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Leidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

SEFTYNI ŠIMTAI METU
P si rasią Amerikos lietuvių 

katalikų kongresas priėmė L. 
Kultūros Instituto iškeltą mintį 
ir paragino visus lietuvius katali
kus iškilmingai paminėti Min
daugo krikšto 700 metų jubilie
jų. Kanados Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras taip pat pa
skelbė atsišaukimą — raginimą 
jubiliejų švęsti Kanadoje.

700 metų jau nemažas laiko 
tarpas, galimas priminti bet kam. 
Ir ne visos tautos gali pasigirti 
tokiais jubiliejais. Pagoniškos 
tautos prisijungimas ar užsimo
jimas prisijungti prie krikščio
niškojo pasaulio taip pat ne pa
prastas Įvykėlis.

Niekas, atrodo, neturėtų abe
joti, kad su šitokiom datom ir su 
šitokiais įvykiais galima ir pla
čiajam pasauliui pasirodyti, save 
priminti. Deja, entuziazmo šitam 
jubiliejui vis dar per mažai te
matome. O kai kas ir abejonių 
bando kelti ar net tyčiotis.

Nesenai teko matyti vieną 
straipsni “Naujienose”, kur au
torius, pasiremdamas prieš 15 
metų išėjusio mokyklinio vado
vėlio žiniomis, “istoriniais argu
mentais” bando suniekinti iškil
mių rengėjus. Mindaugo krikš
tas, esą, buvęs grynai politinis 
ėjimas ir nepalikęs Lietuvos gy
venime jokių pėdsakų, tad nemi- 
nėtinas. Maždaug su panašiomis 

- tezėmis prieš pora savaičių išėjo 
■ torontiškis “Liaudies ■ Balsas”, 

savąją išmintį semdamas iš prieš 
kelias dešimtis metų išleistos 
brošiūrėlės, suniekindamas ir 
krikštą ir jo ruošiamą minėjimą. 
Kad šitokias mintis kelia “Liau
dies Balsas”, nenuostabu. Jam. 
žinoma, būtų mieliau minėti ne 
Lietuvos krikštą, bet. pav.. Ru
sti Aleksandro Naviškio žygius 
arba “triusiančiojo caro” Petro I 
išgertuves Biržuose, kai vedė 
kovą “su imperialistiniu agreso
rium" Karoliu XII. Bet nuostabu, 
kad taip siaurai į reikalą žiūri 
“Naujienos".

Mindaugo krikšto jubiliejus 
turi būti švenčiamas ne vien’į 
tikinčiųjų katalikų, bet visų są
moningų lietuvių. Pirmiausia ir 
protestantų. Tai vakarų krikš
čionybės, bet ne vien katalikybės 
jubiliejus, nes tais laikais vakarų 
bažnyčia dar nebuvo skilusi Į ka
talikybę ir protestantizmą. Švęs
tinas jis visiems, ir netikintiems 
lietuviams, nes to reikalauja mū
sų gyvenamojo meto kova. -

Nuoširdžiam krikščioniui min- 
dauginis krikštas yra širdies da
lykas. Jis primena mūsų protė
vių pirmąjį užsimojimą prisi
jungti prie Kristaus išpažinėjų 
šeimos ir prie vakarų krikščio
niškos kultūros. Nuoširdus krikš
čionis šitą reikalą supranta, šir
dimi jaučia, tad plačiau čia apie 
tai nereikia kalbėti. Bet tenka 
sustoti ties klausimu, kokią gi 
prasmę gali turėti šis jubiliejus 
ir jo apvaikščiojimas netikintie
siems lietuviams, tiems, kurie 
nesujudėję negali išgirsti Bažny
čios bei krikščionybės vardo, ku
rie, būdami krikščioniško pasau
lio kūdikiai, graibstosi jos tiesų 
“humanistinėje redakcijoje”? 
Trumpai tariant, tokiems šį ju
biliejų turi Įprasminti politinis 
momentas, kova dėl pavergto ir 
kenčiančio krašto laisvės. Nes tai 
puiki proga jį išgarsinti ir jo kan
čias pasauliui priminti.

Per eilę metų mūsų kovos dėl 
laisvės mes jau aiškiai pastebė
jome,, kad dauginusia simpatijų 
ir užuojautos surandame katali
kiškajame pasaulyje, o iš dalies 
ir kitose religinėse bendruome
nėse, kurios visos geriausia su
pranta pavojų materialistinio 
bolševizmo, kankinančio mūsų 
pavergtą tautą. Tikintieji ar ne
tikintieji. mes juk stengiamės 
visais galimais būdais pasauliui 
parodyti mūsų tautai daromą 
skriaudą ir neteisybę. Bet ne vi-

randame, kas į mūsų 
kreiptų dėmesio, kas

sada mes 
šauksmus 
mus išklausytų. Mes nerandame, 
kaip juos užkalbinti ir priversti 
sustojus išklausyti mūsų skundo.

Tikinčiųjų bendruomenės bet 
kurio krašto krikšto 700 metų 
jubiliejum nesusidomėję niekad 
nepraeis. O tai ir yra geriausia 
proga priminti mūsų visą reika
lą. Protestantai šia proga gali sa
vo bėndratikiams priminti ken
čiančius krikščionis. Katalikai 
dar geriau gali priminti savo 
kraštą, kaip katalikybės forpos
tą šiaurės rytų Europoje, kuris 
kadaise Katalikų Bažnyčios už
simojimuose vaidino labai didelį 
vaidmenį, kuriame dabar perse
kiojama Bažnyčia, kankinamas 
katalikas, žmogus ir lietuvis.

Jei mes sukeliame atgarsio 
svetimtaučių visuomenėje, pav., 
savo Nepriklausomybės šventės 
minėjimais, apie kurią jie dažnai 
visiškai nieko nežino, tai ką jau 
kalbėti apie paminėjimą krikš
čionybės, kuri jų pačių daugumai 
brangi.

Taigi reikia ne šypsotis ir gud- 
ragalviauti ar grabaliotis po is
torines tamsumas—kuriomis ap
šviesti, deja, neįsigytas žibintas 
— bet prisiminti mūsų didžiąją 
šių dienų misiją — supažindinti 
pasaulį su Lietuva ir iškelti aikš
tėn jai daromas neteisybes. Kas 
netiki, jo reikalas. Tačiau, jei 
koks tikėjimo dalykas šiandien 
gali padėti visam mūsų tautos 
reikalui, tik neišmanėlis tegali 
nuo jo šalintis. Nesinorėtų tikė
ti, kad mes savo tarpe turėtume 
tokių antireliginių fanatikų, kad 
net tautos reikalui nenorėtų 
žvilgterti į kryžių, kuris milijo
nams palaimos ženklas yra.

Iš šių pastabų norėtųsi daryti 
išvadą, kad jubiliejaus minėjimo 
komiteto darbas turėtų būti kuo 
nuoširdžiausiai paremtas abso
liučiai visų Sąmoningų lietuvių 
bei jų organizacijų. Be to, jis ne
turėtų koncentruotis vien religi
nėje sferoje, bet nepamiršti ir 
politinės. Ir tai nebus krikščiony
bės įžeidimas, bet kova už tą pa
čią krikščionybę, už išvadavimą 
prievartaujamo krikščionies ir 
žmogaus.

MacArthuras painiavose
Praeitą savaitę JAV visuome

nės dėmesys buvo, nekreiptas į 
MacArthuro bylą. Iškilmingai 
sutiktas San Franciske, MacAr
thur vyko stačiai į Vašingtoną, 
kur ketvirtadienį pasakė griežtą 
kalbą ir tik pdnktadienį triumfa- 
liškai buvo sutiktas Niujorke. 
Žada iškilmes suruošti dar Čika
ga, o gal ir kiti miestai.

Iškilmės populiarina generolą 
ir daro nemalonumų vyriausybei 
bei valdančiai partijai. Dėl to jas 
ruošia respublikonai, tie patys, 
kurie dar taip nesenai labai griež 
ta’i puolė jo laikyseną ir reikala
vo pakviesti jį pasiaiškinti. Dėl 
to tai, prez. Truman jų veiklą pa
vadino medžiojimu balsų atei
nantiems rinkimams negražiai 
puolant užsienio politiką, vestą 
abiejų partijų sutarimu. Tai be- 
abejo tiesa, bet šitas žaidimas JA 
V-bių užsienio politikai pastatė 
eilę klausimų dėl kurių teks ap
sispręsti. Juos iškėlė gen. Mac- 
Arthur savo kalboje kongrese,

juos jis ir kitur kels, tad ir res
publikonams teks pasisakyti, ką 
dėl to mano. Ar jie liks prie anks
tyvesnės linijos ar reikalaus To
limųjų Rytų politiką pagriežtinti.

MacArthuro kalba kongrese 
buvo negirdėtas iššaukimas pre
zidentui bei vyriausybei. Many
mą, kad komunizmo agresingu- 
mą galima sulaikyti jo nesumu- 
šus, jis pavadino aklumu; apkal
tino neteisingumu sau, nes dau
geliu atžvilgių ir prezidentas ir 
štabas buvę tos pačios nuomo
nės kaip ir jis, bet jį pristatydi- 
nę pasauliui kaip karo kurstyto
ją. Suminėdamas savo keltus rei
kalavimus jis priminė, kad šta
bas pritaręs dėl Kinijos bloka
dos, dėl žvalgybos jos rytiniuose 
pakraščiuose ir dėl atpalaidavi
mo rankų Čiangkaišekui. Nepa
sakė tik, kad taip pat pritaręs ir 
jo reikalavimui leisti bombar
duoti Mandžiūriją ir pasižadėti 
apginti Formozą.

Jo laikymosi pagrindinis mo

JAV gynimosi linijos Pacifike, 
aptartos gcn. MacArthuro kalboje kongrese: pertrauktomis 
linijomis apibrėžta salų virtinė, sudariusi gynimosi bazių 
liniją prieš II pasaul. karą; dantuota linija rodo dabartinę 
lanko pavydalo gynimosi liniją nuo Aleutų iki Mariano salų. 
MacArthuras reikalauja, šios linijos jokiu būdu neužleisti.

ĮKURTAS CENTRO BEI RYTU EU ROPOS KOMITETAS
Ryškėjant reiškiniams, kad 

amerikiečių tauta griežtai pasi
ryžusi nebepataikauti raudonajai 
tironijai, “Antikominformo” 9 
Rytų-Centrinės Europos tautų 
konferencija Vašingtone, balan
džio 16 dieną, buvo logiškas Phi- 
ladelphijos Deklaracijos tęsinys.

Su Paryžiaus konferencija žu
vus paskutiniajai anglosaksų vil
čiai rasti kokį nors įmanomą su
sitarimą su bolševikais. “Antiko
minformo” sąjūdis reiškia “nieks 
jau nebenužtvenks upės bėgi
mo”. Albanijos, Bulgarijos, Esti
jos, Jugoslavijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos poli
tiniai pabėgėliai sudarė Rytų- 
Centrinės Europos Komitetą, ku
ris vadovaus rezistencinei kovai 
tėvynėje, planuos savųjų kraštų 
išsilaisvinimą -ir sudarymą šių 
kraštų regionalinės unijos, kuri 
savo ruožtu įeitų į Jungtines Eu
ropos Valstybes, kuriose, Chur- 
chillio pasiūlymu, jai vieta jau 
senai palikta.

ši konferencija duoda viltį, 
kad anglosaksai galutinai įsiti
kino “didžiųjų jėgų” dominavimo 
visišku fiasco, Jaltos, Potsdamo, 
San Francisko milžinų slaptųjų 
savitarpio sutarčių naivumu. Gal 
gi buvo įsitikinta, kad pasakė
čia “Liūtas ir pelė” tikrą mintį 
men...

Susirinkę Vašingtone, minėtų 
tautų 30 atstovų išsirinko vyriau
siąjį komitetą. Pirmininku iš- 
rinkttas Ferenc Nagy, buvęs 
Vengrijos premjeras. Vienas ko-

(Naujorko bendradarbio)

miteto narių yra VLIKo atstovas 
Amerikai Vaclovas Sidzikauskas, 
kuris minėtame susirinkime bu
vo prašytas atstovauti ir latvių 
tautą. Estų atstovų negalėta at
vykti. Komitetas priėmė rezoliu
ciją: “... Visų tautų egzilinių 
partijų ir vadų vienybė yra pa
grindas kovoje prieš komunizmą 
ruošiantis išlaisvinimo kovai ir 
Europos suvienijimui”. Buvo kal
bose nu rody tat, jog tarpusavio 
susipratimas turi būti įskiepytas 
iš anksto, kad nebūtų vėliau jo
kių kliūčių demokratiniam reži
mui. Ministeris Sidzikauskas sa
vo kalboje priminė, kad lietuvių 
tauta jau 11 metai po bolševiki
ne tiranija ir gerai žino jos baisu
mą, bet jokie terorai nenuslopino 
iki šioliai jos troškimo gyventi 
laisvai ir demokratiškai.

Posėdis, kuris tįsėsi nuo 3 iki 
7:30 vai. išsirinko 4 komisijas: 
Bendrojo vadovavimo, Administ
racijos, Tarptautinių santykių ir 
Studijų. Buvo nutarta paskelbti 
pasauliui ši rezoliucija: 1) Jis 
rūpinsis minėtuose kraštuose 
įsteigti teisėtas, demokratines 
vyriausybės, kurios užtikrintų 
asmens laisvę. 2) Paruošti kraš
tus susiburti į vieną regionalinį 
vienetą, kuris tuoj po išlaisvini
mo būūtų prijungtos prie Euro
pos Jungtinių Valstybių. 3) Tyri
nėti teisines, ekonomines, politi
nes ir socialines problemas, susi
jusias su Centrinės-Rytų Euro-

pos Federacijos steigimu. 4) Vi
somis išgalėmis remti Vakarų 
Demokratijas jų kovoje su So
vietų agrssija ir komunistų dik
tatūra, remiant demokratinį soli
darumą abiejuose Geležinės už
dangos pusėse”.

Rezoliucija užtikrino tolimes
ni egzistavimą visų šių tautų vy
riausių išlaisvinimo organų šios 
instancijos rėmuose. Min. F. Na
gy savo kalboje nurodė, kad šis 
komitetas turėsiąs “būti kontra- 
kominforminė organizacija”.

Iš lietuvių į komitetą ir išrink
tąsias komisijas šiuo metu įeina 
prof. Pakštas, Vaclovas Sidzi
kauskas ir Dr. Trimakas.

Tegalima pasidžiaugti tikrai 
vykusiu lietuvių reprezentavi- 
musi šioje, taip svarbioje konfe
rencijoje, kurios išdavos, tikras 
reikalas, užtikrintų mūsų vargšei 
krauju pasruvusiai tautai ir jos 
kaimynams žavingą rytojų. La
bai pageidautina, kad šis mūsų 
politikių laimėjimas būtų naujas 
impulsas mums visiems žurnalis
tams, studentams, gydytojams, 
miškininkams ir kit. predėti 
frontinę ataką, įsijungiant į tarp
tautines organizacijas. Tai būtų 
ataka pelių, bet kartu su Ame
rikos didžiuoju ereliu bei Ang
lijos liūtu, ji galutinai užbaigtų 
diktatūr ų rriuųs W6zs-kfnėsgY 
diktatūrų ir rusų (kitaip dar so
vietų, bolševikų, komunistų) kru 
vinojo imperializmo erą. Tikėki
te: “Pavasaris ateina pamariais 
ir Karpatų kalnais”... Almus.

tyvas buvęs tai, kad atsidūrus ka
ro padėtyje jau negalima vesti 
pusiau karo, bet jį vesti taip, kad 
laimėtum. Padėtis, kad kinai ne
trukdomai gali laikyti savo ba
zes Mandžiūrijoje, buvusi nepa
kenčiama ir jam, ir kareiviams. 
Dėl to jo nuomone Mandžiūrija 
turinti būti bombarduojama. O 
kad dėl to įsikištų S. Rusija pavo
jus nesąs realus. Gi vyriausybė 
visdėlto nesijaučia tuo tikra ir 
rizikuoti nenori. Juo labiau kad 
dar neišspręstas klausimas ar 
bombardavimas Mandžiūrijos 
bei Čiangkaišeko sudarytas ant
ras frontas ištikrųjų atneštų lai
mėjimą dabartiniame kare. Mac
Arthuro nuomone Tolimuosiuo
se Rytuose reikia žūt būt atlaiky
ti komunitinių bangų veržimąsi 
ir jokiu būdu neužleisti dabar tu
rimos gynimosi linijos, kurią 
praradus, sako, JAV saugumo 
vakarinę liniją tektų nukelti į 
jų pačių pakrantes. Tuo tarpu 
vyriausybė galimo anos salų li
nijos praradimo nelaikytų mirti
nu smūgiu ir nesiryžta į Toli
muosius Rytus investuoti didelių 
pajėgų, be kurių negalima būtų, 
reikalui esant, tinkamai pasi
reikšti Europoje. Pagaliau gen. 
MacArthur nuo vyriausybės po
zicijos skiriasi dar tuo, kad Toli
mųjų Rytų problemas jis laiko 
grynai JAV dalyku, o vyriausy
bė laikosi nusistatymo, kad jas 
reikia spręsti bendrai su kitomis' 
valstybėmis, su kuriomis JAV 
yra susirišusios sutartimis, deri
nantis prie Atlanto santarvės ir 
kt. valstybių. Tuo tarpu Mac- 
Arthur, kalbėdamas apie Korėją, 
net neprisiminė ten kovojančių 
kitų valstybių karių, o save gin
damas pastebėjo, kad daugiau
sia buvęs puolamas civilių ir la
biausiai iš kitų valstybių, bet ne
girdėjęs kritikos iš kariškių.

Dabartinė MacArthuro padė
tis, tenka pasakyti, vis dėlto ne
pavydėtina. Norėdami įgnybti 
demokratams ir įsigyti sau šali
ninkų, respublikonai jį globoja. 
Dėl to ir kongrese po liūdnai nu
skambėjusios savo kalbos pabai
gos, MacArthur sveikinimus pa
siuntė tik savo žmonai ir respub
likonams, o pro demokratus pra
ėjo nepadaręs jokio gesto. Ta
čiau respublikonai, bent oficia
liai, tik jį patį globoja, bet dar 
nestojo ginti bent kurio jo prog
ramos punkto. Nekeliamas taip 
pat šūkis sekančiuose rinkimuo
se statyti jo kandidatūrą į prezi
dentus. Atrodo, kad privengiama 
atstumti Eisenhovverį, kuris lai
komas pirmuoju galimu kandida
tu. Tuo tarpu vyriausybė ruošia
si mestuosius kaltinimus atremti.

Jau dabar štabų šefai oficialiai 
paskelbė, kad Mac Ar th u ras bu
vęs atleistas su jų vienbalsiu pri
tarimu. Spauda demokratų šia 
proga primena didžiojo prancūzų 
politiko Clemanceau posakį: 
“Karas yra per svarbus reikalas, 
kad būtų paliktas generolų spren 
dimui”. Kartu nurodoma, kad 
MacArthuro ankstyvesnieji spė
jimai neišsipildę. Pav., praeitų 
metų spalio 15 d. konferencijoje 
jis tvirtinęs, kad karas Korėjoje

SAVAITĖS IVYKiy APŽVALGA
Korėjos karo eigą nustelbė 

MacArthuro bylos garsai. Tai ir 
nenuostabu, nes praeitą savaitę 
didelių įvykių ten nebuvo. JT 
kariuomenė vis slinko palengva 
pirmyn, lauždamosi į raudonųjų 
telkinio trikampį. Paimtas buvo vyko pas jį pareikšti protestą, 
ir Hwachon, tačiau nuo balan-! prieš Britų ir JAV konferenciją, 
džio 22 d. raudonieji pradėjo ro-' svarsčiusią Irano klaus:m.ą, kuris 
dyti didesnio pasipriešinimo ir į be jų negalįs būit spronižiamas 

ir perspėjo į Irano vidr.us reika
lus nesikišti. Tačiau apramini
mui Britų pastebėjo, kad Iranas 
nenorįs jų nustumti nuo savo 
naftos ir nemanąs jos naudojimo 
perduoti kitam kuriam kraštui, 
atseit S. Rusijai. Neramumai Ira
ne dar tebesitęsia, nors streikai 
atslūgsta. Teroristai reikalauja 
paleisti visus suimtuosius.

Jugoslavijos santykiai su sate
litais vis labiau įsitempia. ' Jau 
būgštaujama, kad Vengrija gali 
net nutraukti diplomatinius san
tykius. Tito kreipėsi į Šveicari
jos vyriausybę, prašydamas to
kiam atvejy pasiimti Jugoslavia 
jos ambasados Budapešte globą.

JAV paskyrė Jugoslavijai pa
ramos karo medžiagomis, ypač 
mundiruote, bet į prašymą gink
lų dar vis neatsako.

Paryžiaus konferencija nedaro 
jokio žingsnio pirmyn. Praeitą 
antradienį vakariečiai pateikė 
naują dienotvarkės siūlymą, bet 
Gromyko jį atmetė ir pirmą kar- 
taj?lįgimį ybę. kad kon-■ „
ferencija galpitiNutrūkti. DėTld "“ * 
Sov. Sąjunga nebūsianti kalta.

D. Britanijos vyriausybė per
gyvena didelius sunkumus ryšy 
su pateiktu naujuoju biudžetu, 
kuriame labai stambios sumos — 
$13.160.000.000 — skiriamos gy
nimosi reikalams. Įdomu, kad vy
riausybę jau gina konservatoriai, 
o spaudžia darbiečių kairysis 
sparnas. Praeitą sekmadienį, 
protestuodami prieš biudžetą at
sistatydino darbo ministeris Be
van ir prekybos ministeris H. 
Wilson.

Rūpindamiesi Tolimųjų Rytų 
tų reikalais, britai sielojasi, kad 
JAV ir ypač Australija su N. Ze
landija nenori jų įsileisti į Paci- 
fiko sąjungą ir kad iškelia Japo
niją. Britai paruošė naują siū
lymą taikos sutarčiai su Japoni
ja, kuris apjungsiąs ir jų ir JAV 
pažiūras bei ankstyvesnius pro
jektus.

Prisimintina dar, kad tik ką 
pasibaigusioje, 7 savaites truku
sioje tarifų konferencijoje Tor
quay, Anglijoje, Britai su JAV 
nesusitarė ir sutarties tuo reika
lu nepasirašė. Tai dar vienas įro
dymas, kad neklusniam globoti- 
niui JAV nuolaidų daryti jau ne
benori, o ji taip pat laikosi savo 
nusistatymo išlikt savarankška.

■Kanada tebegyvena ūkiniais 
rūpesčiais, iškeltais naūjojo biu
džeto, kurį opozicija vadina in
fliaciniu. O finansų ministeris 
Abbott sako, kad infliacijai pa
vojaus tikrai esą ir jos išvengti 
esą galima tik taupumu — tiek 
viešimam ūkyje, tiek privačiam 
— bei pirkimų sumažinimu.

Daug rūpesčio kėlęs nuomų 
kontrolės klausimas Ontario pro
vincijoje išspręstas, kaip pasiūlė 
parlamento 7 narių komisija, spe 
cialiu potvarkiu įšaldant nuo
mas, buvusias balandžio 17 d. Šis 
nuostatas galios iki bus paskelb
tas naujas įstatymas.

Specialioji brigada pagaliau 
išvyko į Korėją — apie 6000 vy- ’ 
rų. Jos vadas gcn. Rockinham ten 
išskrido lėktuvu. Naujų karių 
verbavimas į specialiąją brigadą 
sulaikytas jau prieš mėnesį. Bu
vę pririnkta 1387 daugiau, kaip 
reikėję. Korėjoje brigada kartu 
su australais ir naujazelandią- 
čiais sudarys vad. Commonwcal- 
tho diviziją. Apie naujos briga
dos organizavimą Europai, tuo 
tarpu nieko negirdėti.

džio 22 d. raudonieji pradėjo ro- ] 
dyti didesnio pasipriešinimo ir I 
perėjo į puolimą 115 mylių ruo
žu. Spėjama, kad tai ir bus pra
džia jų senai ruoštosios pavasa
rio ofensyvos. JT kariuomenė 
traukiasi -atgal ir jau grįžo že- 
hiau 38 paralelės.

Korėjoje dar viena naujenybė 
— pasirodė naujas veiksnys. Gre
ta kovojančių š. korėjiečių ir ki
nų pasirodė “savanoriai” rusai 
pilotai ir “savanoriai” japonai 
lėktuvų tarnyboje. Iki kokio 
laipsnio ši “savanorių” pajėga 
bus išplėsta, tuo tarpu sunku pa
sakyti.

netrukus būsiąs baigtas, kad Ki
nų įsikišimo pavojaps nesą, kad 
sausio mėn. jam dalis pajėgų ne
bebūsią reikalingos ir 2-ąją divi
ziją galima būsią pasiųsti į Eu
ropą. Atseit, tiek pat tegalįs bū
ti patikimas ir jo teigimas, kad 
Mandžiūrijos bombardavimas 
neiššauksiąs S. Rusijos įsikišimo. 
Esą, JAV visuomenėje susidaręs 
MacArthuro mitas tik dėlto, kad 
spaudoje iki šiol 
vęs vertintas,. o< 
paminimas.

Užsienis dėl MacArthuro atlei
dimo daugiausia tyli. Tik D. Bri
tanijos karo ministeris Shinwell 
pareiškė pasitenkinimo, kad da
bar, esą, susidarę sąlygų dery
boms su kinais, padidėję galimy
bės susitarti. Panašiai pasisakė 
ir eilė parlamento narių, kurie 
betgi būgštauja, kad ryšy su Mac 
Arthuro byla JAV-bėse galinti 
pasireikšti kampanija prieš bri
tus, kaip jo puolimo kaltininkus. 
Dėl to, žinoma, savo džiaugsmo 
per garsiai jie nereikš.

JTO diplomatai, kurie buvo 
pakviesti išklausyti MacArthuro 
kalbos kongrese, pareiškė, kad 
JTO tegalėsianti paremti tik vie
ną jo reikalavimą ūkinės bloka
dos Kinijai. Mat tuo reikalu jau 
yra patiekta rezoliucija, pasira
šyta D. Britanijos, Prancūzijos, 
JAV, Venecuelos ir Australijos 
atstovų.

Maskva tuo reikalu dar kartą 
atsiliepė, pareikšdama, kad Mac' 
Arthur esąs paverstas nevyku
sios JAV politikos atpirkimo 
ožiu. Dabartiniai žodžiai apie tai
kos troškimą be darbu esą tušti. 
Norėdamos atstayti taiką, JAV 
turinčios išvesti iš Korėjos savo 
kariuomenę. Jei su MacArthuru 
ji nepasitrauksianti, žodžiai nie
ko negelbėsią. Lygiai tą patį sa
vo telegramoje JTO pasakė Šiau
rės Korėjos užsienių ministeris. 
Esą, jei JTO ištikrųjų norinti tai
kos, turinti užbaigti žiaurumus 
Korėjoje ir išvesti iš ten kariuo
menę. Buvo manoma, kad šis 
raudonųjų korėjiečių “užkalbi
nimas” rodąs jų palankumą derė
tis, tačiau iki šiol jokių vaisių ne
matyti.

niekad jis nebu-

Reikėtų padrąsinti tautiečius
Pirmųjų pokario metų vaka

riečių elgesys, kai prievarta buvo 
išduoti sovietams visi sučiuptie
ji vlasovin inkai, o taip pat ir de
zertyrai, dar užsilikusių tokių 
bėglių tarpe pasėjo tokį pepašiti- 
kėjimą, kad dar ir dabar daugelis 
jų nesiryžta išlysti iš savo gerai 
užmaskuotų slėptuvių V. Vokie
tijoje ir Austrijoje.

