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STUDENTIJOS REIKALU
“TŽ” Nr. 19 šioje vietoje mes 

kėlėme pasiruošimo ateities dar
bams reikalą. Jau tada nurodė
me, kad viena didžiausių proble
mų ateities Lietuvai bus vaka
rietiškai paruoštos inteligentijos 
klausimas, nes senoji karta jau 
bus pasenusi arba senstelėjusi, 
o dabarties Lietuvoje išaugusioji 
bus, kad ir išsiilgusi Vakrų, bet 
apie juos nieko arba labai ma
žai težinos, o tam tikra dalis į 
juos žiūrės per bolševikinės pro
pagandos jai dabar uždedamus 
akinius. Nebūkim lengvatikiai ir 
nemanykim, kad tokių visai ne
bus. Bus. Juos spės išsiauginti 
politrukinė sistema. Ir jei jie ne
patirs tiesos apie vakarietišką
ją kultūrą savo šeimose arba iš 
kitų neoficialių šaltinių, tai ir 
liks su naujaisiais akiniaisx žvai
rakiuoją į viską, kas vakarietiš
ka. Nemanykim, kad ir kūdikiai 
permato kanonados “šviesa iš 
Kremliaus” tikrąją vertę.

Mes neprivalome taip pat ma
nyti. kad rasime ten tuštumą. 
Ne. Rasmie gyvenimą, kurio vi
sos kerteles bus kuo nors užpil
dytos. Inteligentijos taip pat bus, 
tik sovietinės. Bet niekas nega
lės pasakyti, kad ji nelietuviška, 
kad ji neturi balso krašto tvar
kyme. Jos didžioji dalis bus Tan
talo kančias iškentėjusi, bet ji 
vistiek bus sovietinės erudicijos, 
veikiama tos kultūros komplek
so ir savo galvosenoje ir savo

~ patraukti galės tik tie, kas' tikrai 
galės pasirodyti pranašesnis, kas 
užimponuos sava kitoniškos for
mos asmenybe bei žinių bagažu.

Mes galime čia paruošti dau
gybę gražiausių projektų. Nors 
jie, tarkime, tiks ir krašto sąly
gom — leiskime, kad pasieksime 
stebuklo ir jas atspėsime, — nors 
jie visiškai derinsis pasaulinėm 
ūkinėm ir minties srovėm, bet 
kas iš to, jei nebus kas imtųsi 
juos vykdyti, jei juos tik siųs 
į archyvą, sakydami, kad. tai 
brangūs mūsų kultūros istorijos 
dokumentai, vaisius senojo pe
ri jodo veteranų darbo, kai jie 
“nieko nepamiršo ir nieko neiš
moko”;

Ateities gyyenimas galės bū
ti veikiamas ne projektu, kad ir 
labai apgalvotų ir detalizuotų, 
bet gyvų veikiančių individų.

O kur mes jų gausime, iš kur 
jų atsiras, jei dabar jie neruošia
mi. Juk kaip daug turime stu
dentinio amžiaus jaunimo ir kaip 
mažai jų tęsia savo studijas arba 
jas pradeda. Tik mažytės ske
veldros. Net nuostabu, kad taip 
mažai. O kodėl?

Žinoma, tai didelė problema, 
labai šakota, tad šį kartą jos vi
sos neliesime. Bet labai norėtų
si atkreipti visuomenės akis į 
tuos, kurie visdėlto ryžtasi ir 
rankų nenuleidžia. Yra ir tokių.

Tremties laikotarpy Vokietijo
je ir Austrijoje, o iš dalies ir ki
tuose kraštuose, studijuojančių 
buvo nemaža. Jie buvo įkaitomi 
jau ne dešimtimis ir net nebe 
šimtais. Nelengvos buvo sąlygos 
ir tada, bet tada nors duonos kąs
nis buvo daugumai visdėlto už
tikrintas. Tremtiniams studen
tams paramos davė UNRRA, o 
vėliau IRO, padėdavo ir BALF 
per L. Raud. Kryžių. Bet nuo 
1950 m. liepos 1 d. betkokia IRO 
parama studentams tremtiniams 
yra nutraukta. Dar 1950 m. ko
vo 31 d. buvo paskelbta, kad visi 
studentai privalo grįžti į stovyk
las ir pasiruošti emigracijai. 
Daugelis pabūgo netęsėsią be jo
kios paramos studijuoti, mokslą 
nutraukė ir išvyko į... miškų, 
kasyklų ar fabrikų darbus. Bet 

- tam tikra dalis pasiryžo rizikuoti 
viskuo ir liko universitetuose 
tęsti mokslą.

Ar nesutiksime, kad tai buvo 
didelis pasiaukojimas? Jie pui
kiai žino, kad studijos išeivijoje

asmeniškos naudos neduos, nes 
jų diplomų emigraciniuose kraš
tuose nepripažįsta ir jijems teks 
kada nors vistiek atsidurti tuose 
pačiuose darbuose, kaip senajai 
inteligentijos kartai. Be to, jie ži
nojo, kad pasirinkdami studijas 
jie neteko galimybės pasinaudo
ti emigracijos lengvatomis, ir vė
liau turės patys išsiveržti į pla
tesnių galimybių kraštus. Bet jie 
liko. Jie pasiaukojo savo jaunat
vės troškuliui mokytis, savajam 
idealizmui ir reikalui pasiruošti 
ateities darbui tėvynėje.

O iš ko jie turi gyventi? Kur 
rasti pragyvenimo šaltinį sugriau 
tame krašte, kuriame į kiekvieną 
svetimšalį kreivai žiūrima, ku
riame ir be jų milijonai neturi iš 
ko gyventi? Vokiečių įstaigos bei 
įmonės darbo jiems neduos ir ne
gali duoti. Juo labiau stipendi
jų. Dėl to nesistebėkime, kad ne
seniai spaudoje skaitėme pagal
bos šauksmą Lietuvių Studentų 
Sąjungos Vokietijoje, nesistebė
kime, kad panašų šauksmą į pa
saulį paskelbė Tarptautinė Stu
dentų Tremtinių Taryba, sudary
ta iš visų tautinių studentų są
jungų atstovų. O kur atgarsiai? 
Ar išklausė kas to šauksmo? De
ja, neteko girdėti.

Yra dar antroji, žymiai dides
nė studentinio 'jaunimo dalis, 
kuri jau atvyko šiapus vandeny
no. O kas su ja? Jos labai mažy
tė dalelė tetęsia studijas. Kiti 
tebedūsta kasyklose, miškuose ar 
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J AV pasiruoš per 2 metus
■ * . ♦

SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGAi

Gynybos mobilizacijos sky
riaus viršininkas Charles E. Wil
son pateikė pranešimą apie padė
tį prezidentui Trumanui. Jis nu
rodo, kad nuo Korėjos karo pra
džios JAV karinės pajėgos pa- 
dvigubėję ir beveik pasiekę 3 mil 
vyrų. Karinių užsakymų esą pa
daroma beveik po $1.000.000.000 
kas savaitę. Per pastaruosius 12 
mėn. JAV savo sąjungininkams 
išsiuntusios karinių medžiagų 
daugiau kaip 1.000.000 tonų. Per 
sekančius 2 metus JAV būsian
čios visiškai pasiruošusios ir ga
lėsiančios kiekvienu momentu 
įvykdyti visuotinę mobilizaciją, 
nugalėsiančios taip pat metalų 
trūkumą. Tačiau per tą metą bd’-

siąs didelis. pavojus infliacijos,S’ 
kuri galinti pakirsti visą ūkinį 
krašto pajėgumą. Pavojų susida
rę ir dėl to, kad karinė gamyba 
iššaukianti prekių trūkumą.

Marshalio plano vykdytojai 
praneša, kad nuo jo pradžios Eu
ropai išmesta prekių už apie 11 
bilijonų dol. Tačiau dabar esą 
siunčiama tik ginklų bei karinių 
medžiagų, o maisto tik tais atve
jais, kai tai būna surišta su kraš
to pajėgumo stiprinimu.
•Senato ir atstovų rūmų ūkinis 

komitetas taip pat perspėja dėl 
infliacijos pavojaus ir ragina 
parlamentą stropiau vykdyti kai
nų ir atlyginimų kontrolę.

Suvaržys sovietą judėjimą JAV
JAV užsienių reikalų minis-1 Juodųjų jūrų. Griežtai draudžia- 

terija pranešė Kongresui, jog 
esant reikalui, ji norėtų uždraus
ti sovietams važinėti po kraštą. 
Tai išreikalavęs Mass, kongreso 
atstovas Thomas J. Lane. Iki šiol 
sovietai galėjo važinėti, kur jie 
tik norėjo, kai tuo tarpu ameri
kiečiams Sovietų Sąjungoje drad 
džiama įkelti koją į plačiausias 
sritis, įskaitant Baltijos valstybes 
ir kai kuriuos miestus.

Gerai apie Sovietų Sąjungą in-^ 
formuotos įstaigos nurodo, jog 
užsieniečiams draudžiama važi-

ma sritis yra Krimas, Doneco 
anglių rajonas ir beveik visas 
Kaukazas, Užkaukazė ir dides
nė dalis Sibiro. A.

B rita i peržengti 38 paralelę bijo
Gynimo ministers E. Shinwell 

pareiškė, kad prieš peržengiant 
38 paralelę turį būti pasitarta su 
visomis kovose dalyvaujančiomis 
valstybėmis. Sienos peržengimas 
esąs reikalas, kurio negalinti 
spręsti karinė vadovybė. D. Bri
tanija nenorinti prieiti tokios pa-

Satelitiniuose 
kraštuose neramu 
Iš Belgrado pranešama, kad 

mažojoje Albanijoje neramu ir 
vyksta kovos su Maskvai ištiki
mo Haxha valdžia. Pabėgėliai iš 
krašto, kurių ypač daug prisirin
kę Italijoje, esą išmetami krašte 
su parašiutais iš lėktuvų.. Tiranos 
valdžia juos vadina italų šni
pais. Traukią ten ir pabėgėliai 
iš kitų kraštų. Padėčiai išlaikyti 
Maskva prisiuntusi apie 3-5000 
jūrų policijos ir techniškojo per
sonalo. Virš Tiranos nuolat pat
ruliuoją bent du rusų lėktuvai. 
Italijoje manoma, kad vasarą 
padėtis dar labiau įsitemps.

Ateina žinių apie neramumus 
ir iš kitų satelitinių kraštų, kur 
kominformas imasi griežtų prie
monių. Neramumai, pasak vaka
rų diplomatų, kylą dėl ūkinių re
žimo nepasisekimų.

Iš Jugoslavijos pranešama, 
kad Rumunijos naftos pramonės 
rajonuose paskelbtas karo sto
vis ir pramonė pavesta armijos 
kontrolei. Dėl kažkurių priežas
čių du ministerial ir vienas vi- 
ceministeris atleisti, o iš krašto 
ypač padidėjęs pabėgėlių skai
čius. Per vieną mėnesį į Jugosla
viją atbėgę 200.

Lenkijoje prieš pora savaičių 
atsistatydino užsienių r. ministe-

Korėjos įvykiai per pastarąją 
savaitę pasiekė didelės politinės 
įtampos. 38 paralelė prieita ir ne
bežinoma, ką toliau daryti. Mac 
Arthur pareiškimą, kad jis esąs 
pasiryžęs kiekvienu metu susi
tikti su raudonųjų vadu susitarti 
dėl paliaubų, visą bylą paliekant 
spręsti diplomatiniu keliu, per 
Peipingo radio kinai atmetė pasi
tyčiodami. Vašingtonas prikišo 
MacArthurui, kad tai ne karo va
do reikalas. Ypač griežtai prieš 
kariuomenės vado kišimąsi į po
litinius reikalus pasisakė Indi
jos premjeras Nehru, panašiai 
reagavo ir Londonas. Tuo būdu 
susitarimo klausimas atmestas, 
bet nenorima ir kariauti. Ypač 
bijomasi žengti per 38 paralelę. 
JAV laikosi nuomonės, kad Mac 
Arthur tai padaryti įgaliotas dar 
spalio mėn.:JTO rezoliucijos, pa
vedančios jam sutvarkyti Korė
jos reikalą, tad 38 paralelės klau
simą sako laiką grynai kariniu 
klausimu. Tuo tarpu Britai ma
no, kad tai yra didelės svarbos 
politinis reikalas ir reikalauja, 
kad dėl to pasitartų visos kare 
dalyvaujančios valstybės. Jau 
prieš trejetą savaičių tokį pareiš
kimą padarė premjeras Attlee, o 
dabar tai pakartojo karo minis- 
teris Shinwell.

svajonės grįžti į akademinį suo
lą, dirba, kaupia pinigus, kad po 
metų ar dviejų vėl galėtų stu
dijuoti. Bet nemaža dalis jau yra 
palaužta ir ne tik atsisakė troš
kulio mokytis, prisiglausti prie 
kurios nors Alma Mater bendruo 
menės, bet net nusigręžė nuo 
kultūrinio intereso, sunkiai už
dirbtąjį dolerį naudoja dienos 
reikalams bei malonumams arba 
geriausiu atveju, “juodajai die
nai” užtikrinti.

Šių pastarųjų mes negalime 
kaltinti, nes padėtis tikrai tra
giška. Ir anų pasiryžėlių dalis ki
taip palūžo. Beruošdami sau ke
lią į akademinę bendruomenę, 
kaikurie net sanatorijose atsi
dūrė. Sveikata palūžo. Pagaliau 
ir moraliniai aruodai ne visų vie
nodai kupini. Taip buvo norma
liose gyvenimo sąlygose, taip ir 
dabar yra, taip ir bus. Mes kons
tatuojame tik faktą, kad vieni 
palūžo .moraliai, antri fiziškai, o 
treti sunkiai grumiasi, pasiryžę 
studijuoti ir be lėšų, o pagalbos 
iš niekur nesulaukia.

Pagaliau primintina dar tre
čioji jaunimo rūšis, taip pat tin
kanti studijoms, tai naujasis 
prieauglis, šito laipsnio priaugęs 
jau emigracijoje. Jų padėtis 
maždaug ta pati, kaip antrosios 
kategorijos. -

Taigi turime tris studentiškojo 
jaunimo rūšis: tebestudijuojan- 
čių ir neturinčių duonos tremty
je, iš akademinio suolo išblokš
tus į duonos uždarbiavimą emi
gracijoje, kurių dalis dar. tebe- 
svajoja į studijas grįžti užkalus 
pinigo, ir pagaliau kasmet pri
augančią naująją kartą.

Yra šventa teisybė, kad mes 
esame visi gyvenimo labai ap
lamdyti, kad “amerikos”, kur do
leriai iš dangaus krenta^ nerado
me, kad turime begales ir labai 
aktualių reikalų, tačiau negalime 
nesutikti, kad gyvos jėgos paruo
šimo reikalas yra nemažesnis už 
daugelį kitų, taip pat neneigtinų 
reikalų. Už daugelį jų jis yra 
daug didesnis, bet deja visiškai 
apleistas.

Studentija skursta tremtyje, 
skursta drąsieji išeivijoje įsiter
pę į mokyklas, o niekas nepasirū
pina, kad nors protarpiais gali
ma būtų juos sušelpti šiokiomis 
tokiomis paskolomis, jei ne ne
grąžinama parama. Nuostabu,

_ _ 'plote ’— 
respublikų ir didelėse dalyse ki
tų. keturių. Iš 89 sov. kontroliuo
jamų miestų, turinčių daugiau 
100.000 gyventojų, 57 yra “tabu” 
svetimtaučiams. Jų tarpe yra 
Kievas, Vilnius, Minskas. Užsie
niečiams griežtai draudžiama pa
sirodyti išilgai vakarinės sovie
tų zonos — per Baltijos valsty
bes, Lenkiją, Rumuniją iki pat

Ar Mac Arthur peržengs sie
ną, tuo tarpu dar nepaskelbta. 
Tuo tarpu ją perėję ir vos apie 
10 mylių gilyn nuėję pietų korė-

uostus arba į gretimas sritis jau 
pasiuntė karo laivų. Matyti vyks
ta žūtbūtinis užkulisinis žaidi
mas. Ar britai savo bendrovės in
teresų ginti įsikištų su ginklu, 
galima abejoti, bet, kad neramu- ’ 
mai kaikurie greičiausia ne be jų 
žinios dabar vyksta, galima būti 
tikriems. Nuosaikumu dabar 
daug ko nebeišgelbėsi, o por toli 
nuvestą sąjūdį bus priversta ir 
vyriausybė suvaldyti. Naftos 
pramonės rajonuose iš 80.000 
darbininkų apie 10.000 streikuo
ja. Kaikur kyla neramumų, tad 
vyriausybė gubernatoriui davė 
teisę, reikalui esant, paskelbti 
ir ten karo stovį. ,

Paryžiaus konferencijoje vice- 
mįnisteriai dar nepriėjo prie jo
kio sprendimo, tačiau iš mirties 
taško jau išjudėjo. Po 4 savaičių 
“darbo” pasėdžiuose jau nebesi- 
tenkinama vien tuščiomis prie
kaištavimų kalbomis, bet pradė
ta vieni kitus spausti siūlymais. 
Gavęs naujų instrukcijų, Gromy
ko nusileido ir nebereikalauja, 
kad Vokietijos nuginklavimo 
klausimas būtų svarstomas atski
rai, nebereikalauja pradėti nuo 
Potsdamo susitarimo dėl jos de
mobilizacijos, bet sukėlė sumiši
mo pareikalaudamas į ministerių 
konferencijos programą įrašyti 
Atlanto pakto ir JAV karinu ba
zių klausimus. Vakariečiai buvo 
priversti paprašyti laiko atsaky
mui paruošti. Gromyko taip pat 
pasiūlė i dar tvar įrašyti

:ariu< kai
tokios padėties, kad galima būtų 
pradėti derėtis su Kinija.

tikrųjų dėl nesutarimo su Roko- 
sowskiu.

Kanada reikalauja JAV užsakymu

kad apie tai net nekalbama. Gir
dime kartais apie Kultūros Fon
dą, bet ir apie jį kalbant apie 
studentiją neprisimenama, tary
tum ilgesnė kultūrinė veikla bū
tų įmanoma be prieauglio. Bet ir 
tas Kultūros Fondas kažkaip ne- 
siklijuoja. Net JAV, o Kanadoje 
tik “visa veikiančių jų” farsu te- 
pasireiškė. O liūdna, kad taip 
yra. Jis turėtų būti KL Bendruo
menės organas, bet pačios Bend
ruomenės Krašto organizacija 
jau beveik dveji metai neprasi
kala pro machinacijų kevalą. 
Tad K. Fondo gal dar ilgokai ne
sulauksime. O daryti ką nors rei
kia. Tik klausimas, kas turėtų 
daryti. . ’

Atsakymą, atroėo, galėtų duoti 
pastebėjimai iš jnūsų kultūrinio 
gyvenimo išeivijoje. Čia matome 
vieną būdingą visuotiną reiškinį, 
kad šiokios tokios gyvybės rodo 
ir šį-tą padaro tik tos kultūrinin
kų grupės, kurios pačios sujun
da. Nei ansamblių, nei teatrų, nei 
spaudos, nei kurių kitų reiškinių 
nesukūrė jokie mecenatai, bet vi; 
si patys savimi rūpinasi. Juk ra
šytojai net literatūrinei premijai 
patys fondą organizuoja. Iš to 
prašosi išvada, kad sąjūdžiui pra
džią turėtų duoti patys studentai 
— jau studijuoją arba dar maną 
į studijas grįžti, o paramos, at
rodo, turėtų sulaukti.

Niekas negali turėti didelių 
iliuzijų, kad galima būtų sukaup
ti tiek lėšų, kad jų pakaktų dau
geliui paremti ar visai išlaikyti, 
bet juk dažnai ir kiekviena duo
nos riekė yra svarbi Nors ir ne
didelis fondas, parėmęs kritišku 
momentu, galėtų kartais išgelbė
ti jauniuolio sveikatą ir visą 
ateitį. Reikia tik apgalvoti ir pa
ruošti planą, kaip pradėti. Iki 
naujų mokslo metų pradžios tu
rėtų būti kas nors padaryta. Ki
taip mes pražudysime drąsiuo
sius pasiryžėlius ir jų eilių padi
dėjimo nesulauksime.

Kanados krašto apsaugos mi-2 
nisteris Claxton, kalbėdamas 
Naujorke, išdėstė karinio pasi
ruošimo bendradarbiavimo pla
ną. Kas esą padaryta, dar nepa
kanką. Kanada visiškai prisitai
kanti prie JAV, kad lengviau bū
tų suorganizuoti bendrą gyni
mąsi. Ji perėmusi amerikonišką
ją karinę doktriną ir vykdanti 
bendro gynimosi pasiruošimus.

Kanada, pasak, Claxtono, lau
kianti, kad JAV greičiau nu
spręstų prisidėti prie St. Law
rence kanalo plano, kurio reika
lingumą pripažįstanti visa Ka
nada. Toliau Kanada pageidau
janti glaudesnio abiejų kraštų 
karo pramonių bendradarbiavi
mo, t.y. kad JAV duotų dides
nių užsakymų Kanados pramo
nei, nes Kanada tai jau pradėju
si. Kanados nomone nereikią 
varžyti betkurio krašto laisvės 
parduoti savo krašto gaminius, 
nes tuo būdu tvirtinamas jų pa
jėgumas. Kanada norinti pirktis 
tai, ko ji negali pasigaminti, pav. 
tankus ir sunkiuosius karo veži
mus, bet norinti ir kitiems ga
minti -tai, ką galinti. Kanada 3 
metams karo reikalams numa- 

Į čiusi*  5 bilijonus. Iš tos sumos 
nemaža dalis teksianti JAV, bet 
Kanada laukianti daugiau JAV 
užsakymų, pakartotinai pabrėžė 
Claxton. .

Kariniai užsakymai JAV 
ir Kanadoje

Kanada yra nepatenkinta, kad 
jai tenka daugiau karinių reik
menų pirkti JAV negu, kad šios 
perka Kanadoje. -

Kanada pirmiausia užsakanti 
JAV mokomųjų lėktuvų užpla
nuotam lakūnų apmokymui net 
už $100.000.000. Kitokių kariškų 
užsakymų būsią už $159.000.000. 
Už $65.000.000 jau esą užsakyta. 
Tai daugiausiai užsakymai kari
nių medžiagų, kuriomis pakeičia
mos tos medžiagos bei ginklai, 
kurie jau užsiųsti arba ruošia
mi siųsti Europon — Olandų, 
Belgų ir Italų armijoms. Išviso 
šiam reikalui būsią sunaudota 
$162.000.000.

Tuo tarpu JAV Kanadai dar 
labai mažai tedavė užsakymų: 
vos už $17.000.000. Iš tos sumos 
$10.000.000 tenka Sorel fabrikuo
se užsakytoms jūrų patrankoms. 
Be to, dar yra chemikalų užsaky
ta už $2.500.000 ir šiek tiek lėk
tuvų dalių.

buvo perėję sieną, bet vėl grįžo 
į savo bazes. Greičiausia prie sie
nos bus bent kuriam laikui susto
ta, duota kariuomenei pailsėti, 
o gal bus užimti net kaikurie 
taktiškai svarbūs punktai už sie
nos. Tačiau pastarosiomis dieno
mis vėl gauta žinių, kad į šiau
rę nuo Chunchan raudonieji jau 
yra sutelkę stiprias pajėgas ir 
galimas dalykas, bandys pulti. 
Tuo tarpu tuos telkinius naikina 
artilerija ir blaško aviacija. Betgi 
karinės vadovybės nuotaikos yra 
pasikeitusios. Ji laukia naujų 
aštrių kovų, nors prieš savaitę 
kalbėjo apie ramybę.

— Otava. — Kanada organi
zuoja 150.000 oro stebėtojų tink
lą sekti galimiems priešo lėktu
vų įsiveržimams karo metu. Nu
matomos stebėjimo stotys visa
me krašte. Miestuose jos jau yra.

VLIKas pasveikino Šv. Tėvą
VLIK pasveikino Šv. Tėvą

Ryšium su popiežiaus Pijaus 
XII 75 m. sukaktimi VLIKo pir
mininkas M. Krupavičius pasiun
tė per mons. Montini į Vatikaną 
sveikinimą, prašydamas perduo
ti Jo Šventenybei esančių visame 
pasaulyje laisvųjų ir už geležinės 
uždangos pavergųtjų lietuvių 
vardu nuoširdžiausius linkėji
mus. Kovo 7 d..gauta iš Vatikano 
telegrama, kuria už pareikštuo
sius linkėjimus reiškiama padė
ka ir Jo Šventenybės teikiamas 
popiežiaus palaiįninimas.

— Liberalų I nalo bri
tų skyrius V 16 d. Southen- 
de suruošė didelį tnitingą.

Pranešimas
Lietuvybės Išlaikymo Tarny

ba, Goethestr., 16 (14b) Pfullin
gen, Germany, prašo visų kraš
tų PLB Valdybas bei LOKus:

a. siuntinėti jai bent kasdvi- 
savaitinius pranešimus apie savo 
krašto PLB organizacijos eigą 
(kas reikalinga ir ELTAI) ir

b. paspartinti kartotekų su
tvarkymą pagal LIT bendraraš- 
tį Nr. 1 ir šiai tarnybai pranešti 
tikslius adresus asmenų, paskirtų 
tvarkyti kraštų kartotekas. Mi
nimame LIT bendraraštyje “Lai
kinosios lietuvių kartotekai tvar
kyti taisyklės” yra atspausdintos 
brošiūroje PLB Keliu, pusi. 61.

Japonijos klausimas vykstant 
Korėjos karui ir nesimatant jo 
pabaigos darosi vis aktualesnis. 
Senatorius Dulles toliau tyrinėja 
dirvą dėl taikos sutarties ir jau 
padrė tuo reikalu viešą pareiš
kimą. JAV planas esąs Japoniją 
kaip galima greičiau įjungti į 
antikomunistinį frontą, bet nesu
daryti sąlygų militarizmui vėl 
atsigauti. To labiausiai bijo Aust
ralija su N. Zelandija, kurių po
zicija JAV suintersuotos labiau 
net negu D. Britanijos. JAV siū
lo Japonijai leisti laisvai tvarkyti 
savo užsienio reikalus ir suorga
nizuoti savo krašto gynimą, ta
čiau “talkai” paliekant JAV įgu
las, kurios ir prižiūrėtų, kad atsi- 
ginklavimas nenužengtų per toli, 
kad nepasiektų pavojingų ribų. 
Japonijai siūlo pripažinti pilna
me suverenume tik 4 didžiąsias 
salas, su jas supančiomis smul
kiosiomis, Riju Kiju ir Bonin 
salas pavesti JAV mandato tei
sėmis, Kurilus pripažinti S. Ru
sijai, taip pat ir visą Sachaliną, 
bet su sąlyga,’jei ji pasirašys tai
kos sutartį. Ji gi apie šias dery
bas nenori nė girdėti. ’

Irane padėtis labai nepastovi. 
Nors Teherane veikia karo sto
vis, tačiau teroristinė muzulmo- 
nų grupė tebeveikia ir buvo kė
sintas! taip pat nužudyti ir nau
jąjį premjerą Hussein Alan, o 
per jų naujuosius metus — kovo 
21 d. — norėta nužudyti šachą. 
Neramu ir visame krašte, o naf
tos pramonės rajonuose prasidėjo 
streikai. Premjeras Alan užtik
rino D. Britanijos ambasadorių, 
kad britų interesams apsaugoti 
esą imtasi reikiamų priemonių, 
tačiau britai į naftos surinkimo

Vengrijos taikos sutarčių kausi
mus. Bendrai gaunama įspūdžio, 
kad prieinama prie konkrečių 
klausimų. Viltys, kad pagaliau 
bus pasiekta šiokio tokio susita
rimo. didėja.

