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kim kur čia jį patogiau įtaisius, 
kur radus gerą darbovietę, bet 
tik į kokią mokyklą jį toliau leis
ti. Ir leiskim į betkokią, kur jį 
traukia. Vadų ir galingųjų mo
kyklų nėra. Juos gyvenimas 
išstumia. Bet tik iš tarpo tų, ku
rie yra išmokslinti.

vas lenkia vien išeiviai bei tremtiniai.
Taurusis tėvynės sūnus ir kovotojas dėl jos laisvės 

bei jos gėrio nusipelnė, kad jo kūnas kada nors atsi
gultų tėvynės žemės glėbyje.

Vašingtono autoritetingi šal
tiniai praneša, kad JAV jau yra 
išradusios atominius artilerijos 
sviedinius ir kulkas. Šis išra
dimas jau yra perduotas Atlan
to pakto valstybių karinei va
dovybei susipažinti ir pritaiky
ti Europos gynimo strategijai. 
Kariniai ekspertai mano, kad 
šis išradimas bus efektyvus 
ginklas stipriai sausumos ir oro 
laivyno kariuomenei prieš agre
sorių Sovietų Rusiją.

vieniems, be anų didžiųjų autoritetų patarimų, be jų 
paramos ir sustiprinimo, nešti taip, kaip jie nešė, kaip 
nešė taurusis velionis.

Tėvynės laukų, kurių velionis taip ilgėjosi ir ku

į perspektyvų 
Paaugęs pa
jau per, vėlu.’

— STOCKHOLM. — JAV am
basada pranešė, kad trims žve
jams, kurie balandžio 25 d. ra
do sovietų nušauto lėktuvo "Pri
vateer" ratą Baltijos jūroje tarp 
Gotlando ir Latvijos, įteikta 300 
doleriu dovana.

tytų asmenybių. Aukštos dvasinės kultūros, toleran- 
tds, didelio išsilavinimo ir neišsenkančios energijos 
vyras, kurio veikla surišta dar su atgimimo laikotar
pio įvykiais. Lietuviškąją veiklą jis pradėjo dar gim
nazistas, platindamas "Aušrą" ir organizuodamas 
moksleivius, vėliau dalyvavo periodinėje spaudoje, 
ypač "Varpe", kurio buvo vienas pagrindinių šulų, 
po Kudirkos mirties jis suredagavo du jo numerius. 
Daug yra rašęs taip pat nepriklausomo gyvenimo 
laikais sveikatos reikalais, rengė medicinos terminų 
žodyną, rašė apie Kudirką ir ypač įdomūs yra jo at
siminimai, kurių I tomas išspausdintas 1947 metais.

Buvusio prezidento amžius — 84 metai — jo mirties 
žinios skaudumo nepajėgs sumažinti. Mums tai dar

m. 
mėn.

— LAKE SUCCESS. — Birže
lio 2 d. JTO ofciialiai pranešė, 
kad Jeruzalės intemacionaliza- 
vimo planą atmetė ir Izraelis 
ir Jordanas.

Į Europos ūkinę sąjunga

Prancūzų iškeltas siūlymas 
sujungti Prancūzijos ir Vokieti
jos geležies ir anglies pramo
nę rado didelio pritarimo kito
se Europos valstybėse. Be tų 
dviejų kraštų pasirašė bendra
darbiavimo šioje srityje pasiža
dėjimą dar Luxemburgas, Bel
gija, Holandija ir Italija. D. Bri
tanija dar nutarė palaukti susi
tarimo detalių, nors principe 
reiškinį įvertino teigiamai.

— LONDONAS. — Užsienių 
reikalų min. Bevin dviejų mėn. 
laikotarpyje jau antrą kartą 
operuotas dėl hemoroidų.

— OXORDAS. — Britų ato
minių tyrimų galva J. Cockroft 
pareiškė, kad pasaulinė neuro- 
se dėl atomo energijos pavojų 
jau atslūgsta. Šauksmai dėl 
pavojaus, kad atominė energija 
sugriaus pasaulį, tesanti isteri
ja be pagrindo.

Leidžia Kanados Lietuvių
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St W., Toronto, 
Ont Canada

Birželio 1 d. sovietų delegatui 
A. Soldatovui išėjus iš JT Pati
kėtinių Tarybos, sovietų nebeli
ko jokiame svarbesniame JTO 
organe. Jie dar nėra išėję tik iš 
plenumo. Kai Soldatovas žurna
listų buvo paklaustas, kodėl 
sovietai nedalyvavo P. Tary
bos posėdžiuose šių metų pra
džioje Ženevoje, jis tik nusi
šypsojo. Jis išėjo po 29 min. po
sėdžiui prasidėjus, kai nebuvo 
priimtas jo siūlymas pašalinti 
nacionalistinę Kiniją, kurios at
stovo ištikrųjų posėdyje nė ne
buvo. Jo pasiūlymas buvo at
mestas 9 balsais prieš jo vieno 
balsą ir D. Britanijos bei Ar
gentinos atstovams susilaikius.

gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Se- 
lemos k., Sasnavos (tada Gu
delių D valse., Marijampolės ap. 
1887 m. jis baigė Marijampolės 
gimnaziją, o 1892 m. Maskvos 
universitetą. 1893 m. gavęs gy
dytojo teises, 9 mėn. buvo laivy
no gydytoju Kaspijos jūroje. 
1894 m. pradėjo verstis gydyto
jo praktika Marijampolėje, 1896 

persikėlė į Virbalį, o po 5 
į K. Naumiestį. 1898 m. 

persikėlė į Pilviškius, o 1902 m. 
grįžo į Marijampolę. 1908 m. 
dėl "Šviesos" bylos kalintas ir 
ištremtas, iki 1910 m. gyveno 
Vilniuje. I Pasaulinio karo su
laukė Marijampolėje, o karą 
praleido Š. Kaukaze Kislovods- 
ke. Grįždamas iš Kaukazo per 
Vakarus, 1919 m. % m. dirbo 
Lietuvos delegacijoje Paryžiuje, 
iš kur grįžo į Marijampolę.

ta: krikščionių socii 
listų 39, liberalu 10 ir komunistu 
6. 46 senatoriai bus išrinkti bir 
želio 19 provincinių tarybų, o 
kai birželio 20 d. susirinks par
lamentas, pats senatas išrinks 
dar 23. Krikščionys socialai nu 
sistatę karalių grįžti pakviesti 
liepos 1 d., bet prie nedidelės jų 
persvaros dar galima laukti Ir 
kitokios išeities.

Krizės piavoicd .

JAV ekonomistų pasitarimas 
priėjo išvados, kad 1950 m. bū
sią paskutinią^jūkinio klestėji
mo metai. Ūkinės konjunktūros 
geroji kulminacija esanti pa
siekta. 1951 m. pirmoji pusė bū
sianti kritiška, tačiau jie mano, 
kad dabar valstybė jau suge
banti rasti priemonių krizėm iš
vengti^ ..

viai išeiviai, tiek Kanadoje, tiek 
ir JAV, o taip pat ir kituose kraš
tuose, savo inteligentijos labai 
mažai teparuošė. Daugumas 
lietuvių išeivių yra arba fab
rikų darbininkai arba smulkaus 
masto biznieriai. JAV kiek dau
giau, o Kanadoje beveik ant 
pirštų galima suskaityti gydy
tojus, inžinierius, advokatus 
(Kanadoje šių išviso neteko gir
dėti) ar mokytojus bei kunigus. 
O daugumas gyvena miestuo 
se, kur mokyklos nesunkiai pa 
siekiamos ir yra jau prasigyve
nę, kartais turi šiokį-tokį kapita
lą. Bet lietuvis kažkodėl daug 
nesiekia. Jis svajoja įsigyti šio
kį tokį turtelį, dažniausiai na
mą, kaip garantiją, kad senat
vėje neatsidurs gatvėje; po to 
jis dažniausiai svajoja nusipirk
ti automobilių, kuris jam tieks 
malonių pramogų. Viso to pa
siekęs, jis jau patenkintas, net 
didžiuojasi, kad jo vaikas, daž
niausiai vos baigęs pradžios 
mokyklą, sulaukęs įstatymų lei
džiamo dirbti 16 metų amžiaus, 
užsigeidžia dirbti, pelnytis. Ir 
nueina dirbti arba į fabriką, ar
ba į kokį biurą už keliolika ai 
20 dolerių savaitėje. Žinoma, 
dėl to šeimai sunkiau nepasida
ro. Ji gal galėtų jaustis visiškai 
patenkinta, jei čia nebūtų skau
daus dalyko, kad tuo būdu atsi
sakoma nuo aeresnės vaiko 
ateities. Šeima, gal būt, dėl to 
nesuvargs ir gana gražiai gy 
vens, bet visi jie maišysis ma 
sėje, minioje, neturėdami joje 
jokios reikšmės, nesuvaidinda
mi jokio vaidmens, negalėdami 
būti naudingi nei savo artimie
siems, nei tautai negalėdami 
tinkamai patarnauti. Kodėl gi 
mes negalime išauginti lietuvių, 
kurie įeitų į krašto visuomenės 
pačias viršūnes? Kodėl iš lietu
vių negali atsirasti pirmaeilių 
inžinierių, advokatų, bankų di
rektorių, politikų, koncernų val
dytojų ar hierarchų? Juk gabu
mų mūsų žmonėms ūžtenka. Sa
vame sluogsnyje — darbininkų 
is mulkių biznierių sluogsnyje

Belgų rinkimai

Sekmadienį vykę Belgų rinki
mai iš esmės buvo naujas bal
savimas karaliaus Leopoldo 
grįžimo į sostą reikalu. Laimėto
ja išėjo Krikščionių Socialų 
partija, stovinti už karaliaus grį 
žimą. Krikščionys socialai lai
mėjo 107 vietas, o visos kitos 
partijos 105 vietas. Atseit laimė
jo partija stovinti už Leopoldo 
grįžimą, tačiau visų balsų ji ga
vo tik 46,93%, o per plebiscitą 
už karaliaus grįžimą pasisakė 
57%. Komunistai rinkimus visai 
pralaimėjo — vietoj J2 atstovų

JAV pagalba komunistų 
grasomiems kraštams

pažadėta visose konferencijose 
ir pareiškimuose bus tęsiama ir 
naujaisiais biudžetiniais metais 
— po birželio 30 d. Prezidentas 
birželio 1 d. jau paprašė kong
resą paskirti tam reikalui 
1.222.500.000 dolerių. Iš tos su
mos 1 bilij. skiriamas Vakarų 
Europos kraštams, $120.000.000 
Graikijai ir Turkijai, $27.500.000 
Tranui, Korėjai ir Filipinams ir 
$75.000.000 Kinijos erdvės rei
kalams.
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Mokslo metų pabaiga ir mū
sų lietuviškajai visuomenei iš
kelia ne vieną sunkiai spren
džiamą klausimą. Pats gyveni
mas pirmiausia iškelia klausi
mą, ką daryti su vaikais tė
vams, kurie abu dirba? Kur pa
likti Vaiką, kai reikia išeiti j 
darbą abiems ir negalima jo 
pasiųsti į mokyklą? Palikti jį 
gatvei auklėti yra perdaug pa 
vojinga ir vaiko auklėjimui, ii 
jo sveikatai, ir net gyvybei. Tai 
labai svarbus ir sunkiai spren
džiamas klausimas. Jį gal pa
svarstysime kita proga. O šį 
kartą pasvarstykime kitą taip 
pat labai svarbų klausimą, bū- 
ten, ką reikės daryti naujiems 
mokslo metams atėjus. Tai 
ypač svarbu toms šeimoms, ku
rių vaikai bent vieną kurią mo
kyklą baigė.

Ir išanksto pasakysime, kad 
norime kalbėti apie tolimesnį 
jų mokymą, norime raginti ne
sustoti, bet leisti vaikus aukš
čiau ir ankščiau, kad ir mūsų 
lietuviškoji išeivija sulauktų sa
vų aukštų kvalifikacijų specia
listu bei išmokslintu žmonių.

Būkime atviri ir prisipažin- 
kim, kad šiuo atžvilgiu mes esa-

Užslenkant antrajai bolševikų naujas prirginimers, kad senosios kartos mohikanų 
okupacijai, Dr. K. Grinius pasi
traukė į Vokietiją, iš kur paga- dėlę ir atsakingą pareigą nešti tautos rūpesčių naštą 
lietu persikėlė į JAV, kur dar 
karo metu buvo atvykęs jo sū
nus pulk. Kazys. (Tai vienintelis 
vaikas jo pirmosios žmonos, 
1918 m. bolševikų sušaudytos 
Kislovodsk e kartu su dukrele 
Gražina).

A. A. Dr. K. Grinius buvo ne
abejotinai viena šviesiausių 
jaunosios mūsų kartos dar ma*

— lietuviai toli gražu nėra pas
kutiniai, bet galima sakyti pir
mieji. Tvarkingi, taupūs, apsuk
rūs ir gražiai gyvena. Tik ne
parodo noro išeiti iš tų sluogs- 
nių. O išėję į- kitus visuomenės 
sluogsnius taip pat gražiai gy
ventų ir taip pat imponuotų ki
tiems, būtų pastebėti, prasimuš
tų. Trūksta tiks mokslo, be kurio 
toli žengti negalima.

Taigi geras yra dalykas na
mas, nebloga maloni pramoga 
pasivažinėti automobiliu — 
ypač tai vilioja jaunimą, — ta
čiau daug didesnis yra dalykas 
išmokslinimas vaikų, iškėlimas 
jų į aukštesnį visuomenės 
sluogsnį. Geras ne dėl to, kad 
tie aukštieji sluogsniai būtų ver
tingesni patys per save, bet dėl 
to, kad ten yra daugiau galimy
bių. Gal dažnas vaikas, artė
damas prie mokyklos baigimo 
slenksčio ir savo amžiaus 16 
m., laukia to laisvės momento 
kad pasieks savarankumo, bet 
ir sulaukęs jaučiasi laimingas, 
tai tik dėl ^<>kad, visą laiką 
būdamas savo šeimos ir draugų 
aplinkoje, tų 
dar nepastet 
stebės, bėįį 
Tad -tėvų 
mažens įskiepyti vaikams min
tį, kad jo mokslo pabaiga ne 
pradžios ir vidurinė mokykla, 
bet ten daug aukščiau, kur įsi
gyjamos specialybės ir titulai. 
Tad ir šeimų svajonė turi būti 
ne automobilis po namo, ne sa
vaitgalių pramogos ir puikūs 
baliai, bet išmokslinimas, pa
ruošimas gyvenimui vaikų. Ir 
po visų vargų bei įtempimų tė
vams bus daug maloniau vie
ną gražią birželio mėnesio die
ną savo sūnų ar dukrą pama
tyti grįžusį su aukštosios mo
kyklos diplomu, negu juos su
laukti, kad ir su didėjančiais, 
savaitiniais atlyginimais grįž
tančius iš fabriko ar kur iš biu
ro su skurdžia algele.

Amerikos žemyne yra dide
lių galimybių kraštai. Čia vi
siems yra kur prasimušti. Jei, 
pav., JAV tokias svarbias pozi
cijos yra užtikrinę sau airiai, jei 
net lenkai ir ukrainieč. (taip pat 
ir Kanadoje) turi net savo sena
torių ir kongreso atstovų, tai ne 
vien dėlto, kad jų ten daugiau. 
Bet svarbiausia dėl to, kad jų 
tarpe yra pakankamai išmoks
lintų žmonių, kurie tinka bet- 
kuriems postams. Tokiose JAV 
kaikur ir lietuvių gausu, bet iš 
jų retai kur tebūna tinkamų 
kandidatų. Airiai, pav., nesenai 
net pravedė nutarimą kongrese, 
kad Anglijai nebūtų duodama 
jokios paramos, kol neprijungs 
Airijai Ulsterio. O ar kada nors 
atsirado nors vienas atstovas, 
kuris būtų nors pasakęs: "Ne
duoti Lenkijai nieko, kol negrą
žins Lietuvai Vilniaus!". Niekad 
nepasakė, nes ten nebuvo nei 
vieno lietuvio, kurių JAV mes 
priskaitom mažiausia bent tris 
ketvirčius milijono.

Taigi mums lietuviams reikia 
žmonių, kurie galėtų įeiti į va
dovaujančius sluogsnius. O jų 
mums gali duoti tik tėvai, leis
dami savo vaikus į mokslą. 
Visi turim persiimti ta mintimi. 
Jei kurios šeimos vaikas jau 
baigia kokią mokyklą, negalvo-

su Rytų Europa

Santykiai tarp Tito Jugosla
vijos ir Kominformo kraštų vis 
tempiasi ir yra laukiama, kad 
diplomatiniai santykiai bus vi
sai nutraukti. Po eilės inciden
tų, Albanija Jugoslavų diploma
tams pasiūlė apleisti kraštą. 
Tuo pat metu Tito atšaukė ats
tovą iš Varšuvos. Atrodo, kad 
tas pat bus padaryta ir su ats
tovybėmis kituose satelitų kraš
tuose.

Bavarijoje pasireiškė 
vidurių šiltinė

Jau 7 yra mirę, o arti 400 guli 
ligoninėse. Mokyklos ir kt. susi
būrimų vietos uždarytos. Be- 
abejo tai atsilieps ir į tremtinių 
emigracijos eigą.

pasinėrė į politinį ir visuomeni
nį darbą; buvo net 4 seimų na
rys, ministeris pirmininkas ir 
Respublikos Prezidentas, 1926 
m. iki gruodžio 17 d. perversmo. 
1922 - 1935 m. buvo Kaimo 
miesto sveikatos skyriaus vedė
jas, ypatingai daug nusipelnė 
kovoje su džiova ir kūdikių glo
bos akcijoje. Vokiečių okupaci
jos metu, kartu su prof. kun. 
Krupavičių ir min. Aleksa, pasi
rašęs protesto raštą generali
niam komisarui v. Renteln dėl 
vokiečių vedamos politikos, bu
vo ištremtas į kaimą, '

Komunistai prakišo 
Japonijoje

Sekmadienį vykstančių rinki
mų išvakarėse komunistai pa
skelbė 24 valandų streiką, per 
kurį, matyt, norėjo išbandyti 
savo jėgas. Jų arkliukas "tai
kos" propaganda ir pareiški
mas protesto prieš amerikiečių 
okupaciją.

Mac Arthur pareiškė iš anks- 
! to, kad jokių priemonių nesiims, 
Į bet jei užkabintų amerikiečių 
karius, bus reaguota be atodai
ros. Iš anksto buvo manoma, 
kad streikas didelio pasisekimo 
neturės, nes komunistų kontro
liuojamos unijos teturi vos 400 
tūkstančių narių, kai iš viso or
ganizuotų darbininkų yra 6 mil. 
250 tūkstančių.

Pirmą demonstraciją 600 ko
munistų padarė Mito vietovė
je šeštadienį, kur buvo atvy
kęs premjeras Šigeru Yošidą 
pasakyti rinkiminės kalbos. Ap
saugai buvo iššaukta policijos 
sustiprinimai. Visame krašte 
komunistų balso paklausė vos 
50.000 darbininkų. Tokio de
monstracijos gatvėse buvo už
draustos, tačiau apie 25.000 de
monstrantų buvo pasirodę gat
vėse šeštadienį. Didesnių eks
cesų nebuvo.

Birželio 4 d. rinkimuose lai
mėjo vedanti bandradarbiavi- 
mo su JAV politiką liberalų par
tija. Komunistai visai prakišo ir 
partija greičiausiai netrukus 
bus oficialiai uždaryta. Jie jau 
yra pasiruošę pereiti į pogrindį.

Raudonasis vokiečių 
laivynas

Kaip jau plačiai žinoma, ru
sai Rytų Vokietijoje jau suor
ganizavo armiją, nors ir vadi
namą policija. Dabar praneša
ma, kad jau sukurtas ir laivy
nas, kuris jau turi ir povandeni
nių laivų, 12 naikintojų, ir kele
tą tuzinų torpedinių laivų. Lai
vynui vadovauja gen. admiro
las Saalwaechter ir admirolas 
Vos, sovietų gen. Truchanovo 
bei jo pavaduotojo kapitono 
Čenkov žinioje. Laivyno perso
nalas renkamas iš buv. karo 
laivyno karių, laivyno SA ir 
Hitlerjugendo laivybos būrelių.

Svarbiausia šio laivyno bazė 
yra Stralsundas, kurį valdo lai
vybos gynybos policijos komi- 
sionierius Schuller. Iš stralsun- 
do specialus kabelis yra nuties
tas į pagrindinę sovietų laivyno 
bazę Baltijos pajūryje — Liepo-
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Liaudies daina.

Kažin kas yra pasakęs, kad 
žmonės — kaip ežerai: jų vi
duje slypi neįkainojami turtai, 
0 jie patys kartais ramūs, kaip 
vandens paviršius saulėtą die
ną, kartais gi audringi, kaip 
įsisiūbavusios bangos.

Gerai, jei siela rami, jei žmo
gaus Viduje plasdena ramybė, 
kuri savo sparnais, lyg laimi
nančiomis rankomis, gaubia Vi
sus tuos, kuriems tenka su juo 
susidurti. Kartais, tačiau, pa- 
pradeda burgėti:

— Vienas pūstelėjimas, — ir 
kyla audra, atūžia vėtros kokios 
nesėkmės pavidale, ir vidus 
visa sielos ramybė susidrums
čia iki pat dugno, kaip pūga 
staigaus vėjo siaubo pagauta. 
(V. G. Korolenko).

1. Gyvenimo iškarpa

tais net piktų žodžių jų atžvil
giu nesigailėjo.

Tačiau kai vienas jo sūnus 
rengėsi vedyboms su nekatali- 
ke mergaite, tas šaltas ir, rodos, 
abejingas žmogus išreiškė savo 
vidaus credo šiuo posakiu:

— Vesk katalikę, jei nori tu
rėti šeimoje laimę.

Kodėl visa tai pasakoju?
Man rodos, žmogus nėra vi

sai toks, kaip ežeras: žmogaus 
gelmių dar niekas neišsėmė ir, 
turbūt, neišsems. Nekartą sie
los, kurios atrodo visai užša
lusios, iš tikrųjų yra tik apšalu
sios, ir vieną dieną jos išsisklei
džia visoje didybėje.

"Kai siela susidrumsčia, — nė
ra joks tragizmas: šie laikai bū
dingi nepastovumu ir jie atne
ša įvairiausių vėjų. Kiekvienas 
žmogus, kuris jaučiasi gyvenąs 
gyvu žmonių tarpe, turi jausti 
pareigą pabūti kartais šildan
čia saule, kuri nutirpdo visus 
ledus nuo susidrumsčiusios sie
los paviršiaus.

3. Žodžiai ir darbai

Pav

TSR

Prieštaravimuose

stebėti.

. J

ES ŽIAURIAI

State Department, rodyda
mas malonų veidą prarijo kartų“ 
grūdelį — JAV pažeidimą So
vietams pašaunant lėktuvą ties 
Liepoja. Pasikeitimas aštriomis 
notomis patarnavo abipusiškai 
nedraugiškai propagandai. Š. 
m. gegužės pradžioje sukviesta 
trijų užsienių reikalų ministerių 
konferencija beabejo svarstė 
daugiau, kaip komunikate pa
skelbė. Tikra, kad sovietų agre
sijos galimybė buvo aptarta. 
Oficialiame pranešime tekal
bama tik apie užpernykštį lie
tų ty. visiems žinomus įvykius. 
Tai konferencijai praėjus, pas
kubomis šaukiama Atlanto 
Santarvės 12 užsienio reikalų 
ministerių konferencija, kuri už
kliuvo ypač už ūkiškų klausi
mų. Vakarinė Europa, kad ga
lėtų apsiginkluoti, siekia suda
ryti trečią esminių žaliavų mo
nopolį. JAV pradžioje purkštau
ja. Sovietai džiaugiasi matyda
mi Atlanto Santarvės vėžlio 
spartos veiklą. Kai tose konfe
rencijose atvirai kalbama apie 
Sovietų užpuolimo pavojų, 
Trygve Lie, JTO generalinis se
kretorius, kalbasi Maskvoje su

galvą palikęs 
Per

gęsta ne
ir net

.Tik pastarojo
vės k

Sovietų 
tinga of 
ne vien 
linę už 
nuolatinėn
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ps penkerius 
vyruose pasi-

atsargumo. 
tlanto santar- 

pravertos 
ems įvykiams

š sistema- 
yfa privertė JAV 

kritikuoti ikišio- 
vedusią 

kmėn, bet ir tar- 
pavojus gręsia. 
nuošė Rytuose, 

Mažojoje Azijoje,Afganištane, 
kaikur vakar įėję Europoje. So
vietų penktoj kolona nuolat or- 

demokratiš- 
. Sovietų epsi- 

obulėja. Tik da
kame 
ginklavim 
bar pastebėti, kad svyravimas 

patarnauja so
vietams.

Atlanto Sąitarvės veikla šio
se sąlygose,
ta. Nei vienoje jos užsienio rei
kalų minis erių ankstesnėje 
konferencijojfe nepadaryta tokių 
nutarimų, kaip pastarojoje. Per 

Andriej Višinskij ir įsiprašo pas pastaruosius 
J. Staliną. T. Lie apie pasikal
bėjimą su pastaruoju daro la
bai atsargų pareiškimą: "Mes 
pasikalbėjime sutelkėme dėme
sį į bendruosius tarptautinės po
litikos klausimus, taip vadina
mą šaltąjį karą ir Kinijos (su
prasti: raudonosios) atstovavi
mą JTO".

ir lūkuriavi

staiga pagriežtin-

rimo ūkiškos vienutės laisvaja
me pasaulyje.

