
TAUTINĖS BENRUOMENĖS ESMĖ SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Daug mes pastaraisiais metais 

kalbame apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Jos suorganizavi
mo mintis bus išganinga, jei tik 
mes pasirodysime ją priaugę. Ta
čiau šiuo metu tose visose kalbo
se ir karščiavimosi pasireiški
muose tebematome daug reiški
nių, rodančių nesuprastą pačią 
bendruomenės ir jos organų su
kūrimo ėsmę.

Štai žiūrėk, tūla jau veikianti 
apylinkė skelbia susirinkimą ir 
kviečia atvykti narius ir norin
čius prisirašyti, kitur ginčijama
si ar reikią Bendruomenę kurti, 
ar tiksliau būsią pasitenkinti esa
momis organizacijomis.

Tikras nesusipratimas.
Į lietuviškąją bendruomenę 

negalima įsirašyti Joje reikia 
gimti Iš jos negalima ir išstoti 
Galima tik pasidaryti jos nusi
kaltėliu, jos išdaviku arba neiš
manėliu, veikiančiu prieš ją. 
Tautinė lietuvių bendruomenė 
nėra draugija. Ji buvo ir neorga- 
zuota, o dabar tik stengiamasi su
kurti jos gyvenimo tvarkomuo
sius organus — neorganizuotą 
padaryti organizuota.

Kad būtų aiškiau, paimkim pa
vyzdį iš išeivių gyvenimo.

Štai į kurį nors Kanados, Ame
rikos, Australijos ar kurio kito 
krašto miestą atvyko pirmasis 
lietuvis. Dar po kurio laiko at
vyko antras, trečias,... dešimtas 
ir tt. Jie neturėjo dar jokios drau 
gijos, jokios organizacijos, bet 
kaip mielai jie laikėsi krūvoje, 
kąip. laukė progų, kada sitsitiks 
pabendrauti, kaip bičiuliavosi, 
rėmė vienas1 kitą, nors įsitikini
mais ir amžiumi gal ir labai sky
rėsi. .Kas gi juos jungė? Tik jų 
lietuviškumas, lietuviškoji dva
sia. Jie ir sudarė lietuviškąją 
bendruomenę, visiškai išsiski
riančią iš krašto gyventojų ma
sės ir kitų tautybių panašių bū
relių. Toks būrelis galėjo pasi
reikšti tuo ryškiaua, juo gyves
nis buvo jų tarpe tautinio jaus
mo ryšys. Ir kai toks būrelis su
kūrė pirmą, dažniausiai pašalpi- 
nę draugiją, ji ėmėsi tvarkyti jų 
visą bendruomeninį gyvenimą. 
Tokia pirmoji organizacija-drau- 
gija maždaug atitiko dabar ku
riamus lietuvių bendruomenės 
organus, kurių tikslas tvarkyti 
visą lietuviškosios bendruome
nės, visų lietuvių, gyvenimą, 
kiek tai liečia jų pasireiškimą 
kaip lietuvių, neliečiant jų kitų 
reikalų ar interesų.

Kai mūsų pavyzdžiu paimto 
miesto lietuvių skaičius išaugo, 
jie palengva pasiskirstė pagal in
teresus arba ir kitais pagrindais 
(Amerikoje, pav., pagal kilmę — 
biržiečiai, uteniškiai, suvalkie
čiai ir tt.) sukūrė atskiras orga
nizacijas ir visi vieningai jau re
čiau tepasireikšdavo. Tačiau lie
tuviškumo ryšys tarp jų liko. 
Lietuvis prie Ūetuvio visuomet 
linko ir linksta. Nors dažnus jų 
skiria visiškai priešingi įsitikini
mai bei pasaulėžiūros, tačiau jie 
visada randa bendrą kalbą daug 
lengviau negu su kitataučiais. 
Pripuolamai susitikę tuojaus su
sibičiuliauja, vienas antram pa
deda. Bent iki tol, kol nesusigin
čija politiniais ar pasaulėžiūri
niais klausimais. Bet ir tada — 
net manydami esą priešais (de
ja, prie to prieinama), jie vienas 
antram skiria daugiau dėmesio, 
negu kuriam kitataučiui. O ko
dėl? Tik todėl, kad jie yra tos pa
čios tautos vaikai, kad savo gi
mimu ir išauklėjimu priklauso 
tai pačiai lietuviškajai bendruo
menei.

Lietuviškas bendruomeninis 
ryšys yra gyvas. Tai neabejoti
nas faktas, kurį mes galime patys 
pastebėti kiekviename žingsny
je. Tačiau yra taip pat faktas, 
kad lietuviškoji, kaip ir kitų tau
tų, bendruomenė yra visose' di
desnėse kolonijose susiskaldžiusi 

ir dažnai neberanda galimybių 
šumegsti ryšius tarp visų gru
pių, nors visos jos to pageidau
tų. Be to ryšio sunku yra visiems 
kartu pasireikšti, sunku vykdyti 
net bendruosius visų užsimoji
mus. Tik pavartykime lietuviš
kųjų organizacijų statutus. Juk 
ten rasime visoms bendrų daugy
bę dalykų — lietuviškos kultū
ros puoselėjimas, rūpinimasis sa
vo kraštu, lietuviškasis švietimas 
ir tt. ir tt. Ir vis dėlto tos orga
nizacijos beveik niekad nedirba 
to darbo bendromis jėgomis.

Štai šitokiems visus jungian
tiems jausmams puoselėti, šito
kiems visiems rūpimiems reika
lams tvarkyti, veiklai skatinti, 
tokiems užsimojimams jėgas 
kaupti yra reikalingi organai, 
kurie neleistų lietuviams pakrik
ti ir žūti svetimųjų masėse. Tai 
ne* draugijos kūrimas, bet išsky
rimas iš savo tarpo žmonių vyk
dyti visiems bendriems troški- 
kimams, visų bendram širdies 
šauksmui, visų bendram norui 
reikštis .lietuviais, išlikti lietu
viais ir visiems sutartnai vykdy
ti gyvenamojo meto letuvių tau
tos vaikams uždedamus užda
vinius.

Šitokių lietuviškos bendruo
menės tvarkomųjų organų suda
rymui yra VLIKo paskelbti Lai
kinieji PLB Santvarkos Nuosta
tai. Pagal juos tie organai ir ku
riami. Deja, kaikuriuose kraštuo
se, jų tarpe ir Kanadoje, tai vyks
ta labai sunkiai. Tas rodo, kad 
dar nevisur lietuvių esama- pa
kankamai sąmoningų, kad kai 
kur nulemia antriniai interesai. 
Tai liūdnas ženklas. Bet vieną 
kartą mes prie to visdėlto turi
me prieiti, o priėję neturime už
miršti. kad tie organai bus skirti 
tik aukščiau minėtiems lietuviš
kiems reikalams. Jei dabar, ei
nant prie jų sudarymo, taip skru- 
pulatiškai rūpinamasi apdrausti 
savo grupės ar organizacijos in
teresus, tenka būgštauti, kad ir 
organus sukūrus galės būti nu
krypimų nuo tiesioginių uždavi
nių bei paskirties, tačiau būgš
tavimai negali mūsų sulaikyti 
nuo pagrindinio tikslo lietuviš
kąją bendruomenę turėti suor
ganizuotą, tvarkingą, apjungtą. 
Galimi nelygumai — demokrati
nės kultūros nedatekliaus vai
sius — vėliau išsilygins.

Kanadoje šlubuoja centras. 
Apylinkės jau apsitvarkė arba 
žada greitai baigti tvarkytis. Bet 
čia nereikia užmiršti pagrindinio 
dalyko, kad bendruomeniniai or
ganai neprivalo išskirti iš savo 
akyračio neivieno lietuvio. Net ir 
tokio, kuris kuriamiesiems orga
nams priešiškai yra nusiteikęs. 
Toks gali laikytis nuošaliai nuo 
valdomųjų organų sudarymo, ta
čiau jis turi būti trauktinas į lie
tuviškąjį gyvenimą. Gink Die
ve, neišsikirtinas. Dėl tokių rei
kia net specialių veiklos kelių 
paieškoti. Paklydusios avelės rei
kia eiti ieškoti net visą šimtą ki
tų palikus. Nes dažniausiai to
kiuos skiria tik kuris nors vienas 
momentas *- paprastai lietuviš
kosios politinės sąmonės trūku
mas. Bet tas jų dar neišskiria iš 
lietuviškosios bendruomenės.

Prisiminkim žydų bendruome
nę, kuri jau nuo amžių turi ir 
savus tvarkomuosius organus ir 
kurių visų sąmonėje bendruome
ninis jausmas yra giliai įsišakni
jęs. Žydas sionistas ir žydas ko- 
komunistas tarp savęs kovoja, 
bet visada abu jaučiasi žydiš
kosios bendruomenės nariai ir 
niekam neleis to solidarumo pa
žeisti. Jų bendruomeniniai tvar
komieji organai kahalai yra šiuo 
atžvilgiu visų pripažįstami. O 
kahalai stebi gyvenimą visų ir 
rūpinasi visais, nežiūrėdami ar 
katras prisirašė ar ne. Tiesa, ka
balų santvarkos mes neperimsi- 
me, bet turime perimti jų dvasią.

Pagaliau iš fakto, kad bend
ruomeninių organų kūrimas nėra 
organizacijos-draugijos ar są
jungos — kūrimas, plaukia ir ki
ta išvada.

Pas mus . perdaug rūpinamasi, 
kad bendruomeninių organų su
daryme dalyvautų visi arba bent 
daugumas lietuvių. Žinoma, tai 
būtų idealas, tačiau esamose są
lygose, jis nepasiekiamas ir ne 
būtinas ten, kur tai neįmanoma. 
Svarbu, kad dalyvautų nors dau
gumas aktyviai dalyvaujančių 
visuomeniniame gyvenime. Nes 
ir krašto, ir apylinkių bendruo
menių organų veiklos sėkmin
gumas bei autoritetas priklausys 
ne tiek nuo to, kiek dalyvavo jų 
sudaryme, kiek nuo pačios veik
los, nuo takto, nuo sugebėjimo 
veikti savos paskirties rėmuose 
ir lietuviškoje, visus apjungian
čioje dvasioje. Ypatingai svarbu 
bus tinkamu keliu nužygiuoti pa
čioje pradžioje, kol dar su reiš
kiniu nebus susigyventa. Tai įsi
dėmėtina ir dabartiniams orga
nams. Ne taip svarbi formalinė 
pusė — dažnai vaisius tam tikrų 
užsimojimų — bet atitikimas 
lietuviškajai dvasiai, plasdenan- 
čiai virš kiekvieno lietuvio gal
vos. Jei to nebus pabota, forma
linė pusė gali privesti tik prie 
kompromitacijos.

MacArthur atstatydintas
kimas laiške respublikonui Mar
tini, kad reikią sukurti prieš Ki
niją antrą frontą, paleidžiant 
Čiangkaišeką, o reikalui esant 
bombarduoti Mand žiūri ją, buvo 
lemiamas. Didžiausį triukšmą 
pakėlė D. Britanija, Prancūzija, 
nepasitenkinimą rodė Kanada, 
užvirė ginčai JAV. Daugumas ir 
čia buvo prieš generolo kišimąsi 
į politiką, bet atsirado ir genero
lo gynėjų, ypač respublikonų. 
Pirmadienį dar niekur viešai ne
sigirdėjo balsų, kad jį reikia at
leisti. Buvo tik paskelbta, kad 
pas jį vyksta armijos sekretorius 
F. Pace. Buvo spėjama, kad jis 
vežąs rimtą perspėjimą. Ameri
kos Legiono vadas Earle Cook 
Jr. padarė pareiškimą, kad iš- 
tikrųjų, kam versti kariauti šim
tus tūkstančių amerikiečių prieš 
kinus, kai Formozoje esą 600.000 
kovai pasiruošusių kinų. MacAr
thur esąs verčiamas kariauti už
pakaly surištomis rankomis. Bal
tieji rūmai dar tylėjo ir visą 
antradienį. Tik anksti rytą tre
čiadienį — balandžio 11 d. — bu
vo paskelbta staigmena, Tokio 
pasiekusi jo laiku 3 vai. p.p., kad 
gen. MacArthur atleidžiamas 
nuo visų pareigų ir jo vieton ski
riamas 8 armijos vadas gen. Įeit. 
Matthew B. Ridgway, kurio vie
ton siunčiamas perimti 8 armi
jos komandą gen. Įeit James A. 
Van Fleet, pastarojo karo pabai
goje vadovavęs operacijoms Grai 
kijoje.

Prezidentas beabejo gerai su
prato, kad taip populiaraus ge
nerolo atleidimas gali labai pa
veikti JAV vidaus santykius, tad 
pasistengė visą reikalą pristaty- 
dinti taip, kad MacArthuras yra 
nesuvaldomas ir nesiskaito su 
jokiais nurodymais. Dėl to pre
zidentas reiškia padėką už dide
lius nuopelnus ir apgailestauja 
atleidimą, kuris esąs neišvengia
mas, nes MacArthur visa širdžia 
negalįs remti vyriausybės veda
mos politikos rytuose, o JAV 
konstitucinės sistemos demokra
tijoje vienas iš pagrindinių prin
cipų esąs, kad valstybės politi
kos linija turi būti nuosekliai 
apsvarstyta, kad ją veda vyriau
sybė, o karo vadai vadovauja jos 
nurodymais.

Kaip įrodymai, kad MacArthu
ras nuolat laužė jam duodamas

Lietuviai įeina į Laisvosios 
Europos komitetą

Po eilės derybų, paskutiniu lai- • --- ------------------------
ku į jas aktyviai įsijungus Lie
tuvos ministeriui Vašingtone P. 
Žadeikiui, numatoma, jog porą 
savaičių laikotarpyje į “National 
Committee for Free Europe” bus 
įjungta ir lietuvių sekcija. Jos 
vadovybė bus sudaryta koalicijos 
pagrindu, iš visų lietuviškųjų 
grupių atstovų. Spėjama, netru
kus “Laisvosios Europos” radijas 
Vakarų Eiropoje pradės lietu
viškąją programą vidurinėmis, 
lengviau Lietuvoje pagaunamo
mis, bangomis. A.

Ir lietuviai išsiunčiami į Vakarus ir Rytus 
riai negalėjo susitarti dėl centri
nio valdomojo organo sudarymo. 
Šį kartą Prancūzija ir Vokietija, 
kaip stambiausi partneriai, sto
jo vienoje pusėje, reikalaudami 
organo iš 5 narių, o kitos 4 vals
tybės — Olandija, Belgija, Itali
ja ir Liuksemburgas stovi už 
skaitlingesnį organą, nes visi no
rėtų ten turėti ir savų atstovų.

— Londonas. — Numatydami, 
kad netrukus teks išsikraustyti 
iš Sueso, britai ieško, kur galėtų 
įkurti savo karo meto bazes ta
me regione. Kalbamasi su Izrae
liu, Jordanu, Turkija.

Visa eilė buvusių DP, lietuviu 
pabėgėlių, praėjusį rudenį pa
šaukti JAV kariuomenėn, po in
tensyvaus apmokymo jau gavo 
pratesimus pasiruošti žygiui.

Dauguma korespondentui ži
nomų jaunuolių, išvyksta Euro
pon, tik keletas į Tolim. Rytus. A.

Schumano planas nepasirašytas
Balandžio 13 d. numatytas 

Schumano planas plieno ir ang
lies gamybos suliejimo susitari
mas užkliuvo. Paryžiuje susirin
kę 6 valstybių užsienių ministe- 

ti 2 slapti dokumentai. Viename 
iš jų, 1950 m. gruodžio 5 d., jung
tinis JAV štabas primena, kad 
MacArthur negali daryti jokių 
politinių pareiškimų, kurie anks
čiau nebūtų aprobuoti valstybės 
arba krašto gynimo departamen
to, jei tai liečia karinius veiks
mus. Antrame š.m. kovo 20 d. 
jam pranešama, kad Valstybės 
Departamentas ruošias netrukus 
prezidento viešą pareiškimą, kad 
JTO ruošiantis svarstyti Kinijos 
klausimą, kad turinti būti išva
lyta P. Korėja, bet prieš JTO 
sprendimą 38 paralelė jokių bū
du neperžengta. Iš to sužinome, 
kad ir čia MacArthuro nepaklau
syta ir suardyta visi diplomatų 
planai.

Buvusi centrinė pasaulinė fi
gūra pasitraukia iš scenos. Iš 
pirmo žvilgsnio nuostabu, kad 
JT vyriausiąjį vadą atleido JAV 
prezidentas. Tačiau Vašingtone 
išaiškinta, kad jis taip galėjęs pa
daryti, nes jis pats jį ir buvo pa
skyręs. Mat, JTO Saugumo Ta
ryba 1950 m. liepos 7 d. nutarė 
įkurti savą karinę vadovybę, pa
vesdama ją į JAV rankas ir pa
prašė prezidentą paskirti vadą iš 
savų generolų. Šis tai atlaiko se
kančią dieną. Būdamas JT vy
riausiu vadu Korėjoje vykdė JA 
V-bių pavestą funkciją, dėl to tai 
ir visas instrukcijas gaudavo iš 
Vašingtono, o JTO tik perijodi- 
nius raportus tesiuntė.

Juridiškai tai tvarkoje. JTO 
delegacijos, ir oficialiai pranešus 
sprendimą, nepasitenkinimo ne
pareiškė, tačiau pasauliui prieš 
akis kitas didelis klausimas, bū
tent ar MacArthuro pašalinimas 
ištikrųjų sudarys sąlygas karui 
baigti derybomis ar kinai paro
dys palankumo derėtis, ar ištikrų 
jų galima sakyti, kaip pasakė In
dijos delegacija, kad padėtis pra
blaivėjo. Jei kinai pasirodys vis- 
tiek nesukalbami ir nesikalbės, 
kaip ir lig šiol, pasirodys, kad 
teisus buvo MacArthuras, kuris 
problemą vertino grynai strate
giškai. Kažin ar neteks taip pat 
ją įvertinti ir jo įpėdiniui, o po 
to ir JAV politikams? Antras pa
vojus kyla iš to, kad respubli
konai kelia balsą prieš šitokį pre
zidento sprendimą, gal būt, pa
reikalaus bylą ištirti iš pagrindų, 
o tokia byla supančiotų JAV po-

Lietuviai įsijungia Laisvųjų 
Žurnalistų Federacijos Amerikos 

skyriaus veiklon
Naujorke susikūrusios Lietuvių 

Žurnalistų Sąjungos skyriaus 
valdybos nariai praėjusį penkta
dienį lankėsi “International Fe
deration of Free Journalists” 
būstinėje, kur turėjo nuošridų 
pasitarimą su vadovaujančiais 
.šios organizacijos asmenimis. Fe
deraciją paskutiniu laiku vis la
biau remią amerikiečių žurnalis
tų sambūriai bei Laisvosios Eu
ropos Komitetas. A.

tupčiojimą. Spėjama; kad prezi
dentas ne visus savo kozirius 
prieš MacArthurą tėra paskelbęs, 
kad jų atsiras, reikalui esant dar 
daugiau,' bet kas iš to, jei bylos 
metu pasirodys, kad šitas žygis 
jokios naudos nedavė ir kad ten
ka elgtis taip, kaip siūlė MacAr
thuras. Juk tai būtų visiška JAV 
politikų ir prezidento kompromi
tacija. O tai labai galimas daly
kas. Ir Maskva dėl MacArthuro 
pašalinimo pareiškė, tik, kad jis 
pašalintas greičiausia dėl nesuge
bėjimo karą vesti, bet nepareiškė 
jokio džiaugsmo, kad padėtis 
pragiedrėjanti.

MacArthuro atleidimas jo 
štabui ir visai Japonijai buvo 
didžiausia staigmena. Vienas iš 
jo padėjėjų gen. majoras C. 
Whitney paprašė taip pat atlei
džiamas. Japonai gatvėse daug 
kur verkę, nes gen. MacArthur 
jiems personifikuotos JAV. Ko
rėjiečiai apgailestauja.

San Gabriel, Calif., studentai 
prieš savo kolegiją pakorė Tru- 
mano iškamšą. Panašių demon
stracijų buvo ir kitose vietose.

Biznio kompanijos tuojau pa
sišovė panaudoti populiarųjį ge
nerolą savo reikalams. Holx*woo- 
das pasiūlęs jam po $3000 savai
tei, jei sutiks dalyvauti filmose. 
Viena rašomų mašinėlių firma 
pasiūliusi $100.000 metams algos. 
Tačiau MacArthuras atrodo ga
lutinai susirišo su politikais. Jį 
paima savo globon respubliko
nai, kurie iš to beabejo tikisi di
delės naudos ateinančiuose rin
kimuose.

MacArthuras iki šiol apie sa
vo atstatydinimą nėra pareiškęs 
nieko, bet skubiai grįžta į JAV ir 
čia respublikonų globoje mėgins 
ginti savąją politiką, dėl kurios 
krito. Iš Tokio jis su žmona ir 
sūnumi išskrido pirmadienį, išly
dėtas karališkai japonų su pa
trankų salvėmis. Iškilmingai, 
kaip krašto herojus, buvo sutik
tas Honolulu ir San Franciskc 
bei Naujorke, taip pat su patran
kų salvėmis. Iškilmingą sutikimą 
ruošia ir Čikaga. Pagaliau iškil
mingai ketvirtadienį jis bus su
tiktas ir Vašingtone, atvykęs kal
bėti parlamente. Sutiks net pre
zidento atstovas, o be to, Mar
shall, Bradley ir kt

Bet visos kovos svorio centras

MacArthuro atleidimas ir JAV 
visuomenės reakcija pereitą sa
vaitę sutelkė visą Š. Amerikos 
kontinento dėmesį.

Korėjos karo eiga tarytum jau 
nė nesvarbi. O ten naujieji vadai 
tęsia MacArthuro pradėtąjį puo
limą raudonųjų telkinių. Žygiuo
jama, tiesa, labai palengva, ta
čiau vis pirmyn. Jau užimti Yong 
chon ir Yonggu ir puolamas 
Charwon, ešąs 17 mylių į š. nuo 
38 paralelės. Raudonieji pradeda 
rodyti pasipriešinimo, kuris bet
gi palaužiamas. Kautynėse pasta
ruoju metu pasirodo vis daugiau 
ir daugiau raudonųjų aviacijos, 
kuri betgi neprilygsta JT avia
cijai. Pirmadienį raud. pradėjo 
naudoti dūmjų uždangas, kliu
dančias bombardavimus ir stebė
jimą. Manoma, kad jie iš kaiku- 
rių vietų traukiasi. JT kariuo
menė perėjo Hanton upę.

Irane padėtis rimtėja. Prieš 
britus čia veikia nacionalistai ir 
komunistai. Pirmieji daugiausia 
teroru, o antrieji streikais ir ne
ramumais. Vyriausybė imasi 
priemonių, bet padėties neapval- 
do. Kai praeitą šeštadienį prem
jeras Hussein Ala, norėdamas 
gauti parlamento pritarimą savo 
priemonėms, iškėlė pasitikėjimo 
klausimą, nacionalistai išėjo iš 
parlamento ir suardė kvorumą. 
O tuo tarpu naftos srityse vyksta 
neramumai. Praeitą sekmadienį 
Abadane buvo panaudoti net 
tankai jiems raminti. Jau yra žu- 

vi gatvėje-irl italas jūrininkas. 
O blogiausia, kad Teheraną pa
siekė žinios apie praesidėjusius 
neramumus Šiaurės Irane, Sovie
tų pasieny. Yra pavojų, kad pa
našūs neramumai prasidės Irake. 
Britų ambasadoriui premjeras 
užtikrino, kad pavartos visas 
priemones ramybei atstatyti ir 
neramumų sričių gubernatorių 
paskyrė buv. neramiojo Azerbei- 
džano gubernatorių gen. Zakari
jų Šabaktį. Patys britai į naftos 
sričių sferą pasiuntė 3 fregatus ir 
vieną kreiserį. Morrisonas pa

bus kongrese, kur jis kalbės ats
tovų ir senato rūmų bendrame 
posėdy. Prezidentas Trumanas 
šitai demonstracijai pritarė, nes 
nebuvo kitos išeities, o vėliau pa
reiškė, kad respublikonai bandą 
gaudyti sau balsus busimiesiems 
rinkimams stodami opozicijon 
užsienio politikai, kuri visą lai
ką buvusi vedama abiejų partijų 
sutarimu.

Demokratai nori atsigriebti 
tuojaus po šių demonstracijų 
pradėdami Senato Ginkluotų Pa
jėgų Komisijos tardymą dėl Toli
mųjų Rytų karinės politikos. Pir
maisiais kalbėtojais bus pakvies
ti krašto gynimo sekretorius 
Marshall ir Valst. sekr. Acheson. 
Liudyti bus pakviestas ir pats 
gen. MacArthur, kuris galės kal
bėti ir viešai, jei norės. Sakoma, 
kad ten galima bus kalbėti vis
ką, kas nėra karinė paslaptis, ga
linti būti naudinga JAV prie
šams.

MacArthur šiaip ar taip įsive
lia į JAV vidaus politines kovas, 
o pasaulyje taip pat daug kur jo 
atleidimas aiškinamas nuolaidu
mu komunistiniam pasauliui ir 
reiškiama daug simpatijų nuken
tėjusiam generolui, nors oficia
liai vyriausybių dauguma, ypač 
Britų pasaulyje atleidimą sutiko 
su pasitenkinimu ir nei viena 
valstybė JTO neužkvestijonavo 
JAV teisės atleisti JT karo vadą.

Dar viena kolonija juda
D. Britanijos Afrikos koloni

ja Pietų Rhodesia, turinti apie 
2.000.000 gyventojų, iš kurių 120 
tūkstančių yra europiečiai, kolo- 
nijalinę savivaldybę gavusi 1923 
m., dabar pareikalavo suteikti jai 
dominijos teises. _ 

■riantis.

reiškė, kad britai rezervuoją sau 
teisę imtis priemonių savo pilie
čių gyvybei ir koncesijoms ap
saugoti. Ar tai jau reikštų atsi
radimą naujo židinio vakariečius 
dusinančios sovietų politikos pla
nuos? Ar tik neartėja laikas, ka
da pasaulio dėmesio centras nuo 
Tolimųjų Rytų persikels į Vidu- 
riniuosius Rytus? O tai gyvybin
ga sritis.

D. Britanija gedi praeitą šešta
dienį nuo širdies smūgio mirusio 
buv. užsienių ministerio E. Be- 
vino.

Vyriausybės sluogsniuose ne
pasitenkinimo sukėlė JAV atsa
kymas, kad jos prie taikos sutar
ties su Japonija kom. Kinijos ne- 
prileis, nes tebepripažįstančios 
nacionalistinę Kinų vyriausybę, 
o taip pat nesutinkančios atiduoti 
komunistams Formozos ir įsileis
ti juos į JTO. Britai betgi pareiš
kė, kad tokia esanti jų nuomonė, 
jos jie nelaiką ultimatumu ir ne
norį sprendimą tuojaus išgauti, 
tad dar aiškinsiąs!.

5 stambios protestantų organi
zacijos pareiškė viešą protestą 
dėl sosto įpėdinės vizito pas po
piežių. Anglikonų bažnyčios, ku
rios galva yra karalius, kalbėto
jas pareiškė, kad karalaitė ten 
esanti kaip privatus asmuo, tad 
galinti daryti mandagumo vizi
tus kam tinkama. Be to, popie
žius esąs krikščioniškos bažny
čios galva, su kuria anglikonų 
bažnyčia priešiškų santykių ne
turinti, norsnu

; i?---,- ■ 'Prancūzija ]>ergyvena ūkinius 
ir politinius sunkumus. Tik prieš 
mėnesį sudarytas H. Quevill ka
binetas jau grasina atsistatydin
ti, jei parlamentas nesutikti! rin
kimus paskelbti birželio mėn. ir 
nesutiktų priimti nauji! mokes
čių, reikalingų Indokinijos karui 
ir maisto produktų gamybai sub
sidijuoti, kad sustotų kainų kili
mas.

