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Liūdnosios sukakties išvakarėse
Gyvendami svetur, grumda

miesi su gyvenimo vargais ne
įprastose sąlygose, vis dėlto 
neužmirštame ir niekad neuž
miršime, kad nuo savojo kraš
to ir nuo artimųjų esame atskir
ti nelemtosios jėgos, varginan-

labiau mes tai prisimename 
įvairių sukakčių progomis. Su
spausta širdimi išgyvename tas 
dienas taip, kad niekas pašali
nis to niekad nepajėgs suprasti. 
Nes ir mes patys nebepajėgia 
me suprasti, kad visa tai gali 
vykti mūsų amžiuje, kai liaup
sinamos žmogaus ir tautų tei
sės, kai iškilmingai skelbiamos 
laisvių deklaracijos...

O mes jau stovime išvakarė
se liūdnos sukakties 10 metų 
nepriklausomo gyvenimo pra
radimo ir 9 metų mūsų tautai 
plačiu mastu pradėto taikyti ge-

1940 m. birželio 15 d. Lietuva 
buvo okupuota raudonosios ar
mijos, o 1941 m. birželio 14 d. 
ankstų rytą prasidėjo pirmasis 
didysis nekaltų gyventojų gau
dymas ir išvežimas į tolimųjų

tyrėm, uždavinys padėti įsisą
moninti laisvojo pasaulio žmo
gui, kokia pabaisa siautėja pa
saulyje ir kur tikroji bolševiz
mo grėsmė. Ir bereikalo koks 
tremtinys gąsdina paraudona
vusį tautietį, kad bolševizmas 
atimtų jo namus ar kitą turtą. 
To daugelis gal ir neišsigąs, 
arba bent mana, kad neišsi
gąs, bet daug esmingesnis da
lykas, kad jis sutrypia žmogų, 
padaro jį vergu ir net žudo 
vien už tai, kad kur skirta ne
paplojo. Kai kas šios pabai
sos nepažįstančiųjų mano, kad 
ten "proletariato" girnos .suma
la tuos, kurie nepaslenka įsi
jungti į visuomeninio gerbūvio 
kėlimo vyksmą, kurie nenori 
išsižadėti ko nors dėl viešojo 
labo. O milijonai iš jo nasrų 
išsprūdusių žino, kad sunaiki
nami tik tie, kurie pasirodo ar 
atrodo, įtariami galį būti pavo
jingi tironui diktatoriui, nuolat 
ir nuolat liejančiam kraują net 
iš savo aplinkos.

Tai mūsų liūdnųjų sukakčių 
minėjimų bei viešų pasirodymų 
uždavinys ir prasmė. Ne me-

Sekminių^„audra“
Senai pažadėtų komunistų 

demonstracijų per Sekmines 
Berlyne pasaulis su įtempimu 
laukė ir po to, kai vakariečiams 
pradėjus gatvių karo pratimus, 
oficialiai buvo pranešta, kad 
demonstrantai iš rytų sektoriaus 
nemaną eiti į vakarų sektorius, 
kaip tai buvo pažadėta pirmuo
siuose ir oficialiuose praneši
muose.

Minių organizavimas buvo 
pradėtas iš anksto. Spaudos 
agentūros pranešė, kad jau 
penktadienį iš įvairių Rytų Vo
kietijos sričių į Berlyną buvo at
vežta apie 150.000 jaunuolių. 
Šeštadienį jau įvyko pirmas 
konfliktas, kai rytų sektoriąus 
policija, peržengusi sektoriaus 
ribą, pagrobė mokytoją Muenz, 
kurį vakariečių sektoriaus poli
cija bandė atimti, žinoma, taip 
pat peržengdama sektoriaus 
sieną ir buvo sutikta šūviais. 
Tuo pačiu ji neatsakė ir pasi
traukė savojo žmogaus neišva
davusi. Sužeistų nebuvę.

Nors žygio į vakarų sektorius 
nesitikėta, bet buvo gerai pasi
ruošta, net šarvuočiai išanksto 
pastatyti gatvėse.. Rusų zonoje 
kažkuriais sumetimais paskleis
ti gandai, kad sąjungininkų lėk
tuvai barstą bulvių blakes der
liui sunaikinti. Greičiausia tai 
triukas suvarytų minių šauks 
mams padidinti.

Pačios demonstracijos praėję 
betgi be incidentų, kaip spau

praneša,
komjaunuoliai vienfcs kitam su
kruvinę nosį. Savojparadą pa
versti puču komunistai nė ne 
bandė. Esant blogc 
Wilhelmstrasse ir, 
Linden pražygiaV 
tūkstančių kolonos, 
veik 8 valandas,^ 
primenančiomis hit 
radus. Tik kad ma 
bar buvę nebe rud 
ni. Eisenoje taip J 
vo ir 10.000 rytų Vd 
licijos" dalinių, ku 
yra kariuomenės da

orui per 
iter den 
dešimtu

>nomis

mėly 
rlyva-

Berlyne
išmankštintos, tamsiai mėlynos 
jų kolonos aiškiai priminė 
Wehrmachto dalinius.

Kalbose buvo akcentuoja
mas sovietų taikingumas ir. va
kariečių pasiruošimai imperia
listiniam karui. Berlynas esąs 
šių imperialistų forpostas. Išvi
so paradas priminė įprastus so
vietų suorganizuotus paradus, 
su tais pačiais šūkiais, su tais 
pačiais plakatais ir tais pačiais 
ant lazdų iškeltais "šventųjų" 
atvaizdais: Stalino, Molotovo, 
Mao Tse Tungo ir kitų komu
nistinių kraštų vadų.

Vakariečiai visą laiką buvo 
pasiruošę —■ laikė paruošties 
padėtyje 13.000 vokiečių poli
cijos ir 8.000 JAV ir Britų karių, 
— bet niekur įsiveržimų nebu
vo. Apie eiseną ir kryptis va
kariečiams visą laiką praneši-1 
nėjo ore buvę helikopteriai.

Pirmieji sovietų zonos spau
dos komentarai skelbia, kad 
buvę pademonstruotos taikin
gosios liaudies jėgos ir galybė,

vai tės
JAV pagalba užsieniui

duo planą užsienio pagalbai — 
$3.120.550.000. Atstovų rūmai 
kompromisinį nutarimą padarė 
gegužės 23 d. Yra paskirta 
$260.000.000 mažiau, negu bu
vo vyriausybės prašoma. Euro
pos atstatymo programai pa
skirta $2.849.100.000; Korėjai — 
$100.000.000; Kinijos srityje pa
naudoti — 94.000.000; Trumano 
"4 punktų" programai — 35 mi
lijonai dolerių; Palestinos pabė
gėliams — $27.450.000; Tarp
tautiniam fondui prieš pavojus

Į vaikams ■— $15.000.

Aptarė gynybos reikalus

Anglijos karalius Jurgis VI 
buvo susikvietęs visos imperi
jos aukštuosius karininkus ir 
su jais diskutavo apsigynimą 
karo atveju. Pas karalių it-ka
ralienę buvo pakviesta 12 va 
dovaujančių kariuomenei as
menų su Anglijos štabo virši
ninku generolu feld-maršalu Sh 
William Slim prišakyje. Kana
dos dominiją atstovavo gpne-

apžvalga
Britai pasitrauks iš Egipto

Gegužės 27 d. D. Britanija pri
ėmė Egipto siūlymą išvesti iš 
Egipto visas D. Britanijos gink
luotąsias pajėgas. Tai rodo, kad 
derybos dėl naujos abiejų 
kraštų santykius normuojančios 
sutarties bus ne be rezultatų. 
Jos prasidės netrukus, kaip tik 
atvyks naujas Britų ambasado
rius Stevenson, o tuo tarpt 
vyksta preliminariniai pasitari
mai.

Australijos kariuomenė iš
Japonijos pasitrauks

gegužės 26 d., pareiškė prem
jeras R. G. Menries, nenurody
damas motyvų. Jos ten buvo 
keletas tūkstančių.

Kinų nacionalistai traujriam

IŠ Kinijos pranešama, kad na
cionalistą pajėgos atitraukia
mos dar iš visos eilės salų, S 
kurių buvo stengiamasi blo
kuoti komunistų valdomas sri
tis. Atrodo, kad netrukus nacio-

ir mirčiai. Šitos planingos de
portacijos perijodiškai kartoja
mos ir dabartinėje antrojoje 
okupacijoje. Žinome taip pat jų 
daugumos datas, tačiau jų visų 
minėti nė nesuspėtume. Mini
me šios tragedijos tik pirmąjį 

kančiuosius, numanydami ir 
busimuosius.

Visas modemiškasis barba
rizmas, iki šiol tik Azijoje žino
mas toks nevertinimas žmo
gaus asmenybės, visas etniš
kumas veiksmuose greta kil
nių šūkių deklaracijų, mums 
yra puikiai žinomas, nes dau
gelis mūsų tai patyrė patys, 
daugelis savo gyvybę ir lais
vę pirko naktų nemigu ir bai
me įžengti net į savą pastogę. 
Kiti, kas patys to nepergyve
no, gana smulkiai girdėjo iš 
pasakojimų sau artimų žmonių 
arba jaučia tą tragediją iš ne
gausių žinučių, protarpiais vis 
dėlto prasiveržiančių ir iš ana
pus geležinės -uždangos.

Dėl to tai ir liūdnųjų įvykių 
minėjimas svarbus nebe tiek 
mums patiems, kiek nurodymui 
mūsų didžiosios skriaudos ir di
džiosios mūsų laikų žmonijos 

tis patys dar fo nepatyrę. Pa
saulis bolševikinį slibiną jau 
pradeda suprasti, jo bodisi ir 
net bijo. Tačiau jo viso dar ne
perpranta. Pasaulis negali su
sigyventi su juo tik dėl jo im
perializmo. Jei ne tos godžios 
besotės imperialistinės jo žiau
nos, ir gražiuosius žmoniškumo 
šūkius skelbiantieji demokrati
nių valstybių vadai šypsoda
miesi spaustų jo letenas, nuo 
kurių nuolat varva nekaltų au
kų kraujas. Taip, kaip dar ne
senai buvo, kada šypsodamie
si bėrė didžiajam tironui kom
plimentus ir sakėsi esą išdidūs 
turėdami tokį genialų bičiulį, 
žinoma, ir tada Jie žinojo, su 
tuo turi reikalo, bet... ne ma
to kiaulės, ne mano pupos, kas

Mūsų, kurie patys viską pa

skleidimas tiesos pasauliui. 
Teisybė, mūsų čia ne tiek daug, 
o aplinkos masė tokia abejin
ga, nerūpestinga ir taip užsi
ėmusi. Mums vieniems sunku 
daug ką padaryti. Bet neuž- 
mirškim, kad čia pat yra atsto
vai visų šimtų milijonų paverg
tųjų. Visiems susidėjus jau su
sidarytų jėga. O jei ne visiškai 
visiems, tai nors žymiai galiai 
susijungti būtų taip nesunku. 
Bendra akcija visų pabaltiečių 
jau išbandyta, nes liūdnųjų su 
kaktuvių datos visiems tinka. 
Bet nereikia pamiršti ir ukrai
niečių, kurie taip pat birželio 
mėn. šįmet mini savo tautos di
džiosios 1930 m. tragedijos 20 
metų sukaktį. Visų bendras pa
sirodymas ir bendra akcija tik
rai galėtų atkreipti ir abejingų
jų dėmesį.

Laiko beliko dvi savaitės, o 
pasiruošimų, deja, negirdėti, 
nors ir Kanadoje jau turime ii 
centrinį rikiuojantį organą. O 
jau būtų laikas ne tik žinoti vi
są programą, bet ir turėti pa
ruoštą propagandinę bei infor
macinę medžiagą. Gal būt ji 
kieno jau ruošiama ar paruošta, 
bet kol nežinoma, nėra veiks
nys, negali būti išpopuliarinta, 
išnešiota "vaikščiojančių am
basadorių". O juk kiek jų yra! 
Ir dar tokių entuziastų!

Baugu, kad ir vėl grauden
sime — buvo galima padaryti, 
bet liko nepadaryta.

Rasta 150 tremtinių lavonų
Kaip praneša telegramų 

agentūra AP, Vokietijoje, netoli 
Stuttgarto, rasta apie 150 trem
tinių lavonų. Tai yra lavonai 
ukrainiečių, lenkų ir gudų trem
tinių, kuriuos sušaudė rusų re- 
patrijacijos komisija, šeiminin
kavusi šioje Zuffenhauseno sto
vykloje 1945 metų birželio — 
rugsėjo mėnesiais. Šį faktą pa
liudijo keturi tremtiniai, anuo 
metu gyvenę šioje stovykloje, 
ir čia dirbęs vokietis stalius. Pir
mieji lavonai rasti 1947 metais.

pereitą savaitę ne taip jau
garsiai beskambėjo, nes jos re- remti programą vykdyti per 
zultatų rimtumu mažai tetiki. JTO.
Londone su Attlee ir Bevinpj 7. Išplėsti įvairių JTO orga- 

nų veiklą.
8. Išplėsti JTO organų veiklą 

žmogaus teisių ir laisvių gyni
mo srityje.

9. Plačiau panaudoti JTO or
ganus ginant kolonialinių tau
tų interesus.

10. JTO statutą panaudoti 
tarptautinės teisės įtvirtinimui.

jis svarstęs galimybes sušaukti 
ypatingą Saugumo Tarybos 
sesiją, kurioje dalyvautų vals
tybių galvos arba užsienių rei
kalų ministerial Išvykdamas 
gegužės 24 d. iš Londono, Lie 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad Rytų ir Vakarų nesutari
mai neatrodo nesuderinami ir 
šaltojo karo baigimo perspekty
vos nesančios blogos. Per tris 
artimiausius mėnesius paaiškė- 
sią ar viltys pasiteisinsią.

Skelbiama, kad Lie JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos užsie
nių ministeriams patiekęs šal
tojo karo likvidavimo pasiūly 
mą iš 10 punktų: •

1. Sušaukti ypatingą Saugu
mo Tarybos sesiją, dalyvau
jant ne eiliniams, bet už kraš
to politiką atsakingiems atsto
vams.

2. JTO atgaivinti derybas dėl 
paskelbimo už įstatymo ribų 
atominės bombos panaudojimą 
ir dėl atominės energijos kont
rolės.- 1

3. Atgaivinti derybas dėl 
ginklavimosi susiaurinimo.

4. Atgaivinti derybas dėl JTO 
karinių pajėgų sudarymo.

5. į JTO priimti be jokio skir
tumo visas valstybes, kurios tik 
pareikš noro.

Vėliau rasta daugiau.
Visą Šį reikalą kruopščiai ti

ria JAV karo komisija. įvykių 
metu stovykla buvo prancūzų 
zonoje.

— VIENA. — Austrijoje gau
ta žinių, kad kard. Mindszenty, 
apie kurio likimą keletą mėne
sių nebuvo žinių, sunkiai sirgęs 
ir buvęs išvežtas į vieną kaimą 
Budapešto apylinkėje. Dabar jis 
esąs visai pasveikęs ir vėl grą
žintas į kalėjimą.

6. Atsilikusiems kraštams pa-

š. Airijos premjeras Kanadoje
Šiomis dienomis Kanadoje 

lankėsi Šiaurės Airijos, taip va
dinamo Ulsterio, premjeras. 
Kaip žinome, dėl Ulsterio yra il
gas ginčas tarp Pietinės Airi
jos, kuri šiuo metu yra pilnai 
nepriklausoma, ir D. Britanijos. 
P. Airijos respublika reikalau
ja, kad Ulesteris būtų jai pri
jungtas. Bet D. Britanija nela
bai to nori. Pagaliau buvo pa
darytas Ulsterio gyventojų atsi- 
klausimas plebiscitu. Gyvento
jai pasisakė už pasilikimą Bri
tų Imperijoje. Bet Piet. Airijos 
respublika kritikuoja šiuos bal
savimus ir net nesideda į tarp
tautines sąjungas tol, kol Ulste- 
ris nebus grąžintas.

Šios margos nuotaikos atsi
spindėjo ir Ulsterio premjero 
Mr. Basil Brooke vizite Toronte. 
Oficialiųjų įstaigų ir anglų jis 
buvo labai šiltai priimtas. Jis 
vizitavo vieną karo akademiją 
ir priėmė garbės paradą. Ang
liškoji spauda parašė gražius 
vedamuosius. Bet... priešin
goji pusė taip pat nesnaudė. 
Ant City Hali laiptų, kuriais tu
rėjo eiti Mr. Brooke, buvo pa
dėta ašarinė bomba, kuri laiku 
pastebėta ir pašalinta. Jis gavo 
eilę grąsinimo laiškų. To viso 
rezultate jo apsistojimo vieta 
buvo stipriai saugoma viešo
sios, saugumo ir kriminalinės 
policijos.

mui labai krito į akis perdidelis 
gyvenimo lygio skirtumas tarp 
rytų ir vakarų sektoriaus, nu
stebino juos vakariečių sekto
riaus krautuvės užverstos pre
kėmis, ir ypač jaunimą patrau
kia šiltųjų kraštų vaisiai — ba
nanai, apelsinai ir pan., —- ku
rių rytų sektoriaus paaugliai 
jau senai yra nebematę.

Taigi, pusę metų ruoštas "di
delis įvykis" Berlyne pasibaigė 
mažu "šnipšt". Nebuvo nė di
delio "pliumpt".

Savo lankymose Toronte me
tu Mr. Brooke, turėjo keletą pri
ėmimų, kurių metu, tarp kitko, 
pasisakė: "Airių tautos politi
nis suskilimas nesudaro istori
joje nieko naujo. Tokio skilimo 
pavyzdžiu gali būti Jungtinės 
Valstybės ir Kanada, kai pirmo
ji pasirinko savarankišką gy
venimą, o antroji liko Karūnos 
apimtyje. Indų tauta politiškai 
taip pat perskilo į Indiją ir Pa
kistaną. Man nesuprantama, 
kodėl Pietų Airiai nepripažįsta 
šiauriečiams demokratinio ap
sisprendimo teisių".

Pažymėtina, kad Mr. Brooke 
buvo numatęs vykti ir į JAV, 
bet dėl gana šaltos to krašto lai
kysenos savo kelionę kuriam 
laikui atidėjo.

Skystas kuras nebenormuojamas
Pereitą penktadienį, gegužės 

26 d., 10 metų trukęs skysto ku
ro normavimas D. Britanijoje 
atšauktas ir leidžiama jo pirkti, 
kiek kas nori. Džiaugdamiesi 
laisve, anglai pirmomis dieno 
mis išpirko milžiniškus kiekius. 
Normavimas atšauktas dėl to, 
kad D. Britanijai dvi amerikie
čių firmos sutiko gazoliną par
duoti už svarus, nereikalauda
mos dolerių. Bene tai bus rezul
tatas paskutiniųzūkinių konfe- 

ras sferas ir svarui 

rolas leitenantas ChdrlesPoul- 
kes. Čia su karaliumi buvo ap
tarti slapti gynybos planai ir 
numatyta naujų slapto pobū
džio pratimų tarp Imperijos ka
rinių dalinių.

Vakariečiai siūlo rinkimus 
Vokietijoje

Visi trys vakariečių aukštieji 
komisarai įteikė sovietų aukšta
jai vadovybei Vokietijoje siūly
mą pravesti laisvus rinkimus, o 
po to su šitokio parlamento vy
riausybe sudaryti taikos sutarti. 
Beabejo, vakariečiai nemano, 
kad galėtų su rusais dėl to su
sitarti ir pasiūlymas greičiau
sia padarytas propagandos su
metimais ir tyčia išvakarėje 
sekmininių komunistinio jauni
mo demonstracijų Berlyne.

Raudonajam, dekanui

Dr. Hewlet Johnson, tik ką 
grįžusiam iš kelionės po Kana
dą, kur jis skelbė apie tikėji
mo laisvę Sovietų Sąjungoje ir 
jos taikingumą, buvo nelabai 
malonu, kai Canterbury kated
roje turėjo išstovėti nuleidęs 
galvą, kai arkivyskupas G. 
Fisher per Sekmines skaitė iš
traukas iš šių dienų bolševikų 
mokytojų žurnalo apie tikėjimą, 
nurodydamas, kad ten vai
kams vadovauja "ne Šventoji 
Dvasia, bet partijos dva§ia", 
kad ten vyksta griežta antire
liginė propaganda.

Panaikinus suvaržymus skys
to kuro suvartojimo kiekis sieks 
ii 1 mil. tonų į metus, iš kurių 
apie du trečdaliu teks įvežti iš 
JAV ir tik vieną trečdalį pasi
gamins pati Anglija.

Susitarimas yra padarytas 
su "Standart Oil Company of 
New Jersey" ir Kalifornijos "Te
xas Oil Company", kurios su
tiko už anglišką valiutą parduo 
ti savo produktus ir pirkti už 
tuos pinigus kai kurių reikmenų 
Anglijoje.

kad ji į .Kiniją pasiuntusi nė? 
300.000 savo karių ir-kad komu
nistinė Kinija sutikusi, kad 
Mandžiurijoje būtų apgyven
dinta 400.000 Sovietų piliečių. 
Krašto apsaugos ministeris pa
reiškė, kad Dairen, Harbin, 
Mukden ir Čangčun Mandžuri- 
jos miestuose esą 150.000 sovie
tų karių. Apie 20.000 jų esą Į 
pietus nuo Peiping, Tsentsin. 
Tsinan, o kiti daliniai esą ap
rengti kinietiškom uniformom-

Izraelio vyriausybė

paskelbė viešą protestą, kad 
vos praėjus 24 vai. po to, ko? 
trijų užsienių reikalų minisie- 
rių konferencija nutarė ir ara
bams ir žydams parduoti ginklų 
su sąlyga, kad jie nebus pa
naudoti puolimui vienų prieš ki
tus, arabų beduinai peržengę 
Jordano sieną ir įsiveržę į Izra
elio teritoriją, 1949 m. sutartimi 
jam pripažintą.

Bulgarijoje dar valoma

Iš Sofijos pranešama, kad iš 
pareigų atleistas užsienių reika
lų ministtris Vladimir Popto- 
mov ir krašto apsaugos min. 
gen. Georgi Damianov. Pirma
sis dar paliekamas ministert> 
pirmininko pavaduotoju, o ant
rasis gavo parlamento pirmi
ninko postą. Užsienių reikalų 
ministeriu paskirtas Dr. Minė
to Neytšev, o krašto apsaugos 
ministeriu gen. Petre Pančevs- 
ki, buvęs viceministeriu.

Suomiai įrodo savo 
drąsą

Gegužės 26 d. suomių darbi
ninkų unijų centras, priešingai 
komunistų pastangom, nutarė 
priimti kompromisinį susitarimą 
su vyriausybe dėl pakėlimo 
atlyginimo ir tuo pat metu ko
munistams sudavė smūgį, išsto
damas iš pasaulio darbininkų 
unijų federacijos, kurios cenhą 
užgrobi komunistai. Tai dar 
vienas patriotingųjų suomių 
herolškumo įrodymas.
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• - j- ,, . ? j vįena< būtent Kinija, greitai bu

vo nustumta nuo konferencijų 
stalo ir atsidūrė Kremliaus pa
stalėje. Keturios galybės nesu
tarė visais esminiais klausi-

reikalas, kuriam vertėtų skirti I Kremlius rodydamas pik-
bent dalelę lietuviškos bendruo- Į dantis, jas panaudojo sava- 
menės pinigų, surenkamų per Į propagandai. Niekuomet ne-

Studentams remti fondas
Daug gėrybių mes atsivežė- 

me iš savo tėvynės, kurios 
mums padėjo irtis per pasaulio 
sūkurius ir įsikurti naujuose

amatai, o ged net šioks toks ir 
materialinis turtelis, vargais ne
galais atitemptas per Atlantą, 
palengvino pirmuosius mūsų 
žingsnius šioje žemėje. Bet gi 
didžiausias mūsų turtas ir stip
rybė, kurio nei raudonieji nei 
rudieji plėšikai nepajėgė ir ne
gali atimti, yra išsilavinimas, 
sąmoningumas, ir išsimokslini
mas. Tai pati brangiausia ir, 
kaip parodė klajoklių metai, 
vertingiausia dovana, kurią 
mūsų tėvynė įdavė mums iš- 
klystant į platų pasaulį. Jeigu 
palyginsime neseniai į šį kraš
tą atvykusių lietuvių padėtį ir 
galimybes įsikurti su atkeliavu
siųjų prieš nepriklausomybės 
paskelbimą ar dar pirmaisiais 
nepriklausomybės metais, turi
me pripažinti, kad naujieji imi
grantai yra daug geresnėje pa
dėtyje ir, kaip rodo ir praktika, 
lengviau nugali naujakuriškas 
kliūtis. Už tai jie turi būti dė
kingi tik nepaprastai išsiplė
tusiam švietimo tinklui ir įvai
rių kultūrinių institucijų veiki
mui nepriklausomoje Lietuvoje.

pasitikėjimas, savo vertės žino- 
nmas ir drąsa imtis naujų, dar 
nebandytų kelių savo gyveni
mui formuoti. Tai yra didžiau
sios svarbos dalykai naujai 
oesikuriančiam žmogui, kuris 
yra priverstas konkuruoti su 
jau nuo seniai įsitvirtinusiais 
vietiniais gyventojais, turinčiais 
Įvairių privilegijų ir pliusų, kaip 
kalbos ir papročių žinojimas. 
Šiuose liberaliniuose kraštuose 
tai dar svarbiau, nes čia viskas 
paremta privačia iniciatyva.

