešė reporteriams ma-

metro lėkštes, padarytas 
matomos "neįprastos" r

2. dėl švelnios masinės iste-

stoja vaikui kelią gatvių kam
puose ir nuodyja jį.

— Tai tavęs, vaikeli, mama 
niekur neišleidžia, laiko užda
rytą, kaip kalėjime.

— Tu prarasi visą savo jau
nystę, būdama uždaryta. Tave

noms į talką, ūgdant pagarbą 
tėvams ir motinoms, remiant jų 
įtaką ir discipliną. O "vaikų va-

rėtų būti sugalvota rimta baus
mė, jie turi būti visuomenės 
smerkiami. Dr. K.

turėdamas informatorius nega
lėjo nežinoti japonų kėslų. 
Anuometinis konfliktas JAV su
teikė progą stoti karan. Liepo
jos įvykis gal neužtektinas, ta
čiau yra įvadas į tą pačią isto
riją.

Naujas Sovietų pilietis
Viename iš paskutiniųjų nu

merių, lenkų dienraštis "Dzien- 
. nik Dla Wszystkich" išspausdi
no savo bendradarbio Hieronim 
Lękawicki reportažą "Nowy So- 
wiecki Czlowiek", kuris mums 
yra įdomus tuo, kad autorius tą 
"naująją sovietinį žmogų" pa
žino Lietuvoje. Jis rašo:

Savo laiku, dažnai savęs 
klausdavau: "Kaip gi atrodo tas 
"naujasis" sovietinis žmogus, 
-apie kurį tiek daug kalba bol
ševikinė propaganda?" Kokiais 
mokslais tas pilietis yra švie
čiamas ir kaip jis auklėjamas
— tą vaizdą jau turėjau savo 
galvoj, bet kaip- atrodo tikru
moj tas naujasis "bolševikinis 
produktas" — dar nebuvo tekę 
matyti...

Ir, štai, mano laimei ar nelai
mei, su jais turėjau progos pir 
mą kartą susitikti 1940 m. Lie
tuvoje. Tas mielas, mažas kraš
telis, kruopščiai ir gražiai su
tvarkytas darbščiųjų lietuvių 
ūkininkų, tais metais "savano
riškai" buvo prijungtas prie di
džios ir "laimingos" valstybės
— Sovietų Sąjungos.

Žiūrėjau į tą "savanorišką 
prijungimą", kurį bolševikai su 
dideliu malonumu skelbė, ir tas

kurioje įsivaizdavau padėtį lyg

ir nekaltas ėriukas prie alkano 
vilko pilvo... Vaizdas ir situa-

kaltas tuo, kad "kreivai žiūrėjo" 
į vilką, o antra — kad vilkas 
tada turėjo gerą apetitą...

Riedėjo Lietuvos keliais bol
ševikiniai tankai, sėdėjo ant 
tankų jauni, bet be laiko pase
nę, sudulkėję, išblyškę, suskre
tę ir suplyšę jų kareiviai, taigi, 
"naujieji sovietiški žmonės". 
Kol tokia mašina dar riedėjo 
Lietuvos keliais, vieškeliais Ir 
plentais, ji spiaudė į šalis biau 
rų gazolino kvapą ir dvokino 
visą apylinkę. Kur sustojo—ten 
sustojo amžinai — sugedo. Jos 
"mokėjo" sugesti ir tai buvo la
bai dažnas reiškinys. Tai buvo 
kaip jie sakė, "natūralus žygio 
reiškinys". Tuomet, žinoma, toii 
Aplinkuma dar daugiau imda
vo dvokti, kaip nuo gazolino, 
taip ir nuo tų "naujųjų piliečių" 
įvairių kvapų: jų machorkos, 
suvyniotos į "Pravdos" pusla
pius, storo sluoksnio deguto 
nuo batų ir viso to, ką vokie
čiai vadina "blogai išsimau
džiusių žmonių" kvapu...

Sėdėjome mes tada vieno 
gražaus namelio verandoje ir 
stebėjom tą šiurpulingą prava
žiuojančių bolševikų masę. Ne
buvo valandos, kuomet vienas 
ar kitas iš "Lietuvos išvaduo
tojų" nebūtų užsukęs į tą gra
žų namelį. Nebuvo tai man la 
bai smagu. Bijojau aš jų pri
puolamų "rendez-vous"...

Užeina toks sau ilga "rubaš-

ka" į mūsų verandą ir klau
sia: "Kak žyviote?" ... Jis, ma
tomai, karininkas, nes eiliniai 
į namus neįleidžiami, lie gali 
būti "sudemoralizuoti" ...

Kalbamės apie šį bei tą, ta
čiau iš abiejų pusių itin atsar
giai. Turiu prie to dar didelį 
rūpestį. Tas rūpestis — tai ge 
ras mokėjimas rusų kalbos. 
Nuo to iki apkaltinimo šnipi
nėjimu, žinau, yra tik vienas 
žingsnis.

Na, o jeigu kalbėti, blogai ru
siškai? Nedaug pagelbės. Tai 
bus aiškus įrodymas, kad esi 
svetimšalis, taip pat "šnipas". 
Kalbu taip, kaip jau mano lie
žuvis vartaliojosi. Visvien kar
ta ateis mirtis...

Taip man ir atrodo, kad ma 
no pašnekovas žiūri į mane iro 
niškai ir galvoja: "Tai liaudies 
priešas, kuris gyvena iš tam
sios liaudies kruvino prakaito". 
Bet ką padarysi — galvok, kaip 
galvojęs, tik nekliudyk dar ma
nęs ...

Užsinori "svečias" gerti.. Pra
šo vandens. Ant stalo stovi gra
finėlis. Įpilam jam į stiklinę ir 
laukiame, kad gertų. Negeria. 
Suprantam koks reikalas. Pri- 
pilam pilną stiklinę šeimininko 
sūnui, tas išgeria. Tada ir bol
ševikas ryžtasi gerti. Mat, vis 
"atsargumas", kad nebūtų už
nuodyta ... Tokia procedūra ir 
tokie vaizdai kartojosi dąug 
kartų.. Vertė Pr. Alšteas.

ma- 
paslaptingus skridinius ore, 

lyg kokias "skrajojančias lėkš
tes", virš Washington’s Mount 
Rainer kalnų. Nuo to laiko JAV 
ir Kanados spaudoje pasipylė 
daugybė straipsnių, rungtyniau
jančių savo fantazija. Bene pa
tį efektingiausią "pranešimą" 
tose varžybose paskelbė Los 
Angeles Herald^ and Express 
pereitą mėnesį, ^kuris buvo at
kartotas ir Kanados spaudoje. 
Esą Meksikoje viena tokių skra
jojančių lėkščių nukritusi. Ją 
suradęs tūlas Ray Dimmick. 
Lėkštė turėjusi du motorus, bu
vusi 46 pėdų diametro ir kt. 
Svarbiausia, joje buvęs ir ne
begyvas pilotas. Jis buvęs 23 
colių (apie 53 cm) aukščio, dide
le galva ir mažiuko liemens. 
Tai buvęs Marso gyventojas, 
pasiekęs žemę. Kai žinia žaibo 
greitumu jau buvo paskleista, 
sekančią dieną Dimmick, persi
galvojęs, nusprendė, kad jo pa
rodymai klaidingai buvo pa
skelbti ... Ne jis matęs tą lėkš
tę ir pilotą, — tai buvę kiti Mek
sikos miesto gyventojai, kurie 1 
jam pasakoję ... Istorija bai- I 
gėsi, manykime, kai kam su 
pelnu, o ne vienas naivus žmo
gus, patikėjęs spaudai, ėmė ir 
nebetikrai dairytis...

Antai, neseniai Toronto dien
raščių redakcijos buvo užaliar- 
muotos išsigandusių gyventojų 
dėl beprasidedančios invazijos 
iš Marso, Maskvos ar iš kur ki
tur, iš kur atlekia "skraidan
čios lėkštės". Pasirodė, tuo me
tu buvo skridęs 7 mylių aukšty
je sprausminis lėktuvas, kuris 
skrisdamas dideliu greičiu su
darė garų juostą. Ramiam orui 
esant ši juosta driekėsi, kai lėk
tuvo jau nebebuvo. Pamažu 
susidarę sūkuriai įgavo "skra
jojančių lėkščių" pavidalus ir 
gerokai įbaugino žmones. Daug

gos, skrendančias 225-275 my
lių per valandą greičiu ... To
kios lėkštės buvo "užpuolusios" 
beveik visą pietinę Ontario pro
vincijos dalį.

Tačiau šalia tokių ultra — 
fantastinių ir nepagrįstų davi
nių yra buvę daug ir įtikina
mesnių liudijimų.

JAV sudarytas organas vadi
namas Air Force’s Project Sau
cer dvejis metus rinko ir na 
grinėjo tokių liudininkų poro 
dymus. Apsvarsčiusi virš 200 
parodymų, oro pajėgų vadovy
bė priėjo išvadą, kad tie visi 
parodymai ir nuotykiai įvykę 
dėl šių 3 priežasčių:

1. dėl klaidingo įvertinimo 
įvairių objektų, kaip oro balio
nų, meteorų, skridinių taikinių 
ir planetos Veneros, kuri kartais
gali būti matoma ir dienos ir faktu, kad JAV oro pajėgos 
metu. Į šio klausimo visai nenustūmė,

3. dėl apgavysčių ir prasi
manymų.

Tos nuomonės oro pajėgos 
yra iki šiol, nors pačios veda 
tyrinėjimus toliau.

Visai neseniai US News and 
World Report paskelbus, kad 
skrajojančios lėkštės yra realy
bė ir sugestionavus, kad jas 
stato ir bando JAV jūrų laivy
nas, — admirolas Gallery griež
tai tas žinias paneigė. Ginybos 
Departamentas parėmė admi
rolo pareiškimą ir paskelbė, 
kad... "nė viena iš trijų pa
jėgų nė joks Ginybos D-to or
ganas neveda eksperimentų su 
disko formos skrajojančiais ob
jektais, kurie būtų pagrindu 
visų tų pranešimų... Nėra jo
kio įrodymo, kad tai būtų daro
ma kokios nors svetimos vals
tybės".

Remiantis tais pareiškimais

laša

: -k- :>į

nufotografuoti Montreal!© fotografo W. Doucette, balan
džio 1 d. .išspausdinti Toronto dieni. "Globe and Mail"

bet veda tyrinėjimą. tqįiau.-pai>^>^ 
šasi mintis, kad visgi "lėkščių" - 
egzistavimo klausimas dar nė
ra galutinai išspręstas.

Suprantama, tos įstaigos ne
gaudo Marso lėkščių ir neap
sietoje prie Dimmicko "paro
dymų", bet darbui turi rimtes
nių motyvų.

Į klausimą ar disko formos 
lėktuvai yra galimi, tenka atsa
kyt teigiamai. Jau 1942 metais 
vokiečiai ir italai buvo supro
jektavę ir bandė disko formos 
lėktuvą. Vėliau norėję pritaikyti 
jam rakietinius motorus. Ta 
čiau iki karo pabaigos jie ne
pasirodė.

Tuo pat laiku JAV-se inžinie
rių komitetas National Adviso
ry Committee for Aeronautics . 
irgi dirbo prie apvalios formos 
lėktuvo projekto. Pirmasis mo
delis sukonstruotas Zimmerma- 
no turėjo elipsio formą, buvo 
varomas dviejų stumoklinių va
riklių ir dviejų propelerių. Mo
delis, pavadintas "skraidančiu 
blynu", buvo tobulinamas ir rū
pestingai bandomas. Jis atliko 
virš 100 sėkmingų skridimų. Pa
skutinis 1947 metų modelis 
V-173 svėrė 3000 svarų, pasiekė 
400-500 mylių per vai. greitį, 
buvo labai lengvai manevruo
jamas ir turėjo tupimo greitį tik 
apie 35 mylias į vai. Vadinasi, 
jo tupdymui pakako nedidelės 
aikštelės. Bene vienintelis jo 
trūkumas buvęs permažas sta- 
biliškumas, kuriam pašalinti 
dar reikėjo tęsti studijas. Karo 
metu šį projektą nupirko laivy
nas ir pirmasis to tipo XF5U 
lėktuvas buvo pastatytas firmos 
Chance Yought. Tačiau lėktu
vas nebuvo leistas pakilti į orą.

Pagrindiniai tokios lėktuvo 
formos siekimai buvo: 1. pasi
priešinimo sumažinimas, 2. ma
nevravimo lengvumas, 3. dide
lis greitis ore ir 4. mažas tupi
mo greitis.'

(Bus daugiau)
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Motina-pirmoji auklėtoja Senute motina
Paradoksu skamba šiandien 

motinos dienos vardas. Ar gali 
būti kalba apie rimtas pastan
gas pagerbti motiną už jos pa
keltas aukas žmogaus gerovės 

- siekiant dvasines vertybes ku
riant kada jos siekimai maišo- 

. mi su krauju ir purvu, besity- 
čiojant iš jos idealų, iš jos auk
lėjančių galių. Raudonasis Pa
saulis nuvertino motiną, atim 
damas iš jos auklėjamuosius 
uždavinius ir pareigas, paseilin
damas ją iš krikščioniškosios 
moralės sargybos ir paversda 
mas ją automatine darbo jėga 
dirbtuvėse. Antra vertus, kai 
kurie ir vakarų sąjūdžių vadai 
šaukia: Duok mums vaikų, mo
tin! Išauklėsim mes juos patys, 
arba jie patys išsiauklės. Tėvai 
tegali būti savo vaikų draugai 
su patariamuoju balsu. Visų 
šių teorijų ir propagandų rezul 
tote jaunas studentas mokina 
mažametę gimnazistę; Pagal 
lietuvišką gramatiką motina ra
šoma mažąja raide, nors Tu sa
vo motiną ir kažin kaip mylė
tum. Nebok motinos — jai kiek
viena duktė per jauna meilei...

Ar mums šios teorijos pake
liui? Jei šitokius sakinius pa
kartotume kitų tautų katalikų 
tarpe, už galvos griebtųsi. Gy
venimo blaškomi mes esam 
perdaug apsikūlę ir . apsipratę 
su .motinų negerbimu, kad pra
leidžiame pro ausis į visa tai 
nereagavę, nes yra juk svar
besnių mums dalykų negu mo
tinų gerbimas arba pačių mo- 

e terų savygarba. Kasdieninės 
duonos klausimai nustelbia vi
sus pasipiktinimus. Tačiau da
bar, išėjus į platųjį pasaulį ir 
išsibarsčius tarp svetimtaučių, 
mes neprivalome abejingai žiū
rėti į šiuos ir panašius pažemi
nimus. Mums rūpi lietuvybės 
jaunoSe širdyse išlaikymas, o 
čia be motinos niekas neapsi
eis. Motina pavaduoja ir lietu
viškąją tautą ir lietuviškąją že
mę. Nedovanai kai kurio
se tautose motinos vardu vadi
nama pilkoji žemelė. Jokie są 
jūdžiai nepajėgs pavaduoti mo
tinos ir be jos neišgelbės jau
nosios kartos nuo nutautėjimo.

Svetimam krašte lietuvybei 
išlaikyti jaunosios kartos tarpe 
reikia tiek aukų, kiek pakelti 
tegali motina. Ir jai priklauso už 
tai ir garbė ir visokeriopa pa
nama, kad ji tiksliau galėtų 
siekti savo uždavinį.

Lietuvoje pirmaisiais Nepri
klausomybės metais pirmosios 
pradėjo švęsti Motinos Dieną 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija ir Katalikių Organizacijų 
Sąjunga, norėdamos pakelti 
lietuviško kerimo motinų verti
nimą, kurių visas gyvenimas 
yra vienas ištisas pasiaukoji
mas, kurių nuopelnai Bažnyčiai 
ir Tėvynei buvo milžiniški. Pa
kanka tik dviem žodžiais prisi
minti Vargo Mokyklą, Lietuvę 
Knygnešę, kai mums atsistoja 
prieš akis ištisi mūsų pirmta- 
kūnių motinų vargai, kankini
mai, kalinimai, trėmimai. Jos 
išėjo nugalėtojos. Geležiniai ru

Solisto VI. Ivanausko jubiliejus
šiais metais Lietuvos operos 

solistas Vladas Ivanauskas 
švenčia dvidešimties metų savo 
scenos darbo sukaktį.

Solistas gimė 1.902 m. Simno 
miestelyje. Mokėsi Seinų ir Vil
niaus gimnazijose, Voronežo 
technikos mokykloje. 1919 m. 
grįžęs į Lietuvą, stoja savano
riu į kariuomenę, 1920 m. bai 
gia karo mokyklą ir kariuome
nėje lieka iki 1934 m. Dar bū
damas kariuomenėje lanko 
Klaipėdos, o vėliau Kauno kon
servatoriją, kurią baigia 1931 
m. Dar tebestujuodamas, 1930 
m. pakviečiamas dainuoti į 
Kauno Vaisi Operą, kurioje dir
ba iki 1944 m.

sų žandarų durtuvai, smerigę 
lietuvišką spaudą, vieną dieną 
sulūžo. Atėjo laisvė organiza
cijoms, mokykloms, o vėliau ir 
pati Nepriklausomybė.

Nekitcdp yra ir šiandien Lie
tuvoje. Turgavietėje tarp lavo
nų, granatų sudraskytuose vei
duose, kruvinose drabužių lie
kanose ieško lietuvė motina sa
vo mylimų veidų Nei kalėji
mas, nei ištrėmimas negali jos 
atgrasinti. Ji pasako paskutinį 
sudiev, atsiplėšus atminčiai dra
bužio gabalėlį, traukia su savo 
šeima į šaltąjį Sibirą. Ir čia vėl 
nauji vargai, nauji uždaviniai. 
Alkanos vaikų burnos, nuply
šę drabužiai, šaltis ir badas. Be 
to ir vėl svetima tikyba ir sve
tima mokykla. Ir vėl- "Vargo 
mokykla", kad ir kitokio pobū
džio, lydi lietuvę motiną į toli
muosius Rusijos plotus. Ten ji 
dirba savo Tautai ligi visiško 
jėgų netekimo, nenustodama 
vilties grąžinti jei ne sau, tai 
nors savo vaikams Tėviškės 
pastogę!

Nelengvai gyvena ir politinė 
— emigrantė motina įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Diena — 
darbovietėse, vakarai — namų 
ruoša ir vaikų rūpinimu užimti.

Ar verta įsigyti namus?
Ateivių tarpe yra įvairių nuo

monių. Vieni sako neteik tau
pyti, kiek uždirbai, tiek išleisk. 
Kiti galvoja, kad mes Kanado
je esame laikinai, tuoj būsią 
pasikeitimų ir mes grįšime na
mo. Geriausia santaupas dėti, 
esą, į kultūrines vertybes, išsi
laikyti fiziškai ir morališkai 
sveikiems.

Man gi atrodo, kad reikia lai
kytis vidurio, kas Dievo — Die
vui, kas Cezario — Cezariui

Tremtinys neturėtų leistis per 
daug į kraštutines filosofijas. Į 
kokį kraštą patekai, tokiame 
pasistenk susidaryti sau ge
riausias gyvenimo sąlygas tiek 
dvasiniai, tiek ir materialiai.

Pirmoje eilėje tremtinys turi 
susirasti darbą ir butą su jaukia 
aplinkuma. Tremtinio darbas 
daugiausia yra sunkus ir su mi
nimaliu atlyginimu. Kol dirbi, 
tai ir taupyk, dėk centą po cen
to rytojui, nes netikras esi, kad 

j rytoj dirbsi ar būsi sveikas. Tau
pumas yra geriausias tremtinio 
ateities draugas.

Jaukią aplinką susidarysi tik 
turėdamas savo butą (namą) 
ar gyvendamas pas savo tau
tiečius. Kanadoje gyventi pas 
"angliką" ir dar su vaikais, ly
gu save be laiko nuvaryti į 
grabą arba užsidaryti į kalėji 
mą.

Pažįstu kelias tremtinių šei
mas, kurios bromo zelcerį ge
ria kas minutę, rankioja plau
kelius nuo koridoriaus kilimo, 
vaikutį stabdo nuo normalaus 
sveiko ir reikalingo juoko ar 
krikštavimo, nes gyvena pas 
"lirdus" kanadiečius. Gaila jų.

Tad reikia dėti dolerį į ban
ką, kad po vienų kitų metų ga
lėtumei turėti savo pastogę. Ne

Tremtyje dėsto dainavimą 
Baltų Universitete Hamburge — 
Pinneberge. Čia per tris savo 
darbo metus su savo studija su 
rengia 3 koncertus. 1949 m. va
sarą solistas persikėlė į JAV ir 
apsigyveno Brooklyne. Jau šia 
pus Atlanto solistas, kartu su 
p. Januškaite ir vienas, yra su
rengęs visą eilę koncertų, tarp 
kitko ir Kanadoje — Toronte 
St. Catharines, Welland. Kaip 
girdėti, tai tik pradžia.