Paryžiaus konferencija praeitą 
savaitę nepadarė nei • žingsnio 
pirmyn. Viceministeriams teko 
klausytis ilgų Gromyko kalbų 
apie JAV karines bazes Europo
je ir kituose kraštuose.

Iš kolektyvinių saugumo prie
monių minėtinas JTO tęsiamas 
žaidimas išsiuntinėjant užklausi
mus visiems 60 narių, kiek jos 
savų pajėgų pasiryžę pavesti 
“pasaulio armijai” sudaryti. Ši
tokiam užklausimui geriausias 
atsakymas yra sovietų bloko šią 
vasarą Vokietijoje rengiami mil
žiniški manevrai bei sukoncent
ravimas armijų Balkanų valsty
bėse, o kaip atsakymas toms de
monstracijoms — šiuo metu Vi
duržemio jūroje vykstą didžiu
liai JAV ir D. Britanijos jūrų ir 
oro laivyno manevrai, kuriuose 
dalyvauja apie 70 karo laivų.

Britai atsisakė priimti Vidur
žemio jūrų laivyno vadu JAV ad
mirolą, o kol tas klausimas neiš
spręstas Eisenhoweris negali pa
skirti kitų vadų.

Kanada susirūpinusi ūkinėm 
problemom ir parlamente svars
tomu biudžetu, kuriam subalan
suoti reikalinga pakelti mokes
čius. Opozicijos ir darbo unijų 
reikalavimą įvesti kainų ir atly
ginimų kontrolę, vyriausybė at
meta. St Laurent unijų atsto
vams pareiškė, kad kontrolė per 
metus kaštuotų bent $400.000.000, 
tad neapsimokėtų ir nebūtų efek
tyvi priemonė prieš infliacijos 
grėsmę. Vyriausybė klausimą stu 
dijuojanti, bet šiemet kontrolės 
neįvesianti.

Kanados brigada apie 5-6000 
karių pagaliau išvyko į Korėją. 
Fort Lewis jos išleisti ir atsisvei
kinti buvo nuvykęs pats general 
gubernatorius Alexanderis. Ji 
ten įsijungs į Commonwealth© 
brigadą, kurioje bus dar austra
lai ir naujazelandiečiai.
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ŽMOGUS KELEIVIS
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
per pasaulį keliauja žmogus...

Bern. Brazdžionis.

...Jfaiį.Jo^ąs^ ragaudamas baisius 
realaus gyvenimo kartumus, 
tvirtino, kad “kova yra žmogaus 
gyvenimas”.

Ir mūsų liaudis, kuri nepapras
tai gražiais žodžiais dainuoja 
apie meilę, vis dėlto galų gale 
pabrėžia, jog po meilės, po šau- 

. nių jungtuvių ateina vargas, kas
dienė kova dėl būvio:
To liūdžiu, bernužėli, to liūdžiu, 
to liūdžiu, dobilėli, to liūdžiu: 
vež kraitelį per laukelį, 
mane jauną į vargelį, 
to liūdžiu...

Gal ne be prasmės gyvenimas 
vaizduojamas jūra, kurios įsiutu- 
siose bangose plūduriuoja laive
liai — paskiri žmonės, kurių bui
tis sutapatinta su nuolatiniu ju
dėjimu, darbu ir kova.

Keleriopi žmonės
Esama įvairių žmonių.
Labai gražiai apie juos išsireiš

kė gilus mąstytojas Šv. Bernar
das:

— Esama žmonių, kurie nori 
žinoti, kad patys būtų žinomi, o 
tai yra niekingas žemas dalykas, 
tuščios garbės troškimas.

— Taipgi esama tokių, kurie 
nori žinoti, kad savo mokslą už 
pinigus ir garbingas vietas par
duotų. O tai tėra noras pasipel
nyti/

— Tačiau esama ir tokių, kurie 
nori žinoti ir savo mokslu nori 
mokyti, kurti, statyti. O čia tai 
yra meilė!

Savanaudiškumas, tuščia gar-

mas — štai tie stabdžiai, kurie 
kliudo bet kokiam kūrybiniam, 
idėjiniam darbui. Štai dėlko ir 
Kristus, kalbėdamas apie pasiau
kojusį apaštalavimą, skelbė, jog, 
norint sekti Mokytojo pėdomis, 
reikia atsižadėti ir savęs, ir ar
timųjų, ir turtų, ir pastovios 
vietos.

Šiandieninis gyvenimas stato 
kiekvieną žmogų į visai naujas 
sąlygas. Šiandien jis, tas neramū- 
nė vėlė — žmogus, mato, kad 
valstybes, tautas ir net paskiras 
bendruomenes bei organizacijas 
ardo ir griauna toks pats kaip ir 
jis žmogus, kurio tačiau savybės 
— savanaudiškumas, parsidavi-
mas, savimeilė, jokių dorovinių 
normų nepaisymas.

Jei kūno ligos plinta, nepaisy
damos medicinos preventyvinių 
priemonių, kaipgi neplis ir dva
sinės bacilos, naikindamos gra
žiausias žmogaus savybes — mei
lę, atsižadėjimą, pasiaukojimą, 
idėjiškumą?!

Dabarties žmogus
Filosofas Platonas lygino žmo

gų su dievu Glauku, kuris buvęs 
ištremtas iš dievų buveinės į 
drumzliną jūros dugną. Glauko 
visas kūnas likęs suterštas, gli- 
tėsiais apaugęs, dumblinas.

Vesdami lygiagretę, galime sa
kyti, kad dabartinio žmogaus sie
la, kaip tas Glaukas, patekusi į 
drumzliną žemės dugną. Ji norė
tų kilti aukštyn, norėtų apsireikš 
ti visuomenei naudingais dar
bais, norėtų spinduliuotit artimo 
meile, tačiau, įsipainiojusi į ar
domųjų įtakų klampynę, nekartą 
apsineša dusinančiu dumblu.

Žmogaus nupuolimas, F. W. 
Fersterio tvirtinimu, savo šakni
mis nėra įaugęs nei į medžiagą, 
nei į gamtą ar instinktus. Prie
šingai, — jo nupuolimas atsirė
męs į pačią sielą, kuri, palinkusi 
laikyti tikru ir teisingi* tiktai 
medžiaginį pasaulį, esanti panar
dinta kūrfo pasaulyje.

Siela dusdama tvankiame kū
no rūbe, vargiai bepakyla aukš
čiau kasdienybės. Pats žmogus 
draskosi, plėšosi, netelpa savame 
kailyje. Kartais net prieš savo 
valią jis atsiduria piktų jėgų įta
koje. Jis kalba tik apie kitus, ir 
vis kritiškai, užgauliai, piktai; jis 
ne kuria, bet griauja ir ardo; jis, 
rodos, labiau patenkintas tada, 

kai jam pavyksta ką nors suardy
ti, kam nors pakenkti.

Kai vienas lietuvis Italijoje 
aplankė stigmatizuotąjį vienuolį 
tėvą Pijų ir pasiskundė piktais 
žmonėmis, kurie puolė ardyti jo 
gyvenimą, susimąstęs vienuolis 
atsakė:

— Tie, kurie kitam kenkia, yra 
nubausti savo viduje....

Tačiau ar ta bausmė nėra nau
jas laužas, kuris ugnies liežu
viais siekia naujų aukų?

Sąžinė ir susimąstymas
Deja, žmogaus keleivio viduje 

esančios sąžinės niekas negali 
užmigdyti.

Teisingai pasakė jau minėtas 
šv. Bernardas: .

—- Dievas Kūrėjas kiekvienam 
žmogui duoda knygą — sąžinę, 
kurią reikia skaityti, nes tik ją 
vieną žmogus pasiims žengdamas 
į amžinybę.

Tą knygą reikia skaityti dažnai 
— ne kartą metuose ar mėne
syje. 'i-'.

Pitagoras, kalbėdamas su savo 
mokiniams įtaigojo juos kiek
vieną dieną apmąstyti tris klau
simus: a) ką šiandien esu pada
ręs? b) kaip esu tai padaręs? ir 
c) ko šiandien nepadariau, nors 
turėjau padaryti? -

Pitagoras reikalavo daryti ši
tokią sąžinės sąskaitą ne tikėjimo 
ar Dievo meilės sumetimais. Jis 
rūpinosi, kad jo mokiniai gerai 
pažintų save ir nuolat tobulėtų. 
Jam rūpėjo, kad žmogus gerėtų, 
tobulėtų, o tai neįmanoma be sa
vo elgsenos peržiūrėjimo ir įver
tinimo.

Ta pati priejj^mė, tik ąukštes- 
niu5 antgamtinių; tikslu siūloma 
ir Bažnyčios: žmogus, siekdamas 
tobulumo, turi stabtelti dienų 
keliuose ir ne tik apmąstyti, kas 
padaryta, o kas apleista, bet ir 
apgailėti savo nuklydimus.

Dieni} kelionėje
Žmogus keleivis, kaip nemari 

vėlė, keįiauįa gyvenimo vieške
liais, atlikdamas savo paskirtį.

Jo kelias nėra lengvas. Nekartą 
jis pameta žvaigždę kelrodę, kai 
pašėlęs gyvenimas dainuoja jam 
vylingas dainas.

Tačiau žmogus lengviau atlie
ka savo uždavinį, kai, gyvenda
mas ir kitų rūpesčiais, jis nepa
miršta ir savo asmens. Kova su 
savimi, su savo ydomis yra sun
kiausia, tačiau ir naudingiausia: 
apsivalęs nuo blogų įtakų, jis 
sėkmingiau atlieka savo pareigą 
gimtam kraštui, pagalbos reika
lingam tautiečiui ir daugiau 
smilkalų numeta ant aukuro, 
liepsnojančio visatos Kūrėjui.

Juk teisingai tvirtinama, kad 
žmogaus gyvenimas — kova.

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

830 “Agrogorodų” Lietuvoje
Kolūkių stambinimas, kaip pa-. nio pasipriešinimo. Šumauskas 

iioL'i -io T TT'PoncVri. Į foincri r\Y* o noč i m oaiški iš LKP (b) Šiaulių apskri
ties sekretoriaus M. Šumausko 
pranešimo, jau smarkiai yra pa-, 
lietęs ir mūsų tėvynę. “Iš buvu
sių 2.086 smulkių kolūkių suda
ryta 830 stambių žemės ūkio ar
telių ... Kolūkių sustambinimas 
davė galimybę plačiai pritaikyti 
kolūkiniuose laukuose priešaki
nę tarybinę techniką (?) ir ag
rotechniką“— užtikrino drg. Šu
mauskas. Jis pagal “Pravdos” li
niją stūgauja apie nuostabius 
laimėjimus šio pertvarkymo dė
ka, tačiau bene teisingai bus pą_- 
stebėjęs praėjusios savaitės vie
nas “NYT” numerių. Priežastis 
buvusi ne ekonominis produk- 
tingumas, bet suintensyvinimas 
MGB veiklos ir kontrolės. Tenka 
spėti, kad Graikijos, Irano, Ko
rėjos nepasisekimai, suintensy
vinta “V/or Amer.” programa ir 
galybės kitų priežasčių iššaukė 
nepasitenkinimą sovietų pilie
čiuose. Stalinas bando juos pa
tenkinti “kainų numušimais” 
iki ūkininkijos visiško apvaldy
mo planas bus pravestas. “New 
York Times” tik stebisi, kaip šiuo 
kartu ūkininkai neparodė dides-

jau ne dienas amerikietis atvi
rai smerkia netolimos praeities 
JAV klaidas. Iki šiol tylėję, pra
bilo griausmingu balsu. Vienas 
tokių yra Sumner Wells, ilgame
tis State Department pasekreto- 
rius, turėjęs anuomet nemažos 
galios. Jo 1940 m. pareiškimas: 
Sovietų užgrobimo Lietuvos JAV 
nepripažins, tęsimas iki šiol. Jis 
ką tik išleido knygą “Seven de
cisions that shaped history” — 
Harper & Brothers leidinys, — 
kurios pastarasis skyrius ypač 
vertas dėmesio. Geresnio talki
ninko neieškau užsienio politikos 
kritikai, nors jo išvados, man ro
dos, vertos esminių pataisų.

“Aš žinau kur sustoti”
Britų konservatorių buvęs už

sienių reikalų ministeris AEden, 
1950 m. rudenį lankėsi Vašingto
ne. Jis tuomet išpažino S. Wells, 
kad sovietų užsienio politika per 
pastaruosius penkerius metus 
yra esminiai pakitėjusi.

A. Eden 1941 m. gruodžio mėn., 
W. Churchill siunčiamas, vyksta 
į Maskvą užmegsti tiesioginius 
ryšius. Pasitarimai vykę Krem
liuje naktimis. Jų metu J. Stalin 
staiga prasitaria: “Hitler yra ne
paprastas genijus. Jis suorgani
zavo nukentėjusią ir išskaidytą 
vokiečių tautą nepaprastai trum
pu laiku. Jis pajungė visus vokie
čius. Tačiau jis turi vieną trū
kumą— jis nežino, kur sustoti.”

A. Eden nesusivaldė nenusi
šypsojęs, nes Hitlerio kariuome
nė anuomet buvo besilaužianti į 
Maskvą. Stalinas, išvydęs Eden 
pašaipą tęsė: “Aš sumoju, Mr. 
Eden, kodėl šypsais. Turbūt, ste
biesi ar aš žinosiu kada sustoti. 
Galiu patikinti, jog aš žinosiu, 
kur sustoti’’.

1945 m., kai Potsdame vyko 
konferencija, vakariečiams nekė-

MANO TREJI METAI MASKVOJE

Stalinas amerikiečio akimis
Sulietuvino PRANYS ALŠĖNAS

me-

(Tęsinys iš praeito nr.)

Mano pirmasis interview 
su Stalinu .
Buvo ankstyvas pokario 

tas. Vos viena savaitė praslinku
si, kuomet aš atvykau į Maskvą 
užimti JAV ambasadoriaus pos
to. Ir štai, išdygo gyvas reikalas 
pirmajam interview su Stalinu. 
Mat, vos prieš keletą savaičių 
vakariečiai buvo mandagiai pri
minę Maskvai, jog laikas įvykdy
ti susitarimą ir atitraukti Sovie
tų karines jėgas iš nedidelio pie
tų kaimyno — Irano teritorijos, 
nes karas jau pasibaigė. Deja, 
pradžioje atrodė, jog sovietai ne
sirengia to padaryti. Irano vy
riausybė kreipėsi Į Saugumo Ta
rybą. A. Y. Gromyko, Sovietų de
legatas, spardėsi ir nenorėjo gir
dėti to reikalavimo.

Be to, tuo metu ir daugiau bu
vo susidarę “degančių’’ proble
mų, kurios būtinai vertė pasima
tyti su Stalinu. Tai: sunkumai, 
kurie mums atrodė vargiai pa
keliami, sovietams ypač aktyviai 
braunantis į Kinijos bei Korėjos 
reikalus, repatrijacija Japonijos 
karo belaisvių ir pan. Tai Toli
mųjų Rytų problemos.

O Europoje po Antrojo Pasau- 

taipgi savo pranešime nurodęs, 
kad “būtina kuo greičiausiai lik
viduoti Stolypino reformos ir lie
tuviškų buržuazinių vadeivų pa
likimą—vienkiemius. (Aktyvaus 
ir pasyvaus pasipriešinimo židi
nius). Šiaulių srityje priešakiniai 
kolūkiai jau pernai ėmėsi vykdy
ti gyvenviečių statybą. Viso šie
met bus perkelta į kolūkių gy
venvietes ir naujai pastatyta 16 
tūkstančių gyvenamų namų.

Tikėkit, jei' norit
Vilniuje išeinanti spauda va

sario viduryje tvirtino, jog LTSR 
sostinėje pžrstatyti trys nauji sta
dionai. Valstybinis, Dinamo ir 
Jaunimo. Visi kartu talpina iki 
30.000 vietų. “Stadionai puošiami 
meno kūriniais, skulptūromis”.

— Kovo pradžioje LTSR me
teorologijos tarnybos pranešimas 
skamba sekančiai: “Respublikos 
Oro Biuro duomenimis, šiandien 
Tarybų Lietuvos teritorijoje lau
kiama giedra. Vėjas—rytų, silp
nas iki vidutinio. Temperatūrą 
— 7-11 1. šalčio, Vilniuje — 9-11 
1. šalčio“. Tokia temperatūra Vil
niuje buvusi kovo 4 d. A.

JAV UŽSIENIO POLITIKOS PAKLAIDOS
lė abejonių, jog Stalinas netęsės 
pažadų, duotų prieš keturius me
tus. Pabaltijo reikalu neabejo
tinai Sutarta: palikti sovietams. 
Vienintelis Lenkijos sienų klau
simas iškėlė priešingas nuomo
nes, bet JAV bei D. Britanija į 
tai nenorėjo atkreipti tinkamo 
dėmesio. Lenkija buvo permažas 
reikalas, kad taptų juodu katinu 
tarpkelėje. JTO statutą svars
tant buvo priešingybių, bet nusi
leista sovietams, jiems dovano
jant veto. Tuo metu vakariečiai 
liko patenkinti, jog karinėje sri
tyje tęsės pažadus. Vakariečiai 
puoselėjo mintį, kad sovietai ži
nos, kur sustoti, kad į smako 
gerklę įmetus tiek nekaltų tau
tų, bus išpirktas saugumas arti
moje ateityje.

Kai sovietai netęsėjo žodžio 
didžiosioms valstybėms, joms at
rodo blogi, bet jie buvo “džentel
menai”, kai negailestingai naiki
no vakariečiu dovanotas mažas 
tautas, kurių aukomis ir krauju 
norėjo demokratijos remti savą 
laisvą gyvenimą. Ši vakariečių 
dialektika yra tolygi sovietinei. 
Dabar, kai sovietai sudaro pavo
jų, jie, tarytum niekuo nedėti, 
atsargiai šaukia: Sovietų paverg
tieji vienykitės. Tariu: atsargiai, 
nes dar gal pasitaikys proga vil
kinti ir derėtis, nors tai pareika
lautų naujų nekaltų aukų. Tokios 
tuščios viltys gaubia ir nūdien 
vykstančią konferenciją Pary
žiuje.

Vakariečių nedovanotinos spe
kuliacijos tautų laisve, jėga" grįs
toji užsienio politika, eilė klaidų, 
o sovietų vidaus įvairūs sunku
mai ir dogmatiškumas siekiant 

linio Karo, 1939 m., Sovietų Są
junga pasigrobė Latviją, Lietu
vą, Estiją ir dalis Lenkijos, Ru
munijos, Čekoslovakijos ir Suo
mijos. Kiek vėliau — Sovietiniu 
pavyzdžiu' sukumptos vyriausybės 
Lenkijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj, 
Čekoslovakijoje bei Vengrijoje, 
nors jos skaitėsi, koalicinės, ta
čiau komunistai jose buvo itin 
agresyvūs ir buvo įmatomas kri- 
zis Europoje.

Prancūzijoj ir Italijoj — ko
munistei turėjo daugumą parla
mentuose ir siekė visiškos kont
rolės tų kraštų valdyme. Skli- 
do kalbos, jog Sovietai ruošia di
delį spaudimą prieš Suomiją, 
Švediją ir Norvegiją. Sovietų Są
junga nebesiskaitė su jokiais su
tarčių paragrafais ir savo įtaką 
stengėsi primesti dideliems Eu
ropos ir' Azijos plotams.

Tai ir buvo priežastys, dėl ku
rių aš būtinai turėjau asmeniškai 
susitikti su Stalinu. Mano susiti
kimas buvo labai rūpestingai pa
ruoštas ir suplanuotas, palaikant 
ryšį su prezidentu, užsienio rei
kalų sekretoriumi James F. Byr
nes bei su Valst. Departamen
to pareigūnais — Sovietų Sąjun
gos ekspertais.

Prezidentas Trumanas parašė 
nuoširdų laišką Stalinui, kurį aš 
turėjau pristatyti ir kuriame Sta
linas buvo netgi kviečiamas atsi
lankyti/į JAV. Prezidentas taip 
pat mane įpareigojo pastatyti ke
letą labai konkrečių klausimų 
Stalinui.

Apie visa tai aš pranešiau So
vietų Sąjungos užs. reikalų mi- 
nisteriui Molotovui ir pasipra
šiau pirmojo vizito pas Staliną. 
Atsakymas greitai buvo gautas: 
“Generalissimas Stalinas sutin
ka Jus priimti balandžio 4 d., 9 
vai. vakare”. Tai buvo praslin- 
kę tik keletas valandų po to, kuo
met aš pasidariau “faktinu” am
basadoriumi, nors Maskvoje gy
venau daugiau savaitės ir tas pa
reigas ėjau. Mat, tą dieną įtei
kiau savo kredencialus Aukš
čiausiojo Sovieto prezidentui Ni- 
kolaj Šventikui...

Susitikimui besiruošiant
Po daugiau kaip ketverių me

tų karo, tiesą pasakant, manyje 
buvo justi tarytum truputėlis iš
siblaškymo, todėl net ypatingai 
rūpinausi, kad ko nors nepamir- 
šus, kad viską gerai išsikalbėjus. 
Tačiau ^nusistačiau: turiu būti 
šaltas, kaip ledas ir kietas, kaip 
uola. Mano interview su Stali
nu — turi atsiekti savo tikslą... 

pasaulinės revoliucijos nuirė pa
saulį ton keiston srovėn, kuri 
pilna neteisingumo, pavojų ir 
priešingumų. Būtų buvę geri so
vietai, jei jfe būtų pasitenkinę 
dalimi pavergto pasaulio. Jie ne
būtų peiktini, jei nėremtų šiau
rės korėjiečių, nors toji afera, 

‘per 9 mėnesius kaštavo arti 300 
tūkstančių aukų. k Bet sovietai 
blogi, kai pasirodė tokiais, kokie 
yra ir reikalauja demokratus pa
klusti net ir jų valdomuose skly
puose. Sovietai verčia “pasipik
tinti” vakariečius, kai jų spraus- 
miniai lėktuvai kovoja plačiu 
frontu saugiai nutūpdami Man- 
džiūrijoje. Štai dviveidės politi
kos dviveidiškos išdavos. Vaka
riečiai laiko jas blogomis ne to
dėl, kad jos iš esmės blogos, bet 
tik todėl, kad jos nenaudingos.

Klaidų pradžia
S. Wells nurodo, kad klaidas 

atitaisyti jis nekartą skatino pre
zidentą F. D. Roosevelt. Ir jis ti
kįs jog įvykių raida būtų kitokia, 
jei jis nebūtų miręs iki kadenci
jos pabaigos. Bet tai primena: 
jei Cleopatros nosis būtų buvu
si ilgesnė, o ji ne tokia graži...

S. Wells taria: Aišku,“, pirmo
ji ir pati didžioji mūsų klaida— 
1945 m. gegužės mėn. atitrauki
mas amerikiečių kariuomenės iš 
Čekoslovakijos ir praradirnas 
laisvo priėjimo į Berlyną. Vokie
tijos ir Austrijos karinio užėmi
mo plano apibrėžos buvo pada
rytos Jaltos konferencijoje. Ta
čiau tas planas buvo tiek bend
ras, jog aiftiėrikieČfų, britų ir so
vietų kariuomenės jau galėjo su
daryti status quo iki vyriausy
bės sutars dėl Vokietijos valdy-

Tą vakarą valgiau vakarienę 
Spaso House /svetainėje su p. 
George Kennan, tuometiniu mū
sų kanceliarijos ministeriu Mas
kvoje bei kitais ambasados valdi
ninkais. Mr. Kennan gyveno So
vietų Sąjungoje ilgesnį laiką, 
nuo tada, kuomet buvo įsteigta 
mūšų5 diplomatinė, misija Mask
voje, t.y. 1933 m. Mes daugiau 
kalbėjomės, negu valgėme. Aš 
skaičiau ir vėl kartojau pusantro 
puslapio suglaustai mašinėle pa
rašytų atžymėj imu, kurie buvo 
užvardinti: “Possible Points to 
be Stressed in Conversation with 
Stalin”. Tie puslapiai buvo rū
pestingai paruošti Valstybės De
partamente, prieš mari paliekant 
Vašingtoną.

Aš tikėjausi, kad mano susiti
kimas su Stalinu bus itin audrin
gas. Išvykau vienas — vieninte
lis: nepasiėmiau jokio ambasados 
asmens sau palydovu, taip pat 
jokio vertėjo...

Pakeliui į Kremlių
Kai aš apleidau Spaso House, 

mačiau itin šviesią ir gražią, nors 
šaltoką Maskvos naktį. Dangus 
buvo nužertas begaline daugybe 
žvaigždžių. Laikrodis rodė 8 vai. 
30 min. Ambasados automobilis, 
gražiai plevėsuojant JAV vėlia
vėlei, pajudėjo ta gatve, kuri, aš 
tikiu, gal labiausiai saugoma ir 
tirščiausiai apstatyta policijos 
sargybomis, negu galėtų būti kur 
nors pasaulyje kita panaši gatvė. 
Tenai, galima sakyti, mažiausia 
vienas policininkas stovi kas 100 
yardų...

Mano oficialus automobilis 
riedėjo gatve nekliudomas, net 
“trafiko” šviesos visos buvo at
suktos į leidžiamą pravažiuoti 
spalvą. Mat, turėjome, vadina
mas “Kremliaus privilegijas”. 
Kai privažiavome Kremliaus 
mūrų vakarinę dalį, automobilis 
buvo sustabdytas MVD karinin
ko, kuris pažvelgė į vidų, kad at
pažintų, kas važiuoja ir ėmėsi 
procedūros įleisti mane pro di
džiulius Kremliaus vartus. Aliar
mo skambalai suskambėjo įvai
riais garsais ir mano automobilis 
įsirito į kiemą. Tačiau— tai dar 
nebuvo viskas. Pavažiavus kiek 
— ir vėl atsidūrėm prie kitų ge
ležinių vartų, čia mums saliuta
vo ištisa MVD karininkų sar
gyba...

Tenai mes radomės ant plataus 
bulvaro, vedančio į namus ir raš
tines, kuriose dirba pats Stali
nas ir svarbieji politbiuro nariai.

Mes priėjome Kremliaus Mu
ziejų ir milžinišką Sovietų salę. 
Palydovais buvo bent keli MVD 
karininkai, plačiais antpečiais ir

GEDIMINAS GALVA

mo ir paruoš smulkų planą, ku
riuo išlaisvintos valstybės galės 
atgauti suverenumą”.

Ši trumputėlė ištrauka parodo 
amerikiečių visišką nenusivoki- 
mą užsienio politkioje. O tat pri
skirtina ir pačiam S. Walls. Pir
moji klaida, kad amerikiečiai 
primygtinai reikalavo priešų be
sąlyginės kapituliacijos, kuri pa
reikalavo bergždžių aukų iš abie
jų kariaujančių pusių. Ir dar 
skaudžiau, kai besąlyginai kapi- 
tuiliavusių, tik 5 metams praėjus, 
maldauja būti santarvininkais. 
Trečioji pasibaisėtina klaida, kai 
vakariečiai antrojo pasaulinio 
karo skerdynių aukas padarė 
bergždžias, Atlanto charter pa
liko tuščiu žodžiu, nes S." Wells 
originalia kalba tariant: ... and 
upon the details of the plans by 
which the liberated countries 
were to have their sovereign in
dependence resetored. Kodėl gi 
tas suvereninių valstybių atsta
tymas buvo nevisuotinis? Išeina, 
jog amerikiečiai sutiko leisti bu
deliui apspręsti kaikurių jo au
kų, pav. Pabaltijo, likimą.

