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Mūsų vakarai ir mūsų rytai Atnaujinti ryšį tarp žmogaus |r Dievo i i

Kiekvienais metais, kai per
žengiame kalendorinį kovo 20 d. 
slenkstį, prisimename ar bent 
turime prisiminti dvi dideles mū
sų tautinės buities problemas — 
mūsų tautos gyvenamojo ploto 
vakarus ir rytus. Vakarų arba 
Mažąją Lietuvą mes dar dažniau 
prisimename. Ji jau sena mūsų 
gyvenimo aktualija. Šiuo metu 
ją mums primena 1920 m. kovo 
20 d. — Prūsų (Mažosios) Lie
tuvos Tarybos atstovų koopta- 
vimo į Lietuvos Valstybės Ta
rybą diena ir liūdnoji 1939 m. 
kovo 22 d. — Mažosios Lietuvos 
dalies — Klaipėdos krašto at
plėšomo diena.

Rytų Lietuvos problema prieš 
12 metų buvo suvedama į sosti
nės Vilniaus išlaisvinimo iš Len
kų okupacijos problemą. Giles
nių jos šaknų mes neieškojome. 
Šiandien ir tas klausimas lyg ir 
pamirštas, tarytum tikėtume, 
kad jis jau nebekils. O dar la
biau pamirštas daug komplikuo- 
tesnis Gudų klausimas. Gudų, 
kurie kovo 25 d. paminėjo savo 
nepriklausomybės paskelbimo 
33-čią sukaktį.

Vakarai ir rytai — mūsų kraš
to vakarai ir mūsų krašto rytai 
— dvi, o kartu ir viena didžiulė 
mūsų dabarties ir ateities prob
lema. Atsikurdama, Lietuva su
jomis susidurs kartu — tą pa- j žosios Lietuvos Bičiulių Draugi- 
čią dieną. Dėl to tai — Velykų 
šventėms abu klausimus. pastū- 
mus savaite toliau — mes mini-.

* ' ^ Nevienodai mums tas proble
mas audė istorinis mūsų tautos 
kelias, bet kaip panašiai išaudė. 
Ir čia ir ten vienodai lietuviškoj 
mūsų tėvų žemės, bet ir čia ir ten 
lietuvis dažnai nesusikalba sava 
kalba, ir čia ir ten šeimininku 
dedasi kas kitas. Tiesa, rytuose 
ligšiol nebuvo organizuotos vie
tinės kliudančios jėgos, bet kas 

•nemato, kad ji bręsta arba bent 
glūdi ten pat ir gali pasireikšti. 
Ir tikrai pasireikš tose sąlygo
se, kurių mes patys laukiame. 
Jei ji negaus progos pasireikšti, 
ir mes vargu ar sulauksime ko 
gera. Akių neprivalome užmerk
ti, neprivalome likti nerealiais 
fantastais, nejaučiančiais, kad 
esame tik srovėje, o ne vieni ją 
sudarome. . •

Kur bus mūsų didieji sunku
mai, nepranašaukim. Žinom, kad 
jie bus. Jei mūsų vakarų proble
ma daugiausiai priklausys nuo 
to, kokį vaidmenį suvaidins atei
ties įvykiuose Vokietija-ir koks 
likimas bus Rytprūsių, tai rytų 
problemoje laukujiniai veiksniai 
daugiausia priklausys nuo pa
grindo, kuriuo bus norima pa
remti Rytų Europos tautų gyve
nimo ateitį. Dėl to tai mes vėl 
kartojame jau anksčiau mūsų 
keltą reikalą patiems žinoti, ko 
norime, kas mūsų tautos intere
sams esamose sąlygose geriausiai 

-tiktų tiek vakaruose, tiek ry
tuose.

Tai pirmasis reikalavimas, dik
tuojamai dabarties tarptautinių 
santykių raidos. Jei mes sakome, 
kad riuo amžių lietuviška žemė 
— Mažoji Lietuva, net su Kara
liaučiumi, turi būti Lietuvos vals 
tybės ribose, tai žinokim, ką pa
sakysim į klausimą: “O kam Pi- 
liava?” ir pan. Jei mes sakome, 
kad sveikiname laisvą ir nepri
klausomą gudų tautą, tai turime 
žinoti ir kokių santykių su ja no
rime. Tarti laisvą ir nepriklauso
mą, kai santykiai tame regione 
taip susipynę, nepakanka. O ko
dėl, pav., ne federaciją ar konfe
deraciją? Jei mes patys nekel
sim, ką pasakysim, kai kas kitas 
iškels? O galim būti tikri, kad iš
keli Ar tai turi būti palikta vien 
tiems, kurie tada diplomatų vaid
menį vaidins? Gal tai patogu — 
neteks mums patiems išsišokti ir 
atsakomybės prisiimti. Nepa
mirškim, kad diplomatai — tau
tos atstovai — ne jos valią for

muoja, bet jos interesus ir ilge
sius gina. O kas šiandien pajėgtų 
atsekti, kurie mūsų ilgesiai ap
svarstyti ir suderinti su gyvena
mojo meto realiaisiais veiks
niais? Didžiąsias problemas 
sprendžiant, ura neveikia. Per 
mišką ir tankai nesilaužia.

Didžiajai vakarų ir rytų prob
lemai įpareigojimų iškelia betgi 
ne vien tarptautinių dabarties 
santykių pynės. Tautos ir krašto 
likimą labai daug kur lemia tarp 
tautiniai santykiai, bet dar dau
giau lemia pati tauta, krašto gy
ventojai, jų nuotaikos, jų tautinis 
bei tautiškai politinis susiprati
mas. Tad dar labiau mūsų akys 
ir dėmesys turi būti nukreiptas į 
žmones, į vakarų ir rytų Lietu
vos atstovus. Ten gyvenantieji 
mums dabar nepasiekiami, tai 
kreipkim akis nors į tuos, kurie 
pasiekiami tremtyje.

Šiuo atžvilgiu galime pasi
džiaugti, kad vakariečiais jau 
daug kur yra rūpinamasi. Vo
kietijoje štai veikia Mažosios 
Lietuvos. Taryba, jais gyvai rū
pinasi PLB Vokietijos Krašto 
organizacija, kurioje jie sudaro 
žymų procentą, jų nepamiršta 
BALFas, Kanadoje jau veikia, o 
JAV taip pat kuriasi, speciali 
jiems paremti organizacija. Tegu 
ši pastaroji ir keisto vardo—Ma

ja — tarytum būtų nelietuvių 
organizacija arba bent joje ne
būtų pačių mažaiietuvių. Bet, ži-

Svarbu kad veikiama, stiprina
ma mažaiietuvių dvasia ir nors 
kiek mažinamas jų skurdo var
gas. Tik visdėlto tektų prisimin
ti, kad visas sąjūdis jau perdaug 
suklaipėdinamas. Tai rodo ir 
“Keleivis”, kuriame, net nepri
klausomybės šventei skirtame 
numeryje, apie visos Mažosios 
Lietuvos kovas nerandame nie
ko. Net Maž. Lietuvos Tarybos 
Tilžės laikotarpis prašoktas. O 
mes juk kovojame ne už vieną 
Klaipėdą, bet už visą Mažąją Lie
tuvą. Šito neprivalome pamiršti. 
Klaipėdai ir jos kraštui aukos 
jau 1923 m. sudėtos. Ji jau at
pirkta ir tik vidaus santykių iš
lyginimo bei priauginimo prie 
kamieno tereikalinga. Tai tik 
pusė — dargi mažesnioji pusė 
problemos.

O ką n5es darome rytams? De
ja, dar visiškai nieko.
' Tiesa, iš ten kilusių žmonių, 
kurie jaustųsi lietuviais, beveik 
neturime. Bet turime tokių, ku
rie dedasi mūsų priešais. Turime 
ir su jais sueiti, ir juos veikti, 
lygiai, kaip iš Mažosios Lietuvos 
kilusius vokiečius. Atsiminkim 
didžiąją tiesą, pastebėtą, berods, 
Dikenso, kad nelaimės žmones 
sulygina ir suartina. Psichologi
nės bendravimo sąlygos dabar 
yra palankios, tad privalome jas 
išnaudoti. Kito taip palankaus 
meto gal jau niekad nebus. Ir 
mūsų pačių bus kaltė, jei po ke
leto metų su tais pačiais žmonė
mis atsidursime priešingų kovo
tojų, platformose, neturėdami vi
siškai jokių — net paprastų žmo
niškų — ryšių.

Ispanija įsijungia į antikomunistinį frontą
Ispanijos geografinė padėtis ir 

jos kariuomenės skaičius vaka
riečius senai vilioja, bet įtraukti 
ją į Atlanto paktą vis nesisekė, 
nes ypač Prancūzija ir D. Brita
nija negali pamiršti jos paramos 
Hitleriui bei jos diktatūrinės 
santvarkos. Betgi 1946 m. pa
skelbtas diplomatinis jos boiko
tas jau sulaužytas ir tada išvykę 
ambasadoriai grįžta į Madridą.

Daugiausia Ispanijos pozicija 
susirūpinusios yra JAV ir jų am
basadorius Stanton Griffis, vos 
atvykęs į Madridą, pradėjo dary
ti žygių Ispaniją vienu ar kitu 
būdu įjungti į antibolševikinį 
frontą. Jau girdėtis ir vaisių.

Kovo 25 d. paskelbta, kad Grif-

Velykų pirmąją dieną Jo Šven
tenybė Pijus XII pasakė trumpą 
kalbą, kviesdamas paliuosuoti 
pasaulį nuo gobšumo ir smirto, 
kad tautos galėtų gyventi ir dirb
ti ramybėje. Taikos pirmoji są
lyga, sakė popiežius, yra atnau
jinimas nutrauktų ryšių tarp 
žmogaus ir Dievo, tarp žmogaus 
ir žmogaus.

Popiežiaus kalbos klausėsi 100 
tūkstančių tikinčiųjų. Ji buvo 
transliuojama per Vatikano ra
dio. Per radio buvo pertrans
liuotas ir tradicinis popiežiaus 
velykinis palaiminimas “miestui 
ir pasauliui” — urbi et orbi (to
kia yra £>opiežiaus —Romos vys
kupo kreipimosi į pasaulį' for
mulė) .

Gen. Eisenhoweris domisi 
mūsų pagalba

įtakingas belgų katalikų dien-S~——------------------
raštis “La Libre Belgique” ka- 
žinkaip ištraukė jog gen. Eisen
howeris JAV Senato kariuome
nės komisijai savo pateiktame 
raporte esąs labai skelptiškai nu
siteikęs dėl britų žadamos pa
galbos Europos kariuomenei, ta
čiau jis domisi kitų Europos tau
tų siūloma pagalba.

Esą, Eisenhoweris nelabai pa
sitikįs anti-komunistiniais rusais 
ir ispanų respublikonų pabėgėlių 
parama. (Anti-komunistiniai ru
sai griežtai nusistatę prieš Rusi
jos imperijos suskaldymą). Anot 
dienraščio gen. Eisenhoweris se-

ir priimsiąs į savo kariuomenę 
pabėgėlius iš Rytų Europos, kaip 
tai: lenkus, čekus, rumunus, 
vengrus, bulgarus, baltus ir uk
rainiečius. aim.

Sovietų karo biudžetas didžiausias iš visų valstybių
JAV Užsienio reikalų minis

terija praneša, kad Sovietų Rusi
ja iš visų pasaulio valstybių ski
ria didžiausią procentą visų vals
tybės pajamų karo reikalams. 
Dabartinis Rusijos biudžetas nu
mato net 20'< karo reikalams, 
tuo-tarpu JAV tik 15' «. Jau šis 
skaičių skirtumas aiškiai parodo 
Sovietų ’’gerus norus” taikai, ku
rių ji nesigėdina triūbyti pasau
liui per savo propagandą. Rusi
jos taikos intencijos ir be šių pa
lyginimų jau daugeliui pasidarė 
gerai suprantamos, tačiau tiems, 
kurie vis dar nori bent kiek tikė
ti komunistų taikingumu galėtų 
dar labiau atverti akis. Tuo la
biau, kad sovietų paduodama 20 
L nuo biudžeto karo reikalams 
tėra tik oficialiai kompartijos 
leista skelbti spaudai suma. Gi 
kas žino ir supranta komunsitinį 
režimą, tam yra visiškai aišku, 
kad tas procentas yra keleriopai 
didesnis. Be to, rusų skelbiamas 
procentas' biudžete karo reika
lams toli gražu neapima visų po
zicijų:

1. Pensijos mokamos karo ve
teranams pagal Rusijos sistemą 
įeina į bendrą socialinį draudimą

2. kariuomenės stovyklos ir ki
ti kariniai įrengimai yra atlieka
mi neapmokamų darbo vergų.

fis jau paruošė dirvą Ispanijos ir 
JAV dvišalei sutarčiai, kuri fak
tiškai reiškia Ispanijos įsijungi
mą į Atlanto sąjungą, nors for
maliai ji ir toliau lieka už sąjun
gos ribų. Kaip skelbiama, Fran
ko vyriausybė yra pasiryžusi ne
trukus pasirašyti su JAV sutar
tį, kurioje bus pareikšta, kad Is
panija yra pasiryžusi prisiimti 
visus Atlanto pakto sutarties įsi
pareigojimus, užpuolimą betku- 
rios iš 12 Atlanto pakto valstybių 
laikys kaip savo krašto užpuoli
mą ir reikalui esant pasiųs savo 
kariuomenę už Pirenėjų, jei kuri 
nors valstybė būtų užpulta. JAV 
pasižadėtų apginkluoti Ispanijos 
armiją modemiškais ginklais.

Komunistai kelia bylą 
vienuolėms .

Kantone komunistinė valdžia 
suėmė 5 kanadietei Nekalto Pra
sidėjimo seseris vienuoles, apkal
tinę jas našlaičių vaikų žudymu. 
Jos esą imperalisiinių kapitalis
tų prisiųstos žudyti kinų liaudį. 
Tai rodo, kokių begėdiškų pro
pagandos priemonių komunistai 
imasi prieš vienuoles, užlaikan
čias net dvi prieglaudas pamesti
nukams .kūdikiams, kurių tik da
lį jos augina, o kitus stengiasi 
grąžinti tėvams, Jei pasiseka 
juos surasti. Mirtingumas, žino
ma, didelis, nes neretai kūdikiai 

i pas vienuoles patenka vos begy- 
) vi ar jau ir mirę.

JAV išlaidos ginklavimuisi
Gynimosi mobilizacijos įstaiga 

praneša, kad iš $42.000.1)00.000, 
skirtų šiems biudžetiniams me
tams, kurie baigiasi birželio 30 
d., apie 65% jau išnaudota įvai
riems užsakymams. Esą sunau
dojama maždaug po 5 bilijonus 
per mėnesį. Paskirtųjų sumų ne
užtenka ir laukiama, kad prezi
dentas paprašys kongreso dar 9 
ar 10 bilijonų šiems metams.

— Maskva. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė geležies laužo rinki
mo vajų. Kartu skelbiamas Sta- 
lino
plieno gamybą pakelti iki 60 mil. 
tonų. Praeitais metais Sovietų 
Sąjunga plieno pagamino apie 
27.600.000 tonų.

kūnų Sovietų Rusijoje yra virš 
15 mil.

3. Raudonarmiečio mėnesinė 
alga yra 7 dol. 50 centų, tuo tar
pu amerikietis kareivis gauna 75 
dolerius per mėn. ir daugiau.

4. Plieno fabrikai, įvairūs ka
nalai ir elektros jėgainės sovie- 
tuoše priklauso valstybei ir ne
įeina į kariuomenės išlaidas, ta
čiau jų didelė dauguma dirba tik 
karo reikalams.

Praktiškai Rusijos apginklavi
mui skiriamos žymiai didesnės 
sumos negu viešai skelbiami 
skaičiai rodo ir jos nusiginklavi
mą arba taikos siekimus bent 
kiek protaujantis žmogus laiko 
tuščiu nuolatiniu įprastinės pro
pagandos arkliuku savo simpati- 
kams mulkinti.

Kariniai manevrai politinėje 
tarnyboje

Iš amerikiečių kariškų sferų 
Vokietijoje pranešama, kad So
vietų spaudimas į Vak. Vokieti
ją kulminaciją pasieks š.m. rug
sėjo-spalio mėn., kai Vakarų Vo
kietijos pasieny vyks didieji So
vietų manevrai. 30 sukauptų di
vizijų, tuo pačiu metu taip pat 
manevruojant Lenkijos ir Čeko
slovakijos armijoms, turėsią ap
stulbinti vokiečius ir įtikinti 
juos, kad jų nuo Sovietų negali 
apginti niekas ir kad vienintelė 
išeitis — priimti Rytų Vokietijos 
siūlomą susivienijimą.

Italija siekia pakeisti 
taikos sutartį

Taikos sutartis Italijos karines 
pajėgas apribojef 185.000 armija, 
65.000 policijos ir 67.500 tonų lai
vynu. Dabar Italija nurodo, kad 
Sovietų Rusijai apginklavus Bal
kanų valstybes, jos padėtis su to
kiomis menkomis karinėmis pa
jėgomis darosi pavojinga ir rei
kalinga taikos sutarties apribo
jimus panaikinti. Beabejo, tą rei
kalą nulems ruošiami pasitari
mai Viduržemio jūrų strategi
niais klausimais, kuriuos organi
zuoja D. Britanija ir Prancūzi-

Korėjos įvykių raida vis ne- 
išryškėja, o praeitą savaitę pri
vedė net prie keistokos padėties. 
JT kariuomenė ir nenoromis turi 
žygiuoti pirmyn, nes raudonieji 
vis traukiasi ir traukiasi Šiaurės 
Korėjos siena priešakinių dali
nių jau pasiekta ir vadovybė at
sistoja prieš Sunkų klausimą — 
peržengti ją ar sustoti. Peržengti 
yra pavojinga, nes nežinai, kaip 
vėl reaguos kinai, o sustoti reiš
kia kompromitaciją. Juk tai ro
dytų, kad nedrįstama, bijomasi. 
McArthur pereitą savaitę pa
skelbė, kad eisiąs per sieną, P. 
Korėjos prezidentas Rhee karštai 
šaukia: “Pirmyn prie Jalu upės” 
ir savo kariuomenės žvalgomuo
sius dalinius jau pasiuntė anapus 
38 paralelės. Ištikrųjų betgi Mc 
Arthur nenori toliau žygiuoti, 
norėtų sustoti ir konflikto likvi
davimą palikti dipomatams. Bet 
kaip garbingai sustoti nepažei- 
dus ankstyvesnių deklaracijų? 
Juk buvo pažadėta išvaduoti visą 
Korėją. Kinai gi nieko neatsako 
į jokius siūlymus, traukiasi, ne
sigauna, bet ar nesikaus, jei vėl 
būtų priartėta prie jų sienos, nie
kas nežino. Naujo gi jų puolimo 
nenorima sulaukti, nors britų 
brigados vadas ir yra pareiškęs, 
kad JT kariuomenė savo ginklais 
pranašiais galinti sunaikinti bet- 
kokių masių puolimą.

« • ■ '

McArthur pasiuntė savo de
santus į porą salų už 38 parale
lės, bet sausumoje per Ją, atrodo.

lauktai jis paskelbė vykstąs į Ko
rėją ir esąs pasiryžęs susitikti su 
raudonųjų vadais kalbėtis dėl 
paliaubų, ginčą paliekant spręsti 

perbėkite į vakarinius 
sektorius aliantų kariuo- 
globon”, sakoma atsišau-

ja. Tuo pat metu JAV .ragina į 
Vakarų gynimą įsijungti Ispa
niją, o Turkija ir Graikija pra
šosi priimamos į Atlanto paktą. 
Italija iš tų planų negali būti 
išskirta, tad savo reikalavimų 
greičiausia pasieks.

Likviduokit Staliną
Pogrindžio organizacijos Vie

noje visame mieste, o ypač prieš 
pat Sovietų vyriausiąją būstinę, 
išmėtė atsišaukimus į sovietų ka
rius, kuriuose kviečia kurti smul
kias grupeles antibolševikinei 
akcijai ir Stalinui likviduoti. At
sišaukime sakoma, kad už tiek 
daug koncentracijos stovyklose 
sunaikintų žmonių, sovietų armi
ja turinti nusukti galvą Stali
nui, kaip kad nusukusi Hitleriui, 

i “O jei jums grės tiesioginis pa
vojus, 
miesto 
menės 
kime.

Nauja atominė bomba
Argentinos prezidentas Peron 

paskelbė, kad Argentinos tyrinė
tojai, vadovaujami austro fiziko 
Dr. Ronald Richter, atradę naują 
būdą atominei energijai atpalai
duoti be uranijaus. JAV eksper
tai dėl to pareiškė, savo abejo
nių, o Peronas į tai atsakė, kad 
netikėti esąs jų dalykas, o jis 
skelbiąs tą žinią ne jiems, bet sa
vo tautai.

Baisi oro nelaimė
Did. Ketvirtadienį Atlanto 

vandenyne maždaug 450 mylių į 
vakarus nuo Airijos nukrito JAV 
transportinis lėktuvas su 48 ke
leiviais ir 5 įgulos nariais, išviso 
53 žmonės. Visos lėktuvų ir lai
vų pastangos surasti nelaimės iš
tiktuosius, nedavė jokių vaisių. 
Keleivių tarpe buvo ir brigados 
gen. Paul T. Cullen, JAV Barks
dale Field, Shereveport, La., oro 
bazės vado pavaduotojas. Vienas 
lėktuvas matęs liepsnas ir patį 
kritimą.

— Otava. Kanados parla
mentui sekančių metų biudžetas 
būsiąs pateiktas balandžio 10 d.

SAVAITĖS ĮVYKI# APŽVALGA
diplomatiniu keliu. Esą, dabar 
raudonieji neturį jokių vilčių 
atsigauti, bet jo tikslas nesąs juos 
sutriuškinti, bet sutvarkyti Ko
rėjos reikalą. Jeigu gi kiniečiai 
nenusileisią, tai teksią pradėti 
pačios Kinijos puolimus.

Šitas McArthuro pareiškimas 
yra didelė staigmena ir Vašing
tonas oficialiai paskelbė, kad Mc 
Arthur nesąs įgaliotas šitokius 
siūlymus daryti ar grasinti Kini
jos puolimu. Išeitų, kad čia Mc 
Arthuro prokonsuliškas žygis. 
Tačiau galima prileisti, kad tai 
tik atsikalbinėjimas ir pareiški
mas ištikrųjų buvo padarytas su 
Vašingtono žinia, kaip naujas 
bandymas išeiti iš keblios padė
ties — iš aklygatvio. Reikia ma
nyti, kad netrukus tai paaiškės. 
Bet apskritai šiuo metu vyrau
ja nuomonė, kad Korėjoje kovos 
jau yra maždaug baigtos. Ir Ka
nados kariškių sferose vyrauja 
įsitikinimas, kad kanadiečiams, 
kurie netrukus ten vyks, nebe
teksią kariauti, bet policines pa
reigas eiti.

Ką dėl šio reikalo galvoja ko
munistinis pasaulis, neaišku. Š. 
Korėjos premjeras Kim ir Stali
nas Sovietų Sąjungos ir Š. Korė
jos sukakties metinių proga ap
sikeitė telegramomis, kuriose 
Kim pažadėjo kovoti iki perga
lės, o Stalinas pažadėjo visoke
riopą paramą “prieš imperialisti
nius agresorius”- Iš Maskvos be 
to, jau pagrasinta, kad ji nebus 

tai” bandytų peržengti Yalu 
upę. Tik dar nepasakyta ar lauks 
peržengimo sausuma ar tenkinsis 
peržengimu oru, kuriuo grasina 
McArthuras.

Ramiojo Vandenyno paktui, 
kuriuo rūpinasi JAV, reikia pir
miausia sutvarkyti Japonijos tai
kos sutarties klausimą. Kadangi 
tuo reikalu susitarti su Maskva 
nėra jokių vilčių, tai JAV tariasi 
su kitomis valstybėmis, kovoju
siomis prieš Japoniją. Čia pasi
priešinimo rodo D. Britanija. JA 
V-bės norėtų laikytis užmiršimo 
ir atleidimo politikos, nereika
lauti jokių reparacijų ir kuo grei
čiau apginkluotą Japoniją įjung
ti į prieškomunistinį bloką, bet 
D. Britanija sutinka tik su pir
mąja plano dalimi. Ji nenori leis
ti Japonijai ginkluotis, nori pa
likti joje įgulas ir tt. Kanada yra 
pareiškusi, kad sutinka su ribotu 
Japonijos apginklavimu, tiek, 
kad ji “galėtų paremti jos pačios 
gynima nuo užpuolikų”. Kitos 
valstybės savo nuomonės dar ne
pareiškė.

Irane ryšy su neramumais bei 
teroristiniais veiksmais paskelb
tas karo stovis. Teherano gatvėse 
patruliuoja tankai. O dėl anglų 
'naftos bendrovės per tą savaitę 
nebuvo jokių pareiškimų.

Pakistanas pagaliau paskelbė 
kad kovo 9 d. pradėtas likviduoti 
sąmokslas buvęs komunistinis, 
kad sąmokslininkai norėję nu
versti valdžią ir įvesti komunis
tinio pobūdžio diktatūrą. Jų bu
vusi tik saujelė, kuri esanti pa
smerkta ir kariškų ir civilių sfe
rų, kurie visi maną, kad juos rei
kią tuojąu sušaudyti. Bet valdžia 
nusistačiusi be teismo to nedary
ti. Esą, numatoma dar daugiau 
suėmimų. O kokio pobūdžio są
mokslas tą pačią dieną likviduo
tas Thailandc, vis dar neskel
biama.

Paryžiaus viceministerių kon
ferencija, posėdžiaujanti nuo ko
vo 5 d., dar nepasiekė jokios pa
žangos. Ilgos kalbos visiems nu
sibodo ir prieš pat Velykas va
kariečiai klausimą pastatė labai 
griežtai, žadėdami pasitarimus 
nutraukti. Padėčiai gelbėti Did. 
Penktadeinį buvo sušauktas už
daras posėdis, kuriame, matyt, 
buvo pasakyta kažkas svarbaus, 
o šeštadienio posėdy buvo nutar
ta darbus pertraukti iki kovo 27

d. Per tą laiką Gromyko turėjo 
susisiekti su Maskva dėl naujų 
instrukcijų, o Anglų atstovas 
lankėsi Londone — reikia many
ti, taip pat ne vien tam, kad galė
tų šventes praleisti šeimoje. Šios 
savaitės konferencijos posėdžiai 
atrodo, turėtų būti lemiami. Jei 
ji nutruktų ir 4 didžiųjų konfe
rencijos nebebūtų laukiama, be
abejo, tektų laukti gyvesnės įvy
kių raidos ir dar didesnio santy
kių įtempimo. '

Sovietų Sąjungoje paskelbtas 
plieno gamygos pakėlimo planas 
ir geležies laužo rinkimas, rodo 
didelius ginklavimosi užsimoji
mus. Vykdant metalo rinkliavą 
beabejo nukentės ir Lietuva, ku
rioje išnyks ir geležinės tvoros 
įr vartai, o gal net ir kryžiai, o 
žmonės bus varginami priversti
nomis lenktynėmis.