Be to, tenka patirti ,kad Vokie
tijos sovietų zonoje kariai “ne
oficialiai” informuojami sovietų 
agentų, kad visi dezertyrai pagal 
kažkokią sutartį amerikiečių tuoj 
pat grąžinami sovietams. Tai, 
esą, jiems numuša bet kokį norą

rizikuoti. O tie, kurie rizikuo
ja, stengiasi pasislėpti nuo ang
losaksų policijos akių.

Ne vienas tūkstantis ir jaunųjų 
lietuvių vargsta prievarta suva
ryti sovietų armijoje. Iš jų gal ne 
vienas tūkstantis randasi ir Vi
durio Europoje. Ar nelaikąs būtų 
rengtis akcijai per stipriuosius 
pasaulio siųstuvus informuoti 
mūsų vyrus, kad, jei turėtų ko
kią galimybę pasprukti, tai jų čia 
laukia visokeriopa laisvųjų lie
tuvių pagalba. Ir jei išsivaduotų, 
ir jų suteiktos informacijos bū
tų labai vertingos. Almus.

Irane padėtis vis nenurimsta. 
Kai Britų užsienių r. ministeris 
Morrison pareiškė, kad D. Brita
nija rezervuojanti sau teisę im
tis priemonių savo piliečių ap
saugai, Irano ambasadorius at-
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Darbo pasiskirstymas organizaciniame 
gyvenimeKiekviena organizacija savo statute yra nusibrėžusi kilnius tikslūs. Jų’’ įgyvendinimas pri- klaūso 'hūo sugebėjimo vadovaujamų -organizacijos organų įtraukti į darbą visus jos narius. Kaip lietuvių organizacinė praktika rodo, visa org. darbo našta gula ant valdybų, o kartais net ant vieno vald. pirmininko. Tuo tarpu kiti organizacijos nariai lieka tik stebėtojais arba net* “kritikais”.

■ ■ ■-. ■ ■ .f ■ . ■Daugelio organizacijų valdybos dirba, pluša per dienas ir naktis, nebeturędami sau nė valandėlės laisvos. Gi rezultate darbas, dažnai, stovi vietoje.Pabuvę vienus metus kurios nors organizacijos valdomuose organuose, tokie veikėjai bėga net iš organizacijų narių tarpo, nes yra persidirbę. Jie yra pagarbos verti, nes jie turėjo gerų norų ir aukojosi aukštesniems tikslams. Jie gi nekalti, kad mūsų organizacinis gyvenimas pastatytas ant seno, šiam kontinentui nepritaikyto kelio.Amerikos kraštu gyvenimo tempas reikalauja prisitaikymo prie jo. Čia darbo žmogus yra lyg mašinos dalelė, kuri turi suktis ■ su visuma. Jei stabtelėsi, tuoj būsi išmestas į šalį, kaip nereikalingas. Nori gyventi, valgyti — turi turėti jėgos išsilaikyti toje visumoje. Pašaliniams reikalams, visuomeninei veiklai, šiame kontinente lieka daug mažiau atliekamos jėgos, kaip Europos kraš- « tuose. * w *'■ ;,iBe organizacijos, visuomeninės veiklos ir šio kontinento žmogus negali apsieiti. Ir, žinoma, neapsieina.Ir prie tokių sąlygų, kaip religinės, taip ir pasaulinės organizacijos atlieka didžius darbus.Konkrečiai, ir lietuvių organizacinė veikla stovi nepaskutinėje vietoje šiame kontinente.Tačiau dar daugiau būtų nuveikta, jei mūsų organizacinis gyvenimas būtų diriguojamas naujais metodais, pritaikytais šio kontinento tempui.Senoji pažiūra, kad tik valdyba ar pirmininkas turi dirbti už visus, yra išmestina iš mūsų galvosenos. Jie yra tokie pat nuodėmingieji, kaip ir visi organizacijos nariai ir jie turi tiek pat atliekamo laiko ir kartais net mažiau.Užtat organizacijų valdybų pirminis uždavinys yra paruošti metinį darbo planą ir jį vykdyti, pritraukiant į talką visus organizacijos narius.Pagal daugelio organizacijų nusistovėjusią praktiką į valdybas renkama p¥nki asmens: pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir narys.Tik gausesnės organizacijos renka į valdybas po 7 asmenis.
Stalino rojuje visko yra

Ir kainos keturius kartus su
mažintos, ir taikai ruošiamasi, o 
gyvenimas nei šiaudo nevertas. 
Kovo pabaigoje Vilniuje Įvyko 
svarbus pasitarimas prekybos 
padėčiai aptarti. Jame dalyvavo 
Moskvinov, Bieliauskas, Gldzc- 
micky, Valst. banko vald. Kra
pivin, ’ Vyr. Prekybos inspekto
rius Lietuvos TSR drg. Stroga
nov, Lietuvos Kooperatyvų Są
jungos pirm, pavaduotojas Tara- 
chovsky, Vilniaus milicijos vado 
pavaduotojas Klimov ir kit. drg., 
kaip, tai Choroškov, Naukaitis, 
Jermolenko, Gorochov ir Ziman.

Na, ir kadangi daugiausia buvo 
vis savi, tai išsikalbėta atvirai, ir 
štai jums nuotrupos: “... Tokiu 
būdu sostinės darbo žmonės ne
gavo prekių už 38.2 milijonus rub 
lių. Neretas reiškinys, kad pirkė
jas parduotuvėje negali rasti kas
dieninio vartojimo prekių — 
draskos, degtukų, mielių, kavos 
ir kit, kada sandėliuose, tvirtina 
Bieliauskas, prekių yra pakanka- t

Kanadiškos organizacijos turi dažnai išsirinkusios ir 3-5 asmenų parengimų komisijas. Tai vertingas įnašas į organizacijos gyvenimą.Aš siūlyčiau, kad kiekviena organizacija Amerikos kontinente į valdybą rinktųsi mažiausia po 7 asmenis. Valdybos pirmininkas, pasitaręs su visais valdybos nariais, turėtų paruošti metinį darbo planą ir nurodyti konkrečiai kiekvienam valdybos nariui pareigas; kurias jis turėtų atlikti savo kadencijos metu.Valdybos posėdžio metu turėtų pareigų pasiskirstymą išdiskutuoti ir eiti prie įvykdymo kiekvienas narys savistoviai.Kiekvienos organizacijos valdybos pirmininko pareigos būtų: paruošti a) metinį veikimo planą, b) valdybos narių pareigų pasiskirstymo planą, c) atstovauti organizaciją, d) palaikyti ryšį su kitomis organizacijomis, e) šaukti valdybos posėdžius, patiekiant dienotvarkę, f) prižiūrėti ir nuolat raginti, kad kiti valdybos nariai uždėtas pareigas išpildytų.Sekretoriaus pareigos būtų: vesti org. susirašinėjimą, protokolų knygą, atlikti narių verbavimą, propagandą organizacijos idėjos, paruošti korespondencijas spaudai bei atlikti kitas uždėtas pareigas, išplaukiančias iš organizacijos konkrečios dienos veiklos.Iždininko — vesti atskaitomybės knygas, surinkti nario ir' kt. mokesčius, vesti žu&ų lapus, rūpintis ein. s-tos banke atidarymu, paruošti pinigines apyskaitas ir, bendrai, rūpintis kaip pagerinti organizacijos piniginę būklę. Per valdybos posėdžius, iždininkas turėtų pateikti pasiūlymų kas veiktina, kad org. iždas augtų.Vicepirmininko pareigos būtų pavaduoti visuose reikaluose pirmininką ir atlikti specialius uždavinius išeinančius iš org. paskirties, tikslų. •Valdybos narys turi atlikti jam nurodytas pareigas nuolat ar konkrečiais atsitikimais. Pav., rūpintis gauti salę susirinkimams, sušaukti, pirmininko pavedimu, posėdžius, palaikyti kontaktą su parengimų komisija, patiekiant parengimų projektus ir kt. ■ "Be valdybos narių, turėtų būti uždedamos vienkartinės pareigos atskiriems organizacijos nariams. Kaip valdyba, taip ir visi org. nariai, turi būti Įsitraukę aktyviai į veiklą.Tinkamas darbo'ir pareigų pasiskirstymas organizacijoje įgalins atsiekti gerų rezultatų ne- nuskriaudžiant nei vieno org. nario. Siūlyčiau visoms Kanados lietuvių organizacijoms peržiūrėti savo veikimo metodus.
J. Karka.

mai”... “Visiškai pagrįstas pre
tenzijas vartotojai pareiškia dau
geliui ministerijų už nepakanka
mą kovą dėl gaminių kokybės 
pakėlimo ir asortimento išplėti
mo” ... "“Visiškai bloga padėtis 
mieste su daržovių prekyba. Šiuo 
metu tegalima gauti tik bulvių ir 
kopūstų. Ankstyvesniųjų daržo
vių niekur nėra“. “... Daug tei
sėtų nusiskundimų dėl blogo 
maitinimo restoranuose ir val
gyklose. Ypatingai blogai dirba 
valgyklos įmonėse, FBA mokyk
lose, mokslo įstaigose..“Val
gyklų treste įsigalėjo žalingi bur
žuaziniai papročiai. Ruošiama 
dažnai vardinės, baliai, tarnau
tojų tarpe renkami pinigai dova
noms. Tokia dovana neseniai bu
vo įteikta Tresto vyr. direkto
riui drg. Vdovičenko...” "... 
Krautuvės nešvarios, skundė 
dig. Rabinovič, duona dažnai lai
koma ant grindų, pirkėjai pasve
riami” ... “Pakinktų — galante
rijos treste daugiau kaip 15.Ū00 1950 m. buvo atleista 90.

Lietuvos atkūrimas
(Doc. Ged. Galvos paskaita Biržėnų klube)

Kovo 10 d. Tremtinių Namuo
se Čikagoje Biržėnų klubo na
riams ir svečiams Doc. Ged. Gal
va skaitė įdomią ir aktualią pa
skaitą, kurios mintys gali būti 
įdomios ir platesnei mūsų visuo
menei. Pasistengsiu čia suglaus
tai jas atpasakoti.

Lietuva netekusi laisvės siau
čiant karo audroms, tai ir jos at
sikūrimo tenką laukti panašiose 
sąlygose. Visiems turį būti aišku, 
kad be mūsų paramos, be mūsų 
dalyvavimo tas atsikūrimas ne
įvyksiąs.Kalbėdamas apie atkūrimą, žvelgia praeitin ir stabtelėja ties to laiko veiksniais, kada Lietuva po I-jo pasaulinio karo atgavo nepriklausomybę. Ir tuo laiku buvę daug kliūčių, kurios trukdžiusios mūsų pastangas. Tai vokiečiai, bolševikai, lenkai.Žiūrint į šiandieninę Lietuvos būklę iš teisinės pusės, tenką konstatuoti, kad jos teisės tėra tik laikinai suspenduotos. Mums tenka išjudinti visus veiksnius jos atkūrimui. Tai mūsų pareiga.

Atstatant nepriklausomybę, teksią susidurti su tam tikromis išorinėmis ir išvidinėmis kliūtimis. Pirmoje eilėje, kaip atrodo, iškilsiąs mums naujas veiksnys: tai Gudija, kuri jau dabar reiškia pretenzijas dėl rytinių sienų., Lenkija šiandie lyg ir susilaiko nuo apibrėžtesnių feikalavi- mų, atrodo, atideda ateičiai, bet Vilniaus klausimas beabejo iškilsiąs. Vakaruose gi iškils Rytprūsių klausimas. Nors dalis mano, kad šis klausimas jau išspręstas, bet dėl to tenką labai abejoti. Šiaurrytinės vokiečių ąįenos, atrodo, bus reviduotos. Vokietija neatsisakysianti nuo Silezijos ir Pomeranijos. Tenką skaitytis su Vokietijos gana gyvu ir stipriu pramonės potencialu, jų kūrybingumu ir veržlumu. Įsijungus vokiečiams į kovą prieš bolševizmą, tenką laukti, kad jie statys ir savus reikalavimus. Iš čia galį kilti komplikacijų.Žvelgiant į teisinę vidaus būklę atstatymo atveju, pirma norisi apgailestauti, kad mūsų tremties visuomenė diferencijuojasi daugiau negu reikiant. Tas tebe- vykstą dar ir šiandie. Lygiagrečiai vykstąs ir mūsų politinis brendimas.Šiandie yra aišku, kad Lietuvos atstatymas vyks demokratiniais pagrindais. Čia kol kas nesą aiškumo dėl tų pagrindų: vieni norėtų imti 1922 metų konstituciją, antri norėtų atkurti pagal 1932 metų konstituciją. Dalis mano, kad atkūrimas vyksiąs revoliuciniu pagrindu, o yra ir tokių,- kurie mano, kad atsikūrimas turėsiąs vykti 1941 metų, t.y. laikinosios vyriausybės sudarytais pagrindais.Turime, veiksnių ir tremtyje, kurie taip pat savo programose atkūrimo atveju turi tam tikrų kęslų. Tai veiksniai, dėl kurių vieni daugiau, kiti mažiau sielojasi, bet šiandie, sprendžiant mūsų ateities opius klausimus, mes turime mūsų gretas rikiuoti bendram tikslui. Pasiekiančios žinios iš kovojančių Tėvynėje partizanų kalba, kad jie turi daug mažesnes pretenzijas, palieka viską spręsti tautai.Mūsų politinės partijos yra daugiau ar mažiau persunktos buvusių Rusijos politinių partijų raugu. Iš ten jos esą atsineštos. Tuom tarpu vakarų pasaulyje visos politinės srovės esančios labai dinamiškos. Esąs aukščiausias laikas ir mūsų politinėms srovėms reviduoti savas programas. Galvojimas šiandie tautai mauti ant sprando senus politinius pavalkus esąs jau atgyventas dalykas. Vargu ar begalėsiančios šios senos sąvokos rasti vietos. Teksią ieškoti naujų, laikui tinkančių, formų.
pirštinių išgulėjo sandėlyje per 
visą žiemą, kai tuo tarpu pilie
čiai keikėsi nesulaukdami jų 
krautuvėse”, patvirtino drg. Kra
pivin. Drg. Stroganov, ypač rū
pinosi mokyklų valgyklomis.

“Valstybinio universiteto, kon
servatorijos, respublikinėse parti, 
nėse mokyklose, Politechnikumo 
valgyklose patiekalų asortimen
tas labai ribotas, retai paruošia
mi valgiai iš daržovių, pieno.. 
Dėl nepaprastai šių vagysčių 
esą labai da keičiami tarnau
tojai. Pav. Vilniuje iš “Gastro- 
nom” krautuvės 150 tarnautojų,

Ž. ūkio atstatymas
Kai kam tai atrodą labai pa

vo palikę, tik teksią kai ką at
statyti, kas būsią sugriauta. Tai 
esanti klaida. Kaip negalima esą 
lysti į upę ir vis į tą patį vandenį 
(graikų filosofo pasakymas), taip 
ir su mūsų kraštu ir jo ūkiu, ka
da ten jau eilė metų viskas griau
nama ir naikinama. Atrodą, kad 
šis planavimas, šios viltys yra la
bai nerealios ir bereikalingos. 
Imkime kad ir nuosavybės plau
simą. Štai mūsų ūkininkas ar 
dvarininkas šiandie mano grįžti į 
savo ūkį, bet juk tų ūkių jau ne
są. Atrodą, kad šios romantiškos 
svajonės supliukš -prieš-žiaurią 
tikrovę. . ž/j

Mes esame ihdividualistaį/Šia- 
me taške mes ir-kertamės su ko
munizmu. Šis veiksnys ūkio at
statyme turėsiąs Suvaidinti.savo 
vaidmenį. Turint visa tai prieš 
akis, dabar tektų pagalvoti, kaip 
turėsime išspręsti žemės nuosa
vybės klausimą. Ar mes bursi
mės į grupinius ūkius, po kelis, 
— dėl patogesnio susisiekimo, dėl 
mokyklų, ar liksime prie vienkie
mių ir toliau, t.y. liksime indivi
dualistais.

Pramonė ..
Ši sritis jau ir anksčiau buvo

MANO TREJI METAI MASKVOJE

Stalinas amerikiečio akimis
11 ■. • ..

Sulietuvino PRANYS ALŠĖNAS(Pabaiga)
Stalinas iš pirmo žvilgsnioVos atsisėdęs prieš jį, tuojau neiškenčiau nepažvelgęs į Stalino veidą, ieškodamas tų “raukšlių”, kurias kartą, kaip minėjau, buvo aprašęs vienas amerikietis rašytojas. Be to, stebėjau aš tas “gražias tamsias akis, kurios Svieste šviečia,,jeigu jis*kuo nors interesuojasi”. Tai vieno .iš mūsų ankstyvesnių ambasadorių pastebėjimas. Deja, nepastebėjau nei tų “raukšlių”, nemačiau nei tų “džentelmeniškų” akių. Pagaliau nepastebėjau ir jo tokio žvilgsnio, kaip dar kiti yra piešę, kuris būtų “šaltas, kaip plieninis”. Tai, mano manymu, vis Stalino “le- gendarizmo” išdavos. Jo manieros yra šaltokos, lėtos, susivaldančius. Brutališkai įpykti pokalbyje, atrodo, jis negalėtų. Trumpai tariant savyje susidariau vaizdą, jog Stalinas yra “paprastas senas žmogus”...Dabar, padarę trumpą ekskur- sijėlę į šalį, grįžkime vėl prie mūsų pokalbio.
Įžanga į mūsų pasitarimąStalinas pradėjo pašnekesį sveikindamas mane, atvykusį į sostinę Maskvą ir linkėdamas pasisekimo mano tarnybos poste. Jis klausinėjo, kaip pavyko kelionė iš JAV į Sovietų Sąjungą, sekė keletas klausimėlių apie prez. Trumaną, apie jo sveikatą, vėliau — padėkojo Amerikai už gražų bendradarbiavimą kare ir, pagaliau skyrė komplimentėlį mano asmeniui, pareikšdamas, jog mano vardas esąs gerai žinomas Sovietų armijos vyrams ir \ų visuomenei...\ Aš tuojau ištraukiau prez. Trumano laišką ir padaviau Pavlovui, kuris jį perskaitė, versdamas į rusų kalbą. Stalinas klausėsi labai flegmatiškai, be didesnės aty- dos ir, atrodė, jog net nepastebėjo kuomet laiškas buvo baigtas skaityti. Mano nustebimui, dargi jis nepareiškė dėl laiško turinio jokių komentarų: nei gerų, nei blogų...
Tik į pačią pabaigą mūsų pasi

tarimo, kuris tęsėsi apie dvi va
landas, Stalinas prisiminė Tru
mano kvietimą atsilankyti į JA 
V-bes: “Aš labai norėčiau atsi
lankyti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, tačiau mano amžius 
neleidžia to padaryti. Mano gy
dytojai yra paliepę man toli ne
keliauti ir laikytis rūpestingai 
nustatytos dietos. Aš parašysiu 
Trumanui ir pranešiu jam, kodėl 
negaliu išpildyti jo malonaus 
kvietimo. Juk kiekvienas žmo
gus privalo, taupyti savo jėgas. 
Prezidentas Rooseveltas, atrodo, 
perdaug dirbo ir neprižiūrėjo 
savo sveikatos. Jeigu jis būtų tai 
daręs, būtų gyvas ir šiandien”... 

bandoma paimti valstybės glo
bom Ir čia reikėsią turėti ribas, 
neiti iki kraštutinumo. Valstybė 
imsis iniciatyvos, rems plačiu 
mastu savivaldybes ir leis plačiai 
pasireikšti privačiai iniciatyvai. 
Išvengti valstybės įsikišimo ne
būsią galima, teksią jai tvarkyti 
importą ir eksportą. Aišku, tas 
daug priklausysią nuo užsienio 
vėjų. Gal nebūsią galima išveng
ti vienokios ar kitokios formos 
primetimo, bet labai daug pri
klausysią ir nuo mūsų pačių. 
Tenką manyti, kad ir mūsų su
verenumas būsiąs kiek apkar
pytas.

Kultūra ir švietimas _
Nepriklausomoje Lietuvoje, be 

padarytų klaidų, visgi buvusi pa
daryta ir milžiniška pažanga: iš
ugdyta lietuviška mintis, menas, 
padaryta didelė pažanga moksle 
ir literatūroje, paruošta daug vi
sų sričių specialistų. Gal mes bu
vome per dideli humanistai, bet 
tikra, kad mūsų žmonės jau sto
vėjo tinkamoje aukštumoje. Tą 
patyrėme ir mes tremtyje, daug 
kur mūsų žmonės prasikišo visa 
galva aukščiau už kitus. Jei mes 
ir ateityje šia linkme eisime, su
gebėsime išugdyti imlų visoms 
sritims žmogų ir tuo, esą, mes 
daug laimėsime. Mums nesą rei-

Toks buvo jo atsakymas į prez. Trumano laišką.Sentimentus atidėjus į šalįPirmasis mano klausimas buvo' į Staliną trumpas, tačiau kietas ir ryžtingas: Ko Sovietų Sąjunga nori ir kaip toli ji mano eiti tuo keliu, kuriuo dabar pasinešusi žengti?Pastatęs šį klausimą, aš tikėjausi atspėjęs visos JAV visuomenės mintį, nes man, paliekant Vašingtoną, tik toks klausimas kursavo ir tarp oficialiųjų mūsų vyriausybės sluoksnių ir visuomenėje. *Pastačius tokį staigų ir griežtoką klausimą, Stalinas žvalgėsi į šalis ir tylėjo. Norėdamas užpildyti tylos tuštumą, aš ir vėl pradėjau:— Mes, amerikiečiai, jautėme dideles simpatijas Sovietų Rusijos žmonėms, kuomet jie kentėjo nuo vokiečių agresijos ir didžiai vertinome raudonosios armijos narsą kovojant su priešu. Mes supratom reikalą paremti Sovietų Sąjungą snnkioje jos kovoje. Suprantame ir dabar sovietų aspiracijas, tačiau vis dėlto norime, kad Sovietų Sąjunga ištikimai pildytų susitarimus, padarytus po karo.Mano kalboje susidarė trumputė pauza ir aš lukterėjau pakol Pavlovas tą viską Stalinui išvertė ir laukiau, kad jis šį tą pasisakytų. Tačiau Stalinas leido suprasti, kad jis nekalbės tol, kol aš galutinai baigsiu, jei aš turiu dar ką nors pasakyti. Jo veidas buvo apsiniaukęs, ir jis nežiūrėjo į mane, kuomet kalbėjau, tik nuolat pitė į šalį dūmus, traukiamus iš ilgos rusiškos cigaretės. Aš tęsiau savo kalbą, paliesdamas politinę svarbą Irano, Turkijos, pagaliau ir JTO.— JAV šiandieną neįmato jokios agresijos prieš Sovietų Sąjungą iš jokios pasaulio valstybės pusės. Ir mes, amerikiečiai, vos tik karui pasibaigus, tuojau demobilizavome savo karines jėgas. Tas tiktai gali įrodyti, jog mūsų tauta neturi jokių agresy- vinių tikslų. Mes norėtumėm ir dar didesnio nusiginklavimo, jeigu ir kiti mūsų buvę sąjungininkai sutiktų tai padaryti.
Ligi šiol Stalinas laikė galvą 

nusukęs į šalį, tačiau šiuo kartu 
atsisuko į mane ir tarytum ėmė 
manimi domėtis. Jo rankos žaidė 
raudonu paišeliu...

— Mes norėtume didesnio ir 
glaudesnio Sovietų Sąjungos 
bendradarbiavimo įgyvendinant 
Jungtinių Tautų Chartos princi
pus. Prezidentas Trumanas ma
nęs prašė pasakyti, jog jis ir užs. 
reikalų sekretorius Byrnes tiki
si Stalino pritarimu jų norams ir 
nuoširdžiu padarytų susitarimų 
pildymu. Ir visa JAV visuomenė 

kalo ruošti vien tik generolus, 
bet ir puskarininkius, ir eilinius.

Gana aukštai stovėjo ir mūsų 
visų rūšių mokyklos. Atsikuriant 
kaip kapitalistiniame ūkyje, tik 
teksią žiūrėti, kad neišūgdytume, 
grynus individualistus, kraštuti
nius materialistus, bet kad turė
tume ir jautrų, sąmoningą masės 
narį, sugebantį būti ne tik geru 
organizacijos nariu, bet galintį 
ir organizuoti. •Teksią žiūrėti, kad ta masė nenukryptų tik vien į civilizacijos ugdymą, kad neliktų laukinė ir tuščia, kuri užmuša žmogų. Amerikietis Barley primena, kad tuščia masė renka ir tuščius vadus, o tie visada veda žmoniją prie katastrofos. Ne iš kur kitur kilo ir prekiavimas mažomis valstybėmis.Bendrai paėmus ir pas mus kultūrinis reikalas nebuvęs pilnai suprastas, į žmogų buvę žiūrėta per daug lyriškai. Per maža buvę kreipiama dėmesio į materialinį gerbūvį, derinant civilizaciją su kultūra. Tarp civilizacijos ir kultūros turįs būti darnumas. Negalinti būti kolosali civilizacija su plonu kultūros sluoksniu. Ateityje teksią šį darnumą pilnumoje įgyvendinti.Pabaigoje primena, kad šiandie aukščiausias metas rikiuoti visus lietuvius bendrai kovai kraštui išlaisvinti ir išgelbėti daug kur laidojamiems lietuviams. Mums reikią turėti kietą organizaciją. Nereikią pamiršti 

to paties, laukia. Tačiau kažkodėl mes visuomet jaučiame Sovietų Sąjungą atsidalijusią nuo svarbiausiųjų pasaulio taikos principų įgyvendinimo ... • -Stalinas manęs paklausė: “Jūs baigėte?”— Baigiau, — aš pratariau.Tuomet jis pradėjo. Stalino kalba buvo šalta, rami, ko aš nesitikėjau.Pirmiausia jis nepagailėjo šiltų žodžių Amerikai už jos bendradarbiavimą kare prieš naciškąją Vokietiją, tačiau, po trumputės pauzos, jis. pareiškė, jog labai apgailestaująs tą padėtį, kuri susidarė JAV tampriai susirišus su Didž. Britanija, nes, esą, tos abi tautos aiškiai stoja prieš Sovietų Sąjungą.Stalinas priminė istorijos eigą, kurioje nurodė Irano ir Sovietų Sąjungos seną susitarimą, padarytą dar Versalyje. Jis nusistebėjo Amerikos opozicija Gro mykui reikalaujant to reikalo nebesvarstyti JTO posėdžiuose, nes sovietai remiasi senu susitarimu su Irano vyriausybe. Esą Sovietų Sąjunga norinti ir turinti teisę reikalauti didesnių teisių į pasaulinius alyvos šaltinius. Gi D. Britanija, o, paskutiniu laiku, ir JAV stojančios kelyje prieš jų gyvybinius interesus.— Jūs, matyt, nesuprantate ar nenorite suprasti tos situacijos, kuri susfdaro išplėšiant iš mūsų Irano alyvos koncesijas. Baku alyvos laukai yra didžiausi ir vieninteliai mums to produkto tiekėjai. Jie yra visai arti prie Irano sienos ir gali būti lengvai pažeidžiami. Berija (MVD galva) nekartą man pranešinėjo apie lengvas sabotažo galimybes Baku srity. Juk vienas blogos valios žmogus su degtukų dėžute gali mums padaryti milžiniškų nuostolių. Todėl mes ir norime alyvos laukus praplėsti, — pabrėžė Stalinas.Toliau jis man priminė dažnai pasitaikantį JAV “nekorektišką” spaudos toną Sovietų Sąjungos atžvilgiu, ko, esą, niekad nepasitaiko jų spaudoj prieš Ameriką.
Grįždamas prie apkaltinimo 

dėl sovietų noro dominuoti kai
myninėse valstybėse, Stalinas 
užakcentavo, jog jis nenorįs ir 
nemanąs pajungti savo žinion 
Balkanų valstybių....