Dar pastarajai konferencijai 
nepasibaigus, jau pranešta, 
kad užsienio reikalų ministerial 
esą nustatę gaires karinei, ūkiš
kai ir finansinei sritims.

aštuonis mėnesius 
. Pirmojoje svars

tyti organiz triniai klausimai, 
antrojoje ūkiški ir kariniai. Ta
čiau jose nepuvo sudaryta pil
nutinė vienutė, nes daugeliui 
klausimų nebuvo duota atsa
kymo. Pirmiausia reikalinga 
paspartinti Atlanto Santarvės 
veiklą ir tuo tikslu sukurti ati-

Nutarimcd

Konferencijos komunikatą iš- 
gliaudžius ir pašalinus vande
ningą propagandą, užtiksime 
gana svarbių nutarimų.

Atanto santarvės darbams 
vykdyti sudaryta vyriausioji 
taryba iš užsienio ministerių 
pavaduotojų. Jai pirmininkaus 
amerikietis. Spėjama, kad tai 
bus gen. Dwight Eisenhower ar 
A. W. Harriman.

Jos būstinė Londone. Gyny
bos komisijai suteikta teisių 
kontroliuoti ne vien kitas komi
sijas, bet reikiamu atveju įsi
kišti ir atskirose valstybėse.

Marshall© planui pasibaigus 
1952 m., JAV, Kanada ir Vaka
rinės Europos ūkiškoji organiza
cija toliau glaudžiai bendradar
biaus. Ūkiškas bendravimas 
apima ir tuos kraštus, kurie ne
priklauso Atlanto Santarvei, bū
tent Vokietiją, Švediją, Šveica
riją.

Svarbiausias iš nutarimų —• 
apsiginklavimo specializacija. 
Britai sumažins jūrų karo laivy
ną ir sutelks jėgas sprausmi- 
niams lėktuvams gaminti. Bri
tams gal nelengva atsisakyti 
šimtmečių tradicijų turėti tvir-

tą jūrų karo laivyną. Tačiau ir 
W. Churchill, buvęs admiralite
to vadu, pripažįsta jūrų karo 
laivyną atgyvenus.

Prancūzija turinti organizuo
ti sausumos kariuomenę. Ji tu
rinti mobilizuoti 27 divizijas, bri
tai 10, kai kitos valstybės — 
5. JAV gamins ilgų distancijų 
bombonešius ir laikys didžiu© 
sius jūrų karo laivus.

Suprantama, atskiri kraštai 
turės įvairius dalinius, bet ben
dra apsiginklavimo linkmė bus 
derinama.

Ketvirtas nutarimas yra dau
giau techniško pobūdžio: JAV 
kariuomenės perkeldinimas ka
rui prasidėjus. Tam reikalui nu
matyta panaudoti įvairių kraš
tų karo ir prekybinius laivus.

Atskiroms komisijoms nusta
tyta darbo programa.

Šeštame nutarime išryškinta 
tarpusavio pagalba.

Šiais paskelbtais nutarimais 
. norima ne tiek painformuoti da
lyvių tautas, bet išjudinti ame
rikiečius ir kongresą paruošti 
ryžtingam sprendimui.

Visuotinė mobilizacija
•/

Ką tik pasibaigus Atlanto 
Santarvės konferencijai ameri
kiečius pasiekė du pareiškimai 
apie visuotinę mobilizaciją.

Gen. Omar N. Bradley nuro
dė, kad sovietų antpuolį, kuris 
gali įvykti "artimoje ateityje", 
amerikiečiai turi tinkamai sutik
ti. Toliau generalinio štabo vir
šininkas kalba apie visuotinę 
mobilizaciją ir prezidentui įga
liojimus pradėti karą.

Po šio pareiškimo Bernard M. 
Baruch, ilgametis JAV prezi
dentų patarėjas, Columbia uni-

versitete kalba apie ūkišką mo
bilizaciją. Jis kalba ne apie 
ūkio tvarkymą pasiruošti karui, 
bet apie karo ūkį, kuris žinomas 
tik karo metu.

Ką siūlo B. Baruch?
Ogi skelbti visuotinę mobi

lizaciją kariškiems ir ūkiškiems 
kadrams sudaryti, civilinius gy
ventojus paruošti gynybai, pa
naikinti pasipelnymą karo me
tu, tvarkyti kainas, nuomas, at
lyginimus ir kitus kaštus, įves
ti aukštesnius mokesčius, ne
esminę gamybą varžyti, darbo 
jėgą organizuoti, taupyti ir tt

Šie nuostatai jau senai ži
nomi, tačiau įdomu, kad tokį 
"nacionalistišką" karo ūkį siū
loma įvesti liberalinėse JAV.

Tuo pat metu JAV kongreso 
karinės komisijos pradėjo 
svarstyti eilę karinių klausimų. 
Ateina gandai, kad kongresas 
paskubomis išleisiąs eilę įstaty
mų, kurie paruoštą kelią į ka
ro ūkį.

Kai didele sparta svarstomi 
kariški klausimai Eur. ir Amen 
kontinentuose, britai sukviečia 
Sydnejuje konferenciją Tolimų
jų Rytų kraštų, kurie pavesti D. 
Britanijos ūkiškai globai.

Gegužės mėn. praėjo karo 
pasiruošimų ženkle. Vakarie
čiai išsinarpliojo iš Sovietinio 
žaismo ir griežtai pasuko ne žo
džiais, bet darbais pavergtam 
pasauliui išlaisvinti.

Ar nūdienė tarptautinė rai
da nepalygintina buvusiai 1939 
m. pavasarį?

Istorija nesikartoja. Tačiau 
kartojasi amžina istorija, kad 
padarytos klaidos anksčiau ar 
vėliau yra išperkamos.

Gediminas Galva.

Kartais mums tenka susidur
ti su kitų žmonių gyvomis au- mingai pakalbėti, 
komis. Sunku su jomis kalbėti: 
jie taip skaudžiai paliesti ne
švelnaus žodžio ar mosto, kad
nė savąjašiulūįi-nenori tikėti.

Ateina utrą dieną seriidf be-’ 
, matytas' žmogus ir prašo gelbė
ti nuo artimiausių bičiulių:

— Neturiu ramybės nuo jų, 
— sako. — Visaip puldinėja, 
fabrike užgaulioja, darbda
viams skundžia... Ypačiai ne
pakenčiamas jų vadas. Jam la 
biau raudonieji, nei artimiausi 
tremties bičiuliai rūpi. Sekioja 
mane, tiesiog ant kulnų lipa. 
Nežinau, kur ir kaip pabėgti...

Bėgama juk nuo priešo, nuo 
piktų žmonių. Prie gerų bičiulių 
pavojų metu glaudžiamasi, iš 
jų pagalbos tikimasi.

— Jie — kaip užšąlę ežerai: 
nei širdies, nei meilės, — bai
gia žmogus.

Ši gyvenimo iškarpa tikra, 
nors neįtikėtina. Sunku įsivaiz
duoti, kad mūsų tarpe būtų žmo
nių, kurie vaikščiotų užšąlusio- 
mis, suakmenėjusiomis širdimis, 
kurie patys būtu pavirtę užšą- 
lusiais ežerais.

Gyvenimas, tačiau, pilnas 
netikėtumų. Jei kartais ir nesi
tiki kokio pokšto, jis vistiek tau 
pačioje panosėje iškrečiamas.

2. Kai siela susidrumsčia

Audra ne be priežasties ky
la. Ir ežero paviršius pats sa
vaime nesusidrumsčia. Visko 
yra paprastos, natūralios prie
žastys.

Žinau moterį, kuri kruvinomis 
ašaromis meldė Dievą, kad pa
liktų gyvą jos vienturtį sūnų. 
Tačiau sūnus mirė, o susidrum
stęs moters vidus praplyšo pik
čiausiais priekaištais Dievui. 
Po metų kantrus Dievas pado
vanojo jai net du sūnus...

Žinau vyrą, kuris per trum
pą laiką neteko tėvų, dviejų 
brolių ir sesers. Jo širdis persi
pildė, jo vidus susidrumstė ne
paprastai ilgam laikui. Kai pra
ėjo keliolika metų, jis past su
kūrė šeimą ir susilaukė net tri
jų, gražiai užaugusių, sūnų. 
Pats jausdamas visą laiką 
skaudulį širdyje, stovėjo nuo
šaliai Dievo ir Bažnyčios. Kar- (

Visi moka kartais labai iškil-

Kai žmogus kalba viešai ir 
rūpinasi tiktai žodžių spamuo- 
tumu, jis panašus į aną ežerą, 
kurio viršus apšalęs, o po ledo 
pluta vistiek burgia juda van
duo.

Kalba turi apreikšti žmogaus 
vidų, parodyti jo vidaus giliau
si įsitikinimą. Netikslu yra kal
bėti apie lietuvišką nuoširdumą 
ir tuo pačiu metu rasti savo na
muose kampą viengungiams, 
bet ne šeima apkrautiems. Ne
rimta yra garsiai kalbėti apie 
Tėvynės meilę, o patylučiais 
trauktis nuo spaudos platintojo, 
nuo nario mokesčio rinkėjo, nuo 
kvietėjo ateiti ir padėti parengti 
salę kokiam iškilmingam minė
jimui.

Juokingai atrodo, kai kas 
nors su ilgesiu kalba apie pra
rastą Tėvynę, o pakalbintas 
leisti savo vaiką į lietuvišką, 
mokyklą, nueidamas pasako:

— Et, kokia čia, svetimoje že
mėje, nauda iš lietuvių kalbos 
ir mokslo! ... - -

Kai ežero paviršius gerai ap
šalęs, kai jį dengia tvirtas le
das, jis nėra toks apgaulingas, 
kaip praperšomis išmargintas 
ledinis paviršius.

O visdėlto galima tvirtinti, 
kad žodžio patriotas ir žodžio 
katalikas yra panašūs į nenu
sistovėjusį vandenį. Viskas ja
me drumsčiasi, viskas maišosi 
ir ūžia.

4. Dabarties pavojai

Rūsti yra dabartis ir jos dės
niai labai šiukštus.

Visa eilė pavojų tyko kiek
vieną svetimų kraštų platumo
se. Vienas teisina mišrias šei
mas, kitas pamiršta Lietuvoj pa
liktą žmoną'ir su kita gyvena. 
Vienas, apsvaigęs svetimo kraš
to puikybėmis, nieko gero ne
randa savo Tėvynės paprastu
me, kitas su pasigėrėjimu me
džioja praeities klaidas ir ydas 
ir visu balsu apie jas šaukia. 
Vienas aiškina neturįs pakan
kamai laiko ir nesideda prie lie
tuviškos visuomeninės veiklos, 
kitas dar pasišaipo iš veikles
niųjų gerų pastangų.

Tiesa, tokie balsai reti. Jie

Ką tai reiškia? Tai rodo, kad 
vakariečiai yra praradę lygsva
rą, nes T. Lie negalėjo vykti 
Maskvon be vakariečių palai
minimo, nors jis kaikieno lai
komas pusraudoniu. Padėtis 
yra pernelyg aiški, kad ji bū-.

voje. Ji yra žymaii pavojinges
nė už buvusią 1938 m., kai 
Chamberlain per apsirikimą nu
gabeno lietsargį į Muencheną,

tinkamą vadovaujančią organi
zaciją, kuri derintų ūkišką ir 
karinę veiklą. Vokietijos įjungi
mas Vakarinei Europai ginti 
■yra ne 
Tuo tarputi 
Jdetiios įj 
'Btcrbpoif' pn£K 
kams. Pagaliau vienas svar
biausių klausimų — suradimas 
būdo apginklavimui finansuoti. 
Tuo tikslu einama prie sukū-

engiama būtinybė, 
formulė: Vo- 

l^čc^arinėn
tdrvinin-

Pabėgėliai iš Rytų Europos
Kaip žinia, iš bolševikų okų- gruoti į Palestiną, nes iš ten gri

puotų ir satelitinių kraštų pa
bėgėlių skaičius diena iš die
nos auga. Bet jų gyvenimo są
lygos yra labai sunkios. Globe 
and Mail Genevos korespon
dentas L. Hoffman gegužės 29 
d. rašo, kad IRO sferose esą 
susirūpinimo nauju reiškiniu, 
kad pabėgėlių dalis grįžta į sa
vo kilmės kraštus, nes nepajė
gia Vakaruose įsikurti. Taip 
Vengrų valdžiai paskelbus am
nestiją, 300 vokiečių, buvusių 
Vengrijos piliečių, grįžę nese
nai į Vengriją iš Austrijos, o 
Austrijos žydų stovyklose pasi-
reiškęs aiškus nenoras beemi-

ne tik reti, bet ir, palyginti, ty
lūs. Tačiau ir pro tylą tie bal
sai garsiai aidi, kai vienoje ar 
kitoje vietoje pasigendama su
tarimo, vieningumo, net idėjin- 
gumo.

Pradžioje paminėta dainelė 
mini, kad "laimė lėmė saulėtą 
dienaitę: ir atšilo ežere ledai- 
tis". To saulėtumo, optimizmo 
visiems reikia. Geros nuotaikos 
reikia ir nesėkmėse, ir suspau
dimuose. Nuleistos rankos ne
trunka pakilti ir pasidavimo 
ženklan suakmenėti. Mūsų gi 
uždavinys — ištesėti ir sunkiau
siais laikais, neprarandant tvir
to tikėjimo galutina pergale.
Pavasaris ir saulė užšąlusį eže 

tą nuvalo nuo ledų ir prikelia 
gyvybei ir džiaugsmui. Tikėji
mas pergale ir pasitikėjimas sa
vo jėgomis turi nutirpdyti abuo
jumo ledus nuo apšąlusių sie
lų ir prikelti jas gyvenimo ko
vai ir pergalės džiaugsmui.

žę eilė žydų, negalėjusių ten įsi
kurti. Esą, tai reiškiniai, kurie 
aiškiai griauna anoje pusėje 
gyvenančių įsitikinimą apie 
gerbūvį vakariečių kraštuose, 
kurį skleidžia Voice of Ameri
ca propaganda.

Šiuo metu iš anapus geleži
nės uždangos atbėga apie 7000 
per mėnesį. Jų padėtis yra labai 
bloga, nes niekas jų negloboja. 
IRO į savo stovyklas jų nepri
ima. Vokietijon atbėgęs toks pa
bėgėlis policijos yra pasiunčia
mas į artimiausią IRO įstaigą, 
kuri betgi jam neduoda nieko, 
išskyrus registracijos lapelį, ku
ris atstoja asmens dokumentą. 
Iš IRO įstaigos toks pabėgėlis 
siunčiamas į artimiausią vokie
čių tremtinių pabėgėlių stovyk
lą, kur jis būna maitinamas 
bent vieną ir nedaugiau trijij 
savaičių, per kurias turi susi
rasti darbą ir išviso susitvar
kyti savo gyvenimo reikalus. 
Austrijoje ir Italijoje tokiuos pa- 
b..g. liūs dar maitina ir išlaiko
IRO, bet ji savo stovyklas netru
kus uždarys ir visi jie atsidurs 
labai blogoje padėtyje. Tad 
Hoffmano susirūpinimas tikrai 
yra ne be pagrindo.

— OTTAWA — Karo metu 
visuose frontuose nelaisvėn bu
vo patekę 9.552 Kanados kariai, 
kurie visi nelaisvėje išbuvo 
6.441.000 dieni}.

— TORONTO. — Du Toron
to namų savininkai nubausti 
$6.500 bauda už taip vad. "key 
money", ty. stambesnę sumą 
už išnuomavimą buto pigesne, 
oicialiai nustatyta kaina.

IEŠKOJO LAISVĖS - RADO KADETUS
Kapitalizmą keikia, o 

rojaus baidosi...

Komunistinės spaudos pusla
piai' mirgėt®, -mirga ditirambais 
.sovietiniam rojui ir kartais nei 
ne labai cenzūriškais posakiais, 
skirtais kapitalistinėms JAV, 
Kanadai ir kitoms laisvoms ša
lims. Komunistinę propagandą 
galima būtų sutraukti į vieną 
sakinį: kas gera ir gražu, ran
dasi Sovietų Sąjungoje, o to, 
kas pikta ir bloga, reikia ieš
koti vien tiktai kapitalistiniuo
se kraštuose... Taip komunisti
nė propaganda atrodo sovietų 
garbei leidžiamų laikraščių pus 
lapiuose. Praktikoje, deja, išei
na kiek kitaip.

Jeigu, sakysime, Dėdė Sa
mas nutveria drg. Andriulį, už
sikrėtusį sovietine raudonlige, 
ir jam pasiūlo kraustytis į ten, 
kur viskas tik "gera ir gražu" 
drg. Andriulis tuojau griežčiau
siai protestuoja, paleidžia į dar
bą visas dūdas. Sukrunta bim 
bos, mizaros, ylos... Gaunasi 
toks kaukimas, staugimas, kad 
padoriam žmogui, prie komu 
nistinio triukšmo nepratusiam, 
net plaukai piestu stojasi. Ir ko 
gi jiems taip stūgauti? Juk ne į 
mirtį drg. Andriulį siunčia, bet 
ten, ten, kur jo širdis per metų 
eilę nekantriai veržėsi: lauk iš 
kapitalizmo nevalios —- į komu
nistinį rojų. Taigi, vietoj ašarų, 
atrodo, draugai ir draugės iš 
džiaugsmo galėtų polkutę su
trypti — pamanykite tik kokia 
laimė — drg. Andriulis išsiva
duoja iš kapitalizmo pančių... 
Staugimui pateisinti komunistai 
turi labai rimtų priežasčių, tik 
jų paprastai jie nelinksniuoja 
savo spaudoje. Jie žino, kad 
Maskvai tol yra reikalingi, kol 
užsieniuose triukšmą kelia ir 
laisvų kraštų laisvo gyvenimo 
pamatus, Maskvos įsakyti, pik
čiau už kurmius rausia. Kada 
tėvynė už pamatų rausimą 
Kremliaus garbei nutveria ir 
pasiunčia anapus geležinės už
dangos, toks "išvietintas komu
nistas" Maskvai tampa tik be
reikalingu balastu. Ir kur gi jį, 
įpratusį prie visokių kapitalis

tinio gyvenimo "negerovių", pa
dėsi? Kur jam Sovietų Sąjungo 
je rasi kambarius su šiltu ir šal
tu vandeniu, šaldytuvais, elekt
rinėm plytefenirtelevizBc^apa- 
ratais, dušais?... Nerasdami 
šių gėrybių, jie visada mintimis 
grįš į kapitalizmo "nevalią" ir, 
anksčiau ar vėliau, nusivils so
vietiniu rojum. Kitais žodžiais 
tariant, "išvietintieji komunis
tai" jau yra apsikrėtę nepagy
domomis kapitalistinio gyveni
mo prabangos bacilomis, o su 
"sergančiais" Kremlius didelių 
ceremonijų nedaro: yra du ke
liai į anapus — Sibiras, ar dar 
ir už Sibirą greitesnis — kulka į 
pakaušį.. .

Kur dingo Vokiečių 
komunistai?

Amerikiečių okupuotoje Vo
kietijos zonoje išeinantis krik 
raštis "Die meue Zeitung" pa
tiekia smulkesnių žinių apie tra
gišką likimą vokiečių komunis
tų, kadaise emigravusių į So
vietų Sąjungą. Atrodo, bus pra
vartu pavartyti šio laikraščio 
puslapius ir susipažinti su tų 
naivių Maskvos tarnų tragedi
ja anapus geležinės uždangos 
— NKVD kalėjimų pogrindžiu© 
se. Juk ir mūsų tarpe — šiapus 
Atlanto — esama raudonlige 
užsikrėtusių lietuvių, raupsuo
tojo Kremliaus stabo garbinto 
jų ir pataikūnų. Iš patiekiamų 
faktų jie galėtų atatinkamas iš
vadas pasidaryti.

Maždaug prieš septyniolika 
metų, ieškodami apsaugos nuo 
Hitlerio fašistinio režimo, daug 
vokiečių komunistų perbėgo į 
Sovietų Sąjungą. Čia jie tikėjo 
si surasti naują tėvynę, gerai 
apmokamą darbą ir daugiau 
laisvės, o vietoj visa to terado 
kacetus Sibire...

NKVD buvo suimti ir dingo, 
nepalikdami jokių pėdsakų, šie 
žinomi vokiečių komunistai: 
Heinz Neumann ir Hermann 
Remmele — abu savo laiku sto
vėję vokiečių KP prieky, Will! 
Loew — Raudonojo Fronto Ko
votojų pirmininkas, komunistų 
parlamentarai — Hans Kippen- 
berg, August Creutzburg, Hugo

Eberlein, Vokietijos Raudono
sios Pagalbos pirmininkas — 
Willi Koska, rašytojai — Emst 
Ottwaldt ir Albert Hotopp, Rein
hardt teatro aktorė Carola Ne- 
her, berlyniečiams gerai žino
mi gydytojai — Dr. Lotsar 
Wolff, Dr. Leo Friedlaender, Dr. - 
Baer, Duesseldorfo advokatas 
— Dr.- Hermann Horstmann, 
Hamburgo žurnalistas — Heino 
Meyer ir kt. Tai tik maža dalis 
tų, kurie Sovietų Sąjungoje vie
toje išsvajotojo rojaus rado ka
pus ...

Maskvoje tada veikė taip va
dinamieji Politinių Emigrantu 
Namai, kur rinkdavosi vokiečių 
komunistai, pabėgę nuo Hitle
rio rėžimo. Kiekvieną naktį NK 
VD pareigūnai iš čia išsivesda
vo keletą asmenų nežinomam 
likimui, kol, pagaliau, teliko tik 
vienos moterys ir vaikai . .. 
Maskvoje išeinančia vokiečių 
komunistų laikraščio "Die deut- 
sche Zentralzeitung" buvo su
imti visi redaktoriai, korekto
riai, paprasti spaustuvės dar
bininkai ir linotypininkai... 
Laikinai turėjo sustabdyti dar
bą "Verlagsgenossenschaft 
Auslaendischer Arbeiter" (Už
sieniečių Darbininkų Leidykla), 
aprūpinusį pasaulį komunisti
niais raštais, nes dalis jos ben
dradarbių buvo suimta, o kita 
dalis pateko į nemalonę už tai, 
kad buvo bendravusi su suim
taisiais ...

Visi laikomi Gestapo 
agentais...

Kiekvienas vokietis komunis
tas NKVD pareigūnų buvo įta
riamas esąs Geštapo tarnybo
je. Didžiausio įtarimo susilauk
davo tie, kuriems kokiu nors 
būdu pavykdavo išsprūsti iš 
nacių kalėjimų, koncentracijos 
stovyklų, ir kaip nors pasiekti 
Sovietų Sąjungą. Netgi ir žy
diškos kilmės komunistai nesu
silaukdavo pasigailėjimo. Taip 
žuvo Werner Hirsch, knygos — 
"Raudonoji vėliava" autorius, 
kai jis, Geštapo žiauriai kankin
tas, sumuštu veidu pasirodė

(Nukelta į 3 psl.)
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manymu, tie Lietuviai Kanados padangėje
Tai klausimas, kuris yra la

bai įvairiai atsakomas dabar
ties žmonijoje. Ieškant sprendi
mų pasaulis atsistojo ant be
dugnės krašto.

Tad klausimas į kurį įdomų 
atsakymą davė Kanadoje Que
beco provincijos vyskupai jų 
pastoraciniame laiške. Ir laiš-

Bažnyčios dignitorių, gal neat
sitiktinai pasirodė kovo 19 d.— 
šv. Juozapo šventės išvakarėse. 
Juk šv. Šeimos aprūpintojas — 
šv. Juozapas pats rankų dar
bininkas — dailidė.

Laiškas susilaukė daug dė
mesio, kritikos ar net pasigėrė- 

, jimo darbininkų vadų tarpe. O 
esmėje, jis gi nieko naujo. Jis 
vadovaujasi Popiežių Leono 
Xm ir Pijaus XI paskelbtomis 
mintimis, kurios išdėstytos "Re
turn Novarum" ir "Quadragesi- 
mo anno", bei kitose encikliko
se. Šių labai svarbių krikščio
niškajam pasauliui dokumentų 
paskelbimo sukaktis buvo ge
gužės mėn. 15 d. Pirmajai enci
klikai sukako 59, o antrajai 19 
metų.

Kokios mintys tame pastora
ciniame laiške? Trumpai su
traukus jos atrodo taip:

1* Pilna parama 90.000 narių 
turinčiai Katalikiškajai Kana
dos Darbo Konfederacijai.

2. Kita didelė rekomendaci
ja — tai išleidimas įstatymų, 
kurie įgalintų darbininką pa
tapti pilnateisiu bendruomenės 
nariu, užtikrintų jam priklau
sančią dalį kultūrinėje ir eko
nominėje plotmėje.

Kaip tai praktiškai turi būti 
pasiekta? Čia ir yra esminis 
Bažnyčios socialinio mokslo 
skirtumas nuo kitų doktrinų ir 
yra griežtai priešingas mark
sizmui, nes jis išeina iš visiškai 
skirtingo žmogaus esmės, bei 
žmogaus paskirties supratimo.

Ką gi skelbia laiškas?
. Išeidama iš sveiko žmogaus 

prigimties reikalavimų (kaip jie 
yra Apreiškimo sukilninti) Baž
nyčia — šiuo atveju Katalikų

ninę reformą — tai nėra pasa
kymas, kad reikia sugriauti da
bartinę santvarką, kad geres
nė ateitis būtų sukurta, tai nė
ra reikalas perauklėti pagal vi
sai naujus dėsnius visą visuo
menę. O kas tai? — tai yra re
ceptas pašalinti laikinam bet 
pavojingam negalavimui. To 
recepto aiškinimui laiškas re
mia: a) Bažnyčios Socialinių 
Studijų Komisiją, b) kunigus, ku
rie aktyviai veikia socialinėje 
akcijoje ir c) pasisako už rėmi
mą valstybinės akcijos prieš 
komunizmą.