Likimas, deja, mums parodė, 
kad nei mūsų krašto ekonominė 
pažanga, nei militarinis pajė
gumas, nei politinis įsitvirtini
mas pasaulyje neatnešė mūsų 
tautai tiek naudos, kaip jos pa
vienių narių išsilavinimas, są
moningumas ir kultūrinis lygis. 
Atrodo, kad mažos tautos stip
rybė ir tikrasis turtas glūdi jos 
švietimo ir kultūriniuose atsieki
amose. Tai suprasdami pajė
gėme Vokietijoje išlaikyti dau
gybę gimnazijų, visų trijų Pa
baltijo tautų pastangomis net 
pilną ir sėkmingai veikusį uni
versitetą, ir daugybę kultūrinių, 
meninių vienetų bei institucijų.'

• Dabar sąlygos smarkiai pa
sikeitė. Nors mokslas naujaku
riui ir labai sunkiai prieinamas 
grynai dėl piniginių prežasčų, 
vstiek atsiranda pre jo besiver
žiančių. Jie, nors ir vargdami, 
savo nelengvai užsidirbtais pi
nigais tęsia arba net ir visai iš 
naujo pradeda studijas. Apie 
svarbumą mums turėti galimai 
daugiau aukštąjį mokslą baigu
sių asmenų netektų daug kal
bėti. Ar greitai grįžtume į tė
vynę, ar dar kiek ilgėliau lik
tume čia, abiejais atvejais 
kiekvienam turėtų būti aišku, 
kad tai yra, vis dėlto, labai 
svarbus elementas mūsų tau
tos kovoje už būtį.

Turime įvairių bendruomeniš
kų planų, kuriems įgyvendinti 
net ruošiamės apsikrauti mo-

rengimus. Yra čia daug visokių 
organizacijų ir jos tikrai pasitar
nautų pozityviam reikalui, skir
damos dalį pajamų studentų 
šelpimui. Jų pastangos, pade
damos pasilinksminimus beor- 
ganizuojant, įgautų daugiau 
prasmės, o kad tik ir dešimt ar 
dvidešimt dolerių per metus 
studijuojantį labai paremtų ir 
gal padėtų suvesti galus su ga
lais. Baimės, kad parama pa
puls į nevertas rankas, nega
lėtų būti, nes kas šiose sąlygo
se studijuoja yra tikrai rimtai 
pasiryžęs studijuoti.

Būtų reikalinga sudaryti Stu
dentų Šalpos Fondą iš atsakin
gų ir visuomenei patikimų as
menų, kuris gautas aukas skirs
tytų pagal reikalingumą. Lai
kinai' aukas būtų galima per
duoti Studentų Sąjungai. Bet, 
susidarius didesnėms sumoms, 
kyla sunkumai, nes ir patys 
pašalpos reikalingi studentai į 
ją įeina. Tik jau nebūtų praktiš
ka, jei pačios organizacijos pra
dėtų skirstyti pašalpas savo 
nuožiūra. Šiam reikalui tikrai 
vertėtų padėti pastangų.,Gal To
ronto organizacijas koordinuo
jantis komitetas galėtų surinkti 
kokių penkių asmenų komitetą 
(dar neegzistuojančiam) fondui 
valdyti.

Tai ne tik paremtų tikrai var
gstančius studentus finansiškai, 
bet jau pats faktas, kad lietu
viška visuomenė juos remia, su
stiprintų pasiryžimą ir skatintų 
daugiau jaunuolių pradėti stu
dijas. Šis reikalas yra vienas iš 
nedaugelio apčiuopiamų, ku
riuos mes dabar galime lengvai 
padaryti. Kadangi studijuojan
čių šiuo metu dar taip nedaug, 
tai, jei iš kiekvieno parengimo 
iškristų tik po porą dolerių, jie 
būtų labai stipriai paremti, nes, 
kaip minėjau, ir visai mažytė 
stirna padeda suvesti "biudže
tą" ir tokiu būdu leidžia pabaig
ti mokslo metus.

Daug energijos mes sunaudo 
jame savo organizacijose gal 
visai nevertiems dalykams. Pa- 
skirkime jos truputėlį ir šiam 
tikrai svarbiam reikalui. Gal 
tai yra vienas svarbiausių klau
simų, ypatingai šiandieninėj 
mūsų tautos padėtyje?

E. Genaitis.

dialektika tarptautinėje politi
koje, kaip tat darė sovietai 
dengdami savo nusikaltimus. 
Ankstesnėse slaptose konferen
cijose vergauti pasmerkti kraš
tai nesulaukė pragiedrulių. Pa
daryti nusikaltimai teisei ir tei
singumui reikalavo naujų au
kų. Jas sovietai paglemžė ne
siklausdami buvusių bendrinin
kų kare ir konferencijų dalyvių. 
Tuo metu Pabaltijo tautų dėtos 
viltys atgauti laisvę, nežiūrint 
kaikurių prošvaisčių, liko bergž
džios. Sovietai pavergtosius ne
gailestingai naikino, kai eteru 
skrido daug šaunių šūkių: žmo
gaus, tautų apsisprendimas, ge
nocido pasmerkimas; spauda 
nedrąsiai minėjo: tų valstybių 
įjungimas sovietuose yra nepri
pažintas. O kokie to nepripa
žinimo vaisiai? Tyla. Skurdus 
paniekinimas teisingumo ir 
laisvės šūkių, nekalbant apie 
Atlanto charterį, išnykusį nesa
va mirtimi, 
met...

Tat buvo anuo

O dabar? Trys vakariečiai 
tariasi. Apie ką?

Trys veiksniai

Londono konferencijai priski
riama didelė svarba, nes pirmą 
kartą vakariečiai deda pama
tus bendriesiems rūmams.

Trys galybės turi apsčiai sa
vų bėdų. Nors JAV partijos — 
demokratai, respublikonai — 
užsienio politikos klausimais su
taria, tačiau dėl nacionalistų 
pralaimėjimo Kinijoje ir skirtin
gos vidaus politikos dažnai už
sienio politiką panaudoja rin
kiminėje propagandoje. "Šalto
jo karo" pralaimėjimas, kaiku- 
rios ūkiškos depresijos tenden
cijos, komunistų klausimas ver
čia JAV demokratus būti apdai
riais ir tais klausimais bent da- 

| ryti skambius pareiškimus. Pre
zidento Trumano nebūtas agre- 
singumas prieš Sovietus res
publikonams sudaro progą pa
juokauti iš jo neatsargaus pa
reiškimo 1948 m., kai piršosi: 
"Joe is my good friend". Dean 
Acheson "totalinė diplomatija" 
eilėje išvardintų klausimų ver
čia nuogąstauti dėl dviprasmin- 
gumo: pulti bolševizmą ir vėl 
paruošti vežimėlį su Sovietais 
bendradarbiauti. Kai pakalbi 
su amerikeičiu, jis jau neabejo
ja, kad reikės kariauti. Jis žy- 
įniai daugiau nepasitiki JAV 
dabartiniais valstybės vyrais, 
kurių pasigendama per pasta
rąjį šimtmeti, t.y. nuo Lincolno 
laikų.

Dean Acheson laisvių šūkių 
kartojimas, Hooverio siūlymas 
išguiti Sovietus iš JTO ir John 
Foster Dulles siūlymas pertvar-

derina su Trygve Lie kelione 
Maskvon, kad vėl Sovietus įso
dinus paruoštpn kėdėn naujoms 
deryboms. Ar tat daroma ne
klusniems vaikams Europoje 
pagąsdinti, kai JAV sako: mes 
mokam, mes perkam?

D. Britanija iki šio meto ne
apsisprendė: vadovauti Vakari
nei Europai ar pairusiai imperi
jai. To klausimo neišsprendus, 
nežinia kas vadovauja Euro
pai. Pasauliui vadovauti turi 
pretenzijų JAV, o Europai — 
Prancūzija.

Britai aukšta kaina pirkę 
ūkišką lygsvarą, po pastarųjų 
rinkimų, prarado politinę pu
siausvirą. Darbiečių ir konser
vatorių pusiausvyra Žemuo
siuose rūmuose nesudaro tvir-

Prancūzai nuolat pergyvena 
vidinę suirutę. "Troisieme force 
ėst sans farce" — socialų ir'so
cialistų vyriausybė yra lopyti- 
nė. Ūkiškai neatsikūrė, koloni
jose neramumai, bet užsienio 
politikoje ji vėl plačiai užsi
mojo. Robert Schuman siūly
mas sudaryti prancūzų — vo
kiečių anglių ir geležies gamy
bos vienutę amerikiečius api
pylė šaltu vandeniu. Emest Be- 
vin ir Cl. Attlee jam pritarė.

Derybų išdavos

Šioji konferencija, kuriai bu
vo skirta nepaprasta svarba, 
atrodo tik atžymėjo įvykusius 
faktus. Vokietijai leista įsijung
ti vakarinės Europos sąjungom 
Vakarinė Vokietija būsianti gi
nama demokratiškojo pasaulio. 
Tie faktai jau senai žinomi. 
Taip pat yra žinoma, kad san
tarvininkai Berlyne tebesėdi,

i

dabar konkretesnis ir skubesnis

nors kojos pusiau pakeltos Į Tačiau gydytojai nerado vaistų 
smukti, kai padai pradės svilti. | ligoniui pagydyti. Pasitenkinta 
Nutarimas, kad santarvininkai 
Berlyne pasilieka ir jį gina yra 
jau ne tiek paties įvykio primi
nimas, bet primena galimybę, 
kad prieš ateinančią audrą jis 
gali būti apleistas.

Sovietų tvirtinimas paneig
tas, kad visi vokiečiai belais
viai jau yra paleisti, nes^apie 
300.000 šeimų pareiškė vokie
čių Raudonajam Kryžiui, kad

Austrijos taikos sutarties klau
simas ilgokai buvęs svarsty
tas. Nutarta Sovietams nedary
ti naujų nuolaidų, tačiau toliau 
su jais derėtis. Kuriam tikslui?

Pietrytinės Azijos klausimą 
svarstant pareiškė Dean Ache
son — tas pats, kuris nenorėjo 
remti Korėjos gynybos, kad 
Viet Nam būsianti suteikta ka
rinė pagalba.

Konferencijos komunikate pa
reikšta, kad pasaulis ir ateityje 
pergyvensiąs tarptautinę krizę.

pareiškimu, kad ligonis tuoj ne
mirsiąs.

Tuos raminimus girdėjome 
ištisus penkeris metus, Sovie
tams leidžiant toliau žengti. Tai 
rodo, kad dabartiniu metu 
trūkstama ne vien aiškios idė
jos, orientacijos, perspektyvos 
ir valstybės vyrų. Jei nūdien pa
saulis pergyvena krizę, didžio
ji atsakomybės dalis priskirti
na vakariečiams politikams, 
kurie šiandienykštę padėtį yra

Žinoma, jie pasisakė, kad 
konferencijos darbais yra pa
tenkinti. Darbais? Nejaugi nuo
latinį tupčįojimą penkiems, ke
turiems, o dabar trims, galima 
vadinti atsakingu darbu? De
ja, bet ir ši konferencija priskir
tina prie nelemto vaikų bėgio
jimo apie tuščią stalą, kai rū
mas dega.

Gediminas Galva.

Darbo stovyklos Rytį Europoje
Pabėgėliai atvykę į Šveicari

ją pasakoja, kad visoje R. Eu
ropoje kuriama ta pati kalėjimų 
bei darbo stovyklų sistema, ko
kia veikia Sovietų Sąjungoje. 
Kalinimo sistemoje yra trys eta
pai: kalinimas tardymo ir teis-t 
mo metu, nuteistųjų kalinimas 
darbo stovyklose ir darbo sto
vyklos, į kurias patenkama be 
jokio teismo, administracijos 
sprendimu. Į okupuotus ir sateli
tų kraštus esą prisiųsta darbo 
stovyklų "specialistų" organi
zatorių iš Rusijos.

Sovietų Sąjungoje 1949 m. 
buvo 11.760 darbo stovyklų bei 
kalėjimų. Tų metų pabaigoje 
Rytų Europoje jau buvęs toks 
pat tinklas — Lenkijoje 670,

Bulgarijoje 48, Čekoslovakijoje 
53, Rumunijoje 115, Vengrijoje 
43, Albanijoje 24.

Tito grąžina Graikams 
vaikus

Viena dalis graikų bylos dėl 
komunistų pagrobtų ir išgaben-

damas gerus kaimyninius san
tykius su Graikija, Tito pasiža
dėjo tuo jaus grąžinti 12.000 ši
tų nelaimingų vaikų, esančių . 
Jugoslavijoje. Jų grąžinimą pra
ves Tarptautinis Raudonasis

— VIENA. — Leidykla "St 
Gabriel" netrukus ims leisti Va
tikano laikraštį Osservatore 
Romano vokiečių kalba.

Komiiiiiftii pasaulis vidaus kovos
vokiečių Kominter-Buvusi w

no atstovė Ruth Fischer, ku
rios atvaizdu 1924 metais 
buvo papuoštas net rusų 
žurnalo "Prožektor" viršelis, 
amerikoniškame žurnale 
LIFE įdomiai pasakoja apie 
komunizmo negalavimus.

4 Vert.

. Kažkas dedasi

Jau nuo pat karo pabaigos 
žvelgiant į uždarą raudonąjį pa
saulį, matosi nevisai malonūs 
reiškiniai, kurie, prasiskverbę 
pro visas uždangas, liudija, kad 
tenai nėra viskas tvarkoje. Pir
miausia, — ištikimiausias Mas
kvos mokinys Tito pasidarė ar
šus savo mokytojų priešas. To
liau, graikų partizanų vadas 
generolas Markos, po keleto 
metų ištikimos tarnybos Mask
vai, be žinios dingo. Kruvinieji 
valymai Bulgarijoje ir Vengri
joje pareikalavo didžiųjų rau
donųjų vadų Traicho Kostov ir 
Laszlo Rajk gyvybių. Nors fa
natiški komunistai, jie buvo žu
domi kaip amerikiečių šnipai.

Gal būt stebimės, kad ir pačia
me Kremliuje nėra viskas tvar
koje: paslaptingos mirtys ar 
dingimai: Andrei Ždanov, Ge
orgi Dimitrov, Nikolai Vozne
sensky. Tie vyrai gi iš pačių ko
munizmo viršūnių, bet vistik ne
išvengė tokio likimo....

Kaip ten bebūtų, bet keri ko
munizmo idėjomis jau maiti
namas vos ne vienas trečdalis 
visos žmonijos, jų kovojančių 
vadų sistematiškos "mirtys" 
stebina vakariečius, nors tie va
dai pirmiau susargdinami, kad 
staigios mirtys nebūtų taip įtar
tinos.

liūdėti dėl perdidelio subuka- 
protėjimo.

Vakariečiai turėtų būti pa
tenkinti, matydami, kaip komu
nizmas per ištisus 30 metų ne- 
santaikauja ir kas galėtų tvir
tinti, kad tos vidaus kovos jo 
galutinai nesužlugdys.

jant Thaelmanną apie gręsian
tį fašistų pavojų, baltas Dimit- 
rovo veidas iš pasitenkinimo 
dar daugiau pabaldavo. "Va
žiuokite Maskvon", jis sakyda
vo, "pasakykite jiems, kas čia 
darosi. Reikalaukite, kad šis 
nusistatymas būtų pakeistas".

T"

Leninas

Australija nori pakilti
Iki šiol Australijos ūkinis gy

venimas nebuvo tvarkomas, 
tad ir krašto apgyvendinimas, 
ir energijos tiekimo bei pramo 
nės įmonės, ir žemės ūkis kūrė
si pripuolamai, išblaškytas vi: 
same krašte be plano. Pasta
ruoju metu Australija įkūrė tau
tinio kilimo ministeriją, kurios 
valdytojas G. Cosey paskelbė 
numatomų eilę reformų bei dar
bų. Pagal jo planą turėsianti 
būti pakelta energijos gamy
ba, pastatant eilę naujų elekt 
ros jėgainių, visame krašte iš
mėtyti pramonės centrai turį 
būti sujungti nauju kelių tinklu, 
turį būti išnaudoti vandens ke-

ir tt Bet pirmiausia, nes nuo to 
viskas priklauso, turis būti pa-

didintas gyventojų skaičius, 
įleidžiant naujų imigrantų. Dėl 
to per 30 sekančių metų kas 
metai būsiu įsileidžiama po 200 
tūkstančių imigrantų, kuriems 
įkurdinti ir įjungti į ūkinį gyve
nimų būsią planingai iš anksto 
pasiruošiama. Valdžia pirmiau
sia pasirūpinsinti apgyvendinti 
žemės ūkiui tinkamus rajonus, 
iki šiol dar neapgyventus arba 
mažai teapgyventus. Žemės 
ūkio plėtimuisi Australijos vy
riausybė jau paskyrė 1 mill- y
jardą svarų, o kelių tiesimui, 
tiltų, elektros jėgainių ir aerod
romų statybai 200 milijonų sva
rų. Daug dėmesio kreipiama į 
namų statybą, sustatomus na-

Aš gerai prisimenu 1922 m. 
lapkričio mėn. dienas, kuomet 
atstovavau Vokietiją ketvirta
jame pasaulinio Komintemo 
kongrese Maskvoje. Vaizduotė
je dar prisimenu kelis ten daly
vavusiųjų ryškesnius veidus. 
Bulgarijos atstovas Georgi Di
mitrov su išblėsusiomis akimis; 
su smailia barzdele Trockis; 
nuolat'besišypsąs Nikolai Bu- 
charin. T.uSmet mes visi susiža
vėję klausėmės vyriausio ko
munizmo vado Vladimiro Uji- 
čiaus Lenino. Ligotas ir paba
lęs, jis savo jėgomis jau nebe
pajėgė užkopti ant paaukštini
mo, bet ugningi jo žodžiai ste
bino mus, jaunuosius komunis
tus. Leninas tuomet perspėjo 
Komintemą nenaudoti tų pačių 
metodų įdiegiant komunizmo 
idėjas vakariečiams. "Ted per
daug rusiška", kalbėjo jis, "aš 
susidariau įspūdį, kad mes žen
giame klaidingą žingsnį ir tuo 
užkertame kelius į sėkmingą 
ateitį", šiandieną tie Lenino žo
džiai tapo reikšmingi nerūpes
tingiesiems komjaunuoliams ir 
užgrūdintiems GPU agentams 
nuo Grinvyčiaus čekų kaimo 
iki Malajų džiunglių. Dėl praei
ties laimėjimų, tiesa, jie gali

Berlynas — Vakaru 
komunistų centras

Vienas aiškesnis kovos laiko
tarpis pasireiškė, kuomet Vokie
tijoje paėmė valdžią Hitleris. 
1932 m. tarptautiniam komu
nizmui Berlynas buvo antroji 
Maskva. Kremliaus viešpačiai, 
kalbėdami apie vokiečių sos
tinę, vadino ją Vakarinės Euro
pos darbo žmonių auksu. Wei- 
maro respublikos sunkumų lai
kotarpiu, kaip raudonieji mal
dininkai, čia iš visur plūdo ko
munistai. Savo veikimo sąly
goms čia jie rado rojų.

Iš tų dienų prisimena dvi 
stambiausios figūros: Emst 
Thaelmann ir Georgi Dimitrov. 
Vokiečių partijos vadas Thael
mann buvo grubaus sudėjimo, 
bet Stalino labai mėgiamas 
kaipo proletariato idealas. Jis 
iš Stalino persiėmė tezę, kad 
vokiečių militarizmas bus ma
žiau pavojingas kaip vakarie
čių kapitalizmas. Dėl panašių 
minčių ir šunuodegavimo įsiga
linčiam hitlerizmui, komunistai 
su pasibiaurėjimu nusigręžė 
nuo Thaelmannb ir linko prie 
Komintemo atstovo Dimitrovo. 
Dimitrovas tuo metu buvo vie
nišas ir Maskvos nemėgiamas. 
Raudonieji viešpačiai jo ne
mėgo, kad pagal jų įsakymą 
1923 m., jam nepavyko pasikė
sinimas Bulgarijoje. Tokiu bū
du, išnešęs savo sveiką galvą, 
Dimitrovas atsirado emigraci
joje, Berlyne. Jei vokiečių ko
munistų vadas jo nemėgo, tai 
šis mielai pas save priimdavo 
nusivylusius komunistus. Jiems

Kremlius užviešpatauja

Bet partijos linija nebuvo pa
keista. Su didžiausia demonst
racija Wilhelmstrasseje pasi
reiškęs Hitleris, 1933 m. sausio 
mėn. 30 d. įgijo jėgą. Tik Hit
leriui atsiradus valdžioje vokie
čių komunistų partija atsirado 
pavojuje, o vadai išsigandę pa
matė, kad jau per vėlu...

Neilgai trukus, Maskvon at
vyko pati liūdniausia iš visų 
buvusių delegacija su dabarti
niu Čekoslovakijos prezidentu 
Klement Gottwald priekyje. De
legacijos vadovas pareikalavo 
tuojau išmesti iš partijos visus 
Vokietijos nesėkmių kaltinin
kus. Stalino asmeninis sekre
torius Vokietijos reikalams V. 
Knorin priėmė triukšminguosius 
svečius Komintemo rūmuose. 
Čia susirinkę atstovai pakėlė 
tokį triukšmą, kad Knorin ir su 
didžiausiomis pastangomis ne
pajėgė jų nuraminti. Nieko ge
resnio nesugalvodamas, jis pri
ėjo prie garsiakalbio, uždėjo 
ant patefono kariškų maršų 

. plokšteles ir paleido visu gar
su. Neilgai trukus, automatinės 
muzikos paveikti, delegacijos 
dalyviai pasidavė, tapo ramūs 
kaip avinėliai. Dabar Knorin 
tarė: "Draugai, vado (Stalino) 
politika neveda prieš nacius!" 
Gotwaldas su savo šalininkais 
nepatenkintai sumurmėjo, bet 
vėl nutilo. Jie nutilo ilgam ir su 
tąja tyla pasibaigė kovos fa
zė tų, kurie norėjo būti šis tas 
daugiau nei akli Maskvos įran
kiai.

Dėl mano nepakankamo res- 
pekto komunizmui, iš Kominter-

no buvau pašalinta, Vokietijai 
netekus laisvės, teko iš čia nė- 
šintis. Taip vieną saulėtą 1933 
m. pavasario dieną mudu su 
vyru, pasislėpę šieno vežime, 
sėkmingai atsiradome Čekoslo
vakijoje.

Bręstas sąmokslas
Kominteme pasėtoji nepasi

tenkinimo idėja pradėjo gra
žiai bujoti. Kur tik eidama ar 
važiuodama, su kartėliu skel
biau, kad jau yra atė
jęs laikas pakeisti Kremliaus 
valdovus. Atvykus Prahon, so
vietų ambasadorius Alexander 
Arosev, žinodamas mane esant 
nusistačiusią prieš Staliną, kai
po gerą draugę nuoširdžiai pri
ėmė. Jis, būdamas ištikimas 
Sovietų pilietis ir diplomatas, 
apgailestavo dėl Kremliaus po
nų vedamos savižudiškos poli
tikos ir pabrėžė, kad tai esanti 
ne jo vieno nuomonė... Aš 
žinojau, ką tai reiškia. Buvo pla
nuojama daugiau nei eilinis 
perversmas. Jau buvo numa
tyta visa valdžia, kuri po Sta
lino užims svarbiausius postus. 
Buvo parengta ir taip vadina
moj i Ryutin platforma, kurios 
autorius buvo senas bolševikas 
M. Ryutin. Naujosios platformos . 
80 puslapių santrauka nurodė 
pagrindinius opozicijos dėsnius, 
kuriuose nebebuvo vienašališ
kų partijos taisyklių ir netiku
sių penkmečio planų.

Gerai prisimena 1933 m. va
sara, kai atvykusi Paryžiun, ra
dau gyvas sąmokslo nuotaikas. 
Kur tik sutinkami iš Vokietijos 
pasprukę komunistai kartu su 
prancūzais, kaip besugalvoda- 
mi, keikė Staliną. Prisimenu pa
simatymą su garsiuoju komu
nistų rašytoju Uja Erenburg. . 
Mes sėdėjome viename Cafe 
du Dome, o jis kaip beišmany
damas, maždaug panašiais 
terminais vartojamais dabar 
vakariečiams šmeižti, koliojo 
Staliną. (Bus daugiau).
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“Čiurlionio” ansambliui atvykstant Ir tėviškės dvasia nuteikia mū- Pasikalbėjimas “The New York Times” redakcijoje
— Nebuvo dienos, kad aš 

nebūčiau verkęs, tarytum ma
žas vaikas, motiną pametęs. 
Nebuvo valandos, kad nebū- 
čiau dūsavęs ar, nors pašnibž
domis, minėjęs Lietuvos.. var
dą, kai tik atvažiavau j Kana
dą. Ir taip tęsėsi ne metus, ne 
dvejus, bet, mažiausiai, dešim
tį metų ar daugiau... Mane 
piaute piovė Tėvynės ilgesys. 
— taip porino man vienas iš 
buvusių kaimynų, senas kana
dietis lietuvis.

Neabejoju, kad ir dabar, po 
dvidešimties ar daugiau metų 
beveik visi senieji Kanados lie
tuviai dar tebenešioja širdyse 
šventą Lietuvos vardą, tarytum 
kokią brangenybę, tarytum nie
kuo nepakeičiamą relikviją. 

. Juos ir dabar tebekankina 
Tėvynės ilgesys. Jų pasąmonė
je tebėra gyvi vaikystės dienų 
prisiminimai, praleistos tėvy
nėje gražiosios dienos...