“Pipirų” Churchilliui...
Toliau Stalinas pradėjo kal

bėti jau pakeltesniu tonu. Jo to
nas pakilo tuomet, kada jis pri
siminė garsiąją buv. D. Britani
jos premjero Chūrchillio, “gele
žinės uždangos” kalbą, pasakytą 
Fultone, Missouri valstijoj.

— Toji kalba — buvo nedrau- 
gingiausias aktas prieš Sovie
tų Sąjungą^— užakcentavo Sta
linas. — Ji buvo tokios atakos 
prieš Sovietų Sąjungą formoje, 
kokios mūsų liaudis neužsitar- 

tų Amerikos kongreso atstovų pasisakymo apie mus, kad mes 
esą nesame pamiršę savo kenčiančios Tėvynės, kad jie einą kartu su mumis ir už mus. Šiandie iš mūs reikalaujama, kad būtume tokie, kokie esame: kieti savo reikalų gynėjai. Šį sprendžiamoji kova būsianti milžiniška. Nors mes skaičiumi esam maži, bet idėjinėje srityje mes esame stiprūs, o tas būsiąs lemiantis veiksnys.Po paskaitos vyko gana gyvos ir įdomios diskusijos, kurių metu daugelis paliestų klausimų dar pagilinta ir išryškinta.Sueigos metu dar užsibrėžta paremti lėšomis vienintelę Vokietijoje Diepholze lietuvių gimnaziją. Lėšas tikimasi sukelti iš numatomų surengti: meninio parengimo ir birželio mėn. 3 d. gegužinės, kuri įvyks p. Spaičo darže.Malonu yra pabrėžti, kad tokios sueigos, kaip Biržėnų klubo, tikrai yra vertos dėmesio ir pilnai pateisina jose praleistą laiką. Jos daromas kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį. P. B.

Red. pastaba: Kadangi, kaiku- rios prelegento — mūsų nuolatinio bendradarbio — mintys jau buvo pareikštos mūsų laikraščio skiltyse jo atskiruose straipsniuose, tai, kiek tai neardė korespondento atpasakojimo vieningumo, jas praleidome. Ypač tai liečia skyrelį apie žemės ūkio atstatymą.
navo. Sovietų Sąjungoj panašaus puolimo prieš JAV niekad nebūtų leista padaryti....Stalinui kiek sustojus kalbėti, aš vėl konkrečiai paklausiau: kodėl Sovietų Sąjunga vis galvoja, jog kitos tautos nuolat nori kėsintis prieš juos?— Ogi Churchillis, — atšovė Stalinas. — Jis kalbino JAV ir kurstė okupuoti dalį Sovietų Sąjungos teritorijos net 1919 m. Ir vėlesniu laiku jo mintyse visad brendo idėja kėsintis į mūsų žemes. Todėl mes ir budime, nes pažįstame savo priešus tariamų draugų tarpe..,— Ar tai yra galima? Ar jūs tikrai'prileidžiate, jog JAV ir D. Britanija yra drauginguose santykiuose tarpusavy tam, kad pultų kada nors Rusiją?— Da ... (taip), — atsakė Stalinas.Tuomet aš karštai paneigiau tokią prielaidą, pareikšdamas, j tg Churchillį pažįstu labai gerai iš senų laikų, dar iš to meto, kada man teko būti jo žinioje, kaip alijantų štabo ryšininkui ir niekad nesusidariau apie jį nuomonės, jog jis būtų koks nors karų iniciatorius. Pasisakiau, kad aš dar net nesu gavęs Chūrchillio kalbos, pasakytos Fultone, teks
to.— Be to, Sovietų Sąjunga turi suprasti, jog JAV su D. Britanija turėjo ir turi daug bendrų reikalų. Jas netgi riša bfendra kalba ir bendri pasaulio saugumo ir teisingumo reikalai...

Bet kaip gi bus su mano 
pirmuoju klausimu?— Visa tai, ką tamsta minėjote ir kokias prielaidas darote, mane labai interesuoja, —^toliau tęsiau savo kalbą. — Tačiau.jūs man neatsakėte į tą klausimą, kuriuo mūsų visa tauta interesuojasi: “Kaip toli Rusija mano eiti tuo keliu, kuriuo ji nūdien pradėjo?”.

Žiūrėdamas tiesiai į mane, Sta
linas atsakė:

— Mes neisime daug toliau...
— Jūs sakote neisite “daug to

liau” (much further)... Ką tai 
reiškia? O kaip su Turkija?...

— Aš jau esu patikinęs prez. 
Trumaną, jog Sovietų Sąjunga 
nesiruošia pulti Turkijos. Tas pa
tikinimas galioja ir šiandien, — 
atkirto Stalinas. — Tačiau Tur
kija verčia mus budėti, nes jos 
vyriausybė, toli gražu, nėra drau 
ginga mums, todėl Sovietų Są
junga ir nori turėti savo bazę 
Dardaneluose. Tai yra reikalas, 
kuris liečia mūsų saugumą...

— Šitą reikalą turėtų spręsti 
Jungtinės Tautos, -t- aš atsakiau.

Tik tokiu pasikalbėjimu su 
Stalinu mūsų konferencija ir 
baigėsi, nors ji užtruko net dvi 
valandas. Žinoma, aš jaučiausi 
daug ką išsiaiškinęs ir džiaugiau
si galėsiąs painformuoti savo vy
riausybę.

— Nuoširdžiai aš visad su ju
mis... Aš padėsiu jums ir esu 
jūsų dispozicijoje kiekvienu lai
ku, — išleisdamas mane kalbėjo 
Stalinas.
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DU MILŽINAI VERTINA VIENAS ANTRĄ
“Dabar pasaulyje dvi smarkios 

tautos. Tai rusai ir amerikonai. 
Jos sumilžinėjo nepastebimos. 
Žmonijos dėmesiui kitur del
siant, jos abi staiga atsistojo pir
mose tautų eilėse. Amerikonai 
įsigalėjo technika, rusai — kar
du. Pirmiesiems labiausia rūpi 
laisvė, antriems — baudžiava. 
Viešpats, rodos, joms skiria 
spręsti pasaulio likimo kryptį”.

Tai žodžiai prancūzo aristokra
to, Aleksio de Tocqueville, para
šyti prieš 115 metų. Tada į juos 
maža kas dėmesio kreipė; šian
dien jie pranašingi.

Kaip rusai sau amerikonus da
bar įsivaizduoja? Tikrojo balso 
pasaulis, aišku, neišgirsta ir te
žino tik jų diktatorių propagan
dą. Pavyzdžiui, štai ką isteriko 
tonu Maskvos radijas sykį skel-

“Prezidentas Trumanas, tas 
šventuoju apsimetęs veidmainis, 
kuris po karo visuose pasaulio 
kraštuose vykdė tiek daug krau
jo žygių; tas žmogžudžių, išdavi
kų ir plėšikų kurstytojas, kuris 
šiandien užmušinėja Korėjos mo
teris ir vaikus — kuo jis geres
nis už beprotį Hitlerį? Omenin- 
gai popierį dreskiančia plunksna 
jis pasirašė įsakymą įsikišti Ko- 
rėjon. Štai, kas vyksta imperia
listinių gangsterių rateliuose kai 
juos pagauna baisi beprotybė?” 
(Citata iš Barboros Ward knygos 
“Policy for the West”). ..4.

Tiesa, 1945 metais Stalinas pa
sauliui pareiškė: “Be Amerikos 
technikinės gamybos mes nebū
tumėm laimėję karo”.

O kaip amerikonai sau Rusiją 
įsivaizduoja? Demokratijoj, aiš
ku, kiek galvų, tiek protų.

1947 metais, “The Foreign Af
fairs” žurnale, slapyvarde X bu
vo įdėta Amerikos Valstybės de
partamento patarėjo, Jurgio F. 
Kennan straipsnis, — pavaizda
vęs to meto Amerikos užsienio 
politikos viršūnių pažiūras. Stali
no diktatūra buvo palyginta gir
tam vyrui, kuris viešbučio kori
doriuje laužiasi į visas esamas 
duris. Kurios neužrakintos, ten 
jis įsirita, o užrakintosios jo ne- 

. įsileidžia. Amerikos politikos už
davinys, todėl, sako, yra užrakin
ti visas duris. Reiškia, —- veski
me “containment” politiką (susi
laikymo):

Šių metų to paties žurnalo nu
meryje tas pats Kennan vėl gval
do Amerikos sugyvenimo su Ru
sija klausimą. Jis kviečia ameri
konus susikurti vaizdą, su ko
kios rūšies busimąja Rusija pa
saulis galėtų taikoje gyventi? 
Autorius reiškia viltį, kad Rusi
ja galinti tapti tokiu kaimynu. 
Tik tą Rusija būsianti “nei kapi
talistinė, nei liberalinė — demo
kratinė”. Ateities Rusija grei
čiausia būsianti stiprokai socia
listinė, kur vyriausybė tvarky
sianti bei valdysianti gana žy
mias ekonominio gyvenimo sri
tis. Kolektyvinė baudžiava že
mės ūkyje, tačiau, būsianti su
švelninta.

Tokios būsimos Rusijos vy
riausybė, sako, privalėsianti būti 
pakanti, atvira ir laikytis savo 

■duotojo žodžio. Ji neatribos savo 
piliečių geležine siena nuo pa
saulio. Ji nevergs jų ir nesmaugs 
policinėje priežiūroje. Be to — 
ji nesieks pasigrobti savo kai
mynų.

Kokiu būdu tokia vyriausybė 
Rusijoj gali iškilti? Kennan ma
no ji neatsirasianti nei vidinio 
perversmo, nei pralaimėto karo 
keliu. Nors ne užtikrinta, bet 
greičiausia ji iškils savaimingu 
diktatūros dilimu ir nykimu, nes 
kiekvienas despotizmas nešiojasi 
mirties kirminą.

Kovo 17 d. literatinis “The Sa
turday Review of Literature” 
žurnalas recenzuoja net keturias 
šiomis dienomis pasirodžiusias 
knygas apie Rusiją.

Pirmiausia imama anglo R. N. 
Carew Hunt “The Theory and 
Practice of Communism” (komu
nizmas teorijoje ir praktikoje). 
Autorius joje tvirtina, kad rusai, 
komunizmo teorijas gyveniman 
taikindami, savo istorinių paliki
mų vedini, buvo priversti jas ra
gožiumi apversti. Marksas ma
nė, jo teorija bus vykdoma augš- 
tos pramonės krašte, kaip Ang
lija, bet istorijos įvykiai, lyg iš 
jo pasityčiodami, jas įsodina vie
name labiausiai nuo pažangos at
silikusių kraštų. Demokratinės 
pažiūros čia nebuvo tvirtos, ir 
komunizmo kūrėjai tegalėjo veik 
ti stiprindami bei plėsdami iš se
no žmonėms įprastą despotinę 
caristinę “samoderžaviją” (vie- 
nanagystę?).

Autorius mano, paraudonavu
siam caristiniam despotizmui ta
čiau nepavyksią pasaulio užval
dyti, nes autokratinei Maskvai 
nepavyksią sukurti komunistuo
jančių valstybių koalicijos prieš 
demokratijas. Raudonoji Kinija 
parodys autoriaus teigimų teisin
gumą. Dabar dar daug kas tiki, 
kad Kinija atsikratysianti Mask
vos globos ir eisianti savu keliu, 
kaip Jugoslavija.

Antroji žurnalo recenzuojama 
knyga, taip pat parašyta anglo. 
Tai Edwardo H. Carr pirmas to
mas “The Bolshewik revolu
tion“ (Bolševikų revoliucija). 
Autorius aprašo 1917-1923 metų, 
laikotarpį,'kurio istorijos metme
nys buvo caristinės imperijos su
byrėjimas ir jos sulipdymas rau
donais klijais. Sulipdymą vykdė 
Leninas, pavartodamas savo idė
jomis sukurtąją komunistinę 
partiją. Leninas tikėjo, partijos 
diktatūra būsianti praeinąs da
lykas, bet istorijos eiga iš jo pa
sijuokė, nes diktatūra prisipla
kė pagrindinei rusų imperijos au
tokratinei tradicijai. Tokiu būdu, 
raudonoje imperijoj įgyvendinta 
žymiai patobulintas despotiz
mas, bet neįsigyveno nei vienas 
komunizmo teorijos idealas. Dar
bo klasė ten neturi nei balso, nei 
valdžios, nei laisvės, net, paga
liau, net ekonominės gerovės. 
Idealistinės revoliucijos soste sė
di ta pati nagaika.

Be abejojimo, Carras sekan
čiuose dviejuose tomuose duos 
savo spėliojimų apie raudonos 
imperijos ateitį.

Trečioji recenzuojama knyga 
tai Yale universiteto profeso
riaus Dovydo Dailino “The New 
Soviet Empire” (Naujoji sovietų 
imperija). Autorius rusas, todėl 
gerai pažįsta savo tautos istori
ją. Jis nuo 1942 metų yra jau ru
sų tema parašęs septynias kny
gas, ir kai kurie jo spėliojimai vė
liau buvo įvykių patvirtinti. Pa? 
vyzdžiui, jis atspėjo Stalino-Hit- 
lerio pasibučiavimą, sakė, kad 
kariška demokratijų ir diktatū
ros koalicija po karo subyrėsian
ti, o Kinija virsianti raudona. Jis 
aprašė kaip bolševikai išplėtė ca
ro katorgos darbų sistemą ir kaip 
Rusijoj kyla naujas komunisti
nių viršūnių luomas, kuris dikta
tūrą sušvelninsiąs, nes to reika
laująs to luomo savisaugos rei
kalas.

Savo naujoje knygoje Dailinąs 
pavaizduoja stalinizmo išaugimą 
valstybiniu kapitalizmu, kur tėra 
vienas kapitalistas—Stalino var
du veikianti kelių žmonių dikta
tūra. Tą kapitalizmą vykdo nau
jas biurokratų luomas, kuriš tu
ri pasigrobęs imperijoj visas ga
lias, turtų ir garbės vietas. Jis 
išdėsto priežastis, kurios dikta
tūrą verčia viską, kaip carų lai
kais, rusinti, ir kodėl diktatūra 
pasigamino tam tikrą biurokra
tinę—karišką—policinę revoliu
cijų sistemą, kuri užkariama jos

I nenorintiems artimiems kaimy
nams ir tuos kaimynus pavergia. 
Raudonos imperijos vidinė silp
nybė, yra didelis kyšių bei va
gysčių išsivystymas ir didžioji 
turtų nelygybė tarp parinktų 
biurokratų ir didžiųjų gyvento
jų masių. Leninas sakė: “Impe
rializmas tai paskutinis kapita
lizmo pasispardymas”, nes Leni
no priešimperialistiniais šūkiais 
kurstoma revoliucija išsivystė į 
biauriausį imperialistinį agreso
rių pasaulyje.

Bet — Dailinąs sako — iš pa
žiūros galingą raudoną imperiją 
ėda mirties kirminas. Jis rašo:

“Tuoj po paviršiu eina komu
nistinės imperijos širdies gedi
mas. Čia tūno jau 30 metų des
potizmą nešusi liaudis. Ji išvar
gusi, be vilčių, jai burna užčiaup
ta. Ji viską mato ir supranta, tik 
perdaug išvarginta sukilti. Jos 
žmoniškumas ilgai nagaika plak
tas, bet visi trokšta ir laukia tei
singumo, teisės ir šviesos. Liau
dis nori pradėti gyventi žmoniš
ku gyvenimu”.

Tą nuovargį pripažino rusas, 
kuris kalbėjo su amerikonų žur
nalistu Richardu Lauterbach 
1946 metais ir kurio žodžius šis 
savo knygoje paduoda:

“Sovietijoj krizė, bet krizė ne 
ekonominė, tik dvasios. Mes jau 
sudegusios žvakės, nes kūrybi
nės energijos šaltiniai išsekę. 
Mes nuvargę. Liaudis trokšta ko 
naujo”.

Turime visados galvoje turėti, 
kad valdžia ne tauta. Be piktų 
autokratinių palikimų politikoje, 
rusai turi ir didelio žmoniškumo 
tradicijų, kurias reiškė poetas 
Puškinas, rašytojai Dostojevskis, 
Tolstojus ir kiti. Tų tradicijų ne
pastebėjo trumpai caro Nikalo- 
jaus Pirmojo imperiją lankęs 
prancūzas aristokratas markizas 
de Custine, kurio dienoraščių 
vertimas šiomis dienomis išėjo 
Naujorke: “Journey For Our 
Time” (Ir mūsų laikams tinkanti 
kelionė). Markizui 1839 metų 
Rusija pasirodė esanti “laisvės 
kalėjimas” — despotizmas grąsąs 
visai Europai. Tas pats su Rusija 
ir šiandien. Autokratija, marki
zas .sako, tautą amžinai, mobili
zuoja žygiams kitus pulti. Ir da
bartinėj Sovietijoj gyvenimas tai 
amžina mobilizacija prieš ką 
nors.

Markizas rašo: “Kitos tautos 
priespaudą pakęsdavo, bet rusai 
ją mylėjo ir tebemyli. Jų pilieti
nė dorybė yra kantrumas, tylė
jimas ir ištikimybė beprotiš
kiems valdovams. Tokias dory
bes turime smerkti”..

Markizas plačiai aprašo įvykį 
su Ščadejevu. Caras Nikalojus jį 
paskelbė “bepročiu”, nes jis pri
pažino Vakarų Europą ir Katali
kų Bažnyčią augštesniais daly
kais negu atsilikusią Rusiją su 
jos Pravoslavų Bažnyčia.

Kada amerikonas žurnalistas, 
Lewis Fischer, rinko medžiagą

savo “The Soviets in World Af
fairs, 1917-1929” (Sovietai ir pa
saulis, 1917-1929) tai Cičerinas, 
Litvinovas, ir kiti noriai jam tei
kė medžiagos, arba siuntė pas 
bolševikus, kurie tos medžiagos 
turėjo. Fischeris rašė: “Bolševi
kų vadų nuotaikos Amerikai vi
sados buvo draugingos”. Šiomis 
dienomis išėjo antroji Fischerio 
veikalo laida, kuri tik primena, 
kad dar Lenino laikais turėtas 
šioks bolševizmo vadų idealizmas 
ar įsitikinimas, kad žmogus visgi 
yra žmogus, Stalino tapo giliai 
palaidotas.

Pasaulis būtų laimingas, jei 
Rusijoj sužibėtų ir galią pasiim
tų ne caristinė — komunistinė 
nežmoniška autokratija, bet rusų 
tautos suvaržytas žmoniškumas.

Vyt. Sirvydas.

MŪSŲ MOTINŲ DIENA
Diena po dienos ir štai prasi

skleis gražiausias pavasario lai
kotarpis — gegužės mėnuo. Dar 
puošniau ir prasmingiau šitą mė
nesį iškels dangaus ir žemės Ka
ralienė — visų gyvųjų ir miru
siųjų Motina. Jos šlovei ię garbei 
tikintieji per tas dienas susi
kaups savo maldose, prašymuose 
ir atsidėkojimuose.

Šalia dangaus Karalienės gar
bės gražiu spinduliu nušvinta ir 
kita gegužės mėnesio šventė — 
tai žemiškosios Motinos Diena. 
Kiekvienais metais gegužės mėn. 
antrąjį sekmadienį visi dorieji 
pasaulio vaikai susirenka aplink 
savo motinas, pagerbia jas gyvu, 
meilės žodžiu, pradžiugina dova-
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Lietuvė motina tremties stovykloje

Kongresmanai apie pabaltiečius
JAV kongresas sprendė reika

lą įteisinti paprastu laiveliu iš 
Švedijos atvykusius Pabaltijo 
kraštų pabėgėlius, daugiausia 
latvius. Visa eilė atstovų rūmų 
narių pareiškė savo nuomonę, ko 
verti lietuviai, latviai ir estai 
kaip emigrantai. Tuo reikalu pa
sakytoms kalboms skirti “CR” 
1799 ir 1802 p. Dėl jų įsileidimo 
pasisakė ne tik atstov. Armsron- 
gas, bet ir daugumos vadas Mc 
Cormackas iš’ Mass. Armstron
gas pažymėjo, kad jis didžiuojasi 
galėdamas įnešti į JAV parla
mentą pirmą savo įst. projektą, 
reikalaujantį parodyti žmonišku
mo. Ir tai jis darąs su viltimi, kad 
“mūsų vyriausybė užtikrins pa
bėgėliams iš Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos, jog mes tol nenurimšimė. 
kol vėl jų kraštai bus išlaisvinti 
iš bolševikų teroro ir vergijos — 
ir kad vieną gražią dieną jie vėl 
galės grįžti namo, atstatyti savo 
sugriautų sodybų, atkurti šeimos 
židinius ir gyventi laisvėj ir tai
koj”. Jfarid. k-to pirm. McCor- 
mackas pažymėjo, kad jis visiš
kai tą mintį remia, nes tie žmo
nės atvykę į JAV laisvės ieško
dami. Ir jie greičiau sutiksią mir-
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ti nei gyventi nelaisvėje.
Atstovas Celleris savo kalboj 

pažymėjo, kad tokiais žmonėmis, 
kurie pasipriešino terorui ir men
kutėmis valtelėmis išdrįso leistis i 

j 

per Atlantą, reikia tik didžiuo
tis. Mnėtieji estai, lietuviai ir lat
viai yra to tipo žmonės, kurių 
mums čia reikia. Tai yra tokie | 
žmonės, kurie pravedė tunelius 
per mūsų kalnus, kurie nutiesė 
mūsų kelius, pastatė mūsų laivus, 
ir mūsų požeminius. Mums tokių 
žmonių reikia ne tik dėl to, kad 
jie sumažins darbo jėgų pareika
lavimą, bet ir dėl to, kad jie su
teiks mums naujų dvasinių jė
gų, prasiskverbti pro geležine už
dangą ir atskleis mums tai. kas 
ligi šiol mums dar tebėra paslap
tis. Jie taip pat sudarys ryšį su 
pogrindžiu, kom. užimtuose kraš
tuose palaikydami jį ir padrą
sindami, kad tiesiog su Įniršiu 
pultų Staliną ir jo sadistiškus 
darbus. Tai yra žmonės, kurie bi
jo Dievo, ir mes juos turime pri
imti. Jie bus geri piliečiai.

Kalbėtojams niekas nepriešta
ravo, todėl pareigūnų laikinai 
sulaikytiesiems pabėgėliams, kol 
bus išspręsta jų juridinė padėtis, 
tuo būdu suteikta azylio teisė. 
Dabar sutvarkomi tiktai forma
lumai.

nomis ir kitokiais gerų vaikų 
jausmais.

Iš tikrųjų, argi dar begali būti 
šioje žemėje kas nors labiau 
gerbtinesnio ir mylimesnio kaip 
mūsų motinėlė? Ar jūs šios že
mės takuose rasite.ką nors išti- 
kimesnio, kuri be svyravimo už 
savo vaikus atiduotų sveikatą, 
poilsį ir visokias kitokias aukas, 
net gyvybę?

Prarasi tu vieną dieną savo 
garbę ir pasisekimą, išplėš kas 
nors tavo turtus, nusigręš nuo ta
vęs draugai ir paliks tave vieną, 
bet tavo motina — kaip ištikimas 
angelas sargas — vis seks paskui 
tave visose laimingose, o dar la
biau nelaimingose dienose. Taip, 
ji palengvins tavo rūpestį ir 
skausmą. Su meile širdyje ir 
malda lūpose ji sergsti tave nuo 
pirmojo riksmo lopšelyje, per vi
sas vaiko dienas, per audringus 
jaunystės metus kol tik Viešpats 
laiko ją gyvą mūsų žemės ta
kuose. /• ..... :”'';

Sunki ir baisi ranka prispau
dė šiandien mūsų motinas. Pri
siminkim tik Lietuvos motinėles, 
kurios neša pačias didžiąsias kan
čias ir paniekinimus. Per ilgus 
šimtmečius auginusios didvyrius 
ir pasišventėlius, jos, tos mūsų 
motinos, susilaukė skausmin- 
giausio atlyginimo. Jos pačios 
šiandien Dievas žino kur, o jų 
vaikai išblaškyti po tolimiausius 
pasaulio kampus. Vienos džiūs
ta iš baimės pavergtoje Lietu
voje ir nedrįsta apraudoti iš
niekinto sūnaus partizano ir kaž
kur ištremtos dukters. Kitų mo
tinų kapai užpustyti kažkur ne
žinomuose Sibiro laukuose ir 
miškuose.. Vaikai atplėšti nuo jų 
krūtinių ir joks balandis negali 
joms parnešti margo laiškelio.

O ką jau bekalbėsim apie visą 
mūsų tėvynę Lietuvą, kurią 
šiandien begalim vadinti tik So
pulingąja Motina. Per šimtme- 

įčius ji nešė visokių vergi jų naš-

tas, bet dar skaudžiau ji yra pa
skandina šiandien raudonojo 
tvano kentėjimuose.

Tačiau šioj didžiojoj šventėj — 
Motinų Dienoje — mes vėl tu
rime susijungti su savo gimdyto
jomis. Gyvąsias motinas pradžiu- 
ginsim mielu žodžiu ir dovano
mis, o mirusiąsias ir visas tas, 
kurių likįmo nežinom, mes prisi
minsim pačiais vertingaisiais at
siminimas — malda ir kitomis 
Dangaus dovanomis.

Štai jau kelinti metai Lietuvos 
Pranciškonų Vienuolynas, Gree
ne, Maine, ypatingu būdu pager
bia mūsų motinas. Per visą gegu
žės mėnesį šitame Vienuolyne už 
gyvąsias ir mirusiąsias motinas, 
o taip pat ir už kenčiančią motiną 
Lietuvą laikomos šv. Mišios. Pats 
didysis motinų atminimas , yra 
pagerbiamas iškilmingoj Motinos 
Novenoj, kuri pradedama gegu
žės 4 ir baigiama 13 dieną. No- 
venos dienomis 7 vai. ryto laiko
mos giedotos iškilmingos šv. Mi
šios, o vakarais kalbama pati 
Novena, tam tikros maldos už 
motinas, skaitomos prisiųstos in
tencijos ir teikiamas palaimini
mas švč. Sakramentu. Užtat visi, 
kurie nori dalyvauti šitame savo 
motinų ir Lietuvos atminime, yra 
prašomi kiek galint greičiau at
siųsti savo intencijas ir, jei gali
ma, kokią nors auką, šiuo adre
su: Franciscan Fathers, Greene, 
'Maine.

