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liojami. O kaip tik tada atvykę 
krašto rezistencijos atstovai 
anuos “organizatorius” sugėdino, 
pareikšdami, kad jie krašto rezis
tencijos vadovybės įgaliojimus 
yra atvežę kaip tik VLIKui, pa
sirašė atatinkamą dokumentą ir 
išaiškino,- kad BDPS organizato
riai, bandė iškreipti jų pareiški
mus ir užbėgti už akių, painfor
muoti draugų, krašto rezistenci
jos atstovų sutikti; kitame kraš
te, per kurį atvyko. Mes smul
kiai nežinome kelių, kuriais tie 
žmonės užsimoję eiti šį kartą, 
tačiau neabejojame, kad tai tos 
pačios rūšies reiškinys.

Ko gi tie žmonės siekia? Iškil
ti, išgarsinti negirdėtą savo var
dą ar pasitarnauti Lietuvai? Da
lyvauti rezistencijoje?

Viešpatie, bet rezistencijoje, 
kiek pajėgia, dalyvauja ir priva
lo dalyvauti kiekvienas lietuvis. 
Darbo dirvos ir dirvonai plačiau
si. Tik stok ir dirbk. Gal VLIKas 
ką nors nustūmė nuo valdžios? 
Bet jis juk jokios valdžios neturi. 
Visa jo galia — moralinis auto
ritetas. Jis nedalina niekam nei 
kokių vietų, nei titulų, nei valdo 
valstybės iždo, iš kurio galėtų 
kam algas ar pensijas mokėti.

' VLIKas tėra tik rezistenciniam 
. darbui vadovaujantis organas, be 
to, ir svarbiausia, jis yra mūsų 
rezistencijos darbo aparatas. Ir 

į pirmiausia šiuo atžvilgiu jis ver- 
I tintinas. Nesvarbu kurios ir ar 
visos grupės jame atstovauja
mos, bet svarbuar tinkami yra 
žmonės darbui, ar turi jie įma
nomas darbui sąlygas, aparatą ir 
priemones. Šiuo atžvilgiu tegali 
būti vertinamas VLIKas ir jo 
darbas bei vaidmuo. Tik šiuo at
žvilgiu tegalėtų būti vertinamas 
ir bet koks kito vardo organas, 
jei jis atsirastų-. Persėdinėjimai 
kėdėse ir ambicijų tenkinimas 
čia nieko nepadės. f

Mes žinome, kad emigracijai 
labai praretinus Vokietijos lietu
vius, VLIKas neteko visos eilės 
bendradarbių, e likusi saujelė 
perkrauta darbu. Žinome, kad ir 
visa eilė į darbą įsitraukusių jo 
narių buvo priversti emigruoti. 

Į Žinome taip pat, kad ir anksčiau, 
I o juo labiau dabar, ne visi nariai 
yra vienodai darbingi. Atstovau
jamos visos grupės, o darbas tik 
ant keleto pečių. Čia štai yra 
problema, kuri būtų ir persiorga
nizavus ar pasipildžius. Mes vie
ną kartą turime aiškiai pasaky
ti, kad VLIKui, kaip mūsų re
zistencijos vadovaujamam ir dar
bo aparatui reikia darbininkų. 
Ir visai nesvarbu, kokią grupę 
jie atstovautų. Kelerių metų VLI 
Ko veikla rodo, kad jo darbe dau
giausia aktyvumo parodė ir dau
giausia nuveikė dažnai atstovai 
tų grupių, kurias visuomenėje 
kartais ir su balana nelengvai 
atrastum. Ar jie nebuvo savo 
vietoje? Ar geriau būtų buvę, 
jei jų dirbtasis darbas būtų bu
vęs pavestas kuriam iš atstovų 
“stambiųjų” grupių, o jiems, 
kaip “nereikšmingą visuomenės 
dalį atstovaujantiems”, būtų bu
vę palikta pasėdėti posėdžiuose?

Problema yra' daug svarbesnė 
ne kaip sudaryti “visus atstovau
jantį” organą, bet kaip padaryti 
jį kuodarbingesnį ir našesnį, su
organizuoti jo darbui paramą bei 
talką kituose kraštuose, į kur 
daug pajėgių žmonių sugužėjo. 
Vadovaujantį organą mes turi
me. Jokio kito nereikia ir joks ki
tas yra neįmanomas, o jei kieno 
ambicijos leidžia šiuo darbyme
čio įkarščiu pradėti destrukty
vias machinacijas, tenka tik ap
gailestauti. Nemanytume, kad 
tos machinacijos ar spaudoje pa
leidžiamos antelės apie “ pajėgių 
veiksnių konferencijas” sudarytų 
rimtą pavojų VLIKo autoritetui, 
tačiau atestacija kaikuriems 
žmonėms gaunasi apgailėtina. Ar 
ne geriau kiekvienam likti tar-
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Prieš Velykas “didelė žinia”, 
pasiekė mūsų gyvenamąjį konti
nentą, kad kažkur Anglijoje 
esanti kuriama “Lietuvos Rezis
tencijos Santarve”. Smalsuoliai 
sensacijų mėgėjai pastatė ausis— 
gal ištikrųjų kažkas įdomaus de
dasi, dideli įvykiai vyksta. Juk 
lig šiol mes težinojome tą vieną 
vadovaujanti rezistencijos orga
ną VLIKą, o čia kažkokia santar
vė, pasidarė dar įdomiau, kai, Į 
VLIKo įgaliota, ELTA paskelbė, 
kad VLIKas apie ją girdėjęs, bet 
kad niekas iš steigėjų su juo dėl 
to nesitarę ir kad jis kiekvieną 
nesuderintą veiklą Lietuvos lais
vinimo srityje — taigi ir “santar
vės” — laikąs nepageidaujamu 
jėgų skaldymu.

Sensacijų mėgėjai jau aprimo, 
tad, mums rodosi, jau galima ir 
ramiai apie tai viešai pasikalbėti.

Santarvės prasmė yra aiški. 
Ji reiškia tamtikrų jėgų ar veiks
nių susitarimą ir sudarymą bend
ro vadovaujamojo organo ku- j 
riam nors tikslui siekti. Kas gi Į 
šiame atsitikime galėtų susitarti 
bei tokį organą sudaryti? Rezis
tencija? Rezistenciniai veiksniai 
ar centrai? Bet jie jau yra susita
rę ir dar Lietuvoje vokiečių oku
pacijos metu sudarę centrą — 
VLIKą, — kurį iki šiol žinojome 
kaip vienintelį vadovaujantį vi
suomeninį rezistencijos organą 
tremtyje. Nėra reikalo čia kal
bėti nei kaip jis sudarytas, nei 
kas Įeina į jo sudėtį, nes tai vi- 
šiemS~gerafžinoma. O čia ‘‘Re
zistencijos Santarvė” greta jo ir 
be ryšio su juo? Ką gi tie orga
nizatoriai atstovauja?

Mes girdime dažnai kalbų, kad 
VLIKas kažko dar neapjungiąs 
ar su kažkuo nesutariąs. Minima 
Mažosios Lietuvos Taryba, vie
na nacionalistinė partija, paša
linta iš VLIKo už veiksmus, ne
suderinamus su lojalios partijos 
darbais, dabar tuo vardu net jau 
nebeveikianti, na dar minimas 
nesutarimas su vienu buvusiu 
diplomatu, pretenduojančiu mo
nopolinių teisių kalbėti krašto 
vardu. Daugiau “neapjungtų 
veiksnių” dar nebuvo girdėti.

Iš čia suminėtų veiksnių tik du 
tėra visuomeniniai ir galėtų pre
tenduoti į centrinį rezistencinį 
organą, nes trečias — diploma
tas — yra ne visuomeninis veiks
nys ir norėtų veikti valstybinio 
autoriteto paveldėtojo titulu. 
Šiaip ar taip į visuomeninių gru
pių sambūrį jis netiktų, tad ir ne
gali kandidatuoti ar būti siūlo
mas į “santarvę”. Vadinasi lieka 
galimi du veiksniai — viena par
tija ir Mažosios Lietuvos Taryba.

Svarstyti klausimą, kodėl šių 
dviejų pretendentų nėra VLIKo 
sudėty, šį kartą būtų per platu. 
Mes tik norėtume klausti ar tai 
būtų jau pakankami veiksniai 
sudaryti “santarvei”, kuri būtų 
net virš VLIKo? Mes nesakome, 
kad šitie abu veiksniai tą LRS 
kuria, bet tik teoretiškai prieina
me išvados, kad jie vieninteliai, 
kaip neapjungti ir reiškią preten
zijų galėtų pretenduoti į kokį 
sambūrį. Bet tik jie, nes kiti ap
jungti.

Na, to klausimo geriau nė ne- 
atsakykim. Geriau mįslės spren
dimo paieškokim asmenyse, ku
rie tą “Santarvę” organizuoja.

ELTA praneša, kad tai tos pa
čios sferos, kurios kadaise “kūrė” 
VLAKą ir BDPS. Žinome, kas tai 
buvo. Arivistinių jaunuolių gru
pė, užsimojusi, žūtbūt, pasidaryti 
vadais, nesamam kreditui visuo
menėje pasiekti nedvejojusi rem
tis net tariamu Lietuvoje vei
kiančio rezistencijos centro pa
vedimu. Suprasdama, kad visuo
menė negirdėtų herojų nepripa
žįsta, ta grupelė tada malonėjo 
savo tarpan kviesti kaikuriuos, 
žymesnes grupes atstovaujan
čius, VLIKo narius. Bet seni vil
kai ne kiekvieno blizgučio suvi- 

nauti ten, kur tarnauja, dirbti, 
ką dirba, o jei dar pajėgia—dirb
ti Lietuvai. Mes nemanome, kad 
kas nors galėtų daugiau padaryti, 
jei gautų kokio organo nario ti
tulą, negu be jo. Darbo yra. Jei 
kas ką nuveiktų ar užsimotų po
zityvaus — nei kiek neabejojam 
— galėtų tai veikti ir vyriausiojo 
organo vardu, o jei rūpi ne dar
bas, bet tuščia pozicija, lietuviš
koji visuomenė šito nevertins ir 
nebos jokių alkūnių.

Pabaigai mes dar norėtume 
kreiptis į mūsų mieląją “Nepri- 
kausomą Lietuvą”. Šioje pusėje 
Atlanto apie kalbamąjį “didelį 
įvykį” paskelbė ji pirmoji, iš
spausdindama savo Nr. 8 (202) 
“tūlo” korespondento pranešimą: 
“Naujienos iš Laikinosios VLIKo 
sostinės”, o sekančiame Nr. pa
ryškindama tai dar viena kores
pondencija “Anglijos lietuviai 
pradėjo politinį spaudimą”. Tie
sa LRS ten neminima, tačiau kal
bama apie “susidariusį branduo
lį”, kuris VLIKo “neklaužadoms” 
pastatęs tūlų nemalonių reika
lavimų, o kitam numery kalba
ma apie “diskusijas bei nutari
mus ir reikalavimus” ir visur pa
brėžiamas didelis kriticizmas VL 
IKo atžvilgiais. Pastebėtina dar, 
kad ELTA pareiškimo LSR rei
kalu “NL” iki šiol visai neišspaųs 
dino. Tai įsidėmėtini dalykai.

“NL” jau ne kartą mums pri
kišo, kad, esą, mes kaišiojame 
baslius į jos ratus. Nesigėrime 

*mėšr tais ratais" ir su jokiais bas
liais neužsiimame. Tedarda sa
vais keliais. Mes turime daug 
rimtesnio ' darbo, tad net į jos 
priekabius nereaguojame. Ir šį 
kartą mes norime ją paklausti 
net ne savais žodžiais, bet “Vie
nybės”, kuri Nr. 11, trumpai pa
minėjusi tą “korespondenciją”, 
rašo: Korespondentas - anonimas 
neatsakingas. Bet iš Nepriklau
somos Lietuvos redaktoriaus bū
tų tiesiog įdomu išgirsti, ko bu
vo norėta panašia koresponden
cija pasiekti?”

Nuo savęs dar tik paklaustume 
ar redaktorius išspausdino ją tik 
džiaugdamasis, kad štai ir man 
parašė toks žymus žurnalistas, 
ar ta korespondencija atitinka 
redaktoriaus nusistaymą VLIKo 
atžvilgiu, kaip tai rodo jai paskir
ta laikraščio pirmojo puslapio 
svariausioji viet? Mes manome, 
kad Kanados lietuviškoji visuo
menė iš “visus atstovaujančio” 
laikraščio šito atsakymo turi tei
sės laukti. O jei pono redakto
riaus partijos atstovas iš VLIKo 
ruošiasi pereiti į “Santarvę”, tai 
taip pat reikėtų pasakyti. Tik 
mes tuo abejotume.

Morrisonas lankstosi Maskvai ir
Praeitos savaitės pradžioje pa

sakė savo programinę kalbą nau
jasis britų užsienių ministeris 
Morrisonas. Pagrindinė jo tezė, 
kad D. Britanija visus nesusipra
timus norinti išspręsti derybų 
keliu, susipratimo, bet ne prie
vartos priemonėmis. Jei kas ban
dysią nukreipti nuo derybų, ir 
bandysią nuraminimo siekti jė
ga, D. Britaniją rasią pasiruošu
sią ginti “reikalą, kuriuo mes 
tikime”.

D. Britanija norinti rasti spren 
dimą, kuris išlygintų Rytų ir Va
karų nesutarimus, tiek Europoje, 
tiek Azijoje. Nei Korėjos, nei 
Vokietijos problemos negdlį būti 
išspręstos atsijusios nuo visų pa
saulinių problemų, su kuriomis 
jos esą supintos. Korėjos karui 
užbaigti dabar esąs kaip tik psi
chologiškai patogus momentas. 
D. Britanija esanti pasiruošusi 
atnaujinti normalius santykius 
su Kinija, nes pripažįstanti tau
toms teisę pasirinkti sau patin
kamą režimą. O kinų tautai esą 
simpatijų ne tiek Azijoje, bet ir

Balandžio mėnesis Kanadoje 
yra laikotarpis, per kurį reikia 
mokesčių įstaigoms įteikti pa
reiškimus apie 1950 m. pajamas. 
Šitie pareiškimai turi būti įteikti 
iki balandžio 30 d. imamai. Jų 
neįteikęs, gali būti baudžiamas 
pinigine suma, lygia 5% išpuo- 
lančių mokesčių.

Pajamų pareišklinams yra dve 
jopų formų lapai, kurie gaunami 
visuose paštuose:’ T. 1 Short 
Form ir T. 1 General Form. Pir
mąją formą turi užpildyti gyve
nantieji iš algų bei atlyginimo už 
darbą, o antrąją — laisvų profe
sijų žmonės, verslininkai, ūki
ninkai ir pan.

Užpildant T. 1 Short Form rei
kia pridėti visų darboviečių, ku
riose tik per tuos metus dirbta,

IRANO
Kai pereito mėn. pradžioje Ira

no parlamentas nutarė nacionali
zuoti naftos šaltinių eksploata
vimo bendrovę, kurioje 53% ak
cijų turi britai, D. Britanijos vy
riausybė kovo 14 d. pasiuntė Ira- 
nui protesto notą, įrodinėdama, 
kad tai nelegalus veiksmas, nes 
vienašališkas atsisakymas nuo 
tarptautinių įsipareigojimų. Ira
nas protestą atmetė, teigdamas, 
kad tai jo vidaus reikalas, su ku
riuo D. Britanijos vyriausybė 
nieko bendra neturinti* JAV vals 
tybės sekretoriaus, pavaduoto j as 
McGhee, apsilanko Irane, pada
rė išvadą, kad nacionalizaciją su
laikyti jau pervėlu. Dabar bri
tai turi stengtis sudaryti naują 
sutartį, pagal kurią ta pati bend
rovė galėtų Irano naftos gamybą 
tęsti ir ja prekiauti. Vilčių tam 
yra, nes ir premjeras Ala pareiš
kė, kad Iranas turįs vilčių, kad

JAV surašo
Pagaliau paskelbta, kad JAV 

komunistų surašymą pradeda 
balandžio 23 d. ir jis truks apie 
pusę metų. Jis paremiamas šių 
metų Vidaus Saugumo Aktu, ku
ris numatė surašymą visų komu
nistinių organizacijų narių. To
kių organizacijų esą apie 100. 
Kadangi komunistų organizaci
jos savanoriškai registruotis at
sisakė, jos bus surašytos prie
varta. Reikalas, sako gen. Mc 
Grathį išplaukia iš komunistų 
pareiškimo, kad, karo su sovie
tais atveju, jie esą pasiryžę truk
dyti JAV karo mašiną ir remti 
Sovietų Rusiją.

FBI viršininkas J. E. Hoover 
pareiškė, kad JAV komunistų 
esą žinoma 43.217 ir kad tai 5-oji 
kolona, pasiryžusi sabotažui.

Europoje dėl jos vykdomų socia
linių reformų. Taip pat esą ne
galima ignoruoti to, kas' įvyko 
per pastaruosius 5 metus Rytų ir 
Vakarų Vokietijoje. Atgal nega
linti grįžti nei vokiečių tauta, nei 
4 okupuotosios galybės. D. Brita
nija stovinti už 4 konferenciją, 
nors nemananti, kad vienu pasi
tarimu galima būtų išlyginti ne
sutarimus su Sovietų Rusija.

Shumano planas
Manoma, kad plieno ir anglies 

pramonę suliejąs planas bus pa
rašytas balandžio 12 d. Paryžiuje 
susirenkančioje 6 valstybių, da
lyvaujančių susitarime, užsienių 
reika. ministerių konferencijoje.

Balandžio 6 d. pasibaigę tuo 
reikalu prancūzų ir Vokiečių pa
sitarimai davė gerų vaisių. Bai
giamajame komunikate sakoma, 
kad kliūčių pasirašymui nesą nu
matoma. Vokiečių socialdemok
ratų lyderis Schumacher pareiš
kė, kad jis Bundestage tam prie- 
šinsiąsis, tačiau manoma, kad su
sitarimas bus patvirtintas.

• 

pažymėjimus, įrodančius, kiek 
uždirbta. Tuos nustatytos formas 
pažymėjimus yra įpareigotos 
duoti visos įmonės ir paprastai iš 
anksto paruošia.

Kaip pareiškimo lapą užpildy
ti, yra nurodyta joję pačioje. Nuo 
apmokestinamos sumos galima 
atimti gydymosi išlaidas, jei jos 
nemažesnės kaip 4% neto paja
mų, ir karitatyvėms organizaci
joms paaukotas sumas, kurios 
betgi negali prašokti 10% visų 
pajamų.

Nesugebantiems pareiškimus 
užpildyti, geibi mokesčių įstaigų 
tarnautojai, ypač, jei kreipiama
si ne paskutinėmis dienomis, kai 
būna didelis susigrūdimas. Tad ir 
mums lietuviams vertėtų pasku
tinės dienos nelaukti.

NAFTA
geri santykiai su D. Britanija ne
pairsią.

Šiaip Irane padėtis aprimsta, 
karo stovis Teherane jau atšauk
tas, bet dar paliktas naftos šal
tinių rajonuose.

Tuo tarpu Vašingtone šį pir
madienį prasidėjo britų ir JAV 
diplomatų pasitarimai, kaip Ira
ną išlaikyti vakariečių sferoje, 
neleidžiant ten įsigalėti ir naftą 
užvaldyti Maskvai. Nacionaliza
cijos trukdyti nebeįmanoma, bet 
rūpinamasi tik, kad nafta tektų 
vakarams. Kad rusai Irane neįsi
galėtų, norima veikti rėmiau 
krašto ūkį bei padedant atstayti 
politinę rimtį.

— Berlynas. — Gen. Guderia- 
nas parašė knygą “Taip neis”, 
kurioje įrodinėja, kad Vokietija 
prieš bolševikus nekariaus tol, 
kol nebus pripažinta lygia su ki
tomis tautomis.

komunistus

Šnipai nuteisti mirti
Julius Rosenbergas, elektros 

inžinierius, ir jo žmona Ethel, 
kaip atominės paslapties išdavi
kai ir šnipinėjimo tinklo vadai, 
nuteisti mirti, vykdymui paski
riant gegužės 21 d. Trečias šni
pas Morton Sobell nuteistas 30 
m. kalėti, Rosenbergienės brolis 
Dovydas Greenglass nuteistas 15 
m. kalėti.

Tai nariai tarptautinės šnipų 
organizacijos, kurioje buvo ir 
garsusis Fiuchs ir Filadelfijos 
biochemikas Harry Gold. Pasta
rasis yra gavęs 30 metų kalėjimo. 
Visų vadas ir tvarkytojas buvo 
rusas Anatolius Jakovlev, kuris 
paspruko.

sto- 
pir-

Peipingui
Radio stotis laive

JAV rengia galingą radio 
tį laive. Tokia plaukiojanti 
moji radio stotis pradės veikti 
liepos mėnesį. Jei pasirodys, kad 
tai veiksminga priemonė, bus pa
statytos dar 4 tokios stotys, kurių 
pagalba JAV radio stotys apjuos 
visą žemę.

Tuo būdu manoma daug pa
prasčiau — neprašant kitų kraštų 
leidimo statyti savo stotis su 
“Amerikos Balso” programomis 
ir lengviau kovoti su sovietine 
propaganda.

Šv. Tėvas pasisakė prieš 
ginklavimąsi

Kalbėdamas 11 kraštų 25 dele
gatams, suvažiavusiems į Sąjū
džio Pasaulinei Federalinei Val
džiai Sudaryti kongresą, Šv. Tė
vas balandžio 6 d. pareiškė, kad 
jų siekiama federalinė pasaulio 
valdžia būtų naudinga jau vien 
tam, kad galėtų padaryti galą 
ginklavimuisi, kuris po kokio tu
zino metų tautas paliksiąs nua
lintas ir pavargusias.

SAVAITĖS ĮVYKIĮĮ APŽVALGA
Korėjoje prasidėjo dideli įvy

kiai. MacArthuras ties 38 para
lele nesustojoj kaip buvo laukia
ma, bet balandžio 3 d. savo ka
riuomenę pasiuntė pirmyn ir per 
savaitę nužygiavo arti 20 mylių į 
šiaurę nuo 38 paralelės.

Tai atsitiko nelauktai. Tuo pat 
metu, kai pasaulio spauda ir vy
riausybės atstovai svarstė tą ak
tualų klausimą. Britai reikalavo, 
kad, prieš peržengiant sieną, bū
tų pasitarta visų kovose dalyvau
jančių valstybių. Kad MacArthu
ras apsisprendė nieko nelaukti, 
betgi nulėmė, matyti, gautos 
naujos žinios, kad jau senai ruoš
toji raudonųjų ofensyva netru
kus turi prasidėti. Jis nusprendė 
išardyti suorganizuotą kumštį 
pats puldamas. Tai labai primena 
Vokiečių štabo sprendimą, kai 
1944 m. gale jie vad. Rundstedto 
ofensyva nesėkmingai bandė, iš
ardyti Eisenhowerio kaupiamą 
smogimo kumštį Flandrijoje.

JT kariuomenė žygiuoja prie 
raudonųjų telkinių rajono Chor- 
won-Kumhawa-Hwanchon tri
kampy. Raudonieji paskutiniu 
metu pratęsė savo telkinius į va
karus nuo Haeju ir Kumchon. 
Kitas jų telkinys yra į šiaurę nuo 
Hanton upės. Išviso jų esą per 
500.000 — 63 divizijos. Žygiuoja 
nė vien amerikiečiai, bet ir bri
tai, kanadiečiai, australai, turkai, 
ir kt. Stambių mūšių dar nebu
vo. Galimas dalykas, jie įvyks šią 
ir sekančią savaitę.

Ar MacArthuras žygiuos ir to
liau, jei jam pasisektų šiuos tel
kinius- sutriuškinti, galima abe
joti. Greičiausia tai tik priemo
nė išvengti puolimui. Artėti prie 
Mandžiūrijos sienos ištikrųjų pa
vojinga, o ant jo jau iš visų pusių 
šaukia. Vos aprimo balsai dėl jo 
politinio pareiškimo, siūlančio 
raudonųjų vadams paliaubas, vėl 
kilo audra dėl vieno jo laiško, ku
rį parlamente perskaitė respubli
konų vadas I. W. Martin, protes
tuodamas, kad generolas varąs 
savą atskirą politiką, kuri prieš
taraujanti JAV Tolimųjų Rytų 
politikos linijai. Mat, MacArthur 
ten aiškina, kad jis ginklu vedąs 
tikrąjį karą prieš komunistų są
mokslą užgrobti pasaulį. Jie nu
sprendę pirmiausia pavergti Azi
ją, pasiremdami Europos pramo
ne, apginkluoti tas neišsemiamas 
mases žmonių ir su jomis paverg
ti visą pasaulį. Jei Azijoje jie lai
mėtų, sako generolas, dabar Eu
ropoje diplomatų žodžiais veda
mas karas virstų ginklų karu. O 
kad jie čia nelaimėtų, reikią Ki
nams sukurti antrą frontą palei
džiant iš Formozos Čiangkaišeką.

Pastarasis siūlymas ypač su
jaudino britus, kurie bijo, kad 
MacArthuro šalininkai neprivers 
tų JAV pakeisti politikos Formo
zos atžvilgiu, nes pasaulinio karo 
grėsmė dar labiau padidėtų. Bri
tai jau net pradeda reikalauti 
MacArthurą pakeisti, JAV res
publikonai šaukia pakviesti jį 
pasiaiškinti parlamente, o Tru- 
manas svarsto su patarėjais, kaip 
jį disciplinariai suvaldyti ar nu
bausti. Bet reikalas ne toks pa
prastas, nes jis ne JAV, bet JT 
vadas ir Triegve Lie dar tik prieš 
vieną dieną tai pabrėžė, matyt, 
bijodamas, kad Vašingtonas jį 
remia.

Padėtis darosi įdomi, o Mac 
Arthurūi ir tam erzely tenka ka
riauti. Gerai dar, kad jį supa ge
nerolai, bet ne diplomatai.

Sovietų Rusija JAV spaudos 
pranešimus, įelektrinusius visuo
menę, kad Mandžiūrijoje esą 
kaupiamos ne tik kinų, bet ir ru
sų jėgos, dementavo. Mandžiūri
joje nesą nei tų 3000 lėktuvų, ku
rie minimi, nei jokių karių. Mac 
Arthuro aviacijos viršininkas tų 
gandų neneigė, tik pareiškė, kad 
jo aviacija esanti pasiruošusi 
mušti priešą betkur.

IŠ Indokinijos sekmadienį bu
vo paskelbtas triukšmas, kad ten 
įsiveržė batalijonas kinų; Tačiau 
jie greit vėl pasitraukė, kaip tik 
pasirodė prancūzai ir tebėra ne
išaiškinta ar tai buvo reguliari 
kariuomenė ar partizanai.

Izraelio-Sirijos seni nesutari
mai ir ginčai dėl sutartimi nusta
tyto pasienio demilitarizavimo, 
po eilės incidentų, priveJė prie 
atviro konflikto, kai praeitą sa
vaitę Izraelio aviacija bombar
davo Sirijos dalinius, nepasitrau
kiančius iš demilitarizuojamos 
teritorijos šiaurėje ir pietryčiuo
se nuo Galilėjos ežero. Į konflik
tą įsikišo JTO komisaras. Jo toli
mesnė eiga dar neišryškėjo.

Albanijoje vyksta neramumai, 
bet tikslesnių žinių apie tai nė
ra,' nes jokie užsienio žurnalistai 
neįsileidžiami. Šiek tiek gauna
ma žinių tik per diplomatus. Sa
koma, kad prieš Hoxha valdžią, 
remiamą Maskvos, kelią maištą 
jo politiniai priešai, kraštan grį
žę politiniai pabėgėliai.

Tito pagaliau ryžosi ir forma
liai kreipėsi į JAV, D. Britaniją 
ir Prancūzijos vyriausybes, pra
šydamas pagalbos — ginklų ir 
karinių reikmenų. Jis taip pat 
siūlo Graikijai ir Turkijai suda
ryti gynimosi sutartį.