Jubiliatui linkime ištvermės 
sunkiose nūdienėse sąlygose ir 
energijos skleidžiant lietuvišką
jį dainos meną V.

Kada juos auklėti? Kas čia pa
vaduos? Aš žinau tik vieną 
rimtą pavaduotoją, tai pasi
šventėlių vedamas mokyklas, 
kur tėvų teisės nepaneigiamos, 
nepažeminamas tėvų autorite
tas. Čia man prisimena, kaip 
viena motina, atiduodama savo 
vaiką į nelietuvišką pensipną, 
paklausė, ar galima siuntinėti 
lietuviškus laikraščius, kad jos 
vaikas neužmirštų gimtosios 
kalbos. "Be abejojimo", atsakė 
viršininkė. — "Reikia mylėti 
savo tautą ir savo kalbą". Kiek
vieną dieną ji paklausdavo ko 
nors apie Lietuvą ir pranešdavo 
ką ji buvo girdėjusi, ar ką nau
jo sužinodavo. Žymi pedagogė 
suprato, kad vaiko auklėjimui 
ir jo charakterio ištobulinimui 
būtina "mylėti savo tautą", 
kaip savo motiną, kurių nei vie
nos, nei antros niekas negali 
pavaduoti. Tokių auklėtojų nė
ra daug pasaulyje, gal būt jie 
yra net didelės išimtys, bet šio
mis išimtimis yra grįsta tikroji 
pasaulio pažanga.

Čia pat man prisimena gar
siojo pedagogo Kerschensteine- 
rio pasmerkimas vokiškojo jau
nimo įsivaizdavimo. Papeikęs 
vokiečius jaunuolius, kurie iš 

tekai nuosavybės, stenkis ją 
atgauti.

Gali dėtis keli lietuviai trem
tiniai ir pirktis namus. Daug 
kas gąsdina, kad greit būsianti 
depresija, krisiančios namų kai
nos ir tt. Tas viskas gali būti. 
Tačiau šiandien Torontas ir kiti 
miestai yra perpildyti, butų trū
kumas jaučiamas, kainos yra 
nenormaliai aukšots. Atrodo, 
nėra vilties, kad butai atpigtų 
Pavasarį ir vasarą būtų pasiū
la padidės ir gal šiek tiek jų 
nuomos bus mažesnės, bet ne
daug. Namų kainos yra tikrai 
per aukštos, ypač Toronte.

Namai, kurie kainavo 5000, 
6000 dol. 1935-39 m., dabar kai
nuoja 11.000 - 13.500 dol.

Daug kas deda vilties, kad 
šiais metais namų kainos kri
siančios. Bet keletą savaičių pa 
vaikščiojus pas namų agentus 
ir pastudijavus statybos me
džiagų kainas, gauni priešin
gą vaizdą. Kainos mažų, naujų, 
gerų namų nekrenta, bat stovi 
pernykščiame lygy arba net 
šiek tiek aukštesnės.

Kaip Financial Post savaitraš
tis pranašauja, apie birželio 
mėn. paaiškėsią ar kris 5% — 
8% senų namų kainos ar ne. 
Daugiau galima tvirtinti, kad 
kainos namų su 5-7 kambariais 
iki 1951 m. pavasario nekils. 
Naujų namų per 1950 m. I ket
virtį užprojektuota pastatyti už 
75 mil. dol., arba 7% daugiau, 
kaip 1949 m. per tą patį laiką.

Statybos medžiagų kainos 
nekrenta. Cemento, smėlio,, kal
kių, gipso, medžio, plytų, plie
no, geležies dirbinių kainos lai
kosi. Atlyginimai statybos dar
bininkams, savaime aišku, ne
bus mažesni. Taigi, turint 2000- 
3000 dol. santaupų, atrodo, ga
lima rizikuoti pirkti namus.

Kurie tremtiniai pirkosi na
mus prieš metus, tie puikiai iš
sivertė. Pajamos už namus ap
mokėjo %, įnašus - skolas ir 
dar veltui gyveno.

Turint namus yra daugiau 
rūpesčių ir darbo, bet užtat esi 
laisvas neliečiamas asmuo ir 
tik tada pajunti demokratišką 
gyvenimo skonį.

Jonas Stumbrys.

— TORONTO. — Iš 165.000 
kv. mylių Ontario miškų ploto, 
147.000 kv. myk yra nufotogra
fuotos iš lėktuvų. Tai sudaro 73 
proc. visų miškų. Fotografavi
mas tęsiamas toliau, o jo tikslas 
yra paruošimas medžiagos že 
mėlapiams.

aukšto žiūrėjo į svetimšalius, 
nes pasak jų vokiečiai moksline 
pažanga pralenkę kitas tautas,
jis tarė: "Aš galių lygiai tiek 
pat išmokti iš savo draugo ki
niečio, kiek ir jis iš manęs". Už 
tai jis buvo mylimas viso pa
saulio svetimtaučių studentų.

Tačiau tokių auklėtojų nėra 
daug ir negalima tikėtis, kad 
svetimos mokyklos išugdys 
mūsų vaikuose lietuviškus pa
triotinius jausmus. Čia mums 
svarbu, jei privalome siųsti val
kus į svetimas mokyklas, kad 
mūsų vaikuose nebūtų sugrietu 
tas tėvų autoritetas, bet būt} 
ugdomas pasitikėjimas jais. Be- 
abejo, tai geriausia gedi atlikti 
pasišventusių vienuolių mokyk
los. Tačiau tikrasis lietuviškojo 
patriotizmo ugdymas yra lie
tuvės motinos, lietuvės moters 
reikedas. Spauda, jaunimo or
ganizacijos privalo paremti jos 
darbą, bet neatstumti ją nuo jos 
labai atsakingų pareigų. Moti
na yra pirmoji, kuri neša atsa
komybę už savo vaikus. Todėl 
motinos vieta yra visur, kur 
yra koks nors jaunimo auklėji
mo ar jo rūpinimo klausimas. 
Jos kontrolei ir jos nuomonei 
privalo būti atdaros visos du
rys, pro kurias įeina-ir išeina 
jos vaikai, ypač jos dukterys. 
Ji privalo kovoti su visais veiks
niais, kurie šalina, ar mažina 
tėvų įtaką, griauna vaikų pasi
tikėjimą tėvams, vistiek iš ku
rių šaltinių tai paeitų, ar iš lie
tuviškų ar svetimtaučių.

Pasirinkimas mokyklos labai 
svarbus, ypač gyvenant svetur. 
Jas pasirenkant tenka susidurti 
su išlaidomis, su privačių mo
kyklų brangumo klausimu, kai 
viešosios dažnai nieko nekai
nuoja. Taip jos kainuoją dau
giau, bet jos sutaupo ne tik vai
kų, bet ir tėvų fizinę ir moralinę 
sveikatą, dėl kurios pravartu 
nuo daug ko atisakyti.

Motina,
9gįB į
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Amerika lenkiasi pirštinės
f"TŽ" New Yorko korespondento)

Šiuo kartu "taikingasis" Josi
fas Viserionovičius tikriausiai 
nepataikė! Siekdamas kur ga
lima laimėti spaudimu, Stalinas 
pašėlusiai nenutaikė spustelėti. 
Amerika tai ne Baltijos valsty
bės prieš 10 metų... Jis nupy
lė tą paslaptingą (iš Marso tur
būt) B-29 kaip tik tuo metu, ka
da JAV kongresas svarsto duot 
pinigų kariuomenei ir pagalbai 
užsieniui ar neduot. O juk to
kiu momentu (kaip taisyklė) mū
sų vyriausybė ypač atidi ir 
jautri. Ir šaltasis karas kartu su 
pavasariu "įkaito", šnipų aferos 
kaip iš gausybės rago tik skam
ba...

Prieš 36 metus argi valstybės 
galvos būtų galėjusios posaky 
ti, kad Sarajeve buvo nušautas 
visai ne kronprincas, o jo sar
gas? Šiuo kartu sovietai, viso 
pasaulio diplomatams šimtą 
nosių parodė. Nei pats JAV my
limasis Bob Hope būtų nesu
gebėjęs tokio "nustebusio" Sta
lino pavaizduoti: Apie kokį "Pri
vateer" savo notoje kalbate? 
Mes niekad tokio nematėme. 
Fui, ne. Pas mus buvo atskridęs 
Jūsų B-29 bombonešis, iš tų, ku
riuos laikote Anglijoje. Todėl 
mes Jūsų protestą ir atmetėme.

Teisybė, Trumanas tai nuspė- ■ 
jo — išvakarėse kalbėdamas 
Amerikos žurnalistams, pabrė
žė reikalą atidengti visą sovie
tų sistemos, paremtos ųjelu, 
šlykštybę... NYT vedamasis 
dar pridėjo: Trumanas nustatė 
mums gaires, kaip "mes turė
sime prasilaužti Geležine užuo
laida aptemdytan pasaulin. 
Mes turime padaryti, kas yra 
mūsų pareiga,,kad ir sukau
piant visas mūsų valstybės pa
stangas*.

šitai leido tikėti, kad lietuviš
kas 'Amerikos Balsas' tikrai 

I pradės kalbėti!

Geraisiais mūsų gyvenimo 
metais, kai dar nebuvo karo 
pasėkomis sudarkyti mūsų įprę- 
čiai, senelis ar senelė, senas 
tėvas ar sena motina buvo la
bai gerbiami Iš jų veidų tryš
ko patyrimas, gyvenimo vargų 
ir.skausmų nuskaidrinta siela. 
Lemiančiuose gyvenimo mo
mentuose jaunimas kreipdavosi 
patarimo ir į jų balsą žiūrėjo, 
kaip į Dievo patariantį balsą.

Prisiminkime Ožeškienės kū
rinį "Mejerį Josefovičių". Senelė 
čia užėmė pirmą vietą už stalo 
ir buvo papuošta gražiausiais 
šeimos papuošalais ir brange
nybėmis.

Kaip yra šiandien? Man net 
baugu daryti palyginimų. Se
na motina "jau atgyvenus", "iš 
XIX šimtmečio", "negali supras
ti dabartinio jaunimo", "nepri
valo kištis į vaikų reikalus"; ji 
apeinama, jai tenka prasčiau
sias valgis, prasčiausias dra
bužis.

Tėvas — vyras ilgiau išlieka 
jaunas, nes jis centus duoda. 
Senstanti motina ir žmona ir 
jam neįtinka. Ji "blogai verda, 
nemoka gaminti, apsišliumpi- 
nusi, susiraukusi ir tt Nors gal 
nėra iš ko virti, trūksta cento, 
gal skausmas ir įžeidimai jos

"The Catholic Guild of St. 
Paul", kurios globėju yra Jo Em. 
Toronto kardinolas J. Ch. Mc 
Guigan, žiemos metu Eatono 
auditorijoje ruošė periodines 
paskaitas, tema "Religija ir gy
venimas". Praėjusį penktadienį, 
21. IV., įvyko baigiamoji šio se
zono paskaita, kurią turėjo skai
tyti svečias iš Europos, po hit- 
lerinfnkų nužudytojo Dolfusso 

Griežtas amerikiečių atsikir
timas, plius, daugybė pažymių 
naujai paimtos Amerikos užsie
nių politikos linijos, rodo, kad 
šiuo kartu dėdė Samas nedels
damas pasilenktų jam metamos 
Juozapo pirštinės mirtinai dvi
kovai. O tai Kremlių verčia 
greičiau apsispręsti. Ar pradė
ti? Pasaulinio garso Amerikos 
politikos komentatorius Arthu- 
ras Krockas po Baltijos inciden
to rašė: "Sovietai Amerikos no
tą gali atmesti, anksčiau ar vė
liau pradėdami karą, arba pri
imti ją kaip teisinio ginčo ob
jektą", arba, galiausiai, sužino
ję amerikiečių reakciją, pabaig
ti visą šį incidentą "voliodami 
dumiu". Atrodo, kad abu spė
jimai tinka.

"Bolševikas", partijos oficio
zas Maskvoje, dargi tą pačią 
savaitę citavo Leniną, jog su 
Amerikos kapitalistais reikią su
gyventi taikoje, o vyriausybė 
— atmetė ir tiek.

Amerikiečiai, jausdami "karš
tą" pavasarį, ana nota Maskvai 
davė suprasti, kad jeigu drįs
tate, tai pradėkite — perdaug 
jūsų pasigailėjimo neprašysim. 
Juk viena iš tokių Kremliaus 
skubėjimo priežasčių — ginklai 
Europai visu spartumu plaukia. 
Negi karveliams šaudyti! Stali
nas, amerikiečiai sako, yra re
alistas — jis žino — po metų 
Europoje Rytų vėjams bus dar 
sunkiau siausti. Jam taip niež
ti savosioms ordoms šūktelėti: 
Pirmyn iki pat Atlanto!

Neoficialiomis Broadway ži
niomis, siųsdamas notą ameri
kiečių vadovaujančios gaivos, 
vienu kartu linktelėjusios, kai 
katras iš jų pasakęs, kad tegul 
pats raguotasis jį šakėmis pa
mauna, jei sovietai, dabar pra
dėję, nepasiektų per porą sa
vaičių Pirenėjus ir Duncerąue.

veidą išvagojo. Vis dėlto sens
tanti motina jau skaitoma ne
naudingu kliuviniu... ir varo
ma be laiko iš gyvenimo. To
kia padėka už visas pakeltas 
aukas šeimos gerovei, už ne
miegotas naktis vaikus augi
nant ir sergančius slaugant...

Šiandien jaučiamas reikalas 
kelti pagarbą senatvei, gelbėti

Motinos
Negalėdamas šiandieną as

meniškai pasveikinti Lietuvos 
motiną, arba padėti ant jos Jca- 
po gėlių puokštę, nors mintimis 
ją aplankau. Prisimenu "Var
go mokyklos" motiną, savano
rio motiną, 1918 metais išlydė
jusią savo sūnų ginti Tėvynę, 
1941 metų motiną užplombuota
me, žiaurių enkavedistų saugo
jamame, vagone, kuri laužo 
rankas, drasko plaukus ir verk
dama prašo mirštančiam ma
žutėliui nors lašelio vandens. 
Mintyse stovi motina mirštan
čio partizano. Juntu, kaip per 
mano skruostą rieda ašara mo
tinos, nežinančios kur jos vai
kai ir prašančios Aukščiausiojo 
jiems palaimos.

Mačiau DP” stovyklos motiną 
ir jos rūpesčius dėl išbalusių 

Kur suka nūdienė Europa?
buvęs Austrijos ministeris pir
mininkas, vėliau KZ kalinys, 
Dr. Kurt von Schussnigg. Deja, 
paskutinį momentą jo atvyki
mas susitrukdė. Vietoje jo pa
skaitą, tema "Europa 1950 me
tais" skaitė prof. Dr. E. Kneh- 
nelt— Leddihn, žinomas socio
logas ir keliautojas.

Pirmojoje paskaitos dalyje 
kalbėtojas davė platų dvasinį

O išskubėję iš posėdžio, jie tuoj 
spaudai pranešė, užsakę per 
3.000 moderniausių karo lėktų 
vų. Kur randasi šių lėktuvų pla
nai ir kur. kokios dalys gamina
mos, tuomi susinteresavę, pra
šomi kreiptis į Amerikos spau 
dos koncernus. Greitas, nemo
kamas ir tikslus patarnavimas! 
Bet kodėl tada toks triukšmas 
dėl šnipų?

Ir nors dėde Samas, kaip sa
kyta, lenkiasi pirštinės, dėdė 
Juozapas, pasislėpęs už mūre, 
nesiliauja propagandines špil
kas anam leidęs. Gi tos špilkos 
pasiekusios taikinį primena tik
ras atomines... Kiekvieną die
ną vis kas nors naujo. Prago
ję US Informacinis centras už
darytas. (AP iš Pragos: "dauge
lis buvusių reguliarių centro 
klientų čekų, atsisveikindami su 
ašaromis prašė išvykstančių 
amerikiečių tarnautojų, "Susi
mildami, neužmirškite mūsų!)

Sovietai apsiėmė "ginti" Ita
liją nuo Trieste laikomų vaka
riečių karo laivų ir, manykim, 
kiekviena diena vis ką naujo 
duos... jų tarybinei liaudžiai, 
ne mums skirtas šitas sovietų 
triukšmas. Kad vėl neatsitiktų 
taip, kad pačią pirmą karo die
ną, kaip 1941 m., kapituliuotų 
kelios divizijos. Tačiau Stalino 
planus nujausti gedima. Haina- 
nas krito. Ir dar tik balandis. 
Kas darysis gegužės - birželio 
mėn? Su džiaugsmu galime tik 
konstatuoti, jog viena kas Igbai 
gerai — amerikiečiai budi ir ne 
vien tik budi, bet prez. Truma
nas ir Kongresas yra tikri, anot 
NYT, kad "Amerikiečių žmonės 
jų politiką tvirtai palaiko".

Gerai informuoti žurnalistai 
tvirtina, jog tuoj pat karas dar 
neprasldėsląs. Tačiau tempe
ratūra esanti tiek karšfft, kad 
sprogimas neišvengiamas. DP

senas motinas iš jas skriau
džiančių šeimų, ieškoti joms se
nelių namų — židinių, kur ga
lėtų kultūringai baigti savo se
natvę, kur nejaustų, kad jos 
varomos be laiko į kapus. Mo
terų organizacijoms pravartu 
susirūpinti ir surinkti į vietą iš
sklaidytus ir skurstančius mū
sų senelius. , Semo.

dienai
vaikelių veidų; motiną girtuok
lio vyro ir jos vargus.

Ten toli, toli pamiškėje, ma
žoje trobelėje regiu mirštančią 
motiną, kuri priglaudusi vaiku
čius po savo sparnu, sako: "Bū
kite geri, mylėkite viens kitą, 
mylėkite tėvynę ir savo arti
mą", o pati, pakėlusi akis į'dan
gų, paskutinį kartą atsidusta.

Visur motinos rūpesčiai ir 
globa lydi mus, visuomet mes 
juntame jos meilę. Motina įskie
pijo mumyse ir žmoniškumą ir 
tėvynės meilę. Pagerbkime mū
sų motiną, lenkdami prieš ją 
savo galvą, ir prižadėkime jai 
būti vieningais Lietuvos vai
kais. Mūsų tikslas išvaduoti Lie 
tuvą ir už ją kenčiančią motiną.

Bronius Abroraonis-

Europos vaizdą, iškeldamas du 
būdingus europiečio bruožus 
— individualizmą ir krikščioniš
kumą. Individualizmas reiškiasi 
ir politiniame gyvenime. Jei JA 
Valstybėms užtenka dviejų - 
trijų partijų, tai europiečiams 
reikia keliasdešimt partijų (sa
lėj juokas!). Krikščionybės įta
ka žymi kiekviename europie-
tyje, nors dažnai jis pats to ne

dažnai Europos nesupranta.
Toliau apsistota ties atskirais 

Europos kraštais. Vokietijoje, 
pasitaikius gerai progai, auga- 
nacionalizmas. Tai, žinoma, nė
ra hitlerizmas, bet, vis dėlto, 
tautiškosios ideologijos persva
ra. Vakarai Vokietijos atžvil
giu dabar turi skubiai spręsti 
nemalonią problemą. Arba rei
kia vokiečius ginkluoti, arba 
patiems laikyti Vokietijoje gerai 
ginkluotą didelę armiją, kitos 
išeities nebėra.

Iš Prancūzijos, Italijos ir Is=- 
panijos nedaug ko tenka tikė
tis, nes jos tebeskęsta savo vi
daus sunkumuose. * J

Kaip stiprūs Europoje komu
nistai? Ideologiškai jie sumušti. 
Laisvojoje Europoje komunis
tais bėra tik arba kvailiai arbcr 
apmokami parsidavėliai. Komu
nizmo problema šiuo metu yra 
ne ideologinė, be! grynai fizi
nė problema. Jų laimėjimo ap
skaičiavimas yra paremtas 
vien fiziniu priešo išnaikinimu.

Prelegento paskaita buvo la
bai įšiltai gausios auditorijos 
sutikta. Vaidotas.

stovyklose Vokietijoje, mūsų 
tautiečiai nepajėgia ramiai mie
goti. Kcrikurie čemodanus prie 
durų pasistatę. Ir kiekvienas 
politinis pūstelėjimas iš abiejų, 
pusių sukelia jiems virpulius. 
Švedai ruošiasi sovietų okupa
cijai — jie begalo mandagūs 
jiems. Vos Maskva šūktelėjo, - 
kad amerikiečių lėktuvas per
skridęs virš jų pakrančių, šve
dai pasiskubino Vašingtonu! 
pasiųsti notą. Bet kai sovietų 
laivai švaistosi apie pat Got
landą, jie "nemato". Scdroma-, 
jog jų spaudžiami suomiai tu
rėję išduoti sovietams vėl kele
tą "karo nusikaltėlių“...