NB. Birželio mėnesį tame pa
čiame Tėvų Pranciškonų Vienuo
lyne bus atsimenami ir visi gy
vieji bei mirusieji tėvai ir šeimy
nos: Jų intencija šv. Mišios bus 
laikomos per visą birželio mėne
sį, o iškilmingoji Novena — nuo 
birželio 8 iki 17 dienos, taip pat 
su giedotomis šv. Mišiomis 7 vai. 
ryto, o vakare — pati Novena, 
maldos už tėvus ir šeimynas, pri
siųstųjų intencijų skaitymas ir 
palaiminimas švč. Sakramentu.

Kun. St. Būtlavas.

Gražiakalbiu dienomis

Lietuvių emigracija kaikuriais 
atvejais sunkėja, o kai kuriais 
lengvėja. Dabar INS vykstančių 
į JAV dažniausia atmeta tokius 
atvejus,„kur asmenys, turėję gy
venti Sovietų diktatūroje, buvo 
priversti dirbti jų pačių, bet jau 
nacionalizuoto j pramonėj, arba 
tarnauti Sovietų armijoj. JAV 
valdininkus labai sunku įtikinti, 
kad Sov. S-goj arba jos aneksuo
tuose kraštuose nėra jokių priva
čių įmonių, ir kad tokiems asme
nims nebuvo kitokios išeities. 
Dėl lietuvių tarnavusių Lietuvos 
kariuomenėje ir paskiau įjungtų 
į Sovietų armiją, visa eilė atve
jų buvo išdiskutuota su INS, bet 
tik keli atvejai buvo išspręsti pa
lankiai. Amerikiečių valdininkai 
ypač nepasitiki nieku, kas yra iš 
Sovietų okupuotų kraštų. Sulai
kytų bylų skaičius auga. Galimas 
dalykas, kad tokie bus arba su
spenduoti, arba visai atmesti. Ry
šiai tarp DP komisijų, INS ir BA 
LFo jau geriau koordinuoti, ir 
dabar jau galime sulaukti grei
tesnio atsakymo.

Iš viso vasario mėn. buvo 110 
bylų sulaikytų įvairiose proceso 
sekcijose, 55 atvejai yra užkliu
vusių įvairiose DP komisijose, 20 
— suspenduotų, kaip grįžusių iš 
Belgijos, kur jie jau buvo laiko
mi įkurdintais. Tikimasi, kad dau 
gumai iš pastarųjų pavyks; iš
emigruoti jei ne į JAV, tai į Ka
nadą, kur svarbiausias klausimas 
apmokėti kelionės išlaidas. Per 
50 asmenų laukia, kada bus pa-

šaukti emigrac. procedūros. Sun
kiau yra su norinčiais į Austra
liją, kur sveikatos reikalavimai 
yra labai griežti. Australų gydy
tojai atmetė visą eilę asmenų, 
kviečiamų ten artimų giminių ir 
turinčių išlaikymo garantijas. 
Dabar jiems mėginama padėti 
per australų karinę misiją Koel- 
ne. Pagal naująjį JAV saug. įs
tatymą lietuviams, prievarta pa
imtiems į vokiečių kariuomenės 
pag. dalinius, dabar jau leidžia
ma vykti į JAV, tačiau pagal 
IRO konstituciją jie laikomi ne- 
emigruotinais. BALFas paprašė 
DP komisijas, kad ta prasme pa
darytų reikalingą intervenciją 
kontrol. centruose. Rezultatai kol 
kas nežinomi.

Ar paskutinė viza bus išduota 
birželio 30 d.? Pagal įstatymą 
taip, bet atrodo, praktiškai visa 
tai nebus įmanoma ligi minimojo 
termino įvykdyti, ir galimas da
lykas, jog terminas gali būti pra
tęstas. E.

Ar bus pratęstas IRO 
veikimas?

Ženevoje buvo sušauktas vad. 
Standing Conference of Volun
tary Agencies susirinkimas. Mi
nimoji organizacija yra sudaryta 
šalpos organizacijų ir bus vadi
nama Standing Conference of 
Voluntary Agencies Operating 
for Refugees. Jos tikslas yra tar
pininkauti tarp vyriausybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų ir 
koordinuoti dabar IRO globoj

esančių šalpos organizacijų vei
kimą su Jungtinių Tautų Aukš
tojo Komisaro Pabėgėlių Reika
lams Įstaiga. Jos nariais gali būti 
tokios nacionalinės organizacijos, 
kurios veikia tarptautine plot
me. Kitas susirinkimas šaukia
mas gegužės mėn. pirmąją savai
tę. Išrinkta iš didžiųjų tikyb. org. 
spec, komisija, kuri turės paruoš
ti planą org. ateičiai. Neoficialiai 
betgi buvo pareikšta, jog IRO 
yra paprašiusi Jungt. Tautas, 
kad skirtų lėšų IRO egzistenci
jai pratęsti. Kiek žinoma, JT 
tremtinių * problemą numato 
svarstyti Ženevoje tarp geg. 28 ir 
birželio 16 d. Tremtinių proble
mą išspręsti nori padėti taip pat 
•Tarptaut. Darbo biuras. Lietuvių 
tremtinių reikalus šiame susirin
kime gynė BALFo direktorius 
Europoje p. J. Valaitis. E.

— Kaip nors išvengti atviro 
karo su Sovietų Sąjunga šian
dien! ... — toks šūkis, atrodo, tu
ri -tendencijos įsigalėti Vakarų 
pasaulyje.

— O kaip gi bus rytoj?
_ Anglijoje ir ypač Amerikoje 

susilaukta, galima sakyti, tikros 
“gražiakalbiu gadynės”. Dauge
lis “įtakingų” asmenų kalba apie 
karo išvengimą ir kiekvienas — 
vis gražiau.

Štai, žiųrūėk, vienas kažkoks 
“didelis atominių ginklų žino
vas” tvirtina, jog karo su sovie
tais artimoj ateity nebūsią, nes 
JAV šiandieną esančios daug 
stipresnės atominių ginklų ga
mybos srityje už sovietus ir jie, 
esą, gerai žino, jog pradėjus ka
rą — Sovietų Sąjunga tuojau bū
tų sunaikinta ekonomiškai, poli
tiškai ir strategiškai.

Čia vėl norėtųsi paklausti: “O 
rytoj kaip bus?” .... Ar nesusi
lauks JAV didesnio Pearl Harbo- 
ro iš sovietų pusės, negu anais 
metais susilaukė iš japonų?

Kitas gi vėl, sakoma, itin įta
kingas senatorius, Alexander Wi
ley, kuria linksmus, bet tragiš
kus ir utopinius planus, kaip pra
dėti kelti masines revoliucijas 
anapus geležinės uždangos?...

Pasak senatoriaus, sukursčius 
neramumus Rusijoje, būtų gali
ma .. . vis toliau atstumti trečiojo 
pasaulinio karo grėsmę... Ant
ra vertus, tai esą, būtų atsimo- 
kėjimas sovietams už tai, kad ir 
jie ilgus metus savo pinigais, 
ginklais ir sabotažo priemonėmis 
rėmė sąmokslus kituose kraštuo
se ....

Palaimintas senatoriškas

Latvijoje valymas tebevyksta
Iš Stockholm© pranešama, kad, 

ryšy su ūkininkų griežtu pasi
priešinimu kolektyvizacijai, keli 
aukštas vietas užėmę komunistai 
nušalinti. Taip pat atleistas že
mės ūkio ministeris Janis Va- 
nags, o jo vieton paskirtas buvęs 
Latvijos KP (b) sekretorius rusas 
Al. Nikonov; atleistas vidaus rei
kalų ministras Augusts Eglits, 
kurio vieton paskirtas jo buvęs 
pavaduotojas Alberts Sieks; at
leistas taip pat lengvosios pra
monės ministras Karlis Šits, kai- naivumas! Vadinasi, reikėtų su
tinamas nesilaikęs pramonės pla- kurstvti žmones anapus geleži
ne ir priėmęs į tarnybas nepagei- nės uždangos, kad jie, dargi pli- 
daujamą elementą. Jo vietą ga-; kornjs rankomis, stotų prieš iki 
vo Zelma Chabe, Sovietų Sąjun- i 
gos aukšč. tarybos narys.

Tarptautinė tremt. darbininkų konferencija
Kovo .31 — balandžio 1 d. Pa

ryžiuje įvyko išeivių krikščioniš
kųjų sindikalistų konferencija 
sukūrusi naują organizaciją: Vi
durio ir Rytų Europos bei Pabal
tijo ir Balkanų Kraštų Krikščio
niškųjų Sindikalistų Pabėgėlių 
Tarptautinę Organizaciją. Kon
ferencijoje dalyvavo visos eilės 
tautų atstovai, jų tarpe ir lietu
vių sindikalistų organo Paryžiu
je redaktorė p. Navakienė, buvu
si nąt suvažiavimo prezidiume. 
Naujosios organizacijos pirmi
ninku išrinktas lenkas F. Kra- 
kowskis iš Belgijos, gen. sekre-

toriu I. Popovič, Prancūzijos uk
rainietis, vicepirmininkais gudas 
Ridlevski, vengras Szerfizi, iždi
ninku slovakas Lukač, nariu len
kas Kaim. Kontrolės kom. išrink
ti ukrainietis, 2 lenkai, o kandi
datais liko vengras ir lietuvė. .

Konferencija priėmė rezoliuci
ją — deklaraciją, reiškiančią vi
sišką solidarumą pavergtosioms 
tautoms už geležinės uždangos, 
kreipimąsi į Europos tarybą dar 
daugiau dėmesio skirti pabėgė
liams, reikalavimą lygių jiems 
teisių į darbą ir tt

dantų ginkluotus enkavedistus, 
keltų revoliucijas ir kristų tary
tum lapai rudenį nuo medžių tik
tai tam ... kad tuo toliau nukė
lus trečiojo pasaulinio karo datą 
ir kad, nors laikinai, apsaugojus 
tokio senatoriaus ir daugybės pa
našių į jį kailį...

Ar tai nėra naivi gražbylystė? 
Žmogus, matyt, ligi šiol neturi 
mažiausio supratimo, ką reiškia 
būti revoliucinio nusistatymo ar
ba tokios veiklos žmogumi Ame
rikoje ir ką tas reiškia sovie
tuose? ...

Ir iš viso mums, žinantiems ir 
gerai pažįstantiems sovietus, jų 
veiklos metodus ir užsibrėžtojo 
tikslo dydį, tiesiog juokingai at
rodo amerikiečių pastangos kaip

galima ilgiau išvengti III pasaul. 
karo, labai gerai žinant, jog vie
ną kartą dar būtinai reikės ka
riauti su bolševikais. Kuo toliau 
bus toji kova nukelta, tuo ji bus 
sunkesnė ir gal . , net beviltiška.

Juokingai atrodo ir jų noras 
statyti bei ruošti apsigynimo li
niją, pabrėžiant, kad toji linija 
stengsis apsaugoti “likusį pasau
lį nuo bolševikų vergijos” . ..

Čia norisi pabrėžti, jog ligi tol, 
kol nebus išlaisvinta pavergtoji 
pasaulio dalis, nebus ramybės ir 
nenustos kabojusi pavergimo 
grėsmė ir ant laisvųjų žmonių 
galvos.

Esama ir dar linksmesnių da
lykų. Štai, ką tik iš kanadiško- 
sios spaudos sužinojome apie D. 
Britanijos astrologų vėliausius 
pranašavimus, kuriais didžioji 
dalis britų visuomenės tiki. Esą, 
pasaulyje visuotino karo dar ne
būsią 20 metų ir tt.

Daugelis galėtų pasakyti: ko
kios Anglijos vyriausybės nuo
taikos, taip ir jų astrologai dan
guje skaito. Juk anglams nelabai 
rūpi, kad jau apie 800.000.000 
žmonių pasaulyje kenčia baisų 
komunistinės diktatūros jungą.

Jiems, jeigu tik niekas nesikė
sintų į Hong-Kongą, Malajus ir 
kitas pelningas vieteles, tuščia 
jų. Kas kenčia, tegul kenčia. O 
kad niekas nesirūstintų ant jų 
ir už su Mao-tsetungu paprekia- 
vimą — visiškai būtų, gerai...

Berydamas kraštą po krašto, 
Stalinas užsisėdo ant propagan
dinio “taikos” kuino, o britai — 
padeda jam tą kuiną varyti...

Ach, kas nusodins tą kruvinąjį 
riterį nuo leisgyvio arklio ir kas 
išlaisvins iš baisios vergijos šim
tus milijonų žmonių?

Pranys Alščnas.

Iš Naujorko Gen. 
Konsulato veiklos
Sąryšy su Simono Bolivaro pa

minklo Naujorko miestui dova
nojimu į perdavimo iškilmes ir 
paradą buvo pakviesti Lietuvos 
Generalinis Konsulas Jonas Bud
rys ir ponia. Tą pačią balandžio 
19 d., vakare, ponai Budriai bu
vo Venezuelos Užsienių reikalų 
ministerio ir ponios de Gomez- 
Ruiz svečiai Waldorf Astoria 
viešbutyje.

Balandžio 20 d. ten pat, Wal
dorf-Astoria viešbutyje. Miesto 
majoro pakviestas, Gen. Konsu
las J. Budrys dalyvavo priešpie
čiuose gen. MacArthuro garbei.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
Aukų vajus tremtiniams

Jau apie mėnesį laiko, kci 19 
lietuvių rinkėjų beldžiasi į kiek
vieno Hamiltone gyvenančio tau
tiečio duris, prašydami nors kuk
lia auka paremti lietuvius, dar 
tebevargstančius Vokietijoje.

Šiuo metu vajus pilname įkarš
ty .Dėl sunkių aukų rinkimo są
lygų, bendruomenės valdyba jį 
pratęsė iki gegužės 1 d. Yra rin
kėjų, surinkusių jau po $100. La
bai malonu pažymėti, kad dar ga
na didelis nuošimtis hamiltonie- 
čių lietuvių yra jautrūs artimo 
meilės balsui: be jokių skrupulų 
kloja penkinę ir dar padėkoja 
rinkėjui už vargą.

Norėtųsi dar kartą kreiptis į 
tuos lietuvius, kurie šį aukų vajų 
parėmė vien tik rūbais. Gal to 
būtų ir kiek mažoka! Šiaip ar 
tąip, bet mes atiduodame daž
niausia tik mums jau nereikalin
gą drabužį, o tokiu atveju ir la
putė mielai pasiūlė vilkui šie
no... Nesakau, kad drabužio ne
reikėtų aukoti. Jis labai pravar
tus. Norėčiau tik priminti, kad 
jis dar neatpalaiduoja mūsų nuo 
piniginės aukos. Nevertinkime 
aukojamojo daikto ta suma, ku
rią už jį gautume Vokietijoje! 
Čia jis yra tiek vertas, kiek už 
jį gautum nunešęs parduoti var
totų daiktų prekybininkui.

Pasistenkime, kad iki gegužės 
1 dienos neliktų nė vieno Ha
miltono lietuvio, neprisidėjusio 
savo sunkiai uždirbtu doleriu 
prie šio kilnaus darbo. Kurie rin
kėjų nebuvote aplankyti arba 
aukojote vien tik daiktais, skam
binkite telefonais 8-4834 arba 
3-8593 — tuoj pat nuvyks pas 
tamstas į namus aukų rinkėjas. 
Aukotojai, pagal galimybę, bus 
skelbiami spaudoje.

Dėmesio, Dėmesio, skautai gyvuoja
Hamiltono skautai pirmą kartą ruošia LINKSMĄ, JAUKŲ 
PASILINKSMINIMĄ šių metų balandžio mėn. 28 dieną ! 
6.30 vai. vak., su įdomia ir linksma skautiška programa.

Veiks turtingas bufetas. Skautų pasilinksminimas įvyks “Daina
vos” salėje, Bay Str. 469 N., Hamiltone. Visi skautai ir kiti malo-i

I niai kviečiami atsilankyti. Atvykę nesigailėsite. J
f Hamiltono skautų Vadovybė.

WINNIPEG, Man.
Šaunios vestuvės

Tuojau po Velykų susituokė V. 
A. Galinaitis su p-le Gene Mat- 
vičiekaite, sukurdami lietuvišką 
šeimą. Moterystės Sakramentą 
suteikė kun. B. Mikalauskas. 
Vestuvių banketas įvyko p. V. 
Dielininkaičio namuose. Jauna
vedžius sveikino Jurgis Račys, p. 
V. Armanavičius “Šimkaus” cho
ro vardu, įteikdamas gražią do
vaną, ir klebonas.

Uolus komitetas
Šį pavasarį jau įvyko du para

pijos banketai, abu nuostabiai 
pavykę, duodami gražaus pelno. 
Nuopelnas tenka veikliam baž
nytiniam komitetui, kuriam ne
nuilstančiai vadovauja p. Myko
las Jonuška.

J. Garšva.

Dr. N. J. Neufeld
Gydytojas ir 
Chirurgas

612 Boyd Building 
Tel. 925069

Rezid. 1102 Wolseley Ave.
Tel. 34222

Winnipeg, Man.

Timmins, Ont
• Atvelykio sekmadienį šią to

limos šiaurės lietuvių koloniją 
aplankė T. Kulbis. Bažnyčion su
sirinko kuone visa lietuvių kolo
nija — per 50 žmonių. Visi labai 
dėkingi T. Kulbiui, kad nors ret
karčiais aplanko ir suteikia dva
sinės paramos.

• Tautos Fondui bendruomenė 
noriai aukojo. Surinkta i» išsiųs
ta TF atstovybei Kanadoje 52.30 
dol. Aukotojų sąrašą gerb. atsto
vybė žadėjo paskelbti spaudoje.

• P. P. Artičkonių šeimą ap
lankė nelaimė. Prieš pat Velykas 
mirė jų vos gimę sūnus ir duk
relė. Bendruomenė nuoširdžiai 
užjaučia nuliūdusius tėvus.

• Pov. Ramanauskas, tremti
nys lietuvis, prieš kelias savaites 
atidarė vyriškų ir moteriškų dra
bužių krautuvę. Tuo tarpu par
duodami tik viršutiniai drabu
žiai pagal užsakymą, bet netru-

Gegužės 6 d., sekmadienį, Ha
miltono LK Moterų Dr-ja ruo
šia motinos dienos minėjimą. 
Minėjimas pradedamas 11 vai. 
pamaldomis Liet. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Po pietų 
“Dainavos” salėje įvyks oficia
lioji dalis su menine programa. 
Tikslus minėjimo laikas bus pra
neštas klebono kun. Dr. J. Tada- 
rausko per pamokslą. Lietuviš
koji visuomenė kviečiama skait
lingai dalyvauti.

Koncertas
Gegužės 5 d., šeštadienį, 7 vai. 

vak. 19 Gray ukrainiečių salėje, 
kur įvyko Hamiltono Dramos Te
atro premjera “Vanduo Camto- 
gai, — Apyl. V-ba rengia didelį 
lietuviškosios muzikos ir dainos 
koncertą.

Programą atliks lietuviai me
nininkai iš Čikagos — op. sol. I. 
Motiekaitienė, A. Kalvaitytė ir 
prof. VI. Jakubėnas. Po koncer
tinės dalies — šokiai. Kadangi 
šis koncertas sudarys daugiau iš
laidų, V-ba maloniai kviečia vi
sus Hamiltono ir apylinkės lie
tuvius savo atsilankymu, jos šį 
darbą paremti.

— Balandžio 14 d. “Dainavos” 
salėje Hamiltono Apyl. Liet. 
Bendruomenės Valdyba surengė 
šokiu vakarą su trumpa progra
ma. Ją išpildė poetas Balys Ruk- 
ša iš Toronto, E. Dauguvietytė 
ir V. Babeckas iš Hamiltono ir. 
vietinis moterų trio — E. Daugu
vietytė, A. Baipšienė ir I. Mic- 
kūnienė. Prie įėjimo rinktos au
kos Diepholz Liet. Gimnazijai, 
kurių bendra suma $44. Gryno 
pelno gauta $50, kurie įnešti 
Bendr. V-bos kason. Sk. St.

OTTAWA, Oht.
Šeštadieninė mokykla

Kuri. Dr. J. Razučio iniciatyva, 
Apylinkės v-bai mielai talkinin
kaujant, čia įvyko tėvų, turinčių 
mokyklinio amžiaus vaikų, pa
sitarimas mūsų atžalyno reikalu.

Rezultate suburti visi čia esą 
pedagogai-mokytojai į vad. Švie
timo Tarybą, kurion įeina: Jo- 
nuškienė, Paplauskienė, prof. 
Paplauskas, Paškevičienė, kun. 
Dr. Razutis, Dr. A. Šidlauskaitė 
ir Trečiokienė. Kolektyvo vado
vas — ponia Paplauskienė. Kolek 
tyvo tikslas rūpintis apylinkės 
lietuvių jaunimo religiniu ir tau
tiniu auklėjimu. Pirmiausiai pa
siryžta atidaryti šeštadieninę 
mokyklą. Geros sėkmės!

Motinos Dieną 
čia ruošiamasi švęsti gegužės 13 
d. lietuviškomis pamaldomis Mur 
ray Str. bažnytėlėje ir sueiga- 
vaišėmis Šv. Brigitos salėje tuoj 
pat po pamaldų. Programoje — 
p. Paplauskienės paskaita, moti
nų pasveikinimas, solo dainos ir 
deklamacijos. Patirta, kad norį 
dalyvauti vaišėse prašomi prieš 
tai susisiekti su v-bos nariais.

• Šios apylinkės ribose Tautos 
Fondo ryšininku atstovu yra apy 
linkės v-bos sekretorius arch. 
Vytautas Trečiokas. J.K.

kus tikisi turėti ir gatavų drabu
žių bei kitų dalykų. Lietuviams 
patartina paremti savą prekybi
ninką.

• Aukso kasyklose šiuo metu 
darbai nesunkiai gaunami. Atly
ginimai neblogi. Vidutinis atly
ginimas apie 210-220 dol. mėne
siui, bet beveik visi gauna papil
domas premijas-bonus, kurie kai
taliojasi nuo $1 iki $15 ir retkar
čiais daugiau per darbo dieną. 
Neretas lietuvis čia uždirba $300- 
350 per mėnesį. Ne vienas jau tu
ri nusipirkęs naują mašiną ar 
nuosavus namus. Keletas lietu
vių turi ir vad. “baltarankių” 
darbus. J. Paransevičius jau 3 
metai kaip yra geologu vienoj 
kasykloj, o V. Mikoliūnas kitoj 
kasykloj dirba kaip inžinierius- 
matininkas. Ten pat dirbęs A. 
Kaunas panašiam darbui išvyko 
Pietų Amerikon. P.

ELTOS atitaisymas
Bostono “Darbininkas” savo š. 

m. kovo mėn. laidoj paskelbė ži
nutę, būk VLIKo ir VT pirminin
kas M. Krupavičius sergąs ir iš 
einamų pareigų išeisiąs. EITA at
siklaususi tuo reikalu VLIKo 
pirmininką ‘gavo tokį atsakymą: 
“Nieks nebuvo mano įgaliotas to
kią žinią paskelbti. Ji atsirado 
be mano ir VLIKo žinios. Jos pa
sirodymo tikslo nesiimu spręsti. 
Mano sveikata visą mano amžių 
buvo “girgždanti”. Suprantama, 
kad Hitlerio deportacija į Vokie
tiją ir geštapo “globa” nuo 1942 
ligt 1943 metų, aštuoneri trem
ties metai ir šešeri VLIKo pirmi
ninkavimo metai visiems žino
mose sąlygose, tos sveikatos pa
taisyti negalėjo. Ja niekam ir ne
sigiriu. Tačiau mūsų laikais visi, 
nepaisant savo sveikatos būk
lės, turi stovėti tėvynės laisvi
nimo fronte ir vilkti visą fronto 
naštą. Velku ją ir aš ir vilksiu kol 
įstengsiu. Jei tektų iš savo pozi
cijos pasitraukti, faktą oficialiai 
paskelbs ELTA. Kai atsiranda 
reikalas, tą ar kitą mano darbą 
pasiima vienas iš trijų mano pa
vaduotojų. Ir šiuo metu VT pir
mininko pareigas eina pfof. Ka
minskas”.

Stasseno atsakymas VLIKui
VLIKas specialiu raštu padė

kojo JAV Philadelphijos Univer
siteto prezidentui H. E. Stasse- 
riui už tai, kad jis nugirdo lietu
vių ir kitų SS-gos pavergtų tau
tų šauksmą ir savo autoritetingoj 
kalboje š.m. sausio mėn. 22 d. 
jį perdavė visam laisvam pasau
liui.

Atsakydamas į tai Stassenas, 
savo kovo 12 d. laiške VLIKui 
rašo:

“Nuoširdžiai noriu padėkoti už 
Jūsų vasario 22 d. malonų laišką. 
Kadangi aš tikiu, kad Amerikos 
ateities politikos klausimas yra 
didelės reikšmės, tai aš buvau pa
tenkintas atsiliepimu dėl mano 
“Round The World Report” (Ra
portas apie pasaulį). Labai verti
nu Jūsų rašto gilias mintis ir Jū
sų kilnius žodžius.

Širdingiausių linkėjimų.
(pas.) Harold E. Stassen”

JA VALSTYBES
Tremtinių suvažiavimas

Visus Naujorko lietuvius bega
lo maloniai nuteikė sekmadienį, 
balandžio 15 d., įvykęs Rytinių 
JAV Tremtinių Suvažiavimas. 
ALT pirmininko L. Simučio kal
ba, kurioje jis pranešė apie ALT 
nutarimą steigti Amerikos Lietu
vių Bendruomenę buvo nekartą 
pertraukta plojimais. Nepapras-, 
tai įdomias, pilnas energijos kal
bas pasakė referentai: Vyliaudas, 
Mockus, Viščinis, Saulaitis. Pir
mininkavo Benderius, Viščinis, 
Jurskis. Organizavimui Bendruo
menės šiam regione buvo išrink
ti: Saulaitis, Novickis, Alksninis, 
Jurskis, Viščinis, Benderius, Vi
leišis, Keturakis, Giedraitis J., 
Mockus, Nemickas, Jasaitis. Nau- 
jorkiečiai įsitikinę, jog jie per
ėmė lietuvių veikimo iniciatyvą 
JAV. ‘ Aim.

Ateitininkai šeštadienį balan
džio 14 d. Brooklyne buvo suren
gę antrąją kultūrinę popietę. 
Programoje buvo įdomus refera
tas apie charakteringąsias muzi
kos epochas, pranešimas apie šių 
metų laureatą A. Vaičiulaitį, re
cenzuotas amerikiečių premijuo-

Šv. Mišių Novena už Motinas ir Lietuvą
Čia pat jau ir Motinos Diena. 

Ar Tu atsimeni savo Gimdytoją, 
kuri atidavė Tau viską, ką tiktai 
turėjo: savo poilsį, nemiegotas 
naktis, visą savo motinišką mei
lę, net savo gyvybę.