Šis naujas puslapis Kanados 
darbininkijos istorijoje sutiktas 
palankiai. W. Jenoves iš Toron
to District Labor Council sako, 
jog jei tie pasiūlymai būtų atė
ję iš darbininkų lūpų, tai darb
daviai būtų pasibaisėję. Jis 
kaip ir daugelis kitų išreiškė vil
tį, kad ir už Quebeco ribų tos 
pažiūros turėtų būti Bažnyčios 
pabrėžiamos.

Daugelis Ontario darbo žmo-* 
nių vadų -— katalikų, pabrėžė, 
kad jie nesutinką su tuo, kad 
vien Kanados Katalikiškoji Dar
bo Konfederacija turi būti re
miama. Žinoma, jie neatkreipė 
dėmesio į tai, kad tas pastora
cinis laiškas yra taikomas be
veik grynai katalikiškam Que- 
becui, o jau ir "Quadragesimo 
anno" leidžia katalikams stoti 
į neutralias darbo unijas, kur 
tikybos yra mišrios, pasiliekant 
teisę, šalia to priklausyti gry
nai katalikiškoms draugijoms 
sielos lavinimo ir socialinės 
bažnyčios doktrinos gilinimo 
reikalui.

Pat Conroy iš Canadian Con
gress of Labor centro, kuris yra 
aktyvus katalikas, pareiškė, 
tarp kitko, kad jis nieko prieš 
negalįs pasakyti, jei siūlomas 
laiške korporatyvizmas neturįs 
nieko bendro su tuo, ką Musso
lini Italijoj bandė.

Vyskupai — siekia suteikti kiek
vienam žmogui nuosavybei įsi
gyti galimybę. Atseit nepada
ryti visus proletarais — tai reiš
kia sulyginti žmones nieko ne
turėjime nusavinant visas nuo
savybes, bet atvirkščiai — vi
siems sudaryti sąlygas nuosa
vybei turėti. Praktiškai tai reiš
kia: darbininkai turi būti da
lyviai pelne ir dalyviai įmonės 
tvarkyme — atseit daliniai šei
mininkai. Čia yra siūloma kor
poracijų skirtumas nuo dabar
tinių JAV ir Kanados unijų, ku
rios yra kolektyvinio derėjimo- 
si dėl atlyginimų atstovės. Be 
to, atskirų darbininkų unijų sto
jama, ir už bendras unijas su 
darbdaviais. Žinoma, ir šis siū
lymas yra ne Kanados Vysku
pų atrastas ar sugalvotas. Ir 
jis kilęs iš minėtųjų enciklikų. 
Ne čia ir ši siūlymo svarba. Jo 
svarba yra ta, kad pirmą kartą 
tos mintys aiškiai ir be dvejo
jimo iškeltos Naujajame Žemy
ne ir kad jos nėra nei abstrak
tinės, nei kokio būsimo veikimo 
gairės. Katalikiška Darbo Kon
federacija yra pajėgus veiks
nys Quebece. Juk, būdamas 
šeimininku, darbo žmogus dirb
tų nuoširdžiau, nes jis žino 
— darbo vaisiai yra tikrai jo, 
tuo būdu didės ir gerės produk
cija ir bendras gerbūvis augs.

Laiške pabrėžiamas, tuo pa
čiu, rėmimas smulkiųjų ir vi
dutinių įmonių, bet tas nereiš
kia, kad Bažnyčia proteguoja 
čia kokią ekonominę sistemą ar 
politinį režimą. Bažnyčia juk pa
smerkė visus piktnaudojimus 
kapitalizme, socializme ir ko
munizme ir visose jų formose. 
Ypatingai įspėjami visi tie darb
daviai, kurie nenori pasidalin
ti atsakomybėmis, pelnu ir įmo
nių valdymu su darbininkais. 
Jų kietasprandiškumas yra klai
da, kuri gali būti fatališka. Iš 
kitos pusės — tos reformos turi 
"Saugoti ir šav 
teises — taisyti tik nenormalu
mus. '

Visas laiškas apima tik orga-1 tas Gerard Picard pavadino jį

ti Katalikiškoji Kanados Darbo 
Konfederacija, kurios preziden-

visuomenei,

kadKKDK iš-cardas pasisa 
studijuos visata nuodugniau
siai.

Šioj vietoj n 
tuvių d 
vimo klausim* 
mes teturime 
cialdemokratu 
skaito darbini 
gynėja. Šalia 
talikiško susil 
jos, ar brolijos 
talikus, supa; 
Bažnyčios dok 
komis galimy 
dintų su Kanuos darbininkų 

 

unijų veikla triūsų vaidmeniu 
jose. Jei d

iškelti Lie-

KELIAUTOJO KUNIGO ST. KULBIO, S. J. PASAKOJIMAS

Kanadoje 
^lietuviškus so- 
. kurie save 
ijos partija, bei r
nėra jokio ka- V

tari apimtų ka
tu juos su 

a, su praktiš- 
mis, supažin-

Ieškojo
(Atkelta iš 2 psl.)

laisvės - rado kacetus

Po plačiąją Kanadą

Labai neseniai užklydo pas 
mane keliaujantis kunigas Sta
sys Kulbis, S. J. Išsišnekėjome 
su juo ir kunigas malonėjo 
daug įdomių įspūdžių papasa
koti iš savo kelionių po pla
čiąją Kanadą. Juos mėginsiu 
perteikti maloniesiems "TŽ" 
skaitytojams.

ai laikai yra 
tiek iškėlę dębininkijos ir iš 
viso visuome. jnų sprendimų 
klausimą, kas’ jį turi atsiliep
ti ir jį vykdyti, jį ne krikščionis, 
o ypatingai katalikas? Ar kitų 

 

pasaulėžiūrų žf.onės yra tinka
mesni spręsti -įta tai? Ar reikia 
stebėtis, kad fjsant kas į dar-’ 
bininką mokė 
ba, net ir tikrc c. katalikas eina 
kitą kartą pa^clausyti tų, ku
rie galvoja ir peikia prieškrikš
čioniškai, bet kįirie jam gali dar 
kol kas pasakyt "tik mes vargs
tančiais tesirūpiname", o krikš- 
cionys tik apie dangų temoką 
kalbėti. ?

Tebūnie šis naujas lapas Ka
nados darbo istorijoje ir mūsų 
lietuvių, esančių Kanadoje, dar
bo pradžios ženklas. Juk mes 
visi esame tik darbininkai.

Laikas katalikiškai socialinei 
veiklai jau tikrai pribrendęs.

’prabilti jo kai-

10.000 mylių į metus

Malonaus pasakotojo "nuo
latine" gyvenama vietą tenka 
laikyti Montrealį, kur tačiau, jis 
labai mažai gyvena, bet ke
liauja iš vienos vietos į kitą, 
lankydamas mažas ir didesnes »
lietuvių kolonijas, dalindama
sis su lietuviais bendraisiais įs
pūdžiais, suramindamas savo 
tautiečius nelaimėse ir varguo
se, kartu pasidžiaugdamas jų 
laimėjimais ir skelbdamas Die-

Į metus kun. Kulbis padaro 
apie 2 keliones nuo vieno toli
miausio taško iki kito, kaip ka
nadiečiai pasakytų "nuo kranto 
iki kranto".

Pernai metais jam teko "su
karti" apie 10.000 mylių kelio. 
Ir dabartiniu metu kunigas grįž
ta iš tolimiausio taško —- Van- 
couverio, pakeliui aplankyda
mas plačiuose Kanados plotuo
se išsibarščiusius lietuvius.

Dėl to tai keliautojas pasiekė 
Torontą dar labai "žiemiškai 
nusiteikęs" — su žieminiu pal
tu. Kai torontiškė saulė pava-

šoriškai užkaitino, kun. Kulbis, 
prieš lankydamasis pas savo 
prietelius Toronte, turėjo sko
lintis vasarinį paltą pas vietos 
kleboną...

VAKARŲ KANADOS 
REGUONE

Verbų sekmadienį kun. Kul- 
biui teko praleisti Vancouvery- 
je, pačioje Pacifiko pakrantė
je, tarp aukštokų kalnų. Ten 
gyvena ir lietuvis kunigas A 
Traškevičius, kuris priskirtas 
prie vietinės katedros, tačiau 
sekmadieniais pamaldas laiko 
ir saviems tautiečiams.

Lietuviai ten gyvena plačiai 
išsisklaidę, tačiau, nežiūrint di
desnių atstumų, į lietuviškas 
pamaldas susirenka gana gau
siai. Tas reiškinys daro gražų 
įspūdį vietiniams kanadie
čiams. Mūsų tautiečiai tuo pa
demonstruoja savąjį solidaru
mą ir prisirišimą prie Dievo. 
Vargonininku lietuviškoje para
pijoje yra p. Sinkevičius, kuris 
veda ir nedidelį lietuvių chorelį.. 
Šiais metais vancouveriečiai 
gražiai paminėjo Vasario 16-tą. 
Choras, kai pritrūko savam re
pertuare pasaulietiškų dainų, 
pagiedojo kelias religines. Mi
nėjime dalyvavo ir vietos vys
kupas, kuris buvo itin sujau
dintas lietuviškomis dainomis ir 
giesmėmis, kad nubraukė net 
ašarą, riedančią skruostais...

Naujųjų ateivių apie Vancou- 
verį yra nedaug, tačiau ten gy
vena apie 200 senųjų lietuvių,

“La Croix” apie padėtį Lietuvoje
Prancūzijos katalikų dienraš

tis "La Croix" savo šio mėne
sio 17 dienos -laidoje pradėjo 

^straipsnių apieS

kurių, deja, dalis yra komunis
tuojančių.

Edmonton, Alta.

gyvena gana gražus būrelis se
nųjų ir naujųjų lietuvių. Į pa
maldas, kurios buvo laikomos 
ligoninės koplyčioje, susirinko 
jų iki šimto ir daugiau.

Iš Edmontone gyvenančių se
nųjų lietuvių trys ar keturios 
šeimos savo vaikus leidžia į 
mokslus. Jų vaikai studijuoja 
vietiniame universitete. Ten pat 
ir vienas "dypūkas" Kudzeliaus- 
kas baigė pieno tyrimo moks
lus. Jis mokėsi toje srityje ir Lie
tuvoje. Dabar turi gerą darbą 
pagal savo profesiją.

Pažymėtinas dar vienas ed- 
montonietis lietuvis p. Garbin- 
čius. Tai senųjų lietuvių atei
vių atstovas. Jis tenai laiko pui
kų sidabrinių lapių ūkį ir gana 
gražiai verčiasi.

Ta pačia proga, verta pami
nėti ir labai įdomus momentas 
iš lapių "psichologijos". Tie 

' dailūs žvėreliai laikomi vieliu
kėmis išpintuose garduose. Di- 
džiausį prie jų prisirišimą turi.

juos maitina, su jomis "šneka
si" ir džiaugiasi savo turtu. Ta
čiau bet kuriuo laiku gali jas. 
lankyti ir kiti šeimos nariai ar
ba it svetimieji, kurie tik nori 
jomis pasigrožėti. Deja, kai la
pės susilaukia vaikučių — prie.

Sovietų Sąjungoje. Panašaus 
likimo susilaukė Wilhelm Bu- 
dig, senas komunistų pareigū
nas iš Berlyno. Be žinios dingo 
ir šveicarų komunistas Fritz 
Flatten, kuris dar 1917 m., už- 
pliombuotam vagone Leninui 
vykstant iš Zuericho, su ypa
tingais komunistų partijoj už
daviniais buvo išsodintas Vo
kietijoje.

NKVD ranka palietė ir komu
nistinį vokiečių jaunimą, net ir 
tokiais atvejais, kada jaunuo
liai, buvo kilę iš aiškiai antifa
šistinių šeimų ir, bėgant iš Vo
kietijos, dar tebuvo tik pradžios 
mokyklos mokinukai. Visus 
juos NKVD apšaukė Hitlerio 
agentais, vokiečių šnipais. Pa
vyzdžiu galėtumėme paimti 
Hans Beimler sūnų, teturėjusį 
vos šešiolika metų amžiaus. 
Hans Beimler Maskvos buvo 
karštai garbinamas už rizikin
gą pabėgimą iš Dachau kon
centracijos stovyklos ir už jo 
herojišką mirtį Ispanijos pilie
tiniame kare vienos kovos bri
gados politinio komisaro parei
gose. Tačiau jo herojiškumo su- 
tvarkėjusi aureolė NKVD parei
gūnams nei kiek netrukdė Mas
kvoje suimti ir nudaigoti jo še
šiolikmetį sūnų...

Dar gražiau įvyko 1939 m., 
kai Maskva su Berlynu pasira
šė draugiškumo sutartį. NKVD 
tada Gestapui šalčiausiai per
davė net 170 iš Vokietijos pabė
gusių vokiečių komunistų. Jų 
tarpe buvo ir NKVD sulikviduo- 
to KP vado Heinz Neumann 
žmona. Tuos žmones, kuriuos 
NKVD šaudė ir pūdė kalėjimuo
se už tad, kad jos nuomone jie 
galėjo būti Gestapo agentais,

dabar ji pati, norėdama prisige
rinti Geštapui, atidavė į Ges
tapo rankas... Dėmesio vertas 
sovietinio komunizmo biznis...

Kad aš būčiau žinojęs...

Ypatinga akcija prieš vokie
čių komunistus Maskvos buvo 
pradėta 1941 m. rugsėjo mėn. 
po pirmųjų pavykusių vokiečių 
armijos smūgių. Politiniai imi
grantai tada buvo išblaškyti po 
Uralą, Vidurinę Aziją ir Sibirą. 
Aukų tarpe radosi senas daili 
ninkas Heinrich Vogeler iš 
Worpswede. Jo didžiausias šir
dies troškimas kova dėl žmo
nijos pažangos. Gyvendamas 
Vokietijoje, Weimare, jis "Rau
donąja! Vokietijos Pagalbai" 
buvo paskyręs savo rūmus, kur 
buvo įrengta komunistinė vai 
kų prieglauda, tuo tarpu Sovie 
tų Sąjungoje, užuot susilaukus 
padėkos, jam teko mirti badu... 
Badu mirė ir Fiete Fischer, kinio 
poetinius žodžius — "vėliava 
plevėsuos išdidi ir tiesi"... — 
mielai naudoja bolševikinė 
propaganda... Ema Fugmann, 
nebegalėdama pakelti skurdo, 
pasikorė. Buvęs Reichstago ats
tovas Max Schneck Sibire turė
jo kirsti mišką. Dėl aprangos 
menkumo peršalo, gavo plau
čių uždegimą ir mirė...

Ilgametis čekoslovakų kom
partijos narys Gajek 1943 m. 
NKVD buvo suimtas ir skau
džiai kankinamas tardymo me
tu. Jo veidas nuo gautųjų smū
gių nustojo savo pirmykštės iš
vaizdos. Kojos dėl nuolatinio 
badavimo taip sutino, kad turė
jo supiaustyti batų aulus, nes 
kitaip negalėjo batų nusiauti 
Prieš savo mirtį NKVD pože
miuose visiškai nusivylęs sovie
tiniu rojumi, jis pasakė reikš-

mingus žodžius: "Kad aš būčiau 
pirmiau žinojęs, kas vyksta So
vietų Sąjungoje, nebūtų man 
reikėję net dvidešimt metų pa
skirti komunistinei veiklai" ...'

Kada apakėliai atgaus 
regėjimą?...

"Kad aš būčiau žinojęs" ...
— atsiduso nelaimingasis če
kas, ant sutinusių savo kojų 
piaustydamas batų aulus. Tai
gi... Deja, kartais sovietinio 
komunizmo niekšybės ir jo vi
sas baisumas patiriamas per 
vėlai. Per vėlai jį pcrtyrė minė
tasis čekas, išvardyti vokiečių 
komunistų partijoj kankiniai ir 
visa eilė — šimtai ir tūkstančiai
— kitų tautybių komunistų, su
sižavėjusių garbinamu sovieti
nio rojaus vaizdu. Galimas da
lykas, kad visa tai per vėlai 
patirs ir mūsų lietuviškieji apa
kėliai, nuo tautos kamieno at
riboję komunisto vardu-...

Tačiau šiaip ar taip jie šian
dien jau nėra taip tikri savo 
garbinamos Maskvos idealiz-! 
mu. Pasąmonėje jau ir jiems 
gimsta nerimo kirminėlis. Pra
deda graužti abejonės. Ko gi 
kitaip jie šūkaliotų ir raudotų,! 
jeigu JAV valdžia kuriam nors 
iš jų už nuopelnus "plačiąja! 
tėvynei" pasiūlo persikelti į so
vietinį rojų... Rojaus jie nenori
— galimas dalykas vien todėl, 
kad tenai vietoje rojaus taip 
lengva išvysti kacetus iš kurių 
negrįžtama. Tačiau, tokiu at
veju, argi ne laikas būtų pada
ryti esmines išvadas ir neeikvo
ti, palyginti, trumpo žmogaus 
amžiaus vertingų metų netiku
sioms maskvinės propagandos 
girnom sukti?...

Vyt Kastytis.

-į Kat
tavoje. Straipsnių autorius yra 
žinomas lietuvių ir Lietuvos 
draugas, garsus Prancūzijos ra
šytojas Jean Mauclere.

Straipsnio pradžioje autorius 
supažindina skaitytojus su 
prieškarine Katalikų Bažnyčios 
padėtimi Lietuvoje, patiekda
mas visą eilę tikslių statistikos 
duomenų.

Prieš pradėdamas * kalbėti 
apie bolševikinę okupaciją, ku
rios aprašymui straipsnis yra 
skirtas, autorius pabrėžia, jog 
okupacijos pradžioje t.y. 1948 
m. birželio mėnesio antroje pu
sėje daugelis lietuvių dvasiš
kių, net iš aukštų sferų neįsi-.

vaizdavo, kas jų laukia: nere
tai ne vienas net su tam tikru 
naivumu galvojo, jog bus gali
ma rasti modus vivendi.
,:_JToliau autorius vaizduoja, 
kaip sovietinė valdžia palaips
niui ėjo prie Bažnyčios naiki
nimo. Tik 10 dienų praėjus nuo 
okupacijos buvo nutrauktas 
konkordatas su Šv. Sostu ir 
Nuncijus arkiv. Centoz papra
šytas iš krašto išvykti. Toliau 
uždraustas religinis mokymas 
mokyklose ir šalia mokyklų; 
seminarijos ir Teologijos Fakul
tetas uždarytas, sesers ir vie
nuoliai iš mokomojo personalo 
iš visų mokyklų atleisti; baž
nyčios turtai nusavinti; katali
kiška spauda uždrausta, religi
nio pobūdžio knygos iš visų 
bibliotekų išrinktos ir sunaikin
tos; Katalikų Akcijos organiza-

Nelaukta išeitis Turkijoje
Prieš 30 metų tautinio Turkų 

sąjūdžio ir Turkijos sumodemi- 
nimo ėmėsi Kernai Paša, vė
liau pavadintas Ata Turku — 
Tėvynės Tėvu. Jam mirus jo 
politiką tęsė buvęs jo štabo vir-1 
šininkas Ismet Inonu. Tai buvo 
totalitarinis režimas, labai pri
menąs dabartinį Ispanijos fa- 
langistų režimą. Tik prieš 5 me
tus Inonu prikalbėjo savo bi
čiuliui pulk. Celal Bayar, Ke- 
malo laikų premjerui, suorga
nizuoti opozicinę partiją, pasi
vadinusią demokratais, kuri tu
rėjo sudaryti demokratinio re 
žimo skraistę, apie liaudies par- 

j jos režimo pabaigą nė negalvo- 
į Jant. Šitą užsimojimą daug kas 
j laikė ironija, laikė duokle JAV, 
už paramą reikalaujančiąms 
režimo sudemolaratinimo ir bu
vo manoma, kad 'ji turės vai
dinti "lojalios" operacijos vaid
menį, parlamente gavusi jai pa
skirtą atstovų skaičių. Prieš šią 
"opozicijos" partiją buvo sukur
ta dar Millet partija, kurios va-

paskelbė tik šįmet, nors konsti
tucija juos numato kas 5 m. 
Rinkimai buvo paskelbti visai 
laisvi ir taip pravesti. Rezulta
te naujoji demokratų partija lai
mėjo 400 vietų, liaudies parti
ja apie 80, d Millet vos kelias. 
Taip niekam nelauktai Turkijos 
režimas pasikeitė. Turkijos vi
daus santykiuose šis faktas be 
abejo turės nemažos įtakos, bet 
užsienio politikoje pasikeitimų 
ntatrodo, kad būtų. Visi Turki
jos ankstyvesnieji įsipareigoji
mai liks galioje. Valstybės pre 
ridentu išrinktas demokratų va
das Bayar, už kurį balsavo 387, 
o už senąjį prezidentą Inonu -- 
vos 64. Vyriausybę sudarė Ad
nan Menderes. Užsienių reika
lų ministeriu yra Fuat Koprulu.

Danų 
užsienių reikalų ministeris pa
reiškė, kad sovietai pagrobę du 
Danų žvejų laivus. Vienas iš jų 
— "Valkyrien" — pagrobiamas

KOPENHAGA.

vienas iš keturių didžiųjų vadų 
Turkų laisvės kovose po I Pa-

Nuo 1938 m. savo rankose 
turėjęs valdžią Inonu rinkimus

Apie pagrobimą "Christian 
Soemund", buvusio kartu su 
"Valkyrien", nedavęs jokios ži
nios.

prileidžiamas, išskyrus tą, ku
ris jas maitina. Priešingu atve
ju, — lapė išžudo savo vaike
lius ...

Calgary, Aha

lietuvių kolonija daug mažesnė 
už Edmontoną. Pradžioje ten bu
vo gana daug mūsų tautiečių, 
kurie atlikinėjo sutartis. Tačiau 

buvo buvusių Kataliku. Akcijos ?iu0 metu- sutarts’ dcm’ 
darbuotoju. • ' i guma persikėlė į Torontą ir kl-

' ■ i tur.
Autorius savo teigimus pa-J Kun Kulbiui c^gary teko

cijos uždarytos. Liepos 12 d. 
pradėti masiniai vadovaujan
čių asmenų areštai. Suimtųjų 
tarpe labai didelis nuošimtis

iliustruoja ir kai kuriais doku- pamaldas laikyti ”Holy Cross" 
mentais. Tarp Įritu cituoja yie- ligoninės koplyčioje ir sękma- 

dieniais jos buvo uoliai lanko
mos.

Lethbridge, Alta

yra į pietas nuo Calgaiy. Apy
linkėse gyvena apie 50-60 lietu
vių. Šioje tolimoje kolonijoje, 
apie 2.000 mylių nuo Toronto, 
labai gražiai veikė jūrų skautų 
būrelis. Jiems vadovavo ener
gingas vadovas V. Rusas, ku
ris šiuo meta persikėlęs į To
rontą. Visi skautai turėjo gra
žias uniformas, o lietuvaitės 
nuolat dėvėdavo tautinius rū
bus. Jie gana gražiai atšvęs- 
davo lietuvių tautines šventes ir 
savo tvarkingumu bei susiklau- 
simu atkreipdavo vietinių kana
diečių dėmesį. Į skautų sueigas 
nuolat kviesdavosi kanadiečius 
skautas. Jų santykiai buvo šilti 
ir gražūs.

Crows Nest Pass, Alta,

— "Vamos lizdo praėjime" (taip 
būtų vietovės pavadinimas iš
vertus lietuviškai) randasi ang
lies kasyklų rajonas. Ten ne
dideli miesteliai išmėtyti maž 
daug 4-5 mylių atstume. Gyve
na apie 20-30 "dypukų" ir ne
gausus skaičius senųjų ateivių 
lietuvių. Kartas nuo karto ir jie 
susirenka bendron Seiman ir pa
mini mums brangias švente ir 
minėtinas dienas. Balandžio 30 
d. jie buvo suvažiavę į nedide 
lį Coleman miestelį, kuris ran
dasi tarp Albertos ir Britų Ko
lumbijos provincijų. Jie minėjo 
Motinos dieną. Salėje buvo 
įrengtas altoriukas, kur atlai
kytos lietuvių motinų intencija 
pamaldos, o po to — įvyko me
ninė dalis su deklamacijomis

ną Lietuvos vyskupų raštą, ku
rį 1940 m. liepos 24 d. Švietimo 
Komisarui Venclovai įteikė J. E. 
vyskupas V. Brizgys mokyklų 
reikalu. Cituoja taip pat J. E. 
Kauno Arkivyskupo ir Metro
polito raštą, įteiktą 1940 m. rug
sėjo 4 d. ir adresuotą tuometi
niam respublikos prezidentui 
J. Paleckiui ir Komunistų Tary-

riuo Ganytojas prašo, kad bū
tų paleisti politiniai kaliniai. 
Autorius paduoda taip pat Vi
daus reikalų ir saugumo komi
saro Gladkovo 12 instrukciją 
slaptosios policijos organams 
apie kovą su kunigija ir jų veik
lą grynai dvasinėje srityje. To
liau nurodoma, cituojant paski
rus faktus, kaip kunigai buvo 
sekami, kaip jie buvo įvairiau
siais būdais kontroliuojami.

