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Sekminių dvasios keliu
Gyvename sekmininėmis 

nuotaikomis.
- Svetur, svetimoje aplinkoje, 
kur viešasis ir šeimyninis gyve
nimas tvarkomas kitoniškų pa
pročių, veikiamas kitoniškos 
ūkinės konjunktūros bei kitokių 
sąlygų, viso šių švenčių lietu
viškojo grožio nepajuntame. 
Neminsime nei švariai nu
šluotų ir gelsvu smėliu nubars
tytų kiemo takelių, nerimosim 
ant rūtų darželio tvorelės, nesi- 
džiaugsim kvapnių berželių ša
kutėmis išpuoštomis seklyčio
mis, nerasim jų prie durų, nesi- 
džiaugsim su plačios apylinkės 
kaimynais pašventorėje, popie
ty neisim į jau pradedančiai 
siūbuoti nuo vėjelio pūstelėjimo 
paruges, nestebėsim žalumy
nais apkaišytos piemenėlių par
genamos bandos, jaunimas ne- 
silinksmins, netrauks skardžių- 
jų dainelių, kad net šilojai ir 
ąžuolynai aidėtų. O, kai prisi
meni ... Na, bet kam grauden
tis, jei ir taip graudu ...

Vis dėlto Sekminės. Švento
sios Dvasios atsiuntimo šventė. 
Šventoji Dvasia — Gerosios Ži
nios skleidėja ir palaikytoja. 

. Tik jos dėka saujelė baugščių
. Dieviškojo Mokytėje . mokinių

> pasidca^~'taiterrais, įsejCSiais
skleisti Gerąją Žinią, pasauliui 
atnešančią ramybę, visuome
nei ir tautoms sugyvenimą.

Baugštus apaštalai, Sekmi
nių Šventosios Dvasios apšvies
ti, praregėjo visą savo Moky
tojo skelbtąją Tiesą, ją perpra
to ir išėjo dėl jos grumtis. Kas 
buvo neaišku, pasidarė aišku. 
Kur atrodė nėra kelio, atsidarė 
platūs horizontai. Visur kelitti, 
visur galimybės, tik eik ir 
skelbk.

Iki Sekminių jie buvo krū
voje, tik trumpam teišsiskirdą- 
mi. Po Sekminių jie išėjo į pa
saulį. Išėjo kiekvienas savu ke
liu, kiekvienas į savo barą. Pas
kum juos ėjo minios — tūkstan
čiai, o pagaliau milijonai ir 
šimtai milijonų Jie daugiau jau 
nebesusitiko, nebesūėjo į vieną 
vietą, nebeatėjo pas juos Mo
kytojas, matomas, su savo gai
vinančia rr stiprinančia jėga, 
bet visi jie, kaip niekad anks
čiau, buvo vieningi, sudarė vie
ną šeimą, vieną bendruomenę, 
dvasioje buvo kartu. Nes jie vi
si išėjo pasaulin perpratę tą 
pačią tiesą, vykdydami tą pa
tį įsakymą: "Mylėkite vienas 
kitą, ir iš to pažins, kad esate 
mano mokiniai" ...

Ir mes lietuviai einame tuo 
pačiu keliu, einame toje pačioje 
milijonų kelionėje, einame kaip 
tos pačios krikščionių šeimos 
nariai. Gal kartais nesame tin
kamai perpratę tos didžiosios 
Tiesos, gal dažnai klumpame ir 
net trukdome tą amžinosios ke
lionės procesiją, tačiau daugu
moje norime joje dalyvauti, no
rime būti verti bendrakeleiviai. 
Išimtys mūsų tarpe, ačiū Die
vui, negausios ir geros valios 
netrūksta.

Bet mes turim ir kitą — že
miškąjį — kelią. Sekminių pras
mė ir čia mums turėtų būti pa
mokanti. Ir čia reikia nuskaid
rinto proto, reikia, kad per- 
prastume savąją lietuviškąją 
tiesą, kad perprastume savo di

džiuosius uždavinius ir savąją 
paskirtį. Perpratimas ir įsisąmo
ninimas bus laidas, kad eisime 
savu keliu, kad gyvensime, o 
ne konvulsingai blaškysimės 
iki agonijos.

Mus vienus nuo kitų daug 
kas skiria. Skiria kartais net es
miniai dalykai, tačiau taip pat 
ir jungia, sieja į vieną lietuviš
kąją bendruomenę. Visi esame 
tos pačios motinos Lietuvos vai
kai, jos dvasios, jos amžiais iš
augintų tradicijų ir išpuoselė
tos kultūros auklėtiniai. Su ši
tuo paveldėjimu išėjome į pa
saulį, jo ženklu išskirti iš visų 
kitų milijonų. Jį turime, nors ir 
nenorėtume. Tad ir neškim iį 
per plačiojo pasaulio klonius ir 
aukštumas kaip savąją vėlia
va. Eikim, žinodami ka neša- 
mės. Tą vieną brangenybę vi
si nešamės, kaip anie apašta
lai nešėsi tą vieną Tiesą. Tą 
pačią Gerąją žinią. Kiekvienas, 
ar kurios grupės, turime ir kitų 
žymelių, turime pamėgtų, kar
tais skolintų vėliavėlių, bet jos 
tokios menkutės, kad net grau
du, kai iškišamos į priekį, lyg 
pajėgtų nustelbti plačiai ple- 
vėsuojančiąją tėviškės dvasios 
vėliavą ir krdujuje bei kauluo
se7 įsispaūčtasią žyfcę.“

Sekminių Šventosios Dvasios 
sucementuotoje bendruomenėje 
neliko "nei žydo, nei heleno", 
bet viena šeima, su tuo pačiu 
didžiuoju įsakymu ir ta pačia 
didžiąja žyme: "Mylėkite vie
nas kitą, ir iš to pažins, kad esa
te mano mokiniai". Ir mūsų tar
pe tenebus "nei heleno, nei žy
do", bet viena šeima. Ir žydas 
ir helenas pasidarė tos pačios 
šeimos nariai, kad visas pago
niškasis pasaulis stebėjosi: 
"Žiūrėkite, kaip jie mylisi!". Te
lieka ir pas mus ir "žydai" ir 
"helenai", bet tai neprivalo 
trukdyti išlaikyti tą pačią vie
ną šeimą. Kas nepakenčia "žy
do" ar "heleno", jau nėra tik
ras tos šeimos narys, nes ne
vykdo ano didžiojo įsakymo, 
atsižada ženklo, iš kurio jį gali
ma pažinti..

Didžioji Sekminių prasmė te
stiprina mus ir teveda savu ke
liu. Vistiek ar per tropikų gy
vatynus ar per tyrlaukių smil
tynus, ar per derlingąsias ste
pes, ar per arktikos ledynus, 
visur su ta pačia, motinos Lie
tuvos mums įteikta, vėliava ir 
į tą pačią Lietuvą ...

Franco Ispanija kryžkelėje
Iš Madrido ateinančios ži

nios sako, kad Franco Ispanija 
greitu laiku turi išspręsti degan
čius klausimus dėl politinių ir 
ekonominių santykių su JAV. 
Gaunamos mažos paskolos iš 
smulkiųjų privačių Amerikos 
bankų nebeišsprendžia ekono
minių sunkumų, kurie vis ašt
riau reiškiasi Ispanijos ūkyje. 
Norint kraštą pastatyti ant tvir
tų pagrindų reikalinga efekty
vi parama, kuri gali būti gauta 
tik iš dėdės Šamo kišenės. Is
panų optimistai finansininkai 
mano, kad aptvarkymui svar
biausių ekonominių skylių, už

sto-
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Gana komunistų!imybės sostui de-

:stančt|B 34 'dolerius.
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.'įgfckoe nukertėjusiems renka
mos.^kiekviename žingsnyje. 
Firmos lenktyniauja, kuri dau- 
giau t Potvynio Fondą.

Iki šiol berodf priekyjje

[GTONAS. — Čeko
slovakijos delegacijos JTO va
das VI; Houdek, komunistas, 
nušalinto /užsienių reik, minis- 
terio Clementis proteguotas jau
nas vyras, 30 m., pakviestas 

, atsisakė savo pos- 
ė JAV globos. Bet 
svyruojama, prieš 
komunisto pasisa- 
čechų visuomenė,

Sekminių popietę Lietuvos kaime

Pagalba nukertėjusiems

Federalinė ir provincinės Ka
nados valdžios paskyrė mišrią 
komisiją ;Manitobos provinci
jos potvynio ir Quebec provin
cijos didžiųjų gaisrų nuosto
liams apskaičiuoti. Pagal šios 
komisijos nuostolių ir kovos su 
stichija išlaidų apskaičiavimus 
federalinė valdžia paskirs- ata
tinkamą sumą toms provinci
joms pagalbai. Manoma, kad 
federalinė valdžia padengs 75 
procentus visų Manitobos nuo
stolių.

Winnipega jau aplankė Gen. 
Gubernatorius Alexanderis, Ka
nados premjeras St. Laurent it į 
Toronto mayoras Mc Callun. • to ir pc 
D. Britanijoje laikraščiai iškėlė dėl jo 
sumanymą, kad Manitobos ne- priglau 
laimės vietas aplankytų kara- ko fr. 
liškosios šeimos nariai. Beabe-1 tarp“ lai 
jo, tuo būtų norima iššaukti ka- į rius'L’M

KLB — LOK APLINKRAŠTIS NR. 3

Kanados Lietuvių Bendruo- Lietuvių Bendruomenės orgam-

VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

menės Laikinasis Organizacinis 
Komitetas paskutiniame savo 
posėdyje, 1950 metų gegužės 
19 dieną, konstatavo, kad

I. Apylinkių Laikinieji Orga
nizaciniai Komitetai dar dau
gely lietuvių gyvenamų vietų 
nesudaryti, nors KLB — LOKo 
nustatytas terminas — š.m. ba
landžio 30 diena, jau yra pra
ėjęs ir 2., kad kaikuriose vie
tose Apylinkių Laikinųjų Orga
nizacinių Komitetų sudarymas 
neatliktas pagal visai Kanadai 
išleistas "Kanados Lietuvių 
nųjų Organizacinių Komitetų 
sudarymo taisykles".

Atsižvelgiant į šiuos faktus, 
dėl kurių susitrukdo Kanados 
Bendruomenės Apylinkių Laiki- 

tektų 500 mil. dolerių paskolos, 
tačiau kai kurie priskaičiuoja 
net iki pusantro bilijono. Franco 
aukso fondas nuolat mažėja ir 
dabartiniu metu siekia vos tru
putį daugiau kaip 40 mil. dole
rių. Nors ne viskas yra skelbia
ma viešai, tačiau Franco padė
tis nėra jau tokia gera. Norint 
gauti iš JAV paskolą, pirmoje 
eilėje tenka duoti amerkiečiams 
kariškas bazes, o taip pat pa
daryti kai kurių pakeitimų savo 
diktatūriniam rėžime. Atrodo, 
kad neilgai teks laukti Franco 
apsiprendimo, nes susidariusi 
padėtis neduoda laiko ilgai 
laukti.

zavimas, nutarė kriptis į visus 
Kanadoje gyvenančius lietu
vius šiuo aplinkraščiu ir dar 
kartą prašyti:

1. Juo skubiau visur, kur dar 
nesudaryta, sudaryti Apylinkių 
Laikinuosius Organizacinius 
Komitetus pagal jau suminėtas 
"Kanados Lietuvių Bendruome
nės Apylinkių Laikinųjų Orga- 
nizainių Komitetų sudarymo 
taisyklės", kad tas juo arčiau
siai būtų prie suminėto termino,

2. Patikslinti, kad visur, kur 
yra ne viena, bet dvi, trys ar 
kelios organizacijos, Apylinkių 
Laikinieji Organizaciniai Ko
mitetai turi būti sudaryti pagal 
"Kanados Lietuvių Bendruome
nės Apylinkių Laikinųjų Orga- 
nizainių Komitetų sudarymo 
taisyklių" 4 paragrafą, t.y. — 
Apylinkių Laikinuosius Orga- 
nizainius Komitetus sudaro ne 
visuotiniai susirinkimai, bet or
ganizacijų valdybų deleguoti 
atstojai, po vieną, jeigu orga
nizacijų ne mažiau kaip trys ir 
po didesnį skaičių, jeigu orga
nizacijų mažiau. Šiuo atveju 
ne tiek svarbu, po kiek nuo ku
rios organizacijos į ALOKą įei
na, bet svarbu, kad kiekviena 
organizacija jame būtų atsto
vaujama. Dar kartą primenama 
ir pabrėžiama, kad visur ten, 
kur ALOKai sudaryti nesilai
kant nurodytų taisyklių, jie tu
ri būti juo skubiau pertvarkyti.

Dar kartę tautiečiai ir vi* 
sos organizadjos kviečiamos

Timmins, Ont., burmistras 
Philip Fay, sužinojęs, kad vie
tos komunistai rengia "taikos 
mitingą" su Dr. Endicott ir Can
terbury raud. dekano H. John
son kalbomis, pastebėjo:

"Mano nuomone abu šie vy
rai yra sovietų klapčiukai. Tik
rieji komunistai gali kvatotis 
matydami kaip šiuo du vyrai, 
nuduodantys krikščionis, gina 
raudonąją liniją. Komunistų 
mums čia jau ir taip per daug, 
gi šiedu klounai nieko gero ne
pridės".

Gegužės 17 d. atsilankęs Tim- 
minse raud. dekanas buvo su
tiktas panašiai kaip Hamilto
ne su kiaušiniais ir pomidorais 
ir judėti galėjo tik apsuptas po
licijos.

stropiai ir tiksliai pildyti KLB— 
LOKo aplinkraščius ir taisykles, 
kad nesitrukdytų KLB organiza
vimas.

KLB — LOK Pirmininkas
P. Juškevičienė

KLB — LOK Sekretorius
J. Adomonis.

1950. V. 20. Montreal.

Darbiečicd atsisako tęsti
- reformas

Gegužės 22 d. darbiečių va
dovybė paskelbė, kad, turėda
ma mažą daugumą parlamen
te, tolimesnės nacoinalizacijos 
nebevykdys, bet savo vyriau
sybę laikys ir toliau. Nauji rin
kimai, manoma, bus paskelbti 
tik 1951 m. pavasarį.

Nelaimė kasyklose

Gelsenkirchene, Vokietijoje, 
praeitą šeštadienį kasyklose, 
pusė mylios gilumoje įvykęs 
dujų sprogimas užmušė 71 ir 
sužeidė 30 darbininkų. Tai di
džiausia Vokietijos kasyklų ne
laimė po 1946 m., kai Grimber- 
ge žuvo 439 žmonės.

— VAŠINGTONAS. — Ache
son pareiškė, kad JAV duosian
čios ūkinės pagalbos Europai 
ir Marshallo plano laikui pasi
baigus. Jos taip pat paremsian- 
čios ir Sovietų imperializmo 
grasomus kitus kraštus, kaip 
Graikiją, Turkiją, Iraną ir net 
Indokiniją.

Savaitės apžvalga
Trijų konferencijos išvada — 

ginUuotis iki dantų

Iš Londono pranešama, kad 
baigdami konferenciją užsienių 
ministerial padarė aiškias išva
das, jog taiką pasaulyje išlai
kyti galima tik iki dantų apsi
ginklavus. Šią mintį remia ir 
visos Atlanto pakto valstybės-. 
Niekas šiandien nebetiki, kad 
pastovią taiką su Rusija galima 
būtų pasiekti per Jungtinių Tau
tų ar kitas organizacijas.

Taikos ženklą — balandį su 
alyvos šakele, tenka pašalin
ti iš gražiųjų konferencijų salių 
ir dėti jį ant bombonešių spar
nų, tankų bei atominių bombų, 
nes šios priemonės liko vienin
telės realios ir patikimos taikai 
tarp Vakarų ir Rytų išlaikyti. 
Atlanto paktą norima praplėsti, 
priimant ir kitas Vakarų vals
tybes. Buvusio JAV prezidento 
A. Hooverio pasiūlymas sukurti 
Vakaru Jungtines Tautas yra 
rimtai svarstomas, nes tik stip
riai organizuotas ir apsiginkla
vęs Vakarų pasaulis gali paža
boti bolševizmo ekspansiją.

Diplomatų uždavinys šian
dien — taiką tvirtinti divizijų ir 
eskadrilių skęgčir^s---

Sidnejcms konferencija

Britų Imperijos 7 valstybių 
konferencija, kuri buvo sušauk
ta apsvarstyti ekonominę pa
galbą pietų ir pietryčių Azijai, 
baigėsi su gana patenkinamais 
sutarimais. Pasireiškę nuomo
nių skirtumai tarp Australijos 
ir Anglijos gana greit buvo iš
lyginti. Konferencijoje buvo 
principiniai susitarta įsteigti 
technikinį pagalbos fondą, pa
grindinių investacijų fondą ir 
centralinį biurą Colombo mies
te, Ceilone. Šis biuras bus su
darytas iš konferencijoje daly
vavusių valstybių finansininkų 
bei ekonomistų ekspertų, ku
rie rinks informacinę medžia
gą iš pagalbos reikalingų Azi
jos kraštų. Pirmoje eilėje bus 
kreipiamas dėmesys į Indokini
ją, Indoneziją, Burmą, Malajus 
ir Thailand (Siamą). Australijos 
užs. reik, ministeris P. C. Spen
der, kuris buvo šios konferenci
jos pirmininkas, pareiškė, kad 
sudarytas specialus komitetas 
visoms detalėms užbaigti. Aus
tralija pati pirmoji jau paskyrė 
8 mil. svarų šiam fondui. Anglų 
atstovas lordas Me Donald pa
reiškė, kad Anglija savo įna
šą padarys tada, kai bus galu
tinai aiškus sumų paskirstymo 
planas suinteresuotoms valsty
bėms.

Nors kaikurie pesimistai ir 
pranašavo šios konferencijos 
nepasisekimą, tačiau rimtas 
komunizmo pavojus Azijos tau
toms, konferencijos dalyvius 
vertė prieiti konkrečių nutari
mų, 

r
Lie matė Staliną

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Trygve Lie iš Mas
kvos garsiai pranešė, kad jis 
gavo "malonę" pamatyti "tė
velį" Staliną, ko gal nesitikėjo 
išvykdamas iš New Yorko. 
Spaudos korespondentams Lie 
papasakojo, kad prie Stalino 

jam tekę sėdėti per stalo artu
mą, kad jo sveikata esanti ge
ra ir kad Juozapas esąs lygiai 
toks pat sveikas kaip prieš ke
turis metus. Bendrai iš Lie pa
reiškimų spaudai nesimato nie
ko naujo, kas galėtų pasaulio 
įtampą sumažinti, nes Kremlius, 
matyt, nemano savo imperialis
tinių ėjimų keisti. Tr. Lie nepra
neša nieko nauja, tik kalba 
apie taikos norą ir Maskvoje ir 
apie Kremliaus palankumą de
rėtis, žaisti konferencijomis. Ką 
konkretaus Kremlius siūlė,' Tr. 
Lie bus pranešęs Paryžiaus ir 
Londono vyriausybėms, o taip 
pat ir Vašingtonui, į kur jau at
skrido.

Lie pasivažinėjimą į Maskvą 
reikia laikyti kaip "draugišką" 
kelionę su didele reklama pa
dėties gelbėjimui. Vargu ar 
daug kas betiki JTO išgelbė-. 
jimui. Hooverio pasiūlymas su
daryti JTO tik iš Vakarų pasau
lio darosi kaskart realesnis.

Pučas Bolivijoje

Iš La Paz pranešama, kad ten 
įvykęs komunistu pučas numal
šintas. Pučo metu buvę 13 už
muštų ir 112 sužeistų, o neofi-

siu buvę apie 100. Pučo vadas 
Sergio Almaraz, vadinamas ko
munistu. Jis suimtas kartu su 
vienu artistu, tik ką grįžusiu iš 
Paryžiaus, kur jis užmezgęs 
ryšius su rusų agentais. Išviso 
esą suimta apie 400.

Vokietija siūlosi i Vakarų 
Sąjungą

• • > ■

Vak. Vokietijos kancleris K. 
Adenauer, savo kalboje gegu
žės 21 d., suvienytą Vakarų Eu
ropą pavadino trečiąja pasau
lio pajėga, stovinčia tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos. Vokietija 
turinti tai sąjungai priklausyti, 
nes negalį būti pajėgios Euro
pos be Vokietijos ir pajėgios 
Vokietijos be Europos.

Žvalgo

Britų pakrančių sargybos pra
neša, kad Anglijos pietų pa
krantėse, kur kaupiamos vaka
rų sąjungininkų laivyno jėgos 
pavasario manevrams, pasiro
dę apie 20 mažų rusų laivų. Ta 
proga primenama, kad prieš du 
mėnesius Karibų jūros srityje 
pravestų manevrų metu taip 
pat pasirodę rusų laivų.

Didelė ekspliozija

Gegužės 20 d. 10.000 gyven
tojų miestelyje South Amboy 
New Yorko provincijoje, įvyko 
kaip atominės bombos sprogi
mas, nuo kurio 29 žmonės yra 
žuvę ir apie 60 sužeistų. Du 
trečdaliai šio miestelio namų 
buvo sugriauta arba apgadinta. 
Taip pat nukentėjo ir už Rari
tan upės esantis kitas 48 tūks
tančių gyventojų miestas. Į 
orą išlėkė apie 600 tonų įvairios 
karinės amunicijos, kuri buvo 
kraunama siųsti į Pakistaną. 
Skaičiuojama milijonais dolerių 
nuostolių. Autoritetingi tyrimo 
šaltiniai skelbia, kad sprogimas 
bus sabotažo vaisius. Abiejose 
vietovėse po sprogimo kilo di
džiulė panika, nes gyventojai 
nežinojo, kas čia dedasi.
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Pagarba
Prancūzų'' mąstytojas ir filo

sofas Alain (Chartier), kuris ne
seniai pabaigė savo amžiaus 
R2 metus, "Stenhal" knygoje 
parašė tuos įsidėmėtinus žo
džius:

— Kas yra sunku — tai nie
kuomet nepasiduoti apgaulei, 
■o tačiau pilnai pasitikėti žmo
gumi, vadinasi, mylėti žmogų 
tokį, koks jis yra.

Nemažiau originaliai pasakė 
ir kitas, ankstyvesnis prancū
zų rašytojas Viktoras Hugo:

— Yra žmonių, kurie bet ko
kia kaina nori turėti įtakos ir 
būti visų dėmesio centru; kur 
negali būti orakulais, jie būva 
juokdariais ("Vargdieniai").

1. Superkriticizmas

Kas lankė bet kokią mokyk
lą, atsimena, kad jo draugų 
tarpe buvo aiškių kritikų kurie 
pirmieji kritikavo mokyklos 
tvarką, mokytojus, mokymo 
metodus, paskaitas, prakalbas 
ir kt.

Tikrai, yra žmonių, kurie am
žinai nepatenkinti: jie pasidaro 
juokingais orakulais, kai kiek
viena proga kritikuoja ir sunie
kina kitų ir geriausias pastan
gas. Nuo tokių visiems kliūva: 
ir naujų knygų autoriams, ir 
įvairiems veiksniams, ir savo 
tautos ir kitų valstybių politi
kams.

Superkritikams nėra jokio au- 
roriteto: jiems nepatinka, kam 
Šv. Tėvas ekskomunika pagrą- 
sino komunistinės spaudos 
skaitytojams; jiems ir preziden
to Trumano politika neapgal
vota, nelogiška; jiems principi
nis ir griežtesnis kunigo pa
mokslas — senoviškas, netikęs; 
jiems pikta, kodėl choras išpil
dė tas, o ne kitas dainas; kodėl 
tautos veteranai tituluojami ir 
pagerbiami ir tt.

Superkritikai nusitveria ma
žiausią kito žmogaus taktinę ar 
kitokią klaidą ir džiaugiasi, tar
tum geležėlę radę. Vieną kar
tą pirmininkas perilgai, kitąkart 
wised trumpai kalbėjo; į prezi
diumą pakvietė tą, o ne kitą 
-asmenį; jo duota darbotvarkė 
sujaukta, neapgalvota...

Laikraščių redaktorieti, kurie 
gauna įvairių straipsnių ir tik 
imanomesnius spausdina, gerai 
žino, kaip juokingai karteris kri
tikuojama ir grubiai pro kitus 
•žmones praeinama. Net iš tų 
žinių ir straipsnių, kurie saulės 
išviesą išvysta, galima įsitikin
ti, kerip išdidžiai priekaištauja
ma nekartą niekuo nedėtiems 
žmonėms.