Tai ką bekalbėti apie mus, 
naujuosius ateivius? Juk mu
myse tebėra dar visiškai ryš
kus tėvynės paveikslas, kuria
me net mažiausi niuansai neiš
nykę. Mes, rodos, dar tebekvė- 
puojame tėvynės arba nors se
nutės Europos oru. Lengviausiai 
atkuriame savo vaizduotėje 
gražiuosius tėviškės vaizdus. 
Atkuriame juos tokius, kokie jie 
buvo laisvės dienomis ir įsijau
čiame į tokią Lietuvą, kokia ji 
buvo okupacijų metu: sukruvin
ta, parblokšta, paniekinta... 
Todėl mumyse nostalgijos li
ga yra dar ryškesnėse formose.

Tiesa, gyvendami Kanadoje 
turime darbo ir duonos. Esame 
sotūs ir apsirengę. Tačiau ne-

veltui yra sakoma, kad žmogus 
ne vien duona sotus. Mes daž
nai pasiilgstame viso to, kas 
mums primintų brangią tėvynę, 
kas perkeltų mus, nors minti
mis, į tą palaimingą šalį ir pa
vedžiotų gražiosiomis Nemuno, 
Neries, Šventosios ar Nevėžio 
pakrantėmis, kas pravestų pro 
gimtosios trobelės vartelius, 
kas padėtų pasveikinti sodyboj 
beržus svyruonėlius...

Ir štai, tokių tėvynės ilgesio «
nuotaikų sūkury, maloni staig
mena: KLB Toronto Apylinkės 
Laik. Org. Komiteto prezidiu
mas pakvietė į Torontą, p. Mi
kulskio vadovaujamą, "Čiurlio
nio" ansamblį.

Tai didelė ir džiuginanti ži
nia torontiečiams lietuviams. 
Visi gerai žinome, kad "Čiur
lionis" — tai ne eilinis meninis 
vienetas, bet mūsų pažiba. Jis 
mums atneš tėvynės laukų 
dvelktelėjimą. Jis atskleis mū
sų šimtmetinę tautos dvasią. Ir 
tai padarys ne mums vieniems, 
bet ir svetimiesiems. Tuo pačiu 
dargi bus graži ir mūsų tautos 
reprezentacija.

"Čiurlionio" atvykimas mums 
bus viena iš didžiausių švenčių. 
Jam reklamos nereikia.

Lietuviai visi, ir dideli, ir ma
ži, jį gerai pažįsta ir žino. Tas 
stiprusis meno vienetas dar 
Vokietijoje yra išvažinėjęs 
tūkstančius kilometrų su savo 
koncertais ir visur nuoširdžiau
siai buvo laukiamas.

Dabar, atkilęs į JAV, dideliam 
mūsų džiaugsmui, taipogi ne

su brolius ir šeseris, gyve
nančius šiapus Atlanto.

Daina — tai lietuvio paguo
da. Lietuvis dainuoja ar dai
nos klausosi džiaugsme, o taip 
pat ir liūdesyje. Tikėkime, kad 
ir mūsų partizanai, kasdien 
žvelgdami mirčiai i akis, dainos 
neužmiršta. Neužmirškime jos ir 
mes, nes ji padės mums išlikti 
tikraisiais lietuviais, padės ryž
tingai pernešti dabartinius var
gus ir, nesužalota dvasia, grįž
ti į savo brangią tėvynę, kada 
ten išauš laisvės rytas.

Pr. Aiženas.

Redaktorius

Vos tik New York Times pa
sirodo, — paprastai vakarais 
tarp devynių ir 11-tos — tuoj pat 
į pasaulį, bevieliu telegrafu 
skrenda jo vedamieji. Visada 
obejktyvūs ir vykusiai argu
mentuoti. Sakoma, kontinentų 
politikai juos pirmuosius per
skaito. The Times nuomonę ci
tuoja tūkstančiai kitų pasaulio 
laikraščių. Ji būna "Pravdos" 
dažno pykčio priežastis. Vienas 
svarbiausių šių vedamųjų rašy
tojų, iš Mažosios Lietuvos ki-

"TŽ" korespondento New Yorke .

Sovietų piratai Baltijoje
Stockholm (LAIC) — Kai per

nai maskoliai reikalavo iš alian- 
tų, kad jiems pripažintų 12-kos 
jūrų mylių atstumą nuo sausže-

ligi pat Gotlando salos, bet su
silaikė nuo šaudymo.

Nuolat besikartoją švedų žve
jų grobimai jūroje sukėlė susi
rūpinimo. Švedų visuomenė rei-

lęs, didelio intelekto vyras, 
mums gerai pažįstamos pavar
dės, Mr. Otto D. T o 1 i š i u s, 
gimęs prieš 62 metus Klaipėdo
je, Marijos Kubiliūtės ir Dovy 
do Tolišiaus šeimoje. Dar prieš 
I Didįjį karą jis gauna Amerikos 
pilietybę. Jo broliai, tačiau pasi
rinko Lietuvą. 1916 metais sėk
mingai baigia Columbijos Uni
versiteto žurnalistikos fakultetą. 
1923 metais, kaip UP ir INS 
agentūrų korespondentas, ko
mandiruojamas Vokietijon, iš 
ten Londonan, bet Hitleriui at 
ėjus į valdžią, skubiai grąžina- 
mąs Berlynan, NYT redakcijos 
štaban, kur išbūna iki ištrėmi
mo. Tenai buvo artimai pažinęs

linti beviltišką taikos padėtį iš
gelbėti. Jis labai pesimistiškai 
žiūrįs į Pasaulio Valstybės kū
rimą. Tai esą per daug nerealul 
Tūkstantis metų gal praeisiąs 
iki ši svajonė įsikūnys. Tolišius, 
tačiau pripažino, kad Atlanto 
Bendruomenės kūrimas, Euro
pos vienijimas yra dideli žings
niai į ją. Europoje amerikiečiai 
norėtų federacijos, kai tuo tar
pu anglai tęstų savo tradicinę 
su dominijomis politiką.

Jam buvo pastatytas klausi
mas, ar Achesono paimtas "ba
lansavimo kursas" ir jėga pa
remtos taikos įgyvendinimas 
neprieštarauja tos pačios Ame
rikos taip mėgstamam propo-

mio kaip Sovietų "teritorinius 
vandenis", vakariečiai stebėjo- Į kalauja, kad vyriausybė neati-

I -
si ir atmetė reikalavimą: trijų j dėliodama susirūpintų "teisėtų 
mylių ruožas nuo kranto skai-; teisių Baltijos jūroje" klausimu.
tomas teritoriniais vandenimis. 
Kaip paprastai, maskoliai da
bar savo "nuosavybės pretenzi
jas" naujai pakėlė.

"Dagens Nyheter" praneša, 
kad balandžio mėn. švedų žve
jybinis laivelis "Larex" iš Karls- 
kronos žvejojo 50 jūrų mylių at
stume nuo Lietuvos krantų, tarp 
Klaipėdos ir Rytprūsių, kai ru
sų karo laivas priplaukė ir rei
kalavo plaukti į rusų kontroliuo
jamą uostą. Šio laivo įgula jau 
anksčiau buvo maskoliams 
įkliuvusi ir bevelijo mėginti pa-

Europoje kuriamas 
azicrtniis buferis

paliko nuošaly savo turėto re- sprukti, vieton pūti rūsiuose. Ru- 
pertuaro, tačiau atliekamu nuo su minininkas, ginkluotas kul- 
kasdieninio sunkaus darbo me- kosvaidžiais, vijosi žvejus veik

Šitaip užvadina savo prane
šimą iš kelionės po Austrijos ir 
Vokietijos politinių pabėgėlių 
stovyklas, Rev. R. Durocher, O. 
F.M. žurnalo "The Esign" Kana
dos vakarų dalies redaktorius.

Prisimindamas baisias politi
nių pabėgėlių stovyklų gyveni
mo sąlygas, tėvas Durocher nu
rodo, kad "Tūkstančiai latvių, 
lietuvių, estų ir Rytų Europos 
gyventojų yra ištremti į Sibirą, 
o jų vietoje įkurdinti rusai ar
ba kinai", kurie prisiima ištrem-

daug stipresnė. Tai įrodąs ir 
Suomijos pavyzdys. Roseveltas 
padaręs nedovanotinų klaidų, 
kad užleidęs mažųjų tautų rei
kalą, bet ant jo negalima su
mesti visos kaltės dėl pralai
mėtos taikos. Baltijos klausimas 
neiššauksiąs karo. To nepada
rys nė jokie incidentai, kaip kad 
buvęs lėktuvo nušovimas. Tik 
bendrame Rytų - Vakarų susi
kirtime ir baltiečių klausimas 
būsiąs išspręstas. O dabar, 
tvirčiausiu Mr. Tolišiaus įsitiki
nimu, Baltijos kraštų paskira 
veikla dėl nepriklausomybės 
būtų tiesiog nenaudinga. Jos 
turinčios veikti bent visos trys 
kartu, o ypatingai per būsimą 
Europos Uniją su Vokietija — 
Prancūzija priešakyje ir... laukti 
tolimesnės raidos.

Partizanai ir genocidas

Vienas Svarbiausių NYT re
daktorių išreiškė apgailestavi
mą, kad juos pasiekia taip ma
žai žinių apie Lietuvos partiza
nų veiklą. Jo turimomis žinio
mis, tik lietuviai ir ukrainie
čiai tesudarą rusams didesnį 
rūpestį, bet tik tiek.. Džiaug
tųsi gaudamas daugiau. Pa
klaustas dėl galimybės jog 
Amerikos įstaigos pradėtų teik
ti reikiamą pagalbą vyrams, 
kovojantiems prieš bendrą prie
šą — komunizmą ■— Mr. Tar
šius atsakė, kad tai Amerikos 
kariuomenės, arba Slaptosios 
Tarnybos reikalas, apie kinį 
betgi "jis nieko nežinąs" ...

Amerikos Senatas uždelsęs 
genocido įstatymo priėmimą. 
Bet, pasak Mr. Tolišiaus, tai at-

Dulkiu
Motto: "Dulkė esi ir į 

•» ' dulkę pavirsi".-

Aišku, kad pavirsi, bet kiek
vienas dar nori pagyventi ir 
pamatyti kuo baigsis visi šio 
svieto prajovai! Juk visi' .nori 
pavirtimą į dulkes atidėti gali 
mai vėlesniam laikui...

Šiais modemiškais laikais 
daug yra patikimų būdų pavirs
ti dulkėmis... Gal lengviau
sias būdas "išdulkėti" būtų pri
lindus prie sprogstančios ato
minės ar hydrogeno - vandeni
lio bombos! Na, nesunku yra 
"išrūkti" per kaceto krematoriu
mo kaminą! Bet ir šiaip yra 
tūkstančiai įvairiausių, tik gal 
mažiau veiklių ir efektingų bū
dų, pavirst dulkėmis. Gal vie
nas iš lėčauisių būdų pavirsti 
į dulkes yra per... dulkes, apie 
kurias čia ir pakalbėsime.

Dulkių yra visur. Tik jų ne
vienodas kiekis ir žalingumas. 
Jei-prisiminsim kaitrias vasaros 
dienas Lietuvoje, kada tūkstan
čiai vežimų riedėjo į atlaidus 
ar turgų, tai jau iš tolo galėjai 
fcncttyti dulkių debesis. ‘Arba 
javų kūlimo metu: žmogus žmo
gaus per dulkes nematė! Ir 
nieko. Niekas nesiskundė, nie
kas nekalbėjo apie dulkių ža
lą. Bet dabar, kada tūkstančiai 
mūsų tautiečių sulindo į ang
lies bei aukso kasyklų urvus 
ir metalo, stiklo ar kitokius fab
rikus — šis klausimas yra opus, 
oi opus! Juk milijonai žmonių 
pasaulyje yra išstatyti žalingų 
dulkių pavojui; apie 50% iš jų 
— labai rimtam.

Visi žino, kad angliakasys tu
ri juodus plaučius. Bet dėl to 
nėra ko jaudintis, nes net 
įžvalgiausia mergužėlė ne
įstengs jų pamatyti... Kas tu
ri juodą sąžinę, tai turėtų su
simąstyti, nors ir jos niekas ne
gali pamatyti!... Anglies dul
kės nors ir nujuodina plaučius, 
bet jos nėra pavojingos. Pa
vojingos yra smėlio, granito, 
titnago dulkės, kurių yra taip 
gausu anglies ir aukso kasyk
lose. Ir juo smulkesnės dulke-

įžala sv 
'lės — juo žalingesnės, nes jos 
lengviau -įkvėpti <į plaučius. 
Abejojama, ar dulkelės, dides
nės negu 10 mikronų (mikronas 
yra tūkstantoji milimetro dalis) 
gali pasiekti siauručius kvėpa
vimo takus: jos užkliūva nosy 
bei plačiuose, "kvėpavimo ta
kuose, ir vėliau būna iššnirpš- 
čiamos ar iškosimos. Be to, jos 
yra sunkesnės ir greičiau nu
sėda žemėn. Pavojingiausios 
yra mažesnės negu 3 mikronai.

Dulkelės, patekusios į plau
čius, juos žaloja mechaniškai 
— savo aštriais kampučiais ar 
chemiškai — kai kūno syvuo
se ištirpsta jų kenksmingosios 
dalys. Žalingiausia dalis yra si
lika— silicinė rūkštis, kuriai 
veikiant plaučiai surandė’a, su
sidarko ir suauga su kratinės 
ląsta. Šią ligą vadina plaučių 
silikoze. Juo randėjimas yra to
liau pažengęs — juo mažiau 
yra kuo kvėpuoti ir juo grei
čiau žmogus uždunsta. Likusios 
nepaliestos plaučių dalys sten
giasi pavaduoti anas, išimtą
sias iš apyvartos: čia plaučių 
pūslelės išsitempia, išsipučia. 
Iš to vėl žala, nes per daug 
partemptos pūslelės nebegali 
susitraukti ir išstumti blogo oro. 
Ir to dar maža: randėdami plau
čiai užspaudžia tūkstančius 
kraujo gyslelių, per kurias de
šinysis širdies skilvelis per
pumpuoja kraują per plaučius, 
kur jis būna prisotinamas de
guonimi ir atiduoda anglies dvi
deginį, kurį iškvėpuojame. Gi 
sumažėjus gyslelių skaičiui — 
širdis turi žymiai sustiprinti dar
bą, kad galėtų per likusias gys
leles perpompuoti reikiamą 
kraujo kiekį. To pasėkoi širdis 
pavargsta, išsiplečia, kraujas 
tvenkiasi kūne, — žmogus ima 
tinti. Pagaliau širdis atsisako 
dirbti...

Paskiausi tyrimai rodo, kad 
prie tokių silikotiškų plaučių 
lengvai prisideda džiova, kuri 
greit žmogų pribaigia. Skaito
ma, kad 60-70% visų sergan
čių plaučių silikoze — miršta 
nuo džiovos.

Daug ginčų kelia ryšys tarp 
plaučių silikozės ir vėžio ligos. 
Yra įrodymų ir už ir prieš. Di
delė paslaptis gaubia Schnee- 
bergo, Vokietijoje, kasyklų 
darbininkų dažną susirgimą 
plaučių vėžiu. Stebėjimai paro
dė, kad 62% visų čia mirusių 
darbininkų mirė nuo plaučiu 
vėžio! .Kodėl tas pasitaiko tik 
čia ir ligi šiol niekur kitur? Gal 
tai nuo kokių dar nežinomų dul
kių ar radio - aktyvių medžia
gų?

Kyla svarbus klausimas: 
kaip greit plaučiai gali silika 
dulkių įtakoj surandėti? Griežtai 
nustatyti yra sunku, nes ne visi 
žmonės yra vienodos sveika
tos ir ne visų dirbančiųjų dar
bo sąlygos yra vienodos. Nu
statyta, kad jei vienoj kubinėj 
pėdoj dulkelių skaičius nevir
šija 5 milijonų, tai sveikatai pa
vojus yra palyginti mažas ir si
likoze išsivysto tik po kokių 20 
metų. Bet jei dulkelių skaičius 
siekia 100 milijonų vienoj kubi
nėj pėdoj, tai jau po poros dar
bo metų bus mazgelių plaučiuo
se. Kaip taisyklė silikozę gau
na darbininkai, dirbę 5-20 me
tų ore, kuricsne kubinėj pė
doj yra 15-20 milijonų silika 
dulkelių. Suprantama, kad kvė
puoją per nosį mažiau nuken
čia, negu tie, kurie kvėpuoja 
per bumą.

Pirmieji ligos reiškiniai sun
kiai pastebimi. Palengva atsi
randa dusulys: pradžioj tik sun
kiai padirbėjus, o vėliau ir leng
vą darbą dirbant. Rytais gali 
būti sausas kosulys. Ir tyrinė
jant ligonį galima nerasti reikš
mingesnių pakitimų. Tik Roent- 
geno spinduliai atidengia pa
slaptį! Todėl dulkėse dirban
čių darbininkų krūtinės organų 
kontrolė Roentgeno spinduliais 
turi būti daroma kas pusmetį, 
nes peršviečiant — pakitimus 
plaučiuose galima pastebėti 
anksčiau negu ligonis ką nors 
pajunta!

Jokio gydymo nėra. Reikia 
griebtis visų galimų apsaugos 
priemonių, k.a. kvėpuoti tik per

tųjų pavardes ir vardus. Tuo 
būdu bolševikai sudaro Euro
poje azijatų gyvenamas sritis. 
Pasakodamas savo įspūdžius 
iš Čekoslovakijos pasienio, tėv. 
Durocher pastebi, kad atsiribo
jant nuo pasaulio, bent 15 mylių 
Čekoslovatejos'pasienio ruožas 
yra visai ištuštintas ir gyvena
mas tik pasienio sargybų.

■ — BUDAPEŠTAS. — Nesenai 
Vengrijoje įsakyta suregistruoti 
visi meno dalykai, esą religinių 
bendruomenių žinioje. Bijoma, 
kad valdžia rengiasi tuos da
lykus nusavinti.

nosį, gerinti ventiliacijos prie
mones; svarbu yra periodiškai 
tikrinti darbininkų sveikatą, iš
skirti džiova sergančius, ir ne
dirbti ilgą laiką žalingų dulkių 
ore. Atsimintina, kad silikatinis 
plaučių randėjimas vyksta to
liau — nors jau eilę metų ne
bedirbtum silika dulkėse.

Čia kalbėta tik apie anglia
kasių ir auksakasių pavojus, 
bet su silika dulkėmis susidu
ria ir daugelio kitų sričių dar
bininkai k.a. akmenskaldžiai, 
skulptoriai, kalnų tunelių dar 
bininkai, metalo šlifuotojoj, stik
lo, keramikos, emaliavimo, žieb
tuvėlių akmenėlių, asbesto, por- 
celano ir talko darbininkai, ge
ležies rūdos kasėjai ir tt.

Eibės kitų medžiagų, k.a. ge
ležies, arseno, švino, mangane, 
chromiumo, cemento, medvil
nės, tabako, odos, šilko ir tt, 
dulkės, patekusios į mūsų or
ganizmą, iššaukia įvairius, kar
tais labai rimtus, susirgimus.

Dulkių žala žinoma jau nuo 
senų laikų. Jau Pilnius rašė, 
kad švino kasyklų darbininkai 
apsaugai nuo dulkių apsirišda- 
vo skarele nosį ir bumą. 1556 
metais Agricola išsamiai ap
rašė Schneebergo kasyklų pa
vojingumą sveikatai. Pietų Af
rikos aukso kasyklos atidary
tos 1886 metais. Greit buvo pa
stebėta žalingų kasyklų dulkių 
įttaka seikatai ir jau 1907 m. 
buvo išleistas potvarkis, kad 
tik po tam tikro laiko po spro
gimų (dulkių didumui nusė
dus!) galima įeiti į kasyklas. 
1912 m. jau buvo išleistas įsta
tymas dėl atlyginimo už susir
gimą, įvykusį ryšy su darbu.

Redaktorius C

lietuvį P. Kaupą. O ištrėmė jį 
dėlto, kad jis vis sugebėdavo 
gauti žinių daugiau negu dr. 
Goebelsas norėjo. Tada perke
liamas į Tokio, apdovanotas di
džiąja Pulitzmerio žuamalisti- 
kos premija. Iš čia jis vėl tero
rizavo savo straipsniais The Ti 
mes japonų propagandos mi
nisteriją. Karui prasidėjus bu
vo internuotas, bet netrukus iš
keistas į japonų žurnalistus. 
Jau 8 metai yra NYT vedamų
jų rašytojas, kartu išleidęs eilę 
savo knygų: 1940 — "Jie norėjo 
karo", 1943 — "Tokio praneši
mai", 1945 "Japonų akimis 
žvelgiant". Columbijos univer
sitetas jam suteikė aukščiau
sius medalius.

Pasikalbėjimas

Pasisegė jį rasti laisvą ryt
mečio metu; perėjus milžinišką, 
kaip laikraščio redakcijai, bib
lioteką, šalia radijo stoties WQ 
XR patalpų, 10 aukšte 43 gat
vės, porą žingsnių nuo Times 
Sąuero.

Bendrais klausimais pradė
jom:

— Ar teisingai daugelis euro
piečių užsipuola taip vadinamą 
amerikiečių sumaterialėjimą?

Redaktorius šyptelėjo prisimi
nęs, kad šitas klausimas nese
niai jau buvo pačiuptas pran
cūzų spaudos. Jo svarbiausias 
argumentas, jog Amerika jau 
du kartus įrodė savo idealizmą 
šokdama... "kautis už kitų in
teresus" ... Jis manąs, jog 
Amerikoje idealizmo daugiau 
kaip bet kur kitur, taip pat ži
noma, jis pridūrė, pas mus yra 
stiprus rūpinimosi savimi inte
resas, bet kas to neturi? O jei 
panagrinėtume Europos vals
tybes?

Jis pilnai sutiko su Achesono 
vedama politika (ją netgi jis ir 
jo kolegos inspiravo savo ve
damuosiuose); dabartinėmis są
lygomis tik Balanso politika ga

lt dabar plaučių silikoze laiko
ma invalidumu, už kurį darbi
ninkai gauna kompensaciją pa
gal plaučių sužalojimo laipsnį.

Z. Valteris.

tto D. Tolišius

guoti tautų valdymuisi ir tvar- 
kymuisi pagal Tarptautinę tei
sę.

— Deja, — Mr. Tolišius port- 
cigarą išsiėmė, — juk jūs mato
te... Šitokioje pasaulio situa
cijoje neįmanoma remtis vien 
tik teisėmis... Todėl Amerikos 
politika ir esanti "Rusijai lipti 
ant kulnų" — sustiprinti savo 
pajėgas tiek, kad sovietai ne
bandytų ir nedrįstų pulti!

Paklausiau ar teisingai yra 
viliamasi, kad po karo (tai bu
vo tik mano "DP terminas") 
Amerika padėsianti tautoms 
tapti demokratiškomis. Ne, jis 
to nemanąs. Tai nėra Amerikos 
reikalas kištis į kitų tautu rei
kalus — tautos pačios turi pri
bręsti demokratijai. Kada jis 
buvo paklaustas dėl "Pax Ame
ricana" galimybės, jis ją su
prato tik kaip užtikrinimą pa
saulio tautoms savo laisvę ir 
teises pačioms apsipręsti. Vie
name pol. žurnalų kitas žymus 
Amerikos žurnalistas, Mr. Wab- 
burg, įrodinėjo, kad JAV negali 
niekam leisti užimti Rytų - Cent
relines Europos, nes tada jai 
pačiai gręstų pavojus ir ji ta
da, anksčiau ar vėliau, įsiveltų 
į karą.

Pabaltijo klausimas

Būsimos politinės situacijos 
po karo redaktorius neapsiėmė 
spėti. Jis tikįs, kad nuostabiai 
progresuojanti Europos vieny
bė su laiku išlaisvins, be karo ir 
Rytinę Europą. Jis, tačiau, ne
manąs, kad Ukraina taptų ne
priklausoma. Girdi, ji perdaug 
tampriai surišta su Rusija, kad 
pajėgtų be savo inteligentijos 
nepriklausoma egzistuoti.

Baltijos tautos pergyvena di
džiulį bandymą. Dar keletas 
metų ir jų gali nebelikti.' Tačiau 
Amerika visada pripažino ir pri
pažins jų teisę būti laisvoms. 
Ne dėlto, kad sukūrus naują 
Clemenceau tipo "Cordon Sa- 
nitaire", bet grynai vadovauda
masi aukštais principais. Esą, 
jei Lietuva ir kitos dvi Baltijos 
tautos būtų ginklu pasiprieši
nusios Sovietų ultimatumui 
prieš 10 metų, jų tarptautinė 
pozicija dabar būtų buvusi

sitikę dėl to, kad norėta išsiaiš
kinti ar komunistai nepanaudo
tų jo saviems tikslams. Jo as
meniška nuomonė — šis Įstaty
mas būsiąs ratifikuotas

Painiavos ir samprotavimai

Mr. Tolišius netikįs, kad "šal
tasis karas" greitai išvirstų į 
"karštąjį" — tačiau šitoje vie
toje pertraukęs pažymėjo, kad 
reikią ypač rūpestingai sekti 
Londono konferencijos davinius 
—- juose glūdinti artimiausia 
pasaulio politinė kryptis. Jis 
dedąs be galo daug vilčių bū
simai 3-jai jėgai —- Europos 
Unijai. Ši unija turėsianti iš
spręsti "taip Saarą primenan
čius Vilniaus ir Klaipėdos klau
simus". Jis tikįs, jog būdama su 
savo kaimynais vienoje federa
cijoje, Lietuva neturės baimės 
dėl šių dviejų miestų ateities. 
Išviso šio klausimo dabar ne
galima būtų spręsti, nes daugu
mos tų sričių gyventojų ten ne
bėra, o ir lietuvių tik vardas 
greitai ten bepasiliksiąs. Apsi
sprendimo teisę amerikiečiai 
labiau mėgstą tokiais atvejais 
normaliais laikais taikyti... O 
Europos unija, pradėjusi nuo 
geležies ir ugnies, sekančiu sa
vo veiksmu turėtų suvienyti ge
ležinkelius ir taip toliau iki pil
na ekonominė vienybė bus pa
siekta, o tai sudarys pajėgą, 
kurios Rusija nedrįs niekad 'už
pulti. Esą greta Amerikos tai 
būtų pastovios taikos laidas.