Grįžkime vėl prie S. Wells: 
“Nūdien vieša paslaptis, jog W. 
Churchill pakartotinai prašė H. 
Truman laikyti amerikiečių ka
riuomenę Čekoslovakijoje ir tu
rėti pravirus vartus į Berlyną iš 
vakarų. Tačiau tas prašynąas bu
vo užsispyrusiai nenugirstas. 
Prezidentas Truman atsisakė bet 
ką daryti, kąs Maskvoje galėtų 
sukelti įtarimą dėl mūsų tiks
lų ... Nereikia abejoti, jog aihe- 
rikięčių ir britų išlaikymas mi
nėtų sričių būtų leidęs turėti žy
miai didesnę galią Potsdamo de
rybose”. .

Čia tegalima S. Wells pagirti 
už drąsą tarti, jog mažesnės tau
tos tebuvo tik spardomais akme
nėliais didiesiems žengiant. Jų 
laisvė tik tiek terūpėjo, kiek jos 
buvo naudingos geopolitiniame 
žaisme. Ir S. Wells nūdien gaili
si nfe Čekoslovakijos pavergimo, 
bet politinio liepto į vidurinę Eu
ropą.

Praleistos progos Potsdame
W. Churchill siūlymo neužgir- 

dus; buvo nutarta Stettind-Tries- 
to linija, vėliau pavadinta geleži
ne užtvara', radus pravaržas 
Trieste ir Graikijoje, dėl kurių 
ilgai ir įkyriai kovota. Potsdamo 
konferencija tik atžymėjo, kas 
anksčiau buvo Jaltoje nutarta. 
“Nuo to meto vakariečiai parai
džiui įgyvendino Jaltos susitari
mą, — S. Wells žodžiais, — su
darant Ryt. Europos “laisvas ir 
demokratines” vyriausybes, dėl 
kurių atsiradimo vėliau pasiten
kinta dėmesio atkreipimu ir pro
testais”.

S. Wells daro nepaprastai keis
tą įspūdį, kai jis vffeur gina bu
vusį “bosą” F. D. Roosevelt ir įsi
rėžęs pliekia jo įpėdinį H. S. Tru
man, kuris tik tęsė pirmojo ne
lemtą politiką. Jis peikia Truma- 
ną nesugebėjus Potsdame sutar
ti su J. Stalinu dėl Vokietijos vy
riausybės. Ir štai S. Wells “logi
kos” papuošalas: “Teherane, Jal
toje sutarė Roosevelt su Stalinu 
dėl Vokietijos padalinimo į vals
tybes, buvusias- prieš 1870 m. ir 
Prūsijos išjungimą iš Vokietijos 
valstybės. Mario žiniomis tieš tuo 
klausimu Potsdame net nebuvo 
stabtelta. Esu tikras, jog Roose- 
įvelt esant gyvam tas klausimas 
būtų atsidūręs dieriotvarkėje pir
muoju klausimu”.

Ar sovietai siekė Vokietijos pa

švariomis uniformomis. Elevato
rius pakėlė mus į trečiąjį aukštą. 
Toliau ėjome ilgu siauru korido
riumi. Ginkluoti sargybiniai sto
vėjo kiekviename koridoriaus 
pasisukime. #

Įėjimas į generalisimo Stalino 
įstaigų komplektą veda pro dide
les dvigubas duris, kurios išmuš
tos tamsiai pilka oda. Šioms du
rims atsidarius, atsirandi žmo
gus priėmimų kambaryje. Kita
me kambaryje matėsi keletas 
MVD pareigūnų, kurie stovėjo 
išsitempę prie rašomojo stalo, už 
kurio sėdėjo uniformuotas, pla
taus subudavojimo, senesnio am
žiaus, visiškai plikas asmuo. Jo 
antpečiai buvo atžymėti generolo 
žvaigždėmis. Kaip vėliau paty
riau, tai buvo Stalino kabineto 
sekretorius.

Ten teko palaukti, pakol buvo 
paskelbta, jog Stalinas pasiruo
šęs mane.priimti. Įėjome į dar 
vieną didoką kambarį. Stalo ga
le — stovėjo Stalinas. Su juo: 
Molotovas ir Pavlovas. Tai tas 

Tfuirian — neturėjo jokios

dalinimo pasaulinės taikos labui? 
Ne. Sovietai siekė suskaldyti Vo
kietiją, istorinį priešą. Ką laimi 
amerikiečiai? Praveria sovietams 
vartus į vakarinę Europą. Nū
dien į valstybes nepadalintą Vo- 
ketiją amerikiečiai norėtų turė
ti, bet jau pervėlu, nes rytinėje 
Vokietijoje jau įsirausė naujas 
kurmis — sovietai. Tariama vo-" 
kiečių baimė ištiesų suskaldė Vo
kietiją, bet išugdyti sovietų ga
liai. Čia pravartu įsidėmėti S. 
Wells žodžius: “Neginčytina, kad 
jis
nuovokos apie Europos istorinę 
raidą nuo 1917 m. ir supratimo 
apie sovietų politiką nuo revoliu
cijos meto, nes sovietai laikė Vo
kietiją Europos širdimi... Todėl 
nieko negali būti tragiškesnio už 
trumparegių amerikiečių ir bri
tų apsileidimą Potsdamo konfe
rencijos net iš sovietų negavus 
raštpalaikio, patikinančio, jog 
nepaglemš Vokietijos, kurią jie 
laiko lieptu valdyti visą Europą”.

S. Wells nuomone, W. Chur
chill ir A. Eden pasitraukus iš 
Potsdamo konferencijos, kai 
konservatoriai pralaimėjo rinki
mus, Cl. Attlee ir E. Bevin klau
simams buvę paruošti, o tie patys 
jų patarėjai liko ligi kaulo jiems 
ištikimi. Prez. Truman iš rimtų 
patarėjų teturėjo karį — adm. 
Leahy. V^ departamento sekreto
rius F. Byrnes -neturėjo nuovo
kos apie ką reikalas sukasi, su
pratimo ir patirties užsienio po
litikos reikaluose. Ten buvo keli 
valst. departamento valdininkai, 
bet ir jie netoli tesiekė Europos 
ir pasaulio klausimais.

“Anuomet JAV buvo karinio 
ir politinio pajėgumo aukštybė
je. Tačiau be pasiruošimo, klau
simų pažinimo ir numatymo Pots 
damo konferencijos metu jau at
žymėtas kritimas, kuris nesu
stabdytas iki 1951 m. Mes ten už
tikome pasiruošusį ir įgudusį de
rybininką jėgos politikos srity
je. Mes buvome iš žaidimo visur 
išstumti: konferencija atidėta, 
Vokietija, Austrija paliktos są- 
mišyje, kai ten Rytai ir Vakarai 
vedė prieštaraujančią poltiką. 
Tat sudarė nepakenčiamą padėtį, 
kai keturios galybės negalėjo pa
sirašyti Vokietijos taikos sutar
ties ir pasauliui patikrinti tai
kos”. s ... .

,Š. Wells laiko vieninteliu lai
mėjimu sudarymą užsienio rei
kalų ministeriu tarybos. Tačiau, 
jo žodžiais, JAV pasirodė visai 
nepasiruošusios įgyvendinti lyg
svarą Europoje. J. Byrnes turėjo 
gerų norų, bet trūko nuovokos 
apie klausimo esmę. O tai nubluk 
dino JAV vardą Europoje. Kai 
1945-46 m. sovietai brandino Eu
ropoje komunizmą, JAV jau 
prarado pasitikėjimą.

Jaltos žodžiai
Jaltos konfėrehcijoje minėtą 

tautų apsisprendimą, suverenu
mą, apsaugą nuo užpuoliko, iš
laisvintu tautu kuo veikiausia 
atsikūrimą Rytų Europoje, S. 
Wells nuomone, J. Byrnes numa
rino. Iki Byrnes sariiprotavo apie 
opozicijos dalyvavimą sovietų 
pavergtų kraštų politiniairie gy
venime, Maskva įgyvendino “sa
vą demokratiją”. Toliau JAV 
nieko nebuvę'daryta pavergtam 
pasauliui išlaisvinti. Rytų af 
Centro Europoje. “Nuo to meto 
bergždžia tikėti, jog JAV galėtų 
sulaikyti ar net sutrukdyti gele
žinės užtvaros užskleidima”. 
(Pabr. G.G.).

Toliau S. Wells nuslysta į Mar
shall ir Schuman planų pagerbi
mą, Atlanto santarvės užgyrimą, »

(Nukelta į 3 psl.)

pats Sovietų užs. reikalų ministe
rijos pareigūnas, vertėjas, paly
ginti, dar jaunas vyras, vertėja
vęs “Trims Didiesiems” Tehera
no, Jaltos ir Potsdamo konferen
cijose.

Kai aš prisiartinau, Stalinas 
pasveikino mane formaliai. Vė
liau paspaudėme rankas su Mo
lotovu ir Pavlovu. Stalinas pa
prašė visus prie stalo. Jis pats at
sisėdo viename gale, veidu prieš 
mane, nugara į sieną, ant kurios 
kabojo Suvorpvo, KutozoVo ir 
kitų didžiųjų maršalų portretai. 
Molotovas atsisėdę Stalino deši
nėje. Jis buvo tarytum bešališkas 
stebėtojas ir nesikišo į mūsų po
kalbį. Tik vieną ar du kartu, be
rods, įsiterpė su pora sakinių. 
Pavlovas atsisėdo tarp manęs ir 
Stalino, kad galėtų versti mano 
ir Stalino pasisakymus. Reikia 
pripažinti, kad jis vertėjas — ne
paprastas. Versdamas' mūsų kal
bas — tarytum skaitė iš blok
noto ... i

(Bus daugiau)
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ŽEMĖS ŪKIO ATSTATYMO KLAUSIMU Amerika didžiausias priešas
P. G. Galva 1951 m. kovo mėn. 

29 d. “TŽ” Nr. 13 straipsnyje 
“Neatsakytas klausimas” duoda 
savo ir kitų patyrusių asmenų 
mintis apie žemės nuosavybės 
išsprendimą nepriklausomoje 
Lietuvoje.Reikia pasidžiaugti, kad p. Galva kelia tokį svarbų klausimą ir gal tuo nukreips spaudoje tiekiamas mintis kita linkme, nes jau labai nusibodo skaityti apie negarbingas varžybas dėl vadovų vietų, dėl vadovaujančių organizacijų ir tt.Esu giliai įsitikinęs, kad išaugę diktatūriškoje įtakoje kovotojai dėl valdžios, turės labai nusivilti, nes ateities Lietuva bus demokratiška ir būsimų rinkimų metu tokių kovotojų bus bijoma kaip baidyklių — hitleriškų ar staliniškų idėjų grąžinimo.Būtų labai reikalinga sudaryti planą, kaip turėtų vykti valstybės atkūrimas, pav.: kaip turėtų būti sudaroma laikinoji vyriausybė ir kaip pereiti prie kons titucinės vyriausybės. Sena Lietuvos konstitucija ateičiai netiks. Ją reikėtų parašyti naują, nes tie, kurie kovoja už nepriklausomybę, turi žinoti už ką jie aukojasi.

Žemės ūkis ir jo nuosavybė 
nepriklausomoje LietuvojeDar būdamas DP stovykloje Vokietijoje dalyvavau ekonomistų ir agronomų grupelės susirinkime, kuriame šis klausimas buvo nagrinėjamas. Nuomonės pasirodė nevienodos, o tas rodo, kad žemės ūkio atstatymo klausimas yra labai painus ir, kaip pagrindinis Lietuvos ūkis, reikalingas labai atydaus nagrinėjimo ir tokio sprendimo, kad galėtų atlaikyti konkurenciją užsienio rinkoje. Tik nuo to priklausys mūsų ūkio klestėjimas, o tuo pačiu ir mūsų valstybės išlaikymas. Vieni galvoja, kad reikia grįžti į kaimus ir tuo palengvinti jų elektrifikaciją ir vandentiekio pravedimą. Kiti siūlė sudaryti stambius ūkius, panaikinti smul-' kius, nes stambūs ūkiai esą ren- tabilingesni.Su tokiomis nuomonėmis aš nenorėjau sutikti, o laikiausi nuomonės, kad viensėdijų ūkis, kaip kad buvo Lietuvoje, yra pats geriausias. Tos nuomonės esu ir dabar.Tiesa, elektros ir vandentiekio išvedžiojimas kaime yra daug lengvesnis, bet manau—vąnderi- tiekio vedžioti neteks, nes per brangiai atsieis. Geriau reikės panaudoti vamzdžius, kuriuos naudoja Amerikos ūkininkai. Ūkininkas, nusipirkęs tokius vamzdžius (su specialia viršūnėle), be jokio specialisto sukala į žemę ir su pompos pagalba gauna vandenį, kad ir kaip giliai jis būtų.Elektros įvedimas yra vienkartinis darbas, o toks ūkis, kurio žemė yra toli, neš nuostolius kiekvienais metais. Nuostoliai tokiame ūkyje susidaro tokiu būdu: ima daug laiko važinėjimasdirbti, išvežimas trąšų, ypatingai reiškęs ir ne vienas žurnalistas

JAV užsienių politikos paklaidos
(Atkelta iš 2 psl.) 

Vokietijos apginklavimo skatini
mą ir pralaimėjimą Kinijoje. 
Tais klausimais nieko origina
laus. Štai Korėja: “1945-50 m. 
JAV vyriausybė Korėjos klau
simu nuolat svyravo”. 1950 m. 
sausio mėn. Valstybės departa
mentas paskelbia, jog JTO įve
dus savo tvarką krašto gynyba 
visai neįmanoma. Tai buvęs tary
tum komunistų iškvietimas žy
giuoti. Korėją užėmus liekančios 
atviros durys į Japoniją.

“Kurios karinės išdavos bebū
tų Korėjos karo eigoje, vakari
nis pasaulis atsiduria nepapras
toje grėsmėje geležine užtvara 
apjuosti Rytų Aziją, iš ten paša
linti vakarietišką įtaką ir .vesti 
santvarką žinomą Rytų Europo
je. Ten esanti tautinė srovė ka
nalizuojama ne į Vakarus, o į 
Rytus, todėl tų kraštų žaliavos 
atiteks Maskvai”.

S. Wells skatina JAV apsispręs 
ti užsienio politikoje, turėti aiš
kius pradus, kad,bendrininkai ži
notų, kuriuo keliu einama.

Tas samprotavimas neabejoti
nai teisingas. Ar amerikiečiai yra 
padarę tinkamą išvadą? Neatro
do. Ūkio srityje juntamas ryškus 
nesugebėjimas. Galbūt, jis sąmo
ningas — kapitalistams pasipel
nyti. Tuo atveju nūdienę ūkio 
politiką galima vądinti trumpa
regiška, nes ūkiška netvarka ke- 

suvežimas derliaus, dažnai ne
spėjama laiku suvežti ir sugen
da nuo lietaus ir tt

Stambus ūkis gal ir būtų ren- 
tabilingesnis už smulkų, bet to
kiame ūkyje turi būti samdinių, 
kurių gavimas žemės ūkyje buvo 
sunkus ir jis nuolat sunkės, mes 
tai galime spręsti ir iš kitų kraš
tų ir net iš savęs; mes visi atlikę 
sutartis suplaukėm į miestus. 
Stambus ūkis, neturėdamas pa
kankamai darbo jėgos, negalės 
būti tinkamai prižiūrėtas ir ne
duos tokios naudos, kokią turėtų 
duoti.Atsižvelgiant į tai, ūkiai turi būti viensėdijose taip, kad dirbama žemė būtų aplink trobesius. Ūkiai turėtų būti tokio dydžio, kad ūkininkas galėtų apdirbti su sava šeima arba bent šu nedidele pagalba iš šalies. Tarp tokių ūkių gali būti ir smulkesnių ūkių, kurių valdytojai dažniausia būna kartu ir amatininkai. Jie atlieka įvairius remonto bei statybos darbus ir dar- bymetės metu būna pagalbininkai tiems ūkininkams, kurie patys nepajėgia apsidirbti.

Privatus ūkis ir grįžimas 
į viensėdijasBuvusių viensėdijų dažnai nė trobesių nebus, nekalbant jau apie inventorių, o pereiti į privatų ūkį ir išeiti į viensėdijas- reikėtų kuo skubiausiai, nes nuo to priklausys gavimas iš ūkio naudos.Tiems ūkininkams, kurie turės kur gyventi ir turės galimybės apdirbti žemę, turi būti jų nuosavybė grąžintą tuoj aus. Sunkiausia bus išspręsti inventoriaus klausimas. Ypač sunku išspręsti gyvo inventoriaus reikalas, nes jo neužteks, kad galima būtų padalinti kiekvienam. Čia reikalinga dar gerokai pasukti galvas ir surasti geriausią išeitį. Kiek leng viau su negyvu inventorium. Vietoj bu v. kolūkių, iš tų pačių, jau išėjusių ir dar neišėjusių į viensėdijas ūkininkų turėtų būti sudaryti kooperatyvai. Tiems kooperatyvams turėtų būti pavesta tvarkyti negyvą inventorių taip, kad kiekvieno žemė bū-

VOKIETIJA AMERIKIETĖS AKIMISViena amerikietė, dirbanti prie IRO vad. Voluntary Societes Division Vokietijoje, anksčiau gyvenusi Hanau ir pažįstanti nemažai lietuvių, protarpiais rašo pranešimus, apibūdinančius Vokie-: tijos gyvenimą bei nuotaikas ir tremtinių padėtį toje aplinkoje. Savo pranešimus ji išsiuntinėja organizacijoms ir savo bičiuliams, o gal ir spaudai. Vienas jos bičiulis lietuvis, buvęs bendradarbis, prisiuntė mums pranešimą, rašytą praeitų metų pabaigoje ir šių metų pirmosiomis dienomis, kurio kai kurių vietų atpasakojimą pateikiame mūsų skaitytojams. Beabejo, tai yra taiklios, pastabos, kokių yra pa
liama dar taikos metu plaičųjų 
darbo masių sąskaitom Išdavoje 
įtampa tarp profesinių sąjun
gų ir vyriausybės.

Karių mobilizacija įstrigo. Ką 
tik priėmus 18 metų jaunimo mo
bilizacijos įstatymą, jau jo įgy
vendinimas atidėliojamas suran
dant eilę pasiteisinimų, pav., vi
suotinę mobilizaciją.

Korėjoje įklimpta. Tą jaučia 
ir amerikiečiai, bet neranda ke
lio atgal. Kiniečiai protarpiais 
meta karinius dalinius į Korėją 
ir Indokiniją, kurios netrukus 
vieni prancūzai negalės ginti. 
Sovietai pertvarko kariuomenę 
Tolimuose Rytuose ir Europoje.

Veikiama tarytum būtų dramb 
lys su žvirblio smegenimis. Pa
ryžiaus konferencija dar kartą 
įrodė, kad sovietai žino, ko nori: 
likviduoti Šiaurės Atlanto san
tarvę. O vakariečiai? Tiesa, Va
šingtone 1951. IV. 6 Amerikos 
kontinento užsienių reikalų mi
nisterial pasirašė šaunią dekla
raciją. Ar ji daug ką žada? Ne
daugiau, kaip praėjusiame kare.

Šios pastabos terodo, kad JAV- 
nenori mokytis išminties tarp
tautinei politikai vadovauti. Kon 
grėsė nugirstamas sovietinės 
“kultūros” žodynas. Kai sen. R. 
Taft vadina Trumaną idiotu, ver
čia apgailėti tą klaidingą nuomo
nę, jog JAV senate esama daug 
išmintingų vyrų.

tų laiku apdirbta. Jiems turėtų 
būti pavesta valdyti ir dar neiš- 
ialinta žemė. Šie kooperatyvai 
turėtu būti labai rūpestingai 
kontroliuojami Juos galėtų kont 
raliuoti kooperatyvų sąjunga ar
ba Žemės Ūkio ministerija, o gal 
net ir vieni ir kiti, nes paprastai 
patys ūkininkai neturi galimybės 
tikrinti ir būna labai didelių 
nesklandumų. Toks kooperaty
vas galėtų netik rūpintis išlaiky
ti esamą inventorių, bet papildy
ti trūkstamą. Be to, jis galėtų 
vesti pirkimo ir pardavimo rei
kalus. Jei pavyktų juos gerai pa
statyti, tai ir ūkininkams ir kar
tu pačiai valstybei būtų nema
ža nauda. Žemės dirbimui ūki
ninkai galėtų naudoti geriausias 
mašinas, kurių paskiri ūkininkai 
paprastai įsigyti nepajėgia.

Antanas Basalykas.

Laužant azylo teisę

Šiemet vasario 25 d. sukako 5 metai, kaip Švedų vyriausybė išdavė Sovietams 146 pabaltiečius, jų tarpe 9 lietuvius, į Švediją patekusius vokiškose kariškose uniformose. Kaip žinome, daugelis jų buvo sušaudyti, nuteisti kalėti arba ištremti kaip krašto išdavikai, nors jie išduoti kaip Vokietijos kariai ir turėjo būti traktuojami kaip karo belaisviai. 5 metų sukakties proga Švedų spaudoje šis skaudus ir gėdingas švedams įvykis buvo prisimintas su skauduliu ir gerokai pulta vyriausybė, ypač jos užsienių r. ministeris Unden. Iš jo sferų buvo aiškinamasi, kad jis tik vykdęs prieš buvusios koalicinės vyriausybės įsipareigojimus. Atseit, kaltė yra, o kaltininko nėra. Nuotraukoje vaizdas, kaip pabaltiečiai priešinosi varomi į sovietų laivą “Bieloos- trov”. Dalis jų suvirtę ant žemės. Bet jie buvo" nešte sunešti į laivą. Dar prieš išduodant du latviai nusižudė, du bandę nusižudyti buvo palikti su 14 kitų ligonių, o vėliau visi pabėgo į Angliją. Iš išduotųjų pabėgti pasisekė tik vienam latviui.
atsigaunanti Vokietija bejaučia tik savo dabarties skriaudas, neatsimena, kas prie to visko privedė ir galvoja apie išsivadavimą ir revanšą, o jų pačių sukeltos audros aukas, nelaiminguosius tremtinius laiko primesta našta bei kliuviniu normaliam gerbūvio kilimui.Pranešimo autorė šitaip pasakoja:Vokietija, kas liečia jos krautuves, šviesas, maistą ir rinką, liuksuso prekes ir brangius automobilius, jos naktinius klubus, operas, kino teatrus nebuvo niekuomet tokia turtinga. Čia vyrauja linksma nuotaika: “Valgyk, gerk ir būk linksmas”. Puikiai apsirėdę vyrai, lieknos puikiai apsirėdžiusios moterys matosi visur. Vokiečiai švenčia savo šventes, nežiūrint, kad jų kraštą užgulusios skolos, kreditai, pinigų trūkumas, pašlijusi moralė ir virš visko — karo pavojaus debesys. Jie visiškai pamiršo savo paskutines klaidas ir nuogą realybę. Šiandien keliautojas, atvykęs Vokietijon, gali matyti nepaprastą atgijimą po karo. Jie visiškai nekreipia dėmesio, kad milijonai žmonių (pabėgėlių ir DP) gyvena didžiausiame varge, skurde, vargu ar aukščiau už gyvulio egzistenciją. Kainos paprastam darbininkui yra nepaprastai aukštos ir moteriai ar vyrui, kuris negali surasti darbo, negali surasti buto, sąlygos yra desperatiškos.

Labiausiai nesuprantama tai, 
kad vidutinis vokietis ignoruoja 
tai, kad pinigai, kurie plaukia iš 
Amerikos yra Vokietijos geres
niam gyvenimui. Pakalbėk su vo
kiečiu gatvėje ir jis tuoj pasakys, 
kad “Auslaenderiai” nušlavė 
jo kraštą ir jis tuojaus pasakoja 
detales, kiek kainuoja Vokietijai 
okupacija.

Ką galvoja vokiečiai? Jie vi
siškai nieko negalvoja, kad jie 
nors truputį atsakingi už karo 
nusikaltimus, kuriuos jie papildė. 
Nei žodžiais nei darbais jie jo
kios atsakomybės už tai nesiima.

Vokiečių tautinis egoizmas ir 
išdidumas vėl reiškiasi sena for
ma ir prašoka viską, šie reiški
niai labai gąsdina tuos, kurie vi
są laiką stebi vokiečius. Jie, vo-

“Tarybų Lietuvos darbininkai 
niekad nepamirš ir neatleis tų 
kruvinųjų nusikaltimų, kuriuos 
padarė amerikoniškieji uzurpa
toriai Lietuvoje”.

Skaitytojas beabejo nesupras 
apie ką čia kalbama ir jokiu bū
du neatspės, kada tie “ameriko
niškieji uzurpatoriai” siautėjo 
Lietuvoje. Bet, mat, nereikia nei 
atsiminti savo praeitą gyvenimą, 
nei žinoti istoriją, kad akys at
sivertų. Reikia paskaityti bol
ševikų spaudą.

Šitaip pradedamas Maskvos 
“Pravdos” ryškiom raidėm per
sispausdintas iš “Sovietskaja Lit- 
va” straipsnis, atžymįs didelį po
sūkį Maskvos propagandoje. Jau 
nei puse žodžio neprisimenama 
praeito karo meto draugystė ir 
gausi parama, apie kurią dar taip 
nesenai buvo prisimenama, bet 

kiečiai, šiuo laiku pilnai įsitikinę, kad juos į paskutinius du karus pastūmė ypatingai žydi- j a. Šiuo metu dar veikia baimė rusų. 'y;.:Šiandien, kaip ir prieš tris metus, vokiečiai jaučia savo svori, tad jie ir žais dvigubą žaidimąVokiečiai, kiek aš įsitikinau, absoliučiai nesupranta savo materialinių išteklių. Jie yra visiški egoistai. Kaip tokie, jie nesupranta kitų žmonių kentėjimų. Jie neturi pasigailėjimo, nei supratimo apie gyvenimą, kuris padėtų jų pačių tautos labui, jie nesupranta nei etikos, nei politikos, kuri juos nuvestų į draugystę su kitomis tautomis. Atrodo, kad ir toliau jie darys tas pačias klaidas, kurias darė anksčiau ...Vienas aukštas vokiečių pareigūnas pasakė: Šį kartą mes kovosime laimėtojų pusėje, ir mes laimėsime. Aš suprantu, kad yra pavojus iš Rusijos, bet mes negalime pasitikėti tais, kurie, aš esu tikra, ir šiandien tebėra mūsųToliau D. Greene kalba, kad buvusieji nacių pareigūnai vėl užima aukštas vietas, kad Vokietijoje vėl tebetikima, kad jie yra “Masterrace” ir tt. Pavojus iš vokiečių pusės tebeegzistuojąs.
Karo pavojus vėl kabo virš 

mūsų. Gaunami pranešimai apie 
koncentracijos stovyklas rusų, 
zonoje. Dar tebėra daug tūkstan
čių DP, kurie tikėjo, kad baigian
tis karui, jie atgaus laisvę. Pas
kutiniu laiku jie vėl perduoti at
gal savo ankstyvesniems kankin
tojams. Vokiečiai vėl perėmė dau 
gelį DP stovyklų. Mes turime 
jiems padėti ypatingai rūbais, 
maistu ir tt. Paduodamas vieno 
čekų pabėgėlio laiškas, kuriame 
jis skundžiasi, kad jo žmona ir 
vaikai neturį reikalingiausių da
lykų. DP emigracija slenkanti 
labai pamažu priekin.

Baigdama laišką, primena, kad 
pavojus iš Rusijos yra didelis ir 
ji, atrodo, kovos iki paskutinio 
korėjiečio, paskutinio kino, o gal 
artimiausiu laiku iki paskutinio 
rytų vokiečio, kad tik pasiektų 
savo komunistinių tikslų. Aš ti
kiu, kad Europa yra pirmoji gy
nimo linija, bet aš tikiu, kad pir
moji gynimosi linija turi būti 
Reino upė.

visų nelaimių kaltininke apskel
biamos JAV — didžiausias Sovie
tų Rusijos priešas nuo pat 1947 
metų.