Prancūzijos prezidentas V. Au
riol kovo 28 d. laivu Ule de F ran
ce pasiekė JAV, Naujorką. Šia
me kontinente jis išbus 11d. Pa
sitarimai su prezidentu Truma- 
nu jau vyksta. Apie ką kalbama, 
galima numanyti, nors neskel
biama nieko. Beabejo paramos 
reikalu. Tai rodo ir prez. Auriol 
pareiškimas, kad Prancūzija pa
siryžusi komunistinio pasaulio 
spaudimą atlaikyti visuose fron
tuose. Ta pačia proga jis stengė- . 
si plėsti Prancūzijos draugų skai
čių ir net 12 amerikiečių rašyto
jų bei žurnalistų apdovanojo 
Garbės Legijono įvairiais laips
niais. i

Balandžio 5 d. prez. Auriol at
vyks į Kandą, kur lankysis Ota
voje, Toronte, Montrealy ir Que- 
bece. Jau yra numatytos ir 5 d. 
priėmimo iškilmės.

JAV kovo 26 d. prasidėjo Pan- 
amerikos konferencija, kurioje 
dalyvauja net 20 lotynų Ameri
kos užsienių r. ministerių. Pre- 
zilentas Trumanas. atidaryda
mas konferenciją, pabrėžė, kad ir 
Pietų Amerikai atėjęs laikas pa- - 
siruošti atremti vakarinei hemi
sferai gresiantį pavojų, kad rei
kią pakelti pramonę bei padidin
ti gamybą, ypač karinių medžia
gų. Pietų Amerika turinti duoti 
Europai Ir kovojančiai prieš ko
munizmą Azijai kuo daugiau 
strateginių medžiagų ir kitų ūki
nių gėrybių. Atsakydamas kon
ferencijos vardu, Brazilijos už
sienių r. ministeris pažadėjo, kad 
P. Amerika jai tenkančius užda
vinius atliks, tačiau kartu pa
brėžė, kad pasokartojimas nau
jo pasaulinio karo būtų pražūtis 
P. Amerikai. .'

Kanados parlamentas baigė 
velykines atostogas ir susirinko 
posėdžiams. Senatas pradeda po
sėdžius balandžio 5 d. Parlamen
tas pirtniausia svarstys indėnų 
teisių įstatymą ir šių metų biu- , 
džetą, su kuriuo žada ilgai su
gaišti, nes padidintos gynybos iš
laidos iškelia daug naujų prob
lemų — naujų mokesčių, naujų 
kitų pajamų šaltinių ir taupumo.
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Šventės ir kasdienybė
Tautinės šventės verčia mus 

pasitempti, o paskum susimąs
tyti įr peržvelgti praeitį, dabartį 

ateitu, 
ęięra proga tautinių švenčių 

metu peržvelgti savo gretas. 
Naudinga tuo metu persiimti vi
sa dabarties tikrove ir pasiklau
syti paskaitininkų sugestijų apie 
ateities galimybes.

Po to ateina kasdienybė. Atei
na kasdieninis, įprastas gyveni
mas su ta pačia gerai žinoma 
tvarka ir kažin kokiu laukimu.

Du kraštutinumai
Iškilmingų švenčių metu pa

prastai pagrindinę vietą užima 
paskaita.

Tačiau paskaitininkas, ypačiai 
jei jis improvizuoja, jeigu neturi 
iš anksto nusistatyto smulkaus 
plano, ne kartą pereina į vieną 
ar kitą kraštutinumą, kalbėda
mas apie dabartį ar ateitį.

Dabartis ne kartą vaizduoja
ma perdėtai juodai: sunkus esąs 
tremtinių gyvenimas, dar sun
kesnis Lietuvoje likusių, o sun
kiausias ištremtųjų į Sibirą. Iš 
kito kalbos atrodytų, kad Lietu
voje viskas apmirę, kad visų jė
gos palaužtos arba kad beveik 
visi išgrūsti prekiniais vagonais. 

Kiti, ypačiai mažiau pajėgūs 
galvoti, pereina į kraštutinį op
timizmą ir, pradėdami deklamuo
ti Maironį ar Baranauską, piešia 
šviesias išsilaisvinimo galimybes, 
kada vėl netrukus visi šoks į kū
rybinį darbą. Pastarųjų klausan
tis, atrodo, kad nė ko griebtis ne
reikią, nes pačios tarptautinės są
lygos taip klostosi, jog laisvė, 
kaip nunokęs vaisius, savaimė 
nukris į mūsų sterblę.

Kas kita kasdienybėje
Kai sugrįžta žmogus iš minėji

mų į namus, jis kelis kartus per
svarsto visas kalbas. Jei jam ne
buvo duota apgalvotų argumen
tų, jei nebuvo nurodyta konkre
čių žygių, kokių turėtume visi 
griebtis,—jie neįstengia nustum
ti sunkaus ir kankinančio neži
nios dangčio, kuris ne vieną į ne
viltį stumia.

Štai, vienas sako:
— Tas netikrumas, tas amži

nas laukimas kažin kokio pasi
keitimo, didelio įvykio siurbiasi 
kaip kirmėlė vis gilyn ir žmogus 
nenorėdamas viską atidedi ryto
jui. O tas rytojus kasdien karto
jasi ...

Kitas dar prideda:
— Jaučiu, kad esu gerokai ap

samanojęs. Kai po darbo grįžtu 
“namo”, užsitaisau radiją, pa
skaitau laikraštį ir jaučiu, kaip 
malonu nieko neveikti... Ir taip 
samanos auga ant dūšios ir kūno.

Visų didžiausios dalies kalbos 
paprastai gi sukasi apie klausi
mą:

— Kada bus tas karas? ...
. ‘t / • 1

Švenčių prasmė
Gerai jaučiame, kad švenčių . 

ir minėjimų tikslas nėra tuščiai 
pašūkaut ir prikalbėt nebūtų da
lykų. Priešingai, — tai susitelki
mo laikas, kada giliau ir iš esmės 
turi būti svarstoma reali tikrovė 
ir laukiami sunkumai.

Esame tarsi kariuomenė, žy
giuojanti į paskirties vietą. Bežy
giuodami, stabtelime tai vieno
je, tai kitoje vietoje. Ilsimės reng 
damiesi tolimam žygiui. Planuo
jame, tiriame, kuriuo keliu ir ko
kiu būdu geriau pasiekti savo 
paskirtį.

Galima pastebėti, kad giliai 
telkiasi mūsų žmonės tautinių 
švenčių metu. Kokie nauji bruo
žai pradeda slankioti jų veidais, 
kokiais atodūsiais jie palydi ats
kiras mintis.

Susirinkę žmonės ilgisi sustip
rinimo. Nori būti uždegti realiu 
žodžiu, skambia daina, lyrišku 
tautinio šokio judesiu. Priešingai, 
— jie nelaukia sąskaitų suvedi
mo, nelaukia “gudrios” praeities 
kritikos, nelaukia nė pesimizmo.

Tautinės šventės yra mūsų oa
zės tremties ir politikos dykumo
se, yra šalto vandens gurkšnis 

sukepusioms lūpoms. Gal dėl to 
spaudoje protestuojama, kai kur 
nors ir kas nors ta proga nori pa
silinksminti, pašokti.

Patirtis moko
Kasdienė patirtis moko mus ne 

tik profesinio darbo srityje, bet 
ir visuomeninio bei politinio gy
venimo baruose.

Moko ne tik mus, bet ir tuos, 
kurių rankose tautų laisvės ir 
gyvybingumo laidas.

Per kelerius tremties metus 
daug kas pakito. Visų svarbiau
sia, šiandien daug kam atpuola 
reikals ieškoti vakariečių poli
tinių ar strateginių klaidų. Pa
tys matome, kaip diena po die
nos stiprėja JAV, kaip stiprina 
savo karines pajėgas D. Britani
ja, o paskui ją kitos Europos va
karinės valstybės.

Antra, matome, kaip gražiai 
pasimokė daugelis komunizmo 
garbintojų, gerai įsitikinę, ko šie-, 
kia ši doktrina. Suskilimas Ita
lijoje, nieko gero nežadąs fer
mentas Prancūzijoje akivaizdžiai 
parodo, prie ko prieina akli 
Kremliaus garbintojai.

Matome taipgi, kaip Lietuvos 
byla aiškėja tiems, kurie ja anks
čiau visai nesidomėjo. Jeigu 
Amerikos Balsas pasiryžo sustip
rinti net Lietuvoje likusių viltis, 
— galime pasidžiaugti šia visa 
evoliucija.

— o —
Tai nėra perdėtas optimizmas.
Tai tik faktai, kuriuos su pa

sitenkinimu pažymime.
Dabarties metas yra kasdieny

bė. Darbo, kovos, planų metas. 
Gerai matome savas eiles, gerai 
nujaučiame net dvašines jėgas.

Ateis laikas, kada ateis Di
džioji Šventė — Prisikėlimas. Tai 
ne pranašystė ir ne poetinis išsi
reiškimas: tai mūsų visos tautos 
aksioma.

Stiprinkime vieni kitus, guos
kime ir pagrįskime tvirtus mūsų 
įsitikinimus. Tauta — ne paski
ras žmogus: jos per kelerius me
tus ar per desėtką metų nesunai
kinsi.

J. K u z m i c k i s .

Jis baisus nusikaltėlis - valdo net 
pusantro ha žemės!

“Kolūkių reikalų tarybos prie 
TSRS vyriausybės atstovas Lie
tuvos TSR”, drg. A. Švecov va
sario pradžioje reikalavo, jog su
stambintuose kolchozuose būtų 
kuo sąžiningiausiai pildomi Sta
lino nurodymai. “Deja, mūsų res
publikoje labai šiurkščiai šie 
nuostatai pažeidžiami... Yra ži
noma, kad susikūrus kolūkiui tu
ri būti suvisuomeninta žemė, ga
mybos priemonės, sudaryti sėk
los ir pašarų fondai, organizuotas 
bendras darbas ir tuo būdu ku
riamas bei «<iprinimas visuome
ninis ūkis. Tačiau eilėje respub- 

I likos kolūkių neyykdomi šie įs
tatų reikalavimai. Antai, 9 Tra
kų rajono kolūkiuose arkliai ir 
inventorius stovi pas atskirus kol 
ūkiečius, nors jie jau susiorga
nizavę nuo 1949 metų. Širvintų 
rajone arkliai ir inventorius ne
suvisuomeninti dar 23 kolūkiuo
se ... Tokių kolūkių yra ir eilėje 
Kauno srities rajonų. Nesupran
tama kodėl Kauno ir Vilniaus 
sričių vykdomieji komitetai taiks 
tosi su šiais iškraipymo faktais...

Kažkurie kolūkiečiai, užgrob
dami visuomenines kolūkių že
mes, turi savo sodybinius skly- 
pusj kurie keliskart viršija įsta
tų nustatytą sodybinio sklypo 
dydį. Tokiu būdu kolūkiečiai so
dybinį sklypą iš pagalbinio paja
mų šaltinio, koks jis turi būti, 
paverčia pagrindiniu pajamų šal
tiniu. Raseinių “Dubysos” kol
ūkyje iš 15 patikrintų sklypų 13 
pasirodė didesni negu leista. 
Paulauskas turėjo 1,10 ha, Nu- 
tauskas — 1,07 ha sklypus. “Žal- 
giro” kolūkyje pats pirmininkas 
Malašauskas turėjo 1,5 ha, o sąs
kaitininkas Narbutas net 2ha!

Liet, partijos perspektyvoje
Aptartis

Prelato Mykolo Krupavičiaus 
pareikšti “Eltos biuletenyje” Nr. 
12 kaįkurie apibendrinimai, skir
ti partijoms, verti dėmesio. Ta
čiau jie prašosi patikslinimo.

Partija yra dalies visuomenės 
junginys, rikiuojantis tolydžios 
galvosenos ir nuotaikos asmenis, 
siekiančius įstatymine tvarka sa
vo tikslus įgyvendinti valstybėje 
per valstybinę organizaciją.

Partija yra tik visuomenės da
linis junginys. Ji, apimdama da
lį visuomenės, turi polėkį kalbėti 
visų vardu. Vienas geriausių po
litinių partijų ir jų veiklos apta- 
rėjų, italas Robert Michels’ Po
litical parties, 237-238 pusi., New 
York, 1915, nurodo: “Politinės 
partijos tenkinasi siaurais jungi
nio interesais, galinčios veikti 
prieš daugumos interesus, bet 
visuomet siekia sutapti su visu
ma. Jei tat nevyksta, jos siekia 
bendrauti su visais piliečiais. To
dėl jos šaukia visų vardu kovoti 
už visus. Tik socialistai kalba 
apie klasę, bet netrukus prideda: 
jos interesai atitinka visumą”.

iš lotynų kalbos žodžio pars — 
dalis, visomis išgalėmis stengia
si įtikinti visumą, kad jų progra
ma geriausiai tinka visai tautai. 
Tat savaime suprantama. Juk 
kiekvieni prekybos namai skel
biasi, kad jų patarnavimas ge
riausias. Tačiau esama skirtumo. 
Prekybos namai už visuomenės 
klaidinimą ar kitų prekybos na
mų interesų pažeidimą gali būti 
patraukti teismo atsakomybėn ir 
nubausti. Politinės partijos teisi
nės atsakomybės nesaistomos. 
Vienintelis partijos įsipareigoji
mas yra grynai moralinio pobū
džio, kuris siejamas su visuome
nės pasitikėjimu. Politinė partija 
už padarytas klaidas yra tebau- 
džiama praradimu daugumos ir 
netekimu valdžios. Todėl jokia
me krašte partijos nebando save 
įstatymu įpareigoti, kad ne vien 
morališkai būtų aukštumoje, bet 
už pažeidimą krašto interesų ir 
teisiškai atsakytų.

F. S. Oliver, veikale “Politics 
and Politicians’’, 25 p., London, 
1934 m., teisingai pastebi: “Nors 
politikos sąvoka dažnai sutampa 
su dorovinga elgsena, tačiau tos 
dvi sritys turi skirtingas šaknis 
ir skirtingą liemenį. Politiko pir
masis motyvas yra ne ką gero 
žmonijai ar savo kraštui padary
ti, bet pačiam įgyti galią. Tos 
galios besiekdamas, jis taiksto
si savo meto doroviškai aplinkai. 
Negalima paneigti, kad daugu
ma politikų yra nesaistomi ir sa
vo sąžinės balso. Ir kai politikas 
siekia valdžios lazdos, žiūrima

Panašūs reiškiniai kartojasi Jur
barko, Vilkijos ir kitų rajoųų 
kolūkiuose Patikrinus 35 Kauno 
srities Kybartų rajonų kolūkius 
rasta, jog sklypų plotas viršijo 
net 117 ha leisto ploto ribas. Se
dos rajone — 124 ha!

Kitur kaltininkai šiuos skly
pus net pradėjo nuomoti... To
kiuose kolūkiuose kolchozininkai 
daugiau dirba savo ūkiuose, o ne 
visuomeniniame ūkyje, kuris yra 
kolūkinės santvarkos jėgos ir 
tvirtumo simbolis ... Darbadie
niai neteisingai sunaudojami iš- 
pučiant valdybų etatus. Dauge
lyje vietų sąskaitininkui buvo 
kiekvieną mėnesį paskiriama 40- 
50 darbadienių, t.y. tiek pat kiek 
brigadininkui. Perdaug buvo 
mokama personalui — laiškane
šiams, sargams, sanitarams. Esa
ma ir tokių faktų, kai vietiniai 
tarybiniai organai privertė kol
ūkius skirti darbadienius už to
kius darbus, kuriuos kolūkis at
liko įvairioms organizacijoms ... 
Reikia pasistengti, jog visų pir
ma liautųsi juos (nuostatus) pa
žeidę patys vietiniai partinių ir 
tarybinių organų darbuotojai... 
Reikia demaskuoti įstatų pažei
dėjus ir patraukti juos sutinka
mai su įstatymais griežčiausion 
atsakomybėn”, baigia savo 
nešimą “tovarišč” Švecov.

pra-

Vil- 
pro-

J. Matulis priimtas į 
komunistų partiją 

Daugelį titulų nešiojąs 
niaus universiteto fizikos
fesorius šių metų pradžioje bu
vo galutinai priimtas į VKP(b) 
partiją. Jis yra apdovanotas Le
nino ir kitokiais ordenais. A 

ne to ar jis teisingas priemones 
naudoja valdžiai siekti, bet ar 
jos buvo sėkmingos. Trumpai ta
rus tuo atveju svarstoma jo 
veiklos išdavos. Jei politikas no
ri sulaukti savųjų ištikimybės, 
jis neturi pažeisti pasekėjų jaus
mų sėkmėje ar nesėkmėje. Pra
džioje jo veikla yra apspręsta do
rovingumo ir kitų įtakos. Jei jis 
tuo metu negali įtikinti savos 
partijos, jog jo nusistatymas ati
tinka partinei linkmei, tai pasi
traukti iš scenos”.

Šioje aptartyje žymu, Jog ma- 
kiavelizmas pertemptas ant par
tinio kurpaliaus. Deja, tą ma- 
kiavelizmą užtinkame daugelio 
kraštų partijose, kurios daug rin
kėjams žada balsus gaudant ir 
daug ko netęsi laimėjus.

Partijų analitikai Goetano Mo- 
sca, Robert Michels nurodo, kad 
partijos siekia prisitaikyti bend
rosios dorovės pradams. Tačiau 
tat daroma siekiant valdžios. Ki
tas klausimas, kurį kelią jos pasi
renka įsėdę valdžios vežiman.

Makiavelizmas politikoje lei
džia suprasti mūsų Šarūnų atgi
jimą nūdieniame tarpsnyje.

Ne vien partijos, bet ir pavie
niai asmenys iš anksto pateikia 
sąskaitas pagal fiktyvius vekse
lius. Vienur ir kitur apstu ne tiek 
logiško samprotavimo, kiek tuš
čių ambicijų ir praeities sąskai
tų. Tariami nuopelnai laikomi 
tikrais. Pareiga — didvyriškumu. 
Tupčiojimas — veikla. Šių sąvo
kų sukeitimas, liguistas polinkis 
valdyti, svetimos įtakos ir intere
sai sukuria tragikomišką fabulą 
ir pasakiškus, vaizduotės sukur
tus “didvyrius”. Tie “didvyriai”, 
jei tokiais ir nesijaučia stengiasi 
nuduoti kitiems, kurių parama 
gali būti reikalinga. Norint save 
iškelti, pagal Machiavelli “11 
Principe” dėstymą, reikia kitus 
pažeminti nesiskaitant su prie
monėmis. Vieton kovojančio, vei
kiančio žmogaus, su mirtingojo 
kūnu ir krauju, privalumais ir 
trūkumais, iškeliami kito tipo as
mens: užkulisyje tūnantis, tylin
ti^ bet kiek^; "'4,proga besijgar- 
sinantis, neorganizuojantis, bet 
kliudantis, jei neatitinka jo link
mei.

Tas “pasakiškas” didvyris tik 
protarpiais pasireiškia save sais
tydamas mintimi, jog klaida daž
na veikiant, o ji išvengiama tū- 
nant ir vis ex catedrae skelbiant: 
ir aš esu. Pažymėtina, kad tie 
asmens daugumoje yra buvę par
tiečiai, buvę mūsų aukšti, bet 
tuščiaviduriai pareigūnai, nere
tai užsišpyrusiai tvirtinę nesą 
lietuviais, o tikri lietuviai — daž
nai patekę nelemton kaikurion 
nelietuviškon “orientacijon”. Ar 
tie XX a. Šarūnai gali lengva šir
dimi atsisakyti tamsaus užkuli
sio kaikurių pagundų? Ar vien 
tuščia jų ambicija grįstas jų ta
riamai lietuviško politinio ma- 
kiavelizmo kelias, kuriame už- 
kliudomos net kaikurios mūsų 
partijos, kurios būk “visuomet 
sutariančios”.?

Tuo “makiavelizmu” dažnai 
viena partija pakaltina kitą. Daž
nai nūdien nugirstamas priekaiš
tas: “Va, ana partija skelbia tai, 
o tikrovėje nesiskaitydama prie
monėmis, eina priešingu keliu”. 
Jei praeityje dažnai užtikome 
bepradingumą, nūdien, mūsų 
partijoms atsidūrus grynai idė
jiniame lauke, jis dar ryškesnis. 
Partijos, netekę valstybinės plot
mės veiklos ir jų įsijungimas tik 
kovoje už Lietuvos valstybės at
statymą toli jų nebesaisto mora
liškai, kaip taikstantis tautos pri
tarimo. Jos šiandieną yra ne pil
nutinėmis partijomis, siekiančio
mis įgyvendinti savo tikslus 
valstybėje per valstybinę orga
nizaciją, o tik politiniais jungi
niais, kovojančiais už valstybės 
politinę nepriklausomybę. Prel. 
M. Krupavičius teisingai taria: 
“Ir mūsų partijoms ne metas sa
vo partines programas demonst
ruoti. Šiuo metu partijos “aš” 
turėtų sutapti su bendruoju lie
tuviškuoju “aš”. Ar patirtyje šis 
imperatyvas yra tęsimas? Menu, 
nesuklysiu taręs: nevisuotinai. 
Net ir atitrauktoje partinėje veik 
loję užtinkama makiavelizmo, 
nūdien neturinčio realios užduo
ties. Taip pat mes turime sutikti 
su prel. M. Krupavičių, kai jis 
tvirtina: “Partijos yra tokios, ko
kia yra pati visuomenė. Jei par
tijos serga, tai jos nepasveiks pa
čios visuomenės nepagydžiusios... 
Jei kas sakytų: anoji partija yra I

GEDIMINAS GALVA 

tai va tokia, o maniškė — kas ki
ta — angelas, pasirodytų tikrai 
partikešnis už kitus”. Deja, to
kių nuotaikų blogio beieškant, 
užtinkame asmeniniame ir parti
niame gyvenime. Tačiau jos nėra 
priskirtinos vien lietuviams, ku
riuose atsispindi aštrus indivi
dualizmas ir analitika, dažnai 
pasigendant logiškų išvadų — 
sintezio.

Partijos įpareigoja
Mes užtinkame VLIKe lH par

tijų. (Kaikurios iš jų savęs neva
dina partijomis, bet rezistencinės 
kovos sąjūdžiais ir gyvybę žada 
išlaikyti tik iki bus atgauta ne
priklausomybė. Red.). Ar jos vi
sos praeityje pateisino savo bū
tį? To negalima tvirtinti. Vienos 
jų atsirado partijų tarpe, kai tyr
ias jaunuolis užsimovė spindin
čius batus ir užsivilkęs pusiau fa
šistinę uniformą tarė: “Štai są
jūdis”. Kitos srovelės niekuomet 
neturėjusios minties tapti parti
jomis atsidūrė tame “žvėrinčiu- 
je”, kai reikėjo kovoti pogrindy
je, o vėliau saistyti lygsvarą.

Atsirado naujos partijos, ku
rios trumpame tarpsnyje sugebė
jo atlikti nevisuomet atsakingą 
vaidmenį ir neapgalvotais žy
giais iš lietuvių tautos pareika
lauti nereikalingų aukų. Ant tų 
aukų dedami nauji pamatai, ku
riuose- įrašo jaunuolių pasiauko
jimą ir herojiškumą naujos par
tijos sąskaiton.

Politiniais samprotavimais, ne
demokratiniams sąjūdžiams leis
ta patapti “demokratiškais”. Ob
jektyvi plunksna turi pareikšti 
didesnę pagarbą Vokietijos na-

MANO TREJI METAI 

Stalinas amerikiečio akimis
Sulietuvino PRANYS ALŠĖNAS

Ar Stalinas yra absoliutus diktatorius, ar, kaip kas mano, tik 
politbiuro kalinys? — Ar jis laiko savo pažadus, padarytus už 
konferencijų stalo? — Ar Stalinas yra šilta asmenybė, ar šalta 

• žuvi$? '
Buvęs JAV ambasadorius Mas

kvoje, gen. Itn. Walter Bedell 
Smith, yra parašęs plačius atsi
minimus iš ano meto savo poli
tinės veiklos Kremliaus pašonėje
— “My three years in Moscow”. 
Salto temperamento ir apgalvo
tos laikysenos ambasadorius, 
gen. Smith, savo atsiminimuose 
mėgina duoti atsakymus į sub- 
antraštėse pastatytus klausimus. 
Labai suglaustomis jo atsimini
mų ištraukomis, kuriose genero
las atsargiai piešia Stalino por
tretą, mėginsime pasinaudoti ir 
šio straipsnio rėmuose.
. Šimtai klausimų grižus

iš Maskvos
— Ar yra bent kokia galimy

bė susitarti su Stalinu? Ar Stali
nas yra absoliutus diktatorius, 
toks pat blogas, koks buvo Hitle
ris, planuojąs pavergti visą pa
saulį? Ar Stalinas skaitytinas at
sakingu už Sovietų Sąjungos an- 
tiamerikonišką politiką, kuri 
mums kainoja tiek daug energi
jos ir pinigų bei kelia baimę dėl 
galimo naujo pasaulinio karo? 
Ar, galbūt, Stalinas yra vakarie
tiškoj mažumoj, kuris nori tai
kos su mumis, o jam neleidžia to 
daryti Kremliaus oligarchija — 
politbiųras?

Šitie ir kitokį klausimai, ku
riais aš buvau apipiltas šimtais 
kartų, kuomet grįžau iš Maskvos 
į JAV, rodo mūsiškės visuome
nės ir aukštesniųjų sluoksnių 
didelį susirūpinimą santykiais su 
Maskva. Sekamos ir gaudomos 
nors mažiausios žinutėsi ka Sta
linas kalba, ką jis daro? ...

Daugelis asmenų iš tų, kurie 
įmatė Staliną, kaip absoliutų ir 
žiaurų diktatorių, siūlė pradėti 
itin griežtą preventyvinį karą 
prieš Maskvą ir jį pradėti tučtuo
jau. Kiti — priešingi mąstytojai.
— kurie Staliną piešė savo vaiz
duotėje, kaip “altruistinį lyde
rį”,, galintį eiti į nuolaidų kom
promisus, įtikinėjo anuos griež
tuosius, kad reikėtų apleisti pa
saulyje ideologijos strategijos 
bazes ir leisti jose dominuoti ko
munistams ...

Be paminėtųjų kraštutiniųjų, 
didelė dalis visuomenės buvo pa
syvios taktikos šalininkai. Jie 
nesiūlė jokių ekstra priemonių, 
bet buvo linkę leisti įvykiams 
plėtotis tokia linkme, kokią atei
tis padiktuos.

ciams ir Italijos fašistams tokiais 
likus, kaip vakarykščio autokra
to prisitaikymui užsivilkus “de
mokratišką” švarką. Tačiau jie 
įtarpdinti bendram tikslui siek
ti. Ir to žygio niekas nesmerkia.

