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Kanados Piliečių Diena
Kanados pilietybės departa

mentas š.m. gegužės 23 d. ruo
šiasi pravesti Kanados Piliečių 
Dieną. Tą mintį iškėlė prieš me
tus ministeris pirmininkas St. 
Laurent savo kalboje parla
mente.

Pilietybės Taryba yra numa
čiusi dideles iškilmes visame 
krašte ir paruošusi programos 
metmenis įvairių rūšių vieto
vėms — miestams, miesteliams, 
— o taip pat organizacijoms, mo
kykloms ir tt. Kartu yra skelbia
mi ir šūkiai tos dienos, kurie ro
do kanadiečių pažiūrą į jų krašto 
vietą pasaulyje, vad. jungtinėje 
karalijoje ir britų pasaulio ben
druomenėje.

Iš šūkių įsidėmėtina viešai pri
menama natūralizacijos ištiki
mybės priesaika, pareiškiama 
teisme: “Aš . priesiekiu, kad 
esu ir visada būsiu ištikimas val
dinys Jo Karališkosios Dideny
bės Karaliaus Jurgio VI, jo pa
veldėtojų bei įpėdinių, pagal įs
tatymus, ir kad ištikimai vykdy
siu Kanados įstatymus bei Ka
nados piliečio pareigas. Taip man 
padėk Dieve”.

Toliau specialioje Pilietybės 
Tarybos brošiūroje spausdina
ma poeto Ch. D. Roberts dar 1885 
m. parašyta “Vienybės malda”, 
Vincent Massey “Kanadiečio Cre 
do”, iš Kiwanis International 
Magazine “Kas yra Kanadietis?” 
ir pora patriotiškų eilėraščių—

mas tikėjimas Kanados dabartim 
ir ateitim, pasitikėjimas kana- 
diška santvarka, Commonweal- 
tho bendruomene, kurios rėmuo
se yra pasiekta laisvė; tikėjimas 
draugyste su kaimynais, Kana
dos vieningumu bei vienybe ir 
gražia ateitimi.

Primintini ir kai kurie punk
tai iš “Kas yra Kanadietis?’’:

“Mes, esame Kanados piliečiai 
arba per gimimą, arba per natū
ralizacijos adoptaciją.

Mes esame Commonwealtho

Mūsų odą gali būti raudona ir 
geltona, ir juoda, ir balta, bet 
mes esame kanadiečiai.

Mūsų protėviai galėjo atvykti 
iš Glasgovo, Prahos, Tokio, Dub
lino, Bordeaux, Roterdamo ar 
Newcastle.

Vistiek, kas mes esame; vis- 
tick, koks mūsų užsiėmimas; vis
tiek, kuo remiamės, jei mes pa
sirinkome Kanadą savu kraštu, 
su jos demokratinio gyvenimo 
keliu, mes esame kanadiečiai.

Mes turime teisės laisvai kal
bėti, laisvai garbinti, bet su šio

mis teisėmis privalome įsisąmo
ninti mūsų prievoles — kalbėti 
išmintingai, garbinti ką išmintin
gai, savo vadus išsirinkti išmin
tingai.

Mes priklausome dviems dide
lėms kultūroms — anglosaksų ir 
prancūzų, — o taip pat daugiau 
kaip 30 kitų. Iš jų mes kuriame ir 
ugdome naują kanadišką kul
tūrą.

Mes kuriame didelę ir laisvą 
tautą iš didelės laisvos visuome
nės.

Yra didelis dalykas būti kana
diečiu”.

“Piliečių Diena” tai dar vier(i 
priemonė "kuo greičiau sulydinti 
į vieną lydinį visą margumyną 
naujųjų kanadiečių. O tai dide
lė problema, nes jų — dar nepa- 
miršusių savojo kilmės krašto — 
Kanadoje yra veik du trečdaliai 
visų gyventojų. Ir tai ne vien 
anų suminėtų dviejų didžiųjų 
kultūrų — didelė dalis iš tų 30. 
Pagal 1941 m. surašymo davinius 
iš 11,5 milijonų tada buvusių Ka
nados gyventojų britiškos kilmės 
buvo 5,7 mil., prancūziškos — 
3,48, o daugiau kaip 2 milijonai 
visokių kitokių. Dabar Kanadoje' 
gyventojų yra 14 milijonų, o 1891 
m., t.y. prieš 60 metų, tebuvo 4,8 
mil. Kanados gyventojų masė 
tikrai marga ir tautybės sąvoka 
čia dar toli gražu neįsišaknijusi. 
Jei nebūtų prancūzų masės, ang
liškai kalbantieji greičiausiai nė 
nekeltų kanadiečių tautybės klau

Quebec per turtingas ir per gau
sus gyventojais, kad galima bū
tų jį įžeisti.

Mums lietuviams svarbu išlikti 
lietuviais ir išsaugoti, savą lietu
viška kultūra. Tai nei kiek ne- 
prieštavęuja ištikimybei kraštui, 
kuriame gyvename. Tautybę mes 
suprantame ne politiškąja, bet 
etnine prasme. Jos išsaugojimas 
neprieštarauja mūsų įsijungimui 
į lojalių ir ištikimų Kanados pi
liečių bei gyventojų masę. Iki 
“Piliečių Dienos” beliko vos dvi 
savaitės, tad ir mums jau būtų 
laikas pagalvoti, kaip į ją įsijung
sime. Atminkim, kad mus stebės 
ir pasireiškimus registruos. Mes 
negalime duoti progos būti blo
gai suprasti.

Manytume, būtų gera, jei viso
se mūsų kolonijose nedelsiant 
būtų pradėta tai dienai ruoštis, 
kaip atskiram vienetui. Tik, ži
noma, ne uždarai ir ne be atgar
sio po to. Apylinkių LOKai ar 
valdybos turėtų apie tai pagal
voti ir sueiti į sąlytį su kitų tau
tybių bei anglų komitetais, ruo
šiančiais iškilmes.

Dėl savanorių į svetimas kariuomenes
Tėvynėsjilgesys, svetima aplin

ka, noras greičiau pasiekti tėvų 
namus ne vienam jaunuoliui ke
lia klausimą, ar nedaryti pastan
gų įstoti savanoriais į bet kurią 
kariuomenę, kariaujančią su bol
ševikais. J pasiteiravimus (pas
kutiniu laiku gautus iš Australi
jos), ar tatai būtų naudinga Lie
tuvos interesui, iš atsakingų šal
tinių teko patirti:

1. Lietuviai yra sudėję ir tebe-
deda aukas kovai su bolševizmu 
didesnes nei bet kurios laisvosios 
tautos. f

2. Aukų nebus vengiama ir to
liau, jei bus skelbiama kova už 
tautų, taigi ir Lietuvos, laisvę iš 
bolševizmo priespaudos.

3. Kada tai įvyks, lietuvių at
sakingi organai praneš. Kol to 
nėra, Lietuvos interesas reika
lauja jėgas itin taupyti.

4. Kas stoja savanoriais, stoja 
savo atsakomybe ir savam reika-

lui. Tie turėtų bent išreikalauti, 
kad savanorio lietuvio teisės (at
lyginimas, šeimos išlaikymas, 
pensija, kompensacija ir kt.) bū
tų sulygintos su to krašto sava
norių teisėmis. < JELTA.

