
841

SAVAITRAŠTIS

Didysis organizatorius
Valančiaus mirties 75 metų sukakčiai

Kai Salantų parapijos Med- 
sėdžiouse — Nasrėnuose išvy
do pasaulį busimasis Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius, 
Lietuva tebegyveno tik prieš 6 
metus prarastos nepriklauso
mos valstybės slogutyje. Tačiau 
tą gilią tragediją gyviau juto ne 
Valančiaus kūdikystės aplinkos 
žmonės; ne lietuviškoji kaimo 
liaudis, bet tik šviesuomenė, ku
ri anais laikais beveik 100% 
sociališkai sutapo su bajorišką
ja visuomene. Kaimo liaudis bu
vo varginama baudžiavos sun
kios naštos ir visuomeniniame 
gyvenime neturėjo jokio vaid
mens.

Valančiaus vaikystė ir moks
lo metai betgi sutapo su gyvu 
kultūriniu sąjūdžiu, kokio Lie
tuva dar niekad nebuvo pergy
venusi. Juk tai romantizmo ir 
vad. lietuviško bajoriškojo są
jūdžio laikotarpis. Tai Vilniaus 
universiteto klestėjimo laikai. 
Jaunystėje Valančius kiekvie- 

' name žingsnyje susidūrė su ta 
pačia dvasia. Jis buvo vos 19 
metų kai mirė ano meto pagar
sėjęs lietuviškųjų klausimų au- 

^^^-toritetas Bauža (Bohusz), teturė
jo 12 metų, kai mirė to meto 
Lietuvos istorikų autoritetas T. 
Čackis, turėjo 29 m., kai mirė 
D. Poška ir 32 m., kai mirė A. 
Strazdelis. Jis 23 m. jaunesnis 
už Rupeiką, 22 m. už, K. J. Zabi
ti — Nezabitauską, 16 m. už T. 
Narbutą, 8 m. už Daukantą ir 
Jaroševičių, 7 m. už Chodzką, 
vos 3 m. už Stanevičių ir 2 m. 
už A. Mickevičių; jis vos 4 m. 
vyresnis už Tatarę, 7 m. už L. 

’ Ivinskį, 11 m. už Kraszewskį ir 
tt. Taigi jis nebuvo vienas. Ir 
prieš jį ir jo laikais daug kas rū
pinosi. lietuviškaisiais reikalais, 
tačiau visa savo titaniškąja fi
gūra Valančius taip labai nuo 
jų skiriasi. Kartais gali atrody
ti, kad tarp jo ir daugelio kitų 
lyg nebūtų nieko bendra.

Valančius patriotas, myli sa
vo kraštą, myli savus žmones. 
Ir anie taip pat patriotai. Jie, 
kaip ir Valančius, myli lietu
viškąją senovę, didžiuojasi ja. 
Bet, oi, kitaip. Ne kaip jis. Anų 
daugumas romantikai, senovė 
jiems žaislelis, brangi relikvija, 
puošmena, kuria galima di
džiuotis, kurioje galima pasiran
kioti žėrinčių blizgučių. Valan
čius realistas. Senovė, tautos 
praeitis, jam brangi, tiesa, kurią 
jis šaltai ir su dokumentais ran
koje vaizduoja. Kaip istorikas 
jis prašoka ne visa galva, bet 
keliomis kartomis savo amži
ninkus. Būdamas iš prigimties 
istorikas, didaktiniuose raštuo
se, savo išvadas jis remia gy- 
nemiškais pavyzdžiais, tačiau 
ne pavyzdžiais istorinių praei
ties herojų, bet žmonėmis su
prantamais, iš jų aplinkos pa
imtais tipais. Kiekvienas jo pa
sakojimas, pradedamas dato
mis ir vietovių, kur tai įvyko, 
nurodymais. Bet istorinius fak
tus, vardus ir vietas jis mini 
tik ten, kur nori supažindinti su 
tautos praeitimi. Ginant tautos 
teises jam nereikia legendomis 
apipintų pavyzdžių, jam užten
ka paprastos realios logiškos 
tiesos, suprantamos kiekvienam

Dėl pamintų lietuviškosios 
liaudies žmoniškųjų teisių ro
mantiškai verkšleno ir Poška. 
Strazdelis buvo skriaudžiamo
sios lietuviškos liaudies protes
to balsas. Jis visu savo gyve
nimu reiškė tą protestą. Kunigu 
pasidaręs ir tuo būdu iš bajorą 
valdžios išsivadavęs, jų nepa
siekiamas mužikas, netverda
mas apmaudu dėl socialinių 
savo meto neteisybių, stengėsi 
atsimokėti panieka tai jego- 
mosčių visuomenei, stengėsi 
kiekviename žingsnyje jiems 
įsipykti, sąmoningai norėjo ro
dytis dvokena jų panosėse, kad 
jie raukytųsi, čiaudėtų ir sius
tų. Tai buvo jam didelio pasi
tenkinimo teikianti pramoga. 
Bet, kaip tą neteisybę pašalin
ti, kaip kovoti, kad būtu vaisių, 
Strazdelis nežinojo.

Į vyskupo sostą atsisėdęs 
mužikas, realistas Valančius 
nesiblaško. Teisingai Įvertinda
mas visus jo meto gyvenimą 
veikiančius veiksnius, jis pla
ningai organizuoja gyvenimą, 
kiek tai nuo vyskupo pareina, 
savo ganomųjų dvasiniam ir 
materialiniam labui. Tai pirmas 
mužikas, lietuviškojo kaimo sū-į 
nūs. Žemaičių vyskupų soste ir 
pirmas, kuris ėmėsi organizuoti 
taip plačias ir įvairias gyveni
mo sritis, parodydamas didžiu
lę savo erudiciją, išsimoksli
nimą, išmintį, taktą ir širdį. Jis 
nesitenkina veikdamas gyveni
me viską lėmusią diduomenę, 
bet dėmesį nukreipia į visą liau
dį ir ja rūpinasi. O juk tai buvo 
nelengva, kai net jo. paties ka
pitulos kanauninkas drįso su
laikyti jį pravažiuojantį, kad pa
sižiūrėtų, kaip jis pasakė, "kaip 
mužikas karietoje atrodo". O 
kiek išminties ir takto reikėjo, 
kad išliktų spirdamasis prieš 
rusifikacines valdžios pastan
gas, kad ir žiauriaisiais Murav
jovo laikais,

Lietuviškajai liaudžiai reikė
jo švietimo. Valančius griežta 
ir tvirta savo ranka sukuria pa
rapijinių mokyklų tinklą, o val
džiai jį sugriovus savo raštais 
skiepina ir įgyvendina slaptųjų 
daraktorių mokyklų mintį. Ne 
kas kitas, bet jis beveik išnai
kina Lietuvoje beraščius. Tautą 
ėda girtavimo vėžys — Valan
čius kuriam laikui jį sunaikina 
ir palieka tą mintį ateičiai. Ru
sų valdžia uždraudžia lietuviš
kąjį raštą, — jis padeda pa
grindus spaudos gamybai už
sienyje ir knygenšystei. Val
džia stengiasi kraštą rusifikuoti, 
suvaržo bažnyčią, naikina kraš
to papročius ir kalbą — jis visą 
kraštą užpila savais ir savo 
pasirinktųjų bendradarbių raš
tais, kuriuose savo aveles mo
ko pasakyti griežtą "ne" ir nu
rodo, kaip gudrauti, išsisukinė
ti. Skelbia tą jis savo beletris
tiniuose raštuose, o dar griež
čiau savo politinėse programi
nėse brošiūrose, pasirodžiusio 
se pačios griežčiausios rusiško 
sios priespaudos metais (1'867 
—1869). "Nekalbėk savo krašte 
su rusu rusiškai, kaip jis nekal
bės su tavim lietuviškai, jei tu 
nuvyksi į Rusiją", skelbė Va
lančius savo brošiūrose, lyg 
griežčiausias nacionalistas.

Pagrindinis Trijų Didžiųjų už
sienių reikalų ministerių konfe
rencijos, prasidėjusios, gegužės 
11d. Londone, tikslas buvo vi
som gedimom priemonėm su
stiprinti Vakarų Europą prieš 
Sovietus. Ši progretma-pareika
laus Vak. Europos ekonominių 
jėgų suvienijimo, kurį seks mi- 
litarinės gedios augimas tikslu ; tebelaikydama vokiečių ir japo

nų karo belaisvius, laužo žmo- 
nBkumo teises. Ministerial nu-

pjsispirti bet kuriam Sovietų 
karo mėginimui.

Svarstant Vak. Vokietijos ūki
nio ir politinio įjungimo į suvie
nytą Europą klausimą, Prancū
zijos užs. reik. min. Schuman 
staiga pasiūlė sujungti Vokie
tijos ir Prancūzijos plieno ir 
anglių pramones ir prie šio jun
ginio pakviesti ir kitas tautas. 
Šis jo pasiūlymas buvo labai 
nelauktas ir įvairiai vertina 
mas net pačioje Prancūzijoje. 
Jį, aišku, labiausiai puolė ko
munistai. Palankiai jis buvo su
tiktas belgų bei holandų, ku- j 
rie jau anksčiau buvo darę pa
našių siūlymų. Achesonas ir 
Bevinas principiniai šitokiam 
sujungimui pritarė, tačiau klau 
simą paliko tolimesniems svars
tymams. Laukiama, kad Britų

tokį planą, nes' jo įgyvendini
mas reikštų didelę konkurenci
ją Britų nacionalizuotai anglių 
bei plieno pramonei. Prelimi
nariniai pasikalbėjimai Prancū-

Kanada Britų Imperijoje
Prieš kurį laiką Pietų Afrikos 

premjeras Mr. Malan iškėlė 
klausimą, kad kai kurios domi
nijos nėra patenkintos savo pa
dėtimi-Britų Imperijoje, ir kaip 
pavyzdį nurodė Kanadą.

Šis klausimas iškilo Kanados 
parlamente. Platų paaiškinimą 
tuo reikalu suteikė Kanados 
premjeras Mr. St. Laurent.

"Sugestija į šio klausimo iš 
kėlimą, — pasakė Mr. St. Lau
rent, — yra kilusi iš debatų Ka
nados parlamente, įvykusių 
prieš trejis metus. Tada buvo 
diskutuojamas klausimas dėl 
karaliaus titulo. Šita prasme da 
lykas galėtų būti keliamas ir 
dabar, tačiu pati Kanad šio

Valančiaus skelbtąsias min
tis, jo pamokymus, jo idėjas, 
teorijas ir net metodus galima 
rasti ir jo pirmtakų ir net am- 
žininkų, raštuose bei darbuose, 
bet stebina jo patvarumas, ne- 
nuilstamumas ir organizatoriš
kasis genijus. Vargu ar rasime 
pasaulyje kur kitą pavyzdį, 
kad kas būtų taip perpratęs 
gyvenamojo momento reikalus 
ir taip tiksliai pataikęs sukurti 
pagrindus savo tautos visiško 
atgimimo ir susipratimo rūmui.

Per 25 savo plačios vyskupi
jos valdymo metus jis išvede 
stiprius pagrindus lietuvių tau
tos ateičiai ir atgimimo laiko
tarpis taip sėkmingai suklestėjo 
tik šito titano dvasios poveiky
je. Be jo mūsų tautos kelias, oi, 
daug dar būtų vingiavęs.

Jei šitokį organizatorių būtų 
kada turėjusi ir Vilniaus vysku
pija, Vilniaus klausimo gal bū
tum nė neturėję.

zų ir Vokiečių tuo reikedu yra 
vykę Bonnoje. Dętbar tas klau
simas bus nagrinėjamas eks
pertų komisijų. Išviso Vokieti
jos reikalą ministerial svarstė 
net 7 vai. Tarp kitko buvo pa
reikštas visų nusistatymas iš
saugoti savo teises Berlyne. So
vietų Sąjunga apkaltinta, kad

tarė . pasirūpinti informacijų 
apie belaisvius Sov. Sąjungoje.

Išleistame komunikate jie
kreipėsi į visą Vakarų pasaulį 
kviesdami dinamiškai visiems 
jungtis apsigynimui nuo agre
soriaus, kuris kėsinasi į laisvę. 
Toliau ministerial sutarė suda
ryti komisiją studijavimui Vo-

Vis nauji ginklai
JAV karo vadų .pasitarimuo

se, kuriuose buvo svarstoma, 
kokios rūšies ginklus siųsti į Eu
ropą, buvo prisimintos “lengvo
sios bomboj", kurių iki šiol dar 
niekas niekad r 
Pereitos sava 

aiškinti, ką tas Ąarnas termi
nas reiškia ir iššniųikštinėjo, kad 
tai esą didelėje paslaptyje lai
komos lengvutės, bet didelio 
pajėgumo, bombos, kurių atei- 

klusimo nekelia. Tai yra gry; 
nai Britų valdžios reikalas.

Indijai pasiskelbus respubli
ka, karaliaus titulo klausimas 
yra įgavęs aktualumo. Kanada 
pgeidautų, kad karalius ir to
liau būtų Kanados karaliumi. 
Tik gal galima būtų, taip labai 
nepabrėžiant dominijos sąvo
kos, aiškiau išryškinti Kana
dos vietą Imperijoje. Bent aiš
kiau, negu tai yra padaryta In
dijos atžvilgiu".

Pagaliau tuo reikalu atsilie
pė ir oficiali Britų žinių agentū
ra Reuteris. Čia pabrėžiama, 
kad Pietų Afrikos premjero kal
bos vieta apie Kanadą buvo 
netiksliai interpretuota iš kabe- 
liogramos. Agentūra baigia:

"Nėra abejonių, kad dabarti
niame karaliaus titule teks pa
daryti kai kuriu pakeitimų, pri
sitaikant prie Imperijos naujo
sios struktūros".

Čekoslovakija atsiriboja
Prieš kiek laiko Čekoslovaki

jos vyriausybė pareikalavo, 
kad JAV atstovybės persona
las būtų sumažintas vienu treč
daliu. Dėl to buvo atleista 40 
tarnautojų. Dabar ji pareikala
vo iš D. Britanijos ambasados, 
kad Prahoje, Bratislavoje ir 
Bmo veikusios Britų informaci
nės bibliotekos būtų uždarytos 
iki gegužės 20 d. Amerikiečių 
panašios bibliotekos uždarytos 
jau prieš 3 savaites. Galima 
laukti, kad bus pareikalauta su
mažinti ir Britų ambasados tar
nautojų skaičių. Bibliotekose 
tarnautojų buvo: 14 Prahoje fe 
po 3 Bratislavoje ir Bmo. Praho

kietijos okupacinio statuto su 
mintimi duoti vokiečiams dau
giau laisvių ir įvesti Vokietiją 
į kitų Europos valstybių tarpą. 
Nėra abejonės, kad tik maža 
dalis tų pasitarimų tėra skelbia- 
m viešai, nes "šaltojo karo" 
įtampa vertė juos aptarti daug 
rimtų klausimų, kurie ged tik 
paaiškės iš darbų ir pasirengi
mų ateityje. Suvažiavę kores
pondentai į Londoną gerokai 
apsivylė tikėdamiesi gauti 
daug medžiagos savo žinių 
agentūroms ir turėjo pasiten
kinti gana oficialiais komuni
katais. D. Achesono, Bevino ir 
Schumano konferencija baigė
si gegužės 13 d., kurios pagrin
dinis šūkis buvo "daugiau lais
vių Vokietijai".

ties kare galės vežiotis net leng
vieji sprausminiai žvalgybiniai 
lėktuvai. Ta pačia proga paste
bima, kad tipingasis sprausmi
nis bombonešis — naikintuvas 
F—84 gali vežiotis bombų po 
1000 s v. po kiekvienu sparnu.

Londono News Review žurna
las rašo, kad "skraidančios 
lėkštės" ištikrųjų esą priešlėk
tuvinių ginklų pratimams taiki
niai. Jie esą leidžiami Kalifor
nijoje iš specialių stočių ir 
skrenda 1000 mylių per valan
dą greičiu 40.000 pėdų aukšty
je. Pasak to žurnalo, šie taiki
niai esą taip greiti, kad ameri
kiečiai neturį ginklų, kuriais ga
lėtų nušauti. Tuo tarpu Anglai 
turį keturių pėdų patrankas, 
kontroliuojamas radaru, kurios 
ir taip greit skrendančius taiki
nius galinčios nušauti.

Perspėja JAV

Vienas Rusijos jūrų laivyno 
inžinierius neseniai pabėgęs iš 
rusų koncentracijos stovyklos 
perspėja JAV vyriausybę, kad 
sovietai Arktikoje netoli Alias
kos ruošia galingas rakietinių 
bombų stotis. Panašios stotys, 
esą, ruošiamos taip pat prie 
Švedijos ir Norvegijos.

Sprausminio lėktuvo greitis

Sprausminis lėktuvas Meteor 
pasiekė 621.369 mylių greitį per 
valandą. Ankstyvesnis rekor
das buvo 510.925 mylios.

je Informacijos Tarnybos bib
lioteka daugumą savo knygų 
ir žurnalų priešlikviduodamosi 
veltui išdalino savo buvusiems 
skaitytojams. Ir daug žmonių 
ėjo jų gauti.

Naciai parlamente
Praslinkus penkiems metams 

po nacių karo jėgų kapitulia
cijos, ne mažiau kaip 53 buvę 
naciai yra išrinkti į Vak. Vo
kietijos parlamentą, Bundestag. 
Trys iš jų yra buvę SS-ninkai. 
Šis senųjų nacių partijos vei
kėjų būrys sudaro apie vieną 
aštuntąją dalį parlamento, ku
riame yra 402 atstovai.

Savaitės
JAV žino lėktuvo užpuolimo 

smulkni&nas

JAV nenustebtų, jei rusai stai
ga paskelbtų kurio nors lakūno, 
dingusio balandžio 8 d. virš 
Baltijos jūros, išpažintį.

Vyriausybės kalbėtojas pa
reiškė, kad JAV žino jog rusai 
dėjo pastangų skubicd surinkti 
lėktuvo likučius ir ištraukti jo 
10 gyvų ar mirusių lakūnų.

Be to, vyriausybė žinanti se
kančius faktus, nieko bendro 
neturinčius su Maskvos diplo
matinių aiškinimų versija :

1. Keturi rusų naikintuvai ati
dengė ugnį į lėčiau judančio 
JAV patrulinio lėktuvo užpakalį. 
' 2. Užpuolimas įvykdytas 
virš Baltijos jūros "daugiau nei 
30 mylių" nuo Rusų okupuotos 
teritorijos pakrantės.

3. Lėktuvas degė prieš nu
krisdamas į vandenį.

Šis valdininkas pareiškė, jog 
jo vyriausybė neskelbs kokiu 
būdu gavo šią informaciją. Ar 
rusai radę lėktuvą ir lakūnus, 
jis nežinąs.

įvykį matę britų radaro stočių 
stebėtojai, kurių pranešimas n 

nota sovietams buvo tokia 
griežta ir atmetanti visus sovie
tų notos teigimus. Vėl kiti neofi
cialūs šaltiniai skelbia, kad so
vietai suradę lėktuvo nuskendi
mo vietą ir jau darą žygių j iš- Į 
griebti, kad susektų amerikie
čių lėktuvų techniškas paslap
tis.

Rokosovskio "misija" aiškėja

Lenkijai "padovanotasis' 
Kremliaus maršalas Rokosoovs- 
kis savo uždavinius vykdo vi
su šimtu procentų ir jo darbai 
jau iškyla į dienos šviesą. Rau
donasis maršalas šiandieną 
Lenkijoje yra žmogus Nr. 1. Jis 
vadovauja visai armijai, sau
gumo policijai ir vyriausybei, 
jau nekalbant apie tai, kad jis 
yra "bosas" lenkų komunistų, 
partijoje, nes įvestas į Lenkijos 
politbiurą. Rokosovskis savo 
karišką karjerą pradėjo pas 
raudonuosius. Šiandieną jis 
vykdo Kremliaus pavestą užda
vinį — lenkų tautą paklupdyti 
po Stalino kojomis. Pirmuoju 
savo mostu Rokosovskis nušla
vė lenkų generolus ir apie 300 
karininkų iš lenkų armijos. Pa
didinimui lenkų armijos prailgi
no karo tarnybą nuo 2 iki 3 me-
tų. Visi vyrai tarp 20 ir 50 me
tų dabar yra šaukiami kariniam 
apmokymui ir Lenkija šiandie
ną turi po ginklu jau apie pu
sę milijono vyrų. Moterys taio 
pat yra šaukiamos kariniam 
apmokymui, kurios bus mobili
zuotos karo atveju. Karinėse 
mokyklose vadovauja rusai ka
rininkai, o lenkų karininkai 
siunčiami "kursams" į Sovietų 
Rusiją. Politinis "apšvietimas" 
dėka naujojo maršalo vyksta 
pilnu tempu. Viso to rezultate 
šiandieną karinis Lenkijos po
tencialas yra žymiai pakilęs 
lyginant su prieškariniu lygiu. 
Netenka abejoti, kad raudona
sis maršalas yra padaręs ^vis
ką, kad "apsaugojus" Lenkiją 
nuo jugoslaviškos ligos, nes Ti
to piliulė Kremliui buvo kcfh fr

apžvalga
nedovanotina. Rokosovskio įve
dimas į politbiurą pasaulio 
spaudoje sukėlė spėliojimų, 
kad valymai bus dar pagriež- 
tinti. z

12,5 miL dolerių Argentinai.

Argentina veda derybas su* 
Vašingtonu dėl dolerinės pa-- 
skolos, kad apmokėjus JAV 
eksporteriams apie 109 mil. sko
lų. Prezidentas Peronas jaus
damas didelį trūkumą ameri
koniškos valiutos prašosi net 
500 mil. dolerių, tačiau JAV vy
riausybė nebegali visų prašan
čiųjų pilnai patenkinti, tuo la
biau, kad Marshallio planas 
gali priseiti pratęsti. Atrodo., 
kad Peronui teks pasitenkinti tik 
125 mil. dolerių paskola iš kui

teriams, o už likusius pirks že
mės ūkio mašinas pas. dėdę

Britų pasaulio konferencija

Gegužės 15 d. Sidnėjuje, Aus
tralijoje, susirinko 70 delegatų 
iš Anglijos, Kanados, N. Zelan
dijos, Indijos, Bakistano, Ceilo;, 
no ir Australiją svarstyti ekdį1 

kad ausaugojus ją nuo vis di 
dėjančios komunistinės įtakos.. 
Ši konferencija numato tęstis 
apie 10 dienų ir joje bus išdis
kutuota programa ilgalaikei fr- 
nansinei paramai rytų ir piet
ryčių Azijos tautoms. Šiai parer- 
mai sustiprinti numatoma pri
traukti JAV, Prancūziją ir Olan
diją. Naujosios Zelandijos mi- 
nisteris pirmininkas F. Doidge 
pareiškė, kad JAV turėtų būtr 
taip pat suinteresuotos, kadan 
gi tai liečia Filipinus, kur yra 
amerišiečių bazės. Prancūzams 
nemažiau turėtų rūpėti Indoki
nija ir Olandams Indonezija. 
Tačiau kaikurie stebėtojai į šios 
konferencijos pasisekimą žiūri' 
gana pesimistiškai. Kanadą šio
je konferencijoje atstovauja 7 
delegatai su žuvininkystės mi-- 
nisteriu Mayhew prišakyje.

Trygve Lie

Jungtinių Tautų generalinis- 
sekretorius jau yra nuvykęs į 
Maskvą ir bando gelbėti šios 
organizacijos padėtį. Jis turėjo 
pasimatymą su Višinskiu ir ki
tais sovietų aukštais pareigu- 

ėmė Stalinas, dalyvaujant Mo
lotovui ir Višinskiui. Betgi už
sienių diplomatai labai abejo
ja šio vizito pasisekimu išgel
bėti JTO. Betgi tikimasi, kad po 
Lie kelionės padėtis bus galu
tinai paaiškėjusi.

"Naujos" kinų nacionalistų 
bombos

Kinų nacionalistų aviacija iš 
Fonnozos vietoj bombardavusi 
komunistų užimtus miestus 
bombomis, pradėjo "bombar
duoti" maisto pakietukais, ku
rie pasirodo gera propagandos 
priemonė badaujantiems ki
nams. Gegužės 10 d. virš Foo
chow pasirodžiusieji lėktuvas* 
gyventojų buvo sutikti su smeri-. 
sumu ir laukiant maisto. Betgi* 
pasipylė bombos. Buvo 70 už-- 
mištų ir 175 sužeisti.
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Mūšy dienų riteriai
Riterių laikai senai prabėgo. 

Jų sukurtos viduriniais amžiais 
tradicijos yra gražios, malo
nios ir pilnos didžiadvasišku
mo. Riterio kilnumas, moralu
mas ir altruizmas yra ryškus 
pavyzdys visiems laikams. Bet 
ir šis gražus riterio kultas išsi
gimė į žinomą "Raubritter" tipą.