Superkriticizmas ardo šei
mas, niokoja visuomeninę veik
lą, stabdo kultūrinio darbo po
lėkius. lis neabejotinets stab
dys, nes taiko savo šctudmenis 
j žmogų, kuris taipgi turi servo 
nuomonę ir planus.

2. Pataikūnai

Tačiau yra ir antro kraštuti
numo žmonės.

Kai tokio tipo žmogus atsidu
ria kitų tarpe, jis, atrodo, visai 
jokios nuomonės — bent sa
vos — neturi. Toks perdėtai gi
ria kalbėtoją jo paties akivaiz
doje; visai be jokio pagrindo 
Bfaupsina savo pažįstamo kny
gą; kelia į padanges kitą visai 
vidutiniškų gabumų žmogų.

Dar blogiau, kai pataikūnas

žmogui
pataikauja tik akyse ir puola 
stačiai į glėbį, o už akių visai 
ką kita pasakoja. Niekindamas 
anksčiau išgirtą žmogų, toks 
žmogus iš tikrųjų, V. Hugo žo
džiais betariant, parodo savo 
tamsų džiaugsmą.

Jei pataikūnas kalba viešai, 
jis nedrįsta tiesos žadžio tarti ir 
dangsto aiškias blogybes; jei 
rašo, jis taikosi redaktorierms, o 
jei pavarde pasirašo — ir skai
tytojams; toks, jei ir tyli, taip 
nuteriso savo mimiką, kad ji tik
rai persaldžiai atrodo —

Pataikūnas nemoka pagerb
ti žmogaus, nes tuščias petteri- 
kavimas — dar toli gražu ne 
pagarba. Nekartą esame matę, 
kaip nejaukiai Jaučiasi taip 
"pagerbti" žmonės: nei dėkoti, 
nei ginčytis.

Vykusiai pataikūną pavaiz
davo Moljeras "Tartiufo" kūri
nyje: Tartiufas taip pataikavi
mu susuka Orgono galvą, kad 
šis išvaro sūnų iš namu, atiduo- 
da jam visą turtą ir net verčia 
dukterį už jo tekėti. ... Gi kar
tu Moljeras įrodo, jog pataikū
nas yra ne kas kitas, kaip veid
mainys.

3. Aukso vidurys
Ir superkrjhkas, ir pataikūnas 

visuomenės nėra pakenčiamas. 
Tačiau jų pasisekimas svyruo
ja: kartais superkritikas akimir
kai užburia kitus ir nustebina, 
kol šie įsitikina, kad geriau pa
mažėle žengti ir šį tą pasiekti, 
nei šuoliu lėkti ir visą sugriau
ti; kartais pataikūnas laimi dau
gelio simpatijas, kol šie atpl
ūsta jame paprastą veidmainį.

Kiekvienas žmogus ydingas, 
tačiau ir ydingas turi gerų in
tencijų, Pataikavimu tokio ydų 
neužtušuosi. Priešingai, — ir la
biausiai kritikuojamas sąžinin
gas žmogus, kuris ką nors dirba 
visuomenės naudai, nebus už
mirštas ir įvertintas.

Ką nors atsakingo dirbąs 
žmogus tarnauja tiesai, tarnau
ja savo idėjai. Jis prarastų sa
vo vertę, jei norėtų kam nors 
pataikauti. Teisingu Mykolo 
Angelo pasakymu, "žmogus, 
pataikaująs kiekvienam mul
kiui, užuot tarnavęs savo geni
jui, niekada neiškyla aukščiau 
minios".

Kritiškumas sveikintinas, jei 
jis nori patarnauti bendrai gero
vei. Jeigu jis, priešingai, yra 
destruktyvus, griaunąs, o ne ku
riąs, -—'jis naudos negali at
nešti.

Žmogus reikalingas pagar
bos. Ypačiai, jei jis daug gero 
padarė tautai, visuomenei ar 
net paskiram žmogui. Tačiau 
už savo darbus jis nereikalauja 
tuščios panegirikos, o ypačiai 
pataikavimo.

Pagarba žmogui savaime iš
šaukia sveiką pagarbą, verti
nant jo darbus. Suniekinti ge
ras pastangas lengva, tačiau 
sunku ką nors gero pradėti, jei 
ir geros intencijos paniekintos.

* * *Sally Salminen "Kotrynos" ro
mane rašė: "Kol žmogus gali 
būti kam nors reikalingas, tol 
jam yra prasmės gyventi".

Nedera tos prasmės atimti nė 
vienam žmogui. O ji atimama 
tada, kai suniekinamas pats 
žmogus, kai suniekinamos jo 
geros pastangos ir darbai.

J. Kazmldds.
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Švedijos neutralumas
Švedija ypač po pastarojo 

karo pasižymėjo spekuliacija 
neutralumu. Vargu ar būtų ga
lima priekaištauti, jei tas kraš
tas būtų pirkęs neutralumą sa
vo sąskaita. Mes turime apgai
lestauti, kad tas neutralumas 
buvo pirktas ne vien Stockhol- 
me padėtu mūsų auksu, Sovie
tams pataikaujant uždaryta Lie
tuvos pasiuntinybė, bet ir lietu
viškuoju krauju, neregėta išda
vyste, kai lietuviai prievarta, 
patekę Wehrmachtan, buvo iš
duoti Kremliaus budeliams.

Toji Osten Unden politika 
pačių švedų buvo pasmerkta. 
Tačiau jis ir toliau, iki šios die
nos, vadovauja Švedų užsienio 
politikai.

Jis neseniai pasveikino JAV, 
kaip ir Vakarinės Europos kiti 
užsienio reikalų ministerial, są
ryšy su Europos ūkiško bend
radarbiavimo sukaktimi. Ar tai 
sudaro pakankamą pagrindą 
išvadai, kad Švedija atsisako 

’ tariamos neutralumo politikos, 
kuri šiuo metu yra ne kas kita, 
kaip tuščiaviduris pataikavi
mas Sovietams? Vargu.

Švedai mielai naudojasi JAV 
parama, kuri teikiama karo nu
siaubtai Vakarinei Europai.

Tuo pat metu jie sąmoningai 
atgręžia nugarą Atlanto Santar
vei, kad nepažeidus Sovietų. 
Maskva jau abejinga Švedijos 
žaidimui neutralumu. Praėjo tie 
laikai, kai davė darbo, gali
mybės pasipelnyti Švedijos 
pramonei, jai dovanojus Lietu
vos Banko disponuotą auksą. 
Sovietų karo laivynas išgujo 
Švedų žvejus iš Baltijos jūros 
ir drąsiai plaukioja arti Bom- 
holmo.

Jėgos balanso politika

Ne tokios apimties išsijungi
mo (neutralumo) politikos ats
tovas, pav., dienraštis "Tidnin- 
gen" š.m. gegužės mėn. pra

Didžioji XX amžiaus rykštė
HitlerĮ pralenkė Stalinas

Kai šiandien iš kelelių metų 
perspektyvos pasižiūrime į pa
skutiniojo karo pasekmes, skau
dančia širdimi tenka konstatuo
ti: padėtis nūdieniame pasauly
je nėra nei kiek geresnė, kaip 
kad 1939 m. — karui praside
dant. Tada turėjome Hitlerį, pa
sišovusį savo tarnybai pajung
ti visą žemės rutulį, diplomati
joje nesiskaitantį su priemonė
mis. Karas likvidavo nacių ga
lybę, bet, dėl vakariečių poli
tikų neapdairumo iškėlė nau
ją— sovietinį komunizmą. Į 
Hitlerio vietą atėjo Juozas Sta
linas ir, reikia pasakyti, pasta
rasis pasižymi nepalyginamai 
didesniais diktatoriaus gabu
mais. Karas baigėsi 1945 m. 
pavasarį, o mes ir ligi šios die
nos neturime taikos. Negana to 
— jis geležinę uždangą suge
bėjo pastumti (taipogi daugiau
sia sąjungininkų politinio nai
vumo dėka) iki Elbės krantų, 
kruvina letena apglėbdamas 
didelį skaičių tautų ir pasaulį 
padalindamas į du blokus. Jo 
ranka ir Azijoje užgriebė di
džiulius Kinijos plotus. Teroras, 
deportacijos, masinės politinių 
kalinių marinimo stovyklos Si
bire, akikplėšiškas nesiskaity
mas su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis — tai vis jo diktatoriš
ko "genialumo" niekam neabe
jotini įrodymai...

Kaip besotis slibinas, jis ne
sitenkina užgrobtomis žemėmis, 
bet, prisidengdamas sufalsifi
kuota tariamai tarptautinio ko
munizmo skraiste, dairosi į va
karus, į rytus Ir jau ieško nau
jo grobio... Savo laiku Euro
poje daug triukšmo sukėlęs Hit
leris, žvelgiant į jį iš tolimesnės

džioje dėsto gal nevilties ap
imtas: "Atlanto pakto svarba 
glūdi telkime vakarietiškų pa
jėgų ir išlaikyme balanso tarp
tautinėje politikoje. Tik tokio 
balanso išdavoje Švedija tega
li būti "neutrali".

O kas dėsis su ja jėgos ba
lansui pranykus ir prasidėjus 
trečiam pasauliniam karui? 
Tuomet ir Švedija turės pasi
rinkti vieną galimybę arba jie 
bus priversti paklusti.

Šiam opozicijos dienraščiui 
oficiali socialdemokratų spau
da nepritaria, nes reiktų daryti 
perdaug aiškią išvadą. Nepa
mirština, kad socialdemokratai 
Riksdage turi daugumą, kuri 
šaukė "ne", kai prieš metus 
buvo svarstyta galimybė pri
sidėti prie skandinaviškos kari
nės santarvės.

Užsienio spaudos atstovai 
Švedijoje įspėjami, kad kuo ma
žiau rašytų to krašto saugumo 
reikalais, net neminėtų apie ga
limą Švedų įsiterpimą skandi- 
naviškon karinėn santarvėn. 
Socialdemokratai siūlė Riksda 
gui išleisti įstatymą, kuriuo bū
tų panaikintas švedų kariuo
menės vado etatas, nes jis esąs 
nekonstituciškas ir nesiderinąs 
dabartinei užsienio politikos 
linkmei. Galimas dalykas, jog 
socialdemokratus paveikė ka
riuomenės vado gen. Helge 
Jung atviras pasisakymas pa
skaitoje 1949 m. lapkričio mėn., 
Lundo universiteto studentams. 
Ten jis atvirai išdėstė Švedų 
nūdienės užsienio politikos 
trumparegiškumo galimas pa
sėkas ateities katastrofoje. To
ji paskaita daugeliui švedų pra
vėrė akis, nors į oficialią poli
tiką nepadarė mažiausios įta
kos. Kam gi nervintis? Bet vie
šoj oje nųgĮįgnflį^įvyko lūžis. 
Ji vis labiau linksta į Atlant^ 
santarvę ir pasitarimus su 
Skandinavijos kitais kraštais.

perspektyvos, atrodo, bus įne- jų, dabar neišmano, kaip išbris- 
šęs mažesnį chaosą, nes jo idė- ti iš susidariusios balos, o Sta

linas, aišku, kvatoja pilvą ran-jos Geigu diktatoriai iš viso tu
ri idėjas) ribojosi daugiau tau
tine prasme. Pasaulį jis siekė 
pavergti vokiečiams: Deutsch
land, Deutschland ueber alles... 
Tuo tarpu Stalinas, nors ir turė
damas tokį pat tikslą (pasaulio 
pavergimą), maskuojasi komu
nizmo vėliava. Apie rusišką im
perializmą jis nešneka. Stalinas 
eina "išlaisvinti darbininkus iš 
kapitalizmo" ... "Visų šalių 
proletarai, vienykitės!" — skel
bia Maskvos dūdos. Ir, deja, 
kiekviename pasaulio kampe 
jos randa Jonelių dūmelių, kū
nu ir siela tikinčiu šiems mela
gingos propagandos garsams. 
Mokslininkai jam veltui išdavi
nėjo atomo paslaptis, komu
nistų partijos kaip įmanydamos 
sunkina, jau ir taip po karo 
nelabai linksmą, Europos kraš
tų būklę streikais, sabotažais, 
muštynėmis parlamento rūmuo
se... Jo diplomatai, tur būt, 
dar niekada pasaulio istorijo
je negirdėtu akiplėšiškumų, se
niai prašokusiu bet kokio dip
lomatiškumo ribas, stabdo tarp
tautinių institucijų darbą ir net
gi jį daro visiškai neįmanomu. 
Dar prieš keleris metus tiek 
daug vilčių žmonijai teikusi 
UNO šiandien, galima sakyti, 
tapo senelių prieglauda ar lė
lių teatru, kuriame vyksta ga
na šlykštaus pobūdžio vaidini
mai. Juose pagrindinėse rolė
se, žinoma, kaip taisyklė — 
pasireiškia sovietų diplomatai. 
Pasaulis, kartą per nesusiprati
mą patikėjęs gerais Stalino no
rais ir jam savo neapdairių po
litikų parašais suteikęs sveiku 
protu nepateisinamų privilegi-
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Kariniai pasitarimai

Švedijos vyriausybė tvirtina, 
kad tokie pasitarimai tuo tar
pu neįgyvendinami. Su Norve
gija ir Danija galima tartis bet- 
kuriais klausimais, išskyrus ka
rinius.

Nesocialistinės partijos, esan
čios opozicijoje, primygtinai rei
kalauja karinės santarvės su 
minėtais kraštais. Viešoji nuo
monė buvo paveikta ne tiek 
konservatorių ir liberalų, o ka
rių balso.

Konservatorių vadas Jarl 
Hjalmarson ir liberalų ;— prof. 
Bertol Ohlin įvairiais būdais 
pradėjo veikti į viešąją nuomo
nę, kad pradėjus karinius pa
sitarimus su kaimynais. Hjal
marson š.m. sausio mėn. parei 
kalavus diskusijų Riksdage ka
riniais klausimais, socialdemo
kratai atsiliepė pašaipiai, c 
jų spauda paniekinančiai.

Hjalmarson reikalavimą pa
kartojus, ministeris pirmininkas 
Tage Erlander bandė asmeniš
kai jį įtikinti, kad jo pastangos 
esančios bergždžios. Hjalmar
son atkirto: "Skandinavijos ka
rinių pajėgų derinimas yra bū
tinas. Visos trys valstybės turi 
suderintai pasiruošti karo atve
jui. Mes neturime praleisti pro
gos savo metu tam žygiui tin
kamai pasiruošti. Tvirtinimas, 
kad švedai besirūpindami savo 
gynybos reikalu išprovokuosią 
karą ar užpuolimą yra be pa
grindo".

Tačiau ir opozicijos partijos 
nesiūlo atsisakyti neutralumo 
politikos. Jos yra nuomonės, 
kad nūdien reikia ruoštis atei
ties galimybėms. Jų užnugary 
stovį kariai yra šalininkai min 
ties ginti Skandinavijos pusia
salį nutylint Daniją. Kariai todėl 
siūlo nevilkinant pasirašyti At
lanto santarvę, ypač, kad pa 
storuoju metu Sovietai Švedijos 
nelaiko neutralia.

komis susiėmęs: kuo didesnis 
chaosas, tuo jam smagiau. Dik
tatūrai juk visada lengviau žve
joti drumstame vandenyje...

Pavėluotas Lenino įspėjimas

Kas galėjo manyti, kad 1879 
m. Gruzijos kalnuose gimęs 
Josif Visarionovič Džugašvili 
įveiks politinius varžovus ir 
įkops į aukštą diktatoriaus sos
tą, tapdamas tikra dvidešimto
jo amžiaus rykšte Europai ir vi
sam kultūringam pasauliui? 
Leninas 1922 m. rašė savo tes
tamente: "Draugas Stalinas, ta
pęs generaliniu partijos sekre
torium, į savo rankas pasiėmė 
didelę jėgą, ir aš nesu tikras, 
ar jis visada sugebės ją panau
doti tinkamu atsargumu". (L. 
Fischer, Joseph Stalin). Vėliau, 
1924 m., prieš pat mirtį, Leni
nas prie testamento pridėjo 
reikšmingą prierašą: "Stalinas 
yra per smarkus. Aš siūlyčiau 
surasti reikiamų priemonių ir 
pašalinti jį iš generalinio sek
retoriaus pareigų. Į jo vietą rei
kia paskirti kantresnį, lojalesnį 
asmenį, daugiau respektuojan
tį kitus partiečius, turintį ma
žiau kapryzų"...

Deja, Lenino įspėjimas buvo 
pavėluotas. Po jo mirties Sta
linas, kaipo generalinis partijos 
sekretorius, be ypatingų pa
stangų užėmė jo vietą. Tiesa, 
tuo metu buvo vienas varžovas 
— Trockis, faktinai savo popu
liarumu po Lenino stovėjęs pir
moje vietoje. L Fischerio, pra
leidusio 14 metų sovietiniame 
rojuje komunistų eilėse, žinio
mis — "Pravda" 1922 m. lap

Sąlyginis neutralumas

Liberalų dienraštis "Aftonbla
det" teigia, kad Švedų visuo
menė jau esanti nusistačiusi 
izoliacionizmą sviesti į šalį, lyv 
tai būtų skuduras. Š.m. gegu
žės mėn. antroje dekadoje tas 
dienraštis rašo: "Gentlemenai 
Hjalmarson ir Ohlin reikalais 
ja, kad Švedų generalinis šta
bas sudarytų karinę santarvę 
su Norvegais ir Danais karo at
veju bendrai kovoti. Jei tai bus 
norima padaryti per vėlai, tas 
žygis mūsų kaimynų gali būti 
laikytas nepageidautinu. Toks 
sąlyginis neutralumas yra ma
žiausia nepageidautinas. Da
lis Švedų dar svyruoja ir spe
kuliuoja. Tačiau jie turi įsidė
mėti, kad neutralumas yra tik 
pasyvus nusitėikimas karo at

Winnipego potvynis
Viena iš didžiausių nelaimių 

Kanadoje po dviejų didelių 
gaisrų tebėra Raudonosios 
upės potvynis palietęs ypač 
Wirmipegą. Tūkstančiai žmonių 
neteko pastogės ir savo turto. 
Gyventojų evakuacija dar vis 
tebevykdoma. St. Boniface prie
miestis evakuojamas, nes nesi
mato atoslūgio ženklų. Upė yra 
išsiliejusi daugiau kaip 70 my
lių ilgyje ir vandens pakilimas 
siekia iki 30 pėdų aukščio. Nu
kentėjusių nuo potvynio gyven- 
jų pagalbai yra suorganizuotas 
specialus fondas ir Manitobos 
provincijos vyriausybė prašo 
visus kanadiečius aukoti nu
kentėjusioms nuo šios nelaimės 
pinigus, rūbus, maistą ir ava
lynę. Šioje Winnipego katastro
foje yra nukentėjusių ir bene 
3 ar 4 šeimos lietuvių, tačiau 
jų pavardės dar nėra žinomos.

Vanduo jau yra pakilęs dau
giau kaip 30 pėdų. 100.000 gy
ventojų buvo evakuota jau per
eitos savaitės vidury, o pavo
jaus galo dar nematyti. Raudo
noji upė, kuri prasideda JAV 
vid. vakaruose ir įteka į Winni

kričio mėn. 7 d. numeryje, ati
duodama duoklę revoliucijos 
sukakčiai, Leniną suminėjo 12 
kartų, Trockį — 4, o Stalino nei 
karto... Tuo tarpu ta pati "Prav
da" 1947 m. to paties mėnesio 
tą pačią dieną Stalino vardą 
jau linksniavo 66 kartus. Reni
nas tada ilsėjosi Raudonojoje 
aikštėje, o Trockis NKVD agen
tų buvo "planingai sutvarky
tas" Meksikoje...

Stalino galybės taktika

Ji yra juokingai paprasta: vi
sus jam pavojingus asmenis 
Stalinas. dažniausiai likviduoja 
su kitų pagalba, pastaruosius 
pastatydamas į sulikviduotųių 
vietas. Gaunasi ilga galerija ne
laimingų dėl savo naivumo iš- 
tysusių veidų: Trockį jam padė
jo sudoroti Zinovjevas ir Kamie- 
nevas, juos abu sutvarkė Bu- 
charinas, Rykovas ir Tomskis.

(Nukelta į 6 psl.)

Vokietijos okupacinės išlaidos
Sąjungininkų Aukštoji Komi

sija Vakarų Vokietijos federd- 
linei vyriausybei patiekė se
kančių metų okupacinių išlaidų 
sąmatą, kurios suma siekia 
4.485.000.000 DM. šių metų są
mata buvo 544.900.000 DM di 
desnė. Sąmata sumažinta pra
šant V. Vokietijos federalinei 
vyriausybei, bet sumažinta ne 
tiek, kiek ji tikėjosi. Ji tikėjosi, 
kad bus sumažinta bent dviem 
trečdaliais, tad dabar Bonno- 
je dėl to reiškiama didelio ne
pasitenkinimo. Labiausiai vo
kiečiai nepatenkinti, kad nesu
mažėjo sumos, skiriamos ka
riuomenės išlaikymui, o suma 
žinta tik civilinių tarnautojų
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veju iš kurios pusės mes be
būtume užpulti. Jei kas negali 
pritarti tokiai išvadai, turi dary
ti aiškų sprendimą, o ne save 
apgaudinėti geromis viltimis"

Keista, kad Švedai elgiasi lyg 
būtų priešo talkininkai. Sovietai 
jau dabar nelaiko ŠVedų neut
raliais. Ateityje jie gali pada 
ryti nelauktų sprendimų ir dėl 
dalinės ar pilnos Švedijos oku
pacijos. Tuo atveju svyruojan
ti Švedija būtų visai neparuoš
ta pasipriešinti.

Švedai arti 150 metų nekaria
vo, o iš karų pelnėsi. Tad jiems 
būtų malonu ir ateityje eiti tuo 
pačiu keliu. Tačiau šį kartą is
torija vargu ar kartosis, nes ge
opolitinės jėgos turi skirtingą 
gravitaciją.

Ged. Galva.

pego ežerą, išsiliejus jau JAV 
teritorijoje. Gelbėjimo ir apsau
gos darbai vykdomi organizuo
tai. Vien savanorių prie pyli
mų statybos dirba 50.000 vyrų, 
kurie parėję namo dažnai šei
mas randa jau evakuotas. Iš 
maišų su smėliu daromi py
limai, ypač norint apsaugoti 
elektros jėgainę. Be rinkliavos 
maišų visame krašte, 1 milijo
ną maišų prisiuntė JAV kariuo
menė. JAV senate taip pat ke
liamas reikalas miestui pagel
bėti. Bet kova su stichija yra la
bai sunki. Ypač, jei nepalan
kus oras, jei dar iškrenta lietaus 
ir pačiame mieste ir ten tolimuo
se kalnuose, iš kur visos masės 
vandens atplaukia. Nuostoliai, 
žinoma, didžiausi. Ir tai ne vien 
Winnipege, jo priemiesčiuose 
bei kituose paupės miesteliuo
se, bet ir visose apylinkėse. 
Upė daug kur išsiliejo per 20 
mylių pločio, sunaikindama 
laukus. Iš žemės ūkio rajonų 
turėjo pasitraukti jau apie 100, 
tūkstančių žmonių. Traukiniai 
kedkuriuos ilgus ruožus važinė
ja per vandenį, bėgių visai ne- 
simatant. Iš 11 Winnipego til
tų vos du tebėra nuolat atviri, 
kiti 6 dar naudojami, bet tik 
ypatingais atvejais. Virš miesto 
skraido tiekimo darbą atlieką 
savi ir JAV lėktuvai (pav. ga-
bena maišus net iš Halifaxo), 
patruliuoja helikopteriai, jau 
gatvėmis kaikur plauko nemaži 
laivai, nardo narai, siuvą mo
torlaiviai, maišosi Raud. Kry
žiaus ir kariškos įvairiausios 
paskirties žmonės. Buvo bijoma
si, kad vanduo nepakiltų iki 
tokio lygio, kad užkimštų ka
nalizacijos vamzdžius. Tokiam 
atvejy tektų evakuoti visą mies
tą.

Apie 40 mylių prieš miestą 
yra susidaręs didžiulis tvenki
nys,, užimąs apie 600 kv. mylių 
plotą. Pačiam Winnipege upė 
išsiplėtė apie 3 mylias, užlie- 
dama patį centrą, kaip tik tur
tingųjų gyvenamąjį rajoną.

Nuo 1826 m. Winnipegas to
kio potvynio nebuvo pergyve
nęs.

Toronto burmistras McCallun, 
grįžęs iš Winnipego pareiškė, 
kad Torontas turįs surinkti bent 
milijoną dolerių.

skaičius, ir tai tik amerikiečių 
zonoje. Tuo tarpu sąjungninkai 
aiškina, kad didelė dalis tų su
mų bus išleista pačios Vokieti
jos labui, pav., aerodromų sta
tybai, okupacinių organų bei 
personalo patalpų.— namų sta
tybai ir pan.

