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Pasirūksime klausimu
Tremties laikotarpis mums už- klausimus, bet esame visiškai ap- 

sitęsė ilgiau kaip daugelis lau- leidę pasiruošimo problemą, 
kė. Kad jam pakaks dešimtme
čio, šiandien jau retas betiki. Bet kintinas reiškinys yra VLIKo dar 
ar visi perprantame kartai reiš- tremtyje sudarytoji, o dabar

šiuo atžvilgiu vienintelis svei-

kokie tai milžiniški nuosto- 
kraštui. Jei skaičiuosime, 
iš savo krašto yra išblokšti 
50.000 suaugusių darbingų

JAV atgaivintoji Lietuvos Ūkio 
Atstatymo Studijų Komisija, ku
ri iš pirmųjų savo darbų išleido 
I t. “Išlaisvintosios Lietuvos 
Ūkio”, o dabar pradėjo leisti pla
navimo studijų darbams disku
sinį biuletenį, skirtą ne viešu
mai, bet tame darbe dalyvaujan
tiems. Tiesa, “amerikų” dar ne
atidengta, tačiau džiuginantis 
yra jau pats domėjimasis tais 
klausimais, jų kėlimas. Atmin
kime, kad ir vanduo tik srovėje 
tyras išlieka, o stovintis genda.

L. Ūkio Atstatymo Studijų Ko
misija kaupia nors dalį ūkio bei 
technikos specialistų. Kitos sri-

kia, 
liai 
kad 
tik 
žmonių (neskaitant vargstančių
Sibiro taigose),-tai gausime pusę 
milijono darbo metų — 150.000.- 
000 darbo dienų. Darbd^dieną 
skaitant tik po $5, gauname. $750. 
000.000 nuostolių kraštui. Bet 
juk tremtyje yra ne vien neap
mokytos darbo jėgos. Didelis pro 
centas yra specialistų, kurių dar
bo dienos vertė yra žymiai aukš
tesnė.

Šito savo skaičiavimo neskai
tome toli gražu tiksliu. Jį čia su
minime greičiau norėdami paa- j tys pakol kas organizuotai ne- 
kinti specialistus ekonomistus tyrinėjamos. Žinoma, tai nereiš- 
bei statistikos tuo klausimu susi- jkia, kad jomis niekas nesirūpin- 
domėti ir vieną kartą apskaičiuo- 

, ti, kiek mūsų kraštas nustojo 
ūkinių vertybių vien dėl to, kad 
didelė dalis lietuvių jau eilę me-. 
tų nedirba savo krašto naudai. 
Antroji uždavinio dalis būtų ap
skaičiuoti, kiek Lietuvai padary
ta ir daroma nuostolių okupanto.

Tie nuostoliai beabejo milži
niški. Kraštas sugriautas, ūkis iš
draskytas ir taip nualintas plė
šikiškos rusiškos politikos bei 
bolševikinių naujovių, kad jo ir 
atpažinti nebūtų galima.

Mes .tikime, kad šitas mūsų 

žmonių kankinimas nebus amži
nas. Jau dabar matome ženklų, 
rodančių, kad pasikeitimai, ne už 
kalnų. Diena, kada pats lietuvis 
pasidarys savo krašto šeiminin
kas, risčia artėja. Tai mus guo
džia. bet kartu primena ir tuos 
milžiniškus uždavinius, kuriuos 
teks atlikti kraštą, jo ūkį atsta
tant ir gyvenimą perorganizuo
jant, laikantis ūkiško tikslumo, 
socialinio teisingumo, tautinių 
tradicijų — amžiais įsigyvenusių 
pažiūrų ir tautos bei valstybės 
artimųjų ir amžinųjų uždavinių. 
O bus viskas išgriauta, nebus likę 
akmens ant akmens. Reikės gi 
dar skaitytis ir su visuomenės 
demoralizavimosi veiksniu ir su 
siaubingų reakcijų galimybėm.

Tai bus uždaviniai, prilygstą 
dabarties laisvės kovų didžiuo
sius uždavinius, nes nuo pasi
rinktojo kelio priklausys ilgų 
metų tautos ateitis.

Tremtiniai, kurie VLIKo žo
džiais tariant, yra tik keleiviai į 
savąjį kraštą, šen ar ten sustoję 
poilsio, o taip pat išeiviai, kurie 
sielojasi dėl skaudaus tėvynės li
kimo ir dalyvauja kovose dėl jos 
išlaisvinimo, gerai žino, kad jie 
nėra pagrindinis veiksnys nei 
šiandien, nei bus rytoj, kai rei
kės pradėti krašto tvarkymo ir 
atstatymo darbus. Juos pradės 
ir gaires nužymės ištverusieji tė
vynėje. Mums žinomoji Lietuvos 
vidaus rezistencijos dvasia yra 
laidas, kad kelią pasirenkant ne
bus apsirikta. Tačiau mes žino
me, kaip jie yra nuvargę ir pra
retinti. Žinome, kaip labai trūks 
jėgų. Tremtiniai ir išeivija jas 
turės kuogreičiau, kaip tik leis 
sąlygos papildyti. Turės vykti, 
žinoma, ne kaip vadovai, bet 
kaip nuolankūs talkininkai ger
biamam šeimininkui. Ne koman
duoti, bet dirbti ir darbu pelnyti 
sau tinkamą vietą, neužmiršda
mi, kad sunkiausiu momentu ne
buvo namie, buvo iš jų pasiša
linę.

Darbas ir dar kartą darbas 
lauks visų, nes be jo nebus gy
venimo. Bet kad galėtum dirb
ti, reikia tam ir pasiruošti. Šiuo 
atžvilgiu meš, deja, dar nesame 
tinkamoje aukštumoje. Mes tam 
dar nesiruošiame, apie tai mažai 
net tekalbame. Mes turime pa
lyginus gerą politinės kovos dėl 
krašto laisvės organizaciją, ke
liame tautinių pajėgų išlaikymo, 
fizinio ir moralinio atsparumo
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Savaitės Įvykių apžvalga
Šioji savaitė praėjo tylių pasi

ruošimų ženkle, be jokių stam
bių įvykių.

Ir Korėjoje tebesitęsia laips
niškas lėtas žygiavirpas centri
niame fronte pirmyn. Komunis
tai daugelį pozicijų užleidžia be 
kovos. Be kovos užleido ir Hoeng 
songą, tiesa jau beveik apsuptą, 
ir spėjama, šiame ruože ginsis, 
gal prie Yongdu, ęsančio 17 my
lių į vakarus nuo Mongsong, ant 
to paties kelio. Rytinis frontas

tų. Juk praeitą vasarą ir Toron
te girdėjome metmenis prof. Ig. 
Malinausko paruošto plano atei
ties Lietuvos švietimui organi
zuoti. Yra galvojančių ir kitais 
kausimais, nors pakol kas jų vie
šumoje negirdime. Galvojantie- 
ji, ypač savo srities specialistai 
negali tokių problemų nespręsti. 
Kad ir priverčiamas, blaškyma
sis po pasaulį duoda progos dau
giau patirti, susipažinti su kituo
se kraštuose prigijusiais princi
pais, juos įvertinti savo krašto 
mastu ir prisiimti arba atmesti.

ma. Savosios visuomenėm nusipi- 
ginimu, ačiū Dievui, dar neturi
me pagrindo skųstis. Tačiau mes 
turime prisiminti, kfad dirban
čiųjų ir besiruošiančiųjų skai
čius beveik neauga. O laikas bė
ga. Atsiminkim, kad tremtyje 
esame jau 7-tus metus, o norma
liai nebebuvo dirbama daugiau 
kaip 11 metų. Atsiminkim, kad 
mūsų specialistų didelė dalis per 
tą laiką apsinešė dulkėmis ir ge
rokai senstelėjo. Ir vis sensta. 
Tas, kas nepriklausomybės su
griovimo metu turėjo, pav., 40 
metų, šiandien yra 51, kas tada 
turėjo 50, šiandien turi 61 metus, 
atseit yra emeritūros prieangy ir 
vargu ar begalės normalų gyve
nimą bei darbą pradėti, ypač, 
kad dažniausia yra praradę vi
sus. savo ankstyvesnius paruo
šiamuosius darbus. Daugumui 
nebeužteks nei jėgų nei energi
jos. Dar eilė metų, ir mes pra
dėsim kalbėti apie mohikanus ir 
šitoje srityje.

Tai yra realusis gyvenimas. 
Prie šito veda mūsų skaudžiosios 
tragedijos vyksmas ir neprivalo
me prieš tai užmerkti akių. Ne
same vaikai lakstą į pakluones 
pąsižiūrėti ar dar negrįžta ma
ma. Ir be pakluonių žinome, kad 
ji dar už gerų kalnelių ir kad 
mūsų kelias iki tėviškės vartų 
dar ilgokas, ne savaitėm ir ne 
mėnesiais skaitomas.

O klausimo, kas pakeis senuo
sius, kas užpildys laisvės kovose 
kritusiųjų vietas, mes dar nesta
tome, nors tai vienas pagrindi
nių uždavinių ateities darbams 
vykdyti. Atstatomai Lietuvai, oi, 
reikės intelektualinių pajėgų, 
kurių normalus paruošimas su
trukdytas tebėra nuo pat 1943 
m., kai buvo uždarytos beveik 
visos mokslinės Lietuvos insti
tucijos.

Mes juk negalime remtis vien 
esamom retėjančiom senųjų gre
tom. Mes turime išnaudoti visas 
esamas ir surasti naujų galimy
bių jaunajai inteligentijos kartai 
paruošti. Tai neužmirštinas už
davinys, dėl kurio plačiaū kitą 
kartą.

— Otava. — Atvežta vėl svies
to iš N. Zelandijos. Jo kaina Ha- 
lifakse 40,4 centai, kai kanadiš- 
kojo sviesto sandėlinė kaina 53 
centai. Importuotasis sviestas 
būsiąs parduodamas po 56% cen
to svaras.

Liečia:
1

2.
3.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Europos dėmesio centre y ra 
beabejo minėtoji Paryžiaus ko i- 
ferencija. Rytų Vokietijos par
lamento nutarimas, reikalaująs 
Vokietijos suvienijimo, taikos 
sutarties ir okupacinių kariuo
menių pasitraukimo, beabejo yra 
sovietų taktinis manevras.

Prancūzijai ši< konferencija 
prasidėjo nepatogiu vyriausybės 
krizės metu. D. Britanija susirū
pinus laukia pačių užsienių r. 
ministerių konferencijos—jei vi-

tyli, o vakariniame fronte JT ! ceministerių darbas nenueis vė- 
žvalgybiniai daliniai nuo Seouloijais, nes faktiškai neturi minis- 
atbioKŠti. Apskritai fronte do- : terio. Bevinas tebeserga, 
minuoja ir iniciatyvą savo ran-! Italijoje didžiausia sensacija 
koše laiko JTWjegos, bet^paste- : komunistų partijos skilimas, Če- 
bima ženklų<ibdančių, kad ko- koslovakijoje buv. užsienių r. 
munistai ruošiasi puolimui, ku- min. Clementis byla. Jugoslavija 
riam ruošia dvigubai tiek pajė- laikosi tvirtai ir primena Mask- 
gų, kaip kad huvo paruošta pas- vai, kad jos nenugalimumo mito 
kutiniam prasiveržimui centri- laikai jau esą praėję. i
niame fronte. Kovų lauke prade- Kariniai-pasiruo,šimai Europo- 
da dažniau rodytis kiniečių lėk-i je vykdomi, tačiau Eisenhoweris 
tuvai, tačiau nuostolių JT avia- Taktiškai tebeturi savo žinioje tik 
cijai jie dar nepadarė. Pastaro-; okupacines pajėgas, o iki užpla- 

jsiomis dienomis tebuvo numušti; nuotų 31 divizijos dar labai toli.
2 lėktuvai jų priešlėktuvinės ar- Tik kariuomenės pergrupavimai, 
tilerijos.. Visdėlto JT vadovybe. ■ pav. prancūzų pasiuntimas į 
matyt, randa reikalo savo oro pa- amerikiečių zoną Vokietijoje ar- 
jėgas sutvirtinti ir iš Malajų at- ba oro bazių perkėlimas rodo, 
vyksta 50 britų sprausminių lėk-,kad padėtis laikoma labai rimta, 
tuvų. _ i JAV vargsta daugiausia su

Kinai apkaltino JAV, kad jie J ūkinėm problemom ir infliacijos 
Korėjoje panaudoję dujines ! pavojais. Užsimota kainų ir atly-

I ginimų kontrolė nelabai tepasi- 
teisina. Teko leisti , ir kaikurias 
kainas pakelti arba visai iš kont
rolės išskirt ir kaikuriūos atly
gi nimus, reznl»- -
'fate beveik pairo ^onrnjlėš or^a- 
nas, nes, protestuodami prieš ka
pitalistų dominavimą iš jo pa
sitraukė darbininkų unjų atsto
vai, tad gresia konfliktas su dar
bininkija, kuri gali pradėti kovą 
ir mestis į streikus.

Kanados vyriausybės siūlymas 
suteikti jai plaičių Įgaliojimų dar 
tebėra parlamente. Opozicija 
priekaištauja kad tai kvepią dik
tatoriškom pretenzijom, tačiau 
greičiausia įstatymas praeis be 
žymių pakeitimų.

O vyriausybei didelis rūpestis, 
kaip nuraminti ūkininkus, reika
laujančius primokėjimų už 1946- 
1948 m. derliaus kviečius, par
duotus pigesne kaina Anglijai.

Kai žemės ūkio ministerio 
Gardiner vadovaujamoji delega
cija grįžo iš Londono neišgavusi 
Britų vyriausybės pažado sumo
kėti skirtumą tarp pasaulinės 
rinkos kainų ir tų kainų, kurias 
Britai mokėjo už Kanados kvie
čius, nors prekybos sutartyje bu-"' 
vo pastaba, kad į.tą skirtumą bus 
atsižvelgta, parlamente prasidė
jo puolimas vyriausybės. Ji atsi
dūrė tikrai keblioje padėtyje, nes 
vakarinėse žemės ūkio srityse 
tai labai jautrus reikalas. Prem-' 
j eras St. Laurent praeitą savai
tę bandė sugėdinti opoziją, kad 
ji iš padėties, dėl kurios vyriau
sybė nesanti kalta, norinti" suda
ryti sau politinį kreditą, bet tai, 
žinoma, nieko nenuramino, ypač 
ūkininkų, kurie laukia pinigų.

Vasario 2 d. premjeras primi
nė, kad vyriausybė mananti tam 
reikalui skirti $65.000.000. Lygiai 
tiek pat pagal ankstyvesnius su
sitarimus yra numatyta pasko
linti D. Britanijai, jei ji to pra
šytų. Iš to daroma išvada, kad 
vyriausybė linkusi D. Britanijai 
nebeskolinti nieko, o tą sumą iš
dalinti ūkininkams. Tačiau to
kiam atsitikime už dviejų metų 
derlių, parduotą D. Britanijai, 
ūkininkams būtų pridėta tik po 
8,3 cento už bušeli. O parduota 
buvo po $1.55 bušelis, kai sekan
tieji derliai po $2. Dėl to tai ūki
ninkų organizacijų atstovai tuo- 
jaus pareiškė savo protestą, nes 
negalį sutikti su $65.000.1)00, kai 
priklausą 650.000.000.

Manoma, kad šiuo reikalu vy
riausybė turės didelių sunkumų 
parlamente, nes ir liberalai, ku
rie kilę iš vakarinių provincijų, 
greičiausia nedrįs už tokį siūly
mą balsuoti 1

Visiems lietuviams, organizacijoms ir jų skyriams, Kanadoje 
VL . '■

Reikšdama nuoširdžią padėką 
Tautos! visiems aukojusiems Tautos 
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tuvos laisvei darbą.
b. Tautos Fondo AtstovybėTautos Fondo Atstovy

bės Kanadoje sąmata tiesioginiai priklauso
Fondo Valdytojui ir per jį Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui. .

1951 metams. 
Atstovybės veikla. 
Veiklos plėtimas..

Tautos Fondo Valdytojo prof. 
J. Kaminsko rašte iš 1951 m. sau
sio mėn. 29 d. minima sąmata TF 
Atstovybei Kanadoje 1951 m., 
siekianti $6.000.00. Ši suma bend
rame veiklos plane laukiama iš 
Kanados lietuviu ir vra reika
lingas Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Kųmiteto numatytiems 
darbams 1951 m. atlikti.

Tautos Fondo Valdytojas savo 
rašte prisipažįsta, kad esą ne
drąsu pasakyti sumą, tačiau žiū
rint į visų reikalų svarbą, tenka 
$6.000 Kanados lietuviams skirt’.

Ši suma turėtų susidaryti iš pa
stovių įmokų Tautos Fondui. Į 
ją neįeina Vasario 16-tos minė
jimuose surinktos aukos. Pirma
jame pusmetyje laukiama $2.400.

Atstovybė mano, kad esant Ka 
nadoje jau vien tik naujųjų atei- į 
vių 8.736 skaičiui ir ne mažes
niam senųjų skaičiui, laikantis 
principo $1.00 kiekvienam, meti
nė sąmata nėra perdidelė.

II.

bombas.
Tolimuosiuose Rytuose visdėl

to kažkas bręsta. Komunistinė 
Kinija vykdo žiaurų terorą, va
lymą sau nepalankus elemento 
piėtiriėjė KžuJoj^, kurT'TifrĖiui," 
laukiama Čiangkaišeko kariuo
menės desantų.

Indijos atstovas JTO Rau pa
reiškė turįs žinių, kad Kinija 
esanti pasiruošusi derėtis dėl pa
liaubų ir dėl anksčiau siūlytos 7 
konferencijos, tačiau nei jis pa
sakė, iš kokių šaltinių tos jo ži
nios kilę, nei girdėtis kokių at
garsių, kurie tuos jo teigimus pa
remtų.

Ką veikia JTO ‘‘Geros valios” 
komitetas, negirdėti, lygiai, kaip 
sankcijų komitetas. Tik pradeda- 

reiškė, kad nesą Sovietų Rusijoje-mas judinti tarptautinės kariuo- 
vietos, kurios JAV aviacija jau menės reikalas, keliant mintį, 
dabartinėse aplinkybėse negalė- kad visi JT nariai turėtų specia
lų pasiekti. Europinės oro pajė-i liūs karinius dalinius, kurie rei- 
gos, kurios buvusios pritaikytos'kalui esant kiekvienu momentu 
gynimuisi, esą perorganizuoja- galėtų būti pašaukti JTO karinės 
mos taip, kad galėtų ir pulti. Dėl vadovybės, visada būtų jos dis- 
to esą pakeičiamos ir bazių pozicijoje, 
vietos.

Kalbėdamas apie JAV puoli- ma suprasti, kad ji jau nebebran- 
mus Sovietų Rusijos ir priešin- gina JTO, laiko ją susikompro-* 
gai, Norstad pareiškė, kad tai be mitavūsią ir galimas dalykas, 
abejo bus nuostolingi skridimai, kad Maskva rengiasi JTO ap- 
tačiau jo nuomone sovietų avia- leisti, o jos vietoje tikruoju pa
rijai būsią sunkiau įsiveržti į JA'sauliniu organu paskelbti Pasau- 
V-bių pajėgų sferą, o JAV avia- linį Taikos kongresą. Tokios iš
rijai būsią lengviau. Jo nuomo- J vados daromos iš “Izvestijų” ko
ne, sovietų gynimas negalįs būti vo.4 d. vedamojo, beabejo taiky- 
stipresnis, kaip praeito karo me-i to Paryžiuje pradedančiai 4 už- 
tu buvo vokiečių, kurią turėję • sienių viceministerių konferen- 
daug mažesni ginamą plotą. ;cijai.

.Fondui Vasario 16-tos proga, Ats
tovybė nori palinkėti našaus dar
bo ir mūsų visų lūkesčių išsipil- 

aukti-.laibos Lietu
vos!

Jūsų
M. Arlauskaitė,

Tautos Fondo Atstovė Kanadoje.
6642 3rd Ave., Rosemount

Vasario mėn 28 d

Kanadoje 1948 m. rugsėjo mėn.
16 d. buvo pakviesta M. Arlaus
kaitė ir L. Girinis, išrenkant juos 
iš tuometinės KLCT, kaipo dau
gumą apjungiančios organizaci
jos.

d. Tautos Fondą atstovauti Ka- Montreal 36, Que. 
nadoje Tautos Fondo Valdytojas Canada.
įgaliojo M. Arlauskaitę.

e. Atstovybė artimiausiu . jos 
talkininku laiko KLB-LOKą, ku
ris apjungia daugumą. Tautos
Fondo Atstovybėje dalyvauja, 
proporcingai nuveiktiems dar
bams visi lietuviai, organizacijos, 

■visos kolonijos. Atstovybė verti
na realų darbą daugiausia.

III.
Turėdama prieš akis uždavi

nius, Atstovybė konstatuoja, kad 
esamo aparato yra permaža. Ji 
laukia pasišventusių talkininkų.

.! Atstovybė laukia, kad Tautos 
Fondo Valdytojo prašymas iš 
1950 m. lapkričio mėn. 23 d. KLB 
LOKui būtų išpildytas.

Atstovybė prašo, kas sutinka 
ir su TF Valdytojo pageidavimu.

Nepasiekiamos vietos nėra v
JAV oro pajėgų Europoje va

das gen. Įeit. L. S. Norstad pa-

Tuo tarpu iš Maskvos duoda-

“Tėviškės Žiburiai” Nr. 5 "Di- j kiekvienoje kolonijoje išrinkti 
džioji šventė geriausia proga su- p0 vieną asmenį, o didesnėse ko- 
rikiuoti jėgas tikslingai kovai“ ir lonijose po du-tris asmenis į Vie- 
“Nepriklausoma Lietuva” Nr. 6 fos Atstovybę.
“Spaudos Apžvalga” mini Tautos ' Organizacijos, neprisiuntusios
Fondo Atstovybę Kanadoje. _ Atstovybei savo adresų — prašo- 

Atstovybė, būdama labai dė- j mos nedelsiant tai padaryti.
kinga abiems laikraščiams už i
Tautos Fondo reikalų propaga
vimą, taipgi vertindama tautie
čių jautrumą ir sugestijas, nori 
pareikšti: ; Berlin (LAIC) —- Nuo praeitų

a. Tautos Fondo veiklos pa-i metų lapkričio 30 dienos. Šiaulių 
grindė yra lėšų telkimas Lietu-: ir Klaipėdos “sričių” 39-se rajo- 
vos išlaisvinimui. Atstovybė no-i nuošė įvestas “išimties stovis”; 
ri nuoširdaus bendradarbiavi-

NAUJA TRĖMIMU BANGA LIETUVOJE

ti imuouuauo Ltud. aia. bL v 1- MGB ir kt. “saugumo” organai ir 
mo keliu dirbti su visais lietu-1 kompartijos padaliniai gavo ypa

tingas teises,neva tikslu apsisau-viais .organizacijomis, laikraš
čiais telkiant lėšas Tautos Fon- goti nuo “kolūkių sabotavimo ir
dui ir visus kviečia į šį didįjį Lie- ------1!~: :----- *pažeidimo”. Formaliai imant,

Latviai kelia Newfoundland!) ūkį
Nesenai Newfounlando Ūki

nio Išvystymo Departamento di
rektorių buvo paskirtas latvis 
Dr. A. A. Valdmanis. Jis reko
mendavo krašto ministeriui pir
mininkui Smallwood visą eilę 
latvių specialistų arba projek
tams paruošti arba jiems vykdy
ti. Grupė latvių ir vokiečių in
žinierių vakariniame Newfound
land© krašte stato cemento, o ki
ti dirba prie gipso įmonės sta
tybos. Eilė latvių inžinierių dir
ba prie kelių statybos, ypač prie 
transkanada kelio, kurio Nfld.

tenka 500 mylių. Kadangi krašte 
yra daug upių, tai ir tiltų turi 
būti pastatyta daugybė, o tam 
žinoma reikia inžinierių.

Taip pat daug latvių specialis
tų yra pakviesta dirbti filmų ga
mybai. Dabar jie gamina vyriau
sybės užsakytą filmą, kuri turės 
parodyti Newfoundland© krašto 
ūkinius išteklius ir jo grožį. Fil
mą bus rodoma visoje Kanado
je ir JAV.

O reikia pasakyti, kad abu el
giasi teisingai — ir Smallwood ir 
Valdmanis.

LKP (b) CK gavo VKC(b) įga-Jastis” numatoma “sugigantinti” 
liojimus lapkričio 18 d. posėdy ligi š. m. liepos mėn. Vienkart, 
Vilniuje. Po to, “Sovietskaja Lit- nepaisant vykdomų reformų ir 
va”, “Tiesa”, ir Vilniaus radio- su tuo susijusių nuostolių, Mask- 
fonas pradėjo sistemingą agitaci
ją prieš “buožių” ir kitų “sabo
tuotojų” veiklą. Greta garsina
mos veiklos, ėmė veikti partijos 
sekretoriatas. Nuo š. m. sausio 1 
d., Lietuvos KP (b) rajonų sekre
toriatuose sudarytos “valytojų” 
komisijos.

Tuoj po to komisaro Variakojo 
Kolūkių Statybos Įstaiga pra
dėjo skubiai surašinėti gyvena
muosius ir ūkio pastatus kolū
kiuose ir kitur , kurie pirmoje 
eilėje turėsią būti nugriauti prieš 
gegužės 1 d. ir sujungti į “gigan
tus” arba “agrogorodus”, kokie 
jau nuo pernai rudens kuriami 
Ukrainoje ir Gudijoje.

Prieš liepos 1 d. numatoma su
jungti 800 kolūkių Klaipėdos ir 
Šiaulių “oblastyse”. Per 2 metus 
turį būti apjungti du trečdaliai 
Liėtuvos kolūkių. Vilniaus “ob-

vos “gosplanas” reikalauja, kad 
Lietuva nuo 1952 m. duotų 30% 
daugiau grūdų nei 1950 metais.

Iš viso, atrodo, kad senoji kol
chozų rūšis naikinama ir visi pa
verčiami į milžiniškus “soveho- 
zus”, nelyginamai “maisto fabri
kus”, pilnai mechanizuotus, ir su 
“darbininkų stovyklomis”, vieto
je gyvenamų butų.

Be to, nuo gruodžio mėn. Lie
tuvoje pradėjo vis dažniau reikš
tis “Osoboje Sovieščanije” komi
sijos prie visų rajoninių MVD 
skyrių. Jų tikslas bus parūpinti 
100,000 darbininkų — kalinių, 
reikalingų naujam Stalino penk
mečio planui, ir Volgos bei Turk
mėnijos kanalams statyti. Darbo 
jėgą sudarys “nepatikimi” ir 
“įtartini” elementai. Sausio 15 d. 
jau suimta 7.000 asmenų, vasario 
mėnesį išvežami 20,000.
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Pijaus XII dvylika popiežiavimo metų
1939 m. kovo mėn. 12 d. įvyko 

Pijaus XII vainikavimas. Dvyli
ka istorinių metų. Dabartinio 
Popiežiaus, Eugenijaus Pacelli. 
asmenybė' Ir darbai hūštėbino

i 
U 
pasaulį. Šis amžius matė tris ypa
tingus jo (asmenybės momentus: 
kaipo Apaštališkąjį pasiuntinį, 
Šv. Sosto sekretorių ir Popiežių. 
Jo akcija visada paremta teisin
gumu už taiką visoms tautoms.

Būdamas nepaprastų gabumų 
žmogus, visose mokslo šakose pa
sako autoritetingą žodį. Kiek gi
lių ir gražių minčių yra pasakęs 
sociologinėmis temomis, literatū
ros ir meno argumentais, kiek iš
minties parodė politinėse ir eko
nominėse problemose. Yra palie
tęs visas didžiąsias problemas, 
kurios tebevargina žmoniją ir 
kurios be Dievo neišrišamos.

Dar nebuvo Atlanto Čarterio 
ir niekas nebuvo jo prisiminęs, o 
Popiežius Pijus XII jau kalbėjo 
apie tarptautinį solidarumą pa
grįstą artimo meilės įstatymu 
tarp individų ir tautų. Pijus XII 
šaukė pasaulį gerbti kiekvienos 
tautos suverenumą, paliekant 
laisvai apsispręsti: jis pasmer
kė nacionalizmą ir kariškąjį im
perializmą; jis apgailestavo eko- 
n1ominiąii ..pasiturinčių kraštų 
egoizmą ir jėgos vartojimą, kvies

damas prie taikos be keršto, prie 
sutarčių gerbimo ir nusiginkla
vimo. Popiežius užstojo mažą
sias tautas, prašydamas, kad ir 
joms būtų atviras kelias prie ža
liavos, reikalingos kraštui; kad 
būtų panaikinti muitai, įvestas 
ūkinis bendravimas, emigracijos 
laisvė. Pareikalavo taipgi sumo- 
ralinti tarptautinius santykius, 
taip, kad būtų panaikinta anar
chija, ir įvesta tvarka, kurioj vie
toj jėgos būtų teisė, vietoj nea
pykantos meilė, vietoj nepasiti
kėjimo pasitikėjimas.