Abu riterių tipai yra gyvi 
šiandien. Jų smulkius ir dides
nius žygius sutinkame kasdien. 
Šiandien/ po 2 pasaulinių ka
rų, netikėtai pasaulį valdyti iš
kilo dvi naujos diametraliai 
skirtingos jėgos: JAV ir SSSR. 
JAV pirmauja klasiškasis rite
ris, o SSSR visur kiša savąjį 
"raubriterio" tipą, apdengtą kil
niojo riterio kauke. Šis riteris 
nesiskaito su sąžine, norėda
mas "nudažyti" žemės ašį rau
donai. Šį riter mes sutinkame 
kasdien gatvėse visame pasau
ly. Baisus tipas, kuris kartais 
pats nežinodamas, nori išplėšti 
Žemės Sielą. Antras — klasiš
kasis riteris yra tylus, ramus, 
dažnai "raubriterio" ujamas, 
užgauliojamas ir išnaudojamas, 
lis įkūrė UNNRA, IRO, kovą už 
žmonių teises. Bet į jo įkurtas 
institucijas nekartą kaip gegu
tė įdėdavo savo valią, dvasią 
ir net tikslą "raubriteris". Gra- _ .
žios institucijos Mėjos, pagrįs- dimą — kovoft ir laimėti, 
tos riebiai doleriu, virsdavo- R. Medelis.

gus, politrukų "viešnages", 
šnipinėjimą, skundus. Ir šis di
dysis istorijoje riteriškumo įsi
kūnijimas virsta privačiu biz
niu, kuriame Maskva turi ne 
paskutinį žodį. Ir šių dienų kla
joklis DP, dėl kurio daugiau
sia šių dienų riteris įkūrė šias 
institucijas, liko alkanas, uja
mas, koliojamas ir mėtomas. 
"Riebūs doleriai" dažnai patek
davo į "raubriterių" kišenes, o 
DP kentėjo savotišką skaistyk
lą, naują ir modemų vergų tur
gų.. Nebereikalo "Dievo Paukš
telis" įdėjo karikatūrą boksi
ninko, kuris komisijoj emigruo
jant sušunka: "Aš atsvertu 3 Bir- 
-žiškas!". Tai XX a. didysis jo- 
markas. Klasiško, tylaus riterio 
pinigas ir idėja virto "raubrite- 
Tio" grobiu. Jei UNNRA ir IRO Kiti, ypač daugelis iš jaunosios 

kartos, yra dar visiškai fana
tiški naciai, kurie yra sukūrę 
ištisas legendas apie jį o treti, 
tikrieji vokiški militaristai ir na
cionalistai — tebegalvoja apie 
"būsimą Vokietijos pergalę" ...

Nenori nė kalbėti apie Hitle
rį daugiausia pilkosios liaudies 
atstovai. Ypatingai nekenčia, 
laiko Hitlerį nelabuoju ir ven

išleistas lėšas 1945 m. būtų pa
dalinę individualiai tarp DP, 
tai kiekvienas būtų į naują pa
saulį savo kapitalu atvykęs ir 
atsistojęs ant kojų. Kuo patei
sinti 1945-1950 m. stovyklų bad- 
miriavimą?

Kuo pateisinti įsitikinimų spe
kuliaciją? Kas išteisins pergy
ventas kančias? Ir kada parda

Lenkai naikina atstovybę
Gegužės 10 d. Lenkijos minis- 

teris Kanadoje Eug. Milnikiel 
iš Kanados išvyko, atstovybę 
valdyti palikęs tarėją Markows
ki- Nors apie tai anksčiau ne
buvo pranešta, tačiau tai ne
buvo nelauktas dalykas. Milni
kiel anksčiau jau buvo pareiš
kęs, kad savo vyriausybei jis 
siūlęs jį atšaukti, nes jam ne
siseką išlyginti nesutarimus su 
Kanados vyriausybe.

Kanados oficialiose sferose 
manoma, kad Milnikiello įpėdi
nio nebus paskirta ir atstovybė 
bus visai likviduota palengva.

Čia didžiausio nesutarimo

vęs savo muskulus DP įsikūrė 
svetimoje žemėje, ir čia jį ran
da "raubriterio" bernai. Ir jau
čiasi DP, kaip Kainas, pažymė
tas prakeikimo ženklu.

O Marshallio planas, o Euro
pos ginklavimas, tai vis didie
ji riterio darbai. Bet viskas 
vyksta "raubriterio" didelėje 
įtakoj ir daug kas nueina vė
jais.

Pabusk, taurusis riteri! Ne
leisk savęs išnaudoti ir savų 
kilnių idėjų teršti. Dėk šarvus 
ir ruoškis kovai, kad pasiektum 
"raubriterio" pilį ant kalnų. Jei 
tu būsi kuklus, tylus, tai vieną 
dieną tu, kilnusis riteri, nusi
lenksi prieš savo priešą — 
"raubriterį" arba žūsi. Čia vyks
ta kova, kurioje sprendžiamas 
tavo likimas. Neleisk savęs pa
lengva smaugti. Kilk į erdves, 
užgirsk milijonų dūsavimus, 
pamatyk kraują ir ašaras pri
spaustųjų. Ištiesk sparnus lai
mėjimui ir pergalei. Atmink, 
kad "raubriteris" kovoja visais 
frontais, nesiskaitydamas su 

savęs daugiau apgaudinėti, nes 
laikas tau per brangus. Tave, 
riteri, šaukia pasaulis, kad lai- 

ti kietą ir nepakeičiamą spren-

Antraštėje pastatytu - klausi
mu ilgai suko galvą buvęs ka
ro, o dabar Europos srities radio 
CBC korespondentas Mattew 
Halton, kuris, po ilgų ir kruopš
čių tyrinėjimų, paskelbė savo 
įspūdžius pasaulio viešumai.

Nuomonės nevienodos

Šiandieną, lygiai po penkerių 
metų nuo Hitlerio mirties, vo
kiečių nuomonės apie buvusį 
"Fuehrerį" pasiskirsto maždaug 

grupes. Vieni iš jų, dar tebe
būdami pritrenkti paskutiniojo 
karo nesėkmės, nenori nei kai 
bėti, nei užsiminti apie Hitlerį.

genybių kolekcijos, kurią Ka- 
nadon atvežė ir patalpino cen
trinėje žemės ūkio tyrimo sto
tyje Quebeco provincijoje dar 
1940 m. anuometinė Lenkijos 

Į vyriausybė. Vėliau tos kolekci
jos buvo pervežtos į Quebec 
ir tebėra provincijos valdžios 
žinioje. Lenkija reikalauja tuos 
turtus išduoti, Ottawos vyriau
sybė sako, kad ted ne jos rei
kalas, o Duplessis sakosi jokių 
įsipareigojimų neturįs ir komu
nistinei Lenkijai tų brangeny
bių neduosiąs.

atsakyti metą gedo nelaukianti

Sovietų dėmesys Europoje 
nūdien nukreiptas į Dardanelus, 
Triestą, Berlyną ir Baltijos pa
kraščius, ypač nuo Klaipėdos 
iki Elbės. Baltijos jūra sovie
tams yra patapusi nauja sąvo
ka — "mare nostrum". Į ją jie 
nenori leisti svetimiems įsi
sprausti, nors pastarųjų ranko
se būtų tas jūros kamštis. Tas 
pats dedasi ir Juodojoje jūro
je, kurią sovietai valdydami ne
turi laisvo išėjimo į Viduržemio 
jūrą.

Sovietai gali prasiveržti iš 
Baltijos per Zundą — Kategatą 
ar Kiel kanalą. Tuo tarpu nei 
vienur neturi laisvų rankų. Ka
ro atveju gali būti žymių paki
timų. Tiems netikėtiems pakiti
mams sutikti sovietai ypač tvir
tinąs! toje srityje, kurios pakraš
čiai siekia apie 1000 km.

Nuo Klaipėdos iki 
Karaliaučiaus

Rytprūsiai faktiškai priklau
są sovietams, dabar yra karinė 
tvirtovė. Tarp Piluvos (Piliau) ir 
Klaipėdos yra per dvidešimt ka
rinių sutvirtinimų. Jos vardu 
pramintas kanalas žymiai pagi
lintas. Klaipėda yra povandeni
nių laivų bazė. Ten suvaržytas 
civilinių gyventojų judėjimas 
neturint kariuomenės leidimo. 
Įsrutyje, įkurdintos bandymų la
boratorijos naujiems ginklams 
tirti. Tarp Karaliaučiaus ir Stet
tin dvibėgis geležinkelio ruožas 
tarnauja vien kariškai paskir
čiai.

Sąryšyje su tenykščiais su
stiprinimais daugelis rytinės 
Vokietijos įmonių turi tiekti ga
minius. Junkers įmonė Dessau, 
Schaefer u. Budenberg — 
Magdeburge dalį specialistų ir 
lėktuvų motorų pasiuntė į Ryt
prūsius. Dizelių įmonės netoli 
Schwerin, Maskvos parėdymu,

Kariški sustiprinimai yra da

Kaip vokiečiai vertina Hitlerį
gia net jo vardą ištarti, Vokie
tijos socialdemokratai. Jų ma
nymu, Hitleris — tai buvusi is
torinė Vokietijos gėla.

Daugumai fanatiškai nusitei
kusių jaunuolių — Hitleris bu
vęs didžiausias pasaulyje ge
nijus, koks bet kad j yra gyve
nęs žemės rutulyje. Jis ir Vokie
tija tebuvusi sumušta tik pa
saulio tamsiųjų konspiracinių 
jėgų suokalbio rezultate. Fan
tastinės istorijos apie Hitlerį ir 
dabar tebekursuoja tarpe jo ša
lininkų. Vienose iš jų teigiama, 
kad "Fuehreris" nėra miręs, jis 
tebegyvenąs. Jis, esą, pabėgęs 
į Pietų Ameriką ir ruošiasi dide
liam revanšui. Kitose, teigia
ma, kad Hitleris randasi pačio
je Vokietijoje ir, laikui bėgant, 
iškilsiąs kaip didelis vokiečių 
tautos vadas, kuris ves ne tik 
Vokietiją, bet ir visą Europą 
prieš bolševikinį Antikristą.,..

Gi militaristų sluoksniai, į ku
riuos įskaitytini daugiausia bu
vę "Wehnnachto" generolai, 
nepasisako blogai prieš Hitlerį 

-ir teprimeta jam vienintelę kal
tę, kad jis... pralaimėjo karą.

"Hitleris, kaip karo viešpats"

Visai neseniai Vokietijoje pa
sirodė tokiu pavadinimu knyga, 
kurios 100.000 ekzempliorių ti
ražas buvo grobstyto išgrobsty
tas, vos knygai išėjus iš spaus
tuvės. Knygos autorius yra ge
nerolas Franz Halder, buvęs 
Vokietijos Vyriausiojo Štabo 
viršininku nuo 1938 iki 1942 m.

Knygos autorių, reikia skaity
ti vienu iš didžiųjų Vokietijos 
karių, todėl ir knyga parašyta 
intriguojančiai dramatišku sti
lium ir su visišku karinio rafi
nuotumo įgudimu. Jos turinys 
— memuarinis.

Generolas Halderis buvo Vo
kietijos Generalinio Štabo virši-

TBVidres -anubiai

romi veik IjgiLuebeck: rytinė
je, vakarinėje Prūsijoje ir Po
meranijoje. Tos /srities gyento- 
jai sovietiniu griežtumu iškel
dinti 30 mylių-ty. arti 50 km. 
juostos platumoje.

Daugelis pramonės centrų, 
pav., Rostock, dabar yra grynai 
tiekimo miestai. Kaikurios žy
mios laivų statyklos: Neptun 
Werke yra uždarytos. Naujos 
laivų statyklos įkurdintos War- 
nemuende, kurioje gaminama 
600 to torpediniai I. T. tipo ir 
dviejų tipų povandeniniai: 2000 
to ir 2500 to, varomi Walther 
turbinomis. Tenykščių miestų 
gyventojų skaičius yra padi
dėjęs.

Raketų bandymai

Jau ne kartą rašyta, kad tarp 
Stettin Wamemuende yra aps
tybė raketų bandymo stočių. 
Draudžiamose srityse galima 
pasirodyti tik^.sovietų kariams.

Kolberge ir t’eenemuendėje 
daromi raketų ir V bombų ban
dymai. Toji pajūrio sritis ligi 
Midstroy priklauso lenkams, ta
čiau jon draudžiama lenkaitis 
įžengti. Lenkų kariuomenė ddž- 
nai laikoma už spygliuotų vie
lų. Radaro stotyje Deep, lėktu-

Nedarbo draudos pakeitimai
Kiekvienais metais dėl šalčių 

Kanadoje, žiemos metu sumažė
ja darbas. Šis sezoninis nedar
bas yra reguliarus ir charakte
ringas Kanados ekonominiam 
gyvenimui. Dėl audrų bei ypa
tingai stiprių šalčių nedarbas 
dažnai paaštrėja tam tikrose sri
tyse bei pramonės šakose.

Neperseniausiai paskelbti 
Nedarbo 
symai, 
nadostr --.•—■i-’,.mą geriau? 
zoniniam re 

iųdos Akto patai-
yra žingsnis Ka-

afldnti šiam se- 
ui. Jais bus

ninku tada, kuomet Hitleris ruo
šė savo galingąją karo mašiną 
didžiajai pasaulio agresijai, jis 
vadovavo armijos planams ir 
tuo metu, kuomet hitleriškasis 
Wehrmachtas, su dudžiuliu stra
teginiu pasisekimu, triuškino 
raudonąją armiją rytuose. De
ja, 1942 m. pabaigoje, ties Sta
lingradu, naciškieji kariai suti
ko katastrofą. Tuomet ir gen. 
Halderio "saulė nusileido" ...

— Aš esu didžiausias karo

Hitleris vieną dieną, 1941 m. 
vasarą, kuomet jo ginkluotos 
divizijos, po kolosališkų perga
lių, buvo prie Maskvos vartų. 
Šiais žodžiais gen. Halder pra
deda savo atsiminimus. Iš to, 
matyt, parinktas ir knygos var
das. Deja, šį "Fuehrerio" teigi
mą knygos autorius nuneigia, 
pabrėždamas, kad Hitleris ne
buvo didelis 
charakteriu, 
gabumais.

— Hitleris 
teigia Halderis, — todėl, kad 
buvo blogas generolas. Labai 
gaila, esą, kad jis šios kompe
tencijos nepervedė mums, tik
riesiems generolams, o mes bū
tume karą laimėję. .. Tai ir 
buvusi didžiausia Hitlerio klai
da.

Gen. Halder kaltina Hitlerį 
už tai, kad jis 1941 m., pradėjęs 
kovą prieš Maskvą, jos netę- 

karys nei savo 
nei strateginiais

pralošė karą, —

timo, o įsakė daryti kylius Sta
lingrado ir Leningrado link. 
Tuomet dar buvo vasara, todėl 
vokiečių armijos buvusios pa
jėgios tai padaryti. Gi Mask
va, anot knygos autoriaus, yra 
bolševikų nervų centras. Būto 
kritusi ji — būtų buvusi galu
tinai palaužta ir raudonoji ar
mija. Pirmomis invoątlos savai-

(Nukelta į 3 psl.)

šaipai į darbus vežami tik vo
kiečiai karo belaisviai ir so-

Autostrados

Vakariečiai buvo pasiūlę ru
sams Berlyne sudaryti bend
rus vokiškuosius organus pra
vedant visuose sektoriuose ben
drus rinkimus. Sovietų kontro
lės komisijos vardu pulk. Jeli- 
zarov vakariečiams pranešė, 
kad rusai bendrus rinkimus pra
vesti. sutiktų, tačiau tik šiomis 
sąlygomis: 1. Okupacinė ka
riuomenė turinti būti atitraukta 
iš visų 4 sektorių, 2. turįs būti 
panaikintas vakariečių sekto
riuose veikiąs okupacinis sta
tutas, 3. komunistams, liaudies 
frontui ir visiems kitiems ko- 
munstų vadovaujamiems or
ganams turį būti leista nekliu
domai veikti vakarų sektoriuo
se, 4. turį būti panaikintos sek
torių sienos, 5. turį būti grąžin
tos vokiečiams balsavimo tei
sės, išskyrus tuos, kuriems tos 
teisės atimtos teismo kaip karo 
nusikaltėliams.

Oficialaus atsakymo į šį pro- 
pagandišką ir demagogišką 
siūlymą dar nėra, jį svarsto 
Berlyno komendantai, okupaci
nės- valdžios galvos, žada 
svarstyti, jei bus reikalo, ir kon- 
feruoją užsienių ministerial. Bri
tų vienas aukštas pareigūųas 
yra pasakęs, kad svarbiausia

(OFICIALIŲ KOMENTARŲ SANTRAUKA)

Stalinas toliau tęsia Hitlerio 
planą statyti autostradas. Tam 
darbui atlikti yra suorganizuo
ta 15.000 darbininkų, kurie sta
to kelius paskubomis, trimis 
pamainomis.

Visoje srityje išstatyta ypač 
stiprios sargybos vien iš mon
golų, kurie tam uždaviniui pa
ruošiami Graal, Mueritz — 
Mecklemburgo specialiose mo
kyklose.

Judėjimas iš sovietų zonos į 
Skandinaviją galimas tik ga
vus sovietų vyriausybės prita
rimą, o leidimai duodami ypa
tingomis sąlygomis. Taip pat 
elgiamasi ir su Skandinavijos 
valstybių piliečiais, kurie turi 
gauti atskirą sovietų vizą.

Sovietų vispusiškas tvirtini- 
masis Pabaltijy yra neabejoti
nai daromas tam tikru tikslu - - 
pasipriešinti, bet ir pulti. Pasi
priešinimas priešui ir sunaikini
mas užpuolimo nūdieniai du 
svarbiausi tikslai, kurių tikslin
gumas paaiškės numatomam

suteikiama parama apdraus
tiems darbininkams, kuriems 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių žiemos mėnesiais pagąl se
nąsias taisykles negalima bu
vo gauti normalią pašalpą.

Beveik 10 metų praktika pa
rodė, kad Nedarbo Draudos Ak
tas reikalingas pakeitimų.

Naujais pataisymais yra pa
keistas įnašų ir pašalpų gru
pės bei sumos, taip pat praplės
ta Akto pritaikymo sritis. Kiti 
pataisymai leidžia pertvarkyti 
nuostatus, liečiančius pašalpų 
mokėjimą ištekėjusioms mote
rims, ir pakelia sumą, leidžia
ma asmeniui uždirbti šalutinia- ■ v *

me darbe, imant nedarbo drau
dos pašaipą.

Papildomi pašalpos išmokėji
mai taip pat turi tikslą pra
plėsti reguliarų Akto naudoji
mą, suteikiant papildomas pa
šalpas sezoninio nedarbo pa
liestiesiems. Šie išmokėjimai 
siekia apie 80% normalių ^pa
šalpų dydžio ir pradedant atei
nančiais metais bus mokami 
sausio 1 — kovo 31 d. peri- 
iode.

Papildomos pašalpos bus 
mokamos asmenims sekančiais 
atvejais:

1. Tie, kurie normaliai dirba 
ir moka apdraudos mokestį, 
bet kurie išnaudoja savo pašal
pą laike fiskalinių metų, skai
tant nuo kovo 31 d. prieš pa
šalpos pareikalavimą.

2. Tie, kurie pertrumpai dir
bo apdraustą darbą (mokėjo 
ned. mokestp, kad tiktų norma
lių pašalpų gavimui. Kad tokie 
asmens galėtų gauti pašalpą, 
jie privalo būti mokestį mokėję 
tais fiskaliniais metais nuo bal. 
1 d. bent 90 dienų.

3. Tie, kurie dirba prie me
džių kirtimo bei apdirbimo ne 
Br. Kolumbijos provincijoje. (Šie 
užsiėmimai Br. Kolumbijoje yra 
apdrausti jau nuo 1946 m., tuo 
tarpu kitose Kanados dalyse 
tik dabar šie darbai pradedami 
drausti nuo nedarbo). Toks as
muo turi būti darbą pradėjęs 
nemažiau kaip prieš 18 mėn. ir 
dirbęs bent 90 dienų per 12 
pastarųjų mėnesių prieš prašy- 

klasei papildomos pašalpos 
bus mokomos tik 1950 ir 1,951 
metų žiemą.

4. Tie, kurie dirba užsiėmi
muose, kurie tik 12 mėn. prieš 
jų pareiškimą buvo įtraukti į

Berlyno suvienijimo klausimas

Akto apimtį, bet per truųipai, 
kad susidarytų pakankamai 
įnašų reguliariai pašalpai gau
ti. Reikalaujama, kad šie as-

kaip 90 dienų nuo kovo 31 d. 
prieš pareiškimo įteikimą.

Dalis šių papildomų pašalpų 
bus finansuojamos papildomais 
įnašais po 1 centą už dieną nuo 
darbininko ir po 1 centą nuo 
darbdavio. Šie nauji mokes
čiai nebus imami ligi paskel
bimo dienos ir ne anksčiau kaip 
nuo š.m. liepos 1 dienos.

Ligšiol aukščiausia draudimo 
riba algas gaunantiems tarnau
tojams buvo $3.120 į metus. Ta
čiau Akto pataisos šią ribą 
pakels ligi $4.800 per metus.

Darbininkai, atlyginami pa
gal dienas ar valandas bei dir
bą akordinį darbą, bus drau
džiami kaip ir ligi šiol, nežiū
rint uždarbio sumos.

Draudos Akto nuostatai nuo 
1 1950.IV.1. praplečiami visiems 
dirbantiems prie miško gamy
bos bei apdirbimo, skaitant nuo 
šių metų balandžio 1 d.

Šiuo metu dirbantieji, pagal 
jų pajamas yra suskirstyti į de
vynias grupes: nuo 90 et. į die
ną ligi $34.00 ar daugiau per 

: savaitę. Ateityje, greičiausia

Anksčiau apdraustas 
negalėdavo gauti pašalpos už 
pirmą nedarbo dieną, išskyrus 
atvejus, kada toji diena nesekė 
po arba buvo pilnoje nedarbo 
savaitėje. Šitai atbaidydavo ne 
vieną nuo pripuolamo darbo 
ieškojimo, imant nedarbo pa
šalpą, nes jei asmuo dirbdavo 

nuo 1950 m. liepos 3 d., šios Į vieną dieną savaitėje tai jis 
grupės bus pertvarkytos ir su-j ne tik kad negaudavo pašal- 
mažintos ligi šešių, pridedant; pos už tą dieną, bet paprastai 
naują septintą grupę pelnan
tiems $48.00 ir daugiau per sa
vaitę, laikantis naujų aukštes
nių draudžiamumo ribų. Nau
joji pašalpų lentelė taip atro
dys: 
Savaitinės 
pajamos $

4.20
6.00
8.10

10.10
12.30
14.40
14.40
16.20 2L00

4.80
7.50

10.20
12.90
15.60
18.30
18.30

Savaitinė 
pašalpa $ 

Je su 
šeimos šeima 

Mažiau nei $ 9.00 
$ 9 ligi 14.99 
$15 ligi 20.99 
$21 ligi 26.99 
$27 ligi 33.99 
$34 ligi 47.99 
$48 ir daugiau 
po 1951. VILI/bus

Kartu su grupių pakeitimais 
nustatyti ir nauji įnašo mokes
čiai tiek darbdaviams, tiek dir
bantiesiems. Pagal senas nor
mas žemųjų pelno grupių dir
bantieji mokėdavo mažiau už 
darbdavį, gi po lygiai mokė
davo keturios aukštesnės gru
pės. Naujieji pataisymai darb- 

lygina visose grupėse.
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esąs nepriimtinas 1 punktas, 
nes tokiam atvejy vakariečiai 
turėtų pasitraukti net į Britų zo
ną, o rusai pasitrauktų tik už 
miesto ribų, kaip juokaujama 
— į Potsdamą. Be to, iš vakarie
čių pusės nurodoma, kad dėl 
rinkimų atitraukti kariuomenę 
nesą jokio reikalo. Kad kariuo
menės galinčios likti čia pat, 
parodę buvusieji rinkimai.

Dėmesio komunistams!

Versdamiesi griaunamuoju 
darbu kapitalistiniuose kraš
tuose gyveną komunistai, vis 
stengiasi įrodyti, kad, pav., ir 
Amerikoj, esą labai sunku žmo
nėms gyventi. ("Geriausia", ži
noma, gyventi Sovietų Sąjungo
je, tik jie į ten nenori važiuoti).

Kažin ką komunistai atsaky
tų: kodėl JAV, gyvenantieji vos 
7% pasaulio gyvent, skaičiaus, 
turi savo žinioje 50% pasaulyje 
esančių telefono aparatų, 50% 
radio aparatų, 72% automobi
lių, jie vartoja 34% pasaulio 
elektrinės jėgos, 61% pasau
linės alyvos, 65% šilko, 50% 
gumos, 53% kavos ir produ
kuoja 47% visų pasaulyje be
sirandančių gėrybių?

Anksčiau nedarbo mokesčius 
turėdavo mokėti darbdavys bei 
dirbantysis, ir jaunesnis nei 16 
metų arba nepelnąs 90 et. per 
dieną, tačiau tokie negalėdavo 
gauti pašalpos. Dabar tokie 
dirbantieji priklausys I grupei, 
mokės įnašus ir turės teisę gau-

Savait.
pajamos

Naujos įnašų rotos, kaip pa
rodyta žemiau paduotoje len
telėje, apskaičiuotos taip, kad 
nebūtų cento dalelės iš dieni
nių įnašų. Jose įskaičiuoti ir pa
pildomi įnašai po centą į dieną 
didesnių pašalpų padengimui.

Savait.
įnašai 

Darb- Dirban- 
davys 

mažiau nei $ 9.00 $0.18 
$ 9.00 ligi 14.99 
$15.00 ligi 20.99 
$21.00 ligi 26.99 
$27.00 ligi 33.99 
$34.00 ligi 47.99 
$48.00 ir daugiau

tysis 
$0.18

0.24
0.30
0.36
0.42
0.48

0.24
0.30
0.36
0.42
0.48

asmuo

dar prarasdavo ir kitos dienos 

nustato, kad apdraustasis- as
muo gaunantis pašalpą gali 
dirbti ligi trijų dienų iš eilės 
ir vistiek gauti pašalpą už liku
sias dienas 6 dienų šalpos sa
vaitėje. Jei asmuo dirba nepilną - 
dieną pas savo darbdavį, tada 
pirmoji nedarbo diena nekom
pensuojama.