Sąmatoje Britų zonai skiria
ma 1.741.000.000, amerišiečių — 
1.517.200.000 ir Prancūzų — 
790.300.000 DM. Visose zonose 
karinių pajėgų išlaikymui ski
riama 3.213.000.000, krašto de- 
militarizacijai—323.000.000 DM, 
namų statybai ir kitiems įrengi
mams, kurie duos vokiečių 
ūkiui naudos—462.600.000 DM.
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Kauno Arkivyskupas Metropolitas ir kiti 
tremtyje esą Lietuvos Vyskupai

SEKMINIŲ UGNIS

VISAM LIETUVIŲ JAUNIMUI
siunčia sveikinimą ir Ganytojinį palaiminimą

MYLIMASIS JAUNIME!
Visai mūsų tautai ir Jums sun

kiais laikais, tarsi paguodos ir 
pagalbos ženklą iš dangaus, 
mes pranešame Jums malonią 
naujieną. Šventasis Tėvas Pijus 
XII, atsakydamas į Lietuvos 
Vyskupų ir tikinčiųjų prašymą, 

. paskyrė ir paskelbė neatšau
kiamai ir visiems laikams Šven
tąjį Kazimierą Ypatingu Dan
guje esančiu Globėju visam Lie
tuvių Jaunimui. Tą neseniai 
gautą žinią šiuo laišku mes 
Jums ir skelbiame.

PP Pijus xn
Amžinai dalyką atsiminti

. Šventoje Eklezijoje jau senai 
įsigalėjo tas paprotys, kad Ro- 

. mos Popiežiai tautoms ir atski
roms bendruomenėms skirtų 
Dangiškus Globėjus pas Dievą, 
kurie joms šviestų kaip aiškūs 
krikščioniško gyvenimo pavyz
džiai, būtų kartu ir padėtų at- 
sidūrusiems šio nelaimių pilno 
gyvenimo sunkumuose. Ypač 
tai turi didžiausios reikšmės 
šiuo pilnu sumišimo mūsų lai
ku, kuriame, po žiauriausio ka
ro siautėjimo, mes matome tar
pe kitų ir Lietuvių tautą, o ypa
tingai jos jaunikaičius ir jau
nuolius prislėgtus neapsako
mos nelaimės; kai nesenai vi
same pasaulyje vyko ginklų 
kova, visų geriausieji iš to jau
nimo narsiai kovojo ir atidavė 
savo gyvybes už altorius ir šei
mų židinius, ar pasmerkti dar
bams yra ištremti į tolimus ir 
nesvetingus kraštus; kiti pri- 
priversti tarnauti svetimose ka
riuomenėse ne be didelio pa
vojaus savo tikėjimui ir doros 
tyrumui; kiti, pasilikusieji tėvy
nėje, yra suvedžiojami bedie
vių viliojimais ir gundymais, 
ypatingai tie, kurie mokosi jau
nimui skirtose įstaigose, kad ten 
giliau persiimtų vadinamo ko
munizmo mokslu; kiti, paga 
liau, kurių priskaitoma dau 
giausia, netekę tėvynės turi ap
sigyventi Europos, Vidurinės 
Amerikos, Australijos kraštuose 
ar kitose vietose. Taip didelėje 
tat nelaimėje, už kurią' dides
nės nėra buvę visoje Lietuvių 
tautos istorijoje, šitos tautos jau
nimas, ištikimas savo senam ti
kėjimui, su didesniu atsidėji
mų šaukiasi pagalbos Švento
jo Kazimiero, trečiojo to paties 
vardo Lenkijos karaliaus sū
naus ir Lietuvos Kunigaikščio, 
kurio garbinimas jau senai pas 
jį buvo paplitęs.

Šiame rinktiniame Jaunikai
tyje, kuris sulaukęs vos 25 me
tus savo amžiaus, baigė visokio 
šventumo pilną gyvenimą, taip 
skaisčiai pasireiškė ištikima 
Apaštalų Sosto ir Katalikų mei
le, kad jis uoliai stengėsi pa
šalinti iš tėvynės atskalos 
(schizmos) nuodus.

Šventasis Kazimieras buvo 
didelis Dievo Gimdytojos Mari
jos garbintojas ir jau miręs ras
tas savo rankose laikąs popie- 
rį su įrašyta Jos garbei gies
me. Ypatingu gi pagyrimu Šv. 
Kazimieras yra aukštinamas, 
kad visą savo gyvenimą išsau
gojo save nepaliestą bet kokio 
skaistybės sutepimo. Jis yra 
tikrai vertas, kad ir šiais laikais, 
kada skaistybės dorybė yra 
puolama visokiais būdais ir 
priemonėmis, būtų nupelnytai 
ir teisingai pastatytas Lietuvių 
Jaunimui kaip kilnus ir tikras 
pavyzdys.

Visa tai apsvarstę šios tau
tos Ganytojai, taip pat daįige 
lio jų vientaučių vardu, per gar
bingą Brolį Vincentą Padols- 
kį Larandos Vyskupą, išreiškė 
MUMS prašymą, kad MES ma
loningai teiktumėmės paskelbti

Šv. Kazimierą Ypatingu Lietu 
vos Jaunimo Danguje esančiu 
Globėju.

MES gi visa širdimi apgailes
taudami taip skaudžią šios tau
tos nelaimę, o ypatingai tų iš 
jos, kurie dar jaunystės žydėji
me yra, mielu noru laikėme 
priimtinais jų pageidavimus, 
kad minimojo Dievo Tarno gar
binimas kasdien vis labiau di
dėtų ir galėtų duoti vis gauses
nius šventumo ir paguodos iš 
'dukštybių vaisius. Todėl MES, 
atsiklausę taip pat garbingiau
sią Mūsų Brolį Klemensą Šven
tosios Romos Eklezijos Kardino
lą Mikara, Veletri (Velintemo) 
Vyskupą ir Šventosios Apeigų 
Kongregacijos Prefektą, šiuo 
raštu ir visiems laikams, MES 
tai tikrai žinodami ir rimtai ap
svarstę bei Apaštalinės galios 
pilnybe, Šventąjį Kazimierą Iš- 
ipažinėją patvirtiname, paski
riame ir paskelbiame visos Lie
tuvių Jaunuomenės Ypatinguo
ju Danguje esančiu Globėju 

. pas Dievą, pridėdami visas ir 
kiekvieną atskirai pagarbas ir 
liturgines privilegijas, kurios 
pridera Ypatingiems bendruo
menių Globėjams, visai neturint 
galios tai sukliudyti bet- ko
kiems kitiems dalykams. Tai 
skelbiame, patvarkome, nu- 
spręsdami, kad šis raštas yra ir 
pasilieka tvirtas, galiojantis :r 
visada veikiąs; kad iš jo seka ir 
įgauna pilnos galios ir nepalie
čiamos pasėkos; kad tie, ku
riuos tai liečia ar galės liesti, 
dabar ir ateityje galės pilniau
siai tuomi remtis; nuo dabar 
tampa niekingu ir neturinčiu 
vertės visa, jeigu šiais dalykais 
kurio kito autoriteto, žinant ar 
nežinant, būtų kas bandoma ki
taip patvarkyti.

Duota Romoje pas Šventąjį 
Petrą po Žvejo Žiedu, 11 birže
lio MCMXLVIII, Mūsų Pontifi
kato dešimtais metais.

Ypatingu Jo Šventenybės įsa
kymu Už Emin. Kardinolą Vals
tybės Sekretorių (pas)

J. Bapt. Montini

kur ilsisi Šventojo kaulai. Šven
tojo Kazimiero šventumo gar
sas ir jo garbinimas pasklido 
ir toli už Lietuvos. Jau senais 
laikais Neapolio mieste Itali
joje buvo susikūrusi kilmingų
jų jaunuolių sodalicija, kuri sa
vo Globėju buvo pasirinkusi 
Šv. Kazimierą. Sodalicijos cen
tras buvo senas, vadinamas 
"Didysis" Šv. Jurgio dievnamis, 
kuriame buvo graži, erdvi kop
lyčia, dedikuota Šv. Kazimie
ro garbei. Joje stovėjo nedidelė 
medinė paauksuota Šv. Kazi
miero statula, kurios krūtinėje 
tilpo Šventojo relikvija — pirš
to narelis — gauta iš Vilniaus 
Vyskupo Jurgio. Tiškevičiaus. 
Paskutiniojo Bavarijos kara
liaus statytoje pilyje audiencijų 
salę ir koplyčią taip pat puošia 
gražūs Šv. Kazimiero paveiks
lai. Kada Rusijos carų valdžia 
Lietuvoje kliudė Šventojo gar
bę, visaip iškreipdami istorijos 
faktus, niekino lietuvių akyse 
Šventojo protėvius — Didžiuo
sius Lietuvos Kunigaikščius, tai 
Lietuvos katalikiškos liaudies 
vaikai, atsidūrę svetimuose 
kraštuose, ypač Vidurinėje 
Amerikoje, labai ryškiai paro
dė, kaip lietuvis visur vertina 
savo Šv. Karalaitį. Ten atsira
do ne tik dievnamiai jo garbei, 
jo vardu parapijos, bet jo var
du ten susikūrė ir vienuolija ir 
įvairios draugijos bei mokslo 
įstaigos.

Dievo Apvaizdos sutvarky
mu Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir laisvę buvo jaučia
ma tautoje noro ir pasiryžimo 
kuriuo nors ypatingu įvykdytu 
sumanymu pagerbti savo Šv. 
Karalaitį, kuris jau ilgus amžius 
buvo lyg tikrasis vadas visų 
kovojančių už Dievą ir Tėvynę. 
To noro ir ryžtingumo daugiau
sia rodė laisvos Lietuvos jau
nimas. Tėvynę-ištikusi neapsa
koma nelaimė sukliudė suma
nymų vykdymą, bet patį rei
kalą padarė dar aktualesnį ir 
pagyvino pasiryžimus.

darni pagyvinti lietuvių pasiti
kėjimų savo Šv. Globėju ir duo-

šaulyje, ryžosi prašyti Šventą
jį Tėvą Pijų XII, kad jis savo 
apaštaline galia teiktųsi paskir
ti Šv. Kazimierą viso Lietuvių 
Jaunimo Ypatingu Globėju pas 
Dievą. Gavus tokiam žygiui 
Šventojo Tėvo pritarimą buvo 
kreiptasi į lietuvius, kuriuos ap
linkybės leido pasiekti, kvie
čiant juos prisidėti prie Vys 
kupų prašymo. Daug lietuvių 
katalikų — subrendusių ir jau
nimo parašų buvo atsiųsta 
Vyskupams, kurie kartu su pra
šymu buvo įteikti Šventajam 
Tėvui. Į tą Vyskupų ir tikinčiųjų 
prašymą Šventasis Tėvas atsa
kė čia skelbiamu raštu — Breve.

Mes, Lietuvos Vyskupai, pra
nešdami Jums šią Šventojo Tė
vo malonę, pareikštą mūsų tau
tai ir ypač Jums, Lietuviškas 
Jaunime, turime vilties, kad Jūs 
ypatingu būdu teiksite garbę ii 
dėkosite Visatos Viešpačiui, 
kuris Lietuvai ir visiems lietu
viams yra davęs taip garbin
gą šventą Globėją, kurio užta
rymu Jis jau senai padėjo Lie
tuvių tautai, padės jai šiais 
sunkiais laikais ir ateityje.

Mes tikimės, kad Jūs, nois 
išblaškyti visame pasaulyje, 
kuris šiandien taip apsikrėtęs 
stabmeldiškais nedorais papro
čiais ir visokiomis klaidomis, 
mokėsite parodyti dėkingumą 
ypatingam Jūsų Šv. Globėjui jį 
garbindami ir sekdami jo ištiki
mybę Dievo įsakymams, Evan- 
geliniam tobulumui, meile 
Švenčiausiajai Marijai, uolu
mu ginti Katalikų Eklezijos 
mokslą- ir jos teises, branginda
mi sielos ir kūno nekaltybę, pa
sekdami -teisingą pasaulio tuš
tybės supratimą ir kitas jo do
rybes,-pelniusias jam amžiną-

Eidami jo eitu gyvenimo keliu I - - 
ir Jūs būsite vis vertesni didės- i" . .. 
nių Dievo malonių, vis gražiau i

(Nukelta į 4 psl.) ! gesnio.

ikqjq garbę.

senosios Europos lygumas ir 
klonius, per kalnų, tarpeklius 
pūkštė, vingiavo greitasis trau
kinys pilnas keleivių. Vienoje 
traukinio kajutėje sėdėjo vienas 
priešais kitų du turistai.

— Apie jūsų krikščionybę 
aš esu šį bei tų girdėjęs, — po
kalbio metu tarė vienas iš jų, 
kuris buvo islamo tikėjimo, eu
ropiečiui, — bet kokia yra pa
grindinė mintis, idėja jūsų re
ligijos, kur yra krikščionybės 
esmė? Kokia yra pati charak
teringoji krikščionybės žymė?

Anas krikščionis, pradžioje 
kiek sumišo, bet už valandėlės 
pradėjo pinti atsakymą.

— Mes krikščionys dažnai 
meldžiamės: rytą, vidudienį ir 
vakare. Sekmadieniais einame 
į bažnyčias šventų mišių. Sa
vaitėje vieną dieną pasninkau
jame. Keletą sykių per metus 
einame išpažinties ir prie ko
munijos. Savo maldos namuose 
atliekame naujagimių krikštą, 
paaugusių santuokas, mirusių
jų laidojimo apeigas. Be to, mes 
dar turime daugelį švenčių per 
metus, daugelis mūsų prakti
kuoja maldingas keliones į 
šventas vietas ir dar turime 
daugybę kitų religinių papro
čių: gegužės mėnesį pamaldas 
į Mergelę’Mariją,. birželio mė
nesį į Jėzaus Širdį, spalių mė
nesį vėl kasdien kalbame ro
žančių, ir dar kitas religines tra
dicijas.

— Visa tai labai gražu ir aiš
ku, — atsiliepė mahometonas, 
— bet beveik visa tai arba 
daug ką panašaus turime ir 
mes. Ir mes meldžiamės iš ryto 
prieš tekančią, vakare prieš be
sileidžiančią saulę. Ir mes me
tuose turime eilę pasninkų, tu
rime šventų vietų, maldyklų, 
nuodėmių atleidimo apeigas ir 

■ daugybę religinių papročių. 
I Aš manau, kad jūsų krikščio- 
i nybėje turi būti kas nors būdin- 

u : gesnio, kas nors charakterin-

Senojoje Romoje

sakymą į aną pagrįstą mintį, 
mes keliamės į krikščionybės 
lopšį, į senąją Romą ir į pir
muosius krikščionių bendruo
menės amžius.

— Kas jūs bebūtumėte ir ko 
besiektumėte, bet mūsų švie
siausiojo imperatoriaus vardu 
aš jums įsakau nusilenkti prieš 
mūsų dievus ir aukoti jiems, — 
kreipiasi pagoniškosios Romos 
teisėjas į geležim sukaustytų ir 
sargybos apsuptų krikščionių 
būrį.

— Mes esame Jėzuje Kris
tuje ir mes pasiliksime Jam išti
kimi, kad taptume Jo palaimos 
dalininkais, pagonių dievams 
mes neaukosime, — pasigirsta 
ryžtingas krikščionių atsaky
mas.

Pagonių teisėjas baigė skai
tyti mirties sprendimą Antiochi- 
jos vyskupui, šv. Ignacui, pagal 
kurį anas pirmųjų amžių vys
kupas turėjo būti atiduotas su
draskyti laukiniams žvėrims, o 
paskutinis kaltinamojo žodis 
buvo:

— Esu Kristaus kviečiai, te
sumoki mane liūtų dantys, kad 
tapčiau grynąja duona.

Šv. Agnietė, vos trylikos me
tų mergaitė, teisme buvo teisė
jo prikalbinėjama atsisakyti 
krikščionybės ir tekėti už pago
niškojo prefekto sūnaus, bet iš 
jos jaunų lūpų nuskambėjo ai

beliniu balandžiu nusileidžia, 
ant Išganytojo, kada Jis prade
da savo viešąjį gyvenimą. Da-

MYLIMIAUSIEJI!

Lietuvių tauta, ne savo kalte 
vėlai priėmusi krikščionybę, sa
vo Didžiųjų Kunigaikščų — Jo
gailos ir Vytauto Didžiojo — žo
džiu ir pavyzdžiu skatinama ta
po katalikiška. Kartą pažinusi 
Evangelijos šviesą, mūsų tau
ta visa siela ir visiems laikams 
pasidavė Kristui Viešpačiui. 
Net labai stiprios pagundos iš 
protestantizmo ir rusiškos sta
čiatikybės pusės, ne kartą net 
persekiojimai, nei vieno - kito, 
kad ir kilmingo lietuvio atkri
timas nuo katalikų tikėjimo, tau
tos daugiau nepaveikė ir nepa
jėgė jos atitraukti nuo Katali 
kų Eklezijos. Ilgai trukę sunkūs 
karų ir 120 metų Rusijos carų 
vergijos laikai neleido tautai 
tinkamai įvertinti atskirų tautos 
asmenybių pasiekto krikščioniš
kojo tobulumo. Tačiau vienas 
iš mūsų tautos sūnų, Lenkijos 
Karaliaus ir Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Kazimiero ir Aus
trijos Kunigaikštytės Elzbietos 
sūnus — Kazimieras Jogailaitis 
savo asmens krikščionišku to
bulumu iškilo taip aukštai, kad 
jam priklauso vieta tarpe pačių 
gražiausių Katalikų Eklezijos 
šventųjų.

Savo šventąjį Karalaitį jau 
senai ir giliai pamilo, jį garbino, 
jo šaukėsi kaip savo Danguje 
esančio ‘Gelbėtojo visose sun
kiose valandose. Tautos meilė 
savo Šventajam liudija Vil
niaus mieste jo garbei pasta
tyta graži šventovė ir puošni
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Didingoji iv. VMo katedra Prahoje

— Žudytojau, ko delsi? Te- 
žūsta kūnas, kuris gali būti my
limas to, kurio mylima būt ne
noriu.

— Felicita, ūbi tua felicitas? 
Laimute, kur tavoji laimė? —1 
kreipėsi budelis į kitą mergelę, 
kuri turėjo būti nukirsta, kad 
Kristų išpažino. O ši savo žyd
rąsias akis pakėlė į dangaus 
mėlynę, jaunyste alsuojančią 
širdį prie Dievo, ir visa jos lai
kysena iškalbingai bylojo di
džiąją krikščionybės tiesą:

— Esu Jėzuje Kristuje, pasi
lieku Jam ištikima, kad tapčiau 
Jo atpirkimo, išganymo palai
mos dalininke.

Tai trumpas, bet tikslus ir gy
vas atsakymas į aną paklausi
mą apie krikščionybės esmę, 
pagrindinę idėją krikščionių re
ligijoje.

Įtikėjimas į Jėzų Kristų ir įsi
jungimas į Dievą per malonę, 
nupelnytą žmogui per mūsų Iš
ganytojo atpirkimą, yra krikš
čionybės turinys ir esmė, yra ■ 
vadovaujanti mūsų religijos l 
mintis.

Sekminių Ugnyje

Prisikėlęs Kristus jau buvo 
sugrįžęs pas Tėvą, kuris jį buvo 
siuntęs, bet Jis paliko savo mo
kiniams pažadą atsiųsti Ramin
toją, Šventąją Dvasią.

Trečiasis šv. Trejybes asmuo, 
Dievas Šventoji Dvasia, žmo
gaus atpirkimo vyksme daly
vavo aktyviai nuo pat pradžių. 
Ji nužengia ant Marijos. Ji sim-

liežuviais pasirodo tarp Kris
taus mokinių ir pagal Kristaus 
pažadėjimą pasilieka Jo Baž
nyčioje, kad būtų jos jėga ir 
galia:

■ ,— Sekminių dienai atėjus, 
visi buvo drauge toje pačioje 
vietoje. Štai ūmai pasigirdo iš 
dangaus ūžimas, lyg kad kils
iančio smarkaus vėjo, ir pripil
dė visus namus, kuriuose jie 
sėdėjo. Jiems pasirodė pasidali
nę tarsi ugnies liežuviai, ir ant 
kiekvieno iš jų nusileido po vie
ną. Visi jie pasidarė pilni Šven
tosios Dvasios. (ApD. 2, 1—4).

Kristaus žygis pasibaigė ne 
Didįjį Penktadienį, kaip Jo žu
dytojai norėjo ir nori. Jis kėlė
si Velykų triumfe. Kristaus at
pirkimo darbas tęsiasi per 
šimtmečius ir vyks per visą 
žmonijos istoriją.

Yra Dievas Šventoji Dvasia, 
kuri tęsia toliau Kristaus pra
dėtą ir nupelnytą išganymo- 
vyksmą:

— Tepasikrikštija kiekvienas- 
iš jūsų Jėzaus Kristaus vardan 
nuodėmėms atleisti; tai jūs 
gausite Šv. Dvasios dovaną- 
Nes tas pažadas duotas jums ir 
jūsų vaikams, ir visiems, toli 
esantiems, kuriuos tik Viešpats,, 
mūsų Dievas pašauks. (ApD. 2b 
38—39).

Dievas atėjo pas mus ir mes 
einame pas Dievą per Šventąją 
Dvasią, kuri yra mums didžioji 
Dievo-dovana, Sekminių dovar- 
na. Apie tai nuostabiai gra
žiai rašė Šv. Tomas:

— Dievas myli pats Save ir 
tai yra Šventoji Dvasia: ta pa
čia meile, kuria Jis myli Save,

du toji meilė, kuri mums nužen
gia iš Dievo, priklauso Šventa
jai Dvasiai, taip pat ir toji, ku
rią Jis pažadina Sau mūsų šir-

Šventosios Dvasios veiki
mas yra visuotinis ir neapima
mas. Šventoji Dvasia reiškia? 
visą Dievo veikimą, nes ji yra 
Dievas Meilė, o meilė vadovau
ja visam Dievo pasireiškimui. 
Šv. Dvasia apsigyvena mu
myse per pašvenčiamąją ma
lonę ir mes pasiliekame nuola
tinėse Sekminėse.

Sekminių Šviesa padeda, 
mums pažinti tiesą, padeda 
mums pažinti Dievą. Sekminių. 
Ugnis sušildo ir uždega mu- 

u Į myse meilę, suteikdama mums
jėgos ir galios, paskatinimo 
siekti gėrio, kuris aukščiausia
me laipsnyje reiškiasi Dievuje. 
todėl Sekminių dovana padeda 
mums Dievą pažint. Sekminių 
Ugnis užkuria mumyse dieviš
kąjį gyvenimą. Sekminių Ugt- 
nis padaro, kad mes pasilieka
me Jėzuje Kristuje, kad taptu
me Jo atpirkimo, išganymo da
lininkais, kas yra krikščiony
bės esmė ir turinys.

Kun. J. RazttHs.

Rusų kalba pasaulinė
Ne tik okupuotose Pabaltijo 

"respublikose", bet ir visose sa 
telitinėse valstybėse Maskva 
skiepija rusiškumą. Kaip pra
neša "Die Welt" visoje Lenkijo
je rusų kalbos verčiami visi mo
kytis. Lenkijos universitetuose, 
išskyrus Liublino katalikų uni
versitetą, jau įkurtos rusų kal
bos katedros arba lektūros, 
specialiuose kursuose rusų 
kalbos mokosi žurnalistai, net 
fabrikų techniškasis personalas 
verčiamas mokytis rusų kalbos, 
nes, esą, reikia mokėti susipa
žinti su specialia rusiškąja lite
ratūra, kuri esanti geresnė ne
gu vakarietiškoji. Visur skel
biama, kad rusų kalba, kuria 
kalbą tiek daug žmonių, turin
ti virsti pasauline kalba.
« Cekoslovakų krašto ūkio mi
nisterija taip pat išleido potvar- vius paleidusi.

kį, kad visi mokytųsi rusų kaf-

daujant krašto apsaugos mi 
nisterijai, kuriai rūpį, kad če- 
kai galėtų susikalbėti su rusais 
tame atvejy, jei sovietų armi
jai tektų apsistoti Čekoslova
kijoje.