Sekančios dienos "La Croix" 
numeryje tas pats Jean Mauc- 
lere antrame straipsnyje pasa
koja, kaip buvo sunaikinti vie
nuolynai ir išplėšti jų turtai, 
kaip dvasišklja buvo spaudžia
ma, išmetant juos iš butų, ap
kraunant įvairiais mokesčiais; 
kaip jie baisiausiais kankini
mais buvo verčiami tapti bol
ševikų šnipais. Autorius dar 
nurodo, kad mokyklinio am
žiaus vaikai taip pat buvo ska
tinami ir verčiami šnipinėti, iš
duodant net savo tėvus ar ar
timuosius. Baigdamas šį antrą
jį straipsnį autorius pažymi, 
jog bolševikai iš visų pusių ir 
visomis priemonėmis puolė 
Bažnyčią bei religiją; o kitos 
pusės pabrėžia, kad Bažnyčia 
— kunigija, nieko nežiūrėdama 
Ir nebodama, visomis priemo
nėmis stengėsi nepasiduoti 
spaudimui, stengėsi laikyti ir 
išlaikyti ne tik suaugusiuosius, 
bet ir jaunimą bei vaikus ge
rais katalikais.

tetai vadovauja p. Balsas.
Pažymėtina, kad į Motinos 

dienos minėjimą viena "dypu-

(Nukelta į 7 psl)
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Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Lietuvių^rofesorių Draugija

Vasario 18 d., įsikūrusi Lietu
vių Profesorių Draugija Ameri
koje jau žengia pirmuosius 
žingsnius ir yra numačiusi bei 

'suplanavusi atlikti nemaža dar
bų Svarbiausi draugijos rūpes
čiai yra:

1. Išlaikyti lietuvių mokslinin
kų pajėgumą;

2. Studijuoti Amerikos lietu
vių gyvenimo problemas;

3. Palaikyti ir aktyvinti Lie
tuvos išlaisvinimo kovą;

4. Profesiniai reikalai.
Draugijos valdyba stengiasi: 

a. surasti lietuviams profeso
riams darbą aukštosiose mo
kyklose; b. skatinti mokslinių 
darbų rašymą; c. padėti moks
lus einančiam jaunimui specia
lizuotis ir tuo būdu sudaryti

kančias žinias ar nuomones Lie
tuvos klausimu. Čia pasitaiko 
nemaža literatūros, kurioje są
moningai ar per neapsižiūrėji
mą, pateikiami neteisingi duo
menys ir neteisingai nušviečia
mi mums rūpimi reikalai bei 
klausimai. Valdyba yra pada
riusi žygių tokioms klaidoms 
atitaisyti. Sekama, kad Lietu
vos klausimu literatūra nepa
teiktų neteisingų faktų ir tuo 
būdu nekenktų Lietuvos laisvi
nimo reikalui.

Prof. Dr. J. B. Končius, BALF 
pirmininkas išvyko į Europą 
tremtinių reikalais. Lankysis 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje ir Belgijoje.

Draugija yra suplanavusi 
moksliškai tirti bei nagrinėti 
čionykštį lietuvių kultūrinį, re
liginį, socialinį, politinį, eko
nominį gyvenimą. Šiam dar
bui kviečiami pajėgiausi įvairių 
sričių specialistai, kurie paruoš 
smulkius pranešimus apie lietu
vių padėtį įvairiais atžvilgiais.

Draugijos valdybai nema
žiau rūpi ir leidimas mokslinių 
darbų, kurių mūsų mokslinin
kai turi paruošę. Bet čia didžio
ji kliūtis yra lėšų stoka.

Draugijos valdyba dalyvau
ja ir Lietuvos laisvinimo darbe. 
Ji tiksliau informuoja Amerikos 
visuomenę apie bolševizmą ir 
stengiasi atitaisyti Amerikos 
mokslinėje spaudoje pasitai-

Kun. Pr. Juras, JAV Liet, Kul- 
jtūros Instituto pirmininkas ir 
žymusis visuomenininkas, bu
vo nuvykęs į Romą, iš kur lėk
tuvu grįžo birželio 2 d.

DaiL Pr. Lapė, vienos New 
Yorko knygų leidyklos paves
tas, iliustruoja Barbara Ann 
Scott, pasaulio dailiojo čiuoži
mo čempionės knygą "Čiuožk 
su manimi". Dailininkas tik ne
senai yra atvykęs į JAV iš Šve
dijos, kur dirbo kaip piešimo 
mokytojas ir kaip iliustratorius.

.VOKIETIJA

Kam F. Kapočius, lydimas 
kun. A. Šidlausko ir kun. V. Da- 
bašinsko gegužės 23 d. atvyko 
į Romą.

Mokyklų išlaikymas šiandien 
yra vienas svarbiausių ir sun
kiai teišsprendžiamų tremties 
gyvenimo uždavinių. Mokyto
jams ir mokiniams išvažinėjant 
jos užsidaro, o likučius sukon
centruoti į vieną vietą neįmano
ma, nes kilnojimosi galimybės 
ne nuo pačių tremtinių pareina.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba jau paruošė krašto statutą 
ir įteikė jį vokiečių įstaigom pa
tvirtinti.

Krašto Valdybos pirm. Dr. J. 
Balčiūnas jau išvyko į perei
namąją stovyklą kelionei į JAV.

Britų zonos PLB atstovų su
važiavimas įvyko Diepholzo 
stovykloje. Į zonos apygardos 
valdybą išrinkti: Zunde, Simo
naitis, .Glemža, Karalius, Sut
kus. ■

Povilas Litas, nepriklausomo
je Lietuvoje buvęs Utenos ir Ro
kiškio apskr. inžinieriaus parei
gose, tremtyje .buvęs vertėjas 
JAV konsulato įstaigoje Augs
burge, gegužės 2 d. 'mirė. Pali
ko žmona ir sūnus.

Iii Švedijos lietuvių gyvenimo

rybą ir Garbės Teismą numato
mi birželio gale.

Švedijoje, ii iviškoji bendruo-

PLB Taikinu ius Nuostatus.

Tarnybos V dytojo yasario 5 
d. raštu Švėnos LOK pareigas 

i Lietuvių Drau-eiti buvo
gijos Švedij e Centro V ildy-

vų suvažiav io išrinkto:: Cent
ro Valdyba, rykdydama suva
žiavimo nuorimą, ėmėsi orga-
nizavimo Darbą norima 
baigti dar rfieš vasaros atos
togas. Tuo u sudarinėjami 

asi balsavi- 
ijos vadovybė 

kad suregis-
mui Orgar 
betgi skund 
travimas lieivių vyksta sun
kiai, sunku t ip pat su lėšomis. 
Tau yra pal oštas ir Bendruo-

to projektą. Jis paskelbtas 
Draugijos biletenyje ir buvo 
nustatyta, kc i pastabas bei siū
lymai dėl jc būtų prisiųsti iki 
gegužės 21 <L Kandidatų sąra
šai sudarom iki birželio 7 d., 
o patys rinkimai į Krašto Ta-

J. E. Vysk. V. Brizgio 10 m. vyskupavimo sukaktis

Iš ANAPUS

męs 
ves 
1949

A. Jonas Staškevičius, gi- 
1879 m. sausio 28 d. bu- 
Vyr. Triubnolo teisėjas, 
m. birželio 28 d. lėktuvu

atvykęs su šeima iš Austrijos į 
JAV, gyveno Yonkers, kan. 
Končiaus namuose, ten ir mirė 
gegužės 18 d.

Iš satelitų pasaulio
"Paged broliškos Sovietų 

armijos patyrimą"

Maršalas Konstantinas Roko- 
sowskis savo gegužės 1 d. įsa
kyme kariuomenei tarp kitko 
rašo:

* "Karininkų ir puskarininkių 
kadrus auklėti ir mokslinti va
dovaujantis broliškosios Sovie
tų armijos patyrimu, remiantis 
stalininio karo mokslo pagrin
dais.

Kareivius auklėti ginklo bro
lybės su didvyriškąja Sovietų 
armija tradicijose. •

Tegyvuoja nenugalimoji So
vietų armija — tautų išvaduoto
ja, taikos ir tautų laisvės lai
das!

Tegyvuoja vyriausias gink
luotų pajėgų viršininkas prezi
dentas Boleslovas Bierut!

Tegyvuoja generalissimus 
Stalinas — taikos vėliavanešys 
socializmo ir pažangiosios žmo
nijos vadas!"

Visa tai skamba ne labai len
kiškai Lenkijos kariuomenės 
viršininko lūpose. Lenkams tai 
labai primena laikus caro vie
tininko taip pat Konstantino, 
kuriam viėtininkaujant prasidė
jo 1831 m. sukilimas. Jie taip 
pat kūrė lenkų armiją Rusijos 
valdovui.

svgrbiausį dėmesį kreipdami į 
plūdimą Lenkijos hierarchijos.

Aiškinama, jog dvasiškuos 
vadai, kaip lygiai ir pati kata
likų tikyba, tenką skirstyti į dvi 
dalis: "patriotinę" ir "išdavikiš
ką". Pseudokatalikiškasis spau
dos organas Lenkijos vyskupus 
vadina "ponais iš užsienio", 
"amerikoniško imperializmo tar
nais", "karo kurstytojais" -ir 
"Vatikano agentais Lenkijoje".

Laikraštis grasina vysku
pams ir grasina policinėmis 
represijomis, jeigu "jie nepakeis 
savo laikysenos ir nepasiduos 
liaudies valdžios direktyvoms", 
jiems tas užsispyrimas brangiai 
kainosias...

J. E. vyskupas V. Brizgys ge
gužės 19 d. atšventė savo 10 m. 
vyskupavimo sukaktį. Eksce
lencijai pagerbti Romos Šv. Ka 
zimiero Kolegijoje buvo sureng
ti kuklūs pietūs, kuriuose daly
vavo Jų Ekscelencijos vysku
pai P. Būčys, Rancens ir V. Pa- 
dolskis, be to, iš T. Marijonų T. 
K. Rėklaitis ir T. J. Vaišnoras, Jo 
Ekcelencijos Solenizanto 
niausiąs brolis inžinierius 
ras. ir Kolegijos vadovybė.

jau
Pet-

Lietuvos vyskupai iš Italijos 
kalba j pasaulio lietuvius

Italijos radio tarnyba su Ro
moje viešinčiais Lietuvos vys
kupais J. E. vysk. Padolskiu h 
J.E. vysk. Brizgiu padarė lietu
viams skirtą pasikalbėjimą, įra
šydami jį į plokšteles. Pasikal
bėjimas bus transliuojamas per 
visus Italijos trumpųjų bangų 
siųstuvus lietuviškai.

Šventųjų Metų filmą

Londone yra baigiama ga
minti filmą, kurioje vaizduoja
ma svarbiausieji įvykiai religi 
nio gyvenimo eigoje pirmoje 
pusėje šių Šv. Metų. Centrinė 
šios filmas figūra yra Jo Šven
tenybė Popiežius ir bendrai 
Apaštalų Sostas. Filmoje yra 
nemaža vaizdų ir iš šv. vietų. 
Filmą baigiama Jo Šventeny
bės kalba, raginant apsaugoti 
ir išlaikyti šeimose ir pasaulyje 
taiką.

IV-sis skyrių atstovų , 
suvažiavimas

Vasario 26 d. Folkets Hus pa
talpose įvyko LDŠ metinis at
stovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo atstovai iš visų drau
gijos skyrių. Suvažiavimui pir
mininkavo pik. Urbonas, sekre
toriavo Kl. Gumauskas. Iš cen
tro valdybos apyskaitos, kurią 
referavo LDŠ centro valdybos 
pirm. V. Staneika, paaiškėjo, 
kad Švedijoje esama apie 430 
lietuvių, bet draugijos kartote
ka teturinti žinių tik apie 260, 
bet ir tas skaičius mažta žmo
nėms vykstant į kitus kraštus.

Nemaža pastangų ir rūpesčių 
centro valdyba dėjo ir sava 
spauda rūpintis, bet dėl vis sun
kėjančių aplinkybių, tiek mate
rialinių, tiek fizinių, tebuvo iš
leisti tik du "Pragiedrulių" nu
meriai vietoj numatytų keturių. 
Nuo 1949 m. rugpiūčio mėn. 
pradėtas leisti grynai savitar
piniai informacijai LDŠ biule
tenis, kaipo priedas prie "Pra
giedrulių". To biuletenio iki 
metų galo išėjo keturi numeriai.

Suvažiavimas įgaliojo centro 
valdybą pasveikinti Lietuvai ir 
lietuviams nuoširdžiai atsida
vusį prof. B., Neįmaną ir pa
reikšti padėką Baltų Humanisti
nei Sąjungai už jos finansinę 
paramą "Pragiedruliams" leisti.

Į naują centro valdybą išrink
ti* V. Staneika, K. Kraujalis, J. 
Pajaujis, J. Lingis, Iz. Mališka, 
J. Plačas, G. Būga, kandidatais 
— K. Gumauskas, V. Vilkenas 
ir V. Gedminas. Revizijos ko- 
misijon -— E. Meilus, Pr. Dūda, 
B. Arūnas ir T. Bieganskaitė. 
Garbės teisman —- O. Urbonas, 
Ig. Kazlauskas ir J. Kriaučiūnas.

Gyvenimas kolchozuose

Nesenai lietuvių spaudoje 
pasirodė tekstas laiško, prieš 
kurį laiką gauto Buenos Aires 
lietuvių iš giminių Lietuvoje. 
Duodame jo ištrauką, pavaiz
duojančią gyvenimą kolcho
zuose:

"Dabar mes gavome žemės. 
Taip ligšio nebuvo. Žemės 50 
arų. Bus nors bulvėms pasiso
dinti. Turim vieną karvę. Dar
bo daug nėra. Namuose aš su 
tėvu ėjau miškan normų kirst 
per žiemą, o vasarą ant lauko 
rugių rišt ar šiaip ką dirbt per 
dieną. Kada, surišam 250 pėdų, 
tai skaito vieną darbo dieną, o 
kai mažiau surišam — skaito 
mažiau kaip dieną. Mes dabar 
per darbo dieną gavom 3 kilo
gramus grūdų. Aš turėjau 100 
darbo dienų, tai gavau 300 ki
logramų grūdų; avižų ten bu
vo, rugių ir Visokių grūdų, mi
šinio. Vis kaip nors .išteksim. 
Mums brangiai nereik už dar
želį mokėti kasmet — pernai 
rudenį reikėjo pieno 340 kilogr., 
mėsos 60 kg., pinigų 40 rub., 
kiaušinių 50, vilnų 550 gramų, 
skaitosi galvos mokesčių 25 
rubliai. Arklio nėra mums dau
giau. Į miestą pėsčios einam. 
Dar bulvių 400 kilogramų: tai 
visa mūsų duoklė už 50 arų 
Daugiau mums nėra. Geriau 
nereikia. Nė jokio klapato nėra. 
Visi vienodi. Taip nieko tokio 
pas mus nėra naujo. Visi svei
ki ir kolkas gyvi". . t

"Katalikiška" spauda 
Lenktoje

Grupė "patriotų" kunigų Len
kijoje neseniai pradėjo leisti 
dvisavaitinį laikraštėlį, pava
dintą "Glos Kaplana". Jį finan
suoją komunistinės Lenkijos vy
riausybe ir yra grynai marksis
tinėje dvasioje. Svarbiausias jo 
tikslas * — nuolatinės atakos 
prieš Episkopatą. Slapivardė- 
mis arba inicialais pasirašyti 
straipsniai, kurie iš anksto po- 
litrukų paruošti, mėgina komu
nistinėj dvasioj aiškinti lenkų 
tikintiesiems religines tiesas,

Čekų propaganda Toronto 
mugėje

Federalinio parlamento opo
zicijos vadas George Drew par
lamente atkreipė dėmesį, kad 
Toronto mugėje Čekoslovaku 
parodos platinamas katalogas 
yra propagandinis, propaguo
jąs komunizmą. Esą, nei Čeko
slovakijoje nei kituose komu
nistų kraštuose Kanadai pana
šiai elgtis nebūtų galima.

Prekybos ministeris Hove pa
aiškino, kad per 3 pastaruosius 
metus Čekoslovakija taip pat 
kvietusi savo mugėse dalyvauti 
ir Kanadą, bet ji nedalyvavusi. 
Katalogo jis ne natęs, bet pa
žadėjo reikalą ištirti.

Bulgarai prieš kolchozus

Bulgaru kompartijos vadas 
W. Červienkov viešai pareiškė, 
kad bulgarų "tamsūs” valstie
čiai esą nepalankūs kolcho
zams ir nepasitikį sovietiniams 
politrukams. Betgi, esą, anks
čiau ar vėliau jie prieisią prie 
"neišvengiamo" įsitikinimo, 
kad privalo eiti į kolchozus.

Visoje Bulgarijoje, pasak jo, 
išviso esą jau 1.633 kolchozai,

'’Tėviškės Žiburiai*', prisiimtus adresą siuntinėjami 
kurį laikę veltui, susipažinti. Skaitytojus prašome

prisiųsti adresus savo pažįstamų kurio "T. Žiburių"

Šv. Eugenijaus bažnyčia

Romoje baigiama statyti Šv. 
Eugenijaus maldykla. Tai tik
rai grandiozinis pastatas. Jos 
statybą remia aukomis viso pa
saulio katalikai. Ji bus visų ka
talikų dėkingumo ir meilės pa
minklas Vyriausiajam Ganyto
jui jo 50 metų kunigystės jubi
liejaus proga.

Brazilijos prezidentas gen. En-

puikius vitražus fasadui, kurie 
vaizduoja patį Jo Šventenybę 
guodžiantį nuo bombardavimo 
nukentėjusius prie sugriautos 
Šv. Lauryno bazilikos.

— JERUZALĖ. — Nauji kasi
nėjimai Betanijoje davė gerų 
rezultatų: yra atrasta viena se
na grota, kuri pirmųjų krikščio
nių buvusi lankoma ir garbina
ma. Vedama tolesnės sąryšyje 
su šiuo atradimu studijos.

Katędibte^t^alBnnoje
Žiniomis is New Yorko Pran

cūzų Indokinijoje katalikų ku
nigų skaičius yra gana didelis. 
Vienam kunigui tenka apie 1 
tūkstantį tikinčiųjų. Misijų kraš
tuose tai retas dalykas.- Pažy
mėtina taip pat, kad daug ku
nigų čia yra vietiniai. Šiuo me
tu ten yra apie 2 milijonai ka
talikų, iš 26 milijonų gyventojų, 
veikia^ 6 seminarijos su 450 
klierikų ir 20 mažųjų semina
rijų su 2.000 seminaristų.

A. A. majoras Julius Šiurna

Mokslas susmukdamas

Krašto kultūrinis ir ūkinis pa
žangumas priklauso nuo pilie
čių apsišvietimo bei išsilavini
mo, nuo jų horizontų platumo. 
Bolševikinėje santvarkoje Ru
sijoje, bevykdant penkmečių 
planus, buvo kreipiama dėme
sio ne į jaunuolių išmokslini
mą, bet j paruošimą įvairiems 
plano vykdymui reikalingiems 
darbams meistrų, kuriems duo
dami skambūs inžinierių ir rau- 

L ■ Nuo 
1937 m., tiesa, susigriebta, kad

turinčiom auštkųjų mokyklų 
vardus.

Kaip matyti iš "Tėvynės Bal
so" pagirų tiradų, dabar ši sis
tema įvesta ir Lietuvoje, kurioje 
specialistų paruošimas buvo 
paremtas 12-13 metų pradžios 
bei vidurinėm mokyklom ir 4-6 
metų aukštojom mokyklom. Su 
dvylikos metų bendro lavinimo 
ir 2 metų specialaus lavinimo 
arba 8 metų bendrojo ir 4 me
tų specialaus lavinimo mokslu 
specialistai nepriklausomoie 
Lietuvoje buvo laikomi be aukš
tojo mokslo, o dabar dešimtme 
tęs ir 2 metų specialios mokyk
los absolventai jau laikomi 
aukštojo mokslo specialistais. 
Pagaliau ir to nevisada reikia, 
nes į specialias mokyklas, "po
litiškai subrendusieji" priimami 
ir nebaigę viduriniojo mokslo.

"TB" giriasi, kad "suaugusie
ji turi galimumą (ar ne iš rusų 
kalbos versta?) lankyti, mark
sizmo— leninizmo universitetą, 
politines mokyklas, visokios rū
šies ratelius politinėms bei kul
tūrinėms žinioms plėsti" ...

Kas gi to nežino, kad ne tik 
gali, bet ir privalo. Juk ir profe
soriai juos privalo lankyti. Čia 
komentarų jau tikrai nereikia.

Kolchozų vardai

Kaip ir Rusijoje, kuriant kol
chozus,-Lietuvoje seni lietuviški 
vietovardžiai naikinami, o jų 
vietoje įvedami visokie Lenino, 
Stalino, Pravdos, Raudonosios 
Žvaigždės, Proletaro ir kt. var
dai. Radviliškio apskrity įsteig
tas Čkalovo vardo kolchozas. 
Iš lietuviškų yra įsteigtas Cvir
kos, o pastaruoju metu Šums
ku valsčiuje ir pagarsėjusio par
sidavėlio L. Giros vardo kolcho
zas.

ligos Štockholme mirė atsargos 
majoras Julius Šiuma, buvęs 
Stutthofo kalinys. Julius Šiuma. —...---- -—------ ------- x
gimė 1898 m. vasario. 13 d. ūki-; donųjų technikų vardai, 
ninko šeimoje, Smilgių valse.
Mokslus ėjo Panevėžio realinė- su siauro išmokslinimo meistre^ 
je gimnazijoje. 1919 metais bu- liais toli nepažengsi ir į mokyk 
vo vienas iš pirmųjų Lietuvos 
kariuomenės savanorių ir daly
vavo kautynėse atstatant Lietu
vos nepriklausomybę. Baigęs 
karo mokyklą iki 1939 metų tar
navo kariuomenėje, kada ir iš
ėjo atsargon majoro laipsnyje.

las įvesta naujų bendro lavini
mo dalykų, tačiau mokyklų sis
tema nepakeista. Daugumos 
"specialistų" paruošimas buvo 
ir tebėra paremtas 10 metų pra
džios ir viduriniąja mokykla ir 
2-4 metų specialiom mokyklom,

Pažanga?

Bolševikinė spauda giriasi, 
kad dabar Kaune esą trys teat
rai, 11 kino teatrų, 8 muziejai. 
Bet tegul "draugai" pasako, ku
rie iš jų nauji? Kiekvienas kul
tūrininkas kaunietis suskaitys 
nepriklausomybės laikais Kau
ne ir teatrų ir muziejų daugiau. 
O kad kino teatru buvo dau- 
giau, tai ir kiekvienas vaikezas 
žino. Ar nebūtų geriau šaukti, 
kad kultūrinių įstaigų pristeigta 
masės, o skaičių nenurodyti? 
Nejaugi maskviečiai dar neiš
mokė? Neišmokė, bet už tai gali 
"išvalyti".

JUOZAS KRALIKAUSKAS

— jis pastebi: taku ateina šešėlis, artinasi siluetas ... 
tai ateina moteris. Bet ne Agė. Praeis pro sėdintį ant

— Gali pati pamatyti, jei nori, — prislinkdamas prie jos 
arčiau, atskleidžia skrybėlės brailas.

—Uhū! Kaukuolė! — jos balse išsimuša šiurpas. Ji susigūžus 
pašoka nuo suolelio, lyg ant jos būtų kas užpylęs šalto vandens 
kibirą.

— Savo likimo išsigandai? Savo tikriausio? Argi ne tuo 
ko kito

idiotais

su 750 tūkstančių ha žemės, 
kuriuose gyveną 175.000 šeimų, 
(po 4,5 ha šeimai!). Šių metų 
pirmajame ketvirtyje tebuvę su
organizuota vos 28 nauji kol
chozai. Taip mažai jų buvę 
įkurta dėl to, kad trūkstą "spe
cialistų" ir veikianti "buožių" 
agitacija prieš kolchozus. Kol
chozuose, be to, buvę nesutari
mų tarp jų narių tuo pagrindu, 
kad nevienodas buvęs jų įna
šas inventoriumi — vieni nieko 
neįnešę, o kiti įnešę ir padar
gų ir gyvulių, tad beabejo jau- i 
tesi turį daugiau teisių

(Tęsinys iš praeito Nr.)
Viršum miesto, viršum prieblandų — tuštuma. Pasaulyj nieko 

daugiau ir nėra, kaip tik tuštuma ir iliuzijos. Iliuzijos, kurios 
apgavo šią kaukuolę, milijonus kaukuolių. Žmonės kaip tie 
vieniši žiburiai. Vieniši gimsta, vieniši pro tuščią erdvę ir tuščią 
laiką praslenka, vieniši kas sau numiršta. Viskas žmogui sveti
ma ir tolima, lyg mėnulio gyvūnija.

Staiga
Ne —

suolelio, nes ji nepažįstama. Net ir Agė, jei šitos vietoj eitų, gal 
neilgam tesustotų. Tik iš mandagumo ką pasakytų: vis atsar
giai, neatvirai...

—Žiūrėk, kaukuoliuk, gal tavoji ateina į pasimatymą, kaip 
kitados.

— Atleiskite, pasakėte man ką? — moteris sustoja.
— Savo likimui. Iš dalies tai, žinoma, liečia ir jus.
— Ha, likimui?
— Taip. Likimui, kuris be širdies laukia gale visų dienų.
— Hm, kas jį ten žino, tą likimą. Prasimanyta iliuzija, — mo

teris prisėda šalia.
— Neprasimanytas. Yra toks. Kinta žmonės ir laikai, bet 

nekinta žmogaus- likimas.
— O kasgi, sakytum, yra žmogaus likimas? — paklausia 

ne dėl to, kad jai tas tikrai rūpėtų, o tik tęsdama užmegstą po
kalbį.

— Likimo klausimas kankina mane eilę metų, vis labiau 
subraižydamas veidą. Ir kuo labiau skeldėjo veidas, tuo vis

susilauksi. <
—- Idiotas! . — moteris pasipiktina ir ima trauktis.
— Atleskite, bet net ir labiausiai sukvailėjusiam 

atrodo tik vis kiti, o ne pats sau. Aš tai gerai žinau, nes, mat,
tik prieš dvi ar tris valandas esu už savęs palikęs bepročių ligo
ninės duris.

— Pamišėlis!... — moteris pasibaisėjusi dingsta į sam- 
brėškas, kaip strėlė.