Gaudamas pašalpą, darbi
ninkas ateity vietoj $1.50 turės 
teisę papildomai pelnytis ligi 
$2.00 per dieną. Tačiau šios pa
jamos, kaip ir anksčiau, turės 
būti gaunamos iš užsiėmimo, 
kurį jis galėtų atlikti šalia savo 
reguliaraus darbo laiko, jei jis 
dirbtų kokioje darbovietėje.

Ule (nedarbo draudos ko
misija) yra įgalinama paskelb
ti nuostatus nustatančius pa
pildomas sąlygas mokėjimui 
pašalpų ištekėjusioms mote
rims, leidžiančias išaiškinti ar 
nedirbanti vedusi moteris tik
rai galėtų dirbti. V. A.
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TEVIŠKESĖIBURIAI

Anuo metu

XIX šimtmetis — mūsų tau
tos atbudimo šimtmetis. Šio 
šimtmečio pirmojoje pusėje tau
ta dar nėra sąmoninga. Tiesa, 
sulenkėjusi bajorija, Vilniaus 
universiteto įtakoje, romantiškai 
žavisi senosios Lietuvos istori
ja. Tiesa, jau ir iš liaudies tar
po atsirenka vienas - kitas 
šviesuolis, lietuvių kalba reiš
kiąs savo kūrybą. Tiesa, lietu
viškoji liaudis tebėra nenutau
tusi, kalba lietuviškai. Tačiau 
visa tai nėra sąmoningas tau
tiškumas. Tai yra daugiau tik 

. natūralus prigimties balsas, 
kaip to paukščio, kuris tupi ant 
šakelės ir, savo prigimties ver
čiamas, gieda.

Šimtmečio antroje pusėje 
lietuvis atbunda. Jis pradeda 
sąmoningai suprasti, kad yra 
lietuvis, sąmoningai suvokti sa
vo santykius kitų tautų tarpe 
ir sąmoningai kovoti už savo 
lietuviškąsias teises.

Laimingos yra tautos, kurios, 
šitokiu dvasios persilaužimo lai
kotarpiu turi tinkamų vadų — 
dvasinių milžinų. Lietuvių tau
ta yra tų laimingųjų tarpe. Mū
sų tautos atgimimo aušroje sto
vi keturi milžinai — vysk. M. 
Valančius, S. Daukantas, J. Ba
sanavičius ir V. Kudirka. Pa
grindinė vieta jų tarpe priklau-' 
so Valančiui, kaip pirmajam 
mūsų tautos organizatoriui ir 
didžiajam auklėtojui.

Plati, šakota yra vysk. Va
lančiaus veikla: pastoracija, 
kova už lietuviškąsias teises, 
bet ypač tautos švietimo ir auk
lėjimo reikalai. Valančius — 
auklėtojas. Tai pagrindinis jo 
charakterio ir veiklos bruožas. 
Ties tąja V. darbo sritimi čia 
kiek plačiau ir apsistosime.

Pirmasis mūsų pedagogi
nės sistemos kūrėjas

Pedagogus — auklėtojus ga
lima suskirstyti į dvi grupes. 
Vieni iš jų daugiau linkę gilintis 
į atskirus auklėjimo klausimus 
— problemas. Kiti — siekia ap
imti plačiau ir savo raštuose 
vispusiškai išnagrinėti žmogaus 
auklėjimą, paliečiant visus pa
grindinius auklėjimo klausi
mus nuo pat mažo vaiko iki se
natvės. Taip! Gal kam atrodo 
paradoksu, kad ir suaugusį 
žmogų dar reikia auklėti? Bet 
taip, deja, yra. Auklėtojus, ku
rie savo raštais siekia apimti 
pilnutinį auklėjimą ir iškelti pa-

Vokiečiams okupantai atsibodo
Svetima kariuomenė krašte, 

beabejo, erzintų kiekvieną tau
tą, o tuo labiau erzina išdidžius 
vokiečius. Sąjungininkai, kurie 
1945-7 m. dar dažnai kalbėjo 
apie vokiečių perauklėjimą de
mokratinėje dvasioje, dabar 
apie tai jau retai beužsimena i: 
ištikrųjų norėtų kaip nors iš Vo
kietijos pasitraukti. Kam gi 
jiems ten būti, jei tai neduoda 
jokios naudos, o tik vien nuo* 
stalius ir dar priešais daro vo
kiečius, kurių draugiškumas 
kaip'tik rūpi. O vokiečių nuotai
kas gerai parodo vokiečių 
spaudoje pasirodęs aprašymas 
vieno įkaušusio vokiečio, bu
vusio kareivio, "pamokslas“ 
amerikiečių auto mašinai 
Frankfurte.

Nebepajėgdamas tiesiai na
mus pasiekti, ramus ir nuošir
dus vyrukas užkniubo ant ame
rikiečių automobilio, stovėjusio 
gatvėje ir jam išdrožė: "O išvi
so, ką jūs čia veikiate? Grįžki
te į savo Chicago, Milwaukee 
ar Texas. Mes nenorime jūsų 
matyti savo gatvėse. Užtenka. 
Jūs visur kliudote mums, ra
miems vokiečiams, ir visada pi- 
natės tarp kojų". Pagaliau jis

amerikonail“.
Ištikrųjų, vokiečiai dabar visi 

jaučia, kad okupantai — nors 
ir kokie švelnūs nori atrodyti

DIDYSIS TAUTOS AUKLĖTOJAS
čius auklėjimo pagrindus, vadi- tėvams dirbti. Blogas vaikas 

yra tinginys ir valkiojasi be dar
bo. Čia pat V. nurodo ir to blo
gas pasekmes. Vienas vaikas 
pradeda paukščių lizdus kraus
tyti, iškrinta iš medžio ir susi
žeidžia ("Paukštvanagis"), kitas 
lieka vagiu ("Augustinas").

Trečia dažnai keliama vaiko 
tautiniu pagrindu. Ant šio Va-} dorybė yra paklusnumas tė- 
lančiaus padėto pagrindo sto
vėjo visas lietuviškasis švieti
mas caro priespaudos laikais 
(parapijinės mokyklos, mamos 
mokykla, daraktorių mokykla), 
tuo pagrindu buvo paremta vi
sa Nepriklausomos Lietuvos 
švietimo sistema (tautinės mo
kyklos su privalomu tikybos 
dėstymu), tuo pagrindu kuriasi 
mokyklos ir emigracijoje. Pa
žiūrėkime tik arčiau, kaip toji 
pagrindinė Valančiaus sukurto
ji auklėjimo sistema atrodo.

rėjais. Niekas iš lietuvių iki Va
lančiaus nėra sukūręs lietuviš
kos pedagoginės sistemos. Va
lančius yra pirmas didysis mū
sų tautos pedagogas, tokią sis
temą sukūręs. Jo auklėjimo sis
tema paremta katalikiškai —

Vaikų auklėjimas

Vaikų auklėjimo sistemą Va
lančius duoda savo klasiškoje 
"Vaikų knygelėje", kuri yra dar 
ir tuo vertinga, kad tinka skai
tyti visiems — vaikams, mo- 

■ kytojams ir tėvams. Didesniam 
įspūdžiui sudaryti, Valančius 
mėgsta sugretinti du vaizdeliu 
— gero ir blogo vaiko.

Geras vaikas pirmiausia yra 
labai dievobaimingas: rytą —- 
vakarą pamaldžiai kalba pote
rėlius, bažnyčioje nežioplinėja, 
lig laikui išmoksta katekizmo 
tiesų ir prieina išpažinties. Blo
gas vaikas auga kaip medis 
girioje. Nei maldos, nei poterių. 
Blogiausia tokiam vaikui, kai 
kunigas atvyksta kalėdoti. ^Ta
da reikia lįsti po lova slėptis. 
Štai vienas spalvingas vaizde
lis. Klebonui atvažiavus, vai
kas buvo pasislėpęs palovyje- 
Bet klebonas išsitarė, kad at
vežęs vaikui baranku. Vaikas 
sujudėjo ir tada ...

"Zakrastijonas, 'atidengęs 
įtiestę, pamatė vaiką ir kibo už 
kojos. Šis spardėsi ir šaukė: 
"Eik šalin, šalin, nesikulk!" ,.. 
Klebonas vaiką paglostęs ir ba- 
ranką davęs pradėjo klausti po
terių, bet vaikas nemokėjo. Ta
da ... "Baltrus paleido kaka- 
rynę ir tarė motinai: "Ar ne
sakiau, motuše, reikėjo spruk
ti į mišką, o neleidai". — "O ką 
brazdėjai palovyje, kaip gilti- 
n„?!..."

Sekanti gero vaiko žymė yra 
darbštumas. Geras vaikas žie
mą mokosi, o vasarą padeda 

— pinasi jiems po kojų, maišo 
ir neleidžia patiems savo,rei
kalų tvarkyti. O juk jie šventai 
įsitikinę, kad tuos reikalus jie 
patys geriausia išmano ir pa
tys geriausias išeitis iš visų bė
dų atrastų. Auklės jiems nerei
kalingos. Reikalinga tik ameri
kiečių ūkinė parama, kurią jie 
ima noriai. Amerikiečiai tai pui
kiai jaučia ir vis svarsto, kaip 
pertvarkyti okupuoto krašto- 
valdymą, kad ir vokiečiai ne
būtų erzinami ir nebūtų užleis
tos strateginės pozicijos, taip 
svarbios eventualiam karui.

Kaip praneša pasaulio spau
da, dabar vykstančioje trijų už
sienių ministerių konferencijo
je Londone Acheson siūlys pla
ną, principe jau senokai priim
tą, kad karinė okupacija būtų 
panaikinta. Patys generolai sa
ko, kad okupacija negalinti 
tęstis daugiau 5 metų (Mac Ar
thur), nes styga persitempia. 
Dėl to amerikiečiai ir siūlo vo
kiečiams leisti tvarkytis pa
tiems, paliekant tik sąjunginin
kų valdžių civilių organų prie
žiūrą. Kariuomenę bus siūlo
ma palikti, bet jau ne kaip oku
pacines pajėgas, bet kaip pir
mosios apsaugos linijos bazių

ną turės rezervų prancūzai, 

kišenėje.

vams. Spalvingais konkrečiais 
pavyzdžiais, net nurodydamas 
įvykio vietas, V. nupiešia, kas 
atsitinka vaikams, kurie neklau
so tėvų. O jeigu kuris vaikas 
net ranką buvo prieš motiną pa
kėlęs, tas yra persekiojamas 
net ir po mirties.

Lietuvio meilė aplinkai (gy
vuliams, žvėreliams ir auga-

Vysk. Motiejus Valančius
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lams) įkūnyta gerame vaike. 
O blogasis yra nesuvaldomai 
piktas, kankina žvėrelius, bo
tagu be pasigailėjimo čaižo ga
nomus gyvulius.

Be kitų dalykų, V. nepamiršta 
ir kūno higienos. Geri vaikai 
yra švarūs, apsikarpę nagus, 
išsiplovę galvas ir dailiai susi
šukavę. O blogi yra šašais ap
tekę, užlūžusiais nagais, pur
vini.

Apimdamas vaikų auklėjimą 
ir švietimą vispusiškai, V. sten
giasi duoti net ano meto popu
liariam kaimo mokytojui — da
raktoriui metodinių nurodymų 
Jo "Antano Tretininko Pasako
jimai" yra ištisas pedagoginis 
bei metodinis ano meto mokyto
jo vadovėlis, netgi paminint 
anuo metu labai modemų da
lyką — kilnojamosios abėcėlės 
naudojimą.

Tretininko Antano mokykla 
yra caro meto kaimo darakto
riaus mokykla, pro kurią dau 
gumas mūsų senosios kartos 
yra praėję. Mokoma paprastoje 
ūkininko seklyčioje, kasdien 
nuo ryto iki vakaro, su pietų 
pertrauka. Pagrindiniai moko
mieji dalykai yra tikyba, skai
tymas, rašymas, skaičiavimas.

rija. Į tris pastaruosius dalykus 
Valančius įjungia tautinį auklė 
jimą ir tautos istorijos moky
mui yra skirta didžioji "A. Tr. 
pasakojimų dalis. Daugiausia 
čia kalbama apie piliakalnius, 
ta proga prisimenant senąsias 
žemaičių kovas net nuo legen- 
darinio Liutavaro laikų.

Bet ir tai dar ne viskas. Pa
naudodamas savo ypatingą 
galią, Valančius didele energi
ja imasi steigti parapijines 
mokyklas, kurios, nusėjusios vi
są kraštą, ilgą laiką buvo kata
likiškosios ir lietuviškosios kul
tūros žiburėliai kovoje su juo
dąja maskoliuos ir pravoslavi-

Jaunimo švietimui ir auklė-

jimui V. skiria antrąją savo gar
sią knygelę — "Pc gos Juzė".

ir "Paaugusių 
žmonių" knygelės. Ir čia V. 
mėgsta sugretinti gerus ir blo
gus pavyzdžius. Jaunuoliuose 
V. pirmiausia iškelia visas tas 
gerąsias ir blogąsias savybes, 
kurias parodė vaikuose. Tik 
čia dažniausiai jau matome pa
sekmes. Be to, čia iškeliamos ir 
trys specifinės jaunimo proble
mos — amatų mokymasis, lais
valaikio sunaudojimo ir šeimos 
sudarymo klausimai. Į amatų 
mokymąsi V kreipia ypatingą 
dėmesį. Štai Valančiaus nuo
monė tuo reikalu, įdėta į doro 
kaimiečio mažažemio Stepono 
lūpas:

"Mūsų krašte gana turime ar
tojų, šieno piovėjų, bernų ir pie
menų kiek reikiant, bet maža

•tėra amatininkų; štai mūsų 
pačių provicijoje- vos ne visi 
kalviai, kurpiai, > siuvėjai, ma
lėjai, dailidės, odininkai yra 
vien ar vokiečiai, ar žydai, ar 
rusai ateiviai. Mes turime prie 
jų eiti melstis, kad mums ką 
padarytų, padirbus brangiai 
mokėti. O dėl ko? — Jog patys 
it mulkiai nesugebame to pa
daryti. Argi ne geriau būtų, kad 
mūsų pačių žmonės mokėtų pa
dirbti, ko reikalaujame? Pini
gai mūsų neitų į Prūsus, bet 
liktų čia pat, kaimynų rankose. 
Nejaugi mes esame taip neaky
li, kad negalėtume to išmokti, 
ko išmoksta kitų šalių žmonės?" 
("Paaug. ž. kn.) Steponas tris 
sūnus išmoko vieną stalium, ki
tą kalviu, trečią odininku, duk
terį — siuvėja.

O! kad šios didžiojo V. min
tys būtų pakankamai įvertin
tos Nepriklausomybės laikais? 
Kaip labai mes tą jaučiame, 
ypač šiuo metu tremtyje.

Tinkamas laisvalaikio sutvar
kymas yra viena iš pagrindinių 
jaunimo auklėjimo problemų. 
Jaunimui reikia gerų pramogų 
ne mažiau kaip duonos. "Pal. 
Juz." knygelėje Vai. pateikia 
labai daug medžiagos gra
žioms jaunimo pramogoms or
ganizuoti: tautiški žaidimai, ra
teliai, šokiai, dainos, muzika, 
šposai. Kaip toli nuo to stovi ne
retas "moderniojo" pasaulio 
jaunuolis, kurio savaitgalį daž
nai sudaro "good time" — kor
tos, šnapsas ir kūniškumas.

Vedybų problemoje V. ypač 
sielojasi mišriomis šeimomis. 
Ledo šalčiu dvelkia šeimos, 
mišrios vien religiniu atžvilgiu. 
O mišrumas religiniu ir tauti
niu atžvilgiu pasibaigia visiška 
tragedija. Agotėlė (Paaug. ž. k.) 
susidėjusi su pravoslavu rusu, 
greitai parsivelka namo viena, 
vyro pamesta ir lytine liga pū
vanti.

giją V. gražiai įdeda į mirštan-

VALANČIUS - LIETUVYBĖS SAUGOTOJAS
Savojo tautiškumo išlaiky

mas yra pagrindinė mūsų tau
tos problema. Tai yra jau ke
lintą šimtmetį trunkanti kova 
ginant vertybes, kurias įparei
gojamai esame paveldėję iš bu
vusiųjų tautos generacijų. Tai 
yra mūsų tėvų ir protėvių tes
tamentinė valia. Norėti išlikti 
yra privalu, nes šis troškimas 
yra mums įgimtas pagal Dievo 

cės lai nužengia ant tavęs ir 
niekuomet neapleidžia. Tegul 
tave Viešpats ilgai pasaulyje 
užlaiko, tegu auga dailiai tavo 
vaikai, kurių devynetą turėsi, 
tegul dera tavo javai, želia pie
vos, vįsta gyvuliai! Tegu tave 
apgina geriausias Dievas nuo 
visokių priepuolių, tegul šimte
riopai užmoka už tą meilę, ku
rią visuomet man rodei.

Šelpk kiek išgalėdamas ne
turtingus, nebark nė vieno į ta
vo namus atėjusio ubago, nes 
jei atgręši nuo jo akis tavo, at
gręš nuo tavęs veidą savo Su
tvėrėjas. Turi jau dvidešimt 
metų, tad vesk moterį. Neimk 
pačios nekatalikės nė bajorai
tės, nes tokią vedęs neturėsi 
atilsio savo namuose. Darbinin
kams algos nesuk. Į turgus be 
tikro reikalo nevažiuok. Ariel
kos nė vyno nė ragaute nera
gauk. Sergėkis paleistuvystės. 
Tarnauk su visa širdimi Vieš
pačiui tavo, pagal katalikų ti
kėjimą. Taip darydamas būsi 
tikrai laimingas".

Suaugusiųjų problemos

Suaugusiųjų problemoms 
spręsti daugiausia skirta "Pa
augusių žmonių" knygelė. Be' 
bendrųjų moralinių dalykų, kel
tų vaikų ir jaunimo amžiaus, 
čia iškeliama ir eilė specifinių 
suaugusių žmonių problemų.

tėvų pareigos vaikams ir suau
gusių tikėjimas burtais.

Valančius yra žinomas blai
vybės apaštalas. Jo giliu ir tei
singu įsitikinimu, didelė dalis 
blogybių kyla iš girtavimo. Tad 
kovai su girtavimu jis paskiria 
daug energijos — raštuose, 
pamoksluose ir ypač organizuo
damas Blaivybės Draugiją. Į 
jo Blaivybės Draugiją buvo pa
sižadėję tokie dideli lietuvių 
žmonių skaičiai, kad V. laikais 
girtavimas tikrai buvo labai su
mažėjęs. V. veiklos įtaka buvo 
dar stipriai tebejaučiama ir Ne
priklausomoje Lietuvoje (Liet. 
Kat. Blaivybės Draugija, studen
tų ateitininkų abstinentų kor
poracija).

Daug vietos raštuose V. ski
ria tėvų pareigų nagrinėjimui. 
Jis reikalauja, kad tėvai vai
kams būti teisingi, bet griežti. 
Už kiekvieną nusikaltimą vai
kas turi gauti bausmę. Ypač V. 
bara geraširdes mamytes, le
pinančias vienturčius. Iškelia • 
ir visą eilę specifinių tėvų ne
apsižiūrėjimų, pvz., guldymas 
abiejų lyčių vaikų į vieną lovą. 
Bet ypatingai Dievą užrūstina 
tėvai, kurie vaikus užkrečia sa
vo blogu pavyzdžiu.

Tikėjimas į burtus, netikrą 
gydymą ir niekniekius yra spe
cifinė ano meto mūsų kaimo žy
mė. Natūralistiniu stiliumi V. 
aprašo įvairius burtininkus ir 
apgavikus — netikrus gydyto
jus, vengrus, burtininkus su 
meškomis, čigonus. Žmonėms 
nuo to atgrąsinti, V. naudoja 
satyros rykštę.

Epochinė reikšmė

Nors iš suglaustų ir nepilnų 
minčių, manau, bus susidaręs 
šioks toks vaizdas didžios lietu
viškosios Valančiaus pedago
ginės sistemos. Jo katalikiškai

švietė mūsų tautos švietimo ke
lią ilgiems dešimtmečiams. Tad 
visai teisingai galime kalbėti 
apie mūsų pedagogikos Valan-

A. RtakoaaB.

— Jis kovojo už tautinį (lietuviš
kąjį) šeimų grynumą, už vie
ningos dvasios šeimą. Tautiškai 
mišri šeima — nevieningos dva
sios šeima: kaip tokia ji — ne
tvirta, suskilusi, neaukštos mo
ralės, nutrupanti nuo gyvojo 
tautos kamieno. O geriausias 
laidas tautos lietuvybei išsilai
kyti — aukšta lietuviškosios 
šeimos moralė.

3. Blaivybę.
4. Gimtąją lietuvių kalbą- 

— Šia kalba ir katekizmo mo
kytis ir melstis (kalbėti pote
rius ir giedoti giesmes iš "kan-- 
tičkų"), ir skaityti, ir šviestis pa
rapinėse mokyklose.

5. Ypatingo dėmesio skirda
mas mažiesiems, net pats jiems 
gražia, gyva lietuvių kalba ra
šydamas pamokomųjų auklėja
mųjų skaitymų. Kaip miela ir 
savotiškai keista tai įsivaizduo-

čiams, moralei ir visam tauti-Į ti: sėdi rimtas, kietais veido- 
niam charakteriui lygiai grėsė 
pavojus iš svetimųjų, kurie val
dė. Abu jie pakilo vesti savą
sias tautas iš namų nevalios, 
abu parodydami savo tautoms 
teisingą kelią. Didžio pavojaus 
metu, kai tauta duso ir blaš
kėsi, iškilo autoritetingas bal
sas ir ryžtinga ranka, parody
dama vienintelę tikrąją kryptį.

Šiandien mūsų tauta yra dar 
didesnėje grėsmėje negu anuo
met, prieš šimtą metų. Pavo
jus visiškai tas'pats ir iš tos pat 
pusės — skirtingas tik pavojin
gumo laipsnio atžvilgiu. Kasgi 
šiuo lemtingu tautai metu galė
tų mus kritiškiau pamokyti, kas 
galėtų mums pozityviau patarti, 
jeigu ne jis, ne vysk. M. Va
lančius, tas didis tautos moky
tojas? O kokias išlikimo prie
mones jis parodė didžio pavo
jaus metais? Į kurias vertybes 
jis ypač efektyviai atkreipė 
liaudies dėmesį?

Jis nuostabia energija gynė 
ir saugojo patį lietuvybės pa
grindą, t.y., pačias tautos gy
vybės šaknis, būtent:

1. Veiklumą, darbštumą, pa
žangą. ' 

2.

valią. O norint išlikti, neišven
giamai būtina yra veikti, proto 
ir valios veiksniais gintis nuo 
kiekvienos grėsmės.

Jeigu pereito kovos šimtme
čio vidurį įsivaizduoti kaip pa
veikslą, tai to paveikslo centri
ne figūra iškyla vysk. M. Va
lančius. Anuose tamsiuose grės
mės dešimtmečiuose žemdirbių 
tautai reikėjo gelbėtojo: moky- 
tojoyir vadovo. Apvaizdai sky
rus, toks vadovas iškilo didžia 
stovyla: didžiu protu ir valia, 
plačiame darbo bare daugia- 
sričiu veiklumu, aukšta morale, 
didžiu autoritetu. Tai buvo dide
lės- dinamikos lietuvis, didis 
valstiečių vyskupas, kuriam rū
pėjo visi liaudies reikalai.

Valančiaus tauta anais lai- 
kaip buvo namų nevalioj, kaip 
Egipte Mozės tauta. Abiejų tau
tų tikėjimui, kalbai, papro-

Tautiškai nemišria šeima.

Kaip vokiečiai
(Atkelta iš 2 psl.) 

temis, esą, ir taip buvo nužy
giuota šimtai mylių, demorali
zuotos priešo karinės pajėgos, 
paimta į belaisvę apie 1.000.000 
raudonarmiečių ir pan.

Deja, Hitleriui užsipuolus pa 
imti Leningradą ir Stalingradą, 
kurie, jo manymu, turėję milži
nišką strateginę reikšmę, ir už
sibrėžus, dar prieš Kalėdas, 

'okupuoti visą sovietinės Euro
pos dalį, perimti savo žinion 
Uralo industriją ir Rusijos aly
vos laukus, pagaliau, priartė
jo kieta ir žiauri Rusijos žie
ma. Ji "įšaldė" visus frontus ii 
liko nepaimti ne tik Leningra
das su Stalingradu, bet ir Mas
kva...

Tiesą sakant, kaip teigia gen. 
Hcdder, Hitleris pramatė kiek 
anksčiau savo nesėkmę. Rude
niop jis buvo davęs įsakymą 
paimti Maskvą. Tam reikalui 
buvę sukoncentruota apie mi
lijoną karių, kartu su motori
zuotomis divizijomis. Deja, ru
duo taip pat buvo raudonųjų 
sąjungininku. Mašinos ir tankai 
pradėjo klimpti rudens purve 
ir bent kokia pergalė — nebe
buvo galima.

Gen. Halderis savo knygoje 
smulkmeniškai nurodinėja ir ki
tas Hitlerio klaidas, tačiau jo 
brutališką valią, didelį pasiti
kėjimą savimi ir kitas savybes 
laiko pagirtinomis...

"Pergalė visam žemyn*!**

— Atėjus 1942 m. rudeniui, 
jau matėsi, kad Vokietija žen
gia katastrofos link, — rašo 
gen. Halder. Tas buvę aišku po 
didžiulio Stalingrado fronto pra
laimėjimo ...

bruožais vyskupas ir rašo Mi
kę Melagėlį, Guvų Vincę ir kt. 
ir kt.