įvykiai rimtai bręsta. Sprogi
mas gal ir ne už kalnų Taigi, 
apsisprendimas gedi būti Triko 
lingas mums ne tik inviducdicū 
kiekvienam, bet ir visiems beo- 
dral Ahmis..
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Lietuvi; balsas iš Belgijos
belgų valdžia leido atsišauki
mus į DP, kad jie nemestų ir 
atliktų sutartis darbo požemi
nėse anglių kcJylose ir liktų- 
Belgijoje. Esą daromi žygiai, 
kad iš čia emigruoti į JAV ir 
kitur galėsime lygiomis teisė
mis, kaip ir iš Vokietijos DP sto
vyklų. Tas DP bėgimą iš Bel
gijos Vokietijon sulaikė. Tačiau 
šiandien, už metų, tie pažadai 
liko tik popieriaus gabaliukai. 
Monso DP stovykloje ir šian
dien DP tebėra laikomi. Kalbos 
apie emigraciją arba grąžinimą 
Vokietijon nutilo.
f Lietuviai, kaip ir kitų tauty

bių DP, savo jėgomis ėmeme 
jieškoti kelių užjūrin. Į JAV 
mums durys uždarytos, nes 
1948.1.1. nebuvome DP stovyk
lose. Naujas įstatymas mums 
irgi nieko gero nežada. Apie 
10% iš mūsų, kurie turėjo ar
timų giminių ar bičiulių jau iš: 
plaukė Kanadon, Australijon 
ar į Pietų Amerikos valstybes.

Belgijoje mums įsikurti nė
ra jokių perspektyvų, nes čia 
tiršta žmonių, tad ir mūsų vai
kai galėtų būti tik angliaka
siais. Jau ir dabar tuo reikalu 
darbo ministerijos yra išleistas 
potvarkis. Visi belgų darbinin
kų sindikatai — profesinės są
jungos, spaudžia vyriausybę, 
kad nė mes nė mūsų vaikai, 
kito darbo negalėtume gauti, 
kaip tik požeminėse anglių ka
syklose. Kurie buvo atvykę ne 
pagal sutartis, bet slapta atbė
gę ir gavę darbą ne kasyklose, 
tuos, užėjus Belgijoje nedarbui, 
IRO išvežė Australijon, o atvy
kusioms pagal sutartis, (jos se
niai baigtos), liepė ir toliau dirb
ti kasyklose, nes kitokios išei
ties nesą.

Belgijos požemiuose apie 200 
mūsų tautiečių visai ar iš dalies 
yra praradę savo fizinę sveika 
tą. O čia jų vargstą dar apie 
400, iš kurių daugelis turėtų pi
nigų patys apsimokėti kelionę 
Kanadon, tačiau neturi giminių 
ar artimų bičiulių, kurie parū
pintų įvažiavimui leidimą (dar- 

1 bo ir buto garantijas). Šiuo rei
kalu pereitų metų gale Liežo j 
LBB apylinkės valdyba kreipė- Į 
si į Kanados tautiečius ir turė
jo pasisekimą. Vien tik pp. 
Onutė ir Juozas Ražanskai, nors 
patys tik prieš metus atvykę 
Kanadon, turėdami savo šei
mą ir visokių rūpesčių, — vieną 
viengungį iš Belgijos jau atsi
gabeno, viena šeima baigia 
tvarkytis kelionės dokumentus 
ir dar yra prikalbinę savo šei
mininką, kad trims viengun
giams ir dviems šeimoms parū
pins įvažiavimui į Kanadą lei
dimus.

Belgijoje veikia vienintelė lie
tuviška organizacija — Lietuvių 
Bendruomenė Belgijoje, kuri 
šiuo metu, be kitko, siekia gel
bėti lietuvius iš vietinių kasyk
lų, kur esame pergyvenę dau
gybę sužeidimų, kartais lobai 
sunkių.

Nematydami kitokios išetiies, 
kreipiamės į Jus, Kanados tau
tiečiai: raskite mums darbo ir 
buto garantijas ir kreipkitės Ka
nados imigracijos įstaigon 
kviesdami tą ar kitą asmenį. 
Nesirūpinkite kelionės išlaido
mis. Mums svarbu nugalėti for
malinės įvažiavimo kliūtys. Šei
mos, turinčios vizą emigruoti, 
šiuo metu tikisi IRO pagalbos
— 50% kelionpinigių.

Mes puikiai žinome ir supran
tame, kad naujieji kanadiečiai
— lietuviai dar patys nėra tvir
tai atsistoję ant kojų, turi bega
les savų rūpesčių ir bėdų, bet 
tikime, kad padės Belgijoje nai
kinamiems savo tautiečiams. 
Jeigu tokių, kaio pp. Ražanskai 
Kanadoje atsirastų 30, tai Bel
gijos lietuvių klausimas būtų 
išspręstas.

Mūsų organizacijoje nėra pa
sireiškęs joks srovtškumas, o 
vieningai yra dirbamas lietu
viškas darbas. Dabartinė Bel

1947 m. sunkiomis dienomis 
po DP stovyklas ėmė važinėti 
Olandijos, Prancūzijos ir Bel
gijos komisijos ir imti vyrus į 
anglių kasyklas, iš kur turėjo 
būti paleisti vokiečių karo be
laisviai. Olandai su Prancūzais 
didelės propagandos nevarė, 
nemelavo, tad ten labai jeias 
teužsirašė, bet belgai leido at
sišaukimus vienų po kito labiau 
viliojančius, o kad vyrai tikrai 
vyktų, jie pasikvietė iš DP tar- 

* po 12-kos vyrų delegaciją pas 
save. Iš lietuvių šioje delega
cijoje dalyvavo inž. K. Krulikas 
ir agr. 0. Liškus. Nors nė vienas 
iš jų Belgija nesusižavėjo ir čia 
dirbti nenuvyko, tačiau jų pa 
tiekta informacija buvo gana 
viliojanti. Tuo metu iš dar ba
daujančios ir skurstančios Vo
kietijos, patekęs į sočią Belgiją, 
čia visur gražiai sutiktas ir pa
vaišintas ir požeminio kasyklų 
darbo nebandęs, kitaip ir nega
lėjo parašyti. Inž. Krulikas pa
rašė net informacinę — propa
gandinę knygutę: "Akmens 
anglys — Belgijos auksas". Gai
la, kad nebuvo patiekta infor
macija apie nelaimingus atsi
tikimus Belgijos požemiuose, 
koks % angliakasių lieka in
validais, koks gauna senatvės 
pensiją ir panaši statistika. Ne 
buvo aplankytos angliakasių 
ligoninės. Jie matė tai, kas bu- 

. vo geriausia.
Virš 1000 lietuvių vyrų, suvi

lioti gražiais belgų pažadais, 
ir savų žmonių padrąsinti (o ma
sinės emigracijos užjūrin tada 
dar nesimatė) atsidūrėme pože
minėse Belgijos anglies kasyk
lose. \

Apie 20%, pamatę darbą ir 
belgų elgesį su darbininkais, 
pabėgo tuoj atgal į Vokietijos 
DP stovyklas arba, kaip nusto
ję sveikatos ir nebetinkami po- 
žeminiam kasyklų darbui, vė
liau buvo IRO grąžinti į Vokieti
jos DP stovyklas. Tačiau dau
guma pasiryžome kęsti, dirbti 
toliau ir ištęsėti 2-jų metų su
tartį, nes mums buvo pažadėta, 
kad po 2-jų metų būsime laisvi 
pasirinkti darbą Belgijoje — iš
eiti iš požeminių urvų, grįžti į 
Vokietijos DP stovyklas arba 
emigruoti lygiomis teisėmis, 
kaip tautiečiai gyveną DP sto
vyklose. Atrodė, kad belgų 
valdžia šių pasižadėjimų ir 
manė laikytis, nes prieš mūsų 
sutarčių baigimą jų spaudoje 
pasirodė propagandiniai strai
psniai, raginą belgų jaunimą 
eiti dirbti į požemines anglių 
kasyklas ir paskelbtos premi
jos, kurių DP negavo. Buvo 
leidžiamos specialios brošiūros 
ir plakatai. Tačiau šis belgų 
vyriausybės žygis visiškai ne
pasisekė: belgų jaunimas į ka
syklas dirbti nėjo, ir mes bu
vome palikti požeminėse anglių 
kasyklose. Visi mums duoti pa
žadai buvo vėjų išnešioti. Ku
rie DP, sąžiningai atlikę sutar 
tį, paprašė IRO globos, tie bu 
vo uždaryti Briusely į Petit Cha
teau kalėjimą, o paskui po ba
do streikų ir kitokių žygių, per
kelti ir apgyvendinti Monso ka
reivinėse. Belgijos IRO įstaigo
se vadovaują asmenys yra bu
vę belgų valdininkai, todėl at
rodo, kad Belgijoje IRO yra 
belgų, bet ne tarptautine orga
nizacija, kad padėtų į vargą Ir 
į fiziškai naikinančias sąlygas 
patekusiems DP. Jeigu DP IRO 
įstaigoje skundžiasi sunkia sa
vo dalia, tai gauna patarimą 
važiuoti pas sovietus. Dalis lie
tuvių ir kitų, norėdami išsisuk
ti iš susidariusios padėties, 
slaptai pabėgo Vokietijon. Pir
miau grįžusieji gavo pilną sto
vyklinį aprūpinimą ir teisę IRO 
lėšomis emigruoti užjūrin, o pas
kui, sąžiningai atlikę 2-jų metų 
įsipareigojimus, buvo patalpin
ti į vokiškąsias pabėgėliu sto
vyklas be teisės į IRO globą Ir 
emigraciją.

Savo keliu, kad DP nebėgtu 

gijos lietuvių CV buvo išrink
ta 1949.DC25. Briusely. 1950.L8. 
Lieže — Tilleur atstovų suva
žiavime iš 20 kandidatų slaptu 
balsavimu buvo išrinkti ir vėl 
visi 5 lygiai tie patys. Kanados 
lietuvių organizacijos bei pa
vieniai asmenys turėtų mumis 
pasitikėti.

Kas turi Belgijoje giminių ar 
pažįstamų, tikrų bičiulių, prašo
mi tiesioginiai su jais susirišti 
ir juos iš Belgijos kvest. Tačau 
dabar susirasti naujų pažįstamų 
ir juos iš Belgijos gelbėti yra 
kiek pavojinga, nes Belgijoje 
Maskvos agentams dirva veikti 
yra daug palankesnė, negu Vo
kietijos DP stovyklose, tad ir 
atsikviesti kokį "tauragiškį" yra 
daug lengviau.

Belgijos lietuvių CV Jums re
komenduos sąžiningus darbi
ninkus ir padorius tautiečius. 
Maloniai prašome rašyti CV 
sekretoriui: Rev. Pere J. Ara- 
nauskas, 15, rue Ferrer, Mons 
(H.) Belgique.

Lietuvių Bendruomenės
Belgijoje Centr. Valdybe.

Liežas, 1950. IV. 23.

Venecuelos lietu
Brangus tautieti!

"Vienybėje — galybė"

Venecuelos lietuviai kviečia 
Tave prisidėti prie akcijos už 
pagreitintą įvedimą programos 
lietuvių kalba "Amerikos Bal
se" (Voice of America — angliš
kai; La Voz de EE.UU. de Ame 
rica — ispaniškai).

Mes turime skirti milžinišką 
reikšmę lietuviškai programai 
JAV radio stotyse. Lietuviškas 
sparnuotas žodis eterio bango
se jungs lyg kokiais nemato
mais tiltais visus lietuvius iš
sklaidytus visuose penkiuose 
pasaulio kontinentuose ir tuo 
pačiu bus didelis tarptautinis 
laimėjimas mūĄ lietuviškoje 
byloje. Jei į mūs kalbės lietu
viškai pasaulio galiūnas pei 
keliolika stočių, mūsų egzisten
cija ir interesai bus primenami 
pasauliui keletą kartų į dieną. 
Mūsų veikėjai bus kviečiami 
bendradarbiauti i Amerikos Bal
są, užmegs tampresnius ryšius 
su įtakingais asmenimis ir Ame 
rikos visuomenės, veikėjais.

Šiam tikslui pasiekti mes ra
giname visus lietuvius bei lie 
tuves gyvenančius pietų ir 
šiaurės Amerikoje, Europoje, 
Afrikoje, Azijoje ir Australiio 
je rašyti laiškus "Amerikos Bal
so’ direktoriui p. Kohleriui šiuo 
adresu: Mr. Foy D. Kohler, Voi
ce of America, New York 19, 
N. Y., USA, ir taip pat Ame 
rikos Kongresui — Appropria
tion Committee of the US Con
gress, Washington D, C., USA, 
prašant įvesti lietuvišką prog
ramą "Amerikos Balse"

Visas lietuvišKas organizaci
jas kviečiame rašyti išsames
nius laiškus anglų, ispanų ai 
kita tarptautine kalba, juose 
pažymint pasaulyje esančių 
lietuvių skaičių (apie 1,5 mil. 
laisvame pasaulyje ir 3,5 mil. 
už geležinės uždangos), apra
šant kančias, kurias lietuvių 
tauta turėjo pakelti per ir po 
antrojo pasaulinio karo ir dide
les aukas, kurias ji paaukojo 
ir vis dar aukoja kovoje už sa
vo laisvę. Atskiri asmenys gali 
rašyti lietuviškai.

Tautieti, šis vajus yra visų 
lietuvių bendras reikalas. Tene- 
būnie nei vieno mūsų tarpo 
kuris nepaaukotų tam tikslui 
keletos minučių laiko ir pagai
lėtų poros centų pašto ženk
liukui

Didesniam efektui pasiekti 
rašykime laiškus taip, kad šim
tai ar tūkstančiai Icriškų patek
tų adresatams maždaug vie
nu laiku. Venecuelos lietuviai 
ir lietuviu organizacijos savo 
laiškus pradės siusti nuo š.m. 
balandžio mėn. 20 d. Atidėlioti 
negalima, nes turimomis žinio
mis šis reikalas Jau yra iškeltas 
ir bus netrukus svarstomas

VOKIETIJA

PLB Krašto Valdybos 
Pirmininkas pas Popiežių

Balandžio 16 d. Šv. Tėvas 
specialioje audiencijoje priėmė 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininką Dr. Jurgį Balčiūną, 
kaip maldininką atvykusį Ro 
mon. Audiencijos metu p. J. 
Balčiūnas lietuvių tremtinių 
vardu įteikė Šv. Tėvui adresą 
parašytą lotynų kalboje, kuria
me pareiškia Jo Šventenybei 
lietuvių tremtinių prisirišimą 
prie Šventojo Sosto ir dėkoja 
už visokeriopą Jo Šventenybės 
dvasinę ir medžiaginę para
mą. Specialiu būdu iškeliama 
įsteigimas Apaštališkosios De 
legatūros Vokietijos ir Austrijos 
lietuviams, kuri tiek daug pa 
sitamavo vadovaudama religi
niam lietuvių tremtinių katali 
kų gyvenimui. Toliau dėkoja
ma Šv. Tėvui už Lietuvių Ko
legijos įsteigimą Romoje, už 
leidimą lietuviškosios valandė 
lės per Vatikano radiją ir, ypa
tingai,- už nuolatinį skatinimą

riu atsišaukimas
Amerikos Kongreso specialioje 
komisijoje — Appropriation 
Commitee.

Taigi visi į vajų!

Venecuelos Lieuvių S-gos 
Vdlencijos ApyL Valdyba.

Visi lieuviški laikraščiai prašo
mi šį asišaukimą persispaus

dini.

Balandžio 29 dieną, kaip ir 
kiekvienais metais didžiausia 

i New Yorko alėja išsirikiavo mil
žiniška tautų eisena, kurią dau
giausiai sudarė tautos iš ana- 

Tai 
taip vadinamas loyal paradas, 
kurį rengia Užsienio karo Ve
teranų Sąjunga. Centriniam pa-. 
radui rengti komitetui vadovau
ja Mr. Smithas. Lietuvių komi
tetui Mr. Averka. Parade daly
vavo oficialūs atstovai Tarp- 
tinės ūkininkų unijos, kuriai 
priklauso ir mūsų liaudininkai 
su Dr. Grinium priešaky, taip 
pat paskiri asmenys ir organi
zacijos ukrainiečių, vengrų, lat
vių, estų, lietuvių, slovakų, ru
munų, suomių, vokiečių ir grai
kų. aim.

niekada nebepaleisdavo jo, ir jeigu protarpiais buvo rūpesčių 
ar linksmumo valandų, kurios sutraukdavo į save viską — ne
tekimo ir vienatvės supratimas po to ateidavo stipresnis. Šitas 
jausmas būva labai įvairus, nes kartais jam atrodė, kad galvo
damas apie namus tik apie kapus galvoja, ir kartais namai 
buvo tokie artimi, jog reikėjo tik išeiti pro svetimas duris, ir jau 
galėjai atsistoti prie savo slenksčio.

Buvo keista ir tai, kad jis galėjo įsivaizduoti kiekvieną brolį ir 
seserį, taipgi tėvą — jis juos regėjo ir ramiai gyvenančius, ir 
besislapstančius, kartais net išvežamus į Sibirą — tačiau veido, 
kuris buvo brangiausias — motinos, jis negalėjo iššaukti prieš 
savo sielos akis. Tarytum ji taip giliai buvo uždaryta jo širdies 
dugne, kad negalėjai išimti to paveikslo net pasižiūrėti. Kiek 
kartų ji buvo kalbėjusi: "Jums yra lengviau — jūs žinote, kad 
aš esu tikrai namuose, o jūs, visur išsiblaškėte, ir mano mintys 
turi pavargti, kol jus visus sugaudau". Tačiau jis žinojo, kad ji 
niekuomet nepavargs galvoti apie juos visus. O štai dabar jis 
nemoka rasti jos — jos pačios troboje. Ir taip augo jo ilgesys, 
ir su ilgėjimosi virto priekaištu sau, ir jis galvojo:

— Aš išbėgau, kaip sūnus palaidūnas, aš kuris tariausi taip 
mylėjęs ją, išbėgau neatsisveikinęs. Argi man gali sektis mano 
klajojimai, jeigu nesu palaimintas rankos, kurios nenuėjau pa
bučiuoti?

Ne vieną kartą, apimtas sielvarto, jis imdavosi rašyti laišką. 
Jis žinojo, kad žmonės susilaukia žinių iš namų, keistų paslap
tingų žodžių, tarp paprasto pasakojimo kaip jie gyvena — tačiau 
jo ranka ir širdis drebėjo, nes jis žinojo, kad tokių laiškų paštinin
kas yra giltinė. Ir jis niekuomet nebaigė rašyti. Ir jo širdį užgul
davo begalinis sunkumas:

— Aš taip esu praradęs savo namus, kad negaliu pasiekti 
jų net sapnei Ir tai buvo tiesa, nes juo karščiau jis troško, nors 
miege pasišildyti savo gimtoje grįčioje, tuo sunkesni sapnai var
gino jo naktis. Visada priešai buvo pakelėje, ir jis niekuomet 
negalėjo įkelti kojos į savo žemę, kad nebūtų sekamas — šitokie 
sapnai buvo bendra dalia visų jo tremties brolių.

Tačiau vieną naktį įvyko kitaip: jis visai lengvai atsidūrė 
savo miestelyje. Buvo skaidri rudens diena ir švietė saulė labai 
panaši į gelsvą alyvinį obuolį. Buvo turgaus diena, ir rinkos 
aikštę pripildė vis nauji vežimai, kupini visokių gėrybių. Tarp 
vežimų vaikštinėjo žydeliai ir miesčionys ir smalsiai žiūrinėjo

NELĖ M AZALAITĖ — KRŪMINIENĖ

NEATSISVEIKINTOS MOTINOS
(Skiriama vienam Draugui)

Šitas jaunas žmogus, kaip ir daugelis mūsų tautiečių, stai
giai ir netikėtai turėjo apleisti namus. Teisybę sakant, jau 
ilgas laikas kaip jis; negyveno savo tėviškėje, seniai turėjo jis 
atskirą darbą ir gyvenimą, tačiau visa širdimi priklausė gim- 
iąiai vietai, ir todėi, kad nebespėjo ją pamatyti prieš išbėgda
mas, buvo labai nuliūdęs.