Jis ir kaukuolė vėl vieni. Tik šiurpiai šlama jovaras. Jinai 
ne juokais išsigando. Ji gal dar tebebėga uždususiais žingsniais 
ir besidaužančia širdimi. O nei kaukuolė, nei joks pamišėlis jos 
nesiveja. Paskui ją nusivijo tik jos laikas ir jos likimas, nuo 
kurių, mąsto jis, ji niekur neišbėgs, nors kažin kaip bėgtų. Mer
gina, jei ji nuotykių ieškotoja, pataikė atsisėsti. Ji to neužmirš 
ilgai
". . . pamišėlis!

ganizavimas vyksta ir Vengri
joje.

Juokingai Sakai, likimą patvoryj?
Taip- Atsitinka juk, ko visai nesitikėjai. Ir dabar tikrai

moteris nustemba. Bet ji, tur būt, mano,

Net kažkokiu džiaugsmu salsteri, kad jis ją pamokė, 
tebegirdi anos pasibaisėjimą ir nuogąstį.

O jeigu taip Agei parodyti? Kaip ji reaguotų, užkliūva klau
simas. Bet gal ne, vis dėlto išsigąstų Agė — pagalvoja, nes jis 
argi norėtų jai blogo. «

Bet kodėl jos taip gailėtis, jeigu jai ar jo gaila, ar nors kiek. 
O kai jis tąsyk pabučiuot ją -mėgino, ar ji neatsistūmė su pa
neigiančia veido išraiška. "Ne, ne!... Bus dar viskam laiko, 
jeigu bus!..." Visu skausmingumu atsimena tą paneigiantį 
nusišypsojimą. Kada tik ją atsimena, o atsimena ištisą dieną 
vis ir vis, jį apmaudžia kentėjimas. Jį kankina, kad Agė tokia 
neprieinama, nepasiekiama. Tiesiog kažkokį skausmą sukelia 
tai, kad jis negali būti be jos. O ji puikiai nuaugus, elegantiška, 
pilna šypsenos ir pasitikėjimo savimi. Dailiais plaukais ir bran
džia krūtine jinai, Agė...

Taip, šį vakarą kaukuolė prikėlė tą vienintelį klausimą, kas 
pagaliau po visų dienų bus. Ir tas klausimas, kaip milžiniška 
šmėkla, pastojo kelią. Iš anapus daiktų ir smulkmenų, iš anapus 
tuštumos rūko išniro šis klausimas, kaip kalnas. Jau daug laiko
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Laiškas tai, kuri liko BALYS

Suliepsnojo ir sudegė vasa
ra. Ji buvo auksinė ir turėjo ža
lius plaukus ir juodas akis, kaip 
mano mylimosios. Šit draikosi 
voratinkliai ir tyliai krinta gelto
nas beržo lapas, o raudonos 
kekės šermukšnių yra kaip mū
sų kraujas...

Tuščia ir nyku mano sieloje, 
nes vasara praėjusį ir dienos 
blanksta, darosi niūresnės vie
na po kitos. Kaitra nudegė ma
no veidą ir akys prisimerkė nuo 
spindulių. Tačiau į širdį neįsi
sunkė nei lašelis tos šviesos...

Paskutinis Tavo pabučiavi
mas buvo vasaros viduryje. 
Kruvina gaisro pašvaistė žiora
vo puse nakties, o paskui kė
lėsi aušra kaip iškilni rožė. Kui 
šiandieną Tu, o mano numylė
ta? ------ - —

Kelias, kuriuo išėjau, leidosi 
į gilų klonį ir vingiavosi kalnų 
guburiais, aplink žydėjo ramu
nės ir čiobreliai tvoskė svaigia 
kvapsnimi. Kryžiai ir koplytė
lės buvo apipinti vainikais ir 
rasa dar nespėjusi .išdžiūti jų 
žieduose. Išgąstingi veidai sekė 
mano žingsnius, o ašaros ritosi 
jų skruostais...

Temo ir švito ir debesys lijo 
ant mano kelio. Milžinu žalčiu 
pakibo ir nusidriekė juodi dū
mai, mano pėdos įsispaudė ke
lio dulkėse ir paliko ženklinti, 
kad Tu žinotumei. Nes aš ėjau 
vis tolyn nuo Tavęs mano nu
mylėta ...

Grakščios bažnyčių bonės 
nėrėsi iš miškų vainiko, supan
čio kalnus ir klonius. Skambino 
ir gaudė varpai ir juodos vėlia
vos draskėsi vėjuje. Ir vis dau
giau ir daugiau rinkosi, kol su
sidarė viena ištisinė laidotuvių 
eisena: — Kur einate ir ką ne 
Šate |ūs? —- Tačiau mano riks
mas žuvo tame triukšme ir 
žvilgsnis paklydo

Bet šiandien jau vasara mi
rusi ir Tu toli varge ir priespau
doje žiaurių smurtininkų. Juo
dos Tavo akys nebegali verkti, 
nes šlykštūs snukiai eina pro 
šalį. Juodąsias Tavo kasas iš- 
•pynė purvini nagai, o aš nega
liu ateiti ir užmušti jų, kad ap
ginčiauTave...

Ten, kur žaliavo lankos ir 
brandžios varpos sviro ant ta
ko — surausta žemė ir pilki že-

mėti žmonės. Kasnakt mirties 
sparnas užkloja šitą lapą ii 
spaudžia kietai ir neatlaidžiai. 
Tik dūmai ateina iš anapus nu
guldami vyrų blakstienas. Ir 
moterų klyksmas gula ant jų 
širdžių Tame klyksme aš išski
riu dalelę Tavo kančios riksmo. 
Nelaimingoji! ...

Mūsų žemė, ,mūsų sodybos, 
gojai, miškai ir upės girdi jų 
aimaną. Ežero stiklas ima 
raukšlėtis ir virpa, tarytum su 
muštos paukštės širdis. Čia mū
sų kapai. Geltonas lapas atsi
skiria ir uždengia auksu tą vie
tą kur atsigulė vienas iš narsių
jų Eglės šakos švogždžia nesi
baigiančią giesmę...

• Laimės valandos išgyventos. 
Padangė sudrumsta. Didžiulia
me skliaute ir ten už regračio 
išsiskiria tamsi dėmė. Ji ateina 
kaip naktis, nešdama tylų ir 
glūdų niūniavimą. Ji nulenkta 
blakstienas ir uždeda ranką ant 
krūtinės...

Ateik naktie! Saulėlydžių var
sa tokio nuostabaus žalumo, 
tokio vaiskaus ir nepalygina
mo, kurioje driekiasi melsvi ir 
žibuokliniai takai. Dangus, kaip 
akys kūdikio. Ateik naktie! Sau
lė nugrimzdo, lyg degantis lai
vas vandenyno plynėje...

Aš esu pasirėmęs ant šautu- 
, vo ir laukiu kol susirinks visos 
žvaigždės virš manęs. Yra vie
na žvaigždė, kuri priklauso 
man. Ir Tu ją matai kas naktį. 
Šiaurės Žvaigždė. Skaisčioji 
Stella Polaris. Aš siunčiu tau 
savo ilgesį, kad jį nuneštų Tai, 
kurios esu pasiilgęs. Tu regi 
mano žvaigždę...

Ateik, ateik naktie! Tako aš 
nematau kas liko iš mūsų že
mės. Visos skriaudos yra užly
gintos. Mano žvaigždė spindi 
be paliovos. Ir tada išbučiuoju

JAU žemė tiek
Kad tų neatpažindamas 
Tenai,
Pavasario pagundų ir

Tenai, kur dideliuTenai, kur dideliu džiaugsmu tave ui 
Išsprogęs pumpuras, laiškai gležnos ž 
Paukščio daina, tarytum mylimosiosPaukščio daina, tarytum 
Tave taip nuostabiom

Nebesustok sau lino 
Juos švelnūs pirštai 
Ir jau turėsi tu be jokio

Užgesęs liūdesingų valandų 
Nes žemė tiek kankinančiai 
Ir tau jos. meilės,

Tokiu pavadinimu "Draugo" 
spaustuvė neseniai išleido žino
mo žurnalisto Dr. J. Prunskio 46 
psl. knygelę. Kaina — 20 et.

Knygelėje randame įžanginį 
žodį, užvardintą "Didžioji pa
reiga", kuris pradedamas pra
našingais garsaus pirmųjų 
krikščionybės šimtmečių rašy
tojo Tertulijono žodžiais: "Ateis 
dienos, kad kūrėjų rašalas bus 
tiek pat vertas, kiek ir kankinių 
kraujas". Po to knygelės auto
riaus teisingai priduriama:

— Ta diena jau atėjo. Pa
saulyje užvirė žūtbūtinė kova 
tarp barbaro ir žmogaus, ir nie
kas čia negali laikytis nuoša
liai, nepridėjęs savo paties ir 
rankos kovoje dėl teisės ir lais
vės pirmavimo.

Knygelė skirstoma į keturis 
skyrius. Pirmajame skyriuje: 
"Kaip paruošti rankraštį", duo
dami nurodymai, koks turi bū-

Iš daiL J. Baldo iliustruotos B. Rukšos knygos "Žemės rankose’

PASIMATYMAS

ti naudojamas popierius, ko
kia tinkamiausia rašomoji prie
monė, rašymo būdas, kvieti
mas atsižvelgti į laikraščio sti
lių ir rankraščio adresavimas 
bei išsiuntimas. Į tą patį skyrių 
patalpinti raidžių rinkėjų pra: 
šymas rašytojams ir spaustu
vės darbininko žodis.

Antrąme skyriuje — "Kores
pondencijos" — teigiama, kad 
korespondentai, anot Thacke
ray, yra plunksnos riteriai, ta
čiau jų garbingumas — turėtų 
būti korespondentų skydas, o 
savo ietis — pirma jie turėti pa
mirkyti tiesoje. Korespondenci
jų privalumai: informacija grei
ta, pranešimai pilni, be vande
nėlio, įdomūs, tinkamomis ant
raštėlėmis ir tt. Duodamas net 
vienos korespondencijos pavyz
dys, redaktoriaus žodis kores
pondentams ir nurodomos daž
niausiai pasitaikančios kores-

Visko išradėjai ir atradėjai rusai
Sovietų Mokslų Akademijos 

išleistoje enciklopedijoje (22 t.) 
visi technikos išradimai ir geo
grafiniai atradimai priskiriami 
rusams. Tikrųjų išradėjų bei at
radėjų paskelbti komunizmo 
pirmtakais nesistengiama, nes 
rusais jų vistiek nepadarysi.

Viso pasaulio mokyklų mo
kiniai žino, kad pirmasis euro
pietis, apiplaukęs Gerosios 
Vilties iškišulį ir pasiekęs Indi
ją pro. pietinės Afrikos pakran
tes, buvo garsusis portugalų 
keliautojas Vasco de Gama. 
Sovietai dabar skelbia, kad tai 
buvęs rusas Nikitin.

Pasaulis žino, kad elektros 
lemputę išrado T. Edisonas, o 
Sovietai skelbia, kad tai atlikęs 
tūlas rusas Ladyginas. Tele
grafą išradęs ne S.-Morse, bet 
petrapilietis Šilla. Šitie "atradi- 

" padaryti pastarajam de
esu apgieoęs
dies smūgiai laša į mano krū
tinę, o mylimoji...

Ruduo ir darganos nusiau
bia viską perdėm. Mano ilge
sys yra išaugęs didelis ir baisus 
ir nesibaigiantis, kaip karo lau
kas. Spaudžiu Tavo ranką ir ją 
laikau visą ilgą naktį. Tu vėl 
esi grįžusi pas mane, Tu vėl 
esi čia mano mylimoji, mano 
Lietuva...

Albinas Maria.

Vėlinių naktį mirusio žmogaus dvasia.

- Ir mus trapios būties saulėlydis apvaldo, 
Ir skirtis turim mes. Mes, prieteliai seni. 
Aš nueinu, išgirdęs mirusiųjų mcddą, — 
O tu, užmiršęs ją, taip pat kažkur eini...

Bet vieną rudenį abu prie upės Stikso, 
Prie sielas plukdančių didžiųjų vandenų, 
Mes išsiilgę vienas kito susitiksim ...

Ir jau tada abiem bus šventiškai ramu
Be temdančios minties, praeinančiųjų riksmo 
Išsidalinti pasimatymo džiaugsmu...

dintuose vadovėliuose tebebu
vo mųiimi Edisonas ir Morse, o 
1947 m. laidoje jau "ištaisyta".

Dar 1875 m., t.y. 28 m. prieš 
brolius Wright, jau ore lakio
jęs tūlas rusas Golubev. Heli
kopteris, balonas, hidroplanas 
ir daugiamotoriai lėktuvai, pa
sak "Pravdos", taip pat esq ru
sų išrasti. Enciklopedija skel
bia, kad garo katilus išradęs 
ne J. Watt, bet Ivanas Palzuno- 
vas, garvežį išradęs ne G. Ste-

pondentų klaidos, bei ydos, vė
lavimas informuoti laikraštį;’iš
tęsimas pranešimų, surašymas 
protokoliškai ir pan.

Trečiame skyriuje — "Įvaire
nybės" nurodoma, kuo dar re
dakcijos įdomaujasi ir ko pa
geidautų gauti iš bendradarbių

4 skyrius — "Pasikalbėjimai" 
duoda nurodymų pasikalbėji
mų autoriams, 5 skyrius — "Re
portažai ir straipsniai". Knyge
lė baigiama "Baigiamosiosmis 
pastabomis".

Tai nėra kokia išsami studi
ja spaudoje besidarbuojan
tiems, tačiau, visgi, šis tas. Tuo 
labiau, kad ligi šiol panašaus 
lietuviško rankvedžio laikrašti
ninkams lyg ir nebuvo. Taigi, 
juo užkišama didoka spraga.

Smulkmeniškai gilinantis, ga
lima būtų ir šį tą pastebėti, nors 
ir neesminio. Pav., tekste yra 
pasikartojančių nurodymų: h 
knygelės autorius nusako kokia 
geriausia rašomoji priemonė 
paruošiant rankraštį, tą patį 
randame ir raidžių rinkėjo pra
šyme. Be to, žinoma, rankvedė- 
lis yra temptas, galima sakyti, 
tik ant "Draugo" redakcijos pa
geidavimų kurpalio, kur ir pats 
knygelės autorius dirba kaip 
redaktorius. Kitos redakcijos su 
kai kuriais nurodymais galėtų 
ir nesutikti. Bet knygelė vis dėl
to yra vertinga ir patartina ją 
įsigyti visiems, kurie dirba su 
plunksna. P. A.

Žosistų kongresas
Briusely jau vyksta pasirengi

mai JOCistų kongresui, kuris 
įvyks rugsėjo 3 dieną. Šiais 
metais kongrese bus paminėta

phenson, bet tūlas Špakovskis. 
Dieselio motorai, matyt, nieko 
bendra neturi su vokiečių inži
nierių Rudolf Diesel, nes juos iš
radęs rusas Grynevickis.

Markoni esąs apgavikas, 
skynęs pasaulyje radio išradė
jo laurus, nes radio išradęs Iva
nas Popovas. Rusai išradę ir 
televiziją ir garsines filmas (Pa
vel Tagier) ir filmų prožektorius 
(Boldyrev 1882).

Peniciliną atradę Manasei- 
nas ir Polytenkovas dar 1870. 
Reliatyvumo teorijos autorius 
esąs prof. Lotačevskis, o Ein
stein, matyt, ją bus nukniaukęs. 
Ir evoliucijos teoriją rusų moks
lininkai dar toli prieš Darviną 25-rių metų JOC sukaktis. Pra- 
žinoję.

Gaila dar, kad šio išradėjų ir 
atradėjų krašto nei enciklopedi
ja, nei "Pravdęt" neparašė, kas 
išrado, pav., naujausią modelį 
Leipzigo paskutinėje mugėje iš
statyto sovietų 1950 m. modelio 
automobilį — kopiją 1946 m. 
modelio vieno amerikoniško au- 
tomobiliaus, kas išrado pirmąjį 
sovietuose šaldytuvą, pagamin
tą pagal išvykstančio ambasa
doriaus Smith Stalinui dovano
tojo šaldytuvo modelį? Rusų 
padaryta tiek daug išradimų, 
kad net nebeaišku, kodėl jie su 
tais dalykais susipažino kartais 
tik po kelių dešimtų metų vaka
ruose juos išradus.

matoma apie 100.000 belgų da
lyvių bei iš 40 tautų atstovų de 
legacijos. Nesenai Tumai bai
gėsi žosistų studijų savaitė, ku 
rios metu žosistų įkūrėjas ka
nauninkas Cardyn išdėstė tris 
pagrindines mintis, kurios kon
grese bus išryškintos. Tai bū
tent: nepaliečiamas kiekvieno 
žmogaus asmens vertumas, ne
pavaduojama šeimos pasiuti- 
nybė būti visuomenės bran
duoliu ir absoliuti kiekvieno 
žmogaus teisė į pilnutinį išauk 
Įėjimą nežiūrint tautinių nei tur
tinių skirtumų. Šios trys idėjos 
kanauninko Cardyn žodžiais, 
yra pagrindas kiekvienos tei
singos socialinės santvarkos, o 
mūsų laikais jos yra dideliame 
pavojuje.

nešiojosi nerimą, tarytum nepagydomą ligą: kas bus po pasku
tinės dienos. Bet šios nepažįstamos moters, išvydusios tą pačią 
kaukuolę, pasipiktinimas, jos atšokimas ir nudegimas kažko
kiu giminingu panašumu priminė Agę. Ji tik viena yra tokia 
pasaulyje, kuri galėtų užpildyti tuštumą.

Jam pasidaro aišku su visu nuožmiu-ryškumu; aiškų, kaip 
dar niekad ligi šio vakaro, kad tik Agė yra vienintelė jo būsimų 
dienų, jo likusio gyvenimo nusprendėja. Tik nuo jos vienos par
eina, ar bus jo ateityj dar kas gero, ar jau nieko gero nebus. 
Viskas pavožta po tyluma, po tuštuma. Šitoj tuštumoj vienatvė 
velniškai slegia, kaip akmens klodas. Stokoja kažko būtino. Už 
tą būtiną išsigelbėjimą iš tuštumos ir vienatvės sumokėtų ne
svarbu kokią kainą. Agė, tik Agė galėtų užpildyti tuštumą. Tik 
ji viena galėtų išgelbėti iš vienatvės ir tylumos.

Bet Agė, girdėti, už ano ilganosio tekės. Su ilganosiu myluo- 
sis ir siautės. O jis jai raupsuotasis: "Ne, ne... Bus dar viskam 
laiko..." Tuo metu, kai ji su kitu sius, jis gal vėl ant šito ar kito 
suolelio tamsoj sėdės. Gerai, šis vakaras galutinai parodys ir 
išaiškins. Šis vakaras bus ypatingas vakaras, vakaras iš dau
gel vakarų.

Jis atsikelia nuo suolelio ir patraukia namo. Lieka jovaras, 
vistiek šiurpiai šniokšdamas: yra kas gyvas arti ar nieko nebe
bus. Agė, Agė degina ištisas dienas. Tik dėl jos jis yra žmogus1 
iškankintu vidumi. Agė apnuodijo jį. Agė savo piktais burtais 
naikina jį iš vidaus. Jos grožis jį žudo. Jos grožis, iš kurio nieko 
nebeliks gale josios laiko. Nieko neliks iš tos šypsenos, kurioj 
išdidumas, ir gerumas, ir truputis ironijos — mįslė, ieroglifai 
yra josios šypsena. Būti jos draugu, jos mylimu, gyventi su ja 
reikštų laimę, tik šią , kitokios laimės žemėj nėra ir negali būti. 
Graži ir gundanti jinai gyvenimo dykumoj. Deganti ir deginanti 
savo tamsiai kaštoniniais plaukais, dailiu nuaugimu, ateities lau
kiančia krūtine. Kokia ji elegantiškai Kaip ji moka apsirengti, 
išsirinkti sau spalvas ir fasoną, lyg tai tegalėtų tikti specialiai 
tik jai vienai, kaip jokiai kitai. Kaip jinai žiūri — ramiu, tamsiu, 
savimi pasitikinčiu žvilgsniu. Žiūri ir truputį, vos truputį šypso, 
turėdama duobutes netoli lūpų kampelių. *Ir tas jos žiūrėjimas 
ir šypsena yra mįslė. Mįslė yra ir Agė ir mirtis — jos abi yra 
pagrindinės jo gyvenimo mįslės ir nusprendėjos. Jeigu Agė vis 
prarandamai tols, iki įpuls į to ilganosio rankas, mąsto jis eida
mas Medūzos gatvelės link... O juk mirtis, jo kasdien siekianti,

tikrai kartą papūs į jį pražūties kvapu... Juk belieka tik staugti, 
klykti, plaukus sau rauti, galvą į gatvės stulpą daužyti. Nesgi 
šis baisus dalykas, mąsto jis, eidamas Medūzos gatvelės link, 
yra juk visiškai aiškus ir tikras: jis negyvena, o tik būna. Tik 
šmėkliškai būna. Jo buvimas ar kuo geresnis, kaip kaukuolės 
buvimas? Koks gi skirtumas: kaukuolė dūlėjo patvoryj, o jis 
dūli dienomis bepročių namuose, vakarais ir naktimis Medūzos 
gatvelėj. Jis jau kaukuolė dar nenumiręs.

Medūzos gatvelė negyvoje tamsoje, kaip vandenyj, kaip jū
ros dugne. Susitinka vieną kitą praeivį, kaip lėtai praplaukian
čią žuvį. Nuo vagių, nuo plėšikų užsidariusiuose namuose —- 
pavienios graudžios švieselės išblyškusios. Vieniša tai gatvelė.

Prieina namą, kuriame turi išsinuomojęs kambarėlį. Šitam 
maiše dūsta jo vakarai ir naktys, amžinai prarandamos. Bet 
šis kažkuo kitoks negu visi kiti namai šiame mieste. Gal ne dėl to, 
kad jo čia yra kambarėlis. Juk, be abejonės, tik dėl to, kad jame 
turi išsinuomojus kambarėlį ir Agė. Kai jis į šį namą atsikėlė, 
jau ją rado čia gyvėnančią. O iki tol jis net nežinojo, kad 
yra pasaulyj toks namas ir yra pasaulyj tokia Agė. Jis prisi
mena jos suvirpančias šnerveles — ir savo paties širdyje už
girsta siaubingą klyksmą, lyg pajutęs smogtą į nugarą peilį. 
Agė žada išsikelti kitur gyventi, užvakar šeimininkė jam tai pa
sakė. Kodėl, ar gal, kad tas ilganosis taip nori.

Agė yra visa šių namų siela. Kai ji iš čia išsikels, namai liks 
tušti, numirę liks namai. Į jos kambarėlį įsikraustys kas nors bai
siai svetimas. Kaip karstas bus tada šie namai. Išsikels tada ir 
jis iš čia kur nors kitur. Rytą išeinant ir vakarą sugrįžtant būtų 
nepakeliama vis praeiti pro buvusias jos duris.

Atsirakina duris ir įeina. Koridorėlyj tamsu. Šeimininkų nėra 
namie, nes koridorėlio gale esančioj virtuvėj nėra šviesos. Na
muose tylu. Namuose pasiutusiai tylu.

Šviesos neįjungia. Orientuodamasis pagal įpratimą, lipa 
laiptais į antrąjį aukštą.

Antrcahe aukšte irgi tamsu. Čia yra du kambariai ir virtuvė. 
Virtuvę ir vieną kambarį yra išsinuomojęąpemai metais susi
tuokę. Antrame kambaryj gyvena Agė. Bet ji nėra dar parėjus. 
Jis gerai žino:, kai ji būna jau parėjus, apačioj durų matosi siau
ras šviesos ruoželis. Jam būna lengviau, kai ji esti namie. Tada 
ir ji būna viena, ne su kuo nors. Bet dabar po jos durim šviesos 
ruoželio nėra. Jos kambaryj tamsu, jos nėra, ji kažin kur. Gal

tas velnias ją pasitiko, tik ką iš darbovietės išėjusią. .Gal buvo 
susiskambinę ir per telefoną taip susitarę. Jis vėl prisimena jai 
besijuokiant jos suvirpančias šnerveles — ir savo paties širdyje 
užgirsta siaubingą kančios riksmą.

Jis lipa į trečiąjį aukštą, kuriame yra tas vienas kambarėlis, nizavo antrą šventąjį šiais Šv.
jo vienatvės vakarų ir naktų kambarėlis. Pajunta, koks yra nu
vargęs, nusikamavęs. Dešinę blauzdą-skausteri ant kiekvieno 
naujo laipto. Gerklėj sausteri ir kiek duslu. Tai gal nuo širdies 
pareina. Išsiplėtimas, sakė gydytojas peršvietęs. Jis ir pats iš 
visko junta, kad širdis nėra tvarkoj. Ką padarysi.

Įeina į savo kambarėlį. Mygteli jungiklį: iš karto dingsta visa 
tamsos tirštuma — kambaryj vėl matosi ta pati vienatvė ir iki 
gyvo kaulo nusibodę tie patys pigūs daiktai.

Lovos galvūgalyj — kriaušinė elektros lemputė: kartais va
karais lovoj gulėdamas skaito, nors ir žino, kad tai akims ne
sveika.

Jis pamauna kaukuolę ant elektros lemputės. Kaukuolės bu
vusios akys pasidaro vėl šviesios. Jos išraiška tampa dabar jau 
švelnesnė: ji toliau nuo molio ir smėlio.