Italija ir Viduržemio jūrų vi
sas rajonas vis daugiau traukia 
pasaulio politikų dėmesį. Italijos 
vaidmuo auga ir ji šią padėtį iš
naudos beabejo ne tik ūkinei pa
galbai gauti, bet ir politiškai — 
reikalaus sau Triesto ir visos tai
kos sutarties revizijos. Netenka 
abejoti, kad jai seksis, nes Vidur
žemio jūroje jos padėtis yra pir
maeilės svarbos. Naudoj aši tuo ir 
Ispanija, stengsis pasinaudoti ir 
Graikija su Turkija viešai, o Tito 
kaiką išspaus ir niekam nežinant. 
Viešai susirišti su “kapitalisti
niais imperialistais” jam, mat ne-

nistines valstybes, bet svarbiau
sia prieš savo krašto komunistus. 
O pagalbos vistiek reikia. • #

JAV vykdo naujus atominių 
ginklų bandymus Eniwetok ko
ralų palose, labai nuošalioje Ra
mioje vandenyno vietoje — 2.700 
mvliu nuo komunistišku Azijos 
kraštų, 2000 mylių nuo Havajų 
ir 5000 mylių nuo pačių JAV. Ta
me rajone nieko daugiau nėra, 
tik vien bandymų personalas. 
Šnipinėjimas ten nėra lengvas, 
bet manoma, kad bandymus vis
dėlto seka Sovietų povandeniniai 
laivai, atplaukę iš jų bazių Kuri
lų salose.

JAV viduje visuomenės dėme
sys nukreiptas į aukštų asmenų 
apklausinėjimus aiškinantis pa
dugnių veiklą. Įtariamųjų tarpe 
yra ir dabartinis ambasadorius 
Meksikoje. Atrodo, kad jam gali 
nebetekti grįžti į savąjį postą.

Kanada skuba likviduoti savo 
senuosius ginklus, dovanoti juos 
Europos valstybėms, nes pati no
ri savo kariuomenę apginkluoti 
amerikoniško tipo ginkais. Tik 
tos kariuomenės ji nedaug teturi. 
Pasirodo, kad nuo pat Korėjos 
karo pradžios, nežiūrint didelių 
pastangų, kariuomenės skaičius 
padidintas vos 20.000. Dabar Ka
nada turi 64.000 karių ir karinė 
vadovybė suka galvą, kaip pri
rinkti iki užsibrėžto 115.000 
skaičiaus. /

Ryšy su pagreitintu kariuome
nės perginklavimu krašto pra
monę ruošiamasi (vis dar ruošia
masi!) pervesti į karo meto pra
monę. Nuo balandžio 1 d. prade
da veikti karinės gamybos mi
nisterija, kurios ministeriu pa
skirtas tas pats prekybos bei pra
monės ministeris Howe. Bet di
delių rūpesčių Kanada turi su 
plieno trūkumu. Ir tai ypač dėlto, 
kad ir iki šiol visas gerasis plie
nas būdavo importuojamas iš JA 
V-bių arba iš Belgijos. Numato
ma, kad šiais metais Kanadai 
trūks net 1.500.000 tonų plieno. 
Dalis trūkumo bus padengta im
porto iš JAV, bet teks ir pasi
spausti. JAV, mat, neriboto kie
kio duoti negalės, nes ir joms 
trūksta. Sakoma, kad, je> JAV 
pilnai įvykdytų karinės gamybos 
užsimojimus, tai ir jų pačių civi
liams reikalams nebeliktų nieke 
Atsieis susispausti ir taupyti 
abiems.
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Argi jau pasikeitėme?
Nė vienas lietuvis tremtinys 

’dar stovyklose Vokietijoje galvo
jo kaip nors patekti į vakarų pa- 

,saųy, ypač JAV ar Kanadą, iš 
būtį, naudingas savo 

J^tąį.jr^aū; iš kur galėtų tęsti 
kovą už savo brangią tėvynę. Di
džiumos tįe norai išsipildė; dides
nė, lietuvių tremtinių dalis pate
ko į Š. Ameriką ir pelnosi sau 
pragyvenimą. Pirmosios dienos 
šiame kontinente nevieną gerai 
nuteikė, ne vienas su dar dides
niu pasiryžimu stojo į savo tau
tos, savo tėvynės vadavimo dar
bą. Pirmieji mūsų brangių šven
čių minėjimai buvo entuziastiški. 
Gausios aukos minėjimuose ar 
kitomis progomis rodė, kad nuo
širdumas tame darbe reiškia 
daugiau, negu turėjimas daug pi
nigų.

- Bet, praėjo du trys metai, 
daug kas praturtėjo, Įsigijo na
mus, ūkius ar kitus biznius" 
Daug kas jau turi nemažas sąs
kaitas banke. Deja, tas laikas, tie 
pralobimai daug kam pakenkė 
pasilikti tais entuziastais, nuo
širdžiais lietuviais. Kas prieš po
rą metų, dar nieko neturėdamas 
banke, drąsiai aukojo tautos rei
kalams penkinę, .šiandieną, kada 
banke jo sąskaitoje padėtas tūks- 
tantis-kitas santaupų, nebedrįsta 
būti duosnus aukotojas tiems pa
tiems reikalams. Argi jis ne tas 
pats lietuvis? Ar jo praturtėji
mas padarė jį kanadiečiu be tau
tybės? Ar jam jau taip pagailo 
to pinigo, to aukso, kaip tiems 
prakeiktiems vienuoliams, kurie, 
anot legendos, ir dabar tebetą- 
So po kalnus auksą, nes pagailo 
jo savo broliams.

Šiandieną nevienas prie bon- 
kos alaus šaukia, kad jis esąs 
lietuvis, bet kai jam išsiblaivius, 
iš jo paprašoma aukos tėvynės 
reikalams, jis aukoti atsįsako. 
Kartais gi, kad atsikratyti aukų 
rinkėjo, pasiūlo 1 dol. — arba ir

Rusai visur vienodi
Žinomo žurnalisto David Law

rence redaguojamos “US News 
& World Report” paprastai duo
da atrinktas žinias, straipsnius 
kuriais galima pasitikėti. Bet už- 
praėjusios savaitės numeryje til
po skandalingas straipsnis “Ar 
rusai tebegyvena kaip prie ca
ro” parašytas tūlo “žurnalisto” 
dabartinio Morgan kompanijos 
viceprezidento Mr. Gordon Was
son, kuris yra vedęs rusę.

P. Wasson visai neskiria pilie
tybės sąvokos nuo tautybės. Jis 
atrodo yra visiškai apkvaišintas 
prorusiškos įtakos Amerikos in
teligentijoje, įtikinusios dauge
lį jog Sovietų Sąjungoje arba 
Sovietų Rusijoj (jiems tas pats!) 
tegyvena rusai, kurie tik ir te- 
stūgauja “Wolga, ruskaja rieka”. 
Lietuviai, ukrainiečiai partiza
nai, “kovoję už Hitlerį”, jam yra 
rusai. Keturių puslapių straips
nyje iškeliamos “visos” rusiškos 
dorybės, bet nei vienu žodžiu ne
užsimenamos rusų blogybės. Ne
gi p. Wassoniene tiek smarki?

Esą, “daugelis rusų intelektu
alų tapo mūsų vadovais jau dau
giau kaip trisdešimt metų”.

“Vyriausybė, kuri buvo nuvers 
ta 1917 metais, nebuvo despotiz
mas”.

Morgan Co. viceprezidentas 
puola tūlą amerikiečių komenta
torių, kaip tas drįsęs rusus va
dinti azijatais! Bet juk ne jis vie
nas rado rusams tinkamą pava
dinimą. Gen. T. Daukantas savo 
plačioje studijoje patvirtino ly
giai tą patį, pagaliau pats Stali
nas pasikalbėjime su Matsuoka, 
Japonijos užs. reikalų ministeriu, 
kategoriškai pakartojo, jog ru
sai taipgi esą azijatai, tad japonų 
nepulsią. Wasson, kuris preten
duoja į Amerikos užs. politikos 
vairuotojus, ginčijasi, jog rusiš
kasis marksizmas nieko neturįs 
bendro su rytais. Ypač įdomus jo 
išsireiškimas: “Kaip ten bebūtų, 

to negausit. Atrodo, kad ji? au
ką duoda rinkėjui, o ne savo 
krašto reikalams. Jei buvom nuo
širdūs prieš pora metų, kada 
mūsų tėvynės laisvė buvo neaiš
ki, > tiai šiandieną turėtum dar 
daugiau aukoti, nes mūsų krašto 
išlaisvinimas aiškėja ir tam dar
bui dar labiau reikalingi pinigai, 
negu anksčiau.

Duodama auka rodo ne žmo
gaus turtingumą, bet jo nuošir
dumą, jo tų reikalų supratimą. 
Praktika parodė, kad kartais 
sunkiai besikuriąs su 4-5 asme
nų šeima tremtinys, jei jis yra 
nuoširdus lietuvis, lengviau au
koja ir net didesnę sumą, negu 
kaikurie viengungiai arba net 
dviejų asmenų šeima, abu dir
bantieji.

Spaudoje skaitome aukojusių 
Tautos Fondui sąrašus dešimti
mis. Kur gi kiti tūkstančiai? Juk 
iš 20.000 Kanados lietuvių apie 
6.000 būtų dirbantieji. Jei kiek
vienas nepagailėtų 5 dol., nesun
ku būtų surinkti 30.000 dol., tuo 
tarpu per 3 metus tokios sumos 
nesurinkom.

Mūsų Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje laiku išsiuntė paragi
nimą pravesti kolonijose rinklia
vas. Deja, kaikur tas aukų rin
kimas perdaug užtęsiamas. Pa
vasario metu prasideda lietuvių 
judėjimas tarp kolonijų ir dėlto 
lieka dalis tokių, kurie tos aukos 
neduoda. Nuoširdus lietuvis tą 
auką paaukos betkurioje vietoje. 
Nenuoširdžiam gi bus proga nuo 
jos atsisakyti.

Parodykim nuoširdumą savo 
tautai ne žodžiais, bet darbais. 
Nevėluokim pravesti tam reika
lui rinkliavų ir neatsisakykim 
aukoti. Mūsų tautoj .atžvilgiu 
mes negalime skirstytis į tokius 
ar kitokius. Mes turime būti nuo
širdūs savo tautos mylėtojai žo
džiais ir darbais. Tautos gi išda
vikus atstovauja Stalino bernai.

J. V.

ypač klaidinga būtų tvirtinti, jog 
Stalinas esąs Džingischano arba 
Tamerlano palikuonis”. Wasson 
netgi tvirtina, jog Stalino pra
bočiai (!) gynę Europą ir Vaka
rus nuo atslenkančių azijatų ... 
Pikčiausia, kad tokie Wassonai, 
per savo pažintis ir kapitalus 
įlysdami kur tik nari, bet iš pa
grindų nepažindami rusų, darko 
ir taip nepastovią šio kontinento 
užsienių politiką.

Visa tai rodo, jog su rusais — 
tiek baltais, tiek raudonais — ne
gali būti jokios kalbos apie “tai
ką” tam pasaulio gale iki “Šven
toji Rusijos motinėlė” nebus iš
draskyta į keliolika šmotų. Ke- 
renskis, labai jau senas rusų “pa
žangusis”, sako, yra pareiškęs 
“Geriau Stalinas, negu . Rusijos 
padalinimąs”. Vidurio ir Rytų 
Europos pabėgėliams skelbiant 
garsiąją Philadelphijos deklara
ciją, kaip iš dangaus ten atsira
do niekeno nekviestas Kerenskis, 
kuris, taip gi niekeno nekviestas, 
“teikėsi” po deklaracija pasira
šyti. Tą dieną jis net pareiškęs, 
kad “Rusija nenori būti mažųjų 
tautų budeliu”. Tačiau ar nuo
širdžiai?

Mūsų mažųjų tautų pabėgėlių 
reikalas būtų demaskuoti ameri
kiečiams tokius imperialistinės 
tiranijos puoselėtojus, kaip “Mor 
gan & Co.” viceprezidentą ir kt. 
Gal iš tikrųjų neveltui kai kas 
kaltina Amerikos kapitalistus 
prisidėjus prie tiranijos įsigalėji
mo Rusijoje? Kas sustabdė Wil- 
soną tada? Almus.

— Windsor. — Fordo kompa
nija pranešė, kad ryšy su plieno 
ir kt reikalingų medžiagų trūku
mu, F. įmonės Kanadoje produk
ciją sumažins. Nuo balandžio 
pradžios bus įvesta tik 40 vai. 
darbo savaitė, pamainos panai
kintos, o ryšy su tuo bus atleista 
keletas šimtų darbininkų. t

Šviesi mąstysena
Nepersenai p. inž. Vladas Si- 

rutavičius, vienas didžiausių ir 
gabiausių ūkio srities kū
rėjų nepriklausomoje Lietuvoje, 
veiklus kraštui atstatyti plana
vimo komisijos bendradarbis, ty
lomis atžymėjęs savo gyvenimo 
septynius kryželius, mane užgula 
sunkiu klausimu: Kaip išspręsti 
žemės nuosavybės klausimą ne
priklausomoje Lietuvoje?

P. Inž. Vlado Sirutavičiaus vi
zija yra tiek įdomi, kad neišken
čiu bent dalies nepaskelbęs lie
tuviškajai visuomenei. Kai aps
čiai jaunesniosios kartos atstovų 
perversmingo gyvenimo smūgių 
negeba atlaikyti, inž. Sirutavi- 
čius, nelengviau už kitus sau ke
lią JAV beskindamas, moja pla
čiai, lyg aras: “Jei communismus 
asiaticus bus sutriuškintas, Mas- 
kolija suskaldyta, Lietuvos, kaip 
ir kitų pavergtųjų tautų, pavel
dėjimas bus tragiškas. Svajoda
mi apie savo krašto atstatymą, 
mes, atrodo, einame romantizmo 
keliu, nes permažai 'galvojame, 
ką rasime mūsų krašte. Noriu pa
sidalinti su Jumis keliomis min
timis ir sulaukti Jūsų atsakymo”.

P. Inž. Vladas Sirutavičius to
liau dėsto apie mūsų tautos tra
gizmą: “Lietuvą rasime suprole
tarintą. Kaime vyraus biednuo- 
menė. Sovietinė mokykla ir pro
paganda bus sužalojusi jaunosios 
kartos sielą. Su plonu šviesuo
menės sluoksniu bus nelengva 
sugyventi. Rasime šiokią tokią 
pramonę, valstybės dvarus ir di
delius kolchozus. Bet nerasime 
buvusių ūkininkų, nes gal tik da
lis bus išlikę gyvais vergų sto
vyklose. Nerasime sodybų, kurių 
didžioji dalis bus sunaikinta ar 
iškilnota. Ūkių sienos panaikint 
tos. Maskoliai yra dideli meistrai 
griauti, bet kolchozuose labai 
maža ką gero paliks. Kolchozų 
statybos fondai labai maži dėl 
nepaprasto išnaudojimo • žemės 
ūkio. Iki Lietuva taps laisva, 
maskoliai visu įniršimu naikins 
“buržuazines” liekanas — mūsų 
tautos syvus”.

Kaip mūsasis veteranas žiūri į 
ateitį? Jo atsakymas: “Lietuvos 
žmonės kurs Laisvą Lietuvą pri- 
sitaikstant objektyvioms sąly
goms ir tikroviškoms galimy
bėms. Mūsų prielaida-: santvarka 
bus demokratinė. Emigracijoje 
atsidūrę tegali ruošti planus, ku
riuos tauta panaudos, jei jie ati
tiks krašto reikalus ir pajėgumą. 
Tokių planų gali būti apčiuopia
ma nauda miškų ūky, susisieki
mo tvarkyme, statyboje, urbanis
tikoje, elektrifikacijoje, atskiro
se pramonės šakose, amatuose, 
prekyboje”. O žemės ūky? Nuo
savybės tvarkyme?

Požiūris Į žemės ūki
“Pramonėje ir versluose — te

oretiškai sprendžiant — vyraus 
visuomeninis pradas, visuomeni
nė nuosavybė: valstybės, savi
valdybių, kooperatyvinė. Priva
čiai nuosavybei liks praviros du
rys, bet ji bus valstybės palen
kiama atitinkama kryptimi. Že
mės ūkis reikalauja daug stu
dijų, tuo labiau, kad iš jo pragy
vena apie80% gyventojų. Čia ne
valia tenkintis mūsų šviesuome- 
nės paviršutiniškais praeitie£*po- 
lėkiais: graži sodyba, supama so
do, puošiama darželio, tvarkin
gas ūkis. Tą romantišką polėkj 
kažkur nusviedė žiauri tikrovė. 
Ūkininkų sodybų atstatymas rei
kalaus ilgo laiko ir milžiniško 
kapitalo: nenašaus — statyboje ir 
^našaus — įgyti gyvam bei negy
vam inventoriui, sėkloms ir tt. 
Tat galima apskaičiuoti prilei
dus, kad reikės atstatyti 50r/< bu
vusių sodybų”.

“Tačiau pirmiausia reiks išaiš
kinti, kiek ūkininkų suvaryta į 
kolchozus. Kiekvienas neišma- 
nesnis ūkininkauti veršis iš kol
chozo į atskirą sodybą. Bet ką jis 
padarys tokiame ūkyje atsidū
ręs? Blogas pavienis ūkininkas 
gali būti geru darbininku ž.ū. 
gamybos kooperatyvuose, kurie 
turi žymų pranašumą mašinų ir 
darbo jėgos naudojimo srityje, 
lyginant su mažais ūkiais. Koo- 
peratyvinių ūkių elektrifikaci
ja, vandentiekis, * kanalizacija 
lengviau patvarkoma, kaip pa
vienėse sodybose. Visuomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas žymiai 
gyvesnis. Žiemos metu lengviau 
panaudoti liekamą darbo jėgą. 
Nežiūrint šių privalumų ž.ū. koo
peratyvuose, lietuviai nesulaiko
mai bėgs iš jų, nes jie turi gyvą 
nuosavybės instinktą. Jei kolcho
zai staiga griūtų, krašte įsigalė
tų ūkiška suirutė ir badas. Tat 
tuojau pažeistų besikuriančią 
pramonę ir miestus”.

GEDIMINAS GALVA

Neatsakytas klausimas
Alternatyva

Klausimas lydi kitą. Ir jie visi, 
lyg upeliai subėga į vieną didelę 
upę — ateities tikrovės nežino
mybę. P. Inž. Vlado Sirutavi
čiaus dėstymas nepaprastai aiš
kus. Aš būkštauju, kad jis gali 
būti labai arti tikrovės, kai šian
dieną girdime, kad Lietuvoje 90 
% ūkininkų jau suvaryta į kol
chozus. Tačiau šis posakis dar ne
išreiškia viso tragizmo. Mes ne
žinome kiek aziatiškoji barbari- 
ja teiksis lietuvių palikti sava
me krašte, nenuvokiame, kuris 
skaičius mūsų žemėje liks sve
timųjų, nesuvokiame to milžiniš
ko psichologiško lūžio, kuris ne
abejotinas tautos galvosenoje. 
Jei mes nūdien ir turėtume gy
vą lietuvių tautos atvaizdą, bet 
kuri pranašystė ryt dienai gali 
būti netiksli. Gyvenimas ne su
stingusi, telkšanti bala, bet vers
mė, kuri marina nepajėgumą ir 
išmeta naujas gyvybingas jėgas 
kurti. Tautos pajėgumas yra ver
tinamas ne pagal jos karių opti- 
mališką prisitaikymą, bet jos vi
dinio “aš” išraišką. Tas vidinis 
“aš” tiesia kelią kūrybai, kultū
rai ir civilizacijai. Menu, kad lie
tuvių tauta, nežiūrint jos fizinio 
novijimo ir dvasinio žalojimo, 
sukrėsta nepaprastos istorinės 
audros, parodys tas kūrybines jė
gas ir didelę išmintį, anksčiau 
joje glūdėjusius lyg užburtus 
turtus. Aišku, revoliucija, sukrė
timai palieka žymes, lyg jos bū
tų fiziški randai. Tačiau kiekvie
nas perversmas vėl taikstosi tik
rovei-. Aišku, kad toji tikrovė bus 
kitokia, negu buvo, nes nauja 
karta savaip spręs jau patiektus 
klausimus.

Ar lietuvių tauta tinkamai iš
laikys egzaminus? Tat pareis ne 
vien nekalto kraujo ir šiurpulin

Komunistinis voratinklis 
Kanadoje

čiu metu jis padarė ir kitus pa
skyrimus provincijos: - (Sask.)

(Pabaiga)
KARO VERTINIMAS 
SVYRAVO PAGAL 

DIREKTYVAS
1939 metų pabaigoje aš buvau 

paskirtas atstovu “veikimui ar
mijoje” Saskatchewan provinci
joje. Rugsėjo mėn., kai prasidėjo 
karas, aš kaip tik buvau tose pa
reigose. Iš pradžių mes komunis
tai buvome lyg ir sumišę. Dar 
rugsėjo pradžioje Buck pasakė 
kalbą Hamiltone, pagirdamas 
Kanados politiką, paskelbiant 
karą Vokietijai. Aš tą pačią kal
bą pakartojau Reginoje su pasi
tenkinimu, nes norėjau būti išti
kimas Kanados pilietis, lygiai 
kaip ir geras komunistas.

Po to rusai pradėjo žygiuoti 
Lenkijon. Aš gavau telegramą iš 
Carro, įsakančią prisistatyti To- 
rontan specialiam posėdžiui. Sė
dau į pirmą pasitaikiusį traukinį, 
bet posėdis buvo porai dienų ati
dėtas, kadangi Tim Buck buvo 
išvykęs. Aš neklausiau kur jis 
buvo (panašių klausimų partijo
je niekas neklausia), bet visiems 
buvo aišku, kad jis buvo Naujor- 
ke gauti naujų instrukcijų iš 
Amerikos komunistų partijos.

Pagaliau ji? grįžo apsiginkla
vęs manifestu, paskelbiančiu ka
rą “imperialistiniu ir kapitalisti
niu”. Politinis biuras, aš ir kiti 
provincijų vadai tai diskutavom. 
Aš jau norėjau pasisakyti prieš, 
bet Tim Buck ir kiti atsakė į 
mano. abejojimus su įspėjimu: 
“Pats gyvenimas parodys, kas 
yra teisus. Partija visuomet yra 
teisi” ir kartu sekė grąsinimas: 
“Ar draugo McManus ištikimy
bė jau svyruoja?”. Žinoma, man 
liko tik jiems pritarti. Aš karstai 
tikėjau partijos tikslams, kokie 
jie man buvo parodyti ir buvau 
užsidegęs marksistas. Dalinai ir 
šiandien dar aš save vadinu 
marksistu. Man nepatiko priemo
nės, bet aš galvojau, kad tikslas 
pateisina jas.

Grįžęs Reginon aš atšaukiau 
savo klaidas draugams Saskat- 
chewane ir pareigingai jiems pa
reiškiau, kad Kanada įstojo į 
tarptautinių biznierių ir pasipel
nytųjų karą. Po to laukiau toli
mesnių instrukcijų. Keliom sa
vaitėm vėliau Reginoje sustojo 
Stewart Smith, pagrindjnio po
litinio biuro narys, buvęs To
ronto mieste kontrolierius. Jis 
davė man tolimesnes instrukci
jas ir pareiškė, kad aš esu pa
skirtas “to army w<yk”. Tuo pa

gos kančios jūroje skęstančios 
lietuvių tadtos, bet ir mūsų — 
emigracinės atskalos. Pirmųjų 
pasiaukojimas, antrųjų patirtis 
ir pasaulio pažinimas turėtų bū
ti sugretinti tėvynę atkuriant ir 
idealizmo vagą apleistuose dir
vonuose plėšiant. Nuogąstauju, 
kad šioje srityje ne viskas dėsis, 
kaip diktuoją pareiga tėvynei. 
Nemaža dalis, jei pragyvenimas 
svetur bus lengvesnis, gali pasi
rinkti knaisiojimą svetimos dir
vos ir tapti trąša jai. Deja, lietu
vių tauta, istorijos raidoje, aps
čiai tokių trąšų paliko svetimose 
dirvose. Norėtųsi, kad objekty
vios sąlygos po trečiojo pasauli
nio karo svetimon srovėn įpuo- 
lančių kuo daugiausia išplautų 
ant lietuviškos žemės. .-Tat gali 
tapti tikrove daug kur, o ypač 
kraštuose, kurie aktyviai vado
vaus ateinahčiam karui. Mes iš 
praeities žinome, kad karas nu
alina pajėgiausius. Žinome, kad 
gerbūvis tampa praeities atsimi
nimu, kaip tat yra nūdien ne 
vien vakarinės Europos žemyne, 
bet ir anuomet buvusiose palai
mintose D. Britanijos salose.

Žemės nuosavybė
Į patiektus klausimus beieško

damas atsakymo atvėrėjau “Iš
laisvintos Lietuvos ūkio”, 1949 
m. 51 pusi, ir radau prof. J. Pal
taroko samprotavimus, kurių 
stiprybė praeityje: “Su ūkinin
ko individualine laisve ankštai 
rišasi žemės ūkio nuosavybės 
reikalas. Ūkininkui turi būti grą
žinta teisėtai jam priklausanti 
nuosavybė. Be nuosavybės grą
žinimo nebus galima išugdyti ir 
išplėsti mūsų,žemės ūkio gamy
bos. Su nuosavybės grąžinimu, 
atsižvelgiant į bolševikų su
jauktą dabartinę . žemės ūkio 

parti jo j e. Man buvo pasakyta, 
kad būčiau pasiruošęs pereiti 
pogyindin ir taip pat buvo duo
tas slapyvardis: Wright. Mano 
ryšininku buvo paskirtas Jim 
Litterick iš Manitobos (dabar jau 
irgi nutraukęs ryšius su partija).

POGRINDININKO 
VEIKLOJE

Tuo metu aš jau buvau pa
kankamai susipažinęs su įvairiais 
slaptais kodais. Smith painfor
mavo mane apie dabartinį kodą 
ir nurodė kaip jį iššifruoti. Rak
tas turėjo būti atspausdintas tam 
tikro žurnalo tam tikrame pusla
pyje. Dabar aš to žurnalo pava
dinimo nebeprisimenu. Raktas 
būdavo keičiamas kas keli mė
nesiai.

Nors aš dar nebijodavau vie
šai vaikštinėti Reginos gatvė
mis, tačiau darbas, kurio aš 
ėmiausi buvo nelegalus pagal 
Kanados saugumo taisykles. At
sargumo dėliai aš iš lėto perėjau 
pogrindin. Palikau savo gyvena
mą namą ir išsinuomavau pras
tą, tamsų kambarį, kuriame ir 
valgydavau. Partijos būstinės 
neuždariau, bet sunaikinau vis
ką, kas buvo svarbesnio. Nuo to 
laiko naudojausi kitų, mažiau 
įtariamų partijos narių namais ir 
jų rūsiuose dažnai susirinkdavo
me koks pustuzinis įvairiems rei
kalams aptarti. Vieno namo rūsy 
aš įrengiau rotatorių ir pave
džiau jį dviejų partijos narių at
sakomybėn.

Po to pradėjau rašinėti antimi- 
litarinius atsišaukimus, skirtus 
armijai. Juos tuoj duodavau at
spausdinti ir anie du partijos na
riai grąžindavo man juos per ry
šininką. Tada per kitą ryšininką 
aš sušaukdavau partiečius, esan
čius kariuomenėje.

Tuo laiku kaikurie naujai 
paimti į kariuomenę buvo kilę 
iš Reginos ir gyveno savo namuo
se. Ryšininkui buvo gana papras
tas dalykas pasibelsti į jų namų 
duris ir pašnabždėti susirinki
mo laiką ir vietą. Taip pat ne
buvo sunku kareiviams iš Dun- 
dum stovyklos gauti savaitgalio 
atostogų ir jas praleisti Reginoje. 
Dažniausia mes susirinkdavome 
nakties metu. Aš papasakodavau 
jiems apie partijos liniją, paaiš
kindavau, kaip pakelti parti/os 
reikalus kareivinėse ir išsiųsda
vau juos atgal su 25-50 atsišauki- 

būklę, neišvengiamai iškils kitos, 
su tuo susijusios, problemos. Pir
miausia, visi okupantu atgaben
ti kolonistai ir kiti, jų pagalba 
neteisėtai pasisavinę žemę, turės 
būti nuo jos nušalinti”.