Vokiečių belaisviai 
Kinijoje

vienas karo belaisvis pasakoja, 
kad jis kartu su dideliais būk 
rials kitų belaisvių vokiečių bu
vęs Kinijoje, kur jie, perduoti-

vokiečių belaisvių. O Maskva.
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JA VALSTYBĖS
Pasisekęs tremtinių suėjimas
Prieš 10 metų gegužės mėne

sį užsimezgę lemtingieji įvykiai 
buvo priežastis, kad minios lie
tuvių susirinko pasižmonėti ne 
Vilniuje, ar Kaune, bet... Šva- 
bų salėje Brooklyne. Buvo dau
giau 1.200 išplėštųjų iš tėvynės 
ir jų globėjų senųjų Amerikos 
lietuvių. "Tėvynę aš sapnuoju" 
išpildant jie buvo tikrai į ją nu
klydę. Nelė Mazalaitė — Krū
minienė, šiuo metu dirbanti 
"Vienybės" redakcijoje, yra 
nepamainomas meistras tėvy
nės ilgesiui išreikšti. Šis jos vei
kalas, pripintas J. Krumino eil, 
turėtų pereiti visas, visuose 
kontinentuose, lietuvių trejnti- 
nių bendruomenes.

Brooklyno scenoje, režisuotas 
prityrusio aktoriaus K. Vasi
liausko, šis taip reikalingas kū
rinys paliko gražų įspūdį. Vin
cė Jonuškaitė ir Juzė Krištolai- 
tytė — dainoirųs, Asė Daugu
vietytė, V. Žukauskas, K., Ost
rauskas ir A. Bauzinskaitė — 
deklamacijomis, "Operetės" 
choras, vedamas K. V. Banai
čio ir Aleksas Mrozinskas mu
zika nuvedė klausytojus na
mo — pro žiaurią realybę, truk
domi, kad ir to nežmoniškai iš
klerusio Brooklyno "viršnami- 
nio" traukinio nuolatinio bilde
sio.

10 minučių pertrauka dauge
lio buvo sunaudota prie "Gabi
jos" spaudos kiosko. Kiek nau
jų gražių knygų, tokių viliojan
čių — bet kainos (normalios, ži
noma), daugeliui, kolkas tik 
atodūsį išspaudė.

Antroji dalis buvo klasikinė. 
Mūsų menininkai, nors vos ve
getuoją be savo pamiltojo sce
nos darbo, davė progos pasi
džiaugti savo meniniu pajėgu
mu. Jie buvo su dideliu dėme
siu ir dėkingumu sutikti: Juze 
Krikštolaitytė, tikrai krikštolinio 
balso dainininkė. Jos Schuberto 
“Forelė", Mozarto arija iš "Fi
garo vestuvių" ir Verdi arija iš 
"Rigoletto" tuoj pat susilaukė 
griausmingo reikalavimo dau
giau. Noras buvo patenkintas.

Mussorgskis ir Rossinis — du 
Nauragio Ipolito mylimieji, pa
tiko publikai taip pat. Mus- 
sorgskio "Blusa" buvo iššaukta 
bisui.

monistiniai pabėgėliai" — "po
litical refugees". Lietuviškai 
sveikindamas, jis paprašė atsi 
stojus pagerbti kenčiančius ir 
žuvusius Lietuvoje. Labai smar
kiai atakavo tautos ir viso lais
vojo pasaulio išdavikus raudo
nuosius, kviesdamas į dar griež
tesnę akciją prieš juos. Šis šū
kis — yra vienas pirmųjų N. 
Y. Tremtinių Draugijos veikimo 
gairėse. Alinus.

Naujos radio transliacijos
National Commitee For Free 

Europe Inc., privati organizaci
ja, dar šį mėnesį žada baigti 
pasiruošimus ir pradėti trans
liuoti iš New Yorko naują prog
ramą, skirtą pavergtoms tau
toms anapus geležinės uždan
gos. Šios transliacijos žada bū
ti dar laisvesnės negu Voice of 
America, kurį Visdėlto varžo ofi
cialumas ir valdžios kontrolė. 
Programa būsianti skirta Lenki
jai, Čekoslovakijai, Jugoslavijai. 
Vengrijai ir Bulgarijai, ty. sate
litiniams kraštams. Pabaltie- 
čiams, ukrainiečiams ir gudams 
reikėtų pasirūpinti, kad 
kraštai nebūtų pamiršti.

ir jų

(Atkelta iš 3 psL) 
išgarsinsite Jūsų vardą kaip lie
tuvių katalikų visur, kur teks 
jums gyventi, visų tarpe, su ku
riais teks Jums susitikti. Tuo ke
liu eidami Jūs būsite vis tvirtes
nis tautos gyvybės ir tvirtybės 
pagrindas.

Jūsų broliai kenčiu Lietuvo
je ar esą šiaurės tirono -trem
tyje ir kalėjimuose negalės kol 
kas nei šios naujienos išgirsti 
nei už ją padėkoti Šventajam 
Tėvui. Mes tikimės, kad Jūs iš 
visų pasaulio kraštų atsiliep
site ir Jūsų ir anų Jūsų brolių 
vardu išreikšdami Šventajam 
Tėvui dėkingumą už parodytą 
meilę ir užuojautą Lietuvių Jau
nimui, ypatingai šiose sunkiose 
mūsų tautai valandose. Mps ti
kimės, kad tas dėkingumas bus. 
ne vieno karto, ne laikinas, o 
amžinai atmintinas, kol bus 
gyva Lietuvių tauta.

Nuo dabar Lietuvių Jaunimo 
tarpe visuose pasaulio kraštuo
se turi prasidėti ypatingesnis 
Šventojo Globėjo garbinimas, 
atsimenant jį ir kasdieninėje 
maldoje, įvedant jo garbei, ats
kiras valandas ir dienas. Sek
dami sena Lietuviu tautoje sa- dies atsidėjimu, su visu'pasiry

vo laiku prigijusią tradicija, 
mes randame, kad Lietuvių 
Jaunimui būtų tinkamiausia 
švęsti metinę savo Ypatingojo 
Globėjo šventę Šv. Kazinjiero

madienis po Oktavos Švenčiau
sios Marijos Dangun Ėmimo 
(sekmadienis po 22 rugpjūčio). 
Ta šventė jau buvo Jums pri
minta 1946 metais ir daug kur 
Jūsų ji jau buvo švenčiama. 
Derėtų, kad jau šiais metais pa- 
siruoštumėte tai šventei visas 
Lietuvių Jaunimas kartu — pra
dedant mažiausiais ir baigiant

ji turite parodyti daugiau inicia
tyvos ir uolumo tiek šventę gar
sinant, tiek ją ruošiant, tiek va
dovaujant jaunesniesiems.

Prieš šimtus metų už tikėjimą

tų pasaulį, savo tėvynės Airijos 
Globėjo Šv. Patriko šventę pa
darė tarsi tautine švente viso 
angliškai kalbančio pasaulio. 
Jų pavyzdys tepaskatina Lietu
vių Jaunimą Šv. Kazimiero — 
Ypatingo Lietuvių Jaunimo Glo
bėjo šventę ruošti su visu šir-

žimu, kad ji taptų viso bet kur 
esančio Lietuvių tautos Jauni
mo švente.

Visagalis Viešpats Dievas, 
kurs yra neišsemiamas malo
nių šaltinis tebūna gausus ir 
Jums, Mylimiausiasis Jaunime, 
savo malonėmis, tesustiprina 
Jus šventame tikėjime, Jūsų vil
tyje į geresnę visos mūsų tau
tos ir Jūsų ateitį, Jūsų krikščio
niškoje doroje, o ypatingai mei
lėje: meilėje Dievo, meilėje 
šventos mūsų Motinos Eklezi- 
jos, meilėje Švenčiausios Mari
jos, kurią taip ypatingai garbi
no Šv. Kazimieras, meilėje vi
siems mūsų broliams.

Visagalio Viešpaties Dievo, 
Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios palaiminimas tenužen
gia ant Jūsų ir tepasilieka visa
dos.

Juozapas Skvireckas
Kauno Arkivyskupas

Metropolitas

Vincentas Brizgys
Kauno Vyskupas Pagelbinink.

Vincentas Podolskis
Vilkaviškio Vyskupas 

Koadiutorius
Zams, 1950 metų
Kristaus Prisikėlimo diena.

Washington, D.C. (LAIC) — 
Balandžio 12 d. JAV Senato 
speciali Genocido Pakomisija 
rekomendavo Užsienių Reikalų 
Komisijai, kad tarptautinė Kon
vencija Genocido Nusikaltimui 
Išvengti ir Bausti būtų ratifi
kuota. Pakomisija nedarė spe
cifiškų "rezervacijų", betgi iš
dėstė keturis sutarties teksto 
aiškinimo "supratimus". Pirmu
tinis "supratimas" yra keisto
kas, būtent: JAV vyriausybė 
"supranta ir aiškina genocido 
nusikaltimą, kurį ji (JAV vy
riausybė) imasi bausti... įvar
dintų veiksmų atlikimą, su tiks
lu jsunaikinti ištisą... grupę 
Jungtinių Valstybių teritorijoje".

Vincė Jonuškaitė pagavo 
klausytojus Saint-Saenso arija 
iš "Samsono ir Dalilos", Čai
kovskio "Romansu". Verdi 
"Don Carlos" ir "Carmen" Bi
zet, garsiosios Jonuškaitės ari
jos, kadaise kilnojusios Kauno 
koncertų salių ir Operos lubas 
nuo milžiniškų aplodismentų, 
ir šiuo kartu susilaukė publikos 
"Bravo". Dainininkė neseniai 
buvo davusi savo atskirą dai
nų ir arijų koncertą.

Linksmiausiąją dalį — pas
kutinę, išpildė du linksmi Dipy: 
didelis — Vasiliauskas ir ma
žas —Žukauskas. Jų programa 
klausytojus pravirkdė iš juoko. 
Žukausko "Kauno radijęfono 
transliacijos 1937, 1940, 1943, 
1945, 1952 metais" publikai pa
tiko labiausiai, — lygiai kaip 
ir juodviejų dainos duetai aktu
aliaisiais esamo momento rū
pesčiais. Nagan buvo paimti 
tremtiniai... — man čia tūks
tantį kartų geriau kaip Lietu
voje".

Programa, užsitęsusi ape 3.30 
vai., buvo užbaigta šokiais. 
Grojo Adomo Jazavito orkest
ras vien šokių muziką kadaise 
grotą Lietuvoje.

Beje, subuvimą pradėję Lie 
tuvių Tremtinių Draugijos pir
mininkas Dr. J. Pajaujis. Ameri
kiečius lietuvius ir porą svetim
taučių jis pasveikino... ang
liškai, kartu jiems pabrėžda
mas, jog tikrai neteisingai esa-

Medellin'as
Šio mėnesio pabaigoje 

laukiama atvykstant į Medelli- 
ną didesnės lietuvių grupės iš 
Vokietijos. Didelė vargo ir rū
pesčių našta gula ant kuri. Ta
mošiūno pečių. Jis vienas čia 
yra, kuris nenuilstamai darbuo
jasi lietuviams tremtiniams, j 
Lietuvis tremtinys į čia atvyksta 
lyg į savo namus.

Pirmąsias 2-3 savaites, kiek
vienas atvykęs garma pilną iš
laikymą. Niekas jam nerūpi. 
Gali pailsėti ir atsipūsti iš visų 
plaučių, nes yra kas juo pasi
rūpins. Pailsėjus, kun. Tamo
šiūnas padės jam ir darbą susi
rasti.

Savaime suprantama, jog ir 
vieno asmens kelių pirmųjų sa
vaičių pragyvenimui reikalinga 
tam tikra suma pinigų, o ką 
bekalbėti apie 20-40 asmenų. 
Tokiam tremtinių skaičiui, ne 
dešimtys, šimtai, o tūkstančiai 
yra reikalingi. Iš kur visa tai 
paimti, kas pasirūpins? Kun. 
Tamošiūnas. Jis ne vieną naktį 
praleidžia akių nesudėjęs, be
sirūpindamas, kaip tokias prob
lemas išspręsti, kaip geriau ir 
šilčiau lietuvius tremtinius su
tikti. Nors jis neapsakomai yra 
užimtas savo pareigų, tačiau

Iš Kolumbijos lietuvių gyvenimo 
atitrukęs nuo darbų vieną kita 
valandą, skuba suvargęs, su
šilęs į visas puses lietuvių 
tremtinių reikalais. Kartais net 
graudu darosi pažvelgus į jo 
veidą, iš kurio pastebimas di
džiulis nuovargis, tačiau skun
do iš jo negirdėsi. Niekas jam 
nesunku, visados šypsosi pa- 
teikintas ir sakosi esąs laimin- 
gas, galėdamas , lietuviams' 
tremtiniams padėti.

Vargu, ar kur nors kitur at
rasime, kur lietuvis tremtinys 
būtų taip sutinkamas ir taip šil
tai globojamas, kaip jis yra 
sutinkamas ir globojamas Ko
lumbijoje tėvų saleziečių. Taip 
didi artimo meilė ir pasiaukoji
mas įspaudė gilų antspaudą 
visų pavargusių lietuvių trem- 
•tinių širdyse!

Reikia pastebėti, kad kolum
biečiai pažino lietuvius ir jų 
darbus pradėjo vertinti. Ypač 
inžinieriai pakilo kaip ant mie
lių. Beveik visiems gerokai pa
kėlė atlyginimus. Yra ir tokių, 
kurie gauna iki 700 pezų. (Čia 
skaitoma didelė alga). Taip pat 
ir ūkiuose, paskutiniu metu, mo
kami didesni atlyginimai.

Neseniai atvykęs vienas ve
terinarijos gydytojas iš Austra
lijos, čia dirba savo specialy
bėje. Gauna aukštą mėnesinį

yra

ALPHONSE DAUDET

tikrasis mūsų vardas "antika

Provence kalnų piemens pasakojimas

Alphonse Daudet (1840 —■ 1897), prancūzų rašy
tojas, poetas ir dramaturgas, gimė Prancūzijos dalyje 
vadinamoje Provence, Nimes mieste. Dar jaunas bū
damas jis persikėlė gyventi į Paryžių, bet visada 
mėgo ir ilgėjosi savo gimtosios Provence ir jos kai
miškos buities temomis rašė gražias noveles. Čia 
spausdinama "Žvaigždės" telpa jo leidinyje "Laiš
kai iš mano malūno", kuriuos Daudet parašė 26 sa
vo amžiaus metais. Apysakaitės pabaigoje aprašy
tos liaudies astronomijos detalės autoriaus yra pa
imtos iš Avignon mieste spausdinto laikraščio "Al- 
manach provencal". J. R.

nais laikais, kai ganiau gyvulius ant Luberon kalno, per 
ištisas savaites nesutikdavau gyvos dvasios; būdavau 
vienas, ganykloje su savo šunim Labri ir savo avelėmis.

Laikas nuo laiko ten pasirodydavo Ure kalno atsiskyrėlis vie
nuolis, kuris rinkdavo gydomąsias žoleles, arba praeidavo vie
nas kitas paišino veido angliakasys iš Piemonto. Bet tai buvo 
žmonės be patirčių ir tylūs, kaip akmens, praradę kalbėjimo 
skonį ir nežiną nieko, kas kalbama žemumų kaimuose ir mies
teliuose. Todėl kas penkioliktą dieną, kai išgirsdavau kelyje, 
kuris vedė į kalną, varpelius mūsų ūkio asilaitės, nešančios man 
penkiolikos dienų maisto davinį, kad pamažu žiūrėdavau šalia 
asilaitės klumpsiantį mažąjį mūsų ūkio berniuką arba senąją 
tetą Noradė, būdavau tikrai laimingas. Aš prašydavau papasa
koti man visas naujienas iš lygumos, gimimus ir jungtuves. Bet 
įįdomiusia man būdavo patirti kaip einasi mano šemininkų duk-

atlyginimą, o be to, butą ir 
maistą. Atrodo į Australiją ne-

Apskritai, atrodo, jog lietu
viai ateityje bus tinkamai čia 
įvertinti. Kolumbiečiai tokie 
žmonės, kuriems reikia laiko 
"prasižiūrėti". Žinomą, tik įžen
gęs čia kalnų nenuversi ir ste
buklų nepadarysi, bet su lai
ku, galima bus šis tas padaryti.

Ada Karvelytė-Dubcraskienė.

ziečių įstaigoje, o vėliau pp. Si
ručių savo bute suruoštoje va
karienėje. Išvykdami iš Bego
tos pp. Barsanti dalyvavo lie
tuvių pamaldose, po kurių atsi
sveikino su visa kolonija

BELGIJA

Konsulas Barsanti
Pietų Amerikoje tebėra Lietu

vos įgaliotas immistefis^ kuris 
gyvena Montevideo, ir tebe
veikia konsulatas Sao Paulo. 
Ypač dabar pagausėjus lietu
vių ateivių skaičiui, oficialios 
atstovybės didelės paramos vi
sų kraštų lietuviams suteikti ne
pajėgia. Kolumbijos lietuviai 
iki šiol kai kurios paramos ga
lėjo gauti iš didelio lietuvių bi
čiulio konsulo Barsanti, bet ir su 
juo jau atsisveikino.

Buvęs Argentinos konsulu 
Lietuvoje Arnoldas Barsanti, 
kuris yra vedęs lietuvaitę, bu
vo konsulu Bogote, Kolumbi
joje. Dabar jis išvyksta į Buenos 
Aires. Diplomatų jam suruošto
se išleistuvėse dalyvavo ir po-/ 
ra lietuvių, o lietuviai su savo 
senu bičiuliu atsisveikino Sale-

Į KANADOS LIETUVIUS 
KREIPIASI

Norėdami kaip nors išsprukti 
iš vargingų anglies kasyklų, 
gręžia savo akis į Kanadą ir 
prašo gerų lietuvių pagalbos 
įvažiavimo sunkumams nuga
lėti B. Dabulskis su žmona. Abu 
jauni ir sveiki. Laiške rašo: "Dėl 
darbo nesvarbu, koks bebūtų, 
visur galiu dirbti, nes per trejus 
metus darbo-anglies kasyklose 
esu kietai užsigrūdinęs fiziniai. 
Buto atžvilgiu irgi tas pats, nes 
buvę tremtiniai esame jį turėję, 
bet buvo daug dienų, kuomet 
teko po atviru dangum praleisti 
ne tik dienas, bet ir naktis, ly 
jant, ant skudurų pundelio"....

Gal atsirastų, kas galėtų 
šiems jauniems tvirtiems žmo
nėms pagelbėti?

Prašom parašyti jiems šiuo 
adresu:

B. Dabulskis, rue dės Acaci- 
nas 55, Hensias (H), Belgiąue.

leido stambią 555 puslapių 
knygą, su stenogramomis ir do
kumentacija. Leidinys pavadin
tas "The Genocide Convention 
Hearings before a Subcommit
tee of the Committee on For- 

Į eign Relations, United States 
, Senate, 81st Congress, 2nd Ses- 
i sion on Executive O. Printed for 
j the use of the Committee on 
i Foreign Relations, US Govern
ment Printing Office, Washing
ton — 1950".

Šiame leidiny tilpo š.m. sau
sio 23, 24, 25 ir vasario 9 d. 
parodymų stenogramos ir įvai
rūs memorandumai, už ir prieš, 
ALT įgaliotojo liudytojo adv. 
Kosto R. Jurgelės, parodymai 
apima 39 pusi. (416 — 454). To
je knygos dalyje tilpo vienin
telė klišė — Raud armijos že
mėlapis, kurio pirmoji laida 
1939 m. žymėjo Lietuvą ir Lat
viją kaipo sovietines respub
likas. Taipgi įdėta eilės slaptų 
Sierovo ir Glądkovo prikazų, 
jų tarpe poros dar niekur kitur 
nespausdintų, vertimai.

Pirmojo Senato vardu siūlo
mo "supratimo" kilmę galima 
išvesti iš .šio leidinio. Sausio 23 
d. Valstybės Pasekretoriaus Pa
vaduotojas (Deputy Under Sec
retary) Dean Rusk, atsakyda
mas į senatoriaus Hickenlooper 
klausimą, pareiškė, kad JAV 
vyriausybė pasižada "mėginti 
... pravesti įstatymus, kurie to
kius veiksmus padarytų nusi
kaltimais" (16 p.). Klaustas spe
cifiškai apie sovietų vykdomus 
žudymus, p. Rusk vengė "poli
tinių problemų". Sausio 24 d. 
senatorius McMahon paklausė 
Valst. Departamento Juriskon
sulto Adrian Fisher apie SSSR 
poziciją ir padarytus rezervus. 
Adv. Fisher atsakė, kad Sovie
tų rezervai neleidžia tarptauti
niame teisme iškelti kaltinimų 
"be specifiško visų bylos pusių

sutikimo... ne tiktai prieš save, 
bet ir jų (Sovietų) kaltinimų 
prieš kitus atveju" (p. 134). Vė
liau senat. McMahon jo klau
sinėjo daugiau: "Jei genocidas 
šiandien yra kur nors vykdo
mas, tai tikrai Sovietų Sąjun
goje. Tai kokia yra priemonė 
šiuo laiku?" Fisher paaiškino, 
kad tų rezervų pasekmėje tek
tų "apeliuoti į atitinkamus Jung
tinių Tautų organus, kad ištirtų 
ir reikalautų, kad Sovietų Są
junga atsakytų į kaltinimą. Tai 
yra vienintelė šiuo metu priei
nama priemonė". Paklaustasis 
apie estų, latvių ir tt. būklę, adv. 
Fisher atsakė, kad "pasaulio 
sąžinė" turėtų spręsti kaltinimų 
rimtumą. "Jei JAV ratifikuos su
tartį tai galės kelti kaltinimus 
atitinkamuose JV organuose, 
kad trėmimai, žudymai vykdo' 
mi "ne tikėjimui slėgti, bet tiks
lu sunaikinti tautinę grupę, kū- 
rios egzistencija tam tikros vals
tybės sienose yra tos valstybės 
laikoma priešingybe jos inte
resams. Tie faktai būtų nusta
tomi ne vien tiktai to krašto, ku
ris teisinasi savigina, bet... 
pasaulio. Jeigu mes neratifikuo
tume šios sutarties tik todėl, 
kad saviginos pasiteisinimas 
galįs būti daromas, tai lenkų 
grupėms, estų grupėms, visiems 
kurie čia stojo raginti šios kon
vencijos ratifikavimą, būtų at
sisakoma duoti joms dieną .teis
me, progą būti išklausytiems ir . 
reikštų teigti, kad tai nėra savi
gina, kad tai yra sąmoningas 
ir tikslingas genocido veiksmas 
(pp. 261 — 2). '

Gaila; kad tiktai knygynuose 
bebus progos šį leidinį užtikti, 
nes tai Senato Komisijos narių 
naudojimuisi išleistas veikalas. 
Senatoriai dabar turės vertingą' 
rinkinį įvairių tautų reikalams 
suprasti. Pav., šioje knygoje yra 
sudėtos ir visos Amerikos ^Lie
tuvių Visuotinojo Kongreso re
zoliucijos.

Cechų rinkliava
Kanados čekoslovakų sąjun

ga neseniai paskelbė rinklia
vą pinigų, už kuriuos būtų per
gabenta Europoje vargstantiem 
čekų ir slovakų politiniams pa
bėgėliams pieno ir kiaušinių 
milteliai, kuriuos JAV American 
Fund for Czechoslovak Refu
gees gavo veltui iš krašto di
džiulių atsargų sandėlių, bet ne
turi pinigų juos pergabenti į 
Europą. Rinkliavą propaguo
jant skelbiama, kad už kiekvie
nus $200 būsią pergabenta 4000 
svarų kiaušinių arba 10.000 sv. 
pieno miltelių.

relei, mūsų panelei Stephanette, pačiai gražiausiai iš visų, kurias 
galima buvo sutikti dešimties mylių spinduliu aplinkui. Steng
damasis nuslėpti savo didelį susidomėjimą, aš iškvosdavau, 
kaip dažnai ji išvyksta į svečius, į vakarojimus, ar vis atvyksta 
pas ją naujų gerbėjų. O tiems, kurie mane paklaustų, kodėl tai 
galėjo apeiti man, vargšui kalnų piemenėliui, aš atsakyčiau, 
kad aš tada turėjau dvidešimtį metų ir kad anoji Stephenette bu
vo tai, ką gražiausio savo gyvenime aš esu matęs.

Sykį, vieną sekmodienį, kad aš laukiau penkiolikos dienų 
maisto, atsitiko, kad jis buvo atneštas labai pevėluotai. Iš ryto 
aš maniau, kad dėlto yra kalta suma; vėliau, apie pietus, užėjo 
didelė audra ir aš galvojau, kad dėl pablogėjusio kelio asilaitė 
negalėjo užkopti į kalną. Pagaliau, trečią valandą, kada dan
gus nuskaidrėjo ir lietaus sulaistyti kalnai žėrėjo saulės spindu
liais, tarp bedžiūstančių medžių lapų šlamesio ir patvinusių 
upelių čiurlenimo, aš nugirdau asilaitės varpelius, tokius skaid
rius ir jaukiai linksmus, tarytum tai būtų Velykų varpelių aidai. 
Bet tai nebuvo mažasis ūkio berniukas, nei senutė Noradė, kas 
šiuo sykiu vedė asilaitę. Tai buvo... atspėkite kas! ... mūsų 
panelė, mano vaikučiai! Mūsų panelė asmeniškai, tiesiai sėdin
ti tarp asilaitės krovinio, paraudusi nuo kalnų oro ir audros 
vėsumos.