6. Pavyzdžius iš Lietuvos is
torijos, kurie paskatinamai iš
kelia lietuvių heroizmą.

7. Gražius lietuviškus papro
čius bei tradicijas. — Labai 
vaizdžiai tai matosi kad ir iš 
"Palangos Juzės".

8. Katalikiškąją moralę —- 
Visą gyvenimą jis veikė, siek
damas, kad lietuviai būtų do
resni ir šventesni. Valstiečių: 
vyskupas nuolat ir kiekviena 
galimu būdu kėlė, ugdė ir puo
selėjo tautoje katalikiškąją 
moralę, kaip pagrindinę dabar
ties ir 
mą.

Šios 
vybei

ateities gyvenimo atn?-

yra programinės lietu- 
išlaikyti M. Valančiaus- 

idėjos. Jos privalo būti progra
minės ir mums kiekvienam, nes 
mūsosios dienos tautai yra 
daug tamsesnės negu prieš 
šimtą metų. Jo gairės ir idė
jos šiandien ypatingai aktua
lios, nes ties tautos egzistenci
ja yra pakibus tokia pražūtinga 
grėsmė, kokios mūsų tautos is
torija dar nežinojo.

vertina Hitlerį
Deja, gen. Halder kaltina Hit

lerį už smulkesnes klaidas, bet 
apie didžiuosius jo nusikalti
mus žmonijai — jis neužsimena. 
Knygoje nė žodžiu neprasita
riama apie kriminališką karo- 
vedimą, apie belaisvių žudymą,, 
koncentracijos stovyklas, pri
verčiamuosius darbus žmonių,, 
sugaudytų užimtuose kraštuo
se, kurie turėjo vergiškai dirb
ti Vokietijos pramonėje ir tt ir 
tt Autoriaus nuomone, didžiau- • 
šioji Hitlerio klaida buvusi ta,, 
"kad jis nepavedė strateginių, 
reikalų tikriesiems generolams- 
tvarkyti"...

Ir, matome, koki pasisekimąt 
vokiečių tauto: ai knyga turė
jo. Iš to ga.Loa susidaryti iš
vadą, kaip giliai įsišakrryjusi: 
vokiečiuose miUtarir.ė ir impe
rialistinė dvasia.

— Pergalė visam žemyne!* 
— Šitoks motto vokiečių miiita- 

beglūdi ir dabar. Jie, ypač ka> 
kurie generolai, prastiaria ir 
šiandien: “Turi būti mūsų per
galė visurl Su komunistais prieš 
demokratijas, ar su demokrati
jomis prieš komunistus — bet 
pergalė!" Pranys Aiženas.

Atominės bombos nepaslėpsE.

Trys Kanados mokslininkai: 
— Pringle, K. Russel ir G. Brow- - 
nell, Manitobos universiteto pro
fesoriai — sukonstruavo ihstru-- 
mentą, su kurto pagalba buss

paslėptos krivu sabotažo tiks-> 
kris bei uostui su/aikfnti. Išio- -
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Is lietuviškojo pasaulio Minėkime lietuvių Genocido dieną Iš ANAPUS
VOKIETIJA

Gautingo sanatorijos 
lietuviai dėkoja

Šiuo metu Vokietijoje Gautin- 
<geno sanatorijoje gydosi 56 lie
tuviai ligonys, kurie atsidūrė 
labai sunkioje materiailnėje 
būklėje, nes dauguma iš jų jau 
po keltą metų guli ligoninėje, 
jokių pajamų neturi, IRO patie
kiamas maistas Tbc ligoniam 

K“
visai nepakankamas ir labai 
žemos kokybės. Dėl to visai ne
nuostabu, kad dažnas iš lietu
vių ligonių vakare atsigula vien 
tik IRO juodos kavos atsigėręs. 
Paskutiniu metu dar labiau nu
mušta ligonių nuotaika, žiūrint 
į sanatorijos kantinoje sukrau
tus šviežius vaisius ir kitus 
maisto produktus, kurie šiuo 
metu čia ir visoje Vokietijoje 
labai pigūs, bet, deja, vistiek 
mūsų ligonims jie neprieinami 
dėl pinigų stokos.

Šiomis dienomis čia vargs
tančių tautiečių dienas praskai
drino gauti siuntiniai iš Kana
dos lietuvių:

Vai d’Or Lietuvių Tautinė 
Bendruomenė prisiuntė 163 s v. 
riebalų ir Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos Sudburio, Ont., 
skyrius 148 sv. riebalų. Visi 
Gautingo sanatorijos lietuviai 
ligonys dėkoja Jums už taip ver
tingą paramą, kurią suteikė Jū
sų siuntiniai.

Antrasis Pasaulinis karas nu
draskė mūsų Tautos prasisklei
dusius žiedus, o jo vaikus iš
blaškė po platųjį pasaulį. Jūs, 
mieli broliai, pasiekėte tolimą 
Amerikos žemyną ir radote prie
globstį Kanados aukso kasyk

lose. Mums likimas kitą dalią 
skyrė. Tremties našta palaužė 
mūsų sveikatą ir mes atsidū
rėme Gautingo sanatorijoje. 
Kada mūsų laimė nusišypsos 
ir kada mes galėsime pakelti 
sparnus ir ieškoti prieglaudos 
'užjūrio kraštuose, niekas neži
no. Ir tas nežinojimas dažnai 
-temdo mūsų viltis. Nekartą mes 
galvojame, kad ryšys tarp mū- 
-sų ir brolių anapus vandenyno 
nutrūko. Tačiau taip nėra. Jūs, 
mieli broliai, nors ■ ir sunkiai 
•dirbdami ir kiekvieną minutę 
savo gyvybę į pavojų statyda
mi, randate laiko ir būdų mu-

Kanados lietuviai
John Murray Gibbon knygo

je Canadian Mosaic — The 
Making of a Northern Nation, 
išleistoje Me Clelland and Ste
wart Ltd., Toronto, 1938, kurio
je yra apibūdinami visų Euro
pos tautų atstovai gausiau gy
veną Kanadoje, apibūdinami 
kaip medžiaga "Kanados tau
tai" kurti, 263-265 psl. apibūdi
nami lietuviai.

. Žinomą, čia vaizduojama pa
dėtis . buvusi prieš II pasaulinį 
karą, vaizduojama gal ne visai 
teisingai, tačiau įdomu, kokį įs
pūdį lietuviai ęmigrantai pada
lę čionykščiams anglams, susi
rūpinusiems "kanadiečių tau
tos" kūrimu.

Pirmiausia paduodama ofi
cialūs lietuvių skaičiaus davi
niai. Būtent, pagal 1931 m. gy
ventojų surašymo duomenis, 
lietuvių Kanadoje tada buvo su
rašyta 5876 (metais anksčiau 
JAV lietuviais užsirašė 439.195). 
1921 m. gyventojų surašymo 
daviniais Kanadoje lietuvių bu
vo 1970. Kadangi pagal 1931 
m. surašymo davinius tada Ka
nadoje gimusių lietuvių buvo 
1668, tai 1921-1931 m. tarpe imi
gravusių buvo 2238.

Tenka manyti, kad po 1931 
m., nors ir sunkiais laikais, vis 
dėlto atvyko naujų imigrantų 
lietuvių nors tiek, kad išlygino 
iš čia išvažiavusiųjų skaičių, 
o nauji gimimai senosios lietu
vių ateivių kartos skaičių iki 
praeito karo pabaigos bus pa
kėlę mažiausia bent iki 7.000. 

mis pasirūpinti, mus šiose sun
kiose dienose moraliai ir mate
rialiai paremti. Jums už tai nuo
širdus ačiū.

Jums linkime mes daug lai
mės ir pasisekimo sunkioje ko
voje už būvį, kuriant savo ir Tė
vynės Lietuvos ateitį.

Kartu pranešame visų užjūrio 
lietuvių žiniai, kad šiuo metu 
Vokietijoje Gautingo sanatori
joje besigydantiems lietuviams 
parankiausia parama būtų pi
nigais. Paštas jau atlieka visas 
pinigines operacijas tarp Vo
kietijos ir visų užsienio valsty
bių. Be to, čia labai atpigo 
maisto produktai. Už gautus 
pinigus ligoniai galėtų nusipirk
ti daugiau ir šviežio maisto ir 
ligoniam taip reikalingų šviežių 
vaisių. Be to, sumažės ir Jūsų 
rūpesčiai siuntinius sudarant, 
atpuls didelės persiuntimo iš
laidos, kurios galės konkrečiai 
sunaudotos būti. Visus siunti
nius ir pinigus Gautingo sana
torijai adresuoti sekančiai:

Litauische National Komiteę 
IRO Sanatorium, Gauting b. 
Muenchen. Germany.

PLB Gautingo Apyl. Seniūnas.
Jurgis Barasas,

Eek Vokietijoje DP?

Pagal paskutinius statistikos 
duomenis Vakarų Vokietijos te
ritorijoje dar yra 314.660 trem
tinių turinčių DP teises. IRO sto
vyklose gyvena 195.131, o pri
vačiai 119.529 asmenys.

Muenchene

Paskutinio skriningo metu 
apie 700 tremtinių neteko IRO 
globos. Likusieji gavo įsakymą 
pasiruošti persikelti į kittas sto
vyklas. Jų tarpe yra 400 pabal- 
tiečių. Vamer kareivinių sto
vykloje liks tik dirbantieeji ir 
emigruojantieji. Lietuvių gim
nazija dar tebeveikia.

Repatziadnė komisija
• / ■ ■ .

atšaukta
Netekę vilčių privilioti bal- 

tiečius grįžti iš Švedijos namo, 
Sovietai Stockholme veikusią 
specialią misiją prie konsulato 
Stockholme atšaukė, nes jos 
veikla nedavė jokių rezultatų.

Reikia taip pat manyti, kad ir 
1931 m. lietuviais buvo užrašy-
ti, ne absoliučiai visi lietuviai. 

I Greičiausiai lenkams buvo pri- 
i skirti visi tie, kurie buvo kilę 
iš Lenkų okupuotų sričių.

Knygos autoriaus apie lietu
vius teturėta mažai medžiagos. 
Iš jos įdomiausia yra 1915 m. 
Montrecdio mieste Švietimo Pro
test. Tarybos raporto ištrauka:

"Kaikurios tautybės, o ypač 
lietuviai, savo vaikus siunčia į 
prancūzų mokyklas (Frontenac 
mokykla), kur jie išmoksta ge
rai prancūziškai, bet mažai te
išmoksta angliškai. Atrodo, kad 
lietuviuose būtų geriausio pa
sisekimo. Jie turi šiek tiek su
taupę pinigų bankuose Gų dau
gumas) ir turi nuosavų verslų 
(maisto krautuvių, siuvyklų 
batsiuvių dirbtuvių ir tt.). Savo 
vaikus jie dažniausia leidžia į 
prancūzų mokyklas arba juos 
moko namie...

Kalbėdamas su vadovaujan
čiais piliečiais lietuviais aš pa
stebėjau, kad jie nesirūpina 
taip savo tautybe, kaip kiti. 
Kaip taisyklė, atrodo, kad lie
tuviai sukanadėja gana greit, 
taip, kad antroji generacija jau 
nekalba gimtąja kalba".

Kaip matom atestacija ne iš 
maloniausių Bet gana teisinga, 
nes ir vėlyvesnės kartos, iš Lie
tuvos išvykusios jau nepriklau
somybės laikais, šeimose nere
tas reiškinys, kad jaunimas 
iau nekalba arba sunkiai be
kalba lietuviškai.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

1941 metų birželio 14-toji die-
na amžiams įėjo į Lietuvių Tau
tos kančių ir aukų istoriją. Ma
siniais areštais ir deportacijo
mis į sovietines vergų darbo, 
bado ir mirties stovyklas Sovie
tų Sąjunga tada pradėjo visuo
tinį mūsų tautos naikinimą. Tuo 
vienu sykiu buvo deportuota 
mirčiai apie 40.000 lietuvių Bet 
tai tebuvo pirmoji Sovietų Są
jungos pavergtosios Lietuvos 
kruvinųjų Kalvarijų stotis. Bir
želio 14-oji mūsų tėvynėje kar
tojasi kiekvieną dieną! Sovie
tų Sąjungos genocidinis reži
mas Lietuvoje jau yra sunaiki
nęs daugiau kaip ketvirtąją da
lį visos mūsų tautos. Kas ket
virtas lietuvis yra nužudytas, 
nukankintas arba pasmerktas 
mirti. Esantieji krašte kiekvie
ną baimės ir nerimo dieną lau
kia, kada nepasotinamas NK 
VD molochas pareikalaus ir jų 
laisvės ir gyvybės aukos.

Chartos ir deklaracijos, su
tartys ir tarptautiniai Sovietų 
Sąjungos įsipareigojimai jų ne
apsaugoja ir neapgina. Diena 
dienon, metai iš metų milijonai 
ir dešimtys milijonų sovietinės 
diktatūros kankinių šaukiasi 
teisingumo ir išvadavimo. Bet 
laisvasis pasaulis tikrai yra 
savotiškas. Jis jaudinasi dėl ne
laimės ištikto gyvulio, bet yra 
kurčias ir nejautrus milijonams 
žudomų nekaltų žmonių, milijo
nams kankinamų kūdikių ir se-

Paradai,
('T. Ž." New Yorko 

korespondento)

Visokiausių mūsų laikais pa
radų esama!

1934 metais buvau su tėvais 
Berlyne. "Unter den Linden" 
ėjo milžiniškos šaukiančių vo
kiečių masės; su fakelais ir pla
katais. Nešė hakenkreuzą pro 
šalį. Tėvelis nebuvo greitas nu
siimti skrybėlę. Baisiai visi iš- 
sigandom, kada toks rudais 
marškiniais ir perkreiptu veidu 
prišokęs riktelėjo ir smogė vei
dan — skrybėlė pati nukrito.

1941 m. gegužės pirmoji bu
vo iš ryto gražiausia diena tą 
pavasarį. Manoji VIII gimnazi
ja, Kaune, nuo pat ankstyvaus 
ryto buvo išvaryta į gatvę... 
paraduoti. Be kepurių, bene 6 
valandas stumdėmės vidury 
gatvių o šaligatviuose nei gy
vos "dūšios". Juk raudonarmie
čiai ginkluoti automatais ir mili
cininkai sielų neturi! O jų buvo 
pilni pakampiai. Kitaip būtume 
nėję. Žmonių, sakau, galybės 
praėjo pro tribūną, prisigrūdu
sių visai svetimų mums gaivalų. 
Nevidonai tie, stovėdami, tyčio
josi iš praeinančių, nusprendę 
mūsų likimą. Dargi provokavo 
šaukti "Ura" saulei Stalinui... 
Tylėdamos ėjo lietuvių masės, 
tikėdamos jog neilgai taip tę
sis. Tikėjo, kad Vakarų demo
kratijos neleis žudyti nekaltų, 
taikingų tautų... Juk Lietuva 
buvo Tautų Sąjungos narys, o 
sovietai gi buvo viso pasaulio 
pasmerkti už mažų Baltijos 
valstybių .užpuolimą! Jie net bu
vo išmesti iš tos tautų Bendruo
menės.

Tūkstančiai šios žemės vaikų 
pasklido po visą pasaulį.

Tūkstančiais jie ėjo aną die
ną New Yorko Penktąją, Čika
gos ir kitų miestų gatvėmis, neš
dami didžiulius plakatus, krau
ju aptaškytus. "Lietuva terio- 
jama šaukiasi pagalbos". Ne
laukė aukštieji ponai tribūno
je, kol Sovietų teriojamų tautų 
žmonių kolonos praeis. Burmis
tras OTDwayris su Tobinu, Ame
rikos darbo ministeriu, gražiai 
"nusiėmė" praėjus parado pir
mosioms kolonoms, (sako jos 
buvusios su mums neišskaito
mų raidžių parašais). O 100.000 
kitų ėjo pareikšti savo loyalumą

Laisvojo Pasaulio Lietuviai, 
birželio 14-oji mus įpareigoja ne 
tik prisiminti Sovietų Sąjungos 
vykdomo genocido aukas: nu
kankintus ar tebekankinamus 
mūsų artimuosius — mūsų mo
tinas, žmonas, vyrus, vaikus, 
mūsų brolius, mūsų gimines, 
draugus ir pažįstamus. Birželio 
14-oji mus įpareigoja priminti 
tą mūsų tautos ir kitų Scfrietų 
Sąjungos naikinamų tautų šiur
pią tragediją visam laisvajam 
pasauliui. Birželio 14-oji įparei
goja laisvojo pasaulio lietuvius 
taip šūktelti, kad kurtieji išgirs
tų ir aklieji praregėtų, koks bai
sus žmogaus ir tautų naikinimo 
nusikaltimas vykdomas ana
pus "geležinės uždangos". Bir
želio 14-oji ypačiai įpareigoja 
tuos laisvojo pasaulio lietuvius, 
kurie patys yra buvę anų siau
bo dienų liudytojai, kad jie tą 
siaubą liudytų laisvojo pasau
lio sąžinei, ir drąsintų laisvojo 
pasaulio valią ryžtis žmogaus ir 
tautų naikinimą Sovietų Sąjun
goj sustabdyti.

Birželio 14-oji yra lietuvių su
sikaupimo ir gedulo diena. Lie
tuvos vėliava tepakils iki pu
sės stiebo ir kiekvieno lietuvio 
nešiojamą Vyties ar tautinių 
spalvų ženklą pridengs gedulo

paradai... seniau
demokratiniai Amerikos vai-1 
džiai ir iedalams, kuriuos ši val
džiai ir idealams, kuriuos ši val- 
krisvė galvoti, kalbėti ir rašyti, 
laisvė balsupti "tap" ar "ne", 
kad būtų siekiama kilniausių 
žmogaus aspiracijų įgyvendini
mo, kad 'žmogus galėtų kurti 
tikrai tobulą gyvenimą... Dau
giau kaip 1.000 tremtinių lietu
vių buvo jų tarpe. Jie atrodė 
gražiai, daug moterų tautiškais 
drabužiais, plakatai, gyvieji 
paveikslai, gražus sutvarkymas. 
Tai vis dėka kelių šaunių vyru, 
kurių jei nebūtų... Torontas 
newyorkiecius visais atžvilgiais 
pralenktų... Senasis Ginkus, 
puikus patriotas, buvo šyptelė
jęs "... ale tai vien tik senieji 
lietuviai, tremtinių nė nesima
to" ... Karo veteranai - legio
nieriai ir LAIC tarnautojai bene 
ir visi senųjų Amerikos lietuvių 
atstovai! Ir bendrai —■ miestas 
šaltai priėmė antikomunistinius 
kovotojus... Pagaliau, kas čia 
jiems kažkokios tautelės, nuo 
Baltijos jūros... Ir tikrai — ne
gi vieną kartą nepaims mūsų 
vadai ir nesusitars, kad visi 
baltiečiai visur kartu deklaruo
tų savo valią, kartu dalyvautų 
paraduose... Reiktų, kad vi
sos "teriojamos" tautos susi
jungtų, ale pradžiai būtų ge
riausia bent nuo to.

Gegužės pradžios paradai 
praėjo ramiai, neskaitant tų ne
laimingų Maskvos sukvailintų 
negrų Pietų Afrikoje. Tačiau 
įtempimas kiekvieną dieną au
ga su artėjančiu Sekminių pa
radu Berlyne. Didieji laikraščiai 
kartoja kiekvieną dieną kelis 
kartus, jog JAV vadai sako, kad 
Sovietai karo nepradėsią "tuoj 
pat": NYT išveda iš kažkokio 
tai sovietų generolo kalbos 
Raudonojoje aikštėje, kad jie 
karo nenori. Bet tuo pačiu metu, 
visitik rankomis skėsteli — kas 
žino. Toks incidentas kaip Balti
jos jūroje dar kartą ir... Ame
rika žino, kad propaganda So
vietus nugalėti bus ypač sun
ku. Įdomu ir tai, kad eventua
lių Berlyno Įvykių tvarkymas 
paliktas ne "State Departmen
tal", bet prezidentui, kaip vy
riausiam Amerikos ginkluotųjų 
pajėgų vadui. Tai patvirtino 
Connoly, užs. politikos komisi-

nelių, milijonams našlaičių ir 
.suardytų seimų, milijonų ka
pams Komi, Kolymos, Altajaus- 
ir kitose Sibiro ir Arktikos sri
tyse.

. šydas. Gedulo ženklan tų die 
ną lietuvis neorganizuos ir ne
lankys pramogų.

Birželio 14-oji yra protesto 
diena. Protesto prieš Sovietų 
Sąjungos vykdomą žmogaus ir 
tautų naikinimą. Protesto ženk
lan tą dieną lietuvis badaus, 
reikšdamas savo solidarumą 
genocido aukoms.

Birželio 14-oji yra kovos die
na. Priešgenocidinės kovos die
na. Kovos dėl žmogaus ir tautų 
teisės gyventi diena. Kad ta ko
va su Sovietų Sąjungos vyk
domu lietuvių naikinimu būtų 
galima vesti be atvangos ir vis 
platesniu mastu, birželio 14-oji. 
įpareigoja lietuvį į tą kovą ak
tyviai įsijungti ir bent dalį savo 
tos dienos uždarbio skirti Tau
tos Fondui.

Laisvojo Pasaulio Lietuviai, 
birželio 14-oji yra mūsų tautos 
skausmo diena.

Tegu šis skausmas sustipri
na mūsų pastangas Tėvynei iš
laisvinti ir tautai išlaikyti gyvai.

Tegu šis skausmas visus lais
vojo pasaulio lietuvius suriša 
su Tėvynėje kovojančiais ar ge
nocidiniame ištrėmime kanki
namais ir nukankintaisiais mū
sų broliais į vieną gyvą ir ne
sunaikinamą Lietuvių Tautos 
Bendruomenę.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

ir šiandien
jos pirmininkas senate. Baltijos 
incidentą jis išvadino noru su
kelti "Ura" Sovietų piliečių nuo
taiką. Tuo tarpu pasaulyje vis- 
dėlto tikima sovietų versija, kad 
tai buvo amerikiečių žvalgybi
nis lėktuvas.

Pats "Times" šią mintį pada
vė "vardan spaudos laisvės".

Sovietų artimiausias tikslas 
— išstumti amerikiečius iš Ber
lyno. Amerikiečiai užsispyrė — 
ne ir ne! Jų kariuomenės skai
čius ten sustiprintas. Tik jų va
dai paskutinėmis dienomis la
bai susirūpino gavę žinių, kad 
apie šito parado pradžią sovie
tai žada atnaujinti blokadą — 
su tuo priedu, kad jų radio truk
dymo specialistai jau sugebės 
pakirsti "oro lifto" tolimesnės 
pagalbos Berlynui teikimą. Bri
tai, esą, perdavę jiems dar ir 
daugiau žinių Prileidžiama, 
kad sovietai "norėsią" karo šį 
rudenį...

Spėliojimai tik mirga. Tuo tar 
pu šis netikrumas visai paės 
nervus mūsų partizanams. Yra 
tikrų žinių, kad sukilęs triukš
mas dėl Liepojos incidento už
kaitino Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos partizanų kraują.

"Stockholm Tidningen" ba
landžio 30 pranešė, kad Baltijos 
kraštuose daug kur liepsnoja 
atviros kautynės tarp sovietų 
policijos ir partizanų, kurie la
bai sėkmingai trukdo sovietų 
transportą. Laikraštis rašo, kad 
daugiau kaip 200 sovietų karių 
buvo užmušta nuleidus nuo bė
gių karinį traukinį, Latvijoje 
tarp Menti ir levaci.

Tuo pačiu laiku pranešta apie 
pradėtus didelius išvežimus. 
Tiek daug viliamasi iš ameri
kiečių Baltijos pakrantėse, bet 
ar nepasikartos Varšuvos tra
gedija? Trumanas paskutinėje 
spaudos konferencijoje pareiš
kė tikįs į taiką. Gal tai tik dip
lomatija? Kiekvienas gimnazis
tas žino iš istorijos, jog niekad 
ilgai netvers taika, paremta 
atominėmis bombomis.

Muencheno "taika" atnešė 
milžinišką susinaikinimą jos in- 
spiratorei Anglijai. Ar tik da
bartinė "taika" nepertrauks 
Auksinio Amerikos amžiaus?

Almus.

Kolchozai

Visa bolševikinė spauda 
jau džiaugiasi, kad 60% Lietu
vos žemės esanti sukolchozinta. 
Kartu daug rašoma ir apie kol
chozinio ūkio pasisekimus. Tik, 
deja, tie "pasisekimai" nekaip 
juos atestuoja Giriamasi, pav., 
kad kviečių derlius kaikur pa
siekęs "net" 25 centnerių nuo 
hektaro. Bet kiekvienas Lietu
vos ūkininkas būtų gėdijęsis 
pasisakyti, kad tik tiek teužau- 
ginęs. Giriamasi taip pat dėl 
naujų mašinų stočių ir dėl sta
tybų. Kalbama apie kolchozų 
bendrus pastatus, o tarp kitko 
užsimenama ir, kad "išskiriami 
barai gerai sutvarkytoms kol
ūkių gyvenvietėme statyti". At
seit į kolchozus suginti ūkinin
kai dar tebegyvena, kaip gyve
nę, vienkiemiuose, bet jau ruo
šiamasi juos suvaryti į kolcho
zų kumetynus — kaimus, kur 
bus lengviau juos valdyti. Gra
žiosios Lietuvos ūkininkų sody
bos bus naikinamos, jų trobų 
medžiaga, beabejo, bus naudo
jama tų kumetynų statybai. 
Taip ir vėl kraštas atgaus-bau
džiavos laikų dvarų ir kaimų 
aplink juos vaizdą, kurio dar 
ne taip senai tebuvo atsikratęs.