VLIKe tačiau nesutilpo visos 
politinės partijos ar politinės ats
kalos. Ar tat nuoseklu? Jei Lie
tuvos nepriklausomybė yra vy
riausias nedalomas tikslas, tai ir 
visos priemonės sutelktines siek
ti. Teritorinio pobūdžio partija 
tarkime esanti politinė atskala. 
Tat padėties nekeičia. Politinių 
veiksnių įrikiavimu visuotinai iš
jungiama bergždžia trintis. Jei 
normaliame valstybės demokra
tiniame gyvenime tautos valia 
apriboja partijų skaičių, nūdie
niame tarpsnyje negalima tuščiai 
eikvoti jėgų dėl aiškinimo, kodėl 
toji politinė atskala turi daly
vauti politiniame darbe, o kitos 
privalo atsidurti už durų? Jei po
litinės partijos turi užgniaužti 
programinę propagandą, tai kiek 
vienas politinis sambūris, sie
kiantis bendradarbiauti, turi bū
ti pakviestas kovoti už Lietuvos 
laisvę. Tarkime — bus pasakyta 
— pagal esantį statutą nebus va
dovaujančių organų pastovumo, 
O kas kliudo statute įrašyti vie
ton 50', daugumos tarkime, 66,6 
% ar 75% ? VLIKo statutas yra 
priemonė rikiuoti jėgoms tikslui 
siekti. Priemonė negali tapti sa
vaimingu tikslu.

Politinės partijos statytos iš to 
geriausio molio, kuris užtiktas ■
visuomenėje. Jei jose pasitaiko partijoms priklausė asmenybės, 
šešėlių, jie užtinkami ir neorga-^aj j°s patampa tautos nuosa- 
nizuotoje visuomenėje.

Šviesuomenė ir partijos
XX a. ’

amžiumi. Jo rųetu užtinkamas Į žaliavą ir pagaminus blogą pre- 
suirutės tariamai aiškinamos | k?, Yra padaroma nedaugiau ža- 
žmogaus nudvasėjimu ir nesuge- Į (Nukelta į 3 psl.)

kai jos patampa tautos nuosa
vybe.

Šviesuomenė turi būti geriau 
Į teoretiškai paruošiama, kaip ama 

vadinamas katastrofų 1 tininkas. Pastarajam sugadinus - .... _ _____

MASKVOJE

Stalino portreto žodinė 
apybraiža
Trejus metus mano įstaiga — 

JAV ambasada Maskvoje — bu
vo tik skersai plačią gatvę, ku
ri mane skyrė nuo raudonomis 
plytomis būdavote Kremliaus! 
sienų. O Kremlius — Sovietų jė
gos buveinė. Tarnybiniais reika-; 
lais už tų paslaptingų sienų man 
teko būti apie dvidešimt kartų. 
Deja, akis į akį su Stalinu susi
tikti — turėjau progos tik ketu
ris kartus. Tai buvo ilgesnių pa
sikalbėjimų su Sovietų Sąjun
gos diktatoriumi atvejai. Trum
pu akimirksniu — teko Staliną 
matyti ir dar vieną ar du kartus. 
Tačiau, kaip ten bebūtų, tos pro
gos, vis dėlto, man leido Staliną 
pažinti geriau negu kuriems ki
tiems Vakarų diplomatams pa
vyko tai padaryti. .Laike mūsų 
susitikimų, aš stengiausi rūpes
tingai studijuoti Stalino žodžius 
ir laikyseną, kad galėčiau susi
daryti tikresnį vaizdą, negu Sta
linas yra piešiamas įvairiose le
gendose.

Iš savo patirties, aš vis dėlto 
galėčiau pasakyti, kad Stalinas 
nėra visiškai absoliutus diktato
rius, sprendžiąs reikalus tik pats 
vienas, tačiau jis nėra ir “polit
biuro kalinys”, kaip kas mano. 
Jo pozicija Sovietų Sąjungos 
valdymo sistemoje, aš pasaky
čiau, yra tokia, kuri atitiktų bent 
kokios tarybos vadovui, turin
čiam sprendžiamą ir vetuojantį 
balsą. Prie Stalino dar yra visa 
klika žmonių — politbiųras. Jie 
padeda jam daryti įvairiausius 
sprendimus. Ir dažnai Stalinas 
vienam ar kitam iš jų nuoširdžiai 
paklusta, nusileidžia. Tačiau, rei
kia pasakyti dar ir tai, jog polit
biuro narių tarpe nėra nei vieno 
antistalinisto. Visi tokie jau se
niai likviduoti, ištremti arba 
“perauklėti”.

Nežiūrint to, visa agresyvioji 
ir ekspansinė Sovietų Sąjungos 
pokarinė užsienio politika — bu
vo Stalino padiktuota. Ją visuo
met aprobuodavo pats Stalinas. 
Jeigu Stalinas kada sako užsie
nio valstybių vyrams ar žurna
listams, jog kapitalizmas su ko
munizmu gali taikiai sugyventi, 
tai yra kontrastas jo žodžių ir ras 
tų, kuriais jis kreipiasi į kom. 
partijos narius. Tenai jis vado
vaujasi Lenino teorine baze, ku

bėjimu sintetiškai išspręsti gyve
nimo pateikiamų klausimų. Toji 
atsakomybė paliečia kiekvieną 
pilietį, bet ypač vadovaujančią 
šviesuomenę (elite) — išrinktuo
sius. Demokratinėje partijoje 
“išrinktojo” sąvoka yra platesnė 
už formališkai išrinktojo į vado
vybę. Toji šviesuomenė turi pa
sižymėti ne vien proto aiškumu, 
gabumais, bet ir numatymu.

Kiekviena partijos vadovybė 
nėra privatus reikalas. Partijai 
laimėjus rinkimus, jos vadovai 
tampa valstybės vadovais. Nuo 
jų sugebėjimų išspręsti valstybės 
problemas pareina ne vien par
tijos sėkmė, bet ir valstybės tar
pimas.

Šviesuomenės aptartis yra ne
lengva, tačiau ją galima saistyti 
šiais sugebėjimų pažymiais: tik
rovės pažinimu, numatymu (pla
navimu), kūrimu (organizavi
mu), valdymu (administravimu) 
priežiūra (kontrole) ir kitų įti
kinimu (propaganda). Aišku, 
kad tie visi sugebėjimai retai ka
da sutapdinami viename asme
nyje. Neretai sugebėjimai yra 
nustelbiami charakterio silpny
bių, kurios pakerta pasitikėjimą 
asmeniu.

Šviesuomenė negali būti išau
ginta šiltnamiuose. Jei gyveni
me yra daug kovos, atrinktoji 
šviesuomenė turi būti kovinga 
įgyvendinti ne vien partijos tiks
lus, bet palikti savo žymę valsty
biniam gyvenime. Istorinėje per
spektyvoje pamirštama, kurioms 

rioje teigiama, jog susikirtimas 
tarp Sovietų Sąjungos ir kapita
listinio pasaulio yra neišvengia
mas.

Stalino valdoviškas pajėgu
mas, kartu su didėjančia jo metų 
našta. ’atrodo, nedaro jokių reg
resinių požymių. Ir, sakyčiau, 
gal nė vienas pasaulyje politikos 
vyras nebuvo tiek pajėgus ir kie
tai užsispyręs tokius ilgus metus 
siekti savo užsibrėžtų tikslų, 
kaip Stalinas. Nors buvo kalbų 
apie pasitaikančias Stalino šir
dies komplikacijas, jos atakas, 
prieš užsispyrusį to milžiniško 
krašto valdovą, be to. jis yra sa
kęs man ir kitiems užsieniečiams, 
jog gydytojai jam yra nustatę 
ypatingai rūpestingą dietą ir 
uždraudę ilgesnes keliones jūro
mis arba oru. tačiau Stalinas yra 
atkaklus gruzinas ir, mano ma
nymu, jis nė nemano paleisti iš 
rankų valdymo vadžių dar ir to
limoje ateity...
Stalino būdo savybės
Daug kas suka galvas: kas per 

žmogus yra Stalinas būdo at
žvilgiu? Kokios jo manieros, ben
dra laikysena? Juk tai asmuo, 
valdąs 200.000.000-Sovietų Sąjun
gos gyventojų ir pajungęs savo 
kontrolėn dar apie 100.000.000 
žmonių Sovietų Rusijos domi
nuojamose kaimyninėse Europos 
valstybėse. O pulsuojantieji jo 
politiniai vingiai — teikia vilties 
ar baimę dar šimtams milijonų 
laisvojo pasaulo žmonių.

Reikia pripažinti, kad ligi šiol, 
turbūt, dar nebuvo pausaulyje 
tokio žmogaus, kuris savo gyve
nimu ir politiniais veiksniais bū
tų teikęs žmonėms tiek skirtingų 
asociacijų. Vienas amerikietis 
rašytojas, kuris matęs Staliną 
daug kartų, tesugebėjo jį nupieš
ti šitaip: esą Stalinas yra raukš
lėto veido ir blogų dantų savi
ninkas. Gi anksčiau buvęs vie
nas JAV ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje, rašydamas į namus 
laišką, posmavo apie Stalino 
tamsias džentelmeniškas akis ir, 
be to, esą ... “Kiekvienas vaikas 
norėtų pasėdėti ant jo kelių”.

Winston Churchill, po savo pir 
mojo susitikimo su Stalinu karo 
metu, apibudino jį kaip neišse
miamos energijos vyrą. Stalinas 
palikęs jame' įspūdį, kuris jo vaiz 
duotėje niekad neišdilsiąs. Tai, 
esą, šalta ir giliai galvojanti, be 
jokių bereikalingų iliuzijų, as
menybė ...

O ne Rusijos komunistų vadai, 
kalbėdami apie tą “vyrą su 
ūsais”, taria jo vardą su didele 
pagarba ir galvoja kalbą apie 
kažkokią nežemišką legendarinę 
asmenybę. (Bus daugiau).



Ar jau laikas teisinti?
Paskutiniuose “Vienybės” nu

meriuos Petras Tarvydas, straips 
nyje “Teofilio Tilvyčio Usnyne” 
teisina pastarąjį, jog jis, rašyda
mas sovietams, tikrumoje juos 
pajuokiąs. Tačiau regis, jog šis 
straipsnis perankstyvas. Šiuo 
metu kada Tilvytis išrinktas de
putatu, kasti jam duobę, tuo at
veju jei jis ištikro tyčiojas iš mas 
kolių... Jei jis yra savo tautos 
duobkasys — Petro Tarvydo, be
ne buvusio Tilvyčio prieteliaus, 
straipsnis taptų bevertis.

Tik nesenai, prieš porą savai
čių “Tiesa” rašė: “...Tilvytis kovo 
jo už Tarybinę Tėvynę visomis 

t jėgomis, visu talentu ... Kapelio
nas jį išmetė iš gimnazijos už po
eziją .. Atvykęs į Kauną jis ma
tė, kaip ištaiglhgai gyveno fabri
kantai, bankininkai, kyšininkai 
ir karjeristai, susikrovę turtus 

'iš darbo žmonių kraujo ir prakai
to. Jis matė Kauno gatvėse be
darbių minias ir nuskurdusius 
valstiečius. Tilvytis tais laikais 
— rašo J. Baltušis — dar nebu
vo subrendęs sąmoningai ir akty
viai kovai už liaudies išvadavi
mą, bet jo sieloje augo neapy
kanta ... egzistuojančiai tvarkai 
1930 metais pasirodo jo “Artojė
liai”, vėliau “Dičius”, “Kelionė 
aplink stalą”, kuriuose rašytojas 
demaskuoja valdančios klikos

AMERIKOS BALSAS”
“Gerai informuoti lietuvių 

sluoksniai” paskelbė, jog ryšium 
su “Amerikos Balso” transliaci
ja prasidėjo suėminėjimai visų 
tų, kurie susirašinėjo su vakarais 
ir kitokis teroras. Vilniaus mili
cijos vadas Šostakovsky įsakęs 
konfiskuoti radio dalis privačio
se rankose, Gedvilas pagrasinęs 
jog visi svetimų radijų klausyto
jai būsią teisiami kaip “šnipai ir 
išdavikai”. Sovietinė spauda prie 
šingai. LAIC žiniomis, apie “Ame 
rikos Balsą” neužsiminė nė žo
džiu. Tik jau kur kas anksčiau 
buvo varoma šlykšti melo pro
paganda.

Naujorko “Laisvė” įsidėjo tū
lo M. Galinio straipsnį “Kad jei 
Lietuvos žmonės ir girdės, tai tik 
gardžiai pasijuoks”, kaip jie juo
kęsi iš Berlyno varytosios’ lietu
viškosios propagandos 1944 m.

Tik viena draugas Galinis už
miršo paaiškinti, kodėl gi “nau
josios gadynės nešėjai” 'trukdo 
kiek įmanydami “Amerikos Bal
są? “Laisvė” smunka savaitė
mis. Paskutiniu laiku jie yra pa
siryžę sukelti 10.000 dolerių fon
dą, bet jiems tas vargiai sekasi 
nors stato Brooklyno žydų pa
galba “TraViatas” ir panašius 
parengimus. A.

Kiek suintensyvinamas 
propagandos karas prieš 

Sovietus
“ABN Korr.” žiniomis, Laisvo

sios Europos Komiteto vadovy
bėje padaryta pakeitimų, kurie 
verčia daryti išvadą, kad jo veik--

Persiskyrimai pokarinėje Vokietijoje nepaprastai padidėjo
• ■

V. Vokietijos statistikos biuras 
paskelbė 1946-49 m. persiskyri
mų statistiką, kuri rodo labai 
smarkų persiskyrimų padaugėji
mą. 1946 m. persiskyrimų buvo 
48.422 arba 111.8 persiskyrimų 
kiekvienam 100.000 gyventojų. 
1947 m. persiskyrimų skaičius pa
kilo iki 87.013 — 186,4 100.000 
gyv. 1949 m. tas skaičius kiek 
puolė — 79.409, t.y. 166,8 100.000. 
Tuo būdu pokariniais metais iš
siskyrimų skaičius, lyginant su 
prieškariniu laikotarpiu yra net 
padvigubėjęs: 1936-1939 m. vi- 

Kolchozinis rojus. Ukrainiečių pogrindžio kovotojų karikatūra, 
1950 m. plačiai išplatinta Ukrainoje, lapelius išlipinant ant sienų ir 

' šiaip paskleidžiant tarp žmonių. Viršuje užrašas: “O valgyti nėra 
ką”, po Stalino portretu sieninė “Kolchozo tiesa”. Kolchozo parei

gūnas atneša įsakymų ir potvarkių glėbį.

Nuoširdus prancūzų 
atsiliepimas apie Lietuvą 

Lietuviams palankus prancūzų 
“Revue Parlamentaire” savo Nr. 
37 labai gražiai atsiliepia apie 
lietuvių suruoštą šiemetinį ne
priklausomybės minėjimą Pran
cūzijoje ir visame pasaulyje, ta 
proga iškeldamas lietuvių kovas 
už savo tautos laisvę, per “Ame
rikos Balsą” pradėtąsias trans
liacijas lietuvių kalba ir JAV užs. 
reikalų vicemmisterio E. Barret 
ta proga paskelbtą pareiškimą, 
kodėl JAV niekados nepripažino 
Pabaltijo valstybių okupacijos. 
Gale pažymėtas buv. Prancūzi
jos I ambasadoriaus Lietuvai G. 
Puyaux sveikinimas lietuvių 
tautai su nuoširdžiais linkėjimais 
veikiai susilaukti šviesesnės atei
ties.

V. Vokietijos parlamentui vi
sais balsais, išskyrus 2 komunis
tų, priėmus įstatymo projektą, 
kuriuo 60.000 V. Vokietijoje gy
venančių “be tėvynės užsienie
čių” (Heimatlose Auslaender, 
tarpe jų taip pat keli tūkstančiai 
lietuvių) suteikiamos lygios tei
sės su vokiečių piliečiais, vokie
čių spauda pažymi, kad “nors iš 
esmės DP reikalai ir toliau lieka 
okup. organams rezervuotų tei
sių srityje”, betgi minėtieji už
sieniečiai dabar pereina jau į vo
kiečių teisinę jurisdikciją. Tačiau 
dabar, kaip pažymi “Sueddeut- 
sche Zeitung”, kiekvienas užsie
nietis, kuris turėjo palikti savo

smukimą. Įkūrus Tarybų Lietu
vą, Teofilius Tilvytis vienas pir
mųjų įsijungė darban. Vokiečių 
okupacijos metu Tilvytis buvo 
suimtas ir įmestas į Kauno ka
lėjimą, vėliau į Praveniškių pri
verčiamųjų darbų stovyklą. Jis 
subrendo idėjiškai ir politiškai.. 
Su milžinišku entuziazmu sutiko 
tarybinę kariuomenę. Išleidžiami 
jo eilėraščių rinkiniai “Baltijos 
vėjas”, “Šikšnosparniai”, demas
kavę ardomąją, liaudžiai priešiš
ką reakcinės dvasininkijos veik
lą. Bet itin šiltai skaitytojai su
tiko aukštai idėjinę T. Tilvyčio 
“Usnynę”, kurioje jis su dideliu 
meniniu meistriškumu pavaizda
vo Lietuvos darbo žmonių kovą 
už savo išsivadavimą, parodė 
naują laimingą gyvenimą, kuris 
atėjo į Lietuvos kaimą drauge su 
Tarybų valdžia su kolchozine 
santvarka. Savo eilėraščiuose jis 
teisingai parodė milžiniškas per
mainas, kurios pokariniais me
tais įvyko Tarybų Lietuvoje. 
Tilvytis dirba daug ir atkakliai 
Jis yra rašytojų valdybos narys, 
eilės redakcinių kolektyvų na
rys. 1949 metais T. Tilvytis bu
vo priimtas į VKP(b) gretas. Jis 
apdovanotas Lenino ordenu ir 
medaliu “Už šaunų darbą didžia
me Tėvynės kare 1941-1945 m.”.

Aim.

la bus dar daugiau suintensyvin
ta. Naujuoju pirmininku pakvies 
tas 48 m. amerikietis publicistas 
Charles Douglas Jackson, žurna
lo “Fortune” leidėjas ir vicepir
mininkas akc. b-vės, kuri milijo
niniu tiražu leidžia žinomuosius 
amerikiečių savaitraščius ”Time” 
ir “Life”. 1944 m. Jacksonas Ei- 
senhowerio štabe - vadovavo psi
chologinio karo vedimui. “ABN 
Korr?’ daro išvadą, jog dabar 
propagandinis karas prieš Sov. 
S-gą bus ne tik pagriežtintas, bet 
dar daugiau: nuo šio laiko jis bus 
vedamas su tokiu pat intensyvu
mu ir stiliumi, kaip kad jis bu
vo vedamas 1944 m. prieš 3-jį 
Reichą. Tam tikslui Jacksonas 
jau^dabar 1951 m. paprašė 145 
mil. dolerių.

Daugiausia šio komiteto ini
ciatyva bus taip pat sustiprintos 
radijo transliacijos'tautoms už 
geležinės uždangos. Dar šį pa
vasarį Holzkirčhene, netoli Miun 
cheno, bus paleistas į apyvartą 
300 kilovatų galingumo siųstu
vas, kuris savo transliacijomis 
apims Sovietų S-gos europinę 
dalį, Kaukazą, Art. Rytus ir Š. 
Afriką. Išsyk numatytos translia
cijos satelitų kalbomis, ir ABN 
Korr. pasigenda transliacijų kal
bomis tų tautų, kurios yra So
vietų pavergtos pačioje Sov. 
S-goj, tai pat, pageidauja, kad 
būtų užmegstas ryšys su visais 
rezistenciniais organais, ne tik 
su kai kuriais vienašališkais ko
mitetais, nes t.i padės geriau at
skleisti visą tiesą apie šiurpią 
bolševikinę tikrovę. Elta.

durkis buvo 76 persiskyrimai 100 
tūkstančių gyventojų.

Apžvelgus Vokietijos provinci
jas, matome, kad daugiausia išsi
skyrimų tenka Hamburgui—1949 
m. veik 600 kiekvienam 100.000 
gyv., Bremenui — 344 ir Šlezvig 
Holstein — 183,3 iki 210,5, o ma
žiausia katalikiškoms sritims: 
Wuertemberg Hohenzollern — 
80,4 1946 m. ir 83,1 1949 m., Pie
tų Badenui — 109,8 ir Bavarijai 
nors šioje pastarojoje paskuti
niais metais persiskyrimų skai
čius labai padidėjo ir beveik pa-

Kada įsigalės laisvės? SOCIALINIAI KLAUSIMAI
Paprastai visuomet gerai infor

muotas britų “The Observer” Nr. 
8332 duoda atsakymą į šiuos du 
ne tik britams, bet ir kiekvienam 
europiečiu rūpimus klausimus:

1. kam tas milžiniškas ameri
kiečių ginklavimasis ir

2. kas būtų, jei sovietai, su
pratę jo reikšmę, nelaukdami, 
kol amerikiečiai pasieks pačią sa
vo galybės viršūnę, smogtų tuo
jau. Laikraštis svarstydamas 
klausimą, kuri valstybė bus ga
lingiausia pasaulyje kariniu at
žvilgiu po poros-trejų metų, pa
žymi, kad be dabartinės karo tar
nybos praplėtimo, per pastaruo
sius 3 metus — nuo 1950. VII. 1 
iki 1953. VI. 30 — JAV apsigink
lavimui skiria 140 milijardų do
lerių. Tada atsiginklavimas bus 
baigtas. Jo rėmuose numatoma 
skirti JAV sąjungininkams kur 
kas didesnė karinė pagalba nei 
dabar pagal Marshalio planą.

Pasaulis žino, kokių baisių 
skaičių buvo pasiekęs vokiečių 
ginklavimasis prieš 2-j į karą ir 
sovietų — jo metu .ir po jo. Ta
čiau visa tai, pažymi dienraštis, 
yra tik nįekis, palyginus su tuo, 
kokia apimtimi šio tikslo ėmėsi 
dabar amerikiečiai. Pagal dabar
tinę programą JAV yra pasiry- 
žusios per pastaruosius 2,5 metų 
pasidaryti galingesnės negu visas 
kitas likusis pasaulis, suėmus 
krūvon draugus, neutraliuosius 
ir priešus. Jau vien šiais metais 
amerikiečių gynyba bus 8 kartus 
didesnė už padidintą britų gyny
bą, o jų išlaidos gynybos reika
lams 1950-1953 m. 5 kartus pra
šoks visos Britanijos metines gy
ventojų pajamas. Tik per 1 me-

VOKIETIJOS - LENKIJOS SIENŲ KLAUSIMAS AKTUALĖJA
Ryšium su “4 didžiųjų” pasita

rimais ir galimais susitarimais — 
Rytų Vokietijos žemių ir sienų 
su Lenkija klausimas darosi vėl 
ypačiai aktualus. Nors ne daug 
kas iš lenkų oficialiai drįsta at
sisakyti jiems bolševikų priskir
tųjų sričių į rytus nuo Oderio- 
Neisės linijos, bijodami susilauk
ti priekaištų iš komunistinių ele
mentų, kurie skelbia, tas.sienas 
esant “amžinai nustatytas” ir da
bartinį administracinį padalini
mą jau įvykusiu faktu, tačiau 
daugelis laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lenkų yra kiek kito
kios nuomonės: jiems kur kas 
brangesnė senoji prieškarinė Len 
kija, nuo Dauguvos ligi Lvovo. 
Tos nuomonės, atrodo, laikosi ir 
Londone esanti lenkų egzilinė 
vyriausybė.

Tam tikra prasme šiuo atžvil
giu būdinga lenkų emigrantų 
Prancūzijoje leidžiamo dienraš
čio “Norodowiec” Nr. 249 pa
reikšta nuomonė, kur cituojama 
vokiečių min. Kaizerio pareiški
mas dėl Berlyno, Sovietų okupa
cijos Rytų Vokietijos zonoj ir ne
tekimo žmonių į rytus nuo Ode- 
rio-Neisės linijos. Tas sritis laiko 

siekė visos Vokietijos vidurkio 
skaičių — pakilo nuo 49 iki 
164,6.

Statistika taip pat rodo, kad 
daugumas persiskyrimų tenka 
karo metu sudarytoms jungtu
vėms.

Tačiau persiskyrimų skaičius 
labai pakilo ir kituose kraštuose. 
Taip Anglijoje persiskyrimų 
skaičius, lyginant su prieškari
niu laikotąrpiu, padidėjo 5 kar
tus, Švedijoje padvigubėjo, nors 
ji kare nedalyvavo, Prancūzijo
je padidėjo 161%, JAV — 154%. 
Tai jau bendro moralinio lygio 
ir atsakomybės jausmo kritimo 
vaisius.

tus amerikiečių suteikta savo są
jungininkams karinė parama 
bus didesnė už visą britų biu
džetą.

Tiesa, šiuo metu Rusija turi 
tam tikrą pranašumą Europos ir 
Azijos žemyne. Tačiaua toji situ
acija pasibaigs ‘po 18 mėnesių. 
Galimas dalykas, kad ji pramaty- 
dama tai, gali ryžtis per tuos 18 
mėn. smogti bet kuriuo metu, 
tačiau tai amerkiečių ginklavimą 
tik dar daugiau pagreitintų. Tie
sa, atsisakydama agresijos Ru
sija gali išsaugoti savo statusą 
kaip nepriklausoma valstybė. 
Tačiau dabar jau niekas jai ne
išsaugos tos pozicijos, kurią ji 
buvo užėmusi pasaulyje 1945-50 
m. Mintis apie jėgų pusiausvyrą 
ir pasaulio pasidalinimą tarp 2 
didžiųjų priklauso jau ateičiai, 
kai Rusija buvo ginkluota, o JA 
Valstybės neginkluotos. Rusija 
— jei nenorės imtis savižudžio 
karo — per porą ar trejetą se
kančių metų iš pirmaeilės galy

Dėdės Šamo čekiai visiems iš eilės...

Kremliaus diktatoriai. Tačiau Į bartinę lenkų egz. vyriausybę, 
ateis tokia diena, pažymėjo Kai- (apjungtų visus lenkus ir susitar- 
zeris, kada lenkų ir vokiečių tau
tos nustatys pačios savo tikrą
sias sienas. Tai numonei pritaria 
taip pat kancl. Adenaueris. Dien
raštis pasisako už kiek kitoniškos 
krypties paėmimą santykiuose su 
vokiečiais ir reiškia nuomonę, 
kad jei tie santykiai būtų buvę 
kitokie, tai greičiausia nebūtų 
reikėję paaukoti 6 mil. žmonių 
ir priedo nustoti nepriklausomy
bės. Laikraščio tikinimu, ir pats 
Pilsudskis buvo draugiškai vo
kiečiams nusiteikęs. Taip pat vo
kiečiai maną, jog lenkai galį tų 
sričių (į rytus nuo Oderio-Neisė) 
atsisakyti, jei bus atstatyta prieš
karinė Lenkija. Net ir čekų Prha- 
la rūpinasi, kad Sudėtų vokiečiai 
būtų vėl įkurdinti savo senosio
se žemėse. 1944 m. ir pats lenkų 
premjeras Arciševskis per spau
dos konferenciją Londone pareiš
kęs, kad jis nenori nei Stetino, 
nei Breslau. Iš artimų Zaleskiui 
sferų laikraščio tikinimu, reiš
kiama nuomonė, kad amerikie
čiai sutiktų pripažinti tokią len
kų vyriausybę, kuri sutiktų 
jiems padaryti tam tikrų ūkinių 
nuolaidų Potsdamo sutarties 
sąskaita. Toliau laikraštis ry
šium su tuo mini paslaptingą 
buv. lenkų ambasadoriaus Lips- 
kio vizitą Bonnoje, kur taip pat 
dalyvavęs Cat. Mackevičius ir 
Studnickis.