Taip, visa tėviškė gyveno jame, tarsi namų pamatai gulėjo 
ant jo širdies, tarytum iš jo kvėpavimo augo kasmetinis dobilų 
atolas, bet savo atsiskyrime jis galvojo ne apie tai — tiktai 
apie motiną. Šeši jie augo jos pagimdyti, o jis buvo jauniau
sias, tad kažikaip jis žinojo tyliai ir paslaptingai, kad turėjo 
būti jai brangiausias, ir žinojo tikrai, jog iš vsų labausia jisai 
yra prisirišęs prie jos. Kur jis bebuvo — mokinosi ar linksmi
nosi, jam atrodė, kad viskas vyksta po jos akimis, užtat jis 
išvengė daugelio pagundų ir negero, kad neužduotų jai šir
dies. Ir nors seniai sulaukė subrendusio vyro amžiaus — jis 
klausėsi jos patarimų, ir nebuvo nieko didelio jo gyvenime 
ko nepasakė jai. Maloniai pasijuokdavo tėvas, ir erzino broliai 
kad visuomet jis pasiliks kūdikis, ir net kada augindama 
savo vaikus, vienodai su jais atrodys prieš savo motinos akis. 
Taip jie juokavo, tačiau visi gerbė tą prisirišimą ir meilę, 
ir šitai dar labiau artino visą šeimą, tarytum per visus jie 
turėjo vieną širdį.

O dabar štai įvyko, kad jis turėjo pasitraukti vienas, ir nei 
spėjo sužinoti ką darys ir kur yra kiti jo artimieji, nei galėjo 
užsukti pas tėvus, nes pavojus jau beveik stvėrė už rankų. 
Iš pradžių, kaip ir daugeliui, toji bėgimo nelaimė atrodė laikina 
ir trumpa, ir jis raminosi, kad toksai užtrukimas nebus ilgesnis, 
negu kad jis ir normaliai, nepamesdamas savo darbo, negalėjo 
nuvažiuoti į namus. Tačiau, kaip mes liūdnai žinome, mūsų iš 
tremties dienos turėjusios savo pradžią, mūsų akimis neturi 
užbaigos. Taip buvo ir su jaunuoju vyru, kad tik po ilgo laiko jį 
apėmė tikrasis siaubas, jog yra netekęs namų. Tas Jutimas jau į

pasaulio katalikų pagelbėti 
vargstantiems tremtiniams, ku
ris ypač platų atgarsį rado 
Amerikos katalikų tarpe ir kon 
krečia! pasireiškė per NCWC 
šalpos organizaciją. Primena
ma, kad NCWC tarpininkavimo 
dėka labai daug lietuvių galėjo 
išemigruoti į JAV. Galiausiai 
adrese prašoma, kad Šv. Tė
vas savo maldose prisimintų 
kenčiančią ir kovojančią lietu
vių tautą ir jai suteiktų savo 
Apaštališkąjį palaiminimą.

Šv. Tėvas, priėmęs adresą, 
padėkojo pirmininkui, o per jį 
ir visai išblaškytųjų lietuvių 
bendruomenei už gražų atmini
mą ir pareiškė, kad puikiai ži
nąs jam taip mielos lietuvių 
tautog šio meto kančias ir įžei
džiąs Visagalį, kad mėginimo 
laikas būtų sutrumpintas. At
sisveikindamas Šv. Tėvas lai
mino patį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijos Kraš
to Valdybos pirmininką, o per 
jį ir visą lietuvių tautą, tiek po 
svetimus kraštus išblaškytuo
sius, tiek tėvynėje žiaurius per
sekiojimus kenčiančiuosius. 
Kartu su p. Jurgiu Balčiūnu au
diencijoje dalyvavo ir jo brolis 
Lietuvių Kolegijos Dvasios Tė
vas kun. Vytautas Balčiūnas.

Lietuvių Tremtinių Draugia i 
Waterbury, Conn., JAV., išleido 
žymaus lietuvio dailininko nu
pieštą antikomunistinės infor
macijos ženklelį. Ženklelis yra 
spalvotas, maždaug norma
laus pašto ženklo didumo.

Antikomunistinės informaci
jos ženklelis turi tikslą per visa 
pasaulį skleisti informaciją, kad 
komunizmas išnaikina tautas ii 
kad Lietuva yra komunizmo 
vergijoje.

Antikomunistinės informaci
jos ženklelis lipintinas įvairios 
korespondencijos vokuose, ant 
siuntinių, atvirukų, laiškų, raš 
tų ir tt. ir tt. Jis su siunčiama 
ir gaunama korespondencija 
turi eiti per rankų rankas ir 
visų dėmesį atkreipti, kas yra 
komunizmas.

Antikomunistinės informaci
jos ženklelio nereikia lipinti vo

Lietuvos vyskupai Romoje

Balandžio 17 d. Romon atvy 
ko iš Vokietijos vyskupai V. 
Brizgys ir V. Podolskis. Vysk. 
Podolskis, kaip Lietuvių Šven
tųjų Metų Komiteto pirmininkas, 
betarpiškai perima to komiteto 
vadovavimą ir rūpinasi atvyks 
tančietis Romon lietuviais mal
dininkais. Abudu vyskupai Ro
moje žada pabūti kiek ilgesnį 
laikotarpį.

Konsekruotas vyskupu 
lietuvių bičiulis

Balandžio 16 d. Romoje s 
Maria sopia Minerva Baziliko
je buvo pakonsekruotas vysku
pu mons. Antanas Samorė, 7 
metus buvęs Kaune Apaštališ
kojo Sosto Nuncijatūros patarė
ju. Iš Lietuvos jis išvyko 1937 
metais. Paskutiniu laiku dirbo 
Vatikano sekretoriate, sakytu
me, Užsienių Reikalų ministeri
joje ir ten vedė Lietuvos sky
rių. Jo rūpesčiu buvo gauta lie
tuviškoji valandėlė per Vatika-Į 
no radiją. Taip, pat savo pata
rimais ir pagalba yra daug pa
dėjęs besikuriančiai Šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegijai Romo-

Antikomunistinis ženklelis

le. Po konsekracijos iškilmių 
naująii vyskupą pasveikino Ita
lijos Lietuvių Draugijos valdy
ba ir jam įteikė gražų adresą. 
Dabar arkivyskupas^ Antanas 
Samorė yra paskirtas Apašta
liškojo Sosto Nuncijumi Kolum
bijai. Kartu buvo pakonsekruo
tas vyskupu Apaštališkasis 
Nuncijus Venecuelai mons. Ar
mando Lombardi.

ko vietoje, kurioje turi būti li
pinamas tikrasis pašto ženklas.

Ženklelis tuo tarpu gauna
mas Waterburio Lietuvių Trem
tinių Draugijoje:

Lithuanian Society of Former 
DPs. P. O. Box 64, Waterbury, 
Conn. USA.

Ženklelį įsigyti kviečiami vi
si tremtiniai ir visi kiti patriotai 
lietuviai ir jų organizacijos.

Antikomunistinės informaci
jos ženklelį įsigiję, turėtų jo ko 
didžiausią skaičių siųsti savo 
pažįstamiems visuose pasaulio 
kraštuose, kad ir jie galėtų 
tą ženklelį lipinti ir skleisti anti
komunistinę informaciją.

Tremtinių Draugija antiko
munistinės informacijos ženkle
lį taip platina: už 1 dolerį siun
čia 3 lapus (po 54 ženklelius 
kiekviename lape), iš viso-162 
ženkleliai. *

Antikomunistinės informaci
jos, ženklelio išleidimo išlaidas 
padengus, visas pelnas, jei jo 
bus gauta, Draugijos bus pada
lintas Lietuvos laisvinimo — 
Tautos Fondui ir lietuvių, kultū
riniams reikalams. Tremtinių 
Draugija šia visa akcija pati 
sau nesiekia jokios medžiagi
nės naudos.

P.S. Ženklelių leidėjai netru-. 
kus žada prisiųsti ir mūšų laik
raščio administracijai pinanti.

Red.
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MOTINA SVAJONĖ

O motina mano. Dėl manęs vargą pamylėjus. 
Dėl manęs išbrcndžius rytmečio šaltas rasas.

"Mama, pati gražiausia 
mano daina esi tu". — 

Iš italų poezijos.

Kad tik užaugčiau sveikas, kad tik laimingas būčiau aš.

O šiandien gal verki po gryčios langu tu parpuolus 
Ir keli į Dangų skausmo pervertas akis.
Nuo tavo ašarų sutirps granito kietos uolos,
Tik šiandien tau paguodos žodžio nieks nepasakys...

Ir niekad nepamiršiu skausmingo tavo veido
Kaip tu mane* pro senus kiemo vartus išlydėjai.
Mačiau tada kaip rausva saulė už kalno nusileido, 
O tu, lyg motina po kryžium — iš skausmo susverdėjai.

Sugrįžk, sūnau, — tarei, — sugrįžk, aš tavęs lauksiu.
Sugrįžk, kada žvaigždžių takai į tėviškę tave lydės.
Aš tave rytui auštant ir nakčiai gęstant šauksiu, 
Nors mano šauksmas erdvių platumais vien tik be atgarsio aidės.

Ir slinks vis dienos, metai, kaip amžių kruvina grandinė 
Ir karštos maldos žodžiai gal tavo lūpomis jau neaidės. 
Tik liks man meile degemti tavo karšta krūtinė, 
Ir nors mirties šešėliai siaustų — gyvybė ją lydės.

Ir vėl tu, motina, graudžiai pravirksi po senu kryžiumi parpuolus 
Ir į Dangų kelsi skausmo pervertas akis.
Nuo tavo ašarų sutirps pilko granito kietos uolos — 
Ei kelkis motina, nurimk — kas tau bepasakys?. .^

Motinos Diena

prisiųsta
zacijos vidaus reikalams, cent-' 
ro ir kuopų veikimo apžvalgai. 
Organizacija yra ne vien pašal- 
pinė, bet ir idėjinė, tad ar ne
vertėtų šį gražų žurnaliuką pa
versti visų JAV lietuvių moterų 
žurnalu, kuriame galėtų tilpti 
ir organizacijos reikalų skyrius.

Redakcijai
A. Gervydas, Už spygliuotų 

vielų, Išleido Liet Kat. Spau
dos Draugija, Leid. Nr. 2, Chi
cago 1950, Viršelis dedi. Vijei- 
kio, 222 psl., Kaina $2.25. Tai 
Stutthofo konceutracijos stovyk
los kalinio atsiminimai.

Laiškai Lietuviams, 1950 m.
balandžio mėn., Nr. 3. Turiny: J. i Moterų žurnalo reikalas, atro- 
Augustaitytė-Vaičiūnienė, Ve- do, yra visišked pribrendęs.
lykiniai varpai — eilėr.; J. Bo- Į 
revičius, S.J., Tikėjimo esmė; 
Kun. Joncts, Dievo planai mote
rystėje II; VI. Mikalauskas, S.J., 
Ar nesigaili savęs; J. Vaškys, S.
-J., Apsivilsi ir gailėsies; Spon- • 
šorius Džonas, Jis taip mylėjo; I 
Kas kniet žinoti — atsakymai 
į klausimus; J. Sukackas, S.J., 
Dangus skelbia Dievo didybę; 
Tremtinys Andrius, Ir aš tau

donos dailininkų kunigaikštis, 
penkias dešimtis kartų, vaiz
duodamas Dieviškąją Motiną, 
savo nuostabiu talentu mėgino 
išreikšti motinos sielą, bet ir jc 
kūriniai pasilieka tik dalinu tos 
sielos sužibėjimų pavaizdavi
mu. Jokis kalbėtojas nepajėgs 
žodžiais išreikšti motinos sielos 
pasaulio turtingumo. Jokis kom
pozitorius savo akordais nepa
gaus motinos širdies žavingųjų 
melodijų švelnumo.

Kaip aukštas yra dangus 
kaip platus yra pasaulis, kaip 
gili yra jūra, taip didi, kilni ir 
neišsemiama savo meilėje ii 
pasiaukojime yra motinos siela.

Motinos siela yra lyg tylus, 
vienišas, pasislėpęs kalnų eže
ras, kurio gilumoje sukraut, 
stebėtini turtai, kurio paviršiu
je žaidžįa žvaigždžių šviesa. Ko
kis nuostabiai gražus dangus 
atsispindi tokio ežero gelmėse! 
Motinos siela yra gražusis gė
lynų darželis, pilnas meilės ir 
aukos žiedu. Motinos siela vrc v *
dovanojimo, atleidimo, užuo
jautos tėvynė.

Nenuostabu todėl, kad mes 
visokiais gyvenimo momentais, 
džiaugsmo ir liūdesio, laimės ir 
kančios atvejais, ilgimės mūsų 
motinos brangiosios.

Vienas karo kapelionas pa
sakoja: "Po vieno kruvino mū
šio, vakare aš vaikščiojau pei 
ištisas valandas po kovos lau 
ką teikdamas palaiminimą h 
suraminimą. Kariai gulėjo pa

džiančiais medžių pumpuiė- 
liais, su pinnosiosmis žibutė
mis, pakilusia vyturio giesme, 
mes skiriame vieną sekmadieni 
mūsų motinoms, kaip pagar
bos, padėkos, maldos dieną. 
Savo mintimis ta proga kelia
mės prie mūsų motinos didžio
sios širdies; širdies didžios save 
meile, pasiaukojimu, atsidavi. 
mu.

Nėra pasaulyje tokio ryšio, 
kuris būtų tokis intimus ir šven
tas, kaip motinos ir vaiko ry
šiai.,

Buvo motina brangioji, kuri 
turėjo mus prie savo širdies ir 
buvo mums gyvuoju lopšiu,\ 
mus nešiojo ir maitino. Buvo 
motina geroji, kuri pilna 
džiaugsmo pasitiko pirmąjį mū 
sų nusišypsojimą, išgirdo pir
muosius mūsų ištartus žodžius. 
Buvo taip pat ji, motina mie
loji, kuri nušluostė pirmąją mū- 

r sų akis suvilgiusią ašarą.

i Motina mums reiškia visa pa
saulį meilės ir atsidavimo nu
siteikimų, rūpesčių ir pasiauko
jimų. Kilni ir graži yra motinys
tė savo meilėje, pasiaukojime

, ir kančioje.
Jokis menininkas niekada 

. nepajėgs tobulai perduoti moti- 
’ nos sielos grožio. Rafaelis, Ma- skendę kraujuotose žaizdose h

kovojo su mirtimi Aš paimda 
vau jų galvas ir padėjęs ant 
savo kelių mėgindavau juos 
guosti, palengvinti paskutiniuo 
sius jų gyvenimo akimirksnius. 
Ir žodžiai, kuriuos tos kruvinos 
nakties tamsoje dažniausiai 
kartojo mirštančiųjų lūpos, bu 
vo: "mamyte, mama, motino 
brangioji!".

Kokis nuostabus ir jaudinan
tis vaizdas: vyras pačiame sa 
vo amžiaus žydėjime, kada jis 
išpildo pačią vyriškiausią pa
reigą, kada jis pareigos pajau
time aukoja už tėvynę savo gy
venimą, yra reikalingas moti
nos. Šaukiasi jis motinos, .kad 
;os rankose galėtų numirti.

Žmogus visada ilgisi motinos 
nes motina jį visada supa geru 
mu ir užuojauta. Motinos šir
dis visada yra atvira suprast, 
motinos meilė visada yra pa
siruošusi užjausti, motinos ge 
rūmas nusiteikęs dovanoti. Mo 
tinos ranka yra gelbstinti ir lai 
minanti. Motina yra pilna geru
mo, o tas gerumas yra aiškus 
ir šviesus, šiltas ir švelnus, kaip 
gegužės žiedų dvelkimas.

Todėl mes motiną mylime, ją 
gerbiame, jos ilgimės. Ir žmo 
gaus kilnumas yra nepamiršti 
motinos, nepamiršti jos meilės, 
neatsisakyti jai pagarbos. Tuo 
tikslu mes švenčiame Motinos 
Dieną gegužės mėnesį.

Motinos Mėnuo

Kaip gegužės mėnesį mes tu
rime Motinos Dieną, taip ge-

:?Ą-&

Moterų Dirva, Mėnesinis laik
raštis, A.L.R.K. Moterų Sąjun
gos organas, Sausis, Vasaris, 
Kovas 1950 m.,NN. 1, 2, 3. Tai 
jau ketvirtą dešimtį metų va
rančios Amerikos Liet R. Kata
likių Moterų Sąjungos organas. 
Organizacija yra pajėgi, turi, 
berods, per 70 skyrių — kuopų 
ir savo organą gražiai bei tvar
kingai kas mėnesį išleidžia. Jis 
yra skiriamas grynai organi- Keturi Lietuvos vaizdai

' 1 ''^ ft >

............ .....

Gležnučiu kūdikiu širdy užgimus,
Rymojau prie tavęs dienom naktim, 
Net mintyje būčiau tave apgynus, 
Tokia brangi buvai manom akim.

Tu augdama žaidei su lauko vėjais,
Įkaitus grįždavai kasdien mažon širdin,
Ir šiems trumpyčiams žodžiams netikėjau, 
Kad tu gimei paženklinta mirtim.

7r tu subrendo! kaip baukšti laukų mergaitė, 
Antra širdim grįžai į mano širdį tu, 
O ugnimi tavo skruostai nukaitę 
Nudegino paskutiniu mane kartu.

Ir suklupau mažytėj laimės karalijoj, 
Ir sušukau ištiesusi dangun rankas:
"O Dieve, pratęsk bent valandai žydėjimą baltos lelijos 
Ir nubarstyk nemirštančiais žiedais lankas!"

baltą galvą nulenkė lelijos žiedas,ir
Išgęso vėl ugnis ir nyku buvo čia.... 
Jaučiu kaip ašara man veidu rieda, 
O širdyje —- gili gili kančia.

gūžės mėnuo yra Motinos Mė
nuo. Visas katalikiškasis pa
saulis gegužės mėnesį gyvena 
Marijos, Dievo Motinos ir mū
sų Motinos garbinimo ženkle.

Jei Marija yra Dievo, mūsų 
Išganytojo Motina, to Išganyto
jo, kuris yra mistiškojo Bažny
čios kūno galva, tai ji yra ir 
mūsų Motina, kurie esame to 
kūno nariai. Mes esame Mari
jos vaikai, Marija yra mūsų 
Motina.

Marijos garbinime pasireiš
kia visas mūsų religijos didin
gumas, turtingumas: Dievuje 
mes turime mūsų Dangiškąjį 
Tėvą, Jėzuje — žmogumi tapusį 
mūsų Brolį, Marijoje begaliniai 
gerą mūsų Motiną.

Kaikurios mūsų tikėjimo tie
sos nuteikia mus susirūpinimo 
rimtimi, įpareigojimo našta. Ma

nūs malonės nusišypsojimas 
Motiniškoji meilė yra jos aureo
lė, nuoširdus gerumas jos dia
dema, švelnus gailestingumas 
jos galvos vainikas.

"Mums trūksta Motinos Mari
jos! Mes norime ją vėl surasti1 
Kaip rožė pražydės ji ant mū
sų šaltųjų bažnyčios akmenų. 
Mes norime ją papuošti lauko 
gėlėmis ir miško šakelėmis. Jo
sios sugrįžimą mes norime 
švęsti, jai melstis, giedoti", — 
rašė sykį protestantų poetas 
Jungnickel.

Marija mums nėra vien pra
eities asmuo. Būdama visur 
esančiame ir visa žinančiame 
Dievuje, ji visada pasilieka prie 
mūsų. Marija veikia mūsų labui 
savo gerumu, savo užtarimu 
pas Dievą. Dievuje ji mato mū
sų kelius ir mūsų likimą, toji 
Dievo numylėtoji, žmogiškai 
jaučianti, motiniškai mylinti ge
roji mūsų Ponia, mūsų Tarpi
ninkė, mūsų Užtarytoja, mūsų 
Motina.