Kur šiandieną jinai — Tavo 
Motina sengalvėlė? Gal pasiliko 
kenčiančioj Lietuvoj, o gal iš
tremta į šaltąjį Sibirą, gal jos už
verktas akis ten pridengė sve
timoji žemė?

Kuo Tu atsilyginsi jai už jos 
meilę ir vargus? Jei yra dar gyva 
ir čia pat, Tu ją aplankysi, pa
guosi ir pradžiuginsi kokia nors 
dovanėle. Bet jeigu jos čia nėra, 
jeigu ji net gyvųjų eiles paliko, 
kaip tada ją atsiminsi ir pradžiu
ginsi?

Dar yra ryšys, kuris gali su
jungti ją su Tavimi. Tas ryšys 
— tai malda, kuri pasieks ją gy
vą ar mirusią.

Prisimink šia proga ir visų mū
sų Motiną — sopulingai kenčian
čią Lietuvą, — kuri šiandien gai
lisi ir verkia savo nelaimingų ir 
išblaškytų vaikų.

Mylimam tėvui mirus,

prelatui J. BALKONUI
reiškiame nuoširdžios užuojautos

“Tėviškės Žiburių” Leidėjai ir Redakcija.

tasis Koestlerio veikalas “Dark
ness at Noon”. Programa baigta 
šokiais.

Šviesininkai sekmadienį turė
jo įdomią akademinio turinio 
paskaitą “Tarptautinė teisinė lie
tuvių vadovaujamų organų pa
dėtis”. Skaitė dipl. teisininkas p. 
Rapečka, Brooklyne,’ Atletų sa-

Liet. Agronomų S-ga JAV, va
dovaujama A. Gaškos, apsidėjo 
spec, mokesčiu Lietuvos laisvini
mo reikalams. Panašiu mokesčiu 
apsideda ir kai kurios kitos lie
tuvių organizacijos. J. Cicėnas 
vengiantiems tos pareigos spau
doj siūlo taikyti viešas sankcijas.

Lietuvos ūkis yra sugriautas ir 
baigiamas terioti, tačiau sovietai 
ir toliau tebeklieda visokias ne
sąmones apie “naujus laimėji
mus”. Norėdamas tam užkirsti 
kelią, Liet. Agronomų Sąjungos 
valdyba Čikagoje įteikė Lietuvos 
konsului memorandumą, kuria
me išsamiai faktais įrodo, kaip 
okupantai naikina Lietuvos ūki- 
ninkiją, ž.ū. specialistus ir griau
na žemės ūkį. Lietuvos pasiun
tinybė Vašingtone padarė verti
mą į anglų k. ir įteiks kam rei
kiant. Memorandume nurodoma, 
kokią pažangą Lietuvos ūkis bu
vo padaręs nepriklausomybės 
metais, kokie specialistai su buv. 
resp. prezidentu agr. Stulgins
kiu, ministeriu J. Tonkūnu, rek
toriumi prof. Vilkaičiu ir kt. bu
vo išvežti į Sibirą, kaip buvo su
registruota išvežtinų kandidatų 
700.000 žmonių, kaip kolchozini- 
mas baigia galutinai smaugti 
Lietuvos ūkį.

BELGIJA ' ■
Dėl lietuvybės išlaikymo 

Belgijoje
Belgijoje — kaip ir visame pa

saulyje — pastebimas didelis 
bruzdėjimas dėl lietuviškos kul
tūros ir lietuvybės išlaikymo. 
Nors nedaug liko lietuvių Belgi
joje, ir tie patys nepaprastai iš
siblaškę, tačiau mielai susirinko 
mažesnėmis grupelėmis, visur 
minėjo Vasario 16 ir duosniai au
kojo Tautos Fondui. Manoma, 
kad šiais metais, nors ir neskait
lingi, nebus mažiau surinkta, 
kaip anksčiau. Pradeda atgyti ir 
BLB gyvenimas; iš mirties taško 
ant tiek išsijudino, kad pradėta 
net mokėti metinis nario įnašas. 
Liežo apylinkėje įsteigtas pirma
sis karitatyviriis šalpos būrelis.

Louvain, pradėjus kun. J. Dė
dinui eiti dviejų — Limburgo ir 
Liežo — parapijų kapeliono pa
reigas, įsteigtas kultūrinis cent
ras, kuriame bus sutraukti Bel
gijos lietuvių spaudos ir kiti rei
kalai. Luvene norima atidaryti 
bendrą knygynėlį, į kurį ateitų 
leidžiamos knygos, laikraščiai, 
žurnalai iš viso pasaulio, ir kur 
visi galėtų įsigyti arba užsisaky
ti. Iš čia bus palaikomi ryšiai su

Visų mūsų Motinų ir kenčian
čios Lietuvos intencija per visą 
gegužės mėnesį Tėvų Pranciško
nų Vienuolyne, Greene, Maine, 
bus laikomos šv. Mišios. O pats 
didysis Motinų atminimas bus 
pagerbtas iškilmingoje novenoje, 
kuri prasidės gegužės 4 ir baigsis 
13 dieną. Novenos dienomis ry
tais bus laikomos iškilmingos šv. 
Mišios, o vakarais — ypatingos 
maldos už motinas, prisiųstų in
tencijų skaitymas ir palaimini
mas Švč. Sakramentu.

Tokia pat novena bus laikoma 
ir už tėvus bei šeimas birželio 
mėn. 8-17 dienomis. Be to, per vi
są birželio mėn. bus šv. Mišios 
tėvų ir šeimų intencija.

P

Prašome visus, kurie nori at
minti savo motinas, tėvus ir mū
sų kenčiančią Lietuvą, kiek gali
ma greičiau atsiųsti savo intenci
jas, pridedant, jei galima, ir ko
kią nors auką, šiuo adresu: .

Franciskan Fathers, Greene 
Maine, USA. 

viso Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene ir lietuviais. Į čia bus gali
ma kreiptis paieškojimų reika
lais. Luvene bus leidžiamas ir 
Belgijos lietuvių dvisavaitinis 
biuletenis “Gimtoji Šalis”.

Liežo apylinkės pirm. p. Pr. 
Sekmokas parašė platų ir drau
gišką atsišaukimą į visus Belgijos 
lietuvius. Jame iškeliamos da
romos klaidos ir nurodoma, ku
riuo keliu turėtų eiti lietuvybės 
išlaikymas Belgijoje. Ragina vi
sus remti šalpos darbą ir lietu
viškąsias draugijas, kurios rū
pinasi lietuvybės išlaikymu 
tremtyje.

Iš viso matyti, kad lietuviška
sis susipratimas nesumenkėjo, 
bet auga ir stiprėja. Tik reikia 
daugiau energingų vadų, kurie 
budėtų ir neleistų išgesti tai šven 
tai lietuvybės ugnelei. ”GŠ”

Limburgo provincijoje dar yra 
apie 190 lietuvių.

Liežo apyl. valdyba: pirm. Pra
nas Sekmokas, vicepirm. J. Čer
niauskas, sekr. V. Matulaitis, 
ižd. J. Burčikas, bendr. reik. ved. 
V. Draugelienė.
DANIJA

Kaip praneša danų “National- 
tidenta”, lietuvių tautinės šven
tės dieną rusai užsimanė tremti
nių stovykloje Prags Boulevard, 
Kopenhagoje, rodyti propagandi
nę filmą. Toje stovykloje yra lai
komi visi esą Danijoje DP. Nors 
tarp baltų nedaug teatsirado no
rinčių grįžti, bet rusų propagan
dinis rūpinimasis jais vistiek ne
atšalo. Lietuviai minėjimui iš 
anksto buvo gavę užs. reik, mi
nisterijos leidimą, tačiau rusai 
būtinai reikalavo savo propagan
dinei filmai salės kaip tik tą die
ną, kai lietuviai ruošėsi joje 
švęsti nepriklausomybės šventę. 
Po visą dieną trukusių diploma
tinių pasitarimų tarp užs. reik, 
m-jos ir rusų atstovybės buvo 
galiausiai surastas kompromisas: 
stovyklos iškilmių salėj buvo at
švęsta tautinė šventė, o vaikų 
darželio patalpose rusai rodė sa
vo filmą. “Kiekvienas gali at
spėti, kur stovyklos gyventojai 
praleido tą vakarą”, baigė savo 
pastabas danų laikraštis. E.

VOKIETIJA
Vysk. V. Padolskis Pontifįkali

nės aukštųjų mokyklų kongrega
cijos pakviestas Romos lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegijos rekto
riumi ir ten jau išvyko. Prorek
toriumi paskirtas buvęs rektorius 
Dr. V. Tulaba, kuris pakeltas į 
popiežiaus rūmų prelatus.

J. Bruvelaitis, buv. Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininkas^ 
po didelių vargų R. Vokietijoje, 
dabar jau galutinai apsigyveno 
anglų zonoje.

Wawa, Ont.
Ir čia gyvena lietuviai

Netoli didžiulio ežero Superior 
yra mažas miestelis Wawa. Aukš 
čiau kalne geležies kasykla He
len Mine. Prieš tris metus čia at
sirado pirmieji lietuviai. Atidir
bę savo 10 mėnesių sutartis, keli 
išvažiavo į miestus. Bet už tai 
atvažiavo iš kitur naujų. Anks
čiau buvome apie dvidešimts, da
bar pusiau sumažėjo. Atrodo, kad 
kasyklos darbas lietuvių nevilio
ja, nes dauguma žada, užsidir
bę pinigų, važiuoti į miestus. No
rint, sutaupyti čia galima. Atly
ginimas, atrodo, yra neblogas. 
Tik pradedančiam po žeme moka 
nuo $1.32 į vai. iki $1.51.

Kultūrinio veikimo jokio nėra, 
nes tokiam skaičiui ir prie geriau 
šių norų neįmanoma. Vasario 16 
proga parinkom aukų Tautos 
Fondui. Aukojo po $1.00 J. Dobi
las, A. Bekintis, A. Sidrabs-latvis, 
V. Metrikas; po $2.00 J. Olšaus
kas, V. Judinskas, K. Olšauskas; 
po $5.00 M. Trečiokas, B. Jacka; 
$6.00 J. Naujokaitis. Viso $26.00.

B.S.
Nuoširdžiai dėkui už aukas 

Wawa lietuviams.
M. Arlauskaitė.

Klaipėdoje įsteigta “Klaipėdos 
Žuvininkystės Laivybos Mokyk
la”, kur dėstoma laivų vairavi- 
jnas, ruošiami šturmanai, mecha
nikai ir kt. kategorijos mechani
kai. Mokslas trunka 3 metus. Pri
imami baigę 7 vid. mokyklos kla
ses. Turi išlaikyti egzaminus iš 
TSRS konstitucijos ir kitų daly
kų. Mokykla yra Nemuno gat
vėje 88 nr. A.

Paminėtas Požėla
Kovo 1 d. LTSR buvo paminė

tas Karolio Požėlos 55 gimtadie
nis. Daug kur kabojo Vyt. Pa
laimos piešti jo portretai, o po. 
jais žodžiai: “Įsikūnijo K. Pžoėlos 
troškimai. Bolševikų partijos ve
dami, Lietuvos darbd valstiečiai 
žengia laimės keliu“. A.

, Buvę lietuviai už Kremliaus 
stalų

A. J. Sniečkus vykušiuose A. 
Tarybos posėdžiuose Maskvoje, 
kurį laiką buvo pirmininko pa
vaduotoju. Kovo 10 d. 6 vai. va
karo įvykusiame posėdyje kalbė
jo deputatas V. J. Niunka, kurio 
atskirus posmus pateikiame lais
viesiems lietuviams bendrai 
orientacijai: “Tarybinė liaudis 
džiaugsmingai sutiko Stalino pa
reiškimą “Pravdai”... Buržuazi
nės santvarkos metais Lietuva 
buvo žiauriai išnaudojama Ang
lijos-Amerikos imperialistų, ku
rie, parsidavėliškosios lietuviš
kosios buržuazijos padedami, iš
siurbdavo iš šalies visas žalia
vas, visokiais būdais stabdė jos 
ekonominį vystymąsi... Su so
vietine santvarką suklestėjo lie
tuvių kultūrūa — nacionalinė sa
vo forma, socialistinė savo turi
niu”. A.

Suklestėjusios kultūros” 
pavyzdys

Kovo 15 d. LTSR teismas už 
spekuliaciją ir vagystes nubau
dė šiuos Klaipėdos, Vilniaus, 
Šiaulių ir Panevėžio gyvulių pa
ruošų tarnautojus: Z. Pavlovą, 
N. Pyrkovą, N. Guskovą, N. Me
zencevą ir T. Poliakovą po 10 me
tų katorgos, konfiskuojant įsigy
tą turtą. Kiti rusai ir pora lietu
viškomis pavardėmis asmenų nu
bausti mažesnėmis bausmėmis.

Sovietai vadovauja LTSR 
kolūkių sėjai

Draugai agron. E. Gagarkina, 
A. Golubas, E. Ivanov, P. Kolcov 
ir A. Skirka kovo 8 d. paskelbė 
atsišaukimą, kuriame mokina ir 
bara lietuvius ūkininkus, reika
laudami, kad būtų vykdomas 
“vertingų kultūrų plotų išplėti
mas valstybinio fondo sąskaita”.;

PETRAS BABICKAS

(Pabaiga)
— Bao tardė, senhores, — užkalbinu juos, o žaibo greitumu pa

galvoju: “Vienas su nepažįstamais miške, kažkur Brazilijos inte- 
rioro užkampy^ kur ir piktų žmonių netrūksta. Jei neužmuš, tai 
bent pinigus, nors ne kiek jų tūriu, bei foto aparatą atims. Na, ži
noma, ir laikrodį...”

— Bao tardė, — linksmai, draugiškai atsiliepia jie ir aš iš 
karto suprantu, kad tai <geri vyrai.

— Kur eini, senhor? — klausia vienas jų, atrodo, varesnis.
— Pas Kostą... Lituano... Pažįsti?
— Kaip gi, pažįstu. Geras žmogus... O cachoro nebijai?
Ir kada nesulaukia atsakymo (ką aš galiu atsakyti, jei pirmą 

sykį gyvenime tą žodį girdžiu ir net supratimo neturiu, ką tai galė
tų reikšti?), jiedu persimeta žodžiais ir man praneša:

— Na, tai mes poną palydėsime.
Šaltis perlieja kūną: “Pražuvai, Petrai” — galvoju.
Vogčiomis pasižiūriu į palydovus: — velnioniškai stambių rau

menų vyrūkai! Ir vis dar kalba su baisia veido išraiška apie ca
choro. Einame žąsele — aš vidury. Pavaišinu juos cigarais ir ne
spėjome juos surūkyti, staiga... girdžiu lietuviškai kalbant.

Vaizdas: už kelio pasisukimo, ant parvirtusio storo rąsto, ra
miausiai sėdi Kostas, o prieš jį šautuvu pasirėmęs stovi, tikras lie- * 
tėviškas medžiotojas. Juos supa ketvertą šunų, kurie net nepamano 
loti: mat — medžiokliniai.

Mano kaboklai labai nudžiunga, galėdami mane atiduoti patri
cijams (tautiečiams) ir nusiskubina savo keliais, o aš užpuolu 
Kostą:

— Tai taip pora žingsnių nuo Sabaudijos? Kaboklai visą kelią 
mane gąsdino kašoro! Kas tai per velnias?

Medžiotojai nusikvatoja:
— Visa apylinkė čia įbauginta Kosto “Tigru”. Žinoma, jis tikrai 

kitoks nei šie, — parodo jis į medžioklinius.
— Argi jis toks baisus? ’ ' .
— Man — ne, juodžiams — kas kita...
Dar kokį puskilometrį einame ligi Kosto namų. Jau iš tolo gir* 

džiu šunų alasą ir, nors esu su šeimininku, nepasakysiu,, kad būtų 
malonu. Kieme apsupa mūs keli vienodai rudi su juodais taškais 
šunes, kurių tarpe aktingiausiai pasireiškia kalė. Atokiau įžiūriu 
ramų, didelį, tokios pat spalvos šunį, bet jis tingus, todėl aš nekrei
piu į jį dėmesio. Tik kai jau sėdžiu prie vaišių stalo, neiškenčiu ne
paklausęs: *

Sėklą, tiek grūdus, tiek bulves, 
jei kolūkis neturi iš kur paimti, 
privalo “pasiskolinti” iš kolūkie
čių. 17 rajonų apkaltinta jog dar 
nepradėjo inventoriaus remon
to. “Tuose kolūkiuose, kuriuose 
dar nebaigta suvisuomeninti ga
mybos priemonės, arkliai, žemės 
ūkio inventorius, sėkla ir kitas 
turtas, būtina kuogreičiausiai 
baigti suvisuomeninimą”.

Šiemet Lietuvoje laukiamas 
ankstyvas pavasaris, todėl jie 
skubina, jog ir smulkieji kolcho
zai kuogreičiausiai tvarkytųsi į 
agrogradus, ir jau dabar ruoš
tųsi socialistiniam lenktyniavi
mui. A.

Skuba išdraskyti vienkiemius
Speciali konferencija buvo su

kviesta kovo mėn. viduryje Vil
niuje aptarti kolūkių statybos 
planus. Pranešimą padarė drg. 
Moskvinov, specialus LKP (b) 
sekretorius. Be jo ir kelių lietu-, 
vių kalbėjo vietinės pramonės 
min. Kalugin ir Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas 
Čistiakov. Moskvinov nurodė, 
jog ypač svarbus visuomeninių 
tvartų statymo planas, o po jų 
ūkininkų gyvenamųjų patalpų 
atkūrimas. Reikią stengtis nau
doti vietines žaliavas. Iki šiol bu
vę tvarkomasi nepatenkinamai. 
Naujos statybos nebuvę nė pra
dėtos kaip reikiant. Todėl šiais 
metais reikėsią, be šių metų prog 
ramos, įvykdyti ir atsiliktą dalį. 
Buvęs neleistinas apsileidimas, 
kad pernai teparuošta vos 70 de- 
šimtininkų-statybininkų. Šiais 
metais todėl turėsią būti paruoš- 

■ ta nemažiau 1.600, bet, jei bus 
ruošiama kaip iki šiol, tai nieko 
iš to irgi nebūsią, pabrėžė Mos
kvinov. A.

Lietuviai gali susidaryti 
esamos politinės padėties vaizdą 

Nors LTSR Elta ir Tassas visas 
politines žinias nežmoniškai iš
kraipo ir atskiedžia pagieža ir 
neapykanta, akylesni skaitytojai, 
peržvelgę užsienio politikos sky
rių mato, kad vakarai įtemptai 
ruošiasi lemiamoms kautynėms. 
Pavyzdžiui skelbiama kiek Ame
rikos fabrikai gamina ginklų, 
kiek tam paskirta pinigų ir tt

“Socialistinis lenktyniavimas” 
šiuo mėtų sukasi apie sėją. Apie 
tai šaukiama visuose laikraš
čiuose. Atrodo, kad be to sugrius 
visa stalininė sistema ir visi ska
likai gaus į kailį. Greičiausia vi
siems juokinga, bet šaukia. O 
kas šaukė laisvą. Lietuvos ūki
ninką sėti? Ir ar dirvonavo lau
kai?
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Žydas vertina nepriklausomą Lietuvą
1943 m., dar tebevykstant smar 

kiems Antrojo pasaulinio karo 
mūšiams, L Cohen Philadelphi-

me Vilniaus priemiestyje 1940 m. 
kovo 26 d. buvusi sudaužyta si
nagoga; du kaltininkai buvę su-

Redakcijai prisiųsta
TAUPIOJI VIRĖJA

Šiomis dienomis pasirodė se
niai laukta, labai svarbi šeimi
ninkėms knyga “Taupioji virė-

GARSAI IS LIETUVOS
«

____ Iš partizanų poezijos ■

“Raketa į mėnulį” Toronte

joje, JAV-bėse išspausdino nedi
delio formato 530 psl. knygą apie 
Vilniaus žydų istoriją (Vilna, by 
Israel Cohen. Philadelphia, The 
Jewish Publication Society of 
America, 1943. Veikalas pasirodė 
serijoje 
Series).

Kaip žinome, Vilnius buvo vie
nas iš reikšmingiausių žydų kul
tūros centrų, todėl ir žydų dėme
sys jam visai suprantamas. Mi
nimasis veikalas bendrajame 
Lietuvos istorijos fone apžvelgia 
Vilniaus žydų gyvenimą per ke
lius amžius. Manau, kad bus įdo
mu bent trumpai pažvelgti į tai, 
kaip žydai vertina tą laiką, kai 
Vilnius buvo grįžęs nepriklauso
mai Lietuvai 1939 m.

Autorius iš karto nurodo, kad 
Lietuvos valdžioje žydai pajutę 
palengvėjimą, kaip jo dar nebu
vo pažinę anksčiau. Deja, tai ne
ilgai tetrukę, vos 8 mėnesius.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvos 
respublika buvusi rusų kariuo
menės okupuota, o po mėnesio ir 
formaliai įjungta Sovietų Sąjun
gom Po metų atėjusi vokiečių 
valdžia.

1939 m. prasidėjus karui, Vil
niuje prieglaudos ieškoję daug 
pabėgėlių, jų tarpe ypač daug žy
dų. Vilniui atitekus Lietuvai, jos 
valdžia sistematingai ėmusi rū
pintis pabėgėliais. Jos globoje 

• buvęs sudarytas koordinacinis 
komitetas iš Amerikos jungtinio 
žydų komiteto, Amerikos raudo
nojo kryžiaus, Lenkų šalpos ko
misijos ir Lietuvos raudonojo 
kryžiaus atstovų. Lietuvos val
džia skirdavusi paramą, prilygu
sią 50% iš užsienio gaunamų lėšų.

Žydų gyvenimą sunkinusios 
antisemitinės riaušės, kurias kė
lę “endekai”, t.y. lenkų naciona
listai, dengdamiesi protestu dėl 
duonos kainų pakilimo. Pirmo
sios riaušės, 1939 m. spalio 31 d. 
buvusios sutramdytos tik atvy
kus kariuomenei su tankais, bet
gi jau buvę sužeista 50 žydų, iš
plėštos krautuvės ir užmuštas 
lietuvis policininkas. Vilniaus 
žydų delegacij a nuskubėj usi Kau 
nan, kur jai ministeris pirminin
kas Jonas Černius ir vidaus rei
kalu ministeris Kazvs Skučas 
(knygoje klaidingai: Stucas) už
tikrinę, kad netvarka būsianti 
policij os jėga užgniaužta. Tačiau, į 
nors iš riaušių dalyvių ir bu
vęs vienas nuteistas mirti, o ki
tas nubaustas 15 metų kalėjimo, 
po kelių savaičių antisemitiniai 
puolimai vėl pasikartoję. Viena-

Jewish Communities

imti.
Lietuvos valdžios laikysena 

žydų atžvilgiu buvusi tolerantiš
ka (one gratifying tolerance). Ji 
paskelbusi žydų kalba atsišauki
mą į Vilniaus žydus, garantuo
dama teisių lygybę. Ji patvirti
nusi vieno žydo paskyrimą vice- 
burmistru. Ji leidusi vėl pasiro
dyti “Vilner Tageblatt” ir 2 ki
tiems žydų laikraščiams. 4 Vil
niaus gatvės buvusios pavadin
tos žinomų žydų rašytojų Mende- 
le Mocher Seforimo, Pereco, Di- 
cko ir žymaus žydų visuomeni
ninko Dr. Šabado vardais. Lietu
vos ministeriui Maskvoje buvę 
pavesta išrūpinti iš Sovietų val
džios grąžinimą tam tikro skai
čiaus žym’ių Vilniaus, žydų, kurie 
buvo deportuoti Rusijon. Tad 
Vilniaus žydai, tiek nuolatiniai 
gyventojai, tiek atbėgėliai, ne
žiūrint pasunkėjusios materialės 
būklės ir kartkartėmis ‘pasireiš
kiančio “endekų” chuliganizmo, 
jautėsi čia ypatingai laimingi 
(particularly fortunate), ypač 
kai girdėjo apie savo tautiečių 
vergiją, kančias ir badą nacių 
valdžioje. Autorius apgailestau
ja, kad tokia tarytum, idiliška pa
dėtis (seemingly idyllic state of 
affairs) staiga pasibaigė, Lietu
va okupavus bolševikams, o pas
kui vokiečiams.

Augustas Tauras.

ja”. Knygą paruošė Halina Ma- 
čiulytė-Daugirdienė. Išleido kun. 
Pr. Juras. Knyga 157 pusi., at
spausdinta gerame popieryje. 
Šeimininkių patogumo dėliai su
rišta elastine nugarėle. Gauna
ma “Eglutės” administracijoje, 
P.O. Box 22, Brockton 68, Mass., 
kuriuo adresu prašoma siųsti už
sakymus. Kaina — $2.00.

Knyga paruošta praktikos rei
kalams. Tad autorės ir leidėjų 
daugiau kreipta dėmesio į jos 
praktišką pusę. Knygos pradžio
je išvardinti, kaip žinome, labai 
svarbūs žmogaus organizmui vi
taminai, įtalpintos 5-kios maisto 
produktų maistingumo lentelės 
ir kiti praktiški nurodymai bei 
patarimai. Knyga tikrąi vertin
ga šeimininkėms, ypač kurios no
ri pasigaminti lietuviškų valgių.

Kalendorius 1951 m., paruošė 
spaudai ir išleido “Argentinos 
Lietuvių Balsas”, 64 psl.

ŠKA Aidai, XIII m. Nr. 4, ba
landis 1951, 24 psl.

Kan. Dr. P. Aleksa, Marijos 
žodis Fatimoje, Liet. Kat. Spau
dos Draugijos leidinys, Chicago 
1951, 128 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1951 
m. Nr. 4, balandžio mėn., 97-128 
psl.

Skautų Aidas, 1951 m. balan
džio mėn. Nr. 4, 24 psl.

Nesuės, nesugrauš tavo dalios 
Raudonieji rytų kirminai. 
Su melsvais ežerais ir upeliais * 
Tu mums būsi graži amžinai.

Šaltos rasos negels tavo kojas, 
Žiburėliai akių neišblės.
Tavo meilę ir laisvę nešįojam,
Kaip švenčiausią liepsnelę širdies. 

Neužplaks priešų žvilgsniai laukiniai 
Tavo plazdančios laisve ugnies, 
Ant dangaus ilgesingos mėlynės, 
Visos skaidrios žvaigždutės žibės.

Tegul raižos ir trankos griaustiniai, 
Tegul maišos dangus su žeme... 
Mes išnešim ant rankų, tėvyne, 
Kaip rasos krištoliuką tave.

Nesuės, nesugrauš tavo dalią 
Raudonieji rytų kirminai. 
Su‘melsvais ežerais ir upeliais 
Tu mums busi graži amžinai.

Rašytojų suvažiavimo nutarimai
1. Lietuviai rašytojai, 1951. IV.