Londone lenkų sluoksniai pa
brėžia, kad lenkams turi būti 
grąžintos sritys ligi Dauguvos ir 
Zbručo (R. Galicijoje). Tos sri
tys jiems yra kur kas svarbes
nės už naujai “suteiktąsias”. C. 
Mackevičius laikraštyje “Lvov i 
Wilno” atvirai pasisakė už kon
taktą su Bonnos vyriausybe. Tam 
naujosios sritys yra niekis: jam 
tikroji Lenkija turi būti Lietu
va, Gudija ir Raud. Rusija. Ap
žvelgęs -susidariusią padėtį, laik
raštis gale net siūlo sudaryti to
kį komitetą, kuris pakeistų da-

Tremtinių teisinė padėtis Vokietijoje
tėvynę dėl politinių ar kitokių ’ smerkiama visuomenės, 
sumetimų, jau ne tik okupacinių 
organų malone ar įsakymu turės 
plačių teisių, ar reikalas eitų dėl 
pripažinimo jo ne Vokietijoj iš
laikytų egzaminų, ar dėl firmos 
arba sąjungos steigimo. Vokie
čių spauda taip pat reiškia įsiti; 
kinimą, kad tuo pačiu užsieny 
esantiems vokiečiams turėtų būti 
suteiktos panašios teisės ir kad 
pasauliniu mastu būtų išspręs- berališki sąjūdžiai*  laikomi pavo- 
tas likusių 60 mil. pabėgėlių liki
mas. UP žiniomis, tik vienoj Ko
rėjoj jų yra apie 10 mil. Globos 
organizacijos ligi vasario pra
džios buvo jų ten suregistravu
sios 4.357.381.

bės nusileis tarp antraeilių. JAV 
nenori dominuoti pasaulyje, jos 
tik nori, kad dominuotų Jungti
nės Tautos ir galiausiai įsigalėtų 
tie principai, kurie numatyti At
lanto Chartoje, — baigia reikš
mingas pastabas laikraštis.

Dar preciziškiau savo pastabas 
tuo reikalu formulavo vasario 26 
d. ‘‘Newsweek”. Žurnalo nuomo
ne, Politbiuras atsistoja prieš 
klausimą: “Ką laisvasis pasaulis 
darys, kai atsiginklavimas bus 
baigtas?” Ar mėgins sugniuždy
ti Sovietų režimą? Jei Kremlius 
įsitikins, jog plataus masto karas 
per 5 metus neišvengiamas, gali
mas dalykas, jog apsispręs smog
ti dabar. Tačiau ir šiuo atveju 
geriausi amerikiečių strategai 
sakosi neišmaną, kaip sovietai 
galėtų laimėti karą. O neatsakin
giems spėliotojams arba apie rei
kalą ir nenusivokiantiems — žur
nalas pataria verčiau laikyti lie
žuvį už dantų. Elta.

tu su vokiečiais. Tačiau kiti len
kai į tai žiūri kaip į reakcinį kraš 
tutinių nacionalistų pasireiški
mą. * E.

Pabėgėliai suomiai
Du suomiai, savo 60 pėdų mo- 

'torihiu laiveliu per 31 d. perplau
kę Atlantą, 6 mėnesius išlaikyti 
JAV imigracijos įstaigų žinioje 
ir neįsileisti, po 50 valandų plau
kimo pasiekė Halifaxa ir prašosi 
įsileidžiami į Kanadą. Patikrinus 
ir radus, kad jie atitinka imigra
ciniams Kanados nuostatams, jie 
galės būti įsileisti. Vienas iš jų 
čia turi brolį. Iš Suomijos jie pa
bėgę nepakęsdami gyvenimo So
vietų Rusijos pasieny. Jie gyvenę 
vos 3 mylios nuo sienos.

(Atkelta iš 2 psl.)
los, kiek vertos žaliavos ir sugaiš
tas laikas. To negalima pasakyti 
apie iš partijos išėjusį blogą vals
tybininką, kuris gali pažeisti 
gentkarčių valstybinį gėrį, ne
kalbant apie partijos sugriovimą. 
Todėl patys gabiausieji turi būti 
atrenkami, išmokslinami ir prak
tiškai paruoliami valstybiniam 
darbui. Jei kas prileistų, kad šis 
būdas yra tobuliausias, lengvai 
suklystų. Gyvenime teoretiškai 
gerai paruošti ir patirtį turintiem 
ji neretai palūžta. Todėl nevel
tui britai valstybiniam gyvenime 
aukščiau teleido pilnai gyvenimo 
patikrintus, kad nesulauktų staig 
menų. Tačiau toji britų taktika 
dažnai buvo koreguota, nes ir 
didelės patirties, bet persenę, jau 
neturi užtektinai vitališkos ener
gijos. atlikti valstybės užda
vinius.

Šviesuomenės atrankos reika
las mūsuose buvo paliktas nuoša
lyje .Neretai, o ypač pradžioje,

T. DK. KLEMENSAS ŽALALIS. O.F.M.

Leonas XIII privačios nuosavybės gynėjas
Leono XIII laikais socializmas, norėdamas neva tai pagerinti 

proletarų būklę, mokė, kad reikia atimti iš turtingųjų žemes ir 
pavesti valstybei ar valsčiams, kurie, savuoju ruožtu, darbinin
kams lygiai išdalintų uždarbį. Tai gražus noras, bet pažvelgus į to 
pasekmes, jis yra nepriimtinas. Socialistų tikslas buvo tik sukir
šinti darbininkus prieš turtuolius, atimti turtus ir pavergti darbi
ninkus valstybės norams ar priklausomybei. Ką Leonas XIII pra
matė, tas ir išsipildė ten, kame buvo įgyvendintas Markso ir Engel
so mokslas. Ir kiekvienas lietuvis tai gali patvirtinti, kuris matė 
ĮJetūvoje 1940 metais, ar vėliau, turtų pasisavinimą, žemės atida
vimą tik dirbantiems ir dirbančiųjų vėlesnę būklę.

Todėl “Darbininkų Tėvas”, jau pat pradžioje “Rerum Novarum” 
sprendžia nuosavybės klausimą, aiškiai pasisakydamas, kad so
cialistų darbas kenkia darbininkams ir neteisėtai kėsinasi į pavel
dėjimus, kurie žmogui priklauso pagal prigimtą teisę, jie Keičia 
\ aidžios kompetenciją ir ardo socialinę tvarką.

Popiežius įrodo prigimtos nuosavybės teisę, prieš kurią net ir 
valdžios organai negali pasikėsinti. Juk darbininkas lieja savo 
prakaitą, panaudoja gabumus, jėgas, sveikatą, kad tik užsidirbtu 
pragyvenimui šaltinius. Savuoju darbu jis įgyja teisę ne tik į atly
ginimą, bet ir teisę į laisvą jo sunaudojimą. Gi, jei žmogus visko 
neišleidžia ir santaupas panaudoja nusipirkdamas judomo ar ne- 
judomo turto, tas turtas tik jam priklauso, o ne valstybei. Be to 
darbininkas turi galvoti ir apie ateitį, šeimos išauginimą, nelai
mes, senatvę. Tuo rūpintis nėra valstybės pirmoji pareiga, nes 
žmogus yra atsiradęs pirmiau negu valstybė. Kada nebuvo dar 
valdžios organų, tada kiekvienas rūpinosi pats savimi, pagal pri
gimties įstatymą. Dievas, sutvarkydamas žemę, ją atidavė žmo
nijai naudotis. Žemdirbiai naudojasi tiesioginiai iš žemės vaisių, o 
darbininkai nusiperka, gavę už darbą užmokestį. Taigi, ir vieni ir 
kiti pragyvena iš darbo ir naudojasi žemės vaisiais. Nesunaudoti 
vaisiai ar uždarbis gali būti investuoti į turtą. Taip savaime atsi
randa pasaulyje turtingieji, kurie moka susitaupyti, ir neturtin
gieji, kurie vos pragyvena iš darbo. Šis reiškinys buvo ir bus. Juk 
ne visi žmonės yra vienodos sveikatos, vienodų gabumų, vienodo 
sumanumo ar pajėgumo, iš ko išplaukia nelygi socialinė padėtis. 
Dvi žmonių klasės buvo ir bus. Leonas XIII aiškiai pasisako, kad 
valstybėje negali būti pilnos visų lygybės. Socialistai to norėtų, 
bet jie kovoja su pačios prigimties reikalavimais. Atimdami iš 
savininkų nuosavybę, padaro jiems skriaudą, nes jie turi prigimtą 
teisę į savo nuosavybę ir ją vėliau pavesti vaikams. Sulyginimas 
darbininkų irgi yra neteisingas. Tiesa, visi turi teisę dirbti ir pra
gyventi. Bet jie turi teisę ir įsigyti nuosavybę. Bet kaip ją gali įsi
gyti, jei paneigiama nuosavybės teisė. Reiškia, darbininkas dirba 
tik duonos kąsniui, be jokios vilties pagerinti savo ir šeimos gyve
nimą. Vienu žodžiu, socialistinėje santvarkoje, darbininkas tampa 
valdžios vergu. Štai kame socialistų mokslo neteisingumas^

Popiežius gi pataria žvelgti į dabartinę santvarką taip, kaip ji 
yra. Reiškia, reikia palikti kiekvienam nuosavybę, kurią turi. Ta
čiau turtingieji ir savininkai yra įpareigoti darbininkų atžvilgiu: 
“nelaikyti - darbininkų vergais, pripažinti kiekvienam jo asme
nišką vertę, kuri jiems, kaip krikščionims priklauso ... Darbas 
žmogaus nežemina, bet teikia jam garbę, nes jis jį įgalina padoriai 
pelnytis duoną. Yra brutališkumas išnaudoti žmones, kaip kokius 
daiktus savo pelnui ir vertinti tiek, kiek pajėgia jų raumenys... 
Darbdaviai turi duoti jiems (t.y. darbininkams) pakankamai laisvo 
laiko jų dvasiniams reikalams, neišstatyti jų į pavojingas ir įtar
tinas aplinkybes..., ir nekliudyti jiems rūpintis savo šeima ar 
susidaryti santaupų. Taip pat neprivalo darbininkas būti apkrautas 
darbu daugiau, negu jo jėgos išneša, arba tokiu darbu, kuris nesu
tinka su jo amžiumi ar lytimi. Viena iš didžiausių darbdavio parei
gų — duoti kiekvienam tai, kas jam priklauso”.

Lietuviškos partijos perspektyvoje
'buvo pasikliauta pripuolamu- 
mais, kurie apsčiai nusvilino ne
apdairiuosius. Nūdien, o ypač 
ateityje, kai reikės veikti, šis 
klausimas vėl iškils visu aštru
mu. Partijos tegali būti gyvos 
turėdamos ne vien arsenalą — 
programas, bet ir vadus.

Partija yra priemonė
Politinės partijos yra tik prie

monė nužymėtiems tikslams įgy
vendinti, bet ne sau tikslas. Jos 
siekia įgyvendinti valstybėje tam 
tikrus tikslus. Tuos tikslus įgy
vendinus ar pakitėjus jos atsto
vaujamųjų nuotaikoms, partija 
gali išnykti. Jos vietoje kuriasi 
naujos partijos, kurios toliau vei
kia. Geriausias pavyzdys D. Bri
tanijos liberalų — laisvo ūkio 
partijos išnykimas, nors ji šian
dieną turi žymiai tvirtesnę spau
dą už valdančius darbiečius.

Partijoms esant priemonėmis 
nevalia tapti sau tikslu siekiant 
semti iš valstybinio aruodo ar 
įgyvendinti fašistinį protekcijo- 
nizmą valstybėje. Kai partijos 
palaikomas parazitizmas įsigali 
valstybėje, tuo pačiu ji yra pa-

“Cahiers politique” Nr. 3 apie 
Prancūzijos partijas štai ką dės
to: “Partijos, sąjungos, sąjūdžiai, 
koalicijos ugdo parazitų įsigalė
jimą. Tuomet tėvynė tampa prie
mone, o pilietis suvaržomas dirb
tinais varžtais. Jokia svetima ar 
sava patirtis, joks logiškas sam
protavimas neįtikina šią dirbtinę 
nuotaiką pakeisti. Tautiški ar li

jmgomis atskalomis. Prancūzi
jos partijos yria atsilikę sambū
riai, kurie nuolat sapalioja: lais
vas pilietis, suvereninė, valsty-

Aš suprantu Prel. M. Krupa

vičiaus tylų skundą: “Gal mes 
turime perdaug partijų. Gal kai- 
kurios be realaus pagrindo pa
čioj visuomenėj. Anglosaksų 
partinė sistema mums labai pra
verstu. Bet partijų skaičių ap
spręs Išlaisvintoji Lietuva”.

Tas skundas išreiškia neabe
jotiną tiesą. Tačiau aš abejoju 
ar mes kada priartėsim tai siste
mai, nes britų, o ypač amerikie
čių partijos remiasi grynai em- 
piriška plotme.

Mūsų partijos yra ne ūkiškai 
empiriškos, bet ideologinės. Jas 
apsprendžia ne partinė politika 
ūkyje, socialinėje srityje, bet 
dogmatiškumas: katalikų, socia
listų, tautinės srovės ar liberalų, 
kurie priedu kalba apie ūkišką 
gerbūvį, socialinę pažangą ar kul 
tūros srities kūrybą. Partijų dog
matiškumas turi seną praeitį, to
dėl sunku būtų atsisakyti dogma
tinių pradų ir stvertis ameriko
niškų partijų, kurios dogmatiš
ku požiūriu yra tuščios bonkos 
su gražiomis etiketėmis.

Kiekviena visuomeninių tikslų 
organizacija yra geresnė už dez
organizaciją. Tačiau, ypač poli
tinės organizacijos, kai jų tikslų 
įgyvendinimas be valstybės yra 
fikcija, turi sutelktinai kovoti už 
valstybės atkūrimą, kad vėliau 
galėtų atskirai kovoti už savo 
idealų įgyvendinimą.

Red. pastaba. Visuomeninės di- 
ferencijacijos, jos kelių išryški
nimų bei diferencijuotos lietuviš
kos visuomenės bendros kovos 
kelio klausimą redakcija laiko la
bai aktualiu ir teoretiškai ir prak 
tiškai, tačiau spėji, kad ir skai
tytojai ne su visomis mūsų bend
radarbio mintimis sutiks, tad 
šiuo gyvu reikalu lauktų daugiau 
pasisakymų.
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Hamilton. Ont
Velykinės rekolekcijos

Hamiltono lietuvių katalikų 
Aušros Vartų parapijos klebono 
kun. Dr. J. Tadarausko rūpesčiu 
kovo 19-25 d. vyko misijos — re
kolekcijos, kurias vedė jėzuitas 
kun. tėvas Juozas Vaišnys, “Laiš
kų Lietuviams” redaktorius. Pa- 
mokslai-konferencijos buvo sa
komi kasdien 8 vai. 30 min. rytą 
ir 7 vai. 30 min. vak. Hamiltonie- 
čiai lietuviai katalikai ypatingai 
dėkingi Tėvui Misijonieriui už 
Has palyginti ilgai užsitęsusias 
rekolekcijas, nes tik tokiu būdu 
kiekvienas tautietis turėjo pilnas 
sąlygas susitaikyti su Dievu ir at
likti velykinę išpažintį, nežiūrint 
kokias dienas savaitės bėgyje jis 
turėjo laisvas nuo darbo.

Iš šių rekolekcijų kiekvienam 
tautiečiui-<4- katalikui, beabejo, 

'tilcnau1 piasakiuš*  ’išrys- 
kejo sios pagrindines vedamosios 
mintys: 1. Nuodėmė, kokia ji be
būtų, buvo misijonieriaus išaiš
kinta be jokių švelninimų, be jo
kio taikymosi naujai amerikoniš
kai aplinkai. Savo paprasta kal
ba, visai nesistengdamas klausy
tojui sukelti laikinio susijaudini
mo, pamokslininkas betgi labai
logiškai ir bekompromisiniai aiš
kino Kristaus mokslo tiesas, ne
vaikydamas retoriškų laikino su
jaudinimo priemonių, kurios “vė 
tytiems ir mėtytiems” — kokių 
mūsų tarpe dauguma — nė ne
tinka.

2. Lietuvių tautoje religija ir 
tautiškumas jau nuo senų laikų 
taip tampriai susiję, kad norėda
mi atimti lietuviui religiją, tuo 
pačiu jį nutautinam. Juk kry
žius, pagal kun. Tėvą Vaišnį, taip 
suaugęs su Lietuvos žeme, jog 
griaudamas vieną, tuo pačiu 
skandini ir antrą, atseit Lietuvą.

3. Absoliuti dauguma mūsų 
esame sąmoningi lietuviai ir to
kiais norime likti netik mes, bet 
taip pat išauginti ir jaunąją kar
tą sąmoningą tautiškai. Tam ge
riausi talkininkai yra lietuviški 
laikraščiai ir organizacijos. Būti
na tėvų pareiga užsakyti vaikam 
“Eglutę”, o vyresniuosius para
ginti įsijungti į ateitininkų ar 
skautų organizacijas. Kiekvienas 
padorus lietuvis turėtų prenume
ruoti ne vieną, bet kelis lietu
viškus laikraščius.

Rekolekcijos buvo baigtos Ve
lykų rytą. Po paskutinio pamoks
lo gerb. misijonierius suteikė 
apaštališkąjį palaiminimą su vi
suotinais atlaidais.

Po pamaldų kun. tėvąs J. Vaiš
nys, SJ, malonėjo atsakyti į ke
letą klausimų, kurie, tikiu, bus 
įdomūs visiems Hamiltono lietu
viams.

1. Kokią nuomonę susidarėte 
apie Hamiltono lietuvius?

— Sakau be jokių pagyrimų — 
esu be galo nustebintas tokiu 
gausiu tautiečių lankymosi į re
kolekcijas visomis savaitės die
nomis, o ypatingai did. penkta
dienį, did. šeštadienį ir Velykose. 
Tai pirma mano sutikta Kanado
je lietuvių kolonija, kuri suteikė 
man tiek džiaugsmo savo rimtu 
rekolekcijų supratimu.'

— Kiek komunikantų apytik
riai išdalinta rekolekcijų metu?

— Apie tūkstantį. Turint min
ty, kad parapija turi apie 800 na
rių, skaitau, kad misijomis pasi
naudojo visi tautiečiai — katali
kai. Dalis tikinčiųjų prie Šv. Ko
munijos ėjo du kartu.

— Kokia Jūsų nuomonė dėl 
apaštalavimo nepraktikuojančių 
tautiečių tarpe?

’ — Gal geriausias būdas — kle
bono asmeniškas lankymasis į 
namus.

— Kas mūsų parapijoje Jums 
ypatingiau krito į akis?

— Parapijiečių religinė vieny
bė ir sugyvenimas su klebonu. 
Šie klausimai kai kuriose lietu
vių parapijose kelia daug rūpes
čių. .

— Gal turite kokį gerą recep
tą, kaip paveikti tuos tautiečius, 
kurie iki šiol dar jokio lietuviško 
laikraščio nėra užsisakę?

— Geriausias būdas — spau
dos platintojams lankytis į na
mus. Tas duoda puikių vaisių.

— Ar neteko lankytis pas tau
tiečius į namus pastoracijos 
tikslais?

— Ne. Su kun. klebonu aplan
kėme tik 10 lietuvių ligonių, be
sigydančių įvairiose ligoninėse 
bei namuose.

Baigdamas pasikalbėjimą gerb. 
kun. J. Vaišnys, SJ, išreiškė savo 
gilT padėką už suteiktą parapi
jiečių materialią paramą auko
mis su aukota jam buvo apie 150 
dol.). Prieš atvykdamas pas mus, 
T. Vaišnys, SJ, turėjo rekolekci-

/
jas dviejose neskaitlingose lietu
vių kolonijose, kas, beabejo, su
darė truputį finansinių sunku
mų. Šia proga norėtųsi atkreip
ti Hamiltono lietuvių dėmesį į 
vieną reikalą, kuris iš pasikal
bėjimo paaiškėjo, būtent: labai 
mažas skaičius hąmiltoniečių yra 
užsisakę “Laiškus Lietuviams”. 
Padarykime ir šiame reikale Tė
vui Vaišniui, SJ, staigmeną. At
sidėkodami jam už jo religinius 
patarnavimus, visos šeimos, .visi 
viengungiai nepagailėkime iš ar
timiausio algų mokėjimo atstum
ti doleriuką į šalį ir tegu gi lanko 
tas gražus žurnalas mus visus. 
Bus savotiškas mums misijų pri
siminimas, o gerb. misijonieriui, 
kaip redaktoriui, didžiausias ma
lonumas, kad jo pasėta mūsų šir
dyse sėkla davė tokį puikų der
lių^ Padarykime taip! Bet kiek
vienas. Tai būtų tikrai “ameriko
niškai”, kada kelių savaičių bė
gy iš Hamiltono suplaukia pora 
šimtų prenumeratų! Tautieti — 
katalike, jei sunkiau nueiti į paš
tą, padaryk taip: ant Japuko už
rašyk savo adresą, įdėk jį į voką, 
pridėdamas 1 dol., ir eidamas į 
bažnyčią užnešk į spaudos kios

Winnipeg, Man.
Bendruomenės visuotinis 

susirinkimas
Kovo 4 d. įvyko KLB-nės Wpg. 

skyriaus susirinkimas. Kadangi 
priešpaskutinis susirinkimas bu
vo prieš 7 mėn. tai susidarė daug 
svarstytinų reikalų. Pačioje pra
džioje p. Liaukevičius. iškėlė bū
tiną reikalą pasveikinti tuo pa
čiu laiku Miesto salėje ukrainie
čių Pan Amerikos kongreso už
baigimo proga vykusį didelį mi
tingą, kuriamekalbas pasakė vi- 
cegubernatorius, Manitobos pro
vincijos premjeras ir miesto bur
mistras. Pasirodė, kad valdyba 
tuo reikalu visai nieko nebuvo 
nutarusi. Teko skubiai rinkti 3 
asmenys ir vykti į mitingą pa
sveikinti lietuvių vardu.

Valdybos pranešimą padarė 
pirmininkas, kuriame beveik 
nieko naujo ir įdomesnio. Kasi
ninkas savo pranešime supažin
dino narius su kasos stoviu. Ka
soje nėra jokio likučio. Dar yra 
“abejotinų” skolų p. Beniušiui 
ir p. Matulioniui.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
“Mirgos” pastatymui išleista tik 
115 dol. Šito jau perdaug. Vasa
rio 16 d. šventės programą ga
lėjo užpildyti Šimkaus vardo 
choras ir 115 dol. galima buvo 
sunaudoti Tautos Fondui, Vasa
rio 16 gimnazijai, BALFui ar ki
tiems būtiniems reikalams ir dar 
kasoje palikti 10-15 dol. visai at
sitiktiniems reikalams, kurių 
buvo yra ir bus organizaciniame 
gyvenime. Taigi, dėl pranešimų 
įvyko gana gyvos ir ilgos disku
sijos, po kurių visuomenininkai 
negalėjo sulipdyti naujos vai-' 
dybos.

Ta pačia proga buvo smarkiai 
pultas “TŽ” bendradarbiu kam 
jis rašąs “TŽ”, o ne kur nors 
kitur-... ir kodėl paliečiąs nei
giamąsias kolonijos visuomeni
nio gyvenimo puses. Man atrodo, 
kad visuomenininkai turėtų pri
imti karčid tiesą taip pat kaip ir 
nuolatinius liaupsinimus. , 

Susirinkime buvo priimta di
dele balsų dauguma rezoliucija 
Vyr. LOK Montrealyje, kurioje 
pasisakoma už greitesnį Wpg. 
skyriaus pripažinimą ir bendrą 
Kanados lietuvių organizacinio 
darbo pravedimą. X.Y.

Rekolekcijos
Šiais metais Winnipeg© lietu

vių kolonijoje rekolekcijas ve
dė tėvas Jonas Adomavičius, OF 
M. Žmonės buvo labai patenkin
ti gražiais pamokslais, į kuriuos 
skaitlingai lankėsi. Verbų sek
madienį visi ėjo bendrai prie Šv. 
Komunijos.

Velykų dieną labai gražiai pa
sirodė choras galingai sugiedo
damas džiaugsmingą Aleliuja ir 
kitas giesmes, kurių viena “Kris
tus jau kėlės“ yra p. Pr.,Šopa- 
gos sukurta. Choras tiksliai ją 
išpildė pačiam kompozitoriui di
riguojant. Motetą “Sveika Mari
ja’.’, taipgi p. Pr. Šopagos kūri
nys, puikiai sugiedojo solo p. K. 
Strikaitis, akompanuojant pa
čiam autoriui. Bažnyčia buvo 
perpildyta žmonių.

Padėka
Didž. Gerb. kun. J. Adomavi

čiui, OFM, įdomiai pravedusiam 
Winnipeg© lietuviams rekolekci
jas ir paruošusiam mus Šv. Ve
lykų švenčių susikaupimui dė
kingi Rekolekcijų lankytojai. 

ką. Tuo savo mažu darbeliu iš
reikš! kun. misijonieriui didžiau
sią padėką, o Tave visus metus 
lankys tikrai puikus laikraštėlis. 
Kas norėtų betarpiai siųsti, štai 
jo adresas:

“Laiškai Lietuviams” 5541 So. 
Paulina St. Chicago 36, Ill. USA.

Nepatingėkime ir atsidėkoki
me misijonieriui konkrečiu dar
bu. Sk. St.

LONDON, Ont
Velykos

Londono ir apylinkės lietuvių 
Šv. Velykų pamaldos praėjo su 
labai pakelta nuotaika. Laike Šv. 
Mišių giedojo p. K. Bagdonavi
čiaus vadovaujamas mišrus cho
ras ir visa bažnyčia unisonu. Sve
timtaučiai gėrėjosi ir džiaugėsi 
mūsų skambiomis giesmėmis. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. La
bai džiugu, kad žmonės lanko lie
tuviškas pamaldas. Juk lietuviš
ka bažnyčia yra mūsų tvirtovė, 
kuri mus visus cementuoja, jun
gia, vienija, tvirtina, gaivina ir 
maitina dvasiniu penu, išsklai
dytus svetimybėje.

Sekančios lietuviams pamal
dos bus bąiandžio 8 dieną 11 vai. 
CCC salėje Colbourno gatvėje.

VOKIETIJA
DP seneliai nepamirštami

Oldenburgo provincijoje Fare- 
lio valsčiaus labdaros organizaci
jos žinioje apgyvendinti įvairių 
tautybių DP seneliai, moterys 
nuo 55, vyrai nuo 65 met. ir se
nesni. i

Vokiečių labdaros organizaci
jos ir lietuvių tautinės stovyk
los Wehnen komiteto pirmininko 
p. Narbunto pastangomis, buvo 
pakviesta p. J. Smeliauskienės 
vadovaujama meno mylėtojų 
grupė ir vokiečių jaunimo būre
lis, seneles-ius palinksminti ko
vo 11 dieną. Įvairių tautybių se
nelių, plikų ir baltagalvių, pri
gužėjo pilnutėlė erdvi salė.

Tautinės lietuvių stovyklos 
Wehnen meno mylėtojų jaunimo 
grupė, apsirengus tautiniais gra-" 
žiais drabužiais išpildė “Lietuvo
je šeštadienio vakaras kaime”. 
Šokiai ir dainos davė progos se
neliams prisiminti laisvą ir lai-, 
mingą gyvenimą Lietuvoje ir lei
do pamiršti tremties prieglaudos 
vargus. » ■ ’•

Kompozitorius p. Juozas Stro- 
lia su 13-mečiu sūnum išpildė 
keletą muzikos koncertinių kū
rinių. Antroje daly išpildė savo 
tautinius šokius vokiečių jauni
mas. Programos pabaigoje lietu
vių ir vokiečių jaunimas bend
rai pašoko tautinius šokius.

Po meninės dalies, visų tauty
bių senelių atstovai, svečiai ir 
vokiečių pareigūnai buvo pa
kviesti į erdvią salę prie kavos 
puoduko, kur pasidalino reikš
mingais artimo sugyvenimo nuo
širdžiais žodžiais.