Čia terandame nykų proble
mos apėjimą. Mes puikiai žino
me apie lietuvių prisirišimą prie 
žemės nuosavybės. Neginčijame 
ją turint didelę psichologinę trau 
ką ir akstiną. P. Prof. J. Palta
rokas sako: “Ūkininkui grąžinti 
teisėtai priklausančią nuosavy
bę. Su šia teze ir įklimpstamą. 
Išeitų, kad pirmą dieną išardyti 
kilchozus, atskirti buvusį sklypą 
ir ant plyno lauko Teisti pradėti 
ūkininkauti be inventoriaus, tro
besio, sėklų ir padargų. Kas tuo
met įvyks? P. Inž. Vlado Siruta
vičiaus žodžiais, prasidės badas 
ne vien miestuose, bet ir žemės 
ūkyje. Daugelis savininkų bus 
žuvę. Jų įpėdinių nesurasi. Ar 
tuo atveju leisti žemei dirvonuo
ti, laukiant netikimo ar mažai 
galimo?

Į tą klausimą atsako prof. J. 
Paltarokas: “Antra, atsiras ne
maža ūkių, kur teisėtų savininkų 
nebus. Tokiems ūkiams valstybė 
turės uždėti savo'globą, kol bus 
išaiškinti ir surasti teisėti jų įpė
diniai. Pagaliau, valstybė turės 
perimti, globoti ir apsaugoti ko
lonistų ir kitų neteisėtai pasi
savinta ž.ū. inventorių”.

Ką reiškia valstybės globa 
ūkiams iki atsiras teisėti jų įpė
diniai? Kaip suprasti “neteisėtai 
pasisavintą” ž.ū. inventorių? Ku
ris yra teisėtas pasisavinimo bū
das? Ką valstybė turi daryti su 
tokiuo inventorium, jei dar būtų 
galima nustatyti inventoriaus 
priklausomybę? Ar šis. statikos 
samprotavimas suderinamas su 
tikrove? Ar bus galimas objekty-

Vertė V. Kol.

mų, kuriuos jie lengvai galėdavo 
susidėti į-kišenes &r į-’kuprines, 
nesukeliant jokio įtarimo. Grįžus 
į kareivines jų uždavinys buvo 
išdėlioti tuos atsišaukimus prau
syklose ir išvietėse, žinoma, kiek 
galima saugojantis, kad niekas 
nepastebėtų.

Mums gana gerai sekėsi. Kai aš 
pradėjau, aš turėjau tik 20 karei
vių dirbančių su mumis Saskat- 
chewane. Trijų mėnesių laiko
tarpyje aš jau turėjau 65 ar 70. 
Gal būt, tai per daug sekėsi, nes 
vidury žiemos Kanados policija 
aptiko rūsį, kuriame šitie mdno 
atsišaukimai buvo spausdinami. 
Policija kaip tik atvyko tuo me
tu, kai mano “spaustuvininkai” 
dirbo rūsyje. Vienas iš jų gavo 
6 mėn., kitas vienerius metus 
kalėjimo.

PASITRAUKIA TIK 
PAGAL ĮSAKYMĄ

1940 metų balandžio mėn. aš 
jutau, kad Reginoje jau man da
rosi per karšta. Ištikrųjų jau 
kiekvienam žinomam komunis
tui darėsi karšta Kanadoje. Bu
vo tik laiko klausimas, kada val
džia čiups visus partijos vadus, 
nežiūrint ar jie bus pagauti su
laužant įstatymus ar ne. Savo 
žmoną ir 7 vaikus aš išsiunčiau 
žmonos tėviškėn į Gentilly, Que- 
beko prov. Aš pats sėdau į trau
kinį, atsidūriau Winnipege ir pa
gal Jim Litterick nurodymus ap
sigyvenau mažame kambarėlyje 
virš vienos krautuvės, šiaurinėje 
miesto dalyje. Tuo laiku Kana
dos policija buvo pradėjusi in
ternuoti žinomus partijos vadus, 
kurie dar nebuvo perėję pogrin
din. Aš ištūnojau savo kambary 
šešias savaites, niekur iš jo neiš
eidamas. Kiekvieną dienlį vie
na moteris man atnešdavo ciga
rečių, maisto ir ką nors skaityti. 
Tai buvo vienintelis asmuo, ku
rį as mačiau.

Vieną vakarą ji padavė man 
mažą, ištarpinamą tabletę. Jos 
viduje ant rūkomo popieriau? la
pelio buvo pranešimas, adresuo
tas Wrightui, t y. min, ir pasira
šytas “Doę”, kurio rankraštį aš 
pažinau. Tai buvo Jim Litterick. 
Pranešimą iššifravau to žurnalo, 
kurį man buvo nurodęs Smith, 
pagalba. Man buvo įsakyta būti 
pasiruošusiam šią naktį išsi
kraustyti.

Trumpai prieš vidurnaktį vie
nas ukrainietis darbininkas pasi- 
baladojo į mano duris. “Wright? 

vus mastas rasti inventoriaus bu
vusį savininką? ,Pagaliau ar tai 
gelbsti, kai savininkai bus din
gę? Ar valstybė gali laukti savi
ninko neriboto grįžimo, kai in
ventorius ir pati žemė, kaip ga
mybos priemonė, būtini žemės 
ūkio gamybai skatinti? Aš sąmo
ningai "nutylėjau apie nuotaikas 
tų, kurie skurdo ir vergavo kol
chozuose.

Visi šie klausimai neatsakyti 
statinės galvosenos šalininkų: 
atstatyti, kas buvo. Kas buvo ne- 
atstatysi, nes mirusių neprikelsi, 
dingusio gyvo ar negyvo inven
toriaus nerasi. Objektyvios są
lygos vers ieškoti naujo sprendi
mo, derinti esančios kartos užda
vinius tikrovės sąlygoms.

Pastovioji žemės reforma
Beatsikuriančios Lietuvos 

svarbiausiu uždaviniu bus viso
mis priemonėmis skatinti žemės 
ūkio gamybą. Žemės ūkis yra 
svarbiausių žaliavų tiekėjas pra-' 
monei. Žemės ūkio gaminiai yra 
svarbiausi Lietuvos išvežime ir 
krašto mokamajame balanse. To
dėl betkuriose sąlygose bus bū
tina daboti, kad žemės ūkyje ne
įvyktų stambūs lūžiai. Logiškai 
sprendžiant iš kolchozų mūsiš
kis ūkininkas tegalės išeiti pa-^ 
laipsniui, pasiekęs patį pirmykš
tį pagrindą savistoviam ūkinin
kavimui.

Valstybė pradėdama žemės re
formą privalo turėti objektyvius 
duomenis apie gyventojus, no
rinčius ūkininkauti ir gamybos 
priemones. Santykis tarp norin
čių ūkininkauti ir žemės ploto 
apspręs žemės ūkio dydį. Aišku, 
kad ir čia reikalinga pataisa, nes 
žemės našumas yra nevienodas. 
Tuos duomenis turint, galima 
pradėti palaipsniui įgyvendinti 
žemės reformą daboj ant ne 
aukščiausia, bet žemiausia nor
mą, — kad šeima galėtų pragy
venti, bet ir ūkiškai būti naši.

Šią ž.ū. reformą darant reikia 
nepamiršti dviejų sąlygų. Pirmo
ji — krašto žemės plotas yra ap
rėžtas. Antroji — žemė turi bū
ti valdoma pačių pajėgiausių ūki
ninkų. Todėl drauge su žemės 
reformos pradžia turi būti įves
ta ūkininkavimo valstybės prie
žiūra, kurios tikslas ^apsaugoti 
žemės - ūkį nuo spekuliatyvaus 
gaivalo, kuriam žemė yra prie
monė praturtėti. TfiritŽfip'Jte'gali- ; 
ma sumažinti skaičių iš žemės 
ūkio pabėgančių, kurie 1922 m. 
žemės reformos išdavoje sudarė 
apie % visų naujakurių. Žemės 
ūkio priežiūra remiasi teisiško
mis priemonėmis, tam tikra 
tvarka nušalinti nesugebantį 
ūkininkauti.

Sukuriami žemės ūkiai turi 
būti neskaidomi. Ūkininkas turė
tų būti išmokslintas, teoretiškai 
apšviestas ir praktiškai paruoš
tas. Ateities ūkininkas turėtų bū
ti ne vien žemės savininkas, bet 
meistras iš tos žemelės kuo dau
giausia naudos gauti. Tik gamy- 
biškai pajėgūs, apšviesti ūkinin- 

(Nukelta į 4 psl.)

— paklausė ji”. Aš atsakiau tei
giamai. Gatvėje stovėjo jo sunk
vežimis.

Mes praleidome naktį važiuo
dami į Fort William. Vengėme 
bet kokio pasikalbėjimo, išskyrus 
orą. Mums atvykus, jis padavė 

■ man bilietą į Montrealį, 50 dole- 
i rių ir kitą pranešimą iš Doc, kur 
Į man buvo nurodoma susirasti 
darbą Montrealyje, tačiau nesi
stengti užmegzti ryšių su partija.

Nuvykęs į Montrealį aš nega
lėjau susilaikyti nenuvykęs į 
Gentilly, kad aplankius žmoną ir 
vaikus. Aš nuvykau. Man būnant 
kartu su šeima, po poros valan
dų nuo mano atvykimo, atvyko, 
ir Kanados policija.

Sekančius pusantrų metų pra
leidau internuotųjų stovykloje 
Petawana„ Prasidėjus Vokietijos 
karui su Rusija aš tuoj buvau pa
leistas. Partijos akyse Kanada 
vėl laikinai atsidūrė teisingumo 
ir laisvės pusėje.

Dviem dienom praslinkus po 
mano paleidimo aš susitikau 
Montrealyje Leslie Morris, par
tijos agitacijos ir propagandos 
viršininką ir jis man įsakė stoti 
armijom Aš taip ir padariau. Pir
miausia tarnavau kaip eilinis 
statybos kuopoje, vėliau kaipo 
medicinos seržantas. Šis mano * 
partijoje buvimo laikotarpis ma
žiausia man slegia sąžinę, nes 
kol Rusija buvo pavojuje ir ko
vojo iš vien su Kanada, buvo ga
lima kartu būti geru komunistu 
ir ištikimu Kanados piliečiu.

Gal būt aš būčiau stengęsis 1r 
toliau būti abiem ištikimas, jei
gu ne Korėjos įvykiai. Dabar aš 
žinau, kad tai yra neįmanoma.
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LIETUVOS SOSTINĖ VILNIUS IR GUDAI
GUDŲ URA PATRIOTŲ LIGUISTŲ KLIEDĖJIMŲ PRIEŽASTYS IR TIKROVĖ

lusdiname šį p. Karnėno straipsnį tik ką praėjusios Gudų 
tautinės šventės proga, visiškai pritardami pagrindinei min

čiai, kad su Gudais turėtume suartėti, daug ką išsiaiškinti ir su
siprasti. Juk ruošiamės kaimynais gyventi!
Gaila, kad mūsų spaudoje gudų klausimas permažai nagrinė
jamas. O tai bus vienas aktualiųjų kausimų mūsų netolimai 
ateičiai. Dėl to gudų klausimu lauktume ir daugiau pasisa
kymų. Red.

Reikia išsiaiškinti
Ko neišsiaiškinome namie, tu

rime atlikti tremtyje ir emigra
cijoje. Aišku, su gudų ura patrio
tų liguistais kliedėjimais nėra ko 
polemizuoti, tik mums reikia ge
riau pažinti gudus ir tą Lietuvos 
sritį, kurioje gyvena nemaža su- 
gudėjusių lietuvių ir pačių gudų.

Nesu toks autoritetas kaip Si
biran ištremtas žurnalistas ir ra
šytojas Vincas Uždavinys, Ame
rikoje esąs prof. Mykolas Biržiš
ka ir kiti Lietuvos Rytų žinovai, 
bet mano vilnietiškoji kilmė duo
da man teisę ir net įpareigoja 
tarti čia savo žodį, gal būt sva
resnį, negu žemaičio ar suvalkie
čio, kuriems sunkiau tuo klausi
mu pasisakyti.

Kas tie gudai vakariečiai?
Jais vadinami visi gudai, gyve

ną į vakarus nuo 1921-1939 m. 
Sovietų Gudijos ir Lenkijos sie- 
rT • ^vadinamame Grabskio kori- 
dj,_xąje ir Vilniaus-Gardino kraš- 
te»> buvusiuose Lenkijos “kresno
se”, tame “jos” šiauriniame pu
siasalyje, kuris ties Druja, Drisa 
ir Disna siekia Dauguvą. Tai že
mės ištirpusių jotvingių ir sugu- 
dėjusi dalis Aukštaitijos. Tik 
šiaurėje tvirtai lietuviškai išsi
laikė Švenčionių apskritis, Ger- 
vėčių-Varnėnų plati sala, gilus 
pusiasalis ties Lyda, nekalbant 
apie lietuviškai kalbančias salas į 
rytus nuo 1920 m. Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos sienos.

Nežiūrint Lenkijos laikų polo
nizacijos ir skurdo, tuose “kre
snose” gyvenimas 1921-1939 m. 
nestovėjo vietoje. Su lenkiška 
kultūra ir jaunimo švietimu ki
lo ir gudų susipratimas, augo jų 
inteligentų skaičius, nes gi ten 
veikė kelios gudų gimnazijos. 
Gyvenimas buvo geresnis, negu 
Sovietų Gudijoj, nuo kurios “kre 
sus” skyrė geležinė uždanga. Ne
galėdami palaikyti ryšius su savo 
tautiečiais anoj pusėj ir naudotis 
kultūros spinduliais iš gudų sos
tinės Minsko, gudai vakariečiai 
gravitavo į vakarus, taigi į Vil
nių, didžiausį šio krašto mies
tą ir visų vietos gyventojų kul
tūros centrą. Greta lietuvių ir 
lenkų kultūros židinių, Vilniuje 
veikė ir gudų institucijos. Juk, 
nepavykus gudams Minske su
kurti tautinę Gudų valstybę, 
lenkams su sovietais padalinus ją 
į dvi dalis, gudams vakariečiams 
rr Jo gi gyventi, kurti savisto
vų gyvenimą ir savo kultūrines 
įstaigas kur nors priglausti. Ge
riausiai tiko Vilnius ne tik kaip 
didmiestis, bet ir kaip amžinoji 
Lietuvos sostinė, kurioje gudai 
nėra svetimi iš senų laikų.

“Ostlandas” ir gudai
Gudams nacionalistams 

tiek prošvaisčių suteikė vokiečių 
“Ostlando” sukūrimas (iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Gudijos). 
Tada visi gudų inteligentai iš 
Vilniaus ir kitur rinkosi Minske, 
visos Gudijos sostinėje. Kiek ki
tose trijose valstybėse vokiečiai 
spaudė tautinį judėjimą, tiek Gu
dijoje jie jį protegavo. Ten atgi
jo gudų tautinė dvasia, sklidusi į 
visą kraštą naujais laikraščiais ir 
knygomis. Su vokiečių laimėji
mais frontuose, gudai tikėjo į sa
vo valstybės sukūrimą. Tada jie 
apie Vilnių, kaip apie “gudišką” 
sostinę, kaip ir niekada anksčiau, 
nekalbėjo, nors savąją istoriją 
aiškino kraipydami Lietuvos is
toriją.

1943 m., man vedant Vilniaus 
centrinio pašto siuntinių skyrių, 
kartą pabiro vienas knygų siun
tinys. Aš susidomėjau jo turi
niu. Kažkam iš Minsko buvo siun 
čiama didesnis skaičius Dr. Stan
kevičiaus knygos “Krivičy u mi
nulasci” “(Krivyčiai praeityje), 
a'-'^audas iš Menskaja Gazeta at- 
k os. Iš siuntinio gavėjo buvo 
nupirktas vienas knygos egzem
pliorius, atydžiai perskaitytas ir 
aprašytas dienraštyje Naujoji 
Lietuva.

šiek

Tai jų “Evangelija”
Ir kai tremtyje ir emigracijoje 

girdžiu apie gudų ura patriotų 
pretenzijas į Vilnių, skaitydamas 
jų skleidžiamas “gudiškas pažiū
ras” į Lietuvos istoriją, — atsi
menu aną Minske 1942 m. išleistą 
knygą Krivyči u minulasci, viso 
to pradininkę.

Pabėgėlių tarpe yra nemaža, 
kurie nenorėtų smerkti Lietuvos 
užgrobikams uoliai besidarbuo
jančių lietuvių inteligentų. Esą, 
jie neturį kitos išeities, turį kal
bėti apie tai, kam, gal būt, visai 
nepritaria! Tokių ten esama — 
nuolatinis komunistų spaudimas 
į mūsų mokslo ir teatro įstaigas 
tai rodo. Tačiau kaikurie atrodo 
per stiprūs. Štai Liaudies ansamb 
lio vedėjas J. Švedas jau 1940 m. 
parašė “Negrįš niekados” dainą, 
už kurią gavo pirmą premiją. At
kūręs ansamblį, 1945 metais, ke
liavo per Lietuvos kaimą, agituo
damas stoti į kolchozus. 1950 m. 
už darbavunąsi Tarybų liaudžiai

lietu-

Reikia sveikinti gudų atbudi
mą. Tik jie ne visai teisingais ke
liais žygiuoja. Man gaila gudų, 
mūsų artimiausių kaimynų ry
tuose, kur mes gyvename su jais 
“durys prieš duris”, kur mūsų 
protėviai bendravo vienos vals
tybės ribose, kariavo petys į pe
tį prieš bendrus priešus.

Mes nieko negalime turėti 
prieš, kad gudai save skaito ne 
grynais slavais, susimaišiusiais 
su baltais. Mes nepavydime, kad 
jie didžiuojasi baltų kraujo įmai
šą (istorija teigia, kad Dauguvos 
ir Dniepro aukštupių erdvėj gy
venusi lietuvių galindų giminė 
dingo priešistoriniais laikai).

Plebėjai valdė patricijus!...
Mums labai malonu, kad ir gu

dai didžiuojasi lietuvių karaliais 
ir kunigaikščiais: Mindaugu, Ge
diminu, Algirdu, Vytautu! “Tris 
šimtus metų kultūroje atsilikę” 
Aukštaičiai ir Žemaičiai davė di
delius vadus “pranašiesiems”! 
Tikrai lietuvių būta ne “iš kel
mo išspirtų” — visiems kaimy
nams užteko jų žemių, žmonių ir 
dinastijų kūrėjų! ...

Mes galime sutikti ir su aiški
nimu, esą lietuvio sąvoka reiškia 
valstybinę nepriklausomybę, bet 
ne tautinę, kaip yra su vokiečio 
sąvoka (o Vokietijoje gyvena ba
varai, saksai ir kiti) ir kitų tautų 
vardų sąvokomis. Bet tada gu
dams nereikėtų isterikos ir ap
gailestavimo, jog jie vėliau už 
lietuvius atbudę, dėl ko aukštai
čiai ir žemaičiai vieni pasisavinę 
Lietuvos vardą, o pakaktų tik 
kalbėti apie atnaujinimą drau
gystės su lietuviais, vesti bendrą 
kovą prieš Kremlių ir planuoti 
sukurti bendrą tradicinę valsty
bę arba draugiškai pasidalinti L. 
Didžiosios Kunigaikštijos sriti
mis. Savo išdidų toną remti tik 
tuo, kad gudų esą keliais milijo
nais daugiau ir kad jie anksčiau 
priėmė krikščionybę — yra tik 
karštuolių “politika”. Pati gudų 
tauta, amžius daug kentėjusi ir 
šiandien kartu su mūsų tauta 
blaškoma ir žudoma, reikia tikė
ti, kitaip galvoja, kiek ji yra su
sipratusi, ir būtų laiminga viena 
atskirai ar draugystėje su lietu
viais susilaukusi taikos ir laisvės.

Gudų ura patriotų aiškinimas, 
esą ne Aukštaičiai ir Žemaičiai 
buvo L. Didž. Kunigaikštijos pa
grindas, taip pat neišlaiko kriti
kos. Vytautas Didysis buvo už
rašęs Žemaičius ordinui ne dėl 
to, kad jie buvo nereikšmingi, 
bet dėl to, kad jis buvo sunkioje 
padėtyje, o ordinas už paramą 
reikalavo tik Žemaičių. Vidur
amžiais Žemaitijos ribos buvo 
daug didesnės, Aukštaitijos taip
gi, daug toliau į rytus siekė, nes 
tai buvo surišta su Nemunu: jo 
ir Neries aukšupių bei Švento
sios baseinai — Aukštaitija, o Ne
muno žemupio baseinas — Že
maitija.

Ką religija sako?
Būdingas reiškinys, kad “pa

gonys” aukštaičiai ir žemaičiai 
buvo sudarę vieną valstybę su 
rytų apeigų krikščionimis krivi- 
čiais (gudais) ir jiems davė to
ną, o šieji davė valstybinę kal
bą. Bet ta kalba buvo bažnytinė, 
ne visai tokia, kokia dabar gu
dai kalba.

Kalbant apie gudus Vilniaus 
krašte, reikia skirti juos į gudus 
stačiatikius ir gudus katalikus. 
Kodėl gi jie Lietuvoje nėra tokie 
vieningi religiniu požiūriu, kaip 
tikrojoj Gudijoj? Tai dar vienas 
įrodymas, kad gudai katalikai

yra daugumoje sugudėję 
viai, nes toliau į rytus gudai dau
gumoje yra stačiatikiai arba uni
tai. Pagaliau ir vietovardžiai bei 
pavardės Vilniaus krašte yra 
daugumoj tik lietuvių kalba iš
aiškinami. Nekalbant apie vieto
vardžius aplink Vilnių, kurie be
veik visi skamba lietuviškai 
(Mickūnai, Paberžė, Buivydžiai, 
Medininkai, Turgeliai/ Pabradė, 
Rūdiškės, Palionys, Gulbėnai, 
Lentvaris, Trakai, pagaliau pats 
Vilnius ir kiti), nukilkime toliau 
į rytus: Ašmena, Varnėnai, Ger
vėčiai, Salos, Smurgainiai, Vyš- 
niavas, Miknaičiai, Žodiškis ir tt. 
Pavyzdžiui, kuria kita kalba, jei 
ne lietuvių, galima suprasti toli 
ant Neries kranto stūksančios 
senos vietovės Žodiškio pavadi
nimą? Panašiai yra ir su pavar
dėmis.

Okupantų iškasta praraja
Nenuostabu, kad tarp lietuvių 

ir gudų yra padidėjusi praraja 
per 1921-1939 m. lenkų laikotar
pį. Mūsų didiesiems kaimynams 
visada rūpėjo lietuvių gudų ne
santaika. Nors dalis gudų inteli
gentų gyveno ir turėjo šiltas vie
tas Nepr. Lietuvoje ir buvo nuo
širdūs Lietuvos draugai, lenkų 
pusėje gyvenę gudų inteligentai

JAV kariškasis nugarkaulis
Nesenai paaiškėjo, jog ang

lams priklausančioje Kipro sa
loje Amerika steigianti vieną stip 
riaušių savo oro pajėgų bazę. Bet 
gi ši bazė nėra nei pirma, nei pas
kutinė visoje jų grandinėje. Kaip 
atrodo, JAV politikai ir karo spe
cialistai teikia daugiausia dėme
sio, skiria begales lėšų ir darbo 
tam efektingiausiam šių laikų 
ginklui — aviacijai.

Turiu po ranka pasaulio žemė
lapį, kuriame atžymėti Ameri
kos aviacijos grupavimosi taškai. 
Jų daug, šimtais, ir pačios tų taš
kų vietos parinktos taip, kad vie
nintelį tautų laisvės priešą, kokių 
istorija dar nežino, būtų galima 
pasiekti trumpiausiu laiku ir ga
limai patogesnėmis sąlygomis. 
Tiesa, ne visi tie taškai žemėla
pyje yra: ko priešas nežino, to 
nei nepažymėta. Bet jau ir vi
siems žinomos JAV lėktuvų bei 
laivyno bazės ir jų išdėstymas 
teikia raminančio optimizmo. O 
reikia žinoti, jog pastaruoju lai
ku tos bazės nuolatos stiprina
mos; ten vis atskrenda naujau
sių lėktuvų, ten gabenama dau
giau ir daugiau tinkamų medžia
gų. Karui sprogus, užvirs tą pa
čią minutę jose gyvas, intensy
vus ir prasmingas judėjimas, ku
rio rezultatais nėra jokio pagrin
do abejoti.

Visų JAV oro bazių išvardin
ti neįmanoma. Gana to, kad jos 
yra ir veikia. Dalis jų tarnauja 
mokymo, pratybų, vietos rajonų 
apsaugos tikslams. Bet mums 
įdomiausi punktai yra tie, iš ku
rių, reikale, būtų betarpiškai 
puolamas užpuolikas. Aliaskoj 
tokių taškų, kaip matyt iš žemė
lapio, yra 8. Iš jų iki Petropav
lovsko 2000 mylių, iki Vladivos
toko 3300; iki Irkutsko 3500; iki 
Maskvos (per Led. vandenyną) 
4000 mylių. Japonijoje ėsamos 7 
oro bazės užtikrina viso Sibiro 
strateginių punktų “sutvarky
mą”. Irkutsko pramonės rajone 
susikirstų keliai JAV lėktuvų iš 
devynių žinomų vietų, kuriose 
esama apie 20 oro bazių; Taš
kento rajonan skristų lėktuvai 
iš penkių centrų; Baku žibalo 
pramonei griauti — iš penkių 
vietų. Nuotoliai nuo 1000 iki 4000 
mylių — Amerikos lėktuvams 
netoli. Kas liečia Mf skvos-Le- 
ningrado sritis, tai čia dirbtų bal- 
tažvaigždžiai lėktuvai net iš ko
kių 20 bazių.

Kaikurių pertoli nužengta
gavo Stalino premiją. Yra sukom 
ponavęs apie 40 tarybinių dai
nų: “Kolchozininkų žygiai”,'“Ei, 
į darbą”, “Raudonosios gurguo
lės”, “Daina apie Tarybų tautą”, 
“Kantata LTSR dešimtmečiui”... 
ir tt. Už aktyvią veiklą buvo ap
dovanotas Darbo Raudonosios 
Vėliavos ir garbės ženklo ordi
nais ir medaliu “Už šaunų darbą 
didžiajame tėvynės kare”. Iš
rinktas į Aukščiausios Tarybos 
deputatus.

Nauji išvežimai minimi vykstą 
laiške iš Lietuvos, rašytame 1959 
m. lapkričio 22 d.

buvo paveikti kitokios galvose
nos. Ir vokiečių okupacija juos 
paveikė. Mes taipgi buvome lyg 
pamiršę gudus.

Be to, tremtyje ir emigracijo
je girdimi gudų ura patriotų 
kliedėjimai, man rodos, yra pa
diktuoti pavydo lietuviams. “Jei 
trijų milijonų Lietuva parodė to
kį valstybinį subrendimą, orga
nizuotumą, gajumą ir kūrybinį 
genijų, kodėl mes to negalime? 
Mūsų gi dvylika milijonų!”. At
sisakydami nuo ekspansijos į ry
tus, jie pasirinko kelią į vakarus. 
Jie nesiryžta kovoti prieš gudų 
tautos žudikus Kremliuje ir dėl 
savo sostinės Minsko, bet eikvo
ja energiją “kovoje” dėl Vil
niaus, sekdami lenkus, kaip prieš 
“silpnesnįjį” kaimyną. Jaunieji 
gudai inteligentai, matyt, turi 
nemaža energijos, tik nežino kur 
naudingai ją panaudoti. Jiems 
gal pikta, kad mes su tolimes
niais kaimynais ukrainiečiais pa
laikome geresnius santykius, ge
rai sugyvename, o juos lyg už
miršome, su jais mažai besiskai- 
tome.

Jei gudams trūksta drąsos pa
siūlyti artimesnę draugystę lie
tuviams, tai būkime mes tiek 
kultūringi — pakvieskime juos 
sukurti lietuvių krivyčių (gudų) 
susiartinimo draugiją, kas bus 
abipusiškai naudinga.