Tokia yra nuomonė aukštad 
pasaulio politikų ir žurnalistų 
vertinamo Mr. Otto Tolišiaus. 
Tačiau Atlanto pakto generali
nio štabo šefas gen. Bradley 
dieną prieš tai buvo išreiškęs 
savo pesimizmą suabejodamas 
ar Vakarų Europa spėtų susi
vienyti kariškai ir ekonomiškai 
Jis netikįs, kad sovietai tokie 
žiopli.

Visada kariškių ir politikų 
nuomonės skirdavosi. Mr. Toli
šius, kaip politikas ir įtakin
gas žurnalistas tradiciškai yra 
už taiką. Gen. Bradley — kariš
kis — nujaučia mūšį, o mes pa
bėgėliai, klajūnai norime... 
namo; dabar ten alyvos žydi Ir 
žiemkenčiai, kaip mūras kyla. 
Tik dar kantrybės — vieno Jų 
katro spėjimas vistiek išslpfl- 
dys... Almus.
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Lietuvių mokyklos
’Draugas" surinko žinias iš 

31 Šv. Kazimiero seserų mokyk* 
tos. Pasirodo ten mokosi 7.148 
saikai. Jų tarpe yra 1726 vai
kai. kurių tėvai nelietuviai. 1961 
vaiko vienas tėvas nelietuvis, o 
abu tėvai lietuviai 3.471 vaiko. 
Ių tarpe yra 818 tremtinių vai
kai. Pradžios mokyklose dirba 
135, o aukštesnėse — 63 sese
lės — mokytojos.

Šv. Pranciškaus pradžios mo
kyklose yra 3826 mokiniai ir 95 
mokytojos, o aukštesnėse — 521 
mokinys ir 22 mokytojai. Trem
tinių vaikų čia yra 329.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
5 mokyklose yra 1552 mokiniai 
or 48 mokytojai. 146 mokiniai 
yra tremtiniai.

Marianopolio kolegijoje yra 
80 mokinių ir 20 mokytojų.

Paged šiuos dęrvinius lietuvių 
mokyklose JAV mokosi 13.127 
moksleiviai, jų tarpe 1293 trem
tiniai, jose dirba 435 mokytojai. 
Visas mokslo įstaigas išlaiko 
parapijos.

Šiems daviniams trūksta da
vinių iš Šv. Domininko seserų 
mokyklų, bet jų, rodos, yra ne
daug, ė

Ką Kalifornijos lietuviai 
veikia

— Šv. Kazimiero parapijos 
iniciatyva Motinos Diena, ge
gužės 14 d., buvo puikiai pami
nėta. Per sumą kun. Siliauskas 
pasakė pritaikintą pamokslą. 
Po pamaldų ir bendrų pietų įvy
ko speciali programa, kurią iš
pildė parapijos choras, veda
mas muziko A. Skridulio ir sek
madienio mokyklos vaikučiai, 
kurie ir padainavo ir pašoko ir 
pavaizdavo gyvųjų paveikslų. 
Vaikučius išmokė p. O. Razutie- 
nė. Apie motinos meilę kalbėjo 
Feliksas Kudirka.

— Kun. L. Jankus gegužės 
8 d. buvo iškeltas iš Lps An
gelės į Santa Barbara, į sve
timtaučių parapiją. LRK Fede
racijos iniciatyva pas V. Kaz
lauską buvo suruošti išleistuvių 
pietūs.

— Lietuviu Tautiniu šokiu 
grupė gegužės 16 d. šoko La 
Canada, Calif., presbiterijonų 
parapijai, kuri yra nutarusi ap
mokėti kelionės išlaidas vienai 
lietuvių ar latvių tremtinių šei
mai. Fondui sukelti buvo su
juostas vakaras, kurio progra
moje buvo lietuvių tautiniai šo
kiai.

Birželio 11 d. šokėjai yra pa
kviesti dalyvauti Beverly Hills 
turtuolių mieste tautinių šokių 
festivalyje, kurį rengia Interna
tional University Women’s 
Club, o birželio 24 d. Internatio
nal Institute vėl teks pildyti 
programą. Tautinių šokių gru
pei vadovauja Liucija Zaikienė.

— ALT ir BALF pastango
mis gegužės 28 d. Šv. Kazimie
ro par. patalpose prof. M. Bir
žiškos pagerbimui bus suruoš
tas bankietas. Rengimo komisi
ją sudaro: S. Batkienė, Šešplau- 
kfenė, V. Karazija, Dabšys ir J. 
Uždavinys. Pirmininkauja ALT 
skyriaus pirm. St. Raštikis.

— Lietuvių Dienų pirmoji ge
gužinė — piknikas įvyks birže
lio 11 d. LD parengimai visuo
met būna paįvairinti įdomia 
programa.

Lietuvių Dienos

Neseniai pasirodžiusio LD Nr. 
4 turiny yra: Ruošiantis Lietu
vos Atstatymui — K. Mockus, 
"Lietuvybė Amerikoje nenusto
to gyvybės" — prof. M. Bir
žiška, "Karas tik už 10 metų" — 
AD., "Partizanų laikraščiai Lie
tuvoje", "Ko Australijos lietu
viai pageidauja iš Amerikos lie
tuvių", "Su 2000 ispaniukų 
plati apžvalga iš Anglijos, Ve- 
nezuellos, Australijos ir Ameri
kos lietuvių veikimo, virš 30 
gražių iliustracijų ir anglų kal
boje straipsniai — Genocide in 

Lthuaniia", "The American Pla
ne ant the Soviet protest", "Kry
žiai" (vertimas), Behind the Iron 
Curtain etc.

"LD" vienas numeris prisiun
čiamas susipažinti nemokamai. 
Metinė prenumerata $3.00 visa
me pasaulyje. Adresas — 9204 
S. Broadway, Los Angeles 3. 
Calif. S. K.

Baisi nelaimė Čikagoje

Gegužės 25 d. vakare pergreit 
važiuojąs tramvajus smogė į 
8.000 galionų talpos sunkveži
mį — tanką. Dėl ištiškusio ben
zino sudegė tramvajaus vago
nas, prikimštas iš darbo grįžtan
čių darbininkų, eilė iš paskos 
važiavusių automobilių ir apy
linkės namų. Vietoje žuvo 33 
žmonės, o į ligoninę nugabenta 
apie 50. Kiek jau yra žinoma, li
goninėje jau mirė ir viena lietu
vė Morta Marija Jankauskytė, 
23 m., o ligoninėje apdegęs gu
li Povilas Abelkis, 44 m. amž., 
Tai dar netikra, kad nėra nu
kentėjusių ir daugiau lietuvių.

VOKIETIJA

Kan Kapočius, lydimas kun. 
Dr. Šidlausko išvyko į Romą, 
kur išbus apie mėnesį laiko.

Memingeno gimnazija, suma
žėjus mokinių skaičiui, sujung
ta su pradžios mokykla. Prak
tiškai veiks 4 skyriai ir trys pir
mosios gimnazijos klasės. Dau
gely vietų mokyklos likviduoja
si panaikinant stovyklas arba 
daugumai gyventojų išemigruo
jant. Stovykloms perėjus vokie
čių žinion, bus sunku išlikti ii 
toms mokykloms, kur dar mo
kinių užtektų

Bensheim — Auerbach (Hes
sen) vokiečių įstaigos, dvi lie
tuvių šeimas, atbėgusias.iš .rusų 
zonos, įsakė grąžinti atgal.

Švento Petro bazilikos aikštė 
šiemet yra virtusi tikru tarptau-l tų atlaidams laimėti ir iš visos 
tiniu forumu, kuriame galima ‘ širdies sugiedojus "Pasigailėk ' ivsutikti įvairiausių tautų atsto-, mūsų, Viešpatie" kankinamos 
vus — piligrimus, kurie čia at- į tėvynės vardu, J.E. vysk. Briz- 
važiavo suklupti prie apaštalų 
karstų, ir melsti dangaus palai
mos sau ir savo kraštui. Čia 
kas valandą galima pamatyti 
būrius maldininkų, kurie proce
sijomis pamaldžiai artinasi prie 
Šv. Petro bazilikos. Garbingiau
sias iš visų dalyvaujančių, daž-
niausiai vyskupas, priešakyje 
neša kryžių, iš šalių dvi žvakės. 
Paskui eina visas būrys susi
kaupusių maldininkų. Jie įžen
gia po didingais Šv. Petro ba
zilikos prieangio skliautais, su
ka link šv. vartų ir juose dings
ta iš stebėtojo akių.

Gegužės 14 d. rytą panašiai 
bazilikon įžengė pirmas pažy
mėtinas lietuvių Šv. Metų mal
dininkų būrys. Štai J.E. vysk. 
Būčys maldingai neša juodą 
kryžių. Už jo pirmoje gretoje 
eina Jų Eksc. vysk. Padolskis ir 
vysk. Blizgy s. Toliau J.E. minis
teris Lozoraitis ir ponia Lozo
raitienė, Lietuvos atstovybės 
prie Šv. Sosto sekretorius p. Lo
zoraitis jr. Paskui Šv. Kazimie
ro Kolegijos vadovybė ir namiš
kiai, Tėvai Marijonai, kiti Ro
mos lietuvių kolonijos nariai, 
tarp kurių pažymėtini Dr. Pa- 
valkis, prof. Ivinskis, ir visa 
skaitlinga Anglijos lietuvių 
maldininkų ekskursija, vedama 
Tėvo Dr. Marijono Sakevičias, 
kun. Alt Petraičio ir kun. Justi
no Stepaičio. Visas lietuvių bū
rys apie 100 žmonių. Įėjus į di
dingą Šv. Petro baziliką vyra 
balsais pasigirsta "Marija, Ma
rija". Palyginant kaip gieda 
įvairiausių tautų maldininkai, 
tuoj pajunti, kad lietuviai gie
da labai gražiai. Jų balsai ma
lonaus tembro, giesmės melo
dija jaudinančiai pamaldi, o 
liaudiškas giesmės pritarimas, 
nežinomas pietiečiams, sudaro 
gražaus choro įspūdį.

Washington D. C. (LAIC) — 
Gegužės 8—10 d. Washingtone 
įvyko Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos (International Peasant 
Union) kongresas. Ši organiza
cija buvo atkurta naujose są
lygose tremtyje 1947 m. Euro
poje ji veikė jau prieškariniais 
laikais, vadovaujama tokių 
tarptautinio valstiečių sąjūdžio 
pionierių, kaip A. Svehla — Ce-

D. BRITANIJA

Loterija "B. Lietuviui" remti

Didž. Britanijos Lietuvių Są
jungos Centro Valdyba yra su
ruošus! loteriją, kurios pelnas 
skiriamas savaitraščiui "Brita
nijos Lietuvis" paremti.

Šiuo metu yra platinami lo
terijos bilietai, kurių norima iš
platinti 12.000. Bilieto kaina — 
6 penai. Loterijos laimėjimai 
yra šie: radio aparatas, foto 
aparatas, dviratis, amžina 
plunksna, Ronson firmos žieb
tuvėlis ir 5 ekz. knygos Genoci
de. Laimėjimų traukimas įvyks 
birželio 15 d. Londone, DBLS 
būstinėje.

Namų Fondo akcijos 
tebeperkamos

<

D. Britanijos lietuviai yra už
sibrėžę Londone įsigyti nuosa
vus namus. Namų Fondo akci
jų pirkimas ir aukų telkimas 
užsitęsė ilgokai, tačiau paleng
va artėjama prie užsibrėžto tiks
lo. Akcijos dar vis perkamos ir 
gaunama aukų. Pažymėtina 
auka lietuvių Z. ir E. O. Gintau
tų — Dzivilių. Jie namams pa
aukojo gerame stovyje fishar
moniją. Tai gražus tautiečių 
mostas, nes tas instrumentas 
bus panaudotas choristų repeti
cijoms ir kitiems reikalams.

Lietuviai maldininkai Romoje
Atkalbėjus maldas Šv. Me- 

gys Švč. Sakramento koplyčio
je celebruoja Šv. Mišias. Vėl 
skamba lietuviškos giesmės. Iš
ėjus iš Šv. Petro bazilikos pada
roma bendra dalyvių nuotrau
ka. Po to visi išvyksta į Šv. Po
vilo baziliką ir į Tre Fontane 
abatiją — Šv. Povilo nukankini- 
mo vietą. Po pietų prieš Šv. Jo
no baziliką Laterane vėl susi
renka tas pats būrys, vėl pro
cesijoje įžengimas pro šventuo
sius vartus, vėl įspūdinga lietu
viška giesmė. Šį kartą gieda
ma "O Kristau Pasaulio Valdo
ve" su giliaprasme pabaiga: 
"Su Tavim eina tautos gyventi, 
su Tavim eis visa Lietuva". Pir
mą kartą ši giesmė suskambėjo 
šioje bazilikoje, kuri yra visų 
pasaulio bažnyčių motina ir 
galva. Atlikus nustatytas šven
tųjų Metų bazilikos aplankymo 
sąlygas, lietuvių procesija išsi
tiesia eiti pėsčiomis į Dievo Mo
tinos — Maria Maggiore — ba
ziliką. Visų dalyvių rankose ro
žančius. Pradžioje eina trys vys
kupai, kurių seniausias maldin
gai neša kryžių, toliau nemaža 
lietuvių kunigų bei vienuolių 
grupė, vyrai ir moterys. Tram
vajai ir autobusai pagarbiai 
praleidžia šimto lietuvių proce
siją, kurie kalba rožančių už tė
vynę. Daug praeivių Via Meru- 
lana gatvėje žegnojasi prieš 
kryžių, sustoję pasigėri gražia 
eisena, klausia tvarkdarių kas 
čia tokie. Dievo Motinos bazi- 
nkoje sukalbėjus nustatytas tinka, prasilenkia, jis pralenkia, jį pralenkia. O eina vienas: 
maldas, Jo Eksc. vysk. Būčys tarp svetimų, tarp šešėlių, tarp barbarų, tarp tolimų jam. Šaitl
atsigręžia į tautiečius maldinin
kus ir vis laikydamas procesi
jos kryžių pasako gražų pa
mokslą apie atgailos prasmę ir 
jos reikalingumą mūsų vargs
tančiai tautai.

pralaimėję. Kuo artimesni šitie sutinkami už anuos, kurie gyveno"Turėkime tikėjimo, atgailos
dvasios ir pasitikėjimo Dievo prieš šimtą metų prieš tūkstantį metų?
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koslovakiios, Alezandras Stam- 
bolijski — Bulgarijos, Steponas 
Radic — Kroatijos ir kt Lietu
va tuomet irgi buvo TVS narys. 
Kongrese Prahoje Valstiečių 
Sąjungą atstovavo a.a. prof. 
Dr. Jurgis Krikščiūnas.

Šiuo metu TVS sudaro 10 
tautų valstiečių partijų (ar są
jungų) atstovai: Rumunų — Gri- 
gore N. Buzesti, Bulgarų — Dr. 
George M. Dimitrov, Serbų — 
Dr. Milan Gavrilovich, Kroatų 
— Dr. Vladko Maczek, Čekų — 
Dr. Joseph Čemy, Slovakų — 
Dr. Fedar Hodža, Vengrų — Fe
renc Nagy, Lenkų — Stanislaw 
Mikolajczyk, Lietuvių — Dr. Ka
zys Grinius, Estų — Johannes 
Sikar.

TVS pirmininkas yra Stanis
law . JMikolajfczyk, generalinis 
sekretorius — Dr. G. Dimitrov

Šis buvo antras metinis TVS 
kongresas; jame dalyvavo aps
čiai delegatų ir svečių iš visų 
atstovaujamų tautybių Lietu
vių delegaciją sudarė: nuolati
niai Dr. K. Griniaus pavaduoto
jai TVS Centro Komitete — A. 
Devenienė ir Dr. J. Pajaujis, be 
to Dr. M. M. Devenis ir K. Škir
pa; kaip svečiai dalyvavo prof. 
Dr. K. Pakštas ir prof. V. Stan- 
ka. Kongresą atlankė taip pat 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
Washingtone P. Žadeikis.

Sveikinimų metu prof. K. 
Pakštas pasakė karštą ir įspū
dingą kalbą, kuri atkreipė visų 
dėmesį.

Pirmos dienos darbo posėdy 
kalbėjo veik visų delegacijų 
atstovai. Lietuvių delegacijos 
vardu kalbėjo A. Devenienė 
anglų ir lietuvių kalba; delega
tų kalbos buvo rekorduojamos 
ir vėliau transliuojamos per Mu
tual Broadcasting System. Ant
rąją kongreso dieną į TVS

Motina", —4 baigė J.E. v^sk. Bū
čys. Po pamokslo Dievo Moti
nos koplyčioje buvo sugiedotos 
įspūdingos lietuviškos geguži
nės pamaldos. Pažymėtina, kad 
apie lietuvių maldininkų lan
kymąsi ir procesiją per Vatika
no radio buvo paskelbta viso
mis kalbomis'prieš 3 dienas. 
Audiencijoje pas popiežių lietu
viai buvo gegužės 17 d.

O smilkti, o dūlėti, tai ar ne vistiek kur: tramvajuj, gatvėj ar 
savo kambarėly toje Medūzos gatvelėj...

A, seniai jam bebuvę taip brutaliai vieniša, kaip šį vakarą. 
Žiauriai negera būti vienam, nors žmonių aplinkui pilna: su

Jis eidamas mato — anapus kapinių vienaakis saulėlydis. 
Nesiūbuoja nei medžiai, nei šakelės. Kai nėra vėjo, nėra me
džiams siūbuoti takto. Tada, va, atrodo, kad ir laikas, surijęs 
milijonus meilių ir gyvybių, aptingęs žiūri šaltu žvilgsniu į sau
lėlydį. Dienai blykštant iškyla įvairios rūšys šešėlių, kaip nuo
dingų būtybių iš marių dugno. Ir tada jam dar labiau neramu, 
negera nuodijamam šitų šešėlių.

Kas, kad jis visądien buvo tarp žmonių: juk jie kiekvienas 
savaip pamišęs. Nuo ryto ligi vakaro tarp bepročių. Kasdien. 
Galų gale jau ima net ir atrodyti, kad jau niekur nėra protin
gų: visi tik bepročiai. Sunkiau pamišę uždaryti beprotna- 
miuos, o lengviau — laisvi: skuba gatvėmis, grįžta vėl, kažką 
karščiuodamies kalba, įrodinėja, kažko juokias, kažin ką vaiz
duoja, kažin kuo dedasi. Visas pasaulis —- ištisa bepročių 
ligoninė. Net ir iš darbo grįždamas namo, jis, vos sutikęs kokį 
nematytą žmogų, ieško jo veide beprotybės žymių. Kaip toli 
anas yra pakeliui ligi visiško bepročio? Kokio tipo pamišėlis 
šis būtų? šis būeų? Lygina pagal panašumą su kitais, kaip 
ir laikytųsi. Juk argi negali atsitikti, kad ir šitą ryt ar poryt at
veš palikti už geležinių grotų Kiekvienas plūkiasi, kažkur pla
kasi. Kiekvienas ko nors apsėstas: tiek anie beprotnamyj, tiek 
ir šie neuždarytieji. Blogiausia, kad be prasmės plakasi, veltui 
plūkiasi. Tai skubėjimas tuštumoj. Dykumoj akmenų tąsymas 
iš vienos vietos į kitą ir paskui vėl atgal. Plakasi kasdien, nuo
lat, kaip kokie raktu užvesti. Klumpa beprasmiškai betąsydami 
akmenis, nepamato, kaip ir saulė pradeda leistLs

Neatsimena nuo kada, bet jau nuo seniai jis nuolat bijo 
mirties. Ne, gyvenimo jis nebrangina. Gyvenimas jam pasida
ręs jau nebemielas. Bet mirti tikrai baisu. Tik nuo to, kai pra
dėjo dirbti bepročių ligoninėj, nekartą yra jau pagalvojęs, kad 
pamišimas visdėlto yra daug blogiau negu mirtis. Mirtis tada 
jau būtų tik išsigelbėjimas iš pamišimo. Šita kasdieninė mirties 
grėsmė daro jį neramų ir nelaimingą. Jam ir dabar dingojas, 
kad ir šis saulėlydis, ir to gaiso fone kapinės tik rodyte rodo, 
koks baisiai laikinas ir menkas yra žmogus. Netikrumas, laiki
numas jį ėda, kasgi daugiau. Ir nežino, kodėl tai persekioja, 
ir nežino, už ką tai, lyg kokia sunki bausmė, lyg kokia nežinomo 
vardo liga.

Ach, kaip jis pažįsta šitą nerimastį, šitą nykumą dėl tuščią 
ir beprasmiškų dienų Juk iš tikrųjų kasgi laukia gale dienos.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

K A U K U 0 LĖ
Jis pavydi, kenčia ir erzinasi, kai mato, kad kiti eina po du 

ir juokiasi. Kiti gi eina dar net ir rankom susiėmę, pirštais susi- 
rakinę. Kuo jie geresni, kad jie gyvena taip daug geriau, kad 
turi su kuo eiti dviese ir juoktis. O jam tenka būti kasdien vie
nų vienam savo kiaute. Būti kasdien vienam savo tyloje išti
sas dienas, savaites ir mėnesius ‘ yra nežmoniška. Bet nieko 
nepadarysi. Toks buvimas atrodo visai tuščias ir beprasmis, o 
prastas aplinkinis pasaulis — nusibodęs ir įgrisęs. Jam belikęs 
tik amžinas galvojimas, kuris slegia. Bet jei ir šito galėjimo 
galvoti netektų, jis paliktų tuščias, kaip tie lange manekenai, 
arba pamišėlis klaikus, kaip tie...

Dabar jis grįžta iš bepročių ligoninės, kurioje tarnauja ilgas 
dienas. Ilgas dienas tarp sudarkytu vidumi žmonių, tarp nelai
mingų ir baisių, kurie ištisą laiką blaškosi, trenkiasi, duodasi be 
jokios ramybės, be užuovėjos. Jis eina pėsčias. Nėra ko lėkti 
tramvajų: nėra dėl ko skubėti, nėra kur skubėti. Tegu skuba 
lekia gaisrininkai. Vakaras ir taip bus ilgas: nebus kas daryti, 
nebus kur dėtis. Jam viskas vistiek. Vistiek, kur būti. Jei nėra 
Agės, jeigu ji tolima, kaip žvaigždė, tai nėra ir gyven,imo.

žvilgsniai aplinkui. Rankos, kuriose pinigas, peilis, revolveris. 
Rankos, kurios paduodamos sotina nepasotinamus dantis tarp 
žandų. Kruvinos lūpos, kruvini dantys, plėšrūs kažkur atkakliai 
skubančių Išsunks ir juos, sučiulps visus laikas ir žemė, kaip dvi 
milžiniškos lėtos hydros. Jie, kurie taip juda, zuja, ieško šitam 
mieste, lyg didžiuliam narve, bus visiškai nugalėti ir visai viską

būstinę atvyko Voice of Ameri
ca Washington© studijos vedė
jas ir visų dalyvavusių tautų 
delegatai gavo įkalbėti į plokš
teles savo pareiškimus, kurie 
vėliau bus transliuojami Voice 
of America programose į ana
pus geležinės uždangos. Lie
tuvių delegacijos vardu per Voi
ce of America kalbėjo Dr J. Pa
jaujis. Komisijų svarbiausios 
buvo dvi: ,l. agrariniais ir trem
tinių klausimais; 2. tarptautinės 
politikos klausimais. Rezoliuci
jų projektai komisijose buvo iš
samiai svarstomi ir taisomi.

Tremtinių reikalais komisijo
je lietuvių delegatė A. Devenie
nė pasiūlė žymių pataisų, ku
rios, apsvarčius pakomisijoje, 
buvo priimtos.

Ateities Rytų Europos susi
tvarkymui svarbus yra kongre
so nutarimas įsteigti pastovią 
komisiją, kuri studijuotų ir pa
ruoštų planą būsimai Rytų Eu
ropos Federacijai, įeinančiai 
nariu į Jungtinę Europą.

Reikia pabrėžti, jog TVS kon
gresas jau ir dabar turėjo labai 
palankų spaudos ir radijo ko- 
operavimą ir buvo išgarsintas 
visuose didžiuosiuose laikraš
čiuose.