Vietinis J. Breivė.

Wehnen lietuvių "stovyklos Va
sario 16 .d minėjimą, kuriame 
dalyvavo daug svečių vokiečių, 
gražiai paminėjo Oldenburg i. O. 
“Nord-West Zeitung”, pabrėžda
mas, kad ten susibūrę ir vargstą 
apie 560 lietuvių yra ne kažko
kie neaiškūs DP, bet iš savo tė
vynės ištremti tremtiniai, tokie 
patys, kaip Rytų Vokietijos trem 
tiniai. Laikraštis atpasakoja ko
miteto pirmininko kalbą ir labai 
jautriai atsiliepė apie vaidinimą 

f “Lietuvos tremtinės sapnas”.
' " Dar tebėkviečia ’grįžtF
Nors niekas nenori grįžti į So

vietų okupuotus kraštus, tačiau 
Sovietų agentai vis tiek nesiliau
ja varę propagandos, kad “pla
čiojoj tėvynėj” esą geriau ir kad 
ten visi laukią tremtinių. Dabar 
ir vėl kai kur tremtiniams siun
tinėjami rusų kalba atsišauki
mai, kuriais kreipiamasi į Sovie
tų piliečius, kad grįžtų namo. Šį 
kartą atsišaukimas paįvairintas 
iš pernykščio birželio mėn. 23 d. 
“Muenchener Merkur” praneši
mo, kad Muencheno Arbeitsam- 
te (Talkirchėnerstrasse) buvo 
įregistruoti 39.000 Miuncheno 
gyventojai, kurie neturėjo dar
bo. Panašiai, girdi esą ne tik 
Miunchene, bet taip pat Angli
joj, Kanadoj, JAV etc. Tiktai So

Tautos Fondui vasario 16 mi
nėjimo proga surinkta 87 dol. 
Aukotojų sąrašą tvarkė ir pini
gus rinko p-lė Aldona Mikalaus
kaitė.

Gavėnia ir bankietai...
Prieš kiek laiko “TŽ” tilpo ko

respondencija .iš Wpg., kurioje 
pabarta vietos B-nės valdyba už 
bankieto rengimą gavėnios me
tu, o po 2 sav. tilpo koresponden
cijos atitaisymas, būk tai bankie- 
tas rengtas svetimtaučiams, o 
lietuviai Wpg. esą geri katalikai 
ir tt. Kaip viena taip ir kita ko
respondencija be- parašų. Ar re
dakcijos kolektyvo narys jas pa
rašė? Dėl gavėnios rimties kun. 
B. Mikalauskas nepatalpino savo 
leidžiamam biuleteny pranešimo 
apie bankietą, bet bankiete daly
vavo ne tik svetimtaučiai, o ne
mažai ir lietuvių. Buvęs.

Šaunus pasilinksminimas
Antrą Velykų dieną Lietuvių 

klubo salėje'įvykd nepaprastai 
smagus pobūvis, kurį surengė 
“Šimkaus” choras. Buvo susirin
kę virš 150 gražios lietuviškos 
publikos. Šokiams grojo vokie
čių “Melodies” kapela.

Šios pramogos surengimui 
daug pasidarbavo choro seniū
nas p. VI. Armanavičius,' cho
ro vedėjas p. Pr. Šopaga, p-lė A. 
Mikalauskaitė, p. V. dančiukas, p. 
A. Ramanauskas ir p. B. Vyš
niauskas. Choro nariai ir publi
ka dėkingi gražiai pravedusiems 
pasilinksminimą.

— Winnipeg© lietuviai reiškia 
gilią užuojautą Petrui Matulevi
čiui, netekusiam savo brangios 
sesers Gražinos, kuri mirė Vokie
tijoj š.m. kovo 18 d.

Sault Ste. Marie, Ont.
Velykų margučiai sergantiems

Vis prisimindami mūsų ligo
nius pp. Sungailą ir Armalį, be
siartinant Velykoms, pravedė- 
me rinkliavą. Daugiausia šiam 
reikalui aukojo $5 Z. Rimša, $3 J. 
Kalinskas, kiti mažesnėmis su
momis. Viso surinkta p. Sungai- 
lai $22.50 ir p. Armaliui $17.25.

' Taip pat yra vedama rinkliava 
ir Tautos Fondui, kuri neblogai 
sekasi. Nors prieš pat Kalėdas 
buvo pirmoji rinkliava, bet mū
sų kolonijos gyventojai maloniai 
aukoja ir dar neatsirado tokių, 
kurie būtų visiškai atsisakę at
likti savo pareigą.

Verbų sekmadienį buvo žadė
jęs mus aplankyti iš Sudburio 
kun. A. Sabas, bet vėliau pra
nešė, kad atvyksiąs tik balandžio 
13-15 d. Taigi mūsų parapijie
čiams bus labai pavėluotos reko
lekcijos. V.

Mus aplanko “Liaudies . 
Balsas”

Tik atvykęs į Kanadą p. Petro
nis užsiprenumeravo vienįems 
metams “Liūdną Balsą”.

Jo dvasiai šis laikraštis mažai 
Įjeno tedavė, tai persikeldamas 
naujon vieton “pamiršo” perad
resuoti. Mes, likę draugai, jau 
trečius metus “gėrimės” “LB” 
skelbiamomis nesąmonėmis ir 
dažnai pagalvojame, kokią “pi
nigų dirbimo mašinėlę” įsitaisė 
“LB” redaktorius, kad taip gali 
be mokesčio už prenumeratą išsi
versti? E.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
vietų S-goj visiems užtenką ir 
darbo ir duonos.. Kad ir kaip 
buvusieji Sovietų piliečiai ąr pa
bėgusieji iš jų okupuotų kraštų 
žmonės kratosi tuo sovietiniu 
“rojumi”, tačiau Berlyne-Karls 
horste tebeveikianti Sovietų re- 
patrijacinė misija vis tiek jų ne
palieka ramybėje...

Kreditai tremtiniams
Kancleris Adenaueris paskel

bė, kad 75 mil. DM skiriami pa
bėgėlių įmonėms kredituoti, taip 
pat 44,5 mil. —- pabėgėlių nau
joms sodyboms statyti. Iš kitų 
šaltinių informuojama, jog ame
rikiečių zonos DP (tik jos vie
nos) iš tam tikrų kreditų fondų 
savo įmonėms kredituoti (gali 
būti taip pat vokiečių įmonėse 
dalininkais) gali gauti nuo 5000 
iki 8000 DM kredito iš 2,5 pro
cento; tą sumą reikės grąžinti 
1-3 metų būvyje. Minimąja kre
ditine parama gali pasinaudoti 
šių 3 kategorijų negalį išemig
ruoti DP:

1. kurie negali išemigruoti 
dėl senatvės; "

* 2. dėl politinių priežasčių;
3. dėl sveikatos.
Tomis lengvatomis/ kol pats 

laikas vertėtų pasinąudoti ir lie
tuviams. Tuo reikalu pareiškimų 
netrukus bus galima gauti kokioj 
15 visos amerikiečių zonos vo
kiečių bankų. Prašantieji kredi
to gaus atsakyti į 30 klausimų la
pą; sprendimas bus daromas 
Frankfurte. Kreditų gaus tiktai 
turintieji' DP statusą (gyv. DP 
stovyklose, taip pat privačiai gy
venantieji, bet turį teisę į emig
raciją). Nors kartą emigracinia
me procese atidėti dėl sveikatos 
taip pat gali tokius pareiškimus 
duoti.

Latvių vysk. Rancans, Lietu
vos bičiulis, einąs tremtyje Lat
vijos respublikos prezidento pa
reigas, išemigravo į JAV. Vysk. 
Rancans gerai kalba lietuviškai.

Konsulo A. Polišaičio pastan
gomis Sao Paulyje jau nuo 1940 
m. leidžiamas informacinis biu
letenis, pradžioj lietuvių, o da
bar portugalų kalba.

Švedijos Liet. Bendruomenės 
Taryba savo pirmosios sesijos 
buvo susirinkusi Stockholme. 
Svarstytos apyskaitos ir statutas. 
Bendruomenės tikrasis adresas 
yra toks: Litauiska Foereningen 
i Sverige, Hantverkargatan 59-11, 
Stockholm K, Sweden.

Lietuvos kriškto 700 metų su
kakčiai paminėti mūsų dailinin
kai kuria šiuos paveikslus: A. 
Varnas — Mindaugo vainikavi
mas (mecenatas kun. A. Linkus), 
P. Kiaulėnas — Inocentas IV pa
sirašo laišką Mindaugui (mece
natas prel. Urba) ir K. Varnelis 
— bažnytinės provincijos įsteigi
mas (mecenatas kun. Pr. Juras).

VANDA RAMUNIENĖ
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[Pavargusios kojos skubiau mynė staigiu kampu pasisukantį 
vieškelį. Tik du kilometrai ir namuos! x

— Bet gi dabar čia kas?!.1 Nukirsti beržai?! — sušukau, stab
telėdama. . ’

Neįsivaizduodavau tėviškės be tų beržų: niekur kitur tokių 
nematytų, storų, įmantriai išsikraipiusiais kamienais. Jie apėję 
pilkšvom samanom ir kerpėm, didelėm, padribusiom, kaip šunies 
ausim. Ir paukščių pavieškelėj galybės! Katinai tik murksėdavo, 
vizgindami papurusias uodegas. Sucypsėjus jaunikliams lizduos — 
apsilaižydavo jie. O nabagas Rudis lakstydavo vieškeliu ten ir 
atgal namo, ir vėl vieškelin — taip diena iš dienos paukščių 
perėjimo metu. Iš vienos vietos katinus pravydavo, žiūrėk — jau 
prie kitų medžių! Liūdno plauko katinai — juodi.

— ... Jau prieš kokią nors nelaimę sodyboje karstosi tie juodi 
katinai. Kitas net suodžiais apžėlęs dūmtraukiu nusileidžia, ar iš 
duoninio pečiaus išlenda trobon. Įremia akis į žmogų ir užklykia, 
kaip nekrikštas... Juodi katinai — tai priespaudos palikimas, 
svetimųjų porelė palikta... Paskui jų bemaž tiek, kiek žiurkių 
priviso. Nors, teisybę pasakius, jų niekas ir nenaikino. O kas gi 
norės šituo užsiimti? Juk tokias juodas šmėklas tik pakarti. Gal 
šratais papyėkinus? Su kaštu susidursi: ne zuikiai — į pečių nedėsi. 
Antra vertus, viščiukų nei žąselių neužkabina. O kad medžiais iki 
lizdų pasikarsto, tai juk ne prie naminių, o miško paukščių ..

Pasakodavd apie katinus senesnieji mums vaikams.
Man neteko girdėti to klyksmo. Nė kaminu nusileidžiant ne

mačiau; gal, kad nelaimė buvo toli. Murksėdavo ar kniaukdavo, 
kaip ir visi kito plauko katinai. Akys — tai tikrai baisiai baugios! 
Tarytum nelabųjų dvasių įkūnytos. Mat, iš svetimo krašto, ar kad

paukšteliais mintą? Bet, tikriausiai, jų ir protėvių protėviai nebu
vo geri!

Kažin, ar jie klykė nuplaunant šiuos beržus? Kur jie klyks! 
Lakstė nuo lizdo prie lizdo, ieškodami nespėjusių užsimušti paukš
telių. '

Pranys gi prieš savaitę rašė: “... Prie klėties iš tos didžiosios 
liepos gandrai savo vaikelius išmetė. Vienas dar buvo gyvas. Bėgau 
gelbėti; kur besuspėsi — tėvai snapais užkapojo. Sutūpė ant trobos 
ir trauko snapais šiaudus iš stogo. Naktį patys savo lizdą išdraskė, 
šakeles ir šiaudus kieman susvaidė... Nuogas ratas tūno liepoje: 
paėmęs dėk ant ašies ir važiuok. O katinai kruvinais ūsais ir na
gais draskosi medžiuose. Numečiau jiems tuos užmuštus gandriu
kus. Maniau, gal alkani, užėdę nešoks prie lizdų. Kur tau! Pasi
pūtė, užkniaukė ir tiesiai į lizdus — nenori negyvų. Mačiau pats 
savo akimis; nagais perplėšė krūtinę, bet mėsos neėdė, matyt, 
paukštelio širdies norėjo... Taip ir anie pilki žmonės pulkų pul
kais slenka į miškus. Nepajuntam net kada: turbūt — naktį. Pa
ryčiais išlenda iš miško su kepurėm, tokiom, kaip pempės, ir dai
rosi į sodybas ir į dangų.... ’

Baugūs iš tolo pažiūrėti; akys kreivai siauros, kaip anų katinų 
juodųjų... Mama įdeda tau medalikėlį, liepė užsidėti ant kaklo. Ir 
už tėtę pasimelsk jo mirimo dieną — ten prie Aušros Vartų. Jei 
ne kojos gėla, bandytų ir pati važiuoti...

Kad ir mama! Būtų mažesnį nupirkus. Kitų mergaičių visai 
Smulkūs medalikėliai, ir tai su grafkėm prisisegusios nešioja. O kai ” 
šoka kurį greitesnį šokį — skambteli. Sakau, besarmatės, ant grai
kės pašvenĮintą... Ne, nekabinčiau aš! Tikros begėdės! Hm, bet 
vos įžengus trobon, mama klaus: — Ar užsidėjai medalikėlį šven
čiausią? ...

Gal sumelavus? — Užsidėjau! Kažin? Bet gėda nutvieks mano * 
veidą. Supras, kad meluoju. Nė vienas žmogus nesupranta, kai aš 
meluoju: tik mama. Bepig mamai, ji nieko neturi bijoti... Negi 
Pranio ar manęs bijos? Prisimeilinus prašysiu: gal nupirks kitą. 
Gi yra visai mažyčių, vos gali įžiūrėti. Jei ir iškris ant suknelės, ■ 
tai vis ne toks, kaip šis, lyg davatkos kokios... Bet mamai kad 
tik didesnis: rožančius su didžiausiu kryžium ir medalikais viso
kiausiais. O maldaknygė — tai jau tikras mišiolas. Žinoma, kaip 
ir visų senų žmonių. ’ ’ ■ .

Ir kolūkiuose nacionalistai
Vasario 10 d. įvykusioje Kau

no srities partinėj konferencijo
je buvo nurodyta, kad Jiezno, 
Prienų, Alytaus rajonuose “gė
dingai atsiliekama kolūkių staty
bose. Panemunės, Veisėjų, Kai
šiadorių, Kazlų Rūdos rajonuose 
daugelis kolūkių organizaciniu 
atžvilgiu nesustiprinti. Yra visa 
eilė kolūkių, kur dar nesuvieno
dinti inventoriai, gyvuliai. Blo
gai ruošiamasi pavasario sėjai. 
Sėklų fondas užpildytas tik 50%, 
traktorių remontuota vos 34%. 
Partijos srities ir rajonų komi
tetai nepastebėjo buožijos ir bur
žuazinių nacionalistinių elemen
tų ardomosios veiklos faktų vi
soj eilėj kolūkių. Lėtai vyksta 
srityje kolūkių stambinimas ir 
kolūkių gyvenviečių statyba ... 
Partija nekreipė dėmesio į naujų 
narių telkimą. Kaune daugiau 
kaip 50% komunistų kandidatų 
negalėjo dėl nepakankamo pasi
ruošimo būti priimti partijon. 
Kėdainių apskrityje net 90% 
kandidatų yra su pratęstu stažu”.

Konferencijoje buvo iškelta, 
jog mokslo įstaigose maža paskai 
tų, kuriose būtų demaskuojami 
Amerikos-Anglijos naujo karo 
kurstytojai.

Mirė vienas, o kiek dar liko!
Sausio 10 d. mirė, o vasario 13 

“Tiesa” paskelbė, LTSR finansų 
ministro “pavaduotojas” Vasili
jus Kuznecovas. Jo gedi pasira
šę LTSR Finansų ministerijos 
darbuotojai: Balšakov, Bajanov, 
Bobrov, Bumil, Genys, Gedvilas, 
Drobnys, Gedinovišč, Kazne- 
cevsky, Kalvinis, Koroblis, Ko
rotkov, Mikutis, Movšovičius, 
Naumov, Pantilof, Pospielov, 
Plakchin, Sierov, Sokolov, Tau- 
rinskas, Tolsikotov, Tratas, Fili- 
pavičius, Fiodorovič, Jukelson, 
Janovsky ir kit. Taip lietuviškai 
skamba Lietuvos finansus kont
roliuojanti įstaiga. A.

Pumpėnai ne kitoki
Vasario*  9 d. “Tiesoj” drg. Ka

simov pasipiktinęs šaukia, kad 
Pumpėnų MT Stotis vietoj 18 
traktorių atremontavo vos 4 ir tie 
patys neveikė. “Dėl MTS vado
vų- apsileidimo 13 traktorių iki 
šiol stovi kolūkių laukuose. Pri
kabinamasis inventorius išmėty
tas po visą MTS sodybą, nepa
tikrintas ir nepriimtas iš brigadi
ninkų”. A.

Planuojama troleibusų 
linija Vilniuje

1939 metų pabaigoje Nepriklau 
somoje Lietuvoje buvo planuoja
mos troleibusų linijos Kaune ir 
Vilniuje. Po 11 metų sovietiniai 
“milžinai” planuoja, šiuo kartu 
tik Vilniuje, surišti Antakalnį 
troleibusų linija su Žvėrynu ir 
miesto centrą su Dzeržinskio 
gatve. A.

Po IĮ metų vėl automatrisos 
Lietuvos geležinkeliuose '

1950 metais užgrobę Lietuvą, 
sovietai rado puikią geležinkelių 
organizaciją, kurią jie nuostabiai

greitai sulikvidavo. Po 11 metų 
LTSR geležinkeliuose vėl buvo 
įvestos automatrisos, kurios 
prieš 11 metų kursavo po visą 
Lietuvą. Vasario viduryje pradė
jo kursuoti dizelinės automatri
sos tarp Vilniaus-Kauno ir Vil- 
niaus-Naujosios Vilnios. Kelionė 
iš Kauno į Vilnių trunka 1 vai. 
41 min. Iš Vilniaus į Kauną trau
kiniai išeina 8 vai. ir 18.10 vai. 
Kasdieną dizelinė automatrisa 
ateina iš Rygos. A.

Apsnūdus - tarybinių 
architektų sąjunga

Kai pasaulyje išblaškyti lietu
viai inžinieriai ir architektai bu
riasi kad ir į bedarbių inžinierių 
draugijas, LTSR architektai, 
nors turėdami neva darbo iki 
kaklo, vos kruta. 'Priežasties ne
gali suprasti tūlas A. Zmigerevs- 
kis, kuris dėlto kaltina garbės 
pirmininką drg. Lukošaitį iš 
Kauno ir LTSR ministrų tarybos 
viršininką drg. Kumpį. Draugija 
neturinti nei savų patalpų. “Tie
sa” nori įtikinti, jog buvo labai 
daug atstatyta ir pastatyta. Čia 
apyskaita: “Pokariniais metais 
jie paruošė daug projektų... 
Vilniuje įrengti du stadionai, 
miestas puošiamas monumentais 
ir paminklais, kuriuose atsispin
di svarbiausieji įvykiai iš pasta
rojo lietuvių tautos gyvenimo. 
Visa tai neginčytinas Lietuvos 
architektų nuopelnas”. A.

Tai bent civilizacija!
“Tiesa” vasario 10 numeryje 

informuoja tarybinę visuomenę 
jog “Vilniuje gauta pirmoji r e- 
frižereitorių (!) partija. 
Tai mašinos-šaldytuvai, skirti 
maisto produktams išvežioti. 
Temperatūra tokiame automo
bilyje palaikoma žemiau nuliaus, 
nuo oro įtakos jis izoliuotas...” 
arba vasario 11 “Visasąjunginių 
prekybos rūmų ekspertų komisi
ja patvirtino naminio šaldytuvo 
“ZIS-Maskva” pavyzdį. Tai ne
didelė, gražiai apdailinta, baltai 
emaliuota metalinė spinta. Ati
darant dureles įsižiebia elektros 
lemputė, kuri nušviečia lentynė
les...” Amerikonai ir kanadie
čiai! Vykit pamatyti stebuklo!

O jūs žinot, iš kur atsirado So
vietų Sąjungoje šaldytuvai? Tai 
riuopelhak būvUsio JAV ambasa
doriaus Maskvoje Smith. Atšau
kiamas iš Maskvos jis savo bute 
turėto šaldytuvo nebevežė į JAV, 
bet jį padovanojo tėveliui Stali
nui, kuris tuojau įsakė pagal tą 
pavyzdį daugiau šaldytuvų paga
minti. Apskaičiuokit, kurių mėtų 
tai modelis? A.

Skundžiasi dailininkais
Dejuodamas dėl išleidžiamųjų 

knygų negražaus apipavidalini
mo dail. K. Burovas(!) vasario 8 
d. rašo “LTSR dailininkų kadrai 
labai negausūs. Žymieji, nepa
traukiami prie šio darbo. Niekas 
tuomi ir nesirūpina. Dar iki šiol 
neįsteigta dailininkų tarybų”.

Viekšniuose šeštais * pokario 
metais Akmenės rajone atstatyta 
ligoninė. A.
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Partizanai už geležinės uždangos
KRAUJU RAŠYTA KNYGA

Nūdieniame mūsų gyvenime 
nauja lietuviška knyga, galima 
sakyti, yra jau retoka viešnia. 
Todėl naujai pasirodžiusį leidi
nį imi žmogus į rankas su didžiu
le pagarba, tarytum kokią relik
viją ir džiaugiesi, .kad juo galėsi 
papildyti kuklią savo bibliote-

Mūsų neišsakomam džiaugs
mui, nesenai lietuviškų knygų 
rinkoje pasirodė J. Daumanto 
(slapyvardis) knyga “Partizanai 
už geležinės uždangos”. Ją išlei
do Lietuvių. Katalikų Spaudos 
Draugija, spaudė “Draugo” spaus 
tuvė, 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago 8, Ill., JAV. Atspausdinimo 
data pažymėta 1950 m.

Vos paėmus į rankas, naujasis 
leidinys daro itin gerą įspūdį. 
Knyga įprastinio formato, 398 
psh, viršelio aplankas dail. V. Vi- 
jeikio, jos puslapius puošia eilė 
fotografinių autentiškų nuotrau
kų iš Lietuvos partizanų gyveni
mo, atspausta gerame popieriuje, 
tiražas nepažymėtas, kaina $2.50.

Autorius knygą dedikuoja už 
Tėvynės laisvę kovojantiems ir 
kenčiantiems lietuviams.

IŠ tikrųjų negalėjo autorius 
padovanoti kenčiančios Lietuvos 
sūnums ir dukroms didesnės ir 
brangesnės dovanos, kaip savo 
atsiminimų knygą. Jie autoriaus 
krauju parašyti ir paties išgy
venti. Jis pats kartu gyveno, var
go ir nuolat žvelgė mirčiai į akis 
su mūsų Tėvynės laisvės kovoto
jais partizanais — “miško bro
liais” 'ir, tik didelio sumanumo, 
narsos bei begalinės rizikos ly
dimas, prasiveržė pro sandariai 
uždarytą “geležinę uždangą” ir 
pasiekė laisvąjį pasaulį.

Ligi šiol mes, lietuviai, gyve
nantieji laisvame pasaulyje, tu
rėjome .nemaža padrikų žinių 
apie sunkias ir herojiškas mūsų 
brolių-partizanų kovas Tėvynė
je, tačiau vien tįsesnio jų vaizdo, 
dargi knygos pavidale, nebuvo.

veteranas, iš seniau gyvenąs JA 
Valstybėse, prel. K. Urbanavi
čius — J. Kmitas, berods, prieš 
trejetą metų pavaizdavo, partiza
nų gyvenimą ir kovas. Tačiau tai 
buvo tik apysaka, o ne realus iš
gyvenimas. Nors ir joje įsijauti
mo į bolševikų žiaurumus ir klas
tą, o taip pat mūsų partizanų 
narsumą — nestokoja.

J. Daumanto knyga — jau ki
tokios rūšies leidinys. Joje auto
riaus aprašomi įvykiai yra paties 
išgyventi, patirti ir savo akimis 
matyti.

Naujoji knyga, reikia pasakyti, 
nėra koks nors beletristinis kū
rinys, tačiau joje gana vaizdžiai 
surašyti mūsų didvyrių kovų 
epizodai — skaitytoją traukte 
traukia prie savęs taip, kad pra
dėjęs skaityti ir sekdamas eilutę 
po eilutės, negali žmogus nuo 
knygos atsitraukti.

“Partizanai už geležinės už- 

j dangos”, sakyčiau, yra tarytum 
t didžiu|is reportažas, paremtas 

mūsų karžygių epopėjos siužetu, 
kuris duoda visiškai pakankamą 
vaizdą iš didvyriškų mūsų brolių 
kovų su žiauriausiu Tėvynės prie 
šu — bolševikais ir apibudina to 
priešo begalinį žiaurumą, jų lau
kiniškumą ir sadistinį sužvėrė
jimą.

Šioji knyga kiekvienam lietu
viui reikėtų vertinti kaip krauju 
parašytas leidinys. Ją visi turė
tų įsigyti, atydžiai perskaityti, 
kiekvieną sakinį, kiekvieną eilu
tę ir viską susidėti giliai į širdį. 
Tos mintys, vaizdai ir pergyve
nimai — padės mums suformuoti 
savyje dar didesnį ryžtą kovai 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės bei sutryptų žiauraus 
okupanto mūsų gimtosios žemės 
žmoniškųjų teisių.

Mes iš seno žinome priežodį, 
kad “Nekurstoma ugnis gęsta”. 
Taip ir mūsų- širdyse nuolat, o 
nuolat reikia kurstyti ryžtingu
mo ugnį, kad ji~ilgainiui neiš
blėstų ar visiškai neužgestų. Kad 
ko gero, mūsų nepavergtų žalia
sis doleris, puikus limuzinas, 
gražūs savi namai svetimame 
krašte ar kitokie prabangos da
lykai ... .

Tiesa, modernizmo amžiuje 
kiekvienam žmogui reikalingi 
visokį patogumai, tačiau mes, lie
tuviai, gerojo likimo išsaugoti ir 
atvesti į laisvus kraštus, nuola
tos dar turime prisiminti ir tuos 
savo brolius, seseris, motinas ir 
tėvus, kurie vargsta, kenčia šal
tį, badą ir miršta Sibiro dykumo
se arba lieja ašaras ir kraują dar 
tėvų žemėje gyvendami. O tie 
prisiminimai padės mums nuo 
daug ko atsisakyti, kad parem- 
tumėm centais ir darbais savo 
kenčiančius pasaulyje tautiečius 
ir ryžtingiau įsijungtume į Tė
vynės laisvės kovą.

Prieš mūsų “suamerikonėji- 
mą” ar “sukanadėjimą”, saky
čiau, dar yra labai, o labai geras 
preventyvinis vaistas — knyga 
“Partizanai už geležinės uždan
gos”. Mano' nuoširdus linkėjimas 
būtų: “Tenelieka nė vieno lietu
vio be šios knygos!”.

Pr. Alšėnas.

Mikėno statula Karaliaučiuje
1945 m. daug lietuvių lankėsi 

Karaliaučiuje, gal bandydami 
duris į Vakarus, bet J. Mikėnas 
buvo nugabentas su būriu skulp
torių statyti paminklų. Iš visų 
buvo išrinktas jo projektas ir 
milžiniška bronzinė statula kol 
kas dar tebestovi Kaliningrado 
aikštėje Raudonosios armijos 
garbei. Jam už tai buvo suteikta 
Stalino premija. Paskutiniu lai
ku Mikėnas padarė didmergės M. 
Melnikaitės, Cvirkos, Janonio ir 
kitų skulptūras. Šiuo metu Mi
kėnas yra Kauno Taikomosios 
Dailės Instituto Katedros vedėju.