Kaip Tautų Sąjunga vartojo 
Benedikto XV mintis, taip Nąu- 
jorke Jungtinės Tautos kartoja 
Pijaus XII pasakytus žodžius. 
Tik gaila, kad diplomatai nesu
prasdami gilios tų žodžių reikš
mės veda pasaulį prie baisaus 
trečiojo visuotino karo.

Žmonija žiūri su viltimi į Po
piežių, ieškodama jame išsigel
bėjimo. Dar kartą kovo 12-toji 
primins pasauliui, kad “pragaro 
vartai nenugalės”. Tąją dieną 
Šventasis Tėvas prašys Dievą su
raminimo ir pagalbos, kad jo he
rojiškas darbas būtų. vainikuo
tas laimėjimo žmonijos dvasinei 

i ir materialinei gerovei.
B. Mikalauskas.

POLITINIS SĄMIŠIS z
JAV politinėje arenoje paskli

do daugelis prieštąraujančių bal
sų. H. S. Truman, Potsdamm 
konferencijai pasibaigus, džiau
gėsi: “Mane įspėjo, kad aš turė
siąs daug vargo su Stalinu. Aš 
su juo jokio vargo neturėjau, 
net Viską gavau, ko norėjau”. Po 
eilės metų svyravimo, pataika
vimo ir klaidų, tik 1950 m. JAV 
vyriausybė apsisprendė: siųsti 
kariuomenę į Europą, gynybos 
liniją laikyti prie Elbės, nors pas
taruoju metu nukelia jau prie 
Rhein, ūkiškai remti Europą, pir
mauti Europos politikoje, ištverti 
Korėjoje, nepradėti formalaus 
karo Kinijoje, sudaryti taikos su
tartis su Japonija, Vokietija, tas 
šalis apginkluoti, dalimi prancū
zus remti Indokinijoje, o Britus 
Malajuose, išleisti apsiginklavi
mui apie $60.000.000.000, visur 
daboti sovietinį spaudimą ir jį 
atremti glaudžiai bendradarbiau
jant su JTO.

Tos politikos didžiausiu prie-j 
šu yra Herbet Hoover, 76 m., ver- Į 
tinamas valstybės, vyras, buvęs 
JAV prezidentas. Jis pasakė dvi 
žinomas kalbas: 1950. XII. 20 ir; 
1951. II. 10. Tarp tų kalbų yra šie , 
du esminiai skirtumai. Pirmojoje 
siūlė pasitikėti JTO, antrojoje. 
tą pasitikėjimą vadino nepapras
tai klaidingu. Anksčiau už dole
rį gailėjo ginklų Vakarinei Eu
ropai, dabar samprotauja, jog 
būtina ginklus siųsti, jei ji pati 
sugebės gintis. Jo tezėmis lieka: 
nepaprastai ginkluotis, užpultai 
Europai suteikti ribotą paramą, 
teikti ginklus, bet vengti kariuo-1 
menę laikyti “pustomo smėlio 
kraštuose: Europoje ar Kinijoje”, 
visuomet būti' atsargiam su Eu
ropa, sumažinti negynybos išlai
das, ginti Formozą, Filipinus; Ja
poniją ir Vokietiją apginkluoti, 
nes jos “esančios užtvaros prieš 
bolševizmą”; antrąja gynybos Ii- Į 
nija laikyti Ramųjį Vandenyną ir 
Atlantą, juos papildant Vidur-

GEDIMINAS GALVA.

JAV politiškas veidas

Pasakoja Peter Kleist
1

Lietuvos pardavimas

žemio jūra ir Indijos vandeny
nu. Apie Hoover mėnulį sukasi 
sen. Robert Taft. Juodu didešnį 
dėmesį kreipia į Aziją, kaip į Eu
ropą. Kiti du įtakingi respubli
kininkai: gubernatorius Dewey 
ir John Foster Dulles rikiuojasi 
į JAV prezidentą. Jų atstovai 
kongrese remia apsiginklavimą, 
pagalbą Europai ir net Čiangkai- 
šekui. Kai H. Hoover siūlo pasi
traukti iš Korėjos, kiti respubli
kininkai tuo klausimu nutyli ar 
palaiko oficialiąją liniją. Hoove- 
rio nedraugai jį laiko rimta poli
tine asmenybe, kuri tik reikalau
janti padėti tašką JAV užsienio 
politikoje.

Toje rusenančioje ugnyje 
George F. Kennan, buvęs užsie
nio politikos planuotoju State 
Departmente, pilia žibalą tarda- 
damas: mes turime ginkluotis, ta
čiau neprisileisti, jog karas ne
išvengiamas. Jei prieita prie nū
dienės katastrofingos padėties, 
esąs kaltas Dean Acheson. Pas
tarasis, sąryšyje su dar nepa
miršta Alger Hiss “istorija”., šau
kiasi demokratinio talkininkavi
mo savo gynybai. Į jo šauksmą 
atsiliepia 245 politinių mokslų 
atstovai, 187 istorikai, 113 eko
nomistų ir 200 kitų “geros va
lios” piliečių, tvirtinančių: Dean 
Acheson teisus! O tuo metu 
H. S. Truman 1950. X. 16 paskelb
toji “emergency” pakibo ore. 
“Mes esame dideliame pavojuje. 
Nuo mūsų nūdienės paruošties 
pareis ateityje mūsų civilizacijos 
likimas”. Tačiau karo ūkis neiš
rieda iš demokratinės klampy
nės. Milžiniškos apimties nūdie
nė netvarka ūkiškam gyvenime 
patarnauja ne JAV tvirtinti, o 
jas griauti. Ji padeda įsitvirtinti 
komunistams ir slegiamų žemes
nių sluoksnių vardu šaukti: mus 
pavergi?.! Profesinės sąjungos 
bruzda, nes streiko ginklas dali
mi išmuštas iš rankų. Respubli
kininkai spekuliuoja vidine ir iš
orine įtampa savo padėčiai su
stiprinti.

DEMOKRATINIS 
NERANGUMAS
Vidutinis amerikietis jau pra- 

Tas gatvėžmogiš

bylą, kurioje bu- 
reichskomisariato 
potvarkių žiede- 
gulėjo potvarkis

(Tęsinys iš praeito nr.)
“Dar sykį nuvykau pas Lob.se 

į'Rygą, kad’ nurodyčiau jo siste
mos netobulumą. Jo uždavinys
— kalbėjau jam — ne smulkius 
gyventojų reikalus pačiam ten
kinti; bet kaip regentas jis turi 
duoti savo keturių vyriausybėm 
bendrąsias politiniu tvarkymosi 
gaires. Lohse nepasidavė mano

» sireniškai giesmei: jis žinojo, kad 
Rosenbergo potvarkis, ir mano 
sukurtos “kraštų savivaldos” ne
atitinka Hitlerio norus. Pasikal
bėjimas buvo gyvas. ’’Arba tams
tą vykdai politiką arba aš 
šaukė Lohse: “Vienas iš mūsų 
čia nereikalingas. Aš neleisiu, 
kad mane paverstum naktiniu 
sargu”. “Niekas nenori tamstos 
paversti naktiniu sargu. Bet 
tamsta turi stovėti ir vadovauti, 
užuot pažemėj sėdėjęs ir pantap- 
linius potvarkius rašęs”. Ir me
čiau ant stalo 
vau surinkęs 
juokingiausių 
liūs. Viršuje
apie aukščiausias skudurų kai
nas. Išdaiginga sekretorė buvo 
riebiai pabraukusi šviesiai ru
diem ir tamsiai rudiem šilkiniam 
skuduram. Šviesiai rudi turėjo 
kaštuoti Latvijoje 10 pf. bran
giau už kg. kaip tamsiai rudi. — 
Pasikalbėjimas buvo baigtas. 
Kraštų savivaldos žuvo, vokie
čių Vyriausios Priežiūros smau
giamos. Man pačiam buvo už
drausta įžengti į Ostlandą”.

ŠAUKŠTAI POPIET
Į baltų autonomijos siekimus 

1943 atsiliepė Heinrich Himmle
ris. Nuo žygio į rytus pradžios jo 
SD komandieriai Rygoje ir Tali
ne buvo nurodinėję į reikalą 
bendradarbiauti su baltų tautom, 
o taip pat į puikų karinį latvių 
bei estų pasireiškimą vokiečių 
kariuomenėje ir ŠS, į kuriuos ne 
viešai, bet gana gausiai jie buvo 
įsijungę. Himmleris pagaliau pa
noro sudaryti latvių ir estų SS 
dalinius, kurie buvo traktuojami 
ne kaip “rytų daliniai” — 
taigi ir ne “rytų medalius” gavo
— bet vokiečių ordeną. Apetitas 
bevalgant atsiranda. Netrukus 
Himmleris panoro Estijoj ir Lat
vijoj paskelbti visuotinę mobili
zaciją. Bet jam buvo atsakyta,

w kad okupacinė galybė negali mo
bilizuoti. Tam reikalinga suvere
ninė vyriausybė. Kitaip raudo
najai armijai įduodama teisė 
kiekvieną belaisvį šaudyti kaip 
dezertyrą ir išdaviką”.

“Tuo žygiu Himmleris pradėjo 
sąjūdį, nuo kurio negalėjo atsi
laikyti nė Rosenbergas. 1943 m. 
vasario mėn. rytų ministeris su
kvietė į Berlyną pasitarti reicho 
komisarą Lohsę ir jo bendradar
bį ministerijos patarėją Bur- 
meisterį, nukeltą iš vidaus reika
lų ministerijos į Rygą. Į pasita
rimą aš buvau taip pat pakvies
tas. Su Burmeisteriu mudu sura
šėme autonomijos statutą, kuris, 
palyginti su tuo, kas ligi šiol bu
vo, ėjo toli ir nuo valstybės kons
titucijos skyrėsi tik formulavi
mais. Lohsę buvo gana prablai
vėjęs iš savo hercogiškų fantazi
jų. Jis trumpai tepasakė: “Ge
rai, aš su viskuo sutinku. Viskas 
yra niekis , jeigu mes karo nelai
mėsime”. Bet dabar Rosenbergas 
pasidarė labai atsargus, kritika
vo, siaurino, atmetinėjo ir dėl 
straipsnio, kuriuo pripažįstama 
trim valstybėm turėti savas vė
liavas (kurias jos ir be to turėjo 
ir kiekviena iškilminga proga iš
kabindavo) piktai sušuko: “Nuo
savas vėliavas! Tai reiškia airiš
ką sukilimą!” Šiuo metu nutai
kęs progą iš posėdžio pasitrau
kiau. Netrukus išėjo į prieškam
barį ir Burmeisteris tardamas: 
“Greičiau iš šito beprotnamio!”

“Autonomijos siekimai buvo 
likviduoti” (167 p.).

“Trečiojo reicho rytų politika 
1944 m. ėjo į galą kaip vaiduok
liški šešėliai. Raudonoji armija 
užėmė Baltijos kraštus, išskyrus 
Kuršo katilą. Didžiulė estų, lat
vių ir lietuvių banga su vokiečių 
kariuomene plūstelėjo į Vokie
tiją. Tik dabar, dešimt minučių 
po dvyliktos, 19447 m. lapkričio, 
mėn. susigriebė obergruppen- 
fuereris Bergeris. Savo dvilypės 
padėties — rytų ministerijoje ir 
SS vyriausioj vadovybėje — 
dėka latviam ir estam, kurie nar
siai kovėsi, norėjo sudaryti egzi- 
lines vyriausybes. Sukliudė Hit
lerio pasipriešinimas, ir mėne
sius užtrukusios derybos davė 
tik sutikimą steigti “tautinį ko
mitetą”. Latvių gen. Bangerskis, 
latvių SS dalinių vadas, kreipėsi 
į mane su prašymu, kad pasaky
čiau jam atvirai savo nuomonę 
dėl projekto. Tai buvo keblus 
klausimas. Tegalėjau jam atsa
kyti: “Pasitraukite gyventi ne
toli kur Šveicarijos sienos”. Jam 
taip pat pasakiau — daugiau 
kaip ištisi metai buvau išėjęs iš 
Omi ir grįžęs į užsienių reikalų
ministeriją, kad steigiant tautinį baltiškai vokiškąjį aukštąjį luo- 
komitetą, užsienių reikalų minis-

terija nebus atstovaujama. Ban
gerskis suprato, kad nauja insr’deda nubusti? 
titūcija neturės tarptautinio sta-1 besupranta, kai sakoma: pavo- 
tuso. Ėjo piktas žaidimas su SS į jus būti fiziškai išnaikintiems 
vadu, kuris baigėsi tuo, kad 1945 ,karo metu, pavojus Sovietų va- 
m. vasario mėn. buvo išgautas | 
sutikimas tokį komitetą steigti 
prieš pačių latvių norą. Dėl prie
žasčių, kurių šiandien nebeprisi
menu, iškilmingas steigimas tu
rėjo būti atliktas Drezdene. Tam 
tikras kiekis latvių ir vokiečių 
išvyko į Drezdeną vakare ir buvo 
liudininkai žiauriausio ir bepras- 
miškiausio žygdarbio Atlanto 
Chartos vardan. “Tautinis komi
tetas” paskui, keletą savaičių vė
liau paskelbtas Potsdame”.

“Tebus čia pažymėta, kad vi
sos neįsivaizduojamos vokiečių 
okupacinės politikos kvailybės, 
nuo pat Lohses įžygiavimo į Ry
gą ligi nejaukaus brukimo į 
Drezdeną ir Potsdamą, nepriver
tė Baltijos tautų imtis pasiprie
šinimo politikos ir nepalaužė jų 
karinių dalinių kovingumo. Tai 
buvo pasisakymas ne už Vokie
tiją ar nacionalsocializmą. bet už 
laisvę prieš priešą, kuris šian
dien nesitenkina jų kraštus anek
savęs, bet fiziškai naikina ir de
portuoja be vadovybės esančius 
gyventojų likučius” (169 p.).

dovaujamo komunizmo JAV, pa
vojus netekti laisvių, kai karo 
mašina sukasi. Jei kas tikėtų, kad 
šie pavojai amerikiečių masės 
yra suprasti, be abejo klystų. Ne
trukus atsiranda ramintojų. Jie 
randa didžiausio pritarimo, nors 
masei teskauda galvą dėl žūstan
čių Korėjoje,, keliamų mokesčių, 
kylančių kainų ir to nelaimingo 
pastovaus atlyginimo. Tačiau ne
gali čia pagelbėti net patys di
džiausi ramintojai. Doleris tirps
ta, o dėlto “kaltas” ne kas kitas, 
tik H. S. Truman. Ir jį vanoja. 
O kurstymą, saužudišką darbą

atlieka respublikininkai — opo
zicija. Mistika tampa tikrove, o iš 
tikrovės kuria mistiką.

Prie ramintojų, prisidengusių 
mistikos skraiste, priklauso Ha
rold E. Stassen, kuris paskrai- 
dęs po pasaulį taria: sovietuose 
įvyks revoliucija ir grius bolše
vikinė santvarka!

O kam tuomet reikalingas ka
ras? Ne, jis nereikalingas, nes 
amerikietis nori turėti biologišką 
pasitenkinimą, fizišką tarpimą 
— kuo daugiausia dolerių. Ka
ras nereikalingas, nes jis griau
na tą buities mistiką.

Ar štai kito sparno ramintojas, 
kuris nėra kapitalistu ir nepri
klauso tautai, kuri drumstame 
Vandenyje žvejoja — Thomas A. 
Meehan, kunigas, R.K. archidie- 
cezijos oficialaus laikraščio “The 
New World” redaktorius, 1951. 
II. 11 prabyla Šv. Vincento a 
Paulo universitete, Chicagoje, 
pranašingu balsu: “Ir ąš regiu, 
kad Stalin, Višinskij ir visas po- 
litbiuro stovi prieš greitą galą. 
Tuomet Dievą mylinti rusų tau
ta sukils prieš blogį ir akis pra
vers į dangų. Lenkijos, Lietuvos, 
Jugoslavijos, Vengrijos, Rumuni
jos, Čekoslovakijos ir Kinijos 
tautos bus išlaisvintos”. Kodėl? 
Argumentas teologiškas: “Mūsų 
tarpsnyje bedievybė sėjama pa
saulio pusėje, kuri yra paverg
ta... Mes neprivalome pamiršti, 
kad galop Dievas viešpataus”.

JAV gyvenime yra tam tikrų 
prošvaisčių. Savęs kritika prade
da reikštis. Hanson W. Balduin 
išdėsto nuomonę “Readers Di
gest”, 1950 m. spalių mėn. nume
ryje “We are not the best in the 
World” — mes nepirmaujame1 
pasaulyje karo srityje. Edgar A. 
Mowrer “Challenge and deci
sion” — kova ir sprendimas, iš-^ 
ėjusioje knygoje 1950. VIII. 28 d., 
eina toliau aštriai kritikuodamas 
amerikiečių gyvenimą, o ypač jų 
demokratinę santvarką. Jis taria 
(28 pusi.): “JAV vadovauja pra
monėje, politinėje demokratijoje 
ir remiasi materialiu klestėjimu. 
Bet psichiatrai ir auklėtojai pa
žymi, kad JAV psichiškai nesvei
kų asmenų ir tuščiavidurių nu
viliančių skaičius vis didėja”. Ir 
kas blogiausia, jog neturima. 
priemonių tai baimingai nuotai
kai pašalinti. Arthur M. Schle
singer žodžiais “The Vital center 
—6, 171, 243-244 pusi., 1949, — 
kuris analizuoja baimės apraiš
ką modernioje visuomenėje: 
“Naujasis tarpimas JAV reika
lauja organizuoti moralę ir emo
cionalias priemones”. Tačiau ar 
galima organizuoti moralę? Ar 
įmanoma pažaboti emocionalines 
išraiškas, kai visuomenėje yra 
rimtos priežastys jas iššaukian
čios? E. A. Mowrer jas išvardi
ja (28 p.) “Industrįalizmas iš
šaukia šiuos reiškinius — nedar
bą, visuomeninį palaidumą, ne-

Reikalauja rezistencinius organus 
pripažinti vyriausybėmis

— o —
MAŽOS LIETUVIO 

PASTABOS
Tai tik dalis tų beprotiškos po

litikos reiškinių, kuriuos vykdė 
okupacinis vokiečių režimas Bal
tijos kraštuose. Bet lietuviui įdo
mūs šitie faktai ne tik dėl to, kad 
jie juos liečia. Įdomi čia atvaiz
duota užkulisinė virtuvė, iš ku
rios visi tie anais laikais sunkiai 
suprantami vokiečių aktai ėjo. 
Teisingai čia autorius , išskyrė 
trejopus veiksnius, kurie tąda 
reiškėsi vokiečių politikoje Lie
tuvoje ir kituose okupuotuose 
kraštuose: kariuomenę, SD ir ci- 
vilfervaltungą. Teisingumas rei
kalauja išskirti juos ir net pažy
mėti, kad dėl politinės linijos jie 
tarp savęs rungėsi. Palankiausiai 
lietuvių aspiracijoms reiškėsi ka
riuomenė. Protarpiais dar pro
tingesnės linijos laikėsi net SD 
bet civilfervaltungas Lietuvoje 
ir vieną ir antrą nurungė ir jų 
įtaką Lietuvoje išjungė. Lietu
viai tą skirtumą ir anais laikais 
darė.

Bet autorius neišskiria trijų 
Baltijos tautų, kalbėdamas apie

kad jos šiandien pri- 
tragikomiškos padė- 
būtų buvę lig laikų 

išmintingų balsų,

ko-

bendruomeniškumą, asmenybės 
apsiribojimą, bejėgiškumą”.

Tokia įbaiminta visuomenė, o 
ypač patekusi panikon 1929-34 
m., yra demokratijos pagrindu. 
Atsimename J. J. Rousseau “Le 
Contract Social”, tezę, kurios 
tikslingumas sunkiai įrodomas, 
kad visuomenė sugadina gerą 
prigimtąjį žmogų. Tą “sugadi
nimą” užtinkame ypač JAV, ku
riose kolonijalistinis tarpsnis dar 
nebaigtas. JAV visuomenė nėra 
pribrandinta pilnutinei demokra
tijai, nes čia užtinkame nuvisuo- 
menintą ir mechanizuotą žmo
gų, kuris savyje slepia daugelį I 
kraštutinių pavojų. Tas pats J. J. 
Rousseau sako minėtame veika
le, kad demokratija pernelyg to-, 
bula organizacija, todėl ji tetin
kanti dievams, bet ne žmonėms.

Hans Kohn “The Twentieth 
Century”, 1949 m., įžangoje ne- 
pripuolamai pareiškia, kad de
mokratija reikalauja asmeninės 
atsakomybės ir asmeninio spren
dimo. Todėl ji esanti sunkiausiai 
įgyvendinama visuomeninė san
tvarka, kuri reikalauja visuome
nės aukšto laipsnio pribrendimo. 

Nors E. A. Mowrer iškelia JAV 
ūkio ir demokratijos• vadus, ta
čiau viską apverčia aukštyn ko
jomis šia pastaba (30 p.): “Ame
rikietis ūkio vadovas visuomenės 
akis nukreipia į materialines ver
tybes, vieton stiprinęs žmoniš
kumą, bendravimą ir laisvę. Iš
vada — polinkis į nemokšišką, 
pirmykščių, nelaimingą kultūrą 
ir malonumų ieškojimą“. Tai 
veda į sudėtingas techniškas 
mašinas, vadų specializaciją, bet 
ne jų mąstysenos lavinimą ir 
bendrą išmokslinimą. O tai — 
Peter Viereck, Conservatism Re
visited, 1949, (32 p.) žodžiais — 
leidžia nugrimsti į Neandertalio 
žmogaus pirmykštį laipsnį.

Neandertališkoje JAV visuo
menėje teisingai E. A. Mowrer 
pastebi, plačiai išlavintas visuo
menės sluoksnis vis plonėja. Ne
tobulai išauklėtoji, bet techniš
kai paruoštoji vadovybė težiūri 
tik išsaugoti esančią ūkio siste
mą. Vyriausias veiksnys: riį 
tyniavimas. Tačiau didžiosios 
įmonės siekia monopolio. Mono
polis žada atlyžimą, kai rungty
niavimą lydėjo įtampa. Didysis 
kapitalas sutampa su didžiomis 
pramonės įmonėmis. Didžiosios 
įmonės valdo valstybę, kartais 
darbą pajungdamos ar vėl jį tal- 
kininkaudamos.

JAV gana tiksli ūkiškai tech
niška mašina, kuri varoma “siau
ru interesu”, nepaprastai svyruo
ja politinėje srityje. Ji svyruoja 
ine vien dėl masės neapsisprendi
mo, neišsimokslinimo ir siaura- 
kaktiškumo ne dėl kovos tarp 
kapitalo ir darbo, bet dėl kapita
listų aklo užsispyrimo, kurio ža
lingas darbas yra varomas per 
nematomas “pressure groups”. 
Tos grupės veikia be atožvalgos, 
savanaudiškai, aklai, nes rytoj 
— tegu ir tvanas. Tokiame be- 
principinio vairavimo tarpsnyje 
yra JAV nūdien atsidūrusi, kai 
kapitalistinis grobuoniškumas 
prašyte prašosi didelių reformų, 

i Nuo Korėjos įvykių pradžios, kai 
(tauta aukoja kraują, ji dar turi 
aukoti gerbūvio dalį kapitalisti
niam Malochui. Ateities perspek
tyva amerikietį gąsdina.

Sunku įspėti ateitį, tačiau aiš
ku, kad tuo keliu eidamas JAV 
kapitalizmas sau ruošia kapą, f 
|jo žlugimas bus atšiauresnę/ 
[kaip D. Britanijoje, kurioje yra 
'nusistovėjusios tradicijos ir žy
miai daugiau išminties.

Kurios linkmės vyrauja JAV 
užsienio politikoje?

E. A. Mowrer (146 p.) nuomo
ne JAV esančios šios užsienio 
politikos linkmės: < švelnioji, 
griežtoji, ūkiškoji ir doktrinie- 
tiškoji.

(Bus daugiau)

NAUJASIS LIETUVIŠKAS SEIMAS
Sausio 18 dieną į LTSR aukš

čiausią tarybą — be draugo Sta
lino buvo išrinkti šie “lietuviš
kai skambančiomis pavardėmis” 
asmenys: Kotovas, G. Malenko
vas, D. Šupikovas ir A. Moskvi- 
novas. (Vilniaus kom. partijos 
sekr.), A. Sokolovas, A. Čistiako- 
vas ir V. Pisarevas (min. pirm, 
pavaduotojai), Pavlina Stasevič, 
A. Jefremovas (LTSR valstybės 
kontrolierius), N. Liubimcevas 
(statybos ministeris), A. Michai
las (Šiaulių kompartijos sekr.), 
Švisčiovas Jakovas (LTSR pre
kybos ministras), A. Katiriovas 
(Kauno komp. sekr.), Antanas 

Į Kozuchovskis (Lietuvos geležin
kelių valdybos viršinink.), Piotr 
Lapkinas (Rygoj gyvenantis, ge
nerolas), A. Kuznecovas (pro
pagandos vedėjas), A. Petrovas 
(ministrų tarybos valstybinės 
plano komisijos pirmininkas), G. 
Bacharovas (prokuroras), P. 
Kapriolovas (saug. ministras), 
A. Anuškinas (“Sovietskaja Lit- 
va” redaktorius), Genrikas Zi
manas (“Tiesos” redaktorius) F. 
Teriosinas (lengvosios pramonės 
ministras) ir kiti.

Iš lietuviškų maskolių kiek ži
nomesnių randame “Liaudies 
Seime”: Baltušį Juozą, Augusti
naitį VI. (žemės ūkio ministras), 
Laurinaitį Joną (atstovas prie 
TSRS tarybos), Knyvą Albertą 
(švietimo ministras), J. Bartašū- 
ną (vidaus min.), Zebenkienę 
Ireną (Vilniaus dailės instituto 
katedros vedėja), Korsaką Kos
tą, Gašką Igną (LTSR užsienių

i reikalų ministrą), Guzevičių 
į Aleksandrą (rašytojas), Žiugždą 
' Juozą (Mokslų akademijos vi
ceprezidentas) , Mažylį Praną 
(profesorius) .Pusnį Bronių (mi
nistrų tarybos religijos reika
lams įgaliotinis prie LTSR), Di
džiulį Karolį (vyr. teismo pirmi- 

' ninkas), Kupčinską Juozą (Kau- 
fna Medicinos instituto direkto
rius), Mikėną Juozą (skulpto
rius), Kriščiūną Joną (profeso- 

įrius), Andriaitį Kazį (maisto 
[pramonės ministras), Banaitį Jo
ną (meno įgaliotinis), Švedą Jo
ną (ansamblio vadovas!, Meš-

I kauskienę Michaliną (kino mi
nistras), A. Vienuolį - Žukauską. 

I A. Drobnį (finansų min.), I. Blie- 
I ką (teisingumo min.) ir kt.

Aim.e
Be kyšio prapuolęs 

sumaskolintoj Lietuvoj
“Tiesa", f. — — Laiškas redak

cijai: “Mes darbininkai gyvena
me statybos trestui priklausan
čiam name, L. Tolstojaus gatvėje 
Nr. 3, Kaune.. Šio namo valdy
toju dirba drg. Martinov, kuris 
namo gyventojų reikalais visai 
nesirūpina. Dažnai už bet kokio 
pažymėjimo išdavimą reikalauja 
kyšio” ... (A)

Jau ir autobusai vaikšto ...
Lietuvių Komunistų partijos 

oficiozas džiaugiasi kaip geležėlę 
radęs, jog autobusai šeštais poka
rio metais pradėjo kursuoti iš 
Šiaulių į Užventį ir Panevėžį. Į 
Rygą jie ėję jau nuo seniau (A).

savo patyrimu ir patarimais 
voj su bendru priešu ir prisidėtų 
prie laisvosios Europos atsta
tymo?”

Šiuo metu tebeveikia visa ei
lė organizuotų rezistencinių gru
pių, — kelia reikalavimą “L’hom 
me nouveau”, — kaip pvz. Lais
voji Čekoslovakų Taryba, įkurta 
1949 m. Paryžiuje, arba Vyr. Lie
tuvai Išlaisvinti Komitetas. Juk 
tai tikros vyriausybės. Ir kodėl 
jų negalima pripažinti vyriausy
bėmis kaip tokiomis; gal iš bai
mės, kad gali už gerklės čiupti 
Sovietai? Tačiau į visus pasaulio 
vėjus sklaistomi DP ir tie milijo
nai žmonių be tėvynės turi teisę 
būti atstovaujami Europos Ta
ryboje, ir tai atstovaujami žmo
nių, kuriais jie pasitiki.