Žavingai graži stovi prieš 
mus Marija Nekaltoji Mergelė, 
bet Marijos grožio vainikas yra 
jos motiniškumas. Jeigu mes ją

kaltą Mergelę, jos gražumas ir 
taurumas nebūtų pilnas. Moti
nystė ir sielos nekaltumas yra 
dvi deimantiško žibėjimo Mari
jos savybės: nekaltumas alsuo
ja motiniškumu, motiniškume

sėtu reikalingų prekių, girdėjosi lygiihosi, ir kai kur linksmas bar
nis. Jis ėjo žvalgydamosi, jam buvo labai gera, ir jis žiūrėjo 

'kaip vaikai rinkosi setu baronkas prie didelės būdos. Ir staiga 
jis pajuto kažkokį nerimą, ir ėmė skubėti, jis grūdosi pro minią, 
jis lindo pro arklių snukius: jis žinojo kur visuomet, pagal gerą 
seną tvarką, stovėdavo turguje jų dailus vežimas, ir mama pati 
savo rankomis pardavinėjo sviestą ir sūrius, arba seikėjo obuo
lius. Pagaliau jis prasimušė pro žmones, jis jau pamertė abu bė
ruosius, ir pasistiebęs ant pirštų galų, bijodamas jis žiūri kas 
sėdi vežime — ir ūmai persijunta nublokštas į šoną. Kai pasisuka 
— mato, kad per aikštę važiuoja milžiniškas bolševikų tankas, 
rieda nesirinkdamas kelio, ir po tais ratais krenta arkliai ir žmo
nės, ir per visą aikštę pasipila obuoliai.

— Aš turiu išgelbėti mūsų vežimą, ten sėdi mama, — galvo
ja jis, ir šoka pirmyn, ir mato, kad jų arklių nebėra, ir apsižval
gęs mato, kad niekur nebėra nieko, nieko. Jis sušunka ir pabun
da pats nuo savo šauksmo. Ir po šito sapno jam pasidaro dar 
sunkiau, ir daug turėjo praeiti vienodo stovyklinio laiko, kol jis 
užmiršo šaukimo nykumą.

Taip, stovyklos laikas buvo tuščias ir nenaudingai dingo 
jam bežiūrint jo gražiausi metai, kaip gėlės numestos dykumų 
viduryje. Siela pamaži darėsi vis nejautresnė, pareigos ir blo
gio sąvokos kartais visiškai netekdavo aiškumo, ir jis bijojo, kad 
gali pasidaryti silpnas, kaip neretas buvo. Tačiau užteko, kad 
jis iš tolo bažnyčioje sekė margą skarelę, panašią kaip ryšėjo 
motina, ir jo širdis atsigaivindavo. Ir nors jis žinojo, kad veidas, 
kuris atsisuks bus ne tas, jis juto, jog motinos perspėjimas buvo 
palietęs jį ir jis vėl viską darė taip, kad turėtų drąsos tuojau pa
žvelgti į jos akis. Ir kartais jį išgąsdindavo balsas praeinančios 
moters, arba sukosėjimas ir jis vijosi, kad galėtų pasižiūrėti ir 
pamatyti jog — ne. Bet šitai gaivino ilgesį, o ilgesys yra ap
sauga.

Pagaliau vieną dieną jis buvo pamatęs, jog buvimas čia yru 
nustojęs bet kokios vertybės, ir su būriu kitų vyrų ryžosi išvykti 
į užjūrį, kad pradėtų gyventi iš savo darbo, kaip daro visi laisvo 
pasaulio žmonės. Ir šitą paskutinį vakarą, kuomet ant jų nugulė 
dar naujas sunkumas, kad jie ir regimu būdu dar labiau atsito
lina nuo tėvynės — jis susapnavo, jog eina į namus.

Jau buvo praėjęs kalvą, už kurios klojėjo trąšios lankos, ir 
už jų, ant kitos kalvos stovėjo jų sodyba. Dangus buvo toks

gelsvas nuo saulės, rodos, kas ten supylė begales lukštų žiedų, rybės? Tyčia neisiu. — Bet niekas nesirodo priemenėje ir jis
ir visa šeimyna buvo išėjusi į šias lankas prie šieno. Jis nesiste
bėjo, kad ir ištekėjusios seserys vėl buvo namie, ir visi broliai: 
šitokią karštą darbymetę visų prievolė susirinkti čia, ir jis pats 
paspartino žingsnius. Jis nusiėmė švarką, paėmė iš tėvo šakes 
ir pradėjo krauti šieną į kraunamą vežimą. Sesuo krovė tą ve
žimą, šauniai ir grakščiai, pilna jėgos stovėjo ji aukštai, ir gelsva 
skarelė taip tvieskė, lyg saulė, kad jis turėjo žiūrėti prisimerkęs. 
Ir jam labai patiko pasirodyti, kad jis nėra užmiršęs jokių ūkio 
darbų, ir jo raumenys yra tamprūs užtat smaisgtė ištisom šieno 
kupetom, ir visiškai lengvai kėlė jas aukštyn. Tačiau pro darbą 
jis vis*suko galvą į namų pusę, ir galvojo:

— Tuojau turi būti pietūs, ir mama išeis prie saldinės obels 
paskambinti į seną noragą, kad jie susirinktų namo. Ir čia jis 
galės regėti, kaip ji eis sumirgėdama drabužiais pro kanapes,, 
kurios auga aplink obelę. Jis galvoja tai, ir vėl ima jausti staigią 
baimę, jis jau norėjo sesers kažko paklausti. Jis tarytum pats 
nežinojo, ko nori klausti, ir žinojo, kad tyčia tariasi nežinąs: 
jis nori klausti keisto dalyko: ar mama yra gyva? Ir kai pagaliau 
jis pasiryžta ir praveria bumą — jis mato, kad dangus yra visis-: 
kai juodas, kaip išarta dirva, ir maišydamosi su žaibais krenta. 
tokia liūtis, jog jį priplaka prie žemės, ir jie nieko nebegali regėti. 
Uždusęs, vos kvėpuodamas pabunda jis, ir junta jog visas išpil
tas prakaitu, o nuo sapno apima toks nykumas, kad nenori nie
kur važiuoti, nei gyventi.

Tačiau žmogus gyvena ir daro tai ko nenori — jis važiuota 
atėjus valandai, ir po kelių dienų jau plaukia vandenynu, tary
tum pasakos ragana meta tarp jo ir namų dar vieną kliūtį. Ir 
tarytum jį vejasi namai, tarsi jie skuba, kad to daugiau negalės 
padaryti: vieną plaukimo naktį Jis vėl sapnuoja, kad yra parėjęs 
namo.

Yra rytmetis, žiemos metas, Ir takas truputį slidus, porą kar
tų jis vos negriuvo. Jam darosi šilta pasižiūrėjus, kaip gražiai 
rūksta iš kamino dūmai. Jis mato, kad tarnaitė semia vandenį, 
ir mario: — Paimsiu jai iš už nugaros kibirą, tai išsigąs! Bet ji 
taip greit pasitraukia, kad jis nespėja prieiti, jis tik mato, kaip ji 
plačiai praveria duris, jis net pasilenkia į šoną, kad pažvelgtų, 
pro jas, tačau ji tuojau uždaro. Jis nusimuša snieginas kojas, jis |
ilgai trepsi ir galvoja: — Argi mama pati neišeis, netekusi kant-, ateiti ir pasakyti man tiesąT

Marijos motiniškumas yra to
ji priežastis, kad mes ja pasiti
kime ir noriai į ją meldžiamės. 
Motiniškai sielai pasisakoma 
viskas atvirai, nes tokia siela 
visada supranta ir atleidžia.

Motina Marija su seetynių 
kalavijų perverta širdimi ir nu
kryžiuotu Sūnumi ant rankų yra 
simbolis mūšų tėvynės ir tenai 
kenčiančios mūsų motinos lie
tuvės. Niekas geriau, kaip Kan
čios Karalienė, einanti į Gol
gotą paskui savo Dieviškąjį Sū
nų, neišreikš lietuvės motinos 
gyvenimo kelio. Nenuostabu 
todėl, kad Lietuvė Motina pa 
milo Sopulingąją Dievo Motiną 
ir iš jos prašo sau ištvermės ir 
suraminimo, jai siunčia savo 
maldas, jos paveikslais puošia 
savo namus.

Bet motinos gyvenimo kelias, 
kaip ir Marijos, pasibaigia ne 
ant Golgotos, ne prie kryžiaus, 
o kiek vėliau, prie tuščio kars 
to, kuris yra didžiojo užmokes
čio liudininkas didžiosios mei
lės širdžiai. — "Jo čia nėra. Jis 
prisikėlė", — patiria ji pagaliau 
apie savo meilės kūdikį. Ir mo 
tinos pačios mylinčiai, laimi
nančiai, besiaukojančiai šir
džiai ne sunykti kančioje yra 
paskirta, bet įsilieti į Didžiąją 
Meilę, kad sužydėti nemarumo 
žiedais.

uždeda plaštaką ant durų rankenos.
Ir šitą sekundę jis pabunda: vienas bendrakeleivis stovi 

prie lovos, traukia už peties, ir prašo cigaretės. Jis sukanda dan
tis, ir galvoja, jog niekuomet nėra taip norėjęs ką nors mušti, 
kaip dabar šitą žmogų, kuris nutraukė jo sapną. Ir įsikniau
bęs į pagalvę, jis tyliai dejuoja:

— O, mama, mama, argi tu niekuomet nepasakysi man nė 
per sapną, kaip tu gyveni? Ar tu baudi šitaip mane, kad palikau 
tave nepasakęs sudiev, ar tu nežinai, kaip man sunku gyventi, 
mama!

Gyventi ištiktųjų yra sunku — ir darbas ir svetimųjų elgesys 
žeidžia ir niekina, o žmogus turi užtekti tos pačios sielos, kuri 
yra laimėje gyvenant. Tačiau žmogui padeda tai, kad jis apsi
pranta, ir kad gyvenimas nesustoja nė ties gera nė ties bloga 
valanda. Taip gyveno ir šitasai mūsų tautietis, ir kad nebuvo 
jokios kitos paramos, kaip tik dangus ir jis pats — jis sten
gėsi, kad išliktų toks, jog būtų vertas pats save gerbti.

Bet kartais ir dvasia ir kūnas buvo tokie pavargę, jog nedaug 
trūktų, kad visokeriopai žūtum — ir vieną tokią bjaurią nuovar
gio naktį jis regėjo sapną. ’ •

Taip, kaip ir gyvenime, toj pačioj lovoj gulėjo jis, ir toks pat 
nuvargęs, ir ūmai pajunta, kad jo galvą lyg atleido iš kažkokių 
varžtų, o širdis kvėpuoja taip lengvai, kaip labai seniai. Jis pra
simerkė ir pamatė, kad motina sėdi ant lovos ir apkabina jį per 
krūtinę ir galvą. Ji pavadino jį vardu ir kitą, ir meiliai meiliai pa
lingavo galvą:

— Kodėl tu būtinai nori atsisveikinti su manim? — šypso ji.
— Argi tai reikalinga? Argi tai įmanoma? Galima atsisveikinti 
su tuo, nuo ko atsiskirt, tačiau nuo tėviškės ir manęs atsisveikini
mo nėra, juk tu žinai.

Ir šitą naktį sapnas buvo toks, kad jis nebuvo nė kieno pa
liestas, ir vyras pabudo sveikai išilsėjęs. Ir dar ilgai, gulėdamas .. ,. , x,___
ir dirbdamas, tą dieną ir po menesių — jis jautė motinos rankas. . u , «r o ,__ _ ■ .
Taaau „ M savo
nuo at g vojo. < redaktoriaus pareigas

— Dabar, kai tu esi išėjusi iš vargų pakalnės, tau buvo leista . sutiko pasiimti A. Diržys. Išlei-
I dimą finansuos J. Biliūnas.

Kun. J. Razutis.

Rašytojų suvažiavimas

ta JAV lietuvių rašytojų suva
žiavimas, šaukiamas JAV Liet. 
Rašytojų ir Tremtinių Liet Ra
šytojų Draugijų Valdybų.

Kovo 12 d. Venecuelos Savi
šalpos Lietuvių Sąjungos Cen-
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Iš plataus pasaulio
partiją

Australijos parlamentas pra
dėjo svarstyti įstatymą, kuriuo 
komunistų partija skelbiama ne
legalia ir suvaržomos partiečių 
teisės. Kartu Gener. Guberna
toriui duodama teisė uždaryti 
darbininkų unijas, kurios yra 
aiškiai komunistų vadovauja
mos. Komunistams juo drau
džiama būti valstybės pareigū
nais ir daugelio šakų pramonės 
atsakingesniais vadovais. Ma
noma, kad parlamente Menzies 
vyriausybė šį įstatymą praves, 
bet jis gali būti sulaikytas se
nate, kur daugumą tebeturi dar- 
biečiai. Tokiam atvejy gal bū 
tų paleistas parlamentas ir pa
skelbti nauji rinkimai.

Uždaro konsulatus

Čekoslovakija pereitą savai
tę paskelbė, kad uždaranti kon
sulatus Londone, Paryžiuje ir 
Budapešte. Jų funkcijas perims 
ambasadų bei atstovybių sky
riai.

Austrijos vyskupų reikalavimai

Po neseniai įvykusios Austri
jos vyskupų konferencijos bu
vo paskelbtas svarbus vysku-

SPORTO ŽINIOS
TORONTO FUTBOLO TVARKARAŠTIS

SSSRS kaltina JAV

Valdžios oficiozas "Izvestiji" 
kaltina JAV inspiruojant ir or
ganizuojant reakcionierių są
mokslus bei perversmus Pietų 
Amerikoje. Jų padedami pasie
kę valdžios ir tokios "fašistinės 
marionetės", kaip Brazilijos pre
zidentas E. G. Dutra, Čilės — G. 
G. Videla, Columbijos — L. 
Gomez. Izvestijos rašo: "JAV 
imperializmas Lotynų Amerikai 
teikia didelių vilčių, iš kur ti
kisi gauti karinių medžiagų, 
maisto ir labiausiai naudingos

Čekoslovakija teisia "šnipus"

Ypatingi tie komunistų val
domi kraštai. Šnipų bei išdavi
kų bylos ten beveik kasdieni
nis reiškinys. Štai ir pereitą sa
vaitę Čekoslovakijos Pankrac 
teismas du asmenis nuteisė pa
karti, o visą eilę asmenų kalėti 
už šnipinėjimą ir neva teikimą 
žinių JAV ambasadai.

Mirti nuteistas majoras Jero- 
miras Nechansky, buvęs anglų 
kariuomenėje karo metu, ir Va- 
leslav Wahl, apkaltinti kaip šni
pinėjimo vadai. Abu 34 m. am
žiaus. Milos Spyris, 29 m., val
dininkas, nuteistas iki gyvos 
galvos kalėti, stiklo pramonės 
inž. Karei Loric — 25 m. kalėti, 
Jan Dohnalek •— 20 m., Zdenka 
Vackova — 18 m.

šio meto Austrijos katalikų 
klausimais. Ypatingai reikalau
jama atšaukti nacionalsocialis 
tų išleistą įstatymą moterystės 
reikalu. Vyskupai skelbia, kad 
moterystė pirm visko yra reli
ginis veiksmas ir už tai yra bū
tina grįžti prie tokių įstatymų, 
kuriais būtų pilnai įteisina na 
Bažnyčios atliekama moterys
tė ir nereikalaujama pirm jos 
atlikti civilinės metrikacijos. To
liau vyskupai atkreipia dėmesį 
į jaunimo auklėjimą. Jie reika
lauja veiksmingesnių šioje sri
tyje įstatymų ir konfesinalinių 
mokyklų pripažinimo bei pa
ramos joms. Pabaigoje Austri
jos vyskupai svarsto socialinius, 
ekonominius klausimus ir kvie
čia krašto valdytojus vengti bet

Gydytojai prieš eutanaziją

Dr. Sanders, kuris vėžiu sir
gusiai moteriškei davė mirtiną 
dozę vaistų, kad "užbaigtų kan
čias", prisiekusiųjų teismo bu
vo išteisintas, nes ekspertai Įiu- 
statė, kad ligonė tuo metu jau 
nebuvusi gyva, nors jis nepa
jėgė išaiškinti, kam jis tą in
jekciją darė.

Gydytojų rūmai į šį reikalą 
pažiūrėjo kitaip, jo elgesį rado 
nesuderinamą su gydytojų mo
ralės reikalavimu ligonį gydyti, 
stengtis gelbėti jo gyvybę ir 
pratęsti gyvenimą visokiomis 
priemonėmis. Už tai jam atimtos 
praktikos teisės. Sanders dar 
apeliuos.

Anglės nemėgsta Kanados

Karo metu Anglijoje buvusių 
50.000 karių vedė angles. Po 
karo jos atvyko į Kanadą, bet 
15.000 iš jų ne tik grįžo pačios,

kokios įtampos šioje srityje. be* su vyrais bei vaikais. Jos 
čia neapsiprato ir tol spaudė 
vyrus, kol tie sutiko keltis į 
Britu salas.

tuose kraštuose ruošiasi įreng
ti įtvirtintus prietilčius su svar
biomis karinėmis bazėmis bei 
taškais, iš kurių oro pajėgos ga
lėtų būti siunčiamos į gretimas 
sritis".

sutartis

SSSR ir Kinų liaudies res
publika paskelbė pirmą savo 
prekybos sutartį. Pagal anksty
vesnį Maskvos susitarimą Ru
sija gaus iš Kinijos žaliavų. Su
tartis numato 1950-1952 m. vyk
dymą Mao Tse-Tungo Mask-

susitarimų.

Nauja respublika

Rytų Indonezijos Ambon sa-

zijos valstybių ir pasiskelbė 
Pietų Molucca respublika. Sa
la yra apie 2.000 mylių nuo 
Jakasta, teturi vos 40.000 gyv., 
bet visos Pietų Molucca sri
ties gyventojų yra apie 120.000. 
Tai vis salos. Saloje auginama 
daug česnako, kuris eksportuo
jamas. Bet maistą importuoja

Rusiški gatvių vardai

Spaudoje jau buvo minėta, 
kad Bulgarijos Varnos miestas

Perduos rusams ir "Batory"?

Lenkų spaudos agentūra pra
neša, kad tarp Gdynės ir New 
Yorko kursuojąs laivas "Bato
ry" yra pagrindinai remontuo
jamas, įrengiami modemiški 
patogumai, ir išpuošiamas. Ga
minami jam nauji baldai, sie
nos dekoruojamos, pertvarko
mas apšvietimas ir klojami nau
ji kilimai. Remontas būsiąs vyk
domas net kelionių metu, nes 
uostuose jis trumpai testovįs. 
Yra spėjama, kad išpuoštas lai
vas būsiąs perduotas rusams, 
kaip nesenai' buvo perduotas 
"Sobieski" laivas, kuris jau yrą 
Juodosiose Jūrose. Dėl jo Len-

do, kad ir kitur stropumas ro-

pabaigos 7 m. sukaktuvių pro
ga Varšavos Jagelonų gatvė 
(Pragos priemiesty) perkrikšty
ta į Stalingrado gatvę. Kroku-^ 
vos Senoji Vyslos g. perkrikšty
ta į Stalingrado herojų g., Lo
dzės Lapkričio 11 d. g. — į Sta
lingrado gynėjų, Poznanės Va-

Š.m. gegužės mėn. 1 d. prasideda Toronto apygardos futbolo 
pirmenybės, kurių seniorų lygoj pirmoj divizijoj dalyvauja lietu
vių Sporto Klubo "Vytis" pirmoji komanda.

Lietuvių futbolininkų susitikimai įvyksta: 
Gegužės mėn. 4 d. Dentonia aikštėj su Hungaria, 
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Oshawa City, 
Commodores, 
Stewarts.
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Liepos

Pirmenybių tarpuose bus pravedami dėl įvairių taurių laimėji
mo atskiri turnyrai. Smulkesnės žinios ir dienos laikas bus skel
biama Toronto dienraščių "Sport calendars" skiltyse. Lietuviška 
visuomenė bus informuojama taip pat plakatais prie lietuviškų 
būstinių. Futbolo sekcija.

Iš kairės ir iš dešinės

— BERLYNAS. — "Berlyno 
vienybės atstatymo ir paramos 
Vokietijos atstatymo" sąjūdis 
Vakarų Berlyne vienbalsiai nu
tarė kreiptis į visus 4 komen
dantus, prašydamas leisti vi
suotinus rinkimus.

Vokiečių politinės sferos tą 
laiko pirmu žingsniu į reikala
vimą Vakarų Berlyno sektorių 
įjungti į Vakarų Vokietijos res-

— KRLYNAS. — Buvęs Ry
tų Vokietijos geležinkelių vir
šininkas rusų gen. P. A. Kvaš-

nybąję buvo, įpuolęs nemalo
nėn, bandė pabėgti į Švediją, 
o nepavykus, nusižudė.

nios esą jis perduotas rusams 
esančios neteisingos. Jis ištik
tųjų buvęs parduotas Londone 
per Lloydą, bet ne tiesiog Mas
kvai. Lenkų emigrantų spauda 
betgi išaiškino, kad Lloyd apie 
tai nieko nežinąs ir kad tai abie- [apmokomi' raudonieji karo la
jų kraštų susitarimo vaisius. kūnai.