Ed. Karnėnas.

Toliau, pradedant Okinava su 
trim stipriom bazėm, seka: Fili
pinai, Thailandas, Pakistanas, In
dija, Iranas, Arabija, Eritrėja, 
Turkija, Graikija, Kipro sala, 
Tunisas, Italija, Vokietija, Ma- 
rocco, Prancūzija, Belgija, Olan
dija, Anglija, Islandija, Kanada. 
Vis tai vietos, kur viena, dvi ar 
kelios JAV oro bazės, nekalbant 
jau apie tų kraštų aviacijos vie
netus, ruošiasi kada nors atlikti 
pasaulinio masto uždavinius. 
Joms paremti, tolimesniame nuo 
SSSR radiuse matome žemėlapy
je Amerikos lėktuvų ženklus P. 
Amerikoje, tolimose Afrikos vie
tose, svarbiausiose Atlanto bei 
Ramiojo vandenynų salose. O 
kiek tokių taškų išlaikyta paslap
ty ir kiek dar gali naujų atsiras
ti? Laisvasis pasaulis Amerikos 
nebijo, tad talkininkauja iš šir
dies.

Žodžiu, aviacija tapo Amerikos 
militarinių planų nugarkauliu. O 
turint galvoj šio krašto gamybos 
pajėgumą ir reikalingų resursų 
begales, galima drąsiai tvirtinti, 
jog žmonijos laisvės priešas Nr. 
1 užsidūrė ant labai aštrios prob
lemos. Ypač jam nemaloniai 
kvepia naujoviškos Amerikos 
bombos ir kiti dar nežinomi, bet 
tikrai jau esami, ginklai, kuriuos 
JAV lėktuvai pradeda pasi
krauti ...

Taigi, kaip laisvosios, taip ir 
pavergtos tautos turi stipraus

Maskvoje lengva prašauti
Paskutinėje savo kalboje vete

ranų suvažiavime Tito teisingai 
pasakė: “Kai tik Stalinas nusi
čiaudi, satelitai mano, kad tai jau 
įnašas į marksizmą”.

Gera Titui pakolkas kalbėti, 
kai jį globoja pusės milijono ar
mija. Jei jos nebūtų — ir jam net 
ūso pakraipymas būtų įnašas.

Kad su Stalinu nesiginčijama, 
įsitikino net toks galiūnas, kaip 
Maskvos CK gen. sekretorius 
Chruškovas, buvęs visos Ukrai
nos CK gen. sekretorius. Jo nu
sikaltimas “nepaprastas”. Jis, 
mat, išdrįso “Pravdoje” išspaus
dinti straipsnį, kuriame dabar 
Sovietų Rusijoje kuriamus kol
chozus milžinus pasiūlė pava
dinti “kolchoziniais kaimais”, pa
miršęs, kad Stalinas juos vadina 
“agromiestais”. Sekančios die
nos “Pravdos” numery redakcija 
jau mušasi į krūtinę, kad neapsi
žiūrėjusi ir tt. Beabcjo tai “bai
sus” nusikaltimas!

Ir tai ne pirmas atsitikimas, 
kad tokių pamokų gauna net pir
maeiliai partijos žmonės. Nerei
kia pamiršti, kad galvoti valia tik 
“genialiajam” — diktatoriui.

lr Šveicarijoje komunistai 
aktyvūs

Toks jau kraštas Šveicarija, 
kad ten visada kryžiavosi pagrin
dinės veiklos ir šnipinėjimo ke
liai. Štai atkreiptas dėmesys, kad 
ir komunistai ten daug gali. Tarp 
kitko jie yra pasiekę nemažos 
įtakos radiofonuose. Pav., vieno 
radiofono direktorius Hermann 
Scherchen pasprašė Stockholmo

MAŽOJI LIETUVA LIETUVIŠKOJE BYLOJE
Gal retai tautai taip sunkiai ' be kultūrinio lietuviško gyveni- 

teko kovoti dėl pripažinimo pa
saulyje, kaip lietuviams. Jei mū
sų dar šiandien daug kas nežino 
ir neskiria nuo kiti? tautų, jei 
pasaulio enciklopedijose ir ki
tuose informaciniuose leidiniuo-

v X •se taip dažnai sutinkame mums 
graudžių nesąmonių prirašyta, 
tai prieš 100-150 metų nei to ne
būtume radę. Lietuva buvo pa
prasta Rusų imperijos provinci
ja, o kultūrininkams Lenkijos 
dalis, kur dar kažkokių kurioziš
kų žmonių pasitaiką — senovės 
barbarų palikuonių.

Lietuvos ir lietuvių tautosyvar- 
das pradėjo kilti tik 19 amz. Iš 
vienos pusės lietuvių vardas bu
vo iškeltas kylančiojo lyginamo
sios kalbotyros mokslo, pastebė
jusio didelę vertę lietuvių kal
bos senųjų formų, o iš antros jis 
iškeltas dėl pastebėtų tautosaki
nių vėrtybių. Dėka Rėzos buvo 
pastebėtos lietuviškosios dainos, 
o nuo jų pereita prie viso tautos 
kultūrinio lobyno. Šiandien mes 
pasigėrėdami minime, kad mūsų 
dainos sužavėjo Herderį, net di
dįjį Goethę, mėgstame pacituo
ti jų atsiliepimus, tačiau ne vi
sada žinome, kad pasaulį suža
vėjo pirmiausia Mažosios Lietu
vos lietuvių žodis ir daina. Di
džioji Lietuva tada dar merdėjo

pagrindo Amerikos ir jos vado
vaujamų talkininkų milžiniškąja 
galia pasitikėti. Tik, žinoma, rei
kia kantrybės. Jos gali prisireik
ti ir kiek ilgesniam laikui, bet tai 
dar nereiškia, jog nuolatiniam 
įtempimui, milžiniškomis išlai
domis ir su pergyvenamuoju ne
tikrumu susijusioms sunkumams 
nįekad neateis galas. Augant lais 
vės bastiono galiai, auga ir rau
donoji pabaisa. Tos lenktynės 
nesitęs begalo; sveikas protas 
sako, jog jau ne už kalnų diena, 
kada JAV ir jos talkininkų spar
nai suplasnos paskutiniam žy
giui už tautų laisvę ir žmonijos i 
taip pasiilgtą ramybę.

Vaizdu knygutės tautinio auklėjimo priemonė
Mes europiečiai, ypač turintie

ji mokyklinio amžiaus vaikų, 
esame nusistatę prieš šiame kon
tinente paplitusius “komikus”, 
vaizduojančius visokius plėšikus, 
indėnus, kaubojus ir tt. Šio kon
tinento vaikai nuo pat ryto, iki 
vakaro skaito tas knygutes ir 
studijuoja paveiksliukus. Vieni 
vaikai pasimaino su kitais ir taip 
gauna progos visų rūšių '“komi
kus” peržiūrėti. Mokyklos čia jo
kia “komikų” kontrole neužsii
ma. Tenka budėti tėvams, žiūrėti 
kad jauno vaikučio pasąmonė ne- 

deklaraciją ir Prahos “taikos 
konferencijoje” buvo apdovano
tas. Pasirodo, kad komunistų 
esama įsibrovusių į daugelį val
džios postų. Gal tuo galima iš
aiškinti ir tai, kad, pav., vasario 
16 d. gauta lietuviška programa 
buvo vėl atšaukta.

Jis pjauna visas šakas, ant kurių kas nors laikosi

mo. Jos žodis tada neprasiskver
bė toliau savojo kaimo ribų. O 
Mažojoje Lietuvoje lietuviškas 
gyvenimas laisvai reiškėsi ir bu
vo pradėtas stebėti. Ten buvo 
pradėta rinkti lietuvių kultūri
nės vertybės, tiesa, vėlokai. Ta
da, kai lietuvybė buvo pradėta 
persekioti, marinti ir silpnėjo. 
Dėl to tai ir 1879 m. įsisteigusi 
vokiečių mokslininkų draugija 
“Litauische literarische Gesell
schaft” savo tikslu laikė pasku
binti užrašyti, surinkti, jų nuo
mone, išmirštančios tautos pa
likimą. Lietuviškos kultūros do
kumentus jie' rinko ne lietu
viams, bet mokslui bei muzie
jams, nors tuo pačiu ir lietuvius 
garsino.

Taigi, lietuvišką vardą iškėlė 
ir lietuvius “į žmones išvedė” 
mažalietuviai, tėvai tų, kurių di
delė dalis dabar, deja, lietuviš
kai nebekalba...

Mažoji Lietuva atliko didelę 
misiją lietuvių tautai dar ir tuo, 
kad sudarė atsparą didžialietu- 
viams kovoje su caristinės Rusi
jos priespauda spaudo- drauc<- 
mo laikotarpyje. Jei ne Mažoji 
Lietuva, tautinio atgimimo lai
kotarpis beabejo būtų turėjęs 
visai kitą kelią — daug sunkesnį 
ir, gal būt, ilgesnį. Juk visa raš
tija, visas spausdintas žodis per j 
tą 40 metų ėjo iš Prūsų — iš Ma
žosios Lietuvos.

Bet šituo metu pačioje Mažo
joje Lietuvoje lietuvybė pergy-’ 
veno didelę krizę. Kaip tik tuo 
pačiu metu, kai Mažoji Lietuva 
buvo stulpas ant kurio rėmėsi 
lietuviškoji veikla anapus Rusų 
sienos, lietuvybė čia nusilenkė 
Bismarkinio reicho germanizaci
jai. Lietuviškasis būras, ypač 
kairėje Nemuno pusėje, sparčiai . 
keitėsi į. prūsiškąjį bauerį — 
“Preussische Bauer”. Tai para
doksalu, bet taip buvo. Lietuviš- Į 
kąją vėliavą nuo tada perėmė 
didlietuvis. Tebelaiko ją jis ir 
dabar, gelbimas palyginus nedi
delės dalies mažalietuvių-klaipė- 
diečių, ir tai dar ne visų.

Kuriantis nepriklausomai Lie- 
i tuvos valstybei sąmoningų ma- 
žalietuvių buvo jau nedidelis' 
būrelis, kurie betgi rankų nenu- j 

būtų maitinama kriminalinio ir 
kitokio nemoralaus turinio “ko
mikais”.

Tarp šlamšto “komikų” yra 
daūg ir klasikų kūrinių, kaip 
"Tarzanas”, “Robinzonas Kru
ze” ir tt. Amerikos katalikų or
ganizacijos leidžia religinio tu
rinio vaizdų knygutes apie Kris
taus ir šventųjų gyvenimą ir kt. _______ ______

Gi Amerikos lenkai iš to sau I Paul. Min. per “Topix” bendro- 
padaro tautinę propagandą. Štai' vę. J. Karka,
mano sūnus turi rankose “komi
ką” apie Joną Sobieski, Lietuvos 
ir Lenkijos karalių. Deja, ten 
apie lietuvius nė žodžio. Čia pa
veikslais ir gudriu tekstu pavaiz
duota Jono Sobieskio karai su 
turkais. Puikiai atvaizduoti len
kų generolai, karžygiai. Lenkijos 
žemėlapis su Rusijos siena (nuty- 
i t ; i \ m i, i vi Liau ouui^diiid aaay ervnai 1 lėta Lietuva). Ten lenku karzy- • - , ,--- A 5.to /. . .. mskų kliuciu. Ar pasiseks iasgiai kaitų su Austrijos kariais ' - • J
prie Vienos sumuša turkus, kaip 
pasikesintojus į krikščionybę. 
Galvoju, tiek daug mes turime

leido ir stojo kovoti už savo kraš
to sujungimą su D. Lietuva vie
nos valstybės ribose. Vokietijai 
pralaimėjus karą, tą pačią dieną 
kai ji kapituliavo, 1918 m. lap
kričio 11 d., buvo įkurta Prūsų 
Lietuvių Susivienijimo Tautos 
Taryba, pasiėmusi lietuviškosios 
visuomenės vadovavimo naštą ir 
atstovavimą.

Kai taikos konferencija Ver
sailles svarstė Vokietijos rytinių 
sričių klausimą, o Lenkų atsto
vai siūlė Rytprūsius paversti at
skira valstybėle jų protektorate, 
o šiaurinę jų dalį siūlė prijung
ti prie Lietuvos, jei ši sutiks su

tada Pr. L.S.T.Taryba raštu, o 
vėliau per atstovus žodžiu, parei
kalavo prijungti prie Lietuvos 
respublikos Mažąją Lietuvą iki 
Labguvos, Įsručio, Gumbinės, 
Darkiemio ir Geldupės apskričių 
imamai, t.y. reikalavo lygiai to 
paties, kaip ir Lietuvos delega
cija, veikusi tada Paryžiuje, nors 

Taikos konferencija betgi ne
pabojo nei Lietuvos delegacijos, 
nei Pr. L.S.T.Tarybos reikalavi
mų ir nuo Vokietijos atskyrė tik 
dešinį Nemuno krantą, kurį kon
ferencijos pirmininkas tada ši
taip aptarė: “Kalbamasis kraštas 
visada buvo lietuviškas, jo gy
ventojų dauguma kalbos ir kil
mės atžvilgiu yra lietuviai. Tas 
faktas, kad Klaipėdos miestas di
džia dalimi yra vokiškas, nega
lėtų pateisinti viso krašto paliki
mo Vokietijos suverenume, ypač 
jau dėlto, kad Klaipėdos uostas 
yra vienintelis Lietuvos išėjimas 
į jūrą”.

Klaipėdos kraštas po ilgų var
gų pagaliau buvo prijurigtas prie 
Lietuvos respublikos, o didžioji 
dalis Mažosios Lietuvos liko vo
kiečių valdžioje. Liko kaip tik 
toji dalis, iš kur daugiausia bu
vo kilusi visa ta medžiaga, kuri 
anksčiau iškėlė Lietuvos varda. 
Liko juk ir mūsų mielojo Kristi
jono Donelaičio parapijonys, de
ja, suvokietėję, liko Rėzos žve
jai. O kaip bus dabar, kai Mažo
sios Lietuvos klausimas turės bū
ti vėl iš naujo sprendžiamas?

A. St.

tremtinių menininkų, ar jie ne
galėtų Lietuvos istorijos, karžy
gių įjungti į “komikus”. Žalgi
rio mūšis, Vytauto pulkai, karai 
su vokiečiais ir rusais būtų da
bar mielai skaitomi visų ameri
koniukų.

Turėtų dailininkai tuo susirū
pinti ir pastudijuoti šią meno ša
ką. Lenkam leidžia “komikus” S.

Red. pastaba. Šį klausimą jau 
. veik prieš metus yra iškėlęs vie
nas didelis mūsų praeities mylė
tojas lietuvis, Kanadoje gyvenąs 
jau per 40 m., pažadėdamas net 

! subsidijuoti, padengti spausdini- 
I nimo išlaidas. “TŽ” redakcija pa- 
; lengva tą klausimą aiškinasi, ta
čiau sutinkama daug grynai tech

; nu- 
j galėti, tuo tarpu dar sunku pasa- 
, kyti. O tikrai geras būtų daly- 
! kas. Tik nereikia pamiršti, kad 
istorinių įvykių aiškinimas vaiz
dais yra nelengvas ir atsakingas, 
nes tam reikia žmogaus, suge
bančio ne tik figūras, pastatus ar 
kraštovaizdžius nubrėžti, bet ir 
turinčio laiko gerokai pastudi
juoti, kad vaizdai perteiktų tik
rus epochos bruožus.

Agrononūnės chemijos 
stotis Vilniuje

Naugarduko 22 šiuo metu ran
dasi ‘Mokslų Akademijos Žemės 
Ūkio Instituto Agrochemijos sto
tis”. Tuose pat rūmuose yra pri
siglaudę ir Vilniaus universiteto 
Chemijos bei Fizikos - Matemati
kos fakultetai. Jame, tarp kitų, 
dirba lab. J. Tarvydas, pernai 
chemijos fakultetą baigusi L 
Stanislavičiūtė ir kit.

Vilniaus Universiteto Chemi
jos fakultetas šiais metais numa
to išleisti 26 jaunus specialistus. 
Gabesnieji — Tolutis, Viščikas, 
Bučkus pasiliko prie fakulteto. 
Bučkus esąs siunčiamas gilinti 
studijų i Maskvos Lomonosovo 
fakultetą. Vilniaus Universiteto 
Fizikos - Matematikos fakulteto 
dekanu šiuo metu yra doc. H. Ho- 
rodničius. Jau kuris laikas nieko 
nesigirdi apie buvusį dekaną, vė
liau “deputatą” profesorių Z. Ze-
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Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
PLB šeimoje

Į PLB jau susibūrė visų kraš
tų lietuviai. Kaikurie kraštai, 
kaip Australija, Belgija, Švedi
ja ir kit.» persiorganizavimą į 
PLB jau užbaigė, išrinkdami 
Krašto Valdybas, o kiti — dar 
kelyje į tai ir turi LOKus. Tik 
JAV-bių lietuviai dar neturi su
sikūrę net LOKo; reikia tikėtis, 
kad ir ši gausiausioji lietuvių ko
lonija ryšis susigriebti ir persi
organizuodama į PLB įsijungs j 
viso pasaulio lietuvius apiman-

Aktualiausiais ir pirmaeiliais 
kraštų valdybų bei LOKų už
daviniais, be kita ko, turėtų būti 
kartotekų sutvarkymas, pagal 
LIT bendraraštį Nr. 1. (“PLB 
Keliu” psl. 61). Šiame darbe gra
žų pavyzdį rodo JKapada, kurios 
LOKas visu atkaklumu sėkmin
gai vykdo tame krašte gyvenan
čių lietuvių kartotekos sutvar
kymą. Tik gaila, kad tos pat Ka
nados LOKas perlėtai eina prie 
organizacijos užbaigimo, t.y. 
Krašto Valdybos rinkimų prave
dimo. Tvarkytinas ir ryšio nuo
latinumas tarp PLB padalinių ir 
LIT, pagal nurodymus esančius 
knygelėje “PLB Keliu” psl. 57, 
kuri jau išsiuntinėta visais turi
mais PLB padalinių adresais.
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 

(14b) Pfullingen, Goethestr.
Germany.
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Pirmasis lietuvių rašytojų 
vakaras Brooklyne

pasisekė dalinai, nes V. Tysliavos 
rengiamas Bacevičiaus koncertas 
8 vai. turėjo būti jam rimtu kon
kurentu. Todėl “Vienybė” nieko 
apie jį neskelbė, o visi rašeivos 
turį kokių nors reikalų su šia» 
firma maloniai savo dalyvavimą 
atšaukė. Tad, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje kovo 11 d. 
4 vai. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos suruoštame vakare dalyvavo 
tik Nelė Mazalaitė, Kotryna Gri
gaity tė, O. Audronė-Balhūnienė, 
Leonardas Žitkevičius, S. Gau- 
bys ir S. Zobarskas. Publikos bu
vo apie pora šimtų. A.

Pabėgėliams patiko lietuviškos 
filmos

Kovo 11 d. 6 vai. energingojo 
L. Tremtinių Draugijos valdybos 
nario inž. Novicko iniciatyva. 
Apreiškimo parapijos salėje bu
vo parodytos kelios brolių Mo
tuzų ir Beleckų Lietuvoje 1938 
ir anksčiau suktos filmos. Primi
nimas brangių tėviškės vaizdų, 
miestų naujųjų pastatų, kurie 
tiesiog žibėtų tokiam Brooklyne 
ar ir Toronte, suklestėjimas Lie
tuvos gyvenimo, daugeliui pabė
gėlių išspaudė atodūsį. Ypatin
gai buvo miela sekti veidukus 
šeštadieninės mokyklos vaikų, 
kurių daugumas Lietuvą paliko 
vienmečiai. Apie 200 žiūrovų, inž. 
Novickui pasiūlius, sumetė apie 
$50 likusiai Europoje Lietuvių 
Gimnazijai šelpti. A.

Vyt. Bacevičiaus koncertasL • **’ •
Apie Vytauto Bacevičiaus kon

certą kovo 11 d. Naujorke New 
York Times rašė: “V.B. yra pri
tyręs pianistas. Praėjusį vakarą, 
Carnegie Hall, įvyko jojo penk
tasis rečitalis, kuris tėra vienas 
iš ilgos grandinės, prasidėjusios 
Lenkijoje ir nusitęsusios per pu
sę pasaulio. Jo technika liejasi 
kraštais, o pirštai kaip plieniniai; 
jo kompozicijos parodė muziki
nės literatūros ir priemonių pa
žinimą. Chopino B minorinė So
nata kartais išpildoma su užside
gimu, išskyrus shcerzb detales ar 
išsišokimus, kaip kad atsitiko lai
dotuvių maršo žemuose triliuo- 
se. Retkarčiais buvo galima pa
sidžiaugti pavasariško grožio mo
mentais — žinomajame “Ber
ceuse”, “Nocturne, opus 62, No 
1” Bacevičius paskambino tiek 
didaktiniu būdu, tarytum klau
sytojai būtų buvę jo mokinukai. 
Taip pat, panašiai nępagaudamas 
jis paskambino ir Debussy.

Jojo kompozicija “Grand Fan- 
taisie Impromptu, op. 34” padarė 
vis dažnai kažkur nuklystančios 
muzikos įspūdį. Pasiklysta pasi
rinktame “grand” stiliuje, o tas 
pakenkė ir visai temai. Mažesnė 
salė būtų p. Bacevičiui buvusi 
parankesnė”.

Be čia minėtų dalykų Bacevi
čius dar paskambino “Organ 
Fantasia and Fugue in G Minor”, 
Bach-Liszt^ “Three preludes, op. 
11”, Scriabino ir Liszto “Taran
tella”. Koncertą organizavo Va
lerija Tysliavienė. Alm.

BRAZILIJA

Sao Paulo Vila Zelina lietuvių 
bažnyčiai vasario 15 d. suėjo ly
giai 15 metų nuo jos pašventi
nimo.

Prof. Ant. Stonis, sausio mėn. 
31 d. su šeima išvyko į Parana 
valstiją tarnybos reikalais. Prof. 
A. Stonis yra chemikas prįtaikąs 
eukaliptų celulozę šilko gamy
bai. Lig šiol buvo manoma, kad 
eukaliptų pluoštas yra netinka
mas šilko gamybai. Šis išradimas 
turi didelės reikšmės Brazilijos 
ūkiui,-nes lig šiol visa celulozė 
yra įvežama iš užsienio. Tam rei
kalui iš Brazilijos išplaukia už
sienin kasmet šimtai milijonų, o 
kartais apie milijardą kruzeirų.

Mokyklos. Nuo šių mokslo me
tų pradžios, t.y. nuo kovo 1 d. 
lietuvių Sąjunga Brazilijoje iš
alky s Sao Pauly j e tris pradžios 

mokyklas: Dr. J. Basanavičiaus 
— Anastazijaus viloje, kuria rū
pinasi Mokyklos Rėmėjų Būre
lis; “Carlos Gomes” .mokyklą 
Mokoje ir DLK Vytauto Didžio
jo mokyklą V. Beloje.

Greta valdžios nustatytos bra
ziliškos programos, visose trijose 
LSB mokyklose bus mokoma ir 
lietuvių kalbos. Į lietuvių kalbos 
pamokas kviečiami ir gimnazis
tai ir kitas mokyklas lankantieji 
lietuvių vaikai.

Mokoje lietuvių kalbos pamo
kos vėl pradedamos pirmadie
niais ir penktadieniais nuo 17 
vai. — lietuvių kalbos mokytojas 
Simas Bakšys, dainų — Liudas 
Ralickas.

Tomis pačiomis dienomis nuo 
20 vai. vyksta ir baleto pamokos, 
kurias mokyklos mokinėms ir 
paaugusioms merginoms duoda 
Municipalinio teatro auklėtinis 
stud. Viktoras Šaltenis.

— Inž. Zigmas Šlepetys prieš 
porą metų atvykęs iš Vokieti
jos į Sao Paulo, buvo gavęs ma
tininko darbą amerikoniškoje 
LIGHT bendrovėje. Matavimas 
laukuose europiečiui neperdaug 
malonus ir sveikas. Inž. Šlepetys 
pasiūlė savo viršininkams tą 
darbą suprastinti, pirma nufoto
grafavus vietovę iš lėktuvo, o 
paskui visus apskaičiavimus pa
daryti kabinete. 'Bet jam atsa
kė, kad tai brangiai kaštuosią. 
Tada inž. Šlepetys atsisakė iš tar
nybos ir įstojo dirbti į radio fab
riką radio “gydytoju”. Tačiau po 
kelių mėnesių gavo iš LIGHT 
pakvietimą grįžti atgal ir vado
vauti naujai įsteigtam fotoplani- 
metrijos skyriui. Mūsų tautietis 
mielai sutiko.

— Lietuvių Katalikų Bendruo 
menės Šv. Juozapo choras kartą 
į mėnesį, sekmadieni, suruošia 
mokyklos salėje prie Vilos Zeli- 
nos bažnyčios menišką popietę, 
dalyvaujant chorui, solistams, 
jaunoms pianistėms, deklamato
riams ir tt. Chorui vadovauja 
gabus energingas chorvedis Al. 
Ambrozaitis. Jis taip pat orga
nizuoja jaunimo orkestrą ir vai
kų chorą.

VENECUELA
Milijonierių ūkiai čia yra ne

bloga vieta lietuviams geresnį 
darbą gauti. Taip agr. Pr. Jemei- 
kis yra vieno dvaro administra
torius, Mečys Baliutavičius bu
halteris, Vyt. Jonaitis vieno nuo
šalaus dvaro ūk ved is.

Veter, gyd. Z. Noreika dirba di
deliame gyvulių ūky savo darbą.

Vyt. Dubauskas yra įrengęs 
didelę stalių dirbtuvę ir atlieka 
didelius užsakymus. Tarp kitko 
Valencijos katedrai pagamino 
puošnias duris už 35.000 bolivarų.

Aleks. Vaisiūnienė, atlikusi gai 
lestingos sesers praktiką, dirba 
garsaus vidaus ligų specialisto 
prof. Trompis privatinėje klini
koje Caracase kaip asistentė ir 
sekretorė.

Eilė lietuvių yra . įsigijusių 
ūkių, namų, krautuvių arba ir 
šiaip verslų bei dirbtuvių. Yra 
fabrikuose turinčių atsakingų 
pareigų.

Inž. Kostas Gorodeckas nese
nai atvyko iš Europos. .

Vancouver, B.C.
Nors čia ir nedidelis lietuvių 

būrelis leidžia savo tremties die
nas, bet visi atbodo linksmi ir pa
tenkinti. Juos džiugina ne tik 
švelnus Vancouver!© klimatas, 
ne. tik gražūs gamtovaizdžiai, ku
rie žiemą vasarą žavi kiekvieno 
akį, bet daugiausia juos džiugina 
darbas, darbas su geru atlygini
mu. Pv, p. K. Miniato. ir Mr. An
drew lentpiūvėje net dviem pa
mainom dirba nemažas skaičius 
lietuvių. Dirbantieji dieninėj pa
mainoj valandai uždirba 1.30 dol., 
o naktinėj — 1.35 dol., kaikurie 
net 1.50 dol. .

Visi lentpiūvės darbininkai 
yra patenkinti geru atlyginimu, 
įmonės tvarka, savininko p. K. 
Miniato nuoširdumu ir draugiš
kumu su jais. Malonu, lead p. K. 
Miniato ir Mr. Andrew lentpiū
vės durys pirmon eilėn yra atda
ros lietuviams tremtiniams, o tik 
paskui kitataučiams. Linkėtina, 
kad ir toliau tos durys neužsida
rytų, o vis plačiau atsidarytų, 
priimdamos po savo stogu vis 
daugiau lietuvių. Dobilėlis.