Paryžiaus konferencija šeštą 
savo darbų savaitę pradėjo su 
maža pažanga. Tiesa, abi pusės 
savo siūlymus performulavo, tuš
čių kaltinamųjų kalbų jau nebe
klausoma, svarstomi konkretūs 
klausimai, bet nesutarimų dar 
daug ir Gromiko, nors ir nusilei- . 
do savo siūlymą kitaip sureda
guodamas, bet ir kitokiame for
mulavime siūlo tuos pačius daly
kus. Visdėlto nuotaikos yra dar- 
bingesnės. Vakariečiai dar nori 
išgauti sutikimą, kad būtų per
svarstytos taikos sutartys su eile 
valstybių.

JAV jaučia didelius ūkinius 
sunkumus ryšy su kariniais už
simojimais ir pradeda svarstyti, 
ką reikės daryti, kai 1952 m. ba
landžio 1 d. pasibaigs Marehallo 
planas, kur reikės dėti gaminius, 
kad nesustotų pramonė. Kelia
mas naujas plano siūlymas. Jis 
turėtų apimti paramą Europai ir 
Azijai. Valstybės departamentas 
spaudžia parlamentą nutarti 
duoti Indijos prašomus 2.000.000 
tonų kviečių, nes toks vilkinimas 
labai kenkiąs JAV vardui Indijo
je ir visoje Azijoje.

Prancūzijos prezidento kelio
nės tiesioginis tikslas JAV ir Ka
nadoje neskelbiamas. Sakoma, 
kad tuo būdu tvirtinami tautų 
ryšiai. Bet ir užsienių r. ministe
ris jį lydėjo ne be reikalo. JAV 
prez. Auriol išbuvo 7 d., o Ka
nadoje 5, be Otavos aplankyda
mas Torontą, Quebec ir Montrea- 
lį, iš kurio po praeito sekmadie
nio priėmimo iškilmių išvyko 
namo.

Kanados statistikos biurui pa
skelbus, kad per vasario mėn. 
pragyvenimo indeksas pašoko 
4.5 punkto, pasiekdamas 179.7, 
kilo didelis susirūpinimas ūki
niais ir socialiniais klausimais. 
Darb. unijos reikalauja įves
ti kainų bei atlyginimų kontrolę 
ir primokėjimus už maišto pro
duktus, kad jie nebekiltų.

Kitas didelio dėmesio keliąs 
klausimas yra su balandžio mėn. 
pasibaigianti namų nuomos kont 
rolė. Ją nuo gegužės mėn. 1 d. 
perima provincijos, kurios dabar 
ruošiasi paskelbti atitinkamus įs
tatymus^ Ontario parlamentas 
sudarė 7 komisiją, vadovaujamą 
darbo ministerio, kuri paruoš 
projektą. Numatoma leisti bent 
kiek pakelti nuomas tų namų, 
ksrie kontroliuojami nuo 1941 
m., bet taip pat paimti kontro
liuoti ir. kaikuriuos tuos, kurie 
1947 m. įstatymo nuo kontrolės 

[buvo atleisti.
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IEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS

r Pągrindipė tautoj; gyyybingu- 
mp lą^tęlė y^a šaipią .^imps. tau
tui^. .^ųąipratimąą,. tvirtumas ir 
pastovumas yra laidas tautai 
augti, tvirtėti, nes ateinanti kar
ta rodo tautos ateitį. Romos im
perijos žlugimas yra daugiausia 
rišamas su šeimos supuvimu. Ne- 
bereikald dabar Amerikoje pa
sigirsta - balsų prieš įsigalinčius 
persiskyrimus, kurie Amerikai 
yra pavojingesni už atominę 
bombą. Mūsų kaimo sveikas tau
tinis šeimos nusiteikimas visą 
laiką buvo mūsų tautos gyvybės 
šaltinis. Mūsų tautą sunkiausiais 
ir gražiausiais laikais ant savo 
pečių nešė mūsų kaimo šeima, 
iš kurios plaukė knygnešiai, sa
vanoriai, inteligentija ir mūsų 
tautos vairuotojai. Šiandien, pa
čiu sunkiausiu mūsų tautos me
tu, daugiausia mūsų kaimas ke
lia okupantui susirūpinimo, nes 
iš jo lietuviškumą tik su širdimi 
gali išplėšti.

Dar mokyklos suole būdami, 
mes smerkėme Lazdynų Pelėdos 
“Klaidą” ir Vaižganto “Vėžius”, 
kad jų veikėjai, sunkiu tautos is
torijos metu, susigundė rusaičių 
ir lenkaičių sijonais. Jiems ren
gėme literatūrinius teismus ir 
pasmerkdavom nesigailėdami. 
Šiandien mūsų tauta pergyvena 
kruviniausią istorijos momentą, 
o ar pas mus nėra Lazdynų Pe
lėdos jonaičių? Į lietuvišką šei
mą įsimaišė netik daugelis tau
tų, bet ir rasių. Mes turime vo
kietaičių, rusių, lenkių,; pranetb- 
zių, italių, belgių, norvegių, aus
trių ir tt. ir tt., net kiniečių, indė
nių ir negrių. O mes pasiryžę at
kurti Lietuvą, o ne naują bibliš- 
ką Babelio bokštą statyti!

Meilė1 lieka meilė, bet iš sve
timtautės nepadarysi geros lietu
vės motinos. Stebimės, kai vyras 
patenkintas, kad žmona švebel
džiuodama ištaria lietuviškai 
“Liaba dėna”. Tai ne sulietuvė- 
jimas, nes iš jos neišplėši savo 
krašto meilės ir ilgesio. Prisimin
kim mūsų gražiąją pasaką “Eglė 
žalčių karalienė”.

Neblogos žmonos yra lietuvai
tės. Lietuvės motinos garbė, pa
stovumas ir pasiaukojimas yra 
gana ryškūs mūsų istorijoje. 
Greta mūsų karžygio visoje sa-

Persiorganizuoja Laisv. Žurn. Federacija
/ (NY bendradarbio)

Jau Vokietijoje, pabėgėlių sto
vyklose, neturėdami nei fizinės 
nei moralinės didžiųjų anglosak
sų paramos, susimetę sovietų pa
vergtų tautų žurnalistai įkūrė 
Tarptautinę Laisvųjų Žurnalistų 
Federaciją. Bet ilgą laiką federa
cija vos vegetavo. Dalis jos vė
liau persikėlė į D. Britaniją; kur 
įsikūrė Londone, neseniai kitas 
jos padalinys “International Fe
deration of Free Journalists, 
American Regional Union” įsi
steigė Naujorkė.

Jei Vokietijoje, Federacijoje 
lietuviai lygiai buvo atstovauja
mi DP savaitraščių redaktorių, 
jei Londone tūlas lietuvis redak
torius iš paskutiniųjų saugojo 
Lietuvių Žurnalistų S. valdybos 
garbę, ją pats vienas atstovau
damas Federacijos posėdžiuose, 
tai Amerikoje, jau antri metai, 
joks lietuvis nereprezentuoja 
mūsų spaudos. O federacija skel
biasi veikianti ir už lietuvius.

Buvęs Federacijos Amerikos 
skyriaus sekretorius S. L. Pa- 
towski, ieškodamas lietuvių žur
nalistų, nevieną kartą kreipėsi į 
lietuviškas įstaigas, kurių parei
gūnai nekartą judino vykdomuo
sius Žurnalistų Sąjungąs parei
gūnus, bet.. .

Kovo mėn. pabaigoj Amerikos 
Laisvųjų Žurnalistų Federacijos 
skyrius buvo plačiai perrefor
muotas, persikėlė į naujas, žy
miai erdvesnes patalpas. Pa
kviestas iš Londono naujuoju 
sekretoriumi Mr. Moshish. Pary
žiaus konferencijai įklimpus mir

Pati ne rankovė —- nenuardysi!
jV,o didybėje stovi jo motina. Ji 
jšąųgino mūsų tautą. Motinos 
pirmoji mokyklą yra Vaiko dva
sios fomavimo didysis šulas. Pir
mieji vaiko įspūdžiai yra patys 
ryškiausi. Garsusis pedagogas 
Pastalozzi motinos mokyklą sta- 

I to į pirmą vietą, nes mokykla tik 
atbaigia kurti vaiko sielą. O ką 
gali duoti lietuviško svetimšalė 
motina? Ji nepaseks vaikui mū
sų gražiųjų pasakų, neįskiepys 
ilgesio mūsų Nemuno, Dubysos, 
mūsų gražiosios Lietuvos. Ji gali 
būti ir labai gera žmona ir moti
na, bet ji neįstengs uždegti vai
kui Lietuvos meilės. Tik Birutės 
Lietuvai pagimdo Vytautus.

Mūsų spauda kronikose skel
bia,-, kad tą ir tą šeimą aplankė 
džiaugsmas—gimė sūnus ar duk
ra. Mes pradėjom sekti prancū
zus. Daug vedybų, o gimimai 
šykštūs. Pasiteisinama, kad vai
kas teikiąs tremty per daug “tro- 
belio”. Bet, rodos, mūsų laikraš
čių kronikose neradome, kad 
daugiavaikės šeimos britų tremty 
mirusios badu. Auga banke sąs
kaitos, dygsta namai, bizniai, bet 
nykstam mes. Žydai egiptiečių 
“nevalioj” išaugo į stiprią tautą 
skurde ir persekiojimuos ir pa
siekė pažadėtą žemę. O mes, ne
leisk Viešpatie, tremty išmirtu- 
me po dviejų gentkarčių natūra
lia mirtimi, nes neturėtume pa
veldėtojų. Mūsų tauta naikinama 
pačiu ciniškiausių ir sadistiš- 
kiausiu istorijoj būdu. Jos atsta
tymui reikalingi bus ne tiek do
leriai ir svarai, kiek rankos ir 
priauganti karta, kuri pilnai pa
jus laisvą gyvenimą ir vykdys 
paliktą testamentą. Net ne ve
dybos, o gimimai rodo tautos gy
vybingumo potencialą.

Sveika lietuviška šeima (vyras 
ir žmona dar ne šeima, tai tik 
branduolys šeimos) yra mūsų 
atg'imsiančios Lietuvos pagrin
das, jos bazė. Pasirinkdami gyve
nimo draugę ar draugą, turime 
prisiminti kryžiuojamą tautą, 
prieš kurią, šiuo sunkiu metu, 
nusikalsti draudžiama, kad ji ta
vęs neįskaitytų į tautos debetą?? 
Dabar yra sprendžiama ar lietu
vių tauta nurašoma į išnykstan
čių tautų tarpą, ar kūrybingam 
gyvenimui. R. Medelis.

ties taške, amerikiečių politinės 
organizacijos apsisprendė fede
raciją stipriai remti. Numato
ma, jog federacijos nariams bus 
pavesta dar labiau sutvirtinti an
tikomunistinę informaciją.

Dar šių metų pradžioje IFFJ 
Amerikos regiono skyrius prašė 
perduoti lietuviškai spaudai šį jo 
kreipimąsi į lietuvių laikraštinin
kus, kuris tačiau dėl labai apgai
lėtinų priežasčių net nebuvo pa
skelbtas:

“Tarptautinė Laisvųjų Žurna
listų Federacija, glaudžiai bend
radarbiaudama su Laisvosios Eu
ropos Komitetu, įsteigė savo sky
rių Amerikoje. Jo tikslas būtų 
padėti persikėlusiems iš anapus 
geležinės uždangos žurnalistams 
ir rašytojams čia įsikurti. Mes 
darome viską, kad surasti mūsų 
nariams ir nenariams žurnalis
tams bei rašytojams darbo šia
me krašte, todėl turime turėti 
reikalingus duomenis ...”

Tikimasi, jog Naujorkė susior
ganizavę žurnalistai gaus iš te- 
begaliojančios LŽS-’gos valdybos 
įgaliojimus atstovauti lietuvių 
žurnalistų interesus minėtoje or
ganizacijoje iki LŽS-gos valdyba 
bus perrinkta. Tai būtų greičiau
sias ir nuosekliausias būdas lie
tuviams žurnalistams įsijungti į 
organizaciją, kuri yra pasiry
žusi jiems padėti ir kurią ame
rikiečiai ir anglai laiko pabėgė
lių žurnalistų kaip ir profesine 
organizacija ir nori panaudoti 
svarbiam darbui. Aim.

Tuščiažodžiavimais atsiliepus
Jupiteri, tū pyksti, nes 

neteisus esi
Straipsnyje “Šūviai be taiki

nio”, “TŽ” Nr. 6-59 terūpėjo pa
gvildenti mūsų politinės infor
macijos ir propagandos menkys
tą; pradedant Vokietija baigiant 
papuasų žeme. Tos srities veiklai 
.'tūriu ypatingą svarbą JAV, ku
riose yra apstus skaičius nubiru
sių lietuvių ir nūdien lemianti 
tarptautinė politinė persvara. 
Tame straipsnyje neturėjau gar
bės linksniuoti Kosto ar Con
stantine Jurgėlos, iššaukti ak
menėlių svaidymui su asmeniš
kais prierašais.

P. Jurgėla, straipsnyje “Šūvis 
pro šalį”, “TŽ” 1951. III. 1, pa
čioje pradžioje pasisako: JAV 
gimęs, ten auklėtas, politiniame 
gyvenime nenaujokas, advokatū
rą praktikavęs ir tt. Tačiau, kai 
skaitai man skirtus pašaipos žo
džius — “Pakviečia pokalbiui ne
senai atvykusį europietį, surez- 
gia tikrovę su prasimanymais ir 
tt.” — norisi pasakyti: Jupiteri, 
tu neteisus, nes pyksti ir tuščia
žodžiauji.

Mes neturime organizuotos 
informacijos ir propagandos
LAIC vedėjui nepatinka ir jis 

pyksta, kad tiesiog jam nebuvu
sios pateiktos pastabos. Menu, 
kad tokios pastabos LAICui yra 
žinomos ne vien iš veiksnių, ku
rie pateikia medžiagą, bet ir iš 
pačių įstaigos kūrėjų. Ar tas “ži
nojimas“ yra ką gero davęs? Pa
galiau pats vedėjas sutinka, kad 
kaikurie klausimai jo neliečia. 
Žinome, kad lietuviškos politinės 
informacijos ir propagandos sri
tyje yra tam tikras išskydimas, 
kuris negali būti pateisintas jo
kiais asmeniškais polėkiais ar už
gaidomis.

LAIC vedėjas, ginčydamasis 
dėl įvairių smulkmenų, nusiiria 
ligi nesąmonių: Evangelijos re
dagavimo, patarimo naudotis 
“Who’s Who in America”. Tikiu, 
kad LAIC vedėjas skaito neblo- 
gesnius amerikiečių leidinius už 
“LB”, tačiau ten užtinka supa
žindinimą su autoriais.

Visai nemalonu, kai LAIC ve
dėjas teigia: “Koks “paraleliz
mas” gali būti tarp privatinės 
Amerikos piliečių koalicijos ir 
svetimos valstybės Pasiuntiny
bės leidinių?”

LAIC vedėjas mano, kad gali
ma vadovauti antisovietinei ak
cijai Lietuvai išlaisvinti neper
gyvenus bolševizmo. Jis mane 
laiko neišmanėliu, dvejus, metus 
gyvenus amerikietiškame gyve
nime, o nesuabejoja, kad galima 
būti. kompetetingam Lietuvos 
reikaluose nepažinus pastarųjų 
jos pergyvenimų, nuo jos ato
kiai buvus, su jos reikalais nesu
sigyvenus ir bolševizmo nelyž
telėjus? Bloga, kad LAIC vedė
jas su panieka žiūri į “europie
tį”, galbūt pamiršdamas, kad 
Lietuva yra Europos dalis. Dar 
blogiau, kad politinės koVos me
tu tariama, kas gali būti bendro 
tarp “privatinės Amerikos pilie
čių koalicijos ir Svetimos Valsty
bės Pasiuntinybių leidinių?”.

Kanada ruošiasi komunistus deportuota
šiuo ar tik nuo jo paskelbimo dienos. 

Nenustatyta taip pat Britų pilie
čių deportacijos.tvarka, kuriems 
pilietybės atskiro pripažinimo 
nereikalauj ama.

Dėl grįžusių savo kraštan 3000 
jugoslavų pastebėta, kad vienas 
jų transportas jau grįžta. Sudbu
ry serbų draugijos pirmininkas 
Borovič dėl to pareiškė protestą. 
Esą, jie išvykdami nukratė ir Ka
nados dulkes nuo savo padų, bet 
dabar grįžtą. Jų kelionę apmoką 
Kanados komunistai. O grįžtą jie 
tik dėl to, kad esą Stalino šalinin
kai, antititininkai ir negalį Jugo
slavijoje likti. Kanados valdžia 
esanti pernaivi, kad leidžianti 
jiems įvažiuoti ir pabudinti an
tivalstybinio elemento skaičių.

Kanados parlamentas 
metu svarsto ir principe priėmė 
įstatymą, praplečiantį pilietybės 
atšaukimą naturalizuotiems pi
liečiams.

Pagal 1947 m. įstatymą pilie
tybė gali būti atimama už vals
tybės išdavimą bei maišto kėli
mą. Naujasis įstatymas šitą pra
plečia, taikydamas visa tai pasi
reiškiančiai komunistinei veiklai. 
Pilietybė pagal naująjį įstatymą 
betgi galės būti atimama ne už 
komunistinius įsitikinimus bei 
marksizmo skleidimą, bet už 
veiklą, kuri galės būti laikoma 
tarnavimu svetimai valstybei. 
Tokių numatomos dvi grupės.

Pirmiausia tie, kurie iš Kana
dos išvyksta į komunistines vals
tybes ir ten lieka nemažiau 2 
metų arba atsisako ištikimybės 
Kanadai, o antra galimybė — 
tiems, kurie teismo bus pripažin
ti nelojaliais dėl savo veiklos Ka
nadoje. Pirmasis atvejis palies 
pirmiausia daugelį tų jugoslavų 
bei ukrainiečių, kurie po karo iš
vyko į savo kilmės kraštus, nors 
daugelis jugoslavų jau nori grįž
ti. Gi apie ukrainiečius nėra jo
kių žinių, nes iš Sovietų Rusijos 
niekam neleidžiama išvykti.

Tuo tarpu dar nenustatyta ar 
naujasis įstatymas veiks ir atgal

“Kairė nežino ką daro dešinė”. 
Todėl nenuostabu, kad mūsoji 
politinė informacija yra susky- 
dusi, o tolydžios propagandos 
mes neturime. Pirmiausia mes 
patys turime politiškai susiorga
nizuoti, kad organizuotume ko
vingas idėjas.

Vien informacijos neužtenka
LAIC vedėjas kratosi “propa

gandos” ir nori tenkintis infor
macija “ALT koalicijai rūpimais 
klausimais”; Tuo atveju kyla 
klausimas: kur informacija Lie
tuvos reikalais?

Gerai or^inizuotos aktualios 
informacijos leidinių- neturime. 
Dėl “LB” a'nksčiau pasakytų žo
džių čia nekartosiu. Jų teisingu
mą išpažysta ir LAIC vedėjas. Jo 
pobūdis neaiškus. Jis negali bū
ti informaciniu, neš teišeina vos 
du kartus per metus ir patiekia 
atgyventos medžiagos. Tuo la
biau jo negalima laikyti doku
mentiniu, kai skelbiami prieš de
šimtmetį pasirodę ir pasauliui 
žinomi dokumentai, atkaišyti kai 
kuriomis sąsiejo neturinčiomis 
nuotrupomis.

Viršelyje šūkiu dedama ištrau
ka iš Atlanto Chąrtos, kuri nie
kieno nevykdoma ir sąmoningai 
pamiršta. Tikiu, kad biuletenio 
redakcija gali surasti geresnį šū
kį iš lietuviškos politinės buities. 
Visai nedovanotina, kad “LB” 
nepatiekiama f jokių duomenų 
apie nepriklausomą Lietuvą ir 
jos žemėlapio, kurie galėtų kar
totis kiekviename numeryje.

Tačiau blogiausia; kad “LB” 
pasigendama vedamosios idėjos, 
faktuose, įvykėliuose pražūnama. 
Įvykiai yra svarbūs, tačiau ne
mažesnės svarbos dalykas iš jų 
padaryti išvadas. Statistikos duo
menys svarbus pagrindas, tačiau 
iš jų išvadas geba daryti tik ži
novai. Baugina mane nė tiek LA 
IC vedėjo tuščiažodžiavimas, 
kiek nesusigaudymas, kurio tiks
lo “LB” besiekiąs.

Maža rėkti: lietuvių tauta yra 
išnaikinama. Maža operuoti “fak 
tais” išnaikinta: 0.5 ar 1 mil., 
trečdalis ar^pusė tautos. Tuo 
šauksmu- ^kverhme duris 
nevien mūsų kaimynams daryti 
išvadas: iki teisingo sprendimo 
ir išlaisvinimo lietuviai, latviai 
ir estai bus išnaikinti, todėl len
kams reikės užleisti Lietuvą, Lat 
viją, o Estijos uostus padovanoti 
rusams. Tuo atveju vokiečiai ga
lės pasistūmėti į Rytus, atgauti 
Pamarį, Sileziją, Vak. ir Rytų 
Prūsus be koridoriaus, o prancū
zai galėtų išlaikyti Saar sritį tur
tingą anglimi. Mūsų išnykimo 
vienodai laukia demokratai ir 
autokratai;

Gyventojų naikinimas Lietu
voje teikia moralinę ir politinę 
išvadą. Atrodo, kad ne vien “L 
B” redaktoriams, bet ir kitiems 
miške, t.y. faktuose, nebematan- 
tiems medžio —- idėjos, vertėtų 
pagalvoti ar jie patys geba darytUai’ kuriems teko ilgiau ar trum-
išvadas iš faktų ir nutylėti apie 
amerikiečių nelietuvių gebėjimą.

“LB” nedaroma išvada, sie
janti moralinę genocido —• sritį 
— neužmušk žmogaus; tuo labiau 
nežudyk tautos. Toji konvencija

Indėnų teisių Įstatymas
Eilę metų ruošto indėnų teisių 

įstatymo pagrindus Kanados par
lamentas priėmė balandžio 2 d. ir 
pavedė komisijai jį detalizuoti. 
Naujasis įstatymas praplečia in
dėnų pilietines teises, o taip pat 
duoda daugiau teisių jų pačių 
administracijoj. Numatoma leis
ti ir svaigiuosius gėrimus parda
vinėti rezervatuose, bet su są
lyga* jei sutiks provincijos val
džia.

turėtų būti šūksniu ir priekaištu 
dar visai neatbukusiai sąžinei.

Politinė sritis visiškai nutyli
ma. Kodėl rusai naikina lietuvių 
tautą? Todėl, kad jie nori visai 
kolonizuoti Lietuvą. ”LB” būtų 
pravartu tą klausimą vispusiškai 
paanalizuoti.

“LB” tik kaikada tepaliečia lie
tuvių tautos kovą už laisvę pra
eityje, o ypač dabar. Ne doku
mentai, bet lietuvių tautos pa
siaukojimas, jos pralietas krau
jas už laisvę ir ryžtinga jos va
lia prikels iš vergijos Lietuvą, 
atsiradus sąlygoms. Šią kruviną 
tragediją reikia pavaizduoti lais
vam pasauliui, kuris dabar tebe- 
tūpčioja, kaip ir mūsoji informa
cija, ... tesitenkindama statisti
ka. Vieno žmogaus nukankini
mas yra tragedija, tūkstančio — 
milžiniška, o patiekiami skaičiai 
tebus statistika.

Todėl naivu galvoti, kad vien 
apsiblaususią, nemiklia informa
cija, pasenusių dokumentų skel
bimu pasitarnaujama lietuvių 
tautai. O juk lėšų nemažą dalį 
sudeda ir tie “europiečiai ” lietu
viai.

Politinė propaganda
Jos uždavinys visomis priemo

nėmis, sutelktine veikla, įtikinti 
skelbiamos idėjos teisingumą. 
Tebūnie man leista čia paminėti 
keletą vadovaujančių idėjų, ku
rios turi būti pakartotinai skelb
tinos:

Lietuva sovietų pavergta jėga, 
įgyvendinti istoriniam imperia
lizmui, su vakariečių palaimini
mu.'

Lietuvių tauta naikinama kraš 
te sovietams įsigalėti ir svetimai
siais kolonizuoti.

Mongoliškai - bolševikinė Ura
nija siekia išrauti krikščionišką
ją vakarietiškąją kultūrą ir pri
mesti rusiškai bolševikinį me
chaniką.

MANO TREJI METAI

Stalinas amerikiečio akimis _
Sulietuvino PRANYS ALŠĖNAS

(Tęsinys iš praeito nr.)
Iš tikrųjų Stalinas yra buvęs 

nepakęstas daugelio, o daugelio 
asmenų, net buvusių jo labai ar
timų draugų, kurie, kalbėdami 
apie jį, slaptai nuolat laikydavo 
kumštis sugniaužę. Žinoma, tie 
asmenys dabar yra arba ištrėmi
me arba nužudyti. Gi dar mili
jonai žmonių — nuolat kenčia ir 
šiandien neišpasakojamą Stalino 
baimę...

Stalino asmeninis gyvenimas 
yra apdengtas labai nepermato
ma paslaptingumo skraiste. Ame 
rikiečiai ir kitų kraštų diploma- 

piau pagyventi Maskvoje, toli 
gražu, nežino kur Stalinas gy
vena, nors dažnai jie mato tas 
nebyliąsias ir šaltas Kremliaus 
mūrų sienas. Jei Kremlius tebe
stovi," kaip stovėjęs, tai dar ne
reiškia, jog už jo sienų ir Stalinas 
gyvena...

Daug kas spėlioja, jog Stalinas 
nuolatinai gyvena Maskvos šiau
rės vakarų priemiesty, kur yra 
žinoma, jog kiti oficialūs valdžios 
pareigūnai turi savo rezidencijas. 
Tačiau f— tik spėliojimai ir nie
kas negalėtų parodyti to namo, 
kur Stalinas gyvena. Taipogi ru
sai nežino ar Stalinas vėl apsi
vedė po antrosios žmonos mirties 
ar ne. (Dabar kalbama, jog Sta
linas tikrai naujai vedė. Vert.).

Daugeliui Soviet. Sąjungos gy
ventojų Stalino vardas tėra ži
nomas kaip simbolis. Jo paties jie 
niekad nėra matę ir, savaime aiš
ku, nematys ... \
Stalinas nesirodo paprastiems 
“mirtingiesiems”
Dažnais atvejais Maskvos Rau

donojoje aikštėje įvyksta mil
žiniškos demonstracijos. Nuo Le
nino mauzoliejaus verandos į jas 
kartais žiūri ir pats Stalinas. De
ja, žygiuojantiems ir šaukian
tiems: “tegyvuoja! i.. tegyvuo
ja! ...” demonstrantams perto- 
limas atstumas pamatyti Stali
na. Kiek man yra žinoma, Stali- 
nas niekad nėra vaikščiojęs Mas
kvos gatvėmis, niekad nėra lan
kęsis fabrikuose, kasyklose ar 
kolektyvinėse farmose — kolcho
zuose. Laike karo, yra sakoma, 
jog Stalinas yra padaręs keletą 
kelionių “į fronto linijas”. Ta-

GEDIMINAS GALVA

Lietuvių tauta, istorijos raido
je, kovojo prieš rusiškąjį impe
rializmą už savo laisvę.

Nūdien lietuvių tauta aukoja
si vesdama nelygią kovą prieš 
naikinančią sovietinę mašiną, 
kuri gręsia visam vakarietiškam 
pasauliui.

Lietuvių tauta siekia išlaikyti 
vakarietišką krikščionišką kultū
rą ir atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą.

Lietuvių tauta pelnė vakarie
čių pasitikėjimą ir visuotiną pa
ramą. ,

Šios ir eilė kitų idėjų turi bū
ti skelbiamos visam pasauliui, 
nuolat jas aiškinant, nurodant 
jog vakarietiškas pasaulis nega
li išlikti laisvas toleruojant kitų 
pavergimą.

LAIC Vedėją gąsdina žodis 
“propaganda”. Jam tuojau prisi
mena Dr. Goebbels, NSD, AP ir 
kitos nelemtybės. Jis pamiršta, 
kad propagandos institucijas tu
ri ne vien diktatorihęs valstybės. 
Jas senai turi kiekviena gerai or
ganizuota valstybė.