-— TOKIO. — Iš Sachalino

Pasirodo, kad tautos vardą 
puikiai reklamuoti galima ne 
vien tik lenciūgėliu ar krep
šiniu. Štai Toronte vienas tau
tietis pasišovė Lietuvą repre
zentuoti kumščiu. O kai jis pa 
gal taisykles naudojamas, tai 
vadinama boksu.

O tai yra Jonas Vėlyvis, gi
męs 1932 m. Vilkaviškio mieste, 
karo įvykių buvęs atblokštas į 
Vokietiją, kur, gyvendamas Ol- 
denburgo lietuvių stovykloje, ir 
sportinę karjerą pradėjo.

Čia Jonas pavyzdingai lankė 
stovyklos gimnaziją ir pagal
vodavo apie inžinieriaus ateitį. 
Deja, staiga 'likimas pradėjo

ten rusai įrengę visą eilę mo
komųjų aerodromų, kuriuose

timi, ir net visiškai negiminin-

1947 metų žiemą, pavyzdin
gas gimnazistas, staiga susiža-

lengva širdimi savo sportinius 
batukus perleido busimajam 
boksininkui.

Papildęs sportinę aprangą 
pirštinėmis, patraukė į vietinį 
vokiečių sporto klubą ir čia pra
dėjo nejuokais mankštintis

Vos po poros treniruočių pa 
strode, kad Jono neapsirikta. 
Treneris atkreipė į jį dėmesį ir 
po poros savaičių Jonas jau ko
vos ringe. Trijų roundų kova 
prieš vokietį Mueller baigėsi 
laimėjimu. Po poros mėnesių 
intensyvaus darbo, gimnazistas 
Jonas jau su titulu Bezirksmeis- 
ter. ‘

Deja, pradėjo reikštis vis daž
nesnis tėvų veto, nes, nors lai 
mėjimą sekė laimėjimas, bet 
neapsieidavo Jonas ir be taip 
vadinamo boksinio grimo, ku
ris pasižymi ypatingai melsva 
spalva ir kitais veidui nelabai

draugų žinios, nusprendžia žūt 
būt išbandyti savo kumščio pa
jėgumą. Bet čia* susidūrė su 
kliūtimi: nemaža problema bu
vo, išspręsti sportinių batukų 
reikalą. Geresnės išeities neras
damas, kreipėsi į savo geriau
sią draugą atvirai išpasakoda
mas savo p,anus. Draugo būta 
neperdidelio sportininko. t id

Patekęs į sumanaus trenerio 
Willi Mahn rankas, ne tik kad 
žengė aukštyn sportiniais laip
tais, bet jo dėka buvo pašalin
tas ir tėviškas veto. Gimnazi 
jos vadovybė didesnių trug- 
dymų taip pat nedarė, nes geri 
mokslo pažymiai netrugdė 
liuoslaikį sunaudoti pamėgtai 
sporto šakai.

Penkiems mėnesiams pra
slinkus, Jono Vėlyvio pavardę 
jau puošė Gaumeisterio titulas, 
o 1949 metais sutvirtėjęs, dasi- 
mušė iki plunksnos svorio. Ir 
naujame svoryje lydėjo ta pati 
sėkmė. Po eilės laimėtų rung
tynių, jaunasis lietuvis buvo 
pripažintas kaip pajėgiausias 
klubo boksininkas.

Emigracinių nuotaikų pa
veikti, vyresnieji Jpno broliai iš
vyko į Kanadą miško darbams. 
Atlikę darbo sutartį, pasistengė 
čia atsikviesti ir tikusius šeimos 
narius.

Apleidžiant Vokietiją klubo 
pirmininkas ir treneris sporto 
liudijime padarė įrašus, stipriai 
pabrėždami užtikrintą Jono Vė 
lyvio sportinę ateitį. Treneris 
ypatingai iškėlė kaip talentin
giausią ir stipriausiai kovojan
tį boksininką, sutiktą jo spot 
tiniame gyvenime.

Atvykęs į Torontą, rado čia 
jau begyvenantį savo senąjį 
bičiulį, kuris anuomet padėjo 
išrišti sportinių batukų reikalą. 
Bičiulio asmenyje rado ir šiuo 
kart paramos.

Netrukus po atvykimo buvo 
pristatytas Toronto Trinity Box
ing klubui. Pirmosios rungty
nės, įvykusios Hamiltone, bai
gėsi Jono Vėlyvio naudai. ,

Šiandien po 9 laimėtų rung
tynių Kanadoje, Jonas Vėlyvis - 
stovi pilname pajėgume.

Beje, šiandien sportiniame 
gyvenime Jonas nebe Jonas. 
Klubo vadovybei rekomenduo
jant, jam prisegta Jack Sharkei 
pavardė.

Naujasis Jack Scharkei Ka
nadoje jau ir spaudoje tinka* 
mai atžymėtas.-Keliais atvejais 
jo pajėgumas buvo įvertintas ir 
Toronto dienraščiuose.

1950 metų pradžioje sporto 
ekspertų buvo įtrauktas į .ge
riausių Kanados sportininkų ei
lę, kuriems šiemet pranašau
jama ypatinga ateitis.

Teko nugirsti, kad jau ska
tinama pereiti į profesionalus. 
Šiam žygiui-trūksta dar kelių 
rungtynių.

Jonas pasireiškia kaip akty
vus Toronto lietuvių sporto klu-

iš Javos.

Tito artėja su Graikija

Perorganizavęs savo kabine
tą, kuris formaliai atsistatydino 
balandžio 24 d., Tito pasiliko 
premjeru ir krašto apsaugos mi- 
nisteriu. Tuojaus po to Tito pa
skelbė, kad Jugoslavija nuta
rusi užmegsti normalius diplo
matinius santykius su Graikija. 
Ji norinti gerų kaimyniškų san
tykių. Atrodytų, kad Tito nu
sprendęs į Graikijos vidaus san
tykius nesikišti.

— PRAHA. — Buvęs užs. r. 
min. Clementis yra kalinamas 
Tatruose nuo pat to meto, kai 
buvo atstatytas.

zų, Batoro ir Leščinskio gatvės 
— į Stalingrado alėją. Pana
šiai pasielgta su Liublino, Vroc
lave© ir kt. miestų gatvėmis.

Zubrų rezervatas

Gorcuose, Lopušankos upės 
slėny, Lenkijoje, įrengtas zub
rų rezervatas, į kurį atvežta zub
rų iš. Bieloviežo girios. Lenkijo
je dabar esą 57 zubrai.

LONDONAS. — Lenkams 
išvarius, į Londoną grįžo pas
kutinis britų spaudos atstovas 
Londone Robert Buist, atstova
vęs Reuterį. Lenkijoje dar yra 
likę du JAV korespondentai ir 
AP atstovas.

Didysis nusikaltimas Katyne

Kodėl prašo streptomicino ?
Hearsto koncerno "Journal 

American" praėjusią savaitę 
įdėjo straipsnį, iškeldamas fak
tą, kad iš Lietuvos ir kitų sovie
tų okupuotų kraštų ateina dau
gybė laiškų, prašančių stręp- 
tomicino. Straipsnio autorius 
stebisi šių visų prašymų keis
ta forma, pažymėdamas, kad 
pastaruoju metu laiškus daugu
moje pakeičia telegramos. Ame
rikietis žurnalistas savo straips
nį remia tūlo lietuvio filosofijos 
daktaro, gyvenančio Brooklyne 
parodymais. Jis pažymi, kad 
daugeliu atvejų gautas atsaky
mas jog vaistai gauti. Jis mirti, 
tačiau, kad pasitaikė nemažai 
atsakymų, "nors vaistai prailgi
no mūsų dienas, bet daugiau 
velig nerašykite*. Autorius ste
bisi, kad dažnai prašytojas bu
vo žmogus seniai miręs arba iš
vežtas į Sibirą, žurnalistas krei
pėsi į vaistų laboratorijas, kur 
patyrė, kad Sovietai niekad nė

ra kreipęsi šių vaistų, nors jie 
pardavinėjami laisvai viso pa
saulio valstybėms.

Šiuo reikalu lietuvių spauda 
yra gana plačiai rašiusi. Dr. 
Matulionis vienam laikraštyje 
yra pareiškęs savo nuomonę, 
kad čia negalėtų būti jokios 
klastos, nes žmonės Lietuvoje 
dabar ištikro žymiai smarkiau 
sergą.

Reikia spėti, kad lietuviai, 
kaip ir kiti baltiečiai, geriau gir
di Vakarų Europos ir Amerikos 
siųstuvus ir dar iš Nepriklauso
mybės laikų orietuojasi vaistų 
pasirinkime, tai ir prašo. Kad 
naudoja nesamų žmonių ad
resus, tai yra taip pat supranta
ma. Pastaruoju metu spaudoje 
reiškiamas spėliojimas, kad 
šiuo keliu sovietinės įstaigos su
darančios streptomicino atsar
gas. Bet ar nebus tik tikresnis 
spėjimas, kad prašytojus, kad

Lenkai kreipiasi į Tarptautinį 
R. Kryžių

Balandžio 17 d. lenkų minis- 
terių kabinetas Londone pa
skelbė, kad jau bal. 15 d. pa
vedė Lenkijos atstovui Šveica
rijoje kreiptis į Tarpt. Raud. Kry
žių prašant pasiųsti į Katyną 
delegaciją, kuri padėtų išaiš
kinti nusikaltimą. Tą pačią die
ną viešą pareiškimą padarė ir 
lenkų krašto apsaugos minis- 
teris gen. Kukiel. Jis irgi reika
lavo, kad Raud. Kryžius imtų
si šį kriminalą aiškinti.

Bal. 20 d. lenkų užs. reik, 
ministeris įteikė notą Rusijos 
ambasadoriui, kurioje apgailes
taujama jog sovietų vyriausybė 
ligšiol nedavė jokių tikslesnių 
informacijų apie belaisvius ka
rininkus ir prašoma jų duoti 
dabar, nes tik neabejotini pa
aiškinimai gali atsverti vokie
čių skelbiamus smulkius prane
šimus apie 1940 m. pavasarį 
nužudytuosius lenkų belaisvius. 
Į šią notą nesulaukta jokio at
sakymo. Bal. 16 d. Vokiečių

ir nesergančius, vilioja galimy
bės gautą brangųjį vaistą ge
rai parduoti ir už gautą sumelę 
ko kito įsigyti.

The New York Times prane
ša, kad pastarosiomis savai
tėmis atrastas dar veiksminges
nis vaistas prieš džiovą, pava
dintas "viomydnu", kurį nu
pirko ir pradės gaminti Charles 
Pfizer and Co. Brooklyne. Kol 
kas dar šiuo vaistu yra šiokių 
tokių abejonių aim.

Raud. Kryžius kreipėsi į Tarpt. 
R. Kryžių prašydamas pasiųsti 
į Katyną komisiją. Bal. 17 d. 
lenkų Raud. Kryžiaus atstovas 
Šveicarijoje .M. Radvila įteikė 
tokį Lenkijos vyriausybės pra
šymą Tarpt. Raud. Kryžiui.

Bal. 23 d. Tarpt. Raud. Kry
žius paskelbė paaiškinimą, kad 
jis buvo numatęs pasiųsti ko
misiją savo vardu, bet rusams 
priešinantis, tai padaryti neda
li, nes pagal 1939 m. rugsėjo 
12 d. memorandumo dvasią, 
identifikuoti lavonus neutrali 
komisija gali tik tuor.'.et, kai su 
tuo sutinka visos užinteresuoto- 
sios šalys. Tuomet Tarpt. Raud. 
Kryžius žadėjo pasiųsti šveica
rų, švedų ir portugalų specialis
tų delegaciją, bet jos išvykimas 
taip pat priklausysiąs nuo rusų 
sutikimo. Jo nebuvo gauta.

Maskva prabyla

Bal. 21 d. Maskvos radijas 
paskelbė Pravdos sfraipsnį ant
rašte "Hitlerio koloborantai len
kai", kuriame Lenkijos vyriau
sybė Londone užpuolama dėl 
bendradarbiavimo su Hitleriu. 
Tą patį paskelbė pasauliui ir 
Kremliaus žinių agentūra Tass. 
Tai davė pagrindo lenkams su
sidaryti nuomonę, kad Maskva 
nori be jokių tyrinėjimų suvers
ti kaltę ant vokiečių, o save pa
rodyti nekaltu avinėliu. Anot 
jų, naciai sušaudė lenkus be
laisvius karininkus, kurie dirbo 
prie kelių taisymo į vok. nuo 
Smolensko ir kurie, sovietų ar
mijai iš ten pasitraukus, pate
ko vokiečiams.

Bal. 26 d., vidurnaktį, t.y. 24 
vai. po to, kai gen. Sikorskis 
paskelbė, kad Katynas nėra vo
kiečių propagandos išmislas, 
Molotovas pasišaukė Lenkijos 
ambasadorių ir jam aštriu, pa
keltu tonu perskaitė notą, kuria 
Lenkijos vyriausybė kaltinama 
tarnavimu Hitleriui ir dėlto nu
traukiama su ja diplomatiniai 
ryšiai. Esą, vokiečiams sklei
džiant melą apie Katyne rastus 
jų pačių nužudytus lenkų kari
ninkus, Lenkijos vyriausybė 
nerado reikalo kreiptis į Sovie
tų' vyriausybę paaiškinančių 
informacijų. Šitoks ix kitoks 
lenkų elgesys įrodąs be jokios 
abejonės slaptą Hitlerio ir Len
kijos vyriausybės susitarimą...

Lenkija atsako

Bal. 28 d. lenkų vyriausybė 
atsakė deklaracija, kurioje švel
niu tonu, ramiai pareiškia, jog 
lenkų tauta ir toliau sieks drau
giškų lygybės pagrindu santy
kių su Rusija, kad nežiūrint tra
giškų įvykių, kurie sekė raudo
najai armijai įėjus į Lenkiją, 
lenkų vyriausybė pirmoji darė 
žygių užmegsti draugiškus san
tykius su Rusija; kad lenkų vy
riausybė laikosi ištikimai sutar
ties ir principo, jog sąjunginin
kų vienybė yra svarbiausias 
pergalei laimėti laidas; kad len
kų vyriausybė paneigė vokie
čiams teisę nužudymus Katyne 
panaudoti savo propagandai; 
kad lenkai, visam pasauliui ge
rai žinant, nebendradarbiauja 
su Hitleriu ir kad lenkų vyriau- 

I sybė reikalavo iš sovietų infor-

macijų apie belaisvius, ir kad 
toliau gins lenkų teises Rusijoje.

Įspūdis Londone
■ ♦

Nutraukimas santykių su 
Lenkijos vyriausybe Londone 
padarė didleį įspūdį. Šiuo žy
giu Kremlius pakėlė Katyno kri
minalą iš moralinės į politinę 
plotmę. Anglai išsigando sąjun
gininkų nesantaikos ir galimy
bės susitaikinti Hitleriui su Sta
linu. Jie visu svoriu prispaudė 
pas juos viešinčią lenkų vyriau
sybę nedaryti jokių tolimesnių 
veiksmų, kurie dar labiau er
zintų bolševikus. Jie dėjo pa
stangas vėl sutaikinti Staliną su 
Sikorskiu, kuris netrukus žuvo 
paslaptingoje lėktuvo avarijoje.

Kodėl?

Maskvos radijas dviem die
nom praėjus nuo kapų atradi
mo nedelsdamas paskelbė ten 
esant išžudytus lenkus belais
vius, dirbusius kelių remonto 
darbus į vak. nuo Smolensko, 
kai 1941 m. vasarą jie pateko 
"vokiečių fašistų gaujoms", bet 
kodėl sovietų vyriausybės or
ganai nesuteikė jokių informa
cijų apie juos lenkų įstaigoms, 
kurios primygtinai jų reikalavo 
anksčiau? ‘ ,

Kodėl sovietai paskelbė šias 
žinias tik po to, kai vokiečiai 
atrado masinius belaisvių ka
pus?

Kodėl sovietų vyriausybė ne 
sutiko, kad tarptautinė Raudo
nojo Kryžiaus komisija reikalą 
ištttų?

(Bus daugiau)

bo narys. Dalyvauja jaunių fut
bolo komandoje, kurioje, būda
mas centro puolėju, laikomas 
geriausiu kamuolio valdytoju.

Atitrukdamas nuo sportinio 
gyvenimo randa laiko ir lietu
vių jūros skautų organizacijai.

Šiaip pasižymi tvirta valia, 
muzikalumu, pasyvumu roman
tiškuos reikaluos ir save laiko 
abstinentu. Tai vis teigiami pri
valumai, kurie užtikrina dar 
puikesnę sportinę ateitį.

Liepinis Petras.

Sportininkai bėga

Austrų spaudos agentūros 
pranešimu, viena iš geriausių 
Čekoslovakijos Bratislava fut
bolo komanda pabėgo iš savo 
krašto ir pasiekė Innsbruką, 
Prancūzų zonoje Austrijoje. Pa
bėgimą organizavo populia
riausias čekoslovakų futbolo 
žaidikas Joseph Kainl. Įdomu, 
jog pabėgimas Įvyko po griež
to čekoslovakų komunistinės 
spaudos pareiškimo, kad pana
šūs sportininkų pabėgimai ne
pasikartos.

Sportininkų Į užsienį 
noboleidzia

Pastatruoju metu veik po 
kiekvieno satelitų valstybių 
sportininkų išvažiavimo į užsie
nius kas nors atsisako grįžti į 
namus. Paskutinė sensacija bu
vo atsisakymas grįžti čekoslo- 
vakės čiuožimo čempionės, 
nors jos tėvas yra aukštas ko
munistinės valdžios pareigū
nas.

Į nesenai pasibaigusias spor
to rungtynes Stockholme buvo 
užregistruoti taip pat Lenkų ir

Rumunų sportininkai, tačiau nei 
vieni, nei antri neatvyko.
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Hamilton, Ont

Pereitą sekmadienį, balan-

tą pavasario dieną buvo malo
nu išgirsti parapijos klebono 
pranešimą, kad Hamiltone, Ro
mualdo Antanavičiaus iniciaty- j 
va steigiasi skautai.

Po pamaldų parapijos salė
je susirinko gražus jaunimo bū
relis aptarti savo reikalų.

Linkėtina Hamiltono skau
tams gražios veiklos, ypač stei 
gimo iniciatoriui ir kitiems vy
resniesiems skautams, kurie 
visuomet turėdavo prieš akis 
savo kilnų obalsį: Dievui, tėvy
nei ir artimui", kad visu atsida
vimu vestų .iuo keliu. O tremty 
tai atsiekti yra ypatingai svar
bu, nes tikrai savo skaudžiam 
gyvenimui tvarkyti ir priduoti 
■jam tinkamą kryptį mums gali 
padėti tik Dievas, su kurio pa
galba atgausime pavergtą sa
vo mielą tėvynę Lietuvą ir Jo 
vardan ištiesime artimui pagal
bos ranką, o ypač mielam jau
nimui, kuris kurtų-savo ir savo 
tautos ateitį Dievo malonėje.

Stebint tą gražaus jaunimo 
būrelį su kilniais tikslais, kaž
kaip atrodo, kad lietuviškame 
parapijiniame gyvenime yra 
savotiška spraga nematant ša
lia skautų vieneto jau virš 30 
metų puikiai gyvuojančios atei
tininkų organizacijos vieneto.

Linkėtina ir jam suburt: gau
sų būrį ir dar labiau paremti 
savo veikla didžiųjų idealų się-

Minės Motinos Diena

gegužės 7’d., vengrų parapijos 
salėje. Programos meninę dalį 
išpildys vaikučiai.

Katalikių moterų valdyba pa- 
' skelbė visų daugiavaikių lie
tuvių motinų registraciją Ha
miltone. Registruoja sekmadie
niais po pamaldų parapijos sa
lėje.

Girtinas Kat motėm valdy
bos sumanymas Motinos Die
ną bažnyčioje padaryti pinigi
nę rinkliavą pagelbėti lietu
vėms motinoms esančioms Vo-!tus, pinigus, kas šeštadienį: 1. 
kietijoje. imūsų parapijos bažnyčios sa-

TĖVIŠKĖS ZIrWFaI

Noranda-Rouy n, Que.
Atsišaukimas

Nutarimas šiais metais Moti
nos Dieną atžymėti praktišku 
naudingu darbu jau yra vyk
domas. Abiejuose miestuose 
prasidėjo rinkliava lietuvėms 
motinoms sušelpti Vokietijoje. 
Rinkliavą pasiėmė globoti ir jai 
vadovauja Canadian Girl Gui
des and Brownie Association. 
Jos budi ir priima bet kurias au
kas — maistą, drabužius, vais-

Sudbury, Ont
KLB Sudburio apylinkės vi

suotiniame narių susirinkime 
nutarta rinkti aukas Tautos 
Fondut Daugumos buvo iš
reikštas noras, kad dirbantieji 
tam tikslui aukotų nemažiau 5 
dol. Aukas manoma rinkti au
kų lapais, rinkėjams atsilan
kant į namus. Reikia tikėtis, kad 
visi tautiečiai supras šį kilnų 
reikalą.