Dėl “AB” transliacijų 
lietuvių kalba

Asmens, klausantieji lietuviš
kąsias “Amerikos Balso” (Voice 
of America) radio transliacijas, 
yra maloniai prašomi savo pasta
bas dėl jų pranešti Inform. Tar
nybai, adresu: ELTA, (14b) Pfu
llingen, Goethestr. 16, Germany. 
Tuo pat adresu prašoma siun
tinėti ir iškarpas vietos laikraš
čių, kuriuose rašoma mums 
opiaisiais klausimais. ELTA.

Tarpt. Raud. Kryžiaus konfe
rencijoje, vykusioje balandžio 9- 
14 d. Hannoveryje, Lietuvos RK 
pilnateisiai atstovavo A. Ma- 
karskas.

SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGA

Naujas gyventojų apiplėšimas Sovietuose
Gegužės 3 d. Sovietų Sąjunga 

paskelbė naują, didžiausią savo 
istorijoje vidaus paskolą — 30 bi
lijonų rublių, t.y., oficialiu kur
su, 7,5 bilijonų dol. Paskola esan
ti skiriama didžiosiom statybom 
—-Kuibyševo ir Stalingrado elek
tros jėgainėms ant Volgos, Ka- 
chovsko jėgainei ant Dniepro ir 
Turkmėnijos, pietų Ukrainos bei 
š. Krimo kanalams.

Paskola užtraukiama 20 metų,

terija, kurioje^ni^^Cū&EJįų'ho-1 ni

nų galima laimėti 25 rublius pro
centų. .

Paskolai surinkti beabejo bus 
vykdomas prievartavimo vajus 
ir, kaip paprastai būna, visi dar
bininkai bei tarnautojai turės pa
sirašyti perką bonų nors už 1 mė
nesio algą. Atsiminkim, kad, So
vietų Sąjungos gyventojų skai
tant 200 milijonų, paskolos kiek
vienam žmoguiišein apo 15"rub- 
lū?fret; faMchozi-

mko ftūdikim.

Korėjos karo 
savaitę atslūgo, 
nistų didžiojo puolimo fazė pasi
baigė JT kariuomenei neatidavus 
net Seoulo. O buvo laukiama, 
kad Seolas numatytas komunis
tų armijų dovana savo didie
siems vadams gegužės 1 d. pro
ga. Matyti, komunistų puolamų
jų kolonų nuostoliai buvo tikrai 
dideli, nes praeitą savaitę jie vi
sai nebesiveržė. Dabar JT ka
riuomenė palengva vėl slenka į 
šiaurę ir dažniausiai priešo vi
sai neranda. Nuo Seoulo priešo 
neaptikta 11 mylių, nors jie bu
vo prėję prie pat miesto ir ruošė
si jį supti — iš pradžių vakariniu 
šonu, o ten atmušti sutelkta sau
sumos, oro ir jūrų artilerija bu
vo beslenką rytiniu šonu, kur jū
rų artilerija nebepasiektų. Pasi
traukimas pastebėtas ir kituose 
fronto ruožuose. Dėl to JT ka
riuomenė sustiprino savo dali
nius centriniame ruože dar išli
kusius už 38 paralelės, o kažku
riose vietose ją naujai peržengė- 
Būdinga, kad komunistų Pyong- 
yong radio, kuris puolimo me
tu smulkiai skelbė savo armijų 
žygiavimą pirmyn, nuo gegužės 
1 d. tai nutraukė ir nebeduoda 
jokių žinių iš fronto.

Tačiau tai nereiškia, kad puo
limas jau baigtas. Grečiausia ko
munistai pergrupuoja savo pajė
gas, buria naujus kumščius ir 

^jpo kurięJaį^o.yėl puls. Tuo tar- i bet apie ya 
pu pūoiimO^^^ujancKi jūdė^ ni^Neaišk

įtampa praeitą 
Pirmoji komu-

jlmo nepastebėta, nors JT avia- ir slaptu pastabų, nes pereitą sa- 
cija ir stropiai žvalgo bei bombar ' vaitę iš Britų vyriausybės shiogs- 
duoja.

Kinijoje stambiausia naujovėj
■ nors dar taip nesenai įrodinėjo, 

kad jos neįvykdomos, nes ne vi
sos valstybės prisidėsią, kad jos 
kliudysiančios taikiam susitari
mui Korėjos reikale, pa griežtin
siančios santykius, o be to, visai 
nenaudaingai labai nuskriausian- 
čios ir į pavojų pastatysiančios 
jų Hong Kongo koloniją.

Gen MacArthur byla virto vie- . 
na aktualiausių JAV vidaus pro
blemų. Prezidentas Trumanas 
dar prieš apklausinėjimų pra
džią pareiškė, kad, surinkus vi- 

listų ten yra vos 7 atstovai. Bri- sus davinius, jo atleidimas vi-

kad Mao Tse Tungas, apie kurį 
porą mėnesių nebuvo girdėti 
nieko ir dėl kurio buvo paskidę 
visokiausių spėliojimų, gegužės 
1 d. parade vėl pasirodė

Irano įvykiai vakariečiams ke
lia didelių rūpesčių ir gresia 
rimtom komplikacijom. Iranie
čių užsidegimas apsivalyti nuo 
svetimųjų įtakos yra toks dide
lis, kad naujasis premjeras Mo
hamed Mossadegk parlamente ga 
vo pasitikėjimą 99 balsais iš 101 
atstovo, nors jo paties naciona-

tų-Irano bendrovės naftos šal
tinių ir pasaulyje didžiausių ra- 
finerijų nacionalizavimas jau ga
lutinai priimtas prieš savaitę. Bri 
tų ambasadorius prieš pat spren
dimą dar bandė daryti interven
cijos, perspėjo nedaryti žygių, 
kurie užtrenktų duris deryboms, 
bet tai nieko negelbėjo. Britai be 
abejo kariuomenės neįves, nes bi 
jos komplikacijų. Mat, pagal Ira- 
nono-Sovietų Rusijos seną sutar
tį,' betkokiai svetimai kariuome
nei įžengus į Iraną, turi teisės 
įvesti savo kariuomenę. ir Sov.
Rusija. >

JAV ambasadorius taip pat ta
rėsi su premjeru dėl “Irano gy
nimosi pajėgumo sutvirtinimo”,

Kanada pradeda organizuoti brigadą Europai
Jau praeitų metų gruodžio mė

nesį Atlanto pakto valstybės su
tarė sudaryti mišrią armiją Eu
ropai ginti. Vasario mėn. šis įsi
pareigojimas buvo prisiimtas 
vad. sosto kalboje ir patvirtintas 
parlamento, bet iki šiol Kanada 
jokio dalinio Europon nepasiuntė 
ir net neparuošė. Buvo galvoja
ma, kad gal nereikės besiųsti 
25-osios brigados Korėjon ir bus 
galima ją pasiųsti Europon. Ta
čiau Korėjos įvykių raida priver
tė aną brigadą pasiųsti Korėjon. 
Dėl to dabar nutarta Europos 
Eisenhowerio armijai suorgani
zuoti visiškai naują brigadą, pa
vadinant ją«27-ąja. Verbavimas 
pradedamas visame krašte šį pir
madienį, šaukiant pirmiausia sa
vanoriais iš nustatytų atsarginių 
grupių — pėstininkų ir artile
ristų.