Tas pats laikraštis dėl vad. 
“taikos partizanų” kitoje vietoje 
pastebi: “Taikos partizanai pro
testuoja prieš visokius pasikė
sinimus į tautų laisvę ir nepri
klausomybę, Tačiau kodėl jie su 
visu savo svoriu nepareiškia pro
testo, pvz., kad ir prieš Sovietų 
veiksmus Estijoje, Lietuvoje ir 
Latvijoje? Tada jų nuoširdumas 
atrodytų mažiau įtartinas”, bai
gia savo išvadą žymus prancūzų 
katalikų organas. Tarp tų, kurie 
pasirinko laisvę, kaip bolševiz
mo aukos Nr. 1, trečiame straips
nyje laikraštis priskiria rusų 

■ emigrantus, lenkus, baltus, ru
munus etc ..., kurie nors ir be le
galizuotų įgaliojimų vis dėlto vi
sai teisėtai atstovauja savo pa
vergtiems kraštams.

Prancūzų “L’homme nouveau”, 
1950. XII. 10, straipsnyje “Sukur
kime Europą — nesumaitotą” ap
žvelgia ligi šiol dėtąsias pastan
gas pasiekti susitarimo su Mask
va, kad ir per Jungtines Tautas 
ir pastebi, 
vedė prie 
ties. Jeigu 
paklausyta
įspėjusių dėl komunistinio pa
vojaus, tai — daro išvadą laikraš
tis — Teheranas ir Jalta nebūtų 
virtę naujuoju Muenchenu, o Pa
baltijo valstybės, Lenkija, Čeko
slovakija, Rumunija ir Vengrija 
nebūtų buvusios pavergtos.

Norima sukurti nauja Europa, 
kur būtų gerbiama žmogiškoji 
asmenybė, laikomasi tarptauti
nės moralės ir teisingumo prin
cipų. Tačiau kodėl nenorima įsi
leisti, kad ir į Europos Tarybą 
žmonių, neturinčių tėvynės, nors 
ir be oficialaus politinio manda
to, kai tuo tarpu nesivaržoma 
sėsti prie bendro konferencijų 
stalo su savo priešais arba ir su 
Mao-Tse-Tungu ir Ho-Chi-Minho 
atstovais?

Kada buvo vedama kova su 
hitlerizmu, santarvininkai oficia
liai palaikė įvairius rezistenci
nius sąjūdžius ir ilgą laiką pri
pažino tremtinę lenkų vyriausy
bę. “O mes, ką padarėme mes, 

ikai pasibaigė karo veiksmai, — 
klausia toliau laikraštis, — kad 

I padrąsintume laisvųjų tautų re- 
1 zistenciją? Mes galime drauge 
dirbti su savo priešais, tačiau 
prie savo stalo nesusiprantame 
pakviesti žmonių, kurie galėtų 

■J

I

i

(Nukelta į 6 psl.)

Už geležinės uždangos sovietina ir rusina
“Peasant International Agen

cy” skelbia, kad Dobrudža. Bul
garijoje yra paversta tikra so
vietų karine baze. Į provinciją 
nuolat permetami stiprūs rusų 
kariniai daliniai. Statomi aerod
romai ir karo sandėliai.

1950 m. lapkričio mėn. būvyje 
jį Rumuniją buvo permesta iš S. 
S-gos 2.600 visokių “kontrolierių 
ir technikų”, kurie visi buvo tuč
tuojau po visą kraštą paskirstyti 
tarp svarbiausių pramonės įmo
nių. Pačios didžiosios plieno įmo
nės Huniedoaroj, Cagire ir Rezi- 
coj-dabar dirba jau griežtoj ru
sų kontrolėj.

Rumunų vyriausybė, tos pa
čios agentūros žiniomis “pakvie
tė” visus turkų kilmės piliečius 
palikti rumunų teritoriją. Anks
čiau, kaip žinome, toks pasiūly
mas buvo padarytas turkų pi
liečiams Bulgarijos vyriausybės.

Tuo tarpu už geležinės uždan
gos kraštuose daros sunkiau ir su 
maistu. Paskiausiai Čekoslova
kijoj į rinką buvo mesta truputi

geresnės rūšies miltų, užtat jų 
ir kaina pašoko. Min. pirm. Za
potocky įspėjo gyventojus, kad 
bet koks maisto medžiagų eikvo
jimas gali būti baudžiamas pagal 
naują “taikai” saugoti įstatymą. 
Su duona negeriau ir Rumuni
joje.

Lenkijoje po paskutinių val
džios paskelbtų dekretų tučtuo
jau registruotis visiems gydyto
jams, seserims ir kitokiam sani
tariniam personalui, kilo tikra 
panika. Ją dar padidino miestuo
se pasklidę gandai apie galimą 
gyventojų evakuavimą. Ūkinf 
kai, bijodami, kad jų maisto iš
tekliai nebūtų konfiskuojami, 
pradėjo skersti»gyvulius išslėp
ti kur galėdami maistą.

Š.m. sausio 1 d. jau buvo įves
ta 2.200 kolektyvinių ūkių Len
kijoje, 6.500 Čekoslovakijoje ir 
2:570 Bulgarijoje- Bulgarijoj — 
kaip kad seniau Pabaltijo kraš
tuose — įvedamos privalomos 
“pyliavos” valdai-

4
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Sovietai ruošiasi SOCIALINIAI KLAUSIMAI
dyti 1950 m. pavasarį. Tatai ai gų vyr. būstinė yra Čitoje; Dai- 
tik nebus prisidėję prie dar di- j rene, patekusiame sovietams pa- 
desnio atšalimo jau pačios jau- gal garsųjį Jaltos susitarimą, įsi- 
niausios sovietinės kartos, be jo- kūręs 3-osios 
kios kritikos aklai tikėjusios par
tijos tiesomis ir laikytos tikru'm. turėjo tik 70.000 gyventojų, 
partijos pasididžiavimu. šiandien gi jau turi 250.000, Ma-

To nepaisant, Kremliaus karo 1 gadanas su savo pramone per ke- 
i mašina be atvangos kala ginklus Į lėtą metų išaugo iki ‘100.000, 
i pasauliui užgrobti toliau. Apie 
jų konkrečius planus Tol. Ry
tuose ir Azijos pasauly plačiai 

(paskelbė išsamų straipsnį plačiai 
skaitomas amerikiečių žurnalas 
“Look” savo 1950 m. gruodžio 5 
d., įrodinėdamas, jog Sibiras tam 
žygiui sudaro tikrąją slaptą 
vietų bazę.'

Alaska — Japonija — 
visa Azija?

Ten toli už geležinės uždangos, 
mažai žinomuose Sibiro plotuo
se su jų žemės lobiais, šių dienų 
Sovietų Sąjunga, rašo minimas 
žurnalas, kuria plačią karo pra
monės imperiją. Tai naujas, jėgos 
centras, kuris sudaro grėsmę ne 
tik Alaskai su Japonija, bet ir vi
sai. Azijai.

Prieš kiek laiko “Look” pave
dė Kalifornijos un-to moksli
niam asistentui Stevenui P. Na
geliui atbaigti ir viešai paskelbti 

(išsamią studiją apie Sibiro kari
nį ir -ekonominį pajėgumą. Prie 
minimo darbo jis išsėdėjo apie' 
dvejus metus, iš pačių pagrindų 
išstudijuodamas Sovietų leidi
nius, taip pat britų, amerikiečių 
ir prancūzų specialių organų 
pranešimus ir JAV atsakingų 
valdininkų samprotavimus, taip 
pat dalyvaudamas 25.000 vokie
čių buv. karo belaisvių apklausi
nėjimuose. <

Nagelio paskelbtaisiais duo
menimis Sovietų Sibiro armijos 
turi 750.000 karių (kitomis žinio
mis apie 1 milijoną), kurie suda-

so-

Naujas “sovietų” branduolys
Kremliaus viešpačiai ėmėsi re- 

jrmuoti savąjį aparatą. Jie sten- 
' giasi dabar ir vietiniuose sovie
tuose (sovkomuose) sudaryti to-. 
kį branduolį, kurio nesugniuždy-' 
tų jokie būsimi įvykiai. Apie mi
nimąjį sovkomo* 1 branduolį turi! 
koncentruotis visa partijos val
džia ir saugumo organų galia. 
Dabar tokio branduolio sudėtis 
jau praplėsta. Iš vad. Smolensko 
rinkiminio vieneto į Sov. S-gos 
aukščiausiąją tarybą atstovų są
rašo (1950 m. kovo 12 d.) matyti, 
kad ten figūruoja tokie pareigū
nai: partijos viet. komiteto pir
masis sekretorius, vietinio sovie
to pirmininkas, MBG arba MVD 
valdybos (saug. organų) vedėjas, 
atitinkamas gynybos apygardos 
vadovaująs generolas ir vietinės 
geležinkelių valdybos viršinin
kas. Tas pats principas buvo pri
taikytas visoje Sov. S-goje ir per 
vietinių sovietinių organų rinki
mus, jis kaip jau dabar aiškėja, 
taikomas ir per rinkimus į aukš
čiausiąją visų 16 sovietinių res
publikų tarybą, turinčią susi
rinkti 1951 m. vasario mėnesį. 
Kada visa šita tariamųjų rinki
mų komedija bus baigta — tai 
“pagal planą” turi būti įvykdyta 
iki 1951 m. kovo mėnesio — visa 
tų sovietų (arba lietuviškai tary- 
’ ų) piramidė, kurios viršūnę su- 

’ jro visos Sov. Sąjungos aukš- Į 
čfausioji taryba, bus į save jau 
susiurbusi vietinių valdžios ins
tancijų ir kontrolės organų ele
mentus, dabar jau paruoštus vi
sokiems eventualumams.

Drauge su šia reforma buvo 
taip pat sudaryti pagal 1950 m. 
spalio 28 d. pakeitimus kontroli
niai organai, seką visą sovietinį 
ūkį. Berijos dešinė ranka ir visa
galis MVD viešpats, Merkulovas, 
anksčiau ėjęs MBG (valstybės ro tikrą raud. armijos elitą. Tai 
saugumo) ministerio pareigas,1 pačios rinktinės Sovietų divizi- 
buvo paskirtas valstybės kontro- jos. Tarp jų nemaža yra parašiu- 
lės ministeriu. įgavusiu neribotą i tininkų ir šarvuočių dalinių. Jas 
galią visam sovietų ūkiui kont- j remia apie 4.000 lėktuvų ir apie 
roliuoti. Tą pačią dieną vienas iš 
žymiausių jaunųjų partijos vei
kėjų, P. K- Ponamarenko, karo 
metu neribotas Gudijos viešpats, 
buvo paskirtas vad. visasąjungi
niu aprūpinimo ministeriu, žino
ma, nepaleisdamas partijos c. 
k-te vieno iš penkių sek re tor i j a- 
tų vadovo vietos ir tuo būdu pa
sidarydamas vienu iš įtakingiau
sių žmonių Kremliuje.

Valymai ir sunkumai
Tačiau ir tai reikalo nepatai

sė tiek, kiek buvo norėta. Tada 
Stalinas ir Malenkovas 1949 m. 
rudenį įsakė pravesti platų “ge
neralinį partijos valymą”. Jis 
truko nuo 1949 m. iki 1950 m. lie- 

x pos'mėnesio. Gaunamos iš Sov. 
S-gos paskutinės žinios skelbia 

. ?1 naują valymo bangą.
" ’Sunkumų turi Kremlius ir 

daugiau: sovietų kolchozininkų 
žiaurias nuotaikas dar daugiau 
pablogino vad. “kolchozų praplė
timas” (praktiškai ir mažučių 
sklypelių daržovėms pasisodinti 
likvidavimas. E.), pradėtas vyk-

1100 povand. laivų, aprūpintų mo
derniausiais vokiečių inžinierių 

(pagamintais “Šnorkeliais”, visos 
tos divizijos yra vadovaujamos 
(maršalo Malinovskįo.

Šiuo metu laukinį Sibiro veidą 
stengiasi iš pagrindų paversti 
ten vykdoma pramonės revoliu
cija. Statomos naujos įmonės ir 
fabrikai, iš Rusijos perkeliamos 
ištisos pramonės šakos. Tuose 
plotuose, kur, dar 1926 m. nebuvo 
nei 5 mil. žmonių, šiandien gy- 

[ventojų skaičius yra padvigubin
tas ar net patrigubintas. Kitų tei
gimu, Sibiro ištekliai ir pajė- 

' gumas gali būti net didesnis' nei 
jį įvertina Nagelis. Kad ir kaip 
ten būtų, tačiau viena yra aiš
ku, jog Sov. S-ga Rytų Sibire 
yra sukūrusi stiprų karinį—eko
nominį vienetą. Galimas daly
kas, žurnalo teigimu, ar ne tik 
galingiausią iš visų 6 atskirų so- 

I vietinių pramonės sričių.
Pats R. Sibiras išraizgytas tan

kaus karinių bazių ir pramonių 
Į centrų tinklo. Visų ginki, pajė-

Sovietinių darbo stovyklų tikrovė
Pasaulinėj spaudoj vis dažnėja 

aprašymų vaizduojančių gyve
nimą Sovietų koncentracijos ir 
darbo stovyklose. Po J. Margo- 
lino ir buv. raudonojo generolo 
ispanų pilietiniame kare Valen
tino Gonzalez, žinomo EI Campa- 
sino vardu, štai prancūzų “Com
bat” (1950. XII. 6) vėl išspaus
dino estų protest, kun. Juhkenta- 
lio įspūdžius, pavadintus “Mano 
patyrimai iš Sovietų priverčia
mųjų darbų stovyklų”. Juose 
plačiai aprašoma kaip jis 1941 m. 
vasarą buvo iš Talino drauge su 
besitraukiančiu frontu išgaben
tas pro Leningradą į Koflos pri
verčiamųjų darbų stovyklą. Dau
gelis Talino kunigų buvo išvežti 
birželio 13 d., kiti — pasislėpė ir 
prisidėjo prie rezistencijos. Iš
vežimo sąlygos buvo žvėriškos. 
Negeresnės jos buvo ir Kotloj; 
ten visi jie buvo laikomi labai 
griežtoje MVD priežiūroje. Mais
to gaudavo po 800 gr į dieną duo

is, 2 lėkštes sriubos ir truputį 
aoščs. Tai buvo tikras kalėjimas 
Kalinius sudaro ne tik tie 15 mi
lijonų esančių kalėjimuose, bet 
ir kiekvienas sovietų pilietis yra! 
tikras kalinys. Ar įmanoma kal
bėti apie laisvę krašte, kur ne
galima nieko kito skaityti ir klau 
syti, išskyrus oficialią bolševikų 
partijos propagandą? Krašte, kur 
žmona negali pasitikėti vyru ir 
vyras žmona?, klausia laikraštis. 
Iš jų būrio kiekvieną dieną mir
davo po 4 ar 6 žmones plaučių j

I

uždegimu ir kruvinąja. Jiems 
reikėjo dirbti po 12 vai. per die
ną, 50 laipsnių šalty kirsti me
džius. Tačiau, ir to buvo per ma
ža: visi jie, be to, turėjo “atsi
versti”, pasidaryti atgailojančiais 
komunistais ir dergti savo seną
sias tėvynes.

1942 m. vasario mėnesį buvo 
pareikalauta savanorių į frontą. 
Tai buvo vienintelė proga išsi
vaduoti — ir 20 žmonių iš jų 200 
būrio pasisiūlė. Čebarkų vieto
vėje, kur juos nugabeno, jau bu
vo apie 20.000 estų aprengtų so
vietinėmis unformomis, tačiau 
ir tais dar nepasitikima, nes 
mankštino tik mediniais šautu
vais, o ir iš tų pačių dalį atmes
davo. “Tarp atmestųjų pakliu
vau ir aš, pasakojosi kunigas. 
Mus nugabeno į Uržunkos sto
vyklą, kur gyvenimo sąlygos bu
vo dar žiauresnės.” Tada 5 iš jų 
pasiryžo bėgti. Jų visas išsigel
bėjimas buvo nedidelis Sovietų 
atlasas, kuris jiems po ilgiausios 
odisėjos, vaidinant iš fronto dėl 
silpnos sveikatos grįžtančius ka
rius ir valdininkus, galiausiai pa
dėjo pasiekti Afganistaną, kur 
jie vėl buvo 2 metus išlaikyti ka
lėjime, kiekvieną dieną turėdavo 
drebėti, kad nebūtų grąžinti at
gal sovietų pareigūnams, kur jų 
likimas būtų buvęs išspręstas. 
Galiausiai jų pasigailėjo britai,; 
ir 1944 m. gegužės 22 d., jie buvo 
įsileisti į Indiją. Dabar jis, susi- į 
radęs savo šeimą, dirba kaip tar-1 si valstybė.

tuose pajėgą, nori ten smogti iri užuot padėję amerikiečiams, jie 
Japoniją užgrobti greičiau nei ta (tuo būdu su laiku tiktai susistip- 
suskubs kaip reikiant atsikurti.

| Trečias galimumas, kad iš ten 
išeis armijos likusiai Azijai “iš- 
vaduoti” — taip pat nėra be pa
grindo, atsimenant tai, jog so
vietai visą R. Europą “įtraukė į 
savo orbitą” su kur kas mažės- Į 
nėmis pajėgomis; be to, Sibiro Sibire gyventojų skaičius siekia 
armijos yra sovietų pasididžiavi- apie 18 ar 20 milijonų. Nagelio 
mas, Stalino atšauktos iš Rytų surinktomis 
tik jos ir nacius sutriuškino prie jų skaičius dirba vad. darbo sto- 
Maskvos.

Šiandien ten pagaminama apie ...
pramones h vįso Rusijos plieno, gauna-(ponų karo belaisvių iš Kvantun-

armijos štabas.
Toks Komsomolskio miestas 1940

žiniomis, didelis

Chabarovskas gal net lenkty
niauja su Vladivostoku — 600 
tūkstančių. Staigus ] 
augimas rodo, jog sovietai ten Į 
nori susikurti savąjį Ruhro kraš
tą. Anapus Beringo sąsiaurio šiuo 
metu turi sutelkę rinktines di
vizijas. Pabėgęs sovietų Įeit. Pi
rogovas ir kai kurie kiti rusai 
tvirtina, kad smūgio į Alaską ga
lima laukti netolimoj ateityj.

Antras Sovietų taikinys — Ja
ponija. Nusivylę, kad Japonija 
pagal Jaltos sutartį nebuvo pa
vesta jų tiesioginei kontrolei, o 
telaimėjo tik tai, ką maždaug tu
rėjo prieš Rusų-Japonų karą, jie, 
matydami japonų stiprėjimą ir 
bijodami, kad su laiku tie neiš
augtų į dominuojančią Tol. Ry-

vykiose, 1 milijonas jų yra tik iš 
Pabaltijo kraštų, 600.000 — ja-

ma 25% anglių ir 5% naftos. Tie
sa, tai nežymūs skaičiai', palygi
nus su JAV, tačiau nereikia už
miršti, kad čia viskas yra vieto
je drauge su milžiniškomis karo 
šaudmenų atsargomis. Prie tų at
sargų padidinimo, kaip pastebi 
ironiškai “Look”, prisidėjo ir pa
tys amerikiečiai. Pagal nuomos 
paskolos sutartį amerikiečiai 
spirdami Staliną stoti karan 
prieš Japoniją pasiuntė sovie
tams 800.000 tonų visokių kari
nių pramoninių medžiagų. Pas
kiau pasirodė, kad gautosios pa
ramos sovietams visai neteko 
prieš Japoniją panaudoti. Ir

'go armijos. Darbo stovyklų “gy
ventojų” skaičius, Pirogovo ver
tinimu, siekia tarp 8 ar 12 mili
jonų. Be baltų tremtinių, ten ki
ti buvo perkelti sų ten 1941-1943 
m. nukeltomis karo pramonės 
įmonėmis, be to, po 1 milijoną 
tremtinių buvo išvaryta darbams 
iš P. Rusijos ir Krymo. Tarp 1945 
ir 1947 m. tik vienų ukrainiečių 
25% buvo perkelti iš Vak. Ukrai
nos į R. Sibirą.

Tokia tai ta kruvinomis trem
tinių rankomis R. Sibire kuria
moji Sovietų Sąjungos naujoji 
imperija.

I

Vidury: Tėvas Barnabas Mikalauskas, O.F.M., “Šimkaus” ehoro įsteigėjas, jo kairėje choro ve
dėjas p. P. Šopaga, dešinėje ponia O. Jaąeck-Yčaitė, akompan uotoja.

. Winnipego lietuvių 'Šimkaus' choras, koncertavęs per 
CKSB radio Vasario 16 proga
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SEPTYNI ARGUMENTAI KALBA
Dar prieš porą metų šiapus 

Atlanto, galima sakyti, buvo ne
galvojama apie karą*su Sovietų 
Sąjunga. Jeigu ir pasigirsdavo 
vienas kitas balsas, niekas į jį ne
kreipdavo didesnio dėmesio. Su 
sovietais kylančius nesutarimus 
buvo tikimasi išspręsti derybo
mis, nuolaidomis, kompromisais. 
Šiandien gi padėtis jau yra pasi
keitusi iš pagrindų. Tiesa, dar ir 
dabar optimistai stato smėlio pi
lis, laukdami stebuklo. Tačiau 
amerikiečių spauda labai susirū
pinusi svarsto klausimą ar karas 
neprasidės šiais metais.

Vienas iš rimčiausių politinių 
žurnalų — “U. S. News & World 
Report”, norėdamas nuraminti 
savo skaitytojus, pateikė septy
nis argumentus, kurie, redakci
jos nuomone, visi kalba prieš ka
rą šiais metais. Su tais argumen
tais būtų pravartu susipažinti ir 
mums, nors, deja, daugumas iš 
jų yra labai abejotinos vertės. 
Štai jie: I-raudonoji armija, pa
siųsta toliau nuo savo namų, gali 
būti nesuvaldoma, 2-Maskva ne
gali pasitikėti satelitų kariuome
nėmis, 3- perdaug pavojingos 
JAV atominių bombų atsargos,
4- karas išstatytų sunkiems ban
dymams visą sovietų imperiją,
5- 1951 m. frontas yra Azija: du 
frontai sovietams pavojingi, 6- 
sovietai neturi pakankamo kie
kio naftos, 7-zilgas karas neapsi
moka, nes jį laimėtų JAV.

I

nas D. Britanijoje.
Kunigas po visų siaubingų iš

gyvenimų daro tokią išvadą: tik
ra tiesa, jog didžioji gyventojų 
dalis Sov. Sąjungoje yra pervar
gusi ir nusiVylusi režimu. Šiuo 
metu daug trimituojama apie re
ligijos .laisvę Sov* Sąjungoje, ta
čiau jis gavęs apkeliauti apie 10 
tūkstančių km tvirtina, nėra ma
tęs nei vienos vienintelės baž
nyčios, kuri nebūtų buvusi pa
versta muziejum ar kokiu nors 
centru. Senoji karta, tiesa, laiko
si senojo tikėjimo ir įprastinių 
tradicijų, tačiau didžiąją dalį 
jaunosios kartos jau yra prariju- 

Elta.

KARO ATIDĖLIOJIMAS 
PADĖTIES NEPAKEIČIA

Svarstydami šiuos argumen
tus, kurie, amerikiečių nuomone, 
visi kalba prieš karą šiais metais, 
pirmiausiai pažiūrėkime, ar jie 
pasikeistų Stalino naudai, jeigu 
karas, daleiskime, būtų nukeltas 
i 1952 m. Jei Stalinas dabar ne
gali pasitikėti savo raudonąja ar
mija, kada ji atsiduria okupuo
tuose kraštuose, negalės jis būti 
tikras ja ir 1951 ar dar vėlyves- 
niais metais. Anaiptol — per se
kančius metus raudonosios armi
jos kariai, dabar esantieji už So
vietų Sąjungos ribų, pateks į dar 
didesnę vakarų civilizacijos ir 
propogandos įtaką, Žinoma, Sta
linas gali juos perkelti į sovietinį 
“rojų”, bet į jų vietą tada reikia 
nusiųsti kitus. Rezultatas — ka
pitalistinio gyvenimo pranašu
mus patirtų tik dar didesnis rau
donosios armijos karių ir kari
ninkų skaičius. Vargu ar tokia 
operacija jam apsimoka.

Pagaliau, kalbėdami apie Sta
lino nepasitikėjimą savo kariuo
menės vyrais, neturime užmiršti, 
kad su ta kariuomene į Vakarus 
atvyko ir politrukai, o taipogi vi
sokiais naujais vardais persi
krikštiję NKVD padaliniai. Jie 
seka kiekvieną ruso kareivio 
žingsnį. Kareivis ir Vakaruose 
yra lygiai toks pat bejėgis ir be
teisis, kaip kad jis buvo Sovietų 
Sąjungoje. Ir čia, Vakarų žemėse, 
jam Sibiras, kartuvės ir kulipka 
į pakaušį lengvai prieinama ...

Metai taipogi nepakeičia Stali
no nepasitikėjimo satelitų ka
riuomenėmis. Praktiškai jau ir 
dabar jos yra.sovietų generolų ir 
maršalų žinioje. Jose įvesta šni
pų sistema, reikia manyti, mažai 
tesiskirja nuo raudonosios armi
jos. Suprantama, satelitų kariuo
menių eilėse apstu opozicijos 
sovietams. Argi gali būti paten
kinti, pavyzdžiui, lenkų kariai, 
kada jų vyriausiu vadu padary
tas raudonosios armijos marša
las? Ne. Tačiau visų opozicionie
rių Stalinui nepavyks išgaudyti. 
Sekančiųjų metų laikotarpyje 
opozicija tik dar labiau sustiprės,

rino savo atsargas, dabar nu
kreiptas jau amerikiečių gink
lais prieš jų siuntėjus.

Milijonas baltų vergų 
stovyklose

Leit. Piragovo tvirtinimu, R.

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

Pijaus XII socialinis mokslas
Perskaičius dviejų didžiųjų popiežių enciklikas, atrodytų, kad 

jau viskas taip išsamiai išdėstyta kas liečia socialinį gyvenimą, jog 
daugiau pridėti nebegalima. Tačiau, Bažnyčią, vesdama žmones į 
amžinąjį gyvenimą, nori, kad šis gyvenimas būtų laimingas ir dar
bininkų klasė nebūtų išnaudojama: Todėl ir dabartinis popiežius 
neapleidžia nė vienos progos nepriminęs socialinių klausimų. So
cialiniais klausimais šis popiežius yra pasisakęs 1939, 40, 41 ir, svar
biausiai, 1942 metų Kūčių dienos kalbose. Taip pat jis kalbėjo 1941 
m. Sekminių dieną per Vatikano radiją, minėdamas Leono XIII 
“Rerum Novarum” 50 metų sukaktį. Suriku būtų trumpai peržvelg
ti kiekvieną kalbą, bet kadangi jos visos liečia tą patį klausimą, ga
lima sutraukti Pijaus XII mokslą į 12 punktų.

1. — Žmogaus asmenybė. Socialinis gyvenimas privalo duoti 
pilną laisvę individui, padėti jam išsilaikyti, tobulėti pagąj Kūrėjo 
nustatytus principus.

2. — Šeima. Jei norima socialinės taikos, šeima turi turėti lais
vę vykdyti pareigas: tęsti Kūrėjo tvėrimo planus ir išauklėti vaikus 
pagal religinius principus.

3. —- Valstybė. Jei norima taikos valstybėje, valdžios organai 
turi respektuoti kiekvieno asmens teises, suteikti laisvę vykdyti 
religines pareigas ir bendrauti tiesos skelbime.

4. — Nuosavybė. Dievo suteiktoji teisė turėti nuosavybę negali 
būti pažeidžiama.

5. — Žemiškų turtų naudojimas; Žemės turtai, Dievo sutverti 
žmonių naudai, todėl jie turi būti padalinti visiems pagal teisybės 
ir meilės principus.

6. — Darbas. — Kiekvienas turi teisę pragyventi iš darbo, iš
maitinti šeimą, susitaupyti ateičiai, įsigyjant nuosavybę ir kad iš 
atlyginimo dar užtektų geresniuosius ir gabesniuosius vaikus iš
leisti į aukštesniuosius mokslus.• *

7. — Juridinė santvarka. Norint atsiekti socialinio gyvenimo 
gerbūvį, reikia užtikrinti asmens, visuomenės ir valstybės ramų ir 
taikingą gyvenimą.

8. — Technikos progresas. Kiekvienas technikos progresas ne
privalo turėti tikslų vien tik pasipelnyti, bet kad pagerintų žmonių 
gerbūvį, palengvintų darbą, sustiprintų šeimas.