Gaila, kad LAIC vedėjas ta
ria: “Aš Goebbels niekad neskai
čiau, bet esu studijavęs tyrinėji
mo ir rašymo metodologiją...” 
Ne tiek bloga Goebbels neskai
tyti, bet bloga norint informuoti 
ir propagandą vesti su tomis sri
timis nesusipažinti. Maža ir susi
pažinimo, net mokėjimo — bet 
reikia sugebėjimo. Ne titulai, bet 
darbai lemia: “Galima daug ti
tulų turėti ir būti blogu muzi
kantu”. Titulų vardijamas pri
mena istorinį britų feodalą, kuris 
nuvykdavo atlankyti jo išnaikin
tos, nei vieno gyventojo nebetu
rinčios apleistos grąfijos, man
datui gauti...

JAV Statė department pasek- 
retorius Edward W. Barrett, 1951 
Iii. 19, pareiškė, jog sovietai ir 
jų valdomi kraštai turi politinę

MASKVOJE 

Įčiau, be abejonės, jis tenai buvo 
matytas tik labai mažo skaičiaus, 
aukšto rango karininkų. Eiliniai 
kareiviai jo niekad nematė ir ne
žinojo apie jo vizitus...

Mes, diplomatai, niekad nesa
me girdėję, kad Stalinas būtų 
kada nors sustojęs bet kuriame 
Maskvos viešbutyje ir jame per
nakvojęs. Ir iš viso, nėra bet ko
kių duomenų apie Stalino bet 
kokias keliones krašto viduje. 
Tiesa, kartą jis buvo pasirodęs 
vienam trumpam akimirksniui, 
tarytum krentanti žvaigždė, 
sporto festivalyje, Dynamo Sta
dione, Maskvos priemiestyje. Ta
čiau taip trumpai, jog daugelis 
net nespėjo susiorientuoti, jog 
buvo atvykęs jų vadas ...

Jo sakomos kalbos ėsti labai 
trumpos ir nedaugeliui žmonių 
tegirdimos. Jų tegali pasiklausyti 
tik Aukščiausiojo Sovieto ir ko
munistų partijos nariai. Niekad 
jo kalbų metu negali dalyvauti 
tūkstančiai žmėnių, kaip daly
vaudavo kalbant Rooseveltui, 
Churchiliūi, Hitleriui ar Musso- 
liniui.

Nežiūrint to, tame milžiniš
kame krašte, šeštoje viso pasau
lio dalyje, Sovietų Sąjungoje, 
kiekvienoj didesnėj ar mažesnėj 
gyvenvietėj, Stalino vardas pri
valo būti žinomas. Milijonai Ru
sijos gyventojų, vis dėlto, sako
si jį mylį ir vadina savo “tėvu”. 
Jo paveikslai kabo visose Sovie
tų įstaigose, mokyklose, partijos 
agentūrose, kolchozuose ir atski
ruose komunistų namuose. Jo 
statulos — randamos kiekviena
me parke, geležinkelių stotyse, 
sporto aikštėse ir beveik prie 
kiekvieno viešo valdinio pastato. 
Vakariečiui,- žinoma, sunku tai 
suprasti: kodėl taip yra? O iš tik
rųjų tai todėl, jog reikia gi pa
rodyti, kad Sovietų žmonės daug 
“žino” apie savąjį vadą...

Stalino paveikslai įvairiose 
vietose kabojo itin daug metų. 
Jie buvo vis tie patys ir Stalinas 
buvo toks pat, atseit, nei sens
tantis, nei jaunėjantis. Pasibai
gus karui, Maskvos knygynuose 
pasirodė Stalino nauji portretai. 
Gyventojai, žiūrėdami į naujuo
sius portretus, buvo sukrėsti stai
gaus netikėtumo. Mat, Stalinas 
buvo atvaizduotas žilstelėjusiais

propagandą penkis kartus pajė
gesnę už laisvojo pasaulio. LAIC 

(vedėjas, būdamas State depart- 
I men t sekretoriumi gal sakytų: 
Mr. Barrett, tokiomis kalbomis, 
tardamas, kad mes blogi propa
gandos meistrai, Tamsta pažeidi 
JAV garbę. Gali man pasakyti, 
tačiau neskelbti viešai...

susikirti- 
skirtingų 
jį byloja

Politinės propagandos 
organizavimas

Anuomet, pirmojo pasaulinio 
I karo metu, sukurtas Informaci- 
jos biuras Laussane, atliko dide
lį darbą, sutartinai veikiant ame
rikiečiams lietuviams ir Lietu
vos emigrantams. Tiesa, kun. Dr. 
V. Bartuška, gen. sekretorius, at
siminimuose: Lietuva kryžiaus 
keliu” aštriai puola pirmininką 
Dr. J. Gabrį. Kurį metą tie istori
niai ginčai užėmė Lietuvos spau
doj a apsčiai skilčių.

Nežiūrint to aštraus 
mo ir biuro dalyvių 
veiklos metodų, apie 
milžiniški tomai “Lithuanie Sous 
le joug allemand” ir eilė kitų lei
dinių. Tarkime anuomet šauktos 
tarptautinės konferencijos turėjo 
asmeniškų akstinų, bet jų orga
nizatoriai buvo lietuviai ir pilno
mis širdimis lietuviškumo. Tai 
buvo anuomet, kai Lietuvos var
das buvo nutrintas nuo žemė
lapių ...

Nūdien mūsoji propaganda ne
suranda vėžių. Dažnai toji sri
tis paliečiama pamirštant tarp
tautinės politikos pakitimą. Nū
dien mums nereikalinga skelbti 
vien antibolševizmą, nes toje sri
tyje atsiranda geresnių propa
gandininkų už mus. Atėjo laikas 
sutelkti krūvon visas lietuviš
kas jėgas ir priemones ginti šven 
tam reikalui: atlikti pareigą Lie
tuvai išlaisvinti. Tam reikalui tu
ri būti sudaryta pajėgi instituci
ja ar bent suderinta veikla visų 
informacinių ir politiškai propa
gandinių įstaigų. Lūkuriuoti mes 
negalime, nes nūdienis laiko gai
šinimas tolygus nusikaltimui. 
Kartą turime ryžtis, veikti ir tuš
čiažodžiavimo antplūdį pašalinti.

plaukais. Jie nustebo, matydami 
ir Staliną einant senyn.
Jokių žinių iš anapus 
Kremliaus sienų
Diena iš dienos juk Stalinas 

vis ką nors dirba, planuoja. Deja, 
apie jo darbus nieko neskelbia
ma. Jokių oficialių pranešimų, 
kaip tai priprasta JAV Baltųjų 
Rūmų, Kremlius spaudai neduo
da. Retkarčiais pasirodo “Prav- 
doje” trumpučiai komunikatėliai, 
jog Stalinas priėmė kokį nors už
sienio diplomatą ar dalyvavo 
Kremliaus suruoštame bankiete. 
Tai ir viskas. Jo atostogos Juo
dojoj jūroj, kurias jis šiuo laiku 
ypač dažnai turi, taipogi niekad 
neskelbiamos. Apie atostogau
jantį Staliną užsienio diploma
tai tesužino tik tuomet, kad jie 
nori gauti pas jį audienciją^ o 
jiems pasakoma, jog Stalinas yra 
išvykęs iš Maskvos. Gi eiliniai 
žmonės — ir tiek nežino <..

Mums, žinoma, atrodytų, jog 
toks gyvenimas yra “perkietas” 
ir neįdomus. Tačiau Stalinui jis, 
matyt, patinka, nes jis savo gy
venimą ir darbą rikiuoja visuo
met priešingai, negu mes. Stali
no darbo valandos Kremliuje 
prasideda vėlai vakare ir baigia
si ankstyvą rytmetį. Užsienių 
diplomatų pageidaujamus pasi
matymus jis visuomet skiria po 
9 vai. vakaro iki vidurnakčio. 
Niekad ankstyvesnėmis ar dienos 
valandomis.

Susitikti Staliną “akis į akį” 
nėra jau toks lengvas bei papras
tas dalykas. Jis vizitų nemėgsta. 
Tačiau, jei pavyksta kada nors 
įsibrauti pas jį, įdomu, labai įdo
mu, pastudijuoti jo išvaizdą, ma
nieras; paanalizuoti 
tai retai matomas 
šaulyje.

Priėmimų metu,
Suomet mėgsta seną partijos uni
formą: mundurą, be jokių pasižy
mėjimo ženklų ir “chaki” spalvos 
kelnes. Tik (pokariniu metu, jis 
jau nuolat pradėjo dėvėti So
vietų Sąjungos maršalo unifor
mą, plačiais antpečiais, didelėmis 
raudonomis žvaigždėmis. Jo krū
tinę jau puošia, nors vienintelė, 
bet auksinė, didoko formato, 
penkiakampė žvaigždė, kaip at- 
šižymėjimo ženklas, suteiktas 
Sovietų Sąjungos herojui...

(Bus daugiau)

nes
pa-

žodžius, 
žmogus

vi-Stalinas
* • •
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ĮVERTINKIME visuomeninę veikla
Tautos pažanga reiškiasi per 

jos visuomeninę veiklą. Juo dau
giau kuri tauta turi savo narių, 
sugebančių pasiaukoti bendram 
reikalui, juo daugiau ji yra atsie
kusi kultūros bei civilizacijos lai
mėjimuose. Tokia tauta yra dau
giau gerbiama ir tautų bendruo
menėje.

Tautos, kurių veikimas tesi- 
reiškia tik siaurame kiaute šei
moje ir smulkiose giminių bend
ruomenėse, laikomos laukinėmis.

Tautų tobuliausia organizacija 
yra valstybė. Ji sukuriama tau
tų, kurios nariai moka daug pa
siaukoti.

Lietuvių tauta, jau prieš daug 
amžių sukūrė savo valstybę. Jos 
galybė reiškėsi tik tais laikotar
piais, kuomet visa tauta buvo vie 
ninga, centralizuota ir visi mo
kėjo aukotis aukštesniam reika
lui. Egoistiniai bajorų siekiai, ve
to, decentralizacija, negerbimas 
kitų nuomonės, privedė Lietuvos 
valstybę prie iširimo.

Mūsų laikų nepriklausoma Lie 
tuv-a irgi daug turėjo ydų. Visuo
menė buvo išsisklaidžiusi į gru
pes, grupeles, kurių kiekviena 
norėjo besąlyginio valdymo. Pa
ėmusi kuri’ grupė valdžią, kitas 
neteisingai nustumdavo į šalį, 
neišnaudodama jų kūrybinio po
tencialo. Dėlto lietuvių tautos vi
suomeninė veikla, ypač paskuti
niaisiais laisvės metais, buvo ap
mirusi, be entuziazmo. Valdan
čioji grupė stengdavosi visuome
ninę veiklą palaikyti dažnai dirb 
finais būdais, vadovaujantie
siems siūlydama “šiltas” vieteles 
ir tt. Šios “klaidelės” privedė prie 
to, kad ir daug idealistų liko pa
syviais ir abejingais jautriose 
tautos problemose. Gi dalis visai 
nusigręžė nuo visuomeninės 
veiklos.

Dabar mes esame visai kito
kioje būklėje: mūsų tauta pa
vergta, netekusi nepriklausomo 
gyvenimo. Didelė tautos dalis iš
siblaškiusi po įvairius kraštus, o 
pagrindinė tautos dalis neša 
sunkią kruviną naštą savo tėvų 
žemėje.

Vėl lietuvių tautos, nariai tu
ri daug daug aukotis, kad atsiek
tų nors tai, ką turėjo netolimoje 
praeityje. O tas kelias tai visuo
meninė veikla.

Nė vienas lietuvis negali likti 
nuošaliai, vien savo šeimos kiau
te, smulkiame būrely draugų, 
beieškančių laimės pigiuose, ma
terialiniuose reikaluose.

Visuose pasaulio kraštuose 
esantieji lietuviai turi aktyviai 
dėtis prie visuomeninės veiklos. 
Šioji veikla turi reikštis per or
ganizacijas. Neorganizuotas lie
tuvis lygus plytai, iškritusiai iš 
namo sienos, kurią visi mindo, 
spardo ,‘ir dažnai į “garbičą” iš
meta.

Visuose kraštuose, kur lietu-

viai gyvena yra ir lietuviškų or
ganizacijų, kartais net perdaug.

Tat būtina priklausyti vienai 
kurių organizacijų, kuri kam yra 
labiau prie širdies.

Dažnai tenka sutikti “didvy
rius”, kurie sakosi su didžiausiu 
pasigyrimu, girdi, “aš jokiai or
ganizacijai nepriklausau. Man 
nieko jos neduos”. Mielas tautie
ti, ne organizacija tau turi duoti, 
o tu jai duok visa, ką gali.

Jei ir priklausai kokiai orga
nizacijai, tai nelauk iš valdybos, 
kad ji viską dirbtų — o tu ir na
rio mokestį užmiršti apsimokėti 
— turėdamas laisvą valandėlę 
galvok, ką nauja ir gera pasiūly
si sekančiame organizacijos susi
rinkime.

Jei neturi laiko, ypač naujuo
se kraštuose, pereidamas į sun
kią fizinę profesiją, tai nors au
kok vieną kitą dolerį bendram 
reikalui. Nežinau, kaip yra ki
tuose kraštuose, bet Kanadoje 
nuolat vis daugiau tenka sutikti 
“didvyrių”, kurie “nedalyvauja 
jokioje organizacijoje”. Skaudus 
reiškinys, kad tokių “gudrių” žo
džių pasigirsta ir iš asmenų, tu
rinčių aukštesnį išsimokslinimą.

Dažnai skundžiamasi, kad 
vykstąs ne prie širdies partinis 
veikimas, kad vadovaujantieji 
asmens blogų ydų turį, esą gar
bėtroškos ir tt. Mielas, tautieti, 
tau kelias atviras (bent tremty
je) į visas organizacijas ir į vi
sas jų valdybas; jei jauties kad 
galėsi daugiau ir gudriau nu
veikti, prašom. Savo išmintingais 
patarimais, nuoširdžiu darbu ga
li pakreipti organizacijos veiklą 
tau pageidaujama kryptimi.

Tremtyje dirbančius visuome
ninėje veikloje lietuvius reik ne 
niekinti, kritikuoti, bet atiduoti 
tinkamą pagarbą. Jie yra tikrieji 
lietuvių tautos idealistai, kurie 
be užmokesčio, atiduoda tautai 
paskutinę savo poilsio valandėlę 
ir kartu dirba ir už jus nemėgs
tančius organizacijų. Jūs gi “gud
rieji” pasakykite koks gi darbas 
galima nuveikti be organizaci
jos? Dalyvaudamas organizaci
jose palaikysi savo tėvų kalbą, 
papročius* ir turėsi progos prisi
dėti prie atstatyfho nepriklauso
mos Lietuvos.

Priešingai, tu, brolau, liksi vie
nišas tarp kitų tautų ir būsi jiems 
trąša arba patrankoms mėsa.

Gyvendamas svetimame kraš
te, tu matai kokia vieta tau pa
likta. Iš tos amžinos vergijos nie
kad tu, brolau, neišsivaduosi, jei 
būsi neorganizuotas.

Materiališkai gal tu būsi ir pu
sėtinai Apsirūpinęs, bet svetur 
moralinio pasitenkinimo tu ne
turėsi niekados, būdamas vieni
šas. Tat, broliai, pabuskit, ir sto
kite į bendrą darbą, tėvynė lau
kia! Jonas Karka.

Įeidamas į maldos namus, pa
lik kojų apavą už jų ... Daug pa
sakąs mums,- lietuviams, išeivi
joje ir nepaprastai reikšmingas 
šis tikybinis paprotys. — Prieš 
eidamas pagarbinti Dievą, palik 
už durų asmeninius vargus, ne
laimes, barnius, politinius kivir
čus bei įsivaizduojamą pranašu
mą prieš kitus brolius.

Ar mums nebūtų ko pasimoky
ti iš šio papročio? Ar nereikėtų 
taikyti šią tikybinę apeigą mūsų 
išeivijos bendruomeniniame gy
venime? Reikia ir labai reikia! 
Tada nebereiktų ieškoti “kasgi 
kaltas”, kaip šiame laikrašty til- 
pusiame straipsnyje. Mums ne
reikia ieškoti kaltininkų — jais 
esame mes patys.

Kodėl nesiseka LB organizavi
mas? Kodėl dauguma lietuvių 
labai skeptiški tam ir nenori bei 
vengia registruotis? Atsakymas 
aiškus. Daugumas lietuvių — 
nors tėvynėje buvę įvairių parti
jų nariais — čia, išeivijoje, iš
sklaidytam veikimui nepritaria. 
Ne partijoms nepritaria, bet iš jų 
kylančiam skaldymuisi ir nenau
dingam neveiklumui.

Kad politinės kryptys, bei par
tinės nuomonės, diskusijos, pla
nai bei idėjos reikalingos tvar
kant ir kuriant geresnį valstybės 
bei tautos gyvenimą, niekas ne
gali paneigti. Tačiau tam parti
niam gyvenimui, lenktyniavi
mui, planų bei idėjų įgyvendini
mui reikia tik vieno dalyko — 
savos teritorijos — tautos— sa
vos tėvynės. To mes čia neturi
me, taigi ir jos netenka ir neturi 
prasmės, nes jos negali realiai
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MINĖKIME LIETUVOS KRIKŠTO 700 m. SUKAKTĮ
1251 metais — t.y. prieš 700 

metų — Lietuvos didysis kuni
gaikštis Mindaugas su savo šei
mą ir daugeliu lietuvių priėmė 
krikštą. Apsikrikštijęs -Mindau
gas pasiuntė delegaciją pas po
piežių. Popiežius Inocentas IV 
1921 metų liepos mėn. 17 d. raš
tu pareiškė, kad jis Mindaugą 
ir apsikrikštijusius lietuvius pri
ima į savo globą.

Pirmoji lietuvių vyskupija bu
vo įsteigta Žemaitijoje, o pir
muoju vyskupu paskirtas‘vokie
čių kilimo vysk. Kristijonas. 
Antroji vyskupija buvo įkurta 
Jotvingijoje (pietinėje Lietuvo
je), o jos vyskupu buvo paskirtas 
ir Gniezno arkivyskupo įšventin
tas-..domininkonas Vitas. Kiek

vėliau pop. Inocentas IV, Min
daugo prašomas, iš abiejų vysku
pijų sudarė Lietuvos bažnytinę 
provinciją, priklausančią tiesiog 
nuo Romos.

1253 metais vysk. Kristijonas, 
popiežiaus įgaliotas, Mindaugą 
vainikavo Lietuvos karaliumi. 
1255 metais karalius Mindaugas 
gavo iš popiežiaus bulę, užtikri
nančią, kad po Mindaugo mirties 
Lietuvos karaliumi bus karūnuo
tas jo sūnus. Vytauto ir Jogailos 
laikais buvo masinis Lietuvos 
krikštas, bet tai jau nebuvo pir
masis Lietuvos krikštas, nebuvo 
mūsų tautos krikšto pradžia.

Tuo būdu jau Mindaugas, ap
sikrikštydamas z ir priimdamas 
karaliaus karūną, pradėjo lietu-

vių tautos įjungimą į Katalikų 
Bažnyčią. Šie mūsų istorijos fak
tai yra labai reikšmingi. Lietu
vos krikšto 700 metų sukaktis 
yra labai didelė ir svarbi sukak
tis: juk esame ir lietuviai ir ka
talikai. >

Todėl' Kanados- Lietuvių Kata
likų Veikimo Centras kreipiasi 
į Kanados Lietuvių Kunigų Vie
nybę, į visas katalikiškąsias or
ganizacijas, lietuvių parapijų 
klebonus ir kolonijų kapelionus, 
KVC vietos komitetus, taipgi į 
visus Kanadoje gyvenančius lie
tuvius, kviesdamas šią reikšmin
gąją sukaktį kuo iškilmingiau ir 
turiningiau paminėti.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras

SOCIALINIAI KLAUSIMAI

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

GEOGRAFIJA - STRATEGIJA - NAUJOJI GEOGRAFIJA
Besipiaudamas dėl derlingų 

slėnių ir kasyklų, žmogus išsimu
šė į visą 500 milijonų kv. kilo
metrų žemės rutulio plotą. Įsmei
gė vėliavas pačiuose poliuose. 
Aplink pasaulį plaukė ir skrido 
— tikrai apvalus. Geografija 
skaitėsi išbaigtas mokslas.

Merkatorinis žemėlapis ir 
jo įtaka

Teisingą pasaulio vaizdą rodo 
globas. Bet dėl jo gaubtumo, dėl 
viso žemės ploto apimties, paly
ginus mažame paviršiuje, daug 
techniškų kliūčių padaro globu- 
są visiškai neparankų smulkme
niškoms geografinėms studijoms. 
Svarbiausia matematinės — kar
tografinės operacijos įmanomos 
tik ant “planšetės”, globą užne- 
šant ant plokščio paviršiaus, ant 
popieriaus. Sudaromi žemėlapiai. 
Tačiau, kaip fiziškai neįmanoma 
išploti rutulio kevalą ant plokš
tumos, jo nesuardžius, taip ir 
gaubtą žemės paviršių niekaip 
negalima nupiešti plokštumoje, 
išlaikant visus geometrinius 
santykius. Stengiantis išsaugoti 
reikalingiausius „ privalumus, 
bandytos įvairios projekcijų sis
temos.

. . Flamandų kartografo Merka- 
toriaus 16 šimtm. sudaryta pro
jekcija svarbiausius jo laikų rei
kalavimus žemėlapiui pakenčia- 
miaušiai išsprendė. Jo žemėlapio 
pagrindas ekvatorius, vad. pro
jekcinis centras eina išilgai pu
siaują. Tolimesnis pasaulis dėl to 
nukentėjo. Pav. Grenlandija ten 
didesnė už Pietinę Ameriką, o iš
tikrųjų yra devynis kartus už ją 
mažesnė. Ašigalių tam žemėla
pyje visai nebuvo. Keturis šim
tus metų šio plokščio keturkam
pio žemės paveikslo vaizdas ka
lėsi į galvas kartoms. Ašigalius 
ir legendą apie rutulį bei dvi jo 
puses turėjo papildyti kitas po-

didysis lan-

PALIKIME KLUMPES UŽ DURUc-

laisvės iškovojimas. Tai ką tu pa
sakysi į tai? Ar tavo partija aukš
čiau jų (partizanų) ir mūsų visų?

Taigi, kas kaltas, kad nesiseka 
bendruomenės organizavimas? 
Mes patys! Kasgi kaltas, kad mes 
vengiam bendruomenės eilių? 
Mes patys — mūsų partijos!

Didi garbė mūsų organizaci
joms, kaip tikybinėms, šalpos, 
jaunimo bei sporto, kurios randa 
priemonių ir būdų šelpti mūsų 
brolius, auklėti mūsų jaunimą. 
Tai darbas, kuris susilauks pa
garbos ir tinkamo įvertinimo 
mūsų tautos istorijoje.

Pagreitinti mūsų bendruome
nės įgyvendinimą reikia nepar
tinių organizatorių ir nepartinių 
asmenų KLB vadovybėje. Tada' 
visi jausimės lygūs tarp lygių, 
jausim vienodą ir rimtą pareigą 
savo tėvynei pirmoj eilėj — ne 
partijai, — kur bus tik vienas 
tikslas vienintelei partijai — Lie- 

I tuvai ir vieninteliam tikslui — 
jos laisvei.

Tad visi į vieningą darbą, kad 
mūsų dabartinė padėtis nebūtų 
ateities kartoms gėdos dėmė. Ir 
jei taip toliau veiksim, faktinųjų 
mūsų tautos bei valstybės gynė
jų partizanų, nebūsim išklausyti. 
Ne tik mūsų politiniai purvinas 
klumpes paliks už durų, bet ir 
mūsų pačių neįsileis į šventovę 
bendrai laimėjimų maldai.

Kostas Lukošius.

parodyti bei įgyvendinti savų 
idėjų. Reikalinga planuoti, svars
tyti savų partijų kelius ir idėjas, 
bet nereikia išeiti į viešą lauką, 
lenktyniauti, pilti pamazgas vie
ni ant kitų, kad pritraukus dau
giau šalininkų. Tokių maža tėra. 
Pirma kovok, dirbk dėl tėvynės 
atvadavimo, o tada išeik į priekį 
su savo siūlymais, kai turėsim 
laisvą tėvynę. Ši nemaloni situa
cija, deja, yra įsigyvenusi mūsų 
bendruomenės tarpe. Ir tai vyks
ta toli nuo tėvynės, svetimoj ša
ly, neturint nei valstybės, kur 
savas idėjas galima būtų įgyven
dinti, nei tautos — o tik mažy
tę jos dalelę — ir tą pačią skal
dyti absurdiška.

Paklausk savęs ir pagalvok, ką 
tas mūsų žemės gynėjas partiza
nas mano apie mūsų vaikiškas 
partines išdaigas? Jis pasakys, 
kad jos jau 3 metai kaip veikia 
Kanadoje ir nieko dar nepadarė. 
Jos dar tik pešasi, nesusitaria ku
ri partija užvaldys Kanados lie
tuvius. Vėliau gal ir tėvynei liks 
duonos trupinių nuo ponų stalo. 
O gal mūsų partizanai tam pri
taria? Gal už jėgų skaldymą bū
sim išaukštinti, arba gal patys 
parvažiavę sostan atsisėsim, o 
gal jie mus pakvies ir laurais ap
vainikuos? Toliau. Gal partiza
nai, gindami tėvų sodybas irgi 
varžosi, pešasi, kurios partijos 
atstovui pirma žūti. Gal ir pas 
juos partiniai kromeliai verda?

Ten nėra politinių partijų ir 
nesutarimų. Ten yra skaudžių 

I kovų užgrūdinti kūnai ir viena 
siela. Ten yra viena partija — 
Lietuva ir vienas idealas — jai

—- Otava. — Prekybos minis
terija įtaria, kad viena stambi 
vilnų siunta yra išvežta į Lenki
ją, nors jokios tokios licensijos 
nebuvo duota.

puliarus žemėlapis — du skritu
liai šalia vienas kito1. Sąmonėj 
tai rėžė dviejų atskirų pasaulių 
vaizdą ir psichologiniai skįepino 
didžiausios distancijos iliuziją 
tarp tų pusrutulių.

Merkatoriaus žemėlapis mono- 
poliškai viešpatavo; Iki paskuti
nių laikų jis buvo lyg rankena 
jūrininkams, karo vadams, geo- 
politikams ir geografams. Juo 
ėjo istorija. Amerikos izoliacio- 
nizmas buvo irgi psichologinis 
padarinys senoviškos pažiūros į 
žemę. Nuomonė, kad vakarinis 
pusrutulis saugiai izoliuotas, kad 
supantieji okeanai sudaro gigan
tišką neperžengiamą užtvarą, 
pagal amerikiečių vaizduotę at
rodė neginčijama. Tik siaubingos 
paskutinio karo įvykių pamokos 
padėjo aiškiai suprasti skirtumą 
tarp tikrojo žemės apvalumo ir 
iki tol vartotų žemėlapių sudary
tos iliuzijos.

“Didysis lankas”
Išplėtus orinį susisiekimą trans 

kontinentinėmis linijomis, aero
nautikoj labai svarbūs “metras” 
pasidarė taip vad. didysis lankas. 
Tai betkoks lankas apie žemės ru 
tūlį, dalinantis jį į dvi lygias da
lis. Tokį lanką visajgĮ galima ap
juosti taip, kad jilsxifstu du pa
sirinktus taškus. Trumpesnioji 
šio lanko dalis, jungianti tuos 
taškus (pav. Naujorkas — Lon
donas), duoda artimiausią ats
tumą tarp jų.
Strategija pagal “merkatorių”
Kai vokiečiai įsiveržė į Nor

vegiją, jiems trumpais peršoki
mais: Islandija — Grenlandas — 
Bafinas, buvus tuo laiku visai 
neapsaugota alėja
kas — į Winipegą, maždaug vi
so Š. Amerikos žemių masyvo 
centrą. Šalia to per Njufundlan- 
dą įsibraunant į Kanadą iš kran
to. Tačiau jie nejudėjo toliau ir, 
amerikiečiams įlindus į Grenlan
diją, paskui prisidėjus prie bri
tų Islandijoje, buvo paimti ant 
kylio. Neatkreiptas vokiečių dė
mesys ir į tai, kad Alaska arčiau 
prie Špicbergeno, kaip Azorai 
prie Maine, JAV. Toks žymus 
geopolitikas, kaip gen. Haushofe- 

| ris, Hitlerio erdvinių idėjų įkvė
pėjas, buvęs pririštas prie min
ties, pagal tipišką Merkatoriaus 
žemėlapio - įtaką, kad Amerika 
guli užpakalyje Eurazijos sfe
ros ir, išviso, pirma planavo su
tvarkyti tik senąjį pasaulį.