Šaudo nėlrfflhm ūkininkus
Iš Stockholmo pranešama, 

kad pastaruoju metu Estijoje ir 
Latvijoje keli sovietų kariški 
traukiniai nuversti nuo bėgių ir 
yra žuvę apie 200 karių. Oku
pantai čia įžiūrėjo nepatenkin
tų gyventojų sabotažo veiks
mus ir pasiuntė baudžiamuo
sius būrius į Latvijos ir Lietu
vos pasienį. Šie suėmę 100 ūki
ninkų, iš jų 20 sušaudė kitų 
akyvaizdoje, o gyvuosius pa
leido. Tai noras įbauginti.

Perseldojami gudai
Vad. Gudų tarybinėje respub

likoje' gudiškasis elementas jau 
senai sulaužytas ir Gudija iš
tiktųjų tėra paprasta Rusijos 
provincija, dar labiau negu Uk
raina. Šio karo meta prie TSGR 
prijungus buv. Lenkijos valdy
tas gudų sritis ten vėl atsirado 
veiklaus gudiško elemento. Da
bar ateina žinių, kad visi žy 
mesnieji gudų veikėjai suima
mi ir išvežami į Rusiją arba ka
linami kalėjimuose. Ištremtas
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siaos simivi
Šukienė dar norėjo paklausti, kaip jie tą varną pamokins. 

Ji jau buvo ne tik baidyklių pristačiusi, kurios, vėjui pūstelėjus, 
taip baisiai mosavo tuščiomis senų švarkų rankovėmis, jog iš
rodė galinčios patį drąsiausį vanagą nubaidyti, bet net gavusi 
žiupsnelį parako ir juo vištukus pasmilkinusi, tik nieko ted nepa
dėjo. Jei tik būdavo toliau, akiplėša varna nutūpdavo net pačiai 
baisiausiai baidyklei ant peties ar galvos, pasikrapštydavo ne
skubėdama dar snapą ir paskui, pagrobusi vištuką, nuskrisdavo. 
Bet klebonas pasisuko ir, nieko daugiau nesakydamas, nužings
niavo į kleboniją, iš kurios, visų matančių didžiausiam nustebi
mui pasirodė su šautuvu rankose. Matyt, jis pasiryžęs buvo žūt 
būt vargšę senę iš užgriuvusios ją nelaimės išvaduoti.

’— Kur ta nelaba varna? — tarė jis ryžtingai.
Ne tik jis pats ir Šukienė, bet ir kieme buvę jo'bernas su 

zakristijonu sujudo dairytis piktadarės. Tik niekur šiuo tarpu 
nebuvo jos matyti. Vos po ilgų tyrinėjimų aplink kleboniją ir 
atokiau augančių medžių buvo pastebėta vienam šermukšny 
tupinti varna.

Užsidegimo pagautas, klebonas jau norėjo eiti prie šer
mukšnio ir leisti šūvį. Bet Šukienė sulaikė:

— Ne ta, tėveli, — sako. — Aš gerai jau įsižiūrėjau. Tokia 
truputį nusišėrusi mano vištukus nešioja. -

Vėl sujudo visi dairytis. O taip jiems besidairant, tik kar-kar 
ir skrenda beveik jiems viršum galvų varna.

— Šita, tėveli, šita! — sušuko nudžiugusi Šukienė. — Štai 
vidury sparno vienos didelės plunksnos trūksta.

Bet varna, turbūt, jos balso pabugusi, pakilo aukštyn, ap
suko ratą ir, paskridusi toliau, nusileido ant špitolės stogo.

Aukštai iškėlęs šautuvą ir visos grupės lydimas, klebonas 
taoj pasuko prie špitolės. Bet varna tikras velnio pauktšis. Jei 
be šautuvo esi, tai pašoks į šalį tik tuomet, kai jau ant uode
gos jai beveik mini. Bet paimk tik šautuvą į rankas, tai jau 
prie jos neprieisi. Klebonas dar nespėjo per gerą šūvį priar
tėti, o prakeikta vagilė kranktelėjo, pakilo ir nuskrido ant kito 
stogo. Klebonas prie jos artyn, o ji — Vėl ant kito stogo.

Taip ir pradėjo jis tą varną varinėtis po stogus ir medžius. 
O ji nenaudėlė tarsi tyčiojasi iš jų — visai nuskristi nenu- 
skrenda, bet tik palekia nuo vieno stogo ant kito ir atsigrįžusi

Sibiran žinomas Vilniaus gudų 
veikėjas kun. Adomas Stanke
vičius ir knygininkas Stasys 
Stankevičius. Dr. Pr. Hryškie- 
vič iš MGB rankų norėdamas 
išsprukti iššoko pro langą iš 3 
aukšto ir užsimušė.

Pažanga
Komunistinė lietuviška spau

da kartas nuo karto, vaizduo
dama tariamą sovietinės Lietu
vos pažangą, skelbia kiek da
bar daug Lietuvoje veikią pra
monės įmonių. Tačiau visi jų 
sąrašai rodo, kad tai beveik vi
sos tos pačios įmonės, kurios 
veikė ir nepriklausomybės lai
kais.

Karaliaučius bolševikų 
okupacijoje

Stockholmo vokiečių St Ger
trūdos parapijos laikraštyje 
"Deutsches Gemeindeblatt" 
anksčiau buvęs jūrininkų kape
lionas Stockholme, evangelikų 
kun. G. Seebo, rašo apie savo 
pergyvenimus Rytprūsiuose. 
Prieš pat karo pabaigą jis bu
vęs paskirtas į Bomholmą kaip 
karininkas, kur ir patekęs ne
laisvėn. Kaip belaisvis buvęs 
pergabentas į Karaliaučių, kur 
po kelių mėnesių kalinimo ga
vęs teisę verstis pastoracija. 
Tuo metu Karaliaučiuje be jo 
veikę dar trys evangelikų kuni
gai, keletas katalikų kunigų ir 
vienas baptistų pamokslinin
kas. Tai buvę baisūs laikai. 
Per dvejus metus mieste mirę 
100.000 gyventojų. Ir jam sun
kiausia buvę aptarnauti išba
dėjusius, sergančius ir mirštan
čius. Kartą jam tekę sujungti 
jaunuolių porą, kuri buvusi lai
minga kaip vestuvių dovaną 
gavusi dvi riekutes džiovintos 
duonos. Ir vis dėlto moteris — 
vieno Hamburgo konsulo duktė 
— po dviejų dienų mirusi. Kai 
prasidėjęs vokiečių išvežimas iš 
miesto, kun. Seebo ten likęs ir 
dirbęs kaip kaminkrėtys ir kam
barių tvarkytojas. Kai Karaliau
čių apleidę paskutiniai vokie
čiai, jis persikėlęs į Tilžę, kur 
dar buvę 3000 vokiečių. Nors 
bolševikų buvę uždrausta veik
ti, tačiau jam ir čia pasisekę 
įkurti, nors ir mažą, parapiją, 
kurioje dirbęs tik 1948 m. rude
nį persikėlęs į Tiuringiją.
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Prano Kozulio eilėraščiai
*

kad ir skaudžios — persunktu žodžiu, sunku taip pat ir tuščiai

rodė Kanadoje Prano Kozulio poezijos knyga "Dulkės ežere'. 
Paprastas jos apdaras mums sako, kad jos užnugary nebūta pi
nigingų rėmėjų ir dėdžių, o paprastas jos vardas mums kalba, 
kad už jos puslapių nekyšo menkadvasė pretenzija. Tiesą sa
kant, kiekvienam, kuris domėjosi dar nepriklausomoje Lietuvoje 
mūsų jauniausia poetų karta, Kozulio vardas nėra svetimas, 
todėl jisai tą knygą pasiėmė visai drąsiai į rankas, neabejo-

Pranas Kozulis nėra joks pradedantysis, todėl jam kalbėti, ta
rytumei gimnazistui, paplojant tėviškai per petį fr palinkint augti 
Jr nenusiminti, būtų liūdnas nesusipratimas. Nei autoriaus am
žius, nei jo išleistų knygų skaičius ir puslapių gausumas nepa
daro rašančiojo tikru kūrėju.

Nereikia būti dideliu literatūros žinovu, kad įžvelgtume, jog 
Pranas Kozulis turi savitą priėjimą prie žmogaus išgyvenimų 
ir žemės apraiškų, o taip pat ir labai savą poetinį žodį. Kozulio 
knyga yra neabejotinai vienintelis vertas rimto dėmesio lietuvių 
kalba rašytas kūrinys, ligi šiol pasirodęs Kanadoje.

Pranas Kozulis skiriasi nuo kitų mūsų poetų savo griaudžios 
z šypsenos nuspalvintu žodžiu. Bet tai nėra vien pigi žodinės iš

raiškos maniera, bet iš skaudžių gyvenimo kirčių išsivežta jo 
žmogiškoji laikysena, kurią mes ryškiai jaučiame po jo odiniu 
poezijos rūbu. Taip puse lūpų šypsodamasis tegali kalbėti tasai, 
kuris perbrido visą, mums gerai pažįstamą, beteisio, ujamo ir 
nuolatinės mirties grėsmėje stovėjusio žmogaus lemtį. Žmogaus, 
kuris taip ilgai kentėjo visokių svetimų milinių šiurkštumą ir sve
timų lūpų pašaipą, kad tiktai visiškai paslėpus širdį po poka- 
ruokliškos šypsenos kauke, galima buvo save apsaugoti nuo 
paskutinės rezignacijos.

kentėjimų. Bet užtenka paskaityti Kozulio kelis šios tematikos 
eilėraščius (Paukščiai; Lietuva; Vidužiemio sapnas; Užkeiktam 
rate; Šiaurės Žvaigždė), kad įsitikintume, jog jo Lietuvai skirti 
posmai yra kaip tik savo nemeluotu paprastumu pasaką dau
giau, negu daugelio kitų prakilnios ir trafaretiškumo rėmuose 
nualpusios tirados. Tiesa, kai kuriuose tų eilėraščių jaučiama 
perdidelė Ant. Miškinio poezijos įtaka (plg. Lietuva), kurios atei
ty reikėtų išvengti, tačiau tokiam eilėrašty kaip “Paukščiai" 
Kozulis sugebėjo keliom eilutėm pasakyti labiau mūsų benamiš- 
ką lemtį, negu kiti ištisom knygom:

Keista šalis: kuris jau metas 
negrįžta paukščiai iš pietų. 
Ir aš, kasdienį darbą metęs, 
lyg mirusiu krantu, 
žengiu net žengt nepasiryžęs 
sutikt pavasario gražaus. 
Gal aš klystu. Galbūt, jie grįžo — 
tik aš nesugrįžau.

K. Pažėraitės kūrybiniam darbui 25 metai
Šių metų gausių mūsų sukak- tuoju dangum, "Liktūnas" išvy- 

tuvininkų tarpe randame ir ra
šytoją Karolę Pažėraitę, minin
čią 25 metų kūrybinio darbo

Visi kovos draugai jau krito, 
tik aš kažkaip išsilaikimi, 

. lyg lapas rudenio apvytęs, 
tarp žemės ir dangaus.
Nutilo viesulas pašėlęs, 
aiškėja rytmetis švelnus; 
vėl auga šungrybiai ir gėlės 
iš kapinynų amžinų.

Kuria kryptim aš bejudėsiu — 
žmogaus vien dulkes tematau: 
neaiškūs man kritimo dėsniai, 
nors aš ne kartą jau kritau.

(Žemės trauka, 46 —47 pusi.)
Skandžiai apsiriktų tasai, kuris tartasi radęs Kozulio poezijoje 

nepataisomo, iš visko pasišaipančio jumoristo prigimtį. Tokį 
sielvartingos šypsenos nuspalvintą žodį mes sutikome anksty
vojoj Kossu ir dar daugiau visoje Miškinio ir Binkio poezijoje. 
Kozulio poezijoj žymu typingas daugumai aukštaičių poetų leng
vučiu jumoru atmieštas labai tiesioginis ir nuoširdus lyrinis pa- 

. sisakymasJ Visa Kozulio tematika kaip tiktai ir yra-nešama šios 
mūsų aptartos pagrindinės jo žmogiškos laikysenos: be galo 
graudaus lyrinio jausmo, kurį poetas savo nuolat įterpiama šilta 
pašaipa sulaiko nuo grimzdimo į sentimentalumą.

Ilgai, ilgai į ją žiūrėjau susikaupęs, 
bijodamas nerimto žodžio pasakyt, — 
ji pažvelgė, tartum žvaigždė iš juodo skliauto, 
skaisčiom viduramžių akim.

(Apleistos žemės širdis, 10 pusi.)
Kaip taikliai šitie keli paprasti žodžiai, skirti savo apleistai 

žemei, išryškina mūsų apkalbėtą poeto žmogiškąją būseną: Sun
ku kalbėti apie baisaus likimo ištiktą savą šalį šypsenos —

_ (Paukščiai, 14 pusi.)
Religinės tematikos apipavidalinimas silpniau pavykęs. Čia 

paminėtini, kaip labiausiai išlaikyti bendroj Kozulio poetinėj nuo
taikoje "Prisikėlimas ir "Tikėjimo stiprybė".

Pačią charakteringąją Kozulio poeziją ir ryškiausiai išbaigtą 
jo liūdnai ir draugiškai iš savųjų ir kitų žmogiškųjų nupuolimų ir 
silpnybės pasišaipantį bruožą mes randame jo apdainuojamose 
amžinosiose poezijos temose — meilėje, aukštesnio žmogišku-* 
mo ilgesy, savo asmeniniuos išgyvenimuos etc. Čia Kozulis su
randa ir puikų poetinį vaizdą, ir tikslų kreipinį ir prietelišką šyp
telėjimą. Ir čia tenka pastebėti ryškiausiai mūsų jau minėtą pa
vojų —- nuslydimą ir kiek trafaretišką sentimentą -— labiau jo 
erotinės tematikos eilėse (Pavasario žaibai; Našlaitė; Audrų duk
ra), negu grynai egocentrinėje tematikoje. Kad Kozulis gali 
išvengti tokio perdėto jausmingumo ir erotinėse eilėse, liudija 
keli tikrai puikūs ir visiškai išlaikyti jo bendrojo pasaulėvaizdžio 
ribose kūriniai. Čia jisai vykusiai kontrastuoja savo nusivylimus 
ir liūdesį su lengvute — aukščiau tų reiškinių stovinčio, juos nu
galėjusio žmogaus — ironija, kuri į mus prakalba žmogiškai, 
įsmigdama pačion skaitytojo širdin:

Šviesios mergaitės truputį apviltas, 
aš kiūtinu tolyn kukliai, 
o pro mane tik plūsta minios pilkos 
ir gūdžiai praklapsi arkliai.
Praeina žmonės nuostabiai vienodi: 
tikrai — kaip vienas jie visi — 
tik tu viena grakščiai žengi per gruodą — 
tik tu vienintelė šviesi.
Sakyk, kur kiūtini, brangioji,

• gal aš įspėjau tavo mintį?
(Atleisk žodžius tuos nekuklius).
Duokš baltą ranką ir žygiuojam 
didžiuoju vieškeliu pramintu 
karalių, driskių ir arklių.

žiūri, tarsi jai įdomu būtų pamatyti, ką jos persekiotojai dabar 
darys.

Toks dalykas kleboną, kad ir kokio ramaus būdo jis buvo, 
pradėjo beveik iš kantrybės vesti. Gal būtų net visai tą varną 
palikęs ir grįžęs namo, bet buvo kažkaip negražu — pats 
klebonas vaikėsi vaikėsi varną ir nenušovė. Pagaliau ir Šu
kienės vištukus reikėjo gelbėti. >

—■ Aš čia pastovėsiu, o jūs, apėję iš toliau, pavykti tą raga
ną į mane, — paliepė savo pagalbininkams.

Bet varna nė nemanė į jo pusę skristi. Zakristijono grumstu 
pamėtėta, ji pasklido į šalį. Ten pamėtėta, ji perskrido atgal 
ant to paties stogo.

Jiems tą varną taip nusivarius net į vidurį miestelio, pradėjo 
rinktis šiaip vaikigaliai, žydukai ir net suaugę žmonės. Pra
džioj tik stebėję, ar Šukienei su klebono bernu ir zakrastijonu 
pavyks pavyti varną į klebono pusę, pagaliau ir jie neiš
tvėrė nęprisidėję. Pradėjo rėkaut, ploti delnais, mosuot kepurėm 
ir chalatų skvernais, o vaikigaliai net akmenimis laidyti. Ma
tyt, dėlto, kad tai buvo klebono medžioklė, prie jos prisidėjo 
net košer skerdikas, pats oriausias miestelio žydas, kuriam 
buvo patikėtas net sinagogos raktas ir kurio balsan tuojau už- 

, . siddrydavo kiekvienos žydelio parduotuvės durys, kai jis, 
šabui prasidėjus, eidamas per miestelį sušukdavo: — Mach 
cu dy khrom' — jis ne tik plasnojo plačiais savo skvernais, bet, 
būdamas neginčijamai savo bendruomenės galva ir gali sa
kyti pirmas po klebono visam miestely, tuojau perėmė ir visą 
šio žygio vadovybę, jo sukomanduota, minia pradėjo siausti 
varną iš visų pusių ir kelti tokį erzelį, jog liūtui galėjo baimės 
įvaryti. Bet varna, matyt, buvo tikra miestietė, prie panašaus 
erzelio bei triukšmo pripratusi, ir dabar to rėkavimo bei mosa
vimo rankomis nė trupučio nebuvo paveikta. Ji net nustojo 
kreipti į minią dėmesį greičiausiai manydama, jog tai vėl pre
kymečio diena, ir pradėjo krapštinėtis pasparnes. Tik kai kaž
koks vaikigalis tarkštelėjo ąkmeniu netoli jos į stogo čerpes, 
ji šoktelėjo į šalį, pakilo ir nuplasnojo į tolimesnio medžio vir
šūnę. Bet minia prasiveržė padaržėm, gatvikėm ir vėl pradėjo 
ją siausti bei akmenimis laidyti.

Varnai turėjo pagaliau įkyrėti. Tad pakilo ir iš karto per
skrido per miestelį net į antrą klebonijos pusę, kur nutapė į 
patį aukščiausią medį, tur būt, norėdama geriau matyti, kada 
jai vėl pavojus atsiras.

Visa minia dabar patraukė į šią pusę. Tik vos ji atgužėjo 
ligi miestelio aikštės ties klebonija, varna nutarė pakartoti tą

Karolė yra gimusi Liublino 
gubernijoje, tačiau jos tėvai yra 
veiveriečial Pradžios mokslą 
jai teko eiti Liubline, o gimna
ziją lankė Maskvoje, vėliau 
Marijampolėje ir Kaune. 1927 
m. ji gavo brandos atestatą. 
Vos baigusi gimnaziją ir tebū
dama tik 16 metų, Karolė Pažė
raitė gyvenimo buvo priversta 
ieškoti savarankiško darbo, 
kad užsidirbus sau ir pagel
bėjus, tėvams. Ji pradėjo dirbti 
pradžios mokykloje, kaip moky
toja. Vėliau tarnavo valdinėse 
įstaigose ir Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo lietuvių 
ir prancūzų literatūrą.

Pirmieji rašytojos eilėraščiai 
• ir novelės pasirodė 1925 m. stu

dentų spaudoje. Pradžioje ji pa
sirašinėdavo pseudonimu Eže
rų Karalaitė. 1929 m. jau išėjo 
į viešumą tikrąja pavarde ir 
atkreipė skaitytojų dėmesį iš
spausdinta "Naujojoj Romuvoj" 
novele "Degančios žvakės". Jos 
ilgesnę apysaką "Nusidėjėlė" 
1936 m. išleido "Sakalas". Be 
to, ji reiškėsi perijodinėje spau
doje.

1944 m. žiaurus likimas ir ją 
atbloškė į tremtį — Vokietijon. 
Pabėgėlės kukliame lagaminė
lyje buvo -rankraštyje psicho
loginis romanas "Liktūnas". 
Tas žodis — dzūkiškoj tarmėj 
— reiškia keltą per upę. Trem
tyje "Liktūną" ji dar pataisė, 
papildė, peržiūrėjo ir atidavė 
Sūduvos leidyklai spausdinti. 
1948 m,, rašytojai persikėlus 
gyventi jau po Brazilijos karš

gražus indėlis į lietuvių Itieratū- 
ją, papildė lietuvių tremtinių 
knygų lentynas. Recenzentai 
apie išleistąjį romaną atsiliepė 
gana gražiai. Paliko rašytoja 
dar nespausdintų darbų'ir Lie
tuvoje, kurie, žinoma, ten žu
vo. O gaila jų! Jos kūriniai pil
ni grožio, puikaus įžvalgumo į 
lietuviškosios gamtos aplinku
mą Stilius — lengvas, kalba žo
dinga ir paįvairinta vykusiomis 
tarmybėmis.

Dabartiniu metu rašytoja gy
vena Brazilijoje, kur ją nusikvie- 
tė iš seniau gyvenąs Sao Pau- 
lyje jos brolis su šeima. Gy
vendama ten, šalia kasdieninio 
darbo, neužmiršta Karolė ir 
plunksnos paimti į rankas. Ji ir 
toliau rašo, kuria. Rašo antrąją 
dalį savo romano, kurią pava
dinusi "Svetimi Vėjai".

Naujojo romano fragmentas 
jau buvo patalpintas "Tėviškės 
Žiburių" atkarpoje.

Norėdamas ryškiau pavaiz
duoti tas nuotaikas, kuriomis 
šiuo metu gyvena rašytoja Ka
rolė Pažėraitė, nuklydusi toli 
nuo Tėvynės, ryžtuosi pacituo
ti jos laiško pastrcdpėlę, kuris 
buvo gautas pereitą rudenį.

"Kasdieninė rutina traukia 
mane, manau, ir mus visus, 
prie žemės... Gyvename, dir
bame ir ilgimės. Ach, tag ilge
sys ...

"Jau buvau bemananti, kad 
mano siela apaugo kerpėmis, 
kad kūrybinė sielos dalis be
baigia užgesti. Tačiau, pasitai 
kiusi mano gyvenime prošvais
tė, mane nuramino. Gavau dvi 
savaites atostogų, kurias pra-

leidau lietuvio milijonieriaus K. 
Naruševičiaus ūkyje. Nepapras
tai graži vietovė. Tą ūkį iš visų 
pusių supa kalnai, apaugę eu
kaliptų medžiais. Iš kalnų be
siveržiąs šaltinis — sumanių 
šeimininkų pažabotas. Čia pat 
užtvanka, čia baseinas pasi
maudyti. Ir elektros stotelė sta
toma. Užtvankoje naktimis sa
votiškais balsais kurkia valgo
mosios varlės, atsiranda vie
na kita ir vandens gyvatė ...

"Aplink namus auga įvairūs 
pietų vaismedžiai ir kriaušės. 
Prieš porą savaičių buvo pats 
kriaušių žydėjimas. Žydėjo taip 
pat ir persikai. O rožių gražu
mas! Verandoje vazonuose ža
liuoja paparčiai. Kai kurie iš 
jų nenori prisitaikinti prie Bra
zilijos "papročių". Jie, kaip ir 
Lietuvoje rudens metu, džiūsta, 
ruduoja. Yra iš jų tokių, kurie 
asimiliavosi, aklimatizavosi ir 

|vis naujus daigus leidžia. Jie, 
matyt, užmiršo, kad šiuo metu 
jų tėvynėje ruduo...

"Patys šeimininkai gyvena 
mieste ir tą savo rojų aplanko 
tik pabaigoj savaitės. Tad aš * 
beveik visą laiką buvau viena. 
Ir kaip buvo gera!

"Sustiprėjau, atsigavau, pa
gyvenau idėjų pasaulyje. Ra
šiau toliau savo romaną. Pa
vakariais laisčiau gėles ir klau
siausi paukščių kalbos. Tačiau 
jų balsai ne tokie, kaip Lietu
vos paukštelių. Kažkokie ašt
rūs, rėžiantieji. Tik vienas

jęs mūsų lakštingalą, stengėsi 
ją pamėgdžioti. Tačiau, toli gra-

tas, 34 pusi.)
Netikslu tokį gyvą ir sąmoningą autoriaus kontrastavimą pa

vadinti prozainiais suklupimais (kaip tai neseniai vienas recen
zentas aptardamas Kozulio knygą, yra padaręs). Tai kaip tiktai 
yra Kozulio didžioji stiprybė, bet ne yda. Nes prozaiškumas poe
tiniam kūriny yra tiktai tuomet silpnybė, kai jisai kyla iš poeto 
nesugebėjimo tinkamai apvaldyti savo poetinę medžiagą. Kitaip 
tariant, kai poetui trūksta lyrinio talento. O talento Kozuliui 
tikrai gana. Jis rašo lengvai ir sklandžiai. Ir jeigu pavojaus esa
ma, tai kaip tiktai priešingam poliuje, būtent, kad šita Dievo do
vana nebūtų perdaug lengvai pasinaudojama: kad poetas nepa-

patį manievrą ir pakilo skristi atgal. Bet dabar ji ir padarė bran
giai jai atsiėjusią klaidą — pataikė skristi tiesiog viršum klebo
no galvos. O pamatęs ties savo galva nelemtą varną, klebonas 
daugiau nebelaukė, bet pakėlė, kiek rankos išneša, aukštyn 
šautuvą, užsimerkė ir paspaudė gaiduką

Pasigirdo dabar toks šūvis, kad pats šaulys susigūžė, o 
kai jis pramerkė akis, visi medžioklės dalyviai buvo taip pat 
susigūžę, įtraukę į pečius galvas ir abiem rankom užsiėmę ausis. 
Vienas kurčias kaip puodas senis Gervinis, kuris taip pat buvo 
išėjęs iš savo trobelės pažiūrėti, ko čia ta minia bėgioja, stovėjo 
kaip įkastas ir išsižiojęs, kad net pypkė iš dantų buvo iškritusi, 
stebėjosi, kas čia atsitiko.