TVS atstovauja grupes, ku
rios per laisvus demokratinius 
balsavimus buvo surinkę ir vėl 
surinktų daugumą balsų ar 
bent labai žymią dalį, kaip tai 
parodė net pusiau komunisti
niame režime vykusieji rinki
mai Vengrijoje ir Lenkijoje. Nė
ra abejojimo, kad per kiekvie
nus būsimus laisvus rinkimus 
tuose kraštuose valstiečių parti
jos lyderiai bus labai rimtas 
faktorius, tad ir su dabartine jų 
veikla skaitosi Jungt. Valsty
bių politiniai sluoksniai. Tą 
veikla yra aiškiausiai nukreip
ta prieš bendrą visų priešą — 
komunizmą ir dėlto mums lie-

dies dainų bei šokio ansamb
lio" vadovus, apdovanotus sta- 

tuviams pravartu ir būtina joje lininėmis premijomis, dėl an- 
aktyviai dalyvauti. samblio meninio, vadovo Jono

Kauno kapinės — parkas

Kauno kapinės, kuriose bu
vo nepriklausomybės kovose 
žuvusių karių kapai, daugelio 
žymių veikėjų kapai, o taip pat 
kapai 1941 m. sukilimo prieš 
bolševikus žuvusių partizanų, 
okupantams buvo krislas-aky 
se, nes ten dažnai užsukdavo 
lietuvis atsigauti dvasiškai, pa

Valymai Latvijoje
Po valymų Estijoje, į Stock-j 

holmą ateina žinios apie pra-1 
dėtus valymus Latvijoje. Kai- 
kurios žinios skelbia, kad pir
mąja auka kritęs Latvijos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
prof. Kirchenšteinas, apie ku 
rio susvyravusią padėtį buvo 
jau prieš metus žinių. Jis į šią 
"prezidento" vietą buvo įsodin 
tas kartu su mūsų Paleckiu h 
estu, dabar jau suimtu, Eduard 
Paell, 1940 m., bet buvo už juos 
abu įtakingesnis ir labai nuo
lankus. Susvyravus padėčiai 
1949 m., jis nuvykęs į Maskvą 
savo ištikimybę įrodęs ir atga
vęs padėtį, nors raštus vietoj 
jo jau buvęs pradėjęs pasiraši 
nėti kitas asmuo. Bolševikams 
jis beabejo nepatiko dėl sava
rankiškų palinkimų, noro pa
čiam veikti savo galva, nors ir 
ne prieš Kremlių. Iš profesijos 
jis biologas ir jau 70 m. amž.

Ateina taip pat žinios apie 
naujus tolimesnius valymus Es
tijoje.

Prezidentas Ulmanis

Apie buv. Latvijos preziden
tą Ulmanį jau senai nebuvo jo
kių žinių. Buvo net skelbiama, 
kad jis esąs miręs. Dabar į Šve
diją atbėgęs iš Rusijos vokie
čiu inžinierius Detlef Klausen Cr . X
pasakoja, kad ir Ulmanis ir buv. 
užsienių reikalų ministeris Wil
helm Munters esą darbo sto
vykloje netoli Irkucko. Abu jie 
dirbą lygiai kaip ir visi kaliniai. 

,Apie padėtį pasaulyje ir apie 
Latviją neturį jokių žinių.

Sovietiškas menas

Meno reikalų valdybos vir
šininko pavaduotojas Vyt. Pe- 
čiūra, rašydamas apie "liau- 

sisemti stiprybės ir pasiguosti. 
Dėl to kapai jau panaikinti, o 
jų vietoje įrengtas parkas — 
"poilsio vieta". Paminklai paša
linti, kapai sulyginti, žemesnės 
vietos užpiltos žeme. Daug kur 
pristatyta bolševikinių herojų 
paminkslų — biustų. Įrengta 
taip pat šokių aikštelė, kurioje 
komsomolcai rengia šokius.

Švedo rašo: "Garsiuoju kompo
zitoriumi jis tapo tik prie Tary
bų valdžios"...

Apibūdindamas jo kantatą, 
parašytą Tarybų Lietuvos de
šimtosioms metinėms, rašo: "Jo
je pasakojama apie Lietuvos 
respublikos pasiekimus per 10 
metų, apie brolišką rusų tau
tos pagalbą, taip pat apie Lie
tuvos liaudies gilią meilę bei 
dėkingumą savo geriausiajam 
bičiuliui ir mokytojui J. V. Sta
linui". Teisybė, čia aiškiai su
formuluotos visos trys rusų bol
ševikų propagandos tezės (ir 
pagalba rusų — nebe "broliškų
jų respublikų"), tačiau šitaip 
tyčiotis iš muziko gali tik bolše
vikinės propagandos poteriū- 
nas. Kažin ar Švedas tik to be
vertas?

Lenkų žinios apie Lietuvą

New York (LAIC) — Lenkų 
Inter-Catholic Press Agency ži
niomis iš Varšuvos, Lenkijoje, 
viešpatauja oficialė tyla apie 
įvykius "išlaisvintoje" Lietuvo
je. Tiktai š.m. vasario mėn. vi
dury — mūsų Vasario 16 pro
ga — tylą nutraukė pranešimai 
apie "Lietuvos tarybinės socia
listinės respublikos išvadavi
mo penkmečio sukaktį": 1945 
m. sausio 28 d. buvo užimta 
Klaipėda. Valdiškas praneši
mas "taip surašytas, kad pri
slėgus skaitytoją tariamomis re
formomis ir tų kraštų pažanga 
sovietinėje valdžioje". Girdi, 
pramonė išaugo "fantastiškai". 
Šiuo metu mokyklas lanko, 
kaip praneša komunikatas, ke
turis sykius daugiau vaikų nei 
prieš karą". Kolchozai Lietuvo
je "bujoja, ir žmonės "susilau
kė ligi tol negirdėtos laisvės ir 
gerbūvio". Lenkų agentūra ko
mentuoja: "Žodžiu, tiek lenkai 
kaip ir lietuviai turį džiaugtis, 
kad didysis Stalinas jų tėvy
nės gabalą išvadavo. Tikrovė
je, sovietinėje Lietuvoje vieš
patauja baisus skurdas, kokio 
seniausi žmonės neatsimena. 
Nuolat nors pavieniui iš Lietu
vos atbėgą žmonės pasakoja, 
kad gyvenimas visais atžvil
giais taip pablogėjo, kad visi 
atsidūrė skurde. Daugelį tūks
tančių žmonių išvežė į Sibirą 
arba į Rusijos gilumą. Šeimos 
suskaldytos. Policinis teroras 
baisus. Visos statistinės skaitli
nės yra netikros ir sudarytos 
tiktai užsieniams mulkinti".



PR. KOZULIS

VARGINGA KELIONĖ Į PARNASĄ

Aš jojau naktį, jojau dieną — 
Parnaso niekaip negaliu pasiekt; 
žirgeliui trūksta gero šieno, 
o man — drąsos ir išminties.

Poetai nardo tarp žvaigždynų, 
žvaigždes myluodami švelniai.

taškaus nulūžusiais sparnais.

sakiau: kad lėksiu, kaip perkūną?
griausminga zovada kalnais;
bet žirgą slegia mano kūnas
ir tas — vos velkas žingine.

Taip jojif naktį, joju dieną — 
viršūnių niekaip negaliu pasiekt;
Pegasui trūksta žalio šieno,

Kanados Lietuvių rašytojams
Į SVEIKINIMUSATSAKYMAS

Brangūs Tautiečiai,

Jūsų laiškas pasiekė mane 
Berlyne, kur nukeliauti turėjau 
vienai seselei mirus ir likusiai 
senesniajai ir negalios vargina
mai būt paguoda. Bet 22 š.m. 
vėl grįžtu Detmoldan, kur man 
yra gyvenimo galimumų. Už 
Jūsų laišką sakau širdingą ačiū. 
Tokie prisiminmai ir sveikini
mai yra man, kūrėjiškai jau 
silpnėjančiam senuoliui tikra 
gaivestis. Tegul pasipildo Jūsų 
linkėjimai! Rašau dar vis ką 
nors. Kelis rašinius gal skelbs 
Torontos Aidai ir Chicagos 
Draugas. Didesnius, kad ir ne
didžius, raštus esu dabar ir 
vokiečių kalba sukūręs. Mat ro
dosi, kad tūli mano išmanymai 
pralenkia tai, kas kitų mąstyto
jų iki šiol pareikšta. Bet ar at

tau, vis -— dėlto tikiu, kad tos 
mano pareikštos mintys vokie-

miško gyvenimo greičiau išliks. 
Jaučiuos kūniškai kartais gana 
silpnėjąs, bet kartais ir vėl lyg 
atsigaunąs. Gal tai ir dar teks 
patirti, kad tauta įgyja laisvę. 
Bet vis rodosi man, kad tam 
pasidaro tikrumas, jeigu tautie
čiai stengiasi būt pavyzdingi, 
būtent žmoniški žmonės. Tada 
tauta patiria pralaimėjimą iš 
Šventos Valios ir Galios, kuri 
visus vyksmus visoj Visatoj 
nustato.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
/

Valančiaus gimtajame sodžiuje
Žalia vilnim liūliuoja vasaro

jai. Pievose skamba, žvanga 
dalgiai. Tęsiasi viena po kitos 
ilgos, storos pradalgės. Jau pats 
darbymetis. Dabar ir Lietuvoje 
dienos saulėtos ir karštos. Mes 
suprakaitavę, kaip ir šienpiū- 
viai, ieškome sodžiaus laukų 
kryžkelėse vyskupo Valančiaus 
gimtosios tėviškės. Pirmai pro
gai pasitaikius, klausiam seny
vą šienpiūvį:

—■ Sakykite, kur čia važiuo
ti į vyskupo Valančiaus tėviš
kę?

— Vyskupas, vaikeliai, jau 
senai mirė. Tai buvo šventas 
žmogus. Kas dabar gyvena jo 
namuose nežinau. Aš čia tik 
nuo švento Jurgio...

Greit susiradome Valančiaus 
tėviškę. Namų kieme šeiminin
kas kalė dalgį. Ir jis jau ruošėsi 
išeiti į žaliąsias pievas. Mes iš 
pirmo žvilgsnio supratome, kad 
čia mažai berasime vyskupo
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Kanados Lietuvių Rašytojų 
Draugijai, Toronte

Mielas Pirmininke,

Labai dėkoju už sveikinimus 
ir padrąsinamą žodį kovoj už 
Lietuvos teises ir laisvę. Kova 
sunki. Mums karas dar nesibai
gė. Jis tęsis ligi galutino laimėji
mo. Laimėti jis reikalingas vi
sų lietuvių, kaip vieno, įsijun
gimo į kovos frontą. Pasiryži
mas aukotis iki gyvybės prara
dimo, ligi paskutinio kraujo la
šo ligi visų savo asmens pato
gumų atsižadėjimo tėvynės 
laisvės reikalui — būtinos lai; 
mėjimo sąlygos. Turim pakan
kamai darbo dar savo tarpe. 
Rašytojai yra didelė jėga. Aš 
tikiu, kad Jūs, Broliai, savo 
plunksnas dešimteriopa energi
ja ir jėga taip pat įjungsite į tą 
kietą, bet šventą kovą už savo 
tėvų žemelės garbę ir laisvę. 
Dieve padėk.

Jūsų
M. Krupavičius,

VLIKo ir VT Pirmininkas.

mums paaiškino ir namų šeimi
ninkas.

— .Taip, aš gyvenu, vysku
po sodyboje. Šį ūkį mano tėvas 
pirko prieš 50-60 metų. Tada 
trobesiai jau buvo seni, supu
vę. Rąstai betiko vien tik ku
rui. Naujiesiems pastatams te
tiko tik pamatų akmenys.

-— Tai jau nieko nėra užsili
kusio iš vyskupo laikų?

, — Nieko... Tik vienui viena 
Kristaus Kančia. Anksčiau kie
me stovėjo senas medinis kry
žius. Jis buvo pastatytas per 
Valančiaus primicijas. Per dau
gelį metų kryžius supuvo ir pa
sviro. Kartą siautė didelė aud
ra su viesulais ir perkūnija. 
Viesulas išvertė ir senąjį kryžių. 
Mes nuėmėme Kristaus Kan
čią ir padėjome kambaryje, 
kaip šventą relikviją.

Ūkininkas parodė mums šį 
vienintelį vyskupo laikų atmi
nimą. Ilgus metus lietaus plau
ta, saulės kaitinta Kristaus Kan
čia buvo pajuodijusi. Erškėčių 
vainikas aptrupėjęs. Pirštai nuo 
saulės suskeldėję. Vinių rūdys 
buvo palikusios dideles kaip 
atvirų žaizdų dėmes. Jis mums 
pasakojo, kad ir prie Kretin
gos vieškelio esanti koplytėlė 
statyta Valančiaus lėšomis. 
Šventieji ir čia buvo pasenę 
ir apkerpėję. Pamaldūs žmonės 
juos atnaujino naujomis spal
vomis nudažė.

Kartą, esą, vyskupas pilsi-

sapnavęs jo žmonai ir tai buvu 
si, klaiki naktis, o saulėta die
na, pats vidudienis. Jo žmona 
tada pievose varčiusi pradal
ges. Pavargusi, atsisėdusi va
landėlei ir užsnūdusi. Vos tik 
sumerkus akis, žiūri, ateina 
vyskupes. Apsivilkęs kunigiš
kais rūbais, su vyskupiška laz
da rankose. Saulės spinduliai 
atsimušdami, žėrėjo ant baltos 
paauksuotos ganytojo tiaros.
Valandėlę jis žiūrėjęs į pagel
tusius rugių laukus. Rankomis 
palietęs brandžias nusvirusias 
varpas. Paskui pakėlęs akis į 
dangų, ištiesęs rankas ir pa
laiminęs vigus plačiuosius lau
kus. Lėtu žingsniu, pasirams
čiuodamas vyskupiška lazda, 
nuėjęs prie namų. Pravėręs du
ris, bet neperžengęs slenksčio, 
sugrįžęs atgal, kur stovėjo kie
me kryžius. Čia valandėlę jis 
meldęsis. Vėl grįžęs į lanką ir 
pradėjęs vyskupiška lazda var
tyti šieno pradalges. Ji išsigan
dusi ir atsibudusi. Aplinkui lau 
kuose buvę tuščia ir tylu. Tik iš 
pietų pusės kilo tamsūs, juodi 
audros debesys. Nors tai bu
vęs tik sapnas, bet tie metai 
buvę jiems labai geri. Jie pri- 
kūlę daug rugių ir vasarojų. Jų 
užtekę sėjai, duonai, paukš
čiams, gyvuliams ir buvę kas 
ir turguje parduoti.

Gyvų žmonių, kurie prisimin
tų vyskupą Valančių, sodžiuje 
nebuvo. Nors mes vyskupo nie-

kuomet nematėme ir 
vome, bet pajutome, kad jo pė
dos čia giliai įmintos. Čia po 
atviru, mėlynu dangumi, tarp 
banguojančių laukų, lengva bu
vo prisiminti vyskupo didinga, 
audringa praeitis. Iš girdėtų 
pasakojimų, iš knygų pynėsi 
vaizdai. Štai vyskupas dunda 
ketvertą karietoje. Jį lydi Žemai
čių raiteliai. Visi keliai, kur pra
važiuoja vyskupas, išpuošti ža
lumynais ir vainikais. Jam len
kia galvas, kelius seniai ir vai
kai. Skamba bažnyčių varpai. 
Ir koks vyskupas galingas ir 
didelis, kai sėda į raudonu pur
puru papuoštą sostą. Tačiau, 
jis paprastas, kai spaudžia vai
kų galveles ir priiminėja į savo 
namus vyžotus baudžiaunin
kus. Čia jis savo salone geria 
arbatą su gubernatorium, o jo 
virtuvėje ramus knygnešys lau
kia raštų ir pinigų. Legendari- 
niai jis šventas ir nepamiršta
mas kultūros istorijoje.

Tylūs ir susimąstę pakėlėme 
galvą. Ten aukštai buvo gied
ras i mėlynas dangus. Saulė, 
rodos, liepsnote liepsnojo vidų 
dienio tyloje. Toks dangus re
tai būna ir Vidurvasaryje. Gal 
tai buvo, kad vyskupas iš aukš
to dangaus galėtų pamatyti sa
vo tėviškės derlingus laukus ...

Iš spausdinamos knygos 
"Žmogus, kuris amžinai 
keliavo", 2 sąsiuvinio.

A. Vilainis — Šdlauskas.

Aukštieji hierarchai prieš divorsus
Prancūzijos kardinolų ir ar

kivyskupų konferencija išleido 
aplinkraštį, kuriame nagrinėja
ma moterystės išsiskyrimų ne
laimė. Nusiskundžiama, kad 
pagal 148 metų statistiką Pran
cūzijoje išsiskyrimai sudarė 12,6 
procentų visų šeimų. Norint tei
singai vertinti išsiskyrimų žalą, 
—• sakoma aplinkraštyje, — rei
kia pakilti aukščiau už asme
ninius žmonių interesus ir žiūrė
ti viešosios gerovės žvilgsniu. 
Tada kiekvienas civilizuotas 
žmogus supras ir pripažins, kad 
divorsai yra blogis, kuris ken
kia šeimai, vaikams ir .visuo
menei. Toliau pabrėžiama, kad 
vyriausybė, įstatymų leidėjai, 
teisininkai ir valdininkai yra dėl 
šio blogio dažnai atsakingi.

O kunigai — sakoma aplink
raštyje — turi pareigą žmonėms

nesapna-

tvirtai ir protingai priminti, kad 
tie, kurie ieško išsiskyrimo da
ro nuodėmę, o jeigu išsiskyrę 
sudaro kitas jungtuves, esant 
gyvam savo santuokos antra
jam nariui,- Bažnyčios akyse 
laikomi viešaisiais nusidėjėliais 
ir dėl to išskirtinais nuo sakra
mentų bei neturinčių teisės bū
ti palaidotais katalikų kapuose.

Prieš divorsus ir JTO
Jungtinių Tautų Socialinės ko

misijos pirmininkas Dr. Correa 
sekančiai komisijos posėdžių 
sesijai prižadėjo patiekti svars
tyti projektą tarptautinio pak
to, kliudančio lengvus moterys
tės išsiskyrimus, jei išsiskyrimo 
bylą vedantieji nėra tų valsty
bių piliečiai. Kai kuriose vals
tybėse jie lengvai gaunami.

Pavasaris... Čiedai, ir obelys pražydo, 
O į širdis plaukia nežinios daina — 
Gal jau paskutinis vyturys pragydo, 
Gal jau paskutinė žydinti diena?...
Rytoj gal siaus audros, gal malda dagilio 
Neskambės tau. Dieve, galybių didžių. 
Gal rytoj pasaulis bus mane apvylęs, 
Nes čia tavo balso, Dieve, negirdžiu. •

Šiandien sodai žydi, pasavaris eina, 
Šiandien plaka širdys kupinos vilties.
Šiandien mes kaip vienas trauksim linksmą dainą, 
Rytoj galvas lenksim prie juodos mirties...

Kristaus karsto drobulė
gėsi tarptautinio Torino drobu
lei tyrinėti kongreso posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo žymūs įvai
rių kraštų mokslininkai. Kong
reso dalyviai persikėlė į Tori- 
ną, kur šis kongresas ir baigsis. 
Torino drobulė, itališkai "San
ta Sindone", tai 4 metrų ilgio h 
vieno metro pločio senoviškos 
drobės gabalas, kuriame žymu 
melsvi ir rausvi nelabai aiškūs 
žmogaus kūno bruožai, žmo
gaus, kuris buvo ant jos pagul
dytas ir nuo galvos ligi kojų vėl 
ta pačia drobule pridengtas. 
Pagal seną tradiciją (bent nuo 
10 šimtmečio), ši drobulė ger
biama kaip Kristaus įkapių 
drobė, į kurią Jis buvo įvynio
tas laidojant. . Savojos kuni
gaikščiai šiai drobulei laikyti 
pastatė gražią koplyčią. Nuo 
1898 metų pasaulio susidomė
jimas drobule įeina į naują fa
zę. Būtent tais metais garsi dro
bulė buvo pumą kartą fotogra
fuota. Didelis buvo visų nuste- i 
bimas kai fotografijos negaty- 

. ve veido vietoje pasirodė ma
jestotiški veido bruožai panašūs 
į tradicinius krikščionių žino
mus Kristaus bruožus. Toliau 
drobulė buvo fotografuota 1931 
ir 1933 metais. Atlikus stam
bius padidinimus paaiškėjo, 
kad spalvotos drobulės vietos 
jokiu būdu nėra užteptos da
žais vietos. 1939 metais Italijos 
mokslininkų kongresas vado
vaujant Tėvui Gemelli, Milano 
Švč. Širdies Katalikų universi
teto rektoriui, pripažino, kad 
krikščioniškoji tradicija tvirti
nanti, jog ši drobulė yra Kris
taus įkopė, neprieštarauja 
moksliniams tyrinėjimams. Ka
ro metu drobulė buvo paslėp-

ta kalnuose viename vienuoly
ne ir jos tyrinėjimai nutrūko. 
Romos kongresas tęsia Italijos 
kongreso darbus ir pripažįsta, 
kad tradicija miksimiems davi
niams neprieštarauja. Taip ke
leto įdomesnių paskaitų buvo ir 
čekų profesoriaus Hynek pas
kaita, kurioje jis išaiškino mels
vų dėmelių atsiradimą drobu
lėje. Būtent profesorius Hynek 
yra daręs bandymus palaidoti 
lavoną panašiai ištepant ir pa
dedant oloje, susukant į drobes, 
kaip buvo senovės žydų pap
rotys laidoti ir rezultatai gauna
si panašūs, kaip Torino drobu
lėje. Tą patį patvirtino vienas 
Italijos profesorius. Reik pažy
mėti, kad Bažnyčios autorite
tas šiuo reikalu palieka laisvę 
kiekvienam manyti kas jam at
rodo gera.

vakare? Ta pati kambarėlio vienišumą ir daiktai, nusibodę 
jau iki-gyvo kaulo. O kasgi gale gyvenimo laukia, gale kas
dien trumpėjančio gyvenimo? Dėl to jis kažkaip vis įtemptas, 
blogai nusiteikęs. Kažkoks kaukas užsidėjęs ant sprando, kurio 
niekaip nenusipurtysi. Šiandie tarp bepročių praleista diena 
yra niekam verta, diena be jokios prasmės. O ir rytoj diena, 
pagalvoja jis,- bus nekitokia, bus nieku negeresnė, Yra etišku, 
kad gali eiti žingsniu, ar lėkti automobiliu, ar skristi lėktuvu 
— galas bus tas pats. Tėti kam ir kur skubėti vis uždusus, kam

. lėkti nežinia kur, lyg akis išdegus.

Jis užsuka į kapines. Po žeme čia daug daug tyliai karstuose 
guli. Daug niekur jau neskubančių, niekuo jau nesirūpinančių. 
Vistiek — labai išmintingi buvę ar trenkti, dičturčiai ar iš atkiš
tos į praeivius rankos mitę — vstiek visi čia lygūs, visi čia 
broliai. Štai, kur visko amen. Ar buvo šilkinės kojinaitės, ar 
kaimo merginos klumpės —amen, tas pats.
* ■ '

Žiūrinėja į protarpius tarp kapų. O gal kaip tik šitoj vietoj 
ir bus jo kapas. Ką gali žinoti. Jam savotiškai keista, kad šitoj, 
štai, vietoj gali būti jo kapas,kad čia yra riba, baigmė, kur susto
ja plūkimasis. Žmogus čia galutinai išsilaisvina iš bpsėdimo, 
iš akmenų tąsymo. Čia atgulė karta po kartos, generacija po 
generacijos.

Kapinių patvory jis išvysta kaukuolę, iš pradžių pamanęs, 
kad tai toks baltas akmuo. Ne, ne baltas akmuo — kaukuolė. 
Pati viena. Tuščiom akim. Gyveno tas irgi kažkada. Argi?. . .

Ji tokia čia viena, šita kaukuolė, šitas buvęs svetimas žmo
gus. Nei šis, nei tas po praėjusio gyvenimo.

Keista! Juk čia visai tuščias ir jau niekam nereikalingas 
šitos kaukuolės buvimas.

Jis pasilenkia ir pakelia iš patvorio kaukuolę, šitą kažkada 
buvusį žmogų. Nosine nuvalo prilipusias žemes. Kaukuolė vos 
pastebimai nusišypso: ir ironija, ir kažkokia panieka, ir dargi 
kažkokia sadizmo, kažkokio žiaurumo į tą tylią šypseną prisi-

kam nebuvai padaręs, gal nė gėlytės svetimos nebuvai nu
skynęs? '

— Numirei, nusižudė! ar gal tave kas nužudė?
— ... — kaukuolė tyli. Niekad neatsakys.
— Buvai, kaip aš, vienas? O gal paliko suklykę juodos akys 

su juodom kasom? Ar kas atsimindavo tave pilnaties naktį, 
ar kas apsiverkdavo už lango topoly vėjeliui šlamščiant?

— Taip, tu tyli. Viskas jau praėję, viskas tau dabar jau vien 
tiktai niekai. Kokia visko buvo prasmė? Gyvenimas ištiktųjų 
man klaikus: klaikus gyvenimas, kaukuolę, nes aš nematau 
jo prasmės, nes jis juk pagaliau vieni niekai.

Kaip tu atsiradai čia patvory? Į žvaigždes žiūrinėj! tuščiom 
akim? Ir kaip išlindai pro storą kapų žemės sluogsnį? Žinia, 
kasdami kokiam nors kitam duobę, tave išmetė viršun. Tu 
nusiritai į patvorį ir užsislėpei. Bijojai, kad tavęs nepastebėtų 
ir vėl į žemę neužkastų. Aš gerai žinau pagal save, kad tu nie
kad nenorėjai būti užkastas. O jie greičiausiai gal net ir dėme
sio į tave nekreipė, lyg būtum akmuo ar žemės grumstas. Visai 
esi jau užmirštas, kad kada buvai žmogus. Po daugelio dešim
čių metų tik aš pirmas tave prakalbinau. Bepročių ligoninės 
tarnautojas prakalbino tave, nežinomas žmogau. Pasakyk man 
už tai ką nors: juk tu kasdien, kaip ir aš, tiek daug visko 
primąstydavcti. Kur dingę tavo žodžiai: juk tu kasdien kalbėjai? 
Kas dabar iš visų tavo darbų, nors tu kasdien dirbdavai? Ko
kia gi visko buvo prasmė?