Tikrai pramušė pro šalį ja
ponai. Amerikonai Pearl Harbor 
skaitė Maginot linija savo kon
tinento centrui iš Pacifiko. Ja
ponai tai nuomonei pritarė. Jie, 
sukurdami klasišką pasalų isto
riją, ten ištaškė Amerikos laivy
ną (1941. XII. 7.). Vėliau pasiun
tė dideles invazines pajėgas prieš 
Havajus, tik šalutinį smaigalį 
nukreipdami link Alaskos. Šioj 
kryptyj, prie Dutch Harbor, Ale- 
utų salyne, sutikę negausų lėktu
vų pasipriešinimą, užėmė vos po
rą menkiausių salų. O ištikrųjų 
Amerikos Achilo užkulnis ir bu
vęs čia — Dutch Harbor, Alas
ka. Projekcija centruota šiaur. 
vakarų Pacifiku rodo, kad ne 
Pearl Harbor, o Dutch Harbos 
guli ant 
Seatttle 
durys), 
būti tik | 
šui puolant teisinga kryptimi, 
būtų likusi visai nereikšminga 
tiesioginei gynybai. O jei su ta 
didžiąja armada japonai būtų 
smogę į Alaską, amerikiečiai pri
sipažįsta: nebuvo pasiruošę čia 

■ sulaikyti stipresnių jėgų ir netu- 
; rėję net atsitiktinai nieko ar

čiau. (Užtat, kaip jie šoko tada
HL ■ j

didžiojo lanko Tokio— 
(Amerikos kranto vi- 

Pearl Harbor turėjusi 
šalutinė bazė, nes prie-

statyti Alaska Highway ... Gal 
tik charakteristikai pasakojama, 
kad, įsmukus “buldozeriui” į 
kriaušą, inžinierius liepė leisti 
dar vieną ant viršaus ir per juos, 
pilti kelią).

Svarbiausias žemėlapio priva
lumas strategijoje — teisingos , 
kryptys, o merkatoriniuose klai
dinančios. O todėl kad, pav., Š. 
Atlanto operacijų štabas tą sritį 
tyrinėjant pastatomas ant pu
siaujo (“merkatoriai” centruoti 
nuo pusiaujo). O žemėlapis turi 
iškelti stratego akį virš veiks
mų teatro centro, pastatyti ją 
abiejuose ašiniuose galuose. Vad. 
— žemėlapis turi būti centruotas 
iš to ruožo, kur yra svarbiausi 
interesai. Atsižvelgiant koki in
teresai (nebūtinai kariniai), pa
sirenkami projekcijų tipai. Vo-’ 
kiečių ir japonų štabuose rasti 
pagrindiniai strateginiai žemėla
piai buvę merkatoriniai. Pietų- 
rytų Pacifike japonai strategiš
kai lošę gana taisyklingas parti- i 
jas, gal todėl, kad ten veiksmai 
klojosi arčiau pusiaujo, kur “mer 
katorius” geriau tikęs. Amerikos 
vyriausias štabas išliko neužim
tas, bet kad ir pas juos buvo se
ni popieriai, tai irgi ęaatyt. Jie 
niekur nejužbėgo įvykiams už 
akių, o vijosi vis paskui, išsitai
sydami tik sų didesnėmis, plieno 
masėmis, pirma patrankas grū
do prie spragų, o nepastebėjo, 
kad atviri patys vartai. Nieks už 
tai sabotažninkų neieškojo. Ne
susipratimas buvo perdaug vi
suotinis. Pagaliau ir prisipažini
mas: Žemės apvalumą laikėm 
tik graikų mitu, kaip mūsų se
neliai ... Pergalė laimėta, kad 
mūsų pusė darė mažiau geogra
finių klaidų, kaip ^priešas.

Prie pradinio ašies valstybių 
karinio pajėgumo, kimbant iš
karto Amerikai į atlapus, sutarti
nai gal būtų buvęs karo istorijo
je sukurtas įdomus epas, panašus 
Hanibalo žygiui į Romą per Al
pes, bet čia tema kita.

Senoji mokykla
Pasitikrinkim, kaip išauklėta 

geografinė visuomenės orientaci
ja. Štai trys miestai: Halifaksas, 
Venecija, Vladivostokas. Kuris 
iš jų yra toliausiai į šiaurę, kuris 
arčiau į pietus? — Venecija guli 
150 mylių toliau šiaurėje negu 
Vladivostokas; Halifaksas tarp 
jų. Vladivostokas yra Sibire, o 
Venecija su gondolomis ir alyvų 
sodais saulėtoj Italijoj, tas klai
dina. Mes įpratinti klimatą su
plakti su geografinio pločio są
voka. Be to, žiūrint į pasaulį nuo
lat pagal plokščią žemėlapį ir vis 
nuo ekvatoriuj įmuštos gairės, 
įsikalta pakilusios augštyn kraš
tinės sritys (stengiantis pąvaiz- 
duoti apvalumą plokštumoje), 
vad. ta kryptimi, kurią mes įpra
tę laikyti šiaure. Tiesiausią kelią 
iš Europos į Tolim. Rytus pri
versti buvom matyti rytų kryp
timi, iš Naujorko į Kiniją arčiau
sia gal būtume spėję esant į va
karus. Ištikrųjų abiem atvejais 
tiesūs keliai tik šiaurė — pietūs 
(už ašigalio į pietus)*. Čia nekal
tas Merkatorius, jo žemėlapiai 

: savo vietoj puikūs ir dabar, 
j ypač jūrininkystėj. Teisingi geo

grafijos mokslo principai buvo 
žinomi jau nuo Aristotelio, Hi- 
parcho ir Ptolomėjaus laikų. Ta
čiau naujieji amžiai buvo auklė
jami apleistoj geografijos mo
kykloj. Globusai tik kaip papuo
šalas, kaip simbolis stovėjo ant 
spintų. Mokytojai daugiau atsi
dėję nagrinėjo vadovėliuose kri
tulius ir statistiką, o tisiogines 
žinias mokiniai turėjo gauti iš 
“Kelionės apie pasaulį per 80 
dienų”. Valandos buvo užlei-

Privati nuosavybė pagal Pijų XI
Pereitą sykį peržvelgėme Leono XIII mokslą apie privačią nuo

savybę. Jis gynė ją prieš socialistų norus atimti turtus ir sulyginti 
žmones. Jis įrodė, kad toks elgesys išeitų ne darbininkų naudai, 
bet jų didžiausiam pavojui. Atsirado priešų, kurie tokį mokslą 
vadino turtingųjų teisių gynimu, o katalikai irgi gerai nesuprato, 
kokia prasme Leonas XIII tai kalbėjo. Todėl Pijus XI, po 40 metų, 
enc. “Quadragesimo Anno”, pakartoja tą mokslą ir jį paaiškina: 
“nei Leonas XIII, nei teologai, Bažnyčios vedami bei mokomi, nie
kad neneigė ir neabejojo dėl dvejopų individualinės ir socialinės 
nuosavybės savumų, pagal tai, kam ji tarnauja, atskirų žmonių ar 
bendrajai gerovei. Bet visi vieningai ir visada teigė, kad nuosa
vybės teisė yra duodama žmonėms pačios prigimties, tai yra iš 
paties Dievo”. Iš to seka, kad niekas iš žmonių negali pasikėsinti 
į nuosavybę, kurios teisę davė pats Dievas. Tačiau reikia gerai su
prasti teisę ir jos naudojimą. Tai du skirtingi dalykai. “Neteisin
gai kai kurie nori, sako Pijus XI, enc. “Quadragesimo anno”, kad 
nuosavybė ir jos padorus naudojimas turi būti tose pačiose ribose; 
gi dar daugiau priešinasi tiesai tvirtindami, kad nuosavybės teisė 
mažėja ar prarandama blogu naudojimosi ar nesinaudojimu”.

Taigi Pijus XI gina privačią nuosavybę, bet persergi nuo pavo
jų, kuriuos atneš individualizmas ir kolektyvizmas. Pripažįstant 
privačiai nuosavybei visišką nepriklausomybę ir paneigiant visuo
menės gerovę, įpuolama į individualizmą. Priešingai, panaikinus 
privačią nuosovybę, neišvengiamai į kolektyvizmo klaidas įkrin- 
tama. Geriausias kelias yra vidurio kelias: pripažinti kartu indivi
dualinės ir socialinės nuosavybės savumus. Todėl teisingumas rei
kalauja “gerbti ir neįžeisti svetimos teisės ir neperžengti savo teisių 
ribų”. Savininkas privalo naudoti savo turtus tik padoriai, ko rei
kalauja ne teisingumas, bet kitos dorybės.

Tačiau, privati nuosavybė yra reguliuojama ir pagal visuome
ninį gerbūvį. Tai socialinis nuosavybės savumas. Todėl valdžios 
organai, pasiremdami natūraline ir dieviška teise, gali tiksliau 
nustatyti pagal viešosios gerovės reikalavimus, kas yra leistina ir 
kas ne naudojantis privačia nuosavybe. Toks elgesys nepanaikina . 
nuosavybės teisės ir jai nepakenkia, o tik apsaugo ir sustiprina.

Valstybė iš savo pusės, saugodama viešąją gerovę, turi turėti 
pajamų, iš kurių galėtų išlaikyti ir apginti valstybę. Šias pajamas 
ji gauna iš įvairių tiesioginių ar netiesioginių mokesčių, kuriuos 
uždeda nuosavybėms ar prekėms. Uždedamieji mokesčiai gali būti 
tik tokie, kurie neskriaustų savininkų ir nebūtų mažinama ar pa
naikinama nuosavybė. Ekonominiu atžvilgiu mokesčiai gali būti 
reikalaujami tokie, kurie padengtų valstybės išlaidas ir kartu rei
kia atsižvelgti į moralinį paskirstymą, t.y. pagal piliečių galimybes. 
Tokiu būdu: beturčiai nemoka mokesčių, darbininkai ir mažai 
pasiturintieji gali mokėti visai mažus mokesčius, o didžturčiai 
didelius, nes šiems nėra mažinama nuosavybė, o tik paimama per
teklių dalis.

Pagaliau, Pijus XI apriboja savininkų teises naudotis turtais. 
Jie turi nuosavybės/teisę, bet “žmogus neturi teisės visiškai lais
vai savo nuožiūra šeimininkauti pelnu, tai yra tuo pelnu, kuris 
ne jam nėra reikalingas tinkamam ir padoriam jo gyvenimui, prie
šingai, pagal Šv. Raštą ir šventuosius Tėvus, jiems uždedama svar
bi pareiga: duoti išmaldas ir daryti gerus darbus, būti duosniems”. 
Reiškia, kad savininkai turi išdalinti vargšams savo perteklius, 
kurie nėra reikalingi jo padoriam pragyvenimui. Jis negali naudo
tis liuksusu, kai šalia jo gyvena žmohės, kurie negali pragyventi 
iš savo darbo, ar negali visai dirbti dėl sveikatos trūkumo ar dėl 
senatvės. Jei toks savininkas atsisakytų duoti, tada jis praranda 
nuosavybės naudojimo teisę į perteklius, ir šiuo atveju galima iš 
jo pareikalauti.

džiamos naudingesniems ir įdo- ' 
mesniems mokslams. Geografi- ; 
ją studijuoti buvo palikta tik ne- ] 
turintiems jokio pašaukimo. To- ; 
dėl kai įtemptas protas sekmin- ' 
gai ėjo iki išvystymo galutino 
naikinimo genijaus — trynė ato
mą, — tarp geografų neatsirado 
talento, kuris būt parodęs, kaip 
pasiekiama vien peiliu nugara.

Naujoji geografija
Strategai ir kartografai, gavę 

pataisą, vėl tyliai užgulė planše
tes. Bet karo siekimai, patirtis ir 
naujosios problemos, parodė ki
tus popierius ir geopolitikams. 
Geografams užkrauti reikalavi
mai. Prasidėjo sąjūdis keliąs 
“naujosios geografijos” inkarą. 
Nauja Amerika, žinoma, neatras
ta ir senoji geografijos disciplina 
tuo nepaguldyta ant menčių. Bet 
geografija vispusiškai susilaukia 
renesanso.

“Šių dienų orlaivis sukūrė 
naują pasaulio geografiją — sa
ko autoritetai — Aviacija perfor
muoja žemėlapius, perrašo geo
grafiją ir perverčia senas nuovo
kas, apie kryptį. Rytai nėra to
liau rytai, taip pat vakarai nu
stoja buvę kairiąja puse poliaus. 
Distancijos nėra jau mylios, bet 
dydžiai, matuojami skridimo va
landomis ir minutėmis. Amerika 

I nebėra šalis, atskirta plačiais 
okeanais nuo Europos ir Azijos. 
Geografija šių dięnų yra ne sta
tiška, bet griežtai dinamiška geo
grafija”.

Reliatyviai imant, dinamika 
kuria žemės dydį: Paviršium rie
dančiomis moderniškomis susi
siekimo priemonėmis Amerika 
buvo 69 valandų pločio, aviaci
jos amžiuje pasidarė tik 8.5 va
landų (tarp Naujorko ir San 
Francisko).

Nauji atlasai, vadovėliai, kny
gos, mokslinė spauda stengiasi 
dar šią kartą nuo plokščios geo
grafijos perkelti ant globalinės.l

Tam puikiai talkininkauja ir ma
gazinai (fotografinėm žemėla
pių projekcijom). Pusrutulių lo
gika griuvo. Iš San Francisko į 
Maskvą — kitam ’’pusrutulyje” 
— arčiau, kaip į Rio de Janeiro, 
tam pačiam pusrutuly. Iš Čika
gos arčiau į Dardanelus, nei į Bu
enos Aires. Poliai nėra pragarmė 
tarp kontinentų, bet jungtis. Iš 
Argentinos sostinės į Australijos 
sostinę arčiausia per Antarktį. 
Šiaur. led. vandenynas pradeda
mas vadinti naująja viduržemio 
jūra. Tarpkontinentiniai keliai, 
ėję skersai pasaulį, dabar pa
kreipti aplink pasaulį, atstumai 
anksčiau matuoti tik per Atlantą 
ir Ramųjį vandenyną, dabar ima
mi pagal žemės apvalumą bet ko
kiomis kryptimis, tiesiausia li
nija. “Didieji lankai” stato arkas 
tiltams erdvėje, kurią anksčiau 
vadinom plačiais, nežinomais ke
liais. Stasys Sutkaitis.

Prancūzija globos 
pabėgėlius

Kai IRO įstaiga nustos veikti, 
Paryžiuje pradės veikti prie Už
sienių Reikalų ministerijos Pa
bėgėlių ir Apatridų Globos Įstai
ga. Malonu patirti, kad lietuvių, 
latvių ir estų pabėgėlių reika
lams yra numatyta pakviesti, be 
atlyginimo, jų tautybių pareigū
nai rūpintis šių tautybių pabėgė
lių klausimais. Tai labai gražus 
Prancūzijos vyriausybės mostas 
mūsų atžvilgiu. IRO, kaip žino
me, nebuvo priėmusi nė vieno 
šių tautybių pareigūno, teisinda
masi, kad lietuvių, latvių ir es
tų pabėgėlių labai maža ir ka
dangi visi baltai moką lenkų, ru
sų, vokiečių ar prancūzų kalbas 
ir dėlto nebuvę reikalinga atski
rus pabaltiečiams pareigūnus 
turėti. Prancūzijos vyriausybė 
į pabaltiečių pageidavimus atsi
liepė palankiai, kaip dabar yra 
patirta.
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LIETLJVI-E! Ar jau atlikai pareigą 
Tėvynei paskirdamas auką Tautos Fondui? 
Vajaus pabaiga arti: š. m. balandžio 16 d.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

WINDSOR, Ont.

IŠ LIETUVIŠKOJO PASAULIO Iš PAVERGTOS TĖVYNĖS

Kur mažai kalbama, daug 
dirbama

Malonūs “T. Žiburių” skaity
tojai, neturėjo iki šiol progos iš
girsti apie paskutiniuosius įvy
kius Windsoro lietuvių kolonijo
je. Mat, čia tikrai sukrusta dirb
ti, kad net nebėra laiko viešai ir 
per spaudą šnektelėti.

Šiemet pirmą kartą Windsoro 
lietuviai iškilmingai minėjo Ne
priklausomybės šventę. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis R. Kat. 
bažnyčioje. Minėjimo tęsinys įvy 
ko Rumunų salėją. Iškilrpingo 
aktb'iWeVd, be Dewnfd ūniVersi- 
siteto profesoriaus Dr. Pr. Pa- 
dalskio paskaitos, minėjimo da
lyviai išklausė ir B-nės pirm. E. 
Zatorskio, antinacinės rezisten
cijos Atstovo B. Balaišio ir pulk. 
Bartkaus kalbas.

Koncertinę dalį atliko iš Det
roito atvykęs Amerikos Lietuvių 
Balso radio choras, vadovauja
mas komp. Br. Budriūno. Tal
kininkaujant vietinėms pajė
goms, choras išpildė montažą 
“Amžių Lietuva”.

Tautos Fondui surinkta $119.
Daug kas Windsore vyksta pir

mą kartą. Nesenai įvyko minėji
mas, pirmą kartą įvyks teatro 
spektaklis, o netrukus rengiamas 
ir pirmas didesnis koncertas.

Balandžio 14 d. 7 vai. v. .Wind
sore 1039 Ottawa St., ukrainie
čių salėje, iš Toronto atvykusi 
Meno Mėgėjų Grupė suvaidins 
St. Pilkos 3-jų veiksmų komedi
ją “Žemės Rojus”. Veikalą re
žisuoja Jonas Greičiūnas. Grimas 
ir parikai Juozo Jagėlos.

Dviem savaitėm praslinkus, t.

y. balandžio 28 d. Rumunų salė
je, 2585 Seminole, įvyks nuotai
kingas koncertinis vakaras. Prog 
ramoje dalyvaus Detroito vyrų 
kvartetas, vadovaujamas Br. 
Budriūno, mišrūs duetai ir tt.

Po vaidinimo ir po vėliau įvyk
siančio koncerto vyks šokiai, 
grojant geram orkestrui. Nuotai
kai paįvairinti veiks turtingas 
bufetas.

Be rengiamų pobūvių, Wind
soro lietuviai reiškiasi ir kitose 
kultūrinėse šakose. Netolimoje 
ateityje, nuoširdžių lietuvių pp; 
Skeiverių namuose, numatoma 
įruošti skaityklą-bibliotekėlę. A. 
M. Skeiveriai, prieš metus at
vykę iš Albertos čia įsigijo dide
lius namus, kuriuose yra ir vieša 
bilijardinė. Šioji patalpa jau iš 
dalies yra vadinama lietuvių sa
le. Įsteigus skaityklą, patalpa pa
sitarnaus ne vien stumdymui bi
lijardo kamuolių, bet ir spaudos 
skaitymui, platinimui ir pan.

Neužilgo 1119 Marion gatvėje 
esantieji namai pasidarys lietu
viškuoju centru.

Beartėjančiam gedulingajam 
birželiui numatoma radio valan
dėlė, kurios metu anglų kalboje 
bus informuojama vietinė visuo
menė apie siautusį ir šiandien 
dar vykstantį bolševikinį terorą 
Lietuvoje.

Džiugu, kad veikli lietuviškoji 
Windsoro bendruomenė eina tik
rai vieningu keliu. Čia nesireiš- 
kia jokių politinių ar ideologinių 
nuomonių skirtumų. Visus čia 
apjungia žodis Lietuva. Tinkama 
pagarba atiduodama Dievui, rei
kiama duoklė ir ciesoriui.

Liep. P.

Sudbury, Out.
tautas kalėjime”. Režisavo p. Po- 
derienė. Vaidino: L. Poderytė, V. 
Jasiūnaitė, G. Poderys, A. Pau
lauskas ir D. Černius. Vėliau tie 
patys vaidintojai pašoko savotiš
ką maskuotą Šokį “Mergužėlė”.

Šį kartą veikė pilnas bufetas— 
su gėrimais ir užkandžiais. Bu
feto užkandžių skyrių tvarkė S. 
Rakštienė ir p. Kriaučeliūnienė, 
o gėrimų—J. Rimkus ir J. Kriau- 
Čeliūnas. Viskas ėjo taip sklan
džiai, kad bufetas “išdžiūvo” va
landą prieš pobūvio pabaigą.

Šokiams grojo suomių džazas. 
Pobūvio rengimui vadovavo kun. 
A. Sabas, A. Jasiūnas ir p. Vens- 
kevičienė. Į pobūvį atsilankė 
gausiai tautiečių ne tik iš Sud- 
burio, bet ir iš apylinkės.

— Sudburio lietuvių koloni
ja padaugėjo vyrais: pp. Staške
vičių ir pp. Vildžių šeimos susi
laukė pirmgimių—sūnų. P. Luk
šiai savo sūnų pakrikštijo Ričar
du Leonu, o Šimkai — Ričardu 
Justinu. P. Gudrūnai savo pirm- 
gimį — Petro vardu.

— Su pavasariu kažkurie lie
tuviai pakėlė sparnus išlėkti iš 
Sudburio. Daugumas vyksta į 
Torontą ar Hamiltoną. Jau iš
vyko p. Beržinskų, Mulevičių, 
Paulaičių šeimos ir p. Giedrikas.

J. V.

, Ont.
kantieji darbo pas tabako augin
tojus ir jo siūlantieji čia ras ge
riausią progą susitikti.

Kovo 18 d., lietuviškų pamaldų 
metu Delhi miestelyje buvo pa
skelbta, kad šokių vakaras įvyks 
balandžio 8 d., toje pačioje vieto
je. Dėl techniškų kliūčių šokių 
vakaras^tuo laiku įvykti negalė
jo. Už tą maloniai atsiprašome.

Apyl. Parengimų Komisija.
E. ir P. Tuinylai praeitą penk

tadienį grįžo iš atostogų Arizo
noje, išbuvę ten daugiau 3 mėn.

HAMILTON, Ont.
Pasilinksminimas

Šį šeštadienį, balandžio 14 d., 
Dainavos salėje, KLB Hamiltono 
apylinkės valdybo rengia links
mus šokius — “Pavasario sutiki- • 
mą” su menine programa, kurią 
atliks Hamiltono ir Toronto me
nininkai. Ta pačia proga, bus 
renkamos aukos Diepholzo lietu
vių gimnazijai.

Visi hamiltoniečiai kviečiami 
dalyvauti. Pasilinksminimo pra
džia 7.30 vai. vak.

— kVerbų sekmadienį kun. F. 
Gurecko pravestos rekolekcijos 
sudburiečiams lietuviams paliko 
gilų įspūdį. Jo svarūs ir kartu 
paprasti žodžiai įsmigo kiekvie
nam giliai į širdį. Rekolekcijomis 
pasinaudojo didžiuma tautiečių.

— Šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetas per Atvelykį suren
gė pobūvį, kurs savo meninės 
programos dalimi pralenkė vi
sus iki šiol buvusius. Buvo su
vaidinta dviejų veiksmų farsas 
“Lažybos”. Režisavo G. Lumbie- 
nė. Vaidino: P. Lukoševičius, G. 
Lumbienė, L. Kriaučiūnienė, L. 
Kasperiūnas, St. Tolvaišą ir J. 
Rimkus.

Moterų kvartetas — A. Kaspe- 
riūnienė, G. Lumbienė, L. Kriau
čiūnienė ir L. Remeikienė — su
dainavo “Sėdžiu už stalelio”.

Jūrininkų šokį šauniose uni
formose išpildė: L. Kriaučiūnie
nė, B. Lukošienė, L. Remeikienė, 
N. Indriulytė, S. Juozaitienė ir A. 
Poderytė.

Nuotaikingą čigonų šokį pašo
ko: L. Kriaučiūnienė, S. Juozai
tienė, A. Poderytė ir N. Indriu- 
laitytė.

Vietos lietuvių aktualijas kup
letuose išpildė: A. Kusinskas, P. 
Lukoševičius ir S. Tolvaišą.

Ir atžalynas šį kartą pasirodė 
su vaidinimu. Suvaidino “Vy-

Delbi
KLB-nės Delhi apylinkės 

visuotinas narių susirinkimas 
KLB-nės Delhi apylinkės LOK 

balandžio 15 d., sekmadienį, 6 
vai. vakaro, Delhi miestely, Main 
St., Lenkų salėje kviečia visuo
tiną narių susirinkimą.

Darbotvarkėje numatyta svars 
tyti aktualūs apylinkės reikalai. 
Be to, bus rinkimai LOK kontro
lės komisijos, parengimų komisi
jos ir apylinkės korespondento.

Visų narių dalyvavimas būti
nas. Prašoma atvykti norinčius 
įstoti į apylinkę nariais ir sve
čius. Prašoma nesivėluoti.

Delhi Apyl. LOK.

Šokių vakaras
KLB-nės Delhi Apylinkė ba

landžio 14 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro,, Delhi miestelyje, Main 
St., Lenkų salėje ruošia šokių va
karą. Šokiams gros puikus Delhi 
lenkų orkestras. Veiks minkštų 
ir kietų gėrimų bufetas. Be to, 
bus visokių paįvairinimų.

Maloniai kviečiami visi vietos 
ir artimų bei tolimesnių vietovių 
lietuviai atsilankyti ir jaukiai 
praleisti šeštadienio vakarą. Ieš-

JA VALSTYBĖS
ANTANO MILIAUSKO 

PALIKIMAS
1951 m. sausio 15 d. Philadel- 

phijoje mirė Antanas Miliauskas, 
kilęs iš Gobėnų km., Leipalingio 
vi., Seinų ap. Savo -testamento 
dėl turto nepaliko. Jo seserys 
Antanina Balts ir Albina Lešus 
mirė anksčiau, bet liko jų vaikai. 
Mūsų žiniomis, mirusiojo Antano 
brolis Jonas dar 1950 m. lapkričio 
mėn. buvo gyvas Lietuvoje. 
Tremtyje, rodos, Kanadoje, turė
tų būti Antaninos sūnus Petras 
Baltz (? ar pan.), o gal yra ir ki
tokių giminių. Giminės arba ži
nantieji apie tokius prašomi atsi
liepti į Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York 24, N.Y.

Pastaba: Kasdieną susiduria
me su paieškojimais tikrų brolių 
ir net tėvų, per paskutinius 3 
metus atvykusių į JAV iš trem
ties, bet daugumas jų neatsižvel
gia į mūsų prašymus užsiregist
ruoti mūsų Centrinėje Kartote
koje prie Gen. Konsulato. Per
spėjame, kad skelbiame paieško.- 
jimus per spaudą tik senai čia 
gyvenančių, o naujai čia atvy
kusių ir neišpildžiusių savo pilie
tinės pareigos užsiregistruoti ir 
pranešti naują adresą, pakeitus 
gyv. vietą — neiškome.

Užsiregistravusiems (apie 10 
tūkstančių) tariame ačiū ir mie
lai teikiame adresus. Atsaky
mams pridėkite pašto ženklą ar
ba atviruką.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke.