Saulė leidžiasi, niaukiasi skliautas, 
O aplink taip tamsu, taip klaiku.. 
frjano brolį, vai kur nukeliausi, . 
Drumsčia vėjas miškus ir laukus.

Atsisėski ant slenksčio grįčiutės.
Čia šalia obelėlė žydės.
Jos sidabro lapeliai baltučiai 
Tau į širdį graudžiai prakalbės.

Čia taip gera, jauku ir malonu... 
Užsiverki sodelio vartus,
Ar girdi staugia tėviškės kloniuos 
Tie plėšrieji vilkai iš rytų.

Ach, tai jie mūsų mylimą žemę 
Drasko, plėšo ir mus jie suės. ■ 
Paklausyki, kaip kraujas srovena ■ 
Iš nušautojo brolio širdies.

Paklausyk, kaip vaitoja žemelė, 
. Apšlakstyta lietuvių krauju, 

Išvežti mūsų broliai, tėveliai, 
Stovi nykūs nameliai be jų.

Nenuvyski, balta obelėle,
Po sodybos mažu langeliu, 
Tu man primeni Lietuvą mielą
Ir visus mūsų laisvės kelius.

Kovo 18 d., šeštadienį, Toron
to Meno Mėgėjų Grupė pastatė 
S. Pilkos komediją “Žemės ro
jus”. Salė buvo pilna ir, dideliam 
pasivėlavusiųjų nusivylimui, vai 
dinimas prasidėjo punktualiai, 
Atsižvelgiant į tai, kad pastaty
mui buvo pasiruošta per palygi
nant trumpą laiką ir suvaidinta 
grynai mėgėjų, reikia pasakyti, 
kad premjera gerai pavyko. Pub
lika susidomėjusi sekė margus 
įvykius scenoje, palydėdama 
kiekvieną linksmesnę vietelę (o 
tokių vietelių labai daug buvo) 
nesibaigiančiu juoku. Aktoriai 
elgėsi scenoje laisvai., gyvai ir 
kupini linksmumo. Jie lengvai 
įtikino, kad tą vakarą jie buvo 
tie tipai, kuriuos turėjo vaiz
duoti. Gal šitas jų geras ūpas 
ir buvo šiek tiek kaltas, kad Ele
onora Strimaitė — Petro žmona 
— negalėjo sulaikyti savo šypse
nos net ten, kur ji nebuvo rei
kalinga. Tai silpnybė, kurią mes 
jau pastebėjome “Teodolindoj” 
ir kurią p. Strimaitė turėtų steng 
tis nugalėti, nes jos aktoriški su
gebėjimai ir ryškus balsas yra 
tikrai geri. Iš viso būtų įdomu, 
p. Strimaitę, kuri mus įtikino 
jaunų žavingų poniučių rolėse, 
pamatyti sunkesnėj rolėj, kurioj 
ji galėtų savo gabumus bandyti 
ir ugdyti.

Danutė Grinkaitė, nors mes ją 
matome scenoje pirmą kartą, sa
vo vietą atlaikė. Jos teta balsu, 

Į išvaizda ir elgsena yra tiek na-

VILNIS

Nenuvyski, balta obelėle, 
Po sodybos nužu langeliu, 
Nenukriskit sidabro lapeliai, 
Ant juodų šitos žemės kelių.

Vienas iš Lietuvos praeities rusinimo pavyzdžiu
Dabartinėje Lietuvoje istori

kams statomas uždavinys Lietu
vos praeitį pavaizduoti “rusų lie
tuvių draugystės” šviesoje, iške
liant vadovaujamąjį rusų vaid
menį visame Lietuvos gyvenime. 
Nutarta paruošti ir atitinkamą 
vadovėlį mokykloms. Bet nei vie
nas iš lietuvių istorikų visdėlto 
nesidavė išprievartaujamas ir vi
si šitokio darbo atsisakė. Vadovė
lį paruošti pasiėmė pats Žiugž
da, tada buvęs dar Švietimo mi
nistru, nors jis nėra istorikas, 
bet literatas. Kiek žinoma, ir jis 
iki šiol tokio vadovėlio dar ne
paruošė. Jį paikios kada nors 
koks rusas. O tuo tarpu atskiri 
“tyrinėtojai” stengiasi pasižymė
ti rusindami atskirus Lietuvos į tužev-Riuminas, o vėliau čia at- 
istorijos epizodus. Parūpo tūlam..............
Vilniaus universiteto vyr. dėsty
tojui D. Fąinhauzui surusinti ir 
Vilniaus universiteto laikotarpį. 
Vasario mėn., kaip skelbia “Tie
sa”, jis parašęs studiją Vilniaus 
filomatų sąjūdį pajungdamas 
dekabristams. Savo darbą jis pa
vadino “Dekabristų judėjimo at
garsiai Lietuvoje”. Sąjūdis radęs 
atgarsio caro engiamųjų tautų 
tarpe — Lenkijoje, Lietuvoje, 
Baltrusijoje, Ukrainoje. “... Vil
niaus universitete susiorganizuo
ja slapta filomatų draugija, ku
rios gretose buvo ir didysis poe- 
tas-demokratas Adomas Micke-

vičius. Tuo pat metu Vilniuje su
sikūrė taip pat “Šubravcų” drau
gija, kovojanti prieš baudžiavą. 
Revoliucinės dekabristų idėjos 
Lietuvoje pateko į palankią dirvą 
ir rado daug šalininkų. Vienas 
jų buvo filomatų draugijos na
rys Mykolas Rukevičius... 1821 
metais rusų dekabristai bandė 
užmegsti su filomatais ryšį. Pa
vasarį į Vilnių slapta atvyksta 
karininkas Oginskis, o vėliau N. 
Vorcelis, kurie vedė pasitarimus 
su filomatų vadu Tomašu Žanu 
ir kit. 1823 metais rusams likvi
davus filomatų draugiją buvo 
įrodyta jų susirišimas su dekab
ristais. 1824 metais Lietuvon vėl 
atvyko dekabristų veikėjas Bes- 

sirado kitas žymusis dekabristų 
veikėjas papulkininkas Luminas. 
Jų dėka Lietuvoje įsisteigė “kari
nių bičiulių” slapta organizaci
ja, kurių vienas vadų buvo tas 
pats Mykolas Rukevičius. 1825 
metais ši organizacija visiškai 
perėjo radikaliosios dekabristų 
srovės žinion. Gruodžio 14 Pe- 
tersburge prasidėjęs sukilimas 
buvo žiauriai užgniaužtas, ir 
gruodžio 21 buvo kreiptasi pa
galbos Vilniun. Tą pačią dieną 
Zavykuose (prie Balstogės) įvy
ko “karinių bičiulių” organizaci
jos posėdis, kuriame dalyvavo: 
Rukevičius, Gofmanas, Petrovs-

kis ir Igelstromas. Gruodžio 24 
įvyko kaikuriuose Lietuvos dali
niuose korpo maištas, kuris ta
čiau buvo greit numalšintas. Vi
si vadai buvo suimti. Taip pat 
buvo suimta 16 Vilniaus univer
siteto studentų. Vadai buvo nu
teisti katorgos darbams į Sibi
rą”. Fainhauzeris straipsnį bai
gia: “Sąjunga buvo galingas in
dėlis į amžiną lietuvių ir rusų 
tautų draugystę”. A.

Redakcijai prisiųsta
Genevieve-Irene Židonis, O. V. 

de L. Milosz, sa vie-son oeuvre, 
son rayonnement, Olivier Per
rin editeur, 198, Boulevard Saint- 
Germain, Paris, 294 psl.

Vyt. Tamulaitis, Raguvos ma
lūnininkas, iliustracijos Z. Ži
linsko, Prošvaisčių Skaitymai 
Nr. 1, išleido “Rūta” 1951 m. va
sario 'mėn.y, atspausta 1250 egz., 
60 psl., kaina $0.25.

Gražus dalykas leisti knygas. 
Ir “Rūtos” pasirinkimas savo 
knygučių serijos Nr. 1 Bet argi 
galima ją duoti į rankas jauni
mui su šitokiomis kriminalinių 
leidinių žanro iliustracijomis? 
Tamulaitis mums vaizduoja Lie
tuvą, o leidinėlio iliustracijos (jų 
yra 4 ir viršelis) — Dievas žino 
kokiuos banditus. Šis leidinėlis 

turali, kad sunku įsivaizduoti, 
kad ten jauna mergaitė, o ne tik
rai atvažiavusi smalsi ir smarki 
tetulė iš Čikagos. Deja negalima 
tą patį sakyti apie A Kasperavi- 
čiūtę, kurią scenoje irgi matė
me pirmą kartą. Jos Julija—vai
dyba ir nedrąsia laikysena — 
buvo silpnoka. Prię to prisidėjo 
gana stiprus angliškas akcentas 
jos kalboje.

Prima Siminkevičiūtė vyku-? 
šiai sugavo artistės Floros tipą; 
minusas — per smarkus nugri- 
mavimas, ypač įstrižos akys.

Didelė ir maloni staigmena 
buvo Vytas Stuikys Petro rolė
je. Prisimenant jo pirmus nela
bai vykusius žingsnius “Sudrums 
toj ramybėj ”, matosi, kad p. Stui
kys neapleido savo pasirinkto 
kelio, o ryžtingai dirbo toliau ir 
pasiekė gražių vaisių.

Taip pat be priekaištų buvo
• X .

_ Pradedamas leisti 
Lietuvių Tautosakos Lobynas

Dvi knygos už $2.00.
Redaguoja irA leidžia Dr. J. 

Balys.
Daug kartų mūsų kultūriniai 

lobiai buvo sunaikinti karų ir 
priespaudos metu. Sunkiausiai 
sunaikinamas dalykas yra kny
gos. Tiesa, jos irgi deginamos ir 
naikinamos, tačiau vis kur nors 
viena kita kopija užsilieka, kaip 
brangi retenybė, liudijanti apie 
jos kūrėją ar Tautą.

Brangiausias mūsų kultūrinis 
turtas yra Tautos kūryba arba 
tautosaka (folkloras). Ji brangi 
mums patiems ir yra svarbus liu
dininkas pasauliui apie mūsų 
Tautos kūrybingumą.

Turėdamas daug tūkstančių 
nespausdintų tautosakos arba 
folkloro dalykų, surinktų Lietu
voje ir iš Amerikos lietuvių, nu
sprendžiau, kad ilgiau laukti ne
begalima. Jau nekartą tokie ver
tingi rinkiniai buvo išblaškyti ir 
sunaikinti. Reikia juos atspaus
dinti. Nesitikėdamas stebuklo, 

perakivaizdžiai rodo, kad ir ilius
tracijos turėtų būti parodytos 
autoriams.

Lietuvių Dienos, 1951 m. kovo 
mėn., 22 psl. ir viršelis, 38 iliust
racijos, kurių tarpe 4 iš Toronto.

Turiny: A. Bartkus, Svarbi 
diena amerikiečiams; Mes danti
mis įsikandę laikomės tėvų že
mės; M. Biržiška, 1918 m. vasa
rio mėn. 16 d. Nepriklausomy
bės Akto skelbėjai; C. Sasnaus
ko muzika — pasikalbėjimas su 
komp. J. Žilevičium; M. Vaitkus, 
Jakštas išvarė Vaižgantą; O. 
D-nas, Palm Spring legenda. 
Angliškoji dalis 6 pusi.

Laiškai lietuviams, 1951 m. ko
vo mėn., Vol. 2, Nr. 3, 33-48 psl.

Moterų Dirva, 1951 m. kovo 
mėn., Nr. 3.

mūsų “scenos vilkai”: Jonas Ma- 
niuška ir Vai. Rūtelė. P. Maniuš- 
ka, mus jau du kartu pralinks
minęs, ir šį kartą, Pauliaus ro
lėje, neapvylė. P. Rūtelė, kuris 
mums dar nepamirštamas kaip 
tėvas Tvirbutas, čia sukūrė nuo
širdų choleriko tėvo Grybo ti
pą. Jam geras kontrastas buvo p. 
Siminkevičius, kuris, pypke tarp 
dantų ir tam tikru anglišku abe
jingumu, buvo gerai pataikytas.

. Neužmiršti P. Stausko darbi
ninko Joe rolėje. Šita trumpa ro
lė, eiliniai suvaidinta, būtų pra
ėjusi be jokio įspūdžio, bet p. 
Stauskas, išnaudodamas kiekvie
ną jam duotą žodį, parodė ne
paprastai ryškų ir energingą tipą.

Taigi, širdingai dėkojame mū
sų .mieliems Meno Mėgėjams už 
jų darbą ir tikimės, kad “Žemes 
rojus” susilauks greito pakar
tojimo. . J. D.

kad atsiras koks mecenatas ar 
visuomeninė organizacija, kuriai 
rūpėtų mūsų kultūros reikalai, 
nutariau kviesti į talką paskirus 
tautiečius, kurie supras šio rei
kalo svarbumą ir norės jį pa
remti. • . ' •

Parama labai paprasta: užsi
prenumeruoti dvi “Lobyno” kny
gas, sumokant $2.00. Maždaug 
per metus laiko prenumeratoriai 
gaus dvi knygas: Dvasios ir žmo
nės (legendos iš visos Lietuvos) 
ir Liaudies'Magija ir Medicina 
(tautosakinės retenybės — ma
giškos formulos ir užkalbėjimai). 
Kiekviena knyga turės apie šim
tą spausdintų puslapių. Knygos 
dydis ir spaudos technika pareis 
nuo to, kiek atsiras prenumerato
rių, tačiau kiekvienu atveju šios 
knygos bus išleistos. Tikiu, kad 
laisvame pasaulyje atsiras pa
kankamas skaičius tautiečių, ku
riems rūpi lietuviškoji kultūra 
ir mūsų Tautos kūryba. Jei taip, 
tai vėliau bus galima imtis ir di
desnių darbų: išleisti stambius 
liaudies dainų ir pasakų rinki
nius.

“Lobyno” bus spausdinama 
tiek egzempliorių, kiek bus pre
numeratorių, pridedant ribotą 
skaičių atskiroms bibliotekoms. 
Tad šį leidinį knygynuose nusi
pirkti nebus galima. Kiekviena 
knygelė turės santrauką arba tu
rinio atpasakojimą anglų kalba. - 
Kas nemėgsta ar neturi laiko 
pats skaityti knygas, teužsako jas 
kurios bibliotekos vardu, o ten 
daugelis galės jomis pasinaudo
ti, kaip lietuviai, taip ir kitatau- v • • .ciai. ;
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Jokių aukų iš nieko neprašo
ma. Jei kas atsiųs daugiau pini
gų, tai gaus atitinkamai didesnį 
knygų skaičių. Užsakymus ir pi
nigus siųsti šiuo adresu: Dr, Jo? 
nas Balys, Indiana University, 
Bloomington, Ind. Kviečiu tau
tiečius į talką dideliam darbui 
atlikti.

Bet vistiek mama klaus. Argi iškęstų nepaklausus. O gal ir 
barsis? Ko gero atsitiks kaip anuomet:

...Ant jos lovos pasistiepusi kaliau ilgą vinį, liūto paveikslui 
pakabinti šalia Dievo Motinos.

“Liūtas — žvėrių karalius”, — apkaišiusi beržo šakelėm, mąs
čiau. “Visi katinai, voverys ir zuikiai tik bėga iš baimės nuo jo 
šauksmo. Mokytojas sakė, kad jis valdo visus žvėrelius ir pik

. čiausius Šunis. Kažin, ar mūsų Rudis jo bijotų? Gal ir ne. Juk visi 
Rudžio bijo. Vizgirdų Jonukas jau toks drąsus ir tai prisiglaudžia 
prie tvoros. Tik šaukia, rėkia. Sakau, ir lepšis jis! Įsiliptų į medį, 
spiautų jam tiesiai ant galvos, ar akmenukais pamėtytų iš kiše
nės O Rudis be atsikvėpimo loja, iš pykčio net pats save kramto. 
Tik staiga — iš miško ar pro rūsies kampą pasirodo gauruotas 
liūtas. Subaubia. Rudis — be žado. Tas capt jam už uodegos, ir 
nebėra Rudžio mandrybės. Visus jis aploja. Suknelę dantim nu
rėžė, kad tik mama nepamatytų... Biaurus jis! Apkramtė tai 
apkramtė, bet vistiek aš jį prierzinau!

Pranys nusipirko žmonių karalių, tiek pat sumokėjo. O kas iš 
jo karaliaus?.Toks jau pasenęs... Nepakabins ant sienos, kur pa
slėpęs laikys. Kad taip dabar tas jo karalius pasidarytų gyvas. Ru
dis jo nebijotų: apdraskytų, kaip tą Mauškį vakar... Manasis tai 
kas kita. Tai bent karalius! Tai džiaugsis mama!

Bet mama, grįžusi iš miesto, ir net krepšio nepadėjusi, pri
puolė prie sienos. Nuplėšė paveikslą su visom žaliom šakelėm ir 
ant grindų nusviedė prie krosnies kertėn. Ir stumtelėjusi mane, 
barė: Dievo Motiną, kalavijų pervertą, apipuoštum, bet ne tą? 
Baimė žiūrėti, kas per gyvulys!

Tada, kai ji jau atlyžo ir iš krepšio juodą skarelę rišosi, pri- 
. slinkau prie krosnies. Surankiojau sulamdytus skutelius, susirie

čiau ant berželių naštos ir paseilėjusi pirštą klijavau.
— Mama, aš tą liūto veidą myliu daugiau, kaip tave, — su

šnibždėjau. ,
Ir pravirkau, nepajėgdama suklijuoti žvėrių karaliaus smakro 

ir lūpų, taip keistai nuleistais kampeliais. O Pranys, savo karalių 
po pagalve pąslėpęs, pro pirštus švilptelėjo. Gal būt mamai to ir 
tetrūko; beregint brolį ir mane apčaižė beržo rykšte.

Nusižliumbusi žvilgterėjau iš po stalo į mamą. Ji ir vėl žiūrėjo 
į Dievo Motiną, po stiklu įdėtą.

— Jos abi yra negeros: blogesnės už pikčiausius vaikus! Kad 
taip būtų buvęs mano liūtelis po stiklu padėtas, net mama bebūtų 
priėjusi jo suplėšyti.

Delnu šluostydama akis ir nosį, sukikenau iš džiaugsmo: “Jei 
po stiklu, tai tikriausiai ne... Rankas iki kraujo susiraižytų ...”

Kodėl mama atsisėdo ant lovos ir skarelės kampu prisidengė 
akis — nesupratau. O Pranys paliai jos ausį išlėto kaleno varną, 
padarytą iš sąsiuvinio viršelio. Ir kai mama aiktelėjo, turbūt, iš 
juoko — ta varna nukrito jam iš rankos.

Jis žvilgčiojo į mam^ir į varną, kurią Rudis, snukiu stumdy
damas, urzgė ir lojo. Kur nelos — ugi popierinėj varnoj prisiūta 
gaidžio plunksna nuo to lojimo judėjo, kaip gyva.

— Prany, mirsiu iš juoko, — parkritusi ant grindų, kvatojau. 
— Ir mama mirs!

Mama irgi krūpčiojo nuo juoko. Mano išdykavimui nebuvo 
ribos: juk mama nesibarė — kaip niekad! Įsidrąsinusi pakėliau 

• mamos galvą ir nuėmiau rankas nuo jos akių. ‘ *
— Mama nesijuokia?! ,
— Ir neverkia, — kaip ir visada išlėto, lyg apgalvodamas, 

pratarė brolis.
— Mamos akys, kaip mano karaliaus^ tikra mįslė — neatspėsi...
Mama lyg šyptelėjo nuo tų žodžių ir kėlė rankas. Atrodė, kad 

jau duos jam, tai net žnegtels. Bet nemušė — tomis rankomis pri
sitraukė mudu abu prie savęs.

— Skausmas, vaikeliai, užgulė... Akmenėlis pravirktų... Oi, 
n< £ aliu verkti...

— Ar Rudis apkramtė? — ranka pabrukau įplėštą suknelės 
padalką. *

— Mamulėli, juk tavęs niekas nemuša. Tai kur tau skauda? — 
vėl lėtai, tarytum giedodamas, paklausė Pranys.

— Ne tik nuo mušimo skauda, ne tik... Kažkas gniaužo ne tik 
širdį, gal ir protą. O Dievuli! Ne nuo mušimo... Ne! Bet kai jau 
nebėra kam mušti... Nebėra, kam... Suprasit, vaideliai, kada 
nors šitą .skausmą...

Dar arčiau prisispaudė mane ir brolį. Vėl tylėjo. “Tai keista 
mūsų mama? Ji nori, kad muštų! Koks ten tas skausmas, jei ne- 
mušant skauda. Tai gerai būtų, kad manęs niekas nebemuštų!”.

• • •

Matyt, ir Pranys tą patį galvojo. Ranka paglostė savo kelnes.
— Ar dar skauda? — paklausiau pustyliai.
— O tau?
— Jau praėjo.
— Man dar ne.
— Žinosi švilpti troboje, dar piktas dvasias prisišvilpsi, — pasi

gerindama mamai, bariau brolį.
— Tu pati esi pikta dvasia! — nukiūtindamas atrėžė man Pra

nys. Pakėlęs pagalvę, džiaugėsi karalium. Kur nesidžiaugs, juk 
jo karalius sveikutėlis! O mano — skuteliai!

— Pasakysiu kunigėliui, kad tu mane pikta dvasia vadini! 
Vistiek aš esu gera! Angelai dangun ant savo baltų sparnelių mane 
neš. Pakuždėsiu jiems, kad tu keikies, ir tavęs neims. Aš esu geres
nė už tave ir visus žmones geriausia!... Tas tavo karalius jau toks 
tikras Mauškis, ir jei ragus pripaišius, tai tikras velnias. O tu 
biauresnis ir už jį! •

— Pikta dvasia, pikta dvasia, pikta dva--------- , — kone spring
damas kartojo Pranys.

— Apsiprauskit, važiuosim, — pratarė mama.
Mamos veidas išblyškęs kažikaip keistai, tarytum, žalsvai pa

balęs. •
— Močiutė numirė... .
Pasiremdama lovos kraštan, sunkiai pasikėlė. O juk mama dar 

vakar buvo tokia greita, kai ketino močiutę parsivežti iš dėdės! 
Dabar kažkodėl sulinkusi. Visai kaip močiutė. Tik mama daug gra
žesnė... Močiutės gilios raukšlės ir po smakru oda pakritusi. Be 
dantų. Net negirdėdavo, ką jai pasakydavai. Pagalvėmis ąpkraus- 
tyta sėdėdavo vienui viena. Rankos geltonos, kaip vaškas. Gyslos 
iššokusios, mėlynos ir storos, lyg virvės. O tas kosulys — iki apal
pimo. Tikrai, kaip mažas vaikas, be jokio supratimo: užgertų van
dens ar cukraus pačiulptų, ir praeitų kosulys.

Ir kas per rankos! Aš tų jos rankų visada bijodavau. Virpėda
ma ištiesdavo jas. Baugu! Mama, k;.i nuvažiuodavom pas dėdę, 
pirmiausia puldavo pabučiuoti tą veškinę ranką, ir pasakydavo 
“Mama!” Mane dar stumdavo, kad bučiuočiau. Man tai jau visai 
negaila, kad ir numirė... Tokia sena! Greičiausiai negaila ir ma
mai: juk neverkia.

’ (Bus^AU^aų)

Naujas literatūros žurnalas ža
da pasirodyti Brooklyne, reda
guojamas Stepo Zobarsko, lei
džiamas “Gabijos”. Žurnalo var
das dar nenustatytas, o forma
tas būsiąs kaip buvo “Dienovy- 
džio”, 48 psl.

“Gabija” be to, Velykoms išlei
do vaikams Vinco Pietario “La
pės pasaką”- ir ruošiasi išleisti 
Lazdynų Pelėdos “Motulė pavi
liojo’', V. Krėvės “Milžinkapis”, 
Valančiaus “Vaikų knygelė” ir 
k t Knygas iliustruoja dail. P. 
Osmolskis. Suaugusiems “Gabi
ja” numačiusi išleisti 5 knygas 
Knygos Bičiulių Draugijos var
du. Tiek vaikų, tiek suaugusių 
leidinius “Gabija” kviečia užsi
prenumeruoti iš anksto.

Lietuvos vaizdų albumą ruo
šiasi dar š.m. gegužės mėn. išleis
ti leidykla “Vaga”. Ji renkĄ pre
numeratorius po $3. Albume bū
sią per 100 Lietuvos vaizdų — 
V. Augustino fotografijų su lie
tuviškais ir angliškais tekstais. 
Formatas 12 x 8 coliai. Prenume
ratas renka P. Ališauskas, 140— 
02 84th Drive, Jamaica 2, N.Y., 
USA.

Atitaisymas
Praeito Nr. atkarpoje po ant

rašte “Motiejus” išspausdinta 
“Ištrauka ir paruošto spaudai ro
mano”, o turėjo būti: “Ištrauka iš i 
romano”. »



T

I
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1951. IV. 5. — Nr. 14 (67)

IS PLATAUS PASAULIO
Jau galvoja apie ateities 

depresiją
Nelson Rockfeller pareiškė, 

kad “tur būt xiž 2 ar 3 metų” po 
dabartinės karinių medžiagų ga- 

• mygos įtampos užeisiąs atoslūgis 
ir išsigelbėti gal geriausiai tik
siąs atsitikusiųjų Azijos kraštų 
rėmimo planas. Bet ten nepriva
lą veikti vien JAV. Jos teturį pa- 

. siimti 40% įsipareigojimų — iš 
užplanuotų $500.000.000 _ $200.- 
000.000. O ūkinę veiklą tuose 
kraštuose reikią paremti priva
tine iniciatyva, ta pačia ūkinės 
veiklos rūšimi, kuri išugdžiusi ir 
JAV. Reiksią paremti privačių 
įmonininkų iniciatyvą svetimuo- 
šė‘kraštuose, atseit paremti ka- 

‘ jtf itatistcį bau j ų' 'įmonių' 'olėtoj i- 
mąsi. Nieko sau “nesuinteresuo
ta” nuomonė.

Kodėl netiki argentiniška 
atomine bomba?

Argentinos prezidentui Pero
nui paskelbus, kad jos mokslinin
kai radę naują būdą atominei 
energijai atpalaidoti tuo pačiu 
principu, kaip tai vyksta saulėje, 
JAV ir daugelio kraštų fizikai 
tuojaus pareiškė, kad tai neįma
nomas dalykas ir pavadino tai 
paprasta fantazija.

Pirmiausia tai neįmanoma dėl 
to, kad žemėje technika nėra pa
siekusi priemonių pagaminti 
temperatūrą didesnę kaip 15-20 
tūkstančių centigradinių laips
nių. Šitokią temperatūrą ir tik 
kelinta milioninei sekundės d*r  
liai pagamina vienintelė pasau
lyje General Electric Company 
aukštojo voltažo laboratorija 
Pittsfielde, Mass., panaudodama 
15.000.000 voltų energiją. Aukš
čiausios temperatūros yra pasie
kiama atominėse bombose urani
jų transformuojant į plutonijų 
pagalba tam tikro reaktoriaus. 
Šiuo keliu pasiekiama saulės tem 
peratūros bet tik milijoninei da
liai sekundės. Kaip tik šita tem
peratūra pasinaudojant ruošia
ma vandenilinė bomba. Bet Pe
ronas paskelbė, kad Argentinos 
mokslininkai anokios temperatū-

ros pasiekę be uranijaus. JAV 
mokslininkai sakot kad kitokio 
būdo šitokiai temperatūrai pa- 

, siekti žemiškose sąlygose nėra. 
Joks chemiškas procesas šitokios 
temperatūros negalįs duoti, o jei 
jos būtų norima pasiekti degini
mo būdu arba elektrinėse kros
nyse, viskas tokioje temperatū
roje ištirptų ir išgaruotų nepra
šokus dar tūkstančių laipsnių. 
Perono paskelbtas vad. termo- 
nuclirinis reaktorius esąs stebuk
las, esąs anapus mūsų laikų tech
nikos pajėgumo.