Mažasis buvo apsirgęs, teta Noradė atostogose pas savo 
vaikus. Gražioji Stephanette tai man paaiškino nusėsdama nuo 
asilaitės. Taip pat, kad ji atvyko pavėluotai, nes buvo paklydusi 
kelyje. Bet aš, matydamas ją tokią šventadienišką, su gėlių 
vainikėliu, gražiai mirgančiu ir pinikuotu sijonėliu, labiau būč 
norėjęs manyti, kad ji užtruko kažkur baliuje, tarp šokių muzi
kos, nei beieškodama sau kelio klaikiuose krūmokšniuose. O 
dangiškasis tvarinėlil Mano akys niekada nebūtų pcdlsusios į 
ją bežiūrėdamos. Tai buvo pirmas sykis, kada aš ją stebėjau 
iš taip arti. Kartais žiemą, kada kaimenė būdavo nuleidžiama 
į lygumas, vakarais, man vakarieniaujant ūkyje, ji vikriai per
bėgdavo valgomąjį, beveik neprakalbėjus! į tarnus, visada išsi
puošusi ir truputį išdidi... Dabar gi, ji buvo priešais mane ir tik

dėl manęs; ar tai nepakako, kad prarasčiau galvą?
Iškrovusi iš pintinių maisto išteklius, Stephanette ėmė smal

siai dairytis aplink. Prilaikydama gražųjį savo sekmadienio sijo
nėlį, kad neišsipurvintų, ji įėjo į pašiūrę pamatyti mano miega
mąjį kampelį, šiaudų ėdžias su avių kailiais, mano didįjį ap
siaustą, kuris buvo pakabintas ant sienos, lazdą, akmensviedį. 
Visa tai ją labai smagiai nuteikė.

— Vadinasi, tu gyveni čia, vargšas piemenėli? O kaip tau 
turi būti čia nuobodu, pasilikti visada vienišam! Ką tu veiki? 
Apie ką svajoji?

Aš norėjau greitai atsakyti: "Apie jus, mano ponia", ir nebū
čiau pamelavęs, bet mano sumišimas buvo toks didelis, kad 
negalėjau surasti jokio žodžio. Man atrodo, kad ji tai pastebėjo, 
ir išdykėlė pajuto malonumą padvigubinti mano sumišimą savo 
pokštėmis:

— O tavo geroji draugė, piemenėli, ar ji užkopia kada į kal
ną tavęs aplankyti? ... Tai, beabejo, turi būti auksinė ožkaitė 
arba fėja Esterelė, kuri bėginėja tik kalnų viršūnėmis...

Bet ji pati, kalbanti į mane, man vaizdavosi fėja Esterele, 
su savo pakreiptos galvelės šypsniu, pasiruošusi skubiai pra
nykti. Tai man darė įspūdį, kad jos apsilankymas yra tik gra
žus sapnas.

— Sudieu, piemenėli.
— Pasveikinimas, mano ponia.
Ir štai, ji jau pranyksta, nusinešdama tuščias pintinėles.
Kada ji tolo pakalnės takeliu, man atrodė, kad kiekvienas 

akmuo, riedėdamas iš po asilaitės kojų, krenta tiesiai ant mano 
širdies. Jų riedėjimą aš girdėjau ilgai, ilgai; ir iki dienos pabai
gos aš pasilikau tartum užburtas, nedrįsdamas pasijudinti, kad 
nepranyktų mano sapnas. Pavakarį, kada lygumų toliai ėmė 
dažytis mėlynai ir gyvuliai, susiglaudę bei baubdami, ėjo į 
pašiūrę, išgirdau, kad mane kas šaukia pakalnėje ir greit pa
mačiau mūsų panelę, dabar nebeįsismaginusią, kaip nese
nai, bet. drebančią nuo šalčio, baimės ir visą permirkusią van
deniu. x



TĖVIŠKĖ S ŽIBURIAI

P. STOČKUTE Dainos apie saulę ir Stalino makaulę VYT. KASTYTIS

PAVASARIS TEVIŠKŽJE.TAVE PAVASARI

Vilkas vilko vilkui vilką,

JAV liet, rašytojų suvažiavimas

Tavuos žieduos regėsiu savo žemės žiedus, 
O'jų kvepėjimas mane kelionėje gaivins, 
Išgirsiu vėl, kaip ten palikę paukščiai gieda 
Ir jausiu meilę su kokia ten brolis brolį gins.

Myliu tave, pavasari, šaltam žiedų parade... 
Visi šilti namai atsiveria širdy,
O jos tankiam tiksėjime tylius žodžius suradus 
Žieduose visą žemę verkiančią girdi.

Girdžiu tave, pavasari, žaliam žolės laiškely. 
Kaip pumpurėlį klevo šakoje kuri...
Tiek daug naujų jėgų šitam klajūnės keliui — 
Ne mirtį — gyvenimą tu rankose turi!

Pražydėk, kaip tu anais pavasariais žydėjai 
Ir nugirdyk mane meile prarastų dienų!
Jas visas Neries pašlaitėse surinkt žadėjau, 
O dabar kaip elgeta su trupiniais einu.

Ar nežinot kremliaus vilko? vien tik skaitytojo veidelyje 
Jam ir ūsai gryno šilko!

(Šilkai ir vilkai, 5—6 pusi.)

Kai nevilty akis užmerkiu. 
Matau atbundančius laukus: 
Užplūsta žemumas upeliai smarkūs - 
Žoles, lapus, pavasarį 
Pakalnėn neša...

Jaučiu tave pavasari, pro tirštą miesto triukšmą 
Ir šaltuos žingsniuos gatvės grindiny;
Išėję kaip vaikai tavęs pasveikinti sušuksme:
— Pražydėk nauju gyvenimu ir žemėj ir širdy!

Gegužės 6 d. Bostone įvyko 
rašytojų suvažiavimas. Suva
žiavimą šaukė Šiaurės Ameri
kos Liet Rašytojų ir Liet. Rašy 
tojų Tremtinių Draugijos. Di
džiajai daliai rašytojų atvykus 
įJAV-bes, į čia persikėlė ir LR 
T D-jos valdyba. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse atsirado 
dvi draugijos. Kilo reikalas 
abiejų draugijų veiklą koordi
nuoti. Šis suvažiavimas ir turė
jo išspręsti draugijų reorganiza
cijos klausimą. Šalia to suva
žiavimo patiekta visa eilė kibį 
svarbių organizacinių ir litera
tūrinių klausimų. >

Suvažiavimui pirmininkavo 
Faustas-Kirša, sekretoriavo Pet
ras Pilka. Suvažiavimą sveiki
no ir -dvasia jame dalyvavo 
daugelis narių, dėl nuotolio, 
darbų bei kitų priežasčių nega
lėję atvykti. Raštu sveikino Ka
nados Liet. Rašyt. D-jos pirm. J 
Kralikauskas; žodžiu — Tėvy
nės Mylėtojų dr-jos pirmininkas 
Chase Chekanauskas, Bostono 

' Kultūros Rėmėjai, visuomenės 
atstovai ir redakcijos.

Suvažiavimas nutarė abi 
draugijas sulieti į vieną. Nau
ja draugija turi tradicinį "Lie
tuvių Rašytojų Draugijos" var
dą. Jos narių skaičius dabar sie
kia 90. Jai priklauso visi buvę 
Š. A. Rašyt. Dr-jos ir Liet. Ra
šyt. Tremt. Dr-jos nariai, nežiū
rint kuriame pasaulio krašte 
jie yra.

Į naują draugijos valdybą 

Atrodo, kad kalno papėdėje ji rado nuo audros patvinusį 
Sorgue upelį ir, bet kokia kaina norėdama jį perbristi, buvo 
pavojuje nuskęsti. Blogiausia buvo tai, kad šiuo vakaro metu 
nebebuvo galima nė svajoti apie sugrįžimą į ūkį, nes kito kelio, 
aplenkiant patvinusį upelį, mūsų panelė niekada nebūtų atse
kusi, o aš negalėjau pasišalinti nuo kaimenės. Mintis palikti 
visą naktį ant kalno ją labai baugino, ypač dėl savųjų baimi- 
nimosi jos likimu. Aš gi, ją raminau, kaip mokėdamas:

— Naktys liepos mėnesį yra trumpos, mano ponia ... Šitas 
blogumas neužsitęs ilgiau kaip valandėlę.

Tada greitai užkūriau didelę ugnį, kad išdžiovinti jos kojas 
ir Sorgue vandenyjė visai peršlapusius rūbelius. Po to jai atne
šiau pieno, sūrių; bet vargšė mažytė negalvojo nei apie džio- 
vinimąsi, nei apie valgį, ir matydamas jos akyse besirenkan
čias ašaras, aš norėjau taip pat verkti su ja kartu.

Tačiau naktis visai užėjo. Ant kalnų skiautinės vos laikėsi 
paskutinės saulės du’kelytės, o saulėlydžiuose šviesos ato
švaistė. Aš norėjau, kad mūsų panelė eitų į pašiūrę poilsio. Ant 
šviežių šiaudų paklojau visai naujus ir gražius kailius, palinkė
jau jai labos nakties ir pats nuėjau atsisėsti prie durų iš lauko ... 
Dievas yra mano liudininku, kad nežiūrint meilės ugnies, kuri 
degino mano kraują, jokia bloga mintis nekilo manyje. Nieko 
daugiau, kaip didis pasididžiavimas svajoti, kad pašiūrės kam
putyje, visai arti prie smalsios kaimenės, kuri ją miegančią 
stebėjo, mano šeimininkų dukra, — tartum pats balčiausias ir 
pats brangiausias iš visų avinėlių, — ilsisi patikėta mano apsau
gai. Niekada dangus neišrodė man toks gilus, žvaigždės taip 
nuostabiai žibančios...

Bet staiga atsiveria pašiūrės varteliai ir pasirodo gražioii 
Stephanette. Ji negalėjusi užmigti. Gyvuliai atrajodami šnabž
dino šiaudais arba bliovė sapnuose. Jai labiau patiko ateiti pne 
ugnies. Tai pastebėjęs, ant jos pečių užmečiau savąjį ožkos 
kailį, kursčiau ugnį ir mes pasilikome vienas šalia kito be žodžio.

Jei esate kada praleidę naktį po žvaigždėm, jūs žinote jog 
tuo metu, kada mes miegame, paslapčių pasaulis pabunda vle-

natvėje ir tylumoje. Tada šaltinėliai dainuoja daug aiškiau ir 
balos uždega savo švieseles. Visos kalnų dvasios pradeda lais
vai vaikščioti; ore pasigirsta braškėjimai, nepagaunami šnabž
desiai, lyg girdėtum medžių šakeles augant, žolę besisklei
džiant. Diena reiškia esybių gyvenimą, naktis—daiktų. Kas nėra 
prie to įpratęs, jį ima baimė... Taip ir mūsų panelė visa dre
bėjo ir glaudėsi prie manęs dėl mažiausio sušlamėjimo. Vienu 
sykiu, ilgas melanholiškąs šauksmas pakilo nuo balos, kuri švie
tė apačioje, ir banguodamas artėjo prie mūsų. Tuo pačiu mo
mentu viena graži žvaigždė paslydo ir skriejo virš mūsų galvų 
ta pačia kryptimi, tartum, kad anas dejavimas, kurį ką tik 
buvome nugirdę, neštųsi šviesą su savimi.

— Kas tai? — paklausė mane Stephanette patylomis.
— Tai vėlė įeinanti į rojų, mano ponia, — ir aš padariau 

kryžiaus ženklą.
Ji persižegnojo taip pat ir galvelę užrietusi į viršų, valandėlę 

pasiliko labai susimąsčiusi. Po to ji tarė:
— Taigi, tai yra tiesa, piemenėli, kad jūs esate burtininkai?
— Oi ne, mūsų panele. Bet šičia mes gyvename arčiau 

žvaigždižų ir mes geriau žinome kas ten vyksta, nei žmonės gy
veną lygumose. ,

Ji vis žiūrėjo į aukštį, laikydama savo galvelę tarp rankų, 
avies kailio apgaubta atrodė kaip dangiškasis piemenėlis:

— O kokia jų daugybė! O kaip begalo gražu! Niekada 
aš nesu mačiusi tiek daug... O tu, gal žinai ir jų vardus, pie
menėli?

— O kaipgi, mano ponia... Žiūrėkite tiesiai virš mūsų, ana 
Švento Jokūbo Kelias (Pienuotasis Takas). Iš Prancūzijos jis 
eina tiesiai ant Ispanijos. Tai buvo šv. Jokūbas iš Galatijos, ku
ris jį nužėrė, kad parodytų drąsiąjam Karoliui Didžiąjam kelią, 
kai anas kariavo prieš Saracėnus. Kiek toliau jūs matote Sielų 
Vežimą (Didžioji Meška) su savo keturiomis blizgančiomis aši
mis. Trys žvaigždės, kurios yra priešais, tai Trys Galvijai, o 
šitoji visai mažytė priešais trečiąją, tai Vežikas. Matote visai 
aplink šitą žvaigždžių lietų, kurios krenta? Tai yra vėlės, kurių

išrinkta: pirm. Jonas Aistis — 
Aleksandravičius, vicepirm. J. 
Tysliava ir St. Santvaras, sekr. 
B. Brazdžionis, ižd. Faustas Kir- 
ša. Revizijos komisijom K. Kar
pius, J. Švaistas, L. Dovydėnas. 
Garbės teisman: V. Krėvė, F. 
Kirša ir J. Aug. Vaičiūnienė.

Suvažiavimas plačiai svarstė 
Kultūros Fondo veiklos suakty
vinimo klausimą. Remdamasis 
KF pirm. Dovydėno ir Clevelan- 
do KF skyriaus raštais nutarė 
raginti Cleveland© ir Bostono 
kultūros skyrius padaryti KF 
apygardomis, kurios galėtų pra
dėti aktyvesnę veiklą.

Įsteigta liet, grožinės literatū
ros premija už veikalą, nežiū
rint kuriame demokratinio pa
saulio krašte jis . būtų išleistas. 
Premijos dydis nenustatytas, jis 
pareis nuo turimų lėšų ir nuo 
visuomenės, kiek ji prie to pri
sidės. Numatoma 500 dol.

Nusistatyta išleisti metų ket
virčiais grynai literatūros žur
nalą — draugijos organą.

Papildant Įstatus draugijos 
veiklos didžioji dalis perkelia
ma i draugijos skyrius ar klu
bus įvairiose vietovėse, kur tik 
yra būrelis draugijos narių. Tuo 
reikalu valdyba išleis instrukci
jas. Reikia tikėtis, kad rašyto
jų klubai ne tik į rašytojų, bet 
ir į visuomenės gyvenimą įneš 
daug judrumo, pagyvins lite
ratūrinį domėjimąsi, pakels ra
šytojų populiarumą,, padės 
plisti knygai.

Rimcė Dandierinas, Šilkai ir 
vilkaL dainos vietinės ir sovie
tinės. Išleido Balys Pavabalys. 
Brooklyn, New York, 1950. Ilius
tracijos P. Osmolskio.

Didysis Stalinas dar niekad 
nebus susilaukęs tokio tikslaus 
savo, veido ir savo politinės 
laimės aptarimo, kokį randame 
šiame ledinėly. Tai yra kibai 
grakštūs satyriniai eilėraščiai, 
kuriuos autorius vadina daino
mis. Bet tai nėra pripuolamas 
pavadinimas, nes jau primojo 
bolševikų ir vėliau vokiečių ant
plūdžių metu ne vien Kaune ii 
Vilniuje, bet ir kaimuose ne 
viena šio rinkinio dainų buvo 
žinoma ir garsiai traukiama. 
Tik rinkiny, vengiant vulgares
niųjų išsireiškimų, tos dainos 
•yra žymiai sušvelnintos, nors 
apdainuotieji herojai anaiptol 
to švelnumo nenusipelno.

Kaip jau knygutės antraštėj 
pasakyta, dainos yra "vietinės 
ir sovietinės", t.y. visuomeni
nės ir politinės. Pirmosios lie
čia mūsų dienų vietinius reiški
nius, o sovietinės — atskleidžia 
raudonojo milžino "grožį". Gal 
kaikur yra jaučiamas neatbai- 
gimas ir neišsakymas pasąmo
nėje glūdėjusias ironijos, bet 
forma sklandumu ir patrauklu
mu lieka be priekaištų.

Bene didžiausia autoriaus do
rybė bus išsilaikymas virš su
telkto jausmo ir aistros. Tai at 
palaiduoja autorių nuo sunkiai 
išvengiamų išsireiškimų, kurie 
išduotų jo susijaudinimą ir dai
nas paverstų į neįspūdingą bar
nį. Epinis pasakojimo būdas 
tiesos perdavimui yra daug 
stipriau įtikinantis už sujau
dinto žmogaus kalbą. Pav. A. 
Baranausko "kad tu, gude, ne
sulauktum — nebus kaip tuno- 
ri'' — yra netekusio kantrybės 
dainiaus barimasis. Dandieri
nas gi niekur nėra nervų prara 
dęs. Jo rūstybė yra pridengta 
dėmesį pavergiančios pajuo
kos.

Visiškam savęs paslėpimui 
autorius naudoja savo priešo 
žodžius. Bolševikas, atsiradęs 
Kaune, aiškiai išduoda savo ša
lies gerbūvį:

Kad jį velnias tokį miestą: 
Visos bobos perka sviestą!

(Kaimo miestas ir jo svies
tas, 9 pusi.).

Antrasis R. Dandierino pajuo
kos stiprumo šaltinis yra — gi
liai ir praktiškai pažinta sovie
tiškojo beprotnamio struktūra.

Liaudį maudė, maudo,
maudys.,.

Nieks nežino, kas ta liaudis, 
Nes ta liaudis, kad ją biesas, 
Pats didžiausias liaudies

priešas!

(Žmogau niekingas nebūk 
juokingas, 16 pusi.)

Gi aukštųjų bolševikų sluogs- 
nių, .ir neišvengiamai juos ištin
kančiųjų valymų, apibūdinimui 

savijautos gal dar nė vienas jį 
regėjusių korespondentų nėra 
taip kondensuotai išreiškęs, 
kaip Dandierino žvirblis:

— Žvirbli, žvirbli — O ko ko?
— Ką tu dirbi? — Ničevo!
Po sovietus sau skraidau, 
Draugą Staliną baidau.

(Žvirblis tūptelia —- jautis¥ ' 
krūptelia, 32 pusi.) -

Taipgi nelieka pamiršti ir 
amerikoniškieji bimbiečiai. Jei
gu jie blaiviai pajėgtų galvot 
(nors bent apie nuosavą kailį), 
ypatingai dabar, karstė j ant po
litiniam klimatui, jie turėtų įsi- 
dėmėt pranašingą R. Dandie
rino iš sovietiškos dainos paro
dijos išsireiškimą:

Jesli zavtra vojna,
Užsičiauptų burna

Redakcijai
Kotryna Grigcdtytė, Paslaptis, 

lyrika, iliustravo V. K.' Jonynas, 
išleidO'/'Venta" 1950 — Šven- '.C ' ’- ■" —

K; Žvirbliui. O.P., spaudė Deub 
scher Heimat — Verlag, Bie
lefeld, tiražas 800 egz., 78 psl., 
kaina 3 DM.

Stasys Yla, Lietuva Brangi, Iš> 
keliaujančiai sesei ir broliui, 
1950 — Šventieji Metai, išl. LT 
Katalikiškos Akcijos Centras, 
Spaudos darbus atliko "Ven
ta", Spaudė Deutscher Heimat 
— Vėrlag, Bielefeld, 32 psl., kai
na nepažymėta.

Laiškai lietuviams, 1950 m. 
gegužės mėn. vol. I, Nr. 4, 41— 
56 psl.

Memorandum on the Resto
ration of Lithuania's indepen
dence, — Supreme Lithuanian 
Committee of Liberation, pub-

Ir daugiau niekada nebelotų.
(Jeigu karas rytoj — visos 
varnos gūžtoj, 31 pusL)

Vietiniais motyvais dainos 
skiriamos šiandieninei mūsų 
visuomenei, kuri čia aptiks ne
maža savųjų, nejučiom papil
domų, nuodėmių: liežuvavimas, 
aukso godumas, besaikė parti- 
jinė aistra, abejingumas savo 
kalbai ir kultūrai etc. Tai vis 
kasdieniškos ydos, kurios ne
delsiant brauktinos iš lietuviško
jo žmogaus būdo.

Baigiant tektų primint, jog 

jaukiai šypsenai suraityti, ku
ri iššauktų džiugų kikenimą. Tai 
yra kovos dainos prieš galin- 
giausį istorijoje sadistą — žmo
gaus, kuris fizinę ir medžiaginę 
kovą jam pralaimėjo, bet išlai
kė dvasinį pranašumą ir gryną 
sąžinę.

Jeigu teko pastebėti — bolše 
vikai, užplūdę mūsų žemę, per
nelyg perdėtai dabojo savo oru
mą, ir tai dar juokingeshius juos 
darė normalių žmonių akyse. 
O pajuokos jie tikrai bijojo. Čia 
jiems tinka rusiškojo Gogolio 
žodžiai: "Pajuokos bijo net ir 
tas, kuris jau nieko nebijo pa
sauly".

"Šilkai ir vilkai" reikia per
skaityti visiems, o ypatingai 
raudoniems. O Runcė Dandie
rinas tegu dar parašo. Šitoj pu
sėj vandenų bolševikas jo ne
pagaus, o Bimbos nėra ko bi 
jot, nes j iš vienose muštynėse 
prarado peiliuką. P. K.

prisiųsta
lished by The Lithuanian exe
cutive Council. 1950, 96 psl. ir 
žemėlapis. Vieta ir spaustuvė

ver

IRO kartoteka

Arolsone prie Kaselio 
kianti IRO paieškojimo įstaiga 
turi kartoteką, kurioje yra 6 
milijonai pavardžių. Ji yra at
likusi jau apie 14 milijonų pa
tarnavimų privatiems asme
nims ir įstaigoms. IRO Vyr. Ta
ryba nusprendė paieškojimų 
biurą, kad ir kiek susiaurinta, 
palikti veikti ir po birželio 30 
d. Nuo 1951 m. balandžio 1 d. per radiją ir asmeniškai daly- 
paieškojimų tarnybą perims vauti Kristaus aukoje. Tačiau 
sąjungininkų okupacinė vai-{kiek paguodos ir vidinės jėgos
džia. IRO centrą likvidavus pa
ieškojimų biuro archyvą ma
noma perduoti Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui Genevoje.

Dievas nenori pas save... Trupučiuką žemiau, ana Grėblys ar
ba Trys Karaliai (Orijonas). Jos mums atstoja laikrodį. Vien 
tik į jas pasižiūrėjęs, aš žinau, kad dabar yra po pusiaunakčio. 
Dar trupučiuką žemiau, vis į pietus, šviečia Jonas iš Milano, 
žvaigždžių žibintas (Sirijus). Apie šią žvaigždę, štai ką piemens 
pasakoja. Atrodo, kad vieną naktį Jonas iš Milano su Trim’ 
Karaliais ir Perekšle (Plejada) buvo pakviesti į vienos draugės 
žvaigždės vestuves. Perekšlė spartesnė, sakoma išvyko pirmoji 
ir ėjo anuo aukštesniuoju keliu. Ana ten, aukštai, visai dan
gaus dugne. Trys Karaliai kirpo kelią žemiau ir ją pasivijo. Gi 
tingusis Jonas iš Milano, kuris ilgai numigo, pasiliko visai iš 
paskos, ir įpykęs ant anų, kad juos sulaikytų, metė savo laz
dą. Štai kodėl Trys Karaliai dar vadinami Jono lazda iš Mila
no.
mūsiškė, Piemenėlio Žvaigždė, kuri mums šviečia aušroje, kada 
mes gename kaimenę, taip pat ir vakare, kada mes ją grąžina
me namolei. Mes ją dar vadiname Magelone; gražioji Mage
lane, kuri seka paskui Petrą iš Provence (Saturnas) ir tuokiasi 
su juo kas septyneri metai.