Kaukuolė dabar gelsvos spalvos, porcelianinė, matiniu pa-, 
tamsėjimu storesnėse vietose. Ji žiūri visiškai nemirksėdama 
elektrinėm akim. Ir vos pastebimai šypso: ironiškai, karčiai. Pa
būk prie lovos. Paviešėk lovos galvūgalyj. Lovoj buvai pradėta, 
lovoj gimei, lovoj praleidai nemažiau kaip trečdalį savo gyve
nimo. Lovoj, gal būt, ir numirei. Lova yra vienas svarbiausių ir 
geriausių pasaulyj dalykų: ar labai nuvargus, ar sunkiai su
sirgus.

Jis atsisėda į sofą. Mąsto — toks likai po didžios savo trage
dijos. Toks liksiu ir aš ir Agė, tiktai tiek pagaliau. Į šitą šypseną 
įsižiūrėjęs, gali pradėti staugti, klykti, plaukus rauti. Pro tų akių 
tuštumą, pro buvusių dantų tuštumą byloja kažin kokia šiurpi 
jėga. Nematoma jėga, amžiams susiurbianti savęsp po didelės 
nelaimės. Beformė tyla ir beformė tuštuma saugo kaukuolės 
paslaptį, vienišos kaukuolės, turėjusios kadaise akis su ašarom 
ir širdį siaubingai surikusią po ilgos kančios...

Jis atsigula į sofą. Išsitiesia. įtampa ir nuovargis kiek atslūgs
ta. Tik kad tylu, baisiausiai tylu. Pasiutimas, jei net ir negyveni, 
jei liksi negyvenęs, mąsto nenuleisdamas akių nuo kaukuolės, 
jei liksi savo laiką taip tuščiai pravaikščiojęs, pragulinėjęs.

(Bus daugiau)

Naujas šventasis
Gegužės 7 d. popiežius kano-

1950 metais. Antanas Maria 
Claret, paprastas ispanas, teks
tilės darbininkas, prieš 100 m. 
tapęs Kubos R. Katalikų arki
vyskupu. Kanonizacijos iškil- * - 
mėse Šv. Tėvui asistavo 15 kar
dinolų ir 94 vyskupai. Jų tarpe 
buvo ir 3 lietuviai vyskupai: 
vysk. Bučys, vysk. Brizgys ir 
vysk. Padolskis. Iškilmėse bu
vo ypatingai daug ispanų, jų 
tarpe ir paties gen. Franco šei
mos narių. Iš viso buvo apie 
10.000 dalyvių Šv. Petro bazili
koje telpa apie 60.000 (ji turi 
187 mtr. ilgio ir 137 mtr. pločio), 
o aikštėje šį kartą buvo dar apie 
40.000.

Spaudos klaidos atitaisymas
"TŽ" Nr. 19 (20) p. M. recen

zijos "Pr. Kozulio "Dulkės eže
re" pradžioje, 6 eik, išspausdin
ta: Autorius turi savotišką vei
dą..." Turėjo būti: "Autorius

nemalonaus rikto autorių atsi
prašome.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Knygų Lentyna, Nr. 10 (17), II 

metai, 1949 m. spalis, 45-56 psl. 
Spausdinta šapirografu Mem- 
mingene.
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Komunistu pasaulio vidaus kovos SPORTO
Toronto

ŽINIOS

Kremlius apsivalo

Iki nemaloniosios tiesos, iki

(Tęsinys iš praeito Nr.)

Dar daugiau sustiprinti Pa- —------------------ ---------- —
ryžiuje priešstalinines nuotai-' garsiųjų vidaus valymo bylų — 
kas iš Prahos atvyko ministeris 1936-38 metais — vakariniai ko- 
Arosenas. Ta proga pas vie munistad buvo pamiršti. Tik 
ną Sovietų pareigūną A. Ruba į tuomet pasirodė tikroji tiesa, 

kad Kremliaus despotai, be 
kraujo praliejimo ir visiškos 
opozicijos pergalės nebus pa
šalinti. Mus, tuomet esančius 
Paryžiuje, jaudino žinios apie 
baisiąsias žudynes. Zinoniev, 
Kamenev, Radek, Bucharin, Ro- 
kovsky ir didžiausi skaičiai ki
tų, net artimų draugų ir ugnin
gų revoliucinierių, buvo pa
smerkti ir žudomi kaip fašisti
niai išdavikai. Tai buvo be galo 
žiauri tikrovė. Kaip komunisti
nė ideologija, Liaudies Fronto 
pavydale skverbėsi į Vakarines 
šalis, taip vakariečių demokra
tijos "viriai" pasirodė komunis
tinėje Rusijoje. O čia buvo Sta
lino atsakymas. Nors ištikrųjų 
tai buvo istorinė ironija: "anti
fašizmo" vardu buvo žudomi 
tie vyrai ir tokiu laiku, kuomet 
patys žudytojai derėjosi su fa
šistais prieš Vakarus. Pagaliau 
1939 m.,.rusų - vokiečių savitar
pio sutartimi — paskutiniu per
kūno trenksmu užsibaigė didžio
ji audra, plačiu aidu nuskam
bėjusi virš mirusiųjų idealų.

"darbuodavosi" okupuotose zo
nose.

tus isspru 
kiečių ok 
palaikiau

Amerikon iš va
rios Prancūzijos, 
□džius ryšius su

kin buvo suorganizuota "ar
batėlė". "Arbatėlės" dalyvius 
sudarė apie 30 rusiškų komu
nistų ir nemažas skaičius skir
tingesnių nuomonių europiečių. 
Čia naiviai buvo svajojama 
apie perversmo pasisekimą. 
Tuo labiau, kad grupės svajo
nės nebuvo paslaptis ir apie tai 
žinojo GPU. Tik dabar visiems 
aišku, kad ano meto planai 
buvo per dideli ir per plačiai ži 
nomi, kad negedėtų būti sutruk
dyti paprasčiausiais GPU me
todais. Stalinas, žinoma, apie 
tai tuojau sužinojo, ir daug gal- 
vos nesukęs, už poros metų, 
1935 m. rugpiūčio mėn., sušau 
kė Komintemo kongresą. Visų 
nuomonių subendrinimui, kon
gresas paskelbė naują partijos 
liniją, paged kurią sudaromas 
Liaudies Antifašistinis Frontas.

Liaudies fronto laikai /

Tuo buvo padarytas meistriš 
kas posūkis, išsklaidęs bent ko
kias svajones apie perversmą. 
Komintemo maištininkų įtūži
mas pamažu ištirpo į galimas 
viltis... Tokia machinacija 
daugiausia buvo patenkintas 
Komintemo delegatas Georgi 
Dimitrov. Po garsiosios Reichs
tago padegimo bylos, pasibai
gė įkyrėjusi egzilė Vokietijoje ir 
jis tapo beveik didvyris, komu
nistinio pasaulio pilietis. Taip 
pamažu, jo nykaus gyvenimo 
tragedija artinosi prie galo.

Kongreso metu, kaikieno ne
liko nepastebėti ir naujieji reiš
kiniai Maskvoje. Tuo metu pir
mą kartą nebebuvo leista po-, 
sėdžiauti pačiame Kremliuje. 
Kongreso dalyviai turėjo pasi
tenkinti Prekybos s-gos rūmais. 
NKVD nerizikavo. Užkietėję 
maištininkai galėjo pradėti ir 
bombomis kalbėti. Gi pats Sta
linas, prisidengęs Liaudies 
Frontu, nuo viešumos nuslėpė 
kai ką žinotino. Pirmiausia jis 
žinojo, kad komunizmui skelbti 
idėjos buvo ne visai tikusios. 
Toliau, prisidengiant antifašis
tiniu frontu, komunizmui bus 
lengviau veržtis į Vakarų pa
saulį ir silpninti jo demokrati
ją. Antifašistinis frontas pakels 
Stalino diplomatinę galią tuo 
labiau, kad jis dar vis tikėjo į 
Sovietų — nacių bendradarbia
vimą.

Karas visus apjungia

Su vokiečių pradėta 1941 m. 
cftaka, prasidėjo trečiasis di
džiosios laiptinio komunizmo 
kovos etapas. Su pirmaisiais ir 
nuostabiaisiais vokiečių laimė
jimais komunizmo tėviškėje, vi
so pasaulio idėjos draugai vėl 
susijungė bendrai kovai prieš 
naująjį priešą, nes nesutarimas 
galėjo tik visišką pražūtį at
nešti.

Prisimenant 1930 metus, kai 
komunistinės ir demokratinės 
partijos jungėsi į bendrą Liau
dies Frontą, tenka paminėti, 
kad jie tuomet rinkdavosi ne 
parlamente, bet miškuose, arba 
kalnuose. Slaptai veikę komu
nistų vadai per pastangas ir 
vargą atsiekdavo solidaraus 
vieningumo, tuo tarpu Krem
liaus vadovai buvo bejėgiai. 
Bet karui užėjus, tie pasiryžė
liai, pogrindžio kovotojai pasi
juto stovį prieš tris priešus. Pir
miausias priešas buvo naciai 
su jų kyislinginėmis vyriausy
bėmis. Sekantis — tikrieji resis- 
tencijos šalininkai, kaip Jugo
slavijoje Michailovičius ir pa
galiau tekdavo kovoti prieš pa
čius NKVD agentus, kurie per
eidavo per vokiečių linijas ii

Kremliaus baubas

Nors Sovietai su vokiečiais 
kovojo dėl savo egzistencijos, 
bet į komunistinius partizanus 
žiūrėjo su baime. Partizanų bū
riams augant aplinkybės susi
klostė, kad jie visą paramą 
gaudavo iš Vakarų, bet nieko iš 
rusų. Kiekvieną mėnesį, jie ne
priklausomai diskutuodavo su 
sąjungininkų atstovais, savisto
viai tvarkydavosi savo viduje. 
Šalia jų griežčiausių komunis
tinių įsitikinimų, vis dėl to tė
vynė stovėjo pirmoje vietoje.

Visa tai matydama Maskva 
skubiai ir griežtai reagavo. Tai 
buvo 1943 m., kuomet pasaulio 
dėmesys buvo nukreiptas į Sta
lingradą, kur sprendęs^ Rusijos 
karinės galybės likimas. Tada 
visi Europos komunistai gavo 
generalinį įsakymą, kuriame, 
iki Raudonajai Armijai neatvy
kus, griežčiausiai uždrausta 
bent koks susigrupavimas ar 
net vyriausybės sudarymas. 
Nors įsakymą aiškiausiai pasi
skaitę ir tuo metu-pajėgiausias 
partizanų vadas, Jugoslavijos 
Tito, bet jis nepakluso Krem
liaus nurodymams. Kartu ra
gindamas bendros idėjos drau
gus Lenkijoje ir Vengrijoje sek
ti juo, Tito sudarė dabartinės 
Jugoslavijos vyriausybės bran
duolį, Tautinio Išlaisvinimo, 
Antifašistinės Tarybos formoje. 
Jų susirinkimų vieta tuomet 
(1943 m. lapkričio mėn. 29 d.) 
buvo Bosnia mažame miesteliu
ke Jajce.

Silpnėjant Vokietijai, ilgoji 
kova ėjo prie galo. Keičiantis 
aplinkybėms, partizanų vadai 
su savo šalininkais užiminėjo 
svarbesniąsias krašto valdymo 
pozicijas ir tuo .
ko iš Kremliaus "globos". Karo 
pabaiga atnešė ir kai kurių 
sunkumų, nes Vakariečiams nu
traukus paramą, teko pertiems 
viskuo pasirūpinti. Gi tarp R y 
tų ir Vakarų susiformavus šal
tajam karui, tenai pradėjo 
ryškėti Trečioji Jėga, kuri turė
jo būti pakankamai stipri at
sistoti tarp buvusių sąjunginin-

done, Pary tie, Berlyne, Ro
moje, Mars yje, Zueriche ir 
daugelyje k j vietų, net visai 
arti raudančios karalijos pa
sienių. Su ’ enais kalbėjausi 
slaptai, su litais atvirai, nes 
šie, pastarieĮ jau kovojo tarp 
Tito ir Stall 
vieno jų aš
po istorijos pigmentą. Apskri
tai jų patirtisužgrūdintos nuo
taikos panešAo į anų metų pra
rastų ir bėro1 džių vilčių aidą. 
Nuotaikos

linijos. Iš kiek- 
vau mažiausiai

jga praskaidrėjo, 
malonus triukš- 

ėlė maištaujantismas, kurį
Tito.

Pereinant įrie Tito, pirmiau-

dtrovo mokinys; 
r eilę metų sva
jų slavų sąjun- 
>jo valymo vidu- 
joslavų partijos

jojo apie pi< 
gą. Apie die 
rį, kuomet 
vadas Michtąl Gorkich, kaipo
anglų šnipą: buvo nužudytas, 
Dimitrovas, išnaudodamas ge
rąją padėtį, jc vieton išstūmė Ti
to, kuris tuonet buvo žinomas 
Walter vardu Tito gerokai pa
augus kaipo partizanų vadui, 
Dimitrovas grįžta Bulgarijon 
sustiprinti tėviškės valdžią. Da
bar, abu valdovai drįsta pasi
justi tėvais Naujosios Europos, 
kuri bus sukurta ant Hitlerio 
sukurtųjų griuvėsių. Pagal Bel
grado ir Sofijos planą Graikija

Vengrija — tapti Dunojaus cen
tru, tikint vėliau prisijungsiant 
Austriją su Čekoslovakija ir net 
bandant įtraukti Lenkiją. Taip 
galvojant, apie 80—90 milijonų 
žmonių sudarytų pajėgų Ryti
nės Europos bloką. Susijungu
sios valstybės galėtų daryti 
įvairias sutartis, vesti derybas 
ar tai su Vakarais, ar tai su Ry
tais ir, svarbiausia, pirmą kartą 
istorijoje, jos pačios galėtų 
spręsti savo likimą. Žiūrint atei- 
tin, lygsvaros jėgose tai turėtų 
reikšti revoliucinį Europos pa
sikeitimą, o gyvenamajam lai
kui, matant stebinantį Sovietų 
plėtimosi greitį, komunizmui tas 
reikštų "trauktis". Tai buvo tik
rai gražus užplanavimas.

Pirmasis žingsnis buvo pada
rytas 1944 m., kuomet Tito pati
kėtinis, dabartinis Jugoslavijos 
atstovas Jungtinėse Tautose, lei
tenantas Edvard Kardeli (jis yra 
užsienių reikalų ministeris), nu
vyko Sofijon su pirmaisias pa
siūlymais. Bulgarų komunistai, 
su tuolaikiniu Tėviškės Fronto 
prezidentu Vulko Červenkov, 
dėl siūlomos sąjungos pilnai 
sutiko. Viename iš svarbesnių
jų sąjungos punktų, visa ka
riuomenė buvo numatyta Tito 
vadovybėje. Daugelis smulkes
nių dalykų buvo palikta vėles
niam aptarimui, bet bulgarai ir 
jugoslavai buvo nepaprastai 
patenkinti jau vien dėl to, 
kad kalba ėjo apie jų naują sa- 
vistovę jėgą. Dar vienas džiu
ginantis faktas, kad vietoje 
Maskvos, jie laisviausiai tar-

ir Rumunija turėtų susijungti, | sis Sofijoje. (Bus daugiau).

liniukai Oshawoje žaidė Camp
bell Cup turnyro rungtynėse 
prieš Oshawa City rinktinę. Vy- 
tiečiai šį kartą pademonstravo

laimėdami 6:1 (3:0) savo naudai 
Didelės paspirties komanda su
laukė žinomo sportininko Tė
velio asmenyje. Įvarčius įmušo 
Luima 2, Butą 1, Tėvelis 1, Be
resnevičius 1, Pulkys 1. Priešas 
garbės įvartį įmušo iš baudos.

Tą pačią dieną lietuviai jau
niai pralaimėjo dar vienas . 
rungtynes 0:4 prieš Shamrocks 
komandą. Mūsiškiams sunku 
buvo 'žaisti, kada teisėjas už 
kalbas žaidimo metu pavarė 
net du žaidėjus iš aikštės. Šis 
liūdnas faktas įrodo dar kartą, 
kad be komandinio susiklau
symo, disciplinos aikštėje ir ge
ro vadovo, kelias į laimėjimus 
yra gana sunkus, nors paskiri 
žaidėjai ir sporto žvaigždės bū
tų. J. Žg.

Berlyno parado atgarsiai

1SS1SU

Apie Trečiosios, Raudonosios 
Jėgos kūrimą, aš sužinojau jau

po Europą. Per ištisus 17 metų, 
kai pabėgau iš Vokietijos, 9 me

Izraelis statosi naujus miestus
Kcdp praneša Toronto savait

raščio "Star" korespondentas 
Kenneth Bilby iš Tel Avivo, 
naujosios žydų valstybės vy
riausybės rūpesčiu, Izraelyje 
dygsta ištisi nauji miested, ta
rytum grybai po lietaus.

Pavyzdžiui, už dešimties my
lių į pietus nuo Tel Avivo, per 
amžius buvę niekeno neapgy
venti ištisi smėlio plotai, da
bar apstatomi ir steigiamos 
naujos gyvenvietės —- nauji 
miestai ir miesteliai.

Vienas iš septynių Izraelio 
naujųjų miestų, tarp Negev ir 
Galilėjos, prieš du su puse me
nesio turėjęs vos 600 skubos 
keliu pastatytų namelių, dabar 
taip greitai plečiasi, jog netru
kus tenai bus apgyvendinta ne
mažiau 5.000 gyventojų. Šis 
miestas pavadintas 
Hashiva.

Naujasis miestas,

Mishmca

savaime 
Naujieji 

named, daugumoje, dar statomi 
arba baigiami. Mieste skubos 
keliu tiesiamos modemiškai 
grįstos gatvės, prevedama elek
tros instaliacija, statomas dide
lis cukraus fabrikas, ruošiamas 
vandentiekis, kurį norima su-

jungti su miesto Noveg tinklu, 
numatomas pastatyti geležinių 
vamzdžių fabrikas ir tt. ir tt.

Tokių, "embrioninio tipo" 
miestų, kaip Mishar Hashiva, 
Izraelyje jau esą gana daug už
planuota ir daug statoma. Jais 
norima nusėti visas Izraelio 
valstybės kraštas, kad ateityje 
būtų galima žmones iškelti iš 
smarkiai perpildytų Tel Avivo 
ir Haifa miestų ir apgyvendinti 
naujose vietose.

Penkiasdešimt mylių į pietus 
nuo miesto Ascalon taip pat 
vyksta milžiniška statyba. Sta
tomas miestas, kuris hirės su 
talpinti nemažiau 10.000 gyven
tojų Šio miesto ištisą statybą 
finansuoja Pietų Afrikos Sionis
tų organizacijos. Šis miestas tu
rėsiąs netgi nedidelį uostą, ku
ris jungs susisiekimą su Hcdfos 
ir Tel Avivo uostais.

Dešimt mylių Į šiaurę nuo Tel 
Avivo — taipogi išdygo apie 
šešetas šimtų naujų pastatų. Tai 
vėl naujo miesto, kuris pava
dintas Hadar Joseph, pradžia.

Haifos apylinkėse Izraelis tu-

miestai, kaip: Darvarim ir Kour- 
dany yra perpildyti naujai at
vykusiais imigrantais. Todėl ir 
šitame rajone numatomas pa
statyti naujas miestas, kuris tal
pintų savyje mažiausia 10.000 
gyventojų.

"Star" korespondentas yra 
išvažinėjęs Izraelį skersai ir iš
ilgai. Jo įspūdžiai iš to krašto 
yra geri. Naujosios valstybės 
kūrėjai — žydai, esą, nors su 
didesniais ar mažesniais sunku
mais, tačiau labai ryžtingai 
imasi kūrybinio darbo ir ruo
šiasi geresnei ateičiai.

Korespondentui teko kalbė
tis ir su paskirais Izraelio gy
ventojais, kurie atvykę iš Rytų 
Europos valstybių, dabar pa
kliuvusių po Maskvos priespau
da, jie, esą, nesiskundžia gy
venimu Izraelyje. Vienas iš už
kalbintųjų, pavarde Vidasz, ku
ris nelabai seniai atvykęs iš 
Bulgarijos, kur, ligi bolševiki
nei tvarkai įsigalint, vedęsis 
smulkia prekyba, dabartiniu 
metu dirbąs Izraelyje prie mies-

naujuoju darbu. P.A.

Atrodo, kad komunistams 
berlyniškės iškilmės suteikė ne 
tik pasigėrėjimo, bet ir daug 
rūpesčio, ypač saugant de
monstrantus nuo vakarietiškų 
kapitalistinių "bacilų". Berlyno 
rytų sektoriaus sienos demonst
racijos ir demonstrantų kaupi
mo dienomis, pasirdo, buvo 
saugomos ir rusų karinių pa
jėgų dar griežčiau negu pačių 
vakariečių. Tačiau jau pirma
dienį į vakariečių sektorių bu
vo perbėgę ir valdžios orga
nams prisitatę 47 liaudies mili
cijos nariai ir apie 50 demonst
racijų dalyvių jaunuolių. Va
karinių sektorių gyventojų lai
kysena parodė, kad komunisti
nė propaganda čia neturi jo
kio pasisekimo. Dėl to tai mies
to burmistras Reuter padėtį api
būdino trumpu posakiu: "Mes 
.laimėjome kovą be mūšio".

Vakarų Vokietijoje iš Berly
no grįžusio jaunime komunisti
nės demonstracijos buvo su-

rengtos Britų zonoje Helmstedt 
mieste. Į gatves išėjo apie 2000 
jaunuolių su mėlynais FDP 
marškiniais giedodami interna
cionalą. Antikomunistinė minia 
atsakė kaizeriniu himnu: 
"Deutschlan, Deutschlan ueber 
alles" ir puolė demonstrantus. 
Nors policija juos saugojo, ta
čiau demonstrarja buvo išblaš
kyta, daugybė nuplėštų mėly
nųjų marškinių sudeginta, o 
daugumas demonstrantų išlaks
tė ir savo marškinius nusviedė 
į patvorius. Kai policija apval
dė padėtį, jų besusirinko vos 
apie 1000. Sakoma, kad de
monstrantų daugumą sudarę 
deportuotieji iš Rytų zonos vo
kiečiai Du iš jų nukentėjo ir 
Frankfurte.

Grįžtantieji iš Berlyno de
monstracijų daugelis vežėsi 
propagandinės komunistų spau 
dos, kuri daug kur per muiti
nių kontrolę buvo konfiskuota. 
Kai kur įsimaišė ir minia.

Iš plataus pasaulio
Japonų užsienių reik, minis- 

teris premjero vardu pareiškė, 
kad'Japonija norėtų pasirašy
ti taikos sutartį su vakariečiais, 
aplenkiant Sovietų Sąjungą. 
Manoma, kad pareiškimas pa
darytas su MacArthuro žinia. 
Pareiškime palankiai atsiliepia
ma apie MacArthuro adminis
travimą ir konstatuojama, kad 
dėka JAV pagalbos, Japonija 
jau pasiekusi padėties, kurią 
galima pavadinti "taika de fac
to".

Planas JAV sostinei sugriauti

JAV saugumas sučiupo smul
kų planą karoatveju Vašihgto- 
nui sunaikinti. Tai didelė, sto
ra knyga, kurioje surašytos 
instrukcijos, ką ir kaip reikėtų 
sunaikinti bombomis. Tcd val
diniai pastated, elektros ir gazo 
tiekimo įrengimai, užnuodiji- 
mas vandentiekio ir pan. Su
naikinimo tikslas — suparedi- 
žuoti valstybės aparato funkci- 
jonavimą pirmosiomis karo die
nomis. Planą jau peržiūrėjo se
natoriai ir prieina išvados, kad 
jis yra autentiškas.

stiprinama

JAV sudarė sutarti su D. Bri
tanija bendromis jėgomis ves
ti antibolševikinę propagandą 
Sovietų ir jų okupuotose terito
rijose. Numatoma tą sutartį 
praplėsti visom Atlanto pakto 
valstybėm.

Pirmiausia norima praplėsti 
propagandinių radio stočių tink
lą, jų skaičių nuo 73 padidinti 
iki 100. Be to, numatoma pla
tinti antibolševikines proklama
cijas, kurios į anas teritorijas 
bus siunčiamos su specialiais 
balionėliais. Radio stočių dalis 
bus įrengta laivuose ir žinias 
perdavinės iš Baltijos, Juodųjų- 
jūrų ir Persų įlankos.

Škotai nori savivaldos

17 škotų delegatų atvyko į 
Londoną su peticija vyriausy
bei sukurti atskirą Škotijos par
lamentą. Delegaciją sudaro 
Škotų Komiteto nariai. Delega
cija prieš išvykdama į Londoną 
norėjo pasikalbėti su opozici
jos vadu Churchill, bet tas ne
sutiko net kalbėtis.

Sovietų misija apleido

Japoniją
Sovietų misijos Japonijoje 

šefas gen. Derevenko ir visi 
aukštieji pareigūnai iš Tokio

vostoką nepadarę jokio pareiš-

siuose Rytuose.

Šnipų tinklas aiškėja

I Atominių paslapčių išdavi
kas Fuchs, pora savaičių tar
dytas JAV saugumo pareigūnų, 
pasirodė jau visai kitų nuotai
kų negu buvo teisme ir visai 
nuoširdžiai teikė informacijas. 
Kaip mūsų jau pranešta, kaip 
tik jo parodymu buvo suimtas 
stambus šnipas, Fuchso žinių 
perteikėjas. Gold ir laukiama 
naujų suėmimų. Fuchso atviru
mas, atrodo, yra noras pasiekti 
savo bausmės sumažinimo pu
siau. Jis pasakęs 14 šnipų var
dų, kurie jam gelbėję perduoti 
paslaptis. Betgi daugumas jų 
jau bus nepasiekiami, nes savo 
agentų daugumą Maskva jau 
atšaukė ir jie išvyko.