9. — Civilinis progresas. Socialinės taikos reikia ieškoti dar
nioje evoliucijoje, o ne revoliucijoje. Smurtas tik susmukdo, bet 
nepakelia žmonių. Todėl reikia malšinti aistras, o ne kurstyti; sp
artinti žmones, o ne kelti neapykantas.

10. — Profesinės sąjungos. Neieškoti individų pavergimo val
džios organų norams, bet valstybė turi įsteigti socialines sąjungas, 
būtent apdraudimo ir globos sąjungas, kad šiuo būdu būtų page
rintas visuomeninis gerbūvis.

11. — Valstybės įsikišimas į darbo klausimus. Leisti laisvai tvar
kytis darbininkų ar profesionalų atskiroms draugijoms su darbda
viais, tačiau prižiūrėti, kad neįvyktų nesantaikos ar sąjūdžiai, kurie 
kenkia visos valstybės- gyvenimui ar draugijų išnaudojimui.

12. — Bažnyčios teisės. Bažnyčia turi teisę ir net prievolę iš
reikšti autoritetingą žodį socialiniais klausimais, nes ji tik viena 
yra kompetentinga pasakyti ir spręsti, ar socialinis gyvenimo tvar
kymas yra pagal Kūrėjo ir Atpirkėjo nustatyk .nekintamą tvarką, 
kuri gali būti pažinta iš natūralinės teisės ir iš apreiškimo. Taip 
kad visi dalykai tarnautų žmogui: Dievo valią vykdant ir paskuti
niojo tikslo atsiekiant.

Jei visi pildytų šiuos Pijaus XII nurodymus, žmonės iš tiesų gy
ventų vieningi, jaustųsi vienos šeimos ir būtų viens kitam kaip 
brolis, turį vieną tėvą — Dievą.

PRIEŠ KARį
nes visuose sovietų okupuotuose 
kraštuose neapykanta raudoną- 
jam okupantui nemažėja, bet au
ga kiekvieną dieną. Vadinasi, ka
ro datos atidėliojimas padėties 
vis viena nepakeistų.

Jeigu Stalinas nori, kad lenkų 
armiją sudarytų lenkai, o čeko-1 ant galvos, karas bus tęsiamas, 
slovakų kariuomenėje būtų če- Į Pavaldinių aukos diktatoriui ne- 
koslovakai, jam belieka viena Į svarbu. Dėl jų jis nesijaudina, o 
išeitįs: taip sustiprinti sekimą,' 
kad net ir didžiausi opozicionie
riai-tose kariuomenėse be NKVD 
žinios negalėtų piršto pajudinti. 
Turint galvoje NKVD prakti
kuojamus metodus, reikia .ma
nyti, tas jau seniai padaryta. 
NKVD meisteriams užteko laiko 
savo metodams įgyvendinti. Ne
pageidaujami asmens buvo sulik- 
viduoti, pašalinti iš satelitų ka
riuomenių, o mažiau patikimi ap
supti šnipų tinklu.

BEREIKALINGAS TRIUKŠ
MAS DĖL ATOMINIŲ BOMBŲ

Amerikiečiai svariausiu argu
mentu prieš karą 1951 m. laiko 

| atominių bombų atsargas. Spė
jama, kad jų skaičius jau yra pa- 

1 siekęs apvalų tūkstantį. Tuo tar
pu sovietai savo sandėliuose te- 
priskaito vos 10 atominių — bent 
jau taip galvoja amerikiečiai. Ta
čiau neužmirškime, kad sovietai 
turi šimtus labai greitų turbini
nių naikintuvų ir gerą priešlėk
tuvinę artileriją. Niekas dabar 
negali pasakyti, kiek atominių 
bombų iš to apvalaus tūkstančio 
pasiektų taikinius. Sovietų Są
jungą sudaro didžiuliai plotai. 
Be abejo, atominės bombos pada
rytų stambių nuostolių Stalino 
imperijai. Jeigu ten būtų demo
kratinė santvarka, gyventojai 
priverstų vyriausybę kapituliuo
ti. TJičiau diktatoriaus' Stalino 
jie neprivers kapituliuoti ir nusi
lenkti JAV. Tą atlikti, deja, tu
rės pati JAV ir jos sąjungininkai.

Karo atveju raudonosios armi
jos stambiausi daliniai bus už 
krašto ribų. Jau ir dabar jie tik
riausia yra spėję įsiruošti karo 
medžiagų sandėlius okupuotose 
teritorijose, kur amerikiečiams 
nebus galima atominių bombų 
naudoti. Taigi, jeigu pirmoji ato-

minė bomba nepataikys Stalinui

ypač turėdamas tokius didelius 
žmonių atsargų aruodus.

Jeigu karas būtų atidėtas iki 
Stalinas pasigamins 1.000 atomi
nių bombų, labai galimas daly
kas, amerikiečiai tada savo atsar
gas skaičiuos 10.000. Atominių, 
bombų pavojus Sovietų Sąjungai 
bus dar didesnis. Be to, ameri
kiečiams jas į Sovietų Sąjungą 
lengviau nuvežti, negu sovietams 
nugabenti į JAV. Kuriais tik me
tais Stalinas karą pradėtų, jis vis 
viena turės susidurti su ameri
kiečių atominėmis bombomis.

DIKTATORIUS 
VISADA RIZIKUOJA

Metai' nepašalina pavojaus so
vietų imperijai: diktatorius, pra
dėdamas karą, visada rizikuoja 
savo imperijos likimu. Tą žingsnį 
turės padaryti ir Stalinas, jeigu 
jis, iš viso, nori karo. Agresijos 
planų be rizikos neįmanoma įgy
vendinti.

Dar keistesnis yra argumentas 
apie dviejų frontų pavojingumą. 
Atrodo, amerikiečiai spėjo už
miršti Pearl Harbourą. Kiek 
amerikiečių kariuomenės ir karo 
medžiagų japonai pririšo Paci- 
fike? Jeigu Hitleris nebūtų tu
rėjęs japonų atidaryto antrojo 
fronto, visi tie JAV kariai ir ka
ro medžiagos galėjusios būtų ke
liauti tiesiai į Europą. Juk ir da
bar kiniečiai Korėjoje jau pri
vertė amerikiečius laikyti 150. 
000 vyrų, didelę dalį aviacijos ir 
laivyno vienetų. Visuotinio karo 
atveju, praplėsdami agresijos 
veiksmus ir į kitas teritorijas, 
jie lengvai galėtų tenai pririšti 
beveik visą milijoną: juk reikėtų 
palikti stipresnes įgulas ir Japo
nijoje, ir Filipinuose ir, gal būt, 
britams tektų padėti gelbėti 
Hong Kongą, Burmą, Malajus,

Indiją. Jeigu jau Stalinas kada 
nors apsispręs kariauti, jis tik“ 
riausiai turės du frontus: viena v 
jis laikys pats, o kitą paves kinie
čiams. Charakteringa, kad Mao-
tse-tungas jau yra pradėjęs savo 
avantiūras. Tas galėtų rodyti, 
kad ir Stalinas ruošiasi smūgiui. 
Yra žmonių, kurie Korėją laiko 
uvertiūra į trečiąjį pasaulinį ka
rą. Sunku dabar pasakyti, ar to
kia jų išvada yra teisinga, bet, 
būkime tikri, kada Stalinas ka
riaus, išeis į kovą ir Mao, nors jis 
būtų spėjęs pasirašyti paliaubas 
ir dešimtį nepuolimo sutarčių ...

DIDŽIOJI 
STALINO PROBLEMA

Iš visų “U.S. News & World 
Report” paduotų argumentų 
paskutinieji verti didesnio dėme
sio — nepakankamos sovietų naf
tos atsargos ir Sovietų Sąjungos' 
labai abejotinas pajėgumas il
gam karui su JAV. Pagal ekono
mistų apskaičiavimus — sovietų 
naftos produkcija vos įstengti.], 
padengti karo mašinos reikala
vimus. Baku tuojau subombar
duotų amerikiečių bombonešiai. 
Kaip tyčia — Stalinas yra pada
ręs didžiulę ir neatitaisomą klai
dą su kolchozais. Žemės ūkis ap
tarnaujamas daugiausia trakto
riais, kurie labai ryja skystąjį 
kurą. Karo atveju nemaža naftos 
dalis turėtų eiti į kolchozus.

Tačiau tas naftos trūkumas 
Staliną kaip tik ir gali sugundyti 
pasiieškoti jos šaltinių už Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų ribų. Ira
no šaltiniai Stalinui, galima sa
kyti, ranka pasiekiami. Tenai 
šiuo metu nėra pajėgos, kuri 
įstengtų juos apginti. Iš Irano la
bai netoli į Suezą. Pagunda tik
rai didelė, bet, neužmirškim. kad 
dėl naftos stokos suklupo jo bu
vęs sąjungininkas Hitleris, ben
zino atsargas pasišovęs papildyti 
kitiems priklausančiose. teritOri- 
-tuio;b Į;qĮa;snu buiįjoiį nius^ns
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LIETUVIŠKOJI TREMTIES MOKYKLA TIESIA RAMAS Į TAVE, TAUTIETI, PADEK JAI
Brangus lietuviškųjų vargo mokyklų rėmėjai

Fort William ir Port Arthur
miesteliuose ir jų apylinkėse lie
tuvių suskaitytume apie 80. Iš 
pirmųjų lietuvių daugiausia čia 
yra užsilikę dirbą miške ar po
pieriaus fabrike. Iš tremtinių 
gyvena 4-rios šeimos ir keletas

mas lietuvių kalba. Tai yra labai 
graži sena kalba, ir jis manąs, 
kad visiems susirinkusiems bus 
malonu paklausyti”.

Pamokslą pasakė mūsų mielas 
svečias kun. Kulbis.

viengungių. Nesenai iš Vokieti
jos atvažiavę pp. Mitalai sėkmin
gai ir gražiai kuriasi ūkyje, pp. 
Šileikos turi namus įsigiję, pp. 
Kaminskai nors dar nekilnoja
mos nuosavybės neturi, bet turi 
gerą darbą prie kanalizacijos 
įvedimo ir dar lanko vakarinę 
mokyklą “plomberio” pažymėji
mui įsigyti.

Mūsų kolonija labai džiaugia
si turėdama kunigą L. Kemešį, 
kuris jąu .ąntri metai gyvena 
Port Arthure St. Antoniaus pa
rapijoje. Nežiūrint darbo ang
liškoj bažnyčioj ir tos parapijos 
katalikų mokykloj, nepamiršta 
ir lietuvių. Rūpinasi savo tau
tiečiais ligoninėse, tariasi su dak
tarais dėlei jų sveikatos ar net 
perkėlimo į patogesnes vietoves. 
Atsikvietęs vieną šeimą iš Ang
lijos, žiūrėk, jau rūpinasi išgau
ti naujų darbo sutarčių neturin
tiems galimybės, bet norintiems 
atvykti į Kanadą. Daugelis lietu
vių klebonijoje buvo kun. Ke
mešio mielai priimti ir gavo nuo
širdžių patarimų.

Vasario 16 minėjimą

turėjom vasario 18 d., Port Ar
thure. Minėjimas prasidėjo 10 
vai. pamaldomis St. Anthoniaus 
bažnyčioje. Čia lietuviai sėdėjo 
susibūrę pirmose eilėse. Kaip 
džiugu, kada tos bažnyčios kle
bonas pranešė anglams, jogei 
“Šiandie yra lietuvių tautos 
šventė ir pamokslas bus sako-

Po pamaldų sekė minėjimas — 
arbatėlė, po ta pačia bažnyčia. 
Buvo sugiedotas Tautos himnas 
ir pasakytos trumpos, bet nuošir
džios kalbos vietos klebono Ven- 
ti ir kun. Kulbio. Gražiai pasa- 
kė eilėraščius Kristina Kamins
kaitė, Andrius Šileika, pianinu 
paskambino Valė Jonaitytė ir pa
dainavo Lorenta? Jakubauskas. 
Šį kartą pasirodė ir mūsų ma
žiausieji. Mitalų Jūratė, Šilei
kų Juliukas ir Kaminskų Gin
tautas padeklamavo po eilėraš
tuką. Turiningą kalbą pasakė p. 
A. Mitalas, o minėjimą užbaigė 
kun. L. Kemėšis, iškeldamas 
mintį, kad yra labai svarbu tarpe 
lietuvių darnus tarpusavio sugy
venimas ir kokios didelės reikš
mės turi aukos Tautos Fondui. 
Buvo suaukota $55.27.

Laike vaišių turėjome lietuviš
kų plokštelių muziką. Minėjimui 
pirmininkavo Petras Kajužis.

Po minėjimo vėl skirstėsi lie
tuviai prie kasdieninių rūpes
čių, bet visų veiduose matėsi pa
kili nuotaika ir draugiškumas. 
Kaip malonu lietuviams susibur
ti, pasišnekučiuoti, prisiminti tė
vynę ir pajusti, kad garbė bū
ti lietuviu. Gaila, kad ne visi lie
tuviai, kurie nebuvo surišti dar
bu, atvyko, reikia tikėtis, kad 
kitą kartą ir tie, kurie kažkodėl 
vengia Lietuvos švenčių minėji
mų, susipras, apsispręs ir atsi
lankys.

Dalyvavusi.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja užjūrių 
broliams lietuviams, savo auko
mis jautriai parėmusiems mūsų 
vargo mokyklas Vokietijoj. Ypa
tingai svarbi buvo mums parama 
vienintelei lietuviškai gimnazijai 
be kurios pasilikęs Vokietijoje 
jaunimas būtų paliktas ne tik be 
lietuviškojo auklėjimo, bet ir iš 
viso be mokslo, nes vokiškosios 
gimnazijos, jau vien dėl mokesčio 
už mokslą brangumo, tremtinių

bedarbių vaikams yra nepasie
kiamos.

Š.m. vasario 16 d- gimnazija 
pavadinta: Yasarįo šešioliktosios 
Lietuvių Ginjnazija.

Norėtume, kad remiant ją vie
niems darbu, kitiems aukomis, ji 
taptų visos laisvų lietuvių emi- 
gracijos kūrinys. Greta gimna
zijos reikia būtinai išlaikyti pra
džios mokyklas, kaip pilnai vei
kiančias, taip ir popietines.

Tikimės, kad lietųy išjoji vi

suomenė ir toliau parems savo 
atakomis mūsų vargo mokyklas 
Vokietijoje ię tuo būdu padės 
ne tik apsaugoti mūsų jaunimą 
nuo nutautimo pavojaus, bet ir 
išauklėti juos gerais, tėvynę my
linčiais lietuviais.

Malonūs Rėmėjai savo aukas 
prašomi siųsti į: Suiss Bank Cor
poration 15. Nassau Street, New 
York 5, N4. Cpntp: Pr. Zunde — 
Lithuanian National Committee. 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, 
21a Bad Salzuflen, Baumstr. 17.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO

Viltis sugrįžo

Vasario Šešioliktosios minėjimo Port Arthure dalyviai

LONDON, Ont.
Lietuvių rekolekcijos

Londono ir apylinkės lietu
viams bus 3 dienų rekolekcijos 
kovo 9, 10 ir 11 dienomis vaka
rais. Kovo 9 ir 10 'd. konferenci
jos bus p. Statkaus salėje 355 
Clarence St. 7 vai. vakarais. Ko
vo gi 10 dieną 8 vai. vakaro bus 
klausoma išpažinčių Šv. Petro 
katedroj. Richmond, g-vėj. Reko-
lekcijos baigsis kovo 11 dieną ir 
tą dieną pamaldos bus CCC sa
lėje Coulborne St. 11 vai. Prieš 
Šv. Mišias bus klausoma išpa
žinčių.. Rekolekcijas ves Tėvas 
jėzuitas J._ Vaišnys iš Čikagos.

Maloniai kviečiu visus lietu
vius Londono vyskupijos, o ypač 
Tillsinburgo, Delhi, La Sallete, 
Simcoe, Laugton, Woodstock, 
Samia, Stratford, Rodney ir ki
tų apylinkių. Būtiniausia daly
vauti minėtose rekolekcijose, at
sinaujinti Kristaus dvasia dau
giau įgyti šventumo dvasios ir 
atlikti velykinę išpažintį.

Labai lauksime visų atvyks
tant. Klebonas.

Hamilton, Ont.
KLB Hamiltono ap. valdybos, 

Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo, įvykusio š.m. vasario 18 
d., piniginė apyskaita:
-1. Pagal aukų lapus

surinkta ................. $362.65
2. Iš rūbinės gauta ....... 7.80

Viso $370.45
3. Ryšium su minėjimu

išlaidų būta............ _ 111.29

Liko $259.16
4. Lietuvių parapijos baž

nyčioje vasario 18 d., 
Tautos Fondui surinkta 
(perdavė kun. Dr. J. Ta- 
darauskas) ______  83.05

Bendrai TFondui išsiųsta $342.21

KLB Hamiltono ap. V-ba.

Kun. Kulbis, SJ lanko 
Kanados lietuvius

Kun. S. Kulbis, SJ, žada ap
lankyti sekančias Kanados vie
toves ir patarnauti lietuviams 
dvasiniuose reikaluose: Vai d’Or 
verbų sekmadienį, Norandą per 
Šv. Velykas ir Timmins Atve
lykio sekmadienį.

Vasario 18 d., sekmadienį, Naų 
jorko senamiesty, 11 gatvėj Web
ster Hall, lietuviai Amerikos pi
liečiai ir pabėgėliai, minėjo Ne
priklausomybės Šventę. Žmonių 
buvo ganėtinai, bet galėjo ir dau
giau susirinkti. Daugelis “nema
tė reikalo”, bene palaipsniui 
keisdami savo pabėgėlio status 
į imigrantą. O tie, kurie susirin
ko, nesigailėjo. Jų veiduose ma
tėsi gaivinantis viltingumas ir 
energija. Vos kelios dienos kaip 
pasaulin nuskardėjo iš šventos 
Jungtinėms Valstybėms salės 
naujoji laisvę ir išsivadavimą 
Vidurio ir Rytų Europos valsty
bėms apibrėžianti deklaracija. 
Tai buvo skelbimas naujosios 
santvarkos ant Sovietų imperijos 
griuvėsių, mūsų tėvynės regio
ne, kurią, jei reikės jėga, privers 
Jungtinės Valstybės, t.y. Jungti
nės Tautos, išvengiant tautelių 
tarpusavio skerdynių.

Argi tai ne viltis! Dar daugiau, 
tą pačią dieną, kada Tarybų Lie
tuvoj e vyko sovietiniai rinkimai 
į Aukščiausiąją Tarybą, kurios 
pirmuoju kandidatu “sutiko” bū
ti draugas Visarionovičius Džiu
gašvili ir kuris žinoma vienbal
siai, 99,9 procentais, buvo išrink
tas, “Amerikos Balsas“ jau antrą 
dieną skelbė Lietuvai “Laisvės 
žodį”. “New Ybrk Times” veda
majame rašė. . . “33-čiųjų Nepri
klausomybės paskelbimo metų 
sukakties dieną “Amerikos Bal
sas“ pradėjo lietuviškąją prog
ramą . •., buvo prarasta Sovie
tų susitarimo su Hitleriu išdavo
je. Lietuviai, kuriems pasisekė 
pasprukti pro geležinę uždangą 
yra susijungę su kitomis tauto
mis tolimesnei kovai prieš sovie
tinį siaubą už savo tautų išlais
vinimą .. . Naujoji programa yra 
aky vaizdus įrodymas, jog mūsų 
vyriausybė ir toliau tebepripa- 
žįsta Baltijos valstybių nepri
klausomumą”.

Šitie faktai nekartą buvo su
minėti ilgose minėjimo kalbose, 
o jų ištraukas fiksavo lietuviško
sios programos štabas, kad tėvy
nėje žinotų ką mes dėl jų čia 
darome. Tiesa, dažnai buvo tvir
tinama, kad sovietams pasiseka 
nustelbti Vakarų radijus. Pasku
tinėmis žiniomis tai paneigta.

(Naųjorko bendradarbio)

Tik Maskvos ir Leningrado rajo
nuose “Voice of America” kiek 
prislopinamas, bet Lietuvoje jis 
girdimas kiekvieną yąkąrą lygiai 
7-mis. O Vilniaus programa ta
da jau būna transliuojama tik 
rusų kalba iš Maskvos.

Ak, kas galėtų apsakyti kiek 
vilties suteikia mūsiškis Balsas 
tenykščiams... Jie veikia sulin
kę prię aparatų, kaip tąsyk klau
sydamiesi Kauno radiją skel
biant atsistatant Lietuvos res
publiką.

Minėjimas daugeliu atvejų iš
reiškė dėkingumą didžipsios 
Amerikos vyriausybei už tai, kas 
padaryta ir bus daroma. Minėji
mą surengė Naųjorko ALT. Jis 
pradėtas himnais ir vėliavų įne
šimu. Buvo sukalbėta trumputė,, 
visiems priimtina, malda už Tė
vynę. ĄK par. choras, vedamas 
muz. P. Dulkės, liaudiškai išpildė 
J. Dambrausko “Maldą už Tėvy
nę” ir A. Vanagaičio “Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę”. LAIC direk
torius K. Jurgėla, atsinešęs glė
bį telegramų ir laiškų apsidžiauT 
gė, jog dar niekad lietuviai ne
buvo susilaukę tiek simpatijų ir 
geriausių linkėjimų iš Amerikos 
Kongreso narių kaip šiuo kartu. 
Žymieji Naųjorko senatoriai 
Lehman ir Ickes ir apie 50 kitų 
reiškė lietuviams užtikrinimą 
greitos yfltięs, jog jų tėvynė bus 
laisva. 7 kongresmanai kalbėjo 
vasario 15 d. apie Lietuvą Kon
grese, o kitas septynetas buvo 
užsirašę kalbėti sekantį pirma
dienį — II. 19. Sveikino min. Ža- 
deikis, estai (žodžiu), latviai, 
gudai, tik pranešėjas leido sau 
netaktiškai iš jų pasišaipyti, ir 
visa eilė kitų. Pastebėtina, jog 
šiaip lietuviams labai prielankūs 
ukrainiečiai šiuo kartu nesvei
kino, gal atsirevanšuodami už 
mūsiškių nepaslankumą pareikš
ti jiems užuojautos dėl jų didvy
rio Taras Čiuprynka mirties. Po 
to vietinis kongresmanas Victor 
L. Anfusio pasakė kalbą, įdomią 
ir padrąsinančią. Iškėlęs Lietu
vos nuopelnus tolimojoje istori
joje ir jų pasiryžimą visada tik 
laisvais gyventi, kongresmanas
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pagyrė ALT ir LAIC, jog dėka jų 
kartu su šimtais tūkstančių pa
bėgėlių, amerikiečiai dabar žino 
ir tiki, kartu su visu pasauliu 
jiems sakomą teisybę__ ’’Kinija
ir Lietuva; šiuo metu abi yra re
miamos JAV. Mongolai Sovietų 
kariuomenėj ę saugo Lietuvą nuo 
Vakarų; kariuomenėn pašaukti 
lietuviai vargsta sovietų kareivi
nėse Mandžiūrijoje”... Laisvė 
negali būti padalyta.. . Jūsų VL 
IK kur tik besiųstų savo memo
randumus, visada randa palan
kius skaitytojus JAV. Kongrese 
jau nekartą buvo nusistebėta 
lietuvių tautos dvasios tvirtu
mu ... Mes žinome, jog praeitais 
metais lietuviai šventė savo Ne
priklausomybės šventę Tėvynė
je perpildydarni bažnyčias, kiti 
tolimuose užkampiuose. Treti, 
tylomis fabrikuose ir kolchozuo
se. Rusams nepasisekė pavergti 
lietuvių. Jie nepajėgs sukontro
liuoti sąmoningo lietuvio minčių, 
kuris žino, jog j is. laisvas yra gi
męs, Dievo apdovanotas ta di
džiąja teise, kurios joks žmogus, 
jokia vyriausybė neturi teisės iš 
jo atimti...

Man teko sužinoti, jog šalia 
buvusių deportacijų, naujasis 
Stalino penkių metų planas nu
mato šimtus tūkstančių lietuvių 
darbams prie Volgos ir Turkmė
nijos hydroelektrinių kanalų 
1951 metais... 20.000 lietuvių tu
ri būti išvežta į Rusi ją. vien tik 
šį mėnesį! 'Gi, Sovietų spauda 
juos minės kaip savanorius. Ta
čiau rusai turi žinoti, jog vieną 
kartą jie už visa tai turės atsiim
ti; tai jiems užtikrina genocido 
konvencija”. Kongresmanas sa
vo, nuolat plojimų pertraukiamą 
kalbą, užbaigė linkėjimu, jog 
Dievas paskubintų Lietuvos išsi
vadavimo valandą, iš savo p'usės 
prižadėdamas lietuviams visoke
riopą pagalbą Vašingtone.

Po jo ilgai kalbėjo ALT pirmi
ninkas L. Šimutis, atvykęs iš to
limosios Čikagos, jis nusiskundė 
esąs ligomis. Juozas Tysliava, ats
tovavęs “Tysliavą”, kaip papras
tai kalbėjo įdomiai, Vaclovas Si
dzikauskas, pakartojo savo rei
kalavimus, kad Lietuva būtų 
laisva su Nemunu iki jūrų ir sos
tine Vilniumi. Juozas Pakalka,

JA VALSTYBĖS

Naujorkas susilaukė dramos
Pasinaudodami proga pami

nėti “Amerikos Pirtyje” 50 metų 
sukaktį (pirmą kartą vaidinta 
Palangoje 1899) Brooklyniečiai 
mėgėjai režisuojant dramos ak
toriui V. Žukauskui, vasario 25 d. 
Grand Streete, Brooklyne suvai
dino ją. Spektaklis pasisekė ste
bėtinai. Salė buvo perkimšta, da
lis net pasiliko gatvėje. Daugelis 
žiūrovų manė pamatysią “taip 
sau”, bet buvo nustebinti spek
taklio darnumu. Gražios dekora
cijos buvo nuopelnas dailininko 
C. Janušo, visą spektaklį, suma
niai ir įtemptai pririšęs žiūrovų 
dėmesį, pravedė V. Kidolis. Vai
dino Bekampį — H. Dūda — vy
kusiai, tipiškas Bekampis buvo. 
Jo žmona — L. Košubaitė — 
gražiai atliko savąjį vaidmenį, 
Agota — A. Mikulskytė įtikino, 
Vincas — A.Zelinkevičius — pa
tiko visiems. Antanas — Ūkinin
kaitis, nuostabiai gero balso sa
vininkas buvo V. Zebertavičius, 
V. Kidolis gi ir šiuo kartu pasiė
mė žydo Faibciko rolę. R. Kežys 
ir A. Ratkelis suvaidino, ir gerai, 
mažąsias komedijos roles.

Lietuviškoji publika, tiek se 
nieji Amerikos lietuviai, tiejc 
jaunieji net iki pačių jauniausių
jų šeštadieninės mokyklos moki
nių išsiskirstė tikrai patenkinti, 
daugelis viešai reikšdami pagei
davimą sekantį mėgėjų pastaty-

įdomia apžvalga užbaigė iškil
mingąją dalį. Pertraukos metu 
buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui.

Meninę dalį išpildė “Čikagos 
fabriko darbininkas” tenoras S. 
Baranauskas ir sopranas Iz. Mo- 
tekaitlenė. Lietuvių susiskaldy
mas ir nesubegėjimas sukurti 
PLB ir Kultūros Fondo ryškiai 
matosi iš šio jauno, nuostabaus 
balso savininko, ne progreso, bet 
stovėjimo vietoje, jei ne regre
so. Reikalaut iš menininko, ku
ris į koncertų salę turi išeiti su 
pūslėtomis nuo sunkaus fazinio 
darbo rankomis, ko nors dau
giau, kiek davė St. Baranauskas, 
būtų tiesiog nuodėmė. Argi ne
galėtų pav. Čikagos lietuvių pa
bėgėlių kolonija išleisti Bara
nauską studijoms? Bent jį par
vežtų Lietuvai. Iz. Motekaitienė, 
savininkė stipraus ir gražaus bal
so davė taip gi gražią programą, 
kuri, kaip ir jos partnerio, buvo 
šiltai priimta. Programa užsitęsė 
virš 5 vai., po jos amerikiečiai 
lietuviai patriotai, nors kaikurie 
iš jų buvo pravirkdinti Šimučio 
“raudų” prieš tai, su keletą lietu
vių imigrantų pasilinksmino šok
dami, gi “rinktiniai svečiai” su 
programos dalyviais buvo kaž
kieno iniciatyva susimetę balko
ne užkąsti ir gurkšnoti.