Priimami 17-40 m. vyrai, Ka
nados piliečiai arba britiškos kil
mės, atitinką armijos statomus

iip pat, ką iranie
čiai mano daryti su nacionolizuo- 
tomis milžiniškomis įmonėmis, 
kuriose dirbo 70. 000 iraniečių 
darbininkų ir 2000 europiečių 

' specialistų, pagaminusių per me-
Patrankų užsakymas tus 30. 000. 000 tonų naftos pro- 

padvigubintas i dūktų. Reikės, žinoma, bendro-
JAValstybės Sorel įmonių jūrų ! vei kaip nors atlyginti, bet švar-

sveikatingumo reikalavimus. Pri* 
imama 3 metams, užjūrio tarny
bos vedusįems skiriami 1 m., o 
nevedusiems 2 m. Algos skiriama 
eiliniui $150, seržantui $250, lei- patrankų gamyba yra patenkin- | biausia sunku bus išspręsti toli- 
tenantui $315, majorui $415 mė-; tos ir užsakymą padvigubino — į mesne naftos produktų gamybą, 
nėšiui. Pirmenybės teikiamos ve- ■ nuo 10 milijonų pakėlė iri 20 mi- j jei bus norima atsisakyti nuo eu- 
teranams, kuriems pripažįstami i lijonų dolerių. Sorel įmonių ga-j ropiečių specialistų. Bet šiaip ar 
turėtieji laipsniai ir insignijos—• myba yra praplėsta. taip nuo 1908 m. veikusi ir pir-
naujojbje brigadoje tarnautieji Tuo būdu JAV kariniai užsa- maėilį benziną gaminusi Britų- 
kariai dėvės ženklus tų dalinių, kymai Kanadoje pakilo iki 35 mil Irano bendrovė savo gyvenimą 
kuriems jie priklauso atsargoje dol. Gi Kanada JAV užsakymų baigė. O Irane lauktina naujos 
būdami. vra davusi už 125 mil. dolerių. vidaus santykiu raidos. Iškilusi

turėtieji laipsniai ir insignijos—Į myba yra praplėsta, 
naujojoje brigadoje tarnautieji

Bolševikai ciniškai tyčiojasi iš savo aukų
Jeruzalė (LAIC) — Kovo 24 

d. Alma-Ata radio stotis rusų 
kalba pasigyrė apie kolchozų 
stambinimą Kazachstane ir Kir
gizijoje ir apie naujakurius dy
kumose. Pranešimas skelbė:

“Naują, tėvynę mūsų žemėje 
sėkmingai kuria iš Lietuvos ir 
Latvijos tarybinių respublikų at
vykę kolchozininkai, kurie savo 
kraštuose negalėję surasti nei 
darbo, nei duonos.

Apie 160.000 atvykusių iš Lie
tuvos ir Latvijos darbininkų čia 
kuria sau laimingą ateitį.
• Žemės čia netrūksta. Tūkstan- 

, Čiai hektarų derlingos žemės il
gus metus laukė žmonių, kiyie tą 
žemę įdirbtų ir semtųsi iš jos duo 
nos sau ir valstybei.

Šios stepės per šimtmečius lau
kė gyventojii. Šios stepės dar ne
pažino naujosios žemdirbystės 
kultūros ir technikos.

Dabar paujieji tų didelių der
lingų plotų valdytojai — Baltijos 
sovietinių respublikų darbinin
kai — apgyvendina stepes. Nau
jakuriai jaučiasi gerai savo nau
joje tėvynėje“.

Maskoliai ragina lietuvius 
kitur kurdintis

Berlynas (LAIC) — Vilniaus 
radiofono žiniomis nuo kovo 20 

t

d. Kaune atidaryta “Stalino Sta
tybų Paroda'’.

Paroda įrengta Centralinėje 
LSSR bibliotekoje ir vaizduoja 
Turkmėnijos; Volgos ir Krymo 
kanalų ir hidro-elektrinių stočių 
statybą; bei “Lietuvos respubli
kos talką“ toms statyboms.

Vilniaus radijas tiktai pakarto
jo Maskvos Propagito radio san
trauką, kame teigiama, būk Lie
tuvos pramonė, kolūkiečiai ir 
darbininkai ciną talkon Stalino 
statyboms. “Savanorių brigados 
plaukia į Volgostrojų, kolūkiečiai 
pristato į valstybinius sandėlius 
virsnorminius grūdus, o pramo
nės darbininkai užsidėjo Stalino 
Sroikų Vachtos (sargybos) prie
volę — gaminti aukščiau nor
mos.“ •

Esą, Stalino Statybų Paroda 
gausiai lankoma darbininkų ir 
kolūkiečių iš visų miestų ir ra
jonų.

Tenka prisiminti, kad netgi

lietuvių kalba leidžiamoje spau- 
roje 'ir “ministerių” bei kitų par
sidavėlių agitacinėse kalbose jau 
veik metai laiko kurstoma “sava
noriškai“ vykti į Volgos ir kitų 
kanalų statybos darbus.

Vidureuropiečiai' telkiasi
Naujorkas (LAIC) — Vidurio 

ir Rytų Europos Kilmės Ameri
kiečių Federacija balandžio 19 d. 
posėdžiavo Hendrik Hudson vieš
butyje Naujorke. Nors ALT bu
vo viena šios federacijos steigė
jų, šį kartą tenkintasi observato- 
rių dalyvavimu.

Federacija priėmė Amerikos 
Baltgudžių Sąjungą j narius, ir 
pasisakė teigiamai dėl Amerikos 
latvių ir estų organizacijų pri
ėmimo. Posėdžiuose jautėsi slo
vakų ir chorvatų jautrumas ir 
nepasitenkinimas dėl “Čekoslo
vakijos” ir*‘Jugoslavijos” termi
nų naudojimo: abidvi tos grupės 
sakėsi niekuomet nesutiksiančios 
su šių “dirbtinų” valstybių pa
laikymu prievarta.