Klebonas šūvio buvo apkurtintas ne mažiau už Gervinį ir 
dėl biauraus zvembimo ausyse pradžioje negalėjo susigaudyti, 
kas atsitiko, kol jo akis krito į šautuvą

Tiesą sakant, šautuvo jau nebebuvo. Klebonas rankoje 
laikė tik medinio jo apsodo likučius, o vamzdžiai karta su šūviu' 
buvo išlėkę į padanges. Nedaug apie šautuvus nusimanančiam 
klebonui nebuvo atėję į galvą, kad per tiek laiko tie vamz
džiai turi būti prirūdiję.

Kol klebonas nustebęs žiūrėjo į šautuvo liekanas, pakėlė 
galvas ir nepaprasto šūvio pritrenkta minia. Bet visi dar buvo 
taip priblokšti, kad tik dairėsi apdilusiomis akimis vienas į 
kitą, nesusigaudydami, ką sakyti. Vienas košer skerdikas, gręž
damas piršta zvembiančią ausį, palingavo galva ir tarė:

— Ui, tai buvo pufl ...
o Niekas net nesidomėjo, kur ta biaurybė varna dingo, ir ji 
būtų likusi gulėti ten, kur nukrito, jei senis Gervinis, rodyda
mas lazda, nebūtų taręs:

— O varna nukrito ten.
Zakristijonas ir keletas jau spėjusių atitokti vaikigalių šoko 

į tą pusę ir tuojau surado varną jau nebegyvą Šliomo darže. 
Klebonas buvo pašėlusiai taikliai iššovęs.

— Tai, tėveli, gražiai tas šūvis galėjo jums galvą nunešti... 
Jei būtų tik siekęs, tai nė su žvake jos niekas nebūtų galėjęs 
surasti...

Klebonas pasižiūrėjo į berną, į šautuvo liekanas ir tik dabar 
pilnai suvokė, koks pavojus buvo pro jo galvą praūžęs. Jis tik 
nubraukė nuo kaktos staiga iššokusį saitą prakaitą, atgalia 
ranka numetė į patvorį šautuvo apsodą ir, nė žodžio netaręs, 
pasuko į kleboniją. Tik galelį paėjęs jis dar atsigrįžo, pažiūrėjo

— Bet vištukų vis tiek ji jau nebenešios!

sitęnkintų savo greitai ir spontaniškai gimusiu kūriniu, bet nuo
latos jam ieškotų dar gilesnės išraiškos. "Taip, pav., eilėraštis 
"Amžinas klausimas" yra aiškiai lūžęs pusiau, nes pirmoji jo 
puikicri užmesta dalis paskęsta antrosios pusės persaldintuose 
vaizduose.

Tačiau tokių nepasisekimų Prano Kozulio knygoje nedaug. 
Jo asmeniškoji giesmė yra žmogiškai paprasta ir gyvenimo 
kumščių trankytos širdies šiluma persunkta; ji mus pasitinka 
kaip seniai nematyto draugo žodžiai vėlų vakarą prie židinio 
ugnies, kai audros aprimusios. Poetas nepozuoja tuščios didy
bės, Jis nesiveržia būti nei pranašu, nei šaukliu, nei pamoksli
ninku: jo poetinis žodis gimęs iš dažnų gyvenimo menkystės 
patyrimų, iš skaudžių nusivylimo valandų, kai visos svajonių 
žvaigždės vienu kartu sukrinta į vieškelio purvą:

Tai netiesa, kad mūšį pralaimėjau: 
jokia galybė dar nepavergė manęs — 
tik užmušti balandžiai mėlynieji, , 
kurie skrajojo mano žemėj, lyg sapne.

(Pralaimėjimas, 55 pusi.)
... Virš galvos virpa skliautas mėlynas, 
prieš akis sujaukta amžinybė, 
j žmogus vieną kartą težydi, 
bebraidydamas gilų purvyną.
Pilka žemė, ir dienos, ir žmonės 
susilieja į purviną balą...
Bet visvien — kartą baigsim kelionę 
aplink šitą prakeiktą trobelę.

(Užkeiktam rate, 51 pusi.)
Ir brangus ir mielas mums tasai atviras, niekuo nedangstomas 

širdies žodis. Šiandien mums jo taip reikia, nes jisai skamba 
grynas ir teisingas tarp neskoningos poezijos tvano iš lėto 
užliejančios tuščio ir brangaus popierio lakštus.

Galutinam Kozulio poezijos aptarimui norėtume dar pridėti 
vieną svarbią baigminę pastabą: taip pat ir Kozulio subtilūs ir 
prasmingi šyptelėjimai gali jį nuvesti į akligatvį, jei jie pasi
tenkintų — labai lengvai galinčiu pasipiršti — išoriniu efektu. 
Kontrastas yra dėkinga stilistinė priemonė, bet perforsuotas gali 
nublokšti lyriką į vienadienį blykstelėjimą. Mes matome, kad 
Kozulis tai jaučia ir sėkmingai šunkelių išvengia. Kozulis mūsų 
neateina tiktai prajuokinti, bet šiypsodamasis nuveda mus į 
žmogaus širdį. Tai jo kelias ir mes linkime jam jo nepalikti. Nei 
intelektualumo stokoja jisai, nei prasmingos gelmės, — jis turi 
tiktai savo poetinio žodžio neatsisakyti.

Apie formalinę Kozulio kūrinių pusę galima ‘ pasakyti, kad 
jinai yra visai organiška jo eilėraščių paprastai ir tiesioginiai 
išsakomai tematikai.

Prasmngas Kozulio baigminis eilėraštis mums gražiai atsklei
džia dar kartą jo bendrąją laikyseną: jis paskutinį kartą tarsi 
numoja ranka į savo eiles, bet mes šitam moste įžvelgiame 
charakteringą mūsų žemės žmogų, kuriam ir dėl savo širdingų 
ir dėl graudžių iš pat gelmių pasakytų žodžių pasidaro nejauku, 
ir jis tada, tarytumei, nereikšmingai perbraukęs ranka akis, ima 
kimštis užgęsusią pypkę, nukreipdamas kalbą apie pradėjusį 
temti vakarą. ,

(Pranas Kozulis, DULKES EŽERE, Toronto, 1950. IV. 1., 62 pusi., 
kaina: $ 0.75).

Henrikas Nagys.

Tad, štai, patiekiau nūdienį 
rašytojos nuotaikų fragmentėlį.

Gražios 25-rių metų kūrybinio 
darbo sukakties proga, kaip 
savo bendradarbę, džiugu yra

"Tėviškės Žiburių" redakcijai. 
Tenepailsta Jūsų kūrybinės jė
gos dar ilgus ilgus metus ir te
lydi sėkmė Jūsų darbus ir žings
nius. P. A.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA

P. Victor Gidžiūnas O.F.M., 
S. Th. D« De fratribus minori- 
bus in Lituania usque ad defi- 
nitivam introductionem obšer- 
vantiae (1245-1517), Pars I, Ro- 
mae 1950, 96 psl.

Antanas Maceina, Didysis in
kvizitorius, antroji papildyta 
laida, kaip I t. serijos Cor In- 
ąuietum — studijos Dievo ir 
žmogaus santykiams nušviesti, 
išleista kun. Pr. M. Juro lėšo
mis, 1950 -— Šventieji Metai, iš
leido "Venta", spaudė Deu- 
tscher Heimat - Verlag, Biele
feld, 222 psl. Kaina $2.20.

A. Vytenis. The Red Star — 
Raudonoji žvaigždė, 52 authen- 
tical photographs, 1950. Tai pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu Lietuvoje atliktų žiaurybių 
52 nuotraukos su angliškais ir 
lietuviškais paaiškinančiais 
tekstais. Ant viršelio medūzos 
formos penkiakampė žvaigždė 
savo čiaupais toli įsmigusi į 
Europos žemėlapį, nuraudonin- 
dama jį iki linijos Luebeck — 
Triest Greta jau ne kartą maty
tų Rainių, Panevėžio, Budavo
nės aukų šiurpą keliančių nuo
traukų, yra ir dar nematytų ar
ba retai tespausdlntų, be to, 
daugumos jų yra nuotraukos iš 
normalaus gyvenimo laikų. 
Taip albumėlyje yra iš tikrųjų 
78 kankinių nuotraukos, pada
rytos laisvės laikais ir 39 lavo
nų bei kt. baisybių nuotraukos: 
Leidėjas suskaito 52fotografijas 
dėl to, kad Rainių miškelio kan
kinių fotografijos grupėmis su- - 
dėtos į vinjetes, kurių kiekvieną 
leidėjas laiko tik vienetu, nors 
ten ištiktųjų yra net po 24-19-14
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Iš p
Naujienos karo laivyne

Pirmasis admiraliteto lordas, 
lordas 'HaB, senajte !pranešė, 
kad laivynas daro tyrimus su 
naujoviškais laivų varikliais. 
Kas tai per naujovės, jis visdėl- 
to atsisakė pasakyti, nes galį 
kilti pavojų, kad juos sužinotų 
Rusija. Be to, lordas Hali pa
reiškė, kad laivynas yra užsa
kęs pagaminti naujoviškų ka
ro laivą kovai su povandeni
niais laivais ir jau daręs-bandy- 
mus su specialiomis torpedo
mis, kurios povandeniniame 
kare sukelsiančios revoliuciją.

Tai buvo pasakyta atremiant 
kcrikurių lordų būkštavimus, 
kad laivynas negalėsiąs ap
saugoti Britanijai gyvybingų 
laivybos linijų nuo povandeni
nių laivų puolimų.

Atsisakė tarnauti 
raudoniesiems

Frankfurt, gegužės 6 d. (UP). 
Sesi Lenkijos konsulato tarnau
tojai Frankfurte pasitraukė iš. 
savo vietų ir paprašė Vakarų 
Vokietijos valdžios suteikti jiem 
azylio teisę. Prie jų prisijungė ir 
dar du šoferiai. Pasitraukusieji 
prisistatė į vokiečių policijos 
nuovadą, kur paaiškėjo ir jų 
pavardės: Felix Krankowski, 42 

. m. amžiaus, Joseph Sczepa- 
nowski, 42 m., Joseph Nowecki, 
50 m., Antonia Ficyk, 40 m., 
Stanislaw Cyran, 28 m., Marian 
Mitkiewicz, 27 m., jo žmona 
Apolonija 23 m., ir sūnus Ed
mond.

Lenkų konsulas, spaudos at
stovų užklaustas, pradžioje .tei
gė, jog nieko nežinąs apie pa
sitraukusius tarnautojus, bet 
vėliau patvirtino, jog "girdėjęs, 
kad kažkas pasitraukė iš dar-

• J • _

Kinai išeina iš JTO komisijų

Kai gegužės 9 d. nacionali
nės Kinijos atstovas pasitrau
kė iš Pasaulinės Sveikatos Or
ganizacijos, spauda padarė iš
vadą, kad per kiek laiko N. Ki
nija pasitrauks ir iš visų JTO 
organų. Ir ją išstums ne Krem
lius, bet trūkumas lėšų. Daly
vaujant JTO organuose tenka 
ir tam tikrus įnašus mokėti, o 
Čiang-Kai-Šekas jau nebeišsi- 
gali. Ir Pasaulinės Sveikatos 
Organizacijai Kinija buvo pra-

“Bambukinė uždi
UP Biuro Šanchajuje vedėjas 

Gearhart, tik ką išvykęs iš Ki
nijos, atvykęs į Manilą pradė
jo skelbti seriją savo laiškų 
apie padėtį dabartinėje Kinijoje.

Pirmajame pranešime jis nu
pasakoja, kaip reiškiasi rusų 
karinė pagalba komunisti-- 
niams kinams. Aiškiausiai esą 
matoma aviacijos pagalba. 
Kaip prieš keletą mėnesių na
cionalistų aviacija laisvai siau
tėjo virš Šanchajaus ir kt. cent
rų, taip dabar ji jau negalinti 
pasirodyti, nes Šanchajaus pa
danges raižą sovietiški lėktu
vai. Daugiausia krentą į akis 

- raketiniai, kurie kelia savotiš
ką triukšmą. Jo spėjimu tokių 
lėktuvų rusai į Šanchajų pri- 
siuntę apie 25, išviso lėktuvų 
prisiuntę apie 200-300, daugiau
sia Japonų Zes lėktuvų tipo. Pas
kutinis nacionalistų aviacijos 
puolimas Šanchajaus įvykęs 
kovo mėnesį, kada buvę nu
mesta 50 bombų.

. Kartu įsu lėktuvais atvykę 
daug rusų "patarėjų" bei in
struktorių. Jų skaičius esąs ne
žinomas, nes jie niekur nesi- 
rodą, bet būsią tarp 500 ir 3000. 
Iš viso- Kinijoje rusų "patarėjų" 
būsią apie 25.000. Jie nuo per
eito rudens pradėję plaukti ne
didelėmis grupėmis į visus 
miestus. Bet jie esą neunifor-

siskolinusi — nesumokėjusi įna
šo maždaug po Imli, už 3 m. Be 
to, Kinija dar tebėra skolinga 
1,3 mil. savo įnašo IRO ir apie 
4 miL dolerių UNESCO.

Vakarinė Vokietija — 
"mūsų šeimos narys"

Gegužės 10 d. JAV užs. reik, 
sekretorius Dean Acheson per 
"Trijų konferencijos" priėmimą 
pasakė kalbą, kurioje nuošir
džiais žodžiais atsiliepė ir pa
sveikino Vakarų Vokietiją, pa
vadindamas ją "savo šeimos 
nariu".

Vyriausybės ir Bažnyčios 
sutartis Lenkijoje

Kaip pranešama iš Stockhol- 
mo, Lenkų vyriausybės pa
skelbta sutartis su vyskupais 
ištikrųjų esanti apgavystė. Dėl 
to tai ir Vatikanas dėl jos tyli.

Kaip tik išvykęs iš krašto Kro
kuvos arkivyskupas kardinolas 
Sapiega, balandžio 13, vyriau
sybė ’ pasikvietusi grupę vys- 
kupkų ir pateikusi jiems susita
rimo projektą. Vyskupai papra
šę laiko projektui apsvarstyti 
ir pažadėję atsakymą duoti po 
savo bendros konferencijos. 
Sekančią dieną betgi pasiro
dęs vyriausybės pranešimas, 
kad susitarimas įvykęs, nors iš’ 
vyskupų jokio atsakymo nebu
vę. Dėlto tai ir Vatikane šis 
"susitarimas" vadinamas "mo
dus morendi" (mirties kelias), 
bet ne "modus vivendi" (gyve
nimo kelias). Lenkijoje Bažny
čios persekiojimai bei priespau
da nei kiek nesumažėjusi. Pa
sikeitimų neįvyko jokių.

Varšuvoje ir dabar tebevei
kia įsakymas visoms įstaigoms 
sekmadieniais dirbti nuo 8.30 
iki 2 vai. pp., kad tarnautojai 
negalėtų dalyvauti mišiose.

Chelme ir Lwive įkurtos se
minarijos partijos nariams ku
nigais paruošti.

— MASKA. — Sovietų vy
riausybė jau ruošiasi paskelbti 
penktą petilietką, kurios užda
vinys būsiąs parūpinimas stam
biajai pramonei žaliavų, kaip 
anglies, geležies, naftos ir tt.

— FRANKFURTAS. — JAV 
okupacinė kariuomenė Vokieti
joje nesenai gavo įsakymą pa
ruošti planą okupacijos sekan
tiems 5 metams.

mga” Šanchajuje
muoti ir nepastebimi. Pats Ge
arhart per visą savo buvimo 
laiką nematęs nei vieno unifor
muoto ruso. Tik jo bičiuliui te
kę matyti ginkluotus rusų sar-_ 
gus prie upės, kažką kraunant 
į laivą iš sunkvežimio.

Šių metų pradžioje Šancha
jaus vakarinės dalies turtuolių 
rajono gyventojam buvę įsaky
ta išsikraustyti iš savo namų. 
Juose apsigyvenę rusai ir nuo 
to meto ten niekas neįleidžia
mas pastatytos sargybos. Sar
gyba stovinti prie įėjimo į rajo
ną, kuris buvęs aptvertas aukš
ta ir nepermatoma bambuko 
tvora. Už tos tvoros iš kinų galį 
patekti tik tie, kurie ten gauną 
darbą įvairių patarnautojų — 
valytojų, virtuvių darbininkų ii 
tt. Algas tokiems tarnautojams 
moką kinai. Moką labai aukš
tas algas. Vienas jam žino
mas kinas gavęs, algą už visus 
metus pirmyn, bet turėjęs sutik
ti su sąlyga, kad per tą laiką 
negalės iš už bambukų tvoros 
išeiti, negalės pasimatyti net su 
savo žmona.

Vis tai esą kariniai ekspertai, 
kurie rūpinasi kariškais reika
lais, o komunistinės akcijos rei
kalui esą kiti žmonės, kurie vei
kią visose sferose, ypač uni
versitetuose ir mokyklose. Visa 
bėda esanti, kad jie nemoką ki
nų kalbos.

pasai
Diplomatų paskyrimai

R. G. Riddel edmontonietis ir 
Pearson paskirti Kanados dele
gatais į JTOrganizaciją. Jie pa
keis ten buvusį gen. A. G. L. 
Me Naughton. Kanada šiais 
metais dar esanti nusistačiusi 
įkiurti dvi naujas savo diplo
matines atstovybes. Buvęs Ka
nados atstovas Kinijoje T. C. 
Devis grįžo jau prieš keletą 
mėnesių ir pereitą savaitę pa
skirtas atstovu prie Vakarų Vo
kietijos vyriausybės Bonnoje. 
Tai rodo, kad Kanada greit ne
siruošia pripažinti komunistinės 
Kinijos. Oficialios sferos pareiš
kia, kad tai laiko klausimas.

— LONDONAS. — Pastaruo
ju metu Lenkijos konsulatai D. 
Britanijoje nebeduoda vizų len
kams emigrantams, norintiems 
grįžti į Lenkiją. Esą, Lenkijai 
žmonių užtenką, o veikėjų ir čia 
reikią. Matyt, Lenkijos komunis
tai supranta, kad iš vakarą 
grįžęs darbininkas jų sukurtąjį 
rojų perpras iš pirmos dienos ir 
bus . antikomunistinių bacilų 
skleidėjas.

— BERLYNAS. — Sovietų 
Sąjungai paskelbus, kad vokie
čių karo belaisvių grąžinimo 
planas baigtas, Vokietijoje kilo 
baisi audra, nes dar apie IVž 
mil. belaisvių turi būti Rusijos 
plotuose. Matyt, norima juos 
palikti kaip darbo jėgą.

— TEL AVIVAS. — Izraelio 
nepriklausomybę paskelbus, 
1948 m. likviduota teroristinė 
žydų Irgun organizacija bū
sianti vėl atgaivinta ir kovo
sianti prieš Paleestinos dalies 
prijungimą prie Jordano ir prieš 
Britų kariuomenę, jei tik ji įsi
kištų.

Nuertingenas — kurortas

Buv. tremtiniams, gyvenu
siems JAV ir Prancūzų zonose 
gerai girdėtas, o daugeliui ir 
pažįstamas Nuertingen mieste 
lis, nes ten buvusi nemaža lie
tuvių stovykla, vėliau perkelta* 
į Schwaeb. Gmuend.

Dabar Vokietijoje nemažai 
kalbama apie didelę šio mies
telio ateitį ryšy su galimybė
mis įkurti ten kurortą. Pasiro
do, kad dar 1931 m. vietos 
alaus bravoro savinink. Schoell, 
gręždamas artezinį šulinį 80 mt. 
gylyje aptiko mineralinio van
dens srovę, duodančią 1 Itr per 
sekundę. 1948 m. pradėta tuo 
vandeniu domėtis ir atrasta, 
kad jis labai panašus į Karls- 
bado ir Marienbado (Kralove 
Vary ir Marijanske Lazne če 
kiškai) vandenį, ir dar geresnis, 
nes jame mažiau chlor-jonų.

Kurorto įsteigimu rūpinasi 
Wuerttemberg - Baden vyriau
sybė. Visa bėda, kad nėra ka
pitalo. O kurortą suorganizuoti 
dabar puikiausia proga, nes į 
Karlsbadą arba į Marienbadą 
dabar iš vakarų beveik niekas 
nevyks, tad vienintelis konku
rentas, turįs panašų vandenį, 
tėra Šveicarų Tarasp. Vokie
čiai, atrodo, nori pritraukti sve
timo kapitalo.

Ispanija neįsileidžia anglų 
mokslininkų

Ispanijos vyriausybė nedavė 
leidimo anglų mokslininkams 
vykti į Šiaurinę Afriką stebėti 
pilno saulės užtemimo.

Ispanijos vyriausybė taip pa
sielgė norėdama atsimokėti An
glijai už jos poziciją JTO prieš 
Ispaniją. Anglijos mokslo sfe
rose pareiškiama, kad net Sov. 
Sąjunga tokiems tikslams lei
džia įvažiuoti mokslininkams. 
Oficialios Anglijos įstaigos dar 
nėra padarę tuo reikalu pareiš
kimo, bet atrodo, kad jos mė
gins su Franco kalbėtis.

Lilio
Panaikins vizas

Prancūzijos susisiekimo mi 
nisteris pranešė, kad kanadie
čiai turistai į Prancūziją, Alžirą 
ir Tunisą galės įvažiuoti be vi
zų. Prancūzijos piliečiai taip 
pat galės be vizų įvažiuoti į Ka
nadą. Susitarimas galioja 1 m.

Pergamentas iš Izayjo laikų

Londone, laike spaudos kon
ferencijos, Izraelio pasiuntiny
bėje, buvo parodytas spaudos 
atstovams dokumentinis perga
mentas, kuris, pagal mokslinin
kų apskaičiavimus, esąs 2.200 
metų senumo ir priklausąs pra
našui Izayjui. Šis istorinis, doku
mentas bus’išstatytas Britų mu
ziejuje.

Dokumento atsiradimo istori
ja esanti tokia. 1947 m. jis bu
vo nupirktas iš tūlo arabo, ku
ris jį surado pripuolamai vie
noje paslaptingoje grotoje, įdė
tą į degto molio ąsotį. Rankraš
tį arabas buvo pardavęs grai
kų pravoslavų metropolitui Je
ruzalėje, iš kurio jį atpirko Iz
raelio vyriausybė. •

Kaip žinia, bolševikinės Len
kijos dabartinis prezidentas yra 
Maskvos auklėtinis tūlas Bierut, 
kurio tikrų ryšių su Lenkija nė 
patys lenkai negali atrinkti. 
Bet tuo metu, kai Vakarų sąjun
gininkai pripažino Lenkijos 
"liaudies" vyriausybę, Londo
ne veikė, ligtol sąjungininkų 
globota, egzilinė vyriausybė su 
prezidentu Raczkiewicziu, kuri 
ano sąjungininkų akto nepripa
žino ir liko ir tohau neoficialiai 
veikti, laukdamJp momento, ka
da pasikeis pddėtis ir ji vėl 
galės grįžti į viešumą.

Visa lenkų išeivija, išskyrus 
komunistus, egzilinės Lenkijos 
valdžios reikalą pripažįsta, visi 
laiko būtinu dalyku turėti kolų 
nors aukščiausi organą užsie
ny, tačiau dėl londoniškės vy 
riausybės reiškiama įvairių re
zervų ir ją ne visi pripažįsta, 
net bandoma kurti naujas ins
titucijas, o nuosaikesnieji ban
do kurti gretimą organą — T. 
Tarybą, -— kuri, veikdama ša 
lia vyriausybės, apjungtų vi
sų srovių .visuomenę ir, turė
dama didžiausį autoritetą len
kiškoje visuomenėje, bendra
darbiaudama su vyriausybe 
(gal kiek performuota), galėtų 
ją išlaikyti, nes eventualioje 
naujoje situacijoje gali būti 
naudinga turėti organą — vy 
riausybę — galintį kalbėti su
verenaus krašto vardu, atseit 
tuo būdu norima išsaugoti vals
tybės organų tęstinumą. Proble
mą betgi išspręsti labai ap
sunkina įtempti politinių parti 
jų santykiai ir faktas, kad da
bartinės vyriausybės šaknys 
remiasi diktatoriškos pilsudski- 
nės Lenkijos palikimu, jos kon
stitucija, kurios nenori pripa
žinti socialistai ir visi ano meto 
skriaudžiamieji. Kaip lenkai iš 
tos klampynės išbris ir ar išbris 
sunku pasakyti, tačiau daugu
mos nusistatymas neatsižadė
ti valstybinio kontinuiteto (tęs
tinumo), t.y. tezės, kad Lenki
jos suvereninė valdžia tebevei
kia užsieny, yra laidas, kad ši 
vyriausybė išsilaikys.

Juridiškai vyriausybės klau
simas yra paprastesnis. Daug 
keblesnis prezidento klausimas. 
Ir prezidento Zaleskio daug kas 
nenori pripažinti, tačiau konsti
tuciškai jį pakeisti esamose są
lygose yra visiškai neįmanoma. 
Tad noromis nenoromis, beabe- 
jo, visiems teks su Zaleskių su
sitaikinti, nes be prezidento ne
galima sudaryti vyriausybės.