Almus.

mą pamatyti daug greičiau negu 
teko šiojo laukti

Prof. Kostantinas Račkauskas, 
pokario metais dėstęs Paryžiaus, 
o dabar Fordhamo Universitete 
politinius mokslus, neseniai Uni
versiteto žurnale “THOUGHT” 
išspausdino savo studiją “The 
Jerusalem Problem, A Note on 
Legality”. Šiuo metu rašo didelį 
veikalą anglų kalboje apie So
vietų — Vokiečių santykius.

Aleksandra ir Vytautas Kašu- 
bos, neatsižvelgdami į taip sun
kias pabėgėlių gyvenimo sąlygas 
įtemptai dirba. Pirmoji, buv. Fle- 
džinskaitė, savo talentą puikiai 
pritaikė dekoratyviniam menui 
— keraminei tapybai. Jos kūri
niai jau išstatyti Amerikiečių 
Syracuse Keramikos parodoje. 
Vytautas, Kauno Meno Mokyk
los skulptūros katedros vedėjas, 
Paryžiaus ir Naųjorko parodų 
dalyvis, laimėjęs pirmąsias pre
mijas už savo kūrinius 1942—43 
metais, nors jėgos suėdamos per 
dieną baldų fabrike, rodo ypatin
gą, originalų kūrybingumą. Ska
tinami savo prietelių, Košubos 
dviejų mėnesių laikotarpyje ža
da suruošti savo paskutiniųjų 
darbų parodą. Menininkai augi
na du gražius vaikučius.

Genocido paroda atidaryta Wa
terbury, Conn. Ją suorganizavo 
J. Rimašauskas, talkininkauja
mas eilės padėjėjų. Išspausdin
tas ir katalogas 20 psl. Paroda 
vyksta miesto centrinėje biblio
tekoje.

Alg. Kačanauskas, nesenai at
vykęs iš Vokietijos, apsigyveno 
Naujorke.

Lietuvių Latvių Vienybės sky
rius sukurtas Bostone, Mass. Pir
mininkas Faustas Kirša, vicepir- 
minink. Olgerts Liepinis, sekret. 
J. Porietis ir J. Tricis, nariai St. 
Santvaras ir A. Augustanas.

Algis Jurgėla, LAIC direkto
riaus advokato Kosto J. sūnus, 
sausio 30 d. baigęs pirmuoju mo
kiniu Jamaica High School, ga
vo. net kelių universitetų stipen
dijos pasiūlymų ir pasirinko Uni
versity of Chicago.

Eikime Į Taboro kalną
Vasario 18-25 dd. Elizabeth, N. 

J., Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je turėjome.laimės išgirsti Tė
vo Tomo Žiūraičio, O. P., šioje 
parapijoje pravestas nepaprastai 
gražias ir turiningas misijas. Tė
vo Tomo pamękslai pasižymi ne 
tik minties gilumu, ne vien tik 
temų parinkimu, bet jo žodžiuo
se slypi ta galia, ta artimo mei
lė, tas nuoširdumas, kurį retai 
galime išgirsti net ir pas žymiau
sius žodžio meistrus. Klausyda
mas jo pamokslų, nepajunti kaip 
jis, atsirėmęs į maldos galią, ne
ša t avė į Taboro kalną, į atsimai- 
nyma — sielos ramybę.

V. Vytė.

JUOZAS KRALIK-AUSKAS

KRIOKLYS
i . ■ ’ . • / . ■ ■ J • •

(Tęsinys iš praeito nr.)

— Iš mano pusės viskas tvarkoj.
— Pirmąsyk tokiu metu.

—- Laukei?
— Žinoma.
— Aha... Esu laimingas.
— Tu kažkoks keistas, kitoks šiandie?
— Nuvargęs.
— Prauskis ir sėsk valgyti.
Nusiprausęs ir nusišluostęs, pasižiūrėjo į veidrodėlį. Ar tu čia, 

Pangoni? Sublogęs, sumenkęs pajacas tu! Šalia pasimatė Šalvėjaus 
snukis — buir.as, savim pasitikįs ir tos nuolatinės velnio šypsenos 
pilnas. Nugalėtojas prakeiktasis! Pajacas telžė į grindis veidrodėlį. 
’ _

— Netyčia. Nervingumas.
Atsisėdo valgyti. Jam atrodė, kad kambaryj kažkas laidotuviško.
Karolė rinko veidrodėlio šukeles.
— Tau gaila to veidrodėlio? f
— Kiekvienąsyk gaila, jei kas sudūžta.
— O ko tau labiau gaila: veidrodėlio ar šeimos?
— Šneki kažin ką.
— Stiklo gabalėlio ar trijų žmonių gyvenimo?
_  •>_  

•

— Cha cha... Žinoma, veidrodėlio, — jis matė, kad Karolė jau
tėsi nekaip. — Vienos šeimoj laimė jau kaip tas veidrodėlis. Tik 
skeveldrėlės beliko iš meilės ir ištikimybės.

Karolė kažkaip net pasigūžė. Jai buvo nejauku. Pasimetusi 
graibėsi tai šio, tai kito daikto, lyg neva tvarkydama kambarį.

9 4 *

Pangonis atsikėlė nuo stalo.

— Ačiū, Karolė! — bet šįkart jos jaū nepabučiavo.
Jis perėjo per kambarį ten ir atgal. Sustojo prię lango. Matė 

mišką anapus upės. Šiąnakt buvo ten kur nors po medžiu. Kai jis

požemyj su prakeiktais akmenim tąsėsi, ten šiąnakt kažkur miške 
atsitiko...

Jis atsisuko ir priėjo-Karolei iš prieš. Paėmė jos veidą kietai 
tarp savo delnų ir kilsterėjo aukštyn jos akis.

— Riešutauti buvai išėjus? ,
— ... — Kardės veidas išbalo.
— Su velniu riešutauti buvai išėjus? — papurtė jos galvą.
— Kur? Kada?
— Šiąnakt į mišką, kai pašvaistė...
Karolė net loštelėjo atgal, nustebdama ir išsiduodama.
— Ne, — tik suvepleno ji.
— Ne? — supurtė žmoną, jau vos besusivaldydamas.

— ... — Kardė įtemptai žiūrėjo į tokį dar niekad nematytą 
savo vyro veidą.

— Tai nebuvai, sakysi?
— ... — Karolė tylėjo, išplėtusi akis, bijodama ir prisipažinti 

ir užsiginti.
Jau nebesusivaldydamas kirto kumščiu jai į galvą.

— Jėzau!... — ji gailiai sudejavo, krūptelėjus ir susverdėdama. 
Užsidengė delnais akis, kad nematytų veido. Kažkaip baugščiai 
ir nuolankiai palinko, lyg pasiruošdama gauti daugiau smūgių.

— Ištvir—kė—le!... — iškošė skiemenimis, paniekos ir neapy
kantos balsu.

Karolė šiuosyk nuo žodžio krūptelėjo dar labiau negu pirma 
nuo jo rankos. Bet jau antrą sekundę ji atsitiesė.

— Ne, nepurvink manosi — pakėlė ji balsą pro ašaras. — Mušk
mane daugiau, jei kitaip negali, jeigu jau negaila tau savo Karolės. 
Bet nepurvink! Nebuvo taip, kaip tu manai. ' '

— Sakė, kas matė, kad Šiąnakt buvai miške.

— Tai buvai' Tu visdėlto buvai! Tai ką, ten maldas susitikę 
kalbėjote? Poterius?

Staiga — jam pasirodė, kad jis pamatė ant jos kaklo dėmę... 
Anas bučiuodamas paliko iščiulptą žymę? Tas velnias toj vietoj 
siurbė jos kaklą?

— 0 iš kur ta dėmė ant kaklo, jei tave purvinu, a?
— Kokią dėmė? — vėl tik suvepleno, jau be tvirtumo balse.

Prisidengė kaklą delnais, lyg slėpdamosi. Jos veide-išsidavė suabe
jojimas, kad gal iš tikrųjų ant kaklo yra likusi dėmė.

— Parodyk! — norėjo nuspausti žemyn jos rankas.
Bet ji pasipriešino ir gynėsi. Kaip moteris, ji gana stipri. Jie

dviem susispyriavus, Pangonis nė pats nepajuto, kap parsirito ją 
aukštieninką ant grindų.

— Ar jau proto netekai? — sušuko panikos pagauta ir netek
dama jėgos priešintis.

— Parodyk dėmę, sakau... — išbalęs reikalavo kimiu ir sausu 
balsu. Kairiąja laikė suėmęs jos rankas, o dešiniąja atsegė sagutę, 
kad geriau galėtų apžiūrėti jos kaklą... — Aha!...

Ant kaklo dėmė tikrai buvo. Bet ta dėmė ne iš tų. Tai likus 
suodino piršto nuospauda. Gal kai jam pusryčius ruošė. Patrynė 
dėmę — dėmė pranyko. Buvo tikrai ne nuo bučiavimo. Vyro įsiu
timas iškart slūgterėjo: dėl dėmės tai jau nekaltai prikibo. Daugiau 
nieko: kaklas lygus ir gražus. Ag, šis kryželis pakaklėj! Auksinis 
kryželis, kurį tada jai dovanojo... Kūčios..’. Sniegas tyliai krito 
dideliais kąsniais... Ramybė geros valios žmonėms... Stovėjo 
abu prieš altorių, prieš degančias žvakes... Blizgėjo ta pat .spalva, 
kaip ir šis kryželis. Ag, toli toli...

Kai jis atsitokėjęs ir suglumęs kėlės, o ji paleista sėdos, — abu 
pamatė tarpdury Algutį. Jų abiejų vaikas į juodu žiūrėjo. Tėvų 
triukšmas jį pažadino. Miegamajame išsirepečkino iš lovytės ant 
grindų. Buvo atėjęs tik su marškinėliais ir basom, ružavom kojy
tėm. Stovėjo su labai keista veidely išraiška. Atrodė ir nusigandęs 
ir nustebęs, nesuprantąs, kas čia daros.

Tėvams pasidarė gėda. Visi trys Pangoniai buvo apstulbę. Ketu
rios tėvų akys žiūrėjo į šventai tyras savo vaiko akis, lyg į kokias 
drėgnas teisėjo akis. Algio veiduko išraiška pakito: pranyko nuo
gąstis ir nustebimas, liko tik kažkoks liūdnumas. O jo marškinėlių 
dešinė pusė buvo šlapia beveik iki pažastėlės — žuvytes jis, mažu
lis, gaudė. Tėvui ūmai pasidarė graudu iki širdies gelmių. Tokie 
yra žmonės! Maži, štai gaudo žuveles, o užaugę gyvena vis ne 
taip, kaip reikia. Pasijautė prislėgtas. Atsiminė, kad jis visą naktį 
dirbęs ir nemigęs. Bus ir tai žymia dalimi prisidėję, kad jis taip 
išėjo iš pusiausvyros. Toks jis nusivaręs ir sugniužęs. Gulti! Gulti 
ir vėl keltis, gulti ir vėl keltis, kol kartą atsigulsi ir jau niekad 
neatsikelsi. Taip ligi senatvės žmogus palieka nė kiek neprotinges- 
nis už žuvelių gaudytojus...

Jau miegamajame jis girdėjo, kaip Karolė Algiui sakė:
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KAD Būry DAUGIAU TOKIŲ
SVEIKINTINĄ^ ŲN F- M- JURO UŽSIMOJIMAS GARSAI IS LIETUVOS

Pas mus menininkai negali pa
sidžiaugti jiems rodomu palan
kumu. Taip, sako, bųyę ir jauno
je Lietuvos valstybėje, o ko be
norėti iš atskilusios tautos dalies! 
LTSR, kaip matome iš paskuti
nių žinių, n^nininkai užima 
svarbią vietą — kad į aukštybes 
keltų naujojo dievo vardą — Sta-

. linas, Staline, Stalinui... Jau se
niai kalbama apie Kultūros Fon
dą, Australijoje jie kažką pana
šaus jau ir turį. Kitur nieko — 
gabūs, į pasaulį prasimušę kom
pozitoriai, vargsta šaltuose ne
kūrentuose butuose, kad tik ga- tai yra riboti vienu koncertu. Čia 
lėtų pianiną turėti, prakaituoja negalima kaltinti vien vargoni- 
su nedrausmingais choristais — 
jų tiesioginis darbas užmestas. O 
solistai ir chorai skundžias? ne
beturį naujo repertuaro.

Ir čia, kaip pragiedrulį iš dan
gaus pamatom žinias spaudoje. 
Išleidžiamas antrasis “Lietuvių 
Liaudies Dainų” sąsiuvinys...”, 
“Kuriamos mišios, kurias pasiža
dėjo išleisti”... kun. P. M. Jū
ras. Dvidešimtam amžiuj, kažkas 
šoko praeitin—į laikus, kai aris
tokratai remdavo didžiuosius.Ąi- 
vo tautos, kompozitorius. Koks 
lobynas dėlto pasiliko!

Kun. P. M. Juras, Lawrence, 
Mass, klebonas, lygiai kaip adv. 
Biežis iš Čikagos, parodė nepap
rastą savo tautos reikalų suprati
mą, tuomi ir savo “dvasinį aris
tokratiškumą”, pasiryždami pa
laikyti mūsų didžiuosius meni
ninkus. Kad būt daugiau tokių— 
gal 1940-1955 m. laikotarpis ne
liktų tuščias mūsų kultūros isto
rijoje...

Kun. Juras yra užsibrėžęs tik
rai daug: išleisti visą eilę K. V.- 
Banaičio harmonizuotų “Liau
dies Dainų” sąsiuvinių. Berods 
neapsieis be kun. Juro kilnios pa
ramos ir kitas stambus V. K. Ba-
naičio didžiosios muzikos veika- Į vyriausybės politika.

J__ ______ _________________ _ j____ j.- mnlrxrfMirkC ilri cinlioi t'las, žadąs netrukus pasirodyti 
pasaulyje. Bet Banaitis nėra vie
nintelis kun. Juro globotinis. 
Gerbiamas klebonas, kuris kar
tu yra Lietuvių Kultūros Insti
tuto ir Lietuviu Darbininku Są
jungos pirmininkas, yra susido
mėjęs taipgi Jeronimo Kačinsko, 
šiuo metu gyv. Bostone, dabarti
niu darbu: “Iškilmingomis Mi- 
šiomis karaliaus Mindaugo 700 
metų krikštui paminėti”. Kun. 
Juras šalia šio Kačinsko kūrinio 
esąs užprašęs poetą B. Brazdžip- 
nį parašyti žodžius kitam Jero
nimo Kačinsko kūriniui — kan
tatai, taip gi šito svarbaus lietu
vių tautos Įvykio garbei. Kun. 
Juras sielojasi: “Norėčiau kuo 
greičiausiai išleisti, kad minint 
700 metų Mindaugo krikšto su
kaktį, lietuviškosios kolonijos 
turėtų parodvti ka nors išdi
daus”.

Lietuviškai choro dainai kun. 
Juras skiria ypatingą dėmesį... 
“JAV lietuvių tarp® daina neuž
ima žymios vietos. O turėtų, nes 
c^aina yra viena galingiausių 

^priemonių išlaikyti lietuvybei.

— Tėčiukas tik taip žaidė su mamyte. Jis mamytės nemušė. 
Mūsų tėčiukas labai geras. Jis 4ik taip žaidė.

Pangonis, nors'ir nematydamas šeimos, reagavo patraukdamas 
pečiais: “Tokia visur jos tiesa”, pagalvojo. Tokia čia jos tiesa, sū
neli, kaip ta, kld moskitas čiaudo. Nusirengė ir atsigulė. Burnoje 
juto kažkokį lyg sūrų, lyg karstelėjusį skonį. Skaudėjo galva — 
tai nuo pervargimo ir susinervinimo, pagalvojo. Gerklėj kėlėsi 
šleikštus jusmas, kad tuoj reikės vemti. Nuo tų požemyj sprog
dinimo dūmų ir dulkių kasdien grįžtant ėda rėmuo, o šiandie, štai, 
viskas susidėjo. Šiek tiek numigus bus gal geriau ir aiškiau.

Į vidų pro langą sruvo balkšva diena, blyškus dangus. Kambaryj 
buvo keista nuotaika: prislėgta, laidotuviška. Meilė jau numirusi 
jo šeimoje. Numirė atsivežta į moskitų ir indėnų žemę. Karolė tiek 
tepripažįsta ir supranta meilę, kiek yra bučiavimosi ir glaudimosi, 
galvojo išsitiesęs ir žiūrėdamas į lubas. Pilnas kambarėlis jau ne
gyvos meilės. Pangonis užsimerkė. Girdėjo, kaip atslūgsta galvos 
skaudėjimas. Juto, kaip gerklėj iš lėto atsileisdinėjo šleikštumas. 
Neatsimerkti iki išnyksi miege.

Neatsimerkdamas girdėjo, kaip į miegamąjį įšlapseno žmona su 
vaiku. Čia susirankalios jo drabužėlius ir išeis. Ar jis dar vis su 
žuvelėm iki pažastėlės? Peršals, bet jis nenorėjo atsimerkti. Jautė, 
kad ji, šlamėdama kambaryj, vistiek stebi jo aukštieninką ir už
merktą veidą. Geriau būtų iš karto atsigulęs veidu į sieną.

— Dėl vaiko aš tikrai kalta, kad palikau. Bet nebuvo* to, ką 
tu išsigalvoji.

— ... — Pangonis nusprendė neatsakyti jai nė vieno žodžio. 
Stengiasi, matai, įžiebti kambary vėl šilumos. Lavoną mėgina iš 
numirusių prikelti.

— Dieną prie krioklių maudžiaus. Geriau sakyt, tik nusiprau
siau, koks ten mano maudymasis. Žiedą buvau nusiėmus ir pasi
dėjus. Perlaisvai ant piršto laikos. Bijojau, kad neišslystų į van
denį. Paskui pamiršau, tai jau sutemus atsiminiau 4r nuėjau par
sinešti.

— ... — “Tokia čia tavo tiesa. Irgi tokia, kaip ta, kad moskitas 
čiaudo. Vis taip, pirmiau, padarys, o jau tik tada įvertindama per
galvos. Susipratus reikia kaip nors teisintis. Kas iš to dangstymosi.

— Man nereikia jo. Galiu daugiau aš jo nei matyti, nei gir
dėti. Aš turiu tave, turiu vaiką. Ar tu manai, kad aš sukvailėjus 
kokia?

— ... — “Šnekėk sau, pliaušk. Neišpląusi iki buvusio bal
tumo. Jau nebus tavim pasitikėjimo, o be pasitikėjimo negali būti 
šeimoj nei laimės, nei ramybės. Nupūsta jau. Be pasitikėjimo gali 
dar būti pavydo ar neapykantos, keršto ar nusivylimo, bet jau ne...

— Keistas dalykas! Papliauškės kas, tai jis jau ir tiki. Svetimam 
tu labiau tiki negu man.

— ... — šie žodžiai jį jau erzino. Nieko iš esmės, p tik nevy
kusiai teisindamosi vis aplinkui.

— Kas papliaukšt galėjo? Tik Pasiutus Tigrė, niekas daugiau. 
Tik ji tegalėjo matyti, kaip aš žiedo išėjau. Bet pats žinai apie 
jos draugystę su Šalvėjum. Be abejo, mane įtaria ji dar labiau negu 
tu. Tokia iš pavydo galėjo tau visko primeluoti.

— ... — Pangonis momentą beveik patikėjo. Ve, gal? Jei jau 
būtų ten visai atsitikę, tylėtų: toks jos būdas. Kai ji dėl ko būdavo 
kalta, visada nutylėdavo: nė žodžio neatmes. Gal pavydas ir galė
jo anai padidinti akis. Hm... Sekantį momentą jį apėmė troškulys 
žinoti, kokia yra iš tikrųjų tiesa. Kas yra tikrai Buvę tarp jo žmo
nos ir ano gyvulio? Kaip tas neraliuotasis jai atrodo jos vaizduo
tėj ir mintyse’ Pangonis susierzino nuo minties, kad niekad jis to 
nesužinos. Jo žmonoje slypi visa paslaptis. Šios paslapties įsiveisi- 
inas pakirto šeimą mirtinai. Negali būti nei atleidimo, nei ramybės, 
nei nieko gero, kol nepagijęs iš tos paslapties. O šiurpiausia, kad net 
neįmanoma pagyti: žmona visko nepasakys, o be jos kas kitas pasa
kys. Turėjai, pajace, žmoną, o vieną štai rytą paaiškėjo, kad turi 
tik žiauriausią kankintoją, pik.čiąųsią priešą.

Karolė tylėjo. Nieko nesakė nei jam, nei vaikui. Bet Pangonį jau 
ir tyla erzino. Nervino jos čiuoženimas šliurėmis į grindis. Nega
lėdamas pakęsti jau pačio jos kambaryj buvimo ir pasigesdamas 
vienumos, jis nusigręžė į sieną...

Maži naktim žuvytes gaudo, o ką suaugę... Menkas yra žmo
gus, menki mes... Tai jau buvo snūdimo momentas. Viskas ne
tikrą ... Praeina ir palieka... Pastovus išlieka tik gyvenimo skaus
mas ... Paskui dar buvo kažkas chąotiško, kažkokia surizgus min
čių narpliava... Keletą sekundžių, o gal minučių, dar keitėsi ne
tvarkingi pavidalai... Paskui viskas greit niro kažkur į pelenų 
spalvą... Akimirksnį dar blastelėjo atgal į pusiąusąmonį... pet ir 
vėl į kažkokias astronomines spirales, į vis tirštėjančias miglas

Gal dėl to čia nedainuojame, kad 
negirdime nei lakštingalėlės, nei 
vyturiuko čiulbėjimų, nei ūžian
čio šilelio, nei kriokiančio upelio; 
neturime nė darželio rūtų, nei 
prisėtų žalių žolynų; nematome 
šimtmečių linguojančių girių, 
nei pievų žaliųjų... Tenkina-, 
mės bažnytiniais chorais, kurie 
retkarčiais besuruošia koncer
tus ir šiaip paminėjimus daino
mis paįvairina. Ir vis dažniausiai 
tomis pačiomis, visiems atminti
nai žinomomis. Net išrodo, kad 
mūsų dainų kiekis ir jų varian-

ninku... jie skundžiasi negalį 
gauti naujųjų dainų. Tas mane 
jau seniai paskatino išleisti “Vai 
lėkite dainos” ir Stasio Šimkaus 
“Liaudies dainų” rinkinį”.

Kun. P. M. Juras, žinomas lie
tuviškos spaudos rėmėjas. K. V. 
Banaitį priskiria prie stipriausių 
lietuvių liaudies dainų harmoni- 
zatorių. “Todėl — sako — ir pa
siryžau, kiek mano jėgos leis, iš
leisti jo veikalus atskirais sąsiu
viniais”.

Juras žino, jog. čia investuotas 
jo pinigas negrįš, bet jis perdaug 
brangina meną, kad dėl jo gai
lėtųs savo ištekliaus. Tai teisin
ga nuomonė! Ne tik ateities kar
tos priaugančios mūsų tėvynėje, 
bet jau ir dabartinės — pasauly
je išsklaidyti pabėgėliai, sąmo
ningieji patriotai, už šias pastan
gas reiškia tiek autoriui, tiek lei
dėjui gilią pagarbą.

Gerbiamas Mecenatas dėl esa
mos mūsų chorų padėties tvirtai 
užvožia buvusiai DULR (Draugi- 

, ja Užsienio Lietuviams Remti) 
organizacijai. Jo nuomone, kad 
lietuviška gražioji daina neprasi- 
mušė į pasaulio ir Amerikos vie
šumą, kalta buvusioji Lietuvos 

“Seselės 
mokytojos iki šioliai turi sunke
nybių gauti tinkančių lietuvių 
dainų gaidas. O ar daug iš Ne
priklausomos Lietuvos buvo 
siunčiama mūsų menininku kū
rinių į pasaulio ir Amerikos gar
siuosius knygynus? Kiek buvo 
atkreipta dėmesio į tuometinę 
milžinišką parapijinių draugijų 
ir chorų darbuotę?’ Tada lietu
vių parapijose, kur nebuvo sa
vų mokyklų, beveik visur vasa
ros metu būdavo suorganizuoja
mos vasarinės mokyklos. Šimtai 
jaunuolių jas lankė. Gali paliu
dyti prel. Urbonavičius, kun. 
Petraitis, Virmauskas, Jakaitis, 
Juškaitis, Strakauskas, Karužiš- 
kis, Čėsna, Praspalius ir kiti., ly
giai kaip ir muzikai — Aleksis, 
Juška, Pocius. Vasarines mokyk
las baigdavome vaidinimais ir 
koncertais. Skaudu klausytis, jog 
tie, kurie tais laikais mums ne
padėjo, dar meta dabar mums ai
bes kaltinimų”...

Iš vietinių lietuvių kompozito
rių kun. Pranas M. Juras daug 
laukia iš L. Šimučio, j r., neseniai 
baigusio muzikos mokslus ir jau

spėjusio pasižymėti savo kūryba.
Kad būtų daugiau tokių, kaip 

kun. P. M. Juras, X. Strųmskis, 
adv. Biežis, mes turėtume mūsų 
svarbiausią tautos ginklą — kul
tūrą stiprią. Ji mums dar pla
čiau iškovotų kelią į 20 amžiau? 
laisvųjų tautų tarpą. Ar atsime
nate ką reiškė Chopęn’ąs ir Pa
derewskis 1920 metais lenkų tau
tai? Almus.

Toks melsvą? vakaras, pasįęąįųlęs pusnyse
Ir ^ręnta sniegas — o toks lengvas, toks purps.
Kur eisime šį vakarą, jaunyste mano, 

pusašy ayfireo jau nįękp peįųnji.

Jei nėra niekų, kas šį vakarą priglaustų, 
Ar bent paguost? vienu nuoširdžiu žodžiu. 
O verkia' vėjas, kąip kapuos vė|ė klajūnė 
Ir prakeikiipo liūdną damą šakosę girdžiu...

Taip vienas be namų, be tėviškės, be meilės 
Ir taip be nieko — vienas darganų naktim 
Su skaudančia šircįim, su vystančia jaunyste, 
Su meilę tėviškės, gurios jau niekas neišpįė^ ir neatims.

Gąl niekados neprįsimįns įr nepasiilgs mergaitė 
Ir šapkiančips širdies iš šips vienatvės negirdės, 
Gal kažin kam šį vakarą aidės jos juokas 
Ir kažin kam plauks žodžiai iš jos lūpų ir širdies.

' ' ' “ * •

Kur eisime šį vakarą, jaunystę mąpp, 
Jei šiam pasauly artimo mums nieko nebėra. 
Tik juodos naktys — seserys klajūnę partizano, 
Tilt automatas prie širdies ir ošiantį giria.

Žiūrėk, pavasaris atbunda, saulę juokias
Ir upėse tuoj ižas pajudės.
Pakilk įr tųjęn, mano tėviškę,
Pakilk iš naujo (Įžiąugtis ir žydėt.

Tave sukaustė ilgos, sunkios žiemų?.
Tų kaip gražuolė mieganti buvai.
Žiūrėk, per dangų paukščiai mėlyni sugrįžta 
Ir tų laisva išeisi džiūgauti su jais.

Žydės purienos gelsvus pakelėse,
Žydė? žibutės mėlynam šile
Ir tu pajusi tave šaukiant,
Gyvent jaunystės ir pavasario galią...

Ir mes žydėsim čia, pavasariai? žydėsim, 
Žydėsim yąsąrom ir niekad nęątęį? ruduo. 
Tu mūsų širdyse šakelėm rūtų sužaliuosi, 
O soduos vyšnios žydinčios baltuos.

Į visus lietųviškųių knygų aųtprius, 
leidėjus, laikraščių ir pįulateųių redaktorius

Po šio Karo Romoje įsteigtą 
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegiją 
gražiai tarpsta. Tuo galėjo įsiti
kinti visi, kurie Šventaisiais MeT, 
tais ar kita proga lankėsi Kolegi
joje. Šiuo metu ji yra vienintelė 
Europoje, o gal ir visame pasau
lyje, grynai lietuvių kultūrinė, 
dvasinė ir tautinė įstaiga.

Tačiau daugelis joje apsilan
kiusiųjų pasigesdavo gausesnių 
lietuviškų leidinių. Jų manymų, 
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegi
joje, kaip centre, turėtų būti visi

lietųviški leidiniai: knygos, laik
raščiai etc., po šių karo išleisti 
Europoje, Amerikoje ir kitose 
pasaulio dalyse. Kolegijos 'Vagp? 
vybė tam širdingai pritardama, 
deja, neturi lėšų visiems lietu
viškiems leidiniams, knygoms, 
laikraščiams etc. užsakyti. Todėl 
yrą priversta kreiptis į Jus, lie
tuviškos spaudos Mylėtojus: ra
šytojus, leidėjus, redaktorius, 
prašydama Kolegijai siuntinėti 
savo turimų ar leisimų leidinių 
po vieną egzempliorių. Prašoma 
Siųsti šiuo adresu: Collegio Li- 
tuano a San Casimiro, Via Casal- 
monferrato 20, Roma — Italių.