Izraelio ir Sirijos nesusipratimai tęsiasi
Sirijos ir Izraelio ginčas dėl*-—------  ———

sienos kelinta savaitė nesibaigia, j 
Nesusipratimai dėl demilitari
zuotos zonos į šiaurę nuo Galilė
jos ežero, tarpininkaujant JTO 
stebėtojų štabo viršininkui pulk. 
Bennet de Ridder atrodė likvi
duoti. Abi pusės pasižadėjo demi
litarizuotoje zonoje nelaikyti jo
kių ginkluotų pajėgų, bet, vos tik 
spėjus pasirašyti susitarimą, ge
gužės 4 d. vėl prasidėjo kautynės. 
Ir įdomiausia, jog abi pusės skel
bia, kad antroji pradėjo ir kad 
kiekviena iš jų susidūrimą laimė
jusi. Izraelis skelbia, kad sirai 
buvę užėmę jų teritorijoje esan
čią aukštumą, o Sirija skelbia, 
kad žydai jos dalinius į kautynes 
įvėlę nei iš šio nei iš to pradėję j 
apšaudyti artilerija jos dalinius 
savoje teritorijoje. Abi pusės 
skelbiasi puolikus nuvijusios. O 
JTO komisaras ieško būdų toli
mesniems konfliktams išvengti, 
kad kartais neįsiveltų kitos ara
bų valstybės ir nekiltų nauja 
audra.

yra davusi už 125 mil. dolerių. vidaus santykių raidos. Iškilusi 
nauja nacionalizmo banga beabe- 

i jo npsitenkins nafta. Tik kyla 
^2 | klausimas, kokie jos santykiai 

susidarvs su Sovietu Rusija, ku- 
Airijos parlamentas paleistas ri tuo tarpu tik džiaugiasi ir kurs 
Airiją ilgai valdžiusi de Valera to Kažin ar po kurio laiko ne- 

katalikų partija 1948 m. rinkimus Į kjis konfliktas ir su ja. O bri- 
pralaimėjo, nors ir liko iš visų tai beabejo dreba, kad tas pats 
stambiausia, turėdama 67 atsto- i nepasikartotų kaimyniniame Ira 
vus. Vyriausybė buvo sudaryta kė.
koalicinė, į kurią įėjo premjero ; 'Britai už koncesiją Iranui mo- 
Costello yadov. Fine Gael su 30 i kėjo sutartą metinį mokestį. Ba- 
atstovų, darbiečių 19, respubli- j landžio mėn. jiems išpuolė sumo- 
konų 7, ūkininkų 5 ir nepriklau- keti $2.000.000, bet jau nebeiš- 
somų 17. Kabineto krizė kilo at- mokėjo.

keti $2.000.000, bet jau nebeis-

nių pasigirdo senai begirdėtų ašt
resnių pareiškimų. Jie jau prade
da pritarti ūkinėms sankcijoms,

siems pasirodysiąs suprantamas. 
Dėl to tai senatoriai demokratai 
ir stengiasi pulti jį kryžminiais 
klausimais, kad tik išgautų pa
reiškimų pastatančių jį su savo
mis tezėmis į keistą padėtį. Ir ne
galima pasakyti, kad jiems jau 
dabar nebūtų tai pasisekę. Kariš
kai atviras ir tiesiakalbis genero
las jau padarė.pareiškimų, kurie 
griauna jo pagrindines tezes. Jis, 
pav., kaltina vyriausybę, kad ji 
JįĮ^Įimuose Rytuose nevedanti 
ryžtingos politikos, kad nesiun- 
čianti ten daugiau kariuomenės. 
Bet kai senatoriai jį paklausė, ke
kių pajėgų reikėtų visai JAV 
globalinei politikai bei Europai 
apginti, jis pareiškė, kad tai vy-

sista lydinus sveikatos ministe- 
riui respublikonui Browne, ne
radusiam pritarimo savo viešojo

Paryžiaus konferencija jokiu 
būdu neišsikapsto iš aklygatvio.

išspręsti ar vėl grįžti prie vienos 
didelės partijos valdymo ar tęsti 
tris metus trukusį valdymą smul 
kių partijų koalicijos. Užsienių 
politikoje tarp tų partijų skirtu
mų nėra.

Rinkimai turi būti paskelbti 
ne vėliau gegužės 17 d., o jie 
retų įvykti gegužės 30 d.

Ž. Saksonijos rinkiniai
Žemutinės Saksonijos rinkimai 

gegužės 7 d. parodė staigmeną, 
... .. . ... A ....... — 366.690 balsuotojų
.Iena* ~ ‘ . '. ,enos j pasisakė už hitlerinę nacių sočia- 

taul.ni.me sektonuje amenkie-1 |jsU Rci(.lw ija 
cių patrulis susišaudė su 2 ru- r- .
sais. Vienas amerikietis nušau-
tas. Rusai i protest, atsakė, kad ^k'ratai’"^^'"790.9M baYs”us“ir

■ įjaučiasigeresniųrczultatųncga- 
.................................... .......... . Įėję pasiekti šioje įsisenėjusioje

pasistengs surasti kaltininkus.

gydymo programai. Tauta turės • Vakariečiai pereitą savaitę patei-
kė net tris variantus savo siūlo
mosios dienotvarkės, pastebėda
mi, kad tai jau paskutinis siūly
mas. Gromyko atmetė juos visus, 
tačiau namo dar niekas nevažiuo
ja. Nei viena pusė nesiryžta pri- 

: siimti konferencijos išardymo

čios pasiruošusios. Aiškus daly
kas, kad jo nedraugai iš to pada
ro išvadą: “Kaip gali kalbėti apie 
tai, kiek pajėgų turi būtį siunčia
ma į kuri vieną pasaulio kampą, 
jei nežinai nei kiek mes jų turi
me, nei kiek jų kitur reikia?“

Per du apklausinėjimus se
nato užsienių ir karo komisijoje 
MacArthuras vėl teigė, kad jo at
leidimas buvęs neteisingas, nes 
jis niekur neveikęs prieš štabų 
nusistatymą, bet tik tai, kam jie 
pritarę. Prezidento priekaištas, 
kad jis trukdęs Korėjoje veikti 
Centrinei žinių Tarnybai, esanti 
nesąmonė. Jis tik reikalavęs, kad 
ji veiktų kontakte su jo tarnyba. 
Tai opus klausimas, nes dėl blo
gos žinių tarnyb. veikimo nebuvo 
numatytas pirmasis kinų įsiver
žimas, atnešęs tiek aukų ir nuo
stolių. Jis siūlęs žvalgyti ir bom
barduoti Mandžiūriją, tikėdama
sis, kad rusai neįsikiš. Jie ten ne
turį tinkamų transporto priemo
nių, neturį laivyno, neturį pa
kankamai aviacijos, tad negalį 
kariauti. Jis niekad nesiūlęs iš
sikelti Kinijoje, bet siūlęs paleis
ti kinus nacionalistus, kam prita
rę ir štabai. Kinijai reikėję pa
siųsti ultimatumą, reikalaujantį 
tuojaus pasitraukti iš Korėjos ar
ba prisiimti karą su visu demok
ratiniu pasauliu. O jei pasaulis 
kariąuti nenorėtų, turinčios ka
riauti JAV vienos. Tuo tarpu ri
botas karas esąs nepateisinamas, 
nes niekam nevalia esą pirkti 
laiką amerikiečių sūnų krauju. 
JAV didžiausia šio šimtmečio po
litinė klaida esanti ta. kad leista

tu-

!kad 11*%

mokratai surinko 1.123.068 bal
sus iš 3.393.696. Krikščionys dc-

ClltljVO lotu U y 1 liM ixwva iviMkU

kaltės, nors vilčių, kad ji pasiseks Kinijai išaugti į pajėgą. Jei ko- 
arba kad būtų naudos, jei paga- munistams būtų užleista Formo- 
liau susirinktų ir 4 ministerial, za, tai, jo nuomone, būtų didžiau- 
jau niekas neturi. Bet, mat, rci 
kia išlošti laiko.