Apylinkės valdyba nupirko 
stiprintuvą

Tenka jam palinkėti laimingo 
šeimyninio gyvenimo. Reikia 
tikėtis, kad jis neužsidarys vien 
savo šeimos ratelyje, bet ir atei
tyje bus veiklus organizacinia
me darbe. Laukiama Sudbury 
ir daugiau sukuriant naujų šei
mų. J. V.

Įėję Norandoje 10-12 vaL, 2. Ro- 
uyn, St Bede’s bažnyčioje kas 
trečiadienį 4—5.30 vai. p.p. Be 
to, aukos priimamos bet kuriuo 
laiku sekančiose vietose: 1. Mrs. 
W. E. Crooks, 465 Second Ave., 
New Townsite, Noranda, 2. 
Mrs. A. G. Ballashey, \22 Tre- 
moy Rd., Noranda, 3. Mrs. Ro
chester, 22 Tremoy Rd., No
randa.
! Nelietuviškoji visuomenė 
yra jau painformuota vietos 
spaudoje balandžio 21. d. laido
je. Informacija bus tęsiama iki 
rinkliavos galo — gegužės 14 
dienos. Šiuo pranešimu kreipia
masi į lietuviškąją bendruome
nę abiejuose miestuose su pra
šymu nepalikti nei vienam ne
atidavusiam savo aukos.

Rinkliavos Komisija.

Kanados eskimai badauja

Tolimoje Kanadoos šiaurėje, 
apie 300-400 mylių į šiaurės va
karus nuo arktinio Kanados 
uosto Churchill, Man., Lake En- 
nadal ir Padlei rajonuose tebe
gyvena apie 9.000 eskimų. Pa
grindinis jų pragyvenime šal
tinis yra žuvys ir žvėrių kailiai. 
Kailius pardavę, jie perkasi 
maisto. Šių metų maisto krizė 
svarbiausiai kilo dėl to, kad 
žvėrelių odos yra be galo atpi
gusios. Už kai kuriuos kailiu
kus, vietoje anksčiau gautu $60, 
dabar tegavo tik $3,75. Be to, 
ir žuvų plaukiojimo takai pa
krypo kita kryptimi.

Kanados vyriausybė, pasi-

Tarp prerijų miestų gerą var- 
transliatorių, ku- dą turi Calgary. Čia nuo seno 

ris bus panaudotas šokių ir kitu gyvena pastoviai įsikūrę ke- 
prdmogų metu. Tuo būdu bus lios dešimtys-lietuvių. Tiesa, jie 
sutaupyta pinigų, kuriuos tek
davo išmesti samdant visokius ! s=e 
džasus.

— Sudbury vėl susikūrė dvi 
lietuviškos šeimos: J. Dženkai
tis su Br. Žičkutė ir Alf. Zlatkus 
su p. Pečiūraite. J. Dženkaitis 
visą laiką buvo aktyvus lietu
vių organizacinio gyvenimo 
narys. Jam teko atlikti nemažai 
darbu einant vienokias ar ki-Hamiltone ruošiamas iškilmin

gas Motinos Dienos minėjimas | tokias Valdybos nario pareigas.

,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.
Pasilinksminimas įvyks žinomoj rumunų 
salė j 20 Murray St Valdyba.

ra

PIGIAU! GERIAU!

Iš Švedijos persikėlė ir specialisto vedama darbą pradėjo

ART KNITTING CO.
113 DENISON AVE. TORONTO, Ont (Dundas tramvajus)

Aukščiausios rūšies vilnos
Moteriški pavasariniai megstukai nuo $ 2.75 

Vaikams megstukai nuo $ 1.90

išsiskirstę po apylinkės ir vi- 
s sdsn.iikū' į vieną vietą 

yra nelengva. Senieji lietuviai 
didžiuojasi geru, sveiku Calga- 
rio apylinkės oru, gražiomis 
vietomis ir geromis gyvenimo 
sąlygomis. Jaunieji atvykę pa
sigesdavo bendruomeniško gy
venimo ir daugelis jų išvyko 
ieškoti laimės į rytus.

Po keleto kun. Kulbio apsilan
kymų paaiškėjo, kad galima 
norint susirinkti į vieną vietą 
ir iš tolimesnių vietovių.

Balandžio ' 16 d. įvykusiame 
steigiamame susirinkime išrink
ta valdyba: T. Andersonas, B. 
Yauga, P. Beniušis, P. Žukaus
kas ir I. Nekrošiūtė.

Iš naujosios valdybos tiki
masi, kad ji vadovaus vietos 
lietuvių kultūriniam gyvenimui, 
surengs vieną kitą subuvimą, 
gegužinę, atstovaus lietuvių rei
kalus, garsins ir reprezentuos 
lietuvius.

Reikia tikėtis, kad valdybai 
pavyks sujungti tampriau lie
tuvius į vieną vietą. Reikalui 
esant tikimasi iš dalyvavusių 
ir nedalyvavusių susirinkime 
visokeriopos paramos ir pri
tarimo lietuviškai veikiat DP.

Ottawa, Ont.
Nuo 1948 m. pradžios, kada 

buvo apjungti visi gyveną lie
tuviai Ottawoje 'į Lietuviškąją 
^endruomenę, vietos Dvasios 
Vadovo kun. J. Razučio yra su
jungtos 7 poros, visos grynai lie
tuviškos šeimos. Per tą pat lai
ką buvo sukurtos 2 tautiškai 
mišrios šeimos, abi ne katalikų. 
Pastaroji pora — Dženkaičiai. 
Jaunasis — Juozas Dženkaitis 
iš Sudbury ir Bronė Žičkutė iš 
Ottawos. Bronė Žičkutė — Džen- 
kaitienė buvo energinga vietos 
tautinių šokių būrelio dalyvė 
ir šiaip veikli ir paslaugi tau
tietė. Saulėto jauniesiems gyve
nimo!

Ottawiškiai džiaugiasi, kad 
kuriasi lietuviškos šeimos, bet 
gailisi, kad lietuviškoji šeima 
Ottawoje iš lėto mažėja.

Pabaltiečių taryba
Pastaruoju metu sudaryta Pa

baltijo tautų: lietuvių, latvių ir 
estų Bendradarbiavimo Taryba, 
kurion iš kiekvienos tautybės 
įeina po 3 atstovus. Lietuvius 
joje atstovauja: Trečiokas, Ši
manskis ir Paškevičius"/ Tary
bos prezidiume lietuvius atsto
vauja Paškevičius.

Svarbiausias tuo tarpu užda
vinys yra tinkamai pasiruošti 
Birželio — Liūdnųjų mūsų tautai 
Dienų ■— pirmųjų deportacijų 
minėjimui.

Lietuvių, latvių ir estų Otta
woje yra apytikriai vienodas 
skaičius, kiekvienų po apie 100 
asmenų. A. P.

Atsišaukimas į kanadiečius
Esu 37 m., turiu 2 dukreles.' 

Nuoširdiai prašyčiau man pa
rūpinti darbo sutartį ir doku
mentus atvykti į Kanadą. Dar
bas gali būti visoks: malūnas, 
lentpiūvė, šoferiavimas, maši
nų remontas ir kt. Jonas Naujo
kas, Ind". Hostel Bobbington, 
nr. Stourbridge, Wore. Eng
land.

Delbi, Ont.
"Sudrumstoji Ramybė"

Balandžio 22 d. Delhi mieste 
salėje vyko dramos spektaklis. 
Toronto Lietuvių Meno Mėgė
jų Grupė suvaidino Petro Vai
čiūno 4-rių veiksmų dramą "Su
drumstoji Ramybė".

Erdvi salė buvo pilnoka pub
likos. Grupės aktoriai pasirodė 
gražiai, nors sąstate ir matėsi 
pakeitimų. Danutės Saulėnie- 
nės rolėje buvo S. Regelskytė, 
o policijos vado žmonos — E. 
Vilutienė. Po spektaklio Till- 
sonburgo Lietuvių ūkininkų 
klubas, Ąugustinavičių ūkyje 
suruošė svečiams vaišes, kurių 
metu parodytas tikras lietuviš
kas vaišingumas. L. P.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

Ckampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

PIRKITE TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS — PIGIAU!
Susikalbėsite ir rusiškai.

LIETUVIS LAIKRODININKAI

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius ivairiu rušiu laikrodžius. 
Galima įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja. 

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

27254 QUEEN ST. W. TORONTO.

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

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

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Gaiantuctas aarbas, prieinamos kainos.
; • r atidaryto kasdien tiri 8 valandos vaxarc*.
4AAAAAAAAAMAAAAAAA

vbes.

SIUNTINIAI Į SOV. RUSIJA
Mes vieninteliai Kanadoje turime stačiai iš Maskvos 

koncesiją siuntiniams. Reikalaukite informacijų
EMCO PARCEL CO 1823 Lincoln Ave., Montre aL Que.

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA TORONTE

RE-NEW
Atidaryta nuo 8 iki 7 vai. vak., šeštadienį iki 5 vai. vak. 
Valo, presina ir pataiso visokius rūbus ir skrybėles. Su

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

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Ave) TeL LL1451

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

LAIKRODININKAS

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir įsitikinti.

|į EUROPEAN WATCHEMAKER
Nuo gegužė* 1 d. 11 827 Queen SL W. PERSIKĖLĖ Į

J 807 Queen SL W. Toronto, OnL

BR. BUKOWSKA R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

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

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

naudodama kariškais lėktuvais, 
reguliariai pradėjo siųsti ba
daujantiems būtiniausį maistą. 
Tačiau tai yra tik laikina prie
monė. -Ateityje numatoma pa
siūlyti eskimams persikelti į 
naują rajoną apie 125 mylias 
į pietus, kur šalia kailiukų me
džioklės, jie galėtų daugiau 
verstis žvejyba.

Dabartiniame eskimų gyve 
narname rajone šiuo metu yra 
tik du baltieji žmonės — vienas 
misijonierius ir oro susisiekimo 
stotelės viršininkas.

Veltui maistas JAV
•

Sūris ir sviestas priskirtas 
prie visos eilės kitų prekių, ku
rių per didelės atsargos bus iš
dalintos šalpos organizacijoms, 
kad galėtų būti superkamos 
naujos atsargos ir palaikomos 
kainos. Sandeliuose valdžia tu
ri sviesto už $57 mik, ,o sūrio už 
$6 mik

Veltui duodamų bulvių išda
linta 5.700.000 svarų. Kad jos 
nesupūtų, valdžia pasižadėjo 
dar veltui ir pristatyti. Iš užsie
nių veltui duodamų bulvių, mil
tų bei kiaušinių miltelių dau
giausia prašoma Vokietijos ir 
Izraelio. Jau išsiųsta 8.400.000 
svarų pieno miltelių ir 1.500.000 
kiaušinių miltelių. Ž. ūkio de
partamentas be to d-~~ turi 1C 
mil. svarų pieno ir 4 mik svarų 
kiaušinių miltelių užsakymų. 
Pačiame JAV krašte iš turimų 
169 mik svarų pieno ir 52 mik 
svarų kiaušinių išdalinta 6 mil. 
sv. pieno ir 3 mil. sv. kiaušinių.

/ Kaip žuvo Trockis?
Jau nėra paslaptis, kad Troc

kis buvo nužudytas GPU agen
to 1940 m. Meksikoje. Taigi, so
vietų buv. GPU, dabar MGB, 
rankos ilgos ir toli siekiančios.

Kaip ten bebūtų, savo laika 
šis įvykis iššaukė didelį pasau
lio susidomėjimą ir buvo ko
mentuojamas ginčytinomis ap
linkybėmis. Tai žinodama Mek
sikos vyriausybė, visą šitą rei
kalą pavedė smulkiai ištirti ir 
padaryti kvotą vienam iš ga
biausių savo generolų Salazari. 
Kvotos eiga truko net trejetą 
metų, tačiau jos daviniai ne
buvo viešumai paskelbti net ligi 
šių dienų.

Pasirodo, kad gen. Salazar, 
ne tik kvotą darė per tą laiką, 
bet rašė ir knygą, kuri spaus
dinama tik dabar ir kuri vienin
telė su visomis smulkmenomis 
išaiškina atentato paslaptį.

Kaip žinoma, Meksikos teis
mas Trockio žudiką nuteisė 20 
metų kalėjimo. Nuteistasis pa
sisakė, kad jis esąs Jaques Mor- 
nard. Tačiau yra nustatyta, kad 
anksčiau jis naudojosi pavarde 
Frank Jackson. Kokia iš tikrų
jų jo tikroji pavardė — dar ir 
šiandien sunku pasakyti.

Galimas daiktas, kad gen 
Salazaro knyga, kuri šiuo metu 
atiduota spaudai Prancūzijoje 
ir kuri pavadinta "Žmogžudys
tė Meksikoje", šį reikalą smul
kiai išaiškins. Išeinančia kny
ga yra labai didelis susidomė
jimas. ■ . .

Leonardo da Vinci

Kai vynas veltui
Balandžio 22 d., šeštadienį, 

Paryžiaus Montmartre viena 
Bordeaux firma veltui išdalino 
daugiau kaip tūkstantį galionų 
naujos rūšies vyno. Dalinimas 
prasidėjo po pietų 4 ved. ir tę
sėsi iki 8 vaL Rezultate polici
jos mašinos nuolat siuvo pri
krautos jau nebepastovinčių 
vyrų.

Talentas

Tapytojas: — Žiūrėk, tamsta, 
štai paveikslas "Mūšis". Ar ne 
puikiai išreikštas karo baisu
mas?

Jei gyventų 20 amžiuje, be- 
abejo projektuotų vandenilio 
bombą, bet ne tapytų paveiks
lus, pareiškė Dr. J. A. Gunton, 
vak. Ontario profesorius che
mikas.

Gaila vyro
- Ko raudi, brangioji?
- Nedrįstu tau sakyti
- Kodėl?
- Kad tai labai brangu .

Kritikas: — Tikrai. Jūsų, pa
veikslas baisesnis ir už kara.

Teisme
— Turiu vilčių, kad dabar 

teisme tamstą matau paskutinį 
kartą.

— Taip... Ar, ponas teisė
jas, keisite užsiėmimą?

BUTO KULTŪRA
parodo knygos, dailės išdirbiniai, meno kūriniai ir

L LMA įoia iiadijai.

PORTRETAI
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

KAZYS ARDAVIČIUS

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

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

314 Bathurst St Toronto, .Ont Tel. KL 7146

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924 '

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

0

i

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS
1414 D’-ndas SL Wmi TororJe

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA 
889 Dundas St W. Toronto, Ont TeL WA 0062 
V5s‘ mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— KUKUS S< U :-lsOS 8C • ' 'V'.- '—

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

kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROI
762 Dundas SL W. (prie Bathurst g.) 

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



N r. 1B uw TEVI8KES ŽIBURIAI

TORONTO, Ont Jungtuvės

Bakrndrio 29 d. Toronte susi-
Winnipeg, Man. MONTREAL, Que.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Š. m. gegužės mėn. 7 d. Liet Katalikių Moterų Sąjungos Toronto 

skyrius ruošia Motinos Dienos minėjimą.
Penkiadiei4> gegužės mėn. 5 d. po gegužinių pamaldų svetys 

kun JUVENALIS LIAUBA O. F. M. klausys išpažinčių.
Sekmadienį, gegužės mėn. 7 d. 11 vai lietuvių parapijos bažny

čioje iškilmingos pamaldos.
Kviečiame visus dalyvauti Šv. Komunijoje.

Pamaldų metu giedos Metropolitan operos solistė 
ANNA KASKAS

3 vai. p. p. Ukrainiečių salėje, 404 Bathurst St, 

iškilmingas
Programoj: motinų pagerbimas, p. J. Kralikausko paskaita 

meninė dalis.
Visi Toronto lietuviai maloniai kviečiami prisiminimui savo mi

rusių ar gyvų motinų visose programos dalyse skaitlingai 
, dalyvauti.

Visos mergaitės ir moterys mūsų lietuvės motinos pagerbimui 
kviečiamos dalyvauti tautiniuose rūbuose.

L. K. M. S-gos Valdyba.

Mažosios Lietuvos Tarybos

Ed Simonaitis, gavęs Mažajai 
• Lietuvai skirtą "TŽ" numerį, pri

siuntė redakcijai padėkos laiš
ką, kuriame pasidžiaugęs nu
meriu, baigia: "Mažosios Lietu
vos Tarybos vardu dėkoju 
Tamstai ir prisidėjusiems Jūsų 
bendradarbiams už pradėtą vi
sos Mažosios Lietuvos išlaisvi
nimo darbą".

Ateitininkų susirinkimas

Toronto ateitininkų kuopos 
susirinkime balandžio 30 d. 
kun. J. Gutauskas apibūdino 
naują socialinį judėjimą Ame
rikoje, kuris numato pelno pa
skirstymą tarp darbdavių bei 
darbininkų. Po valdybos narių 
pranešimo organizaciniais klau
simais ir gana gyvų diskusijų 
buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba sek. metams: J. Žiūrai
tis, P. Jurėnas, J. Mažeika, S. 
Vanagaitė ir K. Katauskyiė, 
kandidatais Abromaitis ir Kak
nevičius. Senoji valdyba , ali-' 
ko laikinai eiti tik Kanados Aiei-

perduos vasaros metu šią ūkia
mo suvažiavimo išrinktajai C. 
Valdybai. Susirinkimui pirmi
ninkavo S. Čepas, o sekretoria
vo A. Klevinaitė. V.

Dr. E. Jasevičiūtė išvyko

Gerai žinoma visuomeninin
ke, dirbusi čia lietuvių seselių 
laikomoje vaikų prieglaudoje, 
iš Toronto išvyko atlikti gydyto
jos stažą į vieną šiaurės Ontario 
provincijos ligoninę. Liet. Kata 
likių Moterų Sąjungos Toronto 
skyrius savo mielą valdybos 
narę atsisveikinti susirinko ba
landžio 28 d. pas p. Margienę. 
Jaukiame pobūvyje išvykstan
čiai gražiai linkėta sėkmės ir 
Dievo palaimos, o bičiuliškumui 
priminti dovanota gėlių.

Savo mielai bendradarbei ir 
rūpestingai rėmėjai "T. Žibu
riai" taip pat linki sėkmės ir ti
kisi, kad mūsų ryšiai 
truks.

nenu-

IŠNUOMOJAMA
du apstatyti kambariai trečia
me aukšte 38 Alberta Avė. Tei
rautis telefonu KE 0970.

Broliškos tautos
LAIKROD ĮNINKĄS 

priima pataisymui laikrodžius.
Už darbą garantuoja 

536 Spadina Avė. Toronto, Ont.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

TEISINE - KALBINĘ PAGALBI
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

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

Europos universitetuose

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

"Verslo" Sąjunga organizuo
ja Toronte lietuviams mūrinin
kų kursus. Mūrininkų amatas 
yra vienas iš pelningiausių u 
mažai turį praktikos gauna į 
valandą po 1.80 iki 2.25 dol. Jų 
paklausa, ypač vasaros metu, 
yra labai didelė. Kursų lektorių 
mi pakviestas technikas Anta-. 
nas Adomavičius, kuris ves 
praktiškąjį mokymą. Kursai 
vyks po 6 vai. per savaitę 2 d.

Dė platesnių informacijų 
kreiptis į “Verslo" būstinę 870 
Dundas (Dr. Kaškelio valgyklo
je), ten ir užregistruojama. Tel. 
PL 7060.

"Verslo" korespondentas

Adomėno 3 veiksmų komedija

SVETIMOS PLUNKSNOS
statoma gegužės 13 d., šeštadienį. Ukrainiečių salėje 

404 Bathurst St.
Pastatymas J. Jagėlos. Dekoracijos J. Bakio.
Po vaidinimo SMAGŪS ŠOKIAI grojant džazui. 
Įėjimas 75 cnt. Pradžia 7 vali, vakaro.

Toronto At-kų kuopa. >

Lietuviams šoferių kursai

"Verslo" Sąjunga Toronte, 
suorganizavo šoferių kursus lie
tuviams. Tai sveikintinas žygis. 
Amerikos kraštuose retas kuris 
nemoka vairuoti automobilio. 
Kanadietis net neįsivaizduoja, 
kaip normalus žmogus gali ne
mokėti šoferiauti.

Tremtiniams čia bus gera pro
ga ' prisivyti, kanadiečius.