— Kaip tai, piemenėli, argi ir žvaigždės tuokiasi?
— O taip, mano ponia.
Ir kai aš mėginau jai išaiškinti, kas tai yra žvaigždžių vedy

bos, aš pajutau, kad kažkas jaukaus ir švelnaus laugvai pasviro 
ant mano pečių. Tai buvo jos galvelė, pasunkėjusi nuo miego, 
kuri pasirėmė į mane su gražiuoju gėlių vainikėliu ir su bange
lėmis kasose. Ji pasiliko taip nejudėdama iki žvaigždės dan
guje, paliestos beprisikeliančios dienos aušros, ėmė blėsti. Aš 
gi, stebėjau ją miegančią, savo vidaus gelmėse kiek sukrėstas, 
bet šventai saugodamas anos šviesios nakties, kuri per visą 
laiką man įkvėpė tik gražias mintis. Aplinkui mus žvaigždės 
tęsė toliau savo tyliąją kelionę, paklusnios kaip didžiulė kai
menė. Ir laikas nuo laiko aš vis vaizdavausi, kad viena iš tų 
žvaigždžių, pati gražiausia, nuostabiausio žibėjimo, pametė sa
vo kelią ir pasirinko mano pečius savo poilsiui...

Iš prancūzų kalbos vertė Jurgis Rąžulis.

Bet pati gražiausia iš visų žvagždžių, mano ponia, yra patijas pelnytai laimėjo Izabe-

Nuvargę, sunkūs nebesu laivai 
Iš mano žemės irias dangumi 
Žiemos atodūsių ir liūdesio pilni, 
O saulė savo glostančia ranka antai 
Jau žadina šimtus neįtikėtinų stebuklų.

Ir jų visų garsų garsai, 
Tartum vargonų muzika, 
Iš karto tūkstančiais balsų 
Užgrojo mano širdyje 
Pavasarį.

GIMTIEJI LAUKAI

Laukai,
O mano tėviškės laukai, 
Auksinių varpų bangomis

Manieji.tėviškės laukai!

Jus būdavo vasarvidy lankai -
Tartum geriausią savo draugą
Ir, atsisėdęs ežioje, tarytum girioje 
Klausai. — kaip rugio grūdas auga,

. Kaip tiesiasi dangun papurus aviža.

O Viešpatie, kaip būdavo gražu tada!
Kvepėjo dirvos duona ir medum,
Bitutės svaigo žieduose, žiogai
Stygavo smuikų milijonus, ' ~
Ir supos saulėj plaštakėlių būriniai laivai,
Ir mūsų džiaugsmo nieks tada nedrįso drumst... ?

Popiežius apie radio
Gegužės 5 d. Šv. Tėvas au

diencijoje priėmė tarptautinės 
trumpųjų bangų radio siųstuvų namų nei kunigo. Štai dėlko šio

je tarptautinėje konferencijoje- 
dalyvauja ir Vatikanas. Kuris 
neturi politinių interesų, bet 
daug aukštesnių ir šventesnių. į 
radiją Bažnyčia žiūri, kaip į ga
lingą auklėjimo priemonę. Žmo- - 
gus yra Dievo paveikslas ir to

dėl radijo žalingos įtakos iridi-i ri pareigą savyje ryškinti ir to- 
vidams, tautoms ir visuomenei. 
Bet reikia, kad gėris, kurio ga
lima. pasiekti moderniųjų išra
dimų pagalba, sąžiningų žmo
nių pastangomis pralenktų ir 
neutralizuotų blogį, skleidžia
mą nesąžiningų spekuliatorių h 
Bažnyčia supranta kiek gero 
galima pasiekti moderniųjų iš- 

’ radimų pagalba ir radiją labai 
vertina, kaip, brangią priemo
nę savo misijai žemėje. Žinoma, 
nėra tas pats klausyti Mišių

vų, apie ištisas žmonių bend
ruomenes, kur nėra nei maldos 

konferencijos dalyvius, kurių ■ 
buvo apie 200 iš visų pasaulio 
kraštų. Jo Šventenybė ta proga 
pasakė kalbą kilnia forma pri
mindamas radijo reikšmę mū
sų dienomis. Yra nusiskundi
mų, — kalbėjo Šv. Tėvas, —

gali žmonės gauti per radiją

bulinti dieviškumą savo mąs
tyme, savo noruose ir darbuose. 
Kaip visas auklėjimas, taip ir 
radio įtaka turi padėti žmonėms 
siekti šios pareigos. Pabaigoje 
Šv. Tėvas suteikė dalyviams 
apaštališkąjį palaiminimą, pra
šydamas Dievo, kad šis kong
resas patarnautų taikos sieki
mui ir žmonijos intelektuali
niam, moraliniam ir religiniam 
tobulėjimui.

Vatikano televizijos stotis

Prancūzai katalikai Šv. Metų 
proga Šv. Tėvui padovanojo 
televizijos siųstuvą. Pirmą kartą.

klausydami Dievo žodžio. Tik: buvo transliuota šventųjų vartų 
pagalvokime apie ligonius 
skausmo prirakintus prie lo-

atidarymo iškilmės. Dabar te
levizijos siųstuvas veikia kas
dien po valandą nuo 16 iki 17 
vai. vidurio Europos laiku. Va
tikano televizijos siųstuvas 
prancūzų katalikų dėka yra pa
ti pirmoji televizijos stotis Ape
ninų pusiasalyje.

Izabelė Motiekaitienė 
gegužės 7 d. Čikagos Great Nor
thern Theatre sėkmingai dai
navo operos "11 Travatore" ve
damą Leonoros rolę ir vietos 
dienraščiai rašo: "Gana gau
siai susirinkusios publikos sim- 

lė Motekaitienė. Jos sopranas 
skambus, švelnus, lygiai stip
rus aukštesnėje, kaip ir žemes
nėje skalėje. Scenoje ji jautėsi 
drąsiai. Dainuoti operą itališ
kai jai nesudarė sunkumo. Lie
tuviai jos pasirodymu didžiavo
si... Apskritai Motekcdtienės 
pasirodymas buvo puikus. 
Aukštas pasiektas dainavimo 
lygis... jai gali garantuoti ne
mažą pasisekimą Amerikos 
scenoje". (Draugas, 1950.V.9).

"...Iz. Motekaitienė geg. 7 
d. dainavo "Trubadūro" operoj 
pagrindinę Leonoros rolę. Dai
navo ir vaidino ji gerai. Lietu
viams buvo labai malonu daly
vauti jos pasirodyme Amerikos 
operoje". (Naujienos, 1950.V. 
ia>. S.
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Šiuos gi nuo žemės paviršiaus 
nušlavė negailestinga GPU 
Viešpačio Jagodos ranka. Ja- 
godą amžinoms atostogoms pas 
Buchariną, Rykovą ir Tomskį 
nusiuntė naujas GPU kunigaikš
tis Ježovas, o Ježovą sulikvida- 
vo Berija...

Tą pačią taktiką .^tolinas 
naudoja; ir savo satelitiniuose 
kraštuose, kur taipogi vyksta 
nuolatiniai komunistinių verty
bių perkainojimai: vieni išima
mi iš apyvartos ir perkeliami 
į kalėjimus, kiti sodinami į jų 
sostus. Ir taip ši tragikomedija 
tęsiasi be atvangos. Tiesiog 
stebėtis tenka komunistinių die
vukų bukaprotiškumu: rodos, 
pakankamai galėtų pasimokyti 
iš Stalino pergalių istorijos. Ėji
mai aiškesni, negu šachmatų 
lentoje. Ar gi apsimoka likvi
duoti kitus dėl šiltos vietos tik 
tam, kad ir pats, laikui atėjus, 
būtumei sulikviduotas naujų 
Stalino pateptųjų? . .. Deja, val
džios troškimas ir garbės svai
gulys aptemdo komunistinių 
dievaičių protą.

Komunistų partija, kuri net 
civilinio karo metu šaukdavo 
kiekvienais metais savo kon
gresus, pamažu vis didino inter- 
valus, kol kongresai išėjo iš 
mados. Visas partijos autorite
tas, kaip kad ir turi būti dikta
tūrinėje sistemoje, atsidūrė Sta
lino rankose. Politiniai ir socia
liniai reikalai, menas, literatū
ra, muzika — viskas šiandien 
yra Stalino žinioje. Gali litera
tūros kritikai spaudoje išgarbin
ti kurį nors veikalą, tačiau, jei
gu Stalinas apie jį bus kitokios 
nuomonės, tie patys kritikai tuo
se pačiuose laikraščiuose pa
darys naujus sprendimus, griež
tai priešingus jų pačių pirmykš
čiam entuziazmui... Tokia is
torija savo laiku įvyko su Šos- 
takovičiaus opera "Lady Mac
beth". Dvejus metus šį kūrinį 
statė visos SSSR operos, laik
raščiai buvo pilni entuziastiš
kiausių atsiliepimų. Viena die
ną operos pasižiūrėti nuėjo Sta
linas, ir ji jam nepatiko dėl sa
vo komplikuotos muzikos. Tą 
patį vakarą į Kremlių buvo iš
kviestas Zaslavskis. Sekančią 
dieną "Pravda" jau puolė "La
dy Macbeth", o taipogi jos au
torių Šostakovičių. Opera tuč
tuojau buvo išimta iš repertua
rų... -

Liguistas garbės troškmias

Diktatoriai, skęsdami savo 
pavaldinių kraujo upėse, aiš
ku, nesusilaukia didesnės pa 
garbes. Tauta nemėgsta dik
tatorių, ypač tokių, kurie kon
centracijos stovyklose marina 
20 milijonų žmonių. Tačiau dik
tatorius dažniausiai būna ir ne
paprastas garbėtroška. Pasista
tęs sostą ant savo tautiečių kau- 
kuolių kalno, jis nori, kad tie 
jo mirti ujami nekalti žmonės 
jam šoktų, dainuotų ir jį gar
bintų. Stalinas šiuo atžvilgiu to
li pralenkė savo pirmtakūaus. 
Net ir Hitleris šioje srityje buvo 
nepalyginamai santūresnis. Tik 
prisiminkime iš visų Sovietų 
Sąjungos kampų ir satelitinių 
valstybių kas dieną į Kremlių 
krūvomis plaukiančias sveikini
mo telegramas, poetų ir kompo
zitorių dainas apie Staliną..

L. Fischer savo knygoje — 
Joseph Stalin — išvardija net 11 
SSSR miestų pakrikštytų Stali
no garbei: Stalin, Stalingrad. 
Stalinogorsk, Stalinabad, Stali- 
nir, Stalinoul, Stalinsk (du!), 
Stalino (trys!). Jis taip pat paci
tuoja keletą labai charakterin
gų ištraukų iš sovietinės spau
dos. Pav., mėnesinis žurnalas 
"Bolševik" 1945 m. liepos mėn. 
numeryje Staliną vadina "di
džiausias mūsų amžiaus moks
lininkas" ... "Izvestija" šūkteli 
dar mandriau: 'be Stalino nie
kas negali nieko suprasti ar 
parašyti ką nors, turinčio dides-

Didžioji XX amžiaus rykštė
nę vertę"... Ir kas gi bus tada, 
kai Stalinas numirs? Negi pa
saulis vėl turės grįžti į akmens 
amžiaus laikotarpį? Tokias iš
vadas galima būtų susidaryti 
be mažiausios nuodėmės logi
kai, pavarčius sovietinės spau 
dos puslapius...

Stalino portretai užplūdo vi
sus sovietų okupuotus kraštus. 
Į ten jie gabenami vagonais, 
nors Sovietų Sąjungoje trūksta 
popierio ir jo ypač trūko karo 
metu. Tokio inscenizuoto savęs 
garbinimo neturėjo net ir Hitle
ris. Reikia manyti, anoji žmo 
nijos pabaisa, nuėjusi į kapus 
1945 m„ šiuo atžvilgiu vis dėlto 
buvo išlaikiusi blaivesnį protą 
už Staliną. Bent jau Vokietijoje 
neteko girdėti ne vienio miesto 
Hitlerheim, Hitlerburg ar pan. 
vardu...

Kiekvienas objektyvus stebė
tojas turi konstatuoti — Stalino 
inscenizuotasis savęs garbini
mas seniai peržengė primity
viausio padorumo ribas. Jeigu 
jis (Stalinas) turėtų šiek tiek 
idealizmo, aišku, jis sustabdytų 
visas tas durnystes, daromas 
jo "pagerbimui". Jeigu jis to, 
deja, nedaro net ir tada, kada 
jau pradedamas linksniuoti 
"dievu", matyt, jo galvelėje ne 
visi balkeliai savo vietose... 
Joks protingas žmogus tokios 
kvailos pagarbos neišlaikytų: 
kas iš to, kad savo paties ini- 
biatyva iš žmonių prievartos 
keliu išspausi sveikinimą tele
gramas ir jiems įbruki savo at
vaizdą, jei jie tave keikia šir
dies gelmėse ir tavąjam atvaiz-

Iš plataus pasaulio
Nuskandino povandenini 

laivą

Senatorius Young pareiškė, 
kad JAV laivas bombomis nu
skandinęs pakrantėse užtiktą 
svetimą povandeninį laivą. Aiš
kus dalykas, kad niekas nepri
sipažins kieno jis buvo ir liks 
"paslaptis". ;

Pakirs komunistų įtaką

Italijos vyriausybė baigia 
streikų kontrolės įstatymo pro
jektą, kuriuo tikimasi susilp
ninti ar net pakirsti komunistų 
vadų įtaką svarbiausiose pra
monės unijose.

Anglų konservatoriai 
džiaugiasi

Anglijos ir Walles savivaldy- 
biniuose rinkimuose konserva
toriai prieš darbiečius laimėjo. 
Iš 378 savivaldybių daugumą 
jie gavo 210. Tuo būdu konser
vatoriai atgavo vadovybę dau
gelyje savivaldybių, kurios nuo 
1945 m. buvo darbiečių rankose

Sovietų jėgos auga

JAV valstybės gynimo ir už 
sienių departamento ekspertai 
yra priėję nuomonės, kad per 
4 metus Sovietų Sąjungos kari 
nis potencialas (pajėgumas), 
įskaitant ir atominės bombos 
gamybą, pasieks aukščiausio 
laipsnio ir pralenks JAV pajė
gumą. Ir kchesonui, vykstam 
į trijų konferenciją, ta mintis 
buvusi vadovaujama visiems 
planams, o ypač Atlanto son 
tarvės valstybių glaudesnio 
bendradarbiavimo, Europos 
valstybių ūkinio pakėlimo ir 
Vakarų Vokietijos padėties per
tvarkymo reikalui.

Japonai konkuruoja

Britų pirkliai atkreipė savo 
vyriausybės dėmesį, kad jiems 
sunku išlaikyti Azijos rinkose 
konkurenciją su Japonų pirk 
liais. Japonija užverčianti savo 
pigiomis prekėmis Indijos, Pa
kistano, Burmos, Ceilono ir kt 
to regiono rinkas.

dui, vieni pasilikę, rodo špy
gą...

Ir kas toliau.?
Turėjome tris krauju pasruvu

sias diktatūros žvaigždes: Mus- 
solinį, Hitlerį ir Staliną. Pirmoji 
iš visų trijų buvo gal mažiau 
šiai pridariusi blėdžių. Tačiau 
ir ji vis dėlto likimo rankos ne
išvengė, savo dienas užbaigda
ma nuo partizano kulipkos ir vė
liau dargi paniekai kartu su 
meiluže kabaldžiuodama kartu
vėse. Hitleris, sukrėtęs pasaulį 
prūsiškuoju žiaurumu, nusižu
dė būdamas ant galutino bank
roto slenkčio. Kas laukia. tre
čiosios žvaigždės, žiaurumu 
pralenkusios net ir Hitlerį? Tuo 
tarpu Stalinas karingai tebe- 
sišvaisto anapus geležinės už
dangos, šeimininkauja kartu su 
savo enkavedistų gauja, šaudo 
amerikiečių lėktuvus, maudosi 
dirbtinoj nežemiškos garbės 
jūroj ir kaupia jėgas vakarų 
demokratijų sudorojimui. Ta
čiau, nežiūrint tūkstančių svei
kinimų telegramų, kurios kas
dien suplaukia į Kremlių, ne
paisant: kompozitorių himnų jo 
garbei ir poetų bei šunpoečių 
eilių, laikas daro savo: genera
lissimus aiškiai linksta prie že
mės ... Nei jokie serumai, nei 
atominės bombos jam nesugrą
žins jaunystės. O nuo natūra
lios mirties net ir didžiausio dik
tatoriaus niekas negali apsau
goti: nei Berija, nei Vorošilovas, 
nei Molotovas, nei, pagaliau, 
Gromyko su savo garsiuoju 
"veto"...

Vyt Kastytis.

Gracing Vokietijai rytines 
žemes?

Lenkų emigrantų spaudoje 
dažniau ir dažniau keliamas 
klausiamas balsas, kad sąjun
gininkų sostinėse bręstanti 
mintis už grąžinimą Vokietijai 
bent dalies dabar Lenkų valdy
mui paliktų žemių, kurių jau 
jie nebenori atsižadėti. Ateina 
balsų ir iš bolševikinio pasau
lio, kad Oderio — Neisės sie
na turinti būti keičiama. Atro
do, kad abi pusės nori tą klau
simą iškelti pirmos, bet varžo
si dėl lenkų — vieni dėl varša- 
vinių, o kiti dėl emigrantų. Vo
kiečius savon pusėn patraukti 
abejiems, mat, rūpi. Lenkai sa
ko, kad tai būtų dar vienas 
skaudus apsivylimas sąjungi
ninkais, kurie nesiskaitydami 
su jokia morale, žada stoti vo
kiečių pusėn tik dėl to, kad 
juoš laiko vertingesniais sąjun
gininkais būsimame žygyje 
prieš bolševizmą. 

%

Pensija buv. komunistų 
atstovui

Išbuvęs 15 metų Britų parla
mento nariu, škotų komunistas 
Willie Gallacher per praėjusius 
rinkimus pralaimėjo. Tai jį pa
stūmėjo į labai sunkią medžia
ginę būklę. Kadangi nežiūrint 
jo politinių įsitikinimų, jis buvo 
mėgiamas žmogus, dabar jo se
nieji kolegos nubalsavo iš sa
vo privataus Žemųjų Rūmų na
rių fondo, į kurį kiekvienas ats
tovas moka po $35 per metus, 
jam skirti $600 metinę pensiją. 
Šiai pensijai gauti yra sąlyga: 
gaunančiojo pajamos privalo 
neviršyti $700 į metus ir jis turi 
būti mažiausiai 10 metų išsė
dėjęs parlamente.

Po rinkimų jam teko gultis li
goninėn. Jo žmona sako: "Pen
sija duos mums daugiau nau
dos nei jo alga. Jis niekad ne
turėdavo pinigų. Dalį algos jis 
skirdavo komunizmo reika
lams. Išmokėjus algą sekreto
rei ir kitas išlaidas padengus, 
niekad daug nebelikdavo'.

Raudonųjų knlaziukų gyvenimas
AP iš Lake Succes praneša 

apie Sovietų delegacijos prie 
JTO narių gyvenimą.

Delegacijos pirmininkas ir vi
sa delegacija, esą, vasarą ruo
šiasi praleisti turtuolių priemies
ty Glen Cove Long Island šiau
riniame krante. Delegacija iš
nuomojant! namus, kuriuose 
anksčiau vasarodavę Morga
no, Pratt ir kitų JAV finansistų 
šeimos. Kaikurie finansistai ir 
šią vasarą būsią delegacijos 
kaimynai.

Sovietų užsienių reik, ministe 
rio pavaduotojas, delegacijos 
galva, Jokūbas Malik, kaip žie
mos rezidenciją nuomojąs rau
donais kilimais klotą namą 
New Yorke Park Ave. Čie 
esanti vyriausia delegacijos 
būstinė. Delegacijos pirmasis 
sekretorius Leonidas Morozo- N 
vas nuomojąs buv. Morgano 
namą iš 47 kambarių, mokė
damas $3.650 už 3 mėn. Namas 
skirtas vienai šeimai. Bet Mo
rozov ten atgabenęs 71 lovą ir 
atitinkamą kiekį kitų baldų.

.Malikas pereitą vasarą gyve
nęs Glen Cove name iš 24 kam
barių su 8 voniomis, už mylios 
nuo Morgano rezidencijos, ku
rio vertė $100.000. Šiai vasarai 
jis norįs gauti tas pačias patal
pas. . ‘ ■

Amtorgas, t.y. prekybos ats
tovybė Amerikoje, seniau nuo
mavusi Morgano namą, bet 
persikėlusi į Georg Dupont 
Pratt namus, nes kaimynai pra
dėję skųstis, kad rusai negar
bią jų nuosavybės.

Senąjį kapitalistų miestą 
Glen Coven rusai pasidarę ma

Apklausinėje Fuchsą

Atominės bombos paslapčių 
išdavikas Fuchs^-Brtaį—ieismc 
nuteistas 14 metų kalėti, pasta
ruoju metu buvo apklausinėtas 
JAV saugumo pareigūnų, norin
čių gauti daugiau žinių apie 
šnipus JAV-bėse.

Mažina Vokietijos naštas

Kai Londono trijų min. kon
ferencijoje buvo nutarta paleng
vinti V. Vokietijos naštas, Ry 
tų Vok. valdžia kreipėsi į Mask
vą, prašydama panašaus žesto. 
Dėlto tai gegužės 16 buvo pa
skelbta, kad Maskva reparaci
jas sumažinanti pusiau, ty. iki 
$3.171.000.000. Vakarų Vokieti
jos socialistų partija jau 1949 
m. sausio 26 d. paskelbė, kad 
reparacijų vardu rusai iš Vo
kietijos jau gavę 7 bilijonus dol. 
Potsdamo konferencijoje Stali
nas reparacijų reikalavo 10 bi 
lijonų. O dabar po visų "suma 
žinimų” išeitų žymiai daugiau: 
7 bit, žadami paimti dar 3.171 
mil. ir neaiški suma gauta per 
1949 mtus ir š.m. pradžioje. Gra
ži Stalino malonė...

Darbo "laisvė" Lenldioje

Lenkijoje naujuoju darbo įs
tatymu, kuris yra paremtas so- 
vjiėĮtine praktika, darbininkas 
nebaustas gali neateiti į darbą 
tik 3 dienas. Priešingam atve- 
jy darbininkas kaltinamas su
laužęs "darbo discipliną". Už 
kiekvieną nedirbtą dieną, ku
rios apleidimo pagrindo val
džia nepripažins, darbininkas 
netenka dviejų dienų atlygini
mo. Jei darbininkas apleis dau
giau negu 3 darbo dienas, ku
rių apleidimo valdžios orga
nai nepateisins, jis atiduoda
mas teisti specialiam tribunolui, 
o numatomoji bauda yra suma
žinimas atlyginimo 25% net 3 
mėnesiams.

— PRAHA. — Čekoslovak- 
jos vienuolynų daugumas yra 
uždaryta. Prie vyskupų rūmų 
stovi sargybos, o jiems uždraus
ta celebruoti mišias ir kalbėti 
savo katedrose.

žu rusišku kampeliu, į kurį net 
iš Lake Succes posėdžių vyks
tą pietauti, kadangi Sovietų 
delegacijos dabar nebedaly- 
vauja JTO komisijų posėdžiuo
se, tai vasarojimo pramogoms 
jie turės pakankamai laiko. 
Sekretoriatas, žinoma, ten pa
sirodo tik savaitgaliais. JCiek 
galvų šios kolonijos yra, nie
kas nežinąs, nes niekas nežino 
tikslaus Sovietų delegacijos 
skaičiaus.

Kinų nacionalistai traukiasi
Gegužės 17 d. Čiang Kai Šė

ko vyriausia būstinė pranešė, 
kad nacionalistų pajėgos ati
trauktos beveik iš visų bazių, 
iš kurių buvo blokuojamos Ki
nijos pakrantės, į Formozą. Per 
paskutines 4 d. atitrauktos vi
sos pajėgos iš Činšan salos, ku
ri buvo pagrindinė laivyno ir 
oro bazė blokuoti Šanchajui. Jo
je buvo 150.000 karių. Man San 
sala, iš kurios buvo kontroliuo
jamas Kantono rajonas, taip pat 
evakuota. Priešais Formozą 
esanti Tungšan sala komunis
tų užimta. Tuo būdu nacionalis
tai be Formozos dar laikosi tik 
kaimyninėse Peskadorų salose 
ir Amoy Quemoy saloje. Na
cionalistų štabas pranešė, kad 
Quemoy sala būsianti ginama. 
Iš kitų salų buvę pasitraukta tik 
strateginiais sumetimais. Ko
munistai jau ruošęsi įsiveržti į 
Kušan ir Man San salas, bet 
dabar jas užėmę be kovose Su
siaurinę frontų sritis, nacionalis
tai tikįsi galėsią lengviau gintis, 
nes plačiai išmėtytose salose 
buvę sunku palaikyti tiekimą.