D. Britanija tebesvarsto biuze-. Apklausinėjimas vyksta prie 
tą. Vyriausybės padėtis pasitai- u^jaru durų, o spaudai duodami 
sė. nes ministeriai opozicijonie- tik ofjciaiūs komunikatai. Per- 
riai nerado pritarimo net darbi- ■ ej^ savaitę MacArthuro apklau- 
ninkijoje ir grįžę į parlamentą, į sjnėjimas baigtas ir jis išvyko į 
balsuoja kartu su visais darbie-. Naujorką. Šią savaitę parodymi/r 
čiais. Tuo būdu konservatorių! duos gynimo sckrctorius Mar- 
perspektyvos nuversti vyriausy- į shallis štabu viišininkas Brad- 
bę ir išreikalauti naujus rinki- 1ey> atskin, ginklų rūšių Štabų 
mus labai sumažėjo. viršininkai ir Achesonas. o po to

Pastaruoju metu Britų vyriau-' vėl atvyks MacArthur. Išvada,

sias nusikaltimas, nes tai reikštų 
j artimą praradimą Filipinų bei 
i Japonijos ir III-jį pasaulinį karą. 
| Apklausinėjimas vyksta prie

kovič gcn. sekr., J. Robak proto- socialistų tvirtovėje. Tremtinių—
• kol. sekr. ir Charles Kozmarck iž- benamių sąjunga surinko 496.269
din. Federacijos taryboje kiek- balsus, o komunistai vos 61.371, t.
viena priklausanti tautybė atsto-įy. 1,08% visų balsų. Ir tai žemu-jsybei buvo padaryta daug prie- atrodo, bus aiški, kad generolas
vaujama vieno atstovo. Jei kuri I tinėje Saksonijoje, esančioje so-; kaištų dėl tebevaromos prekybos nebuvo tvarkoje, juoba, kad jis

_ Mas. j i_ i. _________ 1_..* I m. 'loiVrxci coxmc balnai no.

čias organizacijas, jos verčiamos ta labai gyva komunistinė pro • net gyvybinių kariškų medžią- sisako ir prieš savo gynėjų reo 
susitarti atstovavimo klausimu, paganda. ' gų? Matyt, JAV bus padariusios publikonų tezes.

v v • V . ~ J ~ . - - J ,------ '-’Z --------------- ---- 1  W i •• *

Šiems metams išrinktas prezi- tautybė turi kelias besivaržan- \ vietų zonos pasienyje, kur vyks- su Kinija, kuriai parduodama laikosi savos pozicijos, dažnai pa-
-- M. _ — f w » • « • • w • . « e • t • a • • ■ _ M - _ ~ V. •—. * - 1 - — * T.1    Z JL«2 raradiumas Eug. Tkač, pirm., prof. 

Lev Dobriansky vicepirm., J. Jac
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ABEJINGUMAS
PAMENU: Lietuvoje lankė 

gimnaziją mokinys, kuris jokios 
pažangos moksle neparodė. Kai 
jis buvo įspėtas liksiąs antriems 
mefarnstoje" pačioje klasėje, abe
jingai žiūrėjo pro mokytojo petį 
ir, rudos, nieko nepaisė.

Tačiau tas mokinys nebuvo pa
liktas toje pačioje klasėje: jis ne- 
datempė ligi mokslo metų pa
baigos ir išstojęs nuėjo savo ke
liais. ’

Ženklai jau rodosi
Neperseniai teko kalbėti su 

studentu apie saviškių nerangu
mą paremti bendrus visuomeni
nius reikalus.

— O, — nusijuokė studentas, 
—jeigu dabar mus nuvežtų į nau
ją kraštą, vėl visi šoktų prie dar
bo. Paskum vėl nuleistų rankas...

Nemažoje lietuvių kolonijoje 
niekaip negalima išrinkti savos 
organizacijos valdybos. Priežas
tis paprasta: niekas nenori būti 
renkamas. Renkamieji gi ir į su- 
surinkimą nesiteikia gausiai su
sirinkti.

Suorganizuojama lietuvių sa
vaitgalio mokykla. Pradžioje en
tuziazmas nemažas. Vaikai ren
kasi, tėvai įdomaujasi. Už pusme
čio, už metų mokinių skaičius 
mažėja. Tėvai taipgi nekažin 
kaip domisi.

Kai prieš trejus metus vienoje 
kitoje vietoje lietuvis kunigas 
pradėjo organizuoti lietuviams 
pamaldas, kai žmonės pirmą kar
tą užtraukė Pulkim ant kelių, — 
daugelis ašarojo. Už kelerių me
tų vienas kitas katalikas atideda 
pamaldas už savaitės,■kitos, nes 
pamaldų metu susiranda neati
dedamo “darbo”...

Tokių abejingumo simptomų 
rastume ir daugiau. Gal geriau
siai tą nuotaiką nusakė paprasta 
moteris: '

— Pati nežinau’, kas su ma
nimi darosi. Vaikus į bažnyčią 
būtinai pasiunčiu, bet pati... ne 
kartą prasėdžiu namie. Pati visu 
tuo stebiuosi.

pa-
Ar tai nusivylimas?

Tiesa, ta- moteris stengėsi 
grįsti savo abejingumą:

— O, žinote, kartais pagalvo
ju: kam ta* bažnyčia, kam tos 
maldos, kad nieko neišprašome. 
Net baisu, kas aplink darosi. 
Žmonės visai pasiklydę ...

Arba vėl jauno ūkininkaičio 
argumentas:

— Kam dar tai Sąjungai pri
klausyti? Ar tam, kad turėtum 
nario mokestį mokėti? Turėjau 
reikalą pačiam Centre. Parašiau 
laišką, atsakui pašto ženklą pri
dėjau. Bet jie nė šnipšt...

Gal būt po abejingumo kauke 
slepiasi ir nusivylimas. Laikas 
bėga, o reikalai nesi taiso. Gyve
na tas, kuris kruopščiai dirba ir 
pinigų be reikalo nemėto. Orga
nizacijos, bažnyčia nė vieno šau
nesniu nepadarė ...

Tačiau pirmiausia nusivilia tie,

Rūpinamasi Lietuvos byla JTO
Nors ir keista, bet JAV ligi šiol 

dar nėra ratifikavusios genoci
do konvencijos. Daug tuo reikalu 
rūpinasi mūsų veiksniai, diplo- 
tiniai ir konsulariniai organai, 
organizacijos ir atskiri asmenys. 
Taip pat daug padeda sena t. Ben- 
tonas, genocido termino kūrėjas 
prof. Lemkinas ir kt, taip pat 
visa eilė amerikiečių laikraščių. 
Kaip kad pažymėjo savo kalboj 
Rochestery buv. VLIKo narys B. 
Gaidžiūnas, lietuviams šiuo me
tu itin svarbu iškelti Lietuvos 
bylą Jungtinėse Tautose. “Chica
go Herald-American” ta proga 
įsidėjo žurnal. St Piežos straips
nį, pavadintą “Lietuviai šaukias 
gelbėti tautą”, kuriame cituoja 
min. Žadeikio atsišaukimą į “lais
vojo pasaulio sąžinę”, kad būtų 
kiek galint greičiau gelbstima 
lietuvių tauta nuo išnaikinimo, 
ir apžvelgia jo įteiktą tuo reikalu 

kuriems pastangų ir ryžtingumo 
pristinga. Kaip anas mokinys: 
nesimokė, nesivertė prie knygos 
pasėdėti, tai ir nusivylė, gimna
zija. Geriau jam. buvo grįžti į 
sodžių ir tėvui talkininkauti.