Rinkimai Korėjoje

Pietinėje Korėjos dalyje 
gūžės 30 d. įvyko rinkimai į par
lamentą. Nors komunistai iš 
anksto trukdė, o per pačius rin
kimus iš pictures Korėjos įsiver
žęs komunistų būrys net sunai
kino vieno pasienio miestelio 
rinkimų būstinę, tačiau visame 
krašte rinkimai praėjo ramiai. 
Tik prieš rinkimus dar buvo 
susektas sąmokslas į parlamen
tą pravesti sovietų agentus, bu
vo sučiuptas didelės sumos tam 
reikalui prisiųstų pinigų ir visi

ge-

agentai, apie 500, suimti. O 
sąmokslas buvo susektas poli
cijai iššifravus slaptas, telegra
mas, siųstas iš Šiaurės Korė
jos. Suimta taip pat keletas 
minėtų įsiveržėlių. Jų bylos me
tu daug kas paaiškės.

Prezidento Syngman Rhee 
vadovaujama nacionalistų par
tija rinkimų nelaimėjo. Pagal 
pirmusius davinius ji telaimėjo 
53 vietas iš 210, t.y. prarado 
■apie 50 vietų. Laimėtojais išėjo 
nepartiniai kandidatai. Dau
giau paaiškės birželio 19 d. par
lamentui susirinkus.

Marshallis prieš JTO 
pertvarkymą

Gen. Marshallis, kalbėdamas 
mirusiųjų pagerbimo dieną, pa
reiškė, kad JAV niekad negalin
čios pasidaryti nepajėgios ka
riškai ar ūkiškai, nes tai atneš
tų pasauliui katastrofą. Jungti
nių Tautų organizacijos pertvar
kymas pagal buv. prezidento 
Hoover siūlymą, esą būtų pa
vojingas. Ši organizacija esanti 
naudinga. Nors ji nesanti to
bula, tačiau ji suteikianti foru
mą, kur vietoje kulkų galį bū
ti naudojami žodžiai. Tai esąs 
visdėlto įrankis, kuris galįs būti 
naudojamas pasaulio tvarkai 
palaikyti. Ji sudaranti taip pat 
plyšį geležinėje uždangoje, per 
kurį į anapus galį pateikti va
karietiškų idėjų. Priekaištas, 
kad JTO forumą sovietai nau
doją tik savo propagandai 
skleisti, galįs būti atremtas tuo, 
kad ir vakariečiai ten galį idė
jas skelbti. O dabar kaip tik 
vykstąs idėjų karas.

IAV katalikai prieš juodųjų 
niekinimą

Pietinių valstijų katalikai 
stengiasi mažinti nepalankų 
baltųjų nusistatymą negrų at
žvilgiu. Taip pa., nesenai įvy
kusiame katalikų mokytojų 
kongrese New Orleane dalyva
vo kartu spalvoti ir baltieji ir

Rasių klausimas Pietų 
Afrikoje

Nėra pasaulyje kito tokio 
kampelio, kur būtų taip aktua
lus rasių klausimas kaip Pietų 
Afrikos Sąjungoje. Baltieji — 
krašto valdovai — ten yra ma
žumoje prieš negrus ir Indijos 
ateivius. Senai kalbama, kad 
kraštas vieną gražią dieną ga
li sulaukti didelės vidaus kata
strofos bei baltųjų skerdynių. 
Kadangi dabar parlamentas 
svarsto įstatymą apie aiškų pa
skirstymą krašto gyventojų į 
rases ir apibrėžimą provincijų 
teisių atitinkamai jų gyvento
jų padėčiai, tai negrai ir indi- 
jonai gegužės 29 d. paskelbė 
demonstracijas — tik ne einse- 
nas gatvėse, bet visiems susi
laikyti nuo dalyvavimo bažny
čių pamaldose, o melstis na
mie.

Pavogė paveikslus

Pereitos savaitės gale eilė 
vertingų paveikslų tapytų 
Franz Hals, Van Dyck, Renoir 
ir Corot. Pavogtųjų tarpe yra 
Hals "Vyras su balta barzda", 
Van Dyck "Moters portretas", 
Renoir "Mergaitės portretas" ir 
Corot du krašto vaizdai.

— BELGRADAS. — Gegu
žės 31 d. čia prasidėjo byla 
dviejų aukštų Jugoslavijos ka
rininkų — gen. Branko Petriče- 
vič ir pulk. Vlada Dapcevič, da
bartinio štabo viršininko brolio, 
— kurie bandė pabėgti, kai Ti
to nutraukė santykius su Mask
va. Jau 22 mėn. jie buvo laiko
mi kalėjime. Prokuroras parei
kalavo mirties bausmės.

— TAPEI. — Kinų’nacionalis- 
tų parlamentas išsiskirstė vasa
ros atostogų. Kad atstovai tik-

ta dėl nekrikščioniško juodųjų 
niekinimo.

rėjo palikti 875 dolerių užstatą, 
kuris žus negrįžus per 60 dienų.

— PRETORIA. — Buvęs Pie
tų Afrikos opozicijos vadas feld
maršalas Smuts, turįs jau 80 m.,

tas Į ligoninę.
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Keliaujančio kunigo St Kulbio pasakojimas Welland, [Ont.
(Atkelta iš 3 psl.)

kų" pp. Janušonių šeima — vy
ras, žmona ir du vaikučiai — 
atvyko net 100 mylių, iš Britų 
Columbijos. Tai rodo kaip lietu
viai yra prisirišę prie sav’šk’ų 
ir kaip jie gerbia lietuvišką ben
drumą.

Po minėjimo visi dalyvavo 
bendruose užkandžiuose.

Dar reikėtų prisiminti, kad 
Crows Nest Pass vienas senas 
ateivis lietuvis Leščinskas turi 
didoką gyvulių ūkį. Jo ūkis ran
dasi gražioj kalnų aplinkumoj ir 
jis gyvena kaip tikras "šveica
ras". Žiemą karvės laikomos 
puikiuose tvartuose, o vasarų
— kopinėja po kalnus, ganosi.

Nusiskundžia Leščinskas, kad 
ypač žiemos metu, jį skriaudžia 
gaujos "nelauktų svečių" — 
briedžiai. Jie, nė neatsiklausę 
šeimininko, naikina ištisus šie
no kūgius. Kad apsigynus nuo 
jų, kartais tenka pro namo lan
gą net šautuvą panaudoti..

Brooks, Alta.

apie 80 mylių į rytus nuo Cal
gary, vienas iš toliausių Aor
tos provincijos avanpostų. Apie 
30 lietuvių, senųjų ateivių ir 4 
šeimos naujųjų. Pagirtini senie
ji ateiviai. Jie puikiai išlaikę lie
tuviškumą ir jų vaikai gražiai 
kalba lietuviškai. Dauguma 
verčiasi ūkininkyste, vienas ki
tas dirba prie geležinkelio dar
bų. .

RYTŲ
REGUONAS

Sault Ste. Mane, Ont

lietuvių iki 100. Vieni naujai at
važiavusieji. Jie dirba dideliuo
se plieno fabrikuose. Pora gru 
pių susidėję, laisvomis valan
domis ir savo darbu, jau turi 
pasistatę savus namus. Kiti — 
gyvenamas patalpas nuomoja.

Graži lietuvių kolonijėlė. ran
dasi ir Sudbury. Tačiau apie 
juos netenka rašyti, nes jie ir 
patys parašo į "Tėviškės Žibu
rius" iš savo gyvenimo.

Picle Crow, Ont

— tai aukso kasyklos. Nors to
ji vietovė yra gana sunkiai pa
siekiama, tačiau kun. Kulbiui 
teko lankytis ir ten. Picle Crow 
nuo geležinkelio stoties randa
si apie 10 mylių ir tą kelio galą 
tenka nugalėti tik lėktuvu. Sa
vo laiku toje vietovėje, pagal 
sutartis, dirbo apie 100 lietu
vių, o dabar bepalikę tik apie 
20.

Kirkland Lake, Ont.

taip pat aukso kasyklų rajonas. 
Tėra užsilikę apie 20 lietuvių ir 
tie pakėlę sparnus skristi į di
desnes lietuvių kolonijas.

Timmins, Ont

— didžiausias aukso kasyklų 
rajonas. Kadaise buvo itin pa

garsėjusi vietovė lietuviška 
veikla. Ten veikė gražus cho 
ras, buvo ruošiami lietuviškų 
švenčių minėjimai, į kuriuos at
silankydavo vyriausybės ir ka
syklų administracijos atstovai.

Pažymėtina, kad lietuvių cho
rui dirigavo vietinė kanadietė, 
prancūzų kilmės, muzikė Lar- 
cher. Ji lietuvius labai mylėjo, 
juos globojo ir didžiavosi jais. 
Ji savo net dukterį išleido už 
lietuvio, kuri išmoko lietuviškai 
ir visiškai sutapo su lietuviš 
kąja bendruomene.

Neranda, Que.

Pagal provincijos vietoves, 
tai gana skaitlinga lietuvių ko
lonija. Joje gyvena apie 200 
mūsų tautiečių. Veikia choras, 
oktetas, gražiai paminimos lie
tuviškos šventės.

Vai d’Or, Que.

Tai itin garsi kolonija savo 
• praeitimi. Ilgesnį laiką tenai lie
tuviškoji veikla švietė gražiau
siais pavyzdžiais. Pradžioje 
Vai d’Ore gyveno apie 200 lie
tuvių. Dabar jų beliko gal 30-40. 
Tai vienintelė lietuvių koloni
ja Kanadoje, kuri vietiniame ra
diofone kas sekmadienį turi lie
tuviškus pusvalandžius. Ir da
bar, nors kolonija sumažėjo, bet 
dar tebeskamba iš ten eterio 
bangomis lietuviškas žodis ir 
lietuviška daina.

Savo organizuotumu, dideliu 
susiklausymu ir solidarumu, 
valdoriečiai gal "nešė" visas ki
tas lietuvių kolonijas. Pas jaos 
veikė puikus choras, susidedąs 
iš 50 asmenų. Choristai buvo vi
si vienodai apsirengę, tarytum 
uniformuoti.. Jie suruošdavo di
džiulius koncertus, kurie su
traukdavo šimtus ir vietinių gy
ventojų. Jie ruošdavo minėji
mus, jie buvo duosnūs savo pi
niginiais ištekliais visuose lie
tuviškuose reikaluose ir pan.

Iš visų ten esamų tautybių 
lietuviai buvo populiariausi vie
tinių tarpe. Pav., nors lenkų ko
lonija ten buvo dvigubai dides
nė, bet lietuviai pralenkdavo 
juos.

.... "Ar ir Lietuvoje yra 
kaubojų?"...

Keliaujančiam kun. St. Kul
biui yra tekę laikyti paskaitė 
les apie Lietuvą Winnipego, 
Sudburio, Ottawos ir kitose 
prancūzų kalba dėstomose gim
nazijose. Charakteringų nuotru
pų pasitaikydavo ir ten.

Pav., St. Boniface (Winnipego 
priemiestis) gimnazijos mokinė 
susidomėjo:

— Jeigu jūs, kunige, sakote 
esąs lietuvis, tai kur išmokote 
prancūziškai?

— Aš gyvenau septynis me
tus Prancūzijoje ir išmokau...

— Tai jūs ir daugiau kalbų 
mokate? Mokate ir vokiškai?

— ,0, taip...

— Tai jūs gal mokate ir "Di- 
pi" kalbą?

— ...??... Taip, moku...
— teko atsakyti.

Kitas iš mokinių — vėl susi
domėjo lietuviškomis dainomis.

— Jei kunigas .sakote, kad 
Lietuva yra dainų kraštas, tai 
padainuokite lietuviškai...

Na, žinoma, nieko kito nebe
liko daryti, kaip užtraukti prie 
mikrofono keletą lietuviškų pos
melių ... Mokiniai klausėsi ir 
buvo patenkinti.

Na, o trečias mokiniukas, įsi
žiūrėjęs į kunigo atlape esantį 
lietuvišką ženklelį, paklausė:

— Ar ir Lietuvoje yra kau
bojų?

— Kodėl jūs taip galvojate?
— Nagi, kad šitame ženkle

ly yra kaubojiškas raitelis ...
— Tai čia lietuviškasis ženk

las. Taip lygiai, kaip Kanada 
turi savo ženklą klevo lapą, lie
tuviai — turi raitelį...

Mažasis smalsuolis atsaky
mu buvo patenkintas...

Pr. Aiženas.

"T. Ž." SKAITYTOJAL

paraginkite ir savo pažįstamus 
užsisakyti "T. Žiburius". Jei 
kiekvienas prenumeratorius su
rastų dar po vieną prenumera
torių, "Tėviškės Žiburiai" išsi

laikytų be aukų.

KLB-nės Wellando Apylinkės 
Laikinasis Komitetas š-m. bir
želio mėn. 11 d. 12 ved. p.p., 
sekmadienį, Vinco Biliūno (buv. 
Mrs. Ašminskas) formoje ĘR 1, 
5 mylios į rytus nuo-' Wellando, 
ruošia pirmą šiais metais ge
gužinę.

Šokiams grieš puiki lietuviš
ka muzika, bus įvairių žaidimų 
(kaip virvės traukimas ir pan.), 
turtingas bufetas, kieti ir minkš
ti gėrimai.

Wellando ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami šio 
sekmadienio popietę praleisti 
lietuviškoje jaukioje nuotaiko
je ir pavasario gamtoje.

K LR LAOK.

IVA1REN\YBĖS
Tiesiausias geležinkelis Dostojevskio laiškai Širdies negalavimams

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

Katalikas senatorius

Ministeris pirm. St. Laurent 
pranešė, kad Vincentas P. Bur
ke, OEB, iš St. John, Newfound
land, yra paskirtas Kanados 
Senato nariu vieton mirusio sen. 
Jurgio Penny.

Naujasis senatorius gimė 
prieš 72 metus vakariniame 
Newfoundland© pakrašty, St 
Jacques miestelyje, mokėsi Šv. 
Bonaventūros kolegijoje ir Co
lumbijos universitete New Yor
ke. Baigęs studijas grįžo į sa
vo kraštą ir pagarsėjo kaip ge
ras ir gabus pedagogas. Dau
gelį metų buvo Torbay High 
School direktorium ir Newfound 
lando katalikų mokyklų virši
ninku. 1920 m. jis švietimo rei
kalams paskirtas ministeriu,

Šv. Tėvas jį bent du kartu 
apdovanojo aukštais ordinais 
už jo didelius nuopelnus katali
kiškojo auklėjimo srity.

Pirmos eilės lenkiška rankinė
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY

Savininkas W. Rudnicki.
Mes paimame iš namų ir pristatome.

Darbas garantuotas. Kainos neaukštos, 
205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Out

VESTUVĖS W
gyvenime būna nedažnai,
todėl nuotraukom pasirinkit tik savo

LUNA įjoto-AiudUiG,
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

Palyginus kokybę — pigiausios kainos Toronte.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS ;

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

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

Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro./

Tiesiausias pasaulio gele
žinkelis yra tarp buvusių carų 
sostinių — tarp Peterburgo ir 
Maskvos.

Nutarus tą geležinkelį nuties
ti, ekspertai jokiu būdu nepajė
gė sutarti per kokias vietoves 
reikėtų jį tiesti. Vieni turėjo ar
gumentų už vienas, kiti, už ki
tas kryptis bei vingius. Klausi
mas buvo patiektas išspręsti 
carui. Tas nedaug ką tenusima
nydamas apie geležinkelio 
vaidmenį krašto ūkiui, "žinojo", 
kad jo valstybėje pirmiausia 
viskas turi tarnauti carui bei 
jo garbei ir galybei. Dėl to tai 
jisi klausimą išsprendė labai 
paprastai — ant žemėlapio pri
dėjęs liniuotę tarp Petersburgo 
ir Maskvos pabrėžė liniją ir 
klausimas buvo išspręstas.

Žuvys žemės gelmėse

Garissone, Šiaurės Dakotoje, 
beieškant naftos, pragręžus ke
liasdešimt metrų žemės gel- 
mėsna ir ištraukus grąžtą iš 
vieno šulinio išsiveržė vandens 
stulpas, išnešdamas kartu ir 
daugybę mažų žuvyčių.

Manoma, kad tas šulinys pa
siekė požeminę upę.

Pasitarnavo

Karta vienas motociklistas, 
■ ■ 

spausdamas dideliu greičiu 
laukais vingiuojančiu plentu, 
paplentėje užtiko besiilsinčią 
senyvą moterį. Kadangi, jo 
akimis žiūrint, atrodė, jog toji 
senutė yra labai privargusi, pa
siūlė jai sėsti ant užpakalinės 
motociklo sėdynės ir pasisakė 
norįs ją pevėžėti. Senutė atsi
sėdo.

Kai motociklistas nudūmė ko
kį dešimt mylių, jam parūpo 
paklausti, kur gi ta senutė va
žiuoja?

— Reikia sakyti teisybę, — 
tarė senutė. — Aš keliavau vi
sai priešinga kryptimi,, tačiau, 
nenorėdama užgauti tamstos 
geros širdies, važiavau į ten, 
kur mane vežei...

Teisme

— Tepasako kaltinamasis, 
kaip jis ištraukė piniginę iš nu
kentėjusiojo kišenės...

— Et, ką čia ir kalbėti... Po
nas teisėjas visvien nesuprasi
te... Tam darbui atlikti reika
linga keletos metų praktikos.

LIETUVIŠKA AVAUNEfT” 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE
Naujausios mados.

• Prieinamos kainos.
Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 

1414 Dundas St West. Toronto
TeL KE 3881.

BR. BUKOWSKA, R. O.
AKIU SPECIALISTE

"Caiman Levy" firma Pary
žiuje išleidžia pilną rinkinį'Dos- 
tojevskio laiškų prancūzų kal
ba. 11, siekiąs iki 1857 m., jau 
pasirodė. Kaip rašo "Corriere 
della Sera", pagrindinis visų 
tų laiškų motyvas esąs krimti- 
masis, kad esąs susitepęs, ben
draudamas su sąmokslininkais 
prieš carą.

gydyti Kanados vienas gy
dytojas geriausia priemone nu
rodė vitaminą E. Londono du 
gydytojai — L. Shmid ir O’Con
nor žurnale "Medical World" 
skelbia, kad ir jų bandymai da
vę gerų rezultatų. Jie siūlo nau
doti ne sintetinį vitaminą E — 
alfa — tocaferoil, t bet natūra- 
ralų vitaminą E.

Guminicd namtri

JAV-bių gumos pramonės ži
novai tvirtina, kad po 50 metų 
guma pasidarysianti svarbiau
sia namų statybos medžiaga. 
Taip pat jie priduria, jog po tiek 
metų* gumos medžiaga būsianti 
naudojama namų grindims iš
kloti ir net keliams grįsti...

Mauša ir generolas

Caristinėj Rusijoje, geležinke
lio stoty, ant suoliuko, kartą 
sėdėjo generolas su šunimi ir 
žydas.

Generolas įsakinėjo savo šu
niui daryti visokiausias štukas:

— Mauša, stokis ant dviejų 
kojų! Mauša, šok per lazdą! 
Mauša, atnešk numestą akme
nį! ir tt.

Po to generolas kreipiasi į ša
limais sėdintį žydą ir klausia:

— Na, žyde, kaip jums pa
tinka mano šuo?

— Labai inteligentiškas šuo, 
— atsakė žydas. — Jeigu jis 
nesivadintų Mauša, galėtų būti 
ir generolu...

Jis buvo mandagus

— Ar gražiai elgeisi bažny
čioje, ar buvai mandagus, Sta- 
siuk?

— O, ir dar kaip, senele! Kai 
priėjo prie manęs vienas ponas, 
barškindamas pilną lėkštę pi
nigų, aš pasakiau tik ačiū ir 
nė kiek nepaėmiau...

Banditas ir keleivis

Banditas: —- Klausyk, tamsta, 
ar nematei čia kur netoliese po
licininko? Mane ištiko toks ne
laimingas įvykis...

Keleivis: -— Nemačiau. Ir ži
nau, kad šioje vietoje policija 
niekad nesilanko...

Banditas: — Labai ačiū tams
tai... Tik dabar — malonėk 
man atiduoti savo laikrodį ir

Atsargumas gėdos nedaro
y

Motina savo vienturčiui sū
neliui, einančiam į komisiją ka
rinės prievolės atlikti:

— Tik tu nesakyk, kad mes 
prekiaujam silkėmis, kai klaus 
ką veikei civilini gyvenime.

— O kodėl?

— Ogi gali paskirti tave į 
laivyną.

Pagal priežodį...

"Žodis — tai vėjas" — byloja 
senas priežodis. ,

Išgirdęs tą posakį padorus 
ūkininkas, kuris turėjo itin iškal
bingą žmoną, iš savo pusės pri
dėjo:

— O, jeigu tai būtų tiesa! 
Mano žmona pralenktų ne tik 
viso pasaulio viesulus, bet ir 
uraganus...

Vyras ir žmona

Žmona: — Žiūrėk, Kazy, ta 
mūsų kaimynė, kuri gyvena 
tuose pačiuose namuose — du
rys į kairę, turi lygiai tokią pat 
skrybėlę, kaip mano...

Vyras: — Aš žinau, tu jau no
ri pasakyti, kad nupirkčiau tau 
naują skrybėlę...

Žmona: — Žinoma, tas rei
kalas tau pigiau kainuotų, ne
gu išsikraustymas į kitą butą..

Gera žinia

Į kalėjimo vienutę įeina ad
vokatas ir šypsodamasis nu
teistajam mirti taria:

— Gera žinia.
— Gal pasigailėjo ir pakeitė 

sprendimą? klausia pradžiu
gęs pasmerktasis.

— Ne tai. Bet mirė tamstos 
dėdė ir testamentu paliko tams
tai lOOOdolerių. Tamsta dabar 
gali būti ramus, neliksi man 
skolingas už vargą vedant 
bylą.

NAUJAI ATIDARYTA

MOTERŲ RŪBU SIUVYKLA
Gražus darbas

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

Siuvami sijonai, blusės, suknelės, vestuviniai rūbai.
 ...... .. ..........

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

f nuoširdų patarnavimą. . -

Kalbame lietuviškai—klauskite Peter.
i • REAL ESTATE BROCKER JOSEPH GREEN ;

933 Bloor St. West Toronto, Ont Telefonas LA 4817

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

314 Bathurst St. Toronto, Ont. Tel. KL 7146

I
Tik tas be rūpesčio ir vargo ;

gali Kanadoje gyventi, kuris yra apsidraudęs "The ; > 
MACCABEES Ins. Co.", kuri jau 72 metus sekmin- ;, 
gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis, ;!

•DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir J 
mažamečius vaikus, kurie sulaukę 18 mt gauna premijas. > 
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai paskir- ' i 
tas atstovas: JONAS BERŽINSKAS, ;!

88 Annette Str., Toronto, Ont, telefonas LY 2816.

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

KAZYS ARDAVIČIŪS

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

LAIKRODININKAS

tai, gerai ir pigiat Prašome kreiptis ir įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 ved. vai

EUROPEAN WATCHEMAKER 
Nuo gegužės 1 d. iš 827 Queen St W. PERSIKŽI 
807 Queen St W. Toronto, Ont

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

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

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

pinigus...

čia mūsų žemė...
"Draugo" spaustuvė Čikagoje baigia spausdinti A. VILAI- 

NIO "Žmogus, kuris amžinai keliavo" 2 sąsiuvinį. Šis sąsiuvinys 
pavadintas "Čia mūsų žemė".

Turiny randame kelioliką reportažų iš kelionių Lietuvoje. 
Aprašoma šiam sąsiuvinyje vysk. Valančiaus, Simono Daukan
to, Šatrijos Raganos, VI. Putvinskio tėviškės. Amžinai nepamirš
tamos Žemaičių šventovės: Šiluva, Tytuvėnai, Žemaičių Kal
varija. Senieji kultūros švyturiai: Kražiai, Varniai ir tt Neužmirš
tama ir gražiosios vie'tovės: Medvėgalis, Platelių ežeras ir kit. 
Telpa keliolika nuotraukų, iliustracijų.

' Šį sąsiuvinį ir visus kitus galite įsigyti šiuo adresu: A. Vilai- 
nis —- Šidlauskas, 5300 W. 23 PI. Cicero 50 III. USA. Atskiro są
siuvinio kaina 0,50 dol. Visų sąsiuvinių kaina 3,50 dol.

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont------ TeL WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Į Puikus ir greitas patarnavimas
I ________________ ___ ____________________ ........

Į

.D Ė M E SIO I Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

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

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

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą 
Lietuviams tarpininkauja Ir kalbinę pagalbą teikia

(GAUTIS
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TORONTO, Ont
Mokyklos užbaigimo 

iškilmės
>

Birželio mėn. JI d., sekma- 
dinį, 3 vai. p.p. Toronto liet, pa 
rapijos salėje įvyksta Toronto 
lietuvių parapijos mokyklos šių 
mokslo metų užbaigimo iškil
mės, kurių metu, sėkmingai bai
gusiems mokslo metus moki
niams, bus įteikiami pažymėji
mai. Be to, programoje numa
toma pranešimai mokyklos 
mokytojų ir globėjų. Meninę 
programos dalį išpildys patys 
mokiniai. Ta pačia proga nu
matoma parodyti mokiniams 
pritaikintą trumpą filmą.

Gegužės 2 d. šauktas Lietu
vių Katalikių Moterų. Sąjungos 
Toronto skyriaus metinis susi
rinkimas buvo atidėtas ir įvyks 
birželio 11d., sekmadienį, tuo
jau po pamaldų.

Valdyba.

Perpildyti vaikų darželiai

Kaip praneša Toronto mies
to Welfare įstaiga, mieste esan
tieji vaikų darželiai tegali pa
tenkinti tik pusę pareikalavimų. 
Pranešime sakoma, kad apie 
1000 Toronto miesto vaikų lau
kia vietos vaikų darželiuose, ku
riuose šiuo metu, esant pilnam 
apkrovimui, gauna dienos glo
bą apie 1.600 vaikų.