Turkijos rinkimai

Gegužės 15 d. įvykusių Tur
kijos rinkimų rezultatai nepa
lankūs 30 m. valdžiusiai prezi
dento Ismet Inonu vadovauja 
mai Liaudies Respublikonų par 
tijai, paveldėjusiai Kemal Pa
šos palikimą. Rinkimus laimė
jo demokratų partija, iš kurios 
atstovų turės būti išrinktas pre
zidentas.

• . '■ '■■■' "V

Anglijai trūksta darbininkų
Nors į Angliją išvažiavo ga

na daug tremtinių, tačiau dar
bo jėgos prasčiau apmokamuo
se darbuose vis dar trūksta. Pa
staruoju metu anglai pradėjo 
akciją prisitraukti darbininkų 
iš Airijos. Visi airių laikraščiai 
pilni tokių viliojančių skelbi
mų, o sienos nuklijuotos pla
katais. Anglijos nedarbas tuo 
tarpu nekankina, tačiau, ma
tyt, yra kitų blogybių, kad ir 
patys anglai emigruoja ir at
vykę tremtiniai stengiasi kitur 
išvažiuoti. ninkas brutalios akcijos. Tai

Europoje komunistai pralaimi
Daugely kraštų Europos bu

vusiuose rinkimuose komunis
tai šįmet pralaimėjo. Taip pav., 
komunaliniuose Holandijos rin
kimuose iš turėtų 58 mandatų 
prarado net 27, ty. beveik pu
sę. Čia laimėtoja išėjo Katali
kų Liaudies Partija, laimėjusi 
189 mandatus ir surinkusi 
1.529.483 balsus.

Italijoje per pereitus 2 mt. 
krikščionys demokratai daugu
mą laimėjo net 98 savivaldy- 
biniuose organuose (tarybose), 
kuriose prieš tai daugumą turė
jo komunistų ir socialistų blo 
kas. Iš 542 vietovių, kurių savi
valdybės buvo perrinktos, krikš
čionių demokratai laimėjo 317, 
o kitose 135 laimėjo kitos par
tijos, taip pat remiančios de 
Gasperi vyriausybę.

Panašiai komunistų pralai
mėjimas pasireiškė Austrijos 
komunaliniuose rinkimuose. 
Čia rinkimai nušalino visus so
vietų komendantų pastatytus 
komunistinius merus bei senri-

SPORTO
Iš Toronto padangės

Gegužės 12 d. Vyties klubo 
futbolininkai susitiko su viena 
iš stipriausių senjorų I lygos 
Massey Harris komanda. Rung
tynės baigėsi lygiomis 2:2 (0:1). 
Priešo vienetas pasižymėjo, ašt
riu žaidimu. Keli Vyties žaidė
jai buvo gerokai apspardyti. 
Viduryje pirmo kėlinio M. Har
ris puolikas A. Murray gražiu 
praėjimu įmušė pirmą įvartį. 
Lietuviai turėjo porą gražių mo
mentų, bet išlyginti nepavyko. 
Žaidimo sekėjams buvo gana 
įdomi akimirka, kai Žuko pui
kų padavimą Astrauskas turėjo 
pasiųsti į priešininko vartus, bet 
staigus vartininko įsiveržimas 
išgelbėjo padėtį nors abu ge
rokai nukentėjo. 5-je Il-ro pus
paikio minutėje gražiu praėji
mu A. Pulkys išlygina pasek
mę, lietuviai lengviau atsikve
pia. Po kelių minučių A. Butą 
laimi ir antrą įvartį, ir atrodo, 
kad susitikimą ledmės Vytis. 
Bet į galą rungtynių žaidėjų 
kaitaliojimas susilpnino liet, po
zicijas, kuo priešas pasinaudo
damas pačioje paskutinėje min. 
B. Caims šūviu išlygino padė
tį. Dar beginant nuo kito įvar
čio smarkiai buvo sužeistas V 
Akelaitis, kurį draugai turėjo 
išnešti iš aikštės. Žaidimą sekė 
apie 400 žiūrovų, kurių tarpe 
matėsi vienas kitas lietuvis. Bet 
galėtų daug daugiau mūsų tau
tiečių atvykti pasižiūrėti žaidi 
mo. Tai būtų didelė moralinė 
paspirts mūsų reprezentantams.

— Gegužės 16 d. Vyties kl. 
laimėjo pirmenybių rungtynes 
prieš Mimico Beach Club 1:0 

j (1:0). Įvertį pelnė A. Butą. Žai
dimas buvo gana silpnas, nes 
keletas svarbesnių žaidėjų ne
dalyvavo.

Vcdtonis Ontario čempionas

Povilas Vaitonis paskutiniu 
laiku šachmatų žaibo turnyre 
laimėjo Ontario čemjijono var
dą. Pirmenybes suruošė CC 
Gambilo klubas. Dalyvavo 21 
žaidėjas. Pusfinalyje Vaitonis 
nugalėjo savo konkurentus 6-0, 
o baigmėje įveikė N. Glasber-

Prancuzų komunistų 
suvažiavimas

Suvažiavimas truko 5 d., vy
ko Paryžiaus priemiesty Geu- 
nevilliers, kur ir burmistras ko
munistas ir taryba. Dalyvavo 
900 delegatų, daugumoje jau
nuolių. Iš jų net 489 neturėjo 
nė 30 mt., o per 50 teturėjo vos 
19. Suvažiavimas praėjo apsi
valymo ženkle. Buvęs partijos 
sekretorius, laikomas Thorez 
varžovu ir nukrypėliu, Leonas 
Mauvars nebeišrinktas, o jo 
vieton perteko A. Lecocur, šali- 

valdybių tarybas. Rinkimus lai
mėjo katalikų liaudies partija 
surinkusi 55% visų balsų, anti
komunistiniai socialistai surin
ko 45%, o komunistai fr jų re
miamieji kandidatai tesurinko 
vos 5%. Tarybose vietų katali
kų 1. partija gavo 13.462, socia
listai 6.233, o komunistai ir juos 
remią socialistai —- 397 vietas. 
Taigi, komunistai negali lai
mėti net sovietų valdomose sri
tyse. Dabar jie, beabejo, prie
kaištaus, kad netinkamas bu
vęs rinkimų įstatymas. Tačiau 
rinkimų įstatymas buvo išleis
tas su sovietų atstovo Austrijos 
kontrolinėje komisijoje žinia. 
Jis, tiesa, buvo pareiškęs dėl jo 
savo veto, bet, jį atšaukė, kai 
Austrų valdžia pasiskundė, kad 
sovietai rinkimus nori sutruk 
dyti norėdami savivaldybių ta
rybose ilgiau išlaikyti savo pa
skirtus žmones. Kažin ar jis da
bar nebus pakaltintas ir at
šauktas? Tai būtų visai pagal 
Kremliaus papročius.

ŽINIOS
gą (H v.) F. R. Andersoną (III 
v.) ir Orlando (TV v.)

Jonas Vėlyvis

— Joe Sharkey gegužės 16 d. 
dalyvavo Maple Leafs Garde- 
ne suruoštose bokso varžybo
se. Jaunutis Joe gan populia
rus torontiečių tarpe ir šį kartą 
žiūrovų neapvylė, laimėdamas 
prieš montrealietį Eddie Roberts. 
Priešininkas savo išvaizda ir 
energija atrodė žymiai prana
šesnis už lietuviuką,, bet Jono 
vikrumas ir sumanumas ir šį 
kartą jam padėjo.

— Čikagoje įvyko pirmasis 
po šio karo vokiečių sportinin
kų susitikimas su amerišiečiais. 
Susitiko Hamburgo Sports Ver- 
ein vienuolikė su Chicago Ali 
Stars vienetu. Rungtynes leng
vai laimėjo vokiečiai net 10-0 
santykiu. Žaidimą sekė tik 20 
tūkstančių žiūrovų.

— Gegužės 5 d. Ciceroje įvy
ko "Clyde Park" distrikto krep
šinio sezono uždarymas, kuria
me dalyvavo ir Liet. Tauro 
krepšininkai. Iškilmėse taip pat 
dalyvavo pasaulio garsenybės 
— Jesse Owens ir Tony Žale.

*

—■ Gegužės 6 d. Cicero LSK 
Tauro stalo tenisininkai laimė
jo varžybas prieš Moksleivių 
Ateitininkų kuopą 5:2 pasekme.

J. Žugaitis.

Manchester — National 
League AU — Stars

Gegužės 10 d. Toronte prieš 
Kanados futbolo rinktinę žaidu
si Manchester ekipa nesunkiai 
šeimininkus įveikė 5:0 rezultatu. 
14.000 žiūrovų, kurių tarpe bu
vo ir nevienas lietuvis, pama
tė metodingą, tikslų žaidimą, ta
čiau pasigedo kombinacijų, 
triukų fantazijos ,ir viso, kas šią 
komandą padarė viena iš ge
riausių Anglijoje.

Tai buvo jos pirmos rungty
nės iš užplanuotos kelionės po 
Š. Ameriką. Birželio 6 d. ji čia 
žais su iš Richde-Janeiro pasau
lio pirmenybių grįžtančia Ang
lijos rinktine.

rodo, kad Thorez ruošiasi kovą 
su valdžia dar pagriežtinti.

Dabar pasaulio komunistai 
veikia dviem kryptim: ten, kur 
jie jau pasiekė valdžios (ty. ru
sų satelitinuiose kraštuose) sku
biai komunistina gyvenimą bei 
visą krašto struktūrą, o ten, kur 
to daryti dar negali, kelia siau
bą dėl "imperialistų ruošiamo" 
karo, varo "taikos" propagan
dą, kuri yra tolygi propagan
dai už Sovietų Sąjungą. Pran
cūzų komunistams valdžios pa
siekti nepasisekė, nors vilčių 
buvo, tad dabar ir jie yra "tai
kos" žygyje, tačiau dar neat
sisako minties paimti valdžią 
ir kraštą susovietinti.

Varšavos garbės miestietis

Oficialiai iš Varšavos pa
skelbta, kad Prancūzų komunis
tų vadui Maurice Thorez suteik
tas garbės miestiečio titulas. O 
kokie jo nuopelnai Varšavai, 
taip niekas ir neatspėja.

— PARYŽIUS. — Vakarų 
Prancūzijos katalikai nesenai 
suruošė dideles demonstracijas, 
prašydami vyriausybės para
mos jų apylinkėse gausioms ka
talikų mokykloms.

— PRAHA. — Čekoslovakų 
vyriausybė uždraudė ruošti Plz- 
no 5 metų išvadavimo iš vokie
čių jungo sukaktį. Mat,... jį iš
vadavo amerikiečiai. Tuo tarpu 
Prahos išvadavimo sukaktis bu
vo atšvęsta labai iškilmingai.

— BUDAPEŠTAS. — Didžio
jo jaunuomenės auklėtojo, ra
šytojo ir pamokslininko vysku
po T. Toth raštai komunistinio 
švietimo minister!© įsakymu 
konfiskuojami iš visų knygynų 
ir pašalinami iš bibliotekų.
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Hamilton, Out
Motinos Diena

Motinos Dienos minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis su 
bendra Šv. Komunija už motiną 
Vilniaus Aušros Vartų Šv. P. 
Marijos bažnytėlėje. Pamaldos 
ir pamokslas buvo Tėvo pran
ciškono.

Po to sekančiose gedulingose 
pamaldose buvo padėtas vaini
kas ant motinos karsto. Mo
mentui pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. Dr. J. Tadarauskas.

Iškilmingą Motinos Dienos 
minėjimo dalį ruošė LKM D-ja. 
Jį atidarė d-jos pirmininkė p. 
Žymantienė, pakviesdama su
giedoti Tautos Himną, o savo 
trumpoj kalboj nušviesdama 
Motinos Dienos prasmę.

Garbės prezidiuman buvo pa
kviestos motinos, išauginusios 
gausias šeimas. Mūsų koloni
jos pasididžiavimu buvo p. O. 
Gudinskienė ir p. Sutkaitienė, 
išauginusios po 11 vaikučių ir 
eilė kitų ne taip gausių šeimų 
motinų.

Vietos klebonas, sveikinda
mas esamas ir būsimas moti
nas visos kolonijos vardu, pri
minė, kad motina yra didžiau
sias žmogaus turtas nepalygi
namas su jokiomis kitomis že
miškomis vertybėmis ir tuo už
sitarnaujanti didžiausios mū
sų pagarbos ir meilės.

Vysk. Valančiaus pradžios 
mokyklos mokytojų ir vaikučių

Federacijos dvasios vadui kun.

čias iš Toronto, p. Vilutis, skai
tė įdomią paskaitą apie Pran
cūziją ir Prancūzijos lietuvius. 
Pabaigoje buvo išrinkta nauja

tų vaikučių, kurių tėvai tinka
mai atsineša į mokytojų pa
stangas ir palaiko glaudų ryšį 
su mokykla.

Tenka apgailestauti, kad se
nųjų lietuvių emigrantų vaiku
čiai nepasinaudoja ta puikia 
proga pasitobulinti savo gimto
joje kalboje.

Sudbury, Ont

rėš Ontario provincijos mies
tas, tikras tautų mišinys, susi
siekimo mazgas, kurį kerta CPR

kuopos valdyba. šeši lietuviai lanko vidurines 
mokyklas, kas sudaro labai že
mą procentą jaunimo. Nors Ka
nadoje fizinis darbininkas gerai 
atlyginamas palyginus su pro
to darbininku, bet ar ne klai
dinga būtų per maža kreipti 
dėmesio mokslui ir pasiduoti 
laiko įtakai nueinant pigiu dar-

Tremties mokykla
Tremties šeštadienio Vysk. 

M. Valančiaus vardo mokykla 
įsteigta 1949 m. gruodžio mėn. 
17 d. kun. Dr. J. Tadarausko 
rūpesčiu ir pastangomis. Pra
džioje turėjusi tik .18 mokinių,
šiandien turi jau 28 mokinius bininko keliu? Ar nevertėtų pa
ir tris mokytojus: p. Mikšį, p. 
Kežį ir p, Aponiūną. Mokyklai 
vadovauja p. Mikšys. Darbas 
mokykloje vyksta šeštadieniais 
9-12 vaL St. Many berniukų 
mokyklos patalpose. Mokinių 
lankymas patenkinamas. Moks
lo pažanga jaučiama ypatingai

galvoti, kad sau ateitį lygiai 
Kanadoje lygiai Lietuvoje susi
kursime tinkamai pasiruošę 
bendrajame bei profesiniame 
lavinime ir būsime daug nau
dingesni mus priglaudusiam 
kraštui ir atsikuriančiai tėvy
nei. Kp.

Raudonajam dekanui Hamiltone nepasisekė
Hamiltone "Taikos tarybos" 

surengtam mitinge gegužės 11 
d. turėjo kalbėti ir raud. deka
nas Hewlett Johnson. Tačiau 
jam nekaip išėjo, nes studentai, 
užėmę galerijas, pradėjo dai
nuoti Volgos burliokų dainą bei 
"Sėsk į laivą ir plauk Rusijon". 
Policija mitingą, kuriame buvo 
apie 1.500 žmonių, turėjo nu
traukti, surinkus vos $10 au
kų. Išeidamas raud. dekanas 

vardu sveikindamas, p. Mikšys Į kalbėjo: "Maskvoje minios bu
vo ne tokios", kratydamas gal
vą. "Tačiau aš dar sugrįšiu ir 
^ada jie manęs klausys lyg 
jaukūs avinėliai", turbūt galvo
damas, kad jį tada saugos NK

linkėjo mūsų motinoms tremty
je išlaikyti lietuviškus papro
čius einant lietuvės didvyrės 
motinos, davusios Lietuvai 
daug garbingų vyrų, pramintu 
keliu ir išaušus laisvei sugrįžti 
į savo kraštą.

Vaikučiai padėkoję motulėms 
už vargą ir rūpestėlį juos augi
nant, meilės ir padėkos ženklan 
įteikė po puokštę gražių gėlių.

Toliau sekė išsami p. Giedrai
čio paskaita apie motiną, kaip 
tautos auklėtoją laisvojoje Lie
tuvoje ir tremtyje, atsirėmusią 
į religiją ir tautines tradicijas.

Meninę minėjimo dalį gražiai 
išpildė kolonijos ' vaikučiai. 
Programa buvo labai įvairi ir 
gražiai paruošta: šokiai su dai
na, tautiniai šokiai, o mažutė 
baleto studijos auklėtinė, sena 
kanadietė — p. Pundžiūtė paro
dė savo sugebėjimus stepavi- 
me. Be to, buvo atliktas monta
žas iš trijų dalių: pas motinėlę, 
motulės pasiilgus ir liūdna be 
motulės, palydint kanklėmis.

Minėjimas baigtas "Marija, 
Marija".

Ateitininkų susirinkimas
Hamiltono ateitininkų kuopa 

neviešo veikimo laikotarpį bai
gė gegužės 14 d. 5 ved. p.p. vie
šu susirinkimu, kuriame daly
vavo 35 nariai ir keletas svečių. 
Susirinkimas buvo pradėtas 
klebono kun. Dr. Tadarausko ir 
pirmininko Aponiūno kalbomis.

ii Kas nori namus arba bizni i 
i; pirkti arba parduoti, kreipkitės į mus. Rasite teisingą ir ; 
] ► . nuoširdų patamervimą. <
] ► Kalbame lietuviškai — klauskite Peter. <

REAL ESTATE BROCKER JOSEPH GREEN ;
> 933 Blocr St West Toronto, Ont Telefonas LA 4817

vėl kalbėti Hamiltone, bet jau 
kitose salėse.

Dabar jis kalbėjo net dviejo
se salėse: Central ir Hungaria 
Hali. Jau į pirmąją salę jis atė
jo apsuptas policijos pro gau
sią minią jaunuolių, apsigink- 
lauvsių pomidorais, kiaušiniais 
ir šaudomomis ugnimis. Jam 
čia pasisekė, nes ’tiesioginio 
kliudymo nepasitaikė. Policija 
buvo mažiau laiminga — vie
nam policininkui į akis ištiško 
toli gražu ne šviežias kiauši
nis.

Antroje salėje kalba buvo nu
traukta per langą paleisto ga
balo betono. Langų šukės leng
vai sužeidė kaikuriuos iš klau
sytojų. Pamokytas pirmojo pa
sirodymo gatvėje patyrimo, de
kanas savo globėjų buvo išves
tas per užpakalines duris, kur 
jau laukė automobilis. Iš čia jis 
paspruko, bet išvykdamas iš 
miesto vienoje tamsioje alėja 
je sėsdamas į automobilį buvo 
atpažintas ir tuojaus vėl pasi
pylė kiaušiniai.

Pdtys rengėjai skaito, kad 
vienoje salėje buvę apie 500. 
o kitoje apie 400 klausytojų. 
Pertraukiamas į langus atsimu
šančių pomidorų, dekanas aiš

autostrados šakos. Kai smar
kiai pramonei augant į Sudbu- 
rio miesto ribas įsijungs ir apy
linkės kasyklų ir pramonės 
miesteliai, Sudburys virs did
miesčiu. Apsukresnieji lietuviai 

Ijau ir dabar pradeda statytis 
namus tokiose vietose. Čia pra
monė vis dar plečiama ir yra 
dar daug galimybių plėsti. Net 
ir dabartiniu momentu, kada 
kituose miestuose siaučia be
darbė, čia jauni vyrai priima
mi į darbą pagerintomis dar
bo sąlygomis: sutrumpintas 
darbo valandų skaičius ir pa
keltas atlyginimas. Lietuviams 
bedarbiams vertėtų susidomėti 
Sudburiu.

Lietuvių čia tuo tarpu apie 
300, bet yra tendencijos didėti. 
Iš dalies daugelis lietuvių vy
rų išvažiavo į didesnes koloni
jas, kur yra daugiau mergaičių, 
kad sukurtų lietuviškas šeimas, 
bet paskutiniu laiku ir šis rei
kalas rodo gerėjimo žymių. Ma
žesnių vietovių mergaitės, at
tikusios darbo sutartis, jau pa- 
kėlusios sparnus į Sudburį- Ir 
naujos šeimos kuriasi.

Lietuviai čia jau turi ir dva
snų savo centrą — lietuviškas 
pamaldas, tuo tarpu salėje, bet 
yra vilčių ir šviesesnei ateičiai. 
Pirmuosius ledus pralaužti bu
vo labai sunku, bet dabar jau 
viskas eis lengviau. Gyvenda
mas drauge su šios diecezijos 
vyskupu J.E. R. H. Dignan at
virai ir plačiai išsikalbėjau lie
tuvių religiniais ir tautinias 
reikalais. Jis dabar ne tik neturi 
nieko prieš, kad Sudbury isi- 

' steistų. .grynai, lietuviškas židi
nys su tautine parapija, bet

Aišku, kad ir lietuviai gausim 
keletą tūkstančių pradžiai, o li
kusią dalį būtų galima ir kitais 
būdais iš įvairių šaltinių su
rasti. Lietuvių salės reikalas 
Sudbury taip pat pribrendęs. 
Būtų daug racionaliau ir ekono
miškiau visą lietuvybės židi
nį turėti vienoje vietoje. Čia il
gainiui galėtų prisiglausti ią 
vaikų darželis. Bažnyčią būtų 
galima pastatyti labai kuklią, 
su sale apačioje, tik tremties 
metams, kad nebūtų sunki naš
ta tautiečiams, ries, laisvės var-

yra pasiryžę grįžti atgal.
Siūlyčiau šį reikalą Sųdburio 

lietuviams jau dabar turėti prieš 
akis savo kolonijos planuose.

Delbi, Ont

Vai d’Or, Que.
tinos dienos minėjimą suruošė

ma tai mums visiems brangiai 
dienai paminėti visą gegužės 
14 d. lietuvišką pusvalandį. Tu
riningas ir patriotinis vaizdelis, 
šiai dienai pritaikinta poezija 
bei muzika, nunešė klausytojo 
mntis pas kenčiančias tėvynė
je motinas.

— Š.m. balandžio mėnesį iš 
Vai d’Or išvyko į Hamiltoną: 
Vindašių šeima, Krivinskas Fe
liksas ir Stabingis Vladas; į To
rontą — Kirstukas Jonas ir Ža
liauskas Jonas. Valdoriečiai lin
ki jiems pasisekimo!

— Balandžio mėn. 9 d. Čer
niauskas Juozas ir Maciukaitė 
Rožytė sukūrė lietuvišką šeimą. 
Linkime jiems skaidrių dienų! ■

— Balandžio 30 d. sureng
tas Bendruomenės V-bos šokių 
vakaras davė gryno pelno 
$55.80. Vakaras davė kiek ma
žesnį apeiną dėl silpnokos mu
zikantų kapelos.

Iš viso. Vai d’Or, nors turįs 
apie 13.000 gyventojų; neturi nė 
vieno stipresnio muzikinio vie
neto. Lietuviams muzikantams, 
galintiems sudaryti stiprų dža- 
zq, atrodo, yra čia nebloga ga
limybė greta kasyklos darbo 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
užsidirbti papildomų "bonų".

— Gipas Julius su pasise
kimu platina kun. Adomino ve
damos loterijos, lietuvių senelių 
prieglaudos Orland Park, HL 
praplėtimui, bilietus. Tikimės, 
kad bent viena lengva maši
na teks ir Ved d’Orui!

KAZYS ARDAVIČIUS

LIETUVIŠKA RUBU SIUVYKLA
įvairus užsakymai atliekami pagal naujausias Euro-

Kcdnos prieinamos.
TORONTO, Ont

pos ir Kanados madas.
828 DUNDAS ST. WEST.

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

932 Dundas SL W« Toronto, Ont 
r------ prieš lietuviu bažnyčią---------

Kirpykla veikia kasdien nuo 9 ved. ryto iki 7 vaL vade.

kino, kad Rusija karo nenorinti, 
taip pat taikos trokštančios vi 
sos pasaulio tautos. Be jo dar 
buvo išėjęs kalbėti ir pereitos 
savaitės mitingo pirmininkas, 
bet jis negalėjo nieko pasakyti.

Raudonojo dekano laikysena 
beabejo nesuderinama su aukš 
to (ir bet kokio) dvasininko pa
dėtim ir daug ką gali stebinti, 
kaip jis nepašalinamas. Bet 
yra suprantama, jei žinom, Jcad 
šitas aukštas anglikonų bažny
čios postas yra kam atiduoda 
mas karaliaus, pristačius mi- 
nisteriui pirmininkui, o paša 
tintas iš tos vietos jis gali būti 
tik tada, jei neatliks tam tikrų 
nustatytų sąlygų, pav., daugiau 
negu leidžiama, nebus savo 
bažnyčioje ir tt. H. Johnson vi
sas formaliai sąlygas, kad ne
išlėktų, atlieka ir važinėja pro
paguodamas bolševizmą ir gar
bindamas Staliną. Canterbury 
arkivyskupas yra pareiškęs, 
kad jo veiklai nepritaria, bet 
įsakomos galios jam neturi. Į' mą, kad Sudburio ligoninėje

6 vai. vakaro, Delhi mieste len
kų salėje įvyksta steigiamasis 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Delhi apylinkės susirinki
mas.