Ir dabarties pilkame gyveni
me pirmiausia nuleidžia rankas 
tie, kurie pristigo ištvermės, ku
rie įsivaizdavo, jog ir be dide
lių pastangų viskas eis kaip 
sviestu patepta.

Mokslo diplomo nė vienas be 
darbo neįsigijo. Nė vienai tautai 
iš dangaus laisvė neiškrito: rei
kėjo daug kovų ir dar daugiau 
'aukų, kad vergijos pančiai nu
kristų.

Veiklos žmonės
Vienų abejingumas dar labiau 

išryškėja, kai šalia jų matome 
tokius pačius žmones — ir sun
kiai dirbančius, ir daug reikalų 
turinčius, kurie vis dėlto randa 
laiko visuomeninei veiklai.

Kai viengungis vyras neranda 
laiko retai įvykstančiam visuoti
nam susirinkimui, kelių vaikų 
tėvas beveik kas antra savaitė 
važiuoja už kelių mylių valdy
bos posėdžio.

Kai vikrus vaikas “tingi” kar
tą savaitėje į mokyklą ateiti, su
augęs ir visą savaitę, sunkiai fab
rike dirbęs mokytojas niekuomet 
neapleidžia pamokų .

Kai choristas teisinasi nuovar
giu ar negalavimu, choro diri
gentas randa laiko atskirų balsų 
ir viso choro repeticijoms.

O tačiau ir tie veiklieji žmo
nės tokie patys ir su tais pačiais 
rūpesčiais kaip' ir vlft Ir jie 
dirba dėl duonos kąsnio, ir jie 
jaučia nuovargį ir nuotaikos at
mainas.

Deja būtų, jei ne veiklieji abe
jinguosius, o abejingieji veik
liuosius užkrėstų. Gyvenimas ta
da sustotų vietoje, o gal ir atbu
las riedėtų.

5 — o --
Sakoma, kad tremtis paprastai 

serganti tomis pačiomis ligomis: 
pavyduliavimu, apkalbomis ir 
abejingumu visuomeniniam dar
bui.

Gal būt.
Tačiau iš antros pusės patys 

matome, kad tremtyje formuoja
si tikros asmenybės, kurios, ne
paisydamos jokių kliūčių, dirba 
kultūrinį, visuomeninį ar politi
nį darbą.

Abejingumas nebūtų liga, jei 
jis būtų laikinis. Juk kiekvienam 
ateina sunkesnių valandų, kada 
bet koks darbas krinta iš ran
kų. Blogiau, kai ta liga ilgesnį 
laiką prislegia žmogų ar net visą 
koloniją.

Priemonių yra. Tik reikia va
lios, reikia gerų norų. Valdyda
mi akimirką, valdome visą gyve
nimą. Turėdami konkretų tikslą 
—- kovoti dėl savo Tėvynės lais
vės.
pareigoms vykdyti.

J. K u z m i c k i s

- turime rasti ir jėgų savo

J. Tautoms notą. Gen. sekretoriui 
Trygve Lie įteiktame pareiškime 
sakoma, kad jau pats laikas JT 
imtis tuo reikalu visų reikalingų 
žygių. VLIKo, vadovaujamo M. 
Krupavičiaus, pareiškimu, sovie
tai išžudę ar deportavę daugiau 
kaip 500.000 mūsų tautiečių. Į tą 
pareiškimą min. Žadeikis taip 
pat atkreipė JT dėmesį, rašo laik
raštis.

Tačiau svarbu tą bylą ne tik 
iškelti, kaip kad pažymėjo min*. 
Žadeikis, per pareiškimą spau
dai, bet ir ją laimėti — kad ne
atsitiktų taip, kaip kad pav., at
sitiko su S. Salvadoro iškeltu Ti
beto užpuolimo klausimu. O tam 
reikia parinkti patį tinkamiausią 
momentą.

— Tokio. — Pietų Korėja pra
šo apginkluoti jos 20 dfvižijų ir 
komunistus išvyti už Yalu upės. 
Po to ji pati apsiginsianti.

STASYS SUTKAITIS

Taisytinos pozicijos
aptukę smegenys paraližuoja jė
gą, kuri, dinamiškai rikiuota 
bent po pirmojo “veto”, būtų ap
saugojus pasaulio didybę nuo 
spiūvo į veidą su Berlyno bloka
da ir, įvykiams prasidėjus prie 38 
paralelės, būtų galėjus nupūsti 
raudonus skarmalus ne tik iš Ko
rėjos, bet ir iš Europos.

Bet pagaliau Dewey, MacAr- 
thuro, McCarthy dvasia išjudina 
Ameriką. Eisenhoweris jau Eu
ropoj, jau sudarė štabą, buria ir 
divizijas. Nors ir nerangiai, bet 
demokratijos jau eina į pozicijas. 
Kaip greit po to prasideda ugnis, 
nenumano tik Kanados premje
ras. Bilijonai, plienas ir atomas 
nulems.

Bet ar jau mūs pozicijos tvar
koj žygiui į Pabaltijį? Tai ne 
naujas klausimas. Neretai viešu
moj pasigirsta jaudinimosi dėl 
to. Tačiau ar kas į tai atsako. Tie 
šeši metai gal neaiškus ir nepa
togus kraustymosi laikas buvo. 
Bet laikas aiškus ir patogus da
bar. Kad besinervindami dėl 
Amerikos neryžtingumo, patys 
neliktume savo istorijai kalti ne
atitaisomai.

Vyriausybė
Ligšiol mūsų veiklos svarbiau

sia kryptis juk buvo — tai tik 
malda akcijos prieš smurtą. (No
rim karo, pasak taikos apuokų. 
Ar barbarai kada kapituliavo ki
taip?) Įvykiai ir laikas rodo, kad 
jau reikia išspręsti vyriausybės 
suformavimo uždavinį ir ruošti 
pamatus valstybės atstatymui. 
Jei egzilinės vyriausybės forma
laus pripažinimo pradžioj ir neiš- 
gautume — ne pavadinimas es
mė. O šitaip persiorganizuoti rei
kia, nes išlaisvinimo.akcijos ir vi
daus susitvarkymo santykis turi 
prieiti prie konkretesnių formų. 
Daug.tikrai svarbių problemų iš
kyla iš pačios visuomenės. Ir ta 
nuolatinė apeliacija “mes” tikrai 
nelieka balsu šaukiančiu tyruose. 
Visuomenė jautri ir ryžtinga. Bet 
ar gali ką sukti srovė be jėgai
nės. Problemos, tik išmaltos kva
lifikuotoje aparatūroje ir išėju
sios sprendimais, nurodymais, 
potvarkiais, gali būti išrišamos.

Kas įžvelgs tragedijų gilumą 
dėl nesugebėjimo rasti sprendi
mo “paskutiniame momente” 
1944 mt. Ar tai nieko nesaisto? 
Ar dabar imamas mūsų tautos 
kraujas Korėjai polit. vadovybės 
vėl turi būti tyla apeinamas. 
Ar tos aukos negali būti tautai 
įprasmintos? O juk jau seniai ky
la pageidavimai ir ištisų tremti
nių divizijų Europai.