Šia proga širdingai dėkojame 
iki šiol siuntusiems savo leidi
nius.

Visi lietuviški laikraščiai pra- 
šomi ši atsišaukimą persispaus-

Lietųvių Šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoje Vadovybė

RHakcMai pridurta
Lietuvos Ūkio atstatymų studi

jų komisijos darbai, sąsiuvinys 
I, Vasaris 1951,48 psl., rotatorinis 
leid. rankraščio teisėmis.

Šiame sąs. išspausdinta plati 
inž. Pr. Drąsučio studija “Lietu
vos elektros ūkis”, prof. J. Ka
minsko “ištversim — laimėsim”, 
inž. j. Dačinsko “LŪĄ studijų 
komisija ir jos uždaviniai” ir ke
letas informacijų.

Kazys Banaitis, Liaudies Dai
nos mišriam chorui — Lithua
nian Folk Songs, III išleido Dr.
S. Biežis.

III d. telpa: Vai močiut, O kad 
aš sėdau, Nęnustiko mūs broliu
kui; Ir atlėkė Paukščiukė; Ne
sėk per tankiai; Uliųok, merge
le; Augin tėvas du sūneliu; Tė
vo dvarely; Nei vėjas pučia; Vai, 
ant kalnelio; Rugiapjūtės dainą; 
Oi močiut, močiute.

Laiškai lietuviams 1951 m. va
sario mėn. Turiny: Mindaugas ir 
Lietuvos krikštas; J. Bružikas, S. 
J., Kųnigas-Žmogus; Prie šeimos 
židinio; Modernaus kataliko var
das; Jaunimo paslaptys; Mark
sizmo filosofijba; Rūpimieji klaų 
simai.

Father Dooley, Ar tu klausai 
Marijos?, N. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserų Kongr. leid., Putnam, 
Conn.. 1950, 72 psi.

Karys, 1951 m. sausio mėn., Nr. 
3 (1262), 24 psl.

ŠKA Aidai, 1951 m. Vasaris. 
XIII m. Nr. 3, 24 psl.

Vytis, sausis, 1951, Vol. 37, Nr.
l, 24 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1951
m. Nr. 2. Tai mėnesinis religinio 
—patriotinio pobūdžio laikraštis, 
leidžiamas Tėvų Pranciškonų 
Kennebunk Port, Me. Ir šiame 
Nr. išspausdinta eilė įdomių 
straipsnių; aktuali apžvalga. 
Amerikoje leidžiamas “Šv. P. V.” 
toli pralenkė Lietuvoje leistąjį.

Liet. Bibliografinė Tarnybą
A. Ružancovas (602 Harvey St. 

Danville, Ill. USA), sulaukęs iš 
VLIKo, ALT bei kt. paramos, 
vėl atgaivino Liet. Bibliografijos 
Tarnybos biuletenių leidimą. 
Spausdina 165 egz., kuriuos siun
čia centriniams organams, dipl- 
atstovybėms, laikraščiams, taip 
pat bibliotekoms tų šalių, kur 
daugiau gyvena lietuvių. Vienas 
egz/eina į Helsinkio un-to biblio
teką, kuri biuleteniu parodė gy
vą susidomėjimą. Autorius mano 
kreiptis į atskirų šalių lietuvių 
bendruomenių komitetus, kad 
kiekviena bendruomenė išleistų 
patvarkymą privalomų egzemp
liorių reikalu. Po' 1 egz. turėtų 
siųsti: 1. savo šalies patikimiau
sios liet, or-jos bibliotekai, 2. sa
vo šalies centrinei valst. biblio
tekai, 3. VLIKųi, 4. Liet. Biblio
grafinei Tarnybai, 5. Liet. Biblio
grafiniam Archyvui Šveicarijoje,
6. Lietuvos Gen. Konsulatui Nau 
jorke.

*■

XI.
Po tos nakties Karolė kelias dienas nebuvo nuėjusi prie kriok

lio. Jai atrodė, kad ji jau iš viso tenai niekad nenueis. Pirmąsyk po 
to Šalvėjų susitiko grįždama iš krautuvės. Iš pradžios jautėsi nei 
šiaip, nei taip, tik stengėsi to neparodyti. Bet greit ją nuramino ir 
padrąsino tai, kad Šąlvėjus buvo vis toks pat, lyg niekur nieko. 
Atrodė nudžiugęs, kad ją sutiko. Juokės ir kalbėjo, kaip pirmiau. 
Apie atsitikimą miške nė žodžio neužsiminė. Tik jis pasisakė ma
nęs, ka<Į jį serga, jei prie krioklio neateina.

Karolė atsiskyrė patenkinta. Ji buvo bijojusi šito pirmo susiti
kimo: ką reikė? kalbėti, kaip dienos šviesoj į akis pažiūrėti. Paskui 
Įr vėl ji su Guga nueidavo prie krioklio. Jai net pačiai buvo keista, 
kad tas atsitikimas jos ne tik nuo jo neatšaldė, bet dar net kaž
kaip labiau suartino. Protas jai sakė, kad pasipriešinti ir nesiduoti 
tada reikėjo. Bet argi negalima buvo apsieiti be daužymosi į jo 
veidą, priekaištavo jai vidaus balsas. Jis gi išgelbėjo Gugos gyvy
bę, o ji kaip negražiai atsimokėjo. Joks kitas žmogus nėra jai tiek 
gero padargs. Tąi gal nebūtų jos tiek lenke, jeigu jis po to būtų 
parodęs piktumo, ironizavimo ar pasakęs bent kokį priekaišto žode
lį. Dargi abi jos rankąs tada išbučiavo. Kiek nedaug tada betrūko, 
kad ji būtų visai netekusi galvos, nukaisdavo atsimindama. “Ir vis 
dėlto...” “Bet kas čia tokio ypatingo, kad Šalvėjus pamėgino?” — 
jau nusileisdavo ir jos protas. Tam jis ir vyras, kad pamėgintų, 
Karolė pradėjor Šalvėjų net visai pateisinti.

Lyg norėdama išpirkti anuos kirčius į veidą, Karolė pradėjo 
dar atviriau savo nuoširdumą šalvėjųi rodyti. Tačiau vidaus balsas 
jai vis dažniau primindavo, kad kuo toliau, tuo vis pavojingiau 
pasilikti Mėlynajame Kėkšte. Kažkoks Vidinis nujautimas ją vis 
aiškiau įspėdinėjo, kad ji jau einą keliu, kurs veda vistiek į kokią 
nqrs didelę nelaimę. Anksčiau, būdavo, jai nė į galvą kada bijoti 
savo vyro. Dabar jau ji buvo pradėjus jo bijoti: po anos nakties tą 
rytą ji pamatė, kad užsiutęs jis gali nežinia ką padaryti...

Taip slinko Mėlynajame Kėkšte vėl diena po dienos. Slinko pa
žiūrėti tyliai ir ramiai. Bet įtampa ąugo, kaip votis, tvinko kasdien 
ir kasnakt. Visi šeši buvo susirišę kaip i kokį mazgą. Tačiau nei 
Pangonis, Karolė ar Guga, nei Rita ar Maikas, nei šalvėjus neži
nojo, kaip ir kada tas viskas pasibaigs. Iš šešių ramus buvo tik vie? 
nąs Guga. Sau žaidė, valgė ir miegojo, net nė trupučio nenujaus
damas, kas jo aplinkoj tyliai vyksta.

(Bus daugiau)

. 5 PUSL.

LIETUMOS MOKSLU AKADEMIJA
Su pavergta Tėvyne ir Mokslų 

Akademija savo pirmojo dešimt
mečio sulaukė pavergta ir išnie
kinta. Dabartinis josios “vado
vas” J. Matulis šitaip sukaktį ap
rašė sausio 18-ją, Vilniaus oficia
liojoje spaudoje... “1941.1.15 d. 
Vyriausybės nutarimu ši institu
cija įsteigta. Trumpu laiku buvo 
nuorganizuoti ir pradėjo tiriamą
jį mokslo darbą Lietuvių kalbos, 
literatūros, istorijos ir Etnologi
jos Institutai su keturiais muzie
jais. Vėliau buvo įsteigti ekono
mijos, ūkio istorijos ir Lietuvos 
teisės institutąiį... Okupacijos 
metais hitleriniai barbarai, ak
tyviai talkininkaujant lietuviš
kiems buržuaziniams nacionalis
tams, 1943 kovo mėnesį visiškai 
baigė sulikviduoti aukštąsias 
mokyklas ir Akademiją... vien 
jai buvo padaryta 110 milijonų 
rublių nuostolių...

Mokslų akademijos atkūrimas 
buvo iš esmės tolygus jos naujam 
suorganizavimui... Šiuo metu 
LTSR Mokslų Akademijos veikia 
du. skyriai — Matematikos Gam
tos ir Taikomųjų Mokslų su Vi
suomeniniais. Pirmasis skyrius 
vienija 8 tiriamuosius institutus. 
Visuomeninių mokslų skyrius su
sideda iš 5: Lietuvių kalbos, lite
ratūros, istorijos, ekonomikos ir 
teisės. Be to Akademijos sistemo
je veikia Centrinė Biblioteka su 
turtingais knygų, žurnalų ir 
rankraščių fondais, Botanikos ir 
Pomologuos sodai, Gamtos re
zervatas, keletas tiriamųjų 
mokslo stočių, bandymų farmų, 
eilė fnuziejų ir kitų įstaigų... 
buvo vykdomas sistematingas 
senesniųjų, mokslo darbuotojų 
kvalifikacijų kėlimo, jų .perauk
lėjimo darbas... Mokslų Aka
demija vykdė plačius Lietuvos 
ežerų, upių baseinų, pelkių ir 
durpynų tyrimo darbus, kurio 
pasėkoje išleistas durpynų ka
dastras, kuris apima visus di-

Iš kultūros ir knygų pasaulio
< . '' » W-

Britai spausdina objektyvius 
žemėlapius

Britų spauda yra daug santū
resnė Pabaįtija-.krą^ų, taigi ir 
Lietuvos atžvilgiu kaip, saky
sim, amerikiečių spauda, nes ir 
britų politika TSRS ir jos pri
klausomų kraštų atžvilgiu turi 
kiek kitokį pobūdį. Apie Pabal
tijo kraštų okupaciją britų spau
da ilgokai tylėjo, tačiau šiuo me
tu pradeda dažniau užsiminti, 
kad ir tik iliustracijos, kuria pa
rodoma sovietų agresija, dėlei. 
Viena kas tenka pastebėti, tai 
kad šiuo metu laikraščiuose tal
pinami orientaciniai Pabaltijo 
žemėlapiai yra visiškai objekty
vūs: Lietuva, Latvija ir Estija 
ryškiomis linijomis išskiriama iš 
Sovietų teritorijos, visada pažy
mint, kad Pabaltijo valstybės yra 
sovietų okupuotos. Ir Vilniaus 
kraštas pažymimas kaip Lietuvos 
teritorijos dalis.

džiuosius ir vidutinius , iki 20 ha 
ploto, durpynus ir duoda jų cha
rakteristiką. Technikos Institu
tui vadovaujant neseniai baigtas 
stambus Lietuvos žemės ūkio 
elektrifikacijos plano sudarymas. 
Lietuvių kalbos Institutas baigia 
paruošti Didžiojo Lietuvių Kal
bos Žodyno III tomą ir stambų 
literatūrinės lietuvių kalbos žo
dyną. Literatūros Institutas bai
gė konspekto parengimą viduri
nėms mokykloms, kuris rengia
mas spaudai. Taip pat ruošia 
stambesnį lietuvių literatūros 
vadovėlį aukštosioms mokyk
loms ir mokytojams. Instituto 
moksliniai bendradarbiai akty
viai dalyvauja kovoje prieš bur
žuazinės ir klerikalinės ideologi
jos liekanas ir paruošė aktualų 
veikalą “Lietuvių literatūra ko
voje prieš klerikalizmą”, kuris 
jau spausdinamas. .Literatūros 
Institutas atliko nemažą darbą 
studijuodamas pažangiosios rusų 
literatūros įtaką lietuvių litera
tūrai ir tirdamas atskirų lietuvių 
rašytojų literatūrinį palikimą. 
TSRS Mokslų Akademijas dak
taro laipsniui įgyti šiais metais 
bus pasiųsta 8 kanditatai. LTSR 
daktaro laipsniui — 65. 10 LTSR 
Akademijos narių gilina savo. 
studijas Maskvoje, ir Leningra
de”, J. Matulis 75% savo straips
nio skiria partijos liaupsini
mams, o baigdamas pažymėjo, 
kad svarbiausias “mūsų uždavi
nys giliai išstudijuoti draugo 
Stalino genialius darbus, platų ir 
principinį konkrečių mokslo 
klausimų sprendimą ir išsamiau 
taikyti lenininį?stalininį metodą 
kūrybiniame mokslo darbe.” 
Šimtą kartų J. Matulis, LTSR 
Mokslo Akademijos prezidentas, 
kartojo: “Neįkainojamą pagalbą 
akademijos darbui ’ suteikė isto
riniai VKPK (B) CK nutarimai 
ideologiniais klausimais ir Lie
tuvos Komunistų partjos (b) CK

V plenumo nutarimai” (A).

Baigiama išparduoti 1946 m.
parašyta knyga

Nor? skundžiamasi, kad lietu?

riko? kontinente, betgi esama iš
imčių ir čia. Dr. K. Gečio didžiu
lis veikalas “Katalikiškoji Lietų- _ 
va”, 1946 metais išleista Jungti
nėse Amerikos Valstybėse jau 
baigiama išparduoti. Yra belikę 
bene 30 egzempliorių — uoliau
siems lietuviškos knygos mėgė
jams, kurie negalėjo dėl kokių 
nors priežasčių jos įsigyti anks
čiau. Susiinteresavę gali kreiptis 
į šio laikraščio bendradarbį New- 
Yorke Almu, 151-14, 85 Drive, Ja
maica 2, N.Y.

KNYGOS MŪSŲ ATŽALYNUI
Mūsų jaunimas yra nutautimo 

pavojuje, ir* visų mūsų pareiga 
išsaugoti jį Lietuvai. Saugokime 
jį per lietuviškąją kalbą, per lie- , 
tuviškąjį meną, dainą, per lie
tuviškąją knygą.

Sunkus lietuviškosios knygos 
kelias ne savoje tėvynėje. Lietu
vių Spaudos Centras Amerikoje 
“Gabija” eina liętųyių jaunimui 
talkon: šiais metais “Gabija” iš
leidžia mūsų klasikų raštus. Pir
maisiais leidiniais eina Vinco 
Pietario “Lapės pasaka”, Lazdy
nų Pelėdos “Motulė paviliojo”, 
Motiejaus Valančiaus “Vaikų 
knygelė”, Vinco Krėvės “Milžin
kapis”. Toliau bus leidžiama Že
maitės, Šatrijos Raganos, Vaiž
ganto ir kitų rašytojų raštai jau
nimui. Visos knygos bus Ilius
truotos mūsų dailininkų pieši? 
niais. Šiais metais išleidžiamos 
knygos atskirai perkant kainuos 
nemažiau $3.00. Prenumeruojant 
jas iš anksto, kainuoja tik $2.00.

“Gabija” tikisi tėvų, mokytojų 
ir jaunimo organizacijų paramos 
ir talkos šiame darbe. Užsakę 
šias knygas jaunimui, jūs tikrai 
suteiksite jiems daug džiaugsmo, 
o leidyklai padėsite atlikti.svar
bų kultūrinį žygį.

Prenumeratą siųsti šiuo adre
su: Gabija, 340 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. y.

Leidykla “Rūta” pradeda 
knygų leidimą

P.O. Box 78, Rodney, 
Ont. — užsimojus išleisti seriją 
dailiosios literatūros knygučių 
bendru “Prošvaisčių” vardu. Pla
nuojamą kas mėnuo Išleisti po 
vieną mūsų geriausiųjų rašytojų 
kūrinį. Knygutės kaina nustatę? 
ma 25 centai. Užsakymai prima- 
mi iš anksto už 4 knygutės po $1.

Pirmuoju leidiniu išeis Vytau
to Tamulaičio “Raguvos malūni
ninkas” — apysaka iš 1863 m. su
kilimo.

“Rūta” — P.O. Box 78, Rodney, 
užsimojus išleisti seriją

i
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IŠ PLATAUS PASAULIO
Brazilija pripažino Lietuvos 

atstovą
Mūsų diplomatų šefo aktu tik 

ką paskirtas atstovu Brazilijai 
Dr. Erikas Meieris per preziden
to Getulio Vargas valdžios per
ėmimo ceremonijas į iškilmes 
buvo pakviestas kartu su visais 
diplomatais ir visur dalyvavo.

Britai nusileidžia
Į Churchill pakeltą triukšmą 

dėl paskyrimo Atlanto laivyno 
vyriausiuoju vadu amerikiečio 
admirolo, Attleę parlamente pa
aiškino, kad adm. Fechteler bū
siąs vyriausias Atlanto, vadas; 
bet rytinėje Atlanto dalyje, Bri- 
th Vandenyse, kuriuose saugu
mas turės būti laiduotas britų 
laivyno, vadovybė priklausy
sianti Britų namų laivyno va
dui admirolui Ph. Vian. Fechte- 
ler štabe, be to, būsią anglų. Pa
galiau dar būsiąs paskirtas Vi
duržemio laivyno vadas, lygus 
Atlanto 1. vadui. Attlee nepasa
kė, bet išeina, kad britai tikisi 
gausią šį postą.

Žurnalistai iš Londono prane
ša, kad iš oficialių sluogsnių bu
vę pareikšta, kad D. Britanija 
savo kandidato į Atlanto laivy
no vado vietą nei nesiūliusi. Tam 
esą nurodomi net trys pagrindi
niai motyvai. Pirmiausia D. Bri
tanija nenorinti pasiimti atsa
komybės už saugumą žmonių ir 
medžiagų transportų per Atlan
tą. O tai būsiąs vienas pagrin
dinių šio vado uždavinių. Be to. 
Atlante JAV laivynas vyraująs, 
tad ir vadovybė jam geriau tin
kanti. Pagaliau JAV admirolas 
Fechteler visų nuomone esąs ge
riausiai tam uždaviniui tinkanti 
asmenybė.

O visuomenėje ir parlamente 
tas faktas visdėlto labai nepa
lankiai vertinamas.

Britai derasi su Argentina 
dėl mėsos

Kai pereitų metų liepos mėn. 
nutrūko Argentinos mėsos im
portas į D. Britaniją,* ji tebegyve
na didelį trūkumą. Jau daug kar
tų pasireiškę vieši moterų ir mė
sininkų protestai vyriausybei la
bai nepalankūs. Dėlto tai .vyriau- 

.sybė jau beveik sutinka mokėti 
Argentinos rekalaujamas kainas 
ir pasiuntė delegaciją, vadovau
jamą net ministerio — iždo sek
retoriaus J. Edward. Laukiama, 
kad sutartis bus sudaryta, nes 
Argentinai labai trūksta svarų 
sterlingų ir ji net paskolą ruo
šėsi užtraukti.

— Roma. — Komunistų vadas 
Togliatti grįžo iš Maskvos ir va
sario 28 d. dalyvavo parlamento 
posėdy.

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co. 

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame

SKALBIAMAS MAŠINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUIr

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiją.

*1
Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

MCffAT
Parduodame piano akordeonus 

¥
Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam

binkite mums ir įmes pristatysime Jums į namus.

Nauja priemone Nuo š. m. kovo mėn. 15-tos dienos

valandas

984 DUNDAS ST. West, TORONTO

Bų įe
24

1138 DUNDAS ST. W. (netoli Ossington Ave.) 
Telef. ME 8117, Toronto

Plauku ir galvos odos specialistas

TORONTO
Tel. WA—6376 721 QUEEN St. W.

(vienas blokas į vakarus nuo Bathurst)

Prieš galvos odos ydas, pleiskanas ir prieš plaukų kritimą.
Tinka vyrams ir moterims. Buteliukas kainuoja $1.25

Užtikriname geras pasekmes arba grąžiname pinigus. 
Pabandykite, įsitikinsite patys.

Veltui duodame įvairius patarimus. Jeigu turit rūpesčių su 
plaukais, kreipkitės į mus

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING

L U SA Fete studija

Britai už tautų laisvę
Pietų Afrikos ministerių pir

mininkas Malan pasikalbėjime 
su laikraščio korespondentu pa
reiškė, kad D. Britanijai dalinant 
nepriklausomybes kolonijoms ir 
Commonwealtho nuomonės bū
tų atsiklausta. Parlamente Com
monwealtho reikalų sekretorius 
pareiškė, kad nepriklausomybės 
suteikimas kolonijoms nesąs 
naujas reiškinys, bet praktikuo
jamas jau per 20 metų. 100 dar- 
biečių atstovų pasiūlė pareikšti 
vyriausybei pasitikėjimą kolo- 
nialinės politikos atžvilgiu. Esą, 
baltieji turį mesti pažiūras apie 
rasinį pranašumą ir persiimti 
idėja, kad visi žmonės yra gimę 
laisvi ir lygūs.

Kaip kankino kardinolą 
Mindszenty

Nesenai iš Vengrijos pabėgo 
du teismo tarnautojai, kurie ste
bėjo kardinolo Mindszenty bylos 
eigą. Jų parodymus paskelbė 
“Neue Wiener Tageszeitung” va
sario 27 d. PasSįk jų kardinolas 
po bylos ilgai buvęs nenormalios 
atminties ir nieko neatsiminęs 
ki to meto, kol buvęs nuvežtas 
sanatoriją Čekoslovakijoje. Kai 

teisme vis neprisipažinęs ir ne
pasirašęs paruoštų protokolų, 
jam per kelis kartus buvę duo
dama ledo šaltumo v'andens ir po 
to įšvirkščiama kaž kokių vaistų. 
Buvę duota ir tablečių. Tai buvę 
kartojama 5, 8, 12, 16 ir 17 bylos 
dienomis ir dar tais atvejais, kai 
jis buvęs suvedamas akystaton 
su prieš jį liudijančiais liudinin
kais. Kardinolas palūžęs tik 12-tą 
bylos dieną, bet protarpiais vėl 
atsigaudavęs ir priešindavęsis 
Tada vėl būdavę įšvirkščiama 
vaistų. Kai jį pagaliau privers- 
davę nesąmoningai ką pasirašyti, 
tuoj aus jo parašą patvirtindavę 
du liudininkai.

I

I

Stalino taikos premijos ir laimėtojai
“Tiesa” Nr. 304 skelbia, »kad S. 

S-gos aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas 1949 m. gruodžio 20 
d. įsaku įsteigė tarptautines sta
linines premijas “už taikos tarp 
tautų stiprinimą”. Komitetas pre 
mijoms atrinkti paskirtas iš šių 
komunistų veikėjų: pirmininkas 
— D.' Skobelcinas, “Tiesos” žo
džiais tariant, Maskvos valstybi
nio un-to profesorius, TSRS 
mokslo akademijos^ tikrasis na
rys, pavaduotojai: Go Mo-žo, 
prof, kinų visuotinės literjatū- 
ros ir meno darbuotojų pirminin
kas (Kinija) ir L. Aragonas ra
šytojas (Prancūzija); nariai — 
danų rašytojas M. Andersen- 
Neksi, britas Londono un-to pro- 
fes. J. Bernalas, vokiečių rašyto-

Prezidentauti galima tik 
du kartu

JAV konstitucijoje padarytas 
pakeitimas, kuris draudžia ką 
nors rinkti prezidentu daugiau' 
kaip du kartus arba vieną kar
tą, jei prieš tuos pirmuosius rin
kimus jis ėjo prezidento parei
gas daugiau kaip 2 mt. Tačiau ši
ta pataisa neliečia prez. Truma- 
no. Tai 22-asis konstitucijos pa
keitimas, kuriam dar reikia 36 
valstybių ratifikavimo.

Niagaros elektros jėgainė
Niagaros elektros jėgainės 

klausimas dabar svarstomas JA 
V-bių parlamento. Nesutarimo 
yra, kas turi mokėti jos pasta
tymo išlaidų dalį, tenkančią JAV 
Daugelis mano, kad tas išlaidas 
turėtų padengti Naujorko vals
tybė. Šito reikalauja ir Naujor
ko gubernatorius Dewey, kuris 
laiko, kad tai Naujorko ir Onta
rio reikalas. Tačiau krašto Ener
gijos komisija šitą nuomonę at
metė ir dar prieš metus nutarė, 
kad išlaidos būtų padalintos 
tarp Naujorko ir federalinės val
džios.

Siaurina gumos vartojimą
Norint natūralios gumos kuo 

daugiau sutaupyti kariškiems 
reikalams, JAV didelė jos dalis 
pakeičiama
Taip, pav., auto padangom bus 
naudojama tik 15-25% natūra
lios gumos. Suvaržytas jos var
tojimas ir sporto reikmenų, ypač 
sviedinių, gamyboje.

— Roma. — Italų vyriausybės 
krašto gynimo planą, numatantį 
gyvybinių medžiagų kontrolę ir 
krašto pramonės pajėgumo padi
dinimą, parlamentas patvirtino 
219 balsų prieš 214.

— Roma. — JAV karo bazės 
Italijoje bus: Maddalena saloje 
tarp Korsikos ir Sardinijos jūrų 
laivyno ir Foggia oro laivyno.

dirbtinąja guma.

jas B. Kellermanas, italų parla
mentaras ir prof. Confetto Mar- 
kesi, čilietis rašytojas Pablo Ne
ruda, rumunas rašytojas-akade- 
mikas M. Sadovianu, sov. rašyto
jų s-gos gens sekret. Fadejevas ir 
rašytojas II. Erenburgas:

“Tasso” pranešimu, Prahoje 
esą nutarta paskirti šias “taikos 
premijas”: taikos garbės premija 
čekų rašytojui Juliui Futšikui 
už knygą prieš hitlerininkus 
“Reportažas su kilpa ant kaklo”, 
Pablo Nerudai už jo poemą “Te- 
prisikelia miško kirtėjas” ir Na- 
zimui Hikmetui; meno srity — 
Pablo Picasso už pirmąjį “Tai
kos karvelio” piešinį ir P. Ro- 
bertsonui už “Taikos dainas”, fil- 
mose — V. Jakubovskai už filmą 
“Paskutinis etapas” ir septy
niems bendradarbiams už sovie
tinę vengrų filmą “Pasaulio jau
nystė”.

—- Kopenhaga. — Danijos vy
riausybė paskyrė 175.000 kronų 
ir pavedė prof. H. Lund surasti 
priemonių apsaugoti nuo “pas
laptingųjų dujų” mirties. Tos 
dujos buvo išrastos vokiečių. Jos 
bespalvės ir be kvapo, tad nepa
stebimos, bet ir lengvai apnuo
dytas jomis žmogus apanka ir 
miršta nuo pairimo nervų. Šių 
dujų paslaptį dabar turi sovie
tai, kurie jas gaminą netoli Vroc
lavo Vokietijoje ir jau turį jų pa
gaminę 10.000 tonų.

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS
su lietuviškais ženklais ir įvairius 
laikrodžius, gausite tik pas vienintelį 

“Adrian Jewellers” atstovą

JONĄ BERŽINSKĄ
į 872 Dundas St. W. Tel. WA 2429 

88 Anette St. Tel. LY 2816
Ir ten pat užpildysiu Jums “Income* 

Tax” pareiškimus.

Pijaus X beatifikacija
Kovo 4 d., dalyvaujant pačiam Rokosovskiu dėl komunistinio 

popiežiui, Pijaus X beatifikacijos teismo sprendimų, skiriančių net 
byloje paskelbtas dekretas In mirties bausmę eilei karo meto 
Tuto, t.y. konstatavimas, jog ne- resistencijos kovotojų. To susi
rasta duomenų, kad tiriamasis'kirtimo rezultate Swiatkowskis 
nebūtų gyvenęs pagal 3 pagrin- tuojaus buvo pašalintas iš L. So
dines krikščioniškąsias dorybes, vietų Bičiulių S. pirmininko vie- 
Beatifikacijos iškilmės paskirtos 
birželio 3 d. Šv. Petro ir Povilo 
bazilikos aikštėje, nes, manoma, 
kad pačioje bazilikoje minia ne- 
sutilptų.