Lietuvių tremtinių šeima Azijoje
Kadaise Adomas Jakštas para

šė humoristinį feljetoną “Lietu
vis visur esantis”. O šiandien tai 
jau beveik tikrovė. Ir kur liki
mas mūsų brolių nenubloškė! Di
džioji tremtinių dalis atsidūrė 
JAV, Kanadoje, Pietų Amerikos 
valstybėse, Australijoje, bet taip 
pat po keletą ir Afrikoje, ir Nau
joje Zelandijoje ir net Azijos 
kraštuose, ir ne vien legionieriai 
Indokinijos džiunglėse, bet ir 
šeimos. .

Štai Jakševičių šeima — gy
dytoja ir teisininkas su dukrele 
— iš Kempteno stovyklos atsidū
rė net Pakistane, buvusios Britų 
imperijos dalyje, kaip ir kaimy
nė Indija, gavusioje nepriklau
somybę. Į šį retų liuksuso salelių 
ir skurdo bei nešvarių ligų jūros 
kraštą, apie kurio neramumus 
dar tik nesenai spaudoje skaitė
me, Jakševičių šeima pateko dėl
to, kad dėl nesveikos dukrelės 
negalėjo patekti į JAV, kitur ne
turėjo galimybių, o IRO spyrė 
kur nors emigruoti. Pasitaikė, 
kad kaip tik tuo metu Pakistano 
komisija buvo atvykusi pasirink
ti 50 gydytojų tremtinių. Kadan
gi buvo žadamos geros gydyto
jo darbo sąlygos, tai nusprendė 
ten vykti ir gyd. Jakševičienė, o 
kartu, žinoma, ir šeima.

IRO juos greit nuvežė lėktuvu 
į Pakistano sostinę Karachi, iš 
kur pateko į paskyrimo vietą Va
karų Pakistane.

Formalinė pusė graži. IRO lai
ko savo misiją atlikusi, nes jau 
“įkurdino”, o šeima atsidūrė bai
siose Azijos sąlygose, iš koloni- 
jalinio jungo tik ką išsivadavu
siame krašte — su labai menko
mis vegetacijos galimybėmis ir 
be jokių perspektyvų ateičiai. Vy 
ras jokio darbo gauti negali, nes 
jo diplomuoto teisininko specia
lybė niekam nereikalinga, o fizi

ne savo jėga niekad negalės kon
kuruoti su milijonais skurdo kū
dikių vietinių, kuriems gatvė bei 
laukas yra ir namai ir pastogė.

Kaip rašo savo bičiuliams laiš
kuose, Jakševičių vienintelė vil
tis, kaip nors iš ten išvažiuoti 
anksčiau, negu palūš vienintelės 
maitintojos jėgos. Bet kur ir 
kaip? Svarbiausia, kad nėra vil
čių susitaupyti kelionei pinigo.

Gal būt, atsirastų kur nors 
kiek artimesniuose kraštuose 
lietuvių, kurie galėtų jiems pa
gelbėti pasiekti kad ir Australi
ją ar N. Zelandiją ar kitą kurį 
kraštą?

Iš PAVERGTOS TĖVYUĖS
Rūpesčiai Vilniaus miesto 

bolševikų tarpe

Sausio 30 d. paskelbtam VI ko
munistų konferencijos komunika 
te daug pylos gauna vietiniai 
“maskoliai” dėl Lietuvos rusini
mo ir sovietinimo nesėkmės. Ta 
pyla perduodama taip vadinamos 
“savikritikos” būdu, t.y. kada 
vietinis komunistas partijos se- 
kret. F. Bieliauskas pats save kri
tikuoja skaitydamas MVD spe
cialaus skyriaus raštą. Įdomios 
ištraukos: “Partijos miesto ko
mitetas neįvykdė V partinės kon
ferencijos nutarimo dėl vadova
vimo ideologiniam darbui page
rinimo, nesigilino į aukštojo 
mokslo įstaigų partinę organiza
cinę veiklą, į darbą su inteligen
tija, nepakankamai ryžtingai ko
voja su buržuazinės-nacionalisti- 
nės ideologijos liekanomis, su 
apolitiškumu ir objektyvizmu 
dėstyme. Kai kurių dėstytojų 
paskaitos vis dar būna žemo ide- 
jinio-politinio lygio, yra buržua
zinės nacionalistinės ideologijos 

t pra tempimo faktų. Profesorių ir 
dėstytojų tarpe silpnai išvystyta 
kritika ir savikritika”...

Panašiai kalbėjo ir Pedagogi
nio instituto “partinės organiza
cijos” sekretorė drg. Keižikaitė, 
aštriai kritikavusi partijos mies
to komitetą už jo silpnus ryšius 
su aukštojo mokslo įstaigomis. 
Vilniaus universiteto rektorius 
drg. Bučas jau anos konferenci
jos metu buvo iškoneveiktas “už 
nacionalistiniai buržuazišką re
akciją” jo vedamoje įstaigoje, šį 
kartą jis nusprendė gintis pulda
mas — puolė partijos komitetą, 
kad tas “nenoriai imasi formaliai 
ir sistematingai vadovauti uni

Pavergtos Lietuvos teatruose

Aukos Vasario 16-osioš Lietuvių Gimnazijai
(Diepholze, Vokietijoje) ’

III. Tąsa
1-54 antrą kartą įnešė (žr. “TŽ” Nr. 5-58 ....'.
55. Neminetinas, La Cave ...........
56. LLB Wellando ALOKas .........
57. Margarita V., Montrealis .......
58. J. Tonkūnas, Londonas ...........
59. J. Andrukaitis, The Pass, Man.
60. Vai d’Or LBK-tas .................
61. J. Bersėnas, Torontas ..............
62. L. Tamošauskas, Torontas .......
63. J. Dragušius, Torontas .............
64. V. Skirgaila, Torontas .............
65. J. Preikšaitis, Torontas.............
66. A. Skardžius, Sault Ste. Marie
67. V. Vainutis, Sault Ste. Marie ...
68. R. Galinis, Sault Ste. Marie....
69. KLB Hamiltono Apyl. V-ba ...

$138.50 
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20.00 
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1.00 
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25.00

237.50
Už tolimesnius mėnesius aukojo:

(Skliausteliuose pažymėta už kiek mėnesių jau įnešta) 
Dr. B. Matulionis, JAV, už I ir II mėn....................
A. Rubinas, Quebec, už I mėn................................
R. Vabolis, Quebec, už I mėn. ...............................
V. Pėteraitis, Montrealis, už I, II ir III mėn.....
K. Andriuškevičius, Montr., už I, II, III ir IV mėn. 
V. Irlikis, Montrealis, už II ir III mėn....................
P. Lelis, Torontas, už II ir III mėn....... :.................
V. Pakalniškis, Malarctic, už II ir III mėn................
N. Aukštikalnis, Sault Ste. Marie, už I mėn............
Z. Girdvainis, Sault Ste. Marie, už I mėn..............
J. Malskis, Sault Ste. Marie, už I mėn.............. .
H. Matijošaitis, Sault Ste. Marie, už I mėn....... .....
V. Gavelis. Sault Ste. Marie, už I mėn. ..................
St Grigolaitis, Sault Ste. Marie, už I mėn..............
J. Meškys, Sault Ste. Marie, už I mėn..................
J. Valonickas, Sault Ste. Marie, už I mėn................
St. Pilipavičius, Hamiltonas, už I, II ir III mėn.......

$2.00 (4)
1.00 (2)
1.00 (2) 
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2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2)
(2)
(3)

Visiems nuoširdus ačiū.
Viso $265.50

« V. Pėteraitis
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6 

Montreal, P. Que.

Pavarčius sovietų propagandos 
lapus braunasi į akis viens kitam 
prieštaraują Lietuvoje veikian
čių teatrų veiklos apibūdinimai. 
Susidaro įspūdis, jog lietuviai 
menininkai įstengia eiti nors ir 
per griežčiausią kontrolę savitu 
lietuvišku keliu. Žinoma, vado
vaują privalo atkalbėti “maldelę 
dievo Stalino” garbei, kaip tai 
padarė “Tiesoj”, sausio 31, vy
riausias LTSR operos ir baleto 
režisorius J. Grybauskas, ar “sta
lininės premijos laureatas” akto
rius J. Rudzinskas..» — “sukles
tėjo Tarybų Lietuvos teatrai. Jie 
išėjo į platų kūrybinį kelią, gavo 
didžiules vystymosi perspekty
vas” ... Kitokios tačiau nuomo
nės yra to pačio laikraščio ant
rame puslapyje drg. Pivorūnas, 
Kauno vykd. komiteto pavaduo
tojas. “Nežiūrint to, kad miesto 
teatruose pasirodo daugiau tary
binių autorių pjesių, bet reper
tuaro atlikimo lygis būna žemas 
idėjiniu ir meniniu turiniu ... 
Drg. Pivoriūnas kritikavo Meno 
Reikalų valdybą, kurios įstaigo
se eilę atsakingų postų užima abe 
jotini elementai”.

Lietuviai menininkai stengiasi 
išsaugoti ką_ turėję. Todėl tebe- 
matome beveik visas Nepriklau
somoje Lietuvoje statytas ope
ras. Jos visada esti perpildytos, 
tad svarstoma — ir lietuviai inte
ligentai tikisi, jog jiems pasiseks 
šį planą pravesti pro partijos 
kontrolę — statymas naujų ope
ros rūmų Vilniuje. Rūmai, esą, 
būtų nepaprastai puošnūs ir tal
pintų iki 1200 žiūrovų.

Laisvoje Lietuvoje būdavo pa
statoma pora naujų operų kas
met. Dabar propaganda giriasi 
pastatę “naujai” ’’Borisą Godu
nova”, statytą jau ir laisvoje Lie
tuvoje, ir tikrai naują baletą 
“Laurensija”. Naujuose planuo
se užsibrėžta pastatyti Čaikovs
kio operą “Mazepa”, Moniuškos 
“Halka” ir Chazaturiano baletą 
“Spartakas”. Teatras, girdi, bend 
radarbiaująs su lietuviais kom
pozitoriais A. Račiūnu ir A. Kle- 
hickiu, spausdamas juos greičiau 
sukurti kokią tarybinę operą”. 
Esama šiokio tokio ir prieaug- 
liaus. Daug vilčių dedama į jau
nąjį operos solistą Adamkevičių, 
kuris buvo pasiųstas į Leningra
do operą stažuoti. Jis jau daly
vaująs šio teatro pastatymuose ir 
atliekąs gana sunkias roles. Iš 
moterų daug viliamasi iš solistės 
Mikštaitės, kuri dabar mokosi 
Maskvos konservatorijoje. Bale
tas tikisi iš naujojo baletmeiste
rio Grivicko, kuris Vilniuje šiuo 
metu turėsiąs savo pirmąjį de
biutą. ' ,

Dėl patalpų trūkumo opera, 
baletas ir drama iki šiol Vilniuje

buvo susispaudę vienuose rūmuo 
se Basanavičiaus gatvėje. Tačiau 
tikimasi, jog greitu laiku dramos 
teatras persikels į atremontuotus 
savuosius rūmus Gedimino gat
vėje.

Dramos teatro direktorius drg. 
Zulonas begaliniai džiaugiasi ta
rybinės dramaturgijos augimu, 
tačiau per šešis metus buvo iš
kepti tik du veikalai — vienas J. 
Baltušio, o kitas perdarytas iš 
buvusio čekisto A. Guzevičiaus 
knygos “Kalvio Ignoto teisybė”.

Tarybinis baleto teatras, turė
damas nepaprastai stiprių jėgų, 
“dėl kokių tai keistų priežasčių 
per 6 metus sugebėjo pastatyti 
bene pirmą rimtą premjerą — 
Kreino “Laurensija”, kurio siu
žetas paimtas iš Lope de Vegos 
herojinės pjesės “Fuente Ove- 
chuna”, vaizduojančios XVI šimt 
mečio Ispanijos valstiečių gyve
nimą. Režisūra ir pastatymas bu
vo baletmeisterio M. Satunovs- 
kio, dekoracijos dailininkės R. 
Songailaitės. Dirigavo Ch. Pota- 
sinskas. Tarybinėje spaudoje, da
bartiniai LTSR meno kritikai, 
St. Yla, tiek Aliodija Ruzgaitė, 
premjerą įvertino labai gerai. 
Pačią Laurensiją vaidino G. Sa
baliauskaitė, puikiai išpildžiusi 
savo rolę, pilnu “technikos iš
baigimu”. Antrąją rolę, reikalą-’ 
vusią “stiprios, užtikrintos suki
nių technikos ir ištvermingumo” 
taip pat labai gerai išpildžiusi T. 
Sventickaitė, įnešusi spektaklin 
daug džiaugsmo ir šilumos. Cha- 
sintą vaidino “senoji” M. Juoza- 
paitytė, o jos partneriu buvo H. 
Kunavičius vaidinęs Mengo.

Frendoso, turėjęs būti partne
riu Sabaliauskaitei, buvo S. Gon- 
čarovas, kuris “turįs dar daug 
padirbėti”. Be to, spektaklyje dar 
vaidino Z. Jomantas, P. Baravy
kas, V. Raudonikis, H. Jagminas, 
J. Jovaišaitė, H. Banys, Staba- 
činskas, Žebrauskas, Janavičiūtė, 
ir kiti. A.

versitetui, mažai padėdamas jo 
darbui”.

Religijos klausimas konferen
cijoje buvo paliestas “delegato” 
drg. Pušinio, kuris nurodęs silp
nai “išvystytą antireliginę pro
pagandą darbo žmonių tarpe”... 
Partijos miesto-komitetas nekar
tą buvo kritikuotas už kovos su- 
silpninimą prieš reakcinę katali
kų dvasininkiją, už tai, kad ne
pakankamai kovoja su religiniais 
prietarais, tačiau nesiėmė ryžtin
gų priemonių padėčiai ištaisyti. 
Drg. Pušinis taip pat kritikavo 
respublikinę spaudą už tai, kad 
ir ji nepakankamai kreipia dė
mesio į antireliginę propagandą 
ir reakcingosios katalikų dvasi
ninkijos demaskavimą”... A.

“Ideologija” netvarkoj ir 
Kauno aukšt. mokyklose

Sausio 31 įvykusioje partinėje 
konferencijoje Kaune Žemės 
Ūkio Akademijos leninizmo ka
tedros vedėjas drg. Jumaševas 
pasiguodęs, jog akademijai ir pa
gerinus ideologinio lavinimosi 
darbą, “tačiau dar yra daug rim
tų trūkumų,... nuošalyje palik
ti sustambintų kolchozų organi
zaciniai klausimai. Nusiramini
mo nuotaikomis gyvena akade
mijos rektoratas. Rektorius drg. 
Mickis“ ir jo pavaduotojas drg. 
Šprinkas nesiima priemonių trū
kumams pašalinti kalbų ir me
chanizacijos katedrose. Šie trū
kumai yra rezultatas to, kad aka
demijoje dar tebeužteršti kadrai, 
neišvystyta kritika ir savikriti
ka”. LKP (b) sekr drg. Narkevi
čiūtė pripažino, kad partijos ko-, 
mitetas silpnai kovoja už partiš
kumą moksle, prieš objektyviz
mo ir apolitiškumo pasireiškimą, 
kai kurių dėstytojų paskaitose”.

Koncertų ciklas LTSR
Sausio mėn. Vilniuje koncerta

vo Gudijos Filharmonija, diri
guojama kompozitoriaus N. P. 
Rakovo, išpildžiusi jo paties kū
rinius. Kaune Gudijos Filharmo
nija dalyvavo dabar ruošiamuose 
taip vadinamuose “koncertuose- 
paskaitose” apie Čaikovskį. Pa
skaitą skaitė L. Staneika, diriga
vo T. Kolomiceva. Solistais bu
vo A. Staškevičiūtė, V. Rubac- 
kis ir E. Paulauskas.

Nuo vasario 2 iki 12 d. Lietu
vos Filharmonija buvo pakilusi 
gastrolėms į provinciją. Vasario 
2 d. koncertavo Panevėžyje — 
Mokytojų seminarijos rūmuose; 
2, 5 d. Šiauliuose — Dramos te

atre; 7 d. Klaipėdoje — Dramos 
teatre; vasario 9 d. Telšiuose — 
Dramos teatre ir užbaigė Kaune, 
taip pat Dramos teatro patalpose. 
Vasario 12 d. Filharmonijai va
dovavo ir dirigavo žydų tauty
bės A. Klenickis, solistais buvo 
smuikininkas A. Livoritas ir E. 
Paulauskas. A. .

Pavyzdingi rinkėjai

“Komsomolskaja Pravda” 1950 
m. gruodžio 29 d., aptardama re
gionalinių tarybų rinkimus, ra
šo, kad Azarbeidžano respublika 
parodžiusi, kaip populiari esanti 
demokratija masėse, kai iš į są
rašas įtrauktų 1.045.193 rinkikų 
balsavę 1.045.192, t.y. visi, išsky
rus vieną, o iš 1.031.765 rinkikų 
kaimų apygardose balsavę 1.031.
763, t.y. visi išskyrus 2.

“KP” šaukia, kad tokio rekor
do niekur pasaulyje negalima pa
siekti. Beabejo paskutiniu teigi
mu ir mes tikime.

Mokslas susmukdytas
Torontiškis “Liaudies Balsas” 

pusę savo medžiagos persispaus
dina iš gaunamų iš Lietuvos bol
ševikinių laikraščių. Persispaus
dina nieko negalvodamas ir labai 
dažnai prašauna suminėdamas 
skaitlines bolševikinėms pagi- 
roms paremti. Kai tokius straips
nius skaito Lietuvoje, niekas ne
gali burnos praverti, bet kai tai 
sakoma čia, draugai liaudebalsie- 
čiai, tik juoką sukeliat. Štai, “L 
B” Nr. 1012 persispausdinamas 
Šviet. ministro Knyvos straipsnis 
apie laimėjimus (— verčiant iš 
rusų kalbos ten pasakyta “pasie
kimus” — dostiženije) švieti- % 
mo srityje. Ten patiekiamos ir 
“stebinančios pažangos” skaitli
nės. Esą, dabar Lietuvoje esą 
2.672 pradžios mokyklos. Bet 
draugas Knyva pamiršo, kad 
1939 m. be Klaipėdos krašto Lie- . 
tuvoje buvo 2749 mokyklos, tu
rėjusios 341.299 mokinius.

Taigi draugai iš “LB” skaitli
nes geriau išbraukit iš tų pagirų 
ir melo svaičiojimų. Tada net 
pritūpdami galėsit tvirtinti, kad 
tai teisybė ir niekas nieko nega
lės pasakyti, o kai skaitlines pa
teikia!, neužmirškit,-kad daug 
kas’ turi tikslių statistinių davi
nių ir gali lengvai patikrinti. -Ne
skelbki! taip pat derliaus srity 
laimėjimų, kokie gal stebina kokį 
paraistės burlioką, bet lietuvis 
ūkininkas tokių dažnai sarmaty
tųsi net prisipažinti.

Neatsakytas klausimas

Rusai doktorizuojasi Lietuvos 
universitetuose

Vasario 9 d. LTSR Mokslų 
Akademijos posėdžių salėje, (Žy
gimanto 2-8) rusas chemikas A. 
Bodnevas, dirbąs “Metalo” fab
rike, gynė disertaciją “Vario, Ni
kelio, Cinko ir sidabro viršvol- 
tažo kritimai paprastų organinių 
junginių įtakoje”. Oponentais 
buvo: prof. A. Purenąs, prof. P. 
Brazdžiūnas ir ass. V. Kaikaris.

— Vilniuje būsiąs įrengtas ar
chitektūrinis muziejus, architek
tūros paminklų ir naujosios sta
tybos medžiagai bei dokumen
tams saugoti. Esąs parinktas pa
statas, turįs “visasąjunginę ar
chitektūrinio paminklo reikš
mę .

(Atkelta iš 2 psl.) 
kai taps savaimingu verslu ir bus 
pašalintas prietaras, kad ūkinin
kauti gali pats negabiausias.

Iki kolchozai bus galutinai pa
naikinti gali praslinkti keleri 
metai, jei ne daugiau. Tat pareis 
nuo finansinių sąlygų k valstybės 
pajėgumo remti atskirus ūkius, 
galimų reparacijų, kuriomis per
nelyg pasitikėti būtų neatsargu 
ir tarptautinių investicijų, jei 
mūsų žemės ūkis pakels reika
laujamas palūkanas. Tačiau es
miniu atsistatymo veiksniu bus 
okupacijos pažeistos Lietuvos 
ūkininkas, jo kūrybingumas. .

Žemės ūkio kooperatyvai gali 
išlikti ilgesnį metą, jei jiems bus 
skirti ypatingi uždaviniai — pav. 
sėklų ar žaliavų gamyba — ir jei 
jie tuose uždaviniuose tesės. Pra
eities “pavyzdingi ūkiai” daž
niausia neįrodė pavyzdingumo. 
“Ateityje jokie ūkiai, o ypač vie
šo pobūdžio, jei jie ūkiškai ne
pateisina savęs, negali likti tik 
dėl idėjos”.

Palaipsniui naikinant kolcho
zus, kurie tačiau turi būti tuojau 
pritaikyti prie lietuviškos tikro
vės — savaime išsispręs svetur 
atsidūrusių nuosavybės preten
zijos. Jiems, kaip ir kiekvienam 
ūkininkui, bus pasakyta, kad 
ūkininkauti nėra vien teisė, bet 
ir prievolė atlikti pavestus užda
vinius. Valstybė turi siekti že
mės ūkyje didesnės specializaci
jos ir sritinės gamybos paskirs
tymo, kuris gyvai siejasi su že
mės ūkio žaliavų perdirbimu. 
Ateities žemės ūkis palaipsniui 
turės atsikratyti visuotinumo ir 
pasirinkti aiškią specializaciją.

Tačiau aš nenorėčiau sutikti su 
p. inž. Vlado Sirutavičiaus sam
protavimu dėl nuolatinio paliki
mo ž.ū. kooperatyvų, kad “dide
li plotai turi pranašumą darbo jė
gos ir mašinų naudojimo srity
je”. Pats teigimas yra teisingas. 
Tačiau Lietuvos klimatinės są
lygos ir rungtyniavimas tarptau-

tinėje rinkoje vers stabtelti ties 
vidutiniškais ūkiais, kurie versis 
vis labiau specializuotu gyvulių 
ūkiu, pramoninėmis kultūromis 
ir vadinamomis smulkiomis ž.ū. 
šakomis. Stambūs ūkiai tetinka 
monokultūroms, bet ne speciali
zacijai, reikalaujančiai didelio 
budrumo ir atsakomybės. Stam
biųjų, pramoninio pobūdžio ž. 
ūkių tegalime turėti Jabai ribo
tą skaičių, kuris tik papildytų 
vidutinius ūkius.

Kaikas prikiš: kuo galima pa
teisinti kolchozų tik palaipsnį 
likvidavimą demokratinėje san
tvarkoje? Sąlygų būtinybė. De
mokratija teoretiškai patikrina 
ne vienodus gabumus, bet vieno
kias sąlygas pradėti. Tačiau tos 
sąlygos turi būti įmanomos, kad 
nebūtų kenkiama tautos ūkiui.

Šio straipsnio apimtin negali 
patekti daugelis kitų problema
tiškų kausimų: vienkiemiai ar 
grupinės sodybos, žemės ūkio 
mašinų kooperatyvų talkininka
vimas, darbo jėgos klausimas, 
gamybinių sričių specializacija, 
nenašių dirvų apsodinimas miš
kais, savivaldybių uždaviniai že
mės ūkyje, elektrifikavimas že
mės ūkio, kelių sistema, ūkiškų 
naujų centrų daryba ir tt

Nors šia proga tebūnie leista 
padėkoti p. inž. Vladui Siruta- 
vičiui, jau prieš pora metų tylo
mis atšventusiam 70 metų, už iš
keltus klausimus, kuriuos metas 
svarstyti visiems ir palinkėti iš
tvermės ir energijos lietuviš
kiems dirvonams plėšti. Čia at
siprašau Gerbiamo Vyro už tą 
mažą nusikaltimą, praskleidžiant 
užtvarą jo šviesioms mintims pa
siekti mielą skaitytoją. Tat da
rydamas, teturėjau vienintelį 
tikslą, kad mes svarstydami įvai
rius klausimus, laikytume centru 
tėvynėje kenčiantį lietuvį, jį su
pančias grubias sąlygas ir atei
ties raidą, bet ne mus, ne atgy
ventą praeitį, nors ji mus taip 
gaivališkai vilioja.
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Moteris lietuvybės ugdyme ir išlaikyme
Mūsų gyvenimo lietuviškume 

didelis vaidmuo tenka darbščiai 
lietuvei moteriai. Priaugančios 
kartos geras auklėjimas^ darnus 
šeimos sugyvenimas, namų tvar
ka, švara ir grožis vis moterų 
nuopelnas. Ieškodami moterų 
darbe lietuviškumo, žvilgterėkim 
į mūsų praeitį, į sodiečių gyve
nimą ir iš ten kylančius tautiš
kumo diegus.

Moteris tautosakos ugdyme
Senovėje kaime dar vystykluo

se ir lopšyje supamą mažąjį kū
dikėlį jau motina niūniuodavo 
jam lopšines dainas, paūgėju
siems sekdavo pasakėles, pasako
davo praeities istorijas, apie lie
tuvių milžinkapius, didžiuosius 
kunigaikščius, karžygius. Atsive
ria užburtos pilys, jų geležinės 
durys ir pro jas praeina visa 
didinga praeities tikrovės bei pa- 

• sakų-padavimų, burtų pasaulis. 
Nugrimzdusiuose jūrų ir ežerų 
gelmėse pilių rūmuose vyksta 
savitas gyvenimas; iš ten atke
liauja žmonės ir į šį pasaulį pa- 
būvoti bei pasižvalgyti, o užmi
gęs piemenėlis sapnuoja, kad ten 
buvęs iškilmingai priimtas, kaip 
koks karalaitis. •

Mūsų tautos pasakų ir padavi
mų ir kitos tautosakos pavėsyje 
išaugęs jaunimas būna romantiš
kesnis, sugebąs pasvajoti, persi
ėmęs idealizmu, savo krašto, sa
vos aplinkos bei savosios kultū
ros mylėtoju.

Neabejotinai, kad mūsų dai
nos kultūra išaugusi ir išbujoju
si dėka moterų dainininkių, mo
kančių šimtus įdomiausių dainų. 
Seniausios lietuvių raudos, su
tartinės, vestuvinės dainos dau
giausia moterų dainuojamos. Nie 
kas tiek nemokėjo dainų, kaip 
moterys. Jos verpdamos prie ra
telio, ausdamos staklėse, nešda
mos su naščiais iš šaltinio vande
nį, grėbdamos lankose šieną vis 
dainas dainuodavo. Nuo anksty
vo ryto iki vėlyvo vakaro seno
siose lietuvių sodybose skambėjo 
moterų dainos. Tiek daug tose 
dainose randame ilgesio, sielvar
to bei džiaugsmo. Jose atsispin
di mūsų tautos nužengtas kelias 
ir išgyventos kančios, džiaugsmo 
ir pergalės valandos. Jose neiš
pasakytai daug sudėta moterų 
kūrybos. Moterys išmokydavo 
jaunimą dainuoti ir pasakas sek
ti ir neužmiršti protėvių didingos 
praeities.