Estijoje teroras

Į Stockholmą ateina žinios, 
kad sovietai Estijoje vykdo va
lymus menininkų — muzikų ir 
dainininkų tarpe. Esą kovojama 
su "nacionalistiškais ir buržu
aziniais" elementais.

Estijoje valymus pravedė Bė
ruos patikėtinis Moskalenko, 
paskirtas teisingumo ministeriu. 
Iš žymesnių aukų yra žinomi: 
aukščiausios tarybos pirminin
kas ("prezidentas") Eduard 
Peall, Estijos "užsienių reikalų 
ministeris" Hans Kruus, kolcho
zų organizatorius Kumm (šie 
abu pastarieji iki bolševikų oku
pacijos buvo kairieji socialis
tai), sveikatos ministeris Dr. 
Hiion, kultūros ministeris rašy
tojas Johannes Semper ir kt. 
Kad jie būtų kokį nusikaltimą 
padarę, niekas neskelbė. Tai 
maurai, kurie savo misiją at
liko ir turi užleisti vietą dar 
ištikimesniems ir įbauginti dar 
nepaliestuosius.

— BRIUSELIS. — Belgų par
tijos galutino sprendimo kara: 
liaus reikalu nepriėjo, tad nu
tarta paskelbti naujus rinkimus, 
birželio 4 dieną. Birželio 20 d. 
susirinkęs naujas parlamentas, 
manoma, galės padaryti galuti
ną sprendimą.

O ištikrųjų yra įdomi ir Len
kijos egzilinio prezidente is
torija.

Dabartinis prezidentas Au 
gustas Zaleskis, kadaise buvęs 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nisteris, lietuviams pažįstamas 
iš bylų su lenkais Tautų Sąjun
goje, yra jau tretysis egzilinis 
prezidentas. Karas prasidėjo 
prezidentaujant Moscickiui, ku
ris dar 1939 metų rugsėjo ga
le, remdamasis pilsudskinės 
konstitucijos duodamąja teise, 
savo įpėdiniu paskyrė Raczkie
wicziu, lietuviams taip pat gerai 
pažįstamą, nes buvusį Vilniaus 
vaivadą. Moscickiui mirus, šis 
ir prezidentavo iki pat savo mir
ties 1947 m. Tada jo teisėtu 
mo klausimo niekas nekėlė, nes 
vyriausybė buvo pripažįstama 
tarptautiniame forume ir nuo 
emigrantinės visuomenės ne
priklausė. Tik Raczkiewicziaus 
įpėdinio Zaleskio teisėtumo 
klausimas yra užkvestijonuoja- 
mas ryšy su vyriausybės pri
pažinimu bei visų srovių daly
vavimo joje klausimu.

Susirgęs sunkiai, prezidentas 
Raczkiewiczius specialiu doku
mentu, įteiktu anuometiniam 
premjerui Arciszewskiui, savo 
įpėdiniu paskyrė A. Zaleskį. Ta
čiau lenkai socialistai tuo bu
vo nepatenkinti ir kėlė mintį, 
kad prezidento funkcijos pri
klausą jų partijos nariui Arci
szewskiui, Raczkiewicziaus mir
ties momentu buvusiam prem
jeru ir nužymėtam prezidento 
įpėdiniu. Tačiau Arciszewskio 
paskyrimas prezidento įpėdi
niu, padarytas norint pritraukti 
socialistus (PPS), kaip atsvarą 
prieš perdaug įsigalinčią Miko- 
laiczyko vadovaujamą liaudi
ninkų partiją (PSD, padarytas 
premjeru esant Mikolajczykui, 
bet be jo parašo Gis tada buvo 
iš Londono išvykęs), tad netvar
koj formališkai, nes konstituci
ja tokiems aktams reikalauja 
greta prezidento ir premjero pa
rašo. Mikolcdczykas to akto nie
kad nepasirašė, o jo įpėdinis 
premjero poste Arciszewskis ne
galėjo pasirašyti, nes konstitu
cija sako, kad aktai negali bū
ti kontrasignuojami (pasirašo
mi) to asmens, kurio naudai jie 
duodanti, kuris yra suinteresuo
tas. Taip stovint atviram Arci
szewskio įpėdinystės teisių 
klausimui, prezidentas Raczkie- 
wicz prieš mirtį pasirašė kitą 
dokumentą, kuriuo savo įpėdi
niu paskyrė Zaleskį. Kadangi

SPORTO
Sėkminga pradžia

Gegužės 4 d. liet futbolinin
kai sulošė pirmąsias Toronto 
apygardos pirmenybių rungty
nes su Hungaria klubu. Rung
tynes užtikrintai laimėjo "Vy
ties" vienuolikė 3:1 (1:1) pasek
me. Dėtuvių pusei įvarčius pel
nė A Butą, A. Beresnevičius 
ir B. Astrauskas.

Gerb. sporto žinių sekėjus tek
tų gal kiek plačiau supažindin
ti su sunkumais ir kliūtimis, kad 
ateityje susidarytumėte tikrą 
vaizdą apie lietuvių vienetą ir 
vykstantį turnyrą. Pirmiausia 
žaidimo laikas labai nepalan
kus mūsų vyrams, nes daugu
ma rungtynių teks žaisti darbo 
dienomis vakarais. Daliai žai
dėjų susidaro trukdymai iš dar
boviečių. Beveik visi žaidėjai 
dirbą sunkų fizinį darbą, tuojau 
iš darbovietės turi skubėti į 
aikštę, laiko atsikvėpti beveik 
nėra, nes rungtynių aikštės ran
dasi priemiesčiuose, o važia
vimas tramvajumi gan ilgai 
trunka.

Kad ir šias rungtynes mūsų 
vyrai pradėjo gana nedrąsiai, 
trūko. Tik pirmas priešo įvartis 
nes poros stipresnių žaidėjų 
lyg ir prižadino mūsiškius iš

os prezia
šis klausimas lenkų sferose daž
nai diskutuojamas ir kenkia pre
zidento Zaleskio autoritetui, tai 
pastaruoju metu lenkų spaudo
je paskelbtas dokumentas, pa
aiškinantis, kaip visa tai vyko.

Tai yra protokolas paskutinio 
pasikalbėpimo su jau beveik 
merdinčiu prezidentu keturių 
atsakingų to meto Lenkijos vy
riausybės asmenų, jų visų ir 
pasirašytas. Tai buvo Lenkų ar
mijos general inspektorius (ka
ro vado titulas) Anders, prem
jeras Arciszewskis, NIK pirmi
ninkas (dabar premjeras) Toma
szewskis ir ministeris Zaleskis. 
Prezidentas tada pareiškęs, 
kad jis remiąs nuomonę, pa
reikštą daugely pasikalbėjimų, 
kad prezidentu geriausiai tin
kąs šiose sąlygose nepartinis 
žmogus ir kad tinkamiausiu jis 
laikąs Zaleskį. Jis manęs prezi
dento, savo įpėdinio, klausimą 
išspręsti specialioje konferenci
joje, tačiau matąs, kad to ne
begalėsiąs padaryti, tad pave
dąs tą be savęs sutvarkyti spe
cialiai konferencijai, kurioje da
lyvautų visų valdžion įeinančių 
partijų atstovai ir visi 4 prie jo 
patalo esą asmenys, tik Zales
kis be teisės balsuoti. Pirminin
kauti tam posėdžiui jis skiriąs 
premjerą Arciszewskį, kaip sa
vo vietininką. Kai Arciszewskis 
dar pakartotinai paklausęs ar 
jis ten turi pirmininkauti, kaip 
prezidento vietininkas, tas pa-

Knkscionybe
Fisherville prie Erie ežero yra 

negausi liuteronų parapija, tu
rinti vos apie 150 šeimų Jos 
dvasininkas Walter D. Bauer 
atsisakė duoti komuniją maso
nams, kaip antikrikščioniškiems 
žmonėms, o bažnyčios taryba 
nusprendusi, kad parapijos 
bendruomenei galį priklausyti 
tik tokie žmonės, kurie nepri
klausą jokioms antikrikščioniš- 
koms organizacijoms. Kad ma
sonai yra antikrikščioniški, ro
dąs faktas, kad jų maldose nie
kur neminimas Kristus. Kristus 
taip pat išskirtas ir iš viso jų 
ritualo. Kadangi jie taip pat ne
tikį Šventajam raštui, Šv. Tre
jybei, tai esą stabmeldžiai. Ma
ckey’s masonų leksikonas skel
biąs, kad biblija esanti tik "Die
vo valios simbolis".

Kalbamoje parapijoje tesą 
vos 3 nariai'masonai. Jie rei
kalauja, kad jiems a komunija

ŽINIOS
miego ir kova pagyvėjo. Po 
kelių minučių rezultatas buvo 
išlygintas. Antrame puskrikyje 
jau visai drąsiai lietuviai pra
dėjo atakuoti priešo vartus. Se
ka eilė gražių padavimų ir pro
gų — tik deja — ne visos jos 
buvo išnaudotos. Į galą žaidi
mo lietuviai visiškai perėmė 
iniciatyvą į savo rankas. Atei
tyje mūsų puolikai turėtų pa
rodyti dar daugiau veržlumo ir 
energijos.

Iki šiol seniorų lygoj I-je divi
zijoje Hungaria nugalėjo Osha- 
wą 4:2, Dentonia sužaidė ly
giomis su Oshawa 2:2, Massey 
Harris laimėjo prieš Avro 3:0, 
Dentonia — prieš Stewarts 1:0, 
7000 Club supylė Mimico 4:0, 
Avro pralaimėjo prieš Dento
nia 0:2, Tarms baigė lygiomis 
su 7000 Club 1:1.

— Gegužės 9 d. pirmenybių 
rungtynės tarp "Vyties" klubo 
jaunių ir Shamrocko buvo nu
trauktos dėl blogo oro pradžioje 
antrojo kėlinio. Žaidimą vedė 
priešo vienetas 2:1 rezultatu.

— Toronto "Vytites" futbolo 
komanda gavo pakvietimą da
lyvauti Campbell Cup pirme
nybėse.

J. Žugaitis.

tvirtinęs, o į klausimą ar tebe- 
pripažįstąs savo aktą, jį ski
riantį įpėdiniu, atsakęs, kad 
taip, tačiau pridėjęs, kad "pro
motorius visada turįs teisę sa
vo skyrimą pakeisti". Turėda 
mas galvoje, kad Zaleskio sky
rimas įpėdiniu prezidento jau 
pasirašytas ir įteiktas pasirašy
ti premjerui Arciszewskiui, gen. 
Anders-paklausęs, kam dar ta 
konferencija. Prezidentas tada 
atsakęs, jog esąs nesusiprati
mas, kad aktas iš jo kanceliari
jos jau išsiųstas. Reikalą turin
ti baigti anoji 'konferencija. 
Matyt, mirštąs prezidentas bijo
jo, kad Arciszewskis gali Za
leskio skyrimo akto nepasirašy
ti ir norėjo, kad būtų paspaus
tas posėdžio, nes kitaip jam mi
rus prezidento galėjo nebelikti.. 
Būtų likę du skyrimai su prezi
dento parašais, bet abu be 
premjero parašo, tad abu be 
juridinės galios.

Kadangi Zaleskio įpėdinystė 
buvo pripažinta tos konferenci
jos, tad konstituciškai jis yra 
legalus prezidentas. Dabar vie
šai išaiškinus jo paskyrimo ir 
įgaliojimų Arciszewskiui atšau
kimo aplinkybes, atrodo, prie
kaištai turėtų liautis, tačiau be- 
abejo dar lieka tas pats parti
jų ir jų pažiūrų į pilsudskinę 
konstituciją klausimas, kuris 
dar ilgai maišys lenkams susi
tarti ir visiems pripažinti londo- 
niškę vyriausybę.

ir masonerija
būtų duodama. Kunigas betgi 
pareiškęs, kad ir masonais ir 
krikščionims jie kartu būti ne
galį, tad turį pasirinkti vieną ar
ba kitą. 6 parapijonys, taip pat 
buvę masonai, jau davęsi per
kalbami ir pasirinkę krikščio
nybę. Kiti skelbia kunigui karą 
ir nori jį pasalinti. Vienas iš 
jų — Br. Fess — pasakęs: Jis 
nori mūsų pinigų, bet atsisa
ko mums duoti komuniją arba 
mus laidoti, vadindamas mus 
antikrikščionimis ir netikėliais. 
Mano tėvas 16 metų buvo šios 
bažnyčios globėjas. Aš įren
giau apšildymą ir pastačiau 
vargonus, o jis dabar nori ma
ne iš bažnyčios išstumti’... 
įdomų kad savo teisė iš bažny
čios gauti tai ką visi gauna yra 
remiama ne krikščioniškumu, 
bet bažnyčiai paskirtais pini

gais. Turtuoliai jaučiasi galį 
daryti viską.



Sudbury, Ont Winnipeg, Man
Šio mėn. 7 d. Sudburio lietu 

viai minėjo Motinos v Dieną. 
Priešpiet Artėtos lietuvių kapelio
nas kun. V. Skilandžiūnas at
laikė pamaldas ir pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą. 
Vakare ukrainiečių salėje įvy
ko iškilmingas Motinos Dienos 
minėjimas. Minėjimą pradėjo 
LOAK pirmininkas J. Kriaučiū
nas. Paskaitą skaitė J. Beržins- 
kas. Meninėje dalyje buvo gy
vas paveikslas — Motina prie 
žuvusio sūnaus partizano, vi
siems palikęs gilų įspūdį. Pa
veikslą parengė G. Lumbienė, 
padedama kitų ponių. Keletas 

eilėraščius. Po to sekė linksmoji

— Sudburio LOAK kartu su 
aukų rinkimu Tautos Fondui, 
numato rinkti aukas ir lietu
viams džiovininkams Vokietijo
je. Aukos siuntinėliais bus pa
siristos lietuviams, esantiems 
vargingiausiose sanatorijose. 
Greičiausia tai bus viena iš Bri
tų zonoje esančių sanatorijų.

Įsigykite A. Vilainio leidžiamus knygos sąsiuvinius

ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO

Knyga turės virš 300 psl. ir apie 150 nuotraukų bei 
iliustracijų iš Lietuvos. Pirmas sąsiuvinys jau išėjo iš 
spaudos 52 psl., kaina 50 centų. Kiti 6 sąsiuviniai išeis 

kas 1-2 savaitės. Visų sąsiuvinių kaina 3.50 dol

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

ir miela lietuvio sielai.

Užsakymus ir pinigus siųsti:

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE

LIETUVIŲ DIENAS
Labiausiai paveiksluotą Lietuvių Magaziną pasaulyje.

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

nuomonės įvairiais aktualiais klausimais.

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

vio redaktorius ir leidėjas).

Metinė prenumerata $ 3.00 — visame pasaulyje.
Adresas:

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

nemokamai.

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

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

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

♦

— Į Sudburį atvyko dvi nau
jos tremtinių šeimos: p. Skėrių 
iš Anglijos ir p. Razgaičių iš 
Šveicarijos. P. Razgaitis Šveica
rijoje yra baigęs inžinerijos 
mokslus. Abi šeimas atsikvietė

— Sportininko R. Bagdono 
šeimoje gimė dukrelė.

— INGO kompanija su vie
tos unija pasirašė naują darbo 
sutartį. Pagal ją bus dirbama 
44 vai. savaitėje. Kad savaiti
nis atlyginimas nepasikeistų, 
valandinis atlyginimas pake
liamas 9-11 centų. Dabar dir
bantieji fabrike gaus nemažiau 
1.17 dol. į vai., o kasyklose — 
1.25 dol. J. V.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dimdas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. TeL WA 9822.

— KLB Winnipeg© skyriaus 
valdyba gegužės 14 d. minėjo 
Motinos Dieną..

— KLS-gos valdyba nutarė 
savo kasos likutį pervesti lie
tuvių mokyklai.

— Pasikalbėjus su seniau 
Winnipege gyvenančiais lietu
viais, paaiškėjo, kad Lietuvos 
vėliava, okupavus bolševikams 
Pabaltijo valstybes buvo nusto
ta vasario 16 d iškelti ant "Free 
Press" namų. Ir tik 1948 m. p. 
Myk. Januškos pastangų dėka 
laikraščio leidėjai vėliavą sura
do sandėlyje ir po to kasmet 
Vasario 16 d. iškelia ant savo 
namų stiebo parašydami apie 
tai tos dienos laikraštyje.

— KLB Wpg. sk. valdyba 
rengiasi bendrai su- latviais ir 
estais paminėti Birželio mėn. iš
vežimų sukaktį.

— KLB Wpg. skyriaus valdy
ba nutarė nupirkti 10 egz. kny
gos "Genocide" ir išsiuntinėti 
ją žurnalistams, knygynams ir 
universitetui.

— Kritus kiaušinių kainoms 
farmeriai žymiai sumažino viš
tų auginimą.

KAZYS ARDAVIČIUS

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

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

MUZIKOS ŽINIAS
MUZIKOS ŽINIOS" yra vienintelis perijodinis bažnytinės, 

lietuvių tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno

žurnalas. >

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

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

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

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA TORONTE 

RE-NEW
Sav. J. Stnkūnas

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

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

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Avė) TeL LL1451

LAIKRODININKAS

Taiso viėtinlų ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir Įsitikinti.

EUROPEAN WATCHEMAKER
Nuo gegužės 1 d. iš 827 Queen St W. PERSIKĖLĖ į

SIUNTINIAI J SOV. RUSIJį
Mes vieninteliai Kanadoje turime stačiai iš Maskvos 
koncesiją siuntiniams. Reikalaukite informacijų

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

YARMEY CLINICSusirgus
kreiptis į

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

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

— Vet gyd. Dr.' Vidugiris, 
dirbęs žiemos laiku ūkyje, atvy
ko į Winnipegą. Savo specia
lybėje darbo vis dar negauna. 
Dabar dirba gana sunkų dar-

Darbai miškuose
Abitibi Power and Paper Co. 
Ltd. Sault Ste. Marie Division 
1950-51 m. sezone grįžta prie 
normalaus dydžio gamybos.

Lietuviai bet kuriais iš trijų 
metų dirbę minėtoje kompani
joje be abejo galės gauti dar- 
bą.Labai galimas dalykas, kad 
galės rasti ten darbą ir nedir
bę anksčiau, bet norį dirbti.

Sezono darbas prasidės rug- 
piūčio mėn. Yra reikalinga už
siregistruoti iš anksto:

Woods Employment Office 
Abitibi P. P. Co Ltd.

Sault Ste. Marie, Ont.

Ten pat galima gauti visas 
norimas informacijas.

Petras Adomonis.

ĮVAIRENYBES
Kanados laikraščiai jau kur is 

laikas marginami straipsniais 
ir vaizdais iš vėl pasikartojan
čių rusų duchaborų ekscesų.

Duchaborai — rusų tikybinė 
sekta, nepripažįstanti jokios 
žemiškos valdžios, carų Rusijo
je su vyriausybe dažniausiai su- 
sikrisdavo atsisakydami eiti į 
kariuomenę. 1898 m. keletas de
šimtų jų šeimų, vadovaujami 
Verygino, atvyko į Kanadą ir 
įsikūrė Britų Colubia provinci
joje, kur ir dabar tebegyvena. 
Jų protestas prieš vyriausybę 
paprastai reiškiamas deginimu 
savo namų ir nuogos minios 
demonstracijomis. Kanadoje 
per tą 50 su virš metų tokių eks
cesų buvo ne kartą. Dar šių 
metų sausio mėn. jie buvo pasi
žadėję jokių ekscesų nedaryti, 
bet jie pradėjo reikštis dar ba
landžio pradžioje. Policijos prie
monės juos sutvarkyti bei su
ėmimai vadų iššaukia naujus 
išsiliejimus. Dabar jau kelios jų 
dešimtis yra suimti, o jų kai’ių 
trobos smarkiai praretintos — 
sudegintos. Pirmoji šįmet buvo 
sudeginta buv. vado Verygino 
troba.

Jie. degina tik savųjįj trcbas, 
bet ne visada aišku, ką jie laiko 
savuoju. Taip vienas jų kaime 
gyvenąs, iš duchaborų šeimos 
kilęs, bet su jais nieko bendra

PAIEŠKOJIMAI
— Seserų Polionijos ir Onos 

Bakučionis ieško seserėnas Jo
nas Gumbelevičius.

— Horst - Georg Junker, gim. 
Panevėžy, gyvenusio Winnipe- 
ge, Man. ir Windsor, Ont, ieš
ko giminaitė Elisabeth - Vera 
Junker.

Visiems kreiptis į The Cana
dian Red Cross Society, 95 We- 
lesley St. E., Toronto, Ont. Ca
nada.

— Benediktą Cvirką prašo 
atsiliepti Justinas Prasauskas: 
16, Grantham Terrace, Gr. Har- 
ton, Bratford. Yorksh. Enguand.

— Balčiūnaitės Elžbietos, ki
lusios iš Taborų km., Bronės ir 
Reginos Guzevičaičių iš Kli- 
mavo km., Liubavo valse., ieš
ko Brazauskaitė Magdalena iš 
Skaisčių kaimo — 14 Rue de 
Mi. Mars, Louvain, Belgique.

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Taisc ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybes. — — Garantuotas aarbas, prieinamos kainos.

Krau’-.-e atidaryta kasdien iki 8 valandos važaro.

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

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

(kampas 94 Laws St.)
TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

Naujausios mados.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS
1414 Dundas St West. Toronto, 

TeL KE 3861,

neturįs, krautuvininkas, savo 
trobą saugo apsiginklavęs.

Nepatenkinti, kad valdžia 
tramdo jų demonstracijas ir de
ginimus, duchaborai jau daira 
si, kur jie galėtų emigruoti, kad 
turėtų visišką laisvę. Dėl pas
tarųjų ekscesų jau kelis kartus 
po keliolika ir kelias dešimtis 
jų yra suimta.

Neseniai teisme buvo vienas 
incidentas, kai teisiama ducha
borų moteris, protestuodama, 
staiga numetė visus rūbus ir 
liko stovėti visiškai nuoga. Du
chaborų moterų rūbai, mat, 
taip pasiūti, kad juos galima 
numesti vos tik patraukus raiš
tį. Tuo būdu ir čia pat stovė
ję policininkai nespėjo jai su
trukdyti.

Jų ekscesai dar vis tebesikar
toja ir veik kas savaitę sude
ginamos naujos trobos.

Elegancijos karalienės

New Yorko madų institutas 
nesenai elegantiškiausia mote
rim pripažino Radio Columbia 
bendrovės pirmininko žmoną. 
Antroji vieta teko Windsor ku
nigaikščio, -buvusio Anglijos ka
raliaus Eduardo VIII, žmonai, 
buv. Simpsonienei, o trečia 
Kento kunigaikštienei. Sklinda 
gandai, kad dėl svaro devalva
cijos į finansinį sunkumą pate
kusio Windsoro kunigaikščio 
žmona galinti eiti tarnauti į tą 
pačią firmą, kaip aukščiausioji 
patarėja. Beabejo firmai tai bū
tų nebloga reklama.

"Pasaulio pilietis" apsivedė 

tikos pilietybę ir pasiskelbė 

niai atvyko iš Prancūzijos į JAV, 
tačiau jis buvo įsileistas kaip 
asmuo be pilietybės.

Visai neseniai tas "pasaulio 
pilietis" Amerikoje apsivedė su 
21 metų filmų šokėja Audrės 
Peters. Vestuvinės ceremonijos 
buvusios atliktos su "didele 
pompa". Tikimasi, kad Holly
wood© šokėja bus padariusi 
sau didelę reklamą —ištekėjo 
už "pasaulio piliečio" ...

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

BUTO KULTŪRĄ
parodo knygos, dailės išdirbiniai, meno kūriniai ir

575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL PL 5717

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KR AUTUVE ir VALGYKLA
889' Dundas St W. Toronto, Ont TeL WA 0062
Y‘s* mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus if —

DĖMESIO!
Norėdami pirkti ar parduoti namus, ūkius, viešbučius 

kreipkitės į

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

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

Varšuvoje spaudos 
konferencijoje

‘ Oficialus vyriausybės kalbė
tojas mala:

— Lenkijos vyriausybė yra 
draugiškiausiuose santykiuose 
su Sovietų Sąjunga! Lenkijos 
vyriausybė yra puikiausiuose 
santykiuose su Čekoslovakijai 
Lenkijos vyriausybė yra labai 
geruose santykiuose su Veng
rija! Lenkijos vyriausybė turi 
pavyzdinius santykius su Ru
munija, nuoširdžiausius santy
kius su Bulgarija...

Vienas užsienietis žurnalistas, 
kuriam ta tirada nusibodo, ty
liai sako savo kaimynui:

— Taigi, kaip gaila, kad Len
kijos vyriausybė turi tokius blo
gus santykius su savo pilie
čiais!

Rastas ispanų laivas -

Anglų karališkojo laivyno 
narai tvirtina suradę XVI am
žiaus ispanų galeoną, kurio vi
duriuose, legenda sako, randa
si apie 68 mil. vertės auksinių 
monetų.

Armadai, kuris 1588 m. buvęs 
nuskandintas su auksu skirtu 
ispanų kariams, bandžiusiems 
užkariauti Britaniją.

Du gimnazistai — Jonas ir 
Petras — kartu sprendžia ma
tematikos uždavinį ir vis nesi
seka. Neišeina ir tiek. Staiga 
Jonas pastebi klaidą ir sušun
ka: ’

— O, kokie mes asilai!
— Na, na, atsiprašau, — kal

bėk geriau vienaskaita, —- pa
stebi Petras.

— Gerai! Koks tu asilas!

Patenkintas

Teisėjas: — Tamsta visdėlto 
nebuvai geras vyras. Tamstos 
buvusiai žmonai skiriu po 15 
dolerių kas savtitę.