Kas tu buvai: vyras ar gražuolė?

— .Numirei senas ar jaunas? O gčtl tik vaikas būdome/, 
ilgą ligą iškentėjęs, numirei kančioj didelėj, nors blogo nle-

— Tyli, šypsai. O šypsena šita, atleisk man, isai kaip pami
šėlio. Gal išėjai iš proto dėl priešmirtinės kančios? O gal dėl 
to, ką mirties minutę išvydai ir supratai? Į ką atgręžta dabar 
ši tavo ironija? Kam ši panieka, jeigu nieks nė tavo bepras
miško čia patvory buvimo nepastebėjo?....

Jis buvo jau benumetąs kaukuolę vėl į patvorį, bet susilaikė. 
Kaip šitaip meste numesi buvusį žmogų, lyg kokią šiukšlę.

Jis pasilenkia ir gražiai padeda kaukuolę į buvusią jos 
vietelę.

nė vieno tavo pažįstamo nėra tarp gyvųjų. Sugrįžk dar kartą. 
Pabūk truputuką vėl gyvenime', nors dėl juoko... Kas mums.

Tik kaip čia dabar — rankose? Visi matys. Nusiima skry
bėlę ir į ją įdeda kaukuolę.. •. Juk tu gal nešiojai kadaise skry
bėlę? Pabūk vėl su skrybėle po daugelio dešimtmečių. Juk 
iš tavo išteklių neliko jau nė skarmalėlio, nė siūlo. Tu toks 
plikas, kad plikesnis jau nė gimdamas nebuvai.

Ir po šių minčių jį suima toks pasiutęs nykumas, tokia klaiki 
beprasmybė, lyg nebūtų jau nei kur eiti, nei ko eiti. į visas 
puses — begalinė tuštuma. Į kurią tik pusę beeitum, visur tik 
tą pačią tuštumą rastum. Iš tuštumos niekur nepabėgsi, niekur 
neišsinersi. O kad paržirkluosi į nuomojamą kambarėlį, rasi į 
tą pačią ilgo vakaro vienatvę ir iki gyvo kaulo atsibodusius' 
daiktus. Tiesiog nėra kur eiti. Visai nėra kur skubėti.

Bet jis eina. Reikia iš kapinių išeiti, nes jau temsta. Eina, nes 
reikia eiti. Nesgi js lyg užsuktas, lyg raktu užvestas eiti, judėti 
kol gyvas. Užsuktas vienkartiniam pro viską praėjimui, vadi
namam gyvenimui, tarytum vienam dideliam nuotykiui.

— Žiūrėk, prisimink, kokie žmonės. Kiek jų daug. Anuo
met ir tu toks buai. Į tavąjį, kaukuolę, likimą skuba plaukia jie 
gatvėmis, tarytum srauniomis upėmis.

Jis ir kaukuolė žiūri nuo parko kalvos į miestą. Miesto žibu
riai šalti, kaip po ledu.

Sėdi ant suolelio. Nejaukiai, šiurpiai šniokščia jovaras. Plau
kuose junta vėją, o skurdu niekieno nelaukiamam, o vieniša 
niekien nepasigendamam...

Ach, Agė! Ją atsiminti — vis kaip skaudžią, neužgyjančią 
žaizdą užgauti. Arba gyventi su ja ir dėl jos, arba gyventi vi
siškai nėra dėl ko...

Jis įsiklauso. Akim tyrinėja nakties tamsą, kuri iš mirties 
pasaulio. Tamsa jam nejuaki nuo mažens. Dar vaikas būdamas 
bijodavo naktį išeiti vienas į kiemą. Jam vis atrodo, kad tam
soje tykoja kažkas pražūtingo. Tamsa būna užkritus ant pasau-

gę žmonės būna kaip iškritę, kaip numirę ir iš visko išjungti. 
Mirties veidas turėtų būti visiškai panašus į tamsios nakties

< veidą. Gal dėl to kažkas labai kankinančio ir gūdaus yra nak
Bet ateina mintis: pasiimti ir ją kartu. Ką čia tūnosi? Eime | ties tamsoje.

abu į miestą. Pamatysi, kaip žmonės skuba, nors jau, žinoma, f (Bus daugiau)

"LAISVOJI LIETUVA"
Būdamas sostine tirščiausiai 

! lietuvių apgyventos Ontario sri
ties, Torontas natūraliai daro
si ir visokeriopu lietuviškuoju 
centru. Į jį plūsta masės naujų 
lietuvių ateivių, baigusių dar
bus miškuose, kasyklose ar prie 
užkampių statybų. Dėl to ir vi
suomeninė veiklą Toronte gy
viausiai reiškiasi. Organizaci
jos ir sambūriai dygsta, kaip 
grybai po lietaus, formuojasi ir 
persiformuoja sąjūdžiai.

Neskaitant maskviniais da
žais ryškiai dažyto "Liaudies 
Balso", gegužės 18 d. pasiro
džius "Laisvajai Lietuvai" To
rontas turi jau du lietuviškus 
laikraščius, o žada netrukus tu
rėti ir žurnalą, nes čia numato
ma neužilgo perkelti "Skautų 
Aidą".

"Laisvoji Lietuva" pasirodė 
kaip simpatiškos išvaizdos, ne
didelio formato (pusės "TŽ") 8 
puslapių laikraštis.

Tai yra tęsinys to paties var
do leidinio, ėjusio Vokietijoje, 
spausdinto rotatorium.

Reikia tikėtis, kad "LL" pra
dėjus dažniau rodytis, išryškės 
ir veidas pačios LAS organi
zacijos, kuri daug kam tebėra 
neaiškus fenomenas, neretai 
sukeliąs tuščių pasižodžiavimų. 
Sveikintinas "LL" atvirumas, 
bet ideologiniam išsiryškinimui 

I lauktina aiškiau formuluotų pa
sisakymų.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Ateitis, Nr. 3 (15), Gegužis 

1950 m., Ateitininkų žurnalas, 
1-24 psl. Turiny: A. Maceina, 
Daugiaveidė motinystė; Ateiti
ninkų kult;rinė veikla (iš "Savu 
Keliu"); Alb. Marius Katiliškis, 
Pasakojimas apie veidrodį; A. 
Sušinskas, Kai žmogžudys ma
to savo auką altorių garbėje; 
J. Šarūnas, Žingsniai Žaliakal
nio gatvėje; Lietuvė motina; Ire
na Tr., Vietoj laiško motinai; B. 
Empakerytė, Vakaras ant At-

studijuoti Notre Dome univer
sitete; Joan Christie, Amerikos 
katalikų studentų sąjūdžiai; 
Sportas, Mūsų gimtoji kalba; 
Įvykiai, darbai ir žmonės; Mes 
plačiame pasaulyje. Be to, ei
lėraščiai A. Karvelytės, L Žit
kevičiaus, Pr. Kosulio, R. Bra-
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Vokietijos vaidmuo auga
Vienu iš svarbiausiųjų "Trijų 

Didžiųjų" pasitarimo punktų be 
abejonės, tenka laikyti Vokieti
jos klausimą. Buvo sakoma, 
kad šis klausimas būsiąs ap
tartas pagrindinai. Ir neveltui 
Dean Acheson, keldamas bene 
pirmąjį tostą, Vakarų Vokietiją 
pavadino "Vakarų šeimos na- 

« M au .

Prancūzai šiuo kartu labai 
"išradingi"

Niekas tiek nebijojo atsiku
riančios ir apginkluotos Vokie
tijos, kaip prancūzai. Kur .tik 
būdavo tariamasi, kur buvo kal
bama, kad reikia įkvėpti nors 
Vakarų Vokietijai daugiau "gy
vybės eleksyro", prancūzai vis 
tam priešindavosi. Nūdien, kaip 
pasirodo, ir jie sukalbamesni. 
Matyt, priėjo išvados, jog nors 
ir kažin kaip baisus ateityje bū
tų vokiškasis militarizmas, ta
čiau bolševikinės ordos, kurios, 
galima sakyti, dabar stovi vi
siškai Prancūzijos pakluonėje, 
yra dar baisesnės... Čia rei
kalingas "buferis",, kuriuo tega
li būti tik Vakarų Vokietija.

"Didieji" labai susidomėjo 
premjero G. Bidault planu įkurti 
naują Atlanto Tarybą, kuri tu
rėtų pasidaryti vitališku orga
nu, galinčiu vesti sėkmingus ii 
greitus pasitarimus ir priimti 
nutarimus. Tos Tarybos dispo
zicijai turėtų būti ginkluotosios 
valstybių jėgos, o taip pat ji 
spręstų ir ekonominius reika
lus. Į šią Tarybą įeitų ir Vakaru 
Vokietija.

Gi užsienių reik. min. Robert 
Schumano pasiūlymas sudaryti 
bendrą Prancūzijos ir Vokietios 
sunkiosios industrijos "kombi
natą", taipgi rado "Didžiųjų" 
tarpe oficialų pritarimą ir susi
domėjimą.

Besidomėdami šiais ir kitais 
klausimais, "Trys Didieji", be to, 
dar labai domėjosi ir Vakarinės 
Vokietijos ginkluotųjų pajėgų 
atkūrimu, kitaip sakant, suda
rymu jau minėto "buferio" tarp 
Sovietų ir Prancūzijos.

Gi tas "buferis" — dėmesio 
vertas

Juk Vakarų Vokietija turi 45 
mil. gyventojų, kurie, anot Bri
tų komentatoriaus Alan Moore
head, yra taip išsilavinę karo 
reikaluose ir jaučia tokią bai 
mę, o kartu ir neapykantą rau
donajai Rusijai, kaip niekas ki
tas pasaulyje. Jie, esą, tik 
džiaugtųsi gavę progą "įkirsti 
bolševikams į kailį",...

Alan Moorehead teikia ir to
limesnius išvedžiojimus dėl rei
kalo ir naudos apginkluoti Va
karų Vokietiją. Jo teigimu, šiuo 
metu Vakarų Vokietijoje yra 
apię.'2 milijonus bedarbių. Be 
to, kiekvieną savaitę beveik re
guliariai atbėga po tūkstantį vo
kiečių iš Rytų Vokietijos, kas

Netgi Ruhro srityje šiuo metu 
esą sunku gauti darbo.

Gi masių antagonizmas ko- 

gyventojai įsiutę ant bolševikų 
už vykdomą terorą Rytų Vokie
tijoje. Gi kaš vyksta už geleži
nės uždangos, jiems puikiai ži
noma; nes r paliudija gyvi - Hu- 
dininkai, kurie šimtais ^kasdien 
atbėgą įvakams. • e o r -• -->•

-?-• Nepttelaptis,- kad jau 3š 
seniau - daugelis: žinomų.: yra 
mėtę akį- į tuos’ 45 milijonus' ver 

headt Jr,- žiriomd, reikia imtas 
vyrų : jėgos? Ją: rdšitė stenat 
Reik&feigė jurnsgerti.-karių?

laukfia būti pajtangicnūt tiąsiogt-. Čia iš taitažtutd^į'ii^ė 22. Be 
nirahfdarbut . : ta lodrob

______ _____ _ '^ovakųkohšcdtrths 'Clęvelande 
ntiešte lr ,taiiri» g^VeAa'tttėta- ■irWtSbtm^i  ̂W iršr siaitablas

kurte dfonrfe, 'faukfa -rleralinis konsulatas New Yor- chaska. Tai buvęs geležinkelio-
atkuriant vokiškosios Gtrifijos.- -ke taip pat uždarytas. ' f ^turis 1925 m. pabėgo į Ru

Karas — yra jų užsiėmimas, 
lyg ir profesija. Jų neapykanta 
kasdien vis auga tradiciniam 
priešui — raudonajai Rusijai.

Dėl tos priežasties, esą, ne
būtų sunku gauti geriausių ko
vos dalinių pačioj Europoj, o tie 
daliniai —— ir būtų puikus bufe
ris tarp Rytų ir Vakarų.

Pačių vokiečių padėtis

— Žinoma, — kaip toliau ra
šo Alan Moorehead, — keli ar 
keliolika tūkstančių profesiona
lų vokiečių karininkų ir du mi
lijonai bedarbių, automatiškai 
dar nesudarys valingos armi
jos. Tuo labiau, kad šiuo atve
ju yra visokiausių neigiamų 
veiksnių. Jų aplinkumoj dar te
bėra gyvi liudininkai neseniai 
praėjusio karo. Griuvėsiais dar 
tebėra nusėtas visas kraštas, 
tebėra ryškūs buvusieji karo 
laukai. Tokiu atveju daugelio 
vokiečių nuotaika dar tebėra 
pilka. Miestų centruose krautu
vių vitrinos gražiai atrodo, bet 
priemiesčių gyventojai daugu
moj dar labai skurdžiai verčia
si. Kartu su Vokietijos apgink
lavimu, reikalinga pasistengti 
išgyvendinti iš pavienių vokie
čių toji asmeninė krizė, kitaip 
sakant, reikia juos pastatyti ant 
kojų.

Geriau "be mūsų"...

Bevažinėdamas po Vokietiją 
ir beardamas vokiečių nuotai
kas, Alan Moorehead užklau
sęs jaunimo apie galimą Tretįjį 
pasaulinį karą, iš kurių dažnai 
gaudavęs atsakymą: "Be mū- 

lt sų . . .
O priežastis tokio atsakymo 

— baimė civilinio karo. Dauge
lis ju.žino, kad 18 mil. vokiečiu 
dar yra Rusų zonoj ir jie neno
rėtų tarpusavy kariauti. Netgi 
toks atsakingas vokietis, kaip 
Niemoeler, esą, nurodęs, jog 
galįs iškilti karas tarp vokiečių 
protestantų ir Romos katalikų. 
Nes, pasak jo, arti 50% Vakaru 
Vokietijos gyventojų yra katali
kai, kurių valdžios priekyje yra

Clementis "nacionalistas'Šnipų tinklas Irane

Vienas pabėgęs rusų valdi
ninkas Irano vyriausybei- ir Va
karų atstovams Irane įteikė raš
tą, kuriuo atskleidžiamas milži
niškas špionažo tinklas Irane. 
Jei Iranas visą gautąją medžia
gą perduotų JTO, sakoma, bū
tų didelis ir daug ką atsklei
džiąs pasaulinis skandalas.

Komunistų šulas kalėjime ! ■ v • • ■ .
Atsisakęs atvykti duoti paro

dymų į atstovų rūmų komisiją, 
JAV komunistų partijos sekreto
rius Dennis gavo metus kalėji
mo ir $1000 baudos. Prašymas 
bausmės vykdymą atidėti bu
vo atmestas ir jis nugabentas į 
kalėjimą stačiai iš teismo. Pra
šymą bausmės vykdymą ati
dėti advokatas motyvavo tuo, 
kad Dennis esąs vienintelis žy
mus marksizmo teoretikas JAV 
ir kad jo aiškinimai būsią rei
kalingi liepos mėnesį, kai ape
liacinis teismas spręs 11 ko
munistų vadų bylą. 11 byloje 
tam pačiam Dennis gresia dar 

. 5 ;m. kalėjimo ir $5000 bauda.

JAV atsilygina čekoslovakams
I st.
Čekosloyąku vyriausybei pa

reikalavus JAV ambasados 
Prahoje tarnautojų skajčių su- 

tetas Čeko-

Dr. Adenauer, taipogi katalikas, 
o Rytuose — daugiausia pro
testantai.

Vakarų aliajntų pažiūros

Bent ligi šiol prancūzai (ypa
tingai prancūzai!) ir anglai žiū
rėję į šį reikalą skeptiškai ir su 
baime. Jieips kildavo prieš akis 
daug visokiausių klausimų ir 
neaiškumų. Vokietijos apgink
lavimo reikalas, jų akimis žiū
rint, dar vis nebuvo pribren
dęs. »

Gi amerikiečių pažiūra, esą, 
jau senokai buvo aiški. Jų nuo
mone, reikalinga kuo greičiau 
pakelti Vokietijos gerbūvį. 
Hamburgą reikia leisti vokie
čiams kuo greičiau padaryti 
didesnių laivų statykla ir dokų 
darbininkams nebeleisti ilgiau 
tinginiauti. Vokiečiai, esą, se
niai nebeturėtų jausti didelių 
suvaržymų ir metas būtų pa
tiems galvoti, kad jie yra Vaka
rų pasaulio žmonės ir už Vaka
rų Europą turi kovoti.

Kas dedasi Rytų Vokietijoje?

Nagi, sovietai nesnaudžia. 
Jie senokai jau įsteigė vokiečių 
ginkluotąsias pajėgas, vadina
mosios "liaudies milicijos" prie
danga. Toji "lioudies policija" 
yra paskubomis apmokoma ka
riauti viešame kare, o taipogi ir 
partizaniniame. Be to, bolševi
kai, kaip ir liūdnos atminties 
Hitleris, skubiai organizuoja vo
kiškąjį jaunimą, į taip vadina
mus "Laisvojo - Vokietijos Jau
nimo" — FDJ — dalinius. Tai 
yra visai panašūs vienetai į 
buv. "Hitlerjugend", tik anie 
buvo rudi, o čia — raudoni. 
Gautomis žiniomis iš anapus 
geležinės uždangos, tokio jauni
mo jau priverbuota 1.500.000. 
Jie visi aprengti vienodai — 
žalsvais marškiniais. (Prie Hitle
rio buvo rudais). Į šią organiza
ciją įeina nuo 14 iki 24 metų 
amžiaus jaunuoliai. O jaunes
nieji jų broliai — nuo 6 iki 14 
metų — organizuojami į jaunų
jų pionierių dalinius.

Taigi rusai jau gerokai pra
lenkė vakariečius.

Pr. A.

Britai atlygina tuo pačiu

D. Britanijos vyriausybė pra
nešė Vengrijos atstovui, kad 
atstovybės atache Nagy turi 
apleisti kraštą prieš arba tą pa
čią dieną, kai bus deportuoti iš 
Vengrijos trys Britų atstovybės 
tarnautojai.

Anglijoje maisto normavimas

Maisto min. M. Webb prane
šė gegužės 20, kad maisto nor
mavimas bei kortelės atšaukia
mos Tuo tarpu betgi dar palie
kama arbatos, cukraus, bekono 
ir mėsos racionavimas. Arba
tos norma savaitei net suma
žinama nuo 2% iki 2 uncijų.

Prancūzų išlaidos karo 
reikalams

Rene Pleven, Prancūzijos 
krašto apsaugos ministeris pa
reiškė, kad Prancūzija iš JAV 
šiais metais ginklais ir karo 
reikmenimis gausianti $428. 
571.427.

Visas 1950 m. Prancūzijos ka
ro biudžetas siekia $1.380.000. 
000. Iš tos sumos $392.000.000 
skiriama kariškiems reikalams 
kolonijose, o ypač Indokinijos 
gynimui. Biudžetas priimtas 410 
balsų prieš 180.

Čekoslovakijos kariuomenės 
vadas

Gilinant valymus, Čekoslova
kijos kariuomenės vadas gen 
S. Dragič, kuris pravedė armi
jos valymą, yra atleistas. Jo

Bene stropiausiai pastaruoju į su ministerijomis, esąs 21 ko
munistas. Esąs pats laikas tuometu bolševikų šnipinėjimo 

tinklą pradėjo sekti Kanados 
katalikų laikraštis "The Ensig- 
ne". Dar kovo mėn. jis paskel
bė, kad garsusis Fuchs kaip 
įtariamas šnipas Kanados sau
gumo organų Britų saugumo 
tarnybai buvo nurodytas dar 
1946 m. Žurnalas tada klausė, 
kas kaltas, kad jam dar beveik 
4 metai buvo leista veikti ir iš
davinėti paslaptis. į šį "The En
sign" priekaištą reagavo D. Bri
tanijos vyriausybė. Pirmiausia 
tai paneigė lordas kancleris vis
count Jowitt, pareikšdamas, kad 
panašių informacijų britų sau
gumas niekad negavęs nei iš 
Kanados- nei iš jokių kitų šalti
nių. Panašiai atstovų rūmuose 
pasisakė ir premjeras Attlee. 
Bet jau balandžio 5 d. lordas 
kancleris pareiškė, kad ant 
Fuchso pėdsakų užvedusi tūla 
užrašų knygutė, užtikta 1946 m. 
Kanados šnipinėjimo byloje. 
Kad Kanada pranešė Britanijai 
apie Fuchsą dar 1946 m., Ot- 
tawos parlamente vyriausybės 
atstovas taip pat nesenai, pa
tvirtino. Tuo būdu klausimas 
lieka neaiškus. Lordas kancle
ris pranešė, kad Fuchs buvęs 
suimtas po pusės metų po to, 
kai buvęs gautas kažkoks pra
nešimas iš JAV saugumo orga
nų. Bet kas jį dengė nuo 1946 
iki 1949 metų? ...

Matyt ieškodamas šios mįs
lės sprendimo "The Ensigne" 
korespondentas padarė pasi
kalbėjimą su buv. užsienių vi- 
ceministeriu lordu Vansitartu, 
kuris pabrėžė, kad- ir D. Brita
nijos karo, admiraliteto, maisto, 
sveikatos ir švietimo ministeri
jos esą nusėtos komunistais ar 
jų simpatikais. Jis siūląs vyriau
sybei padaryti tardymą ir esąs 
pasiruošęs duoti, žinių. Atseit 
ir čia žada pasikartoti McCar
thy istoriją. Pasak lordo Van- 
sitarto komunistų" infiltracija 
esanti labai žymi švietimo or
ganuose jų esą apie 2000. Dar
bo unijų viršūnėse, tarpe tų, ku
rie veda reikalus bei derybas 

siją, grįžo tik 1945 m. kaip po- 
litrukas.

Vėlesnės žinios praneša, kad 
gen Dragač ir jo pavaduotojai
— gen. Bulander ir Borsky — 
suimti. Valymo metu dingę taip 
pat geri. K. Klapalek, gen. Zd. 
Novak ir gen. Vicherek. Iš šių 
pirmas ir trečias karo metu bu
vo sąjungininkų pusėje, o 1948 
m. parėmė komunistų pučą ir 
išliko. Koks jų likimas, tikrų ži
nių nėra. O čekai, juos prisi 
mindami kartoja savo patarlę: 
"Čin čertu dobre, pieklem se 
ti odmėni" (Daryk velniui gera
— pragaru tau atsilygins).

Ta proga prisimintina, kad 
kiek anksčiau krašto apsaugos 
min. gen. Svoboda buvo pa
keistas Čepicka, betgi dar ga
vo kūno kultūros ministerio ir 
premjero pavaduotojo postus. 
Vietoje Čepickos bažnyčių rei
kalų vadybos viršininku buvo 
paskirtas pagarsėjęs Fierlinger. 
Teisingumo min. paskirtas žiau 
rus komunistas Reis, grįžęs tš 
Maskvos.

Pakeitimų padaryta ir Slova
kijoje, kur patikėtinių tarybos 
vietoj Husak paskirtas komu
nistas Bacilek, švietimo reik, 
įgaliotinis Novomiesky pakeis
tas Sikova. Pakeitimai, kaip 
spėjama, ruošia kelią Stalino 
vietininkui Rokosowskio tipo. 
Juk kariuomenę turi kas nore 
vadovauti. G idabar ir krašto 
aps. ministeris ir štabo virši
ninkas — civiliai.

— RIMOUSKI. — Didžiųjų 
gaisru sunaikintiems Rimous 
ki miestui ir Čabano miesteliui 
popiežius paskyrė 10.000 dole-

Bolševikų šnipinėjimo tinkle SPORTO ŽINIOS
susirūpinti.

Prieš kiek laiko britų spauda 
pranešė, kad Fuchsas per ame
rikiečių saugumo agentų ap
klausinėjimą netikėtai pasiro
dęs labai kalbus. Ar tik ne jo 
parodymai nulėmė, kad gegu
žės 25 d. Philadelphijoje buvo 
suimtas Sovietų agentas Harry 
Gold, kuris gaudavęs paslap
čių iš Fichso ir jas perteikda
vęs toliau. Gold yra 39 m. am
žiaus, biochemikas. Jo šefas 
organams buvęs žinomas kaip 
paslaptingasis "John Doe". Jis 
buvęs užverbuotas 1943 m.' mi
rusio Sovietų agento Jacob 
Golos.

Marshallo planas skaičiais

Nuo 1948 m. balandžio 3 d. 
per 2 metus JAV pagal Mar
shallo planą Europai remti iš
leido $8.325.720.000. Iš tos su
mos apie 8% buvo išleista tran
sporto reikalams, likusios da
lies apie pusę buvo duota mais
to produktais, o kita pusė žalia
vomis ir mašinomis pramonei.

Daugiausia gavo D. Britani
ja — už 2.271.900.000 dolerių, 
Prancūzija — už 1.734.000.000 
dol., Italija — 900.000.000 dol., 
Holandija j— 775.30.000 dol., 
Belgija — 451.900.000 dol., Šve
dija — 78.700.000 dol. Vokieti
ja pagal Marshallo planą yra 
gavusi gėrybių už 828.000.000, 
bet ji vėl mažiausia antra tiek 
yra gavusi iš JAV kitu keliu, 
t.y. per okupacinę valdžią. Tuo 
būdu daroma išvada, kad nu
galėtosios Vokietija ir Italija iš 
nugalėtojos JAV- yra gavusios 
mažiausia 2.500.000.000 dol. 
Neapsimoka kartais ir sumušti 
priešą...