14 d. suvažiavę i visuotina susi
rinkimą. konstatuoja menką mū
sų literatūros lygį periodinėje 
spaudoje ir kreipiasi į laikraščių 
leidėjus bei redaktorius, prašy
dami pakelti jį, persijojant spaus 
dinamus literatūros kūrinius bei 
Straipsnius apie literatūrą, kad 
kokybiškai menkaverčiai daly
kai, nuolat teikiami skaitytojui, 
neatbukintų jo meninio skonio 
arba visai neatgrasytų nuo lite
ratūros. Šitokioje draugėje da
lyvauti rašytojai randa netinka
ma, juoba, kad ir patys leidėjai 
nerodo noro Įvertinti kūrybos, t. 
y,, atsižvelgiant į teisėtus rašy
tojų reikalavimus, pakenčiamai 
atlyginti. Todėl rašytojų šuva šla
vimas mūsų tautinės kultūros ir 
jos kūrėjų gerovei prašo laikraš
čių leidėjus, kad už spausdina
mus dalykus rašytojams mokėtų 
honorarus. .• •.

2. Suvažiavimas griežtai smer-
I kia pastaruoju metu spaudoje 
į neatsakingų, slapyvardžiais pri-

sidengusių asmenų neetišką lite
ratūrinių reikalų svarstymą bei 
literatūros žmonių aptarimą to
kia forma, kuri nesiderina su 
kultūringos spaudos etika, o taip 
pat skaitančią visuomenę netei
singai ir kenksmingai nuteikia 
literatūrai. y

3. Suvažavimas dėkoja Čiur
lionio ansambliui už gražų mos
tą, kurį jis parodė mūsų litera
tūrai, skirdamas $1000 premiją 
už lietuviška romana.

Daugel vargo ir skausmo pakėlei 
Daug, vergiją ir vėjų šaltų, 
Kiek laukuose pilkų akmenėlių, 
Tiek krūtinėje tavo žaizdų.

Kas surinks tavo kraują ir gėlą
Ir tas ašaras, laisvės kančias...
Nemažiau gal vandens Nemunėlis 
Nuplukdeno į jūras plačias.

Kas paguos tavo širdį, tėvyne, 
Kas tau šalty ugnelę įpūs — j 

Svetimi atėjūnai išmynę 
Darželius ir prabočių kapus.

Vėl braidai savo kraujo upeliais 
Ten po Sibiro taigas, ledus, 
Vėl krankliai tavo tėvo dvarely 
Susisuko gūžtas ir lizdus.

Tavo sodai apaugo vijokliais,
Į svirneli užžėlę takai,
Tik nykiai kaukia vėjas vaiduoklis 
Tremtiniam po sodybų langais.

Neraudok, pavergtoji tėvyne, 
Dar gyvi sakalai milžinai.
Jie išvys šiuos kranklius iš gimtinės 
Ir parneš šviesią laisvę sparnais.

Liet. Rašytojų suvažiavimas 
įvyko balandžio 15 d. Čikagoje. 
Suvažiavimas pasibaigė literatū
ros vakaru, kurio metu rašyt. 
Ant. Vaičulaičiui Įteikta draugi
jos literatūros premija.

Išrinkta nauja draugijos val
dyba; pirm. B. Babrauskas, vice- 
pirm. V. Ramonas ir P. Gaučys, 
sek re t. A. Baronas, ižd. A. šeš- 
plaukis-Tyruolis.

Sujungti laikraščiai. .....;....
Apie trijų JAV lietuvių laik

raščių sujungimo sumanymą “T 
Ž” jau buvo rašyta. Šiuo metu 
Brooklyne ėjusi “Amerika” ir 
Pittsburge ėjusios “ Lietuvių Ži
nios” su savo skaitytojais jau at
sisveikino. Abu tie laikraščiai su
jungti su “Darbininku”; kuris ir 
toliau eis du kartus į savaitę, lei
džiamas Tėvu Pranciškonu. Ji

gaus visi anų dviejų laikraščiu 
prenumeratoriai, be to, aniems 
miestams “Darbininke” žadama 
skirti po specialų puslapį. Jung
tinio laikraščio pirmasis numeris 
pasirodė balandžio 16 d. jau 
Brooklyne. i kur perkeliama ir 
“Darbininko” spaustuvė. Naujo
jo laikraščio vyr. redaktorius S. 
Sužiedėlis, o redaktoriai padė
jėjai: A. Gražiūnas. P. Jurkus ir 
kun. Dabušis.

Toronto visuomenė tebegyve
na įspūdžiais iš “Raketos į mė
nulį”. Įspūdžiai labai nevienodi. 
Ne dėl vaidybos, ne dėl' režisūros 
(J. Blekaičio) — jie vertinami la
bai gerai. Nuomonių skirtumas 
yra dėl pačio veikalo. Nenuosta
bu. Veikalas labai originalus, ne
įprastas. Ties juo truputį susto
kime.

Autorius Clifford Odets, rodo 
naujorkiško gyvenimo iškarpą, 
pavaizduojančią modernaus žmo 
gaus pažiūras į laimę, meilę ir 
šeimą. O jos, ištikrųjų, hevieno- 
dos. Štai jauno, neturtingo dan
tisto šeima. Ji tradicinė, parem
ta paveldėtos krikščionybės dės
niais: siekianti šeimos prieaug- 
liaus, norinti išlaikyti šėmos pa
stovumą. Pasitaiką šešėliai labai 
normalūs — moteris įtariamai 
žiūri į jauną vyro sekretorę, mo
teris nenori, kad vyras savo pro
fesijoje rizikuotų, nori ramaus 
šeimos gyvenimo.

Atsitinka, kad vyrą sekretorė 
sugundo: jis ją įsimyli, ir tai ne 
bet kaip. Tačiau jis ne toks, kad 
lengvai griautų šeimą — jis jau
čia per gyvą šeimos ryšį, neturi 
tam jėgų—jo širdyje tebėra gy
vas pastovios šeimos idealas. Nei 
jo žmona, nei jo meilužė vyro 
dvilypumo nepakenčia — pabėga 
nuo jo abi. Moteris meilėje ieško 
visko arba nieko. Meilužė nebe
turi iš krikščionybės paveldėtų 
varžtų. Vargas jos nepakirto. Ji 
v įsomis moters gudrybėmis sten
giasi pavergti svetimą vyrą. Sa
vo prigimtyje, tačiau, ji nėra že
ma — ji siekia darnios šeimos, o 
ne aistros patenkinimo.

Dantisto kolega, jaunas gydy
tojas Frenchi, į meilę žiūri labai 
reališkai. Savo aplinkumoje jis 
neranda idealios mergaitės, tad 
neveda. Tuštumą užpildo 3 kart 
per metus ardydamas ir vėl su
dėdamas savo jeepą. Tai realistas 
jaunas amerikonas, natūralūs ir 
nepatvirkęs. Jis tiesiai žiūri į gy
venimą ir viską vadina tikrai
siais vardais. Tačiau ir jis siekia 
šeimos, bet gražios, harmonin
gos. Kol jis nenumato, ramiai 
laukia.

Kitas tipas, kiek ciniškas, se
nas dantisto uošvis. Jis milijonie- 
nūs. Jis irgi įsimyli i tą pačią 
mergaitę ir nori vesti. Jam vedy
bos — draugiškumas. Dėl meilės 
jis jaučiasi per senas, nors sako 
jos ilgėjęsis visą gyvenimą. Jis 
pergyvena tuštumą, kad neturi 
draugo. Kai žmonos jis negauna 
— pasiryžta pirkti šunį.

Sutinkame ir XX amžiaus Don 
Juanną —- Vili Ūoks. Jis dėl mei
lės ir šeimos nesuka galvos. Mo
teris jam mechanizmas, daiktas,

žaislas — kas tik nori, bet ne pro
blema.

Reik pasakyti, kad, sutrupėjus 
krikščionybės idealui, Amerikos 
didmiesty, randame visus šiuos 
tipus. Autorius jų nei peikia, nei 
giria — tik -parodo. O kai parodo, 
aktorius pats užgesina scenos 
šviesas. “Jau vėlu” — sako jis, 
tarsi publikai norėtų pasakyt? 
“Ko dar sėdite, Naujorką pama
tėte, laikas eiti namo”.

Ar čia reikia verkti, ar juok
tis? Autorius, neperša nei juoko, 
nei ašarų: kam patinka, gali 
juoktis; gali ir’ verkti — yra iš 
ko. Parodęs publikai šį scenos 
vaizdelį, Clifford Odets, atrodo, 
stovi ir kramto gumą. Jis šaltai 
parodė veidrodį. Pamatei, mo
derniškas >‘žmogau, save: Tavo 
reikalas, kaip tu reaguosi.

Veikale paliečiamos ne vien 
šeimos problemos: čia parodomas 
XX amžiaus skurdas, (seno gy
dytojo Dr. Kuper asmeny), gy
venimo nelogiškumas. Iš veikalo 
nesusidaro įspūdis, kad moder
nusis žmogus būtų laimingas: 
greičiau priešingai. Jis norėtų 
veržtis pirmyn, ir dažnai kalba 
jis apie veržimąsi iš kasdienybės 
slogučio (iš "čia “Raketa į mėnu
lį). Interpretuoti šį veikalą nėra 
taip lengva. Manytume, kad re- 
žisorius p. J. Blekąitis jį inter
pretavo gerai. Tai kas, kad gali
ma kiek ir kitaip jį suprasti —, 
svarbu, kad mes tikrai išgyveno
me autoriaus idėjas. Sukurti per
sonažai nepaprastai'gyvi ir tipiš
ki. Vaidyba puiki. Ne tik senieji 
tūzai: Susana Venclauskaitė, 
Antanas Škėma, Kazys Gandri- 
mas, bet ir kiek mažiau publi
kai žinomi: Irena Nivinskaitė-Jo- 
nynienė, Stasys Petkus ir Anta
nas Minelga pasirodė labai šau
niai. Scenos dekoracijos puikios 
(žinoma, įkalkuliuojant nepato
gumus jas vežioti ir pastatyti ne
pritaikintoje scenoje). Dail. Ant. 
Bielskis čia yra savo srityje. Tech 
niški dalykai buvo irgi gerai su
tvarkyti (Teofilius Kuklys ir St. 
Gasiūnas).

Kaip publika vertino šį pasiro
dymą? Atsiliepimai apie vaidy
bą ir pastatymą—• puikūs, pui
kiausi. Kaip teatras įvertino mū
sų publiką? Gerai! Žinoma, kar
tais buvo ten juoko, kur daugiau 
reikėjo verkti, bet čia jau toks 
veikalas — n ieko nepadarysi.

Padėkos žodį tarė Kultūros 
Dr-jos C Valdybos pirmininkas 
p. Sakalauskas.

Kultūros Dr-jos, Toronto sky
riaus valdyba teatro atkvietimą 
suorganizavo, o daugiausia dirbo 
jos pirmininkas p. St.’Paketura.

Kiekvienu atveju, Amerikos 
Lietuvių Teatras buvo džiugi 
prošvaistė lietuvių torontiečių

— Kur gi tas baisusis tigras, Kostai?
— Nagi tas, kuris dabar tave taip atsidėjęs stebi, — paaiškina 

šeimininkas.
Pasirodo, tai tas ramusis milžinas, šviesiai mėlynomis akimis. 

Prisipažįstu, niekuomet nesu matęs rudo šuns su gražiai mėlyno
mis akimis. Ir jo žvilgsnis toks protingas, rodos kiaurai veria. Iš 
karto tas šuo man labai patinka. •

— Duok jam šį kaulą,—sako Kostas. — Jei priims, būsite geri 
draugai.

Tigras, suėdęs kaulą, ramiai prieina prie manęs ir paguldo gal
vą ant kelių.

Visą viešėjimo laiką buvome su juo geriausi draugai, tuo tarpu 
kalė ir jos atžalynas nuolat keldavo alasą. kai tik aš artėdavau 
prie kiemo vartų.

Kostas rengiasi kitais metais statyti naują trobą “kaip renkiant”, 
nors ir dabartinė man labai patinka. Ji lengva, bet patvari: sienos 
padarytos iš perskeltų jaunų palmių kamienų, stačiai subedžiotų į 
suplaktą žemę. Sienos praleidžia daug-gryno oro. Manau, kad jos 
praleido ir beijaflorą (atseit, gėlių bučiuotoją. Taip braziliškai vadi 
na kolibrį, patį mažiausią paukščiuką, žvilgantį, kaip brangakme
nį), kuris šį rytą kelias akimirkas skraidė virš mano veido. Vos 
pabudęs, maniau, kad dar akys raibsta.

Kosto žemės, palyginant nedidelis plotas, tįso prie upelio, kurių 
čia labai gausu. Gražiausią ūkio dalį prie jo šeimininkas pasky
rė... kiaulėms. Už upelio gyvena kaboklas Sebastijonas, kietas, 
kaip titnagas, senis, linksmas, savotiškai gudrus ir — kaip visi ka- 
boklai — poetiškos sielos. Jo ūkis žymiai didesnis, bet ūkiškų gėry
bių nepalyginamai mažiau. Gal jis jų ir nenori turėti? Kas supras 
kaboklą? Nebent tik gitara, kuria jis išsako visas sielos paslaptis...

Kosto žmona rami, maloni lietuvė, kiek galėdama rūpinosi ge
rinti maistą, kuris ir taip jau labai skanus. Mane ji nudžiugina, pa
rodydama visą dėžę lietuviškų knygų.

— Tai sūnaus, — aiškina ji, — kuris dabar mieste. Per laiškus, 
čia gyvendamas, išmoko greitaraščio, dabar iškvietė į S. Paulo — 
tarnybą davė. Pasakoja ir glamonėja mažąją dukrelę, šviesiaplaukę 
ir žydriaakę, kaip tėvai. Vyresnioji, Onutė, jau pana ir, rodos, turi 
sužadėtini. Visi taip gražiai lietuviškai kalba, kad net miela klau
sytis.

Kostui tinsta koja. Pašaukė Sebastijoną. Tas tuoj labai savo
tiškai ėmė ją gydyti: paėmė kamforos, paskuto ir sutrynė juodo ta
bako, kuris čia perkamas susuktas į kietą liną, dar kažką įžeria į 
puodelį... Reikia tik paskutinio “elemento”. Niekas nenori jo duo
ti. Kostas joukaudamas maldauja: “Vyrai, moterys, duokit šlap..

Dyvų, dyvai! Per naktį “tuo brudu” aprištą koją rytą gerokai 
atleido. Sebastijonas, atrodo, lyg Nobelio premiją gavęs; žiūri į 
mane išdidžiai, o aš kiek nusiminęs, nes vakar gerokai pajuokiau 
tokį gydymo būdą...

Veik kas vakaras mus aplanko du, trys, o kartais keturi broliai

Zumai, gyveną kaimynystėje. Jų vyriausias, tasai pats medžiotojas, 
sutiktas pirmą vakarą miške. Broliai labai cmalsaujasi Lietuvos ir 
pasaulio naujienomis. Ir mes prasėdime prie “vilko akies” kartais 
ligi aušros. Iš medžiotojo patiriu apie antas, oncas, pacas (vietinis 
šeriuotas žinduolis), tamandua (skruzdėdis). Iš kitų brolių suži
nojau apie milho, cukrines švendres, kavą; bet dąugiausia kalbėti 
tenka man ir Kostui.

Broliai turi ir seserį, bet ji nesilanko. (Ar tik ne šio krašto 
mada). ■. ■

Broliai buvo atvežti iš Lietuvos maži, bet puikiai kalba lietu
viškai. Jaunesnis jų sako: “Aš nors ir šiandien i Lietuvą važiuo
čiau”. Gi kiek vyresnis: “Aš — kai bus laisva!”. Labai juos gerbiu 
ir stebiuosi. Visa dieną, veik be poilsio, trūsia jie savo ūkyje, o 
vakarais, užuot išsitiesę lovoje, ar pakortavę, klausinėja apie toli
mąją tėvynę, pasaulį, žmonijos tvarką, žemėj esančių neteisybių 
priežastį ir daugelį kitų dalykų, kurie tik jau ne džiunglėse svars
tytini .:

Naktys nuostabiai tamsios. Didžiulės žvaigždės žėri, kaip tikri 
deimantai. Jos taip žemai, atrodo, iškėlęs ranką galėtum jas* su
skinti. O visą aplinkumą supa paslaptingas miškas.’Naktį niekur 
nesitraukiu iš kiemo be Tigro, kuris, atrodo, tokiais pasivaikščio
jimais patenkintas. Kostas Tigrą labai vertina. Koks tai nepapras
tas šuo — suprato praeitais metais, veždamas į turgų grūdus, pake
liui pametė maišą ir kitą dieną grįždamas rado Tigrą viduryje 
kelio, ant maišo gulintį ir nieko svetimo neprisileidžianti. “Guli, 
vargšelis, perkaręs, nelakęs, lyg tai būtų buvęs aukso maišas”...

Kosto koja vėl tinsta. Susirūpinę mudu su Onute išėjome i 
miestelį ieškoti Ichtiolio, kurio gydomą savybę jau Lietuvoje bu
vau išmėginęs. Nors negavau ko norėjau, tik panašų, bet, ačiū Die
vui— paveikia gerai. Koja greit gyja.

Nors Sebastijonas pradžioje skeptiškai žiūrėjo į mano gydymo 
būdą, bet buvo tiek kilnus, kad pasikvietė pas save, pagyrė ir ap
dovanojo savo gamybos rapadūra (vietinis labai saldus kepsnys), 
įsakęs keletą gabalų nunešti ir Kosto šeimai.

Keturių brolių šeimos žemės plotas žymiai didesnis už Kosto. 
Visa valia — tėvo ir motinos, kurie dar stiprūs, kieti lietuviai. Bro
liai turi pasodinę ir kavos diegų. Pigu ir patogu, nes kol kavos krū
mai pradės duoti derlių — žemė dar naudojama ir kitoms kultū
roms: kukurūzams, cukraus švendrėms ar mandiokai (vietinė 
bulvė).

Žinoma, brolių kavynas yra mažytis, palyginus su Sao Paulo 
valstybėje esančiomis šimtų tūkstančių krūmų plantacijomis, pro 
kurias važiuojant prisimena apsodintos Kuršių marių kopos...

Negaliu niekur įeiti į mišką, o-ten matau daug margų paukščių 
ir dideliais žiedais krūmų. Kiekvienam žingsniui kelią reikia skin-

tis ilgu peiliu, kurį vietiniai nešiojasi tam tikslui (be makšties) už- 
sikišę už diržo. Nenuostabu, kad tokiais metriniais peiliais apsi
ginklavę mieli ir kuklūs kabukiai europiečiui atrodo tikri galva
žudžiai ...

Besidžiaugdamas darželiu ir rūtomis, kurios čia išauga net ser
bentų'krūmo,didumo, o jurginai ligi dviejų metrų; staiga jaučiu 
pro mano galvą praslenkantį didelį šešėlį. Iš karto neatkreipiau dė
mesį į šį prajovą, tik netikėtai pakėlęs akis, matau šešetą urubu 
(didelis, juodas grifų giminės paukštis, mintąs dvėselena. Brazili- ■ 
joje jų labai daug), visai žemai besisukinėjančių ir tupiančių ant ; 
nudžiūvusių medžiu šakų, Kosto lauke. '

— Bėk, Onut, pranešk, tėveliui, kad urubu, matyt, atsivijo kokį 
nors sužeistą žvėrį: gal briedį, o gal ir onsą?

Kodėl aš, būtent, taip kalbu — pats nesuprantu. Visa vyksta 
savaime. Aišku: urubu laukia aukos. Ji ' — ištikimiausi sužeisto 
žvėries ir paklydusio žmogaus palydovai — sargai... prieš mirtį. 
Prie šių namų niekuomet nemačiau urubu. Jei jie šiandien atskri
do, vadinasi, netoli yra ir auka, kurią jie Teitai tikisi savo aštriais 
nagais “tvarkyti”. Logiškai sprendžiant — reikia surasti tą auką ir 
išgelbėti, jei dar galima, o jei jau pavėlvo.a — — —-

Matyti, lygiai taip galvoja ir džiunglių duktė Onutė. Ji ne tik 
pašaukė tėvą, atskubėjusį su užtaisytu šautuvu, bet dar nubėgo 
kviesti ir vieną iš keturių brolių. Tas, viską metęs, atskuba veik 
įsitikinęs rasti mirties agonijoje onsą...

Urubu medyje tupi jau bent dvideš mts, o tolumoje dar juo
duoja jų būrys. Sėliname kukuruzų lauku, ieškodami aukos ir esa
me tikri ją greitai atrasti, nes urubu laukia. “Pereitais metais urubu 
buvo atsiviję briedį. Gi,- kodėl šiemet neg-'Ii būti onsa?” — sampro
tauja balsiai brolis medžiotojas.

— Radau, — staiga girdime Kosto K 'są. Ir su stipriai plakančio
mis širdimis bėgame į tragedijos vietą. Pamatome Kostą kaimyno 
lauke įdėmiai žiūrintį į kažkokį žvėrį, : mėšlungiškai sutrauktomis 
šviesiomis kojomis.

— Kas yra? Onsa? — šaukiu aš.
— Zebu... (Iš Indijos kilusi r Brazilijoje labai paplitusi kup

rotų karvių rūšis). — atsako Kos as ir nusispiauna.
Dabar aš supratau, kodėl jis stovėjo ties “onsos” lavonu užsi

ėmęs nosį. Pasirodo, kaimynas -- vokietis atgabeno į Kosto palaukę 
savo padvėsusį teliuką. • *

— Visaip būna, — atsidūsta broli; medžiotojas. Bet aš nedrįstu 
pažiūrėti jam į akis.

Visų mūsų buvo išmintingiausi?: — Tigras. Niekaip negalė
jome jo iškviesti iš trobos didžiosios medžioklės pradžioje. Dabar, 
sutikęs mus nuleistomis nosimis, jis mataruoja uodega, o jo žyd- ' 
rame žvilgsnyje — ryški pašaipa...

Brazilija, 1951.

gyvenime; Lauksime tų pačių 
svečiu kita karta. F. G.

Kultūrinis gyvenimas 
okupanto replėse
Vertėjas mušasi j krūtinę

“TŽ” buvo rašyta, kaip LTSR 
j tūli Darius (Šimkus) ir Lauin- 
i čiukas užsipuolė kalbininką Sta
rs! Dabušį, jog išdarkęs lietuvių 
; kalbą, versdamas tūlą rusišką 
knygą. Netrukus LTSR spau-' 
doje sekė toks prisipažinimas: 
“Kritika sveika ir reikalinga. Už 
gerą kritiką tereikia tik padėko
ti. Prisipažįstu, jog nesaikingai 
vartojau savo naujadarus ir tar
miškumus, kurių dabar jau labai 
vengiu, ypač politinės ir grožinės 
literatūros vertimuose bei reda
gavimuose ir ateityje dar labiau 
vengsiu . ..’’ Tai bent drausmė, 
tai bent tvarka! Aim.

Knygos
Kovo mėn. vieną dieną visų 

laikraščių vedamieji rašė: “... 
Platus kelias knygai atsivėrė ta
rybų valdžios metais Lietuvoje. 
... tarybų valdžios metais gauna 
tokias knygas, kurios padeda įsi
savinti didžiausią žmonijos lai
mėjimą — marksistinę lenininę 
pasaulėžiūrą”. Ir šitos literatūros 
1945-1950 m. buvę išleista 35 mi
lijonai egzempliorių!

O po dviejų eilučių tame pa
čiame straipsnyje skaitome, kiek 
buvo išpirkta.. Kooperatyvų Są
junga išpardavusi vos 31% pa
vesto kiekio. Eilė kooperatyvų ♦ 
knygų visai neišpardavę. Kaune 
yra specialūs 132 knygų išnesio- 
tofai po butus. Soclenktyninis 
knygų pardavimas nenusisekė. 
Marksistinėm knygom užverstos 
visos krautuvės. Netrūktų popie- . 
riaus 'silkėms vynioti, bet silkių 
nėra! A
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IS PLATAUS PASAULIO
JAV planai Pacifike

Matyt, specialiai prieš MacAr- 
thuro kalbą parlamente, kurioje 
laukiama priekaištų, kad vyriau
sybė apleidusi Azijos reikalus, 
prezidentas Trumanas išdėstė 
vyriausybės planus, kaip organi
zuoti Pacifiko saugumą. Esą, JA 
V-bės nusistačiusios sudaryti 
glaudžią sąjungą su Australija ir 
N. Zelandija, paliksiahčios savo 
įgulas Japonijoje ir aplinkinėse 
salose, o Okinavą ir Ryūkyus sa
las pasilaikysiančios kaip karines 
bazes JTO mandato titulu. Fili
pinams JAV garantavusi nelie
čiamumą. Jų palietimas būsiąs 
laikomas kaip pačių JAV palie- 
tiriiu. : !

J 7 .^.*6!/
( .Mirė jieu. VAiidenbergas
Balandžio 18 d..Grand Rapids, 

Mich., mirė senatorius Arthur

Schiunano planas pasirašytas
Paryžiuje vykusioje konferen

cijoje užsienių ministerial 6 vals
tybių balandžio 18 d. pasirašė 
plieno ir anglies pramonės sujun
gimo ir bendro tai tvarkančio or
gano sudarymo planą. Dabar dar 
reikės tikj kad 6 parlamentai tą 
sutartį ratifikuotų. Ypač neaiš
ku, kaip pasielgs V. Vokietijos 
Bundestag, kur reiškiama nepa
lankių balsų iš socialdemokra
tų, stipriausios opozicijos parti
jos.

Šveicarai nori pirkti lankų
Sunkų klausimą sprendžia 

Šveicarų parlamentas: .ar pirkti 
tik prieštankinius'ginklus ar ir 
tankus, kurių būtinumą Įrodinė
ja karinis štabas, kurie betgi kaš
tuoja $100.000.

Šveicarai krašto gynimą nori 
organizuoti planingai ir laiko,

nas. Tai buvo tipingąš amerikie-į k3d jiem3 pavojingiausias gink. 
kai jeros žmogus. Gimęs > j3s ,.,.3 tapimai, kuriems betgi veil;

lo34 m. Te v as^ jo uuvu puKmmu , 'Šveicarijoje būtų taip pat sun-

vus 9 m. berniukas Ai‘būras bu 
vo priverstas eiti uždarbiaiiū sąx 
duonos. Kar jera pradėjo kiek ve 
liau pasidarys 
vietos LaikVašelo, 
jau pasidarė jo v- 
vėliau ir leidėju, 
1928 m. jis buvo 
sižymėjo kaip re 
sienio politikos 
vadovavo JAV d< 
Francisko konferen 
kartu buvo respublikonų nori
mas statyti kandidatu į prezi
dentus.

— Roma. — Balandžio 8 d. pa
sibaigęs Pasaulio Federalinės 
Valdžios Sąjūdžio kongresas, ku
riame dalyvavo per 200 atstovų 
iš keliolikos kraštų, savo rezoliu
cijose šaukia Korėjoje sudaryti 
paliaubas ir sulaikyti ginklavi
mąsi, nes pasaulinis karas pri
vers badauti šimtus milijonų 
žmonių.

— Paryžius. — Vyriausiam In- 
dokinijos vadui de Tassigny rei
kalaujant, Prancūzija siunčia 
naujų gerai ginkluotų 15-20.000 

■b karių į Indokiniją, kur tebevyks
ta kovos. Iš Kinijos ateina žinių, 
kad tenykščiu vadu Ho-Či-Minh 
esą nepatenkinti ir norį jį pa
keisti aktyvesniu. Jį gi paskirsiu 
į garbingą apjungtų 3 Indokini- 
jos valstybių komunistų vado 
vietą.