B ALF pirmininkas JAV spau
doje pasisakė prieš atskirą rin
kimą aukų Diepholzo gimnazi
jai, kurioje esą tik 25 mokiniai ir 
10 mokytojų. Išviso Vokietijoje 
esą 8 mokyklos su 500 mokinių 
ir 40 mokytojų. Netikslu esą vie
ną mokyklą šelpti, o kitų ne. BA 
LF šelpiąs visas, tad esą tiksliau, 
kad visa šalpa eitų per BALFą. 
Esą netikslu taip-pat organizuo
ti atskirą šalpą kažkuriom prie

Naujorke įkurtas LŽS skyrius
Lietuviai žurnalistai kartu su 

“pavasariu einančiu Karpatų 
kalnais” atgijo. Atvelyky Brook
lyne, Kar. Angelų parapijos sa
lėje įvyko čia gyvenančių žur
nalistų susirinkimas. Be visos ei
lės jaunųjų, šiuo metu aktyviai 
dirbančiųjų spaudos darbą, ma
tėsi nemaža senųjų mūsų spau
dos veteranų. Susirinkimą pradė
jo p. Petrėnas, šiuo metu dirbąs 
“Vienybėje”, pakviesdamas pir
mininkauti p. S. Urboną ir sekre
toriauti A. Šalčių. Susirinkime 
buvo svarstoma ar reiktų kurti 
naują organizaciją ar ir toliau 

^burtis apsibrėžus LŽS-gos gar
bingomis tradicijomis. Buvo siū
loma ją išversti “PLB Žurnalistų 
Sąjunga” ir kitaip, bet galiausiai 
buvo priimta formulė, jog tai 
bus tos pačios LŽS-gos Naujor- 
ko skyrius, tos pačios, kaip kad 
Vokietijoje paskutiniame Valdy
bos posėdyje buvo apibūdinta 
apimančios “visus pasaulyje iš
sisklaidžiusius lietuvius žurna
listus”. Ligšiolinis LŽS-gos pir
mininkas A. Merkelis priminė, 
jog tik atvažiavęs Amerikon krei 
pęsis į mūsų žurnalistus kvies
damas atgaivinti Sąjungos dar
bą. Iš 80 atsiliepę vos 13. Taigi 
pirmininkas manęs, jog tokiomis 
sąlygomis visuotinis suvažiavi
mas negalėjęs būti šaukiamas. 
Džiaugdamasis Naujorko veiklu
mu, jis tikįs, jog netrukus ir ki

Naujieji Kanados lietuviai
Iš Bremeno vasario ir kovo 

mėn. į Kandą išvyko:
1951 m. vasario 15 d. laivu “G.

Blatchford”:
1. Galinaitis Morta
2. Jakutavičius Ona
3. Jakutavičius Petras
4. Jakutavičius Romutis
1951 m. vasario 28 d. laivu “M.

S. Goya”:
1. Dacinytė Helma
2. Dassenies Bernhard
3. Giedraitytė Julija
4. Limantas Ansas
5. Limantas Elena
6. Bichnerienė Paulina
7. Martišius Irma
8. Driuna Antanas
9. Bireta Adomas

10. Galinaitis Morta
11. Sefleris Olga
12. Jagučanskis Gertrūda
13. Lukscha Joseph
14. Ruibys Stasys
15. Ruibys Petronėlė

1951 m. kovo 22 d. laivu “Ge

glaudom ar sanatorijom ir pan. 
Taip decentralizuotai veikiant, 
sako BALFo pirmininkas, ne
įmanoma pasiekti vienodo visų 
sušelpimo.
Rinkliava Lietuvos laisvinimui
ALT Vykdomasis Komitetas 

paskelbė specialius nuostatus pa
stoviam mokesčiui Lietuvos lais
vinimo reikalams rinkti. Pagal 
juos JAV gyveną lietuviai“ ku
riems rūpi Lietuvos likimas” sa
vanoriškai apsideda pačių pasi
rinkto dydžio mokesčiu, tai pra
neša ALT skyriui ar kitai orga
nizacijai, vykdančiai mokesčių 
surinkimą, ir moka pačių pasi
rinktais perijodais — kas mėne
sį, metų ketvirtį, pusmetį ar kt.

ALT skelbia, kad be šių nuo
latinių savanoriškų mokesčių bus 
dar ir toliau skobiami vajai lė
šoms Lietuvos vadavimui telkti. 
Tai yra priemonė sudaryti pasto
vioms pajamoms, priemonė tu
rinti atstoti PLB L Nuostatuose 
numatytas' Nuolatines pajamas. 
Mokėtojai iš anksto užpildo nu
matytos formos pasižadėjimo la
pus,-kurie bus išdalinami susirin
kimuose ir paštu išsiuntinėjami.

Be abejo, tai sveikintinas užsir 
mojimas, bet dar gražiau būtų, 
jei pirma būtų sukurti PLB krašr 
to organai ir mokėtojai pasireikš
tų ne kaip palaidos masės indivi
dai, bet kaip organizuotos visuo
menės nariai, moką organizaci
nio įsipareigojimo pagrindu. Ka
žin ar ši priemonė nerodo, kad 
JAV lietuvių bendruomenės or
ganizacijos sukūrimas atideda
mas neribotam laikui? Oficialiai 
skelbiama, kad tai vykdymas 
1950 m. lapkričio 17-18 d. ALTo 
metinio suvažiavimo nutarimo.•

Rytinių JAV sričių tremtinių 
suvažiavimais šaukiamas. Naujor- 
ke balandžio 15 d. Apreiškimo 
parapijos salėje. Jo tikslas — ap
tarti aktualiausius dabarties 
lietuviškus reikalus. Suvažiavi
mą šaukti nutarė Tremtinių or
ganizacijos atstovų suvažiavimas 
kovo 11 d. Hartforde, Conn.

tose lietuvių žurnalistų daugiau 
apgyventdšcSikolonijose atsirasią 
tokie skyriai ir juo greičiau jie 
susiorganizuosią, juo greičiau 
būsią galima šaukti visuotiną 
LŽS-gos suvažiavimą. Susirin
kimo kalbėtojai nurodė reikalą 
kviestis pas save senuosius veik
liuosius Amerikos lietuvių žur
nalistus ir kėlė reikalą atstovau
ti lietuvius tarptautinėse orga
nizacijose. Buvo nuspręsta, jog 
šios sąjungos nariais gali būti vi
si šiuo metu aktyviai bendradar
biaują lietuvių spaudoje ir tie, 
kurie anksčiau dirbo, bet- šiuo 
metu dėl tam tikrų sąlygų nera
šo. Buvo prašoma nešokti per
daug aukštai — kuo žemiau, b'et 
konkrečiau. Jau vieno skyriaus 
veiklumas esą išjudintų visą ap
mirusią bylą, galėtų pakelti mū
sų spaudos lygį.

Naujorko LŽS-gos skyriaus 
valdybon buvo išrinkti: Urbonas, 
Gražiūnas, Naujokaitis, Petrė
nas, Šalčius- Revizijos komisijom 
Penikas, Narkeliūnaitė, Rimydis, 
Sodaitis ir Dambrava. Buvo nu
tarta apsidėti 2 dol. mokesčiu 
metams. Valdybai pavesta visa 
eilė svarbių problemos sprendi
mų, kuriuos ji tikisi išspręsti ga
limai greitesniu laiku. Susirin
kimą sveikino Brooklyne tą de- 
ną apsilankę St. Santvaras ir 
Paulius Jurkus. A.

neral Taylor”:
1. Dicevičius Adolfas
2. Konvaitis Stasys
3. Prunskis Bronius
4. Volkovskis Bronius
5. Jogminas Paulina
1951 m. kovo 27 d. laivu “Gene

ral Stewart”:
1. ,Gontą Kazys
2. Gontą Angelė
3. Gontą Algimantas
4. Schikedanz Walter
5. Schikedanz Elli
5. Schikedanz Bruno
7. Kasiulis Mikas
8. Vanagai Richardas
9. Vanagat Morta

10. Vanagat Elly
11; Eidemtięnė Ona
12. Eidemtas Dalia
13. Stripinis Pranas
14. Juraitis Jonas
15. Juraitis Nelly

Kun. V. Šarka
Kapelionas

Dr. J. Balys, dabar Indiana 
universiteto profesorius, parašė 
straipsnį apie lietuvių, latvių, es
tų, suomių ir kitų somų tautų 
folklorą nesenai pasirodžiusiame 
II t. Standard Dictionary of Folk 
lore Mythology and Legend, iš
leistame Funk and Wagualis Co 
Naujorke, red. Maria Leach. Lie
tuvių folklorui paskirta 8 dviejų 
skilčių puslapiai.

Wisconsin universitete studi
juojančių lietuvių studentų gru
pė užsimojo suorganizuoti visus 
JAV universitetuose studijuo
jančius lietuvius tautiniams, kul
tūriniams, socialiniams ir ūki
niams uždaviniams siekti. Numa
tomas sušaukti platesnis pasitari
mas laikinai valdybai išrinkti. 
Atsišaukimą pasirašė Vyt? Ka
volis ir Vyt. Žvirgždys.

Naujorke įsteigta Lietuvių Mo
kytojų Draugija, kuri statosi 
tikslą globoti ir mokyti lietuvių 
jaunimą.

Balandžio 1 d. Brooklyne laik
raštininkas Petrėnas išleido 
“Kultuvę”.

Detroito Taikos Karalienės pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Br. Budriūno, Didįjį Ketvirtadie
nį buvo pakviestas giedoti Šv. 
Elijo bažnyčioje.

Julius Smetona išlaikė valsty
binius advokato egzaminus ir .įsi
gijo advokato teises Clevelande.

Rašyt. J. Jankus Rochestery, 
N.Y., susižeidė prie mašinos kai
rę ranką ir pora savaičių jau nei
na į fabriką, bet tvarko savo 
raštus.

Kūn. Pr. Juras pas p. Tamošai
tienę užsakė išausti kilimą Min
daugo krikšto sukakčiai pami
nėti.

Dr. V. Tercijonas JAV lietuvių 
laikraščiuose paskelbė atsišauki
mą organizuotis lietuviams gy
dytojams savo profesiniams rei
kalams ginti bei darbo teisėms 
išgauti.

Liet, filatelistų draugija “Lie
tuva” balandžio 7-8 d. Čikagoje 
suruošė savo metinę pašto ženk
lų parodą, skirtą Lietuvos oro 
pašto įsteigimo 30 metų sukak
čiai paminėti.

Los Angeles, Calif.
Dailininkas Pov. Puzinas, “L. 

Dienų” meno red., didžiulėj gėlių 
parodoje buvo išstatęs naują kū
rinį “Gėlės”, už kurį gavo “Ho
norable Mention”. Paroda vyko 
vasario mėn. “Hollywood Park” 
Inglewood, Calif.

— Netikėtai mirė trys lietu
viai — S. Tarvydas, P. Kurnėta ir 
Pr. Mockevičius, pastarieji du 
nesenai atvykę iš tremties.

— Pirmasis Los Angelyje Li
teratūros ir meno vakaras įvyko 
kovo 11 d. Jame pasirodė Bronys 
Raila, VI. Baltrušaitis, Mickutė- 
Mitkienė, pianistė O. Barauskie
nė, smuikininkas Andriekus ir 
kiti. Vakarą rengė vietos TMD.

Laisvosios Europos Komitete, 
kuris veikia JAV su St. Mikolai- 
čiku priešaky, lig šiol lietuviai 
nebuvo atstovaujami. Dabar toji 
spraga norima užkišti. Lietuvių 
grupę numatoma sudaryti iš 10 
atstovų.
VOKIETIJA

Pahaltiečių krikšč. studentų 
bendrabuty Hangerland netoli 
Bonnos yra 3 laisvos vįetos lie
tuviams, kurie norėtų lankyti 
amatų mokyklą arba gimnaziją. 
Duodamas veltui visas išlaiky
mas.

Ansas Lymantas, buvęs “Ke
leivio” redaktorius, vasario 28 
d. išvyko į Kanadą. “Keleivio”' 
dabartinis red. Albertas Puske- 
palaitis.

Ordensland vardu Miuncheno 
universitete yra susiorganizavę 
vokiečiai studentai, kilę iš Rytų 
ir Vakarų Prūsijos. Korporacijos 
ženklas — baltam skyde juodas 
kryžiuotiškas kryžius.

Lietuviams evangelikams Vo
kietijoje gautos 4 stipendijos te
ologijai studijuoti. Norį jomis 
pasinaudoti, kviečiami kreiptis į 
kun. A. Trakį — Ludwigsburg, 
Jaegerhofkaserne, Resetlement 
Center, Block 1-28, Germany, 
US zone.

Prof. P. Jakubėnas, pakviestas 
tenykščių reformatų, persikėlė 
gyventi Šveicarijon, į Gallen 
kantoną, “Pelikan” evangelikų 
namuose.

Danijoje teisininko Martyno 
Brako rūpesčiu įsisteigė PLB 
krašto komitetas.

Radio mėgėjai
“Tiesos” vasario 25 dienos nu

meryje rašoma, jog Vilniuje ati
daryta tradicinė kasmetinė radio 
mėgėjų kūrybos VI respubliki
nė paroda. Įvairias imtuvų kons
trukcijas demonstravo žemės 
ūkio mechanizacijos technikumo 
mėgėjai. Buvo podemonstruotas 
kolūkis — 100 taškų radijo maz
gas, kurį pateikė kaunietis radio 
mėgėjas P. Vanagaitis... Paro
doje taip pat eksponuotas bateri- 
jinis trumpų bangų siųstuvas”.

Pirmosios okupacijos metu so-, 
vietai rūpestingai išdraskė visus 
radio mėgėjus. Matyti, tai ne 
laisvi mėgėjai, bet dirbą partijos 
priežiūroje. A.

Daugybė rusų Vilniuje
Daug lenkų repatrijavus 

1946 metais į Vakarus, Vilniuje 
likusias vietas užpildė sovietų 
privežti kolonistai burliokai. Iš 
Vilniaus miesto teismo ištuokų 
skyriaus skelbimų matyti, jog 
beveik tik vieni rusai šiuo metu 
skaldo savo šeimas LTSR. A.

Nieko apie atominių šnipų 
bylą

Nors “Tiesa” ir “Sovietskaja 
Lit va” nepaprastai sielojosi 
Amerikos bedarbių ir negrų 
būkle, ar nuolat “smunkančiu” 
amerikiečių gyvenimo standartu, 
tačiau nei vienu žodžiu neprisi
mena geresnių prošvaisčių arba 
kad ir algų pakėlimo per porą 
metų taipgi nerado vietos pami
nėti sovietų šnipų-žydų bylas 
Naujorke ir kitur.* A.

Sovietai suaktyvino anti- 
amerikoninę propagandą

Tą pačią dieną, kai buvo pa
skelbta “Voice of America” lietu
viškosios programos pradžia, 
“Tiesa” ištisą numerį paskyrė Či
kagai. Vienam vidurinių pusla
pių buvo “Laimingo gyvenimo 
šalyje”, kitoj pusėj “Išnaudoji
mo pasaulyje”. Čia štai matome 
kelias nuotraukas gausios ame
rikiečių šeimos, gyvenančios su
lūžusiuose automobiliuose, nes 
jie negalį rasti ir apmokėti bu
tų. Griuvėsių krūva su parašu: 
Taip atrodo Čikaga”; nukapotos 
žmonių galvos su prierašu: “Ame 
ri k iečių žvėriškumui Korėjoje 
nėra ribų”, ir panašūs šedevrai. 
Specialiame straipsnyje “Vergo
vės ir Skurdo miestas” tūlas Lau
rynas Kapočius, Vilniaus univer
siteto dėstytojas, informuoja 
skaitytojus apie negrų ir portori- 
kiečių gyvenimą Čikagoje, kurio
je jis lankęsis 1948 metais. Bū
dinga, jog jis nerado reikalo nei 
vienu žodeliu paminėti apie drau 
go Andriulio deportacijos bylą. 
Apie “Vilnies” pasiaukojimą 
“Didžiajai idėjai” ir bendrai apie 
maskolbernių pastangas įtikti 
drg. Gladkovui. Drg. Kapočius 
savo “objektingą” pagal partijos 
liniją straipsnį baigia “Ateis die
na ... ir ji neišvengiamai arti
nasi”, kada kompartija padarys 
tvarką Čikagoje. A.

VANDA RAMŪNIENĖ

II CI II II FATIMAI
* (Pabaiga)

Vaikystės išgyvenimai, kaip gyvi/ slankiojo mano vaizduotėje.
Šie vaidiniai gal dėl to buvo taip ryškūs, kad stovėjau prie nu

kirstų beržų. Prie tų pačių beržų stovėjau, kuriais karstydavausi 
ir aš, kaip anie katinai.

Ir va, kažkokios tamsios šmėklos ranka supiaustė drauge su tais 
beržais ir mano vaikystę, gal gražiausią gyvenimo dalį. Supjaus
tė... gražiausią gyvenimo dalį...

Ir vėl ateis koks nors žmogus, pasodins jaunus ir alpstančius 
saulės kaitroje berželius. Užaugs jie! Palinks... Ir kerpės užaugs, 
puošdamos beržų senatvę...

Iš tų berželių bus seni seni beržai. O žmogus sunyksta greičiau 
nei beržas... Juk ir močiutė buvo kažkada jauna, o gal graži buvo 
jinai? Paseno. Numirė. Nešė vyrai juodą karstą ant morų pakėlę. 
Kraitiniais rankšluosčiais prilaikydami, nuleido duobėn tą kars
tą... Ir jos pačios duktė pabėrė pirmutinę saują žemės. Beregint 
užsilygino duobė — išnyko. Pasikėlė kauburys — kapas. Išnyko ji 
iš visos aplinkumos, kaip ir nebūta jos. Išnyko ir jos audeklai. 
Išsitampė, išsinešiojo giminės rankos ... Išnyko tos rankos, garsi
nusios tą sodžių — puikiausioji audėja Agnieška Buknienė!...

Išnyko kapas... Agnieškos Bukiiienės kapas išnyko ... Argi 
kapas iškilo tam, kad jis išnyktų? Ne! Juk jis neišnyko. Jis ėjo 
platyn ir platyn. Čia jau suklupdavo ne vien Agnieškos duktė Ma
rijona. Suklupdavo jos seserų ir brolių vaikai... Čia nuleisdavo 
didelius juodus ir mažyčius karstelius... Ne, jis neišnyko, jis ėjo 
platyn platyn!... Čia raudodavo visa giminė... Didelis kapas. 
Platus kapas... Kapas platėja... O rankos tebešaudo staklėse... 
Ir skubiai pakojas miną kojomis. Rietimus, drobę... gražiam gy
venimui audžia... Audžia Agnieškos dukra. Tai mano mama au-

Smulkmenos iš LTSR 
gyvenimo

Droigas Š. Fridbergas, LTSR 
Statistikos Valdybos viršininkas 
sako, jog “Drobės” ir daugelis 
kitų fabrikų nė iš tolo nepana
šūs, kokie buvę buržuaziniais lai
kais. Jie esą aprūpinti “priešaki
ne technika”.

— Viskas tik bus! 1951-1955 
bus rekonstruoti linų apdirbimo 
fabrikai, pastatytos juose myni- 
mo-brukimo mašinos, išplėstos 
džiovyklos, pastatyti nauji 8 li
nų apdirbimo fabrikai. Iki 1954 
Kėdainių rajone bus pastatytas 
naujas cukraus fabrikas. Bus 
pastatyta daug sūrinių, pieninių 
ir etc. Respublikos pramonė gaus 
didelį kiekį tarybinės technikos. 
(Ar taip pat “priešakinės”?).

— Baritonas A. Sodeika LTSR 
Valstybinės konservatorijos do
centas, vokalinio fakulteto vedė
jas ir operos klasės meno vado
vas bei režisorius buvo išrinktas į 
LTSR Aukščiausios Tarybos de
putatus, įvertinant jo kaip me
nininko, pedagogo darbus. Įdėtoj 
nuotraukoje A. Sodeiką vargiai 
begalima atpažinti — veidas 
raukšlėtas, visai žilas, susirū
pinęs.

— Išleistas agr. Svetikos ir Ei- 
džiūno vadovėlis “Daržininkys
tė”. Kaina 9 rubliai, 344 pusi.

— Karolis Vairas-Račkauskaę 
išvertė T. Dreiserio “Genijų”. 
637 psl. Kaina 28 rubliai, o E. 
Kaganienė išvertė H. Fast “Lais
vės Kelią?/, 364 psl., 10 rublių.

— “Gyvulininkystės * produk
tyvumo kėlimas” parašytas K. D. 
Filianskio. Išleidimą kovo mėn. 
paskatino kolūkių gyvulininkys
tės krizė.

— Visa eilė šlamšto apie Ka
lininą ir Staliną taip pat išleista.

— Aukščiausioje Taryboje yra 
apie 40 grynų rusų-sovietų — tai 
vis daugiausia LTSR ministrai ir 
jų pavaduotojai.

— Salantuose, kaip visoj LTS 
R, bolševikai turi begales rūpes
čių. O dėl jų kalti kolūkiai, kurie 
nesirengią sėjai, į kolūkius įsi
skverbę buožės, kurie kažkada 
drįsę turėti net 60 ha ūkius. Tos 
pačios bėdos ir Tytuvėnuose ir 
Plungėje.

— Vasario ’23 d. LTSR Liau
dies dainų ir šokių ansamblis 
šventė 10 metų. Jam vadovauja 
tas pats J. Švedas, šokių vado
vu — J. Lingys, o orkestrinei 
daliai — Pr. Stepulis. Ansamblio 
direktoriumi buvo L. Galdikas, 
K. Tarakevičius, o dabar S. Sver- 
diolas(!J^. Instrumentų meistru 
esąs Pr. Servą. Šiuo metu Liau
dies Ansamblio repertuare esą 60 
lietuvių ir sovietų dainų. Geriau
siais šokėjais laikomi Honorata 
ir Emilija Guzinskaitės, K. Poš- 
kaitis, L. Račkauskas, J. Guda
vičius ir kiti. A.

— Vasario, 25 — Konservato
rijoje Koncertas-Paskaita, Mu- 
sorgskio opera “Borisas Goduno
vas”. Pradžia 16 vai. A.
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ANTANAS VAIČ1ULAITIS-LITERAT0R0S LAUREATAS APFE “EGI U T Į”
“Aš noriu, kad tau varge, liū

desy, atsiskyrime padvelktų anie 
• gaivūs pavasario vėjai, sklaisty

tų plaukus ir bent tai valandai 
primintų anas dienas, kuriose bu
vo pilna giedrių padangių, nepa
laužiamų vilčių ir malonaus ilge
sio savo žemei ir žmonėms, — 
bent vienai akimirkai sugrįžk į 
tuos laikus, kada mes buvome 
laisvės ir džiaugsmo vaikai”... 
Taip pradeda rašytojas A. Vai
čiulaitis savo premijuotą kny
gą “Italijos vaizdai”. Ir, rodos, ne 
tu skaitai sakinį po sakinio, o 
kažkas tau pila į krūtinę ano gai
vinančio šaltinio vandens, kurio 
jau senai beragavome... Nesino
ri tikėti, kad atsirastų bent vie
nas toks skaitytojas, kuris, pa
ėmęs į rankas šią nedidelę, netu
rinčią nė šimto puslapių knygą, 
nepakiltų nuo kasdienybės, bent 
vienai.akymirkai negrįžęs į tuos 
laikus, “kada buvo laisvės ir 
džiaugsmo vaikas”... O tas, ku
rio širdis jau būtų pradėjusi le- 
dėti, ras knygoje primenamą aną 
Odisėjos dievaitę Kirkę, kuri gy
veno liūtų ir vilkų saugojama 
gražiausioje saloje. Ji “meiliu 
balsu dainavo ir staklėmis audė 
gražiausią audeklą, platų ir 
minkštą, tokį, koks gali išeiti iš 
rankų vienų tik dievaičių”. Die
vaitė, kuriai tarnaitėmis buvo 
keturios upių ir šaltinių dukte
rys, priėmė Odisėjo jūreivius 
aname kalne, pavaišino juos sū
riu ir medumi, kuris buvo sumai
šytas. su miežiniais miltais ir vy
nu, o paskui juos apgirdė ir pa
vertė paršais, šeriuotais ir kniek- 
sinčiais, “kad savo tėvynę už
mirštų”.

“Kad savo tėvynę užmirštų”. 
Aklojo dainiaus Homero akyse 
tėra vien šeriais apžėlę paršai vi
si tie, kurie savo gimtą žemę pa
miršta, parduoda ją už medų, 
maišytą su vynu ir kriuksėdami 
vartosi kiaulininke, paniekinę tą 
kraštą, kurio vėsią žemę kadaise 
pirmu kartu palytėjo maža ko
jyte, kur išmoko pirmą žodį tar
ti ir kur girdėjo mamą dainuo
jant apie mėlynąsias marias”.

Vaičiulaitis labai atsargiai, ne
jučiomis su savo žodžiu prieina 
prie pat širdies ir jos gelmėje pa- 

, lieka grūdą, kuris vėliau ar anks
čiau, išauga į didelį, kerotą medį, 
ant kurio šakų vėl sučiulba anie 
seniai begirdėti paukščiai, kelda
miesi po baisios, žaibų išplaktos, 
nakties. Palieka tau bent prisi
minimuose “mėlyna padangė”, 
mėlynas vėjas ir visa tai buvo tik 
viena: tai negali grįžti ir karto
tis...”

Rašo Vaičiulaitis šioje knygo
je apie Italiją, kaip ir iš knygos 
antraštės galima spręsti, bet la
bai apsiriktų toks skaitytojas, 
kuris atidėtų ją į šalį dėl to, kad 
jis kartais kokiu nors būdu Ita
lija nesiinteresuotų. Vargu ar ra
si kitoje knygoje tiek grožio, tiek 
švelnaus patrauklumo, tiek toli
mos, pasiilgtosios giedros akyse, 
kaip tarp šių eilučių. Nors Vai

čiulaitis nerašo čia apie savo Tė-» 
vynę, bet tas Tėvynės ilgesys, 
kaip vaivorykštė po audros, ap
juosusi visą mėlyną dangų, po 
kuriuo autorius vaikščioja. Ne- 
rėžianti savo spalvomis, neryški 
savo akių pažvelgime, bet gili ir 
tikra, nenuperkama jokia kaina. 
Tai grožio meilė nukertanti už
miršties varžtus ir spindinti 
kaip saulė.
“Tolimų atsiminimų ir tėviškės 
laukų mergaite! Toji dovanų dė
želė tau niekados nebuvo par
vežta ir ta saulės krašto melodija 
nebuvo tau sudainuota...” Ir kai 
autorius išgirsta ją vėl, sudreba 
jam širdis. “Aš noriu grįžti į So- 
rerrtą, paimti į rankas aną* atsi
minimų dėžę, ir nešti ją per am
žino pavasario sodus ir per švel
nų citrinų kvepėjimą kol prieisiu 
prie tėviškės vartų ir prie tavęs 
mažos, kurios taip anksti nete
kau ...”

Nėra prasmės čia šiandien Vai
čiulaitį vertinti kaip kūrėją. Jis 
jau įvertintas. Jis seniai įėjo į 
mūsų literatūrą kaip neoklasiciz- 
mo atstovas ir didelės kultūros 
stilistas. Koks jis kuklus ir tylus 
gyvenime, toks jis gilus ir galin
gas savo kūryboje. Visa eilė kny
gų, kurias jis parašė: Vakaras 
Sargo namelyje, Vidudienį kai-

lo b-vė» ^emijuotą), Mūsų ma
žoji sesuo, Pelkių takas, Nuo Si
rakūzų ligi šiaurės elnio, Kur ba
kūžė samanota, Italijos vaizdai 
ir eilė vertimų, liudija jo šviesų 
ir platų kelią per mūsų kultū
ros ir kūrybos barą. Tai bene bus 
vienas ir pirmasis iš mūsų rašy
tojų, kurio kūrybos kiekvienas 
sakinys tinka pavyzdžiu ir lietu
vių kalbos mokytojui ir perlu 
spindi meno kritikui.

Džiaugdamiesi Vaičiulaičio lau 
rų vainiku, tegu ir ne tokiu bran
giu biznierio akimis, bet mums 
šventu ir brangesniu už auksą, 
sveikiname jį lietuviška širdimi 
ir lirfkime jo plunksnai dar ilgai 
ilgai nesurūdyti.