Kviečiame plačios apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir įstoti į 
Kanados Lietuvių Bendruome
nę. Iniciatoriai.

ti. Dargi pareiškė pageidavi-

šį postą jis buvo rekomenduo
tas dar berods Chamberlaino.

D antis tas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas SL W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su
sitarimą. TeL WA 9822.

būtu bent viena ar dvi lietuvai
tės seselės. Dabar lieka tik pa
tiems lietuviams šį reikalą iš
spręsti. Suprantama, kad tokia 
maža kolonija, kaip yra da
bar, vien savomis jėgomis, baž
nyčios nepastatys, bet kasyk
lų ir fabriku administracijos bet 
kurios tautybės ir bet kurios ti
kybos bažnyčių statybą finan
suoja, nes tuo būdu gali pri-

London, Ont.
Londono lietuvių kolonija iš 

kilmingai paminėjo Motinos 
dieną. Iškilmės prasidėjo pa
maldomis Krikščionių broliu 
koplyčioje 11.30 vai. Visi susi
rinkusieji giedojo p. Dargini va
dovaujant. Pritaikintą pamoks
lą Motinos dienai sakė kun. V. 
Rudzinskas. Daugelis prisimin
dami savo likusias motinėles 
Lietuvoje verkė. Pamaldos pra
ėjo su dideliu pamaldumu. Į 
pamaldas atsilanko kas kartas 
daugiau lietuvių. Ateina ir tie, 
kurie pirma neėjo.

Po pamaldų 5 vai. įvyko susi
rinkimas CCC salėje. Motinos 
dienos minėjimą salėje atidarė 
p. Antanas Patašius KLB Apy-

vo Vyt. Petrauskas. Skautams 
vadovavo p. Bričkus. Motinos 
buvo pagerbtos įteikiant joms 
gėlių. Publikos buvo apypilnė 
salė. Po oficialiosios dalies 
trumpai pasilinksminta. TV

BR. BUKOWSKA, R. O.
SIUNTINIAI 1 SOV. RUSIJį

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

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

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA TORONTE

RE-NEW
Sav. J. Šinkūnas

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

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

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Ave) TeL LL1451

SSTi YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yanney 

314 Bathurst St Toronto, Ont TeL KL 7146

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. Oagot - Daujotas
Perka, parduoda ir taiso įvairius senus baldus, permuša 
minkštus baldus. Atlieka poliravimo ir išbaigimo darbus

LAIKRODININKAS

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi

EUROPEAN WATCBEMAKER

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadiencds paged susitarimą
55 St John's R<L W. Toronto, 

(kampas 94 Laws St) 
TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

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

PARDUOTUVE

Naujausios mados.

Varžomos Egipto karalaičių vedybos
Egipto karaliaus Faruko mo

tina ir dvi seserys nuo 1947 m. 
gyvena JAV, San Francisco. Per 
tą laiką joms ten buvę pasiųs
ta $1.524.600. Dabar jų reikalus 
labai sukomplikavo abiejų ka-_ 
ralaičių meilė. Jauniausioji ka
ralaitė Fathia vieną gražią die
ną civilėm ceremonijom susi
tuokė su motinos politiniu sek
retorių Riad Ghali, kuris yra 
koptų krikščionis. Jai yra 19 m., 
o jam 31. Motina sutikimą dėl 
vedybų davė. Tačiau karališ
koji Faruko taryba, kurios prie
ky yra Faruko pusbrolis princas 
Mohamed Ali, galimas sosto

ji su savo vyru yra pasiruošę 
atlikti islamiškas vedybų ce
remonijas irtikisi brolio sutiki
mą gausianti.

Bloga yra karalaitėms, nors 
jų nebedaug beliko. Neperse- 
nai panašus įvykis buvo su Ira
no princese, kurios byla taip 
pat tebėra nelikviduota.

Tikras gailestis
Teisėjas:
— Kaltinamasis šėrė žmonai 

buku įrankiu. Ar kaltinamasis 
gailisi savo veiksmo?

— Tikrai, pone teisėjau! Bet 
nieko aštraus nepačiupau, po
ne teisėjau.

skirtąja žmona teturi tik 3 duk
reles, gegužės 16 d. paskelbė, 
kad vedybos Egipto požiūriu 
yra lygios nuliui, tiek princesės, 
tiek motinos turtams paskyrė 
administratorių ir pareikalavo, 
kad vyresnioji sesuo Fcrika tuo- 
jaus grįžtų į Egiptą.

Šioji yra taip pat vedusi, bet 
su brolio sutikimu. Jai 23 m., o 
jos vyras yra Egipto konsula
to tarnautojas, muzulmonas. 
Dėl jos tad reikalas paprastes
nis. Gi vedybas su kitos tikybos 
žmonėmis draudžia islamo reli
gija. Fathia yra pareiškusi, kad

PAIEŠKOJIMAI

nuo Vilkaviškio, Žemaitaitis, ki
lęs nuo Kalvarijos, Regina Jab- 
lonskaitė, šiauliškė ir kt., il
giau gyvenę Italijoje, prašomi 
atsiliepti: Adolfo Adomaitis, 
Callė Resistencia 70, 4 de Junio 
(Lanus), Buenos Aires, Argenti
na.

— Vlado Miškinio ir Kazio 
Gervicko ieško Eugenijus Dau
jotas — Plant Office, Warra- 
gamba Dam, via Wallacia, N. 
S. W., Australia.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

; STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

kęs. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vaxaro.

BUTO KULTŪRĄ
parodo knygos, dailės išdirbiniai, meno kūriniai ir

yrio-iiwiijGi

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

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont------ToL WA 0062
V's* mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— - Puikus i» g-s-uas ’‘•IS

Sav. ’GNAS ASTRAUSKAS
1414 Dvndaz SL Toronto;

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
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Liet Kat Moterų Sąjungos

Birželio 2 d., penktadienį, 8 
vai. vak parapijos salėje šau
kiamas įdėt Katalikių Moterų 
Sąjungos metinis Toronto sky
riaus susirinkimas.

Visas nares ir prijaučiančias 
maloniai kviečiame atsilankyti.

Skyriaus Valdyba.

"Čiurlionio" ansamblis 
Toronte

cijomis, sąryšy su "finis semest- 
ri".

Koncerte dalyvaus Kauno 
Operos solistė Pr. Radzevičiū
tė ir smuikininkas prof. St. Kai-

sirodys mūsų mėgiamas poetas 
Pr. Kozulis. Visai linksmajai 
programos daliai vadovaus coli

nonas
GEGUŽĖS MĖN. 19 D. POSĖDIS

Pranešame gerb. Tautiečių 
dėmesiui, kad š.m. birželio mėn. 
3 dieną 8 vai. vakare, punktua
liai, Eatons Auditorijoje (Colle
ge — Young gatvių kampas), 
įvyksta "Čiurlionio" ansamblio 
liaudies meno koncertas vado
vaujamas muziko p. A. Mikuls-

skaudi žinia prilenkė Toron
to lietuvius, kad 9 vai. 5 min. 
mirė visiems gerai žinomas ii 
visų taip mylimas muzikas An
tanas Dvarionas, mirė taip stai
ga, kad net apie jo susirgimą 
nevisi dar buvo spėję sužinoti. 
Susijaudinimas buvo toks dide
lis, kad skaudi žinia didelę da
lį lietuvių pasiekė net dirbtu
vėse.

Velionis gimė 1899 m. balan-

Bilietai gaunami: Eatons au
ditorijos kasoje kasdien dar
bo valandomis, prie liet, para
pijos bažnyčios sekmadieniais 
po pamaldų, Baltic restorane 
870 Dundas St. W. (Dr. Kaškelio 
valgykit^), pp. Grigaičių val
gykloje, Dundas St.

Nepraleiskim retos progos! 
PLB — LOK Toronte.

— Vakaras
Birželio 2 d., penktadienį, 8 

vai. vak., Toronto Lietuvių Stu
dentų Sąjunga ruošia Toronto 
Universiteto Newman Clubo 
patalpose, 89 St. George St., 
koncertą ir smagų pobūvį, pa-

Koncertas

Šokių metu veiks bufetas.
Mielus collegas-es, buv. ir 

esančius studentus ir doktoran
tus, kviečiame kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Collegos-ės gali džio 25 d. Liepojuje, žinomo te- 
pasikviesti po vieną svečią. Bi- Į nykščio vargonininko ir forte- 
lietai bus pardavinėjami sek
madienį, gegužės 28 d., po pa
maldų ir sekmadienio vakare 
parapijos salėje, o vėliau dar 
klubo patalpose prieš koncertą.
Bilietų kaina — 75 c.

Toronto Lietuvių Studentų
Sąjungos Valdyba

KANADOJE GYVENANČIŲ

Kad būtų įmanoma visiems 
suteikti reikalingų informacijų, 
o svarbiausia sąryšy su įvyk
siančiu dar šią vasarą visos 
Kanados ateitininkų suvažiavi
mu, prašau skubiai visus buv. 
ir esančius studentus ir moks
leivius ateitininkus, gyvenan
čius tose Kanados vietovėse, 
kur dar neveikia naujai atkur
tos ateitininkų kuopos, praneš
ti man savo adresus.

pijonų meisterio gausioje šei
moje, kurios beveik visi vai
kai buvo muzikalūs. (Plačiai ži 
noma velionies sesuo soliste 
Julija ir brolis pianistas bei di
rigentas Balys).

Su muzikos pagrindais Anta
nas susipažino šeimoje, o mo
kytis pradėjo pas geriausius 
Liepojos muzikus. Baigęs Petra
pilio komercinę gimnaziją, jis 
įstojo į kalnų inžinerijos insti-

tūtą Ekaterinburge, bet tuo' 
pat metu neapleido ir savo my- i 
limes muzikos. Užėjusi rusu* 

v į 
revoliucija jo studijas nutrau-i 
kė ir jis grįžo Lietuvon, kur en- j 
tuziastiškai pasinėrė į kuriamos 
operos darbą. Čia jis buvo ir 
chormeisteriu, ir užkulisinės 
muzikos vedėju, ir solistu. Dai-

Visų ateitininkų suvažiavi- 
Į mas įvyks arba Toronte arba 
prie Niagaros krioklio.

A. Bajorinas,

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
- CV Įgaliotinis Kanadoje, 

53 Oakwood Ave. Toronto, 10, 
Ontario.

ū. a. muzikui Antanui Dvarionui
mirus, skausmo suspaustai likusiai jo šeimai reiškiame 
nuoširdžiausios užuojautos

"Tėviškės Žiburių" Leidėjai ir Redakcija.

Mirus mielam muzikui, mums visuomet mielai pagelbėjusiam,

a. a. Antanui Dvarionui,
jo žmonai, sūneliui ir mamytei reiškiame nuoširdžiausios užuojautos

Liet Katalikių Moterų Sąjunga Toronte.

haeuser", "Lohengrin", "Ro
meo ir Julija", "Aida" ir kt. Ope
roje jis išbuvo net 13 metų. Vė
liau studijavo Leipcigo konsere- 
vatorijoje, dainavimo ir forte- 
piono klasėse. Studijų pagilin
ti buvo nuvykęs ir į Milaną. 
Grįžęs Lietuvon užsiiminėjo dai
navimo bei«fortepiono pamoko
mis ir akomponavimu koncer
tuose bei solistų pasiruošimuo
se. Tremtyje gyveno Danijoje, 
kur Kopenhagoje suorganiza
vo lietuvių chorą, o taip pat 
vadovavo danų skautų orkest
rui.

Su žmona, sūneliu Antanu 
Andriu ir senute 79 m. žmonos 
mamyte 1948 m. atvykęs į Ka
nadą — Torontą, čia taip pat 
įsijungė į visuomeninį lietuviš 
kąjį gyvenimą. Be jo paramos 
ir nuoširdaus bendradarbiavi-

> nepraėjo beveik jokis žy
bsnis Toronto lietuvių paren- 
nas bei koncertas.. Toronte

Uoliam kultūrininkui muzikui 3. a. A. Dvarionui
mirus, jo žmonai p. Adelei, sūneliui ir uošvei reiškiame giliausią 
užuojautą

Gyvenimo pakirstos Tavo pianino stygos tegul toliau skamba 
lietuvių širdyse.

K. Liet Sąjungos C. Valdyba.

Mūsų bendradarbei A. Dvarionienei ir jos šeimai, jos vyrui

muz. A. DVARIONUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą , '

Sukeista
YMCA salėje, gegužės 20 d. 

sukeistas vyriškas paltas. Kreip
tis ME 8522.

Eaton© darbininkai lietuviai.

Tik tas be rūpesčio ir vargo 
gali Kanadoje gyventi, kuris yra apsidraudęs "The 
MACCABEES Ins. Co.", kuri jau 72 metus sėkmin
gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis,

DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir 
mažamečius vaikus, kurie sulaukę 18 mt. gauna premijas. 
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai paskir
tas atstovas: JONAS BERŽINSKAS, 
88 Annette Str., Toronto, Ont, telefonas LY 2816.

P. S. Provincijoje susidarius kelių asmenų grupei, 
atstovas atvyksta vieton.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINI PAGALBA
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

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

Europos universitetuose

JONAS JUSKAITIS
. 108 St. George St, Toronto, Ont, Canada. Tel. KI 1494 

Skyrius: 750 Dundas St W., Toronto. TeL WA 0006

DĖMESIO!
Nenumatytos išlaidos sudaro 

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

MUTUAL BENEITT
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 mažytę 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. KAŠKELIS, 

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

Mutucd Benefit ecL

ns ar pats skambino; bet net 
iisavo, važinėjo taip pat į ki- 
> stambesnes lietuvių kolo- 
as, o į Hamiltoną kurį laiką 
s šventadienis važinėjo var- 

' goninkauti. Grojo vargonais ku
rį metą ir Toronto lietuvių baž
nyčioje. Bet pragyvenimą pel
nėsi dirbdamas Eaton firmoje 
kaip fortepionų derintojas ir tai
sytojas, greta to dar turėdamas 
eilę fortepiono ir dainavimo mo
kinių.

Staigią a. a. Antano Dvario
no mirtį Toronto lietuviškoji vi
suomenė skaudžiai pergyvena 
ne tik atjausdama visą malonią 
jo šeimą, likusią tragiškoje pa
dėtyje, kai dėl trijų bumų teliko 
viena pora darbingų rankų, ne 
tik dėl to, kad tai buvo neginči- 
jammas muzikinis autoritetas, 
bet dar labiau pergyvena pri
simindami jo atvirą nuoširdų 
būdą, jo paslaugumą ir entu
ziazmą dirbti bei remti kiekvie
ną gražų užsimojimą.

Pasijutęs staiga blogai a. a. 
Antanas kreipėsi į gydytoją ir 
buvo pasiųstas į ligoninę. Tai 
buvo lygiai prieš savaitę, ge
gužės 11 d. Kadangi tai buvo 
širdies trambozo atvejis, tai li

gonis jautėsi ne per blogai ir 
jo mirtis atimiesiems buvo ne
laukta.

Lietuvių minios kasdien lan- 
t kė pašarvotą velionio kūną, 
kur vakarais liet, kunigams va
dovaujant buvo meldžiamasi už 
jo vėlę.

Laidotuvių išvakarėse, sek
madienio vakare po gegužinių 
pamaldų, velionio draugai lai-, 
dotuvių namuose surengė turi
ningą akademiją. Pianistė Da
nutė Rautens vargonais išpil
dė J. S. Bacho preliudą D-mol, 

■ Vyt. Kastytis paskaitė pora mo- 
: mento nuotaikai pritaikintų kū
rinių iš B. Brazdžionio kūrybos. 
Sol. A. Ščepavičienė sugiedojo 
"O Dieve", scl. Marijošius — 
"Kad širdį tau skausmas". Solis
te Pr. Radzevičiūtė sudainavo 
paties velionio sukomponuotą 
nuotai
Ii". Po koncertinės dalies buvo 
bendrai sukalbėtas rožančius ir 
sugiedota "Marija, Marija".

Pirmadienį, gegužės 22 d., 10 
vai. ryto Toronto lietuvių baž
nyčioje, dalyvaujant didelei ve
lionio draugų ir gerbėjų miniai, 
įvyko iškilmingos pamaldos. 
Iškilmingas ekzekvijas sugieda 
jo trys lietuviai kunigai. Re- 
auem mišias ir Libera už velio
nio sielą atlaikė parapijos kle
bonas kun. P. Ažubalis, asis
tuojant kun. Dr. Tadarauskui ir 
kun. Dr. Gutauskas. Pamaldų 
metu giedojo solistai pp. Šče
pavičienė, Radzevičiūtė, Mari
jošius ir Simanavičius. Vargo
nais akomponayo ir Beethove- 
no maršą pagrojo p. Rautens.

Apie dvidešimt automobilių 
palydėjo velionį į amžinojo po
ilsio vietą. Kapinėse buvo pasa
kyta keletas atsisveikinimo kal
bų. Po pamokslo, kurį pasakė 
parapijos klebonas, kalbėjo 
kun. Tadarauskas, Hamiltono 
lietuvių parapijos klebonas, mi- 
nisteris Vyt. Gylys, J. R. Sima
navičius KLB Toronto apylin
kės vardu, A. Bajorinas lietu
vių studentų vardu, B. Marijo
šius kolegų menininkų vardu, 
J. Žadeikis, Danijoje gyvenusių 
lietuvių vardu. Visi kalbėtojai 
iškėlė a.a. Antano Dvariono 
muzikalinius gabumus, jo tau
rumą ir reiškė gailestį dėl io 
pergrėito pasitraukimo iš gy
vųjų tarpo.

Po paskutinių religinių apei
gų, visi liūdėdami pamažu 
skirstėsi, palikdami a.a. muzi
ko Antano Dvariono gėlėse pa
skendusį karstą amžinos ramy
bės poilsiuL

KLB Toronto Apylinkės LOK 
sudarė specialų komitetą pra
vesti rinkliavai laidojimo išlai
doms padengti. Renkama buvo 
privačiai ir sekmadienį prie 
bažnyčios ir koplyčioje su spe
cialiais aukų lapais. Daug kas 
aukojo ir stambesniu sumelių 
vietoj vainiko ar gėlių puokščių. 
Paaiškėjus galutiniems rinklia
vos daviniams, juos prisiminsi
me sekantį kartą.

O a.a. Antano atminimui sa
kome Amžiną atilsį ir tebus 
lengva Tau, turusis lietuvi, ir 
svetima šio krašto žemelė.

Kanados Lietuvių Bendruo-

nis Komitetas 1950 m. gegužės

Lietuvos" redakcijoj susipažino 
su Windsoro, Ont, lietuvių su
sirinkimo protokolu ir Apylin
kės Laikinojo Organizacinio 
komiteto sudarymu ir jį patvir
tino; taipgi patvirtino Norandos 
—Rouyn, P. Q. ir Hamiltono, 
Ont., Apylinkių Laikinuosius 
Organizacinius Komitetus.

St. Catharines, Ont. ir Londo
nui, Ont., parašyti raštai, kad 
jų Apylinkių Laikinieji Organi
zaciniai Komitetai sudaryti ne 
pagal "Kanados Lietuvių Ben
druomenės Apylinkių Laikinų
jų Organizacinių Komitetų su
darymo taisykles", prašoma 
laikytis visiems bendros tvar
kas ir persiorganizuoti pagal 
nustatytas taisykles.

ikingą "Kur skubi, druge- j Atsakant į Baltų Federacijos
pirmininko Generalinio Lietu
vos Konsulo Vytauto Gylio pra
nešimą, kad Baltų Federacipa 
persiorganizuoja, pranešti, kad 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Laikinąjį Organizacinį Ko-

mitetą Baltų Federacijoje atsto
vaus Toronto Apylinkės laiki
nasis Organizacinis Komitetas, 
kuriam siunčiamas įgaliojimas 
ir kuris prašomas atstovauti.

Atsižvelgiant į kelis faktus, 
kad keliose vietose Apylinkių 
Laikinieji Organizaciniai Komi
tetai sudaryti ne pagal "Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkių Laikinųjų Organiza
cinių Komitetų sudarymo tai
sykles" ir, be to, kad Laikinųjų 
Organizacinių Komitetų sudary
mas neatliktas nustatytu termi
nu, nutarta išleisti Aplinkraštį, 
kuriuo būtų atkreiptas visų Ka
nados lietuvių ir jų organizaci
jų dėmesys į trūkumus ir pra
šyti juo greičiau organizuotis.

Sekantis KLB — LOKo posė
dis pavesta sušaukti Prezidiu
mui.

KLB — LOK nuoširdžiai dė
koja už prisiųstas organizacijos 
reikalams piniginius įnašus: 
Timmins ALOKui už $20, No
randos — Rouyn —- už $10 ir 
Wellando — už $5.

KLB — LOK.

Į A. A. Vladas Rimša

Torontiečiams dar neatsiga- 
vuS nuo skaudžios žinios apie 
pianisto Dvariono mirtį, gegu
žės 19 d. pritrenkė nauja skaudi 
žinia, kad tą dieną pusę tre
čios vai. rytą mirė kitas muzi
kas —smuikininkas Vladas 
Rimša.
' A.a. VI. Rimša gimė 1918 m. 
balandžio 9 d. Liudynėje, Mie
žiškių valse., Panevėžio apskr. 
1936 m. baigęs Kaimo "Pava
sario" suaug. gimnaziją, mokėsi 
3 metus Kaimo konservatorijoje 
prof. Motekaičio klasėje, o trem
tyje dar mokėsi Vienoje pas 
Gotlibo Faist ir Bregenze, Aus
trijoje. Į Kanadą jis atvyko 1948 
m. kovo 9 d., atvyko į Windsor, 
kur jo brolis Antanas dirba For
do fabrikuose. Su broliu greit 
persiskyręs, tų pačių metų pa
vasarį atvyko į Torontą, kur 
vertėsi smuiko pamokomis, pa
sirodė ne viename lietuvių pa
rengime ir bažnyčioje. Jis ruo
šėsi išvykti tęsti studijų į Itali
ją. Su Torontu atsisveikino sa
vo koncertu balandžio 14 d. ir 
ruošėsi dar surengti atsisvei
kinimo koncertus kitose lietuvių

kolonijose, bet jau nespėjo.
• Torontiškio jo koncerto daly

viai šiandien skaudiai prisime- 
no programos įrašą: "VI. Rim
šos atsisveikinimo koncertas. 
Akompanuoja A. Dvarionas". 
Simboliškas sutapimas.

A.a. VI. Rimša mirė trumpai 
tesirgęs plaučių uždegimu. Ka
dangi jo artimųjų čia pat ne
buvo, tai kūną globoti tuojaus 
perėmė viešosios įstaigos. Se
kančią dieną buvo atvykęs 
brolis, bet pirmadienį policija 
pranešė liet, parapijos klebonui, 
kad brolis laidojimu rūpintis at
sisakęs ir teiravosi ar perduoti 
kūną palaidoti miestui, ar pa
laidos lietuviškoji visuomenė. 
Klebonas kun. Ažubalis prisi
ėmė visus laidojimo rūpesčius 
parapijos vardu ir dar tą pačią 
dieną jis buvo pašarvotas toje 
pat koplyčioje, kur prieš jį bu
vo pašarvotas a.a. Dvarionas.

bažnyčioje, dalyvaujant gau
siam būriui lietuvių, atlaiky
tos gedulingos pamaldos ir kū
nas nulydėtas į katalikų kapi
nes.

Nepamirštamam Toronto muzikui

a. a. Antanui Dvarionui,
mirus, kartu su jo šeima liūdime

K. L Sąjungos Toronto skyrius.

A. a. ANTANUI DVARIONUI

mirus, liūdinčiai jo šeimai gilios užuojautos reiškia

Ščepavičių šeima.

Mirus mūsų mielam bičiuliui

velionio žmonai ir šeimai reiškiame nuoširdžios užuojautos

Januškai ir OžalaL

Bendro tremties vargo iškankintam

a. a. ANTANUI DVARIONUI
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi, 
skausmo prislėgti

P. A. Dvarionienę ir jos šeimą skausmo valandoje,

muz. A, DVARIONUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Toronto Vyrų Oktetas.

A. DVARIONUI
mirus, p. Dvarionienei ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.