Iš to suprantami ir spaudoje 
pasitaikantieji priekaištai, kad 
tremtinių vaikai užima nepro
porcingai daug vietos darže
liuose. Antra vertus, mūsų tė
vai, kurių vaikai yra miesto 
darželiuose turėtų šią privilegi
ją visu nuoširdumu įvertinti. 
Kaip patirtis rodo, darželiuose 
šiek tiek vietų pasilaisvina va
saros metu. '

Toronto miesto vaikų darže
liai globoja vaikus nuo 2 iki 8-9 
metų amžiaus. Globa teikiama 
ir ištisą vasarą.

Anądien buvome tėviškėje Kanados žinios

Nauja poezijos knyga

Šiomis dienomis išeina iš 
spaudos trečioji Kanadoje lie
tuvių poezijos knyga. Tai jau
nosios kartos modernios tema
tikos poeto Balio Rukšos "Že
mės Rankose", 80 psl. Knyga 
švariai išleista. Viršelis ir ori
ginalios iliustracijos dail. Juozo 
Bakio.

Tai pirmas autoriaus rinki
nys, bet perijodinėje spaudoje 
jis reiškėsi jau ir nepriklauso
moje Lietuvoje nuo 1937 m. — 

kaip jis pats sako, padaręs 
jau velnio tuzino metu kelia.

Du eilėraščius ir vieną iš kny
gos iliustraciją mes spausdina
me šio numerio 5 psl.

Vaikų ekskursija Į Niagarą

Mokyklos baigimo proga, To
ronto lietuvių parapijos mokyk
los tėvų komitete diskutuoja
mas klausimas dėl lietuvių mo
kinių ekskursijos į Niagaros 
krioklius. Ekskursija yra numa
toma autobusais. Galutinai tuo 
reikalu bus išsiaiškinta su vai
kų tėvais sekantį sekmadienį 
per mokyklos užbaigimo iškil
mes.

' Izabelė Motiekaitienėj

Liet, valst. operos solistė, dai
navusi studentų koncerte, pasi
liko Toronte dar porą dienų, 
kad galėtų aplankyti "Čiurlio-- 
nio" koncertą. Turėdama kiek 
laisvo laiko, solistė taip pat ap
lankė ir "T. Žiburių" redakciją.

Išvyko atostogų

Studentas Adolfas Bajorinas, 
baigęs mokslo metus ir sėkmin
gai išlaikęs egzaminus Toronto 
universitete, poilsiui išvyko prie 
Lake Simcoe. Jis studijuojazang- 
listiką ir yra jau baigęs 6 se
mestrus.

Iš tremties atvykę lietuviai1 ked" — visos paties vadovo 
visi gerai pažino visą Vokietiją! kom 
skersai ir išilgai išvažinėjusį 
liaudies meno ansamblį "Čiur
lionis", suorganizuotą dar Lie
tuvoje, atgaivintą Vokietijoje ir 
antrą kartą perorganizuotą jau 
JAV Clevelande to paties en
tuziasto pasišventėlio Alfonso 
MIKULSKIO. Senieji kanadie
čiai lietuviai jo dar nebuvo ma
tę savo akimis, bet daug girdė
ję, tad žinia, kad jis pasirodys 
birželio 3 d. Toronte visus su
jaudino ir talpi — per 1200 vietų 
Eatono Auditorium prisipildė 
sausakimšai net stovinčių, o 
daug kas jau nė nebetilpo. Su
plaukė ne vien torontiečiai, at- 
sivedę daugelis savo bičiulių ir 
darboviečių "bosų", bet taip 
pat ir daugelis net gana tolimų 
apylinkių lietuvių. Beabejo, tai 
buvo bene didžiausia šventė 
Toronto lietuvių gyvenimo isto
rijoje.

Svetur atsidūręs lietuvis ilgi
si savo krašto dvasios, nori pa
būti savoje, jam brangioje, ap
linkumoje, nori paalsuoti tėviš
kės oru. Dėl to tai ir tremtyje 
tiek daug pastangų buvo skiria
ma tautinio meno vienetams 
kurti. Buvo jų bent keli, bet be
abejo populiariausias ir dau
giausia laurų nuskynęs buvo 
"Čiurlionis". Arti jo stovėjo vad. 
Wiesbandeno ansamblis, vado
vaujamas p. Sodeikos.

Berods p. Nasvyčio rūpesčių 
dėka, nugalėjus įvažiavimo 
sunkumus, arti pusės "Čiurlio
nio" ansamblio narių susirinko 
Clevelande, kur p. Mikulskis 
parinko naujų žmonių ir vėl 
pradėjo gražųjį savo darbą. 
Reikia pastebėti, kad šis entu-

Dr. Agota Šidlauskaitė 
juridiškai būdama Ottawos uni
versiteto personalo narys, šiuos 
mokslo metus praleido Twin Ci
ties (Saint Paul ir Mineapolis), 
Min., University of Minnesota, 
kur dirbo prie mokslinių tyrinė
jimų, kaip reiškiasi žmogaus 
pergyvenimams badavimas, o 
sekančiais mokslo metais_Oma- 
ha (Nebraska) universitete skai
tys paskaitas. Šiuo metu dakta
rė yra atvykusi į Kanadą su
tvarkyti vizos reikalų. Vasarą 
žada praleisti Ottawa j e ruošda
ma užakių dėstymo institutui 
kursą apie auklėjimą šeimose. 
Pakeliui į Ottawa daktarė lan
kėsi Toronte ir mūsų redakcijoj.

Tėvas J. Kodykas S. J.
Kelias dienas išbuvęs Toron

te, kur lietuvėms seselėms ve
dė rekulekcijas, o pereitą sek
madienį lietuvių parapijos baž
nyčioje per sumą pasakė gražų 
pamokslą, taip pat aplankė "T. 
Ž." redakciją ir perdavė čika- 
giečiu linkėjimus.

Šokiai

Birželio 10 dieną vakare, To
ronto parapijos salėje įvyksta 
nuotaikingi šokiai.

Dominion Day 
pavadinimas liepos 1 d. šven
tei, kurį buvo siūlyta pakeisti 
Canada Day vardu, lieka. Par
lamente už pakeitimą balsavo 
39, o prieš — 79.

Aukso vagystė
Valt of Delnite aukso kasyk

lose, poliai Timmins, išlaužus 
seifus, pereitą ketvirtadienį pa 
vogta 75.000 dol. vertės aukso. 
Šiaurės Ontario istorijoje tai di
džiausia vagystė. Policija ma
no, kad vagys ir auksas tebėra 
ten pat. Įdomu, kad seifas su 
nitroglicerinu! išsprogdintas ir 
niekas iš darbininkų sprogimo 
negirdėjo, ries veikė mašinos.

Laivyno pratimai
Kanados jūrų karo laivyno 

daliniai plaukia į didžiuosius 
ežerus, kur bus atlikti karo pra
timai tose srityse gyvenantiems 
laivyno rezervistams Birželio, 
liepos, rugpjūčio ir pradžios /
rugsėjo mėn. pratimuose daly
vaus Toronto, Hamiltono, Wind
sor©, Port Arthuro ir Londono re 
zervistai.

Kariniai susitarimai — 
paslaptis

Kanados užsienių r. min. 
Pearson parlamente pareiškė, 
kad Atlanto Santarvės koufe- 
rencijos kariniai susitarimai turį 
likti paslaptyje, nes jie nenorį
savo kortas atskleisti prieš So- . ^ena^ iš įtariamųjų suimtas, 
vietų Rusiją.

Po koncerto lietuvių parapijos 
salėje įvyko svečiams pagerbti 
arbatėlė, kur pasikalbėta, pa
simatyta su bičiuliais ir palin
kėta ansambliui* sėkmingiausių 
darbų. Sveikino ir linkėjo: K. L 
Sąjungos vardu p. Rinkūnas, 
Liet. Moterų Katalikių S. vardu 
p. Užupienė, skautų — p. Ste- 
paitis, KLMoterų Bendruome
nės vardu ■— p. Grigaitienė, 
"Verslo'* — p. Kaškelis, K. Liet. 
Kat. Kultūros Draugijos ir "Tė
viškės Žiburių" vardu — p. Sa
kalauskas, ateitininkų — p. 
Aušrotas, "Dainos" grupės — 
p. Jokubynienė, parapijos — 
kun. klebonas Ažubalis, Liet. 
Atgimimo Sąjūdžio — p. Mede
lis, studentų — p. Juškaitis, lat
vių rašytojų ir žurnalistų — p. 
Skudra.

Ansamblio seniūnas savo 
kalboje priminė, kad čiurlionie
čiai pasiryžę organizuoti an
samblio bičiulių draugiją ir
reiškė pageidavimo, kad tokia kreipę daugelio dėmesį.

Moterų cho dainavo: "Pas 
motinėlę", "Kąs bernelio sumis- 
lyta", "Per girią girelę" taip pat 
Mikulskio: vyrų choras: Nau
jalio "Op, op Nemunėli", Žile
vičiaus "Oi kad išauštų", Ma
ri jošiąus "Pasėjau kanapę" ir 
Karoso "Augo kieme klevelis.

Tautinių šokių grupė šoko 
pirmoje dalyje: "Plovėjai", 
"Blezdingėlė" ir "Oželis", o ant
rojoje — "Žiogeliai", "Lenciūgė
lis" ir "Malūnėlis".

Kai kurie dalykai buvo karto
jami ir keletas kitų dainų sudai
nuota bisui.

Kaip matome tai yra tas pats 
repertuaras, kuriuo tremtiniai 
gėrėjosi ir Vokietijoje. Reikia 
džiaugtis, kad ir su didesne pu
se naujų dalyvių p. Mikulskis 
taip trumpu laiku pajėgė visą 
taip gausų repertuarą puikiai 
atnaujinti ir taip pat sklandžiai, 
be jokių ilgų pauzų pravesti, 
kaip ir tremtyje kad pravesda
vo. Programa vyksta kaip ka
leidoskope. Tuo būdu ji suža
vi ne tik savąją dvasią pajutu- 
tusį tautietį, bet ir kiekvieną 
svetimtautį. Ir Toronte teko 
gėrėtis, kaip jie taip pat entu
ziastingai plojo. Ir nenuostabu, 
kad koncertui pasibaigus, ją vi
są matęs Toronto burmistro pa
vaduotojas kontrolierius John 
Innes neiškentė neišėjęs į sce
ną viešai pareikšti savo susi
žavėjimo. Nuoširdžiai dėkoda
mas už malonias valandėles, 
jis, apglėbęs gėlių puokštes, lai
kantį, dirigentą viena ranka, 
o koncerto nepamainomą pra
nešėją p. Sagienę kita ran
ka ir ją pabučiavęs, pasakė, 
kad sekantį čiurlioniečių kon
certą Toronte jis pats organi
zuosiąs anglų publikai di-

tesnis ^pasikalbėjimas su an
samblio programos vedėja p. 
Aleksandra Sagys ir pabaigoje 
pažymima, kad choras prilygs
ta geriausioms šio kontinento 
chorams. Solistai taip pat at-

atsirastų ir Toronte. Ištikrųjų ---------
vertėtų tuo susirūpinti. . Išnuomojami kambariai

Čiurlioniečiai išvyko autobu-| Bloor _ Ossington rajone, lie
su sekmadienį 1 vai. po pietų.’ šeimoje, su baldais arba

Išnuomojami kambariai

Beje, jų buvo be vadovo dar 22 
moterys ir 27 vyrai. Visi toron- 
tiečiai ansamblio pasisekimais 
labai džiaugiasi, linki ištver
mės ir džiaugtųsi dar kartą juos 
sulaukę Toronte.

Toronto "The Telegram" įdė
jo platoką aprašymą apie 
"Čiurlionio" ansamblio koncer
tą, užvardintą "Lietuvių DP 
koncertas sutiktas su džiaugs
mo ašaromis". Toliau duota pla-

be Jų. Galima naudotis virtuve.
9 Irene Ave., telefonas LO 3565.

Karcdiaus 55-tas gimtadienis 
atšvęstas pirmadienį, birželio 4 
d., visoje imperijoje, nors kara
lius ištiktųjų yra gimęs gruo
džio 14 d. 1895 m. Kanadoje tą 
dieną nedirbo mokyklos, val
džios įstaigos, bankai, savival
dybės įstaigos, kariuomenė, bet 
privačios įmonės ir paštas dir
bo (paštas — susiaurintai).

Iškrito milijonai
Pastarųjų dienų lietų Ontario 

žemės ūkio ministeris pavadino 
biliono dolerių lietumi, nes jo 
jau labai reikėjo.

mirus, jo šeimai reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Buv. Salzburgo — Glasenbacho lietuviai Kanadoje.

Toronto lietuvių studentų koncertas
damas koncerto reikšmę ir pa- 
siskūsdamas tais sunkumais, 
kurie buvo sutikti koncertą ruo
šiant. A. Bojarinas kreipėsi į 
dalyvius visuomenės atstovus, 
prašydamas paremti studentų 
pastangas tęsti mokslą šiame 
krašte, o lietuvius, buv. studen
tus ir gimnazijų abiturientus, 
ragino aktyviau sprąustis į uni
versiteto auditoriją ir neatsisa
kyti studijų, nes, pasak kalbė
tojo, Toronte yra apie 150 lie
tuvių studentų, o studijas tęsia

Operinis kontraltas Alė Kal
vaitytė padainavo Tallat - Kelp
šos "Saulelė raudona", J. Boh- 
mo "Tyla nakties" ir A. Račiū
no "Ar atminsi". -

Tuomet prof. V. Jakubėnas 
paskambino savo komponuo
tus du šokius iš baleto "Vaivos 
juosta" ir J. Brahmso rapsodiją 
G-moll. .

Po-to I. Motiekaitienė ir 
Kalvaitytė duetu padainavo 
Gailevičiaus "Žydi sodai" 
"Debesėlis".

Tuo pirmoji dalis koncerto 
buvo baigta. Antroje dalyje gir
dėjome svetimųjų autorių kūri
nius: arijas ir duetus.

A. Kalvaitytė išpildė ariją iš 
"Samson ir Dalila" ir Rachma- 
novo "Pavasarį", I. Motiekai
tienė — G. Puccini "Maldą" i§ 
operos "Tosca" ir Trubadūrą". 
Dainavo itališkai. Na, ir užbai
gai — abi solistės išpildė du 
duetus: Offenbacho fragmentą 
iš Hoffmano pasakų ir J. Brahm
so Čigonės".

Solistėms akomponavo' VI. 
Jakubėnas. Programa tęsėsi dvi 
valandos, konferavo p. Butke
vičienė, pranešinėdama angliš
kai ir lietuviškai.

Svečių menininkų išpildomai 
programai iš publikos pusės vi
są laiką netrūko entuziastingų 
plojimų, tačiau ištisa aplodis
mentų audra pakilo po išpildy
to dueto "Čigonės". Išsipirkta 
kartojimais.

Nors koncertas, galima saky
ti, buvo pusiau uždaro pobū
džio, tačiau salėje vietos buvo 
visos užpildytos. Klausytojų 
tarpe buvo ir kanadiečių atsto
vų: Newman klubo prezidentas, 
dviejų didžiųjų dienraščių re
porteriai ir du įgaliotiniai iš 
CBC radiofono.

Koncertinei programai pasi
baigus, į koncerto dalyvius ir 
menininkus prakalbo Toronto 
Lietuvių Studentų Sąjungos val
dybos sekretorius A. Bajorinas, 
ant kurio vieno pečių gulė ir šio 
koncerto suruošimo našta. Kal
bėtojas padėkojo atsilankiu
siems dalyviams ir jo kvietimo 
paklausiusiems svečiams meni
ninkams, tuo pat kartu nusaky-

Birželio 2 d. Toronto Lietuvių 
Studentų Sąjunga suruošė kon
certą, kuris įvyko vietos New- 

. . man klubo patalpose, 89 St.
džiojoje Massey Hall arba Map- George St. Po koncerto buvo 
le Leaf salėje. Pranešėja, pub- gražiai pasilinksminta, pasi
likai plojant, jam į atlapą įsegė šokta, užkąsta stropiųjų šeimi-

ziastas savo brangiajam kuri- 
Vestuvės . . . .niui paaukojo ir savo asmems- 

Šeštadienį, birželio 3 d. To- ko gyvenimo geresnes perspek
tyvas — atsisakė pasiūlytos 
vargonininko vietos, atsisakė 
orkestro dirigento vietos ir nu
ėjo pragyvenimo pelnytis į 
karstų dirbtuvę, kad tik galė
tu dirbti su ansambliu. Ansamb- 
lio dalyviai, beabejo, visi taip 
pat duoną pelnosi dirbtuvėse ir 
tik vakarais tegali atsidėti savo 
mylimai lietuviškai dainai, mu
zikai ir šokiui. Gastrolių metu 
priversti kartais apleisti darbą 
darbovietėse turi dėl to nema
lonumų arba net visai netenka 
darbo, bet pasišventimas visas 
kliūtis laužo. JAV "Čiurlionis" 
koncertavo jau savajam Cleve
lande, Pittsburghe, Brooklyne, 
Buffalo ir Chicagoje, kur žiūro
vų buvo net 4.000, o dabar štai 
pradžiugino ir Torontą. Kur tik 
čiurlioniečiai pasirodė, visus 
žavėjo ir jau eina pasikalbėji
mai su vienu menadžeriu dėl 
poros metų sutarties apvažinėti 
su koncertais visas JAV. Mes 
linkime, kad šis planas reali- 
zuotųsi, nes tai ir jiems patiems 
būtų didelis palengvinimas ir 
labai patarnautų Lietuvos var
do išgarsinimui. Beje, choras 
tuo tarpu dar nėra atnaujinęs 
savo bažnytinių giesmių reper
tuaro, bet tai laiko vienu pir
mųjų savo uždavinių, tad netru
kus giedos ir savo lankomų ko
lonijų bažnyčiose.

Šiuo metu be ansamblio va
dovo "Čiurlionio" darbui vado
vauja kanklių orkestro vadovė 
p. Ona Mikulskienė, šokių—A. 
Valeišaitė ir scenos P. Maželis.

Torontiškė programa buvo iš 
dviejų dalių: pradžioje mišrus 
choras, tautiniai šokiai ir mote
rų choras, o po pertraukos vy
rų choras, tautiniai šokiai ir vėl 
mišrus choras. Mišrus choras 
dainavo "Mes padainuosim

ronto lietuvių bažnyčioje susi
tuokė Alfonsas Juodikis sū Bi
rute Giedraityte, o sekmadienio 
popietį, Pranas Joga su Eugeni
ja Mykolaityte. Pažymėtina, 
kad abu vyrai neperseniausiai 
atvykę j JAV, dar Vokietijoje 
užmegstas pažintis atbaigė ve
dybomis Toronte.

Torontas valosi
Ontario ministeriui pirminin

kui paskelbus įstatymą policijai 
apvalyti srities miestus nuo ne
padorių naktinių orgijų lokalų, 
buvo manoma, kad tai pirmiau
sia lies Windsora, paskutiniu 
metu ypač pagarsėjusį, tačiau 
to įsakymo rezultatai jau reiš
kiasi ir Toronte. Ir čia, bendra
darbiaujant provincinei ir mies
to policijai, birželio 2 d. pa
skelbta kova pirmučiausia su 
azartiniais lošimų makleriais ir 
kitomis panašaus pobūdžio ne
dorybėmis. Akcija pradėta pla
čiu mastu. Jos vykdymo planas 
laikomas paslaptyje, tad lau
kiama, kad vieną gražią dieną 
pasipils aibės pranešimų apie 
jos rezultatus. Tuo tarpu tik gir
dėti, kad tikrinami "poilsio" 
klubai bei jų čarteriai.

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

raudoną rožę iš puokštės.
Visų torontiečių vardu pabai

goje ansambliui padėkojo Lie
tuvių Bendruomenės Toronto 
apylinkės laikinojo organizaci
nio komiteto pirmininkas p. Ka
lendra.

Ir dar būdingas bruožas. 
Kaip ankščiau čiurlioniečiai sa
vo koncertą baigė "Namo, bro
liukai, namo". O publika dar 
ilgai nenorėjo skirstytis ir erd
viajam priešsalyje dar ilgai da
linosi įspūdžiais, džiaugėsi ir 
kalbėjosi su pažįstamais, kol 
patalpų tvarkdariai pradėjo ra
ginti skirstytis. Publika nesi- 
skirstė, nėjo "namo", nes per tą 
porą valandų pajuto, kad čia 
lyg jų namai, čia tebeklajojo 
tėviškės dvasia, atnešta čiurlio- 
riiečių ir tenka eiti ne namo, bet 
iš namų, svetur...

ninkių pagamintų sumuštinių 
ir išgerta kavutės.

Esant lietingam vakarui, kon
certo dalyviai, išlėto besirink- 
dami į salę, buvo nustebinti ma
lonia staigmena. Jie pamatė, 
kad programa bus išpildyta iš 
JAV atvykusių svečių, mūsų 
dainos ir muzikos reprezentan
tų, Izabelės Blauzdžiūnaitės - 
Motiekaitienės, Alės Kalvaity
tės ir Vlado Jakubėno.

Pirmame programos punkte 
išgirdome operos solistę I. Mo
tiekaitienę, kuri išpildė J. Tal
lat - Kelpšos "Ne margi saka
lėliai", K. V. Banaičio "Vandens 
leliją" ir Fr. Schuberto "Gretutę 
prie ratelio".

Po solistės pasirodymo, susi
dariusį protarpį užpildė poetas 

sa-Pr. Kozulis, paskaitydamas 
vo kūrybos porą eilėraščių.

ot.
ir

! tik septyni. Tuo tarpu, kai estų

biau lankoj šieną", "Lopšinė", 
"Ta mūsų seselė" ir "Piemenė
lių daina" — o antroje dalyje: 
"Skamba, skamba kankliai", 
"Pasvarscyk antela", "Palau
kėj", "Kalvelis", "Melnikas", 
"Stikliukėlis" ir "Namo, broliu-

Skandi tragedija Wellande
Sensacijas mėgstą dienraš-. ta, bijodamas komunistų val

džios. 1948 metais džiaugiasi 
praėjęs pro visas komisijas, su 
viltimi sukurti naują gyvenimą 
Kanadoje. Bendromis jėgomis 
su Skrynik šeima pasistato šio
kį tokį namuką ir jame visi ben
drai gyvena Crowland, Wellan- 
do priemiesty. Skrynik žmona 
saugo vaikus, kai visi kiti išei
na dirbti. Tačiau Leono Mrocz- 
kowskio nervai pairę. Baisūs 
pergyvenimai jį dažnai kanki
na. Ir žmona dėl to ne kartą nu
kenčia. Pagaliau vieną vaka
rą įvyksta baisus įvykis.

Gegužės 31 d. Mrczkowskio 
žmona 11 vai. vakaro grįžta iš 
darbo audykloje ir pamato... 
siaubo apimta išbėga pas kai
mynus. Jos vyras kraujo klane 
persipiovęs gerklę, gi abiejų 
Skrynikų kirviu suskaldytos 
galvos. Tik 3 maži vaikučiai ne
paliesti, miega ramiai lovelė
se, nežinodami, kad neteko sa
vo maitintojų.

čiai pereitą ketvirtadienį dide
lėm raidėm paskelbė "DP nu 
žudė porą ir pats nusižudė". 
"Daily Star" reporteris, ar per 
klaidą ar tyčia, parašė, kad 
"visi buvo lietuviai DP Kanadon 
atvykę prieš dvejis metus", nors 
antram straipsny, tas pats laik
raštis cituoja Mrs. L. Mrocz- 
kowski: "Pradžioje karo mano 
vyras buvo Lenkijoje vokiečių 
suimtas ir patalpintas koncent
racijos stovyklOn". Kažin ar 
nors viena iš mūsų gausių or
ganizacijų į tokį klaidingą pra-

ištaisyti?

studentu Toronte tėra tik 12, o v •
studijuoja taip pat septyni Tai
gi, proporcija labai skirtinga.

Taip pat buvo pranešta, kad 
Toronte bus sudarytas Liet. 
Studentų Šalpos ir Stipendijų 
Fondas, provizoriniai nurodant 
numatomų kviesti asmenų pa
vardes ir paaiškinta, kad tokį 
pakvietimą yra sutikęs pada
ryti KLB Toronto Apylinkės Lai- 
kin. Org. Komiteto pirmininkas.

Į kanadiečių atstovus p. Ba- 
jorinas kalbėjo anglų kalba. Ta 
pačia proga buvo perskaityti 
lietuviams studentams atsiųsti 
J. E. Toronto Kardinolo ir miesto 
mayoro sveikinimai.

Baigiant šį aprašymą, ten
ka palinkėti lietuviams studen
tams tikrai nenuleisti rankų ir 
tęsti studijas toliau, nes atgimu
sioj Lietuvoj, kaip ir p. Boja
rinas savo kalboj pastebėjo, 
bus labai pravartus parsivež
tas iš svetur mokslo bagažas.

Reikia pasidžiaugti, kad or
ganizatoriaus rūpesčių dėka 
anglų spaudos atstovai ne tik 
atsilankė į koncertą, bet "The 
Telegram" šeštadienio laidoje 
jau išspausdino ir platoką, kad 
ir ne visai tikslų, aprašymą, su
minint ir dalyvavusius artistus 
ir rengėjus. Ten pat buvo įdė
ta ir nuotrauka trijų lietuvaičių 
— Nelė Ramonaitė, S. Butkevi
čienė ir S. Jonaitytė. Beabejo 
tai vienas maloniausių dalykų

istoriją. 1939 m^. prasideda ka
ras ir L

visus

patenka 
Iškentęs

reikalą pastačius mūsų reika
lus | angliškąją spaudą įvesti 
galimybių yra. Deja, iki šiol