Rašytojas A. Vaičiulaitis gimė- 
1906 m. prie Vilkaviškio. Gimna
ziją lankė Vilkaviškyje. Univer
sitetą baigė Kaune, studijas gi
lino Prancūzijoje ir kurį laiką 
dėstė universitete literatūrą. Bu
vo moksleivių žurnalo “Ateities” 
ir Eltos redaktorius. Nuo 1939 
metų buvo diplomatinėj tarny
boje Romoje. 1940 m. išvyko į 
Ameriką ir Marijonų Kolegijoje 
dėstė literatūrą, redagavo savait
raštį “Ameriką” ir “Vytį”. Da
bar dėsto ScrantonO: universitete

mo smuklėje, Valentina (Saka-

ir redaguoją kultūros žurnalą 
“Aidus”.

Vyt Tamulaitis,

Premijai paskirti komisijos pranešimas:

JAV-bėse lietuvių tremtinių 
25.000, Kanadoje 9.000. Su D. Bri
tanija ir Australija, vien anglo
saksų kraštuose įsikūrusių skai
čius siekia per 45.000. Pridėję P. 
Ameriką, apvalų skaičių 50.000 
gausim lengvai. Šeimų vienetų 
10.000 bus. Eina žinios, kad vie
nintelis pasaulio lietuvių vaikų 
laikraštėlis “Eglutė” pasiekia tik 
1000-tį iš jų. Kodėl tik tiek?

Nuošalieji, paprasčiausia, pir
ma mintimi apkaltins šeimas: 
stoka tautinio susipratimo. Bet, 
atrodo, tai bus mažesnė dalis tie
sos. Žiūrėkim “Eglutės” žygį į 
bendruomenę — žingsnis kuklus, 
neryžtingas. Tiems, kurie ją jau 
kdip nors susirado pačios “Eg
lutės” propaganda nereikalinga, 
be to, vaikai ne savo galvomis 
sprendimus daro.. O dešimtyse 
laikrašičų bei žurnalų nei tauti
nės akcijos autoritetų, nei “Eg
lutės” leidėjų nei pačių redakto
rių. atit. apeliacija neužtinkama. 
Retkarčiais pasirodo tik santūri 
informacija, arba skyriuje “re
dakcijai atsiųsta paminėti”, “Eg
lutės” nenurodomas net adresas.

Ar nėra organo, kuris turėtų, 
tikslesnę šeimų, vaikų statisti
ką. Pagaliau, pats tiražas? Žinios 
apie tą 1000-tį neoficialios, bet 
dėl to. jautrius atbalsius iššaukia. 
Parodykit, kokiam laįpsnyj ap
sileidimas tikras, atkreipkit dė
mesį. Visuomenė nėra taip ištižu-

K kultūros ir knygų pasaulio

Literatūros kūrybai pagyvinti 
jau nepriklausomoje Lietuvoje 
visą eilę metų buvo skiriama 
Švietimo ministerijos, leidyklų ir 
organizacijų literatūrinės pre
mijos. Šita tradicija buvo pratęs
ta ir tremtyje. Lietuvių Rašytojų 
Draugija ją atgaivino ir Ame
rikoje.

1951 m. balandžio 1 d. Brookly- 
ne susirinko Liet. Rašyt. Draugi
jos grožinės literatūros premijai 
skirti jury komisija: St. Santva
ras, A. Rimydis, Stp. Zobarskas, 
P. Jurkus ir, V. Maciūnui neat
vykus, Pr. Naujokaitis.

Komisija, peržiūrėjusi 1949- 
1950 metais išleistąsias grožinės 
literatūros knygas, kurių buvo 
20, Liet. Rašytojų Draugijos pre
miją— 500 dol. — paskyrė rašy
tojui Antanui Vaičiulaičiui už jo 
Italijos vaizdus, tuo pačiu atžy
mėdama ir visą jo beletristinę 
kūrybą.

Reikia pastebėti, kad jury ko
misija, svarstydama 1949-1950 m. 
išleistas knygas, priėjo išvados, 
jog V. Krėvės “Dangaus ir žemės 
sūnūs” vra monumentalaus vei
kalo dalis ir, kaip nebaigti, šiais 
metais nepremijuotini.

Taip pat jury komisija vertin
gu poezijos veikalu rado ir Hen
riko Radausko “Strėlė Danguje”.

Jury komisija, paskyrusi gro
žinės literatūros premiją, atžymi 
visą Antano Vaičiulaičio bele
tristinę kūrybą, išpuoselėtą ir 
puošnų jo kūrybos stilių, iškėlusį 
lietuvių grožinę prozą į menines 
aukštumas, jo gilų ir subtilų įši

jautimą į lietuvio būtį ir būdą, jo 
“Italijos vaizdus”, sukurtus su 
meninės tiesos pajautimu, suda
rančius vieningą ir išbaigtą gro
žinės literatūros veikalą, kupi
ną lyrizmo ir humaniškumo.

st Ji apkrauta daug kuo, bet dėl 
mažutėlių, dėl tautos atžalėlių 
padarys daugiau, negu sielvartui 
nuraminti. Kiek tiražo reikia 
dvisavaitiniam, formato padidi
nimui, spalvotoms iliustraci
joms? Leidėjų atsiprašom už tą

A. TYRUOLIS

S k aid r u s g Inta r e
Skaidrus gintare, kai tavin. žiūriu . 
Šitoj indaujoj, laiko uždarytoj, 
Kaip, man spindi žėrėjimu skaidriu 
Dienos pajūrio, auksu, nubarstyto.

Kadai buvai tu mielas, įdomus 
Įtirpusiu tavin praamžių burtu.
Nūn švieti pro žiemos pusnis 
Spindėjimu, vilties skaidriai užkurtu.

Jūratės Balirjos pilyj-
■ Atskilęs audroj šiurpulingoj, 

Meni, kaip čia dieną tyli, 
O ten — tamsion naktin nulinko.

Pajūrio saulės spindulių
Tavin tiek daug įtriško, 
Jog, rodos, vėl apglėbt galiu 
Tą brangią dieną vakarykštę.

O buvo ji tokia skaidri,
Bangom, pušim ramiai alsavo, 
Jog langus, būdavo, veri 
Plačiai tam vasarvidžio žavui.

Nūn virpa ji šiurpioj naktyj
Ir nesulaukia ryto saulės, 
Tai, rodos, lyg ir tu gęsti, 
Bet ne: tik temsta vis labiau pasaulis.

kišimąsi, bet tą mielą, silpną kū
dikį šeimoj visi gal panorėsim 
matyti greičiau stiprų.

Reikia spėti, platinimas neefek 
tyvus Per bet kokią sambūrio 
centrus sųraskim platintoją kiek
vienai vietovei. Tai niekam ne
bus sunku — tas vienintelis laik
raštėlis vaikams, konkurencija 
skersai kelio nestovės. Kad “Eg
lutė” leidžiama katalikiškos ins
titucijos ir redaguojama laikantis 
tokios pasaulėžiūros principų, re
daguojama tikrai tauriu asmeny
bių, vargu ar ieškos kas tinka
mesnių pedagogų vaikų pasau
liui, ar įžiūrės čia kas partinį 
špūką? Aišku, šitokių leidėjų ir 
redaktorių globoje komsomolcų 
mokykla “Eglutė” nepasidarys...

Apeliuokim dėl to reikalo ne 
vien į šeimas. Tai bendras tautos 
reikalas. Kitiems gal tikrai ne- 
nejautrumas, bet išgalės nepri
leidžia “Eglutės”. Dėdės, tetytės, 
krikštatėviai, prieteliai, vaikučių 
draugai,—nužiūrėkim kur trūks
ta laikraštėlio, dažnai dairomės 
dovanėlių, o šita labai puiki.

Vadovaujančios bendruomenės 
instancijos, organizacijos, visuo
menės autoritetai, spaudos ben
dradarbiai padėkit “Eglutei” pa
minėdami ją. Redaktoriai, kalkjt 
“Eglutės” adresą nuolat ir aiš- 
kesnėj vietoj. Tauta ruošės “var
go mokykloj” persekiojama žan
darų, ar dabar lietuvis slėps nuo 
mažųjų lietuvišką elementorių...' s£ & -

P.S. Straipsnio autorius prie
raše nurodo, kad “TŽ’’ kalendo
riaus nurodomas “Eglutės” ad
resas neatitinka adresui, kuris 
nurodytas “Draugo” Nr. 65 Koje
lio straipsnyje.

Ištikrųjų “Eglutės” adresas be- 
leidžiant “TŽ” kalendorių pasi
keitė, nes pasikeitė redaktorius. 
Dabartinis “Eglutės” adresas yra 
toks: redakcijos — Pr. Naujo
kaitis, 59 So 3rd Str., Brooklyn 
11, N.Y., USA; administracijos, 
kuriai reikia siųsti užsakymus 
bei pinigus ir adresų pakeitimus, 
— P.O. Box 22, Mantello Station, 
Brockton 68, Mass., USA. O “Eg
lutės” prenumeratos kainą me
tams: Amerikoje $3, o kitur $3.50, 
atskiras numeris 30 et. Red.

Nusibodo rusai rašytojai
“LTSR Grožinės Literatūros 

Leidykla, tenkindama skaitytojų 
pageidavimus pradėjo daugiau 
leisti liaudies demokratijų šalių 
rašytojų kūrinius”. Jau išleista 
čeko J. Fuciko “Žodis prieš Mir
tį” ir kito čeko Sviatopluko “Bo- 
tostrojus”. Šiais metais bus iš
leista bulgarų rašytojo Stojanovo 
romanas “Macmedas Smakas” ir 
vokietės komunistės Anna Ze- 
gers “Mirusieji lieka jauni”, taip 
pat vengrų poeto Sandoro Petefi 
poemos, korėjiečių poezijos, ki- 
nietės Din-Lin apysaka “Saulė 
ties Dangano upe” ir lenkų ra
šytojų rinktinės novelės. A.

M. Gudelis, Lietuviai gynė sa
vo miškus, 1905-6 m. kovų vaiz
dai, Lithuanian Books Ediciones 
Orbe, Mexico, D.F., 1950. Copy
right by author, 304 psl., Kaina 
2 doleriai

Kovo mėn. AIDAI. Š.m. 3-me 
Aidų numery randame šiuos 
straipsnius: Vysk. V. Padolskio— 
Religija asmens ir tautų gyveni
me; Zenono Ivinskio — Merkelis 
Giedraitis arba Lietuva dviejų 
amžių sąvartoje; Ant. Ja'smanto
— Literatūrinės kritikos prasmė.

Dailiosios literatūros duoda: 
Alfonsas .Nyka-Niliūnas eilėraš
čius iš rinkinio “Išduotas medis”; 
Pr. Kozulis — Tiltas (eil.) ir Pet
ras Babickas — Mato Grosso 
krašte (iš spausdinamos knygos 
“Brazilija”).

Apžvalgų skyrius šį kartą la
bai gausus: L. Miškinio recenzija
— Henriko Radausko grįžimas, J. 
Gintautas — Krizė sovietinėje 
lietuvių literatūroje ir kritikoje; 
Izidorius Vasiliūnas — Lietuviš
kąjį smuiko koncertą nagrinė
jant; Dr. Ign. Urbonas — Nicolai 
Hartmann; B.S. — Bertrand Rus
sel; T. L. Andriekus, OFM, — 
Didžiojo jubiliejaus ženkle; Juo
zas Alaušius — Kultūros Fondo 
belaukiant; Mykolas Gilius — Įs
pūdžiai iš Berlyno.

Numeris papuoštas: Michelan
gelo, A. Valeškos, V. van Gogho, 
A. Galdiko, Botticelli, J. Penčy- 
los kūriniais, M. Giedraičio, A. 
Nykos-Niliūno atvaizdais, Šiau
lių Šv. P. P. bažnyčios foto nuo
trauka.

Ateitis, Lietuvių katalikiškojo 
jaunimo žurnalas, 1911—2-.—1951, 
25-96 psL

- Tai padidintas sukaktuvinis 
numeris, kurio pradžioje spaus
dinama eilė sveikinimų, o toliau 
straipsniai: Prel. M. Krupavičius, 
Lietuvos laisvė, Lietuvybė ir 
ateitininkai; A. Sušinskas,- Dva
siniai švyturiai; prof. Dr. Z. Ivins 
kis, Ateitininkų a keturių dešimt
mečių perspektyvoje; Prof. St. 
Šalkauskis ateitininkų ideolo
gas; Ed. Turauskas, Iš pageltu
sių lapų; vysk. Dr. V. Brizgys, 
Jaunas ateitininkas ir socialiniai 
klausimai; L. Šimutis, Ateitinin
kai ir Amerikos lietuviai; kuri. 
Dr. J. Gutauskas, Šviesiuoju ide
alizmo keliu; prof. Stp. Kolupai
la, Lapas į laurų vainiką; prof. 
Dr. J. Meškauskas, Studijuojan
čių prieauglio klausimu; A. Ma
ceina, Bažnyčios trėmimas į dy
kumas; Ad. Damušis, Gerbkime 
tai, kas mus skiria; Pranas Dieli- 
ninkaitis; Aloyzas Baronas, Na
mai; A. Benderius, Tu privalai; 
St.'Yla, Ateitį regim tėvynės lai
mingą; J. Žilevičius, Česlovas 
Sasnauskas; Al. Vasiliauskas, 
Vyčiai lietuvybės sargyboje. To
liau skyriai: Mergaitėms, Atei
ties Spinduliai, Gimtoji kalba, 
Darbai — Žmonės, Sportas, Pla
čiame pasaulyje. Eilėraščiai D. 
Mickaitės-Mitkienės, Ant. Miški

nio, Gr. Tulauskaitės, P. Jur
kaus, L. Žitkevičiaus, K. Grigai- 
tytės, A. B. Audronės, VI. Butė
no, A. Šato, L. Sutemos, E. Bu- 
račaitės, A. Gintauto, R Kisie
liaus; apysakaitė B. Empakery- 
tės, feljetonas Antulio Pūkulio 
ir tt. ir tt. Iliustracijų 55.

Karys, Nr. 4-5, 24 psl. Numeris 
skirtas Vasario 16 ir Velykoms.
' Dirvos Dienorodis — Kalendo

rius 1951 m., nemokamas prie
das “Dirvos” prenumeratoriams, 
kišeninio formato 96 psl. ,

Dr. K, Matulaitis drauge su 
prof. Z. Ivinskiu planuoja leisti 
Lietuvos istorijos dokumentus, 
rastus Vatikano archyvuose.

Čiurlionio ansamblio naujais 
garbės nariais pakviesti kun. F. 
Gureckas, -prof. St. Nasvytis ir 
prof, kompoz. J. Žilevičius.

Sujungiami 
laikraščiai

Jau senai kalbama, kad vietoje 
gausių lokalinių laikraščių JAV 
lietuviams katalikams tiktų turė
ti vieną bendrą pajėgų ir dažniau 
pasirodantį laikraštį. Pagaliau ir 
veik oficialiai paskelbta, kad ne
trukus “Darbininkas”, “Ameri
ka” ir “Lietuvių Žinios” sustos 
ėję, o vietoje jų pasirodys vie
nas laikraštis, pasirodąs du kartu 
per savaitę, t.y. kaip dabar “Dar
bininkas”. Naujasis laikraštis tu- 
,rės aptarnauti pirmiausia tas lie
tuviškas kolonijas, kurias aptar
navo anie trys sujungiamieji — 
Bostono, Pittsburgo bei Brookly- 
no ir visą rytinį JAV pakraštį. 
Kalbama, kad jis vėliau turėsiąs 
virsti dienraščiu.

Laikraščio sujungimas beabe- 
jo iškelia didelių problemų, ku
rių svarbiausios, beabejo, yra nau 
jojo laikraščio pobūdžio ir visų 
trijų laikraščių turėtųjų pozicijų 
išlaikymo klausimas. Nelengva 
bus suderinti reikalavimus seno
sios išeivių kartos ir naujosios 
intelingentijos ir visada bus pa
vojų dalį skaitytojų prarasti se
nųjų formų besilaikančių laik
raščių naudai. Ypač Bostone, kur 
bus aiškaus nepasitenkinimo dėl 
“Darbininko” iškėlimo ir kur ei
na socialistų “Keleivis”, besilai
kąs Senojo stiliaus.

Tikėkim, kad šios kliūtys bus 
nugalėtos organizaciniu lankstu
mu ir sulauksim tikrai vertingo 
naujo laikraščio.

Propaganda su stipendijomis
Nepriklausomoje Lietuvoje 

aukštųjų ir specialiųjų mokyklų 
studentų didelė dalis gaudavo 
stipendijas ir niekas apie jas nie
ko nežinojo. Šiandien bolševikai 
ir jas pučia lyg muilo burbulą, 
nors visiems aišku, kad nusavi
nus visų turtą, atėmus ūkininkų 
žemes, be stipendijų veik niekas 
negali studijuoti. Gauna jas ir 
gali studijuoti tik gavę partijos 
ar vykdomųjų komitetų reko-

džia. Ji dirba, skuba, kaip ir visi žmonės. .. Bet kur?! Tarytum 
amžių amžius gyventų čia! Ir didingi darbais ir anie pilkieji šliužai: 
visi vis skuba. Pasikumščiuodami, žudydami viens kitą jie skuba. 
Bet kur? Ir aš?!

Ir močiutė skubėjo. Paseno. Numirė. Išnyko... Mama jau irgi 
žilais plaukais, susenus ir vis skubanti. Gal ryt ar poryt ji bus 
rami, be judesio, kaip dangaus skliautas naktį.

Vaškinės rankos!
Tai ir aš kada nors būsiu sena? Ir turėsiu tokias rankas, kaip 

mano močiutė tada? Ir kilnosiu jas, tarytum norėdama atstum
ti sunykimą?!... Pupsosiu apramstyta pagalvėmis, kaip koks vai
kas, o gal visų pamiršta kokioj kertėj, kaip daiktas sutrūnijęs ir 
niekam nebereikalingas?

Gal ir taip! Žiūrėsiu, kaip vaikai laipios nuo šakos ant šakos. 
Ir vėl tada galvosiu apie prabėgusią vaikystę.

Vis atsiminsiu, kai anuomet pavasarių saulėlydžiais skindavau 
beržų šakas, tokias gležnas ir smulkiais lapeliais apibertas. Arba 
tas gegužės vakarų litanijas kaimyno Motiejaus seklyčioje, prie 
vaškinių žvakių ant storų rudų liktorių, kaip kokių šokolado gabalų.

— Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, — Motie- 
jienė vesdavo litaniją, į pabaigą vis labiau suplonindama.

Po tų žodžių jau visa seklyčia suklupdavo. Net kuris ir ne
stiprių kojų ar šiaip dėl ko buvo stovėjęs, dabar nusileisdavo ant 
kelių.

—Pasigalėk mūsų! — kumščiais mušėsi į krūtines. Atrodė, kad 
na visa seklyčia, bet tarytum visi būtų vienas žmogus.

— Pasigailėėėk mūsų!
Grįžusi iš Motiejaus namo rasdavau ir mamą atsiklaupusią 

prie lovos. Žibalinė lempelė su virpuliu plazdėdavo, nušviesdama 
raukšlelėmis apmėčiotą jos veidą. •

— Pasigailėk mūsų! — ištardavo ir ji. Bet tai būdavo daugiau 
negu žodžiai, daugiau net negu šauksmas ar malda. Prasiverždavo 
kažin kokia sunki gėla. Ir dėl ko jai būdavo graudu? Gal dėl artė
jančios senatvės? Gal dėl staigios močiutės mirties. Juk ir visa 
bažnyčia sunkiai gausdavo suplikacijose po sumos: “... nuo stai
gios ir netikėtos mirties, saugok mus Viešpatie!”.

Mamos drėgnose akyse geltona lemputės liepsnelė, grabnyčia < 
geltona, numirusios močiutės rankos apnarstytos kukaviniu šventu 
rožančiumi.. Geltonos vaškinės rankos... Kurias artimieji atsi

mena karta iš kartos... Senatvė ir Mirtis... Grasi letena aprėpusi 
visa, kas gyva.

Mačiau tada, grįždama namo pro beržus, kaip suvirpo pati 
pirmoji, dar tik vos matoma žvaigždė. Pro ją slinko dangumi debe
sies kraštais, o toks juodas juodas, tarytum mirties pradžia. Taip, 
lyg kokia baisi ranka! Ar ne ta pati nupiovė mūsų beržus? Ne 
ranka — tai letena... Letena tyko j amai slinko slinko ... Kad tik 
neužkliudytų tos virpančios žvaigždės.

— Mama! Argi ir aš liksiu kada nors viena, kaip ta žvaigždė? 
Negera buvau aš.- tau, mama... Negera! Nemokėjau aš tavęs mylėt 
ir įvertint, kol drauge gyvendama kasdien mačiau.... Kaip baisiai 
negera buvau aš tau!' Bet dabar... dabar mama!...

Paliečiau pirštais žiogrių tvorą ir atsargiai prilaikiau, kad tik 
manęs grįžtančios mama neišgirstų. Keista, Rudis neatbėgo: varg
šelis nusenęs...

. Ir koks netolimas džiaugsmas, kai niekam negirdint praversiu 
duris. Mama sėdės prie ratelio ir žiūrės į besivejantį lino siūlą 
Ir ką aš padarysiu? Aha! Ant pirštų galų slaptai prieisiu, savo ran
komis uždengsiu jos akis ir bučiuosiu pabalusius plaukus. Staiga 
iš jos rankų išsprūs siūlas, nutruks, įsisuks špulėn - mama tikriau
siai supyks!

— Mamyte, įspėk kas? — nepaleisdama pirštų nuo jos akių, 
sušnibždėsiu.

— Nugi, Marytė! Ar sparnais ir atskridai? — susirūpinus tyri
nės mane, taip nelauktai sugrįžusią iš miesto. Raštuotą priejuostę 
rankomis palygins.

— Pasiilgau. Kai vaikas iš namų, tai, rodos, šis ir geriausias.. 
Praays ir neblogas. Ale vis kasdien vadalojas! po kojomis. Nepa
klauso — aprėkiu. Įsipykstame vienas antram.

Ir kiek kartų pakels priejuostę prie akių, kol aprodys, kiek gijų, 
priverpusi ir staklėse vėl naujas raštas.

— Tai vis tau, kad ir jau ne taip šaunus, bile tik geras... Ach, 
nenorėčiau, suspėsi. Pabaigus mokslus ir mane atsiimtum kur nors 
arčiau prie bažnyčios... Jaugi ir Pranys dairytis pradės... Marti 
valgį dalins, savu samčiu dalins — nenorėčiau...

Kalbės daug, kaip ir visada, kiekvieną pavasarį sugrįžus namo.
Nepaliksiu jau tėviškės... Kažin^ ar pasakyti, kas darosi mies

te, kad anie pilkieji žmonės plėšikauja, kalėjimų durų apkaustai

ir retežiai žvanga... Geruosius žmones veža... Nesakysiu, kam 
varginti jos senatvę. . ■ '

Neisiu vidun! Stabtelėjau prie trobos durų. Dar išsigąs, geriau 
pabelsiu lango rėmus, apsipras su atvykstančiu. Galvos, kad kai
mynas.

— Niekad, mama, nebepaliksiu tavęs, — šnibždėjau.
Nesulojo nė kaimyno šuo. Nesukniaukė joks katinąs ar pelėda 

sode. Laukuose ir sodžiuje troškinanti tyla. Tyla už tylą tylesnė. 
Ir trobelėje tylu.. . Tylu. Greičiau, mama rymo toje tyloje. Vargšė, 
apleista dukros viena!

Ne ne, mama! Nebepaliksiu jau niekad tavęs! Argi motinų tokia 
jau dalia, kad senatvėje tūnoti troboje vienų vienai...

. Graudulio ir nerimo pagautą žvelgiau vidun pro. užuolaidos 
plyšelį. “Aš būsiu, mamą su tavim ilgai ilgai, iki pat mudviejų 
mirties... Kaip būtų gera drauge mirti: nei mama dūsautų manęs, 
nei aš jos... Tik drauge mirti! Mama!

Nematytas, toks- griaumus; veidas pradarė langą.
Skubiai atsidūriau, prie durų ir žaibo greitumu jas atidariau.
— Mama!’ — nekantraudama sušukau.
Ir kažkokia neapčiuopiamą neregima jėga priemenėj, sulaikė 

mane.
Juodasis katinas glaustėsi apie svetimo žmogaus kojas, kai šis 

artėjo, pridurdamas kelis, tarytum mažareikšmius žodžius:
— Tavo brolį išvežė... O motina... pro anuos beržus vežant 

mirė. Žinok ir tu — ratai nesisuką atgal...
Ramus uždarė trobos duris, palikdamas prie slenksčio mane 

vieną.
Pynėsi mintys, bet atsakymo nedavė nei protas, nei širdis... 

Jutau, kaip žemė slydo iš. po mano kojų ir kažkas traukė žemyn... 
Kojos, kaip švinu aplietos... O kažkas traukė mane žemyn žemyn...

— Dieve! — netekusi žemėje atramos, pratariau.
Ranka slankiojo apie mano kaklą. Pirštų galai sušalę. Sušalę 

vasaros naktį... šalti ir kaip ne savi... Ir kažkaip traukė žemyn 
žemyn prie drėgnos žemės... Traukė į žemę gilyn...

— Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes...
— Pasigailėėėk!

Ir ieškojau, taip skubiai ieškojau. Deja, neturėjau...
Viešpatie, nebeturiu medalikėlio iš motinos rankų!

mendacijas. .
Sovietų spauda begalo garsina 

neva tai faktus, jog Vilniaus ke
turiose aukštosiose mokyklose 
(universitete, Pedagoginiame In
stitute, Dailės Institute ir Kon
servatorijoje) besimoką 3,9‘ tūks
tančių studentų nemoką už moks 
lą Vilniaus universitete net 19% 
studentų gauną padidintas pir
mūnų stipendijas. Eilė gabių stu
dentų gauną specialias stipendi
jas: Stuokos-Guzevičiaus vardo 
stipendiją gaunąs Dailės Institu
to studentas G. Valinskis, aštuo- 
nias Petro Cvirkos ir Salomėjos 
Nėries stipendijas gauną Vil
niaus Istorijos-Filologijos fakul
teto studentai.

Bet kainos yra tiek nežmoniš
kai aukštos, jog studentai iš tų 
stipendijų vargiai gali pragyven
ti. Knygų kainas pailiustruoja: 
Balio Sruogos “Lietuvių Dailės 
Rinktinė” — 18 rublių, o užsi- 
prenumeravimas vienintelio po
litinio, visuomeninio ir kultūri
nio žurnalo “švyturys” metams 
atseina... 72 rubliai. A.

Žvėriškai brangios knygos
Tarp tūkstantinio tiražo šlamš

tą LTSR išleidžiama ir gerų ra
šytojų, bet jų kainos nepaprastos. 
Pav. Lazdynų Pelėdos Rinktiniai 
raštai, 540 psl., 6000 egz., 16 rubl.

Kauno Universiteto Medicinos 
Fakulteto darbai, 248 psl., 1000 
egz., 17.60 rublių. Net ir prop»> 
gandinės brošiūrėlės kainuoja 
nemažiau kaip 2 rubliai. Tuo tar
pu darbininko alga nesiekia dau
giau 200 rublių mėnesiui.
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IŠ PLATAUS PASAULIO
JAV bazės Prancūzijoje

Prancūzijos vyriausybė jau 
pradėjo ruošti visuomenę dėl nu
matomų JAV bazių Prancūzijo
je. Pereitų metų gruodžio mėn. 
buvo pasirašyta sutartis dėl 5 
oro bazių Maroke. Be to, numa
toma užleisti JAV dalį Bordeaux 
ir Pallice uostų, suteikti teisę 
pasinaudoti keliais nuo Bordeaux 
uosto iki Vokiečių sienos už 
Metz, duoti teisę įrengti šaudme
nų sandėlius į pietus nuo Borde
aux, benzino sandėlius Pallice 
priemiestį Larochelle ir aviaci
jos reikmenų sandėlius Chateau-’ 
roux. Beabejo, dar teks įrengti 
kur nors maisto ir kitų reikmenų 
sandėlius/'

r. . ■ ■ . .

Indai prieš JAV
Ryšy su JAV pozicija Kašmiro 

byloje ir dėl to, kad parlamentas 
vis dar nenubalsuoja Indijai duo
ti duonos, Indijoje pastebimai 
kyla neapykanta amerikiečiams, 
praneša korespondentas.