Veikimo bazė
Išlaisvinimo reikaluose 

talkininkauja puikiai. Tačiau tik 
JAV-se ir valstybės atkūrimo pa
rengties vieta. Čia reikia ir vado
vaujančių veiksnių centro. Išvi
so, paties VLIKo atitrūkimas ge
ografiškai nuo tremtinių masės, 
nuo elitinio lietuvių intelektua
lų sambūrio, nuo antikomunis
tinės jėgos politinio vairo yra 
per daug nelogiškas. Europa te
lieka vieta ginkluotoms divizi
joms.

Karą ves Amerika, Amerika ir 
tvarką po karo darys. Jeigu da
bar dar maišos po kojom Angli
ja, Prancūzija, Jungt. Tautos, tai 
paskui savo rolę vienintelė pa
saulio jėga vertins išdidžiau. Va
šingtone reikia gauti mūsų pla
nams aprobatą. Kai sekretoriai, 
senatoriai ir kongresmanai turės 
lįsti į bunkerius, jiems bus ma
žai laiko ir daug baisesnių rū
pesčių.

ALT

Teritorija
Ar galim kam paaiškinti mū

sų krašto sienas? Ar paremti mū
sų realiais siekimais toki šalti
niai, kaip pav., Dent’s Canadian 
School Atlas (naujausias leid. 
1950 mt) 31 psh, kur priskirta 
Lietuvai teritorija jau su Kara
liaučium. Ar išlaisvinimo veiks
niai yra nusistatę? Kiek nuoša
lus šis klausimas iki šiol dar, ma
tyti iš geografo Dr. Viliamo iš
vedžiojimų “Drauge”, labai ne
drąsių.

Tauta, kuri nekovoja dėl is
torinių skriaudų atitaįsymo, kuri 
■nedaužo ledų iš pakraščių, paga
liau visai sutraiškoma. Kaip kas 
vyks nieks dabar neišspręs, o ko 
mums reikia, būkim tikri. Ar iš
laisvinimo vadovybė turi suda
rius egzekutyvą teritorinėms 
apybraižoms nustatyti? Kompe
tentingų ir autoritetingų istori

kų, etnografų, geopolitikų ir geo
grafų turim. Dabar jokios aiš
kios krypties nėra viešojoj nuo
monėj. O linija turi būti! — Du- 
cunt volentem, nolentem trahunt 
fata! (VLIK, mūsų žiniomis, sie
nų klausimu medžiagą kaupė jau 
nuo 1945 m. ir turi paruoštą iš
samų referatą. Red.).

Diplomatinė taktika reikalin
ga, bet atsargumas neturi virsti 
bailumu ir apsigavimu. Lenkai 
dėl savo klausimo jaučias tikres
ni, nes juk prieškarinės sienos 
jiems puikios buvo. Bet ginčyti
nų punktų dėl ramybės nutylėti 
jie nepakenčia. Ne patylomis at
gausią savo, supranta ir ukrai
niečiai. O žiūrėkim, gudai — net 
istoriją klastoja.

: Mes savo kuklumą, taikos no- 
įrus neseniai išbandėm tris sy- 
ikius. Dabar ar pasiremsim tuo?! 
iUž kovas ir narsius žygius isto
rija tikrai atlygina.

Lietuva viena ir balsas 
visiems

Jei VLIKas ginasi Mažosios 
Lietuvos sambūrio atstovo įsilei
dimo saugodamas teritorinio 
vieningumo principą, motyvas 
nediskutuotinas. (Išviso, epitetas 
“mažoji” yra nepatogus politiš
kai, nes sudaro skiriančią sąvo
ką; charakteristikai pažymėti ge
riau vartoti sritinę prasmę — Va
karinė Lietuva — apimant etno
grafiškus Rytprūsius ir Klaipė
dos kraštą. Su Žemaitija, Suval
kija nesusimaišys, nės tos sritys 
taip ir vadinamos).’ Tačiau fak
tas neginčijamas, kad tas ply
šys nemalonus. ELTOS informa
cija “Kas yra VLIKas” apie jo

Pakaruokliu miškai
J. VIRŽIS

(Pabaiga)
Byloj ypač daug šviesos įne

šė danų gen. Lundingas, kuris, 
palaikęs santykius su švedų gen. 
štabu,- iš Koperfcftgbs buvo tie4 
šiai nugabentas į Flossenbuergą. 
Jis savo išgyvenimus ir tuometi
nes nacių režimo sąlygas yra pla
čiai aprašęs danų spaudoj. Lun
dingas buvo įkištas į vienutę ša
lia Canario, Su kuriuo palaikė ry
šį stuksenimu į sieną. Balandžio 
8 d. vakare — tai buvo sekmadie
nis — Canaris, jo liudijimu, bu
vo išvestas tardyti ir grįžo prieš 
vidurnaktį. Grįžęs, atsakė, kad 
betardydami jam sulaužė nosies 
kaulą ir kad su juo jau viskas 
baigta. Jo paskutiniai žodžiai 
buvo:

“Aš nebuvau išdavikas, tik 
kaip vokietis atlikau savo 

pareigą tėvynei“.
Iš ryto Lundingas išgirdo, kaip 

atsivėrė Canario kameros durys, 
ir sargybinis įsakė jam Įšsivilkti 
Mat, Flossenbuerge buvo tokia 
praktika, jog mirtininkus, kad 
paskiau nebūtų vargo nuvelkant 
jų drabužius, į egzekucijos vietą 
vesdavo visai nuogus. Ir tada 
Lundingas pro plyšį duryse pa
matė tai, ką per 10 mėnesių savo 
buvimo buvo matęs iki 900 kartų, 
būtent — kaip vedami į egzeku
ciją plikai išvilkti kacetininkai. 
Šūvių jokią negirdėjo. Vadinasi, 
egzekucija buvo įvykdyta pako
rimu, lyg pačios žemiausios rū
šies nusikaltėliams. Paskum jis 
matė, kaip lavonai buvo parvilk
ti atgal. Tą rytą jų buvo 6 ar 8. 
Kai išeidamas vieną iš SS sargy
binių pasiteiravo, ar taip priimta 
Reiche elgtis su karininkais, tas 
atkirto: — Tai buvo jokie kari
ninkai, tai buvo krašto išdavikai.