Ir Lenkija valoma
Maskvos didžiausia bėda titoiz- 

mas —- neklusnumas Maskvai ko
munistų tarpe. Lenkijoje toks 
vienas jau išvalytas. Tai buvęs 
socialistas, o pastaruoju laiku 
veiklus Lenkų Sovietų Bičiulių 
Sąjungos pirmininkas, teisingu
mo ministeris Heqryk Swiat- 
kowsky. L. Sovietų Bičiulių Są
jungą jis išplėtė po visą kraštą, 
įtraukdamas net 3.000.000 narių. 
Nors jis buvo ir politbiure, ta
čiau negalėjo pakęsti perdidelio 
Maskvos kišimosi ir kaip buvęs 
Varšuvos sukilimo dalyvis, ne
kentė maršalo Rokosovskio, ku
ris, tada stovėdamas su armija 
kitoje Vyslos pusėj, nepadėjo su
kilėliams. Neseniai jis politbiu-

Suvaržytas ilgalaikis 
kreditas

Kanados t. bankas vasario 33 
d. paskelbė ilgalaikio kredito su
laikymą. Nuo šiol paskolos il
gesnės kaip 1 mt. visai nebeduo
damos. Tai priemonė sulaikyti 
pinigų apyvartos kiekį, kad ne
augtų taip prekių pirkimas, grę- 
siąs infliacija. Antroji to paties 
tikslo siekianti priemonė liečia 
biržos operacijas, kuriose suvar
žomos lig šiol praktikuotos kom
panijų pusės pagrindinio kapita
lo verte garantuotos paskolos.

Kanada kainų nenormuos
Prekybos ministeris Howe vie

noje savo kalboje pareiškė, kad 
Kanados vyriausybė gavusi dau
gelio organizacijų pasiūlymų 
įvesti kainų kontrolę. Ji nesanti 
tam priešinga ir ruošianti įsta
tymą, kuris leis vyriausybei įves
ti -kontrolę betkurioje ūkio, sri
tyje, tačiau kontrolė tuo tarpu 
nebūsianti įvesta. Vyriausybė 
mananti,/ / kad jos pasirinktos 
priemonės esą reikšmingesnės 
negu tos, kurių ėmėsi JAV. Ir 
priėmus įstatymą, vyriausybė ši
ta teise pasinaudosianti tik kraš
tutiniame atvejy.

Imgiracija į Kanadą
Kanados vyriausybė pasiryžus 

šiais metais priimti 150.000 nau
jų ateivių, nuo vasario I d. pra
dėjo teikti paskolas emigruojan
tiems iš D. Britanijos ir V. Eu
ropos jų kelionės išlaidoms ap
mokėti. Emigrantas, norįs gauti 
tokią paskolą, turi pasižadėti 
išdirbti 1 metus Kanadoje ir ne
palikti darbovietės tol, kol grą
žins Kanados vyriausybei gautą
ją paskolą. Ji turi būti grąžinta 
per 2 metus. Paskolos reikalu 
kreipiamasi į artimiausią Kana
dos konsulatą. Paskolai gauti yra 
2 sąlygos: pasižadėti paskolą grą
žinti ir tuoj pat įmokėti mini
mum 30 dol. transporto išlaidoms. 
Tuo palengvinimu žada pasinau
doti kai kurie Prancūzijos lie
tuviai ir daug Belgijos lietuvių, 
Kaip praneša “G. Šalis”, Kana
dos emigrac. biuras tiesiog lūžta 
nuo lankytojų — DP ir pačių bel
gų. Kelionei tarpininkauti siū
losi b-vė, Kuri jau vežė estus ir 
latvius.

ro posėdy smarkiai susikūlęs su 

tos, o netrukus ir visai dingo.

Lenkija baigiama ruošti 
karui

P. Intern Agency skelbia, kad 
abejose Lenkijos dalyse baigiami 
rusų pasiruošimai karui. Tarp 
Būgo ir Vyslos ir į rytus už Bū- 
go suformuota stipri sovietų 
aviacija. Vietiniai gyventojai, 
norėdami patekti į tą zoną, turi 
gauti specialius pasus. Lenkų ar
mijos rusinimas yra toli nuvary
tas į priekį. Beveik visi karinin
kai nuo majoro aukštyn yra ru
sai, nors kai kurių iš pačių aukš
tųjų laipsnių pavardės lenkiš
kos. Valymai vyksta toliau. Visi 
karininkai ir kt. pareigūnai, tar
navę senojoje lenkų armijoje 
prieš 2 pas. karą, arba karo metu 
gen. Anderso daliniuose, atleisti. 
Nepątikimieji siunčiami į kone, 
stovyklą netoli Liublino, iš kur 
vežami toliau į rytus.

KANADOS ŽINIOS
Imigrantai

1950 m. į K-anadą imigravo 
73.912 žmonių. Būdinga, kad 
daugiausia imigravo kaip tik į 
skaitlingiausiai gyvenamas pro
vincijas —- į Ontario 39.041, Que
bec — 13.575, Albertą — 6.425, 
Br. Kolumbiją — 6.093, Manitoba 
— 3.654 ir tt.

Quebec nuomų kontrolė 
paliks

Centro vyriausybei neįnešant 
specialaus įstatymo dėl tolimes
nio nuomų kontrolės palikimo ir 
siūlant tą reikalą perduoti pro
vincijoms, visos provincijos kra
tosi. Tik Quebec jau priėmė įsta
tymą—tolimesnę nuomų kontro
lę perima provincijos vyriausy
bė. Ji numatyta iki 1953 m. ge
gužės mėn. Kontrolė bus vykdo
ma tuo būdu, kad savininkai ir 
nuomotojai bus raginami sudary
ti sutartis, o kur negalės susitar-* 
ti, ginčą spręs specialūs vyriau
sybės agentai « ■■

Sovietinio karo laivyno bazės Pabaltijy
Karo laivyno bazių statyba. Pa

baltijy, kaip praneša P. Intern. 
Agency savo š.m. biuleteny vol. 
5, buvo baigta pereitų metų gale. 
Pagrindinė laivyno bazė, prieš 
karą buvusi Leningrade, dabar 
perkelta į Taliną. Leningradas 
bus atsarginė bazė su didžiausio
mis visoj Baltijos jūroj laivų sta
tyklomis. >

Talino uostas gerokai praplės
tas. Į uostą iš degamųjų skalūnų 
kasyklų Š. Estijoje atvesti naf
tos vamzdžiai. Pravedimo darbai 
buvo labai slepiami ir juos įvyk
dė kacetininkai. Naftos vamz
džiai toliau pravesti ir į Paldis- 
kio uostą, Sovietų Baltijos j. lai
vyno operacinę bazę.

Paldiskis šiuo metu yra pa
verstas stipriausiu karo .uostu vi
sam Pabaltijy. Požemiuose įtai
syti sandėliai, elektros jėgainės, 
dirbtuvės ir gyv. būstai perso
nalui, nekalbant jau apie specia
lius po uolomis įtaisytus tunelius 
povand. laivams. Įeiti į juos gali
ma maždaug už 2 km į šiaurės 
vakarus nuo seniau buv. uosto.

Naujos rūšies milijonieriai
Kom. propagandos galva R. 

Vokietijoje G. Eissleris skelbia,' 
kad daugiausia milijonierių turi 
JAV, kaikurie prancūzų laikraš
čiai, tuo lyg abejodami, įrodinė
ja, kad lengviausia milijonierium 
pasidaryti Andoros respublikoje, 
nes užtenka per naktį nugabenti 
slapta vieną automobilį iš Pran
cūzijos į Ispaniją ir būsi milijo
nierium; bet tuos visus jų sam
protavimus “muša” “Tėv. Bal-

I

šių trijų tautų 
negali būti tei- 
atžvilgiu, kada

LIETUVOS
(Atkelta iš 2 psl.) 

mą. Bent kiek liečia Lietuvą, jis 
neturėjo jokios reikšmės lietuvių 
tautai priešintis prieš rusifikaci
ją caristiniais laikais. O reiktų 
pasakyti ir dėl kitų dviejų Bal
tijos tautų, kad ir ten tautos ats
parumas ėjo ne iš aukštojo luo
mo, bet iš ūkininko ir iš jo kilu
sio inteligento.

Neišskirdamas 
likimo, autorius 
singas Lietuvos 
jis teigia, jog reicho politika bu- 
no neutrali. Lietuva kaip arti
miausias kaimynas tatai pajuto 
savo kailiu.

Pasakodamas apie savo atvy
kimą į Kauną ir pasikalbėjimą su 
įtaringais lietuviais, autorius su
painiojo laikinąją vyriausybę su 
savivalda. Liepos 12 d. atvykęs 
gen. von Rocques įstaigoje Dr. 
Kleistas pasikalbėjimą turėjo 
kaip tik su laikinajai vyriausybei 
pirmininkaujančiu. Ir ne von 
Rocques turėjo laikinajai vyriau
sybei perduoti įspėjimą susilai
kyti nuo suverenumą reiškiančių 
titulų vartojimo, bet jį perdavė 
pats Dr. Kleist. Tačiau reikia pa
sakyti, jis tai padarė labai korek-

Tariasi su indėnais
Šiuo metu Kanadoje ruošiamas 

pakeitimas senojo Indėnų Įsta
tymo, suteikiant jiems daugiau 
teisių, tarp kitko ir balsavimo 
'teisę. Įstatymo projektas parla
mente jau svarstytas pirmuoju 
įstatymu. Vasario 28 d. Otavoje 
susirinko 20 indėnų giminių va
dai į konferenciją, vadovaujant 
imigracijos ministeriui Harris, 
pareikšti savo nuomonės bei pa
geidavimų.

Kaip matyti iš posėdžių nuo
traukų, indėnų vadai jau nepa
našūs į savo protėvius. Nematy
ti nei puošniųjų jų aprėdų, nei 
ginklų, bet visi atrodo kaip ir 
baltieji džentelmenai. Jų tarpe 
viena moteris ,Caughnawaga, 
Que., bendruomenės pirmininkė.

— Otava. — Kanados gamy
bos koordinacijos įstaigos virši
ninku paskirtas Englich Elect
ric Co. direktorius torontietis 
Crawford Gordon.

sas”, suradęs naują milijonierių 
rūšį: kol. ūkius.

Ten pranešime “Kolūkiai* — 
milijonieriai”, TB, 1950 m. Nr. 48, 
2 psl., skelbiama Kauno srities 
“Pirmūno” sustambinto kolūkio 
sąskaitoje jau yra 800.000 rub
lių. Šiais metais kolūkio pinigi
nės pajamos viršijo milijoną rb- 
— pardavus žemės ūkio produk
ciją, dideles pajamas gavo taip 
pat ’‘Gintaro” kolūkis. Jo sąskai
toje jau yra apie 700.000 rublių,. 
Iki metų pabaigos kolūkio paja
mos taip pat pasieks milijoną 
rublių”. Bet kodėl milijonų tik
rieji krovėjai kolūkiuose neturi 
nė 5 bulvių alkiui numalšinti?

Internacionalas tebėra 
sovietų himnas

Buvo skelbta jog Internaciona
las daugiau nefunkcionuojąs 
kaip bolševikų himnas, bet Vil
niuje minint Lenino mirties 27 
metines, sausio 22 dieną, interna
cionalu buvo užbaigtas posėdis 
įvykęs Filharmonijos salėje. 

EEUSTEIN FURNITURE
COMPANY

Didžiausias, naujausias, 
puikiausias pasirinkimas, 
Visur žinomos rūšies prekės, 
Pigiausio s kainos.

--- --------— TEL.
EM 3-2131

A"B’C TAXI

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

949 Dundas St. W. netoli lietuvių bažnyčios. Tel. WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas atJ tekamas 

gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet.
Pataisymus palikti galima bet kuriuo metu

jtiskai, net draugiškai, įspėdamas 
nesivadinti ministerių titulais 
bent kreipiantis į vokiečių įstai
gas. Kad į tai kitaip žiūrėjo von 
Rocques įstaigos žmonės,^ ma 
buvo spėti ir iš to, kad į K^ias 
valandas po pasikalbėjimo su Dr. 
Kleist, feldkomendantas gen. 
Pohl kreipėsi į laikinajai vyriau
sybei pirmininkaujantį ir krašto 
apsaugos ministerį raštu kaip tik 
tais titulais, prieš kuriuos protes
tavo Berlynas.

Visai kitaip pasielgė Dr. Gref- 
fe, taip pat atsiųstas iš Berlyno. 
Jis grasino kacetu laikinosios vy
riausybės nariams, jeigu jie ne
pasivadins tarėjais ir neatsisakys 
nuo ministerių (suverenumą reiš 
kiančių) titulų. Brutalumo ir 
klastos jau ėmėsi SD žmogus 
Kurmis (Kilęs iš M. Lietuvos), 
kuris ėmėsi šantažo prieš laiki
nosios vyriausybės žmones. O ir - 
tai nepasisekus, panaudojo Py
ragių ir lietuvius avantiūristus, 
kurie tada virto gestapo ir na- 
cionalsocializmo simpatikais, kad 
suorganizuotų sukilimą, pačių 
lietuvių sukilimą, prieš vyriausy- 

ir tokiu būdu nuvalyti kelią 
civilfervaltungui.

Šitos pastabos nemažina Kleis
to knygos vertės. Ji juo labiau 
vertinga, kad tai žvilgsnis vokie
čio, kuris išdrįso saviesiems paša- ' 

jkyti tiesos žodį. O tai reikalinga, 
nes lig šiol vokiečiai vis sakos, 
kad jie nieko nežinoję apie tai, 
ką jų kariai ir administr' ptai 
darė kituose kraštuose. Au^^ius 

(vienas iš tų, kurie išmintingiau 
vertina vokiečių siekimus ir juos 
sugeba derinti su kitų tautų sie
kimais. Grįžtant Vokietijai į pa
saulinio politinio žaidimo lauką, 
toji politinė išmintis vėl bus la
bai reikalinga.

Pats Dr. Peter Kleist gimęs 
1904 m. netoli Marienburg. Nuo 
1936 m. dirbo Ribbentropo biure, 
paskui perėjo į Ostministerium, 
nuo 1943 užsienių ministerijoje. 
1939 metais lankėsi Lietuvoje tir
damas visuomenės nuotaikas. 
Palaikė santykius su lietuviais. 
Šio karo pabaigoje Stockholme 
tyrė galimybes separatinei tai
kai su sovietais. Po karo atsėdėjo 
metus internuotas britų zonoje ir , 
ten parašė savo knygą.

DRAUDIMAI
Apmokame ligonines, operaci

jų ir daktarų sąskaitas bei 
prarastą darbo laiką.

Draudimą išmokame namuo
se arba ligoninėje 

amžius 
nenustatytas 

Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 
Charles E. REA Ltd. 

2047 Yonge St. 
Tel. MA 0377 arba LL 9624

Draudžiame nuo ugnies, auto
mobilius ir tt.

R. MacIntyre Aylesworth 
ADVOKATAS IR

NOTARAS
B. 61, 880 Bay Str.

(Bay Grossvenor Bldg.)

¥

Tel. RA 2107-8 arba RA 1787
Kalbame vokiškai ir rusiškai

TUVliKAME CENTRE
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MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

205 Euclid Ave. (prie Dundas St.), Toronto, Ont.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

Duona, pyragaičiai, tortai
pristatomi į namus, skambinkite: LL 7445

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

19 St. John’ s Road (prieš 3131 Dundas St. W.)
♦ -

Parduodama Penicilin. Streptomicin ir kiti moderniški vaistai. 
Paruošiami vaistai pagal receptus

į Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.
LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄVIMAS —
PATAISYMAS —

. Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas ELgin 0649

Dr. Chas. OKUN
Telefonas

MU-9543
Telefonas

MU-9543
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA9822

. UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9951

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

' ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Plikių nebebus
Daug biznierių maklerių daug 

kartų garsinos! sugebą apželdin
ti plikes arba išradę atatinkamų 
vaistų.

Vasario 22 d. Filadelfijos Jung
tinių Tyrimo Laboratorijų pre
zidentas Albert Roberts pranešė 
spaudai, kad esąs surastas har- 
monas, kuris pavadintas derma- 
totropiniu harmonu, kuris įtrin
tas su kremu į odą arba įšvirkš
tas po oda iššaukiąs plaukų atau
gintą tose kūno vietose, kurios 
anksčiau yra buvusios apaugę 
plaukais ir dėl kurių nors prie
žasčių jų neteko.

Bandymai su tuo harmonu esą 
pirmiausia padaryta su pelėmis 
ir parodę, kad nuplikintai pelei 
to harmono įšvirkštus į kraują, 
plaukai ataugi ant viso kūno, o 

tjį įtrynus j odą. plaukai atauga 
tik įtrintose vietose.

Bandymai su vyrais davę gerų 
rezultatų ir dabar esą daromi su 
moterimis. Nuplikę vyrai, ku
riems to harmono įtrinta buvę 
prieš 5 savaites, dabar jau turį 
colio ilgio plaukus. Tačiau plau
kai esą skysti. Tuo tarpu esą vos 
apie 20.000 plaukų, t.y. maždaug 
šeštadalis normalaus kiekio. !>et 
esą žymių, kad dar naujų išaugs.

Deja, šis harmonas tuo tarpu 
paliekamas tik tyrimų laborato
rijose, būsiąs duodamas kitoms 
tyrimo institucijoms, bet nebū
siąs parduodamas plačiam nau
dojimui.

Lūpas dažys baltu pieštuku — Taškas yra kampas, kurio
Melbourne pradėta prakti- 

kuoti nauja lūpų dažymo tech
nika. Lūpos nebedažomos raudo
nu pieštuku, bet raudonieji dažai 
įšvirkščiami po oda,'t. y. tatui
ruojama. o atspalviams pagy
vinti lupos dažomos baltu pieš
tuku.

Nesuvaldoma princesė
Jaunesnioji Anglijos karaliaus! 

dukra princesė Margarita, matyt,

Septyni argumentai I 
kalba prieš karą

(Atkelta iš 3 psl.)
' jose. Hitlerio katastrofa Staliną 
turėtų priversti susimąstyti.

Į Hitlerį taipogi pražudė ir ilgas 
karas. Jis negalėjo atlaikyti 
ginklavimosi varžybų su JAV, 
nes jam trūko žaliavų ir, be to, 
jo fabrikus dieną irK naktį daužė 
sąjungininkų bombos, kai tuo 
tarpu į JAV nei viena vokiška 
bomba nenukrito. Tokia nelabai 
maloni padėtis ištiktų ir Staliną. 
Jo kozeris yra staigus puolimas, 
kol JAy ir Atlanto Pakto tautos 
nėra pasirengusios karui. Laikini 
laimėjimai Stalinui garąntuoti. 
Vienas Eisenhoweris jo rfesulai- 
kys, kol visa Atlanto Pakto armi
ja randasi popieriuje. Tačiau kas 
paskui?

Užimti* JAV — Stalino amžius 
per trumpas. Tokiai operacijai 
pasiruošti sovietams reikėtų ma
žiausiai penkiasdešimt metų. Ži
noma, galima surizikuoti ir ženg
ti Hitlerio keliais. Padėtis Stali
nui netgi yra dėkingesnė, negu 
ji buvo Hitleriui.. Jam įmanoma 
užvaldyti visą Azijos žemyną. 
Gal būt, pavyktų paimti savo 
kontrolėn ir Artimuosius Rytus, 
per Suesą įkelti koją į Afriką. 
Tačiau iki JAV vis viena toli, o 
tenai kaip tik ir randasi visų va
karų sąjungininkų militarines 
galybės kalvė.

LEMIAMIEJI METAI
Stalinui jau yra atėjęs lai

kas apsispręsti: kariauti, ar atsi
sakyti karo minties. Jeigu jis no
ri kariauti, dabar yra paskutinė 
proga, nes amerikiečiai ginkluo
jasi patys ir ginkluoja savo są
jungininkus. Laikas ėmė veikti 
Stalino nenaudai. Paskui fam ' 
bus sunku atsiekti net ir taktinio 

! pobūdžio vietinių laimėjimų, ku- 
i rie šiuo metu patys kaip prinokę 
! obuoliai nukristų į jo prijuostę, i—^**.*~— ...—
Jeigu jis nepajudės sekančių Į panaši savo charakteriu į sosto

Kai norisi nusišypsoti...
Nežinojo

— Kas yra sąžinė?
— Aš tau paaiškinsiu. Jeigu tu

_ rastum 20 centų, tai neverta juos
aš parodysiu, kaip reikia šaudyti, nešti į policiją, jei rastum 500 li- 

— Dėmesio! — šauna ir nepa- tų, tai nešk, kiek galint greičiau 
ir tada visi sakys, kad tu sąži-

Gerai taiko
Leitenantas: Taip blogai šau

dančių, dar niekada nemačiau. 
Tikra gėda. Duokit šen šautuvą,

taiko.
— Matot taip Šaudo Nr. 17 — ningas, o sąžiningumas tai dide- 

šauna antrą kartą ir vėl nepa
taiko.

— Taip šaudo Nr. 5, — šauna 
trečią kartą ir pataiko.

— O šitaip tai aš šaudau!
— o —

Milijonierius: Labai gaila, *bet 
aš negaliu leisti savo vyresnės 
dukters už tamstos.

— Tai tuomet jaunesniąją.
— Tikrai, labai gaila, bet aš ir

su tuo sutikti negaliu!
— Na, tai’paskolinkit man 100 

tūkstančių dolerių.
Visaip džiugu

— Kazy, bet tu šypsaisi pra
einant kiekvienai moteriai.

•«

dviejų metų laikotarpyje, iš viso, 
sunku tikėtis jo pajudėjimo.

Vyt. Kastytis.

Kas nori namus 
arba bizni pirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus.
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą * 
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

ROBERT P. RICE REAL ESTATE
G56 BLOOR ST. W.. TORONTO. TEL. LA 1277.

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. rvto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St. John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

LOUIS A. TURECK 
Advokatas, notaras 

ir tt.
Suites. 213-14 

*455 SPADINA SVC 
(College ir Spadina kampas)

Telef. RA 5125-6

Indai ir geležies reikmenys
Skubiai pristatome į namus

848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

atsisakiusį dėdę Edvardą. Ji taip 
pat netelpa į dvaro etiketo rė
mus. Praeitais metais kilo triukš
mo, kai ji vizituodama Paryžių 
pradėjo rodytis to didmiesčio 
nakties pramogų vietose. Dabar 
Anglijos spauda pradėjo šaukti, 
kai ji panoro susipažinti su Lon
dono nakties gyvenimu. Karalius 
pareiškė pageidaująs, kad dukra 
telankytų tik privačias vakari
nes pramogas.

!

Reklama kapinėse
Netoli Naujorko vienose kapi

nėse viename antkapy yra toks 
įrašas: “Čia ilsėsis Mr. Hauthin 
— bet dar tebegyvena ir Lonono 
g-vėje Nr. 100 turi didelius pre
kybos namus”.

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO Tel. LO 1438

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Užsisakykite anglis
A R L 1 A M E N T FUEL CO

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
„ Telefonas RA 4414 304 Sackville St. Toronto

■3*

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas •

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
M. MAUNĄ 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Sausio mėnesio IŠPARDAVIMAS papigintos kainos 

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 
Kailinių taisymas ir persiuvimas.

, Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EL 6509

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 

Telef. AD 6373 Toronto

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

HOLLYWOOD CLOTHING
Nauji ir dėvėti vyriški žiemi
niai PALTAI ........... $5-$50
Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5 

Pasirinkimas iš 8 spalvų 
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo $ 8 ligi S 40

270 Queen St. W.
(prie Beverly) Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE) •
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PIRK RĘSTA URANV

1002 Dundas St. W. (pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios) 
Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvaimi maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. Čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta .nuo 6 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. Tel. ME 0023 

Su pagarba sav. A. Šmigelskis _ _ _  .  _ _ *___ _____

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir 
komplektus ir parduodame kilimus.

studio —

W. A. LENCKI, B. A. 
Advokatas —Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt 
Kalbame rusų kalba

lis turtas; bet jei tu rastum pun
delį su keliais ar keliolika tūks
tančių, tai žinok, jogei sąžinė tau 
nebereikalinga!

Korėja
Vienas galvočius buvo už

klaustas, ką jis mano apie Korė
jos karą ir bendrai, kokios reikš- 

. mės turi pasaulio politikoje Ko
rėja. Jis atsakė:

— Korėja, tai nepaprastai lie
sas arklys dargi be balno, tai reiš
kia jis į arklių lenktynes neturė
tų būti priimtas. -

Po audrelės šeimoje
Žmona: — Tu taip staiga išei

ni? Kur gi?
Noriu užeiti pasvei-— O kodėl ne? Jei ji graži, tai Vyras: — 

m'ane džiugina, jei negraži — kinti Petrą, 
džiaugiuosi, kad tai ne mano 
žmona.

Iš rimtų paskaitų
— Persai ties Maratonu taip 

išsigando, kad dažnas šaukė: “O, 
Jėzus, štai puola atėniečiai!”.

— Krašto. likimas pakibo ant piasi į savo giminės karalių: —-
plono plaukelio, o šitas plaukelis i Ar man išvirti abudu virėjus, ku
bu vo Karolis Storasis. įriuos vakar atsigabenote iš lai-

Žmona: — Bet juk jau 7 savai
tės praėjo nuo sužieduotuvių.

Vyras: — Bet jis jas nutraukė 
tik vakar.

■ — o — . ■■■.;■
Žmogėdrų saloje virėjas krei-

i — Ši sena aristokratų giminė 
pagaliau taip nusigyveno, kad 
ir bevaikiškumas tapo paveldė
jimu.

— Zigfridas gimė labai jaunas.
— Jau dažnas mirusis savęs 
klausia: 
venti?

ar verta man buvo gy

Nepatiko
— Tai sakai, kad mūsų 
tarnaitė nebedirbs pas

Vyras 
naujoji 
mus. O kas jai čia netiko?

Žmona: — Mano suknelės!

DERBY

vo?
Karaliukas pakrato galvą: — 

Virk vieną. Perdaug virėjų su
gadins visą sriubą...

Paieškojimai
Pužausko Vaclovo su žmona, 

kiek žinoma, gyvenančio Mont- 
realyje, ir Šulmistro, gyvenusio 
Vokietijoje Merbeck DP Camp, 
prašo atsiliepti: arba jų kurio ad
resą žinančių pranešti: Pranas 
Dikaitis, Excalibut Hostel, Alsa- 
get S. O. T. Staffs, England.

MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišky rūbu krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 
ir pagal užsakymą. Skrybėlės, įvairūs 
švarkai, kelnės, megstukai, viršutiniai 

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas
i Nuolaidos lietuviams 10%

Savininkas P. Salmonaitis

MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO Telefonas H Y 9624

Gėlių krautuvė LOTUS
854 Bathurst St. (1 blokas į šiaurę nuo Bloor St.). Telef. KE 3881
Gaminame puikias puokštes nuotakoms. Gausus pasirinkimas: 
orchidėjų, rožių, lelijų, callas ir kt. Gėlės krepšiuose ir vazonuose 

Turime pavasario pumpurų — “kačiukų”

i

*

SUSIRGUS KREIPKIS j .

YACMEY CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

Slavų medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. YARMEY 
Telefonas: EM 4-7146.

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

LIETUVIŠKĄ KIRPYKLĄ
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas j

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir Įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit '
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

ZIBUdtJ** Spaudos
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas AD 4265

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA

JANET’S BEAUTY SALON
Skambinkite: GE 6620 

346 Broadview Ave. Toronto
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9>9 vai.

endrove

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St. W. (prie Kbncesvalles) Toronto. Tct LO 7882
HU —
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TORONTO, Cnt.
Pijaus XII karūnacijos diena 
Ateinantį sekmadienį, Jo ŠvenKovo 11 d., sekmadienį, 3 vai. , 

p.p., parapijos salėje šaukiamas' tenybės pop. Pijaus XII dvejopos 
parapijos susirinkimas, kuriame 
bus padarytas pranešimas ry
šium su gautomis naujomis in
formacijomis iš Toronto kardino
lo lietuvių parapijai didesnių pa
talpų reikalu.

Parapijos Komitetas.
Futbolininkų susirinkimas

Šeštadienį, kovo 10 d. 4 vai. po 
pietų, 736 BatHurst-Lennox g. 
kampas, Vyties klubo futbolo 
sekcija šaukia susirinkimą. Da
lyvauja visi seniorai ir jauniai 
futbolininką aptarti artėjantį 
futbolo sezoną. Kviečiami ir kiti 
futbolo mėgėjai (naujai atvykę). 
Senieji vieneto žaidėjai turi su- 
nešti futb. aprangą, kuri buvo 
globojama paskirų žaidėjų nuo 
pereitų metų sezono pabaigos.