— BELGRADAS. — Jugosla
vijos darbininkų unijos nutarė 
nutraukti bet kokius ryšius su 
Maskvos įtakoje esančiom ko
munistinėm unijom ir sukurti 
kitą tarptautinę darbininkų or- 

. ganizaciją.

Devintajame Slovakų komu
nistų kongrese Bratislavoje, da
bartinis Čekoslovakijos užsie
nių ministeris V. Široky, kuris 
yra ir slovakų komunistų parti
jos galva, savo pirmtaką už
sienių reikalų min. Clementį? 
kuris buvo nušalintas dar kovo 
mėnesį, bet dėl kurio "nuodė
mių" iki šiol buvo tylima, ap-1 
kaltino "buržuaziniu nacionaliz-! 
mu" ir nukrypimu nuo komu-| 
nistų partijos linijos. Široky tuo 
pačiu apkaltino ir taip pat nu
šalintąjį Slovakų penkmečio 
plano komisarą Gustavą Husak 
ir švietimo komisarą Laco No- 
vomensky.

- Kažin ar Clementis nesigaili 
nepaklausęs pasaulpio spau
dos balsų nebegrįžti Prahon, kai 
jis buvo Čekoslovakijos dele
gatas paskutiniuose JTO plenu
mo posėdžiuose.

Lenkų sargybų kuopos 
emigruoja

JAV Lenkų Imigracijos Komi
tetas pasirūpino darbo ir buto 
garantijas per 1500 lenkų sar
gybų kuopų nariams JAV zo
noje Vokietijoje. Vien "Connec
ticut Tabacco Operation" ben
drovė davė garantijas arti 750 
tremtinių. Daugiausia parėmė 
šį reikalą NCWC, kurios nariu 
yra ir Lenkų Imigr. Komitetas. 
Dokumentai į Vokietiją pasiųsti 
dar sausio mėn.

Kažin ar tikslu?

Buvęs Lenkų armijos II kor- 
po vadas gen. Andere laišku 
kreipėsi į Kanados vyriausybę,

Iš Toronto padangės

Lietuviai jauniai futbolininkai 
turėjo tris susitikimus, kurie 
gan nesėkmingi buvo mūsų jau
niams. Pirmąsias rungtynes Vy
ties jauniai prieš Danfort pralo
šė 1:2, sekančiose prieš East 
York 0:4 ir tik gegužės 23 d. 
prieš Mt Dennis vienetą laimė
jo 3:2 (0:1). Paskutiniame žai
dime lietuviams įvarčius pel
nė H. Paukštys 2 ir A. Smols- 
kis 1. Be šių vyrukų koman
doje dar žaidžia: P. Gvildys, V. 
Štuikis, D. Laurinavičius, V. Si- 
minkevičius, P. Dauginis, Kle
vines, A. Šimkus, V. Petraitis ir 
R. Vėlyvis.

Taigi mūsų jauniams pradžia 
buvo gana nesėkminga, bet jie 
nenusivilia ir ateityje tikisi 
smarkiau pasispausti. Šio tur
nyro l-e rate jiems dar teks žais
ti prieš Shamrocks ir West End 
klubų vienetus. Vėliau mūsų 
jauniai žada dalyvauti Ontario 
ir City Cup varžybose. Tenka 
džiaugtis, kad iš jaunųjų tarpo 
atsirado gražus entuziastų bū
relis, kuris gali išaugti į stiprų, 
pajėgų vienetą Toronte. Šiuo 
metu jaunieji pasigenda gero 
autoritetingo vadovo, kuris bū
tų spiritus movens jaunam dar 
neprityrusiam vienetui. Į tai 
Vyties klube vadovybė ir sen
jorai turėtų atkreipti dėmesį ir 
padėti jauniesiems.

Senjorų klasės turnyre įvyko 
poros savaičių pertrauka. Žai
dimai prasidės tik birželio mėn. 
Bet per šį laiką tęsis vieno mi

Žmogaus laisvių charta
JTO Žmogaus teisių komisija 

gegužės 18 d. pagaliau priėmė 
žmogaus teisių konvencijos pro
jektą ir pasiuntė jį Ekonominei 
ir Socialinei Tarybai, kad šį
patiektų plenumo. susirinkimui. 
Komisijos pirmininkė p. Roose
velt pareiškė, kad tai gera pra
džia kovos dėl žmogaus teisių 
kelyje, bet esą pavojaus, kad 
Sovietų Sąjunga, kuri komisijos 
darbuose nedalyvavo, jo nepri- 
imsianti.

Konvencijos pagrindiniai nuo
statai yra 5:

1. Kiekvieno asmens gyveni
mo teisė yra apdrausta įstaty
mu.

2. Niekas negali būti kanki
namas, nežmoniškai bei paže
minančiai traktuojamas ar taip 
baudžiamas.

siūlydamas kruopščiau tikrinti 
įvažiuojančius Kanadon lenkus 
tremtinius, su kuriais atvykstą 
nemažai komunistų. Jis siūlo 
geresnės kontrolės reikalui pa
imti bent keletą buv. lenkų ka
rininkų, kurie geriau galėsią 
atrinkti įtariamuosius. Bet ge
nerolas pamiršo, kad šitam ke
ly yra ir daug pavojų.

Kristaus kančios vaidinimai

Oberammergau, Bavarijoje, 
prasidėjo užpraeitą savaitę. Va
karų spauda vis dar neužmiršta 
kad daugelis artistų buvę na
ciai.

333— SAARBRUEKENAS. — Ne
senai pasirodė nauji pašto 
ženklai išleisti paminėti dviem 
didelėms vokiečių katalikų as
menybėms — kun. Adolfui Kol- 
ping ir vysk. Keteler, kurie abu 
pereitame šimtmetyje pasižy
mėjo socialinėje veikloje.

— LAKE SUCCES. — Pran
cūzų delegacija JTO paprašė 
paramos 10-20 moterų, dabar 
esančių Paryžiaus ligoninėse, 
su kuriomis vokiečiai naciai bu
vo darę kažkokius eksperimen
tus ir kurios į normalią padė
tį negrįžta. Tad esą politinės pa
bėgėlės, kurios grįžti į namus 
nenorinčios ir Prancūzai jų ne
norį deportuoti, bet nesijaučią 
ir turį prievolės jas išlaikyti. 

nuso varžybos dėl Campbell 
taurės, kur susitiks stipriausi 
futbolo vienetai Toronte. Vyties 
senjorams mielai sutiko talki
ninkauti hamiltoniečiai futboli
ninkai Tėvelis ir Kudaba.
Kol kas šių pirmenybių padėtis 
atrodo šitaip:

Lentelėje nurodoma: 1. žais
tų rungtynių skaičius; 2. Laimė
tų rungt. skaičius; 3. Pralaimė
tų rungt. skaičius; 4 Lygiomis 
baigtų rungt. skaičius; 5. Įmuš
tų įvarčių skaičius; 6. Įleistų 
įvarčių skaičius; 7. Bendras 
taškų skaičius:

Maseey Harris 4 3 0 1 13 2 7
Tartans 3 3 0 0 14 1 6
Lithuania 3 2 0 1 6 3 5
Dentonia o 421 1565
Oshawa 6 1 3 2 616 4
Hungaria 3 111 7 7 3
Commodores 3 11 13 7 3 
7000 Club 3 1 2 0 6 6 2
Mimico 3 1 2 0 3 7 2
Avro 5 0 3 2 2 8 2
Stewarts 3 0 2 1 0 2 1

Victoria Day proga Toronte 
Municipal Sp. stadijone susitiko 
anglų International vienuolikė 
su Ontario All - Stars komanda 
Lengvai laimėjo svečiai pasek
me 4-1.

Birželio 14 d. tame pat sta
dijone susitiks dvi stipriausios 
anglų komandos: International 
ir Manchester United. Futbolė 
mėgėjai turėsite progos pama
tyti aukštos klasės žaidimą. 
Rungtynės prasidės 19 ved. 30 
min. J. Žg.

3. Niekas negali būti laiko
mas vergijoje. Vergija ir vergų 
prekyba uždraudžiama.

4. Kiekvienas turi turėti tei
sę kreiptis ir gauti įstatymų 
globą.

5. Kiekvienas turi turėti min
ties, sąžinės ir religijos laisvę; 
kiekvienas taip pat turi turėti 
teisę laisvai pareikšti savo nuo
monę.

JTO Žmogaus Teisių Komi
sijos nariai pripažįsta tėvams
teisę vaikams duoti religinį iš
auklėjimą, tačiau tos teisės ne
įrašė į rengiamą Charią. Libano 
atstovas pasiūlė šią tėvų teisę 
įrašyti į rengiamą deklaraciją, 
tačiau Amerikos atstovė prezi
dento Roosevelto našlė pasakė, 
kad tėvų teisių į savo vaikus 
tikslus suformulavimas yra 
sunkus.

Vokiečių bažnyčia prieš

Vokietijos katalikų vyskupai 
išleido bendrą ganytojinį laiš
ką tikintiesiems, kuriame pri
mena, kad tie tikintieji, kurie 
laisvu noru prisidės prie ko
munistų partijos, neturės teisės 
priimti sakramentų, o tie, kurie 
laisvai dirbs komunistinės pro
pagandos darbą, bus ekskomu
nikuoti. Nurodę komunistinės 
doktrinos antireliginį pobūdį, 
vyskupai pabrėžia, kad šiuo 
savo priminimu jie nori palai
kyti tikėjimo grynumą. Net ir 
Brandenburgo evangelikų pas
torių konferencija išleido atsi
šaukimą, kuriame sakoma, kad 
valstybė neturi jokios teisės sa
vo piliečiams uždėti filosofinių 
doktrinų prieštaraujančių jos 
piliečių sąžinės bei religiniams 
įsitikinimams ir kad prievarta 
verst jaunimą priimti klaidingą 
mokslą yra nuodėmė.

Įsidėmėtini skaičiai

Kanados Raudonojo Kryžiaus 
krašto komisaras vyriausios ta
rybos posėdyje pareiškė, kad 
kanadiečiai per praeitus fiskali
nius metus (nuo iki kovo 31 d.) 
alkoholiniams gėrimams išleido 
600 mil. dolerių, tabakui — 300 

mil. dolerių, o labdaros reika
lams vos 35 mil. dolerių.
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Paminėta Motinos Diena

Lietuvių kolonija čia nedidu- 
tė, negausu taip pat nei meni
ninkų nei kultūrininkų, kas ga
lėtų šį tą efektingesnio surengti, 
bet ir turimomis jėgomis sten
giamasi nepraleisti neatžymė
tos jokios šventės, neparodžius, 
jog ir tame Niagaros pusiasa
lio kampelyje lietuvių gyvena
ma ir veikiama.

Gegužės mėn. 7 d. lietuvių 
kolonijos komitetas surengė 
Motinos Dienos paminėjimą. 
Minėjimas pradėtas pamaldom 
už lietuves motinas Šv. Kotry
nos Aleksandrietės bažnyčioje. 
"Tai progai, pritaikytą pamoks
lą pasakė Tėėvas Juvenalis 
Liauba O.F.M., vaizdžiai ati
dengdamas lietuvės motinos 
reikšmę amžių bėgyje.

Pasibaigus pamaldoms, visi 
rinkosi į "Athletic Club" salę 
tęsti antrąją minėjimo dalį.

Čia minėjimą atidarė pirm. 
Vincas Pavilčius ir pakvietė į 
garbės preziduimą — p. Dai- 
norienę, p. Palujanskienę, p. 
Platakienę ir Tėvą Juvenalį 
įdaubą O.F.M. Ši oficiali dalis 
buvo baigta trumpa pirmininko 
kalba.

Toliau ėjo vielos pajėgu me

Sudbury, Ont.
— KLB apyl. valdyba birže

lio mėn. 11 d. St. Anne's salėje 
ruošia šokių vakarą. Birželio 18 
d. toje pat salėje bus minima 
Genocido diena.

— Gegužės 14 d. Sudburio 
lietuvių kolonijoje pirmąją Šv. 
Komuniją priėmė Rūtelė Petrė- 
naitė. įji vienintelė tą dieną 
kreipė visų dėmesį. Jai į bažny
čią einant net kitataučiai at
kreipė dėmesį į ją ir puošnų 

■— jos apdarą. Kartu su ja Šv. Ko
muniją priėmė jos mamytė ir 
keletas kitų. Per pamaldas kun. 
V. Skilahdžiūnas pasakė gra
žų pamokslą, primindamas, 
kad pirmosios Šv. Komunijos 
diena kiekvienam palieka ne
išdildomą įspūdį.

Tą pat dieną per pamaldas 
buvo surinkta virš 20 dol. vie
nai į vprgą patekusiai šeimai. 
Tai yra gražus solidarumo 
ženklas tiek iš kunigo - kapelio
no, tiek iš tikinčiųjų pusės.

— Dalis senųjų sudburiečių 
lietuvių nuoširdžiai atjaučia mū
sų tautos nelaimes ir noriai pri
sideda prie kovos už mūsų tė

NAUJAI ATIDARYTA

MOTERĮ! RūBy SIUVYKLA
Gražus darbas

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

Siuvami sijonai, blusės, suknelės, vestuviniai rūbai.

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

nuoširdų patarnavimą.
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter.

REAL ESTATE BROCKER JOSEPH GREEN

933 Bloor St West. Toronto, Ont Telefonas LA 4817

KAZYS ARDAVIČIUS

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

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

932 Dundas St W« Toronto, Ont
— — prieš lietuviu bažnyčią — — 

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

ninis pasirodymas. Labai vaiz
džiai ir jausmingai (gal kur 
trūko technikinių dalykų) buvo 
išpildytas montažas — 'Vargo 
Mokykla". Vaidmenius atliko: 
p. Gverzdienė, Dalia Palujans
kaitė ir Kęstutis Dainora.

Po to, Dalia Palujanskaitė ir 
p. Jonušienė padeklamavo po 
du eilėraščius, pritaikytus moti
nai ir jos sielvartui. ’

Pabaigai p. Vincutė Mickevi
čiūtė ir p, Gverzdienė žavėti
nai išpildė duetą. Padainavo 
"Tykiai, tykiai Nemunėlis teka" 
ir "Aš atsimenu namelį". Ap
lodismentams griaudžiant dai
nininkės buvo priverstos dar 
kartą išeiti į sceną ir padainavo 
"Lietuva brangi". Minėjimas už
baigtas Tautos Himnu.

Norėtųsi dar priminti, kad vi
sam minėjime bene labiausiai 
visų dėmesį patraukė mažytė, 
4 metų, Dalia Palujanskaitė.

Tai nepaprasto meniško ga
bumo kūdikis, kuri kiekvieną 
kartą žavi visuomenę savo 
programiniais išpildymais. Ir 
dabar, jos padeklamuoti du ei
lėraščiai su artistinėmis manie
romis, kiekvieną verčia sutikti, 
kad tai tkras talentas, kuris jos 
gyvenimą turėtų apšviesti tik 
scenos rampos šviesomis.

Vac. Venckus.

vynės išvadavimą. Pav., kada 
buvo paskelbtas vajus Tautos 
Fondui, senas Kanados lietu
vis K. Sagaitis pats atėjo pas 
KLB Valdybos iždininką ir įtei
kė jam 5 dol auką, linkėdamas 
valdybai sėkmės tame kilnia
me darbe. O yra ir tokių senų 
lietuvių, kurie pinigus aukoja 
mūsų tautos budeliams. J.V.

PAIEŠKOJIMAI
— Vandos Vainoraitės — 

Lebedžiūnienės, gyvenusios Vo
kietijoje, ieško sesuo Ona Vai- 
noraitė - Čepas, gyv. 6948 So. 
Campbell, Chicago 29, Ill. USA 
ir pusseserė Bronė Žilytė, gyv. 
128 Crawford St., Toronto, Ont. 
Canada.

D antis tas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tek WA 9822..

Stratfordo mieste nuo seniau 
gyvena kelios lietuvių šeimos 
ir pavieniai, visi tremtiniai. Jųjų 
sugyvenimas gražus. Miestas 
turi 20 tūkstančių gyventojų. 
Guli ant gražios Avon upės 
krantų. Stratforde šiais metais 
statoma daug naujų namų. Tai
gi geri dailydės, staliai gali 
lengvai gauti darbų prie namų 
statybos. Moka į valandą $1— 
1.25. Turi truputį mokėti anglų 
kalbos. Moterims taip pat ga
lima gauti darbo koteliuose, ne- 

Nauji Kanados lietuviai
meno išvyko:

1. Gedgaudas Edv.
2. Beinortas Arturas

t3. Baliūnas Juozas
Kongos Maria 
Kongos Rela 
Niunevienė Birutė 
Niuneva Violeta

5.
6.
7.
8. Meškauskas Petras

I 9. Meškauskas Leonas
10. Raveikaitė Ona 

Žalkauskas Ada 
Jagučauskis Marijonas 
Levickas Vladas 
Hozneris Vilna 
Karemekaitė Koste 
Ašoklis Kazys 
Dambrauskas Jonas 
Dambrauskas Elena 
Dambrauskas Irena 
Kežinaitis Antanas 
Mankauskas Kazys 
Mankauskas Kazė 
Mankauskas Birutė 
Paliulis Jonas

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. Paliulis Uršulė

" Pirmos eilės lenkiška rankinė '
; SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY :
1 Savininkas W. Rudnicki. ^7 1
► Mes paimame iš namų ir pristatėme. -<
► Darbas garantuotas. Kainos neaukštos. ”
► 205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont

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

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

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Ave) TeL LL1451

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- ; 
nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos.

Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos valcaro.

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

314 Bathurst St. Toronto, Ont Tel. KL 7146

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.

LAIKRODININKAS

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

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir Įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

' EUROPEAN WATCHEMAKER

807 Queen St W. Toronto, Ont

Stratford ĮVAIRENYBESir audyk- 
entų į va-

ryklose, 
lose, 
landą.

niams

deda

ron 
darbo

ti pavie- 
šeimomis — 
ir butus pa

tas lietuvis kun.
, gyvenąs 96 Hu- 

tie, kurie neranda 
esčiuose, gali pa- 

Stratforde. Mažam
mieste daugiau galima sutau
pyti ir pragyvenimas pigesnis. 
Oras sveikas — vanduo, gam
ta, nėra dūmų. Vietos lietuviai 
gyvena gerai ir jau turi visi 
santaupų. T. V.

26. Paliulis Ona
27. Lesniauskas Elžbieta
28. Lesniauskas Valentinas
29. Lesniauskas Natalija
30. Lukauskienė Barbora
31. Bukauskas Filomena
32. Lusnicki Mottel
33. Jamelevičienė Maria
34. Sobockis Adomas
35. Asoklienė Elžbieta

Kaip keliavau į Lietuvą
Z. Jackevičius, grįžęs į Sud- 

burį iš Toronto, kur praleido 
atostogas, papasakojo tokį nuo
tykį. Jis Toronte su savo bičiu
liu P. Masioniu užėjo į vieną 
įstaigą. Ten juos sutiko dide
liais ūsais tarnautojas ir ėmė 
šnekėtis. Jiems buvo sunku su
sikalbėti angliškai. Tada tas 
tarnautojas ėmė teirautis, ko
kios jie esą tautybės. Jie pasi
sakė esą lietuviai.

— Kalbėkim lietuviškai, — 
nusijuokė jis. — Argi manęs

i nepažįstate? — tęsė jis toliau.

Ar greit važiuosim Į 
mėnulį?

John Hopkinso universiteto 
prof. Gibson savo referate JAV 

pasirodančių balsų apie gali
mybes tarpplanetinio susisieki
mo.

"Aš neinvestuočiau pinigų į 
akcijas bendrovės, kuri pasi
ryžtų suorganizuoti keleivių su
sisiekimą su mėnuliu", pareiš
kė jis. Tiesa, šito reikalo įvyk
dymo princijai yra žinomi, ta
čiau jų pritaikymo techniška 
konstrukcija — tolimos ateities 
reikalas".

Savo mintį prelegentas iliust
ravo tokiuo pavyzdžiu.

Pav., inžinieriai sumano pa
statyti raketinį lėktuvą kelionei 
į mėnulį, kuris galėtų pakelti 
50.000 svarų krovinio. Jau vien, 
kad pakiltų nuo žemės, tokiam 
lėktuvui reikėtų visos serijos ra- 
kietinių varyklių. Visa tai lėk
tuvo svorį pakeltų iki 10.000 to
nų. Reikėtų įmontuoti deguo- 

— Esu nuo Tauragės. Juk prieš 
3 metus visi laikraščiai rašė 
apie mane.

Pasirodo, kad tai p. Simoš- 
ka, dar prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą atvykęs į Kanadą. Jis bu
vo uolus "Liaudies Balso" 
skaitytojas. Pasibaigus Antra- 

tarė vykti. į Lietuvą pasižiūrėti 
kaip ten dabar atrodo prie bol
ševikų tvarkos ir atsiimti bro
liui paskolintus 6000 dol. Ka
nadoje bolševikų atstovybė jam 
vizos nedavė. Jis nutarė, kad 
čia nekokie atstovai ir išvažia
vo į Prancūziją. Paryžiuje vėl 
ėmė lankytis į bolševikų atsto
vybę, bet vizos davimą jam vis 
atidėliojo ir atidėliojo. Taip be
laukdamas vizos jis Paryžuije 
pragyveno tris metus. Kada pa
galiau pritrūkęs kantrybės jis 
griežtai paklausė ar gaus vizą 
ar ne, jam pažadėjo duoti vizą 
vykti Lietuvon tik per Odesą.

Įsitikinęs kuo visa tai kvepia, 
pasakęs jų adresu riebų rusiš
ką žodį, bėgte išbėgo iš atsto
vybės. Likusio Kanadoje bro
lio padedamas, jis galėjo su
grįžti atgal. Iki nepasikeis lai
kai, į Lietuvą nuvažiuoti nebe
sitiki. Dabar jo visi šalinasi: ir 
komunistai ir visi kiti lietuviai.

Nors brangi pamoka, bet 
vertinga. I-V.

LIETUVIŠKA AVALINES”"1 

TAISYMO DIRBTUVE — 
PARDUOTUVE

Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS
1414 Dvndas St West. Toronte

BR. BUKOWSKA. R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadienais paged susitarimą
55 St John's Rd., 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 

nies tanką bent 250.000 kubinių 
pėdų talpos, o be to, dar atatin
kamą tanką su vandeniliu. Esą 
ir šitokio "krovinio" neužtektu, 
jei būtų norima, kad lėktuvas 
nusileistų ant mėnulio ir paskui 
vėl galėtų nuo jo atsiplėšti ir 
grįžti į žemę. To esą užtektų tik 
apskristi mėnulį ir ant jo nenu
tūpus grįžti žemėn ir varomo
sios medžiagos dar vos teužtek- 
tų, kad jis galėtų sulėtinti nu
sileidimą, kad nenukristų ir ne- 
susikultų.

Lėktuvui skrendančiam grei
čiau už garsą, pastatyti geriau
siai tinkama medžiaga esąs 
titanijaus lydinys, nebijąs dide
lių temperatūros pasikeitimų, 
kurio tyrimai vykstą Kalifor
nijos technologiniame institute.

"Fcdšyvi" tituluotieji

Kaip praneša vokiškasis "ti
tulų ir garbės archyvas" (Deut- 
scher Adelsarchiv) ir vokiška
sis almanachas, kuris vadina
mas "Deutsche Adelstartei", 
esą, paskutiniu laiku yra de
maskuota Vokietijoje apie 700 
"falšyvu (netikrų) kunigaikš
čių, grafų, baronų ir kitokių ti
tuluotųjų.

Tuos titulus jie pasisavinę ir 
klastotus dokumentus susidarę 
paskutiniu "sumišimo metu".

Minimas archyvas randasi 
Vokietijoje, Wrisbergholzen pi
lyje, netoli Hanoverio. Jis yra 
išleidęs ir almanachą "Deut
sche Adelstartei".

Žinoma, kyla klausimas: ar
gi šiais demokratiniais laikais 
dar gali ką nors priduoti tokie 
titulai, kaip: grafas, baronas, 
kunigaikštis arba priesagėlė 
prie pavardės "von"? Juk eilė 
tokių "von", pagal Niurnbergo 
teismo sprendimą, pakibo 
tuvėse...

kar-

vie-

Ar atsimeni?

Sentimentalumas moters 
nas ryškiausių bruožų. Dažnas 
žalias lapelis ar mėnulio spin
dulys jai sukelia eibes roman
tiškų prisiminimų, iššauka sva
jones, ilgesį gražiųjų laikų.

— Atsimeni — sako vyrui — 
juk ir tada, kai pirmą kartą su
sitikom, taip pat žydėjo aly
vos, visur kvepėjo...

Bet vyras užsiėmęs’ bifšteku, 
kurio neplauna peilis, ir pri
kimšta burna tik burbteli, net 
nesuvokęs gerai, ką:

— Atsimenu.
— Atsimeni, kai vaikščiojom 

visą valandą ir tu negalėjai 
akių atitraukti nuo manęs?

— Atsimenu, — taria vyras 

VESTUVĖS
gyvenime būna nedažnaL 
todėl nuotraukom pasirinkit tik savo

LUNIA. įpia
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL PL 5717 

pigictusios kainos Toronte.Palyginus kokybę -

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont------- TeL WA 0062
Vis* mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ir gręuas pe n—avim is —

.D £ M E SIO 1 Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROEZT. 
782 Dundas St W. (prie Bathurst g.) 