Indai nesutinka nusileisti JTO 
pagal JAV pasiūlymą pravestam 
nutarimui Kašmiro klausimą iš
spręsti arbitražo keliu.

JAV daroma daug priekaištų, 
kad tiek daug parėmusios Euro
pą, jos nesutinka paaukoti $190 
mil. apmokėti prašomus 2.000.000 
tonų kviečių. Tuo tarpu Sovietų 
Rusija paskyrė 500.000 tonų kvie
čių, o kom. Kinija žada duoti 
1.000.000 tonų ryžių.

Ryšy su tuo JAV parlamentas 
yra spaudžiamas Valstybė? De
partamento nutarimą dėl kvie
čių dovanos priimti, nes tą, kaip 
šis reikalas bus išspręstas, 
binti visa Azija.

Japonų laivynas
JAV pradėjus rūpintis 

greičiau sudaryti taikos sutartį 
su Japonija, Britai iškėlė Japo
nijos laivyno apribojimo klau
simą. Šiuo metu Japonija beturi 
prekybinio laivyno vos 72 laivus 
ir 10 tanklaivių, kurių visų to
nažas tesiekia vos apie 500.000 to
nų, kai prieš karą Japonijos pre
kybos laivyno tonažas siekė net 
5.100.000 tonų, skaitant laivus 
virš 1000’tonų. Dėl to dabar Ja
ponai už pervežimą jų prekių per 
metus sumoka per $300.000.000. 
JAV norėtų laivų statybos varž
tus panaikinti, bet britai nori, 
kad statyba laivų būtų apribota 
ir neprašoktų 250.000 tonų per 
metus, nors prieš karą Japonijos 
laivų statyba kas met siekė apie 
800.000 tonų.

Sovietų Rusijoje pogrindžio 
.■ nėra :■

Nesenai rusų vad. solidaristų 
vadas K. Boldarevas paskelbė 
pareiškimą, pakartota veik viso 
pasaulio spaudos, apie jo atsto
vaujamą pogrindinę organizaci
ją gyvai veikiančią Sovietų po
grindy. Menševikų vadas Abra- 
movič paskelbė straipsnį “Vor- 
waerts”, kuriame Boldarevo re- 
veliacijas vadina išmislu bei ple
palais, nes Sovietų Rusijoje nesą 
jokios slaptos organizacijos, ku
ri galėtų varyti propagandą vi
suomenėje.

Sabotažo auka

Ste

kuo

Didįjį Penktadienį su 48 kelei
viais ir 5 vyrais įgulos Atlante 
dingęs lėktuvas, pasirodo vežė 
labai svarbių dokumentų bei pla
nų, liečiančių atomines bombas. 
Pasak oficialaus pareiškimo, 
amerikiečių autoritetai nenorėtų, 
kad jie patektų į sevtimas ran
kas. Prieita išvados, kad lėktuvas 
buvo sabotažo auka. Visi ieško
jimai nedavė jokių vaisių. Rasta 
tik lėktuvo skeveldrų ir karinin
ko “kuprinė”.

Ar ne tektų daryti‘išvados, kad 
JAV ne tik prieš 8-6 metus šni
pai vogė atomines paslaptis. Iš; 
eitų, kad gerai informuoti- šni
pai bus įdėję lėk tu van bombą su 
laiko užtaisu, o apskaičiuotoje 
sprogimo vietoje povandeniniai 
laivai laukė, kad išgriebtų grobį 
ir nusivežtų ar nuskandintų gy
vus likusius liudininkus. ---W

Mes kovojame tik už 
pavergtųjų laisvę

Kovo 10 d. Belgijoje buvo tei
siami trys ukrainiečiai ABN na
riai, kaltinami turėję nelegalų 
radio siųstuvą. Į teismo pirmi
ninko klausimą ar jie supratę 
darą nusikaltimą prieš Belgijos 
įstatymus, jie atsakė, kad jų sto
tis niekad neveikusi prieš Bel
giją ir belgus, bet ji tik gynusi 
visus pavergtuosius bolševikų ir 
tuos, kuriem? šis pavojus gresia, 
taigi ir belgus.

Prokuroras teisme kaltinti at
sisakė. Kaltinamuosius gynė du 
žymūs advokatai ir politikai, vie
nas katalikas, kitas socialistas, 
kurie kreipė teismo dėmesį, kad 
šie žmonės, netekę visko, yra pa
sišventėliai, kurie kovoja dėl sa
vo tautos laisvės ir nepalūžta, 
tad sveikintini. Esą, išviso net 
gėda ęavo krašto teisme ginti 
žmones nuo tokių kaltinimų.

Teismas juos nubaudė po 100 
frankų ir po 1 mėn. kalėjimo ir 
tuoj aus paleido, nes tiek jie jau 
buvo išsėdėję prieš teismą.

Antireliginė konferencija
Kaip praneša iš Vienos Religi

nė Informacinė Tarnyba, Čeko
slovakijoje Karlovy Vary (Karls 
h^ade) įvyko komunistinių vy
riausybių atstovų konferencija, 
svarsčiusi sudarymą vieningos 
organizacijos kovai su religija, 
ypač su Katalikų Bažnyčia. Kon
ferencija buvo sušaukta sovieti
nės “Politinių ir Mokslinių Tyri
nėjimų Draugijos”, kuri yra per
ėmusi 1941 m. uždarvtos “Bedie
vių Sąjungos” darbą. Jos nutari
mai ir sukurtoji organizacija dar 
nežinoma. . o

— Haga. — Iš Indonezijos 
Olandijon atvyksta 12.000 trem
tinių, daugiausia buvusių karių 
ir jų šeimų.

— Vašingtonas. — JAV išsiun
čia dar dvi Tautinės Gvardijos 
divizijas į Japoniją tenykštėms 
įguloms padidinti.

— Vašingtonas. — Viena už 
amerikiečio kario ištekėjusi ce
che pasirodė buvusi Čekoslovakų 
šnipė ir nutarta ištremti iš krašto

— Berlynas. — Praeitame ka
re žuvo 2.665.000 vokiečių karių.

Sueso kanalą žada 
nacionalizuoti

Vienas Egipto parlamento ats
tovas pareiškė, kad netrukus bū
siąs svarstomas pasiūlymas per
imti Sueso kanalo valdymą. Laik 
raščiai taip pat paskelbė, bet vy
riausybė tai dar paneigė.

Sueso kanalas yra valdomas 
akcinės bendrovės, kurioje vy
rauja prancūzai. Bet britai ten 
turi 44% akcijų. Egiptas ilgą lai
ką Sueso kanale neturėjo jokios 
valdžios. Tik prieš pora metų 
specialia sutartimi buvo įsileistas 
ir Egiptas, kuriam duota 7% ak
cijų. Pagal sutartį Egipto vy
riausybė turėtų perimti savo ži
nion visą kanalą be jokio atlygi
nimo. Jei dabar kanalas būtų na
cionalizuotas, prancūzai sako, 
tektų sumokėti. Nuoma baigiasi 
1968 m., bet egiptiečiai to termi
no nenori laukti.

Ispanijos pozicija neaiški
Nors nesenai buvo paskelbta, 

kad Franko sutinka sudaryti su
tartį su JAV ir pasižada faktiš
kai įsijungti į Atlanto sąjungą, 
prisiimdamas visus pakto įsipa
reigojimus, bėt daugiau tuo rei
kalu nieko nebesigirdi. Britų ir 
Prancūzų diplomatai skundžiasi, 
kad iš JAV ambasadoriaus Grif
fis negali išgauti nieko apie jo 
ilgus pasikalbėjimus su Franko. 
Dėl to anų žinių tikrumu abejo
jama. Manoma, kad Franko gali 
Sutikti sudąryti sąjungą su JAV, 
tačiau abejojama, kad jis sutiktų 
savo kariuomenę siųsti už Pire- 
nėjų. Tikima, kad JAV gali ap
siimti sutvarkyti Ispanijos uos
tus ir aerodromus.

Balandžio 1 d. Franko atšven
tė savo laimėjimo 12 metų su
kaktį. Suruoštas kariuomenės pa
radas puikiai parodė, kad labai 
atsilikęs yra armijos apginklavi
mas. Iš moderniškos ginkluotės 
buvę matyti vos 100 praeito karo 
džipų ir daugiau nieko.

Atlanto sąjungos vadovybė
JAV Valstybės departamentas 

buvo užsimojęs Atlanto sąjungos 
visas centrines įstaigas sukon
centruoti vienoje vietoje, bet 
gen. Eisenhoweris. tam buvo 
priešingas. Jis siūlė, kad; Pary
žiuje liktų tik karinis štabas, o 
sąjungos politinis, ūkinis ir ga
mybos derinimo centrai liktų 
Londone. Šis reikalas galutinai 
išspręstas nuvykus Europon JAV 
valstybės sekretoriui Webb ir 
tarptautinio saugumo departa
mento direktoriui Th. D. Cabot. 
Generolas Eisenhoweris įtikina
mas nesidavė, tad būstinės ir to
liau liks dvi.

— Žydas teisėjas atmetė pro
testantų reikalavimą pašalinti 
katalikės vienuolės Motinos Kab- 
rinos statulą iš vieno New Or
leans bulvaro, pareikšdamas, jog 
tai būtų įžeidimas Amerikos de
mokratijos. Aim.

Mirė prof. Dimitro Dorošenko
Žinomas ukrainiečių istorikas 

bei visuomenininkas prof. Dmįt- 
ro Dorošenko kovo 19 d. mirė 
Miunchene, kur.profesoriavo uk
rainiečių universitete.

1917 m. jis buvo carinės Rusi
jos skirtas generalgubernatorius 
Galicijos ir Bukovinos dalyse, už
imtose rusų. Hetmaniniame lai
kotarpy buvo užsienių r. minis- 
teriu, vėliau Padolės Kameneco 
universiteto prof., o nuo 1922 m. 
emigracijoje, kur profesoriavo 
Prahoje, buvo direktorius Moks
lų Instituto Berlyne, profesoria
vo Varšuvoje ir tt.

Jean Mauclere mirė
Kovo 11 d. mirė didelis Lietu

vos bičiulis-rašytojas Jean tylau- 
clere, 63 metų amžiaus. Nuo 1925 
metų jis didesnę savo darbų dalį 
skyrė Lietuvai. Yra parašęs ke
lis šimtus straipsnių apie Lietu
vą, nemaža knygų ir brošiūrų.

Prie karsto buvo padėti VLIK, 
Prancūzijos lietuvių ir pp. Tu
rauskų vainikai. Užuojautą šei
mai asmeniškai pareiškė Dr. 
Bačkis.

— Londonas. — Scotland Yard 
žinąs jau, kas pavogė per Kalė
das garsųjį karūnacijos akmenį 
iš Westminster katedros, bet dar 
nežinąs kur jis paslėptas. Suėmi
mų esą nedaroma, nes klausimas 
pavestas spręsti aukštesnėms in
stancijoms. Susekta buvę pir
miausia išaiškinus, kas pastaruo
ju metu prieš akmens žuvimą 
Glasgowo bibliotekoje studijavo 
tą akmenį liečiančią literatūrą. 
Tai buvę 4 studentai. Ir Škotų 
kalamas medalis esąs jiems ski
riamas.

— Paryžius. — Prancūzijos 
parlamentui pateiktas pasiūly
mas maršalą Peteną, kuriam jau 
94 mt., paliuosuoti iš internavi
mo. Vieną kartą toks siūlymas 
parlamente jau buvo atmestas.

— Vašingtonas. — Senatas 
priėmė rezoliuciją, kuria patvir
tina prezidento nutarimą pasiųs
ti Europon dar 4 divizijas Eisen- 
howerio žinion-, bet kartu paste
bėjo, kad daugiau kariuomenės 
be parlamento žinios nebūtų* 
siunčiama. Tas nutarimas neturi 
juridinės galios, bet prezidentėj 
perspėjantis.

SPORTO ŽINIOS

Sportas pavergtoje Lietuvoje

DĖMESIO!

KANADOS ŽINIOS
Pragyvenimas dar labiau 

pabrango
Balandžio 4 d. Kanados Sta

tistikos biuras paskelbė, kad per 
vasario mėn. pragyvenimo išlai
dos dar labiau pakilo ir indeksas, 
pašokęs net 4,5 punkto, pasiekė 
179,7. Kadangi jau per sausio 
mėnesį indeksas buvo pakilęs 2,5 
punkto, tai vyriausybės ir'darbo 
unijų sferose vyrauja didelis su
sirūpinimas. Unijos reikalauja 
tuoj aus imties priemonių kainų 
kilimui sulaikyti, įvesti kainų ir 
nuertnų kontrolę ir primokėjimus 
ūkininkams už maisto produk
tus. Jei to nebūsią padaryta, kraš 
tui gręsią streikai, ir ūkiniai su
trikimai, kurie inflaeiją dar la
biau padidintų.

Kanados specialioji brigada
Jos ištikrųjų nebėra. Formaliai 

ji įterpta į visą kariuomenę, pa
vadinta 25-tąja brigada, tačiau 
apmokoma atskirai. Jos vienas 
batalijonas dabar kaunasi Ko
rėjoje, dar neskelbiamo didumo 
junginys Išvyks ten dar šį mėne
sį, o likusioji dalis, sako -apie 
3-4000 karių, bus perkelti iš Fort 
Lewis atgal į Kanadą, į Wain
wright poligoną Albertoje, kur 
sudarys branduolį daliniui, tu
rėsiančiam vykti į Europą. Čia 
bus apmokomas visas tas dali
nys. Tačiau Europą jis dar ne
greit pasieks. Stovyklos paruo
šimas bus baigtas tik iki š.m. rug
sėjo 1 d. ir tik po to ten bus pra
dėtas formuoti bei apmokyti tas 
dalinys. . „ :

— Otava. — Kanados parla
mentas priėmė įstatymą, duo
dantį vyriausybei teisę kontro
liuoti importą tų prekių, kurios 
paskelbtos kontroliuojamomis.

pą

DĖMESIO!

Moterų plaukų kirpėja
AUSTRA ŠMITS

V

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

Užeikite ir apžiūrėkite tuos ar 
kitokius modelius

Moffat 5750 CPC

Kaina $299.50

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

Atidaryta vakarais Telefonas KE 4579T

nuo š.m. balandžio 5-tos dienos PERSIKĖLĖ gyventi į

780 MANNING AVE., Telef. OL 2757

(Bloor — Bathurst — Dupont rajone)

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS
r,_.^■--.-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.

Deportacijos
Tik ką pasibaigusiais fiskali

niais metais, baigiamais kovo 31 
d. iš Kanados buvo deportuota 
422 asmenų. Iš jų 50 deportuota 
dėl nesveikatos, 33. pasidarę vi
suomenine našta, 103 dėl krimi
nalinių nusikaltimų ir 230 dėl ki
tų priežasčių. Iš deportuotųjų 
192 buvo britai, 110 amerikonai, 
120 kitų tautybių.

JAV ir Kanados civilių 
ausaugos sutartis

Po visos eilės atatinkamų
sitarimų, kovo 27 d. JAV ir Ka
nada pasirašė sutartį, normuo
jančią abiejų valstybių atitinka
mų organų bei pareigūnų bend
radarbiavimą vykdant civilių 
apsaugą priešo užpuolimo atve
ju. Kartu abi pusės Įsipareigojo 
keistis informacija apie pasiruo
šimus ir apskritai glaudžiai ben
dradarbiauti.

Mokyklų streikas
Vancouverio priemiesty Mail- 

lardville, gyvępam. prancūzų ka
talikų, abi katalikų .parapijinės 
mokyklos balandžio 2 d. buvo už
darytos. Vadovybė reikalauja, 
kad mokykloms būtų skiriama 
pašalpa iš valdžios iždo, nes ir 
kataliku vaiku tėvai mokvklinius I 
mokesčius moka, bet iki šiol sa
vas mokyklas išlaikė iš atskirų 
mokesčių. Mokyklos mokiniai 
demonstravo prieš valdžios rū
mus šaukdami: “Mes reikalauja
me teisybės”. Švietimo skyrius 
tuo tarpu vaikus pasiuntė į valdi
nes mokyklas, kur mokoma 
dviem pamainom. Bet yra trū
kumas mokytojų. B. Kolumbijos 
švietimo miftisteris pareiškė, kad 
valdžia katalikų vaikų mokymą 
perimsianti taip greit, kaip tai 
būsią įmanoma techniškai. V 'V

Ontario nuomų kontrolė
Ontario parlamentas vyriausy

bės paruoštą įstatymo projektą 
perimti nuomų kontrolę nuo pat 
balandžio 30 d., kai pasibaigs fe
deralinės valdžios kontrolė, prin
cipe priėmė. Tenka tik priimti jo 
detales.

— Saskatoon. — Duchaboru — 
Laisvės sūnų sektos atstovų su
važiavimas svarstė oficialų kvie
timą dalyvauti Toronte vykstan
čiame Taikos kongrese ir išspren
dė neigiamai. Atseit, ir duchabo- 
rai nenori dėtis su komunistais.

— Edmonton. — Albertos vy
riausybė patiekia , parlamentui 
projektą įstatymo, leidžiančio, 
eksportuoti natūralų gazą į JAV. 
Numatoma kasdien eksportuoti 
po 40.000.000 kub. pėdų gazo.

— Otava. — Kanados biudže
tas parlamentui pateiktas tą pa
čią dieną, kaip ir Britų — balan
džio 10 d.

— Kauno ledo rutulio pirme
nybes laimėjo ‘ inkaro” koman
da, sekančią vietą “Kauno audi
niai”, trečią — Aukštųjų mokyk
lų studentai. „... ;

— Vilniuje greitojo čiuožimo 
pirmenybes laimėjo moterų gru
pėje — kaunietė Laima Jurėnai
tė, surinkusi 2?6 taškus. Kaunie
tis Tadas Jonkaitis buvo pirmuo
ju vyrų grupėje su 263 taškais. 
Jaunių grupėje laimėjo: Mali- 
chin, Stecisc, Galibin(l).

— Kaune įvyko fechtavimo 
varžybos, kurias laimėjo: rapira 
— P. Braziulis, espadronu — S. 
Bučys ir S. Pupšytė — moterų 
espadronu.

— Vasario mėn. Sapieginėje, 
prie Vilniaus, pasibaigė LTSR 
slidinėjimo rungtynės, kuriose 
pirmą kartą buvo atliktos 50 km 
vyrams distancija. Ją pirmuoju 
sukorė Kazlauskas — 3 vai. 42 
min., antruoju — Gracev 3 vaL 
49 min., trečiuoju — Paškevi
čius —3 vai. 58 min.'

— 10 km. moterų bėgimą lai
mėjo Izotova. Šuolių nuo tramp- 
lyno varžybas laimėjo rusas 
Roznov, slalomą — Gaidamavi
čius, moterų — Kolesnikova — ■ 
visi vilniečiai. •

— Vasario 25 d. Į Krimą tre
niruotėms prieš būsimas TSRS 
pirmenybes išvyko Vilniaus 
“Spartako” futbolininkai: varti
ninkai — Stelmokas, ir Tučkus, 
gynėjai — Sližius, Galvičius, Ma
čiulis, Latoza, Balinskis, Paber
žis, Ganusauskas, Pr. Liukevi- 
čius, Šusteris, puolėjai — Rylius, 
Daukša, Jakimavičius, Saunoris, 
Petraitis. Prikockis, Radzikovs- 
kis. Komandos treneris — Glaz- 

j kov.

Šachmatų pirmenybės
Vilniaus pusfinalio pirmenybių 

laimėtoju tapo kaunietis Abro
mavičius, surinkęs 9 taškus. Ant
rą vietą gavo Lansbergis (Vil
nius) 8 taškai, 3-čią — Kazajev iš 
Vilniaus — 7,5 taško.

Kauno pusfinalio pirmenybes 
laimėjo Baršauskas — 8 taškais, 
Ostrauskas ir Siemoška po 7'5 
taškų. Šie šachmatininkai vyks į 
finalines pirmenybes, kuriose be 
jų dar dalyvaus Mikėnas, Chol- 
mov, Vištaneckis (visi Vilniaus), 
Višomirskis, Disleris ir Čukajev 
iš Kauno. Be to bus kviečiami 
keli Maskvos meisteriai. Laimė
tojai vyks į TSRS pirmenybes 
Jaroslavlyje šių metų rugpiūčio 
mėnesį. A.

Arklių lenktynėse ant Rubikių 
ežero šią žiemą dalyvavo Anykš
čių “Naujo Gyvenimo”, “Pava
sario” ir kiti kolchozininkai.

Rajoninės sporto varžybos 
Panevėžyje

Apie 250 sportininkų dalyvavo 
varžybose, jų tarpe apie 165 iš 
Panevėžio apylinkės. Imtynėse 
geriausiai pasirodė kolchozinin- 
kas Vasiliauskas. Šachmatų var
žybas laimėjo drg. Sandakas, sta
lo teniso Dambrauskas ir Juškai
tė iš Panevėžio. A.

— Vasario 15 d. iš Kinijos grį
žo ten su TSRS komanda žaidę 
keturi lietuviai krepšininkai St. 
Butautas, J. Lagūnavičius, K. 
Petkevičius ir Z. Sabulis, sužai
dę su kiniečiais 33 rungtynes — 
visas laimėdami. Tą pačią dieną 
Kūno Kultūros Rūmų krepšinio 
salėje įvyko mitingas, kuriame 
krepšininkai “pasakojo apie nau- 
ją gyvenimą kuriančias kinų ko masinio bėgimo varžybos, 
liaudies didelį pakilimą . į startas ir finalas buvo “Čarnia-

-- Vasario 14-15 dienomis Vii- j chovky” aikštėje. (Prie Gedimi- 
niaus apylinkėse, Sapieginėje, į no gatvės, netoliese Vrublevs- 
įvykokaimo jaunimo slidinėjimo, i kio). Dalyvavo 85 komandos su 
pirmenybės. Laimėjo Vilniaus • 850 bėgikų. Vyr. teisėju buvo J. 
crifio o c* Ir i i t O i t t 1 t t i ! n _ _ i *1 t *1 • 1 • • t •'

Vasario 26 i Vilniuje įvy-

sritis, paskui Šiaulių, Kauno, o 
Klaipėdos slidininkai neatvykę. 
Spauda išpeikė pirmenybių že- 
mą lygį.

■ — Vilniuje pirmauja “Saliuto” 
krepšininkų komanda, kuri baig
minėse šio miesto pirmenybėse 
nugalėjo 53:39 Karininkų namų 
vyrus.

Žuburkus. 10 km. distanciją lai
mėjo “Dinamo” komanda; "vad. 
Slieporukov. Jų laikas buvęs 40 
min. Antrą vietą laimėjo ūni- 
versitetass*’- Moterų; grupėjeF-iai-^ 
mėjo Astrauskaitės vedama uni-' 
versiteto komanda. Antra. — 
“Spartakas”. Tai buvo 5 km. dis-- 
tancija. A.

MES PERKAME MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišky ra bu krautuvė
« Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 

ir pagal užsakymą. Skrybėlės, įvairūs 
švarkai, kelnės, megstukai, viršutiniai 

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.. v

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams 10%
Savininkas P. Salmonaitis

DERBY
2576 YONGE ST. TORONTO

M

MEN’S SHOP
Telefonas HY 9624

A B C TAXI

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

MAYZEL’S CLOTHES
530(4 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.

Moterų rūbų 
siuvėja

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St.

Bloor ir Ossington gatvių . 
rajone. Tel. -LA 6432

R. MacIntyre Aylesworth 
B.A.

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

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

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

Kas nori anglų kalbos 
vadovėlių?

Norintieji mokytis anglų kal
bos, gali kreiptis ir gauti veltui 
vadovėlių. Rašyti šiuo adresu:

Canadian Citizenship Council, 
46 Elgin St., Ottawa, Ont.

SKURIAI REIKALINGI:
skardos specialistas žaislų gamy
bai ir formų (štancų) dirbėjas. 
Darbas nuolatinis. Ten pat yra 
darbo ir šeimų nariams. Rašy
kite: vokiškai, rusiškai ar latviš
kai: Mr. V. Zekite, Black Har- 

bor, N.B.

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

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

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

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

Mūsų’krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deijp^ntų. brangak-. 

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškat
Užeikite į

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 
Tel. E M4-OO47
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UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G.LUKE’S
& Electrical Appliance Co. 

797-799 Dundas St. W.
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
TeL WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Aukos Toronto Bažnyčios Statymo Fondui

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metu 
garantiįę.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LŪNSKY, R.O.

- Jeigu ^norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924
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Parduodame piano akordeonus

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

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

-Rūbij valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

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

Kas nori namus 
arba bizni nirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus. 
Rasite teisinga ir nuoširdų patarnavimų 
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

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

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

Taiso

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lffitflviška DaMiį Krautuvė 
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

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

' Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles) Toronto. Tel. LO 7882

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktikų 

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

*
LIETUVIŠKAI KALEįS KAILIUINK AS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO

SHIFT’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

(Tęsinys iš praeito nr.)
$2 — Ig. Alksnis, E. Abromai

tis, O. Augustaitė, S. Augusta- 
vičius, J. Bėrutis, A. Balnys, O. 
Baranauskaitė, A. Bernatt, D. B. 
Barškelytė, VI. Bendorius, S. J. 
Beliūnai, P. Boland, A. Butvydas, 
B. Brazukas, J. Budrinskaitė, Z. 
Butkevičienė, J. Čižikienė, J. 
Černauskas, K. Čepaitis, O. Čiau- 
čionienė, Pr. Dailidienė, S. Dab- 
kus, J. Dambrauskas, Dranginie
nė, J. Dubininkas, A. Einikas, A. 
Elijošius, J. Gaižutis, L. Graus- 
dienė, B. Grikenis, S. Gudaitis, 
S. Girčienė, J. Gudelis, P. Gul- 
binskas, I. Giedraitis, M. Gvildys, 
I. Gronskytė, Ivaška, A. Jasku- 
telytė, M. Jakubėnaitė, A. Jur- 
cius, A. Juozapavičius, V. Kate
lė, B. Kašponas, V. Kavaliaus
kai, P. Kairys, G. I. Kaulienė, S. 
Kukta, P .Kaunas, Kazlauskas, 
M. Kazlauskas, P. Klimavičius, 
G. Krasauskienė, Lukšaitienė, K. 
Liubartas, M. Malinauskas, J. 
Mackevičius, B. Marijošius, B. 
Norkus, B. Petrauskas, S. Pus- 
vaškis, B. Racevičiūtė, J. Rimbu- 
tienė, A. J. Ranovienė, A. Sup- 
ronas, A. Stepšys, A. Šapoka, G. 
Šodienė, P. Tamuiėnas, E. Venc- 
kaitytė, A. Vasiliauskaitė, L. 
Vekteris, M. Viliušienė, J. Žekas, 
M. B. Žekai, A. Zižys, B. Zilvi- 
tytė;

$1.50 — S. Daugvilienė, B. 
Pakštas;

$1.35 — J. Mockus;
$1.25 — M. Kazlauskienė;

Kai norisi nusišypsoti

kas, J. Gernys, P. Gičiūtė, O. 
Gelgotaitė, B. Jonynas, F. Las- 
tauskas, P. Lekšas, A Klevinai- 
tė, O. Kibartienė, A. Kotovaitė, 
A.'Kutka, K. Kenstavičiūtė, P. 
Kirstukas, J. Kušlikis, V. Kirstu
kas, A. Kantvidas, O. Kiretytė, 
M. Kazlauskas, O. Kavaliauskie
nė, S. Kviecinskas, L. Malinaus
kienė, Z. Montvilas, J. Mickevi
čius, V. Nakrošius, B. Pakštas, A. 
Povilaitis, I. Reginienė, J. Rusec- 
kas, T. Radomskytė, V. Roversti- 
nas, Perminąs, B. Prešauskienė, 
S. Sodaitienė, V. Sodaitytė, J. Sa
dauskaitė, H. Sibal, P. Šutinys, 
J. Šaikauskaitė, P. Šiaudinis, V. 
Tamulaitytė, A. Užupienė, O. Ur
bonavičiūtė, A. Underis, O. Va
nagienė, S. Vosylius, S. Vitkus, 
O. Vėlyvienė, E. Zaikauskaitė;

$0.60 — čereškevičienė;
$0.50 — U. Paliulytė, S. Olie- 

kienė, O. Šlikaitė;
$0.25—J. Aglinskaitė, L. Gvaz- 

daitienė. x
Toronto arkivyskupas mūsų 

pastangoms pritaria ir žada para
mos, tad galima tikėtis, kad ne
užilgo galėsime rinktis erdvesnė
je bažnyčioje ir naudotis didesne 
sale. BSF Valdyba visiems dėko
ja už gausias pirmąsias aukas.

atsako preziden-

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

' Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

didžiausiose Toronto kredito 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 išsimokėjirno sąlygomis
Tel. WA 7537 Tel. WA 8497

Kainos nepakilo pas

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FHANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 
įsigyti žiedų, Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės 
ir sidabrinės prekės. Už darbų garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
272»/2 QUEEN ST. W. TORONTO

Savininkas W. WI L S O N
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

-615 Queen St. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas 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 
Trf. 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 didėliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvaimi maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. Čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 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,

• krosnys ir tt.
Kalbame rusų kalba

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 

Charles E. RE A Ltd.
2047 tfonge St.