Naująsias istorines tezes apie 
santykius su JAV suformulavo 
A. Berezkin, žurnale “Bolševik”. 
komunistų partijos centro komi
teto organe. Jie suglausti į 4 
punktus:1. Bolševikų revoliucijos meti, JAV siekusios Sovietų Rusiją paversti savo kolonija. To siekdamos jos panaudojusios įvairiausias intrygas ir įvairiose Sovietų Rusijos srityse išlaipinusios savo kariuomenę ir vedusios imperialistinį jaunos respublikos puolimą.2. Sugriuvus intervencijai ii kontrrevoliucijai,, JAV 1920-1931 m. vykdžiusios ekonominį boikotą ir norėjusios Sovietų Rusiją laikyti politiškai izoliuotą.3. JAV pripažinusios Sovietų' Rusiją 1933 m. rezultate ūkinio krizio ir aky vaizdo j e liaudies masių nepasitenkinimo reakcijo- niefiškąja vyriausybės politika. Bet ir po to JAV rėmusios Hitlerį, rėmusios jo ekspansiją ir kartu su D. Britanija bei Prancūzija Miuncheno susitarimu pasistengusios užtikrinti Hitleriui galimybes pulti Sovietų Rusiją.4. Antrojo pasaulinio karo metu Amerikos imperialistai sabotavę savo įsipareigojimus Sovietų Rusijai, kad uždelstas karas išsemtų jos jėgas ir bandžiusios kaip nors išgelbėti fašistinę Vokietiją, kad ji vėliau pagelbėtų joms prieš S. Rusiją.Šitokios tezės, kuriomis atsidėkojamą už 11 bilijonų dolerių, pagalbą karo metu, dabar dedamos į pagrindą antiamerikoniš- kos propagandos. Įdomu, kad į dienos spaudą šita propaganda įvesta ne pačios “Pravdos” tiesiogiai, bet per jos filialinį Sovietinės Lietuvos rusiškąjį oficiozą.Ir gerai, kad taip padaryta. Pasaulis, kartodamas “Pravdą”. dar viena karta susiduria su Lietuvos okupacijos faktu.

Kanadoje bus galima bylinėtis 
su valdžiaTeisingumo ministeriš įteikė parlamentui projektą įstatymo, kuris leidžia piliečiams, kelti valdžios organams bylą lygiai kaip betkokiam asmeniui arba privačiai bendrovei. Lig šiol Kanadoje bylinėtis su valdžia buvo galima tik tada, jei pati valdžia bylą perduodavo spręsti teismui. Šis įstatymas buvo pažadėtas parlamento sesiją atidarant sosto kalboje .

— Otava.— Valstybės tarnautojams draudimas gauti antrą darbą, su mažomis išimtimis, atšauktas.

• Labai didelis skaičius Sovietų divizijų, tvirtina H. Baldwin, žinomasis JAV karinis komentatorius, yra sutrauktos vakarinėse Sovietų teritorijose. Apie 40 divizijų randasi Karpatų, Gudijos ir Baltijos teritorijose. Kitos 15-20 divizijų, skirtų Maskvos ir Leningrado gynybai, taip pat nemaža dalim gulą ant baltiečių pečių.• Harold Stassen, buvęs kandidatas į prezidentus, dabartinis Penn universiteto rektorius, mažoms tautoms žinomas kaip naujasis Wilsonas, atgaivinęs tautų apsisprendimo teisę ir Rusijos pavergtoms tautoms, gegužės mėnesio 8-tos dienos iškilmėms universitete pasikvietė Winston Churchillį. Yra daug pagrindo spėti, kad-Churchillis Stasseno neva paskelbtą idėją suskaldyti Rusijos imperiją paskelbs dogma, o po to nuvykęs Vašingto- nan tarsis su Trumanu, kuris nors kviestas į iškilmes, atvykti negalėsiąs.
• Vis dar sovietų nepažįstą 

amerikiečiai džiaugiasi, kaip ge
ležėlę radę, kad, girdi, karas dar 
toli, nes sovietai savo spaudoje 
net neminį esamo įtempimo. Pra
nešėjas, Salisbury NYT kores
pondentas Maskvoje, matyt, ne
buvo ten 1941 metais, kada visas 
pasaulis matė, jog vokiečiai 
koncentruoja kariuomenę pulti 
Stalinui, “Tassas buvo įgaliotas 
pranešti, jog tai visiškai neteisy
bė...”, o sovietų spauda džiau
gėsi sėjos sėkmingumu. Ir šiuo 
kartu “Tassas buvo įgaliotas pra
nešti, kad kalbėtojo Rayburn

SOCIALINIAI KLAUSIMAI

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M

Pijaus XII mokslas apie privačiu nuosavybęDabartinis popiežius, keliais atvejais kalbėdamas socialiniais klausimais, palietė ir nuosavybės klausimą, jį išryškindamas ir daugiau papildydamas. Iš jo mokslo galima susidaryti tikslų supratimą apie Katalikų Bažnyčios doktriną nuosavybės ir naudojimo atžvilgiu.Pijus XII, minėdamas “Rerum Novarum” 50 m. sukaktį, plačiau paliečia nuosavybės, darbo ir šeimos problemas. Jis, kalbėdamas įpie nuosavybę, nebesprendžia iš filosofinės pusės. Tiesiog eina prie praktinių išvadų: nuosavybės teisės panaudojimas ir ekonominių gėrybių sunaudojimas. “Be abejonės, sako popiežius, natūralinė santvarka, Dievo nustatyta, reikalauja privačios nuosavybės ir laisvo tarpusavio gėrybių išpardavimo, ar tai mainais, ar dovanojimais; taip pat, kad viešoji valdžia tvarkytų abejus. Tačiau, pasilieka medžiaginių daiktų natūralinis tikslas ir negali būti atskirtas "nuo pirmos ir pagrindinės teisės, kuri visiems suteikia pasinaudojimą”. Čia Pijus XII nori išaiškinti centrinį tašką tautinėje ekonomijoje, tai yra turtų padalinimą. Tautos gerbūvis nepriklauso, kiek ji turi turtų, bet kaip tie turtai yra išdalinti žmonėms. “Bet kurios tautos ekonominis turtingumas nepriklauso nuo pertekliaus, skaitant ar vertinant tik medžiaginę vertę, bet nuo to, kaip tie pertekliai iš tiesų materialiai padeda išsivystyti tautos asmenims. Jei nebus įvykdytas teisingas gėrybių padalinimas, ar tįjc dalinai padaryta, tol nebus atsiektas tautinės ekonomijos tikslas; nes, nors ir turint turtų perteklius, o žmonėms jų nepanaudojant, tauta nebus ekonomiškai turtinga, priešingai neturtinga. Tik realiai, teisingai ir pastoviai išdalinus turtus, nors ir po mažai, tauta taps ekonomiškai ■sveika”.'Popiežius perspėja, kad nebūtų klaidingai suprasta bendroji gerovė, dėl kurios turi budėti valdžios organai. Žmogus turi turėti pilną laisvę tvarkyti savo fizinį, dvasinį, religinį ir moralinį gyvenimą. Taip pat turi teisę įsigyti ir palaikyti'nuosavybę.Apie nuosavybės išgijimą Pijus XII kalba 1942 m. gruodžio 24 d., liesdamas darbo problemą. Kiekvienas darbas reikalauja: “teisingo atlyginimo, kuris užtektų padengti darbininko ir jo šeimos reikalus; be to, tokios socialinės santvarkos,kad būtų galima įsigyti 
pastovią, nors ir mažą, privačią nuosavybę kiekvienai tautos 
klasei”. 'Taigi, popiežius, šiuo pasisakymu, ne tik apgina privačią nuosavybę, bet reikalauja, kad visi darbininkai taptų savininkais nors ir mažos nuosavybės, kuri būtų pastovi, t.y., kad jos niekas neatimtų.Pagaliau plačiausiai šį klausimą paliečia 1944 m. rugsėjo 1 d. kalboje, šeštųjų karo metų pradžios proga pasakytoje. “Visais būdais Bažnyčia siekia privačios nuosavybės intenciją padaryti tuo, kuo ji turi būti pagal dieviškosios išminties ir prigimties tvarkos pla- nus ... Žmogus sutvertas panašuš į Dievą, į tą patį, kuris nuo pat pradžios žmogų skyrė viešpatauti medžiaginiams daiktams žmogaus naudai ir labui. Atimki iš dirbančio žmogaus viltį asmeniškon nuosavybėn bet kokių gėrybių — kokį kitą paskatą galėtų jam pasiūlyti, kad jį paragintum imtis intensyvaus darbo, ypač šiais laikais, kada nemaža žmonių ir tautų yra praradę ir nieko kito negali vadinti savu, išskyrus pajėgumą dirbti?”. Todėl --‘krikščioniškoji sąžinė negali pakęsti kaip teisingos visuomenės tokios santvarkos, kuri įgimtą teisę į privačią nuosavybę, į kasdieninio vartojimo daiktus ar į produkcijos įrankius arba iŠ pagrindų paneigia ir praktiškai panaikina, arba palieka tiktai teorinę teisę be praktiškos vertės“. Bažnyčia, matydama, kad vieni turi neapskaičiuojamus turtus, g kiti yra priversti atsisakyti savo laisvės ar tampa partijų vergais, gina privačią nuosavybę, nori lygaus padalinimo, kad visi turėtų oarbą ir įsigytų visi, kiek galima, be išimties savo nuosavybę. Tik šiuo atveju darbininkija jausis ne pažemintųjų klasė, bet lygi kitoms. Tas lengviau bus atsiekta, jei darbininkams bus duodama Įmonės pelno dalis, į kurią jis turėtų teisę. Apie šią teisę plačiau teks dar kalbėti, todėl užtenka čia tik paminėti, kaip vieną iš faktorių privačios nuosavybės greitesniam įsigijimui.

Vašingtono ir Naujorko pletkai
(Mūsų Naujorko korespondento)tvirtinimai, kad sovietų kariuomenė randasi Mandžiūrijoje yra pramanyti ir klastingi”.• Atsiranda daug vilčių, kad lietuvių ir kitų skundai prieš sovietus dėl žmogaus teisių pažeidimo greit galės pasiekti pasaulio ausis, nes ligšiolinė Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komisijos pirmininkė “p. Roosevel- tienė nutarė atsistatydinti”. Berods Wiesbadene lietuviams DP ji buvo pareiškusi: .Jūs lietuviai turite stengtis gražiai sugyventi su savo didžiuoju Rytų kaimynu”.• kaip kartais demokratija iškreipiama, rodo milžiniškas skelbimas New York Times. Dėl pabrangusio gyvenimo šio miesto savivaldybės norėtų pakelti mokesčius vienu centu, kuriuos turėtų mokėti prekybininkai. Naujorko požeminiai traukiniai kiekvieną dieną turi bent $10.000 deficitą, o kur dar kitos išlaidos. Skelbime rašoma: “Nepasiduokite išvaržomi. Jūs privalote rašyti savo artimiausiam atstovui ir pareikšti, jog, jei jie pakels tą centą, tai mes daugiau nebalsuosim už juos”. Iš 24 miesto tarybos narių 14 yra žydų tautybės.

• Naujorke gyveną lietuviai 
studentai, negaudami stipendijų 
vietoje, važiuoja į tolimiausius 
Amerikos užkampius studijuoti. 
Štai, pav., Povilas Butkys, bai
gęs gimnaziją tremtyje, Augs
burge, apsistojęs Naujorke, bet 
po ilgų pastangų niekur neradęs 
galimybės patekti mokyklon, 
draugų patartas, savo lėšomis 
nuvyko-studijuoti į State Colle

ge, Missippi. Teko patirti, jog pirmąjį savo inžinerijos semestrą Povilas Butkys baigė vienas iš pirmųjų klasėje. Taip pat ten jis yra įsijungęs į ROTC (Atsargos karininkų Karo Mokyklą). Toje pat kolegijoje mokosi ir daugiau lietuvių pabėgėlių.• Kita naujorkietė Aliutė Či- ■ žaitė šiais metais baigia Michi- gano universitetą, filologijos fakultetą. Jos visi pažymiai yra A ir B ir yra laikoma geriausia šio kurso studentė.• Nemaža naujorkiečių pabėgėlių lietuvių greitu laiku grįžta į Europą... amerikiečių kariuomenės uniformose.
ALMUS.

I

Ukrainiečiai pakartotinai 
reikalauja pagalbos savo 

partizanams

Neseniai įvykusiame Amerikos 
Ukrainiečių Kongreso suvažiavi
me buvo iškeltas reikalavimas, 
kad Amerika nors dabar paremtų 
ukrainiečių partizanus, kariau
jančius už savo tautos laisvę ir 
taip esančius “avanpostu” visų 
antikomunistinių pajėgų anapus 
geležinės uždangos, artimai ben
dradarbiaujančius su žinomomis 
slovakų, lietuvių ir lenkų pogrin
džio organizacijų sistemomis, 
tuomi sudarydama antisovieti- 
nių pajėgų rezervuarą anapus 
geležinės uždangos. Suvažiavi
mas reikalavo greičiau ratifikuo
ti Genocido paktą, kuris tikrai 
dėl nesuprantamų priežasčių ne
buvo iki šiol ratifikuotas.
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Veikia Lietuvių Aktyvistų 
Frontas

Lietuvių Aktyvistų Frontas, 
kuris 1940-41 metais vadovavo 
Lietuvos rezistencijai, pravedė 
1941 metų sukilimą prieš sovie
tinį okupantą, pastatė Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę ir kuris, vo
kiškajam okupantui nušalinus 
Laikinąją Vyriausybę perėjęs -į 
pogrindį iki šios dienos aktyviai 
dalyvavo Lietuvos laisvinimo or
ganizavime ir kovoje, Lietuvių 
Aktyvistų Fronto Vyriausio Šta
bo nutarimu į tremtyje vedamą 
Lietuvos išlaisvinimo kovą išėjo 
kaip vieša organizacija.

LAF VŠ vadovybę sudaro: L. 
Prapuolenis — štabo viršininkas, 
P. Žukauskas —■ organizacinio 
skyr. viršininkas;-pulk. J. Kęstu
tis^ operatyvinio sky r-.-viršimn- 
kas, ir kiti, 1940-41 metų LAF 
VŠ nariai. LAF Vyriausio Štabo 
būstinė Vokietijoje, Pfullingen 
(14b) Lindenstr. 5.

“Draugas”.

JA VALSTYBĖS
Svarbūs pasitarimai Naujorke
Praėjusį sekmadienį Naujor- 

kan atvyko. Lietuvos įgaliotas 
ministeris P. Žadeikis, kuris su 
čia reziduojančiais lietuvių vei
kėjais lankėsi National Commit
tee for Free Europe. Tikimasi, 
kad Paryžiaus konferencijai blės 
tant Pabaltijo tautos bus įsileis
tos minėton organizacijon. A.

Vardan tautinio susipratimo
Lietuvių Moterų klubas Wil

kes Barre paaukojo $500 ameri
kiečių senelių prieglaudai ir dar 
keletą šimtų Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Klubui vadovauja 
Marija Tomkiūtė, O. Rutkauskie
nė ir kitos. ALB

Vašingtono The Polycultural 
Institution of America, antropo
loginių ir lingvistinių studijų ins
titute dėstoma ir lietuvių kalba. 
Dėsto Natalija Paramskas,' stu
dijas baigusi 1939 m. Vilniaus 
universitete. Kaip rodo institu
to biuletenis, mokoma kalbos ir 

* literatūros. Įdomu, kas ten stu
dijuoja ir kiek yra klausytojų, 
kad lituanistika gali būti ir pa
grindiniu studiją dalyku? 

t - f r?
Vokietijos LB Krašto Valdybos 

inspektorius Pr. Karalius, Nau
jorko Llkemtinių Draugijai pa
siuntė raštą, kuriame dėl BALF 
pirmininko pageidavimo visą 
šalpą vykdyti per BALF, pasisa
ko greičiau neigiamai nei teigia
mai. Esą, BALF pirmininkas, 
lankydamasis Europoje, priėmęs 
Šviet. Valdybos pateiktąją są
matą ir pažadėjęs duoti kas mė
nuo $1000 gimnazijai ir kitoms 
mokykloms išlaikyti, bet pirmąjį" 
$1000 Šviet. Valdyba tegavusi tik 
š.m. kovo mėn. gale. Pagal planą 
švietimo reikalams teksią per 
mėnesį išleisti po 7-8000 DM. Gir
di būtų malonu, jei BALF galėtų 
duoti pakankamai lėšų regulia
riai, bet jiems neatrodą, kad tiks
lu būtų lėšas skirti kartu su ki
ta šalpa. Esą, būtų tiksliau jas at
skirti. Taigi mandagiame laiške 
p. inspektorius reiškia abejonių 
ar BALF pajėgs'švietimo įstaigas 
šelpti reguliariai, pageidauja, 
kad švietimo reikalams sumos 
būtų atskirtos ir pasisako už ne- 
nutraukimą rinkliavų švietimo 
reikalams šalia BALF.

Bostono BALF skyriaus val
dyba išsiuntinėjo spaudai straips 
nį, pasirašytą pirmininkės ir se
kretoriaus, kuriame pasisako 
priešingai centro pareiškimui, 
raginančiam šalpos darbą centra
lizuoti. Skyrius nurodo, kad yra 
žmonių, kurie linkę geriau šelpti 
tiesiog kurį asmenį ar šeimą ir 
kad Bostono skyrius turįs net 
įsteigęs specialų skyrių, kure 
parūpinąs tokiems žmonėms ad
resus tremtinių, esančių sanato
rijose. Tas skyrius veikiąs sėk
mingai. —

Toliau rašte BALF centrui siū
loma suorganizuoti “Ligonių die
ną”, pasistengti įtraukti į jų šal
pos darbą amerikiečių atitinka
mas šalpos organizacijas ir da
ryti žygių, kad ligonys iš sanato
rijų rusų zonos pasieny būtų iš
kelti toliau į vakarus. Žydų pa
vyzdys, kurie jau baigią gabenti 
savo tautiečius iš Vokietijos, pa
rodus, kad daug ką galima pada
ryti. Tam gal reikią su peticijo
mis kreiptis į JAV prezidentą, 
senatorius ir tarptautines orga
nizacijas.

P. Jonikas Naujienų Literatū
ros Dr-jos skyr. Nr. 132 išspaus
dino straipsnį, kuriame kelia 
mintį, kad būtų paruoštas ir iš

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
leistas stambesnis leidinys, sutei
kiąs pagrindines lituanistikos ži- 
nias: geografijos, istorijos, tau
totyros, ūkio ir tt. Kaip pavyzdį 
autorius nurodo latvių senąjį 
“Latvieši” 2 t. leidinį ir dabar 
Stockholme leidžiamą “Latvių 
Enciklopediją”. Tektų dar pri
minti, kad ir ukrainiečiai trem
tyje jau yra išleidę savo ukranis- 
tikos enciklopediją (Enciklopedi
ja ukrainoznavstva) 3 t., o atski
rai dar didžiulę Ukrainos istoriją.

Kun. L. Gižinskas po sunkios 
operacijos, nuo Kalėdų gulėjęs 
ligoninėje, iš jos išėjo. 'Sveika
tą jis betgi atgausiąs gal tik per 
pora metų. Dabar be išteklių gy
vena: St. Peters Church, 407 
Jackson St Fairmont, W. V.A.

Cleveland© L. Tremt. Dr-jos 
valdybos pirmininkas agr. J. 
Daugėla pasitraukė dėl perdide- 
lio apkrovimo darbais. Pirminin
ko . pareigas perėmė vicepirmi
ninku buvęs adv. P. Stravinskas.

Dr. D. Jasaitis dirba Šv. Anta
no ligoninėje Columbus, O.

Organizuojasi Naujorko 
studentai

St. John, Columbijos, Ford
ham, New York University, 
Brooklyn College lietuviai stu
dentai, daugumoje pabėgėliai 
nutarė atsiliepti į šaukimą orga
nizuotis ir balandžio 22 šaukia 
visų Naujorko ir jo apylinkių 
lietuvių' studentų susirinkimą. 
Tikimasi didelio skaičiaus daly
vių.', . - A.
VOKIETIJA

Reino-Westfalijos vyriausybė
globoja tremtinius

Dabar tremtinių gyvenimas vis 
daugiau ir daugiau priklauso nuo 
vokiečių malonės ir ne visur vie
nodas. Kai kur tremtiniai laiko
mi tik našta ir jais nesirūpina
ma, o kai kur vietos valdžia yra 
humaniškesnė ir kiek, gali juos 
globoja. Neseniai “Tremtis” rašė 
apie sunkią tremtinių būklę 
Wuerttemberg-Baden srityje, o 
Nr. 35-36 gražiai atsiliepia apie 
Reino - Westfalijos vyriausybės 
pastangas.-

- “Šiaurės Reino-Westfalijos vo
kiečių vyriausybė, — rašo Trem
ties bendradarbis, — prieš kurį 
laiką buvo įspėta ištuštinti kari
nes patalpas, kuriose ligi šiol gy
veno tremtiniai. Reikėjo surasti 
naujas gyvenvietes 4000 žmonių. 
Vyriausybės atstovų netrukus 
buvo paruoštas planas arčiau 
pramonės centrų pastatyti 1000 
.butų, kuriuose būtų galima apgy
vendinti tremtinius ir kur jie ap
sigyvenę galėtų lengviau gauti 
darbo. Kaip grybai po lietaus iš
dygo nauji miesteliai Duisburg- 
Meiderich su 102 butais, Duessel- 
dorfe su 300 butų, Bielefeldėj su 
252 butais. Netrukus pradedama 
vykdyti panaši statyba Dortmun 
de, Wuppertaly ir kitose vieto
vėse.

Kiekviena šeima gauna visiš
kai padorų butuką iš dviejų kam
barių ir virtuvės. Be to, bute yra 
sandėliukas ir tualeto patalpa. 
Vienaaukščiuose namuose 2 šei
mos dar gauna skalbyklą su vo
nia, o dviaukščiuose namukuose 

Aukos Vasario 16-osios Lietuvių Gimnazijai
(Diepholze, Vokietijoje)

IV Tasa
Perkelta: III Tąsa žr. “TŽ” Nr. 13 ..... ...... ......... ... $265.50
70. Sendžikas Vincas, Sault Ste. Marie ......  -------- 1.00
71. Liaukus Antanas, Sault Ste. Marie ...................... . 1.00
72. Kaminskas Bronius, Sault Ste. Marie .... ..... .. 1-00
73. Motuzas Pranas, Sault Ste. Marie ..................... 1-00
74. Lenišauskas Antanas, Sault Ste. Marie .........    1-00
75. Naujokaitis Jonas, Sault Ste. Marie .......................1-00
76. Dobilas Jonas, Sault Ste. Marie ..............    1-00
77. .Kuolas A., Toronto .........  1.00
78. M. Paulauskas, Toronto .............    — 1-00
79. J. Žadeikis, Toronto ...........      2.00
80. Londono Liet. Skautų “Simano Daukanto” D-vė 10.20

$286.70
Už tolimesnius mėnesius aukojo:

(Skliausteliuose pažymėta už kiek mėnesių jau įnešta)
L. Tamošauskas, Torontas, už III mėn............ .......... $1.00 (2)
V. Skirgaila, Torontas, už III mėn....................... ... 1.00 (2)
J. Dragašius, Torontas, už III mėn..................   1.00 (2)
N. Aukštikalnis, Sault Ste. Marie, už II mėn......  1.00 (3)
V. Skaržinskas, Sault Ste. Marie, už II mėn...........  1.00 (2)
Z. Girdvainis, Sault Ste. Marie, už II mėn................ 1.00 (3)
J. Valonickas, Sault Ste. Marie, už II meni.............  1.00 (3)
B. Galinis, Sault Ste. Marie, už II mėn......... 1.00 (2)
E. Vaitkūnienė, St. Paul, už II, III, IV mėn.    3.00 (5) 
A. Lapinas, Montrealis, už II ir III mėn. ................. 4.00 (4)
Dr. B. Matulionis, JAV, už III mėn. ......................... 1.00 (5)
V. Pakalniškis, Malartic, už IV ir V mėn. .............. 2.00 (6)
J. Preikšaitis, Torontas, už III mėn........................... 1.00 (2)
Kun. Pr. Gaida, Mont Laurier, antrą kartą, paskai

tos proga apie Lietuvą gautus............... ............  10.00

Viso $315.70 
Visiems nuoširdus ačiū.

V. Pėteraitis 
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6 

Montreal, P. Que.

tokiu patogumu turi naudotis 4 
šeimos, užtat sutaupomas vienas 
kambarėlis gausiams šeimoms, 
kurios gauna butą iš trijų kam
barių ir virtuvės. Be to įrengiami 
rūsiai ir pavyzdingos patalpos 
pastogėse. Prie kiekvienų namų 
paskirtos aikštelės kiekvienai 
šeimai 200 kvadratinių metrų 
ploto, kur gyventojai galės pasi
statyti vištidės ir pasisodinti rei
kalingų daržovių. Atsikėlęs į to
kį butą tremtinys pradžiai gauna 
25 DM būtiniausiems apyvokos 
reikmenims. Už butą nustatyta 
kaina mėn. 34-36 DM.

Traunsteino stovykla, kurioje 
buvo atsidūrę ir Schw. Gmuend 
stovyklos lietuviai, likviduoja
ma. Gyventojai išvežiojami į 
Bad Reichental, Bergtesgaden, 
Ingolstadt ir kt.

Augsburgo ir Schweinfurto 
emigraciniai centrai nuo birželio 
mėn. numatomi likviduoti.

.Emigruojančių Kanadon šei
mas, kurios liks Vokietijoje, IRO 
numato pervežti ir net “po savo 
mirties”, t.y. pasibaigus jos vei
kimui, tada, kai vyrai Kanadoje 
įsikurs ir galės šeimas atsiimti. 
Tam reikalui atitinkamos sumos 
būsią įmokėtos Kanados vyriau
sybei arba kokioms organizaci
joms išanksto.

Stovyklų perdavimas vokie
čiams, kaip rašo “Tremtis”, su
laikytas. IRO pasilaikysianti ne
emigruojančių stovyklas savo ži
nioje iki veikimo pabaigos.

Pinnebergo stovykloje lietuvių 
bėra apie 60.

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
BRAZILIJA

Dr. F. Meieris, Lietuvos 
atstovas Brazilijoje

Tai žymus klaipėdietis lietuvis
veikėjas, juristas ir anų laikų Is
panijos konsulas Lietuvai.

Pp. Meierių sūnus, Lietuvos ir 
Brazilijos Aero klubų narys, žu
vo 1942 m. kovose prieš nacius, 
kaip RAF britų karo lakūnas-sa- 
vanoris. Jo mirtį yra šiltai pami
nėjusi Rio de Janeiro spauda, 
pabrėždama kilnią Lietuvos auką 
už demokratijos idealus. Spauda 
tuo pačiu pagarsino Lietuvą ir 
bent kiek sumažino tėvu skaus

ta.
Tėvo J. Bružiko misijos

.Misijonierius J. Bružikas, SJ, 
Sao Paulio lietuvių kolonijoj la
bai sėkmingai pravedė misijas. 
Pagal labai kruopščiai sudarytą 
planą, jis apkeliavo įvairias vie
toves. Misijas lankė net lietuviai 
komunistai, kurie priėjo išpažin
ties ir apgailestavo savo klaidas. 
Taipogi tėvas Bružikas sutuokė 
keletą ilgus metus gyvenusių be 
bažnyčios palaiminimo porų, ku
rių tarpe buvo vienas net 70 m. 
senis. Misijas uoliai lankė ne tik 
moterys, bet ir vyrai. Kai kuriose 
vietose vyrai net viršijo.

Savo puikiais ir ryžtingais pa
mokslais tėvas Bružikas sustipri
no vietos lietuviškąją visuomenę 
ne tik tikybiniai bet ir tautiškai. 
Jis išvedžiojo, jog ne iš lizdo iš
perimas paukštis, bet iš kiauši

. Demokratinių rinkimų 
sukaktis

Toronto, Oakville ir Hamilton 
socialdemokratų valdybos pa
siuntė VLIKo pirmininkui prel. 
M. Krupavičiui raštą, siūlyda
mi VLIK pakviesti pasaulio lie
tuvius atžymėti paskutinių de
mokratinių rinkimų Lietuvoje 
sukaktį paskaitomis ir straips
niais spaudoje.