Atsakovas: — O, tai labai 
gražu iš tamstos pusės. Retkar
čiais po penketą dolerių dar ir 
aš pridėsiu. .

įflta dindi jGA

PORTRETAI
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TORONTO, Ont
Iš Toronto ALOK veiklos Bendras rožančius Parodos 

aikštėje

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 21 d., 3 vaL p.p., Toronto 
Parodos (Exhibition Park) aikš
tėje Toronto katalikai rengia 
bendros maldos kalbėjimo ma
nifestaciją, kurioje dalyvaus 
pats kardinolas J. C. McGuigan.

Kaip žinoma, šiuo metu Ka
nadoje daugelyje katalikų vys
kupijų yra organizuojamas va
dinamasis "Maldos Kryžiaus 
Žygis", kviečiant katalikiškas 
šeimas kasdien prie bendros 
šeimos maldos, ypač bendro ro 
žančiaus kalbėjimo. Minėto są
jūdžio dvasioje įvyks ir sekma
dienio maldos manifestacija
Toronte.

'Svetimos Plunksnos"

Sausio mėn. 29 d. sudarytas 
KLB Toronto Apylinkės LOK 
Prezidiumas vieningai siekia 
užsibrėžtų tikslų. Vienas "iš 
svarbiausių prezidiumo uždavi
nių yra Bendruomenės organų 
rinkimų paruošimas, kuris ve
damas labai rūpestingai. Ka
dangi spaudoje buvo pasireiš
kę įvairių nuomonių dėl regist- 
ruotinų asmenų apimties, kreip
tasi į Centro LOK dėl smulkes
nių nurodymų, kad visoje Ka 
nados Gei ne Pasaulio) Bend
ruomenėje registracija būtų 
pravesta prisilaikant tų pačių 
principų.

Iš visos eilės svarstytų klau
simų visuomenei kiek įdomes
nis, :tur būt, -bus nutarimas su
ruošti Čiurlionio ansamblio 
koncertų Toronte birželio mėn. 
pradžioje.

Iki gegužės mėn. 5 d. prezi
diumas turėjo 5 posėdžius. S.

Gegužės 24 d. Victoria Day 
Kanadoje yra įstatyminė šven
tė. įmonės tų dienų nedirba h 
daugumas jų darbininkams už 
tų dienų sumoka.

Anglų kalbos kursai

(Oficialus pranešimas)
Ontario Švietimo Ministerija 

—- Department of Education — 
šiuo praneša, kad šių metų va
sara, kaip ir pernai, Toronte 
yra organizuojami anglų kal
bos kursai naujiesiems atei
viams (newcomers), pažengu
siems šioje kalboje.

’ Kursai pradedami liepos 3 
dieną 7.30 p.p. ir truks šešias 
savaites, po dvi valandas kas
dien, penkias dienas į savaitę, 
iki rugpjūčio 11 d. Kursų prog- 

. rama pritaikyta europiečiams, 
baigusiems gimnazijas, kurie 
nori tęsti toliau studijas arba 
pasiruošti prpfesiniauį darbui 
Kanadoje.

: Kursai vyks Toronto Univer-i metų ir atvykstantiems Amer: 
s‘*eto Economics Building, 273 
Bloor St. West. Mokestis už kur
sus $5. Prašymus (application) 
su mokesčio čekiu (Toronto uni
versitetui) siųsti šiuo adresu:

Community Programmes
• Branch, Ontario Department 

of Education,
206 Huron Street, Toronto 5, Ont.

Kadangi vietų skaičius ribo
tas, raginama prašymus siųsti 
nedelsiant.

Ontario Department of
' Education.

A. Dvarionas,

žinomas torontiečiams pianis
tas, susirgo ir gydosi General 
Hospital, Ward I, 3 aukšte.

Solistas K. Orentas

pereitą rudenį sirgęs dėl susi- 
žeidimo, prieš porą savaičių 
grįžo iš ligoninės, kur net 7 sa
vaites išgulėjo dėl plaučių už
degimo. Šiuo metu p. Orentas 
jaučiasi geriau, vargina tik pi
niginiai sunkumai, nes ilgos li
gos metu išsisėmė visi ištekliai, 
o yra dar neapmokėtų eilė sąs
kaitų. -

Prašom atsiliepti:
Stepų Rudoką—yra laiškas iš 

Lietuvos ir p. Barauską — laiš
kas iš p. Strimaičio.

KALBINI PAGALBATEISINE

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

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

Europos universitetuose

MUS JUSKWT1S
108 St George St, Toronto, Ont, Canada. Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas . St W., Toronto. TeL WA 0006

šeštadienį suvaidintos antrų 
kartų praėjo su geru pasiseki-Kanų praėjo su geru pasisexi- 
mu. Ypač puikiai vaidino P. 
Jurėnas (A. Čiurka, advokatas) 
ir J. Maniuška (jo sūnus, taria
masis dailininkas). Ir kiti artis
tai savo roles atliko be prie
kaištų: Z. Širkienė, vaidinusi 
burmistro seserį, E. Zaikauskai
tė — birmistro dukterį, J. Zai
kauskaitė -— tarnaitę, J. Širka — 
dailininkas, gal kiek per rim
tas ir lėtas. Naujasis reporteris 
— A. Kalūza — visai tiko, nors 
šiek tiek jautėsi repeticijų stoka.

Bendrai kaip iš mėgėjų būre
lio daugiau reikalauti neglaima 
ir režisieriui J. Jagėlai reikština 
padėka už savo darbo puikų 
atlikimą.

Girdėti, kad "Svetimos Plun
ksnos" žada aplankyti ir Ha
miltoną ir pajuokinti savo kai
mynus. Ateitininkų suorgani
zuotam būreliui linkėtina sėk
mingai tęsti savo pradėtąjį vai
dybos darbą ir ateityjje pasiro
dyti su naujais savo darbo re
zultatais.

Skautų vakaras

Po dviejų skautiškos veiklos 

kos lietuviams pagerbti (šia 
proga iš Čikagos atvyksta di
delė lietuvių ekskursija, kuriai 
vadovauja prof. S. Kolupaila ir. 
sktn. Palčiauskas), Toronto 
skautų tuntas, š. m. gegužės 
mėn. 27 d. 7.30 vai. rengia vie
šą Čikagos ir Toronto lietuvių 
susiartinimo vakarą.

Vakaras įvyks erdvioje Colle
giate salėje, 495 Jarvis St., kur 
buvo solistės Anna Kaskas kon
certas, važiuojant į rytus Carl
ton tramvajumi, truputį paėjėti į 
kairę Jarvis St. pusę.

Programoje: vieno veiksmo 
vaizdelis "Po laisvos tėviškės 
dangumi', sktn. St. Kairio smui
ko solo, akordeonų duetas ir 
kt. Po programos šokiai grojant 
geram orkestrui.

Šia įdomia proga, Toronto 
skautai kviečia visus Toronto ii 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai: Įėjimas 
$0.75. Bilietai iš anksto gauna-

■ <

mi pas skautus ir p. Grigaičio 
valgykloje.

Toronto Skautų Tuntas.

Penktadienio šokiai

Ateinantį penktadienį, gegu
žės mėn. 19 d., parapijos salėje 
po gegužinių pamaldų bus šo
kiai.

Inžinierių susirinkimas Iš ligšiolinio skyriaus valdy-
Gegužės 5 d. Toronte įvyko bos pirmininko pranešimo pa- 

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir aiškėjo, kas skyriaus padaryta 
Architektų Sąjungos Toronto. ligi šio susirinkimo dienos. Per 
skyriaus susirinkimas. Susirin-1 tų laikų užmegsti ir palaikomi 
kimo darbotvarkė buvo šitokia: i glaudūs ryšiai su Ontario pro- 
Susirinkimo atidarymas, prezi
diumo rinkimas, skyriaus val
dybos pirmininko pranešimas, 
naujos valdybos rinkimas ir 
diskusijos bei sumanymai.

Į naujųjų valdybų išrinkti 
šie inžinieriai: A. Šalkauskas, 
J. Sližys, J. Dragašius, L. Stan
kus ir St. Kryževičius. Naujoji 
valdyba pareigomis dar nepa- 
siskirstė.

Ateityje nutarta šaukti daž
nesnius susirinkimus. Sumany
muose iškelta mintis ir priimtas 
nutarimas inžinieriams aktyviai 
dalyvauti organizaciniame lie 
tuvių bendruomenės gyvenime, 
prisidedant savo indėliu prie 
Lietuvos laisvinimo darbo, ruoš
ti pranešimus Lietuvos ūkio at
statymo temomis, ypač staty
bos, energetikos ir smulkiosios 
pramonės klausimais, kas ga
lėtų rasti pritaikymų atsikurian 
čioje Lietuvoje. Ruošti praneši
mus iš Kanados inžinierių bei 
architektų veiklos, kviečiant 
pranešėjais pačius kanadiečius 
inžinierius bei architektus, susi
pažinti su vietinių inžinierių 
darbo metodais ir tt.

Toronto moterų labdaros grupė "DAINA

visus kviečia

kime įvyks šį šeštadienį, gegužės 20 d. 8 
vaL vak., YMCA salėje College ir Dover- 
court kampe.

IKI MALONAUS PASIMATYMO!

Dailės paroda > gatvių kampe) ir yra skirta pa-
-. ...... .> Į minėti 50 metu Galerijos jkūri-Sią savaitę baigiasi senosios , ,,. v , ,mo sukaktį. Ypač sekmadie

niais, nesant kitų pramogų, 
aplanko ir daug lietuvių.

tapybos meistrų paroda, kurio
je išstatyta 50 paveikslų: S. 
Botticelli, E. Delacroix, Albrecht 
Duerer, Van Dyck, Goya, Rem
brandt, Rubens, Velasquez ir 
kiti. Parodą stengiamasi pa
vaizduoti 500 metų kūryba Va
karų Pasauly nuo 15. ligi vė
lyvo 19. amžiaus.

Lietuviams įdomu pamatyti 
Rubenso tapytą Vladislovo IV, 
D. L. Kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus portretų.

Paroda vyksta Toronto Meno 
Galerijoje (Dundas ir Beverly

DĖMESIO!
Nenumatytos išlaidos sudaro 

'didelį sunkuma kiekvienam 
.nors ir visai sveikam ir darbą 
turinčiam žmogui. Bet pagal
vokime kokia didžiulė bėda su
sidaro kuomet susergi: tada ir 
išlaidos padidėja, ir nebegaii 
iš uždarbio turėti pajamų. Tad 
kam nešti tą riziką ir bėdą pa
čiam vienam? Prisijunkite prie

MUTUAL BENEFIT
Health and Accident Assoc, 

(tai didžiausia pasauly nuo li
gų ir nelaimingų atsitikimų 
draudimo bendrovė), kuri jau 
yra apdraudusi virš 2.265.000 
žmonių.

Būkime taip pat ryžtingi kaip 
ir tie milijonai, kurie sumokė
dami rfiažytę dalį turimų lėšų, 
keleriopai daugiau gauna li
gos atveju, nes apmokamos iš 
laidos gydytojams, už operaci
jas, ligoninių išlaidos ir net 
nustotos pajamos.

Mūsų atstovas
DR. J. KASKELIS,

870 Dundas St W. Toronto, Ont., 
pagelbės tamstoms tapti mūsų 
bendruomenės nariais - ėmis. 
Tad neatidėliojant prašome 
susisiekti su Dr. J. Kaškeliu.

tėviškės žiburiai

vincijos kanadiečių Inžinierių 
Sąjunga, vestas susirašinėji
mas ir nuolatinis susižinojimas 
su Pasaulio Lietuvių linžinierių 
ir Architektų Sąjungos Centro 
Valdyba, kuri randasi JAV Ji

Šiuo metu Toronto skyrius tu
ri 30 narių. —a.

Lietuvaitė imigracijos 
įstaigoje

Jau trys mėnesiai kaip Toron; 
to imigracijos įstaigoje raštinin
kės pareigose darbuojasi lietu
vaitė Genė Grinsky, kuri pui
kiai moka anglų ir lietuvių kal
bas. Kadangi daug lietuvių turi 
įvairių reikalų imigracijos įstai
goje ir dar daug kas jų turi sun
kumų su anglų kalba, minėtoji 
čia gimusi lietuvaitė mielai su
tinka padėti mūtų tautiečiams, 
ir tuo būtų daugeliui sutaupy
tas bereikalingas ieškojimas 
vertėjo. Lietuviai, norėdami pa
sinaudoti panelės G. Grinsky 
pagalba imigracijos įstaigoje, 
turi informacijų skyriuje jos pa
prašyti vertėja.

Gražios vestuvės

ja*

Gegužės 13 d. Toronto lietu
vių bažnyčioje susituokė Alfre
das Bražys su panele Danute 
Tamošaityte. Kadangi abu jau
nieji priklauso chorams, tai ir 
jų jungtuvių metu giedojo para
pijos choras ir oktetas.

Mackenzie muziejus
Mackenzie šeimos buv. rūmai 

Toronte 82 Bond St. gegužės 9 
d. Ontario premjero Frost ir 
miesto burmistro Mc Callun iš
kilmingai atidaryti visuomenei 
kaip muziejus. Šios šeimos 
vaidmuo Kanados istorijoje bu
vo labai didelis, ypač nuo J 837 
metų, kai sukilimo prieš Ang
lus vadu buvo vienas iš šios 
šeimos narių. Dėl to tai rūmai 
faktiškai bus istorinis muziejus.

Mes siūlome
Jums išnuomoti dvi dideles 

sales, tinkančias įvairioms pra
mogoms, taip pat vienų vidu
tinio dydžio salę tinkama susi
rinkimams.

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

62 Claremont St
Skambinkite telefonais:

PL 5543 ir TR 0641.

Kas nori namus arba bizni
pirkti arba parduoti, kreipkitės į mus. Rasite teisingų ir

933 Bloor SL WmL Toronto, Ont Teloionat LA 4817 
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MONTREAL, Que.
ATSIŠAUKIMAS | VISUS MO NTREALIO IR APYLINKĖS vėliau nesigailėtume. Darbas

Kiekviena gyva būtybė turi | rodė, kad savo tėvynės jie ne- 
savitų pasaulį, kuriame, lyg ra-' 
te, daro įvairius posūkius. Bet 
kokia pašalinė jėga, kuri ban. 
do tą pasaulį paveikti arba su
griauti, visu smarkumu yra 
puolama, norima jos atsikra-

Arčiau pasidairius gyvulių 
pasaulyje pamatysime begales 
labai karžygiškų ir mums ma
žai ar ne visai suprantamų reiš
kinių, kur jėga, griaunant jų gy
venimą ar norint nužudyti pa- 

i likuonis, tėvų mirtimi bandoma 
atremti.

Panašūs reiškiniai, tačiau 
daug didesniame laipsnyje, 
yra protingiausios pasaulio bū
tybės — žmogaus gyvenime. 
Jis, pasaulio karalius, gamtos 
jėgas pažabojęs, savo pasaulį 
nori padaryti tokį gražų, kad 
kartais, įsileidęs į kovų azartų, 
sugriuana net tai,, kas buvo 
sukurta jo paties ar kitų jam 
panašių. Paskutiniųjų'dešimt
mečių įvykiai parodė, kad žmo
gus gali būti ir didžiausias bar
baras — visko priešas.

Plačiau nesileidžiant į pavyz
džius, norėtųsi pažvelgti į mū
sų pačių gyvenimų svetur — 
išeivijoje. Dalis mūsų tautiečių 
išeivija pasirinko laisva valia, 
kad savitą pasaulį praturtinus 
kelionių patyrimais ir užsigrū
dinimu. Kita dalis —- smurto ir 
prievartos, svetimos jėgos, ver
čiama pasirinko gązdinančią 
nežinią ir karo pavojus, bijoda- 
dama fizinės ir dvasinės kan 
čios, o galų gale mirties.

Taigi pirmieji jau skaito de
šimtimis metų svetur ir tėvynės 
ilgesį jau ilgai nešioja tarp N. 
Pasaulio specifinių reikalavi
mų. Neretai tie reikalavimai 
pasidaro tokie dideli ar net ža
vinčiai vilioja, kad ilgesys bū
na prislopinamas, o dažnai ir 
visai užgęsta.

Beveik visi pirmieji emigran-’ 
tai iš tėvynės įšvyko tada, kai 
buvo vargo dienos. Pati bū
dama skriaudžiama ir vargšė, 
medžiaginiai, tačiau milžinas 
dvasiniai, savo sūnus išleido 
į kelionę tik su didele tėvynės 
meile, tačiau tuščiom rankom. 
Sunki kova už kasdieninės duo
nos kąsnį, ilgi vargo ir ekono
minių krizių metai kaikuriuose 
tėvynės meilės kibirkštį bent 
trumpam prigesino, tačiau jos 
užgniaužti nepajėgė.

Tėvynės meilė ir savo tautos 
brolių gailestis mūsų pirmoje 
išeivijoje suliepsnojo visu smar
kumu ir sušildė sunkias dienas 
leidžiančius tremtinius. Ameri
koje, Kanadoje ir kitose pasau
lio šalyse gyvena lietuviai pa-

• A

Paskaita apie Lurdą

Gegužės 21 d., sekmadienį, 6 
vai. vak. parapijos salėje, adv. 
P. Vilutis skaitys paskaitų iš sa
vo patirtų įspūdžių, lankant Šv. 
Mergelės apsireiškimo vieta 
Lurde, Prancūzijoje.

Visi iorontiečiai kviečiami 
šios įdomios paskaitos pasi
klausyti.

T. Ateitininkų Kuopos V-ba.

Studentams medikams

paduoti prašymus į aukštes
niuosius kursus Toronto univer
sitete galima tik iki birželio 1 d 
Taigi tenka pasiskubinti, jei kas 
norėtų studijas pradėti. 

atsižada ir už jos išlaisvinimų 
visomis jėgomis kovoja.

Daug vargo ir skurdo teko pa
kelti tiek vieniems šiapus, tiek 
antriems anapus okeano. Gal 
tas dar labiau surišo visus lie-, 
tuvius besųlyginei kovai. Mes 
gerai žinome kas buvo ir tik 
spėjame kas gali būti. Žaibuo
jant tarptautinėje politikoje ka
ro žaibams vėl gali kilti visuo
tinis chaosas ir pareikalauti ke
liolikos ar net keliasdešimt mi
lijonų gyvybių. Labai apsiriktų 
tas, kuris remtų prieš kelias
dešimt metų vyravusių nuomo
nę, kad N. Pasaulis yra saugus 
nuo bet kokio pavojaus. Tuo 
pačiu prieš pavojus atsiduria 
tiek naujai atvykęs ir dar netvir
tai įsikūręs tremtinys, tiek anks
čiau čia atvažiavęs ir keliasde
šimt metų praleidęs pirmasis 
išeivis.

Turint prieš save neaiškų ry
tojų norisi kuo glaudžiau susi
burti tarpusavy, o tas bent šia
me milžiniškais plotais turtin
game krašte nėra taip lengva. 
Šiame straipsnelyje norime pa
liesti grynai Montrealio ir apy
linkės lietuvių reikalus. Pana
šūs ir tie patys dalykai bus ir 
kitose Kanados vietose. '

Neturėjimą visa Kanadą ap
jungiančios organizacijos jau 
senai suprato pirmieji išeiviai, 
tačiau jų sukurti atrodo bus ga
lima tik dabar, kai viso pasau
lio lietuviai stengiasi neatidė
liojant susijungti į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

Kitas svarbus uždavinys, ku
ris stovi prieš akis, tai visų Ka
nados lietuviu sąrašo —karto- .v V 
tekos reikalas. Be jos joks susi
žinojimas tarpusavyje yra ne
įmanomas. Paskutiniųjų metų 
reikalavimai parodė, kad ne
gausios Kanados Lietuvių Or
ganizacijos buvo beveik bejė
gės padėti ieškantiems savo ar
timųjų. Nevienas senųjų mūsų 
išeivių tarpusavyje palinguo
davo galvas ir gailėjosi, kad 
tas dar nebuvo padaryta, nes 
darbų buvo begalės, o suge
bančių rankų maža ir tos pa
čios prirakintos prie fabrikų ma
šinų.

Dabar, kai senieji Kanados 
lietuviai susilaukė paramos, ir 
kai sumažėjo skaičius labi svr- 
bių gelbėjimo uždvinių, dau
gumas Kanados Lietuvių Orga
nizacijų, susijungusių į Laiki
nuosius Org. Komitetus, pake
liui į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, nutarė pravesti visoje 
Kanadoje lietuvių surašymų.

Montrealio Apylinkės LOK 
dar papildomai nori kreiptis į 
visus Montrealyje ir jo apylin
kėse gyvenančius lietuvius su 
šūkiu: padarykime, dabar, kad

NAUJASIS MONTREALIO

Naujuoju Montrealio arkivys
kupu kovo 19 d. popiežius pa- nisteris J. P. Sauve, Kanados, 
skyrė kanadiečių seminarijos Britų ir Prancūzų ambasadoriai 
Romoje rektorių Paul Emile Le
ger. Balandžio 26 d. jis buvo 
konsekruotas Romoje Santa 
Maria della Degli Angeli bazi
likoje. Konsekravo J.E. kardi
nolas Adeodato Giovanni Pia
zza, Šv. Konsistorialinės kongre
gacijos sekretorius, asistuojant 
Quebeco arkivyskupui Mauri- 
cy Roy ir Strasbourg© vyskupui 
J. Weber. Iškilmėse taip pat 
dalyvavo apie 50 kanadiečių 
maldininkų, atvykusių į Romų. 
Jų tarpe buvo Montrealio vys
kupas pagalbininkas L P. Whe
lan, pilkųjų seselių vyresnioji 
mot. T. Courville, naujojo ar
kivyskupo teta vienuolė RR. A.
Laberge, Montrealio katalikų 
akcijos direktorius Albert Va-

Leger, Kanados premjero as
mens sekretorius (prancūziška
sis). Ceremonijose dalyvavo 

nos, bet su visų pritarimu ir 
parama bus lengvai įvykdo
mas. Juo sunkesnis būna užda
vinys, tuo linksmiau darosi jį 
išsprendus.

Surašymas pradedamas š.m. 
birželio mėn. 1 d. ir baigiamas 
birželio 30 d. Šiuo metu ruošia
masi surašymui Montrealio 
miestų padalinti atskirais ma
žais kvartalais, kad nė vienas 
lietuvis nebūtų aplenktas. Tam 
reikalui yra reikalingi gausūs 
surašinėtojų kadrai, kurie ir bus 
tikrieji šio didelio darbo gero ar 
blogo pasisekimo lėmėjai. Čia 
gali daug padėti senieji mūsų 
išeiviai, kurie žinodami visų 
miestą ir pažindami vieni kitus 
keliasdešmt metų, savo nurody
mais padėtų šį darbų daug 
lengviau atlikti.

Montrealio LOK kreipiasi į 
visas organizacijas ir pavienius 
lietuvius su prašymu pasisiūly
ti arba neatsisakyti, jei bus pra
šoma, talkininkauti surašymui. 
Turėdami prieš akis reikalo 
svarbumų ir jausdami atsako
mybę prieš lietuvių tautų bei 
prieš tuos, kurie po mūsų gy
vens — visi kaip vienas stoki
me į darbų, o kai šis bus pa
darytas, kiti savaime bus leng
va įveikti.

Montrealio lietuviai, išeivijos 
istorijoje tai pirmas toks didelis * 

nai nuo mūsų pačių priklauso 
jo pasisekimas.

Tikėdamiesi visų lietuvių 
pritarimo ir paramos iš anksto 
visiems dėkojame.

Montrealio Apylinkės

Montrealio lietuvių 
dėmesiui

Montrealio Apylinkės LOK 
padalino miestų rajonais, ge
resniam ir patogesniam visų lie
tuvių pasiekimui surašinėjimo 
metu. Atsirado tokių rajonų, ku
riems LOK nežino ten gyvenan
čių žmonių.

Maloniai prašome atsiliepti 
žemiau išvardintuose rajonuose 
gyvenančius tautiečius ir pa
gelbėti LOK tuose rajonuose 
pravesti surašymą. Savo adre
sus prašome pranešti MALOK 
pirmininkui J .Navikėnui, 13 
Avė. 5515 Rosemount arba 
skambinti vakarais I. Kemežy- 
tei GR 8862.

Seka rajonai:
1. Ville St. Laurent.
2. St. Edouard, Montcalm, St. 

Jean, Villeray
3. Almenisic.
4. Town of Montreal North.
5. Notre Dame de Grace.
6. Town of Mount Royal.

Montrealio Apylinkės 

ARKIVYSKUPAS

taip pat Quebeco sveikatos mį- 

ir tt.
Naujajam arkivyskupui tėra 

46 m. Jis yra laikomas kieto 
charakterio vyru ir kai kas jau 
spėja, kad santykiuose su vy
riausybe bažnyčios pozicijas ils 
gins dar tvirčiau nei pasitrau 
kai sumažėjo skaičius svar- 
kęs arkiv. Charboneau. Naujojo 
arkivyskupo gyvenimo kelias 
yra gana įvairus. Mokėsi jis be 
Montrealio dar Prancūzijoje, 
kur taip pat profesoriavo, 6 me
tus išbuvo misijose Japonijoje, 
po to 3 m. Kanadoje ir paskuti
nius 3 metus Romoje. Jo tėvai 
tebėra abu gyvi ir gyvena jau 
dveji metai St Marguerite 
d’Youville instituto kukliame 
apartamente Montrealy. Tėvas 
yra 50 metų buvęs pirklys, tu

St. Polycarpe kaimuose. Brolis 
jo, kaip minėta yra ministerio