Pasaulinė plieno gamyba
Strategai, svarstydami ateities 

karo veiksnius, greta benzino, 
pirmiausia akis kreipia į plieną. 
Be jo nekariausi.

Ekonominės JTO komisijos 
metų ketvirčio pranešimo, pa
skelbto kovo 26 d., daviniai ro
do, kad praeitais metais vakarų 
Europos valstybių plieno pro
dukcija pralenkė Sovietų Rusi
jos ir satelitinių kraštų plieno 
produkciją net 47%, nors praei
tais metais abiejų, gamyba paki
lo. Taip vakarų Europos valsty
bės 1949 m. pagamino plieno per 
47.000.000 tonų, o 1950 m. — 53.- 
000.000 tonų. Gi Sov. Rusija su 
satelitais 1949 m. pagamino tru
putį per 30.000.000 tonų, o 1950 
m. — 35.788.000 tonų. Taigi san
tykis tarp vakarų ir rytų Euro
pos 1950 m. yra 53:35,788.

Gi JAV 1950 m. plieno pagami
no 87.723.000 tonų, t.y. beveik ly
giai tiek, kiek anos pajėgos vi
sos kartu. Europoje dominuoja 
D. Britanija, 1950 m. pagaminusi 
16.972.000 tonų.

Negalima operuoti
Kaip praneša “Courier” Berly

no korespondentas, Sovietų zo
noje Vokietijoje išėjo potvarkis 
gydytojams, kad operuoti gali
ma tik tais atsitikimais, kai ligo
niui gręsia mirtis, nes visiškai 
nebegalima esą gauti žaizdoms 
užsiūti medžiagos. Tuo būdu, ‘ 
uav., vėžio gydyti operaciniu bū- ■ 
du jau negalima.

Tikrai “pas mus visko yra”.

Formozą ginti esą neverta
J. Hopkins universiteto užsie

nių santykių instituto direkto
rius, laikomas Tol.Rytų specialis
tu, pernai sen. McCarthy ap
skelbtas komunistų bičiuliu, pa
reiškė, kad Formozos dienos jau 
praėję ir jei kom. kinai pultų 
ten Ciangkaišeką, vakarų valsty
bės neprivalą jį ginti. Neapsi
moką. «

Garsusis Auerbachas jau 
kalėjime

Vokiečių ir amerikiečių spau
dos pranešimais, pastaromis die
nomis vokiečių prokaratūros pa
rėdymu, yra areštuotas buv. Ba
varijos krašto Nuostoliams At
lyginti Įstaigos viršininkas Dr. 
Phillip Auerbach.

Jis kaltinamas dokumentų 
klastojimu ir pasisavinimu pini
gų sumų, skirtų išmokėti buv. 
KZ kaliniams, spekuliacija juo
dojoje biržoje ir kitokiomis mili
joninėmis malversacijomis.

Prisimintina, * kad minimas 
Auerbachas nuolat protegavo tik 
vienos tautybės tremtinius, o ki
tus, tame skaičiuje ir lietuvius, 
dažnomis progomis nepagrįstai 
įžeidinėdavo, apšaukdamas juos 
antisemitais ir pan.

Tikimasi, kad likvidavus šią 
auerbachišką aferą, bus pagaliau 
išmokamos kompensacijos visų 
tautybių buv. KZ kaliniams.

Vis kovoja su titininkais
Šiuo metu satelitiniuose kraš

tuose Maskva vvkdo stambaus 
masto valymus. Vien Sofijoje, 
Bulgarijoje suimtas 21 aukštas 
pareigūnas. Visi jie kaltinami 
simpatijomis Tito ir nepakanka
mai stropia sovietine veikla. Taip 
pat plataus masto valymai 
vyksta Čekoslovakijoje, kur vis
kas rišama su Clementis byla, 
Lenkijoje, Rumunijoje, Vengri
joje ir Albanijoje.

KANADOS ŽINIOS
Trūksta plieno

Kanadai šiais metais trūksią 
bent 1.500.000 tonų plieno, kurio 
išviso būsią sunaudota apie 
5.500.000 tonų. Trūkumui pa
dengti iš JAV būsią galima gau
ti nedaugiau 1.200.000 tonų. Dėl 
to tai svarstomos^priemonės, kaip 
sutaupyti plieno susiaurinus jo 
sunaudojimą civiliams reika
lams.

Pasmerkė Rusų imperializmą
Ontario CCF 17-to j i metinė 

konvencija kovo 22 d. po ilgų dis
kusijų priėmė rezoliuciją, pa
smerkiančią sovietinį imperializ
mą. Iš 150 dalyvių 10 buvo tokių, 
kurie norėjo pasmerkti ir ameri
kietiškąjį imperializmą, bet galu
tinai priimta, kad demokratinis 
pasaulis turi ginkluotis prieš pa
vojų ir remti JTO.

Skyla Britų Kolumbijos CCF
Britų Kolumbijos socialistų 

partijos — CCF — vadovybė pa
skelbė, kad partijoje susidariusi 
kairiųjų socialistų grupė, kuri 
skelbia kovą atominei bombai ir 
stoja prieš JTO bei nesutinka su 
CCF statutu, turi nusilenkti arba 
pasitraukti iš partijos.

Krašto gynimo gamybos 
ministerija

Kanada įsteigė naują krašto 
gynimo gamybos, atseit karo pra
monės, ministeriją. Ministeriu 
paskirtas prekybos bei pramonės 
ministeris C. D. Howe.

Ministerijos skyrių vedėjai ir 
ryšininkas su JAV S. D. Pierce, 
kuris Vašingtone reziduos įgalio
to ministerio teisėmis greta am
basadoriaus, .buvo kiek anksčiau 
paskirti. Daugumoje tai praeita
me kare tą patį darbą dirbę vy
rai. Jie pradės funkcionuoti nuo 
balandžio 1 d.

— Montreal. — Kanados žydų 
kongresas nutarė prisiimti jiems 
paskirtą kvotą — Palestinai su
rinkti šiemet $5.250.000.

Nedarbas sumažėjo
Statistikos biuras praneša, kad 

kovo 1 d. Ontario provincijoje 
buvo 67.214 registruotų bedar
bių, kai 1950 m. kovo 1 d. buvo 
94.400, o trečioje kovo mėn. sa
vaitėje net 103.000.

Bedarbių skaičiaus sumažėji
mas aiškinamas pradėjusia reikš
tis karinių užsakymų įtaka. Tuo 
tarpu daugiausia kariškų užsaky
mų yra gavusi tekstilės ir lėktu
vų pramonė: Toronto sritis už 
$15.376.000, Otavos — $5.415.000, 
Niagara — $1.685.000, Kitchener- 
Guelph sritis — 1.419.000, Hamil
tono — $1.050.000.

Sviesto trūkumas tęsis dar 
kelias savaites

Kanados žemės ūkia departa
mentas praneša, kad dabar pasi
reiškęs trūkumas sviesto tęsis 
iki pavasario, kol padidės pieno 
gamyba. Vyriausybė yra nusista
čiusi prieš sviesto importą iš N. 
Zelandijos, nors trūkumas sie
kiąs apie 1.200.000 svarų.

Tačiau praeitos savaitės gale 
sviesto kaina vėl gerokai krito— 
bent 8-10 centų ir Toronte. Kai- 
kuriose Kanados srityse krito 
3-4 centus.

Kanada — pasaulio meisteris
Kanados ledo rutulio rinktinė, 

atstovaujama Lethbridge "Maple 
Leaf” komandos, pasaulio ledo 
rutulio pirmenybėse, įvykusiose 
Paryžiuje, pasiliko pasaulio čem
pionu, baigminėse rungtynėse 
kovo 17 d. nugalėjusi Švediją 
5-1. Kanada laimėjo visas 6 žais
tas rungtynes, įvarčių santykiu 
62:6, kuris parodo kanadiečių 
pranašumą šioje sporto šakoje. 
Po Kanados ir Švedijos toliau 
lentelėje sekė: Šveicarija, Nor
vegija, JAV, Suomija ir Britani
ja. ' VA.

— Otava. — Kanada plieno 
vartojimą civiliams reikalams 
sumažina apie 20%.

Sportas pavergtoje Lietuvoje
Dailiojo čiuožimo čempionai

LTSR
Vasario pradžioje Kaune įvy

ko dailiojo čiuožimo pirmenybės. 
“Respublikos čempijono'vardus” 
išsikovojo Leokadija Klimavičiū
tė (K) ir Algirdas Guzikauskas 
(Vii.). Antrąją vietą laimėjo 
Daugėlaitė (K) ir 3-ją Kuprevi- 
čiūtė (Vilnius), vyrų grupėje 
Senkus (Vilnius) ir Sečkus (K). 
Teisėjavo J. Pūrelio vadovauja
ma komisija. A.

— Kaune Kūno Kultūros Ins
tituto čiuožykloje per visą žie
mą nebuvo prisirengta įvesti ap
švietimo vakarais. Rungtynių 
metu nebuvo pasirūpinta apšil
dyti žaidikų persirengimo kam
barių. Tarnautojai ir darbininkai 
negalėję džiaugtis tuo sportu dėl 
apšvietimo nesutvarkymo. A.

Padidino bokso komandas
Nuo Naujųjų Metų vietoje 8 

svorio kategorijų įvesta 10. Pa
gal naująsias taisykles įvyko pir
menybės Kaune ir Vilniuje. Žai
dė Vilniaus Karininkų Ramovė 
su Kauno “Žvaigžde” ir abejas, 
rezultatu 15:5, laimėjo vilniečiai.

ku skirtumu. Už Vilnių žaidė: 
vartininku Kudriašov, gynėjais 
—Stelmokas, Balinskąs, Petrai
tis, Ganušauskas, Glazkov, Šciot- 
kin ir Andriejev. Teisėjavo Vaš
kelis ir Klimas. A.

Krepšinis LTSR
Vasario pradžioje Kauno di

džiojoje krepšinio halėje vyko 
lietuvių krepšinio pirmenybės. 
Šiauliai laimėjo prieš Marijam
polę 38:36, Vilniaus vyrų koman
da įveikė Telšius 49:35, Kaunas 
Panevėžį — 73:33. Moterų grupė
je vilnietės lengvai įveikė Mari
jampolę 42:5 ir Kaunas Panevė
žį — 48:22, klaipėdietės tik į pa
baigą šiaip taip laimėjo prieš 
šiaulietes — 36:32.

Ypatingai įdomios krepšinio 
rungtynės įvyko vasario 10 tarp 
Vilniaus ir Kauno komandų. 
Anksčiau kauniečiai visada be di
delio vargo laimėdavę, bet pasta
rąjį kartą vilniečiai parodę stip
rų pasipriešinimą. Pirmą kėlinį 
kauniečiai laimėjo 13:12, bet po 
pertraukos vilniečiai persvėrė 
14:13. Likus 9 minutėms vilnie
čiai vedė 22:21. Tuo metu įvyko 
persilaužimas. Kauno komanda 
perėjo atakon ir Sercevičius eile 
tikslių metimų ir gražiu žaidimuKauno ledo rutulio varžybos tikslių metimų ir gražiu žaidimu 

Sportininkai LTSR gali veikti, Pf^ėlė pasekmę iki laimėjimo — 
daugiausia darbininkų komandų 
priedangoje. Sausio 28 d. varžy
bose ’’Inkaras” įveikė Kūno Kul
tūros Institutą pasekme 11:0, iš
sikovodamas teisę rungtyniauti 
su Vilniaus “Spartaku” ir teisę 
žaisti tarpmiestinėse ledo rutulio 
rungtynėse Vilnius-Maskva.

Rusai slidininkai išstūmė 
lietuvius

Vilniaus slidinėjimo pirmeny
bėse visas pirmąsias vietas lai
mėjo maskoliai, tai Kovalevska, 
Stagnijenko, Roznov, Ribakov ir 
paskutinis Kazlauskas. A.

M. MAYZEL’S CLOTHES
53044 Queen St. W. Tel. WA 5374

Įsteigta prieš 60-tį metų, plačiai žinoma rūbų siuvykla-krautuvė. 
Darome pagal užsakymus: kostiumus ir paltus — vyrams ir 

moterims. „ • Turime pasiūtų paltų.

MODERNI LIETUVIS Iv AMES PERKAME 
KUR

Vyrišku rūbų krautuvė
‘Paltai ir kostiumai parduodami gatavi' 
ir pagal užsakymą.- Skrybėlės, įvairūs 
švarkai, kelnės, megstukai, viršutiniai 

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams 10%

Savininkas P. Salmonaitis

DERBY

39:24. Vilniaus komandai vado
vavo Kulakauskas, o iš žaidikų 
ypač gerai pasirodė Skuodis.

Marijampolė netikėtai sulupo 
Telšių stiprią komandą 47:31, gi 
Šiauliai laimėjo prieš Klaipėdą 
44:32. Klaipėdietės nugalėjo tel- 
šietes 39:38, lengvai prieš Mari
jampolę laimėjo panevėžietės 41: 
14 ir kaunietės prieš Šiaulius 
69:12. '

Kovo 8-12 Minske įvyko Ry
gos, Vilniaus, Talino ir Minsko 
komandų krepšinio pirmenybės, 
gi kovo 15-26 įvyko dar didesnės 
pirmenybės Charkove kur žaidė 
Maskvos, Leningrado, “Rusijos 
Federacijos”, Ukrainos, Gruzijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos vyrų 
ir Maskvos; Leningrado, Azerbei- 
džano, Gruzijos, Uzbekistano, 
Latvijos ir Lietuvos moterų krep

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI

CHARLES POCIUS 
INSURANCE & REAL ESTATE

Tillsonburg, Ont. Tel. 829-J

Įmokėti tik $3.000 — 100-tas akrų su teise auginti tabaką 
20-tį akrų — du kilus. Gražūs namai, naujas šiltadaržis 
(greenhouse , didelis kluonas (barn), 2 ■arkliai ir visos 
mašinos. Bendra kaina — $26.000.

Likusios sumos lengvam išsimokėjimui iš % dalies 
kasmetinio derliaus.

2. Įmokėti tik $5.000. Ūkię iš 103 akrų. Teisė auginti tabaką
32 akrai su 5-kiomis kilomis. 2 kluonai (barns), mūro na
mas, naujas traktorius ir visos mašinos.

Bendra kaina — $36.000.

Maskva 15:1 rezultatu 
nugalėjo Vilnių

Vasario 3 d. Vilniuje įvykusio
se ledo rutulio pirmenybėse Mas
kvos "Spartakas” nugalėjo Vil
niaus “Spartaką” šiuo milžiniš- j šinio komandos.

owna

•0^^805

R. MacIntyre Aylesworth

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

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

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

PARDUODAMA 
MĖSINĖ — KIAULIENOS 

PARDUOTUVĖ 
Dundas gatvėje (prieš Lake
view Ave.). Įsteigta prieš 45 
metus. Parduodama, kadangi 
savininkas išvyksta dėl senat
vės. Susideda: -iš krautuvės ir 
5-kių kambarių, mediniai įren
gimai, gerai dažyta, karštas 
vanduo, kūrenama alyva, na
mas mūrinis ir viršuje dirbtu
vė. Savaitės apyvarta apie 800 
dol., bet gali būti ir daugiau. 
Yra visi reikalingi krautuvei 
įrengimai. Pilna kaina—19.000 

dol. Įmokėti tam tikrą sumą iš 
karto.

JOHN BOYKACH, BROKER 
1187 Dundas St. W., Tel. KE 226

THE TWO LITTLE
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukraiūiškai.
Užeikite i

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO . 
Tcl. E M4-0047

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

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

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

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

“Adrian Jewellers” atstovą

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

Ir ten pat užpildysiu Jums “Income 
Tax” pareiškimus.

2576 YONGE ST. TORONTO

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

MEN’S SHOP
Telefonas HY 9624

MICHAEL’S RADIO & APPLIANCES
1390-92 QUEEN ST. W. (prie O’Hara)

Atidaryta vakarais Telefonas KE 4579

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

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

Moffat *5750  CPC

Kaina $299.50
Užeikite ir apžiūrėkite tuos 

kitokius modelius
ar

Nuo š. m. kovo mėn. 15-tos dienos

L U NA foto studija

984 DUNDAS ST. West, TORONTO
TELEFONAS ME 8967

CONNOR-THERMO

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

Moterų rūbų 
siuvėja

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St.

Bloor ir Ossington gatvių 
rajone. 'Tel. LA 6432

4-YEAR
GUARANTEE ,

ROYCE RADIO & FURNITURE CO
1529 Dupont St. W., Toronto. Tel. LLO175

Kalbame ukrainietiškai



UKRAINIEČIAI ŠAVININKAI

G.LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W.
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
: . Parduodame
SKALBIAMAS MASINAS

DUODAME ISSIMOKEJIMUI

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

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave. 
TeL WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

-■■■*  ‘ i * 1 —

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

Aukos Toronto Bažnyčios Statymo Fondui

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

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

Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto 

. Tel. RA 3924
Parduodame piano akordeonus

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

—■tiuli t... iii.. m> A . 1 —,i, ■ ■——

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

R ū b ų v a 1 y m a s
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos

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

SHIFF’S
VALYMAS — 

PROSAVTMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKUN
Duona, pyragaičiai, tortai

pristatomi Į namus, skambinkite: LL 7445 
BEAVER BREAD LIMITED 

t 
103 Lightbourne Ave. Toronto

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

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

Kas nori rnamus —■ 
^rba 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.

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
Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

Lietuviška Baldų Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

“Keiskite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE) ■
1438 Dundas St W. Toronto

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

Užsisakykite anglis
PARLIAMENT FUEL CO.

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę -praktiką

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

Toronto Bažnyčios Statymo 
Fondo Valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems aukojusiems ir skel
bia vardines aukas:

Aukojo po:
$50 — S. Laurenitis;
$40 — V. Pakštys;
$25 — Dalinda, J. Indrelė;
$24 — P. Ališauskas, A. Diržys;
$22 — A. Augutir;
$20 — K. Cinčikas, J. Joneliu- 

nas, J. Petruška, M. Pocienė, J. 
A. Savalionis;

$18 — Jarašiūnai;
$17 — Gotceitai;
$16 — S. S. Treigys;
$15 — P. Liačas, A. Stuikys;
$13 — I. Kaknevičius, P. Pran- M. Abromaitis, O. Apanavičienė, 

kienė, L. Šalna;
$12.50 — J. Stulgys;
$12 — P. Augaitis, M. Baršku

tis, L. Kalinauskas, J. Mačiulis,
V. Užupis;

$11 — E. S. Čepai, B. Cvirka;
$10.50 — I. Gataveckas;
$10.25 — O. A. Hozas;

Lakaviėiūtė, P. Lakauskas, S. 
Laurušaitytė, G. Lastauskienė, 
S. Luina, K. Lukošius, O.. M. Ma- 
cidnskai, M. Mačiulienė, B. Mi- 
čiulevičius, B. Matulevičius, E. 
Miliauskas, O. S. Nalivaikai, V. 
Naruševičius, L. Norvaiša, P. Pa- 
dolskis, V. Penkauskas, V. Pet- 
ruitis, V. Pavilauskas, E. Petkū- 
naitė, P. Pieta, Racevičius, J. A. 
Ranonis, P. Razgaitis, V. Raza- 
minkas, P. J. Riaubai, V. Rut
kauskas, L. Rutkauskas, Z. Sau- 
razas, J. Simonavičius, E. Skir- 
gailaitė, J. Stalioraitis, V. Sima
navičius, J. Starkevičius, V. Sen
kus, J. Smilskis, L. S. Šileikytės,

J. Apanavičiūtė, P. Aušrotas, J. 
Alšauskas, S. Augaitienė, S. Auš- 
rotienė, P. Augustinavičius, J. 
Ažubalis, J. Baltakys, J. Bakutis, 
A. Bagdonas, A. Brakas, V. Bal
sys, V. Balsys, A. Baltriūnas, J. 
D. Bielošanokas, A. Brazys, G. 
V. Butkiai, S. Bubulis, J. Čap-

*$10 — P. Alekna, J. Bakšys, T. Jikas, P. Čaponkus, Čiūplinskas, 
Baikus, Baneliai, E. O. Bartkai, 
P. Bražukas, P. Butrimienė, O. 
Dalindaitė, J. Drabato, J. Dau
nys, O. Gataveckienė, L. Gata
veckas, V. J. Germanavičius, F. 
Gikis, O. I. Girdauskai, K. Griš
kevičius, V. Gylys, J. Ivaška, K. 
Kazlauskas, V. A. Kazlauskai, 
O. Kalinauskas, Kiškūnas, 
Krikščiūnas, K. Kulikauskas, 
Laurinavičius, V. Matulaitis, 
Maziliauskas, J. Paškevičius, 
Petrušauskas, J. Prakapas, J. Pri- 
šas, N. Ramonaitė, A. Rackus, 
A. Rinkūnas, A. Saulis, V. Sen- 
džikas, M. Slapkauskaitė, Ė. Stun 
gurys, A. Sodaitis, Tamulaičiai, 
K. Taujenienė, J. Taujenis, A. 
Taujenytė, B. Urbelis, A. V. Vait- 
kai, A. Vasiliauskas, B. Vaidila, 
J. Valantiejus, O. Venskaitytė, 
Venskaitienė, O. Veteraitienė;

$9 — J. E. Bukšaitis, P. Imbra- 
sas, J. S. Paketurai;

$8 — A. Žekonis;
$7 — A. Jakimavičius, G. Pen- 

kauskaitė, J. Yokubynas, E. Juk
nevičienė;

A.
A.
J.

S. Kavaliauskas, P. Kušlikis, V. 
Kriščiūnas, A. Sagevičius. A. Mi- 
ciūnas, V. Vindašius, L. šeškus, 
J. Žaliaduonis;

$5.75 — A. Ašoklis;
-4$ — A. Kukleriutė, P.--Kris-}- 

čiūnai, A. Kiškis, A. Kežinaitis. 
S. Kymantas, F. Kasperavičius, 
Kazlauskas, A. Kuzmarskis, V.

A. Burdulienė, Daukša, J. Dani- 
sevičius, A. Didas, P. Dundžys, V. 
Gavėnas, V. Gataveckas, J. Ga- 
taveckas, K. Gaputis, B. Grabaus 
kaitė, J. Grinsy, Giniuotis, E. Gar 
buzaitė, K. Grigaitis, Drkšas, M. 
J. Endzinienė, E. Jasevičiūtė, P. 
Jasevičiūtė, P. Jurėnas, V. Jagė- 
levičius, S. Juknevičius, K. Jane- 
livfhas, Ivaškienė, P. Karvelis, G. 
Kačenauskas, O. J. Kazakevičiai, 
A. Kaunarkis, S. Kudulis, G. Kuz 
marskienė, J. Karka, V. Karsa- 
kas, I. Kulikauskas, A. Švažys, 
E. Šlekys, B. Trinka, D. Urbona
vičiūtė, T. Vadauskas, A. Vinc- 
kas, P. Vizauskas, E. Vabalienė,
J. Žemaitis, P. Žymantai, J. Ži
lys;

$4 — K. Abromaitis, S. Dargis, 
S. Juozapavičius, J. Juodis, B. Ki 
rilenienė, I. Kazlauskas, A. Mirs- 
kis, S. Petrulienė, V. Puniškienė,
K. Rusinąs, L. Rudaitis, B. Sta- 
siulis, V. Sadauskaitė, J. Šablins- 
kas;

$3 — J. Danaitis, V. Abromai
tytė, A. Bumbulis, F. Barkaus
kas, V. Dailydė, A. Laugalienė, 
S. Grigaliūnas, I. Juškevičienė, 
M. Jankevičius, K. Juozapavičie
nė, Z. Morkūnaitė, P. Miniotas, 
V. Pundzius, V. B. Steponaitis,
A. Simanavičius, B. Sakalauskas.
B. Šapagaitė, A. Rūkas, J. Rėvas,
J. Ulaitis, J. Žadeikis, E. Morkū
naitė. (Bus daugiau).

Kai norisi nusišypsoti.
Nebepaliko

JAV pieno išvežiotojai palieka 
pieną prie durų visai neduodami 
jokio ženklo.

Kartą ponia Brown išvažiuo
dama ilgam laikui, paliko prie 
durų raštelį pieno išvežiotojui: 
“Išvažiuoju ilgam laikui, nepali
kit nieko, kert grįšiu”.

Po kiek laiko grįžusi, rado ki
tą raštelį: “Įvykdėm, ką tamsta 
įsakėte. Dėkojam”.

Įėjusi į butą rado jį visiškai 
tuščią.

Nenori praustis
Dukrelė: — Mamyte, ar būti

nai reikia man praustis? '
Motina: — Taip, aišku vaikeli!
Dukrelė: — Bet aš manau, kad 

geriau būtų tik su pudra pasi
tepti, taip kaip tamsta darote!

— o— ’
— Jis buvo pats didžiausias 

degtinės gamintojas visoje apy
linkėje, bet vargšas buvo labai 
nelaimingas! - .

— Kodėl? • x
— Jo sūnus buvo didžiausias 

vartotojas.
. Gerai mokosi
— Sakyk, vaikeli, kokį pažymi 

gavai?
— Lygiai penkis, mamyte!
— O tai labai gerai.
— Taip, vieną 2, vieną 1 ir dar 

vieną 2!...
— o —

— Žinai, Petrai, aš nesutikau 
ten dirbti.

— Kvailai padarei.
— Bet aš ten nemačiau jokių 

perspektyvų.
— Kaip tai?
— Labai paprastai — fabri

kanto duktė jau ištekėjusi...
Greit išmoksta

— Jonai, ar tu gali įsivaizduo
ti, mūsų kaimynas Petras per tris 
dienas pukiausiai angliškai kal
bėti išmoko!

— Nesuprantu.
— Anglai irgi nesupranta, bet 

jis kalba.

Nelandi
šeimininkė: — Maryte, kaip 

matau, tu labai landi pasidarei.
Užsigavus! Marytė: — Nieko 

panašaus, ponia, šiandien valy
dami kambarius, palovėn, pa- 
stalėn nė nežvilgterėjau!

— o —
— Tai reiškia, pone gydytojau, 

jei aš nusimaudyčiau jūros van
deny, tai tos dėmės pranyktų nuo 
mano kūno?

— Taip, tikrai ir nebūtinai jū
ros vandeny, užtektų tik vande
ny šu muilu: .

— o —
Maskvoje siuvėjų artelė pado

vanojo Stalinui puikios medžia
gos gabalą. Stalinas liepė pašauk 
ti siuvėją ir paklausė, ką iš (tp,s 
medžiagos galima padaryti.