Telefonai:
Įstaigos: AD 3588 '' Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.

neatitraukdamas akių nuo bif- 
šteko ir kąsdamas duonos.

— Atsimeni, kokia buvau 
tada sukenele?

— Raudona, — sako vyras, 
įsipildamas raudono vyno.

— O, ne! Žydria aksomine. 
Tu tada dar pasakei, kad suk
nelė yra mano akių spalvos ...

— Aha, — numykia vyras, 
ruošdamasis krapštyti dantis.

— O atsimeni savo pirmuo
sius žodžius, kuriais mane pra
kalbinai?

— Palik mane ramybėje, — 
burbteli vyras.

— Ne tiesa. Tu pasakei: "Pa
nele, esi tikras pavasaris" ir 
paprašei, kad susitiktumėm.

— Ar galiu tavęs paprašyti, 
leisti nors ramiai paskaityti 
laikraštį?

Oj, kaip tu pasikeitei! O se
niau sakydavai, kad be manęs 
daugiau nieko nematot

— Ach! O dabar be tavęs 
nieko negirdžiu.

— Cinikas! O aš įtikėjau ta
vo meile. Ach, kokia buvau 
kvaila!

— Hm, nei kiek nepasikeitei, 
— taria nedėkingasis ir nejuo
kais įsikniaubia į laikraštį.

Nesuprasta žmonelė tyli ir 
viena sau paskęsta prisimini
muose. Naujai svajonėse per
gyvena visus praėjusius pava
sarius, mėnesius, naktis, ro
mantiškus prisipažinimus, gla- 
monėjimąsi, -pabučiavimus...

— Atsimeni, — klausia užsi
svajojus ir pamiršus, kad už
gauta, — tą vakarą pajūry? ... 
Buvai toks mielas...

— Na ir ką?
— Taip ilgai bučiavai —
— Kaip, kaip?
— O,*tai buvo puiku, stebuk

linga. Atsimeni?
— Bet aš su tavim niekad ne

buvau pajūry, —- sako jau su- 
sinervinžs vyras.

Gal ir ji apsiriko? ...

Drovus vaikas

Mokytojas aiškina pasaulio 
šalis ir tikrindamas, kiek vai
kai suprato, klausia:

— Na, Jonuk, tau priešais 
šiaurė, dešinėje rytai, kairėje 
vakarai, o kas yra užpakaly?

— ...Kad gėda pasakyti, 
pone mokytojau...

Fizikos pamokoj
Mokytojas, išaiškinęs, kad 

nuo šalčio daiktai traukiasi, 
sako: 

vyzdį.
— Pavyzdiui, žiemą diena 

trumpesnė negu vasarą.

GAUTIS
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Pabaltiečiai minės bendrai 

birželio 14 — 15 d.

Paskutiniame Baltų Federa
cijos Valdybos susirinkime ge
gužės 26 d. buvo pranešta, kad 
minėjimas įvyks birželi® mėn. 
18 d. 4-tą vai. po pietų United 
Church salėje Bloor - Huron St. 
kampas. Minėjime kalbės To
ronto universiteto rektorius p. 
Smith ir kiti įtakingi asmenys 
iš kanadiečių.

Programa susidės iš dviejų 
dalių: pirmojoje dalyje bus pra
kalbų Baltų Federacijos pirmi
ninko gen. konsulo p. Gylio ir 
garbės svečių bei atskirų tautų 
atstovų: antrą dalį sudarys me
ninės pajėgos iš latvių, estų h 
lietuvių bendruomenių. Lietu
vaitės? estaitės ir latvaitės tau
tiniais drabužiais ir skautai ši
tame minėjime dalyvaus. Ben
dra deklaracija bus programo
je išspausdinta anglų kalba. 
Ponas Saamiit, estų dailinin
kas, kaip ir pernai taip ir šie
met, sutiko padaryti šitos prog
ramos viršelį.

Iš lietuvių inžinierių veiklos
Neseniai išrinktoji Pasaulio 

Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos, Toronto skyriaus val
dyba pareigomis pasiskirstė ši
taip: inž. J. Sližys — pirminin
kas, inž. J. Dragašius — vice-

kas — sekretorius, inž. L. Stan
kus ir inž. St. Kryževičius — 
nariai. Valdybos būstinė: 53 
Hewitt Ave., Telef. ME 8760.

Toronto mieste ir Ontario pro
vincijoje gyveną lietuviai inži
nieriai, kurie skyriaus sąrašuo
se dar neužsiregistravę, valdy
bos prašomi užsiregistruoti nu
rodytu adresu.

Med. Dr. Antanas Barkauskas

Anglijos ir apsigyveno Toronte. 
Dr. Barkauskas D. Britanijoje 
yra išlaikęs gydytojams priva
lomus egzaminus ir dirbęs me
dicinos gydytojo darbą. Atvy
kęs į Torontą — taipogi dirba 
savo profesijos srityje.

Dr. Barkauskui ir jo šeimai 
linkime sėkmės ir gražaus įsi
kūrimo Kanadoje.

men.

Liet. Kai. Moterų Sąjungos

nieriai turėjo svečią iš JAV. At
vykęs su skautų ekskursija prof, 
inž. St Kolupaila torontiečiams 
lietuviams inžinieriams pada
rė įdomų pranešimą.

PADĖKA
KLMB Toronto apylinkei už 

stambią auką mūsų vedamam 
vaikų lopšeliui nuoširdžiai dė
kojame.

Nekalto Prasidėjimo 
Seserys Toronte.

Jungtuvės

Toronto lietuvių parapijos 
bažnyčioje praėjusį šeštadienį 
susituokė keturios poros: Sta
sys Kavaliauskas su Albina Du- 
bininkaite, J. Žikas su M. Du- 
bininkaite, Leonas Bučinskas 
su Anele Mickevičiūte ir inž. 
Vytautas Jasulaitis su Albina 
Maliukevičiūte. Inžinierius Ja
sulaitis gyvena JAV ir .savo 
žmoną numato artimoje ateity
je išsikviesti pas save.

Išnuomojami kambariai

High Park rajone, 2 min. nuo 
Roncesvalles, centrinis šildy
mas, koridorinė sistema, susi
tarus bus leidžiama naudotis 
virtuvėmis. Teirautis KE 3491.

plečia veiklą
katalikų

prie 
skai-

eiškia
vie-

or-

.v is
už-
lie-

Hamilton, Ont.
mažesniais skaičiai gyvenan
tiems numato kitas įsijungimo 
galimybes.

Draugijos Laikinoji Centro 
Valdyba, kuri veiks iki tol, kol 
suorganizuotų skyrių atstovų 

naują, 
nutarė

26 d.,

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

Visas nares ir prijaučiančias 
maloniai kviečiame atsilankyti.

Skyriaus Valdyba.

Lankėsi pas Toronto 
vyskupą

KLK Kultūros Draugijos vado
vybė šiomis dienomis lankėsi 
kurijoje ir kalbėjosi su J. E. vys
kupu aktualiais Kanados lietu
viu kataliku reikalais, v c

Du lietuviai gavo stipendijas

Gegužės 26 d. "The Globe 
and Mail" spausdina sąrašą 
stipendijų "Ontario College of 
Art" studentams. Jų tarpe yra 
ir du lietuviai, gavę O’Keefes 
stipendijas, būtent, trečių metų 
studentė Elena Zebrauskaitė ir 
pirmų metų studentas Vincas 
Vaitekūnas, laimėjęs stipendi
ją vienas iš keturių iš 200 kan
didatų.

Taigi, pasiryžėliai nugali vi
sas kliūtis, o parodę gabumų 
gauna ir paramos. Esam tikri, 
kad pradžia jiems buvo tikrai 
sunki, tačiau galim džiaugtis ir
juos sveikinti, kad tolimesnės 
studijos bus lengvesnės.

Įteiktas mokytojų 
memorandumas

Tremtinių mokytojų komisija, 
. sudaryta iš lietuvių, estų, lat

vių, ukrainiečių, lenkų ir jugo
slavų mokytojų atstovų, jau 
įteikė Ontario Švietimo Minis- 
teriui memorandumą tremtinių 
mokytojų kursų ir profesinio 
darbo reikalu.

Daugėja lietuvių

Lietuviai, atidirbę darbo su
tartis įvairiose Kanados vieto
vėse, vis labiau susispiečia į 
žymesniuosius lietuvių centrus. 
Paskutiniėmis dienomis labai 
daug naujų lietuvių yra suva
žiavę apsigyventi į Torontą.

A. Dvarionienei ir šeimai skaudaus liūdesio valan
doje, mirus mylimam vyrui, tėvui ir žentui

a. a. Antanui Dvarionui,
gilios užuojautos reiškia

Toronto Lietuvių Studentų Sąjunga.

Antanui Bvarionui
mirus, p. Dvarionienei ir šeimai reiškiame gilią 

užuojautą
K. ir Z. Grantai.

Šaunus Toronto skautų parengimas

Kanados 
Kultūros 
nedidelio 
čiaus, kurios 
darbais, o tik 
šumon kaip 
ganizacijos. Ji 
metų spalio
me dalyvaujant 
visos Kanados, 
davinį plačia vaga 
tuvišką kultūrinį darbą katali
kiškoje dvasioje, būdama tik
ra, kad jos užsimojimai atitinka 
didžiosios Kanados lietuvių vi
suomenės dalies nuotaikas ir 
kad savo užsimojimams ras tin
kamo pritarimo bei paramos, 
ji savo veiklą pradėjo gruodžio 
mėn. išleisdama pirmą savo or
gano "Tėviškės Žiburių" nume
rį. Šį savo uždavinį ir dabar ji 
tebelaiko dabarties sąlygose 
pirmuoju, ir apsitvarkiusį bė- 
gahuosius reikalus, nutarė sa
vo jau suburtas ir išryškintas jė
gas apjungti ir organizaciniais 
ryšiais. Tam reikalui buvo pa
ruoštas laikinasis statutas, ku
ris aptaria Draugijos tikslus be: 
veiklos metodus ir numato vi
sus organizacijoms būdingus 
organus: Tarp kitko statutas 
numato, kad draugijos skyrius 
gali būti sukurtas kiekvienoje 
vietoje, kur yra bent 10 lietuvių 
katalikų, norinčių įsijungti į 
draugijos veiklą, o pavieniai ai

skyrių organizavimą 
pradėti nuo Toronto.

Penktadienį, gegužės 
įvyko steigiamasis susirinki
mas, kuriame susirinkusieji bu
vo supažindinti su paruoštuoju 
statutu, jį kiek paaiškinus buvo 
sudarytas narių steigėjų sąra
šas, į kurį įsirašė 29 nariai ir iš
rinkta draugijos skyriaus orga 
nai — skyriaus valdyba ir re 
vizijos komisija. Susirinkusieji 
taip pat buvo supažindinti su 
laikinuoju statutu pradedamo 
organizuoti Spaustuvės Fondo. 
Šis reikalas betgi plačiau ne
diskutuotas, nes, atlikus visus 
paruošiamuosius darbus ir iš
aiškinus sąlygas, bus sušauk
tas tam specialus susirinkimas 
— jau ne draugijos, bet fondo 
narių, sutinkančių padaryti tam 
tikrus įnašus.

Susirinkimą baigiant trumpą 
pranešimą padarė "TŽ" redak
torius, tarp kitko kviesdamas 
visus talkon ypač torontiškių 
žinių rinkimo darbe.

Valdyba išrinkta 3 asmenų 
ir 2 kandidatų, bet pareigomis 
dar nepasiskirstė.

Mišias lietuvių parapijos salėje 
spaudos kioske, tuo metu ten 
niekam nesant, kilo gaisras. .Vi
sa laimė, kad gaisras laiku 
žmonių buvo pastebėtas ir lik
viduotas.

Sudegė bei apdegė įvairūs 
žurnalai ir kai kurios knygos.

Spaudos platintojams pada
rė virš 50 dol. nuostolių.

Parapijos klebono kun. Dr. T 
Tadarausko rūpesčiu įsteigtasis 
spaudos kioskas daug pąsitar- 
nauja visuomenei.

"Pirmas Skambutis

tuvių dramos mėgėjų būrelis 
pirmą kartą, visuomenei pasiro
dė tinkamai pasiruošęs su 3-jų 
veiksmų komedija "Pirmas 
skambutis.

Komedijos režisorė — E. Dau
guvietytė — Kudabienė, rež. pa
dėjėjas — Ant. Šalčiūnas, sce
novaizdis — A. Beibšienės, ad
ministratorius — Č. Mickūnas.

Komedijoje veikia: A. Stase- 
vičius — turtingas viengungis, 
E. Mickūnas — nusigyvenęs jo 
draugas, A. Šalčiūnas — pirmo
jo sūnėnas, mokslininkas, L. 
Baltrukonytė — jo žmona, A. 
Radzevičienė — žmonos moti
na, A. Sutkaitytė — jauna pary
žietė, P. Šalna — paryžietis, V. 
Kvedaras — pirmojo tarnas.

Komedijos pastatymui reika
lingą techniškąjį darbą atliko 
Hamiltono lietuvių dramos mė
gėjų būrelis.

Vaidinimas smagiai nuteikė 
pilną vengrų parapijos salę žiū
rovų.

Hamiltono apylinkės lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkas p. K. Valaitis bendruo
menės vardu padėkojo režisie
riams ir visam dramos mėgė
jų būreliui už kultūrinį įnašą ir 
palinkėjo sėkmės ateičiai.

Dramos mėgėjų būrelis ne
užilgo žada aplankyti ir Toron-

Darbštusis kolektyvas uoliai 
repetuoja -"Vincą Kudirką".

Parapijietis.

Sukūrusius šeimos židinį, idėjos sesę

KAZIMIERĄ VINDAŠIŪTę ir p. VINCĄ GELŽINĮ. 

nuoširdžiai sveikina ir linki džiaugsmingos ateities

Hamiltono ateitininkų kuopa.

Julija Bliūdžiūtė

išgyvenusi Toronte virš metų 
ir čia atlikusi darbo sutartį kaio 
tarnaitė, gavusi vizą, gegužės 
25 d. išvyko pas tėvus į JAV. 
Atsisveikindami jos draugės ir 
draugai buvo surengę išleistu
ves. Julija priklausė Toronto 
ateitininkų kuopai ir būdavo 
uoli parengimą talkininkė. Vo
kietijoje ji studijavo Frankfurt 
a. Main universitete*--

PARAMA "TŽ"

Atžymėti dviems skautiškos 
’ veiklos metams, Sekminių pro
ga Toronto tuntas erdvioje Jar
vis Collegiate salėje surengė 
viešą Čikagos — Toronto lietu
vių susiartinimo vakarą. .

Pradžioje sk. vytis J. Kupre
vičius lūpine armonikėle pa
vaizdavo mūsų skaudesnių per
gyvenimų laikotarpius. Sesės, 
jūros skautės su dainomis pa* j 
sirodė Baltijos pajūryje. Sktn. 
S. Kairys smuiku solo išpildė 
kelis klasikinius dalykus. Šar- 
kauskaitė padainavo dvi lietu
vių kompozitorių dainas solo. 
Smuikininkui ir solistei akom- 
ponavo p. D. Rautens. Toliau 
akordeonu duete psktn. D. Zub- 
rickaitė ir jūr. sk. A. Žiobakas 
išpildė sunkoką Franz von Sup- 
pe uvertiūrą "Poetas ir ūkinin
kas". Programa buvo baigta p. 
Jagėlos režisuotu nuotaikingu 
vaizdeliu "Po laisvos tėviškės 
dangum". Čia tautiniais rūbais 
pasipuošę skautės ir skautai bičiuliams perskaitė vienas či- 
gamtos prieglobstyje pasireiškė' kagietis. 
su dainomis ir tautiniais šokiais. 
Programos metu, gal kiek per 
tyliai, bet šiaip gerai konferavo 
Jesinevičiūtė.

Jau programai pasibaigus, 
kiek pavėlinę atvyko ir Čika 
gos laukiamieji ekskursantai su 
prof. S. Kolupaila priekyje. 
Tuntininkui H. Stepaičiui prista-

Mūrininkų kursų atidarymas

"Verslo" s-gos organizuoja
mų mūrininkų kursų atidary
mas įvyko gegužės 21 d. para
pijos salėje. Kursus atidarė 
"Verslo" valdybos atstovas J. 
Karka, pažymėdamas, kad 
"Verslo" s-ga nori tremtiniams 
padėti pereiti į praktiškesnius 
verslus ir geriau apmokamus 
amatus. Iš peties darbininkų 
perspektyvos Kanadoje yra kri
tiškos. Jie visad atsiduria pir
mieji bedarbių eilėse. Kursų

Paskutiniu metu žemiau pa
minėti asmenys gausiai parėmė 
"T.Žiburių" leidimą. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja visiems įver
tinantiems sunkias gero lietu
viško laikraščio leidimo sąly
gas šiame krašte, kur vien iš 
mažos prenumeratos joks laik
raštis negali išsilaikyti.

Garbės prenumeratoriai:

John Janus, Simcoe, Ont. $15T 
Dr. Br. Radzivanas, 
Brooklyn, N. Y.
P. Vilutis, Toronto, Ont.

Aukojo:

11.
10.

Mažeika J., Toronto, Ont. $5. 
Klioraitis J.,. Samia, Ont. 2. 
Girnius Pov., Toronto, Ont. 2. 
Valickaitė A., 
Valleyfield, Que. 
Kun. Endriūnas, 
New Rochelle, N. Y.
Dargis St., Toronto, Ont. 1.50 
Nuoširdus ačiū!

2.

2.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

TEISINE
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

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

Europos universitetuose

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

KALBINI PAGALBĄ

Idėjos sesę ELENĄ DOCKAITYTĘ ir brolį KOSTĄ ASTRAVĄ, I
sukūrusius ateitininkišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname.

Dievo malonė tebūnie su Jumis!

Hamiltono ateitininkų kuopa.

Šeimos židinį sukurus

SALOMĖJĄ ANKUDAVIČIŪTĘ ir JONĄ ANDRIULĮ 
' • I

širdingai sveikina ir linki daug laimės

Montrecdio At-kų Kuopa.

čius svečius, prof. Kolupaila pa
dėkojo už priėmimą ir pasi
džiaugė dėl mezgamų ryšių 
tarp dviejų kaimyninių lietu
vybės milžinų — Čikagos ir To 
ronto.

Sekminių dieną daugumas 
uniformuotų skautų su svečiais 
dalyvavo rytmetinėse pamal 
dose. Du sk. vyčiai patarnpvo 
šv. Mišioms. Šia proga ir aps
kritai parengimui ruošiantis bu
vo jaučiamas nuoširdus Toron
to sk. dvasios vado kun. Ažu : lektorius A. Adomavičius pa- 

! darė pranešimą apie Kanados 
- • mūrininkų padėtį, užmokestį, jų 

pareikalavimą ir tt. Lektorius 
įspėjo, kas bijo rankų sutepti 
cementu, kalkėmis teneprade- 
da kursų lankyti. Į kursus įsira
šė 40 vyrų. Kursai vyks po 6 
vai. 2 kart į savaitę. Kursantai 
praktiką atliks prie mūro sta
tybos darbą Vėliau pramoku
siems kursantams bus moka
mas net atlyginimas atliekant 
praktikos darbus.

Pirmoji mūrininkų kursų teo
retinė pamoka įvyko trečiadie
nį gegužės 24 d.

Mūrininkų kursų pamokos 
praktiškai vyksta savaitėje du 
kartu: pirmadieniais ir ketvir
tadieniais 7 vai. liet, klebonijos 
kieme.

Užsirašyti dar nevėlu. Kursai 
tęsis 2 mėn.

Visos informacijos teikiamos 
"Verslo" s-gos būstinėje, 870 
Dundas valgykloj. Tel. PL 7060.

Koresp.

balio bendradarbiavimas.
Toronto studentai — korpo 

rantai surengė kuklias vaišes 
su svečiais. Jaukaus pobūvio 
metu, prof. Kolupaila, įmiešda- 
mas spalvingo jumoro, įdomiai 
papasakoja apie skautų orga
nizuotas baidarių keliones po 
lietuviškų ežerų vandenis. Ge
ros -nuotaikos atnešė svečių ke
lionės įspūdžiai, kuriuos spėjo 
suregzti ir čia besistiprinantiems

i ■ -

P.S. Aukotojų, Garbės Prenu
meratorių ir Garbės Rėmėjų pa
vardės ir toliau bus skelbiamos 
laikrašty.

Aleksandras Vachon gegu
žės 16 d. Jo Šv. Pijaus XII pa
skirtas Tarptautinių Eucharisti
nių Kongresų Rengimo Komite
to pirmininku. Šio komiteto pir
mininku yra buvęs Belgijos_ Na- 
muro vysk. Heylen, miręs 1948 
m. Iki šiol jo įpėdinis tebebuvo 
nepaskirtas.

Ta proga, laikinasis studentų 
korporacijos vadas senjoras 
Paulionis perdavė pareigas 
senj. R. Medeliui. Perimdamas 
pareigas, naujasis vadas užak 
centavo, kad plečiant savitar
pio ryšius svetimose šalyse tik
rasis bendradarbiavimas ne
abejotinai prasidės savoje tė
vynėje.

Programos vedimo specialis
tas, br. Šarūnas pobūvio da
lyvius išjudino bendrai dainai 
ir skautiškam "nusičiaudėji- 
mui".

Svečių ekskursijos vadovas, 
dėkodamas už vaišingąjį pri
ėmimą, užsikvietė torontiškius 
pas save į Čikagą.

Nuotaikingas pobūvis turė
jo pasibaigti, nes nustatytu lai
ku parapijos salėn pradėjo rink
tis lietuviškoji visuomenė ir čia 
prof. Kolupaila parodė ekrane 
spalvotus mielosios tėviškės 
vaizdelius. Sk. V.

Ieškoma siuvėja 
mokanti siūti moteriškus rūbus.

Skambinti redakcijon vaka
rais.

mažo formato FOTO KAMERĄ. 
Bėgyje savaitės pasiūlyt: Fran- 
k’is, 149 Beatrice St., Toronto, 
Ont. Telefonas ME 8829.

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 BENEFIT
Health and Accident Assoc.

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

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

Mūsų atstovas

net

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

Mutual Benefit ect.

Nemūsiškas dėmesys

Europai būtų neįprastas reiš
kinys, kad pereito šeštadienio 
dienraščių pirmieji ir eilė vi
daus puslapių buvo užpildyti 
pranešimais iš arklių lenktynių 
— žmonių ir arklių atvaizdais, 
bei lenktynių nuotraukomis, 
pakeitusiom pereitų savaičių 
Winnipeg© potvynio scąnas. 
Skelbiami laimėtojai ir laimėj! 
mai. Torontiškiai laikraščiai 
būgnijo, kad Ontario srityje 9 
lošėjai laimėję $215.000. Matyt, 
laikraščiai turi intereso šios rū
šies biznį reklamuoti.

Imperijos spaudos 
konferencija

šiais metais įvyks Ottawoją, 
birželio 8 d. Iš Anglijos atvyks
ta 22 leidėjai ir redaktoriai.

Toronte atidaryta prekybos 
mugė

Pirmadienį Toronte atidaryta 
trečioji Kanados tarptautinė 
prekybos mugė, kurioje daly
vauja 34 valstybės. Šioje mu
gėje pirmą kartą dalyvauja Is
panija ir Vokietija su savo ga
miniais. Daugiau kaip 40 tūks
tančių iš viso pasaulio preky
bininkų bei amatininkų užpil- . 
dė visus Toronto viešbučius ir 
čia išleis nemaža doleriukų. 
Anglija šioje mugėje užima di
džiausią vietą ir vien tik įvai
rios mašinerijos skyriui yra in
vestavusi daugiau kaip pustre
čio mil. dolerių. Italiją atsto
vauja net 111 įvairiausių firmų, 
pradedant laikrodžiais ir bai
giant langų stiklais ir akordeo
nais. Kanada šiais metais ypa
tingai yra atstovaujama teksti
lės gaminiais net 70 įvairių fir
mų, kurios yra išstatę geriausių 
vilnos, medvilnės ir šilko gami
nių. Mugė bus atidaryta iki bir
želio mėn. 9 dienos ir publikai 
apžiūrėti bus leidžiamos tik trys 
dienos. Visos kito sdienos yra 
skirtos grynai prekybininkams 
ir firmoms susipažinti. Šią tre
čią mugę atidarė prancūzų am
basadorius Kanadai Hubert 
Guerin.

ATVIRAS LAIŠKAS

Gerbiamas p. Redaktoriau, 
prašau neatsisakyti į Tamstos 
red. laikraštį patalpinti šį mano 
atvirą laišką:

Nuo š.m. gegužės mėn. 8 d. 
iš Delhi, Ont., Lietuvių Draugiš
kos Pagalbos Klubo (Lithuanian 
Social Welfare Club) išstojau. 
Nuo tos dienos su klubo nutari
mais ir darbais nieko bendro 
neturiu.

Su pagarba

Indėnų "Gandi"

Kuris, protestuodamas prieš 
baltųjų valdymą Kanadoje, ba
davo 72 dienas, badavimą nu
traukė, pareikšdamas, kad to
liau kovą tęsiąs kitais būdais. 
Per badavimo laiką jo svoris

luKus Stradomskis.

svarų.

— OTTAWA. — Medikų są
jungoje jau pradedama kelti 
sveikatos draudimo reikalas 
Kanadoje.