Siūlymas atrodo visdėlto keis
tokas. Kodėl minėti sukaktį šių, 
bet ne kurių kitų rinkimų? Jau 
gal būtų tiksliau paminėti ne- 
konstitucinį to seimo paleidimą. 
Bet ar verta visa tai erzelio? O 
kodėl socialdemokratai nekelia, 
pa v., reikalo atnaujinti Steigia
mojo Seimo susirinkimo dienos 
šventimą? Juk tai daug didesnis 
įvykis, tikrai epochalinis ir taip 
pat demokratiškas. Steigiamasis 
Seimas juk visdėlto nebuvo eili
nis valstybinio gyvenimo reiški
nys ir jam negali prilygti joks 
kitas seimas. Juk jis pasakė tau
tos valią, kuri 1918 m. vasario 
16 d. buvo tik atspėta.

“Jiems taip ir reikėjo!”
“Naujienos”, atrodo, nuošir

džiai laiko save didžiausiu demo
kratijos gynėju, ir jaučiasi demo
kratijos principų nelaužanti. Nie
kas tai pat neprisimena taip 
skaudžiai nedemokratiško nepr. 
Lietuvos gyvenimo laikotarpio, 
kaip tos pačios “Naujienos”. Bet 
nuoseklumo tame visdėlto ne
daug.

Štai “N” Nr. 72, kovo 26 d., tū
las B.D., polemizuodamas su p. 
Skiriu tarp kitko rašo: “Ar tai 
tik nėra paveldėta iš ateitininkų 
veikimo, kai jie slaptai, dvasios 
vadų vadovaujami, rausėsi po 

nio, kad iš vištos kiaušinio išrie
da viščiukas, o iš anties — ančiu
kas. Todėl, esą, iš lietuvių tėvų 
negali gimti brazilai, o tik lietu
viai. Tai yra Dievo ir gamtos nu
statyti dėsniai.

Ir kitais itin gražiais žodžiais 
misijonierius kvietė lietuvius pa
laikyti gražiausią pasaulyje lie
tuvių kalbą, savus papročius ir tt.

Iš Brazilijos tėvas Bružikas iš
vyko į Urugvajų. J. V-tė.

Suraudonėjnsiųjų “laimė”
Nemaža dalis mūsų tautiečių, 

susižavėjusių “raudonuoju roju
mi”, kadaise prašė SSSR amba
sadą Brazilijoje sutvarkyti jiems 
dokumentus, kaip “Tarybų Lietu
vos piliečiams” ir išduoti leidi
mus nuvykti į tą kraštą. Ilgą lai
ką šiuo reikalu viešpatavo kurti 
tyla ir Sovietų pasiuntinybė dau
geliui nesiteikė netgi atsakyti į 
jų kreipimąsi. Tik dabar Brazili
joje pasklido gandai apie SSSR 
pasus ir apie naujokų šaukimą 
kariuomenėn. Daugelis iš besirū
pinusiųjų tąja “laime” dabar 
gauna iš vieno SSSR satelito 
konsulato, atstovaujančio SSSR 
piliečius, pakvietimus atvykti ir 
atsiimti jiems prisiųstus tarybi
nius pasus.

Kadangi pasus gauna daugu
moje tik tam tikro amžiaus abie
jų lyčių asmenys, Sao Paulyje 
jau pasklido spėliojimai, jog 
Maskva dar šiemet pašauks tuos 
asmenis grįžti į SSSR, kurių am
žius atitinka naujokų ir kariuo
menėn šauktinų atsarginių me
tus... ’ Ž.

Knygų pasaulyje
Su 1951 metų pradžia Brazili

joje jau pasirodė rašytojo Petro 
Babicko nauja knyga “Brazili
ja”, kurioje vaizdžiai piešiami to 
krašto vaizdai, žmonės ir aprašo
mi nuotykiai. Knyga gausiai 
iliustruota paties autoriaus nuo
traukomis.

Petras Babickas dar turi pa
rengęs spaudai šias knygas: Bra
zilija (gamta, kūryba, praeitis, 
indėnai), Dienos ir dainos (nau
ji eilėraščiai) ir Mano sodas (ei
lės mažiesiems).

Šiais metais Rio de Janeire pa
sirodė pora propagandinių pui
kiai išleistų brošiūrų portugalų 
kalba apie Pabaltijį ir apie Lie
tuvą: “O Baltico” (Estonia, Le- 
tonia, Lituania) ir “Lituania”.
ARGENTINA^

Pianistas Kuprevičius vedė
Pagarsėjęs pianistas Andrius 

Kuprevičius, prasimušęs Vakarų 
Europoje ir Pietų Amerikoje, ak
tyvus Argentinos lietuvių veikė
jas, chorvedys, kovo pradžioje 
vedė baleriną Mariją Pavlovą. 
Sutuoktuvės įvyko Buenos Ai
res pravoslavų bažnyčioje. Jose 
dalyvavo visa eilė lietuvių ir ru
sų emigrantų inteligentų. And
riaus Kuprevičiaus motina yra 
rusė. A.

nepriklausomos Lietuvos mokyk
los pamatais!”

Niekam nepaslaptis, kad Lie
tuvoje slaptas ateitininkų veiki
mas buvo ir joks demokratas ne
galėtų sakyti, kad tuometinė val
džia ateitininkų ir kitas orga
nizacijas uždarė vadovaudamasi 
demokratiniais principais. Socia
listinės “Naujienos”, rodos, tūrė
tų laikytis nusistatymo, kad ne
teisėtiems ir nedemokratiškiems 
valdžios parėdymams nusileisti 
nereikia. O čia pasirodo, kad de
mokratų mastas nevienodas.

Mieli ponai, juk čia. išvada aiš
ki: tiems klerikalų pakalikams 
taip ir reikėjo. Įdomus demokra
tiškumas. St.

“Liaudies Balsas’’ susirūpino
“TŽ” vienoje korespondenci

joje iš Sudbury prisiminus, kad 
“LB” skaitytojų skaičius ten ma
žėja ir kad jie esą suregistruoti 
policijos, “LB” Nr. 1006 pasirodė 
pasipiktinimą reiškianti kores
pondencija, ieškanti kažkokių 
skundikų, o sekančios savait. Nr. 
1007 išspausdintas vedamasis 
“Žmonės be jokios gėdos”, kuria
me vėl šaukiama apie skundi
mus ir skaitytojai raminami, kad 
“LB” skaitymas nesąs pavojin
gas, nes tai legalus laikraštis. 
Reikią nenusigąsti, nes tai joks 
nusižengimu. Nr. 1008 bara tuos, 
kurie mano, “kad daug saugiau 
laikytis nuošaliai, nedalyvaujant 
pažangiame judėjime”... Ma
tyt, eilės retėja!

Mums atrodo, kad nėra čia ko 
karščiuotis. Valdžios organai ži
no, kas yra “Liaudies Balsas” be 

zjokių skundimų, nes turi tam 
reikalui tam tikrą aparatą. Kam 
valdžiai reikia tą žinoti, tai jau 
jos reikalas. Ir pats “Liaudies 
Balsas” labai gerai žino, kam 
valdžiai to reikia. O skundikų 
baimė bereikalingai parodo tik 
negryną sąžinę. Kodėl kiti laik
raščiai dėl to nesijaudina ir ko
dėl jų niekas niekam neskun
džia? Ar ne geriau tylėti, nuduo
ti, kad viskas tvarkoje ir laukti?

BELGIJA
Velykų pirmą d. Tilleur buvo 

paruoštas lietuviškas Velykų sta
las. Rūtelėmis ir pavasario gė
liukėmis papuoštą margučiais 
nudengtą stalą palaimino kape
lionas kun'. J. Dėdinas. Velykos 
pradėtos margučių mušimu. Su
manių moterų dėka nieko netrū
ko, netrūko nei lietuviškos dai
nos. P. Sekmokas savo linkėjimų 
žodyje priminė lietuviams būti 
lietuviais visur ir visada.

Eisdeno lietuviai pasiuntė ke
liolika siuntinukų Vokietijoje 
sergantiems džiovininkams, stu
dentams ir vaikučiams.

— Daugelis DP lietuvių, kurie 
atvyko su kontraktu į Belgiją, 
sėkmingai tvarkosi dokumentus 
į JAV arba jau perėjo daktarus 
ir laukia tik vizų. Kaikuriems, 
norintiems išvykti į Kanadą, bu
vo pranešta, kad jie tuo tarpu 
negalės pasinaudoti duodamomis 
Kanados lengvatomis ir, jei bus 
vilties, Kanados emigracijos ko
misija praneš vėliau.

“Gimtąją Šalį”, Belgijos lietu
vių dvisavaitinį biuletenį, nuo 
Nr. 6 (82) vėl redaguoja jau pa
sveikęs kun. J. Dėdinas.

PRANCŪZIJA
LŠDraugijos naujai išrinkta 

Valdyba pareigomis yra pasi
skirsčiusi šitaip: pirmininkas — 
Tėvas K. Pečkys, vicepirm.—Pr. 
Dulevičius, iždininkas — Stan
kevičius, sekretorius — P. Ežers- 
kis, laisvas narys — J. Pukteris. 
Revizijos komisiją sudaro: J. 
Puškorius, B. Venskuvienė ir G. 
Žebertavičius.

Šalpa Prancūzijoje pradeda 
smarkiais šuoliais mažėti, prane
ša LŠDr-ja. Tikimasi, kad BALF 
parama ir toliau neapleis, nors 
ir jo šaltiniai smarkiai sumažėjo.

LŠDraugijos bibliotekos globė
ja, valdybos prašoma, sutiko bū
ti ponia O. Bačkienė.

KINIJA
Edvardas Jatulis — Lietuvos 

konsulas Harbine, komunistams 
užimant kraštą, pabėgęs į Šan
chajų, kaip pranešama, nužudy
tas kelionėje į Harbiną, kur vy
ko gelbėti ten pasilikusių lietu
vių. Jo šeima, gyvenusi Lietuvo
je, bolševikams užeinant, pasi
traukė ,į Vokietiją ir gyveno 
Scheinfeldo stovykloje.

Iš Šanchajaus kiti lietuviai IR 
O buvo išvežti į Filipinus, iš kur 
kaikurie jau pasiekė JAV.

Iš PAVERGTOS TĖVYNĖS
Nesiseka sukvailinti Lietuvos 

jaunimo
Nors jau ilgi septyni metai 

kai sovietai vykdo “eksperimen
tus” — kaip kažkada išsireiškęs 
žymus amerikiečių politikas, — 
Lietuvoje ir diena iš dienos spe
cialiai parengti agitatorių kad
rai vykdo Lietuvos žmonių, o 
ypač jaunimo “perauklėjimą”, 
vasario 14 d. LTSR spauda skun
džiasi: “... Daugelis Komjauni
mo organizacijų nepakankamai 
aktyviai kovoja prieš buržųazi- 
nės-nacionalistinės ideologijos ir 
reakcinės katalikų dvasininkijos 
įtaką (!)” — septintais baisios 
priespaudos metais, prisiminkite! 
“...Rimtų trūkumų yra kaimo 
komjaunimo organizacijų veiklo
je. Daugelis komjaunimo orga
nizacijų silpnai vysto socialistinį 
lenktyniavimą kolūkiuose, daž
nai taikstosi su Žemės Ūkio ar
telės įstatų pažeidimo, faktais. 
(Nepraneša MVD apie kolchozi- 
ninkų slaptai pasisodintas dar
žoves. A.). Nemaža trūkumų taip 
pat yra politiniame ir auklėja
majame darbe studentijos ir 
moksleivių tarpe... Komjauni
mo organizacija silpnai papildo 
savo eiles darbininkų jaunimo 
sąskaita, nors pastaraisiais me
tais jų skaičius žymiai išaugo ... 
Per pastaruosius 7 mėnesius Ne
menčinės, Utenos, Anykščių , ra
jonuose nebuvo sudaryta nei vie
na kolūkinė pirminė komjauni
mo organizacija”. Panašiai esą 
ir Kauno, Raseinių rajonuose.
Kliuvo dailininkui L. Truikiui
Nesenai LTSR knygynuose pa

sirodė A. Vienuolio “Užkeiktieji 
Vienuoliai” — pasaka parašyta 
1907 metais, kurią mielai skaito 
tiek jaunimas tiek suaugusieji.

Pasakai iliustracijas paruošė 
dailininkas L. Truikys, žinomas 
dekoratorius. Netrukus “Tiesoj” 
tilpo “J. Dariaus” recenzija . . . 
“Vietoje žmonių galvų matome 
kažkokias puodynes ir beakes pa
baisas, vietoje dangaus mėlynės 
—žalią pievą bei visokius “mis
tiškus momentus”, svetimus ta
rybiniam menui. Į tokias L. Trui- 
kio iliustracijas skaitytojas žiū
ri su pasišlykštėjimu(!). Kuo 
pasiremdami Grožinės Literatū
ros- leidyklos darbuotojai nutarė 
pavesti L. Truikiui iliustruoti pa-, 
saką, neaišku ...” ■ A.

Taip lietuviai tėvynėje 
informuojami apie amerikiečius

“Pekinas. III. 2.' (Tass) ... 
Kiekviename Korėjos mieste ar 
kaime, kuriuos palieka besitrau
kiančios amerikiečių ar lisinma- 
nininkų dalys, lieka didžiulis 
skaičius užmuštų taikių piliečių. 
Per du irfėnesius vien dviejose 
provincijose buvo amerikiečių iš
žudyta per 170.000 suaugusių ir 

PETRAS BABICKAS

Aušta. Lyja. Taip lyja, kad, rodos, visa ištirps. Bijau pavėluoti 
į stotį, kur turiu susitikti su L. Valiuku ir keliauti į jo ūkį. Kraunu 
savo mantos dalį, kurią noriu palikti draugo apsaugai ir išsigąstu: 
viskas supelėję.

Gatvė paplūdusi geltonu tirštu vandeniu. Kiek toliau skersai ją 
— platus tvenkinys: viršum tilto išsiliejusio upelio vanduo. Bet 
žmonės čia, matyt, apsipratę su tokiais pra j o va išeina kaip niekur 
nieko per purvą ir vandenį.

Kai atvykstu prie Roosevelto stoties ir čia — tikras potvynis. 
Bondės perpildytos. Lieka maža laiko. Todėl samdau taksi ir skubi
nu į kitą stotį, iš kurios išeina traukinys į Arapongą.

Tik iki Ourinho keliaujam visą parą. Čia tenka vėl pirkti bilietą 
ir persėsti į kitą traukinį. Ourinho, nedidelė stotelė ir keletas mies
telio namų apneštų raudonomis dulkėmis, kurios taip pat savo 
spalvą suteikia vaikams, šunims, vištoms ir pravažiuojantiesiems. 
Kitas traukinys, į kurį turime persėsti, stovi toli ir jį tik paskutinę 
minutę patiekia prie stoties pastato. Vagone beveik daugumas vietų 
jau užimta nedideliais popieriniais ryšulėliais, labai įtartinai vie
nodais, d keleivių tesėdi vos du. Dar mums bedėliojant daiktus, 
įbėga kokių devynerių metų berniukas, nešinas lygiai panašiu ryšu
liu, kaip ir čia išdėstytieji. Staiga jam iš popierio "daiktas“ iškrenta.

— Vose vende as pedras? (Ar akmenis pardavinėji?) — nuste
bęs klausia kažkuris keleivis sutrikusio ir paraudusio vaiko.

Ateina šutvė vaikų, tempiančių keleivių lagaminus bei maišus. 
Drąsiai nužėrę “ryšulius”, kuriuose, visuose pasirodė po akmenį ar 
plytą, sodina keleivius į vietas, gaudami ar tai penkinę ar daugiau. 
Mažieji biznieriai labai patenkinti, o keleiviai taip pat.

Mano bendrakeleivis labai apsiskaitęs žmogus, jis vienodai do
misi įvairiomis temomis, todėl mes paliečiame it fakirų klausimą 
ir socialines problemas ir šio krašto aktualijas. “Pagal gramatiką 
išeina, kad čia lengva gyventi”, — sako jis, — “o praktikoje yra 
kiek kitaip...”

Vakar, kada važiavome kavos laukais, kurie čia traukiasi de
šimtimis kilometrų ir reikalingi rūpestingos priežiūros, kalbėjome 
apie pirmuosius lietuvius imigrantus ir jų išplatintas siaubingas 
žinias apie darbo sąlygas kavos plantacijose. Kava, už kurią Lietu
voje mokėdavome ligi 25-30 litų, čia pigi ir yra didelis ekonominis

vaikų... likusių daugelis išėjo iš 
proto... Masinis gyventojų nai
kinimas vyko nepaprastai barba
riškai. Amerikiečių kariuomenė 
suvarė prie jūros 120.000 gyven
tojų, kurių dauguma žuvo nuo 
bado ir šalčio. Likę gyvi, buvo iš
šaudyti iš kulkosvaidžių ar su
traiškyti tankais. Kiti buvo nu
gabenti į mažą salą ir sunaikinti 
artilerijos koncentruota ugni
mi... Kitoj vietoj daugiau kaip 
500 vyrų, moterų ir vaikų buvo 
suvaryti į sandėlį, aplieti benzi
nu ir sudeginti. Pietų Camgeno 
provincijos Samsanri mieste net 
nėščios moterys buvo žvėriškai 
užmuštos. Amerikiečiai jas nu
žudė mušdami lazdomis per pil
vus ...”

Vargu bau ar atsirastų lietuvis, 
kuris šiam melui tikėtų, bet azi
jatų gaujoms tai didelis impulsas 
naikinti tiems “žvėrims kapita
listams”. A.

Panikiškas pirkimas Kaune, 
Šiauliuose

LTSR spauda net apsiputojusi 
skelbia, kaip smarkiai kylančios 
kainos kitose šalyse, tuo tarpu 
TSRS tėvynėje net jau ketvirtas 
kainų numažinimas buvo pa
skelbtas kovo pradžioje. (Nežiū
rint to, TSRS pragyvenimo lygis 
toli atsilikęs net ir nuo labiau
siai karo sunaikintų Europos 
valstybių lygio). “Tiesa” aprašo, 
kaip kovo 1 d. kauniečiai buvo 
užplūdę maisto parduotuves.

“Daug pirkėjų buvo kultūri
nių prekių parduotuvėse, univer
saliniame magazine ir kitur. Spe
cializuotoje elektros prietaisų 
parduotuvėj e kauniečiai per vie
ną tą dieną nupirko 26 radijo pri
imtuvus”. Tą dieną krautuvė pa
dariusi 8 kartus didesnę apyvar
tą negu paprastai. Panašiai buvę 
ir Šiauliuose. Ypač daug buvę 
išpirkta baldų: spintų, jkėdžių, 
kabinetinių stalų, nikeliuotų lo
vų. “Šiaulių kolūkinėje turgavie
tėje 10-15% atpigo mėsa, svies
tas, kiaušiniai, daržovės”. Gaila, 
jog “Tiesa” neišdrįso nurodyti 
kokios dabar yra kainos. Taip pat 
kad nepaaiškino, jog toje turga
vietėje “kolūkininkai” pardavi
nėja tik savo sklypuose pagamin
tas gerybes, , atliekamu nuo bau
džiavos sovietams metu. A.

Dramos teatre vaidinami ir 
švelnesni veikalai

Be sovietinių “Kalvio Ignoto 
teisybė”, “Obelys žydės”, Vil
niaus dramos teatre dar vaidina
ma “Raudonkepuraitė”, “Paliki
mas”, “Bekraitė”, “Žemė maitin
toja”. A.

— Vasario 15 d. Valstybinėj 
Filharmonijoj RTFSR ir BTSR 
nusipelniusios artistės Irmos P. 
Jąunzem koncertas. Per radiją 
prof. J. Ginzburgo koncertas.
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ANDRE GIDE Iš gyvenimo okupanto replėse
Grožinės literatūros mylėto

jams paskutinieji mėnesiai buvo 
pilni skaudžių įvykių: po legen- 
darinio George Bernhard Shaw, 
po Sinclair Lewis, pasaulis nete
ko dar vieno didelio rašytojo — 
Andrė Gide, kurio amžinai jaunų 
idėjų siūlą nutraukė mirtis š.m. 
vasario 21 d. (Įdomu pastebėti, 
kad jie visi buvo Nobelio premi
jos laureatai). Kas šiek tiek pa
žįsta prancūzų intelektualinį gy
venimą, tam sunku įsisąmoninti, 
kad Gide nebėra gyvųjų tarpe. 
Jis taip neatskiriamai susijęs su 
prancūzų naująja literatūra ir to 
krašto paskutiniųjų kartų dvasi
ne evoliucija, kad jo mirtis 
lieka spragą, kurios niekas 
įstengs užpildyti.

Veržimasis į erdves
Andrė Gide gimė. 1869 metais 

lapkričio 22 d. Normandijoje, gi
liai tikinčioje protestantų šei
moje. Jo tėvas buvo kilęs iš pie
tų Prancūzijos senos hugenotų 
šeimos, o motina — Normandijos 
protestantų atžala, tačiau jos šei
moje buvo jaučiama katalikiško
sios Normandijos įtaka. Tie fak
tai turėjo lemiamos reikšmės 
Gide dvasinei raidai: dviejų kon
trastų vaisius, jis niekad nežino
jo, kur buvo tikroji jo tėviškė. 
Visoje jo kūryboje atsispindi svy 
ravimas tarp katalikybės ir pro
testantizmo, tarp saulės išdegin
tų Viduržemio jūros pakrančių 
ir žalių Normandijos pievų. Iš to 
gimė nenumalšinamas troški
mas kažko nepasiekiamo, verži
masis į pietus, tolį, erdvę. Rašyti 
pradėjo dar labai jaunas — 1891 
metais pasirodė jo pirmoji kny
ga “Cahiers d’Andrė Walter”. 
Tai simbolizmo įtakoj rašyti die
noraščio lapai, kuriuose autorius 
išlieja savo jaunatviško nerimo 
pilnus jausmus. Tuo metu Gide 
ieško savo tikrojo “aš”. Ir vėles
ni jo veikalai, galima sakyti, ir 
visa jo kūryba, yra ištisas savęs 
analizavimas. Jis pirmasis at
kreipė ypatingą dėmesį į kiek
vieno žmogaus sieloje vykstančią 
kovą tarp blogio ir gėrio. Jo nuo
mone, kiekvieno žmogaus parei
ga ir tikslas yra apsispręsti tarp 
tų dviejų galimybių, t.y. pažinti 
savo tikrąjį “aš” it .išdrįsti būti 
tas, kas iš tikrųjų esi. (Jo šūkis: 
Oser etre soi.).

Veidu į žemę
Po keletos visuomenės nepaste 

betų knygų, Gide 1897 metais iš
leidžia “Nourritures Terrestres” 
(Žemiškas maistas). Čia jis atsi
sako simbolizmo. Jaučiamas aiš
kus lūžis jo stiliuje bei idėjose. 
Iki šiol jam terūpėjo tik intelek
tas, mąstymas. Dabar gi jo min
čių centras yra materija ir veiks
mas. Andrė Gide grįžta į gamtą, 
į visa tai, kas žemiška.

pa- 
ne-

Iki Pirmojo Pasaulinio karo 
Gide parašo eilę knygų, kurios 
visos daugiau ar mažiau yra au
toriaus autobiografijos. Jos pa
rašytos Dostojevskio, Nietzches 
bei Freudo įtąkoje ir jų puslapiai 
dvelkia giliu nihilizmu. Kai ku
rios jų iššaukia protestų, tačiau 
apskritai, Gide iki Didžiojo karo 
praeina beveik nepastebėtas pla
čiosios skaitytojų masės. Jo kny
gos skaitomos tik tam tikro inte
lektualų elito, ir jų tarpe auto
rius randą pasekėjų.

Perdėtos laisvės pranašas
Po Didžiojo karo Gide staiga 

pasidaro visų nusivylusių ir iš
eities iš dvasinio konflikto ne
randančių jaunų žmonių prana
šas. Jo “Nourritures Terrestres” 
duoda atsakymą į visas jų prob
lemas. Ši knyga tampa savo rū
šies evangelija, ir ją atmintinai 
moka beveik kiekvienas to meto 
prancūzas studentas. Tie jaunuo
liai stengiasi gyventi pagal Gi
de skelbiamas idėjas. Jie ieško 
absoliučios laisvės ir stengiasi 
atsikratyti bet kokių šeimos ir 
visuomenės varžtų.

Gide smerkia visa tai, kas yra 
statiška, kas žmogų riša su bet 
kuo. Jo idealas yra amžinas ju
desys, j ieško j imas, nerimas, sie
kimas, kova. Jis savo mintis skel
bia savo knygose, tačiau didžiau
sią įtaką prancūzų literatūrai tu
ri jo leidžiamas literatūros žur
nalas “La Nouvelle Revue Fran- 
caise”, kuris, aišku, persunktas 
jo idėjomis. Žurnalas vaidina la
bai didelį vaidmenį prancūzų in
telektualiniame gyvenime.

1925 m. Gide išleidžia savo pir
mąjį ir vienintelį romaną, “Les 
Faux Mannayeurs” (Pinigų klas
totojai), kuriame ypatingai pa
smerkiamos visos veidmainiškos 
formos. Čia randame labai daug 
minčių apie autoriaus moralės 
bei estetikos supratimą. Sekan
čiais metais pasirodo “Si le Grain 
ne meurt” (Jei grūdas nemirš
ta). Tai autobiografija parašyta 
Rousseau pradėtose tradicijose, 
kurias tęsė Chateaubriand, Flau
bert, Musset ir kt.

Nusivylęs komunizmu
1927 m. Andrė Gide keliauja 

po šiaurės Afriką (tai jo antra 
kelionė po juodąjį kontinentą, 
kurin jį traukia saulės ir šviesos 
ilgesys). Čia jis turi progos su
sipažinti su prancūzų koloniali- 
ne administracija ir jos politi
ka. Jis grįžta namo pasipiktinęs 
negrų išnaudojimų, ir atvirai pa
reiškia savo nuomonę. Ir vėl nau
jas lūžis Gide gyvenime — jis at
siduoda socialiniams klausimams 
ir ištiesia ranką komunistams. 
Tačiau jo komunizmas jau iš pat 
pradžių turi daug “herezijos” 
pažymių. Gide komunizme jieško

Kokia knyga, tokia ir kalba
“Tiesoj” kovo 3 d. piktinamasi, 

kad lietuvių kalbon St. Damušio 
išverstoje M. Markov knygoje 
“Nugalėtosios Stichijos” randa
mi nesuprantami išsireiškimai: 
Supinklintas, vandenkelis, padar 
gas, vandenkeliai ratai, vandens 
laidyklos, skaidmose... Darnusis 
net šitaip vertęs: “Polzunov, pir
mosios garo mašinos pasaulyje 
išradėjas, buvo užsibrėžęs užda
vinį ugnies būdu veikiančia me
chanika pašalinti iš verslo įmo
nės šitą ydą ir, įtaisius ugnies 
mašiną, užkirsti kelią vandens 
vadovavimui ir jį visai panaikin
ti šiems atvejams”... A.

Tai bent leidykla
Lietuvių kalboje išleista Leni

no raštų trečias f tomas. Išleido 
“Lietuvos KP(b) CK partijos is
torijos institutas — Markso-En- 
gelso-Lenino Inštituto prie VK 
P(b) CK filialas”. A.

“Genijaus žodžiui” popieriaus
’ negaili

Vasario 25 d. Lietuvoje išleis
ta 2 milijonai egz. brošiūros Sta
lino pasikalbėjimas su “Prav- 
dos” korespondentu.