— Nieko daugiau kaip tik ge
ras kelnes, — atsakė Maskvos

Stalinas tą medžiagą pasiun
tė į Varšuvą. Iš Varšuvos siu
vėjo gavo atsakymą, kad medžia
gos užteks visam kostiumui. Nu
stebintas ir sudomintas Stalinas 
pasiuntė tą medžiagą dar ir į 
Londoną. Londono siuvėjas pra
nešė, kad išeis kostiumas ir dar 
pridėtinės kelnės. Stalinas dar 
labiau susidomėjo, kodėl taip 
nevienodai ’ apskaitė siuvėjai. 
Jam atsakė Londono siuvėjas. Ką 
atsakė? Ogi kad medžiagos dy
dis yra tas pats, bet Stalino dy
dis nebe tas pats Maksvoje ir 
Londone.

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

Pasirinkimas iš 8 spalvų 
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo S 8 ligi S 40

270 Queen St W.
(prie Beverly) Toronto

Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus 

848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.) 
Tel. WA 5232 Toronto

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- 

"tnobilius ir tt.

didžiausiose" TorontčT krėsto krautuvėse:
536 Queen St. W. ir 1158 St. Clair Ave. W.

Mes turime šimtus suknelių, apsiaustų, 
kostiumų ir paltų. Geriausios rūšies ta 

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums Įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tel. WA 7537 Tel. WA 8497

Kainos nepakilo pas

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
' portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PARK RĘSTA URANT”

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

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis 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.

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnis ir tt »
. * Kalbame rusų kalba •

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras 

ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVE., 
(College ir Spadina kampas) 

Telef. RA 5125-6

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

19 St. John’s Road (prieš 3131 Dundas St. W.)
Parduodama Penicilin. Streptomicin ir kiti modemiški 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 I

'ALUI' CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

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

OoM*

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

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

Spausdiname
. laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa-

kvietimlis, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit. *
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

ŽIBURIU” Spaudcs^Bendrcvė
t

941 DUNDAS ST. W^ TORONTO. Telefonas EM 3-4265 ,

■■in ■ i . —— i —

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA 

Janet’s Beauty salon
Skambinkite: GE 6620

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūniėnė 

Atidaryta kasdien 9-9 vai.

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

Dubdame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles) Toronto. TeL LO 7882
- ■
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BSF Valdyba pas Kardinolą
Praėjusio sekmadienio vakarą 

J.E. Toronto kardinolas J. C. Mc 
Guigan savo privačioje residen- 
cijoje priėmė Toronto lietuvių 
katalikų bažnyčiai statyti fondo 
valdybą. »

Užtrukusiame apie pora valan
dų jaukiame pasikalbėjime, J.E. 
kardinolas lietuvių parapijai pa
žadėjo laikinai duoti didesnę 
bažnyčią sekmadienių pamal
doms, o taip pat reguliariai per 
tam tikrą laiką naudotis didesne 
sale. Jo Eminenciją džiaugiasi 

. gausiu lietuvių skaičiumi Toron
te ir reiškia vilties, kad lietuviai 
katalikai bus duosnūs naujos 
bažnyčios statymo fondui Kar
dinolas yra labai susirūpinęs To
ronto lietuviais ir, bažnyčios sta
tymo atveju, pažadėjo finansinę 
paramą.

Apylinkės LOK posėdis
Praeitą ketvirtadienį Toronto 

apylinkės LOK prezidiumo po
sėdy buvo svarstytas artėjančios 
Tautos Fondo rinkliavos bei kar
tu pravesimo lietuvių surašymo 
užbaigimo klausimas. Rinkliavai 
bei registracijai sutvarkyti iš
rinkta speciali komisija, kuri pa
ruoš planą, paskirstys miestą į 
rajonus ir balandžio 13 d. su
šauks visų organizacijų atstovus 

. į specialų posėdį, kuriame bus su
tarta, kurios organizacijos ku
riuos rajonus pasirinks ir išsiaiš
kinta dėl vienodos rinkliavos bei 
surašymo tvarkos. Taip pat tada 
bus nustatyta, kaip ilgai rinklia
va ir surašymas tęsis. Tai priklau 
sys nuo to, per kiek laiko orga
nizacijos numatys darbą baigti.

Rinkliavai Vasario 16 gimna
zijai aukų lapai jau išsikirstyti 
organizacijoms ir rinkliava vyk
doma. Ji baigiama balandžio 10.

LOK posėdy dalyvavo ir Tau
tos Namų Fondo Valdybos pirmi
ninkas p. Strazdas, tad buvo tar
tasi ir TNamų reikalais. Šiuo at
žvilgiu apgailestauta, kad kaiku
rios organizacijos į darbą nesi- 
jungia, tad nutarta kreijtis į jas 
dar kartą tą reikalą aiškintis.

Bendras visų tautybių anti- 
bolševikinis sąjūdis, su kuriuo 
LOK turi gyvų ryšių, taip pat 
palengva varo savo darbą pir
myn ir praeitą šeštadienį buvo 
susirinkęs posėdžio, kuriame bu
vo pradėta svarstyti statuto 
klausimas. ' -

Didelis parengimas
Balandžio 28 d., šeštadienį, uk

rainiečių salėje College gatvėje 
rengiamas didelis pobūvis.

“Verslo” S-gos 
visuotinas susirinkimas įvyksta 
balandžio 15 d. 3 vai. p.p. 404 
Bathurst Str. ukrainiečių salėje 
IV aukšte. Dienotvarkėje valdo
mųjų organų perrinkimas ir kt. 
reikalai.

Kviečiami visi nariai ir sve
čiai atsilankyti.

L. Dramos teatras atvyksta 
į Torontą .

Pastaraisiais metais, atvykus 
kelioms dešimtims tūkstančių 
tremtinių, lietuviškasis kultūri
nis gyvenimas šiapus Atlanto ne
paprastai pagyvėjo. Pagyvėjo ir 
meninių kolektyvų bei pavienių 
artistų veikla. JAV didžiosiose 
lietuvių kolonijose atsirado daug 
menininkų profesionalų, kurie 
nesiduoda gyvenimiškos naštos 
suspaudžiami ir kuria meninius 
vienetus, rengia koncertus, spek
taklius, literatūūros vakarus ir tt.

Kanada šiuo atžvilgiu yra nu
skriausta. Į ją atvyko ne tik tri
gubai mažiau tremtinių, bet ir 
daug mažiau profesionalų. Tuo 
būdu Kanadoje visi meniški pa
sirodymai tebėra mėgėjiški, iš
skyrus gal vieną Dramos Teatrą, 
kuris betgi tebelaužo pirmuosius 
ledus. Jei toks Naujorkas turi 
visą eilę stiprių pavienių meni
ninkų, kurių dažnas arba jų gru
pės ką nors organizuoja, jei Cle- 
velandas turi “Čiurlionio” an
samblį, tai “sostinė” Čikaga ne
nusileidžia, turėdama “Daina
vos” ansamblį, jau senai veikian
tį Stephens Singers mergaičių 
chorą ir dramos bei vaikų teat
rus.

Gana gausi Toronto lietuvių 
kolonija, deja, į varžybas su 
anais centrais negali eiti, tačiau 
Torontas visoje gyvoje kultūri
nėje veikloje dalyvauja nors tuos 
vienetus pasikviesdamas pas sa
ve į svečius su pasirodymais. To
rontas gali didžiuotis, kad jame 
jau lankėsi ne tik daugelis pavie
nių scenos menininkų su koncer
tais, bet ir stambiosios meninės 
grupės. “Čiurlionis” čia gastro
liavo jau du kartus, Stephens 
Singers mergaičių choras ir 
“Dainavos ansamblis po vieną 
karta. Atseit Torontas dar ne
matė tik vienintelio stambaus 
meninio Čikagos lietuvių vieneto 
— L. Dramos Teatro.

Reikia pasidžiaugti, kad taip 
nebeilgai bus begalima sakyti, 
nes Lietuvių Dramos Teatras iš 
Čikagos į Torontą atvyksta ba
landžio 22 d. ir pastatys čia RA
KETĄ Į MĖNULĮ, kurį režisuoja 
žinomasis režisorius J. Šlekaitis, 
tas pats, kuris buvo nuvykęs į 
Montrealį ir “Živilės” režisuoti.

Mes jau senai bematėme pro- 
■ fesionalų dramos aktorių vaidy- 
j bą, tad džiaugiamės ir laukiame. 
Toronto lietuviškoji visuomenė 
kultūrininkų pastangas vertina 
jautriai, tad ir L. Dramos Teatrą 
beabejo džiaugsmingai sveikins. 

ŠI.

Lankėsi Dr. Balčiūnas
Buvęs Kauno miesto savival

dybės sveikatos skyriaus virši
ninkas, tremtyje daug veikęs 
Regensburge, Scheinfelde, Schw. 
Gmuende n*  buvęs Liet. TneĖtfti-

dabar gyvenąs Rochester, N.Y.. 
kur dirba vienoje ligoninėje kaip- 
gydytojas, praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį kartu su ponia ir jos 
sesute buvo atvykę į Torontą, 
į giminaitės vestuves. Ta proga 
svečiai aplankė “TŽ” ir savo se
nus bičiulius, gyvenančius To
ronte. .

Projektuoja tunelį į Toronto 
salą

Toronto poilsių bei pramogų 
geriausia vieta beabejo yra sala, 
kur vasaros metu temperatūra 
esti bent 10 laipsnių žemesnė 
kaip mieste. Deja, sala netaip 
lengvai pasiekiama, ypač tiems, 
kurie savomis susisiekimo prie
monėmis naudojasi. Dėl to uosto 
komisija siūlo išvesti į salą tune
lį, kuris eitų per dabartinį salos 
aerodromą. Kartu siūloma per-, 
tvarkyti ir pačią salą. , Tunelio 
pastatymas beabejo daug kaštuo
tų, tačiau ątp.ultų daug išlaidų. 
Vien žiemos kelto išlaidų per me
tus esą $150.000. Keltas į aerod
romą kaštuojąs $30.000. Miesto 
tarybai planas buvo pateiktas, 
bet daug kas reiškė didelių abe
jonių ir planas dar grąžintas pro
jektuotojui.

Kanadietė — lietuvių bičiulė
Prieš kurį laiką iš Timminso 

tarnybiniais reikalais Toronte 
lankėsi prancūzų kilmės kana
dietė ponia J. Larche, Timinso 
miesto burmistro pavaduotoja. P. 
Larche turi daug simpatijų lietu
vių tautai, yra išmokusi daug lie
tuviškų žodžių ir nesunkiai gali 
sekti lietuvišką pokalbį. Turėda
ma lietuvišką žemėlapį, ji pui
kiai yra išstudijavusi lietuviškas 
vietoves, tikėdamasi kada nors 
jas ir asmeniškai aplankyti. Ypač 
p. Larche yra’ sužavėjusios lietu
viškos liaudies dainos, kurių ji iš
moko iš Timminso lietuvių. Kal
bėdama apie lietuviškas dainas, 
ponia Larche daro išvadą, kad 
lietuvių tauta turi būti labai 
įdomi.

Savo simpatijas lietuviams po
nia Larche įrodo ir praktikoje: 
būdama įtakinga visuomenėje, ji 
ne vienam Timminse apsigyve
nusiam lietuviui yra parūpinusi 
gerą darbą. Gavusi Dr. A. Šapo
kos “Lithuania through the ages” 
ponia Larche vieną jo egzemplio
rių įdėjo į Timminso miesto bib-

Š. m. balandžio mėn. 7 d. 8 vai. 
vakare jaukių West End YMCA 
patalpų (College ir Dovercourt 
gatvių kampas) viršutinėje salėje ,

Kviečiame jabnima nepraleisti 
progos smagiai pasišokti

Šokiams eros Toronto Universiteto kapela. 
Įėjimas tik 50 centų.

Rengėjai Skautai Vyčiai “Perkūnas”.

Mūsų mielą Valdybos narę -
p. PETRONĖLĘ STOČKUTĘ ir KAROLĮ ABROMAITĮ, 

sukūrusius katalikišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime laimingiausio gyvenimo.

KL Kat. Mot. Dr-jos Toronto skyrius.

Draugijos narę •

PETRONĖLĘ STOČKUTĘ ir bičiulį KAROLĮ ABROMAITĮ, 
. sukūrusius^ lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname 

ir linkime ilgiausių metų. .

KLKK Dr-jos Toronto skyriaus Valdyba.

Vašingtono ir. Naujorko pletkai
(Mūsų Naujorko korespondento)

— Per “Laisvosios Europos” 
siųstuvą Naujorke kardinolas 
Spellmanas užtikrino. pavergtą
sias sovietų tautas, jog amerikie
čiai meldžiasi,4 prašydami malo
nės, jog kuo greičiausiai prisikel
tų šios tautos: Lenkija, Latvija,

Rumunija, Bulgarija ir Kinija. 
“New York Herald Tribune” įsi
dėjo visą kardinolo kalbą, “NYT” 
tik paminėjo patį fakta.

— Filipiniečiai buvo laimin
gesni negu lietuviai, nes prade
dant jų programą “Voice of 
America” pertransliavo jiems 
pasakytą Dean Achesono kalbą.

— “Amerikos Balsas“ pradėjo 
programas portugalų ir kiniečių 
Svatow dialekto kalbomis.

— State Departamento specia
lus patarėjas informacijos klau
simais E. Barret pasidžiaugė, kad 
“Amerikos Balsas” stiprėjąs die
nomis. Naujasis persiuntėjas 
Miuncheno ir kituose kraštuose 
Amerikos programą ypač sustip
rinę; 85 papildomosios stotys ją

MONTREAL, Que
/

, Trys pobūviai
Po gavėnios torontiečiai lietu

viai suskato pramogauti. Perei-’ 
tą šeštadienį įvyko net trys po
būviai: lietuvių parapijos salė
je vakarienę suruošė Šv. Jono 
draugija, o šokius surengė LKK 
Draugija 404 Bathurst ir LAS 
ukrainiečių salėje College gatvė
je. Čia pasirodė ir iš Montrealio 
atvykusi solistė p. Zaganavičiū- 
tė. Tik gaila, kad solistei teko 
dainuoti dūmų debesyje ir pub
likai jau įsisiūbavus. Rengėjams 
tiktų būti visdėlto jautresniems.'

Kiti šaltiniai tvirtina, jog net 
apie 10 mil. sovietų klausą kas-

lioteką. Jos žiniomis, ši knyga dabar siunčia į Sovietų Sąjungą, 
kanadiečių visuomenėje turi ne
paprastai didelį pasisekimą.

dien “Amerikos Balso” progra
mos.

— Neseniai įvykusioje Ukrai
niečių Konferencijoje, kurią ap
rašė NYT, jų prezidentas Dob- 
riansky reikalavęs, jog dar dau
giau būtų išplėsta propaganda. 
Taip pat, kad tuoj pat būtų siun- 
ciama ukrainiečių pogrindžiui i &■ 
pagalba ir būtų skatinama visas 
pogrindžio organizacijas anapus! 
geležinės uždangos jungtis vie
nam bendram tikslui.

— Naujorko spauda aprašė, 
kaip pavyzdį, tūlo pabaltiečio li
kimą. Kinu nacionalistu laivo- 
6000 to “Dragon” kapitonas, ku
ris neseniai atplaukė į Naujorką, 
pasirodė esąs estas Aleksandras 
Musikas. 51 metų jūreivis, kaip 
ir jo.gražioj i žmona Eudokia, yra 
gimę Taline, iš kur juos išvijo so
vietai. Su jais kartu plaukioja sū
nus Harris ir duktė Veronika. Vi
si jie puikiai kalba estiškai, ang
liškai, kiniškai ir rusiškai. Sū
nus Harris pasiliko Naujorke 
studijuoti Webb Institute laivų 
statybą. •

Bolševikinė rusifikacija
“New York Times” ekspertas 

Sovietų Sąjungos klausimais 
Harry Schwartz praėjusią savai-

ir Aušros Vartų parapijos klebo
nas, kun. Kubilius, SJ, nutarė iš- 

Kun. Kubiliui, SJ, susirišus su leisti biuletenį. Biuletenis žada 
J.E. arkivyskupu Leger bei augš- 
^ais miesto pareigūnais ir išsikal
bėjus apie lietuviškos kolonjos 
steigimą, buvo gautas pritarimas. 
Jie taipogi pasižadėjo suteikti 
kolonijos steigimui reikalingą 
paskolą.

Numatoma nupirkti didelis 
sklypas žemės, kuriame tilptų 
lietuvių bažnyčia, mokykla bei 
apie trys šimtai gyvenamųjų na
mų. Namai būtų prieinami leng
vomis išsimokėjimo sąlygomis, 
įmokant tūkstantį dol. namui 
esant užbaigtam, o likusius mo
kant dalimis per dvidešimt metų.

Tuo būdu būtų įsteigta pirmu
tinė grynai lietuviška kolonija 
Kanadoje.

Fondas Bažnyčiai statyti
Balandžio 15 d., sekmadienį, 

tuoj po pamaldų, Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, įvyks visų 
parapijiečių susirinkimas. Susi
rinkime bus aptarti bendrieji 
parapijos reikalai, bei išrinktas 
bažnyčios Statymo Fondo komi
tetas. Fondo tikslas yra kuo grei
čiau surinkti atatinkamą sumą 
pinigų, kad nedelsiant būtų ga
lima pradėti bažnyčios statymą.

Aušros Vartų parapijos 
biuletenis

Montrealyje beveik kiekviena 
bažnyčia leidžia savo atskirą biu
letenį, kuris aprūpina parapijie
čius naujausiomis parapijos ži
niomis. Tuo pavyzdžiu sekdamas.

Projektuojama lietuvių 
kolonija

itei ti kas savaitę, kurio pirmas 
numeris greičiausiai pasirodys 
balandžio 7-8 dienomis.

J.E. Arkivyskupo pagerbimas
Kovo 29 d. Plateau salėje Neo- 

kanadiečių komitetas suruošė J. 
E. Montrealio arkivyskupo Paul 
Emile Leger pagerbimą — kon
certą. Pagerbimą pradėjo neo- 
kanadiečių komiteto pirminin
kas. Vėliau aštuonių tautų pasi
rodymai. Kiekvienos tautybės 
atstovai sveikino J.E., o po pa
sveikinimo sekė tos tautybės pa
sirodymas. Lietuvių vardu svei
kino kun. J. Kubilius, SJ, o po to 
pašokta “Kepurinė” ir “Žiogelis”, 
kurie susilaukė tikrai daug plo
jimų.

Salė pilnutėlė visų 8-nių tau
tybių žmonių. Gale pats J.E. ta
rė žodį primindamas, kad salėje 
panašu lyp po Babelio bokšto su
griuvimo. Linkėjo, kad kiekvie
nas išlaikytų savo gimtąją kalbą 

I ir papročius.
Paskui iš eilės priminė atskiros 

. tautos nuopelnus ir troškimus. 
Apie lietuvius taip išsireiškė: 
“Lietuviai seniausia Europos tau
ta, kurios krantus plauna Baltija, 
išblaškyta ir būdama dideliame 
varge nepraranda meninių ga

; bumų, kuriuos aiškiai matėme jų 
darniuose tautiniuose šokiuose”.

Svečius priiminėjo, nurodinėjo 
! vietas ir programas dalino tik lie
! tuvių skautai ir skautės. Jie tą 
i darbą atliko tikrai skautiškai.

• Atidaromas knygynas
Nuo sekančio sekmadienio, ba-

Nuteisė popiežiaus įžeidėją
Italijos prokuratūra iškėlė by

lą parlamento narei komunistei 
gražuolei Laura Diaz už įžeidimą landžio 8 d., Aušros Vartų para- 
Šv. Tėvo. Ji 1948 m. vienam mi- 

į tinge yra pasakiusi: “Popiežiaus 
rankos yra suteptos Graikijos, ir 
Palestinos vaikų krauju, nes jis 
nepajudino net piršto Graikijos 
ir Palestinos karui sulaikyti, taip 
pat kaip nepajudino piršto sulai
kyti pasaulionį karą”. Parlamen
tas nubalsavo šiam atvejui L. 
Diaz parlamentarinį nepaliečia- 
mumą atšaukti. Byla keliama re
miantis 1929 m. Italijos ir Vati
kano sutartimi, pagal kurią po
piežiaus įžeidimas baudžiamas mas- 
taip pat. kaip ir Italijos valsty- į Parenrimu metas 
bes galvos įžeidimas. O toji su-; Nevienas montrealietis krapš- 
tartis dabar v ra paskelbia tai.- ., sau nakauši. kur eiti ateinanti 
tybes konstitucijos aalimi. Ii net šeštadieni. Net trvs parengimai iš 
komunistai balsavo uz tai. įkarto! Vieni galvoja paremti

Teisme Diaz bandė savo zo- į Tautos Fondą, atsilankydami į 
džius kitaip išaiškinti, bet P1 i" į Aušros Vartų parapijos salėje 
pažinta kaita ii nuleista o ,nen-: Utuanica kapelos rengiamą šo- 
kalėti: » Į kių vakarą, kiti žada dalyvauti

Škotų nacionalistai į šv.- Kazimiero parapijos salėje 
paruošė atsižy mojimo medalį N. Mergelių draugijos ruočiama-

pijos patalpose, yra atidaromas 
MAK knygynas. Nors pradžioje 
knygynas neturi dar nei labai 
daug knygų, bet reikia tikėtis, 
kad su laiku visa pasitaisys, o tuo 
tarpu lietuviai turės progos, atsi
kvėpę po darbo, pasiskaityti lie
tuviško rašto. Vėliau, tikimasi, 
atsiras daugiau geradarių, kurie 
paskolins savo turimas knygas 
knygynui, tuo pasitarnaudami 
visuomenės labui. Už knygų skai 
tymą joks mokestis nebus ima-

Valdyba.
Atvyko iš Š. Afrikos

Pereitą savaitę iš Prancūzų 
Maroko į Kanadą atvyko Jonas 
Keleris su šeima. Apsigyventi 
numato Toronte.

Filmą
Sekante sekmadienį parapijos TABAKO FARMAI reikalinga

Salėje 3 ir 5 vai. bus rodoma fil- vedusių pora ir vienas viengun
gis vyras. RR 6 Simcoe, Ont.

J. Žemaitis.
ma “Little Nelly Kelly”, reko
menduotina jaunimui..

Mieliems
VYTUI ir PETRUI MATULEVIČIAMS, 

mirus jų sesutei Vokietijoje, reiškiame gilią užuojautą.
• - J* •> iUOy.. $

Tr. Krilavičius ir B. Petkevičius.

KI II A UA E II ▼ D E” 772 Dundas St. W.I R U V t II I K t Toronto #
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 5-7 d.
L WIZARD OF OZ — spalvl — su Judy Garland, Roy Bolger
2. RACING LUCK — su Gloria Henry ir Stanley Clements

Pirmadienį —■ trečiadienį, balandžio 9-11 d.
1. MARK OF ZORRO — su Tyrone Power
2. SEVENTH VEIL — su James Mason ir Marg. Lookwood

TABAKO FARMAI reikalinga 
darbininkų šeima be vaikų. Ge
ras atlyginimas. Kreiptis į A. 
Rinkūną, 545 Indian Road, To
ronto arba telefonu KE 5739 va

. kare. •

Išnuomojamas didelis kambarys 
dviems vyrams su maistu. Kreip

tis: KE 6398 arba OL 4717.

• Lietuvaitė laimėjo antrą vietą
Kiwanis Club muzikinio festi

valio Toronte konservatorijos 
mokinių varžybose vaikų iki 12 
metų:klasėj€? antrąją vietą laimė
jo dešimtmetė Paulė Kuncaitė.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais: 52 McKenzie 

Cres. Telef. OL 4166.

tę rašė apie neseniai paskelbtą tiems savo veikėjams, kurie per • mc parengime, o dar kiti svajoja 
Stalino kritiką ligšiolinės sovie
tų tautų rusifikacijos politikoj. 
Tai tik patvirtino Vakarų žinias 
jog rusai iš tikro siekia surusinti 
kitas tautas. Rusų magazinas 
“Vorosy Filosofii”, esą, patvirti
nęs, kad didelė dalis ne rusų tau
tų pakeitę savo lotyniškąjį alfa
betą į kirilinį. Tai esančios: 20 
turkų tautelių, Ugro-suomių, 
osetų, buriatų. Iki šiol tik bal- 
tiečiai, suomių, gruzinų ir armė
nų tautos tebeturi savąjį lotyniš
kąjį alfabetą. Stalinas skatinęs 
sovietų tautas naujuosius žodžius 
skolintis ne iš vakarų kalbų, bet 
iš rusų, gi tūlas sovietų rašeiva 
Mordinov tuos, kurie naudoja 
vakariečių naujadarus, apkaltino 
prisikvėpus “buržuazinio nacio
nalizmo”.

Kalėdas iš Westminster katedros apie margučių varžybas Vytauto 
pavogė karūnacijos akmenį. Me- Didžiojo klube.
daliai būsią paskirstyti škotų 5 _ Pereitą šešladienį? Aušros 

au įmo ’ontoieso. Vartų parapijos bažnyčioje susi-
Beigų premjeras I. Pohlien ko-' tuokė Agutė Šukytė su Vytautu 

vo 30 d. taip pat išskrido 10 die- ! Gustainiu. Jauniesiems linkėtina 
nų vizitui į JAV. laimingo šeimyninio gyvenimo.

AR JŪS PAGEIDAUJATE*  
PIRKTI NAMUS*

Norėdami pirkti
t

parduoti namus 
kreipkitės į

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

Išnuomojamas kambarys vienam 
vyrui. Kreiptis 10 Abbott Ave. 

bet kuriuo iaiku.

IEŠKAU PUSININKO 
tabako ūkiui su 2.500-3.000 dol.

P. Jonelis, RR 6, Tillsonburg, Ont

“A I D U S” 
kitus žurnalus ir laikraš-

BR. SERGAUTIS

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.

bei 
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 SL W. Toronto, Ont

pa
na

Išrūpina namams statyti 
skolas, padeda sutvarkyti 
mų pirkimo dokumentus, tar
pininkauja įvairiose įstaigose, 
tvarko imigracijos reikalus.

Kreiptiš:r •
9 Irene Avė. s . Tel.'KE 7593

 , •

Užeikite arba parašykite

997 Dundas St. W^ Toronto, Ont, Canada. Telefonas PL 4880
a

IŠSIKIRPK! PASIDĖK IR SAUGOK!
- . . . . . '■ ; • •• . .'.’/J

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 
pigiai atlieka STANLEY VASARA JS (latvis)

Gabenama ir į užmiestį
9 Delaware Ave. Toronto, Ont Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403

Religijų persekiojimas 
Sovietų Sąjungoje

Amerikiečių spauda nuolatos 
iškelia sovietų užgrobtojoje teri
torijoje beatodairiniai vedamą 
religijų persekiojimą. Lietu
viams katalikams pabėgėliams, 
čia gyvenantiems, skaudu, jog 
įvairūs laikraščiai, nolatos iškel
dami kankinių, kaip arkivysku
po Beran, kardinolo Mindszenty 
ir arkivysk. Stepmac nuopelnus 
katalikų bažnyčiai, niekados ne
siteikia paminėti baisios skriau
dos daromos katališkai Lietuvai. 
Per ištisus metus nebuvo užsi
minta nė vienu žodžiu! Speciali 
“Religious News Service” turi 
savo atstovus Vatikane; gal pa
čiame centre apie tai nežinoma?

Neseniai paskelbtame NYT 
žemėlapyje parodoma, jog la
biausiai religija persekiojama 
Rumunijoje, Bulgarijoje ir Al
banijoje;' kiek mažiau Vehgrijb- 
je ir Čekoslovakijoje, geriau esą 
Lenkijoje, gi Jugoslavijoje pa- 
kenčima. Lietuvos teritorija pa
žymėta tik juoda dėme. Ar tai 
ne ignoracija?

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 '

105 RONCESVALLES AVE.
Tel. LA — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5361

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

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

Alm.

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont. Tel. M El rose 8951
Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad. ir švent