Moterų kūryba liaudies 
dailėje

Ne tik lietuvių tautosaka, bet 
ir tautodailė daugiausia moterų 
išugdyta. Darbščiomis moterų 
rankomis nubrukti ir iššukuoti 
Ifriai verpiami F-’ploniausias gi
jas ir iš jų audžiami visokiausi 
marginiai. Jeigu mes šiandie gė
rimės gražiausiomis mergaičių 
juostomis, aštuonnyčiais rank
šluosčiais, šešioliknytėmis stal
tiesėmis ir gražiausiais tautiniais 
drabužiais, tai čia yra didžiausias 
moterų nuopelnas. Gausūs mote
rų kraičiai, puošnūs jų pačių dar
bo milai, mileliai, čerkesai, gra
žiausi* ir įdomiausi rankdarbiai 
byloja apie darbščią lietuvę mo
terį, didelę menininkę.^

Jeigu mes žvilgterėsime į kai
mo grįčią, seklyčią ir klėčių vidų, 
kiek daug pamatysime ten mote
rų darbštumo ir grožio meilės. 
Trioboje kabo puošnus dvylik- 
nytis rankšluostis su parinktais 
žičkų rinkiniais ir išpintais ku
tais; gražiai paklota lova su cvi- 
likiniais užvalkalais, ąžuolų la
pų raštais lovatiesėse, paklodžių 
puošnūs mezginiai-kutai — išpin
ti rankomis. Puošniausiais raš
tais autsta staltiese užtiestas sta
las, sienos papuoštos paveikslais, 
svarbiausiame stalo kampe, kur 
susitinka du suolai, grįčios ir 
seklyčios kampas visuomet nau
jai išpuošiamas, per gegužės mė
nesį ten pakabinamas Aušros 
Vartų paveikslas, per Vainikus 
kaišoma beržais, per Kalėdas eg
lutė arba kūdikėlio paveikslas ir 
pan. Ant langų auginamos įvai
riaspalvės gėlės, šaukštdėčiai gra 
žiai sutvarkyti—tai moterų nuo
latinis ir kruopštus rūpestis. Mo
terys mezgė mezginius, nėrė nė
rinius, pynė kutus, siuvinė
jo, dažė margučius ir daug pri
sidėjo prie kitų tautodailės da
lykų savo geru estetiniu skoniu, 
puikiu spalvų suderinimu ir įvai
riu raštų parinkimu. Ir kraiti
nėm skryniom raštų ir spalvų 
parinkimas neapsiėjo be moterų 
patarimo. Kur tik palietė darbš
čių moterų rankos, ten buvo įdė
ta daug sielos ir pareikšta daug 
grožio.

pa-

keliais. Visoj namų aplinkoj bu
vo jauku ir gražu, šeštadieniais 
nubarstomi smėliu takeliai, o 
sekmadienį išpuošta grįčia lau
kia-giminių ir svečių. Seiminin
kės svečius vaišindavo savitais 
valgiais, užkandžiais ir gėrimais.

Moterys lietuviškumo 
palaikyme

Senasis lietuvių sodžiaus 
venimas, tai šiandien mums
moka, ten randame visa, kas yra 
mūsų kultūra ir kas mus skiria 
nuo kitataučių. Ano meto pavyz
džiais reikia ir šiandie vadovau
tis išeivijoje. Ieškokime progos 
išmokti daugiau lietuviškųjų da
lykų, sekime jaunimui pasakas, 
padavimus, dainuokime dainas, 
arba daugiau skaitykime apie 
Lietuvą ir jaunimą raginkime 
skaityti, burkime ratelius, vaka
rojimus ir per juos palaikykime

lietuviškus papročius. Reikia su
daryti jaunimui progas dalyvauti 
choruose, vaikščioti į liet, kon
certus, mokytis lietuvių muzikos, 
dailės. Gal niekur kitur mote
rims nėra tiek progos pareikšti 
savo kūrybos, kaip dailėje. Mo
terys ir dabar turi austi juostas, 
siuvinėti, turėti gražų tautinį 
drabužį ir tautiniais audiniais ir 
rankdarbiais puošti savo butą, 
kambarius. Dovanom duoti tik 
tautinius dalykus: juostas, kak
laryšius, juosteles, lėles, staltie
sėles, pagalvėles ir kt.

Senovės lietuvių moterų darbš
tumas ir jų dailės pamėgimas tu
ri būti pavyzdžiu dabartinei mo
teriai.

Jei suaugusi moteris pati dai
lės darbus dirbs, tai ir priaugan
tis jaunimas paseks jų pavyzdį. 
Taip mūsų tautodailė dėka mote
rų darbo skins kelią į lietuviš
kumo išlaikymą.

A. Tamošaitienė.

Iškyla nauja ^pianistė lietuvaitė

Moterys ir namų aplinka
Lietuvė moteris sumaniai tvar

kė savo aplinką. Stropiai prižiū
rėjo darželį, kur augo rūtos, le
lijos, mėtos ir kt. gėlės. Šventa
dieniais pynė vainikus ir puošė 
koplytėles su šimtamečiais smūt-

Aldona Kepalaitė, duktė žino
mo lotynisto, visai dar jaunutė, 
taip sunkiomis karo meto aplin
kybėmis baigusi vieną garsiųjų 
Miuncheno Muzikos Akademijų, 
atvažiavusi Amerikon turėjo 
dirbti kaip tarnaitė. Bet talentas 
nerimo. Ponams išėjus, ji šok
davo prie klavišų. Neištvėrusi 
galiausiai kreipėsi į amerikiečių 
mokyklas. Jos stengėsi jai padėti, 
bet tūli patarė, kad jei nori, jog 
geriau šioj kontrėj sektųsi, reikia 
dar kartą “baigti” kurią nors 
čionykštę muzikos mokyklą.

Padedama katalikiškųjų orga
nizacijų, Aldona netrukus gavo, 
nes ieškojo, nemokamą mokslą ir 
pragyvenimą Manhattanville 
Convent of the Sacred Heart 
Mergaičių Kolegijoje^kur pate
ko į paskutinįjį muzikos kursą.

Kovo 12 d., pirmadienį, jos 
“abitūros” koncertas parodė dar 
labiau pražydusį pianistės talen
tą. Sumanus profesorius William 
Harms, gerai įvertinęs pianistės 
europinę kultūrą, nedaug rado 
reikalinga ją “šlifuoti”.

Koncertas buvo pradėtas Jo- 
hanno S. Bacho “Chromatine 
Fantazija ir Fūga”. Ludwig van 
Beethoven “Sonata Opus 57 in 
F minor” (Appassionata), kaip ir 
pirmasis, nesudarė jaunajai pia
nistei didesnių sunkumų. Išpildė 
juos pasigėrėtinai, ir jaudintas! 
buvo visai be reikalo. Antrajai 
daliai pasirinktas Roberto Schu- 
mano “Karnavalas, opūs 9” buvo

išpildytas lygiai genai. Tokiofnis 
sąlygomis ir egzaminų įkarštyje 
— net visai gerai. Trečiajai daliai 
buvo patiekta trumpesni kūri
niai: Vlado Jakubėno “Pasaka” 
ir Frederic Chopino “Scherzo, 
opus 20 in B minor”. Tapo pridė
ta virš programos, kai publika 
neatleisdama reikalavo daugiau; 
Toji publika tai—studentės, pro
fesorės ir keliolika svečių lietu
vių — Vincė Januškaitė, pianis
tės tėvas ir brolis, “Ateities” re
daktorius p. Baužinskas, Maželis, 
kolegės lietuvaitės studentės ir 
kiti.

Tai bene pirmoji, iš pabėgėlių 
pianistų prieaugliaus. Netgi tė
vynėje, be kelių žadančių kom
ponuoti, nesigirdi jog per pra
ėjusius metus būtų jų priaugę. 
Tuo tarpu iš 1930-40 metų laidos 
jau spėjusių prasimušti pianistų 
nemaža užmetė savo “mūzą” pe
lyti, gi kiti išvirto “bent laikinai” 
chaltūros garbintojais.

Aldona Kepalaitė yra gražus 
pavyzdys lietuviškam jaunimui. 
Tokių sugrįžimas tėvynėn ats
tos šimtus tokių, kurie ryžtasi 
tapti “baltaisiais negrais” sveti
muose kontinentuose. Turiu gal
voje šimtus mūsų studentų, ku
rie įsitaisę Amerikos pramonės 
gerai apmokamuose fabrikuose 
jau užmiršo savuosius idealus, 
perkasi “karus” ir tik raukosi jei 
kas nors jiems siūlo ką nors pa
vyzdžiu! Almus.

Senis Motiejus
(Ištrauka iš paruošto spaudai romano)

Siauru akmenuotu taku kopė Monė aukštyn.

Nuo aukšto žole apžėlusio kylimo atsivėrė nuostabi padaira, ir 
moteris sustojo. Saulės atokaitoje tingiai raivėsi Nemunas, kaip 
mėlynas žaltys. Ant jo krūtinės guli gauruota milžino galva. Ne, tai 
žaliuojanti sala. Pusė tos salos priklauso Lietuvai,-o nuo antros 
prasideda lenkų užgrobta žemė, okupuotasis Lietuvos kraštas. Ten 
smėlyje saulės spindulius geria iš visų Lenkijos kraštų suplaukę 
vasarotojai. Anapus — Druskininkai. Pro medžius matyti sargy
binio uniforma, besiganantieji arkliai. Baltuoja vieškelis.
• Pasigirdo motoro ūžimas. Nuo Gardino, o gal iš to mėlynuojan
čio miško Nemuno iškyšulyje, atūžia motorinis laivas, plevėsuoja 
Lenkijos vėliavėlė. Baltas laivas skrodžia bangas ir vandens purs
los saulėje spindi. Visai žemai, prie pat vandens, nusileido krykš
dama žuvėdra. Ir dar kita atskrenda.

Monė atsisėdo ant išsikišusio iš po žolės rąsto ir galvoja, kada 
gi mūsų laivai plauks laisvai tarp senų Lietuvos miestų, iš Gardino 
į Kauną.

Ji paglosto pirštais rąstą, ant kurio ji sėdi. Šis rąstas nepapras
tas. Seniau čia buvo didžiulis, viršuj Nemuno pakybęs, abu krantu 
jungiąs tiltas. ;Kaip linksmai jis dundėjo! Tačiau per Didįjį karą 
jis sudegė. Tada atsirado jo pakaitalas — keltas, vietinių žmonių 
Liktūnu vadinamas. Kiek žmonių, kiek gėrybių jis perkeldavo! 
Vežimai su javais plaukdavo iš anapus ir šiapus, maurodavo gal
vijai, keliami kiton Nemuno pusėn. Didelę jėgą rodė Liktūnas, 
nenusileido savo nejudriam pirmtakūnui.

O Monė, maža būdama, stačiai mylėjo Liktūną, lyg jis būtų 
buvęs gyvas padaras. Seno Motiejaus globojama, dažnai kėlėsi 
kitan kraštan. Ir jai tadk rodėsi, kad ji plaukianti pasakų kraštan 
gyvybės vandens ar Laumės Juostos ieškoti. Daug daug pasakų jai 
pasekdavo Motiejus.

Dabar toji sala ir toji nematomoji juosta vandenyje pavirto 
Kinų siena. Joks laivelis, joks žmogus neturi teisės plaukti skersai

per Nemuną, nuo kranto į krantą. Nebent kontrabandininkai slap
ta prasiveržia.
, Monė pakilo ir pasuko Baltašiškių link. Ir dar pakeliui sutiko 

Motiejų, baltaplaukį, apžėlusį, įdubusiom gęstančiom akim, baltais 
trinyčiais apsivilkusį senį. Jis laikė delne kietai suspaudę^ berniu
ko rankutę ir įsakmiai jį mokė:

— varia, neik raistan: ty velniai savo vaikus peri. Kad įklam
pins tavy liūnan, tai ir neiškrapštysi. Ana, mūsų poniutė. Tegu bus 
pagarbintas Jėzus Kristus. Na, ir gražumėlis tos ponios! Žiūri į 
Dzievo pasaulį, kaip balta radasta pro stiklų.

Monė šypsodamosi paspaudė jam ranką, o vaikui ištraukė iš pin
tinės riestainį.

— Tu manęs nevadink ponia, dėde. Čia tau siunčia motulė lauk
tuvių, — ir padavė jam pintinėlę.

— Dėkui, dėkui, ji vis many neužmiršta. Dzieve duok jai svei
katos ir susilaukti gražaus amžiaus. — Tai bus vaikaičiams. O tu, 
Monikėl, mažu jau pamiršai mūsų Liktūnų?

— Ne, dėde, kur aš pamirčiu? Ir dabar dar apie tave ir jį gal
vojau, — švelniai kalbėjo Monė.

Senis patakšnojo jai per petį, nusijuokė skystu juoku ir kimiu 
balsu tarė:

— Matau, matau, kad neišponėjai. Mūsų senių kaimo žmonių 
nešandini, net namų drobės drabužius dėvi. O mūsų mergos jau 
nebenori austi, tik uvėriai dega jų akyse, veizdint į šilkų. Drobinių 
marškinių ir tai nelabai velytų. Tai, Monikėle, tai Monikėle! O 
mažu nori, kad paporintau tau pasakų, kaip kadais, kai buvai ma- 
liukė?

Senio išblukusios takys meiliai žiūrėjo į Monę, mirksėdamos 
kaip gęstanti žvakė.

— Paporink, paporink, dėde. Nors aš jau nebemaža, bet pasa
kas tebemėgstu.

— Ir man, ir man, — šaukė vaikas, lyg saldainio prašydamas, 
ir jo rudos akutės užsidegė smalsumu.

— Tai prisėsk, spurgela, ant to akmenio, o mudu su vaiku ant 
to kelmo. Tai, kų aš jum paporinsiu, ne pasaka, o tikras atsitikimas. 
Tad klausykit Matoto, vaikeliai, tuos akmenius, kurie teršia dirvą? 
Ogi jie nuo senų amžių ten tūno.

Monė žvilgterėjo į įsikasusius smėlin akmenis, paskui į grikių 
lauką, kuris rodėsi rausva migla aptrauktas, ir vėl susikaupusi 
klausė, tarytum pavirto vaiku.

— Kadaise, kada žemėje gyveno Pono Dzievo Mojina, ji buvo 
tokia pat biedna, kaip ir aš, tad basa vaikščiojo po žmones, jiems

Garsina Lietuvos reikalą

Lietuvės yra atstovaujamos 
tarptautinėje profesonalių mote
rų organizacijoje “Altrusa Inter
national”. Aną savaitę organiza
cijos metiniame susirinkime 
Naujorke Barbara Darlys ir Ma
rija Kižytė aktyviai dalyvavo 
diskusijose po žymaus biznie
riaus ir rašytojo Paul Rendeman 
paskaitos “Kaip komunistų ma
žuma pagrobia šalis”. M? Kižytė 
savo paklausimuos priminė pre
legentui, jog ne tik Balkanuose, 
bet ir Pabaltijo kraštuose esama 
aktyvios rezistencijos ir tebeko- 
vojama dėl kraštų išsilaisvinimo.

aim.

Moterys tikėjimo 
išpažintojos

Viena tokių drąsių tikėjimo 
išpažintojų, tai prancūzė Sou- 
chal. Ji gyveno Leningrade. Kai 
1941 m. .paskutinis katalikų ku
nigas buvo pašalintas ir iš Rusi
jos išvežtas,, ji stengėsi visomis 
jėgomis bažnyčią saugoti ir ją 
atdarą išlaikyti. Būdama beveik 
80 m. amžiaus, ji neapleido savo 
pareigos ir baisiuoju Leningrado 
apsupimo metu. Kiekvieną sek
madienį. susirinkdavo gausiai ti
kinčiųjų pamaldoms. Altorius 
visados būdavo papuoštas ir Mi
šioms viskas paruošta. Ponia 
Souchal padėdavo mišiolą, litur
ginius rūbus, uždegdavo žvakes. 
Net vyno ir vandens indeliai bū
davo pastatomi ant staliuko. Pa
čiame altoriaus vidury stovėjo 
pridengtas kielikas. Ant jo pate
na ir ostija. Viskas taip paruošta; 
lyg kiekvienu momentu kunigas 
turėtų ateiti Mišių laikyti. Prasi
dėdavo “baltosios”Mišios, Mišios 
be kunigo. Skaitydavo Mišių 
maldas. Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus ir Agnus Dei giedodavo. 
Po Sanctus trumputė tylos va
landėlė. Suskambėdavo varpelis 
lygiai taip, kaip ir per šventąjį 
Pakylėjimą.

Net garsusis Ždanovas, to meto 
Leningrado valdytojas, buvo šios 
moters drąsa ir pasiaukojimu nu
stebintas. Jis parūpino jai kai 
kurių trūkstamų dalykų, nors, 
pavyzdžiui, žvakių buvo labai 
sunku gauti. Ši drąsioji moteris, 
mirė 1947 m.

Šiuo metu gyvena Odesoje kita 
katalikė moteris, |<uri taip pat 
rūpinasi pamaldomis ir bažny
čios išlaikymu jau 8-ti metai. Ir 
čia kas sekmadienį renkasi tikin
tieji pasimelsti, šv. Mišių'pri
siminti.

Šių moterų veiklą aprašo pran
cūzų laikraštyje “Temoigne 
Chretien” vienuolis asumpsionis- 
tas Tėvas Thomas, kurį, kaip sve
timšalį, išsiuntė iš Maskvos į 
Prancūziją praeitų metų rugpiū- 
čio mėn. gale. Kas ir kada apra
šys lietuvių katalikių moterų 
didvyriškumą, kurį jos parodo 
šiuo metu Lietuvoje, išpažinda- 
mos katalikų tikėjimą ir tikrąją 
Tėvynės meilę?

Peregrinus

. Atsimenu baltais drabužiais obelaitės, 
Lyg seserys dažnai su tavimi kartu... 
O tu buvai maža, be rūpesčių mergaitė 

'Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai ir dūzgė tėvo sodai 
'Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi šviesi atrodė 
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.
Prie motinos glaudeis jos rūpestis saldžiausias. 
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties, 
Nedrįsdavai akių pakelti ir paklausti,
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties.
Rytuos ir vakaruos ugnis ir kraujas degė, 
Ir blaškės jovarai, ir buvo neramu.

• Atslinko debesys į tėviškę kaip vagys 
Ir krito pašauti balandžiai prie namų.
Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės, 
Ir užpūtė jaukias sodybų liepsneles. 
Blizgėjo durtuvai ir kniubo vyrai kloniuos, 
Ir varė tremtinius takeliais ir keliais.

' Tada tu išėjai ieškoti savo brolių.
(Kaip pasakoj maži, kad skaitėnle kadais...) 
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę, 
Dar pašaukei gėles išeidama vardais.
Čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėj 
Negrįš, ir neužgaus gimtų namų širdies. 
Ir tu čia pasakei negrįšiu, nepareisiu, * 
Kol obelys laisvai po langu nežydės.
Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolų, 
Ėjai tu į tamsius ir didelius miškus.
Ir vėl lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių 
Berželių vainike gegutė užkukuos.
Tu brolius atradai ir šventą laisvės auką 
Prisiėmei drauge su tūkstančiais kitų, 
Tyliai ištarusi: mane Dangus jau šaukia, 
Aš, broliai, išeinu... Už laisvę mirt saldu ...
... Palaistykit gėles... Tu jas krauju pagirdei 
Ir žemė niekados gėlių tau negailės.
Tėvynei atidavus savo jauną širdį, 
Tu būsi jos keliuos gražiausioji gėlė.

Skarelės
Imkime: 1 stiklinę pieno, 15 

gr. mielių, 2 trynius, 4 stiklines 
miltų, 1 šaukštą cukr., truputį 
druskos.

Pašildžius pieną, įmaišykime 
% visų miltų ir išleistas mieles; 
gerai išplakime ir pastatykime 
pakilti. Į pakilusią tešlą sudėki
me likusius miltus, trynius, cuk
rų ir druską; viską gerai išmin
kykime ir duokime dar sykį pa
kilti. Iškočiokime Va piršto sto
rumo ketvirtainį ir supiaustyki- 
me jį keturkampiais gabalėliais. 
Ant keturkampių gabalėlių teš
los dėkime obuolių košės ar pa
gardintos varškės. Paskui ketur
kampių tešlos gabalėlių kampus

meiliu žodžiu ar darbu padėdama. O po kojų Jai vis akmenai pin- 
davosi. Tada akmenai, kaip žolė augo, tik nevyto, ir žiemą vasarą 
nesustodami augo, kaip kad Švento Tėvo žemėje ramunės, anot 
kunigėlio. Taigi Panelė Švenčiausia kopė per akmenis ir dūsavo 
verkdama. Ji godojo apie savo dieviškąjį Sūnų, ir iš Jos šventų 
kojų kraujas upelėm tekėjo. Dar tolimas kelias iki namų, o Ji jau 
paeiti nebegali. Taigi, vaikeliai. O Pono Dzievo Sūnus jos laukia. 
Jis turi eiti po pagoniškus miestus žmonių šventos teisybės mokyti. 
Jis laukia savo Motinos, norėdamas, kaip geras sūnus, išeidamas jai 
sudievu pasakyti. Švenčiausioji Motina atsisėdo nuvargusi ant že
mės ir, gūdžiai verkdama, čiupinėjo krauju aptekusias kojas. Ir dar, 
kaip tyčiomis, Jai kelią pastojo didžiulis, su aštria, kaip ožio barzda, 
viršūne akmuo. Ir Jos nuvargusioms akims rodėsi monai. Tarytum 
akmuo Jos akyse didėjo ir didėjo, o jo viršūnė smailėjo. O kito kelio 
nebuvo. Tik tas siauras takelis tarpukalnėje. Tada Dzievo Motina 
pirmusyk savo amžiuje įširdo. Neiškentė ir užkeikė tą akmenį ir 
viso svieto akmenis. Nuo tada jie nebeauga. Matot, vaikeliai, dėmes 
ant to akmens? Tai sustingęs Dzievo Motinos kraujas, nuo Jos 
šventų kojų nuvarvėjęs. O ta duobutė akmenyje tai Josios kojos

Senis nutilo ir persižegnojo.
Saulė ėjo ir klupo, ėjo ir klupo. Pagaliau visiškai pasinėrė po de

lbsiu. Bitės zirzdamos skubėjo išrinkti medų iš grikių žiedų ir trau
kė namo.

Monė susimąsčiusi sekė slankiojančius debesis. Kokį keistą 
pavidalą jie įgauna. Ana, per dangų žengia aukšta moteris. Dabar 
ji žemai, visai viršum žemės, skrenda, apsisupusi mėlyna skara, 
ir jos baltas veidas saulėje švyti. Štai ji pakilo aukštyn, jos veidas, 
nematomos ugnies kaitinamas, iš lėto tirpsta — Ir jau Monė temato 
mėlyną debesį.

— Dievo Motina. — sušnibžĮėjo ji.
— Taigi, vaikeli, Dzievo Mctfna prisikankino žemėje iki valios. 
Keli vandens lašai apšlakstė Monę.
— Aš kitą kartą užeisiu pas jumis, dėdule. Dabar bėgsiu namo 

— lyja. Labai dėkui už gražią pasaką. Sudiev.
— Jūs sau?^— tarė pakildamas nuo kelmo senis. Žvilgterėjo į 

dangų ir pridūrė:
— Koks čia lietus? Tai tik šven.ieji vinis į Liucipieriaus grabą

kala. • ,
O berniukas, atsitūpęs ant žemės, susirūpinusiu žvilgsniu tyri

nėjo pasilenkęs akmenis, ieškodamas smalsiomis akutėmis prieš 
šimtmečius paliktų žymių.

•( ♦ .!

užlenkime ir užspauškime, o pa
viršių patepkime plaktu kiauši
niu. Jei į vidurį dedama varškės, 
tai galima dar įspausti ir vieną 
kitą razinką.

Iš tos pat tešlos galima daryti 
ir bandeles. Iš iškočiotos tešlos 
stiklinės pagalba išspauskime 
skritulėlius, jų vidurį patepki
me kiaušinių baltymu ir suspaus
kime per vidurį, vis po du skritu
lėlius, į įspaustą duobutę įdėki
me truputį sviesto ir pabarstyki- 
me kmynais. Paviršių patepkime 
plaktu kiaušiniu. Iškeptos bande
lės turi gilės išvaizdą, nes apa
tinė bandelės dalis iškyla atski
rai nuo viršutinės.

Kiaušiniais įdaryti pamidorai
Imti 12 vidutinio didumo pa- 

midorų, 6 kietai virtus ir 2 ža
lius kiaušinius, riekutę pyrago, 
apie % stiklinės pieno, 50 gr. 
sviesto, truputį druskos, pipirų 
ir petruškų lapelių.

Prapiauti pamidorus ir išimti 
sėklas. Kietai virtus kiaušinius 
smulkiai sukapoti ir į juos sudė
ti piene mirkytą ir išspaustą py
ragą, žalius kiaušinius, maltus 
pipirus, druską ir truputį smul
kiai piaustytų petruškų lapelių. 
Visa sudėjus, gerai išmaišyti ir 
įdaryti pamidorus, pridengti nu
plautais viršeliais, sudėti į kep
tuvę ar šiaip tam tinkamą indą, 
įdėti sviesto ir kepti orkaitėj. 
Į stalą duoti su visu indu arba 
sudėti į pusdubenį ir ant dugno 
įpilti padažo.

Padažui imti šaukštą sviesto, 
truputį miltų, % stiklinės grieti- -. 
nės ir iš pamidorų išimtos sėkli
nės perkoštą sunką.

Sviestą su miltais paspirginti, 
supilti perkoštą sunką ir grieti
nę, įdėti druskos, pusę arbatinio 
šaukštelio cukraus ir pakaitintu

iDieviškasis Mokytojau, duok, 
kad aš neieškočiau suramini
mo, bet suraminčiau; nebū
čiau suprastas, bet suprasčiau; 
nebūčiau mylimas, bet mylė
čiau, nes visa tai yra tame, ką 
mes iš Tavęs gauname, kad 
mes atleidžiame ir kad esame 
gimę amžinam gyvenimui.

Viešpatie, padaryk mane tai
kos instrumentu: kur yra ne
apykanta, leisk man sėti mei
lę, kur abejojimas — tikėjimą, 
kur nusiminimas — viltį, kur 
tamsa — šviesą ir kur nuliū
dimas — džiaugsmą.
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IS PLATAUS PASAULIO
Dėl taikos su Japonija
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Kalbame ukrainietiškai

MES MOKAME GERĄ KAINĄ už Jūsų seną 
skalbimo mašinų ir už naują CONNORTHERMO 
galite mokėti Jums patogiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Lakūnų apmokymas Kanadoje
Atlanto pakto valstybių lakū

nų apmokymui Kanadoje bus 
atidarytos 27 bazės ir 3 skraidy
mo mokyklos rytiniuose preri
jų srities rajonuose. Bus apmo
koma 1100 lakūnų. Planas kaš
tuos $64.500.000.

Prekių perve
žimo atžvilgiu pasaulyje pirmau
ja britų laivynas, pervežęs 25.8% 
pasaulinio tonažo. Commonweal
th© laivvnas perveža 31.3%, o 
JAV 19.1%. ,

Ontario parla
mentas dviem skaitymais jau 
priėmė Įstatymą vaikų priedo iš
mokėjimą prailginti nuo 16 iki 
18 metu.

Min. pirmi
ninkas Attlee šį trečiadienį tu
rėjo eiti į ligoninę operacijai. Ji 
nesanti pavojinga.

skelbia bolševikas pateik- 
LTSR

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deimantų, brangak 

meniu ir sieniniu laikrodžiu.

Mao Tsetungas pašalintas?
Kinai nacionalistai iš Formo- 

zos skelbia, kad Mao-Tsetungas 
esąs nušalintas, o jo vieton pa
skirtas buvęs jo pirmasis pava
duotojas Liu Šaochi. Jei tai bū
tų tiesa, tuo galima būtų išaiš
kinti ir dabartinę nesuprantamą 
kinų laikyseną Korėjoje.

Kanados karo pramonė
Prekybos ministeris Howe pa

reiškė, kad F86E sprausminius 
lėktuvus Kanada netrukus pati 
gamins. Iki šiol buvę įvežama 
motorai. Būsią kas mėnesį paga
minama 50 lėktuvų.