Knygos gimnazijų mokiniams
“Tiesa” rašo, kad, esą, jau pra

dėta leisti “Moksleivio Bibliote
ka”, kurios autoriai daugiausia 
bus rusai. Iš lietuvių autorių jau 
išleista A. Baranausko “Anykš
čių Šilelis”, Žemaitės “Antireli
ginių Apsakymų” rinkinys* (!), 
J. Bieliūno “Rinktiniai Apsaky
mai”, P. Cvirkos “Žemė Maitin
toja”. Numatyta esą išleisti Go
golio, Lermontovo, Nekrasovo,

individualumo, žmogaus proble
mų išrišimo. Užtenka trumpo vi
zito Sovietų Sąjungoje, kad jį 
nuo tos ligos pagydytų. Grįžęs iš 
Rusijos, Gide prisipažįsta nusi
vylęs komunizmu ir viešai pa
smerkia sovietų santvarką. Tai 
vėl įrodymas, kad jo vienintelis 
troškimas yra būti atviru sau ir 
kitiems, klausyti tik savo sąži
nės balso.

Padėjo pažinti save
Daugeliui Gide idėjų galima 

pritarti, kažkurias reikia smerk
ti, tačiau viena aišku, kad jų at
žvilgiu niekas negali likti abe
jingas. Tai ir yra Andrė Gide di
džiausias nuopelnas: jis paža
dina skaitytoją iš dvasinio su
stingimo, priverčia jį susimąsty
ti, pažvelgti į savo vidinį pasau
lį. Daug kas, tik Gide paskaitęs, 
pirmą kartą savęs paklausė: Kas 
aš iš tikrųjų?

Neveltui Francois Mauriac 
apie Gide yra pasakęs: Gide, 
mums padėjo pažinti pačius save.

Gabrielė Prialgauskaitė.

Gorkio, Hugo, Janonio, Strazde
lio, Valančiaus, S. Neries ir kit. 
kūriniai. Viso 30 knygų. A.

Puola lietuvių inteligentiją
Vasario pradžioje įvykusioje 

Šiaulių apskrities pirmojoj par
tinėj konferencijoje komunistai 
drg. Petkevičius, Šmitaitė, Ša- 
maitis nurodė, kad srityje nepa
tenkinamai rūpinamasi inteli
gentijos auklėjimu. A.

— Vasario 22 komp. K. Kavec- 
ko “Autorinis koncertas”.

— LTSR Vilniaus Dramos te
atre tebevaidinama Šilerio “Klas 
ta ir Meilė”.

Lietuviškoji spauda 1949-1950 m.
Paskutiniame LBT biuleteny

je paskelbtoji lietuviškųjų leidi
nių 1949-1950 m. statistika rodo, 
kad tremtiniams iš Vokietijos iš
vykus, leidime pirmauja JAV, 
kuriose pasirodo 48% visų lietu
viškųjų leidinių. Kanadoje 1950 
m. leidinių skaičius sumažėjęs 
pusiau — iki 4, o 1949 m. buvo 8. 
Pietų Amerikoje 1950 m. išėjo 12 
leidinių, vien Argentinoje 7. Vi
soje Europoje 1950 m. 44, o 1949 
m. buvo 80. Visame pasaulyje 
1949 m. išėjo 133 leidiniai, o 1950 
m. — 131. Beabejo tai emigraci
nių kelionių vaisai. Kaip rodo 
metų pradžia, šįmet leidinių skai 
čius turėtų žymiai pakilti.

Naujų perijodinių leidinių 1949 
m .išėjo 27, o 1950 m. — 35.

Dail. V Aleksandravičiaus Mačernio “Vizijų” iliustracija

Baritono Brazio koncertas Naujorke
Tokia jau yra susidariusi tra

dicija, kad gerieji ir ambicingie
ji menininkai iš paskutiniųjų 
stengiasi suruošti nors vieną sa
vo koncertą Naujorke ir būtinai 
Carnegie Hall. Visi čia vykstą 
koncertai yra įvertinami laikraš
čių kaip .New York.,Times, He
rald Tribune kritikų, ir jų atsi
liepimai, nors dažnai saistomi Do 
vydo giminės laipsniu ar aukso 
žvilgtelėjimu, sprendžia “būti 
ar nebūtūi” daugeliui menininkų.

Tačiau nenorėtume to priskir
ti Braziui. Jo jau seniai vietiniai 
lietuviai laukė, na, o Carnegie 
Rūmuose įsikūrusi ponios Tyslia- 
vienės agentūra pasirinko šia ha
lę balandžio 8 d. koncertui.

Neužteko mūsiškių, bene per 
2.800 salei užpildyti, bet susirin
kę nenusivylė. Iš kart jie sutiko, 
jog Braziui, kad ir toli iki didžių-

jų, kuriuos Naujorko lietu
viai turi dažną progą išgirsti 
Metropolitam operoje ir televi
zijos ekranuose, tačiau viltys pa
siteisino. Jo turininga programa, 
didelių ir naujų autorių, kaip tai 
Haendel, Gaffi, Falcionierri, Ca- 
valli, Wolf, Lenoncovallo, Mas
senet, Zucca, Goreau, Kramer, 
Foster, HaHgemah, ir mūsiškių 
— Petrausko, Gruodžio, Karna- 
vičiaus, Jakubėno ir Simučio, pa
darė gilų įspūdį. Daugelį nuste
bino stipri lyirnė, nors kitiems 
ir Puccinio švelnumu atsiduo- 
dandanti Šimučio, jaunojo Am-e 
rikos lietuvių kompozitoriaus 
daina “Palikta Šalis”.

New York Times priėmė kon
certą gerai, nors ir pastebėjo ke
letą kabliukų, kuriuos daininin
kas lengvai išlygins. Ainius.

ANTIVEIKĖJAI *

valstybės ramstis ir kasdienio vartojimo produktas, nūnai virtęs 
tautiniu gėralu. Nors žinovų teigimu Brazilijos kava nėra pirmos 
rūšies, bet ji pakankamai gaivi, kvapi ir skani.

Kada 1727 m. Francisco de Melo Paltheta iš prancūzų Guianos 
slaptai gabenosi pirmuosius tris kavos diegus, norėdamas juos pri- 
gydyti Brazilijoje, iš tų diegų du nudžiūvo. Ir iš vienintelio išliku
sio išaugo dabartinės milžiniškos kavos plantacijos. Teigiama, kad 
Brazilijos valstybės biudžeto pagrindinės pajamos remiasi kavos 
produkcija. Todėl taip stropiai valdžia palaiko kavos kainas.

Didžiausios kavos plantacijos įkurtos S. Paulo ir Paranos vals
tybėse. Pvz. Sao Paulo estade, Lunardelli, turi plantaciją su 11 
milijonų kavos medelių! Bet toks kavos augintojas tėra vienintelis.

Kavos medelis gali per dvidešimtį metų duoti derlių, bet reika
lingas nuolatinės priežiūros. Didelės fazendos, kavos priežiūrai ir 
derliaus rinkimui, laiko daug kaboklių, kuriems darbo sąlygos 
įprastos ir, atrodo, nesunkios. Lietuviui, tačiau pirmą kartą gyve
nime pamačiusiam šimtus tūkstančių taisyklingomis gretomis su
sodintų krūmelių, kurių priežiūros jis nebuvo mokęsis, aišku, bū
davo klaiku, ypač, kad darbas vyksta saulei kepinant ir ryžiais bei 
pupelėmis mintant, “laukinėje” Brazilijos atmosferoje, naujokui 
ne tik svetimoje, bet ir nepatinkamoje. Iš čia ir kilo baisūs gandai 
apie fazendas, bei vergiją jose...

• Šiandien Brazilija užima pirmą vietą pasaulyje, kaip kavos eks
portuotoja. (20.000.000 kavos maišų po 6 kg. į metus).

Privažiuojame plačią, bet, matyt, šioje vietoje nelabai gilią 
upę, Abu jos krantai suspausti vešliausio miško, kurin dar žmogaus 
koja nebuvo įkelta, nes niekur aplink nėra pastatų nei ūkių.

Prieš 50 metų Paranoj tebuvo vos 300.000 gyventojų, dabar — 
per vieną milijoną, bet iš jos teritorijos 199.897 kv. km. — reiškia ji 
du su puse kartų didesnė kaip etnografinė Lietuva, — o vos 50.000 
kv. km. yra dirbamos žemės bei kitiems ūkio tikslams naudojamo 
ploto. Gi visa kita — nepaliestas miškas.

Saulei nusileidus, staiga pradeda lyti ir mūsų traukinys susto
ja. Tenka ilgai laukti: priekyje taisoma linija, kur vakar nusirito 
prekinis traukinys. Žinoma, vėl plūstama brazilų tvarka, ypač kad 
dauguma esame alkani, o traukinio bufete maisto atsargos išsibaigė.

Tik trečią valandą ryto, pamėlynavę iš nuovargio ir “pasnin
ko”, pasiekiam Arapongą, kur čia pat prie stoties, už kelių žingsnių 
— viešbutis, mane pakvietusio tautiečio Liudo nuosavybė.

Dvi savaitės čia praeina kaip viena diena: tiek daug nematytų 
dalykų tenka pažinti. Miestelis iš keletos taisyklingai išvestų išil
ginių ir skersinių gatvių smarkiai augantis. Nors gatvės dar ne
grįstos, bet plačios, kaip platūs yra paraniečių užsimojimai.

Žemė čia, kaip ir dažnai Brazilijoje, raudono atspalvio: riebus

derlingas molis.. Jau traukinyje pastebėjau keletą keleivių dėvinčių 
baltus, plonus chalatus viršuje drabužių: apsaugai nuo dulkių- Ara- 
pongoje to nematyti. Turtingas ir vargšas dėvi veik vienodai: — 
Laitas, tiksliau, buvęs baltas, dabar parudęs švarkelis ir tokios pat 
plačios, dažnai į aukštas pušnis įkištos kelnės.

Prekyba ir susisiekimas čia gana gyvas. Aplinkui miestelį, nors 
yra didelių miškų masyvų, bet taip pat gausu didesnių ir mažesnių 
ūkių. Miškas tolydžio naikinamas. Kai pamačiau prie vietinės lent
pjūvės medžių rąstus, tuojau prisiminiau Stelmužės ąžuolą. Mies
telyje yra paštas, bažnyčia, keletas kontorų, daug parduotuvių ir... 
panelių namai, į kuriuos dažnai suka kiek įsilinksminę miškų dar
bininkai. Keleiviai čia vežiojami dviejų ratų' vienarkliais vežimė
liais. Ratai apmauti automobilių padangomis.

Čia Brazilija atrodo tikresnė, nors gana daug ukrainiečių, vokie
čių, lietuvių etc.'

Liudo viešbutis, nors ne vienintelis, bet, galima sakyti, repre
zentacinis. Jame nuolatos pilna svečių. Jau kelintą dieną čia ateina 
valgyti visas būrys brazilų darbininkų, vedančių telefono liniją. 
Jie nė kiek nesiskiria nuo kitų svečių vad. — inteligentų: manda
gūs, santūrūs, ramūs. Kambariai nors su medinėmis pertvaromis, 
bet švarūs ir sausi, valgis puikus ir labai įvairus. Tai priklauso ne 
tik nuo virėjo gabumų, bet ir Liudo patyrimo bei jo ūkio pristato
mų produktų kokybės.

Šiandien Liudas mane supažindino su jaunu, labai saulėje įde
gusiu, melsvaakiu vyruku, apsirėdžiusiu darbo drabužiais, tvarkin
gais, bet sučiurusiąis. Jis įvažiavo į viešbučio kiemą labai senu ir 
purvinu forduku, iš kurio iškėlė mažutį baltą grabelį:

— Ji gimdė, — paaiškino jis man. — Jokios medicinos pagalbos 
gauti buvo neįmanoma. Vaikutis mirė. Jos vyras dirbo miške — nė 
nežinojo. Man teko čia atvykti pakrikštyti ir... į kapus.

Ir liūdnai nusišypsojęs, tarsi priekaištaudamas, pastebėjo: “O 
Londrinoj dešimtys gydytojų!”

Po pietų Liudas apie jį papasakojo daugiau. Tai jaunasis Bru- 
natti, miljonieriaus sūnus, aukštuosius mokslus yra baigęs — be
rods — Šveicarijoje ir tik prieš kelis metus grįžęs į Braziliją. Dirba 
l artu su darbininkais miške, kartu miega, kartu maitinasi, pakel
damas visus nepatogumus — darbininkų mylimas ir gerbiamas.* 
“Jei žmonės būtų dažniau tokie, 
gesnis gyvenimas”.

baigė Liudas, — būtų prasmin-

Labai malonių brazilų šeimą aplankėme šį vakarą. Jis advoka
tas, uždirbąs bent 10.000 kr. mėnesiui; jaunas, linksmas, kultūrin
gas vyras. Ji — gražiai išlaikiusi jaunystės žavumą, trijų vaikučių, 
tikrų angeliukų, motina. Meno gerbėja, švelni ir rūpestinga. Na-

Žvirbliai, žvirbliai, žvirbleliai 
mano, kiek daug čia jūsų ir pri
viso! Žiūrėk ten — pulkas, va — 
pulkas, čia vėl kitas — vienu žo
džiu — daugybė. Na, todėl ir vi
sai nestebėtina, kad tarp tokios 
daugybės, karts nuo karto, vis 
kas nors nepaprasto įvyksta. Žiū
rėk tai šis, tai tas — tai krimina
las, tai vagystė — tai apiplėši
mas, tai katino pasmaugtasis lai
dojamas — tai vėl kas panašaus. 
Bet kągi, žmogelis, padarysi — 
sako: visokių yra, visokių ir rei
kia. Vistik, man atrodo, blogiau
siai yra tas, kad žvirbliai prisi
laiko senų, ir gal jau persenusių, 
prietarų, kas ir padeda jiems 
įklimpti į nesusipratimą. Na, bet 
žinoma, y? jie jau pradeda mo
dernėti, ir visokie prietarai jau 
išeina iš mados — žodžiu, vyks
ta evoliucija. Taigi reikia tikėtis, 
kad ir jie pakeis savo ligšiolinę 
kryptį ir pasuks, galbūt, roman
tizmo keliu. O atrodo, kad tos 
krypties pakeitimas visai netoli, 
nes kaip faktai rodo, dabartiniu 
laiku žvirbliai labai susidomėjo 
politika. Taip pat jie labai susi
rūpino savo socialine būkle, gir
dėjau, jog per vieną posėdį bu
vo nutarta Į visas pasaulio šalis 
pasiųsti savo atstovų, ir reika
lauti savo teisių. Kiek iš to gero 
išeis dar nežinia, bet jau dabar 
matyt, kad J. Tautos atkreipė į 
tai didelį dėmesį, ir, metusios 
visas kariškas problemas, grie
bėsi svarstyti jųjų reikalų.

Taigi, žvirblių visuomenė ža
da pasižymėti. Vadinasi, jie iš
kils į viršūnes, o kai visuomenė 
jau bus viršūnėse, tai ir indivi
dai ims geriau jaustis. Todėl ir 
visai nenuostabu, kad jau dabar 
daugelis žmonių susirūpino, kaip 
apsisaugoti nuo baisaus “žvirb
lių antplūdžio”. Juk Dievas žin, 
kas čia gali atsitikti žvirblymety 
— gal tuomet ateinanti karta ne
matys nei vienos šviesios diene
lės, ko gero gali dar saulę užtem
dyti! Žodžiu, laikas gelbėti žmo
niją!

Žmonijos gelbėjimo reikalais 
labai susirūpino savanoris ponas 
Kazys Viengungis. Jam atrodė, 
kad pavojus yra labai didelis ir 
todėl reikia griebtis greitų ap
saugos priemonių, kad apsisau
gojus nuo antplūdžio. Bet klau
simas buvo, kaip reikės įtikinti 
žmoniją apie artėjantį siaubą. 
Juk gal kokio labai žymaus vyro 
balsas ir būtų išgirstas, bet juk 
Kazys savo žymumu pasigirti ne
galėjo! Kazio rusvos, kaip kad 
Uršulė, jo širdies giminė, sako: 
“Nuo ’pavietrės metų’ ”, nelygin
tos kelnės, — gal jaunystės ar 
sporto pasėkų kuprelė, bei “trum 
pas ūgis”, iš viso netraukė visuo
menės akį ir buvo veik nežino
mas. Taigi vieną dieną, gerai ap
siskaičiavęs savo materialinę 
būklę, Kazys nutarė pirkti Chev-

roletą. Sako, tas tai tikrai pa
trauks į mane žmonių akį, ir tuo
met galės pradėti savo paruoštą 
propagandą.

Taigi, kiek vėliau paaiškėjo, 
jog iš tikro ponas Kazys Vien
gungis buvo gerai Sugalvojęs ir 
jo planas daliųai sekėsi. Žiūrėk, 
atvažiuoja Kazys su savo “trak
torium“ prie bažnyčios pamand- 
ravoti, žmonėms pasirodyti, var
nų pašaudyti, ir dar nosies ne
spėja pro duris iškišti, o jau 
žmonės pirštais tik bado—karto
dami vis tą patį: Chevrolets! 
Čhevroletas! Kaziui atrodydavo, 
jog ir kunigas bažnyčioje dū
šias laikydamas negali gerai su
sikaupti begalvodamas apie jo 
garsųjį, gal nuo penkioliktojo 
šimtmečio, limuziną. >■

Sekasi, galvojo sau Kazys, ir 
nutarė mesti visas “baikas” ir su
šaukti visuotinį susirinkimą, ku
riame jis galėtų iškelti visuome
nei tą pavojų, kuris jam atrodė 
yra žymiai baisesnis net už ato
mą. Pasiuntė į laikraštį skelbi
mą, kuriame jis trumpais žo
džiais apibūdino visuomenės pa
dėtį ir kvietė visūs stoti į Anti- 
žvirblinį Kovotojų Klubą. Bet 
Kazio nelaimei, laikraštis, nepri
tardamas bet kokio sutvėrimo 
naikinimui, atsisakė įdėti jo skel
bimą.

Vargšas Kazelis visus pirštų ir 
kojų nagus nusikramtė iš pykčio 
ir priėjo išvados, kad žmonija tu
rėtų įsteigti Antilaikraštinę Or
ganizaciją, kuri kovotų prieš to
kius laikraščius, kurie nematyda
mi žmonijos pražūties atsisako 
įdėti Viengungių skelbimus. Bet 
pagalios truputį atsileido ir nu
tarė išbandyti dar kitą, geresnį 
už pirmąjį, planą.

Ir jei dabar jūs pasisukinėtu
mėte šventadieniais po švento
rių, atrastumėte Kazį, būryje 
draugų, beaiškinantį jiems, laik
raščių nevertingumą, bei artė
jantį pasaulio siaubą. Daugelis 
visa tai girdėdami šypsosi, dau
gelis juokiasi, bet dauguma kva
tojasi. Tad ir nežinia ar pasiseks, 
vargšeliui, įtikihti, sekėjų atras
ti, savo vardą išryškinti... nors 
iš tikrųjų, tai turėtų pasisekti, 
nejau bereikalo jis Chevroletą 
pirko?

Viengungis G.

muose daug knygų. Geriam skanų vyną, filosofuojame; per radiją 
sruvena simfonijos garsai ir, atrodo, jog esame sostinėje, bet ne prie 
amžinojo miško, kuriame dirba ir kenčia nerimstantis žmogus, mė
gindamas nugalėti gamtą. Sunkus, bet įdomus, masinantis darbas.

Pirmą dieną atvykus į Arapongą, pietų metu į salę įdrumbėjo 
gražaus sudėjimo ūkininkas. Atvažiavęs jis pamatyti Liudo ir šiaip 
turėjęs reikalų. Gyvenąs Brazilijoje jau 20 metų. Už trijų mylių 
turis ūkelį. — “Važiuok pas mane porai mėnesių”, — pakvietė jis 
mane. Patiko jo linksmumas ir nuoširdumas, pasižadėjau. “Tai, 
žiūrėk, kai išlipsi Sabaudijoj, tuoj pirmo žmogaus paklausk, kur 
gyvena Konstantinas — lituano — nurodys tuoj, ten visai netoli”.

Sėdžiu sugverusiame, keleivių pergrūstame autobusiukyje, 
daugybės ryšulių slegiamas. Jei gavau vietą atsisėsti, turiu būti 
dėkingas savo kaimynui, šią tvankią dieną dėvinčiam odinį švarką. 
Jis mane paskaitęs rusu. Kai pasisakau esąs lietuvis, jis plačiai nu
sišypsojo ir pradeda deklamuoti:

Chotij viek v Braziliji probudu, 
No lietuviškai kalbėti nezabudu .. .

Mane stebina šio apysenio, bet tokio energingo ir linksmo žmo
gaus kalbumas bei palankumas. Lietuviškai kalbėti jis nemoka 
(gimęs ne Lietuvoj), bet gerbia lietuvius ir yra su jais praeityje 
bendravęs. Netrukus sužinojau, kad Rusijoje, revoliucijos metu 
jis neteko visų savo santaupų — 25.000 aukso rublių, o paskum, 
kaip vokiečiai jam konfiskavo 2.000 dolerių... Brazilijoje visur 
trankęsis, visko matęs, niekada čia nėra sirgęs, nors sunkių dienų 
daug teko pakelti. Dabar jau nebesidomi jokiomis avantiūromis, 
nusiraminimą surado filosofiškame batsiuvio amato praktikavime 
Arapongoje. O į Subaudiją važiuojąs tenai atidaryti mėsos parduo
tuvę. Taip sau, ne dėl biznio, bet dėl sporto...

Kadangi pakeliui nuleido padangą, tai Sabaudiją pasiekėme 
prievakary. Pirmas paklaustas, sakėsi girdėjęs apie lituano, vardo 
neatsimenąs, bet tai nesą arti. Mate u — kelias į kairę tik vienas, 
patraukiu juo, manydamas netrukus pamatyti ūkelį, apie kurį su 
tokia meile ir humoru kalbėjo Kostas.

Einu mišku jau antrą kilometrą, bet nematau jokio ūkio, tik 
mažą namelį. Klausiu: taip. Toliau ir bus lituano! Einu ir baiminuo
si. Debesys gaubia dangų. Aplinkui n. iškas. Greit sutems. Kas 
tada? Neatsiginsiu užpultas kokios onees, — o gal, ko gero, gyva
tės. — su foto aparatu ar portfeliu. Už nugaros girdžiu kažkieno 
žingsnius. Mane paveja dvi “nenatūraliai šviesios asmenybės”, tiks
liau — du tamsiaveidžiai, jauni kaboklai (vad. žemdirbiai), labai 
baltais drabužiais, neginkluoti. (Bus daugiau)

Redakcijai prisiųsta
Knygų lentyna, Lietuvių Bib

liografinės Tarnybos Biuletenis, 
Nr. 1-2 (32-33) , IV metai, 1951 m. 
sausis - vasaris, šapirografuotas 
ledinys, 8 psl., paruošė Al. Ru- 
žancovas.

Be dviejų pirmųjų šių metų 
mėnesių leidinių, čia randame 
1950 m. pirmąjį papildymą ir 
1949-1950 m. pasaulio liet, leidi
nių statistikos lentelę.

Kronikoje spausdinamas ALT 
raštas ir biuletenio leidėjo pra
šymas leidėjams bei autoriams 
po 1 egz. visų perijodinių ir ne
peri j odinių leidinių siųsti LBT 
— 602 Harvęy St., Danville, Ill., 
Lietuvių Bibl. Archyvui Šveica
rijoje — Karl Spitteler Str. 22, 
Berne ir savo krašto centrinei 
bibliotekai, kad joje liktų am
žiams.

Knygos Bičiulių Klubas
Gabija kuria Knygos Bičiulių 

Klubą. Klubo nariais kviečiama 
visa skaitančioji visuomenė. w

Kiekvienas narys, įmokėjęs 
$5.00 mokestį, gauna naujų kny
gų nemažiau kaip už $8.00. Pir
maisiais metais nariai gauna šias 
grožinės literatūros knygas: Juo
zas Krūmines “Naktis viršum 
širdies”, apysaka (jau išleista); 
Jurgis Savickis “Raudoni batu
kai”, rinktinės novelės; Nelė Ma- 
zalaitė, “Mėnuo, vadinamas me
daus”, apysaka; Jurgis Jankus — 
apysaka; Liudas Dovydėnas “Per. 
Klausučių ulytėlę”, apysaka.

Aresas: Gabija, 340 Uftion Avė. 
Brooklyn 11, N. Y.

Naujorkan atvyksta žymieji 
meninitikai

Patirta, jog vasaros pradžio
je į JAV persikelia dailininkai 
Vytautas Jonynas ir Adomas 
Galdikas. Galdikas tikimasi at
vyksiąs gal dar birželio mėnesį. 
V. Jonynas turi sudaręs sti žy
mia Naujorko firma sutartį, to
dėl spėjama jog apsistos čia. Abu 
nusiskundžia, kad turį Prancū- • 
ziją, apleisti, nes esą labai daug 
duomenų, kad sovietai galį pulti 
Europą dar šiais metais. A.

— Buffalo. — širdies priepuo
liu mirė Buffalo-Pittsburgo len
kų vyskupas Janek Jasinsky, gi
męs Suvalkuose.
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IŠ PLATAUS PASAULIO Kanada tebeprekiauja su Lietuva

Prez. Trumano kalba
Praeito trečiadienio naktį pa

sakyta prezidento Trumano kal
ba atrodė pasiteisinimu dėl gen. 
MacArthuro atleidimo. Preziden
tas aiškino, kad JAV tikslas esąs 
atstatyti ramybę ir taiką Toli
muosiuose Rytuose, o MacArthu
ro laikysena visa tai stačiusi į 
didelį pavojų, ypač siūlymas su
kurti Čiangkaišeko naują fron
tą, kas neabejotinai reikštų ka
ro išsiplėtimą. JAV politika esan 
ti paremta trimis punktais: su
laikyti kovas, užtikrinti kad jos 
vėl neprasidės ir kad tai pabaiga 

' agresijos. MacArthuro nuopelnai 
ęsąjabąį dideli, tačiau taikos iš- 

.laikymui .turinti būti duodama 
pirmenybė prieš betkokią asme
nybę. Jei taip būtų elgiamasi, 
būtų sulaukta III pasaulinio ka
ro, kurio išvengimas dabar esąs 
pirmasis JAV politikos uždavi
nys. Komunizmas norįs užvaldy
ti Aziją, bet JAV negalinčios įsi
velti į Azijos painiavą, nes tas 
iššauktų daug naujų sunkumų. 
Kai komunistų autoritetai įsiti
kinsią, kad jie negali laimėti Ko
rėjoje, jie palinksią prie taikos. 
Dėl to durys jiems esą laikomos 
atviros. Komunistų pasiruoši
mai esą žinomi, tačiau taip pat 
aišku, kad jie nelaimės.

Egipto-D. Britanijos 
derybos vyksta

Užsienių r. ministeris Morri
son parlamente pareiškė, kad dėl 
Egipto reikalavimo atšaukti D. 
Britanijos kariuomenę iš Egipto, 
reviduoti 1936 m. sutartį ir pri
pažinti Egipto suverenumą Su
dane derybos vyksta, kad tuo 
tarpu dėl jų jokių informacijų 
duoti negalima, bet parlamentui 
būsianti duota proga pareikšti 
savo veto anksčiau negu D. Bri- 
tanijos kariuomenė nuo Sueso 
kanalo bus atitraukta.

%

D. Britanijos naujasis 
biudžetas

, Britų iždo kancleris H. Gait- 
shell balandžio 10 d. pateikė par
lamentui sekančių metų biudže
tą, siekiantį 4,197-000.000 svarų, t. 
y. didžiausį taikos metu visoje 
D. Britanijos istorijoje. Praei
tais metais pajamų būta 3.978.- 
000.000 svarų, o išlaidų 3.258.000.- 
000 svarų, perviršiaus 720.000.000 
svarų. Daugiau kaip Vb. naujojo 
biudžeto — 1.490.000.000 svarų— 
skiriama ginklavimuisi.