Amas 22 
daklo'rĖ

ž’uoti lengvai 
praėjimus.
bos smulk

uline

Ponia Rooseveltienė 
pasitraukė

JTO Žmogaus Teisių Komisi
jos pirmininkė buv. prezidento 
Roosevelt našlė Eleonora balan
džio 16 d. iš tų pareigų pasitrau
kė. Jos įpėdiniu išrinktas Libano- 
no atstovas Dr. Charles Malik.

Remia Jugoslaviją
Prezidentas Trumanas pasira

šė naują $29.000.000 dovaną Ju
goslavijai. Šį kartą tai bus nebe 
maistas, bet karinės medžiagos, 
ypač mundiruotė, autuvas ir med 
vilnė bei vilnos. Ginklų dar ne
bus duodama. Prašymas duoti 
ginklų dar tebesvarstomas JAV, 
Britų ir Prancūzijos atstovų.

JTO skolininkai
JTO išlaikymui eilė valstybių 

savo įnašo nėra įmokėję. Labiau
siai įsiskolinę yra Kinų naciona
listai — net $3.203.555. Po jų se
ka Argentina, nesumokėjusi 
$612.509, t y. didžiosios dalies sa
vo1950 m. įnašo, kurio bendra 
suma yra $632.145. JAV ir Sovie-

... . ......................... . "
SPORTO ŽINIOSRusai emigrantai dar nedasimokę

Dar sausio mėn. Vokietijoje 
Fuessene įvyko rusų emigrantų 
organizacijų konferencija, turė
jusi tikslą sukurti vieningą visų 
rusų emigrantų kovos organiza
ciją. Konferencija buvo sušaukta 
rūpesčiu JAV sukurto Rusijai iš
vaduoti komiteto, kuris ten turė
jo ir savo atstovą Spenser Wil
liams. Konferencijoje dalyvavo 
4 rusų organizacijos: Sojuz Bar- 
by za Svobodu Rosii (vadas S.P. 
Melgunov, o Europoje prof. Fi- 
lipper, leidžia žurnalą “Ogni”), 
Nacionalno Trudovoj Sojuz (so
cialistai — Bardalakov, Okolo- 
vič ir Poremski), Lyga borby za 
narodnuju svobodu (JAV — Ni- 
kolajevski, Dalin), Sojuz Borby 
Narodov Rosii (viasoviečiai — 
Jakovlev, Kružin, Diačkov).

Kaip dabar pranešama iš Vo
kietijos, konferencijoje delegatai, 
negalėjo sutarti dėl tautybių 
klausimo. Naujorkiškės Lygos ir 
vlasoviečių delegatai stovėjo už 
tautų teisę apsispręsti net iki tei
sės sudaryti savo atskiras valsty
bes, o antros dvi organizacijos 
stovėjo už “tautinių interesų su
derinimą Rusijos ribose”. Šitas 
konfliktas konferenciją suskal
dė. Melgunov ją net apleido, o 
kiti susilaikė tik Williamsui pa

grasinus, kad JAV neduos dole
rių. Taip visdėlto buvo sudarytas 
bendras komitetas, paliekant ja
me vietą ir Melgunovo SBSR.

Rusai vis dar mažai tepramoko 
ir net tautinius klausimus spręs
dami nė nenori atsiklausti jų var
du vadinamos imperijos kitų tau
tų atstovų.

“Naujienos” Nr. 91 atpasakoja 
tūlo Tokajevo, buvusio sovietų 
kario, straipsnį, išspausdintą 
“Socialističeskij Viestnik” Nr. 2, 
kuriame aiškiai pasisakoma už 
Sovietų Sąjungoje gyvenančių 
tautų apsisprendimą, iškeliant 
neteisybes Maskvos daromas 
toms tautoms. Ir “Naujienos” pa
stebi, kad žurnale straipsnis iš
spausdintas kaip diskusinis, kad 
tai dar toli gražu ne visuotinis 
reiškinys. Bet įdomu, kad JAV 
gyvenančių rusų sferose tas reiš
kinys jau pradeda rodytis. Juk 
net pats Kerenskis dėl visa ko 
pasirašė Filadelfijos deklaraciją.

Sportas pavergtoje Lietuvoje
Vilnius nugalėjo Maskvą

Ir vis dėlto droigas Genrikas 
Zimanas išdrįso tai paskelbti 
“Tiesoje”. Pagal naująsias 10 ka
tegorijų taisykles vilniečiai lai
mėjo 5, gi maskviečių “Sparta
kas” 4 susitikimus. Sunkiasvo
rių nebuvo. Rezultate beveik tas 
pats — nes Vilniaus 
sportininkų sudaro 
maskviečiai.

Kaunas — teniso

didelę dalį
tie patys

turnyro 
nugalėtojas

Kauniečiai, nugalėję vilniečius 
ir klaipėdiečius rezultatu 6:0. 
pelnė pirmą vietą, vilniečiai ant
rąją. Individualiai pirmąją vietą 
laimėjo tenisininką i* Anilionis,

mėjo Sližytė rezultatu 6:1, nuga
lėjusi Vabalięnę. Trečia vieta te
ko Levinienei, ketvirta — Balt- 
rūnieneL 

A

Vilnius prakišo krepšinio 
pirmenybes Minske

Kovo mėn. įvykusiose keturių 
miestų pirmenybėse taliniečiai 
įveikė vilniečius 59:40. Rezultatai 
buvo pasidalyti sekančiai: Tali
nas, Ryga, Vilnius, Minskas. Mo
terys: Ryga, Vilnius, Talinas, 
Minskas. A.

Kūno kultūros ir sporto komi
teto pirmininkas yra Jonas Uloza

Krepšininkai Butautas, Lagū- 
nayičius ir sporto meisteriai Pet-

laimėjęs prieš jauną tenisininką kevičius su Šabuliu yra visos So-
Puidoką rezultatu 6:3, 6:1, trečią 
vietą paėmė Bobrovas, ketvirtą 
— Bružas. Moterų grupėje lai-

vietų Sąjungos rinktinės nariai ir 
dalyvauja: nuolatiniuose tos ko
mandos pasirodymuose.

KANADOS ŽINIOS
vo 123 milijonus. Geležies ir ang
lies gamybos amerikoniškos ben
drovės investavę 950-100 mili
jonų, o Kennecot Copper Corp. 
30 milijonų investavo titanijaus 
gamybai.

Investuotu amerikonišku kapi
talu laikomos, žinoma, ir tos su
mos, kurias savo - įmonių plėti
mui investavo amerikoniškos 
bendrovės, savo centrus turinčios' 
Kanadoje. Kaikurių jų pradiniu 
centras buvo JAV, bet dabar ka- 
nadiškosios filialės juos prašoko 
ir nustelbė. Tokių yra visa eilė 
ir jų investicijos nemažos.

JAV piliečiai Kanadoje neju- 
domo turto pirkę už 524 milijo
nus dolerių. Į įmones investuota 
apie 600 milijonų.

Tuo pačiu metu atsiradę eilė 
naujų kanadiškų stambių firmų, 
bet ypač daug sukanadėję ir savo 
baigę nutraukti ryšius su pradi
nės kilmės kraštais. Šitie faktai 
laikomi įrodymu Kanados ūki
nės konjunktūros gerėjimo ir vis 
naujų ir naujų galimybių iški
limo.

— Otava. — D. Britanija‘vis * 
dar nepakeičia suvaržymų išsi
vežti didesne suma svaru emi
gruojant į Kanadą. Čia reiškiama 
nepasitenkinimo, kad tik vienai 
Kanadai iš visų Commonwealtho 
kraštii tai taikoma.

— Otava. — Krašto apsaugos 
miništeris patvirtino, kad kariuo
menė dabar perkanti kaikuriuos 
tuos pačius daiktus, kuriuos po 
karo pardavė privatiems asme
nims kaip perteklių.

programos vykdymo eiga, o pa
galiau ir ūkiniais santykiais. Ka
nadoje. daug kas biją, kad ji bū
sianti įtraukta į JAV užvestą 
kontrolės mašiną ir infliacijos 
pavojus. Tarp kitų nepasitenki
nimo priežasčių esąs ir JAV ne- 
siryžimas prisidėti prie St. Law
rence kanalo, kuris Kanadoje jau 
visų laikomas būtinu.

Prieš St. Lawrence kanalą
Kaip žinia, JAV svyravimą 

prisidėti prie St. Lawrence upės 
kanalo nulemia pasipriešinimas 
JAV kalnų pramonės kompani
jų, iš dalies geležinkelių kompa
nijų ir didžiųjų uostų. Praeitą 
savaitę prieš kanalo pravedimą 
ir Kanados parlamente pasisakė 
pajūrio sričių atstovai, nurodinė
dami, kad kanalas, kurio didelė 
ūkinė svarba esanti nurodinėja
ma, turėtų neigiamos įtakos Ka
nados pajūrio regiono ūkiui — 
uostams, o taip pat ir geležinke
liams. Jei esą rūpinamasi ūkiniu 
vystymusi vieno rajono, tai ne
reikią pamiršti kitų rajonų ir ne
reikią teigti, kad kanalas turįs 
didelės svarbos krašto gynimo 
organizavimui.

JAV kapitalas Kanadoje
Devon Smith Wall Street Jour-

Kanados nuostoliai Korėjoje
Paskutiniame nukentėjusiųjų 

Korėjoje sąraše yra 6 sužeisti. 
Tuo būdu išviso nukentėjusių 
yra: 22 žuvę, 58 sužeisti, 6 nelai- 

' mėse susižeidę.
Kanada nepatenkinta JAV

Balandžio 10 d. savo kalboje 
Toronte Kanados užsienių r. mi- 
nisteris Pearson įsakmiai pareiš
kė nepasitenkinimo JAV, kurios 
nevertinančios Kanados pozici
jos ir norinčios, kad Kanada vi
sur ir visada sektų Vašingtono 
sprendimą. Beabejo tai yra vai
sius nusivylimo, kad visi gražūs 
užsimojimai gauti JAV užsaky
mų bei paramos užsimotiems ka
riniams pasiruošimams iki šiol 
nedavė vaisių ir Kanada nuo pir
mojo užsidegimo pradėjo atšal
ti. Tai ypač ryšku pasidarė nuo 
paskutinės Commonwealtho vals 
tybių konferencijos, kurioje da
lyvavo ir St. Laurent.

Kadangi Pearsonas savo kal
boje nepalankiai prisiminė ir 
“generolų pareiškimus”, beabejo 
turėdamas galvoje MacArthurą 
ir kadangi tai buvo pasakyta vos 
24 vai. prieš jo atleidimą, tai JAV 
visuomenė padarė išvadą, kad 
Kanados vyriausybė, ‘ paveikta
Britų, taip pat spaudusi Vašing-1 nal paskelbė straipsnį, kuriame 
toną ir prisidėjusi prie jo atlei
dimo. Dėlto min. Pearson buvo 
apipiltas tūkstančiais išmetinė- 
jančių ir net koliojančių laiškų iš 
JAV. Tuo tarpu Kanados" spau
da stojo savo ministerio ginti ir 
nurodo, kad Pearson reikalavęs 
tik tinkamo įvertinimo Kanados, 
reikalavęs santykių lygių part
nerių pagrindu. JAV negalinčios 
laukti, kad Kanada visur j£o 
seks, nes ji turinti savą nuomo
nę, nepriklausomą ir nuo D. Bri
tanijos, dabar aktualiais taikos 
su Japonija, Formozos ir santy
kių su Kinija klausimais; Kana
da taip pat negalinti būti paten
kinta numatytosios gynimosi

ginainus siaurus į Rusija yra pilnai sumokėju- 
' sius savo dali, o D. Britanija li
kusi skolinga menką sumelę — 
$394,52, o jos visa suma yra 
$3.885.129. Kodėl ji tą sumelę su
laikė, nežinoma.

Astrologų pranašystės .
Kadaise veik kiekvieno valdo

vo dvare buvo po astrologą, tu
rėjusį valdovui atsakyti visus 
sunkiausiai atspėjamus klausi
mus. Ir ne visi iš jų netekdavo 
galvos — daugumas sugebėdavo 
taip pranašauti, kad visaip būda
vo jų teisybė. Dabar astrologų 
valdovai nebelaiko, bet jie vis
dėlto neiškenčia nepapranašavę.

Taip britų astrologų federaci
jos garbės sekretorius Edward 
Whitman tik ką paskelbė savo po 
litinę pranašystę. Esą 4 didžiųjų 
užsienių ministerial susitiksią 
birželio mėn., Korėjos karas pa
sibaigsiąs kompromisu rugpiūčio 
mėn., o pasaulinio karo nebūsią 
visą 20 metų. Stalino sveikata la
bai pablogėsianti per sekančius 
2 metus ir jo vietą užimsiąs Mo
lotovas. D. Britanijos rinkimus 
lapkričio ar gruodžio mėn. lai
mėsią konservatoriai. Ūkinė pa
saulio konjunktūra 1952-1953 m. 
susmuksianti. Trumanas galįs 
laimėti, jei savo kandidatūrą vėl 
pastatytų.

Pranašystės tai pranašystės, 
bet viskas labai panašu į papras
tus samprotavimus ir nestebint 
žvaigždžių. O birželis ir rugpiū- 
tis ne už kalnų.

— Maskva. — Oficialiai pa
skelbta, kad praeitas penkmetis 
Įvykdytas per 4 metus ir 3 mėn., 
o per visą penkmeti gamyba pa
kelta 73% lyginant su 1940 m.

— Londonas. — Balandžio 16 
d. iš jūros nebeiškilo Britų po
vandeninis laivas su 75 vyrų įgu
la, dalyvavęs manevruose. Visos 
pastangos juos atrasti laiku ir iš
gelbėti nepasisekė. Laivo įgulai 
deguonies gali pakakti ne ilgiau 
kaip 48 vai. . ‘

aaŠio gynimo pla- 
prišakinėm ir pa- 

: uosi laii j a. k urio je 
■ieš‘ankinės kliūtys 
ii. Kalnuota terito- 
is- praėjimais švėi-senate, kur pa-

bpublikonų už-
■as. 1945 m. nįrnOSj sąlygas. Minusas yra, kad 
:gacijai oan j karo atveju puolimas yra galimas 

T).i t-

c

iš visų pusių, žinoma, išskyrus 
neprieinamas kalnų sritis.

Ar parlamentas "pasiryš pirkti 
tankų, tuo tarpu dar neaišku.

— Londonas. — Balandžio 8 d. 
pusiaunakty D. Britanijoje pra
dėtas visuotinis gyventojų sura
šymas. Surašymas turėtų būti 
vykdomas kas 10 metų, bet dėl 
karo 1941 m. jo nebuvo. 1931 m. 
D. Britanijoje buvo 44.790.485 gy
ventojai.

— Bostonas. — Massachusetto 
Technologijos institutas praneša, 
jog esą vilčių, kad peniciliną bū
sią galima pradėti gaminti che
miniu būdu. Lig šiol jis gauna
mas pelėsių fermentacijos būdu. 

• — Maskvą. — Vad. Stalino pa
saulinė taikos premija paskirta 
7 asmenims, jų tarpe yra Fr. Jo- 
liot-Curie, atleistasis Prancūzi
jos atominių tyrimų viršininkas, 
ir raudonasis dekanas Dr. H. 
Johnson.

Life - Fire - Auto
VITOLDAS KRUPAVIČIUS

GENERAL INSURANCE SERVICES
Tuoj pat draudžia: automobilius, bran
genybes, rūbus, baldus, įmones ir namus 
nuo ugnies ir vagysčių. Taip pat veltui 

suteikia informacijas ir patarimus.
LIFE INSURANCE

Bet kokioms informacijoms telefonuokite 
ar kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST. — TORONTO 
Telefonas EM 3-6331

Po darbo valandų, šeštadieniais ar šven
tadieniais prašau telefonuoti LL 9204.

&
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Puola “Amerikos Balsą”
Pastaruoju metu JAValstybė- 

se ukrainiečiai pradėjo griežtą 
kovą su betiksliu žaidimu per 
Amerikos Balso transliacijas. Ši
tos kovos vienas vaisius yra ba
landžio 14 d. Toronto rimčiau- 
siame dienraštyje “The Globe 
and Mail” vedamuoju išspaus
dintas jų žinomo žurnalisto ir 
vieno laikraščio redaktoriaus R. 
Rachmanny straipsnis “Ukraine 
Advises How to Rock Kremlin”. 
Autorius remdamasis Ukrainos 
Pogrindžio Armijos vieno vadų 
majoro Poltava laišku, iš Ukrai
nos atėjusiu slaptais keliais, 
griežtai pasisako prieš ”AB” ne
ryžtingą liniją ir nurodo, kad 
kreipimasis į ukrainiečius ir ki
tas pavergtas tautas tik kaip į 
Rusijos piliečius, numuša rezis- 
tuojančių tautų nuotaikas ir siū
lo, kad būtų į jas kreipiamasi su 
tautinio išsivadavimo šūkiais. 
Savo priekaištui paremti, auto
rius nurodo, kad net prof. Stas
sen garsusis pareiškimas, kad rei
kia skelbti pavergtųjų tautų iš
sivadavimą, “AB” ukrainietiško- 
je transliacijoje buvęs paskelbtas 
tą kalbos dalį išleidus.

Reikia priminti, kad dabartinis 
ukrainiečių propagandos šūkis 
yra paveikti pasaulį ir JAV, kad, 
greta kovos su bolševikiniu reži
mu, būtų iškeltas pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo šūkis.

Kalbamojo majoro Poltava 
laiško nei “The Ukrainian Bulle
tin”, nei ukrainietikoje spaudoje 
neteko matyti nei paskelbto, nei 
paminėto, tačiau jų kovos meto
dais negalime nesigėrėti?,

— Londonas. — Premjeras 
Attlee nuo kovo 21 d. yra ligoni
nėje ir turėsiąs dar kelias savai
tes gydytis.

apskaičiuoja, kad praeitais me
tais į Kanadą suplaukė net 1.8 
bilijono amerikoniško kapitalo.

Pirmiausia General Motors Co 
Kanados filiale už 30 mil. dol. 
pastatė įmonę diseliams, automo
bilių dalims ir šaldytuvams ga
minti. Naftos bendrovės investa

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairių rūšių laikrodžius. Galime į 
įsigyti žiedų. Toronto suvėnirų; Parduodamos Įvairios auksinės- 
ir sidabrinės prekės. Už darbcį garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidarvta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
272*2 QUEEN ST. W. TORONTO

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA-MI791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Padeda surasti paskolas seniems arba naujiems namams. 
Tarpininkauja įvairiose ištaigose. 

Tvarko imigracijos reikalus.
Padeda sudaryti pirkimo ir pardavimo dokumentus.

KREIPTIS Į: 9 IRENE AVĖ. Telefonas KE 7593

MES PERKAME 
KUR MODERNI LIETUVIŠKA I

I Vyrišku rūbu krautuvei
* Paltai ir kostiumai parduodami gatavi | 

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

ir apatiniai baltiniai, kojinės, ' 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams 10%
Savininkas P. Salmonaitis

MEN’S SHOP
Telefonas HY 9624

ŽIEDUS, PINIGINES !R ALSUMUS 
su lietuviškais ženklais ir įvairius 

įdžius. gausite tik pas vienintelį 
“Adrian Jewellers” atstovą

JONĄ BE&ŽINSKĄ

Moffat 5750 CPCdb (R
e’

Užeikite ir apžiūrėkite tuos 
kitokius modelius

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

Modiste

872 Dundas St. W. Tel. WA 2429
106 Evclvn Crcsc. Tel. MU 3940

Namuose priimu užsakymus at
naujinimams ir naujoms

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS

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

Jeigu norite puikiai pailsėti,
prisiminti lietuvišką Palangą, jos gražų baltą smėlį, 

■ ir žavią aplinką — važiuokite vasaroti į

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

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

DERBY
2576 YONGE ST. TORONTO

TEL.
EM 3-213r

Budime
24 

valandas

Kaina $299.50
ar

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

Atidaryta vakarais Telefonas KE 4579

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

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" x 10", 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 visą Kanadą ir į JAV

E AKT-HANDICRAFS
WALTER KOPPEL

609 Yonge St, Toronto, Ont Tel. PR 4596

M. MAYZEL’S CLOTHES
530*2 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
kimą: 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 M4-0047
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L LUNSKY, R.O

Skubiai pristatome Į namus 
848 Dundas St W. 

PL 1849
Kalbame rusiškai

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co. 

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
Parduodame 

SKALBIAMAS MAŠINAS 
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

Jeigū norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

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

Rūbų valymas '
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbolirne Avė. Toronto

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

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

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

Kas nori namus 
arba bizni nirkti

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

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

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lietuviška Baldu Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

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

Duodame lengvam išsimokėjimui

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

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

Kailinių taisymas jr persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR 00 TORONTO
197 Spadina Uve. Trieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

Kai norisi nusišypsoti

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą; Tel. WA 9822

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
• Telef.: WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

Yra skirtumas
Korėjos kaikurios vietovės jau' 

kelis kartus perėjo iš vienų ran
kų į kitas. Į vieną tokią vietovę 
jau ketvirtą kartą pateko tas 
pats JAV karys. Jis nustebo, kad 
ten jis vis atranda tą patį vieną 
senelį.

— O'tu vis dar čia tebegyveni. 
Kaip tu išlieki?

— Labai paprastai. Kai ateina 
komunistai, aš šaukiu: “Pagaliau, 
jūs vėl čia”. O kai ateina ameri
kiečiai, aš sakau tą patį.

— Tai tau nėra skirtumo tarp 
mūsų ir komunistų?

— O kaip gi, yra. Komunis
tams aš negalėčiau pasakyti, kad 
taip abejiems tą patį sakau.

Svarus paraginimas
Vienas Texas laikraštis savo 

neapsimokėjusiems prenumera
toriams išsiuntinėjo šitokį ragi
nimą: * ’ ’ .

“Mieliesiems mūsų prenume
ratoriams. ■

Mes stengiamės vesti krikščio
nišką gyvenimą ir turime vilčių 
patekti į dangų’. Mes labai džiaug 
tūmėmės ir Jus ten sutikę, bet. 
deja, mes to malonumo neturėsi
me, jei Jūs pagaliau neatsilygin
site mums skolos — prenumera
tos už paskutinius 12 mėnesių ir 
sekantiems metams neužsipre
numeruosite”.

Kažkas yra
— O, pone daktare, tamsta ne

šiesi tokią puikią puokštę rožių. 
Kas per šventė?

— Žinai, bičiuli, šįryt žmona 
mane pabučiavo. Dėl to aš spėju, 
kad greičiausia šiandien bus jos 
vardadienis ar mūsų jungtuvių 
diena. Kad nepražiopsočiau, nu
pirkau gėlių.

Rusiškas Derby
Karlsthorsto hipodrome ryti

nėje Berlyno dalyje nesenai bu
vo toks atsitikimas.

j Prieš pat lenktynių pradžią 
vienas arklvs. nutrūko nuo ryšio 
ir pasileido per aikštę laukiniš- 
ku greičiu, lyg tikrai būtų jau 
lenktynės prasidėję.

— Žiūrėkit, — tarė vienas ber
lynietis kitam, atvykusiam iš 
vakarų sektoriaus — tai rusiškas 
Derbv.

— Kaip tai Derby, juk lenkty
nėse būna daugiau varžovų.

— Tik ne rytuose. Prisimink 
tamsta tik sovietinius rinkimus.

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

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

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

. " ' . ■ |

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

D. UOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies ^moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(ĖE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS.

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tek WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515 '

ATSILANKYKITE! * NESIGAILĖSITE!
“PARK RĘSTA URANT”

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

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. Tel. ME 0023 

Su pagarba sav. A. Šmigelskis

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

Kalbame rusų kalba

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.

Aukos Tautos Fondui
rynas, M. Janušaitis, V. Načec- 
kas. Viso $52.30.

Winnipeg, Man. Lietuvių ko
lonijos Vasario 16-tos minėjimu 
$69.35.

Windsor, Ont. KLB apylinkės 
aukos $120.00.

Mount Robson, B. C. G. Mic
kėnas $5.00.

Hamilton, Ont. Lietuvių So
cialdemokratų organizacijos su
rinkta: Po $10.00 J. Miliūnas. Po 
$5.00 A. Miliūnienė, B. BedSrfas. 
St. Šešelgis. Po $2.00 P. P. Bur- 
dinavičiai, V. šešelgis, P. P. Čer- 
nauskai, P. Grigaravičius, J. Pet
raitis, M. Krivickas, Z. Didžba- 
lis, V. Čerškus, J. Lisauskas, St. 
Rukšėnas, E. Gumbelevičius. Po 
$1.00 P. P. Radzevičiai, A. Pru- 
selaitis, P. P. Jasinavičiai, P. 
Daugėla, P. Ankudavičius, VI. 
Panavas, J. Kaneva, J. Stankevi
čius, A. Kiesiūnas, A. Janulis, J. 
Bulionis, J. Jonikis. Po 50 c. K- 
Jurgelis, P. Dramontas, VI. Ma- 
rozas. Po 25 c. P. Stokes, Viso 
$60.75.

Oakville, Ont. KLB aukų $31.
Bigsby via Dyment, Ont. Edv. 

Davidonis $10.00.
Visiems at jaučiantiems mūsų 

Tėvynės išsilaisvinimo reikalą, 
nuoširdus ačiū.

M. Arlauskaitė
Tautos Fondo Įgaliotinė

Sovietų zonos vokiečių 
anekotas

Sovietų zonoje kartą ant kelio 
vokietis susitiko raudonarmietį. 
Šis apiplėšia vokietuką iki pas
kutinio. siūlo ir nužygiuoja sau 
toliau. Po kiek laiko vokietis su
galvojęs sustoja ir pradeda vy
tis ruselį.

— Palauk, aš turiu vieną pra
šymą. Grąžink man 2 markes.

— O kam tau jų reikia?
— Žinai, mano dar nesumokė

tas vokiečių-sovietų bičiulių 
draugijos nario mokestis. Aš ne
noriu likti skolingas.

Tiksli išvada
Berlyne vienas vokietis 

basi su komunistu.
— Mes komunistai visada ver

žiamės pirmyn. Vietoje nesto
vime.

— Tai ko jūs neišsiveržiat iš 
Berlyno? • >

Žvaigždės ir mėnulis
-— Kai tamsta, panele Irute, 

atidarote akutes, tai y turn dan
gaus žvaigždutės į mane spindi.

— O kai tamsta, pone Jonai, 
pakeliate skrybėlę, tarytum mė
nulis pateka.

kal-

Welland, Ont., apylinkės lietu
vių aukos $300.00.

Montreal. Que., 16-tos Vasario 
minėjimo proga $178.07; KLB— 
MALOK surinko sulig aukų la
pu Nr. 6 — J. Ladyga $9.00, Nr. 5 
— J. Navikėnas $25.00, Nr. 1 — 
J. Juodviršienė $35.00.

Rouyn-Noranda, Que., KLB 16 
Vasario min. $77.00.