CF100 Canuk_ naikintuvai bū
sią gaminami Maltone. Tik dar 
nesanti nustatyta jų gamybos 
pradžia. Canuk varyklis esąs pa
tobulintas ir nuo vidurvasario 
būsianti pradėta gamyba page
rintojo. Esą, ruošiamasi ir kito
kių lėktuvų gamybai, kurių da
lis užsakyti JAV.

Tankų Kanada negaminsianti, 
nes jų gamyba labai didina plie-

Šimtai ir tūkstančiai Kanados 
šeimininkių kalba apie naują pa
tentuotą Thermo skalbimo ma
šiną, kuri sutaupo joms daug do
lerių kiekvieną skalbimo dieną. 
Ši mašina išlaiko karštą vandenį 
per visą skalbimo laiką. Specia
lus CONNOR nešvarumų surin
kėjas atskiria nešvarumus ir ne-% 
maišo jų su švariais baltiniais. 
Ši skalbimo mašina yra vienas iš 
geriausių šios rūšies instrumentų

Užeikite ir apžiūrėkite tuos 
kitokius modelius

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

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt

AUTOMATINIS laikrodis įjun 
gia ir išjungia gazą, kai jūs 
sate namuose.

Ispanijos reikšmė kyla
Ispanijos strateginė padėtis 

Viduržemio jūrų regione yra ne
paprastai svarbi. Dėl to tai JAV 
jau senai bando įtraukti Ispaniją 
į antikomunistinį frontą. Tam 
priešinasi Prancūzija, kuri bijo 
Ispanijos konkurencijos ir yra 
išsiderėjusi JAV pažadą, 
apie betkokį susitarimą jai bus 
pranešta dar prieš jo pasirašy- 
hną. Tik ką atvykęs į Madridą 
JAV ambasadorius tuoj aus pra
dėjo pasikalbėjimus tuo reikalu, 
o prancūzai dėl to labai jaudi
nasi. Ispanai sakosi prisidėtų 
prie Europos gynimo, jei gautų 
moderniškų ginklų. Be jų jie sa
vo kariuomenės už Pirenėjų ne
siųsiu.

Australijos 
premjeras Menzies pareiškė, kad 
vyriausybė mananti paleisti 
abiejus rūmus ir skelbti naujus 
rinkimus. Šiuo metu, mat, val
dančioji partija neturi daugu
mos senate, kuris yra sulaikęs 
jau ne vieną įstatymą. Rinkimai 
vyktų komunistų suvaržymo 
šūkiu.

Moterų rūbų 
siuvėja

1390-92 QUEEN ST. W. (prie O’Hara)
Atidaryta vakarais Telefonas KE 4579

— Vašingtonas. — Kaip pareis 
kė atstovų rūmuose vienas atsto
vas, FBI JAV esanti užregistra
vusi 4.500 svetimų kraštų šnipų. 
Būsią imamasi prieš juos žygių.

— Vašingtonas. — JAV ato
minės energijos komisija netie
sioginiai patvirtino, kad šiuo me
tu Ramiajame vandenyne, prie 
tūlų salų, vyksta nauji atominių 
bombų bandymai. Jų tikslas — 
išaiškinti, kokių vaisių būtų, jei 
prisešas atominę bombą susprog
dintų prie JAV uostų.

— Vašingtonas.

— Otava. — Kanada nori gau
ti iš JAV kasmet po 18.250.000.000 
kub. pėdų natūralių gazų.

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

— Otava. — Praeitais metais 
CNR baigė su $3.261.235 nuo
stoliu. Tai mažiausias nuostolis 
per pastaruosius 5 metus. Ši ge
ležinkelių bendrovė dirba su 
nuostoliu nuo pat 1946 m., kai 
nuostolių buvo $9.000.000. Bet 
nuostoliu rekordas buvo pasiek
tas 1949 — $42.000.000. Karo iš- 
vakarėje — 1938 m. deficito bu
vo net $54.000.000.

— Otava. — Trans-Canada Air 
Lines bendrovė iš pervežimų pa
čioje Kanadoej uždirbo, transat
lantinė tarnyba davė deficito.

Kanados 25-osios 
Brigados antras batalijonas į Kor 
rėją išvyks kovo gale arba ba
landžio pradžioje taip pat iš Fort 
Lewis.tik vieno 

dalyti 
darbą, 
saugoti traktorius ir mašinas, 
įvesti gerą arklio priežiūrą, vyk
dyti jūsų darbininkų ir vastiečių 
valstybės užduotis, stiprinti kol
ūkius ir mesti lauk iš kolchozo 
ten prasiskverbusius buožes ir jų 
pakalikus”. A.

Kanada Korėjos 
ūkiui paremti paskyrė $7.250.
000. JAV paskyrė $162.000.000, o 
D. Britanija $28.000.000. Iš viso 
reikia apie $250.000.000. ■

— Otava

Derybos su 
Sovietų Rusija dėl karo meto sko 
los $11.000.000.000 vyksta sunkiai. 
Sovietai nenori grąžinti ir laivų, 
karo metu paskolintų. Esą, tegul 
JAV juos parduoda jiems. Žino
ma, be pinigų.

— Naujorkas. — JAV ir D.Bri
tanija pasiūlė Saugumo Tarybai 
Kašmiro ginčą baigti pravedant 
plebiscitą JTO priežiūroje. Pir
miausia iš Kašmiro turėtų pasi 
šalinti Indijos ir Pakistano ka 
riuomenė.’

Nauji paskyrimai Europos 
pajėgų vadovybėje

Gen. Eisenhoweris savo, kaip 
Europos gynimo pajėgų vado, pa
vaduotoju, pasirinko Britų feld
maršalą Viscount Montgomery, 
praeito karo metu buvusį D. Bri
tanijos sausumos pajėgų Euro
poje vyriausiąjį vadą, veikusį to 
paties Eisenhowerio komandoje.

Oro pajėgų vadu paskirtas taip 
pat britas maršalas Sir Hugh 
Saunders, karo metu buvęs oro 
pajėgų vadas Tolimuosiuose Ry
tuose.

Tuo būdu Eisenhowerio štabe 
jau yra paskirtas 21 pareigūnas: 
7 JA Vkarininkai, 6 britai, 5 pran 
cūzai, 1 italas, 1 norvegas ir 1 
danas. Turės būti paskirtas dar 
1 italas, pietinio fronto sausu
mos pajėgų vyr. vadas.

Iš paskirtųjų minėtini: centri
nio sektoriaus sausumos pajėgų 
vyr. vadas Prancūzų gen. Al
phonse Juin; centrinio sekto
riaus oro pajėgų vadas JAV gen. 
lt. Lauris Norstad; prancūzų vi- 
ceadmriolas Robert. Jaujard pa
skirtas to paties centrinio sek
toriaus laivyno viršininku 
daus vandenyse; Britų admiro
las Sir Patrik, Brind paskirtas 
Atlanto šiaurinio sektoriaus lai
vyno vadu. Šiaurės sektoriaus 
sausumos pajėgų vadais Norve
gijoje ir Danijoje paskirta po 1 
tų kraštų generolą.

Komplikuotai atrodo tos Euro
pos gynimo armijos vadovybė. 
Skiriant vadus daugiau žiūrima 
ne reikalo, bet tautų ambicijų ir 
iš kiekvienos kas nors paskiria
ma. Pav., Prancūzų viceadmirolo 
paskyrimas vidaus laivyno (Rhei 
no!) vadu juk tikrai negali ne
iššaukti šypsenos.

Po savo kelionės Tolimuosiuo
se Rytuose, senatorius Dulles yra 
užimtas Japonijos taikos sutar
ties reikalu. Kadangi susitarti su 
Sovietų Rusija nėra jokių vilčių, 
tai reikalas aiškinamasi su neko
munistiniais kraštais, kariavu
siais su Japonija. JAV projek
tas tebėra dar nepaskelbtas. Bet 
pastarosiomis dienomis paskelb
tas atsakynvis tuo reikalu D. Bri
tanijos. Ji principe sutinkanti su 
JAV, priimti jos projekto pa
grindinius principus. O jų esmi
nis yra “atleisti ir užmiršti”, tad 
nereikalauti net reparacijų ir su
daryti sąlygas, kad Japonija kuo 
greičiau galėtų pasidaryti anti- 

,bolševikinio fronto vertingas na
rys. D. Britanija taip pat sutin
ka, kad būtų atkurtas “civilinis” 
oro ir prekybinis jūrų laivynas, 
kuriam siūlo tik mažų apriboji
mų. D. Britanija betgi siūlo pa
likti ten apsaugos dalinius, kurie 
galėtų laiduoti Japonijos demok
ratinę vakarietiško pobūdžio san
tvarką ir išlaikytų ją neagresy
vią ir nuginkluotą. Šiub atžvil
giu D. Britanija nuo JAV skiria
si, nes JAV norėtų Japoniją ma
tyti lygiateisiu nariu nekomunis
tinių valstybių tarpe. Beabejo tai 
esminis skirtumas ir dėl to dar 
turės būti daug kalbų.

Kanados užsienių r. ministeris 
Pearson pareiškė, kad Kanada 
sutinkanti su ribotu atsiginkla- 
vimu Japonijos, bet tik tiek, kad 
negalėtų vėl pasidaryti agresore 
— kad galėtų tik pagelbėti ją pa
čią ginant.

MES PERKAME
KUR

Pakistano sąmokslas 
komunistinis

Kokios rūšies sąmokslas buvo 
susektas Pakistane, kai kovo 9 
d. buvo paskelbta apie suėmi
mus kariškių tarpe, oficialiai ne
buvo duodamą jokių paaiškini
mų. Tik kovo 21 d. Pakistano 
premjeras Ali Khan pranešė, kad 
Sąmokslininkai norėję įvesti ko
munistinio tipo diktatūrą ir kad 
armijos ir visuomenės’esanti opi
nija, kad reikėtų juos sušaudyti 
be jokio teismo, tačiau jie esą 
tardomi if būsią Teisiami. Esą nu
matoma dar daugiau suėmimų. 
Sąmokslininkų galva buvęs šta
bo viršininkas gen. maj. Hhbar 
Khan su žmona ir brig. gen. M. 
A- Latif.

— Frankfurtas. — Kovo 14 d. 
Vakarų Vokietijoje įvyko žemės 
drebėjimas, trukęs 15 min. sū 
pertraukomis. Drebėjimo centras 
— Euskirchen Rheinlande Britų 
okup. zonoje. Sugriuvo daug'nuo 
karo bombardavimų išlikusių ap
griautų namų, ir sveikų namų 
kaminai daug kur nubyrėjo.

no, gi “tarybiniuose ūkiuose 
po 4200 kg”.

Ir patys bolševikai savo prane
šime apsijuokia, paskelbę milži
niškus laimėjimus, o tik po to 
“Artimiausiais metais bus įsteig
ti keturi galvijų “veislynai” -- 
kergimo punktai. Lietuvos žalų
jų ir juodmargių, baltųjų kiau
lių ir žemaitukų arklių. Iki 1953 
metų tikimasi suorganizuoti sun
kiųjų arklių (Pabaltijo ardenu) 
kergimo punktas.

“Ministras” savo pranešimą 
“liaudžiai” baigia Stalino žo
džiais, pasakytais 1933 m., kurie 
taip labai tinką “naujiesiems bol
ševikų vergams — kolchozinin- 
kams”... Iš jūsų reikalaujama 

sąžiningai dirbti, 
kolūkio pajamas pagal 
saugoti kolūkio turtą,

• Sausio 30 d. buvo paskelbtas 
“LTSR žemės ūkio rpinistro J. 
Augustinaičio” pareiškimas LTS 
R ūkio pakėlimo reikalu. “Tiktai 
kolchozų sistemos dėka mes ga
lėjome užgydyti baisias karo 
žaizdas ir visose ūkio gamybos 
šakose pralenkti prieškarinį ly
gį 
damas pluoštą skoičių 
grūdinių derlius pernai siekė 7
600.000.000 pūdų, taigi prieškari
nis (1940) viršytas daugiau kaip 
300.000.000 pūdų ... pakilo cuk
rinių runkelių derlius bent 25%, 
kaip 1940 metais”. Buvę pasiekti 
dideli laimėjimai vystant gyvu
lininkystę. “Trimečio planas bu
vo naujas akstinas” Daugiau apie 
šį skaudulį nei žodžio.

LTSR ministrų taryba ir ko
munistų partija reikalauja, jog 
lietuviai rusams 1955 m. paga 
mintų: kviečių bent 64% dau 
giau” — tuo būdu pilnai išspren 
džiant respublikos kviečiais ap 
rūpinimo problemą“. Perteklių 
ir problemą!... Apie cukrinius 
runkelius sakoma, jog jų reikią 
padidinti iki 154%, o grūdų der
lių pakelti bent’Iki 112%, lygi
nant su 1940 metais.

Matyt, nemažai Lietuvos duo
nelės suvalgo sovietinė armija 
joje apgyvendinta.

Ir toliau seka labai būdingas 
priedėlis prie “trimečio plano— 
naujo akstino": “Galvijų skai
čius per penkeris metus turįs pa
didėti 92%, kiaulių — 94%, avių 
74%. Sunkiai suprantamas mi
nistro reikalavimas, jog 1955 m. 
iš kiekvienos karvės kolchozuo
se būtų primelžta po 2500 kg pie- '■

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

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

banko 
mėne- 
ir da-

Uranijaus gamyba
Pagrindinės medžiagos atomi

nei energijai gaminti — urani- 
jaus—daugiausia pagamina Bel
gų Kongo. Iki šiol antroje vietoje 
buvo Kanada, uranijų gaunanti 
Bear Lake Šiaurės teritorijoje. 
Tačiau praeitą savaitę JAV pa
skelbė savosiose kasyklose, ypač 
Colorado, Kanados gamybą jau 
pralenkusios. Tai sukėlė susi
jaudinimo Otavoje. Prekybos- 
pramonės ministeris Howe pa
reiškė, kad tai esąs tik laikinas 
dalykas ir kaip tik būsianti pra
dėta naujai atrastųjų uranijaus 
sluoksnių eksploatacija Š. Sas- 
katehevane, Kanada JAV vėl 
pralenks.

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St.

Bloor ir Ossington gatvių 
rajone. Tcl. LA 6432

— Otava. — Kanada leido iš
vežti į Jugoslaviją vieną tran
sportą 1.100 tonų sprogstamų 
medžiagų, kurias pardavė viena 
Montrealio firma.

— Otava

KANADOS ŽINIOS

R. MacIntyre Aylesworth 
B.A.

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

B. 61, 880 Bay Str.
(Bay Grossvenor Bldg.) 

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

su lietuviškais ženklais ir įvairius 
laikrodžius, gausite tik pas vienintelį 

“Adrian Jewellers” atstovą

JONĄ BERŽINSKĄ
872 Dundas St. W. Tcl. WA 2429 
106 Evelyn Cresc. Tel. MU 3940

Ir ten pat užpildysiu Jums “Income 
Tax” pareiškimus. %

JAV karo jėgos
Kai prasidėjo Korėjoje karas, 

JAV kariuomenės skaičius yra 
pakilęs dvigubai — iki 2.900.000. 
Iš to skaičiaus apie 2.500.000 esą 
pačiose JAV, o 377.000 užjūriuo
se — Korėjoje, Europoje ir kt.

Sovietai jau turi paskutiniųjų 
Amerikos spraustuvų planus 
Kuo griežčiausiai įsakę savo 

pilotams nesileisti į kautynes su 
Amerikos lakūnais virš svetimos 
teritorijos, sovietai tačiau spė
jo numušti keletą paskutiniųjų 
Sabre tipo amerikiečių spraustu
vų, kurie nukrito komunistų val
domojoje teritorijoje. Nė vienas 
MIG-15 iki šioliai dar nepateko 
į amerikiečių rankas.

— Londonas. — Britii 
dolerių rezervai per tris 
sius pašoko $544.000.000 
bar siekia $3.300.000.000, o prieš 
svaro nuvertinimą tebuvo 1.340.
000.000 dolerių.

Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga
lite mokėti grynais arba duodame 

išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST. TORONTO 

Tel. E M4-0047

Schumano planas priimtas
Beveik prieš metus — 1950. V. 

9 — pasiūlytas plieno ir anglies 
pramonių suliejimas Europoje 
po ilgų derybų išspręstas. Šešių 
valstybių — Prancūzijos, V. Vo
kietijos, Olandijos, Belgijos, Luk 
semburgo ir Italijos — priimtas 
ir delegacijų vadai po juo padė
jo savo inicialus, o pasirašys ta
da, jei planą patvirtins parla
mentai. Sutartis turėtų galioti 50 
metų, o pereinamojo laikotarpio 
numatyti 5 mt. Dabar dar bus, 
beabejo, didelio vargo su D. Bri
tanija.

Nori bėgti iš D. Britanijos*
Įtakingų asmenų grupė krei

pėsi į premjerą Attlee, siūlydami 
sekančioje Commonwealth© kon
ferencijoje iškelti reikalą bent 
20.000.000 britų iš jų salų iškelti 
į Commonwealth© kraštus, nes 
salos esą pardaug prikimštos, 
neturį pakankamai išteklių, kad 
galėtų gyventi iš jų ir kad gre
siąs atominis karas galįs būti 
katastrofiškas britams.

no trūkumą. Patrankų fabriką' 
Sorel, Que., vykdą $30.000.000 už
sakymą JAV ir Kanados 3 colių 
patrankų. Turį užsakymą jūrų 
laivynui 155 ir 105 mm patranku.

Long Branch arsenale esą ga
minamas 50 kalibro ginklas F86E 
lėktuvui.

Karo vežimų gamybos klausi
mas dar tebesąs neišspręstas. Ba- 
zukai esą sparčiai gaminami.

Pakeltas pašto siuntinių 
tarifas

Kovo 21 d. Kanados paštai pa
skelbė, kad nuo balandžio 12 d. 
pašto tarifas siuntiniams pake
liamas. Pakeltosios normos ap
skaičiuojamos dviem, pagrindais 
— siuntinio svoriu ir atstumu. 
Siuntiniai, siunčiami iki 20 mylų 
atstumo pabranginami 1 cnt. nuo 
nuo svaro, o į tolimiausias Kana
dos vietas ir didžiausio svorio 
siuntiniai pabranginami $1 už 25 
svarus. Netrukus bus paskelbta 
naujojo tarifo lentelė.

Maskva ir Š. Korėja
Savitarpio ūkinės ir kultūri

nės pagalbos sutarties dviejų 
metų sukakties proga Stalinas ir 
Š. Korėjos premjeras Kim apsi
keitė telegramomis. Stalinas už
tikrino Sovietų Sąjungos pagal
bą prieš “imperialistinius agre
sorius”, o premjeras Kim užtik
rino, kad Š. Korėja kovosianti 
iki pergalės. , .

Teherane paskelbtas karo 
stovis

Kadangi teroristai dar peršo
vė nesenai nušauto premjero 
gen. Ali Razmara bičiulį, buvusį 
švietimo ministerį, Abdul Zan- 
ganeh ir pasklido gandų, kad bū
sią dar daugiau atentatų, vyriau
sybė Teherane paskelbė karo 
stovį ir paleido po miestą patru
liuoti tankus. Nuo pusiaunakčio 
iki 5 vai. ryto niekam nevalia 
pasirodyti gatvėje.

------ -------- - TEL.
EM 3-2131

4-YEAR
GUARANTEE
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UKRAINIEČIAI SAVININKAI

LUKE’S 
& Electrical Appliance Co. ‘ 

797-799 Dundas St. W.
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
• Parduodame 

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI . ■

šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiją.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

Norėdami Elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam 
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

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. _
■ ........ .. , , — .

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIĄI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

. • A

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

Kas nori namus 
arba bizni nirkti

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

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

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

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 Baldu 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
PARLIAMENT FUEL CO.

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill) 
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR 60 TORONTO *
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

MANNING CARTAGE
.& MOVERS .

184 Manning Ave. 
TeL WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY, R.0.

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

Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

SKIFF’S
VALYMAS — 

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas ELgin 0649

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel: WA 9822

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

Tel. LYndhurst 0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St.

Bathurst Medical Building 
Telef. AD 6373 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

. vaikų ir vyrų batai, norma 
lauš 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

ATSILANKYKITE!

Winnipego Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimas 
Šių metų kovo mėn. 4 dieną 

įvykusio Winnipege lietuvių ben
druomenės susirinkimo, nelem
tai nutrukusio prieš dienotvar
kės išsisėmimą, tąsa šaukiama š. 
m. balandžio mėn. 8 dieną 2 vai. 
po pietų, Winnipego lietuvių 
klubo salėje — 240 Manitoba 
Ave. Dienotvarkėje: valdomųjų 
organų rinkimas.

Nuoširdžiai kviečiami visi ko
lonijos lietuviai skaitlingai atsi
lankyti. • .

Jurgis Januška
Susirinkimo pirmininkas. 

Vytautas Kriščiūnas 
Susirinkimo sekretorius.

Pašalpinės Draugijos Winnipege 
metinis parengimas su paskaita 

ir kavute
SDKL ^Savitarpinės Pašalpos 

Draugijos 7 kuopos Winnipege 
metinis parengimas-susirinkimas 
su paskaita ir po to tradicine ka
vute įvyks š.m. balandžio mėn. 

*15 dieną 2 vaL 30 min. po pietų 
Winnipego lietuvių klubo salėje

Winnipeg, Man.
t — 240 Manitoba Ave.

Narių dalyvavimas privalomas 
' Nuoširdžiai kviečiami svečiai 
be pažiūrų skirtumo atsilankyti 
į šios ekonominės lietuvių orga
nizacijos parengimą, kur pajusi
te lietuvišką nuoširdumą ir susL 
pažinsite su pačios organizacįjos 
tarpusavės paromos nauda.

Valdyba.

Kai norisi nusišypsoti

Vasario 16-tosios minėjimo 
Tautos Fondui rinkliava

Nepriklausomybės šventės mi
nėjime, įvykusiam vasario 18 d. 
Winnipeg© lietuvių klube suau
kota Tautos Fondui $69.35.

Stambesnes sumas aukojo:
Po $5.00 — Matulevičius A., 

Jauniškis P. ir Januška M.
Po $4.00 — Aleksiejūnaitė,
Po $3.00 — Butkus J.
Po $2.00—Matulionis M., Stan

kus, Bėžys/J. ir Bu j okas St.
Kiti po 1.00 ir mažiau. Pinigai 

persiunčiami Tautos Fondo Ats
tovybei Kanadoje.

KLB skyr^valdybos 
kasininkas.

Hamilton. Ont
Paminėta “Rerum Novarum”

• Hamiltono ateitininkų kuopos 
iniciatyva, kovo 11 d., buvo pa
minėta popiežiaus Leono XIII 
svarbios darbininkų klausimu 
enciklikos “Rerum Novarum” 60- 
ties metų sukaktis. Ta proga bu
vo įdomi Gannon kolegijos pro
fesoriaus kun. Dr. J. Bogužo iš 
JAV paskaita.

Gerb. paskaitininkas išryškino 
popiežiaus Leono XIII asmeny
bę, nušvietė ano meto nuotaikas 

i ir pasireiškusias visuomenėje 
į klaidas socialiniais bei ekonomi
niais klausimais, kurios buvo 

■ priežastimi “Rerum Novarum” 
i pasirodymui. Pagal encikliką iš
’ aiškinta, kokiu būdu socializmo 
siekiamoji kolektyvinė santvar
ka laužo prigimtąją žmogaus tei
sę į nuosavybės turėjimą. Žalin
ga yra bendros nuosavybės san
tvarka, kurią kolektyvizmas sta
to pagrindan savo ūkinei siste
mai. Ji iš žmonių atima privatinę 
nuosavybę, kurios netekus, eko
nominis gyvenimas nustoja svar
biausio variklio — atskiro as
mens iniciatyvos. Dėl ko, pav.,

Anglijoje darbininkas vidutiniš
kai iškasa anglies % mažiau ne
gu Amerikos ar Kanados darbi
ninkas. Nors Anglijoje darbinin
kas naudojasi valstybės tiekiama 
medžiagine parama (pensijos, 
medicinos pagalba ir pan.), bet 
už tai jis savo uždarbio į rankas 
gauna tik apie 20%.

Popiežius enciklikoje sako: 
socialistų pažiūra — privačią 

nuosavybę pakeisti bendra—yra 
griežtai atmestina, nes tai daro 
žalos tiems, kuriems kaip tik rei
kia padėti. Tai priešinga kiekvie
no žmogaus įgimtai teisei ir ardo 
bendrą ramybę”.

Tarpe kitų dalykų išryškinta 
krikščionių darbininkų būrimosi 
reikšmė į savo atskiras draugijas, 
kurių svarbiausi uždaviniai yra 
dorovės ugdymas ir religinis są- 
moninimas, o taip pat ir gauses
nis medžiaginių gėrybių įsigiji
mas. Karo audrų sukrėtęs pa
saulis neteko ekonominėje ir dva 
sinėje srityje pusiausvyros. Pa
skelbtoji enciklika socialiniam ir 
ekonominiam gyvenimui tvarka 
tvarka yra skirta tai pusiausvy
rai atgauti. K.

Plienas nestipras
Anglijos mj&stely Knowle baž

nyčios bokšto laikrodis 17 metų 
ėjo be priekaištų. Pagaliau kaž
kas atsitiko ir jis sustojo. Pa
kviestas laikrodininkas rado, 
kad nutrūkus švytuoklė, kurios 
būta priristos raišteliu, kaip iš
aiškinta, ano senojo laikrodinin
ko išvertu iš savo žmonos gorse- 
to. Dabar laikrodininkas švy
tuoklę pritvirtino plienine juos
ta. Bet už 2 dienų laikrodis vėl 
sustojo.... pasirodo, trūko nau
joji plieno juosta.

Depresiją
Prieš pat Kalėdas vienoje gim

nazijoje buvo rašto darbas. Mo
kiniai turėjo atsakyti, kas yra 
depresija? Vienas mokinys ši
taip atsakė:

“Dievas žino! Aš — ne. Links
mų Kalėdų!”

Po kiek laiko gauna savo dar
bą įvertintą taip:

“Dievas gauna 5. O tu 1. Links
mų Naujų Metų!”

— o —
— Žinantieji visad abejoja, 

tik idijotai visuomet yra tikri sa
vo pasakymuose.

— Ar tamsta esi tikras?
— Taip, visiškai!

’ Nežinojo
Policininkas šoferiui:
— Ar tamsta negirdėjai, 

šūktelėjau sustoti?
— Aš nežinojau, kad tai tams

ta buvot. Galvojau, kad aš ką 
nors sužeidžiau.

— o —
— Žinai, Pilypai, aš neturiu 

laimės su merginom!
— Laimingas žmogus tu esi!

Suprantama kodėl
Jis: — Juokinga! Kai tik aš šo

ku su tavim, valsai man atrodo 
trumpesni negu paprastai.

Ji: — Iš tikrųjų taip ir yra, 
nes mano sužadėtinis dirigentas.

— Sakykite, ar bent viena Jū
sų vaikystės dienų svajonė kada 
nors išsipildė?

— O kaip gi. Kada mama ma
ne pešdavo mažą už plaukų, aš 
visada norėdavau būti plikas 
kaip tilvikas.

— o — .
Elena: — Sakyk, mieloji, ,ką 

vyrai kalba, kai jie lieka vieni ?
Anelė: — O, tur būt, tą patį, ką 

ir mes, moterys. ,. ‘
Elena: — Kokie neišauklėti ir 

bjaurūs tie vyrai... .
— o — .

- Teisėjas: — Kuo buvo tavo 
motina, kol ji dar nebuvo išteki- 
jusi? •

Kaltinamasis: — Kad, pono 
teisėjau, ji tada dar nebuvo ma
no motina... -1

. ’— O — ^ElūiO'.į.

Du amerikiečiai diskutuoja po
litines problemas, z

Pirmasis: — Kodėl moteris 
niekada nebuvo prezidentu?

Antrasis: — Negi tu dar neži
nai, kad.prezidentas gali būti tik
tai tas, kas turi virš 35 metų am
žiaus ... ■ - • •

kai

— o —
Jonas: — Petras turi galvą vi

siškai panašią į apvalią durų ran
keną.