Pajamoms padidinti yra padi
dinami pajamų mokesčiai — po 6 
pensus svarui, prekybos mokes
tis liuksuso prekėms padvigubi
namas— automobiliams, radio, 
televizijos aparatams ir tt. Taba
ko, gėrimų mokesčiai betgi pa
liekami nepaliesti. Paliečiamas 
viešasis gydymas atsisakant duo
ti akinius ir dirbtinus dantis. Pa
branginamas benzinas.

— Londonas.—- Sumažėjus at
sargoms, sūrio norma D; Britani
joje sumažinta nuo 3 iki 2 unici- 
jų savaitei.

— Bostonas. — Amerikiečiai 
muitininkai Bostono uoste sulai
kė iš Kanados į Lenkijos Gdynią 
siunčiamą vilnonių skudurų mui- 
siunčiamą vilnonių skudurų siu n 
tą, nes pagal eksporto kontrolės 
įstatymą iš. jokio JAV uosto ne
dali būti eksportuojama į komu
nistinius kraštus.

ABN slaptos konferencijos 
nebuvo

Spaudoje pasirodžiusios žinios, 
minėtos ir “T2”, kad vasario 22 
d. Miunchene vykusi slapta ABN 
konferencija su D. Britanijos ats
tovais, ABN centro komiteto pa
neigiama. Nesusipratimas^ ma
tyt, kilęs ryšy su anglų žurnalis
tų pasikalbėjimu pasaulio politi
kos klausimais, kuriame betgi 
dalyvavę ne vien ABN žmonės. 
Taip pat be pagrindo esąs gan
das, kad tos konferencijos metu 
lenkai susitarę su ukrainiečiais ir 
sutarę ginčijamųjų rajonų klau
simą spręsti plebiscitu. Nebuvę 
jokių lenkų-ukrainietių pasita
rimų.

Be pagrindo esąs taip pat ryšy 
su tuo pasklidęs gandas, kad AB 
N esąs finansuojamas Kanados.

Albanijos reakcija
Jau kuris laikas sklindančios 

neaiškios žinios apie neramumus 
Albanijoje kaip ir patvirtina 
Hoxha vyriausybės notos visoms 
savo kaimynėms — Italijai, Grai
kijai ir Jugoslavijai, — kaltinan
čios jas Albanijos teritorijos pa
žeidimu. Jugoslavija savo 9 pa
žeidimais sienos siekianti provo
kuoti III pasaulinį karą, Graiki
jos lėktuvai Albanijos teritorijo
je kovo 25 d. išmetę propagandi
nių lapelių, prie Sivani kovo 1 
d. graikų kariai iš 5 kulkosvai
džių apšaudę Albanijos pasienio 
sargybas, o laivai kovo 20 d. pa
žeidę jos vandenis; Italijos' 8 
lėktuvai skraidę virš Albanijos 
teritorijos.

Gal ir teisybė, kad tie lėktuvai, 
mėtė parašiutininkus, apie ku
riuos anksčiau buvo kalbama.

— Paryžius. — Keturios arabų 
valstybės — Irakas, Jordanas, 
Saudi Arabija ir Sirija — parė
mė Egiptą, pasiųsdamos Prancū
zijai notas, paremiančias Maroko 
nepriklausomybės reikalavimus.

Sosto akmuo atsirado
Balandžio 11 d. D. Britanijoje 

nuskambėjo didelė naujiena, kad 
karūnacijos sosto akmuo, dingęs 
pej Kalėdas iš. Westminsterio ka
tedros Londone, atsirado; Škoti
jos konstablių paveldėjamam 
lordui Erroll grafui paskelbus 
atsišaukimą, akmuo trijų neat
pažintų asmenų buvo atneštas į 
Arbroarath abatiją Angus, Ško
tijoje, ir padėtas prie didžiojo al
toriaus, t.y. ten, kur j is buvo lai
komas prieš pervežant į Londo
ną nuo 1178 m. Akmuo buvo pri
dengtas Šv. Andriejaus vėliava ir 
prie jo palikti du laiškai, bet nie
kieno nepasirašyti.

Viename laiške kreipiamasi į 
karalių Jurgį VI, užtikrinant, 
kad tie, kurie akmenį paėmę iš 
Westminsterio nenorėję įžeisti 
karališkosios šeimos. Grąžindami 
į Škotiją vieną pagrindinių Ško
tijos regalijų, išvežtą 1296 m., jie 
tik norėję pabrėžti, kad Škotija 
reikalaujanti savivaldos.

Kitas laiškas adresuotas Ško
tų bažnyčios sinodui, kuriame 
prašoma susitarti su anglų auto
ritetingom įstaigom, kad akmuo 
liktų Škotijoje.

Scotland Yard parėdymu ak- 
jnuo tuo tarpu paliktas vietoje ir 
iš Londono ten išvyko vienas bu
vęs Westminsterio tarnautojas, 
tarnavęs ten 25 m., lydimas 2 de
tektyvų. Jų uždavinys nustatyti

ar tai tikrai tas pats akmuo. Jei 
pasirodytų, kad tai tikrasis ak
muo, jį paims'Scotland Vardas 
savo žinion, kaip paima visus pa
vogtus susektus daiktus, o po to 
bus aiškinamasi, kaip tą žygį 
traktuoti — kaip vagystę ar pat
riotinį žygį.

Izraelis perpildytas
JAV žydžių organizacijos pir

mininkė Alex. Brailove, 'aplan
kiusi Izraelį ir stebėjusi jo gyve
nimą, Toronto vienos žydų orga
nizacijos susirinkime pareiškė, 
kad vakariečiai žydai emigraci
ją į Izraelį turi sulaikyti, nes ten 
gręsiąs ūkinis suirimas. Vyriau
sybė priimanti visus pabėgėlius, 
bet jau nepajėgianti jų aprūpin
ti. Tam reikią didesnių kapitalų.

Tikrai nuostabų reiškinį už
tinkame Kanados Prekybos ir 
Pramonės ministerijos savaitraš
čio “Foreign Trade” 1950 m. spa
lio 21 d. laidoje. Ten 676-677 ir 
693 psl. pateikiamose lentelėse, 
apžvelgiančiose Kanados impor
tą pagal kraštus, randame ir Lie
tuvą ir kitas dvi Pabaltijo vals
tybes: Estiją ir Latviją.

Pagal tas lenteles 1949 m. Ka
nada iš Lietuvos prekių importa
vo tiek pat, kiek ir 1925-1939 m. 
laikotarpy buvo importuojama, 
t.y. už $4000 kasmet. 1950 m. iš 
Lietuvos nebeimportuota nieko. 
Tuo tarpu iš Estijos 1949 m. bu
vo importuota prekių už $6000,

o 1950 m. net už $11.000, kai 1935- 
1939 m. laikotarpy jos importo 
metinis vidurkis siekė $24.000. 
Latvijos 1935-1939 m. metinio 
importo vidurkis buvo $10.000, gi 
1949 m. iš jos imuortuota, kaip ir 
iš Lietuvos, už $4000, o 1950 m. 
$2000.

Tai nedidelės sumos, tačiau 
įdomu, kaip ta prekyba vyksta ir 
kas iš Lietuvos importuojama. 
Bet tai nėra Sovietų Rusijos sąs
kaita, nes jai paskirta atskira 
grafa. Jos eksporto į Kanadą tik 
1938 m. būta kiek didesnio: $238 
tūkstančiai, o kitais metais tesie
kia vos po keletą tūkstančių.

SPORTO ŽINIOS
Sharkey-Žukauskas Toronte
Beveik visą žiemą mūsų tautie

tis, buvęs pasaulio bokso meiste
ris, Sharkey-Žukauskas buvoja 
Toronte ryšy su įvairiomis spor
to šakomis. Kiek mes jaudino
mės tada, kai jis tapo pasaulio 
bokso meisteriu. Sveikinom jį, 
siuntėm dovanas; nusiuntėm jam 
Lietuvos laukų žemės saują gin
taro gabale!

Ar mums lietuviams nereikėtų

jį pakviesti į mūsų tarpą ir ati
tinkamai pagerbti? Manau tuo 
kas nors turėtų pasirūpinti.

K. L.
— Boston. — Kanadietis, van- 

couverietis, Len Walters, balan
džio 11 d., nugalėjęs Jerry Me 
Guigan, Cambridge, Mass., lai
mėjo plunksnos svorio bokso 
Amerikos čempionatą. Jis nuga
lėjo antro roundo 4 Osekundėj 
techniniu knockautu.

Sportas pavergtoje Lietuvoje

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS
♦ su lietuviškais ženklais ir įvairius 

laikrodžius, gausite tik pas vienintelį 
“Adrian Jewellers” atstovą

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

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

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

Moffat 5750 CPC

DE LUXE - 
Kaina 5299.50

Ct.C
Užeikite ir apžiūrėkite tuos ar 

kitokius modelius

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

Atidaryta vakarais ______ Telefonas KE 4579

KANADOS ŽINIOS

Ispanijos katalikai remia 
darbininkų sąjūdį

Barcelonos streiko atgarsiai 
vis dar nenurimsta. Nors vyriau
sybė paskelbė, kad. streikas bu
vęs sukurstytas komunistų, ta
čiau ji visdėlto įsitikino, kad už 
streiką stovėjo net vyriausybei 
ištikimi falangistai darbininkai, 
kurie, žinoma, taip pat valgyti 
nori. Dabar ryškėja konfliktas su 
katalikais. Katalikų akcijos laik
raštis Ėcelesia visai atvirai ve
damuoju perspėjo vyriausybę, 
kad jos politika turėtų būti sais
toma visuomenės gerbūvio bei 
ūkinio kilimo uždavinių. Katali
kų darbininkų organas Tu iš
spausdino straipsnį, kuriame pa
neigia vyriausybės teigimą, kad 
Barcelonos streikas buvęs su
kurstytas komunistų, nurodo, 
kad darbininkija gyvena nepa
keliamose sąlygose ir reikalauja 
priemonių jų būviui pagerinti. 
Kai cenzūra to straipsnio nepra-. 
leido, leidėjai nusprendė be jo 
išviso neišleisti numerio. Ir išvi
so katalikų akcijos nepasitenki
nimas režimui juo toliau tuo la
biau ryškėja.

Sosto įpėdinė Romoje
Anglijos sosto įpėdinė karalai

tė Elzbieta praeitą trečiadienį 
privačiai atvyko 2 savaitėms į 
Romą lydima savo vyro. Iš Mal
tos atskridusi lėktuvu, buvo iš
kilmingai sutikta aerodrome, 
priešpiečius valgė pas preziden
tą Luigi Einaudi, Britų ambasa
doje prieš pietus priėmė Com- 
monvvealtho diplomatinį korpu
są Romoje, o penktadienį buvo 
priimta popiežiaus privačioje au
diencijoje bibliotekoje, o po to 
pristatė savo vyrą ir palydovus.

Tai retas atsitikimas, kad Ang
lijos karališkosios šeimos nariai 
aplanko popiežių. Nuo santykius 
su Roma nutraukusio Henriko 
VIII laikų, tik šeštas atsitikimas. 
Pirmasis senąją tradiciją sulau
žė 1903 m. karalius Edwardas 
VII, aplankydamas Leoną XIII. 
Popiežius Benediktas XV 1918 
m. priėmė tuometinį Walles prin
cą, sosto įpėdinį, dabartinį Wind
sor© kunigaikštį, o 1923 m. kara
lių Jurgį V ir karalienę Mariją. 
Dabartinės sosto įpėdinės sesuo 
Margarita, lankydamosi Italijoje, 
1949 m. taip pat aplankė popiežių.

—- Vašingtonas. — Senatorius 
F. Dulles vėl vyksta į Tokio, kur 
su Japonų vyriausybe ir naujuo
ju vadu M. B. Ridgway tarsis dėl 
taikos sutarties.

Naujas biudžetas — nauji 
mokesčiai

Balandžio 10 d. Kanados finan
sų ministeris Abbott pateikė par
lamentui naująjį biudžetą. Ka
dangi ateinančių metų biudžeto 
pajamas reikią padidinti $600.- 
000.000, tai pakeliami mokesčiai. 
Iš jų numatoma gauti $405.000.- 
000. Pirmiausia nuo liejos 1 die
nos padidinami 20% personali
niai mokesčiai, kurie duos $85.- 
000.000; pakeliami verslų bei įmo 
nių mokesčiai, kurie duos $116.- 
000.000 ir pagaliau padidinami 
kasdienio vartojimo prekių mo
kesčiai, iš kurių tikimasi gauti 
$194.000.000.

Generalinis prekybos mokestis 
nuo 8% pakeliamas iki 10%; mo
kestis nuo prekių, už kurias bu
vo mokama 15% , pakeltas iki 25 
% — autovežimiai, radio, televi
zija ir kt. liuksuso reikmenys; 
įvedamas naujas 15% mokestis 
virtuvės bei namų reikmenims 
—šaldytuvams, skalbiamoms ma
šinoms, elektros ir gazo krosnims 
ir kt.; tabako mokestis nuo 67 et. 
pakeliamas iki $1.15 svarui, dėl 
to nauja cigarečių kaina turėtų 
būti apie 40 centų. Alus ir spiri
tiniai gėrimai palikti nepaliesti, 
o šokolado saldainiu ir kramto
mos gumos mokestis, nesenai pa
keltas iki 30%, vėl sumažintas iki 
15%.

Iš personalinių pajamų mokes
tį skaičiuojant bus atskaitytas 
mokestis unijoms, kaikurios ke
lionės išlaidos.

NAUJIENA■ •
Juozas Kruminas

? NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES•

Apysaka, vaizduojanti dviejų 
žmonių, vyro ir moters, jaus
mų konfliktų niuansus, dvasi
nius apsisprendimus ir tragiš
kų įvykių pasekmes. 141 psl., 
kaina $1.50. Knygos Bičiulių 
Klubo nariai, įmokėję $5.00 
metinį mokestį, šią knygą gau
na už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, 
Nelės Mazalaitės, Jurgio Jan
kaus, Liudo Dovydėno ir kitų 
žymiųjų autorių grožinės lite
ratūros knygas. Rašykitės į 
Knygos Bičiulių Klubo narius 
ir metinį $5.00 mokestį siųski

te šiuo adresu:
GABIJA 

340 Union Avenue 
Brooklyn 11, N.Y.

Viso biudžeto metinių pajamų 
numatoma $3.730.000.000,' kai da
bar besibaigiantiems metams nu
matyti $3.1O5.O0O.OOO. Išlaidų nu
matyta $3.700.000.000, taigi per
tekliaus $30.000.000.

Kas pabrangs?
Naujasis biudžetas daug ką 

nustebino, kad nepakelti liko 
alaus ir kt. alkoholinių gėrimų 
mokesčiai. Tačiau alus kiek pa
brangus nes ir jį liečia pakėlimas 
prekybinių mokesčių.

Tabakas bei cigaretės net per
daug pabrangs. Kai kurios fir
mos sako, kad net 5 centais ciga
rečių pokelis.

Daugiausia pabrangs automo
biliai. Chevroletai pabrangsią 
$157, Buickai —’ $225, o Fordai 
nuo $154 iki $200.’Elektros reik
menys:, kur akcizo mokestis pa
keltas 15%, prie kurių tenka pri
dėti dar 2% prekybos mokesčio, 
pakils, gerokai. Šaldytuvų kainos 
pakilsią apie $50, radio aparatas, 
pardavinėtas iki šiol po $150, pa- 
bfangsiąs $10-12.

Šokolado ir saldainių mokes
čio sumažinimas turėtų jų kainas 
numušti, tačiau įmonės žada kai
nas palikti tas pačias, o padidinti 
kiekį pakučiuose. Stambesni įpa
kavimai, žinoma, turės atpigti.

Vyriausybės sferose manoma, 
kad visi biudžete numatyti mo
kesčių pakėlimai, pragyvenimo 
lygį pakelsią apie 2 punktus.

I .

Ragina pagyvihti imigraciją •
Kanados Prekybos rūmai krei

pėsi į imigracijos ministerį W. 
Harris, siūlydami pagyvinti imi
graciją, nes darbininkų pareika
lavimas nuolat augąs. Reikią 
ypač stengtis kviesti daugiau 
britu.

Ta proga pranešama, kad užsi
motas planas šįmet atgabenti 
150.000 imigrantų esąs vykdomas 
ir tikimasi, kad iš to skaičiaus 
bent 30.000 būsią britai. Didžiau
sią sunkumą sudarąs pervežimas. 
Lėktuvuose visos vietos jau esą 
užpildytos iki gegužės galo. Jei 
būsią rasta pakankamai trans
porto priemonių, planas būsiąs 
įvykdytas.

— Otava. — Indijos aukštasis 
komisijonierius pareiškė, kad In
dija Kanados pasiūlytos dovanos 

<žemos rūšies kviečių atsisakė, 
nes už juos indų žmonės vistiek 
turėsią mokėti. Jie beveliją pa
laukti naujo derliaus gerų kvie
čių.

— Otava. — Praeitais metais 
CNR deficitas siekė $3.261.000, o 
1951 m. sąmatoj deficito numa
toma $20.997.000.

• Rygos stalo tenisininkai re- Į 
zultatu 7:6 laimėjo tarpmiestines 
Ryga-Vilnius rungtynes. Kauno 
rinktinė rygiečius, tačiau, nuga
lėjo .8:6 rezultatu. Labai silpni 
pasirodė Kauno studentai, ku
riuos rygiečiai supylė 10:4.

• Kovo pradžioje Klaipėdoje 
įvyko tarpmiestinis Kauno, Vil
niaus, Klaipėdos teniso turnyras. 
' • Koto pradžioje Vilniuje įvy
ko šachmatų pirmenybės, kurio
se dalyvavo daugiau rusų negu 
lietuvių, nors pirmenybės ir va
dinosi “Tarybų Lietuvos 1951 m.

finalas”. Liliental (Maskva), 
Vistaneckis (Vilnius), Cholmov 
(Vilnius), Cukajcv (Kaunas), 
Ostrauskas (Kaunas), Kazajev 
(Vilnius), Višomirskis (Vilnius), 
Ąbramavičius (Kaunas), Bar
šauskas (Kaunas), Simagin (Mas 
kva), Farber (Armija), Lansber- 
gis. (Vilnius), Disler (Vilnius), 
Mikėnas (Vilnius), Petriosan 
(Maskva).

• Kovo pradžioje įvyko visa 
eilė pirmenybių Vilniuje: sunku
mų kilnojimo, bokso, tinklinio, 
krepšinio.

Kanada statys dviviečius 
mokomuosius sprausminius 

lėktuvus
Oro vicemaršalas Frank Mc 

Gili pareiškė, kad šiuo laiku Ka
nada pradėjo didžiausią aviaci-' 
jos gamybą, kokia bent kada yra 
buvusi istorijoje taikos metu. 
Naujasis sprausminis lėktuvas 
bus skirtas aviacijos naujokams 
apmokyti.

Šiuo laiku Kanadoje statomi 
CF-100 sprausminiai, kurių iki 
1953 m. būsią pagaminta iki 500. 
Taip pat statomi F-86-Sabrc 
sprausminiai naikintuvai ir Ka
nados tipo Orenda sprausminiai, 
turį stipriausius motorus visoje 
vakari] hemisferoje.

Aviacijos įmonėms būsią rei
kalinga turėti nuolatos’ 36.500 
darbininkų.

— Otava. — Prancūzijos pre
zidento Vizito garbei Auriol var
du buS pavadintas vienas Yukon 
teritorijos kalnas, kaip Eisenho- 
werio vizitui 1946 m. atminti jo 
vardu buvo pavadintas vienas 
Rockies kalnas.

Torontas komunistų centras
Graikų ministeris pirmininkas 

Venizelos pareiškė, kad komunis
tinės propagandos prieš Graikiją 
centras esąs Toronte. Čia esą 
spausdinami atsišaukimai, bro
šiūros .bei kita kominformo me
džiaga. kuria norima G.yiikiją 
kompromituoti JAV ir Kanados 
vyriausybių akyse.

Kanados nuostoliai Korėjoje
Lig šiol yra paskelbti 7 nuosto

lių Korėjoje sąrašai. Išviso nu
kentėję 78 kariai. Iš jų 22 žuvę 
ar mirę, 50 sužeistų ir 6 susižei
dė nelaiminguose atsitikimuose.

— Windsor. — • Čia netikėtai 
atsirado vienas ligonis sergąs 
raupsais-lepra. Tai 25 metų vy
ras, Kanadoje gyvenąs nuo 1950 
m. gegužės mėn. Jis išvežtas į 

i leprozioriumą Tracadie, N:B.

— Otava. — Kanadbs šiaurės 
uranijaus kasyklų darbininkus 
suburti unijon užsimojo komu
nistinė International Union of 
Mine, Mill and Smelter Workers. 
Si unija yra išmesta iš CIO ir 
CCL kaip komunistinė. , . . • . -

— Otava. — Kanados legiono 
vadovybė paskelbė savo nariams, 
kad nuo Maskvos užsimojimo 
per taikos propagandą trukdyti 
vakarų apsiginklavimą reikia 

’ laikytis nuošaliai. Veteranai, ku
rie prisidėtų prie Kanados Tai
kos kongreso būsią pašalinti iš 
Legiono.

—■ Otava. — Prancūzija nori 
importuoti Kanados popierio, o 
duotų plieno.

r— Taipcik, Eormaza. — Kinti 
nacionalistų nuotaikos su nuša
linimu MacArthuro puolė. Guo
džiantis reiškinys yra tik ką gau
tas pažadas aprūpinti ginklais.

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 I

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

Pasirinkimas iš 8 spalvų
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo $ 8 ligi $ 40

270 Queen St W.
(prie Beverly) Toronto

MES PERKAME
KUR

Vyriškų rūbu krautuvė
e Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 

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

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams

Savininkas P. Salmonaitis

Gimimo ir vardo dienoms, 
vestuvių ir kitoms progoms

TURIME GRAŽIŲ ODOS DIRBINIŲ DOVANŲ
• Foto albumas, 14" x 10" — spalvotas su Vyčiu—kaina $10.75
• Foto albumas, 14"xl0", spalvotas su dirželiu ...... . $14.95
• Moteriškos ir vyriškos piniginės’ su smulkių pinigų 

kišenėle, dokumentams kišenėle — su lietuvišku Vyčiu $ 5.95
• Vyriška piniginė (didelė) su Vyčiu....... ..............   $ 6.95

Be to, mes turime didelį pasirinkimą įvairių kitokių odos 
rankdarbių, kaip pav.: ridikiuliai, stalo ir kišeniniai 
bloknotai, šukų makštelės, laikrodžių apyrankės ir tt.

Visi odos dirbiniai yra atlikti ranka grynai iš odos. 
Mes siunčiame savo prekes į visa Kanada ir į JAV

Al l-HANDICRAfS S
WALTER KOPPEL

609 Yonge St., Toronto, Ont. Tel. PR 4596

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO Telefonas HY 9624

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

M. MAYZEL’S CLOTHES
530 Vi 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.

THE TWO LITTLE
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga- 
' lite mokėti grynais arba duodame 

išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.
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

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

GERRY& DAVIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus 

848 Dundas St W. 
PL 1849

Kalbame rusiškai

AKIŲ SPECIALISTAS <

L LUNSKY, R.0.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

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

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

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos

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

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundės St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

Dr. Chas. OKUM
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

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

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų _.

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Kas nori namus 
arba bizni njrkti

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

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

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

Tel. LYndhurst 0052

Kai norisi nusišypsoti...
Kokios tautybės buvo 

pirmieji tėvai
Klausimas, tik pastaraisiais 

metais išspręstas Maskvoje, kai 
“paaiškėjo”, kad visi pasaulio iš
radimai ir atradimai yra rusų at
siekti. Beabejo didelė klaida bu
vo manyti, kad jie tik samovarą 
tebuvo išradę.

Kad pirmieji tėvai buvo So
vietų Rusijos “tautybės”, ir įro
dymų yra pakankamų. Juk jie 
gyveno rojuje ir taip pat x’aiks- 
čiojo ne tik basi, bet ir pliki ir 
vien vaisiais — žinoma, pirmiau
sia arbūzais — užkandžiavo, o 
kai nusiskynė kolchozo obuolį, 
pateko maždaug į kacetą.

■— Kaip tu manai, ar žmona 
sutartį laužyti gali?

— Tokia žmona, ka!į> tavo, tai 
ne tik sutartį, bet ir tave patį ga
li sulaužvti!

IŠ “LIŪDNO BALSO”
• Maskva išleido naują dekre

tą: visi, kurie čiaudo, turi čiau
dėti Stalino sveikatai.

• “Gyvenimas Kanadoje pa
brango—Sovietijoje atpigo. Tik
ra tiesa: ten gyvenimas taip pi
gus, kad net šunys jo nenori.

• Paskutiniame puslapyje LB 
skelbia: “gieda gaideliai”. Man 
rodosi, kad visuose to laikraščio 
puslapiuose (ir visada) gaideliai 
gieda.
' • Rašo: “Amerikos siunčiamas 

per radiją “Lietuviškas Balsas” 
grynas juokas (donkišotiškas)”. 
Koks čia juokas, jei už Balso 
klausimą rusų policija kalėjiman 
kiša?

• Kanados darbininkų laisvę 
streikuoti kritikuodamas LB sa
ko, Sovietijoje nėra reikalo strei
kuoti, nes “nėra pelnagrobių”. 
Tiesa, nes jų vieton atsirado 
“laisvagrobių” ir “gyvybegro- 
bių”, apsiginklavusių naganais.

• Sūnų ir Dukterų draugiją 
girdamas LB sako: “Draugija 
čarteriuota ir valdžios prižiūri
ma”. Tikra tiesa: valdžia žino, 
kad draugiją prižiūrėti reikia, 
nes į jos viršūnes prilindo Stalino 
šnipų.

• Mūsų bolševikų vaidintojai, 
turbūt, kitokios košės žmonės,

kai ką nupirkau. Tik.nebeatsime-i nes rašoma: “jie neturėjo laiko 
nu, kas tai buvo ir kažkur pa- gerai išmokti, bet suvaidino 

(gerai”.. Raiboji Gegutė.

Gudrūs, jūs reakcionieriai
Rumunijos sostinės pilietis iš

ėjo iš savo namelio į gatvę ir žiū
ri — sienos purvais aptaškytos. 

' Ėmė koliotis: “Ak, tie skarmaliai, 
driskiai, tuščiagalviai...” Ne
spėjo jis toliau visos litanijos iš
dėti, kai ant peties užgulė sunki 
milicininko ranka.

— Prašau, drauge, į miliciją. 
Tamstą areštuoju dėl valstybi
nės paslapties išdavimo ir vy
riausybės koneveikimo.

’— Vyriausybės? — nustebo 
rumunas. — Betgi vyriausybės 
nė žodeliu neužsiminiau.

— Neužsiminei, tai neužsimi
nei, bet ją labai tiksliai ir aiškiai 
nusakei. Gudrūs, jūs reakcionie
riai. ‘ •

— o —
Skelbimas laikraštyje: “Noriu 

keistis tarnybomis. Dabar tar
nauju savivaldybėje. Sutinku ir 
dirbti, jeigu būtinai reikės”.

— o —
Mokytoja klausia mažojo Pet

relio: — Kuo vardu tavo tėvelis?
— Jau numirė. , -
— Bet koks jo vardas?
— Tai, kad jis numirė ir su 

vardu ir pavarde.
, — o —

Prahoje buvo išleisti pašto 
ženklai su prezidento Gotwaldo 
paveikslu. Pašto viršininkas pa
tyrė, kad retai kas gauna laiš
kus su Gotwaldo paveikslu. Pa
sišaukęs pareigūną teiraujasi: 
kas yra, kad Gotwaldo ženklai 
neina į apyvartą?

— Kad šie ženklai nelimpa 
prie laiškų.

— Kaip tai nelimpa? — nuste
bo viršininkas ir spjovęs į ženk
lą jį prilipdė. — Matai?

— Draugui viršininkui tai lim 
< pa. Bet kad žmonės spjaudo vis 
I ne i tą pusę.