Edmonton, Alta. Po $10.00 P. 
Gudjurgis, L. Karbūnas, M. Kar
delis, A. Kantautas, A. Mažionis, 
P. Šiugždinis, K. Vaitkūnas, Po 
$5.50 S. Šepetys. Po $5.00 H. Jo- 
galdas, P. ,Joneliūnas, W. Juo
delis, J. Kamaitis, A. Makaras, 
T. Rudinskas, S. Sutkaitis. J. Ši
leikis, M. Urbonas, P. Vaitkū
nas, B. Viskel. Po $3.00 J. Kar
pa. Po $2.00 J .Augis, J. Budrys, 
J. Gustainis, J. Misys, J. Rasi
mas, P. Rukševičius, K: Szynkū- 
nas. J. Vektoris, K. Žolpis, V. Žu
kauskas. Po $1.50 M. Fedushe- 
hak, I. Kudokis. Po $1.00 P. Au
gulis, P. Balutis, P. Burdulis, J. 
B., J. Garbenčius, R. Juodelis, J. 
Kairys, V. Kazlauskaitė, J. Kir- 
deikis, S. Koknelovich, J. Kuni- 
giškis, J. Kunigiškis, J. Kynas, 
V. Martinkus, G. Mickėnas, F. 
Murauskas, K. Norvilą, J. Pašu
koms, V. Petruškevičius, B. Ra
simas, B. Rimkūnas, Seikus,,Bul
eliu, S. Survila, A. Šepetys, Ch. 
Šiugždinis, J. Tolys, A. Vasiliaus- 

yra didesni ir įvairesni negu iš kas, L. Vengei, V. Zaleckis, neiš- 
pirmo žvilgsnio atrodo. Daugelis skaitoma, neišskaitoma. Po 50 c. 
mokslininkų tą klausimą aiški- A. Andrulevičius, K. Katinas. Po 
nosi ir pastebėjo eilę skirtingų! 25 c. J. Linartas, X.Y., Viso $190. 
savybių. Yra teigiama, kad maž- 
daug tokio paties inteligentišku
mo vyras už moterį esąs 50% lo
giškesnis. Vyrai mažiau kenčia 
dėl kojų negalavimų ir turį stip
resnis dantis. Be to, vyrai esą 
mažiau jautrūs savo asmens at
žvilgiu ir rečiau iešką pasiteisi
nimų dėl padarytų klaidų.

Tuo tarpu moterys pralenkia 
vyrus pirkiniaujant, daugumas 
turį palinkimą menui-ir, kaip tai
syklė, santykiuose su kitais žmo
nėmis mandagesnės. Sveikatos 
atžvilgiu ' moterys rečiau negu 
vyrai sergą skilvio ligomis. Mo
terų skilvio ligomis mirštą 10 kar 
tų mažiau negu vyrų. Moterys 
taip pat .daug rečiau apkurstą 
negu vyrai. Jų klausa susilpnė- 
janti tik gilioje senatvėje ir ne 
taip labai, kaip vyrų. Pagaliau 
jų amžius esąs 10% ilgesnis kaip 
vyrų.

Vyras ir moteris
Skirtumai tarp vyro ir moters

Timmins, Ont. Po $5.00 V. Mor
kūnas, J. Mardosas, J. Simanavi
čius. Po $3.00 J. Paransevičius, 
A. Vaičeliūnas, V. Žukas. Po $2 
J. Merkevičius, P. Gaigalas, V. 
Račys,. A. Kukta, A. Artičkonis, 
P. Beiaišis, A. Melvydas, M. Raz
ma, P. Pačėsa, B. Trukamavičius, 
P. Volungė, A. Barauskienė, Po 
$1.30 A. Banys. Po $1.00 S. Bajo-

Viduržemio jūrų Gibraltaras
“TŽ” jau buvo minėta apie so

vietų įrengiamą galingą povan
deninių laivų bazę Albanijos Sa- 
seno saloje, iš kurios ruošiamasi 
kontroliuoti išėjimą iš Adrijos 
jūros, o taip pat ir veikti Vidur
žemio jūroje. Paskutiniu metu 
paaiškėjo, kad tiems didiesiems 
darbams vykdyti buvo atvežta ir 
keli tūkstančiai tremtinių pabal- 
tiečių, kurių daugumas bus iš
mirę, kaip ir daugumas kitų ten 
iš Sovietų Rusijos atvežtų dar
bininkų bei kalinių.

“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 nepakilo pas:

Savininkas W. WILSON
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 

Charles E. REA Ltd.
2047 Yonge St.

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

mobilius ir tt.

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras 

ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVE., 
(College ir Spadina kampas) 

Telef. RA 5125-6

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

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

LAIKOMOS PALANGOS *
TREJOS DEVYNERIOS

Telefonas
MU-9543

Telefonas
MU-9543

SUSIRGUS KREIPKIS I

vAI Htv CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

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

>*#»*■*

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

»«ŽII3IJdtJ** Spaudcs’iCendrcvė
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas EM 3-4265
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Toronto Lietuvių RK Bažnyčio 
Statymo Fondo Valdybos 

PAREIŠKIMAS
J. Em. Toronto kardinolas J. 

McGuigen šių 'metų balandžio 
mėn. 1 d. savo rezidencijoje pri
ėmė BSF Valdybą. Valdybą bu
vo pakvietęs atskiru raštu. Pri
ėmimas truko arti dviejų valan-

Vasaros laikas
Šiais metais dienos šviesos tau

pymo — vasaros laikas įvedamas 
nuo balandžio 29 d. ankstaus ry
to. Tuo būdu ateinantį sekmadie
nį pradėsime gyventi laikrodžius 
pastumę vieną valandą pirmyn.

Toronto parapijos klebonas 
praneša, kad šį sekmadienį pa
maldos vyks jau naujuoju laiku. Į dų. Su kardinolu buvo plačiai iš

siaiškinta įvairios sąlygos ir ga-

Piliečiai! Saugokitės!
Gauta žinių, kad pabėgę iš Čikagos atvyksta Torontan

LINKSMIEJI, BROLIJAI
Apylinkės LOK

į Va'ario 16 d. proga pasiųstas lietuvių parapijos patal-
rezoliucijas gavo atsakymą iš ‘ Pū ~ bažnyčios ir salės rei- 
Kanados ministerio pirmininko ' kalu., 
ir padėką už sveikinimą iš prof. kardinolas parodė didel.

. Stasseno. Pastarasis rašo, kad dėl' supratimą mūsų reikąlų ir aiškų 
savo kalbos gavęs pritariančiu nusistatymą padėti pinigine pa- 
atbalsiu ir džiaugiąsis, nes JAV irama reikalą sutvarkyti.
politiką laikąs labai svarbia. Kar ’ J-E- kardinolas, darydamas vi
lu jis prisiuntė ir savo kalbos,80 plataus ppkalbio galutines iš
spausdintą tekstą: Victory with- (va(ias< pareiškė, kad:
out war — Round Wordl Report.

Jono Krikštytojo Pašalpinė
Dr-ja Toronte, įvertindama lietu
viškosios spaudos svarbą, pirko 

' “Žiburių” Spaudos Bendrovės 10 
Šerų ūz $100.00 Bendrovės val
dyba Šv. Jono Pašalpinei Drau
gijai nuoširdžiai dėkinga.

Ateitininkų susirinkimas
Balandžio 29 d., sekmadienį, 2 

vai. p.p., parapijos salėje įvyks 
Toronto ateitininkų kuopos na
rių susirinkimas su p. Razgaičio 
paskaita. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Kuopos Valdyba.

Sidabrinės vestuvės
Praeitą šeštadienį torontiš-- 

kiams gerai pažįstama pp. Der
vinių šeima atšventė savo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Šeimos šventė buvo ptadėta iš
kilmingomis pamaldomis bei si
dabrinėmis pakartotinomis jung
tuvėmis bažnyčioje. Vakare pa
rapijos salėje įvyko bičiulių su
ruoštas solenizantų pagerbimo 
pokylis. Prie puikiai paruoštų 
stalų susėdo apie 100 dalyvių, 
priekyje su pačiais solenizantais 
ir jų jau gražiai suaugusiais vai
kais — dukra ir sūnumi.

Vaišių protarpiais, vadovau
jant p. Sauliui, buvo pasakyta vi
sa eilė solenizantus kaip visuo
menininkus ir kaip žmones iške
liančių kalbų bei pareikštą svei
kinimų su gausiais Įinlęęjiniąiš. 
Kalbėjo pp. Saulis, kun. klebonas 
Ažubalis, Jokubynienė, Rinkū- 
nas., Pundžiuvienė, Kalinauskie
nė, Jonaitienė. Sakalauskas, Už
upis. Vilutis, Vckteris, Šapoka, 

, Simonavičius. Po kalbų, dainų, 
bei vaišių pokylio rengėjų vardu 
solenizantams šventės athiihinmi 
buvo įteiktas sveikinimo adresas 
ir dovana — gražių šąukštų-ša- 
kučių-peilių setas.

Susijaudinęs solenizantas p. 
Dervinis visiems gražiai padėko
jo už bičiulystę, sveikinimus, lin- 

• kėjimus ir dovaną. Kadangi so- 
lenizantai abu, ypač ponia Der- 
vinienė jau daug metų yra buvu
si uoli Toronto chorų dainininkė, 
tai gražus būrelis senosios išei
vių kartos dainininkų, vadovau
jant chorvedžiui p. Motiejūnui, 
sudainavo pora gražių dainelių, 
jaunųjų ateivių daugumai dar nė 
negirdėtų. Po to prasidėjo šokiai, 
gražųjį pokylį užtęsę iki pusiau
nakčio.

1. jei būtų rasta tinkama dy
džio ir vietos atžvilgiu bažnyčia, 
būtų tuojau perkama;

2. neradus pirkimui tinkamos 
bažnyčios, būtų perkamas žemės 
sklypas ir pradedama bažnyčios 
ir salės statyba;

3. jis tuojau parūpintų reikia
mo dydžio paskolą, kurią reikė
tų išsimokėti per 20-25 metus.-

Be to, J.E. kardinolas prane
šė, kad darysiąs žygių dabar Bent 
laikinai padėti bažnyčios ir salės 
reikalais. Bažnyčią vienoms sek
madienio šv. Mišioms pažadėjęs 
tarpininkauti St. Francis parapi
joje (dabar jau yra gauta). Sa
lės reikalu pažadėjęs tarpinin
kauti Šv. Elenos parapijoje (da
bar jau yra susitarta dėl salės 
pasinaudojimo jiems laisvais 
sekmadieniais).

Tuo ir buvo baigta audijienci- 
ja. BSF Valdybą pareiškia, kad 
ji neturi jokių įgaliojimų parapi
jos susirinkimo spręsti naujos pa
rapijos steigimo. BSF Valdyba J 
turi tikslą pagal Fondo įstatus: 
“organizuoti lėšas bei statymą 
naujos bažnyčios ir reikalingų; 
parapijai patalpų”. į

Dabartinė BSF Valdyba to tik i 
ir tesiekiame.

Bažnyčios Statvmo Fondo [’■ -IValdyba.
“Žemės Rojus” keliauja į 

Hamiltoną
Toronto Lietvių Meno Mėgėjų 

Grupė buvo nuvažiavusi į Wind- J 
sorą ir ten statė S. Pilkos “Že- J 
mes Rojų”’. Pasisekimas buvo di- J 
delis. Salė netalpino žmonių, i 
Daugiausia buvo suvažiavę iš; 
Detroit, nes Windsor lietuvių ko
lonija nėra gausi.

Artimiausiu laiku numatomoš 
dar dvi išvykos su “Žemės Roju
mi” — gegužės 5 d. i Deliu pas 
Tillsonburgo lietuvius tabako 
ūkininkus, nors dar nėra galuti
nai susitartą, o gegužės 12 d. į 
Hamiltoną. Hamiltone išnuomota 
puiki buvusi Central Hali, o da
bar vadinama “Parish Hali” 213 
James St. Po vaidinimo bus šo5- 
kiai, kuriems gros puikūs orkest- 
rasKad burnelės neišdžiūtų, bus 
stipresnių ir silpnesnių gėrimų.

Be to, gegužės 19 d. “Žemės 
Rojus”’ bus kartojamas antrą 
kartą Toronte. Salė išnuomota 
pas ukrainiečius 404 Bathurst Sa.

Petras MAČYS Gasparas VELIČKA Stasys KALVAITIS

Irena EIDRIGEVIČIŪTĖ Alfonsas BRINKĄ

Linksmieji Broliai—pavojingi žmonės: žada mums daug juoko. Nuo juoko nepratę gali numirti 
KAS MĖGSTATE JUOKĄ. ATEIKIE JŲ PASIŽIŪRĖTI IR PASIJUOKTI ŠEŠTADIENĮ,

balandžio mėn. 28 diena 7.38 vai. vakaro Ukrainiečių salėje
297 College St. (važiuoti iki Spadina Avė.)

LINKSMIEJI BROLIAI ATVEŽA MUMS ŠIUOS DALYKUS
• “Nuobodulys ir prieblanda” — vieno veiksmo serenada.
• “Pąvasarys” — vieno paveikslo atsijauninimo eleksyras.
• Toronto žinios, LINKSMŲJŲ BROLIŲ atskiestos
© “Nebūkim praleistaprogiai” — vieno išėjimo, trijų pasivaikščiojimų didaktika.
• "Kriukutis” — vieno pasirodymo griaudžiai linksma poema.
• Įmantrūs šokiai — balerina I. Eidrigevičiūtė.

PRIEDAS I 
Šokiai prie 

smagaus orkestro
š Alus prie staliukų 

ir be jų

PRIEDAS 
PASKUTINIS 
Kieti gėrimai

Bilietai - vyrams 1.50 dol., moterims 1 dol.-gaunami lietuviš
kuose restoranuose, “Tėv. Žiburių’ administracijoj ir prie 
Įėjimo kasoje. Nepamirškit, kad bilietų skaičius ribotas.

Skautai-ės paminėjo savo 
patrono dieną

Praėjusį sekmadienį skautų- 
čių tuntai organizuotai dalyvavo 
pamaldose ir priėjo bendros ko
munijos. Kun. kleb. Kubiliaus 
pamokslo šilti žodžiai įkvėpė 
jiems dar daugiau pasiryžimo ne
palaužiamai žengti kietu skauty- 
bės keliu, sekant savo patroną 
Šv. Jurgį.

5 vai. p.p. skaučių ‘‘Neringos” 
tuntas surengė puikų vakarą — 
koncertą. Programa buvo išpil
dyta labai kruopščiai ir praėjo su 
geriausiu pasisekimu.

Perpildyta salė jautėsi paten
kinta tokiu gražiu skaučių pasi
rodymu, kuris daug kuo skyrėsi 
nuo paprastų skautų laužų.

Po programos kiekvienas turė
jo progos išmėginti savo laimę 
loterijoje ir smagiai pasišokti 
grojant mums pažįstamai “Litu- 
anicos” kapelai.

— Šeštadienį Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje susituokė 
DLK Vytauto klubo baro vedė
jas J. Vaitiekūnas su p-le Rim
kai te. O Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje A. Vitkauskas su J. 
Naujokaite.

Jauniesiems linkime daug sau- 
lėų gyvenimo dienų.

— Iš Paryžiaus į Montrealį at
vyksta pp. Stankevičių šeima — 
tėvai ir du suaugę vaikai.

— Balandžio 22 d. Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje buvo 
laikomos pamaldos u. Kardelie
nės jubiliejaus proga. Pamaldų 
metu giedojo jos mokinė p-lė 
Justina Kavaliauskaitė, kuri pa
sirodė turinti puikų balsą. Lau
kiame ir dažniau ją išgirsią.

Stipendijos žurnalistanis
Tarptautinė Laisvųjų žurna

listų federacija siūlo stipendijas 
lietuvių žurnalistams, norintiems 
studijuoti ir pažinti Amerikos 
Demokratija. Kandidatas netu
ri būti senesnis kaip 42 m. am
žiaus, gyvenąs JAV arba grei
tu laiku galįs persikelti į šį kraš
tą. Stipendijos užtektų apmokė
ti mokslui ir pragyventi viengun
giui arba ir vedusiam, atsižvel
giant į individualias aplinkybes. 
Suinteresuoti turi kreiptis Inter-

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė 14 Churchill Ave. (prie Os- 

sington Ave.). Tel. OL 2971.
Skambinti po 5 vai. vak.

Mažalietuviai dėkoja Toronto 
lietuviams

Toronto lietuvių visuomenės 
suaukoti rūbai — 1620 sv. — bu
vo pasiųsti vasario mėn. Į Vokie
tiją Mažosios Lietuvos Tarybos 
įgaliotinio V. Endrikaičio vardu 
i Luebecka.

Dabar gautas V. Endrikaičio 
laiškas, kuriame rašoma:

“Šių metų kovo mėn. 27 d. pri
statė man speditorius ką tik lai
vu iki Hamburgo uosto ir nuo 
čia traukiniu i Luebecką atsiųs-

TABAKO FARMAI reikalinga 
darbininkų šeima be vaikų. Ge
ras atlyginimas. Kreiptis į A. Jūsų siuntinį 9 didelius maišus 
Rinkūną, 545 Indian Road, To- rūbų. Šiunta buvo gerame supa-

ronto arba telefonu KE 5739 
vakare.

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

Ketvirtadieni—šeštadienį, balandžio 26-28 d. 
su Abott & Costello 

— su Roy Rogers
1. MEET THE KILLERS
2. EYES OF TEXAS — spalv.

Pirmadienį—trečiadieni, balandžio 30 d. — gegužės 2 d.
1. OLD MAN OUT — su James Mason, Stewart Granger
2. IT IS A GREAT FEELING — su Jack Garson, Dennis Morgan

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

S

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

priimti nebegalėsiu.

kavime. visai neapgadinta, svo
ris 656 kg. brutto. Šalpos komi
sijos vardu dėkoju Toronto gera
širdžiams lietuviams, ypatingai 
Draugijos valdybai už tokią di
delę dovaną ir sunkų triūsą su- 
ruošiant tokios siuntos ekspe
diciją iš Kanados į Europą per 
platųjį Atlantą. Priedas: Foto 
atvaizduojanti gautą siuntą”.

Pridėtoje nuotraukoje matyti 
rūbų ryšuliai sukrauti mokyklos 
klasėje, ir ant lentos gražiai už
rašyta: “Tegyvuoja geraširdžiai 
Kanadiečiai. Dėkingi Maž. Lietu
vos lietuviai”.

Šia proga tenka priminti ge
raširdžiams Kanados lietuviams 
ir toliau neužmiršti mažalietuvių 
ir sušelpti juos atliekamais rū
bais. Mažosios Lietuvos lietuviai 
visi prašo atsiųsti senų rūbų, ku
rių jiems labai trūksta. Pasiunti
mas rūbų siuntinėlio per paštą j 
Vokietiją kaštuoja: iki 10 sv. 1.55 
dol., iki 15 sv. 2.25 dol., iki 20 sv. 
3 dol. Didesnio rūbų kiekio pa
siuntimas iš Halifaxso per trans
porto b-vę kaštuoja: iki 400 sv. 
30 dol. iki 1000 sv. 60 dol.

Jei kas iš Toronto lietuvių dar 
turi atliekamų rūbų ir juos norė
tų paaukoti ar pasiųsti mažalie- 
tuviams, prašoma pranešti Maž. 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos Toronto 
skvriui 130 Manning Ave. Tel. 
EM 3-5497.

Iš “Dainos” Grupės veikimo
Kovo 28 d. įvyko “Dainos”’ mė

nesinis susirinkimas pas narę 
Em. Matjošaitienę. Narių susi
rinko nemažai ir susirinkimas 
praėjo gražioj nuotaikoj.

Laiškų buvo daug, tai vis pa-, 
dėkos už maisto siuntinius. Ke- norėtų susipažinti su “Dainos 
lotas prašymų ir ... vienas su veikimu ir gal tapti narėmis, pra- 
dovana nuo “Dainos” garbės na- somos atsilankyti, 
rio rėmėjo Povilo Yauniškio, ku
ris savo laiške prašo priimti nors 
nedidelę dovaną — $10 ir panau
doti šalpai, kur labiausia reika
linga. Narės džiaugsmingai plo
jo gerb. Yauniškiui, nes jos ge
rai žino, kad iš tolimo Winnipe-, - _ -
go, nuo jautrios širdies senelio suomet būsų su mumis ir atydi 
ne pirmoji dešimtinė atkeliavo 
ir jeigu “Daina” daugiau tokių 
rėmėjų turėtų — lengviau labda
ros problemos išsispręstų.

; Šiame susirinkime paskirta: 
sanatorijoje esantiems: Krasevi- 
čiūtei — 10 dol., Gabartui — 5 ir' 
M. Teihartienei, našlei su 7 vai
kučiais— 10 dol. J. Augaitienei, 
pačiai esant sanatorijoje ir vyrui 
su keliais vaikučiais, paskirta 20 
sv. maisto siuntinys. Supakuoti 
ir išsiųsti sutiko p. St. Yokuby- 
nienė.

grupės vardu pasižadėta $5 kas 
mėnuo, pradedant balandžiu. 
Aukos jau Įteiktos LOKui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 27 d. 8 vai. vakare, pas 
M. F. Yokubynienę, 17 March
mount Rd. Narės ir visos, kurios

Pirmoji komunija
Aušros Vartų bažnyčioje pir- 

noji komunija vaikučiams įvyks 
’egužės 6 d. Šį šeštadienį 3 vai. < 
>.p. ir sekmadienį tuoj po pamal- 
ių parapijos salėje bus paskuti- 
lis pasiruošimas.

Per pirmos komunijos iškil- 
nes dalyvaus ir kiti vaikai, jau 
mksčiau priėję prie komunijos.

Motinos diena
Gegužės 13 d. tuoj po pamal

tų Aušros Vartų parapijos salėje 
'Montreal io Ap. LOKas ruošia 
‘.lotinos dienos minėjimą. Tą 
lieną bus atlaikytos už motinas 
pamaldos ir pritaikytas pamoks
las.

Ateitininkų šventė
Balandžio 29 d. Aušros Vartų 

Bažnyčioje 11 vai. bus šventina
ma Montrealio Moksl. At-kų Pr. 
Dovydaičio Kuopos vėliava. Visi 
ateitininkai, moksleiviai ir sen
draugiai dalyvauja bendroje ko
munijoje. Bendra Šv. Komunija 
bei mišios bus aukojamos už žu
vusius ir dabar tėvynėje ken
čiančius ateitininkus.

Vakaras
’ Balandžio 29 d., 5.30 vai. p.p., 

Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyksta Montrealio moksl. at-kų 
vakaras. Vakaro programoje vai- j 
dinimas “Trys broliai”, linksmi 
pasikalbėjimai, feljetonai, nove
lės. Po programos bus linksmi šo
kiai, kuriems gros puiki kapela 
“Melodija”. Vakaro pelnas ski
riamas vieninteliam Montrealyje 
veikiančiam knygynui. Visi ma- 

j loniai kvečiami atslankyti ir tuo 
paremti lietuvišką žodį. Įėjimas 
50 centų. ,

Sol. Kardelienės 20 metų 
scenos darbo sukaktis 

Balandžio 21 d. St.-Stanislaus 
salėje įvyko sukaktuvinis kon
certas. Puikioje salėje, įvairi ir 
gerai parinkta programa ir geras 
išpildymas sukūrė neeilinį kon
certą.

Programoje be sukaktuvinin
kės dar dalyvavo dramos aktorė 
p. Pūkelevičiūtė ir pianistas 
Smilgevičius.

Poniai Kardelienei Įteikta nuo 
organizacijų ir pavienių asme
nų dajv .gėlių ii' dovanų. Gauta • national Federation of Free Jour

Į nalists, American Regionai Unit 
{49 West 57 St.. Apart. 3F, New 
York 19, N. Y. Pageidautina, 
kad kartu užsiregistruotų L. Z. 
S-gos Naujorko skyriuje, kad bū
tų galima jo bylą paremti.

Detroito lietuviškas radijo
Sekmadieniais nuo 5.30 vai. iki 

6 vai. p.p. iš Detroito radijo sto
ties WP AG — 1050 kilo — trans
liuoja programą, pavadintą ’’Li
thuanian Melodies”.

Į daug sveikinimų raštu.
Atvyksta Hamiltono 

sportininkai
Šį šeštadienį į Montrcalį at

vyksta Hamiltono sportininkai, 
kurie pasirodys Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Po sporto 7 vai. 
bus pasilinksminimas.

Sekmadienį 2 vai. p.p, stalo te
niso rungtynės ten pat. o 3 vai. 
2145 City Hall, St. Louis College 
salėje. ‘ '

Po susirinkimo, miela šeimi
ninkė E. Matjošaitienė gražiai 
pavaišino visas, o siurpryzui dar 
turėjome gimtadienio tortą mūsų 
mielai narei Janei Grinskaitei. 
Sudainavom jai ilgiausių metų, 
širdingai linkėdamos, kad ji vi-

“Dainos“ grupei, kaip ji buvo per 
daugelį metų. M. F. Y-nė.

Meniškų rankdarbių 
dirbtuvė Toronte

Jau trečius metus Toronte vei
kia estu vedama menišku rank
darbių dirbtuvė-parduotuvė' — 
Art Handicrafts. Ji įsisteigė To
ronte 1949 m., pasistačiusi tikslą 
estiškus rankdarbius paskleisti 
Šiaurės Amerikos rinkoje.

Praeitais metais ši įmonė įsi
gijo nuosavas patalpas 609 Yonge 

IŠt. Tuo pačiu laiku pradėjo ga- 
Naujų narių šį kartą susilaukė- minti ir visų trijų Pabaltijo tau

tų meniškus rankdarbius. Ten 
galima gauti visą eilę ir lietuviš
ku dirbinių. Ypatingai gražiai at
likti odos išdirbiniai su lietuviš
ku Vyčiu: piniginės, bloknotai, 
foto albumai ir kt.

Jau pradedamos pardavinėti ir 
įvairios lietuviškos patefono 
plokštelės. Gauta apie 50 įvairių 
rūšių.

me dviejų: Pranės Radzevičiū
tės ir Almos Staniūnienės.

Atsišaukimuose buvo pateikta 
Lietuvių Gimnazijos Diepholze 
aukų lakštai. Vienas vienkartinei 
aukai ir antras — pasižadėjimui 
pamėnesiui tam tikrą dalį skirti.

Susirinkimas atsišaukimą pri
ėmė ir tuojaus narės vienkarti
niai suaukojo $10.50. O “Dainos”’

AR APDRAUDĖ! VISKĄ KĄ TURI?
| Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes
1165 Duudas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

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

pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)
Gabenama ir į užmiestį

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE3 
PIRKTI namus;

Specialus pasiūlymas šiai savaitei:
Atskiras namas Quebeco gatvėje (High Park rajone), 

netoli mokyklų. Susideda iš 10-ties kambarių. Kaina $14.500.
Atskiras namas iš 8-nių kambarių su garažu. Galima 
padaryti dar 2 kambarius treciam aukšte. Moderniška 

virtuvė ir vonia. Kaina $15.500 .

Taip pat turime pardavimui tabako 
ir vaisių farmų.

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

Kreiptis: A. GARBENIS

M.DAVY&Co
REALTORS

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

JONAS J. JUŠKAITIS
reiškiu nuoširdžios užuojautos.

Ant. Adomavičius.
, Teisinės - Kalbinės Pagalbos Biuras
•07 Dundas St. W., Toronto. Ont., triada. Telefonas PL 4880

Motinai mirus,
ANGELEI ir PETRUI JOKUBAUSKAMS