Toronto Liet Bažnyčiai Statyti Fondo V-ba 
kovo *10 d., šeštadienį, 8 vali vak. rengia

MONTREAL, One
Pamaldos ateitininkams

sukakties proga — 12 m. popie
žiavimo ir 75 m. amžiaus — To
ronto kardinolas įsakė savo vys
kupijoje Kančios sekmadienį 
pravesti petrapinigių rinkliavą 
Sv. Tėvui.
Organizuojamas antibolševikinis

kuris įvyks Katedros salėje (Bond Str. — ties Katedra)
Programa gausi ir įdomi iš bažnytinių’ir pasaulietiškų muzikos 

kūrinių, kuriuos išpildys solistai:
RADZEVIČIŪTĖ, VILČINSKAITĖ, ŠČEPAVIČIENĖ,

MARIUOSIUS, smuik. KAIRYS, pianistas L- POCIUS.
Įeinantieji aukoja nemažiau 50 centų. Aukos — bažnyčios 

statymo, fondui.

vai, Draugui ir kitoms. Garbin- 
Kovo 18 d., sekmadienį, 10 vai. Igiems Konsulams: Generaliniam 

rytą, Tėvas Kubilius, SJ, atlai-: Lietuvos Konsului p. J. Budriui 
kys mišias ir pasakys atatinkamą ir Konsului P. Daudžvar džiui. 
pamoksią visiems Montrealio j Vienuolynams: Tėvams ir Bro- 
ateitininkams. Visi ateitininkai, liams Marijonams, Seselėms Ka- 
moksleiviai ir sendraugiai, kvie- zimierietėms ir Nekalto Prasidė- 
čiami dalyvauti bendroje Šv. Ko- jimo Seselėms. Kunigams: Pro- 
munjoje. Mišių metu, pritariant 
vargonams, žada pagiedoti p-iė 
A. Stankūnaitė.

frontas
Jau kuris metas kaip Toronte 

tarp 10 tautybių vyksta pasitari
mai sukurti vieną visų bendrą 
antibolševikinę organizaciją, ku
ri ir savo pastovų aparatą turė
tų. Tai prasidėjo dar ruošiantis 
antibolševikinėm^ manifestaci

joms bolševikų vad. spalio revo
liucijos proga. Manifestacija įvy
ko, tiesa, pavėluotai, tačiau tada 
sukurtas laikinas organas neišsi- 

! skirstė, bet pradėjo aiškintis ga-
Vyties klubo susirinkimas {limybes pastovios tokios veiklos 

įvyks sekmadienį, kovo 11 d. 4 ir atatinkamo organo sudarymui, 
vai. 736 Bathurst-Lennox g. kam- Dabar atrodo, kad klausimas bus 
pas. Darbotvarkėje — valdybos, 
revizijos komisijos pranešimai ir 
naujos valdybos rinkimai.

Toronto Meno Mėgėjų Grupė 
praneša, kad pasirodę skelbimai i 
Toronto Meno Mėgėjų grupės 1 terastam 
vardu apie statomą kovo 10 d. 
Bathurst St. 300 “Gieda Gaide
liai” nieko bendra neturi su mi 
nėtos grupės veikla.

Toronto Mneo Mėgėjų Grupė.
S. Augustinavičius

Tillsonburgo apylinkės ūkinin
kų tarpe įtakingas visuomeninin
kas ir stambus ūkininkas, atvy
kęs į Torontą savais reikalais, 
kovo 2 d. lankėsi “TŽ” redakcijo
je. Ta proga buvo pasikalbėta 
anos apylinkės lietuvių ūkinio ir 
visuomeninio gyvenimo reika
lais.

galutinai išspręstas teigiamai ir 
sudarytasis organas galės gana 
sėkmingai veikti, nes jam globą 
ir net parąjna, sutinka teikti pa
našių tikslų turinti stipri kana
diečių organizacija. Dar tik te-

; tai organizuoti. Ar vietinio susi
tarimo pagrindu ar kurti žino- 

ni* mojo ABN skyrių. Tai turės būti 
galutinai išspręsta sekančiame 
tautybių atstovų posėdy, berods 
sekančią savaitę.

Malonu, kad naujasis organas 
žada ypač daug dėmesio skirti 
antibolševikinei informacijai ’r 
tam reikalui numato leisti spe
cialų biuletenį.

Latviai paminėjo pulk.
O. Kalpaką

Kovo mėi. 2 d. 7 vai. Toron
to Dauguvos Vanagų org. suruo
šė iškilmingą aktą Latvijos ne
priklausomybės herojui pulk. 
Oskarui Kalpakui atminti. Ant 
stalelio buvo pulk. O. Kalpako 
paveikias ir trys žvakės trišakėj 
žvakidėj.

Uždegęs žvakes, minėjimą pra
dėjo D. V. Kanadoj v-bos pirmin. 
K. Purmalis. Po to vyrų choras.

Dr. Agota Šidlauskaitė j tik ligi kovo 31 d. Abejotina, ar 
Otavos univ. profesorė, pakvies- ateity tokia proga dar pasikartos, 
ta Liet. Kat. Moterų Draugijos Užsiprenumeruoti galima kiek- 
Toronto skyriaus, praeitą šešta- vieną Sekmadienį parapijos sa- 
dienį ir sekmadienį skaitė dvi Įėję tarp 12 ir 1 vai. po pietų, 
paskaitas lyčių santykiavimo bei! 
šeimos klausimais: vieną vyrams 
antrą moterims. Po paskaitų bu
vo gyvos diskusijos
Dipt chemikas Pranas Kvedaras, 
praeitą vasarą atvykęs iš Argen
tinos į Torontą čia dirbo “John
son and Mallary Ltd.” brangiųjų ^įvedus laiškų išnešiojimą vieną 
metalų'rafinavimo įmonėje kaip 
darbininkas. Šiomis dienomis jis 
yra pakeltas į įmonės vedėjo pa- 
dėjėjo-asisteto pareigas. Tenka 
džiaugtis, kad vis daugiau lietu
vių prasimuša į savo profesijas.

“Reader’s Digest” 
už pusę kainos, t.y. šį vertingą 
žurnalą gausite sekančius 8 mė
nesius už vieną dolerį (perkant 
kainuotų $2.00), jei jį užsiprenu
meruosite DABAR pas spaudos 
platintoją Vi Aušrotą. x

P.S. Šis pasiūlymas galioja tik 
naujiems prenumeratoriams ir' mai.
r

“Dainos“ vakaras
Balandžio 14 d. “Dainos” gru

pė rengia vakarą, 404 Bathurst 
salėje, Programa bus paskelbta 
vėliau.

Vasaros anglų kalbos kursai
Ontario švietimo ministerija 

numato ir šiais metais Toronto
universitete vasaros metu su- dirig. moters Erikas Freimanes, 
rengti anglų kalbos kursus, jei gražiai padainavo dvi dainas, 
pasirodytų, kad jie reikalingi, t. Poetė Biruta Senkeviča padekla- 
y. jei atsirastų pakankamas lan- mavo savo eilėraštį, skirtą pulk, 
kytojų skaičius. Švietiihb minis- O. Kalpakui. Po to buvęs pulk, 
terija praneša, kad būsią deda-;O Kalpako vadovaujamo batali- 
ma pastangų prisitaikinti prie tų j jono karys — tokių iš viso y^a 
pageidavimų, kuriuos pareiškę | gyvų dar apie 30, o Toronte vie- 
praeitų dviejų vasaros kursų lan- inas — J. Dreimanis papasakojo 

, kytojai. Kursai būsią ne prade- • atsiminimų apie savo vadą ir jo 
dantiems, bet tik tiems, kurie ga- ' žuvimo aplinkybes. Jo kalba bu- 
lėsią išlaikyti elementarinio, ang
lų kalbos kurso egzaminą.

Švietimo ministerija iš anksto 
turinti žinoti, kiek susidarytų 
kursų lankytojų. Dėlto-tai norin
tieji lankyti prašomi pranešti 
raštu arba telefonu — Commu
nity -Programmes Branch of the 
Ontario Department of Educa-

vo labai jautri: kalbėdamas ver
kė. Po jo kalbos mišrus choras, 
dirig. tos pačios Erikas Freima
nes, išpildė tris dainas.

Po pertraukos buvo smuikinin
ko Andrėj a Lindberga koncertas, 
kurio programoje buvo devyni 
kūriniai (Grieg, Vieuxtemps, 
Vitols, Medinš, Kreisler, Pagani- 

tion, 206 Huron Street (Fourth ni, Hubay). Sunkius dalykus iš- 
Floor, Room 414). Prašymus ga- pildydamas, A. Lindbergas pa- 
lima Įteikti iki š.m. gegužės 15 d. sirodė esąs aukštų kvalifikaci- 
- Kaip ir praeitais metais kursai (jų ir subtilios technikos talentas, 

truks 6 savaites ir bus dirbama j Pačioj koncerto pradžioj atši
po 2 vai. kas vakarą*, 5 dienas per (tiko reta staigmena: su pirmuoju 
savaitę, pradedant liepos 3 d. ir j sonatos C-minor (Grieg) smi- 
baigiant rugpjūčio 10 d. Mokes--čiaus užgavimu nutrūko styga, 
tis — $5 asmeniui, — sumokamas {Bet smuikininkas nei susinervi- 
iteikiant prašymą. Čekiai turi' no, nei sumišo — čia pat scenoje 

ramiai susitvarkė. Akompanavo 
Visas tasai 

vakaras buvo rūpestingai pa
ruoštas ir sėkmingai praleistas.

įteikiant prašymą. Čekiai turi' 
būti išrašyti Toronto universite
to vardu, bet pasiųsti aukščiau! Edite Timermane. 
duotuoju adresu kartu su prašy 1 1
mu. "

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Kctvirtadicni — šeštadienį, kovo 8-10 d.
1. AMBUSH — su Robert Taylor, Arlene Dahl
2. TOPPER — su Gary Grant, Hoagy Carmichael

Pirmadieni — trečiadieni, kovo 12-14 d. -
1. NORA PRENTISS — suaugusiems — su Ann Sheridann,

Robert Aida
2. 2 GUYS FROM TEXAS — spalvota — su Jack Garson,

Dennis Morgan
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

r**

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?
MES SUTEIKIAME JUMS

Sutvarkome imigracijos, pilietybės, nuosavybės perleidimo rei
kalus. Sudarome dokumentus, patvirtintus vertimus. Ats

tovaujame ir tarpininkaujame įstaigose. Teikiame viso
keriopą informaciją. Norintiems imigruoti į Kana

dą, surandame darbo, buto garantijas ir su
tvarkome kitus dokumentus.

Teisinės ir Kalbinės Pagalbos Įstaiga
907 Dundfls Street West, Toronto, Ont, Canada. Tel. PL 4880

Trikalbė mokykla 
Iš Quebeko vadovaujamųjų 

sluoksnių yra gautas leidimas 
Montrealyje įsteigti trikalbę — 
lietuvių, anglų, prancūzų — mo
kyklą lietuvių vaikams. Gauna- 

įmos specialios patalpos ir algos 
mokytojams. Be to, tikimasi gau- 

'ti specialus autobusas, kuris ry
tais atveš mokinius į mokyklą, 
o vakarais juos išvežios namo. 
Tėvai, suinteresuoti šiuo reika
lu, gali užrašyti savo vaikus 
A. Vartų parapijoje pas kleboną.

Registruojami turintieji 
profesiją

Aušros Vartų'parapijos klebo
no pastagomis yra stengiamasi 
iškovoti mūsų lietuviams vietą 
dirbti jų specialybėje. Taigi visi 
lietuviai, kurie turi kokią nors 
profesiją, kaip kad gydytojai, 
dantistės, advokatai ir kt. prašo
mi registruotis, patiekiant auto
biografijas kunigui Kubiliui. 
Ypač nebūtų daug sunkumų gau
ti darbą jų profesijos srityje 
tiems, kurie moka prancūzų į 
kalbą. ■

Tėvo Kubiliaus SJ paskaita 
Sekantį šeštadienį, kovo 10‘d., 

8 vai. v., AuAšros Vartų parapi
jos salėje,, kun. Kubilius, SJ, 
skaitys paskaitą “Socializmas ir 
Krikščioniškoji Doktriną”. Tiki
masi, kad ir šį kartą paskaita su
trauks nemaža diskusininkų.

“Tauta ir komunizmas” ! 
Pereitą šeštadienį, tėvas Kubi

lius, SJ, skaitė paskaitą “Tauta 
ir komunizmas”. Prelegentas la
bai gražiai ir įdomiai, išgvildeno 
komunizmo istoriją, jo išdavas 
bei kilimo priežastis, taip pat _ _ _ ___ ;__ ___________ ______ 7

[trumpai palietė ir tautos klausi-Ipaįvairinti buvo suruošta turtin-'br. J. Petroniui ir Šeimai, Juo
diną, bei pabrįžį joje komunizmo ga loterija. zui Kralikauskui, Angelikai Sun-
neįgyvendinamumą.

Lietuvių Akademinio 
Sambūrio susirinkimas

Kovo 1 d.,’ nesusirinkus dau
gumai narių, susirinkimą pradė- 

, jo po valandos, kuriame priėmė, 
statutą. 

Akademinis Sambūris suburia 
; ' Visų ideologijų abiturentus, stu- 

i dentus ir studijas baigusius. Taip 
! pat Sambūris remia VLIKo veik- ' 

audrų nakty palikus . . . Atėjote kūnų, J. Godziszewskiu, K. Ivaš- 
Kilnių Sielų Saūlėmis prie mū- kevičių, S. Mozoraičių, Yatmanų, 

i su, jautrių užuojautų vanikais S. Žižiūnų ir L. Jakaičių Šei- 
apsupote mus, ir mūsų didžios moms. Dėkojame Dr. Ag. Šid-

I ! Montrealio scenos mėgėjai sta- kančios šiurpi šermenų šerkšna lauskaitei, Onai Aksbmaitienei, 
lito naują veikalą — Pražydo nu- įvirto atbudimu, pro kurį pama- O. Pakštienei, S. Plaušiniui, Šce- - 
jįvytusios gėlės. ' ; . " j lėmė tikrovę, kad mes savo naš-: kauskui, A. Lubiui, F. Dubaus-

laitystės sopuly esame ne vie- kui, J. Paplauskui, M. Vaicikaus- 
Pf*3f|CŪZiia VČI be vyriausybės Jni.;. Neapleisti ir neužmiršti... Ikienei, P. Dovydaitienei, M. Ali-

f < Jūs stovite mums Didžiais, Pa- •šauskienei, O. Saurusėvičienei,
Prancūzijos Rene Pievon vy-j Tikimasi, kad iki to laiko reika- garbių Asmenybių ■Ąžuolais mū- A. Bigelienei, P. Styrai, B. Šimo- 

sų susimąstymo vieškely, ir mes nėliui, O. Šarkaitei. M. Bendžiū- 
praeidami pro Jus lenkiamės. Iš! nienei, O. Balkevičienei, K. Sa- 
sielų gilumos dėkojame iž viską! ‘bonienei, O. Motuzienei, K. Gra- 
Už šermenų vainikus, gėles, ir pienei, A. Niescior, J. Strolienei, 
Žodį! Už nuoširdžių rankų pada-' Viktorui Raguliui, A. Mikalajū- 
vimą ir maldas... Už lankymą, nui, J. Trumpai, A. Matuliui, J. 
už dvasinę ugnį už Tėviškumą ir į Valiuliui ir M. Dailidei. Taipgi ' 
Broliškumą. dėkojame visiems tiems, kurie

Pirmiausia " dėkojame Gerbia- teikė mums bet kokią pagalbą 
moms Redakcijoms: Tėviškės Ži- . bei prijautimą, 
būriams. Nepriklausomai Lietu- Į Navikevičių šeima.
V----------------------------------- ia .............. —t

Laiškanešiai grasina streiku
Praeitą sekmadienį -Toronte 

įvyko vietos ir kviestųjų kitų 
miestų laiškanešių susirinkimas, 
kuris pareikalavo neilgesnes 
kaip 44 vaL darbo savaitės. Laiš
kanešiai ypač skundžiasi, ?kad,

kartą per dieną, tenką dirbti iki 
11 vai. —-torontiečiams 9.30-9.45 
vai. — ir kai kur tenką išnešioti 
pašto iki 180 svarų? Nepagerinus 
darbo sąlygų, laiškanešiai nutarė 
streikuoti. z

Toronte įvedus išnešiojimą 
vieną kartą per dieną, 70 laiška
nešių atsistatydino.

Oro manevrai Toronte 
įvyko praeito sekmadienio rytą. 
Buvo “užpuolimo” miesto iš toli
mesnių aerodromų ir radaro bei 
priešlėktuvinės artilerijos prati-

STEPĄ IGNATAVIČIŲ ir p. BIRUTĘ KYBARTAITĖ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki daug laimės 
bendrame gyvenime

Remeikiai ir Kriaučiūnai

Hamiltono LDM Teatras "AUKURAS"
Kovo mėn. 17 d. Hamiltone, 19 Gray St. (naujoje ukrainiečių'

salėje, kampas Barton ir Gray St.) stato
Georg Turner trijų veiksmų dramą

f Pradžia 7,30 vai.
Visi tautiečiai prašomi atsilankyti.

’’Aukuras”

' Filmą
Sekmadienį, kovo 11 d., para

pijos salėje, 8 vai. vakare, rodo
ma filmą “San Francisco” su Jea
nette McDonald ir Spenc. Tracy

VELYKŲ ŠVENTĖMS dvejomis 
lengvomis mašinomis važiuoja
me į Montreal]. Norintieji būti 
kompanijonais skambinkite tek. 
LL 9761.

Išnuomojamas kambarys vienam 
vyruk 10 Abbott Ave. (Dundas 

W. —- Bloor rajone).

Išnuomojamas butas iš dviejų 
kambarių ir virtuvės. Kreiptis 

telef. ME 7265.

Išnuomojamas kambarys II aukš
te — “frontinis”. Galima naudo
tis virtuve vedusių porai. 270 

Wright. Tel. KE 3491.

lą. Antroje šio susirinkimo 
lyje buvo nustatytos ateities 
kimo gairės.

Stato nauja veikslą

vineijolui J. Jančiui, M.I.C., J. 
Pauliukoniui, M.I.C.. J. Pruns- 
kiui, P. Ažubaliui, K. Žalaliui, 
J. Vembrei, Pr. Gaidai, K. Sta- 
dalnikui, M.I.C., J. Bobinui, K. 
Kubiliui, S J.; J. Kulbiui, S.J., K. 
Vilkaičiui, V. Bagdanavičiui, M. 
I.C., V. Rimšeliui, M.I.C., E. Ak- 
somaičiui, M.I.C., V. Atkočiui, 
M.I.C., A. Mickai, M.I.C., P. Re
meikai, M.I.C., dijakonui J. Ūsui, 
M.I.C., subdijakonams M. Pau
lauskui, M.I.C. ir A. Kleivai, M. 
I.C., klierikams P. Kranch, M.I. 
C., A. Kelpšui, M.I.C., J. Petrai
čiui, M.I.C., R. Balniui, M.I.C., V.

Ateitininkų pobūvis
Kovo 18 d., sekmadienį, 4 vai. 

po pietų. Aušros Vartų parapi
jos salėje yra ruošiama bendra 
visų ateitininkų ir prijaučiančių
jų susipažinimo arbatėlė. Paste
bėtina, kad ateitininkų dalyvavi
mas būtinas.

Ateitininkų pasitarimas
Pereitą sekmadienį A. Vartų 

parapijos patalpose įvyko trum
pas ateitininkų pasitarimas. Su
sirinkimą pravedė Montrealio j Kamarauskui, M.I.C., P. Cibuls- 
ateitininkų pirmininkas Jonas kiui, M.I.C. ir Broliui K. Rainiui, 
Lukoševičius. Jis trumpai primi- M.I.C. Draugijoms: Amerikos 
nė mūsų tautos Globėją Šv. Ka- Lietuvių Rašytojų Draugijai, Ka
zimierą bei pasveikino ir palin- nados Lietuvių Rašytojų Draugi- 
Ikėjo ištvermės visiems mūsų Ka- jai, Kanados Lietuvių Bendruo- 
zimierams. menės Montrealio Apylinkės LO

Švento Kazimiero šventė |Komi‘e‘ui- Kanados Lietuvių
Šv. Kazimiero šventės proga, | 

a v • • nr ▼ • • • > •• i !
čioje, pamaldas laikė ir gražų, 
šventės nuotaikai atitinkantį pa-. 
mokslą pasakė kun. K. Riekus ; 
Šventės proga čia buvo susirin- !

menės Montrealio Apylinkės LO 
. VW.., *^^.A***^«W ■ ■ ...» . »U
■Centro Tarybai, Montrealio Vy- 

Aušros Vartų parapijos bažnv- iresniW S^auč*'» “Vaivos” Drau- 
r jgovei ir Kanados Lietuvių Są

jungos’Centro Valdybai. Taipgi 
!iš visos širdies dėkojame gimi- 

‘ I nėms, draugams, prieteliams ir 
. . - t . ... .. . , pažystamiems. Giminėms: J. Nake net o kunigai. Vienas is ju bu- ; . .. „ _ .
vo kun. Stankūnas, kuris rodos, i H e^’ . * A U-p m'^’ • ySU^’
pazadeio dažiau aplankvti ir pa- , . , J .
sirodyti Ausros Vartų paraptjoje. ,džiaj G4erbiamiems; Pr JLapienei 

Šv. Kazimiero parapija suruo- ; jr šeimai, Ievai ir A. Trečiokams, 
šė savo metinę vakarienę, į kurią e. ir P. Alšėnams, Alfonsui Au- 
prisirinko pilna salė. Programai Į gučiui, Dr. S. Daukšai ir Šeimai,

da
vei

riausybė,' išsilaikiusi beveik tf'las dar bus sutvarkytas ir nauja 
mėnesius, vasario 28 d. atsista
tydino. Vyriausybė buvo koalici
nė, remiama MPR — Katalikų 
Liaudies Sąjūdžio, Socialistų ir 
Socialistų radikalų. Ji atsistaty
dino dėl nesutarimo koalicijoje 
rinkiminės sistemos reikalu. Pa
gal dabar veikiančią proporcio-' 
nalę Sistemą komunistai 1946 m. 
gavo 181 vietą iš 621. Parlamento 
daugum anorėtų sekantiems rin
kimams, kurie įvyks š.m. lapkri
čio mėn., pakeisti rinkimų įstaty
mą. Kadangi pereituose rinki
muose komunistai daug kur lai
mėjo tik dėka ringiminės siste
mos, tai socialistai ir radikalso- 
cialistai pasiūlė naują sistemą. 
Jos betgi neparėmė MPR, kuriai 
proporcionali sistema taip pat 
buvo palanki, tad vyriausybės 
projektas tegavo 295 balsus prieš 
311. Prieš balsavo komunistai, 
MPR ir de Gaul grupė. Vyriau-REIKALINGA ŠEIMININKĖ , .

nuo kovo mėn. pradžios pašto- sybe del to ir atsistatyd.no, nors 
viam nuolatiniam darbui tabako ^and® su al X • ...

nv'A'Ti/Mnnfoc \/U

farmoje. Galėtų būti ir vyras su 
žmona. Dėl atlyginimo susitar
sim laiškais. Rašyti: M. Taras, c.o. 
Toni Skodis, R. R. 2, Tillsonburg, 
Ontario.

prezidentas Vincent Auriol ir 
Vyriausybės krizė ir šį kartą 

Prancūziją užklupo nepatogiu 
metu, nes kovo 20 d. prezidentas 
ruošiasi aplankyti Vašingtoną.

2.

4.
5.

Įsigykite "T. Z." kišeninį kalendorių! , 
1951 metų

"Tėviškės Žiburių" kišeniniame kalendoriuje

t rasite daug informacijų? -
Kalendariumą su nurodymu lietuviškųjų, Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių tautinių švenčių;
Apie Lietuvą — kraštą, žmones, ūkį;
Apie Kanadą; . !
Kanados pašto tarifą;
Adresus: Lietuviškųjų politinių institucijų, diplomatinių atsto
vybių, konsulatų, organizacijų ir beveik visų pasaulio lietu
viškųjų laikraščių bei leidyklų;
Angliškosios sistemos matus ir jų santykį su dešimtainės sis
temos matais ir kt.

O kaina tik $0.35
"TŽ" kalendorių galima gauti pas visus spaudos platintojus.

Platintojoms duodama 15% nuolaidos. <

zui Kralikauskui, Angelikai Sun- 
gailienei, J. Ciplijauskaitei, Vil
telei Vaičiūnaitei, Vandai Ramo
nienei, J. Nevardauskui ir J. Pa- 
rojui. Dėkojame Mieliems Prie- 

_ _ _ jteliams: J. Kuprevičių ir J. Lek-
ties Angelo sparnai apgaubė mū- ^nickų Šeimoms. P. Juškevičių, M. 
su buveinę, ir kai kieti, neatpra- j Arlauskų, J. Jasučių, J. Bobinų, 
šomi Šaltos Viešnios glėbiai pa-Į M. Žemaičių,'B. F. Vitų, A. Na- 
siėmė ir karstu aprengę išsinešė 
mūsų Brangiausią Tėvelį ir Mie- 7 _____ _____ ______

{ liausią Vyrą — Jūs, Garbingie- į šių, A. Sakalų, W1 Nomeikų, J. 
ji, atsiminėte mus tamsumų ir)f ‘ ................ . - ~ -

GILIAUSIA MŪSŲ DĖKONĖ 
Didžiai Garbingi Paguodėjai, 
Kai skaudaus liūdesio paimt 

palinko ant mūsų stogo, kai Mir

viekų, J. Bernotų. P. Lukoševi
čių, V. Škudų, Zabielų, A. Luko-

Sirvydų, J. Norkeliūnų, J. Gruč-

vyriausybė sudaryta.
Valstybės prezidentas naują 

vyriausybę sudaryti pasiūlė pir
miausia tam pačiam Pleven, o 
kai jis atsisakė, MPR šului Geor
ges Bidault. Šis vaisi ųnepasiękė 
ir kovo 2 d. mandatą grąžino. 
Prezidentas tada pakvietė Radi- 
kal socialistą Henri Queuille, ta
čiau ir dėl jo pasisekimų abejo
jama, nors jis siūlo konfliktą 
dėl rinkimų įstatymo pavesti iš 
spręsti plebiscitui arba priimt 
kompromisą — vieną sistemą nu
statyti miestams ir kitą žemės 
ūkio sritims. '

Socialistų atstovas Mollet pa
siūlė naują planą vyriausybės 
krizei užbaigti. Jo siūlymo pa
grinde yra trumpam laikui su
daryta vyriausybė su aiškia trum 
pa programa ir rinkimai vietoj 
rudens birželio mėn. Iš jo siūly
mų įdomiausias: pakeisti konst i 
tucijos numatytą premjero sky 
rimo tvarką, kad būtų išvengt? 
komunistų dalyvavimo priešrin
kiminiame kabinete.

— Praha. .— Čekoslovakijos 
ambasadorius Indijoje Bohuslav 
G. Kraotochvil, artimas suimtam 
buv. užs. min. Clementis slapta 
pasitraukė iš savo posto ir plau
kia į Angliją. Atstovybės kalbc 
tojas jį jau paskelbė išdaviku.

Ieško gydytojų imigrantų 
sveikatai tikrinti

Kanados federalinis sveikatos 
departamentas paskelbė atsišau
kimą, kviesdamas gydytojus nors 
3 mėn. vykti į Europą imigrantų 
sveikatos tikrinti. Žadama mo
kėti algą, kelionės išlaidas j Eu
ropą ir ten keliaujant tarnybos 
reikalais, o be to, padengti pra
gyvenimo išlaidas. O tiems, kurie 
vyks ilgesniam laikui, vietoj vi
so išlaikymo žada pragyvenimo 
priedus.

Imigracijos medicinos štabo 
vyriausia būstinė yra Londone 
o skyriai Liverpuly, Glasgove, 
Belfaste, Karlsrue ir Salzburge. 
Gydytojams betgi galį tekti dirb
ti ir kitose vietose.

AR JŪS PAGEIDAUJATE } 
PIRKTI namus;

1. Parduodamas geras plytų namas- 
10 kambarių, 5 virtuvės (cinkos) ir dvi vonios. Prašoma 
kaina — $16.000. Įnešamą mažiausiai $6.000. Namas ran

dasi Bloor-Dovercourt Rd. rajone.
2. Parduodamas dviejų aukštų plytų namas 

6-šių kambarių. Kartu 42 x 204 sklypas. Šis namas par
duodamas palyginti žema kaina. Prašoma kaina $9.300.

Randasi Dundas gatvėje (prie Amber upės)
3. Parduodama valymo ir prosymo įmonė 

Tinka siuvėjams. Labai geroje vietoje — Bloor-Dundas 
rajone. Prašoma kaina $4.000. Savininkas priverstas bū
tinai parduoti. Skubiai kreipkitės. Nuomos kaina — $60

mėnesiui.

Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug semi ir 
naujų namų. Kalbame: 'lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.

Kreiptis: A. GARBENIS

H. M. DAVY & Co
REALTORS

105 RONCESVALLES AVE.
’ Tol. LA — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5364

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalbą. 

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažen gusiems

A. B A J ORI N AS

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont. Tel. MEIrosc 89‘ I 
Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad. ir švent

iI

atsistatyd.no
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