Neteisybė
— Sakyk, Maryt, ar teisybė, 

kad Jonas nutraukė sužieduotu
ves su tavim?

Ne, jis nenutraukė. Jis tik 
vedė kitą.

Užsimirštas vyras
Grįžęs iš ilgos kelionės vyras 

žmonai: . ; _ _ ;
— Žinai, brangioji, aš ir tau

mirsau

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

te

Lietuviška Baldu Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

a

“Reiškite jausmus gėlėmis” •— skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST

te

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto

. (prie Gladstone)

■Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
[Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

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

Duodame lengvam išsimokėjimui

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

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 praktiką 

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

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

Ar komiristąi buvo prieš 
“Taikos Kongresą?”

Rašydamas apie balandžio 3 
d. “Taikos Kongreso” Toronte 
mitingą Massey Hall, “Liaudies 
Balsas” pertempė ir įžeidė komu
nistų vadus. Esą, suvažiavime vi
sur pasireiškę dvasiškiai. “Nete
ko pastebėti nei vieno komunis
tų lyderio”. Drauguži, koks ne
lemtas žodis tau pro dantų tvo
rą išspruko, Donelaičio žadžiais 
tariant. Argi komunistų vadai 
nestovi už “taiką”, kad neatėjo? 
Nejaugi jie buvo gatvėje ten su 
’’dypukais” ir šaukė: “Meskit ap
gaulę!”? Mes protestuojame vi
so KP (b) vardu. Kad dar “dy- 
pukai” būtų taip įžeidę, o dabar 
— saviškiai.

Pirmoji Kanados liejykla 
tebestovi

Keletas mylių aukščiau Three 
Rivers, prie St. Maurice upės, 
Quebec provincijoje, apleistam 
kaime, tebestovi masyvus kami
nas ir šiek tiek sienų, taip pat 
pirmosios Kanadoje liejyklos pa
likimas. Liejykla buvo pastaty
ta 1730 m. čia ir vietos kasyklose 
kadaise dirbo 800 darbininkų, ga
minę ginklus ir įvairiausius gele
žies reikmenis. St. Maurice šildo
mos krosnys garsėjo iki pat šio 
šimtmečio, o dabar viskas išnykę.

Kanados pirmasis geležinkelis
Ištikrųjų tai buvo medinių bė

gių su geležinėm juostom kelias, 
kuriuo vagonai buvo pirmaisiais 
metais arklių tempiami, o sekan
čiais metais juos pradėjo tempti 
garvežis “Kačiukas”. Tai buvo 16 
mylių kelias, jungęs St. Lawren
ce ir Richelieu upes Quebec pro
vincijoje. Jis buvo atidarytas 
1836 m. Iš jo iki mūsų laikų bė
ra likę pėdsakai prie St. Lawren
ce upės Laprairie vietovėje, kur 
žymių seno grindinio galima pa
stebėti dabartiniame plente prie 
pat upės.

Truputį apkulti žmoną 
geras vaistas

Pasak Reuter agentūros š.m. 
balandžio 8 d. pranešimo, dieną 
prieš tai Cheltenhamo Vedybiu- 
rio Gyvenimo Patarimų Įstaigos 
vadovė ponia A. R. Peily pasa
kiusi: “Vyrai, jeigu jūs norite, 
kad jūsų vedybos būtų laimin
gos, apkulkite savo žmonas — ir 
nuolatos”. Moterims paskaitoje 
ji pasakiusi: “Aš esu įsitikinusi, 
kad vedybiniame gyvenime yra 
geras dalykas, jei vyras truputį 
apkulia žmoną. Jūs nenorėkitė 
būti laisvos bei būti visais atve
jais lygios vyrams ir tuo pačiu 
metu reikalauti riteriškumo ir 
sėdimų vietų autobusuose”.

Agentūros redaktorius dėl to 
nusišypso, kad ponia Peily nepa
sakiusi, kaip dažnai ją apkuli^S. 
vyras, o mums prisimena s kita 
beveik tūkstantmetė tiesa, užra
šyta, berods, garsiajame teisybe 
“Rūsskaja Pravda”. Ten maž
daug šitaip porinama:

“Žmoną mušti, vistiek, kaip 
miltų maišą — gerumai išdulka, 
o supuolę gabalai atlieka”.

Kažin katra išmintis teisin
gesnė?

Propaguoja pypkes
Vienas Londono pypkių fabri

kantas pradėjo smarkia propa
gandą, kad pypkes rūkyti esą 
ir sveikiau ir elegantiškiau ir 
praktiškiau. Jis visur skelbia šū
kį: “Elegantiška moteris rūko 
pypkę!”. Ryšy su tuo jo fabrikas 
pradėjo gaminti įvairiausių for
mų pypkučių, taikomų prie tua
letų, gatvei, kavinei, namams, tt.

Torontiečių šeimoje
—-Mamyte, ar šiandien pas 

mus bus svečių? — čiauška jau
nos šeimos vienturtė paguoda.

— Bus, dukrele. Ateis dėdė 
Petras su teta.

— Tai mes valgysim ne vir
tuvėje!

“His Master’s Voice & Columbia” (apie 50 įvairių). Kaina $1 iki 
$1.25 viena plokštelė, atitinkamo dydžio. Paskubėkite su 

užsakymais, nes išpildysime pagal ankstumą.

Plokštelių katalogus gausite pas:

WALTER KOPPEL
609 Yonge St, Toronto. — — — — - Telef. PR 4596

Kainos nepakito pas:

didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:
536 Queen St. W. ir 1158 St. Clair Ave. W.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis į
Tel.’WA 7537 Tel. WA 8497 I

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

pačia žema kaina. Mes pagelbėsįme 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Užsisakykite anglisPARLIAMENT FUEL CO.
Savininkas W. WILSON 

Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

D

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

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

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PARK RESTA URANT”

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

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

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
✓ - - ■ 1 /' - ’ - - - . ’■ ?■

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. REA Ltd.
2047 Yonge St.

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

mobilius ir tt.

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras

Suites 213-14
455 SPADINA AVE., 

(College ir Spadina kampas) 
Telef. RA 5125-6

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

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

r

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: YardTey”s, Richard Hudnut — Max Factor ect. 
_ LAIKOMOS PALANGOS _ . .

MU-9543 TREJOS DEVYNERIOS MU-9543
Telefonas Telefonas

i

SUSIRGUS KREIPKIS Į

YAl HfY CLIIMIC
314 BATHURST ST., TORONTO

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

■

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite Į

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

Kerpame skubiai. Nėsugaišite brangaus laiko.
Shv. Bf. Pakėnas

m i i i......... .
*

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

„ŽIBURItJ** Spaudos^iEendrevė
941 DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas EM 34265



LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS AMERIKOJE PIRMĄ KARTĄ TORONTEi

Š.m. balandžio 22 d., sekmadienį, puikioje COLUMBUS salėje -Bloor E. ir Sherbourne gatvių kampe (Įėjimas 582 Sherbourne) 
AMERIKOS LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS, režisuojant žinomam režisoriui L B L E K AIČI U I, stato Cliford Odets 3 veiksmų 4 pav. pjes

> */. ' į i t * * 'į L M , . . ♦ ' *. . * ■ .T _■ . , , • 't ‘ ■

Tę pačię dienę bus du vaidinimai:
Dienos metu 3 vai. p.p. galės atsilankyti tolimesnių apylinkių 
lietuviai ir tie, kuriems vakare tenka eiti j darbą, o visiems 
kitiems skiriamas antras vaidinimas 8 valandą vakare.

Pastaba: Prašoma atkreipti dėmesį į bilietuose - kvietimuose 
pažymėtą vaidinimų pradžią, įsigijus bilietą į vakarinį vaidi- 
mą, per neapsižiūrėjimą neateiti dienos metu ir priešingai.

Kvietimais prašome apsirūpinti iš anksto!

K

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

TORONTO, Out.
TFondo rinkliava pradėta

Praeitą penktadienį apylinkės 
LOK buvo pakvietęs visų organi
zacijų atstovus susitarti dėl Tau
tos Fondo vajaus vykdymo bei 
pasidalinimo miesto rajonais. Iš 
26 LOK dalyvaujančių organiza- 
zijų susirinko 18 organizacijų at
stovai, tad pora numatytų rajonų 
tuo tarpu dar liko nepaimti nie
kieno.

Sutarta, kad vajaus vykdymas 
tęsis iki gegužės 15 d. Per tą lai
ką, kiek turima adresų, rinkėjai 
aplankys visus namuose.

Tikėkim, kad torontiečiai ir šį 
kartą savo patriotinę pareigą at
liks kaip pridera.

LOK prašo visus Toronto lie
tuvius pasinaudoti ta proga ir, 
kurie to dar nėra padarę, rinkė
jams Įteikti davinius lietuvių są
rašams papildyti. Gera būtų, kad 
tie, kurie yra paėmę registraci
jos korteles ir jų dar negrąžinę, 
jas iš anksto užpildytų ir paruoš
tas įteiktų aukų rinkėjams. Tų, 
kurie tokių kortelių neturi, da
viniai bus surašomi į specialius 
lapus.

Registracija Pirmajai 
Komunijai

Vaikučių parengimas pirmajai 
Komunijai šįmet prasidės gegu
žės mėnesį. Tėvai, maną leisti 
vaikus prie pir. išpažinties, yra 
prašomi užregistruoti per lietu
viškąją mokyklą arba kleboniją 
iki gegužės mėn. 1 d.

Jubiliejinės pamaldos
Žinomi torontiečiai lietuviai. 

Stefa ir Mykolas Derviniai, atei
nantį šeštadienį, balandžio 21 d., 

' švenčia savo vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktį. Ta proga so- 
lenizantų intencija Toronto lie
tuvių parapijoje tą dieną 11 vai. 
ryto įvyks iškilmingos pamaldos, 
į kurias maloniai yra kviečiami 
gerb. Jubilijatų artimieji ir bi
čiuliai.

A.A. R. Šniaukienės mirties 
sukaktis

Š.m. bafendžio 24 d., antradie
nį, sueina lygiai metai nuo mir
ties a.a. Rožės Šniaukienės, To
ronte išgyvenusios 21 metus. 
Mirties sukakties proga tą dieną 
8 vai. rytą lietuvių parapijos 
bažnyčioje įvyks gedulingos pa
maldos.

Velionies vyras ir vaikai prašo 
atsilankyti į pamaldas bičiulius 
ir pažįstamus. .

Mažalietuvių arbatėlė
M. Liet. Bičiulių Dr-jos Toron

to skyrius balandžio 29 d. ruo
šia susipažinimo ir susidraugavi
mo su M.Lietuvos lietuviais ar
batėlę, kuri bus gražioje salėje' 
891 Bay Str. Pradžia 5 vai. p.p. 
Visus mažalietuvius ir MLB 
Dr-jos narius su šeimomis prašo
me iki balandžio 28 d. vėlaus va
karo užsirašyti “Atlantic” resto
rane, Dundas St. 1330 Nr. Įėji
mas 75 centai.

MLBD-jos Toronto sk. V-ba, 

BSFondo aukos
Dėl techniškų kliūčių išspaus

dintuose “TŽ” Nr. 14-15 BSF au
kotojų sąrašuose buvo nepažy
mėta, kad tai buvo sąrašas tik 
1950 metais aukojusių BSFondui.

Labai maža dalis aukojusių 
rinkliavoje aukų .lapais liko ne
paskelbta taip pat, nes keletas 
aukų lapų nebuvo grąžinta ligi
1950 m. gruodžio mėn. 31 d. Vi
sos tos aukos yra įskaitytos į
1951 metų sąrašus. Tie aukotojai 
bus paskelbti tik po Naujų Metų.

Likusios nepaskelbtos aukos:
Iš parapijos kasos pervesta BS 

Fondui 2.000 dol.
Buv. liet, parapijos komitetas 

215.36 dol.
SLA —5.00 dol.
Keliolika aukotojų pavardžių 

nebuvo galima įskaityti aukų la
puose ir aukų vokeliuose, o kai 
kuriose pavardėse, dėl neaišku
mo, gali būti sukeista viena ar ki
ta raidė. Už visus tuos netikslu
mus labai atsiprašau gerbiamų 
aukotojų.

Su širdinga padėka visiems au
kotojams pranešu, kad ligi 1951 
m. sausio mėn. 1 d. BSFondo ka
soje buvo $4.814.58. BSFondo val
dyba 1950 m. turėjo išlaidų $49.35 
.kurias padengė parapijos kasa, 
neliečiant BSF sąskaitos.

Ligi dabar aukomis bei pra
mogomis BSFondo kasoje yra 
gauta $6.275,59.

Tik vieningas darbas nugali 
kliūtis.

BSF Valdybos Pirmininkas.
V. Matulaitis

Teatras skelbia tiesą, gyveni
miškąją tiesą, veiksmu ir žodžiu 
žiūrovui padeda įžvelgti buities 
ir aplinkos veiksnių pynes. Spek
taklis ne vien pramoga, bet dide
lis menas. Bet, žinoma, ne kiek
vienas spektaklis tuos reikalavi
mus išpildo.

Dar praeitais metais kovo 5 d. 
Čikagoje pirmą kartą Lietuvių 
Dramos Teatro Amerikoje pasta
tytoji Clifford Odets RAKETA Į 
MĖNULĮ visų kritikų nuomone 
buvo vertingiausias mūsų kultū
rinio gyvenimo įnašas.

“Naujienų” recenzentas Alg. 
Saulenis tada Nr. 70 rašė: “Ra
ketos į mėnulį” matytasis pasta
tymas yra pirmas skaidrus blykš 
telėjimas mūsų teatro scenoje, 
kai, palikę senąjį Vilniaus mies
tą, į tolimiausius pasviečius iš
keliavome ...” Pastatymą recen
zentas vadina “šuoliu iš kasdie
nybės, šuoliu aukštyn, virš vis 
dar mūsų scenoje besilaikančios 
rutinos”...

“Lietuvių Kelio” kovo 17 d. 
nr. A. Rūkas aną “Raketos į 
mėnulį” pastatymą vadina tikra 
teatralų švente.

“Drauge” Al Baronas prieš 
spektaklį apibūdino pačią pjesę: 
“Tai moderniojo žmogaus studi
ja, sukurta stebinančiu šviežumu 
ir be pigaus teatrališkumo. Čia 
nėra gėrio idealų nei pikto įsikū
nijimų, nėra plokščių vienos bū
do ypatybės žmonių. Kiekvienas 
“R. į M.” veikėjas yra gyvas, vi
sapusiškas, besivysiąs žmogus su 
teigiamoni ir neigiamom ypaty
bėm, reljefingas, ryškus ir drau
ge painus, neįstatomas į rėmus ir 
lengvai nenusakomas... veikėjų 
nuolatinė kova, bandymas radi-

kaliais veiksmais siekti laimės, 
šuolis iš kasdienybės ir yra ra- 
kieta į mėnulį”.

Po spektaklio “Aidų” Nr. 4 Al.
B. rašė:

“Tenka nulenkti galvą nuosta
biam rež. Blekaičio sugebėji
mui... Tą pat galima būsų pa
sakyti ir jaunam dail. Bielskiui, 
sukūrusiam “R. į M.” nuostabų 
scenovaizdį. Aktoriai šitam vei
kale, kurie dažnai būdavo viduti
niai, buvo vienas už kitą geres
ni ...”

“Raketa į mėnulį” autorius 
Clifford Odets yra amerikietis, 
gimęs 1906 m.., laikomas geriau
siu po E. O’Neile JAV dramatur
gu. Jo ši pjesė pirmą kartą bu
vo pastatyta Naujorkę 1938 m., o 
po to sekė dar apie 150 pasta
tymų. * ' ’

Tai Amerika, amerikoniškas 
žmogus scenoje.

Torontiečiai ir apylinkių lietu- . 
viai gali džiaugtis, kad šį sekma
dienį LDTA, vadovaujamas ta
lentingojo režisoriaus J. Blekai
čio, svečiuosis Toronte ir čia sce
noje žiūrovams padės įžvelgti į 
amerikiečio žmogaus psichologi
ją, parodys kaip amerikoniškos 
aplinkos išugdytas žmogus išgy
vena kovą tarp meilės ir parei
gos, kaip perneša vienišumą, ku
ria, kovoja ir kovoja, verždama
sis iš kasdienybės.

Režisoriaus J. Blekaičio pasta
tyme tai išplėstos mūsų teatrali
nės tradicijos, papildytos naujo
mis idėjomis bei išraiškos formo
mis,, o vykdo jas jau patyrusių 
aktorių kolektyvas. Torontui tai Į 
bus taip pat didelė meninė šven
tė, atsigavimas nuo kasdienybės 
rutinos.

H4 N I I I AI . Cue

NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS smagiai pasišokti 
Toronto Tunto lietuvių skautų-čių rengiamame

kuris įvyks balandžio 20 d. erdvioje Jarvis Collegiate salėje 
495 Jarvis St. Vakaro pradžia 7 vai. 30 min. Bus Įdomi prog

rama ir kiti paįvairinimai. Gros studentų kapela.
Rengėjai.

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 5293.

Linksmas šokių vakaras Toronte
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Toronto skyrius, š.m. balandžio 21 
diena, šeštadieni, 7 vai. vakaro UNF didžiojoje, apatinėje salėje 
297 College St. rengia L I N K S M Ą Š O K 1 Ų V A K A R Ą su 
staliukais gaivinančiais ir stipriais gėrimais ir užkandžiais

KINO “CENTRE” 772
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį—šeštadieni, balandžio 19-21 d.
1. DRUMS ALONG MOHAWK — su Claudette Colbert ir

Henry Fonda
2. CHALLANGE TO LASSIE — su Edmund Gwenn ir

spalvota Donald Crisp
Pirmadienį—trečiadienį, balandžio 23-25 d.

1. I WAKE UP SCREAMING—su Victor Mature, Betty Grable
2. BARKLAYS OF BROADWAY — spalvota — su

Ginger Rogers ir Fred Astaire
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Mielas lietuviškas jaunimas ir visuomenė maloniai 
prašomi atsilankyti ir prie geros muzikos linksmai 
praleisti vakarą. Bilietai jau parduodami “Laisvo- 

, sios Lietuvos” redakcijoj 145 Harrison St. Telefonas 
LO 0942. ’ ’ Bilietų kaina 1 dol.

Laukiame visų atsilankant.

Priimtos KLB Tarybos 
rinkimų taisyklės

KLB LOKas balandžio 3 d. po
sėdyje priėmė KLB Tarybos rin
kimų taisykles, kurios bus pa
skelbtos artimiausiu laiku. Rin
kimai numatomi apie rugsėjo ar 
spalių mėnesį. Kartu nutarta 
prašyti ALOKus, kad iki gegužės 
mėn. 15 d. baigtų tvarkyti regist
raciją ir prisiųstų registracijos 
korteles LOKui. Kartotekos tvar 
kymas pavestas p. Kudžmai.

KLS atstovas p. J. Adamonis 
dėl asmeniškų aplinkybių pasi
traukė iš sekretoriaus pareigų 
pasilikdamas LOKe tik nariu. 
Sekretoriaus pareigas perėmė 
KLS Montrealio skyriaus pirmi
ninkas ir kartu LOKo narys p. 
L. Balzaras.

LOK posėdis
Sekantis LOKo posėdis įvyks 

balandžio 27 d. 8 vai. vak. “Nepr. 
Lietuvos” patalpose.

Šv. Kazimiero bažnyčios 
statyba

Po ilgų derybų ir diskusijų su 
vietine bažnyčios valdžia kun. 
Bobinui pavyko gauti leidimą 
statyti naują lietuvių bažnyčią. 
Bažnyčią statyti žadama pradėti 
kuo greičiausiai. Tuo reikalu pa
sitarti sekantį sekmadieni šau
kiamas visų Šv. Kazimiero baž
nyčios parapijiečių susirinkimas.

Ecclesia -
Praeitą sekmadienį pasirodė 

pirmas numeris Aušros Vartų 
[ parapijos biuletenio, pavadinto 
'“Ecclesia. Jis žada pasirodyti kas 
savaitę.

Fondas bažnyčiai statyti
Pereitą sekmadienį. Aušros 

Vartų parapijos salėje buvo su
šauktas visų parapijiečių susirin
kimas. Susirinkimo tikslas buvo 
išrinkti bažnyčios statymo fondų 
komitetą. Komitetan išrinkti, bu
vo p. Vazalinskas, p. Leknickie- 
nė, p. Adomonis, p. Stankienė ir 
p. Mališka. • .

Ateitininkų vakaras
Balandžio 29 d. Montrealio 

moksleiviai ateitininkai ruošia 
vakarą. Vakare žadama suvai
dinti trumpas veikalėlis “Trys 
Broliai” bei kiti smulkesni pasi
rodymai, kaip dainos, montažai, 
novelės ir panašiai. Vakaras grei
čiausiai įvyks apie 5.30 vai. po 
pietų, Aušros Vartų parapijos 
salėje. %.

Skautai švęs Šv. Jurgį
Aušros Vartų parapijos bažny

čioje balandžio 22 d. 11 vai. pa
maldose Montrealio skautai ir 
skautės dalyvauja uniformuoti 
su vėliava, pagerbdami savo pat
roną Šv. Jurgį. A.S.

Solistės E. Kardelienės 
koncertas

Lietuvos Valstybinės Operos 
solistė koloratūrinis sopranas E. 
Kardelienė savo dvidešimties 
dainavimo metų sukakčiai pami
nėti balandžio 21 d. rengia dide
lį lietuviškų dainų ir operų ari
jų koncertą. Be pačios solistės 
koncerte dalyvaus dramos akt. B. 
Pūkelevičiūtė ir pianistas K. 
Smilgevičius. A.S.

Vasaros laikas
Montrealio miesto tarybos nu

tarimu šiais metais vasaros lai
kas įvedamas nuo balandžio 29 
d. iki rugsėjo 30 d. Taigi balan
džio 29 d. gyvensime jau laikrodį 
viena valanda pavarę pirmyn.

Vytauto D. Klubas ruošia 
vakarą

Gegužės 5 d. VD Klube bus pa
statyta Prano Vaičiūno, trijų 
veiksmų pjesė — Pražydo nuvy
tosios gėlės. Veikalą režisuoja 
Stasys Barauskas.

Vaidinimas prasidės 7 vai. va
karo, o po jo bus linksmi šokiai.

Dėmesio, Montrealiečiai! 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti į 

Montrealio skaučių rengiama
. , . . VAKARĄ - KONCERTĄ ... .

kuris įvyks balandžio 22 d. 4.30 vai. p.p., 325 De Montigny East. 
PROGRAMOJE: “Sekmadienio popietė” 1 veiksmo scenos vaiz

delis; “Snieguolė ir septyni nykštukai” baletas; “Meilės , 
majonezas” baletas ir kit.

Šokiams groja “Lituanicos” kapela. Bufetas, loterija. Įėjimas 50c. 
Montrealio “Neringos” skaučių tuntas.

— Pakulių šeima Aušros Var- — Aušros Vartų parapijos pa
tų par. bažnyčiai arnotui ir dal- rapijiečių knygelės išspausdin- 
matikams nupirkti paaukojo $100 tos. Parapijiečiai kviečiami jas

— Šį šeštadienį, balandžio 21: atsiimti ir karto sumokėti para
pijos mokesti..

— Praeitą sekmadienį tuoj po 
mišių įvyko tretininkų susirinki
mas. Aptarti tolimesni veiklos 
reikalai. Tretininkams vadovau
ja kun. Vilkaitis.

— Praeitą savaitę, netikėtai 
mirė J. Račys, gyvenęs Rose- 
mounte, apie 70 metų amžiaus ir 
Petras Vaubša iš Ville Emard.

d., 8 vai. Plateau salėje žinomas 
Kanados žurnalistas, “The, En- 
signe” žurnalo leidėjas, Kaizer- 
Hng skaitys paskaitą apie imigra
ciją. P. Kaizerling yra kilęs iš 
Lietuvos ir didelis lietuvių drau-

r§as-
— Ponai Jankaičiai šiomis die

nomis išvažiuoja į Torontą. Drau 
gai choristai surengė jiems išleis
tuves.

Jeigu norite puikiai pailsėti,
prisiminti lietuvišką Palangą, jos gražų baltą smėlį, 
ir žavią aplinką — važiuokite vasaroti į

O. ir E. Narušiu vasarnami
‘FOUR OAKS” TOURIST HOME,

Leamington, Ont, 318 Erie St South.
Greitas ir geras patarnavimas. Lietuviški valgiai 
Rezervacijos galimos laiškais ir telefonu 233 R.

ISSIKIRPK! PASIDĖK IR SAUGOK!

LAS TorontoSkyrius.

Išnuomojamas kambarys 1 asine 
niui, galima naudotis virtuve. 

Telef. WA 7029.

Išnuomojamas kambarys su vir
tuve 6 Hector Ave. Tel. LL 0568.

Lietuvių šeimai reikalinga 1 ar
ba 2 kambariai ir virtuvė, bal- 
duoti ar nebaldyoti. Yra 12 metų 
berniukas. WA 6789, Local 463, 
ask for Chester Peters, 8.30-5 vai.

ALESANDRA 
Modistė

Namuose priimu užsakymus 
nauj inirnams ir naujoms

MOTERIŠKOMS
SKRYBĖLĖMS

Kaina prieinama
22 Lakeview Ąve^Tel. ME.2398 
(prie Dundas ir Ossington g-vių)

at

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

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE* 
PIRKTI NAMUS T

2.
3.

5.
6.

Dėmesio Massey Harris darbininkai!

Gerb. Visuomenės žiniai pranešu, kad dėl 
perkrovimo darbu ir laiko stokos naujų 
klijentų iki 1951 m. gegužės pabaigos 

priimti nebegalėsiu.

• •
* v- -

I
 JONAS J. JUSKAIT1S

Teisinės - Kalbinės Pagalbos Biuras
907 Dundas St. W., Toronto, Ont„ Canada. Telefonas PL 4880 

aa^aaeaaaeaassMaagssssa .'ir n ■■!>»-?«==== i.i.... acsacna

visi Toronto lietuviai susitinka
pas Linksmuosius Brolius. Žada būti daug svečių 
iš Hamiltono, Delhi, Simcoe, St. Catharines, net iš 
Windsoro ir kt. tolimesnių ir artimesnių apylinkių. 
Niekur nepasižadėk — paskutinis šio mėnesio

. šeštadienis priklauso Čikagos j

Parengimas įvyks didžiulėje, visiems žinomoje, 
Ukrainiečių T. Federacijos salėje 297 College Str. 
Vakaras nebus sausas: šimtaprocentinė garantija 
— laikas smagiai prabėgs, šokiams gros puikus 
orkestras. Vakarą ruošia “Tėviškas Žiburiai*.

Inžinieriams ir architektams
Balandžio 27 d., penktadienį.

7.30 vai. vak. Toronto lietuvių 
bažnyčios salėje 941 Dundas St. 
W. įvyksta PLIAS Kanados sky
riaus narių visuotinis metinis su
sirinkimas šia dienotvarke:

Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo rinkimas.
Valdybos pranešimas ir disku
sijos.
Naujos valdybos rinkimas.
PLIAS organizacijos reikalai. 
Sumanymai.
Valdyba kviečia visus narius

susirinkime dalyvauti.
PLIAS Kanados sk. Valdyba 

Toronte
Liudas Pocius, 

seniau gražiai darbavęsis prie 
lietuvių “Dainos” choro, vado
vaujamo Pr. Motiejūno, kaip 
akomponiatorius, sutiko perimti 
akomponatoriaus pareigas lietu- 
vių parapijos chore. >
Tabako farmoje pastoviam dar
bui reikalingas vienas vyras ir 
▼iena mergaitė. Kreiptis: “Tė
viškės Žiburių” administracijon.

A. Bajorinas prašo atsiliepti 
Leoną Valiukevičių, kuris yra 
palikęs dokumentus emigravi-

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 '

ll.M.DAVY&Co
REALTORS

105 RONCESVALLES AVE.
f Tel. LA — 2763, LA — 6101, vakarais — KE -- 5364