Tel. MA 0377 arba LL 9624
Draudžiame nuo ugnies, auto

mobilius ir tt.

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras

ir tt.
Suites 213-14 

455 SPADINA AVĖ., 
(College ir Spadina kampas) 

Telef. RA 5125-6

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

73 Adelaide St. W, 
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

$1 — V. Abromaitis, J. Adoma
vičius, K. Apriudytė, V. Ausro- Reikės dirbti
tas, V. Astrauskas, A. Bertulis, Susitinka du mokyklos drau- 
A. Bemotaitis, V. Birštonas, A. gai. Vienas dabar bedarbis inte- 
Čepaitis, A. Daukantas, Dimskis, lektualas, kitas Badeno prezi- 
A. Dubininkienė, Duobaitis, A. dentas. Pirmasis prašo preziden- 
Dragašius, Eidukaitis, A. Galdi- t? tarnybos.

— Gerai,
tas, — bet su kokia alga: su 1000 
DM? per maža?

— Ką tu juokiesi iš manęs. 
Kur aš tiek uždirbsiu!

— Na, galima ir už 200, bet ta
da reikės dirbti!

— o —
Sibire po darbo susitinka du 

tremtiniai, abudu išvargę.
— Na, kaip dar laikaisi? — tei

raujasi vienas.
— Daug geriau, — atsako ant

ras. — Žinoma, blogiau negu va
kar, bet daug geriau negu rytoj.

—-o —
Britanijos pašto tarifų taisyk

lėse nurodyta: “Visos telegra
mos, išskyrus vyriausybės teleg
ramas, turi būti parašytos su
prantama kalba”.

Diplomatų mandagumas
Susitiko emigracijoje dviejų 

valstybių veiksniai.
Pirmasis: Labai malonu jus 

matyti, Pone Daktarė. Kas nau
jo, Pone Daktare?

Antrasis: Norėtume atnauj in
ti pasitarimus, pone’ Minister i.

Pirmasis: Ar jūs apsvarstėte 
mano pasiūlymus dėl jūsų pre
tenzijų į mūsų teritoriją, pone 
Ministeri Pirmininke?

Antrasis: Pasilikdami kiekvie
nas prie savo nusistatymo galime 
bendradarbiauti broliškai, ponas 
egzilinėš Vyriausybės Pirminin
ke. •

Pirmasis ... jau nieko neatsa
kė, nes nebeturėjo aukštėjančių 
titulų, ir pasikalbėjimas buvo 
pertrauktas.

— o —
Dėl Voice of America įvairių 

transliacijų daug nepasitenkini
mo pasakoma ir parašoma. Vie
nos tautos atstovai kreipėsi su 
klausimu, kodėl per Voice of 
America leidžiami kalbėti tik 
vienos pakraipos žmonės, kitus 
tik retkarčiais įmaišant kaip 
spirgus į košę.

— Juk transliacijos skiriamos 
kraštui. Reikia kraštui parodyti, 
kad visos, pakraipos į juos krei
piasi, o ne viena.

— Kraštui tai kraštui, bet gal 
kraštas ir negirdės. Juk ten drau
džiama klausyti. Bet tikriausiai 
girdės aukštieji pareigūnai.

— Tai kas iš to?
— Nagi jiems įdomu išgirsti 

gyvą balsą savo partijos drau
gų ir prietelių, — paaiškino or
ganizatoriai.

— Sakyk, Joneli, koks gyvis 
žemėje gyvena principu — Visi 
už vieną, vienas už visus.

— Žmogus.
— Duok pavyzdį.
-— Pavyzdžiui vienos koman

dos futbohstai!

Labai švaru
— Sakyk, kokia valstybė yra 

švarumo pavyzdys kitoms vals
tybėms?

— Sovietų Sąjunga, nes ten 
labiausiai “valo”.

— o —
Vengrijoje archeologai surado 

iš kažkur ir kažkurio amžiaus 
mumiją. Tai nugirdusi Maskva 
tuojau įsakė:

— Visomis priemonėmis pasi
stengti įrodyti, kad tai Džingis 
Kano mumija. Toks radinys pa
kels susidomėjimą sovietiniais 
tyrinėjimais.

Netrukus Vengrijos antropolo
gijos institutas paskelbė, kad 
mumija tikrai esanti Džingis 
Kano.

— Ir kaip jūs tai įrodėtė? —: 
paklausė instituto direktorių 
pareigūnai. >

— Visai paprastai. Mes visą 
reikalą perdavėme NKVD.

— Na, ir?
— Visai paprastai. Mumija 

pati prisipažino. '

Teresė Neumanaitė 
pranašavusi

“Our Aim” rašo, kad pagarsė
jusi Konnersreut s.tigmatizuo- 
toji Teresė Neumann pranašavu
si, kad artimoje ateityje žmoniją 
laukią dideli sukrėtimai, bet 
1952 m., šiandien nenumatomo
mis aplinkybėmis, įvyksianti tik
roji taika.

Tačiau tenka labai abejoti ar 
tai Neumanaitės pranašystė, nes 
ji politiniais klausimais ekstazių 
metu niekad nekalba.

Nuolatinių bangų sušukavimas
Nesenai netoli Naujorko sava

me name mirė Charles Nessler, 
78 metų vokietis, nuolatinių ban
gų sušukavimo išradėjas.

1905 m. Nessleris išvyko iš Vo
kietijos į Londoną, o 1915 m. į 
JAV, kur viename geriausių 
Naujorko miesto kvartalų įrengė 
grožio salioną. Iš pradžių už ilga
laikį sušukavimą jis imdavo $120.

“Noriu susirašinėti” vaisiai
Vienas prancūzų karys iš Indo- 

kinijos per laikraščius paskelbė 
norįs susirašinėti su jauna mer
gaite. Po kurio laiko jis gavo 
laišką ir jaunutės malonios mer
gaitės fotografiją. Kurį laiką su
sirašinėjęs, su “mergaite” susi
žiedavo ir kad ji sutvarkytų gy
venimo pradžią, parsiuntė jai į 
Prancūziją visas savo santaupas. 
Nesenai “nuotaka” atsidūrė teis
me. Pasirodė, kad jai 50 metų, 
fotografija buvo jos sesers duk
ros, o prisiųstus pinigus ji išlei
dusi beatostogaudama Rivieroje.

GERRY & DAVIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus 

848 Dundas St. W. 
PL 1849

Kalbame rusiškai

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

LAIKOMOS PALANGOS
Telefonas Telefonas

HU-9543 trejos devynerios MU-M43

SUSIRGUS KREIPKIS Į

YALMEY CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO 

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

n*

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS^ 
eikite į

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

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas 1

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

..ŽlfUKIL- SpaudosTBendrovė
941 DUNDAS ST. W„ TORONTO. Telefonas EM 3-4265
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■ , Dėmesio!

LIETUVIU DRAMOS TEATRAS AMERIKOJE PIRMĄ KARTĄ TORONTE
Š. m. balandžio 22 d., sekmadienį, puikioje COLUMBUS salėje - Bloor E. ir Sherbourne gatvių kampe (įėjimas 582 Sherbourne) 

ČIKAGOS LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS, režisuojant žinomam režisoriui J. B L E K A IČ I U I, stato Cliford Odets 3 veiksmų 4 pav. pjesę

Dėmesio! Dėmesio!

RAKĖ A I ME U L I
a

Bilietų-kvietimų galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje, o šokiadieniais “Tėviškės Žiburių’' administracijoje 
darbo valandomis. Skambinti tel. E M 3-4265. Bilietų kaina nuo $1 iki $2. klk Kultu ros Dr-jos Toronto skyrius.

TORONTO,‘Cnt.
LOK pranešimas

Šį penktadienį, balandžio 13 d.,
7 vai. 30 min. vak. Toronto liet, 
parapijoj salėje šaukiamas visų 
Toronto' lietuvių organizacijų 
atstovų/susirinkimas, aptarti Tau 
tos Forido vajaus ir lietuvių są
rašų papildymo pravedimą. TF 
vajus pradedamas kartu su tuo 
susirinkimu.

Organizacijos prašomos pri
siųsti po du energingus atstovus.

LOK prezidiumas.

Gražus pavyzdys
Kanados Liet. Kat. Moterų 

Draugijos Toronto skyriaus val
dybos nutarimu, iš Dr-jos kasos 
yra paskirta $50 auka studentui 
Adolfui Bajorįnui, kuris šį pava
sarį pabaigia Toronto universite
te studijas.

Antibolševikinis mitingas
Sekmadienį, balandžio 7 d., 3 

vai. p.p. Vakunda salėje įvyko 
organizacijos “Freedom” organi
zuotas antibolševikinis mitingas. 
Referentas nurodė, kad kovai su 
bolševizmu neužtenka ginklų,' 
bet priešais reikia pastatyti reli
giją, tautinę idėją ir socialinį tei
singumą. Kitas kalbėtojas anglas 
taip pat kėlė socialinio .teisingu
mo reikalavimą, siūlydamas ne 
tik teisingą atlyginimą už darbą, 
bet ir darbininkų dalyvavimą 
pelnę.

Padėka
Visiems dalyvavusiems mūsų 

vestuvėse ir gausiai mus apdo
vanojusiems reiškiame nuošir
džią padėką.

A. ir O. Vasiliauskai.

Š.m. balandžio 14 d. 7.30 vai. vak. ukrainiečių salėje 
404 Bathurst- St. “DAINOS” nioterų grupė ruošia linksmą

KONCERTĄ-ŠOKIUS
Programoje dalyvauja: 

p-lė Radzevičiūtė, ponia Rautinš, p. Kastytis ir p. Kozulis.
Šokiams gros puiki k a p el a

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir tuo 
paremti mūsų tremtinius Europoje.

Toronto Lietuvių Moterų Grupė “Daina”.

Skautai nutarė statyti1 nahiuS1
Toronto skautai yra Tįifidi’ę'^si- 

gyti savus namus it sudarę Ka
nados Lietuvių Skautų Namų Įsi
gijimo Fondo Valdybą, kuri pa
siskirsčiusi į tris dalis: propagan
dos, parengimų ir finansų telki
mo. Namai būsią skiriami skau- 
tiškajai ir* bendrai lietuviškai 
veiklai, net vaikų darželiui ir 
mokyklai. Pinigams sutelkti esą 
numatyta visa eilė parengimų ii’ 
parinkti kuku.

Laukėsi kun. A. Sabas
Praėjusį šeštadienį, Toronte 

lankėsi Sudburio lietuvių kape
lionas kun) A. Sabas, kuris lie
tuvių' bažnyčioje sutuokė savo 
mokinę p. Aldoną Lušaitę su Be- 
rardu Braciumi.

Padėka
Gerbiamiems: “TŽ” Leidėjams 

ir redakcijai; KLSCValdybai ir 
mieliems giminėms Jakimavi- 
čiams ir Miliauskams — pareiš- 
kusiems užuojautą “T.Žiburiuo- 
se” mano sesutei mirus, reiškiu 
širdingą padėką.

Jonas Yokubynas.

Baltas balandis raudonos taikos nelaisvėje
Balandžio 8 d., sekmadienį, 

Massey Hall didžiulėje salėje 
Kanados komunistai ir jų simpa- 
tikai “viešu” mitingu baigė ’’Tai
kos Kongresą”. Tai buvo nevy
kusi anų garsiųjų sovietinės tai
kos kongresų imitacija, skirta 
sovietinio komunizmo propagan
dos reikalams.

Bažnyčios reikalas juda
Po Bažnyčiai Statyti Fondo 

valdybos atsilankymo pas Toron
to kardinolą ir po Jo Eminenci
jos pažadėjimo Toronto lietu
viams pagelbėti įsigyti didesnes 
patalpas, Toronto arkivyskupijos 
kurija yra ėmusis konkrečių žy
gių. Kardinolo parėdymu, yra 
kreiptasi į kelis namų pirkimo 
tarpininkus suieškoti mieste par
duodamą didelę bažnyčią. Viena 
jų buvo surasta ir net kurijos 
galvota ją užpirkti lietuvių pa
rapijai. Išsiaiškinus, kad bažny
čia yra gana atokiai nuo lietuvių 
gyvenamųjų vietovių ir, be to, 
neturi didelės salės, jos buvo at
sisakyta. Šiuo laiku kurija infor- 
muojasi dėl kitų dviejų bažnyčių, 
kurios, gal būt, galėtų atitikti 
lietuvių parapijos reikalus.

Filmą
Sekmadienį 3 ir 5.15 vai. para

pijos salėje rodoma spalvota mu
zikali filmą “Eater Parade” — 
su Fred Astaire ir Judy Garland. 
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė šeimai su baldais. 52 Mc 
Kehzie Cresc. Telef. OL 4166.

KINO “CENTRE” D”w
, Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Du frontai prie Massey 
Hall durų

Tačiau šį kartą komunistams 
labai nemalonų siurprizą surengė 
neperseniausiai susitvėrusi Free
dom ir antibolševikinė visų so
vietų pavergtų tautų organizaci
ja, kuri prie Massey Hall durų 
pasiuntė tūkstančius pikietuoto- 
jų. Dalyvavo didelis skaičius ir 
Toronto lietuvių. Gatves buvo 
užplūdusi ištisa transparentų ir 
plakatų jūra, labai erzinanti ir 
taip jau šiuo metu gana pašliju
sius komunistų nervus. Plakatai 
itužusiems taikos “apaštalams’ 
skelbs: “Stalinas yra didžiausias 
viso pasaulio kriminalistas”, 
“Mes šaukiame teisybės sovietų 
okupuotai Lietuvai”, “Atitrauki
te raudonąją kariuomenę iš Ko
rėjos ir tada šnekėkite apie tai
ką”, “Pirma įgyvendinkite tei
singumą, o paskui — taiką” ir tt. 
Gatves užtvenkusi minia trans- 
parentus lydėjo ilgais plojimais 
ir audringais šaūksmaiš. Tuo tar
pu- taikos “apaštalų” armija, ma
tydama savo nepajėgumą, tenki
nosi spiaudymusi, stumdymusi ir 
dideliu tužmaščiu savo širdyse, 
kad komunistinei propagandai 
Toronte ateina sunkios dienos. 
Charakteringa — taikos apaštalų 
tarpe buvo ypatingai daug vie
nos rasės atstovų,\ kurios pavar
des matome JAV atominių šni
pų bylose, kurios ruja ir mūsų 
Lietuvoje sovietų raudonąją ar
miją taipogi su gėlėmis sutiko ...

Į narvą uždarytas baltasis 
balandis

Salės prieangyje karingai nu
siteikusios taikos “apaštalės” 
barškino smulkius variokus po
pieriniuose kibiruose — aukas 
raudonosios taikos propagandai, 
duoklę Kremliui. Deja, tie dideli 
kibiruikai buvo beveik tušti. Ma
tyt, žmonės vis dėlto nelabai ver
tina Kremliaus “apaštalavimą” 
raudonosios taikos labui... Žalių 
dolerių juose neteko matyti...

Scena buvo papuošta dideliu 
plakatu, kuriame tautinėmis em
blemomis atžymėtos amerikie
čio, prancūzo, brito, sovieto ir 
Kinijos komunisto rankos kėlė j

padanges taikęs balandį. Per kaž
kokį rengėjų neapdairumą tas 
balandis buvo baltos spalvos ir 
jame nesimatė nei kūjo nei pjau
tuvo ženklo. Raudonoji taika sa
vo propagandai vis dėlto pasirin
ko baltą balandį, nors tam tikslui 
būtų žymiai geriau tikęs raudo
nos spdlvos vanagiukas.

Busimosios NKVD brauduolys
Mitingui prasidėjus, taikos 

apaštalų smogiamieji daliniai 
ėmė rankioti ir tempti iš salės 
tuos asmenis, kurie nesiteikė at
sistojimu pagerbti didžiųjų rau
donosios taikos meisterių. Visos 
šitos aukos buvo apkumščiuoja- 
mos, per rūsį tempiamos prie už
pakalinių durų, kur jas nuo tai
kos “mylėtojų” komunistinio įtū
žimo išgelbėdavo policijos atsto
vai. Charakteringa, kad tas bu
simasis NKVD branduolys pasi
tenkino tik tais antikomunistais, 
kurie buvo patekę tarp komunis
tinės daugumos. Didesnių vieno
je vietoje sėdinčių antikomunis
tinių grupių jie nedrįso paliesti. 
Šių eilučių autoriui taip pat teko 
iš arčiau apžiūrėti tuos raume
ninguosius raudonosios taikos 
saugotojus^ Savo išvaizda ir elge
siu jie niekuo nesiskiria nuo Lie
tuvoje matytų NKVD agentų. 
Susipažinau Sįu jais vien tik žur
nalistinio smaSumo vedinas, nu
taręs visiškai kultūringai jau ap
leisti labai neįdomų “taikos” mi
tingą ir paprašiau išleisti į gat
vę. Per rūsių labirintus, lyg di
džiausias piktadaris, buvau nešte

išneštas. Prie užpakalinių durti 
vienas toks labai nuolankus “tai
kos” saugotojas jau buvo pasiry
žęs net kaž kokiai didesnei ope
racijai, bet policija nuvijo jį at
gal į Massey Hall labirintus.

Gatvėje ūžė įkaitusi minia. 
Šmėkščiojo balti transparentai. 
Sovietinio komunizmo aukos rei
kalavo teisybės savo tautoms, 
kurias dabar smaugia raudonasis 
komunizmas, o salėje buvo ku
riama “taika”, ir kalbėtojai pūtė 
raudonas miglas tiems, .kurie So
vietų Sąjungą ir sovieitnę taiką 
pažįsta tik iš propagandos lape
lių... Liūdniausia, kad tie so
vietinės propagandos lapelių 
auklėtiniai save laiko -visa galva 
pranašesniais už perėjusius so
vietinių kalėjimų kameras, trė
mimus ir visą sovietinį tęrorą. 
Propaganda jiems svarbiau už 
tikrovę. V. Kst.

United C. Committee ir Free
dom organizacijų vadovybė, kaip 
teko patirti stengiasi išaiškinti, 
kas per asmenys veikė rankio- 

, darni, sumušdami ir išmesdami iš 
salės sau nepatinkamus asmenis, 
ramiai sėdinčius viešame mitin
ge. Išaiškinti ji būtų nubausti.

Policijos vadovybė piketavimą 
organizavusių organizacijų vado
vybei pareiškė pasitenkinimo, 
kad viskas praėjo disciplinuotai 
ir be dideliu ekscesu, nors anti- ’C
komunistinė minia ir buvo įtužu- Į 
si, kai Kremliaus pakalikai už
traukė Sovietų himną, parody
dami tuo savo tikrąjį veidą.

Mielus idėjos draugus, Toronto At-kų kuopos valdybos pirm. 
KAROLĮ ABROMAITĮ ir sesę PETRONĖLĘ STOČKUTĘ, 

jungtuvių proga, sveikina ir daug laimės šeimyniniame 
gyvenime linki

Toronto At-kų Kuopa.

Bičiulį PETRĄ ŠALNĄ ir ALINĄ RADKEVIČIŪTĘ, 

sukūrusius lietuviška šeima, sveikiname ir saulėtų dienų <C v/ C v
linkime

Leonas, Vacys,.Leonas.

Juokis, Torontieti, svečių susilaukęs

MONTREAL, Cue
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.

Ruošiamas vakaras
Montrealio moksleiviai ateiti

ninkai greitu laiku, greičiausia 
balandžio 29 d., žada suruošti va
karą bei šokius. Vakarui pasi- 

I ruošimas vyksta visu greičiu ir 
tikimasi, kad šiuo pasirodymu 
visuomenė nenusivils.

Tą pačią dieną, balandžio 29 
d., pamaldų metu, žadama pa-1 
krikštyti Montrealio Moksleivių 
Ateitininkų Pr. Dovydaičio kuo
pos vėliavą.

Jau veikia knygynas
Aušros Vartų parapijos patal

pose jau ėmė veikti MAK kny
gynas. Knygyne galima gauti 
įvairiausių lietuviškų knygų, iš
leistų Lietuvoje bei tremty. Ypač 
gausu įvairių veikalų, kuriuos 
paaukojo p. Jezutis. Knygas ga- 

| Įima gauti tuojau po- pamaldų, 
sekmadieniais.
• Skaučių vakaras

Šv. Jurgio šventės proga Mont
realio “Neringos” skaučių tun
tas rengia vakarą balandžio 22 
d., 325 De Montigny East (Jeane 
Manee mokyklos salėje, netoli 
nuo St. Denis ir St. Catherine 
gatvių sankryžos).

Vakaro programą sudaro moi> 
tažinis scenos vaizdelis “Sekma
dienio popietė” ir baletas “Snie
guolė ir septyni nykštukai”. Prog 
rama, išpildoma pačių skaučių, 
žada būtį įdomi tiek suaugusiems 

į tiek mažiesiems.
Išleistuvės i Po programos šokiai, kuriems

Balandžio 8 d. ponų Piečaičių gros “Lithuanicos” kapela.
bute įvyko linksmos M. Kudir- 
kaitės išleistuvės. M. Kudirkai- 
tė greitu laiku išvažiuoja Ameri
kon, ir ten apsigyvens pas savo 
tėvelius. Buvo sukviestas gausus 

į būrys jaunimo, ir visi, giliai “ap
raudoję”, palinkėjo jai laimingos 
kloties. ‘ D.

g 
Atitaisymas

Iš Montrealio praheša. kad mū
sų korespondento pastaba dėl

I vien prancūziškos programos per 
Vasario 16 d. minėjimą yra»ne- 
teisinga, nes programos buvę 
dvi: viena atskira lietuviška, o 
antra dvikalbė — prancūziška 
vienoje pusėje, o angliška antro
je lapo pusėje.

Montrealio vsiuomenė kviečia
ma paremti jaunuomenės auklė
jimo darbą, kurio didelė dalis 
gula ant skautų organizacijos pe
čių ir atsilankyti į šį vakarą.

— Praėjusį šeštadienį “Lithu- 
anica” kapela Aušros Vartų pa- 

• rapijos salėje rengė šokių vaka* 
irą, kurio pelnas skiriamas Tau- 
i tos Fondui. Tik gaila, kad atsi- 
i lankė gana mažas skaičius žmo- 
' nių — apie 70.

— Šeštadienį Vytauto Didž. 
klube įvyko margučių vakarienė. 
Žmonių buvo daug. Margučių 
pirmąją premiją laimėjo p-lė A 
Bukauskaitė.

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

pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)
Gabenama ir į užmiestį

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE
PIRKTI NAMUS •

Dėmesio Massey Harris darbininkai!

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 12-14 d.
1. CORONER’ CREEK — spalv. — su Randolph Scott, F. Tucker
2. GREAT LOVER — šu Bobe Hope ir Rhonda Fleming

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 16-18 d.
1. TAKE ME OUT TO THE BALL GAME — spalvota —

su Esther Williams ir Gene Kelly
2. G-MEN (tik suaugusiems)—su James Cagney ir Ann Dworak

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

Išnuomojamas kambarys antra
me aukšte vienam vyrui. Skam

binti tel. LO 8268.

Išnuomojamas kambarys I aukš
te 2 vyrams arba merginoms. 
Kreiptis: J. Bedarfas, 90 Muir 

Avenue.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tu vedusių porai be vaikų. Kreip
tis 14 Churchill Ave. (prie Os- 
sington), telef. OL 2971, po 5 v.v.

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 gėlite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankas užpildo ir kitus su mokesčiais susijusius rei

kalus sutvarko prityrę specialistai.

Užeikite arba parašykite

JONAS J. JUS KAITI S
907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada. Telefonas PL 4880

Išnuomojamos patalpos krautu
vei su butu iš 2 kambarių. Lietu
viškame rajone. Klausti telefonu 

ME 0023, savininką.

IEŠKOMA VIRĖJA 
šeimai, susidedančiai iš dviejų 
suaugusių. Privalo kalbėti ang
liškai ir mokėti gerai virti. Mes 
turime atskirą tarnaitę. Virėjai 
numatytas atskiras kambarys ir 

vonia. Kreiptis skambinant 
tel. HY 5923.

Pamestas auksinis žiedas su rau
dona akute. Radėjas, prašau grą
žinti 155 Gorevale Ave. Būsiu 

dėkinga — atsilyginsiu.

S M * • — ®v e c i a i
Liaudies išmintis apie svečius gražiai ir negražiai pakalba: 

“Du šeimininkui malonumai — kai svečiai atvažiuoja 
ir Ičąi išvažiuoją” ...

“Žuvis ir svečias trečią dieną dvokia” ... 
“Svečias į namus, Dievas į namus”...
“Svečiais, įeidamas į gryčią, įneša šviežio oro”... 
“Duok, Dieve, svečių, pyrago iškepsim” ...

Svečiai pas Toronto lietuvius
Kaip apie svečius begalvotum, svečiai pas mus atvažiuoja. Ir 
dar ne bet kokie... Jie atveš mums šviežio oro, mes jiems 
iškepsim pyrago. “Tėviškės Žiburiai” juos užsikvietė, bet jie 
bus visų svečiai. Jie žada paskelbti žinias, kurias visi žino, bet 
nekalba, žada pravėdinti mūsų plaučius ir, daugiau negu vale
rijonas, nuraminti mūsų širdis. Atvyksta j.ie iš Čikagos, ne 
mūsų panoms pirštis (patys vieną atsiveža), atvyksta mūsų 

pravirkdyti (nuo juoko iki ašarų).

- Juoko, štai ko pasigedo Toronto lietuviai -
“Tėviškės Žiburiai” nutarė paskelbti balandžio 28 d. juoko 

diena ir tam tikslui pakvietė iš Čikagos “Linksmuosius Brolius”. 
Taigi, jei paklaustų Tave kas nors ant Dundės: “Kas naujo Anup

rai?” ar žinai kas atsakyti? Sakykė Toronan atvyksta

LINKSMIEJI BROLIAI
Tai keturi patys šauniausi vyrukai ir viena puiki balerina. 
Apdainuos mūsų kreivą pasaulį ir mūsų pačiu torontiečių 
margą gyvenimėlį, nei vieno nesupykins, visus prajuokins. 
Jau nusamdyta salė, didelė, kaip daržinė, visi ten sutilpsim. 
Kam neapsuks galvelės “Linksmieji Broliai”, pabaigs miežio 
grūdas, o gal kitas skystimėlis. Reikia gi svečius pavaišinti 
ir savęs iiepamiršti. Sueis lietuvių iš viso Toronto, Hamiltono, 
Delhi, Simcoe ir iš viso pasviečio. Ką tik norėsi pamatyti, ten 
rasi. Kitą kartą parašysime smulkiau, dabar argi neužtenka, 

kad bus daug juoko?

PARDUODAMAS 7-nių kambarių, dviejų aukštų plytų namas, 
beveik naujas apšildymas, dvi virtuvės (viena labai didelė ir 
moderniška), didelis garažas. Visas namas gražiai išdekoruotas. 
Yra galimybės pirkti ir su $4000 įnešimo. Pilna kaina $10.900. 

Į namą įsikraustyti galima jau pirmą gegužės.

★

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 AVĖ.
Tel. L A — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5364

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

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

A. BAJORINAS

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

I
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