Svarbiausia, kad šoferiams 
šiuose kraštuose yra visad dar
bo. Net ir depresijos laikais jų 
padėtis buvo žymiai geresnė 
kaip kitų darbininkų iš peties.

Ir dabar pavarčius laikraš
čius kasdien randasi pasiūly
mų šoferio darbui, o jų atlygini
mai yra pakankamai geri.

"Verslo" organizuotų kursų 
lektoriais pakviesti Juozas Že
maitis, turįs ilgametę praktiką 
auto vairavime ir išlaikęs Ka
nadoje valdžios egzaminus. Jis 
turi savo gerą mašiną, kurią 
naudos mokymui.

Teoretinį kursą dėstys inž. J. 
Tamašiūnas, studijavęs auto 
mechaniką Vokietijoje.

Į kursus užsirašyti "Verslo" 
biure, 870 Dundas (Dr. Kaškelio 
valgykloje), tel. PL 7060, arba 
pas lektorių J. Žemaitį, 506 Do- 
vercourt Rd., tel. LO 4308.

tuokė Vytautas Krikščiūnas su 
Elena Paškauskaite. Vaišių me
tu jaunieji susilaukė gražių 
sveikinimų bei linkėjimų. A. Ba- 
jorinui tarus įžanginį žodį, kal
bėjo senas Toronto lietuvių vei
kėjas p. Maukus, su Vytautu 
susipažinęs laiškais vos jam at
važiavus atlikti sutarties į miš
ką. Jis iškėlė Vytautą kaip pa
vyzdingą jauną lietuvį, iš ne
turtingos šeimos, bet visomis 
išgalėmis siekusį mokslo. P. 
Anužis iš savo ilgo gyvenimo 
patirties iškėlė reikalą puoselė
ti kantrią nepavydžią meilę šei
moje. Vyrų choro vadovas A. 
Narbutas sveikindamas primi
nė, kad Vytautas buvo vienas 
iš pirmųjų, kurie vos atvykę 
čia stojo dirbti visuomeninį dar
bą, neklausdami kito pažiūrų, 
o tik žiūrėdami reikalo svarbos. 
V. Aušrotas sveikino idėjos 
draugų bei Eatono bendradar
bių vardu. Išgirsta sveikinimai 
iš kaimynų bei dzūkiški iš J. 
Mažeikos Į vestuves buvo at
vykusios Elėnutės draugės net 
iš Amerikos bei Montrealio.

Abu jaunieji yra studijavę 
Tuebingeno universitete. Vy
tautas baigęs sutartį miške, da 
bar dirba kaip šveisuotojas, c 
Elenutė savo sutarti atliko "Ba- 
t’a" fabrike, Battawa, Ont. mies-

Eator.otely ir dabar dirba 
Mail Order skyriuje.

12 d.,

Šokiai

Penktadienį, gegužės 

parapijos salėje 8 vai. vakare 

įvyks šokiai.

Svečiai iš JAV

Iš Great Neck, N. Y., į Toron
tą pas savo dukras — Jadvygą 
ir Janiną — atvyko praleisti Ve
lykų p. Juozas Šedys su ponia. 
Baigiantis įvažiavimo Kanadon 
leidimo laikui, nenorėdamos 
jau vėl skirtis su mylimais tė
veliais, dukros pasirūpino leidi
mą pratęsti, tad jie dar ilgiau 
pasiliks kartu.

Nerimtas elgesys

Kanadiečių saugumo organai 
tiria keletos naujai atvykusių 
emigrantų, kurių tarpe ir pora 
lietuvių, tikrąją jų profesiją. 
Saugumui yra pranešta, kad 
kai kurie naujai atvykę žmonės 
bando save pasiskelbti turint 
kokią nors specialybę, kurios 
tikrumoje nėra įsigiję arba net 
visai nieko bendro su ja ne
turi.

Apvogė

Pasitaiko mūsų gyvenime ir 
liūdnų reiškinių. Štai balandžio 
18 d. į Torontą pas vieną lietu
vį atvyko ir apsinakvojo jo pa
žįstamas Č. Gražiai priimtas ir 
pavaišintas, svečias naktį ne
pastebėtas dingo. Dingo ir $40 
iš šeimininko piniginės — 
sos savaitės uždarbis.

vi

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 šeštadieni ris ir sek
madieniais tik iki 6 vai. vak.

62 Claremont St

Skambinkite telefonais:
PL 5543 ir TR 0641.

Pranešimas Winnipego 
lietuviams

PLB Winnipego Apylinkės 
Valdyba nutarė pravesti drabu
žių ir pinigų rinkliavą sušelpti 
Tbc segantiems, seneliams, 
našlaičiams, ligoninis ir nepa
jėgiems dirbti, likusiems-Vokie- 
tijoje ir negalintiems emigruoti.

B. Valdyba prašo visus lie
tuvius prisidėti nuoširdžia auka 
prie šio kilnaus darbo ir, iš 
anksto paruošus aukojamus 
daiktus, laukti namuose rinkėjų, 
kurie stengsis kiekvieną aplan-

Aukos bus renkamos nuo ge
gužės mėn. 10 d. iki 15 dienos.

PLB Winnipeg© Ap. V-ba.
' R rm Iri p trr g

tas surengė liet, salėje bankie- 
tą. Bankietas visais atžvilgiais 
pavyko. Tą vakarą buvo Jurgių 
vardinės, bet ir jie nepamiršo
bankieto paremti suaukodami > _ .. ,. , .. ., . , ... — J. Malinauskas gavo žinių,oaznycios kasai pinigų. . , .. .I kad Sibiran išvežta 1948- m. io i

Spektaklis / motina ten yra mirusi. Kartu
Balandžio mėn. 23 dieną KLB Į yra išvežtas ir jo brolis.

Winnipego skyrius pastatė Vyt.' 
Alanto 3 veiksmų komediją "Bu-) 
halterijos klaida".

Artistai savo roles atliko be 
priekaištų. Ypač charakteringas 
buvo J. Brūzga — P. Matulio
nis, Jurgis Grigonis — Račys J., 
Indriūnas — B. Pakėnas, Birutė
— M. Jakubėnaitė, Natalija — 
G. Saimininkaitė, V. Riminskis
— J. Vidžiūnas, AldonaT. 
Borkertaitė ir Fabijonas — J. 
Dambaras buvo savo vietose.

P. Smaižienė veikalą gražiai 
surežisavo padėdama tam ga
na daug darbo. Ji ne tik režisa
vo, bet net bilietus platino. At
rodo, kad reiktų neapkrauti vie
nų žmonių keliais darbais, bet 
juos paskirstyti. Žiūrovų buvo

— Ilgesniam laikui, 3 sav., 
į Kenebunk Port, išvyko Tėvas 
Placidas O.F.M. Pamaldas lie
tuviams St. Paulo kolegijos kop
lyčioje laikys kiti kunigai.

Hamilton, Ont.
Pirmasis spektaklis 

Hamiltone

Hamiltono Lietuvių Meno 
Mėgėjų Būrelis intensyviai ruo
šiasi savo pirmam vaidinimui. 
Jau baigiama repetuoti 3 veiks
mų komedija "Pirmasis Skam
butis". Rėžis, p-lė E. Dauguvie
tytė. Tiesa, čia reikia priminti, 
kad tas pats būrelis jau Vasa
rio 16 d- suvaidino iš Inčiūros 
veikalo "Vincas Kudirka" pro
logą. Š.m. gegužės mėn. 13 d. 
Hamiltone bus . savo dramos 
teatro atidarymas. Spektaklis 
įvyks vengrų salėje, 136 Barton 
Street, Hamilton, Ont., 7 vai. va
kare. -

Hamiltoniečiai laukia svečių 
ir iš artimesnių lietuvių koloni
jų, bei farmerių. Tai bus kaip 
revizitas mums, nes hamiltonie
čiai yra paslankūs ir visada ap
lanko kaimyninių lietuvių kolo
nijų parengimus. Maloniai kvie
čiame! KL Giedaugas.

PAIEŠKOJIMAI
— Kvajauskų (gal Krajauskų) 

Vlado, Vaclovo ir Vinco, atvy
kusių į Kanadą, ieško Ona Vil- 
bikaitienė-»- Mikučionytė.

Kreiptis į The Canada Red 
Cross Society, 95 Wellesley St., 
Toronto, Ont. Canada.

— Anelės Ivanauskienės 
(Iwanowsky), gim. apie 1910 m., 
gyvenančios Kanadoje, ieško 
svainis Antanas Vilūnas. Kreip
tis: The Canadian Red Cross 
Soc., 95 Wellesley St. E., To
ronto, Ont. Canada.

sūnumi Vytautu ir iš Šveicarijos 
atvykusių Jono Paškevičiaus ir 
Kontauto, ieško Vadovas Svi- 
derskas, Buenos Aires, Ignazu 
886 Gap., Argentina.

| —'Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nės D-jos Wpg. skyriaus komi
sija, kuriai buvo pavesta pa
traukti į teismą V. Janušką pas
kutiniame susirinkime pareiškė, 
kad ji neranda reikalo V. J. 
traukti į teismą, nes jis iš dalies 
yra parašęs tiesos. Vienas kom. 
narys pareiškęs, kad teismo rei
kalu turėtų pasirūpinti centro 
valdybai

— Vincas Januška, lankęs 
elektromonterių kursus, juos 
baigė ir gavo diplomą.

— "Tėv. Žiburių" platinimu 
rūpintis dabar be vietos liet, 
parapijos Dvasios Vado dar įga 
liotas p. Vincas Januška, gyv. 
804 Bannatyne Avė. Visus pra
šom tais reikalais į jį kreiptis.

— Šapaga, buvęs bažnytinio 
choro vedėjas, baigė kirpėjtj 
kursus ir išvažiavo dirbti j pro
vinciją. Dabar chorą veda p. 
Smaižienė.

London, Ont.
Motinos dienos paminėjimas 

Londono lietuvių kolonijoje bus 
gegužės 14 dieną 11 vai. Šv. 
Juozapo ligoninėje — koplyčioj. 
Maloniai prašau visus Londo
no ir apylinkės lietuvius daly
vauti pamaldose: pasimelsti už 
mūsų brangias motinėles miru
sias, nukankintas, gyvas ir 
kankinamas. Per pamaldas vi
sa bažnyčia gieda. Po pamaldų 
bus pagerbtos ir prisimintos vi
sos mūsų motinos salėje.

Atvyko 135 baltiečiai

AP praneša, kad iš 381 pa- 
baltiečių, kurie plaukė su laivu 
per Atlantą ir buvo įklimpę Ai
rijoje, iš kur uosto policija jų 
neleido su tokiuo laivu leistis 
per vandenyną, 135 Velykas 
praleido laive "Samaria", kaip 
Kanados imigrantai. 6 mėn. jie 
buvo Airijoje, gyvendami karo 

j stovykloje Rockgrove. Ten pat 
dar likę 57, kurie daugiausia 
dėl sveikatos kliūčių negavę 
vizos, o apie 200 pasirūpinę Jų 
giminės.

Kiek jų tarpe buvo lietuvių 
ir koks jų likimas, berods, iki 
šiol niekas neišaiškino ar bent 
nepaskelbė.

Naujas JAV ambasadorius 
Kanadai

Balandžio 21 d. iš Vašingtono 
pranešama, kd prez. Tru- 
manas paskyrė Kanadai nau
ją ambasadorių Mr. Stanley 
Woodward, vietoje kovo 28 d. 
lėktuvo katastrofoje žuvusio 
Laurence A. Steinhardt. Stanley 
Woodward buvo Valstybės de
partamento protokolų skyriaus 
viršininkas ir šiame departa
mente dirbo daugiau kaip 20 m.

Tremumam specialistam 
nėra vilčių Kanadoje

Federalinės vyriausybės dar
bo viceministeris Macnamaras 
ryšy su IRO kreipimusi įsileis
ti tremtinių specialistų bei in
telektualų pareiškė, kad jiems 
Kanadoje įsikurti esą labai ma
ža galimybių. Vien šiais metais 
Kanados universitetai išleistą 
16.000 absolventų, kurių aprū
pinimas darbu taip pat esanti 
didelė problema.

Šiuo metu Kanados vyriausy
bė įsileidžianti tik tuos emig
rantus, kurie čia turi artimų gi
minių ir namų ruošai moteris.

IRO generalinis direktorius 
yra pareiškęs, kad ir kiti kraš
tai DP įvažiavimo galimybes 
susiaurinę.

Sudarytas LAOK

Balandžio 30 d. 3 vai. įvyko 
steigiamasis Montrealio LAOKo

vikėnas — Kūrėjų savanorių at
stovas, J. Volodkaitė — Lietu
vių Tautinės s-gos, A. Sungai- 
lienė — Lietuvių Katalikių Mo
terų, J. Staniulis — Amerikos 
Lietuvių Darbininkų 35 kuopos, 
M. Juodviršis — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 123 kuopos, 
S. Kęsgailo — KLCT skyriaus, 
K. Toliušis — KLS skyriaus, J. 
Andriulis — Ateitininkų kuopos, 
Irena Kemežytė — Skautų-čių 
Tunto, P. Lukoševičius — Aka
deminio sambūrio ir J. Krikš
čiukaitis — Siuvėjų atstovas.

Susirinkimui pirmininkavo S. 
Kęsgailą, sekretoriavo — J. Na- 
vikėnas. Slaptu balsavimu į 
prezidiumą iš 7-nių narių iš
rinkti: J. Navikėnas — pirmi
ninku, S. Kęsgailą — vicepirmi
ninku, J. Valodkaitė — sekreto
rium, M. Juodviršis — kasinin
ku, P. Lukoševičius — lietuvių 
registracijos vedėju, A. Sungai- 
lienė ir I. Kemežytė — parengi
mams. ■

Numatyta artimiausiu laiku 
paskirstyti miestą rajonais iri 
pradėti lietuvių registracija. L

Koncertas atidėtas

Montrealio ateitininkų kuopa 
praneša, kad koncertas, kuris 
turėjo įvykti gegužės 6 d., dėl 
susidėjusių aplinkybių, atideda
mas vėlesniam laikui.

iro

kė

Pasikeitimai KLCT

Prieš kurį laiką iš KLCT Cen- 
Valdybos pasitraukė prof. 
Tamošaitis. KLCT pirminiu- 
p. .P. Juškevičienė yra pa-

Kanados ukrainiečių 
eucharistinis kongresas

Kanados ukrainiečiai katali
kai turi tris vyskupus — egzar- 
chus. Jų pagrindinės organiza
cijos yra Kanados ukrainiečių 
brolija, Šv. Mikalojaus brolija, 
Ukrainiečių katalikių, moterų 
lyga, Ukrainiečių katalikų jau
nimo draugija ir Šv. Juozapo 
misijinė draugija. Ordinarams 
ir dvasiškijai vadovaujant, šių 
metų birželio 30 — liepos 2 d. 
(penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį) Winnipege, kur yra 
ukrainiečių katalikų centras 
Kanadoje, šaukiamas Kanados 
ukrainiečiu kataliku Šventųjų .V .Ar <- V
Metų eucharistinis kongresas, 
kurio organizavime dalyvauia 
visos minėtos organizacijos. Jis, 
be to, skiriamas paminėjimui 
arkivyskupo Kiro Vosyliaus La
dykos 20 m. vyskupavimo. Kon
greso metu įvyks taip pat eilė 
konferencijų, svarstysiančių uk. 
rainiečių katalikų akcijos klau
simus. Bus taip pat ukrainiečių 
laikraščių redaktorių konferen
cija.

Kanados konstitucijos 
pataisos

Specialios konferencijos sau
sio mėn. nustatyta konstituci
jos keitimo procedūra sunkiai 
eina. Buvo numatyta, kad ko
misijos posėdis įvyks per par
lamentų Velykų atostogas. Ta
čiau Quebec, New Foundland, 
Br. Columbia, Nova Scotia ir 
New Brunswick savo pasiūly
mų neprisiuntė. Dabar numa
toma, kad posėdis įvyks grei
čiausia gegužio mėn.

— Kanados ž. ūkio ministeris 
Gardiner J. G., kalbėdamas Sa- 
ąkačevano valstiečių atstovų 
suvažiavime Saskatune, kvietė 

sėlių plotus, nes yra gana sun
ku surasti kviečiams rinkų. 
Kartu jis skatino daugiau sėti

gyvulių pažarui. 

ėmusi 3 mėn. atostogų sveika
tai pataisyti. Pirmininko parei
gas tuo tarpu eina vienas iš vi
cepirmininkų. -

- Iš Montrealio nuotaikų

Kartu su pavasariu atgyja ir 
Montrealio lietuvių gyvenimas. 
Kvietytės — Vaitkūnaitės šo
kio koncertas, DLK Vytauto klu
bo choro koncertas, Šv. Onos 
Dr-jos mergaičių vakarienė, 
be to, sesučių Ivaškevičiūčių 
koncertas — vos trijų pove
lykinių savaičių balansas. O 
kur dar visokios tikros, sidab
rinės ir kitokios vestuvės, 
krikštynos ir visi kiti pobūviai, 
baliai ir baliukai. Koncertų me
ninis lygis, atvykus į Montrealį 
eilei scenos darbininkų, gero
kai pakilo. Publika savo dė
mesiu gausiai atsilygina meni
ninkams ir scenos mėgėjams 
už jų pastangas. Tai šviesi vie
ta Montrealio gyvenime.

Daug liūdniau su visuomeni
nidarbu, kultūriniais pobū
viais, organizacijų susirinki
mais ir kita panašia veikla. Vi
sur jaučiama apatija, išseki
mas, nebesidomėjimas bendru 
darbu, susmulkėjimas ir susi
skaldymas. DLK Vytauto klube 
vyksta nepasibaigia neproduk- 
gi ginčai dėl įtakos su raudo
nuoju sparnu. KLT skyrius be- 
egzistuoja tik popieryje, bet ne 
vieno susirinkimo per visus me
tus nebeįstengė sušaukti. Pa
čios KLCT visi projektai, jei ne
skaityti darbo bendrame KLB 
L. Organizaciniame Komitete, 
kabo ore.

Ilgą laiką atkakliai su apati
ja kovojo pp. Tamošaičiai, 
ruošdami pobūvius, parodas ir 
tt., tačiau kiekvieno idealisto 
pajėgos turi ribas, ypač kai į 
tas pastangas visuomenė atsa
ko labai platoniškai — mėgstu, 
bet širdies neatiduodu ir realios 
paramos nesuteikia. Tuo neno
rima pasakyti, kad pp. Tamo
šaičių Dailės Studija siaurina 
savo veiklą. Priešingai, norima 
tik priminti, kad pagal pastan
gas ji užsitarnauja didesnės vi
suomenės paramos, kaip kad 
jos gauna.

Visi menininkai sunkiai ko
voja už duonos kąsnį ir prisi
menami, kai prireikia ruošti 
koncertus. Tačiau ir tai, jei ku
ris paima nedidelį honorarą, 
tuojau primenama: "Žiūrėk, mes. 
kiek metų dirbome be jokio at
lyginimo, o jis, matai..." Šitą 
pažiūrą reiktų pakeisti iš es
mės ir žiūrėti į reikalą realiai: 
jeigu koncertai ruošiami lėšų 
sutelkimui, kad ir būtiniems rei
kalams, tai nereikia užmiršti ir 
jų pasisekimo kaltininkų — me
nininkų, kurie savo pasirody
mui įdeda nemaža darbo ir pa
stangų, o be to, ir išlaidų, kol 
pasiruošia ir į sceną išeina.

KLB LOK komitetas, nors dir
ba lėtai, bet pradeda įgyti pa
sitikėjimo. Atrodo, kad jo na
riai nebelinkę į avantiū'as. 
"nubalsavimus" ir tt, o :ina 
susitarimo ir susipratimo keliu. 
Reikia tikėtis, kad šitas kelias 
prives prie teigiamų rezultatų 
ir pakels nusmukusias Mont
realio ir visos Kanados lietuviu 
nuotaikas dėl bendros kovos 
už kultūrinius, tautinius ir poli
tinius lietuvių idealus. K.

OTTAWA. — Praeitais me
tais Kanada akmens anglies 
produkcijoje pasiekė rekordą — 
iškasė 19.109.000 tonų. Karo me
to rekordas buvo 18.865.000 to. 
— 1942 m.

— EDMONTON. — Albertos 
provincija visoje Kanadoje iš
augina geriausios rūšies mėsi
nius raguočius. 1949 m. Alber
ta pardavė 1.750.076 št. raguo
čių, kiaulių ir avių, už kuriuos 
gavo 135 milijonus dolerių. Vi
dutinė raguočių kaina — 153 
dol., veršių — 51 dot, kiaulių — 
47 dol. ir avių 17 dol.