Zigmas: — Nešnekėk niekų.
Jonas: — Na, gi tikrai. Argi 

nežinai, kad kiekviena sutikta 
mergiotė jam apsuka galvą? ...

— o — *
Jaunas elgeta: — Ar jūs nega

lėtumėte, man paaukoti penkių 
centų nusipirkti puodukui ka
vos?

Turtingas pilietis: — Penkių 
centų? Toks jaunas ir jau elge
tauji? Tamstai reikia ne pinigu, 
bet smegenų, kad vėl dirbti pra- 
dėtumei. . .

Jaunas elgeta: — Gal būt, bet 
aš prašau Jus to, ko Jūs, atrodo, 
•daugiau turite... .

IŠSIKIRPK! PASIDĖK IR SAUGOK!
pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto paftarnavimą 

pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)
. Gabenama ir Į užmiestį

» -

9 Delaware Ave. Toronto, Ont. Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403
<■» - . . ■

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
GERRY & D A VIDSON
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome Į namus 

848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai z

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas -
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.) 
Tel. WA 5232 Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849 -

615 Queen St. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pięmos 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

NESIGAILĖSITE!

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

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniąi pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairių 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 studio — 
komplektus ir parduodame kilimus. ’

• 9 9 ’ ■ <

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, .

• krosnys ir tt »
Kalbame rusų kalba

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.

-

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras 

ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVĖ., 
(College ir Spadina kampas) 

Telef. RA 5125-6

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galims 
įsigyti žiedų. Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės 
ir sidabrinės prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
272y2 QUEEN ST. W. TORONTO

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

19 St. John’s Road (prieš 3131 Dundaš St. W.)
Parduodama Penicilin, Streptomicin ir kiti moderniški vaistai 

Paruošiami vaistai pagal receptus
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.

LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS

Telefonas
MU-9543

Telefonas
MU-9543

. SUSIRGUS KREIPKIS Į

YAftMty CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

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

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUSI 
eikite į

LIETUVIŠKA KŪRYKLĄ į
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko. j
, Sav. Br. Pakonas . j;--------------------------------------- _ r

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

99ŽICIJCilJ99 Spaudos Lendrevė
941 DUNDĄS 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.

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

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles) Toronto. Tel. LO 7882
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TORONTO. Cnt.
Iš apylinkės LOK veiklos

Paskutiniame savo posėdy ko
vo 21 d. Toronto apylinkės LOK 

' atkreipė dėmesį į tai, kad To
ronte jau per dažnai pasikartoja 
įvairių organizacijų ruošiamų 
parengimų sutapimas. Tą patį 
vakarą parengimus suruošia 
bent kelios organizacijos, o re
zultate dažnai tenka turėti nuo
stolių. LOK nutarė pabandyti 
įvesti tvarką tuo būdu, kad or

. ganizacijos, samdydamos sales, 
nors žinotų ar tą dieną jau kas 
nors kokį parengimą ruošia ar 
diena yra laisva. Tam LOK pa
prašys visas organizacijas apie 
ruošiamus parengimus bent prieš 
tris-savaites pranešti jo sekreto
riui p. Kl. čepučiui — tel. ME 
3629.

Sekantį posėdį LOK nutarė 
šaukti kovo 29 d., kuriame bus 
aptartas Tautos Fondui rinklia
vos ir lietuvių surašymo baigimo 
gairės bei miestas paskirstytas 
rajonais. Po to balandžio 12 d. 
bus sušaukti atstovai visų orga
nizacijų — po du nuo kiekvienos 
- - ir bus galutinai susitarta dėl 
x ajaus vykdymo.

Kovo 23 d. posėdžiavo ir To
ronto Tautos Namų Fondo val
dyba, dalyvaujant Polaris Foun
dation atstovui. Mat, ši organiza
cija imasi Fondą globoti. Lau
kiama, kad netrukus TNF gaus 
čarterį ir pradės kapitalo organi
zavimo vajų.

• ■ f • ••

Motinos Dienos minėjimas
Aną savaitę LOK iniciatyva 

susirinko Motinos Dienos minė
jimo reikalo aptarti 4 Toronto 
moterų organizacijų atstovės — 
Liet. Kat. Moterų Draugijos, L. 
Mot. Bendruomenės, Dainos ir 
skaučių. Pasirodė, kad pastaro
sios dvi organizacijos šitam nesi
ruošė, bet dvi pirmosios jau yra 
padarę pasiruošimų ir didelių 
užsiangažavimų, tad atsitraukti 

z nebegali. Buvo sutarta, kad abie
jų organizacijų ruošiami Moti
nos Dienos minėjimai bus laiko
mi kaip vieno minėjimo dvi dalys 
ir vyks atskiromis dienomis. Lie
tuvių Moterų Bendruomenė ge
gužės 5 d. ruošia didelį solistų A.’ 
Kaskos ir Brazio koncertą, o ge
gužės 6 d. Lietuvių KaL Moterų 
Draugija?uošia*i?Kilmingą ųiinė- 
jimo aktą, kuriame didelę prog
ramos dalį išpildys vaikai.

f •

Skautų vakaras
Balandžio 20 d. Toronto skau

tai rengia smagų šokių vakarą, 
kuris įvyks Jarvis Collegiate pui
kioje salėje. Programoje bus juo
kinga 1 veiksmo komedija .rėžis, 
p: Jagėlos ir kitos įdomybės.

. “A 1 D U S”
bei kitus žurnalus ir laikraš
čius galima užsiprenumeruoti 
“Tėviškės Žiburių” knygyne. 
Čia pat galima gauti patys nau
jausieji ir įvairūs senesnieji 
lietuviški leidiniai. Pageidau
jantiems atsiųsime katalogus.

Prašome rašyti: 
“Tėviškės Žiburiai”

-941 Dundas St W. Toronto, Ont

Velykos Toronte
Didžioji savaitė fronte pra

ėjo misijų ženkle. Misijas vedė 
Tėvas J. Kidykas, SJf atvykęs iš 
Čikagos. Ir nuostabus dalykas, 
kad ir darbo dienomis bažnyčia 
visada buvo susikaugjusiai klau
sančių ir maldose dalyvaujančių 
tikinčiųjų pilna. Pačiam misijų 
vedėjui ir kitiems kunigams iš
pažinčių paskutinėmis dienomis 
teko klausyti net toli po pusiau
nakčio.

Velykų rytą mažoji bažnytėlė 
stačiai lūžo ųjUo žmonių gausu
mo. O dalinant Švenčiausįjį, kad 
įmanomas būtų judėjimas, daugu 
mai priėmusiųjų teko išeiti lau
kan ir tik vėliau per kitas duris 
grįžti bažnyčion.

Per Prisikėlimo mišias visi bu
vo maloniai nustebinti choru, 
kuris pasirodė pirmą kartą su 
lotyniškomis mišiomis. Tai nuo
pelnas naujojo choro vedėjo, vėl 
grįžusio į savo senąjį darbą, p. 
Motiejūno. • .

Auka bažnyčiai
Velykų švenčių proga viena 

Toronto lietuvių šeima, prieš po
rą metų atvykusi į Kanadą, baž
nyčiai-paaukojo labai reikalingą 
nboriją Švenčiausiojo laikymui, i 
Auka yra šimto dolerių vertės.

I 
Radio valandėlė

f ' - - 11 -

Praeito šeštadienio Toronto lie 
tuviškoji valandėlė buvo skirta 
Velykoms ir Klaipėdos krašto at- 
plėšimo 12 metų sukakčiai pami
nėti.

Velykinėmis mintimis trumpą 
pamokslėlį pasakė Tėvas Juve
nalis Liauba, OFM, klausytojus 
šv. Velykų proga sveikino Toron
to liet, katalikų parapijos klebo
nas kun. Ažubalis ir buvo per
skaitytas sveikinimas generali
nio konsulo V. Gylio.

Klaipėdos atplėšimą minint 
buvo perskaitytas specialus žodis 
vieno klaipėdiečio ir kalbėjo Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos pirmininkas p. Tamašauskas.

Į pabaigą p. V. Kastytis per
skaitė velykinių nuotaikų rašinį 
Lietuvių Golgotos kelias.

Gražu, -kad valandos vedėjas 
vis nenutolsta nuo lietuviškų bei 
visuomeninių reikalų, bet^am 
dar labai reikalinga paramos — 
ir ne vien finansinės.

Lankėsi T. Vaišnys
Šiomis dienomis Toronte lan

kėsi vyriausias lietuvių skautų 
Ivasios vadas Amerikoje. Savo 
vizito metu Tėvas J. Vaišnys, SJ. 
gyvai domėjosi skautų gyvenimu 
Toronte ir turėjo pasitarimų su 
skautų vadovybe. T. Vaišnys, jė
zuitas, jau nuo gimnazijos laikų 
pats yra skautas.

Prasideda vestuvės
Pasibaigus gavėniai, Toronto 

lietuvių parapijoje ir vėl pra
deda “suaktyvėti” vestuvių rei
kalai. Pirmą Velykų dieną bu
vo sutuokta dvi poros. Deja, šiuo 
kartu vestuvių skaičių gerokai 
pralenkė krikštai: pakrikštyta 
net penki lietuviukai.

Jaunime!
Šokiams gros puiki 

kapela * a 
Veiks gausus bufetas su 

gaivinančiais gėrimais -
Įėjimas tik 75 centai

Šaunios vestuvės
Velykų pirmąją dieną susituo

kė du žinomi torontiečiai visuo
menininkai: Karolis Abromaitis, 
Toronto ateitininkų kopos pirmi
ninkas ir panelė Petrutė Stočku- 
tė, “T. Žiburių” Moterų skyriaus 
redaktorė ir lietuviškosios mo
kyklos mokytoja. Jungtuvės įvy
ko pamaldų metu prie gėlėmis 
gausiai papuošto altoriaus, jau
noji ir pajaunės dėvėjo tautinius 
drabužius. • . .

Vestuvių puota įvyko ponų 
Tamulaičių namuose, kur daly
vavo gausi jaunųjų giminė ir ne-, 
mažas būrys jaunųjų idėjos bi
čiulių. Vaišių metu ' pasakyta 
daug gražių sveikinimų, linkint 
šiems idealistams visuomeninin
kams laimingo gyvenimo.

Iš “Dainos” grupės veikimo
Šį kartą ir vėl iš dviejų susi

rinkimų veiklos rašysiu.
Sausio 26 d. įvyko metinis su

sirinkimas pas dainietes p. E. 
Beinorienę ir dukrelę Almą. Na
rių susirinko nemažai, bet ir dar
bų buvo daug.

Valdybos pranešime sekretorė 
O. Indrelienė patiekė santrauką 
siuntinių, išsiųstų per 1950 me
tus sanatorijoms, vargingoms 
tremtinių šeimoms, našlaičiams 
ir pavieniams pabėgėliams.

Iždininkė E. Garbuzaitė pada
rė kruopštų pranešimą iš metinių 
pajamų ir išlaidų.

Kalėdinių dovanų užjūrin Vo
kietijon išsiųsta 33 siuntiniai 
maisto, o vietoje, sanatorijose 
esantiems lietuviams ir jų šei
moms dovanėlėmis ir pinigais 
skirta 54.68 dol. /

Laiškų buvo daug, daugumo
je padėkos už gautas Kalėdines 
dovanas — pakietus. Patenkinta 
ir keletas prašymų, jų tarpe Sa
leziečių lietuvių misionierių, ku
nigų: Pet. Urbaičio ir Ant. Per- 
kumo, kurie vadovauja berniukų 
našlaičių prieglaudai, kur nors 
Hong Kongo apylinkėje. Šiam 
tikslui skirta 20 dol.. kuriuos iš
siųsti sutiko Stasė Yokubynienė.

Liūdna yra priminti, jog pas
kutinėmis žiniomis kun. Petras 
Urbaitis, kinų komunistų suim
tas ir įmestas kalėj iman ...
■ Du siuntinius po 20 sv. sutiko

šJm. Icovo men. 31 d. 7.30 vai. vakare,
VISI IKI VIENO RENKAMĖS 
žinomose ukrainiečių salėse 404 Bathurst Str., kur rengiamas 
linksmas šokių vakaras

Nepraleiskite šios progos po gavėnios smagiai pasilinksminti

Moterų Žodžio” redaktorę

PETRONĖLĘ STOČKUTĘ ir KAROLĮ ABROMAITĮ,

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir Dievo palaimos linki

“Tėviškės Žiburių” Redakcija ir leidėjai.
• . ..... -

PETRONĖLĘ STOČKUTĘ ir KAROLĮ ABROMAITĮ,
• . < • - V-

sukūrusius lietuviškos šeimos^ židinį, nuoširdžiai sveikiname

. Lietuvių Pradžios Mokyklos 
Tėvų Komitetas ir Kolegos Mokytojai

supakuoti ir išsiųsti E. Ališaus
kienė ir Pr. Prankienė.

Naujomis narėmis šiame susi
rinkime susilaukėme: Pr. Pran- 
kienės ir Iz. Butvydienės.

Dabar iš eilės sekė Valdybos 
rinkimas bet... niekas nesutiko 
senosios valdybos pakeisti nors 
“derybos” ir ilgai užtruko. Re
zultate, iš pernykščių metų val
dybos pasiliko: M. F. Yokubynie
nė pirm., O. Kalinauskienė vi-’ 
cepirm., E. Lorencienė-Žikorie- 
nė antroji vicepirm., O. Indrelie
nė sekretorė ir tik iždininkę E. 
Garbuzaitę pakeitė V. Abromai
tytė. Revizijos rinkimas dėl lai
ko stokos, buvo atidėtas kitam 
susirinkimui, kuriam visas ma
loniai užkvietė M. Pocienė.

Mielos šeimininkės, E. Beino- 
rienė, p-lė Alma ir Iz. Butvydie- 
nė, labai gražiai visas dainietes 
vaišino savo naujuose namuose.

Vasario 23 d. mėn. susirinki
mas įv’yko pas Mariją Pocienę. 
Gražus oras sudarė palankesnes 
sąlygas narėrhs gausiau susirink- 
ti.Iš x^aldybos pranešimų paaiš
kėjo, kad salė vakarui paimta 404 
Bathurst St. balandžio 14 dienai. 
Tuojau susirūpintta rengimo ko
misija, į kurią savanorėmis suti
ko įeiti: Dr. Al. Užupienė, E. Ali
šauskienė, Pr. Prankienė ir E. 
Garbuzaitė. Komisijai pavesta 
nuspręsti ir vakaro pobūdį. Ži
nant “Dainos” labdaringą tiks
lą, tikimasi, kad kitos organiza
cijos susilaikys nuo didesnių ren
gimų tą vakarą.

Kanados Lietuvių Sąjungos ,CV-bos vicepirminmKui

i

Išnuomojami 1-2 kambariai. Ga
lima su maistu. Tel. HA 0641.

VI. Markevičius ir Mrs. Edita 
Stankevičius prašomi atsiimti 
laiškus “TŽ” redakcijoje. .

Toronto majoras Mc 
Callum

šią vasarą vyks į D. Britaniją'da- 
lyvauti City of York’s festivaly
je ir Europos burmistrų suvažia
vime Brightone.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas SL W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

2.

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 29-31 d.
LOOK FOR SILVER LINING — su Gordon McRae, J. Haver 
MR. RECKLESS — su Wnu Eythe, Barbara Britton

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 2-4 d.
BLOOD AND SAND — su Tyrone Power ir Rita Hayworth 
WHO KILLED Mc. DOC? — su Joe Sawyer ir Spencer Tracy

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

80% mokesčių mokėtojų, kurie tiksliai, pagal įstatymą, buvo 
> užpildę pajamų mokesčių blankus, gavo 

$100.00
ir daugiau grąžinta 1950 metais

Žinoma, šiais metais ir Jūs galite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankas užpildo ir kitus su mokesčiais susijusius rei

kalus sutvarko prityrę specialistai.

Užeikite arba parašykite

JONAS J. J U S K A IT I S
W7 Dundas St. W., Toronto, OnL, Canada. Telefonas PL 4880

MONTREAL. Que.

jo mylimai sesei a.a. K. Dulksnienei mirus, giliausią 

užuojautą reiškia

Revizijos komisija pranešė, 
kad “Daina” per praeitus metus 
turėjo grynų pajamų 999.65 dol. 
taigi, be 35 centų 1000 dol. Iš tų 
pinigų, siuntiniams skirta 659.12 
dol. Siuntinių per praeitus me
tus išsiųsta per 100 maisto ir keli 
drabužių. Smulkiau atpasakoti 
visą apyvartą dėl vietos stokos 
neįmanoma, bet jau iš to kas pa
sakyta, gerb. skaitytojai gali pa
daryti išvadą, kad dainietes dė
jo pastangas nelaimėn pateku
siam lietuviui ištiesti ranka. Vi
suomenės duosnumas ir dainie- 
čių pastangos atsispindi daugely 
laiškų, gaunamų iš gavusiųjų do
vanas. Tuose laiškuose taipgi ga
lima išskaityti, kad darbas, kurį 
atlieka dainietes, ne tik pagei
daujamas, bet dažnai būtinas. 
Jis įkainojamas ne tik iš mate
rialinio taško bet ne mažiau ir iš 
moralio. •

Revizijos komisijon šiems me
tams įėjo: M. Pocienė, Nelė Ra
monaitė ir E. Garbuzaitė.

Aukų paskirta Liet. Raudona
jam Kryžiui Vokietijoje, sušelp
ti vargingus studentus — $50 ir 
ligoniui Vokietijoje $10.

Ponią Anelę Steponavičienę — 
Alice Stephens Merginų choro 
vedėją už jos pastangas lietuviš
kai dainai ir už išpildymą pui
kaus koncerto pr. m. spalio 28 d. 
“Dainos” grupės naudai — vien
balsiai nutarta priimti “Dainos” 
garbės nare.

Tuo susirinkimas ir baigėsi, po 
kurio miela šeimininkė M. Pocie
nė, p. Dervinienei gelbstint, visas 
dainietes pavaišino naminiais 
pyragais ir kitais skanėsiais.

Sekančiam susirinkimui, kuris 
įvyks kovo 30 d. 8 vai. vak. — 
užkvietė visas nares gausiai atsi
lankyti E. Matjošaitienė, 2008 
Bathurst St. prie Eglinton.

• M. F. Y.

Didžioji savaitė
Didžioji Savaitė Montrealyje 

praėjo gilioj rimty ir susikaupi
me. Did. Ketvirtadienį vakaro 
pamaldos, taip pat Did. Penkta
dienį bei Šeštadienio kančios pri
siminimo valandėlės padėjo su
tikti Išganytojo prisikėlimą su
sikaupus.

Velykų rytą, prisikėlimo sutik
ti susirinko pilnutėlė bažnyčia. 
Aušros Vartų parapijos bažnytė
lė Velykų rytui pasirodė per 
maža.

Priešvelykinė talka
Menininko Ladygos užsispyri

mas išpuošti Aušros Vartų para
pijos bažnytėlę nenuėjo veltui. 
Jo pastangomis buvo padarytas 
gražus Kristaus karstas; pasi
kviesta talkon jaunųjų buvo iš
puošti bažnyčios langai, bei atlik
ti kiti jai reikalingi išpuošimai.

Pagerbimo vakaras
Neo-kanadiečių komitetas, ku

ris priklauso Montrealio Katali
kiškų Mokyklų Komisijai, prita
riant dvasiški j ai, kovo 29 d. 8 vai. 
vakaro, Plateau salėje, 3700 Ca- 
lixa Lavaillee — Lafontaine Par
ke, rengia didelį tautinių grupių 
pasirodymą J.E. Montrealio Ar
kivyskupui pagerbti. J.E. Arki
vyskupas P. E. Leger iš savo pu
sės irgi pageidauja šias grupes 
arčiau pažinti. Pasveikinime vi
sų tautybių dvasiškiai tars savo 
žodį. Po to seks meninė dalis, ku
rioje su savo tautiniais šokiais 
dalyvaus ir lietuviai, bei įteiks 
Jo Ekscelencijai gražų lietuvišką 
adresą.

Skautų katalikų Jamboree
Montrealio katalikai skautai, 

švęsdami savo įsikūrimo 25 metų 
sukaktį, rengia didelę kanadiečių 
Jamboree, kuri bus nuo 20 iki 28 
rugpiūčio, Vaudreuil, 30 mylių 
nuo Montrealio. Visi neo-kana- 
diečiai, įskaitant ir lietuvių skau
tus turės progos susipažinti su 
savo broliais skautais — kanadie
čiais.

— Kadangi Montrealyje dau
gelis lietuvių vaikų nėra gavę 
Sutvirtinimo Sakramento, tad 
tuojau, kai J.E. Vyskupas Briz- 
gys nuvyks Amerikon, žadama j 
iš ten atsikviesti Montrealin, kad 
suteiktų Sutvirtinimo Sakra
mentą lietuvių vaikučiams.

— Balandžio 21 d. 7 vai. vak.. 
1371 Laurier St. E. St. Stanis
laus salėje įvyks sol. E. Kardelie
nės koncertas dvidešimties metų 
scenos darbo sukačiai paminėti.

— Šv. Velykų proga Montreali 
aplankė žymūs sv’ečiai — kun. 
Gaidamavičius ir prof. kun. Jan
kauskas, SJ, ekonomistas iš Det
roito.

Į vienos vietinės “literaturkos” 
susirinkimą atėjo ir du policijos 
atstovai. Nariams buvo išdalinta 
J. Pakarklio komunistiniu melu 
aptamsinimo knyga apie Šv. Tė
vo sosto santykius su Lietuva.

AIDŲ SKAITYTOJAI, 
kurie nereguliariai gauna žurna
lą, nori pratęsti prenumeratą ar 
naujai užsiprenumeruoti ir visais 
kitais reikalais prašomi kreiptis 
j liet, spaudos kiosko vedėją p. 
Pr. Rudinską — 377 Willibrord 
Ave. — arba į kitus įgaliotus pla
tintojus.

T. Klemensas Žalalis, OFM. .
.

Lietuviškos mokyklos ,
Šiuo metu Montrealyje jau' 

veikia trys lietuyiams šeštadie
nio mokyklos —• Ville Lasalle^ 
Ville Emard ir Rosemount. Jose 
mokosi apie 60 mokinių. ;

•

Dijecesija kelia milijono dole-, 
rių fondą labdarybės reikalams.' 
Šv. Kazimiero parapija šįmet 
tam fondui davė $275 aukų. Tai 
gana didelė suma, palyginant su 
kitomis kitataučių (prancūzų 
akims) parapijomis. Fondas ne
kartą per kleboną J. Bobiną yra 
sušelpęs ir lietuvius.

• -

Visiems sumanymams įvykus; . 
balandžio 7 d. čia bus trys paren
gimai: 1. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj Merginų Sodaliečių dr- 
jos metinis šokių vakaras; 2. Auš-, 
ros Vartų salėje merginų skaučių 
koncertas-vakaras ir 3. Vytauto 
klube tradicinė Margučių vaka
rienė. Norintieji visur atsilan
kyti turės pasidalinti, kaip Ce
zario aprašomoji Gali j a, į tris 
dalis. O gal — tėvas čia, motina 
ten, o vaikai, ve kur. '

— Klasišku suvaidinimu (bet 
neklasišku veikalo “Živilė” pasi
rinkimu) pasižymėjęs Lietuvių 
Dramos Teatras Kanadoje, J. Di-1 
kiniui režisuojant, ruošiasi sta
tyti “Bubulį ir Dundulį”. Mano 
nuomone, šį veikalą Teatras pri
valėjo pirmiau negu “Živilę” sta
tyti, hes būtų susidaręs sau daug 
prielankesnių nuotaikų mūsų la
bai mišrių nuotaikų Montreale. 
Na, kitos komedijos žodžiais ta
riant — geriau vėliau, negu nie
kad. Diena vaidinti dar nepa
skirta, tik būtų gerai, kad rengė
jai rimtai apsvarstytų bilietų 
kainą. Šis klausimas Montreale 
turi svarbos. • • . .

— Neseniai p. Žukams gimė 
mergytė, o pp. Valiuliai sušilau- 
kė sūnaus, kurį pakrikštijo Ma
rium Henriku. -

— Kovo 18 d. mirė Elžbieta 
Mališauskienė, Kanadoje gyve
nusi ilgoką laiką. Paliko 4 sū
nus ir 2 dukteris.

— Quebec. — Premjeras Dup- 
lesis pareiškė, kad ūkininkų nau
dai margarino pardavinėjimas 
provincijoje niekad nebūsiąs lei
džiamas ir nusikaltusieji įstaty
mui baudžiami iki $200-500 pri
vatūs asmenys ir iki $600-1.500 
prekybos įmonės.

— Otava. — Naujoji Zelandi
ja siūlo Kanadai parduoti sviesi 
to po 54 cnt. svarą. Vyriausybę 
nusistačiusi prieš sviesto importą'

KLS CValdyba.

v -
— Toronto. — Did. penktalie- 

nį Ontario ežere dingo vienas 
JAV privatus lėktuvas, kuriuo 
skrido pilotas ir vienas keleivis.

IEŠKAU PUSININKO 
tabako ūkiui su 2.500-3.000 dol.

P. Jonelis, RR 6, Tillsonburg, Ont

Mylimai sesei mirus,
JONUI JOKUBYNUI ir šeimai

nuoširdžios užuojautos reiškia

• Jakimavičių ir Miliauskų šeimos.

Įkurtuvių pobūvis
Pp. J. Baltrai prieš pusantrų 

metų iš Flin Flon, Man., persi
kėlė gyventi į Torontą, o dabar 
štai įsigijo Toronte biznį — mo
teriškų medžiagų krautuvę 1007 
Bloor Str. W.

Ta proga naujiesiems biznie
riams pagerbti bičiuliai pas pp. 
Sadonius. surengė gražų pobūvį. 
Bičiuliškai praleistas vakaras vi
siems paliko gražių įspūdžių. Pp. 
Baltrai savo visiems bičiuliams, 
o sVečiai rengėjams liko labai 
dėkingi. ,

Pieno išvežiotojų streikas
Praeitos savaitės Toronto pie

no išvežiotojų streikas truko vie
ną dieną — ketvirtadieni, bet 
pienas nebuvo išvežiotas dar ir 
penktadienio rytą. Pienas tuo 
tarpu pabrangintas Vi cento kvor 
tai. Išvežiotojams atlyginimas 
padidintas $6 savaitėje — įskai
tant kompanijų pridėtus $3 jau 
nuo spalio 1 d. Iki balandžio 15 
d. valdžios organai turės patik
rinti kalkuliacijas ir, jei kompa
nijų pareiškimai pasirodys tikri, 
leis kainą pakelti dar Vi cento.

Lietuvių
Dailės Studija 

Kanadoje

AR JŪS PAGEIDAUJATE^ 
PIRKTI NAMUS*

X

Norėdami pirkti
ar •
parduoti namus 
kreipkitės į

A. Garbenis
Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug senų ir '

naujų namų. Kalbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.
Kreiptis: A. GARBENIS -

H. M. DAVY & Co
REALTORS . . j

105 RONCESVALLES AVĖ.
Tel. LA — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5364

Toronto Latvių Klubo šokiai
š.m. kovo mėn. 30 d., 8 vai. vak., 245 College St (Vengrų 

namuose). Groja Mr. C. Mitt orkestras.
Bus bufetas su gėrimais.

Įėjimo kaina $ 1.00, moterims tik 75 et.

Tautiniai drabužiai, juostos, 
kaklaraiščiai, gintaras, staltie
sėlės, pagalvėlės. Lietuviškos 
lėlės, kilimai, odos, medžio, 
metalo dirbiniai, kraitinės 
skrynios, ir kiti įvairūs dailės 

dirbiniai.
Adresas: A. Tamošaitienė, 

R. R. 1, Kingston, Ont. Canada