Iš kitų buv. žymių SS pareigū
nų liudijimo pasirodė, jog suim
tieji buvo daugiausia surištomis 
rankomis ir nuogi vienas po kito 
pakarti. Tuo būdu laukiantieji iš 
eilės egzekucijos; prieš tai matė 
savo pirmtakūnų kūnus dar tam
pantis su kartuvių virve”. Tam 
teismui pirmininkavęs Dr. Thor- 
bekas, dabar ver^čiąsis advokato 
praktika Niurnberge, iškviestas 
liudininku, teisme atšovė, kad 
“tokie dalykai biivo slapti, ir jis 
neturįs teisės apie juos pasakoti, 
nebent teismas kitaip nutartų”. 
Teismo įsakytas, paliudijo, kad 
pirmasis buvo pasmerktas Oste* 
ris, kuris prisipažino, jog “buvo 
užmezgęs su priešu santykius, 
kad paruoštų liepos 20 d. pučą”. 
To ir užteko. Canaris gynęsis la
bai sumaniai ir būtinai norėjęs 
sulaukti karo galo. Kap. Gehre

sudarymą sako: “...negalima 
buvo paneigti ir svorio tų naujų 
sąjūdžių, jau spėjusių efektingai 
pasireikšti rezistencinėje tautos 
kovoje prieš okupantą ir turinčių 
tautos pritarimą, bei pasitikėji
mą“. Ar vadin. mažalietuviai ne
parodė rezistencinį sąjūdį, kai tik 
turėjo progą tai padaryti? Ar ka- 
cetuose kankiniai lietuviai kitų 
sąjūdžių vardais buvo daugiau 
žinomi?

Ar Mažosios Lietuvos Taryba 
siekia savo atstovą pravesti ab
soliučiu titulu Mažoji Lietuva? 
Tą titulą neįvedant išeitis gali 
būti rasta. Ir tai nebūt nepagrįs
tų pretenzijų tenkininias. Laiky- 
kim pajūrį!

Bendruomenė
Iškėlimas PLB-nės organizaci

jos minties — tai žybtelėjimas 
didelės idėjos istorinėje tautos 
būtyje. Iškart ir pakilta su entu
ziazmu. Bet greit jau dveji metai 
kai paskelbta Lietuvių Charta ir 
patys B-nės nuostatai, o organi
zacijos kūrimas nerodo progreso. 
Ar čia ne pirmesnės eilės svar
ba, kaip “užsieninių” reikalų? 
Gal ir Čia vadovaujančių veiks
nių delegacijoms reikėtų paskra
joti. Laikas atvirkščiai propor
cingas tremtinių tautiniam po
tencialui. ",

Visuotino organizavimosi sta
bilizacijai lemiančią įtaką, atro
do, bus padaręs ĄLT-bos abejin
gumas, tiesiog—-nesiryžimas pri
sidėti. Turim suprasti, kad pus
šimtį metų veikiančios Am. Liet, 
organizacijos, įpratūsios prie sa
vo sistemos, tradicijų, prie savo 
jungties, negali taip greit per-

jam atrodęs tikras fronto kari
ninkas, o vyr. karo teismo šefas 
Dr. Sack jautėsi nekaip, pats pa
tekęs į teismą. Jie buvo teisiami 
skubos ke^iUj jHes prie Kassel^o 
pasirodę amerikiečių tankai ga
lėjo kiekvienu momentu prasi
veržti ir ten. 1945 m. “SS karo 
lauko teismų” buvo tenkinamasi 
tik kaltinamųjų apklausimu, tei
sėjų sąstato sudarymu ir spren
dimo patvirtinimu, protokolai 
nebuvo rašomi.

Buv. Gestapo komisaras Fr. 
Sondereggeris, dabar dar atlie
kąs bausmę, papasakojo, kad jis 
dar balandžio 21 d., kai rusai jau 
buvo Berlyne, Huppenkotheno 
įsakymu sunaikino adm. Canario 
dienoraščius ir sprendimą Dona- 
hyj byloj-—ir tai įvykdė su to
kia pat “ramia sąžine”, su kokia 
Thorbeckas paskelbė mirties 
sprendimus.

Ant dienoraščių buvo Hitle
rio- įrašyta pastaba: “šituos 
išdavikus reikia likviduoti 

be ilgų ceremonijų”. •
Balandžio 20 d. jis padarė Rei

cho krim. policijoj. jų mikrofil
mą, kurios vieną egz. įteikė vyr. 
patarėjui Hamannui. Kur tas da
bar yra, jis nežinąs. 6 sąsiuvinius 
(po 80-200 puslapių) sunaikinęs, 
o kitus 6 įteikęs Huppenkothe- 
nui. Šie buvo sunaikinti Austri
joje.

Ir visa tai buvo įvykdyta su to
kiu pat atsidavimu, lyg, rodos, 
nuo to būtų priklausęs visos Vo
kietijos likimas, — ir su tokiu pat 
“didvyriškumu”, su kokiu SS ka
ro lauko teismo pirmininkas Dr. 
Thorbeckas paskutinėmis karo 
dienomis paskelbė “sąmokslinin
kams” mirties sprendimą, visai 
nesirūpindamas nei protokolo 
vedimu, nei gynėjo ar kunigo lei
dimu, nei išgavimu iš aukštesnių 
instancijų sprendimo patvirtini
mo, paprasčiausiai pasiteisinda
mas, jog t at tikėjęsis būsiant pa
skelbta per radiją. Su tokia pat 
ramia sąžine jis vėliau dalyvavo 
SS karininkų pietuose Flossen
buerge ir vėl išvyko į Niurnber
gą “toliau savo uždavinių vyk
dyti”.

Nepaisant to, denacifikacijos 
teismas priskyrė jį tik į “Mit- 
laeuferių” kategoriją Į klausimą, 
kaip tat galėjo įvykti, teismui pa
reiškė: “Manęs niekas* neklausė 
apie mano veiklą Canario byloj; 
be to, anketų lape tokios skilties 
nebuvo iš viso”.

Iš tolimesnių klausinėjimų pa
aiškėjo, jog Thorbeckas dabar 
verčiami advokato praktika Nium 
berge, kitas žymus SS-kų parei-

j ■ 'm..   *■ ................ . —Maasg
, i. „ > ' . .
s-yra ta PLB ir ar tuoeiausia laisvės kovos instancijaman;

nebus išblaškyta jų parapijinė

vusios didžiules aukas Lietuvos 
reikalams ir atliekančios didelius 
žygius politinėje laisvės kovoje, 
negali tuoj persiorientuoti, ko 
dar daugiau iš jų norima. ALT*! 
pati pasitikdama tuo tarpu nuo
šaliai į aktyvią opoziciją prieš PL 
B-nę nestoja. Kam sukti visą ve
žimą iškart ant kelmo. Sujunkim 
pirma kas jungiasi.

Uždelsimas reikalingas inter
vencijos (Kanadoj!) ir gal orga
nizavimo technika revizijos. O 
tikriausias penicilinas čia būtų 
sutartis vadovaujančiuose veiks
niuose.

Vieninga kovos vadovybė
“Tačiau nė su bolševikinių, nė 

su nacinių okupantų smurtu lie
tuvių tauta nesutiko, jam nenu
silenkė, o slapta, pogrindyje pra
dėjo formuoti okupantų užma
čioms nepasiekiamą politinę kraš 
to vadovybę” (ELTA — “Kas yra 
VLIKas”). -

Respublikos, prezidentas pasi
traukdamas tautos reikalui buvo 
rūpestingas. Kybartų Aktu pali
ko pagrindą valdžios suverenite
tui atstatyti. Bet kokia istorija 
skaitytų tautai už garbę, jei būt 
laukta žmonių su įgaliojimais iki 
visų įvykių pabaigos! Galime da
bar didžiuotis, kad pati gyvybin
goji tauta, jos rezistencinis sąjū
dis, jos dinamiškos nuotaikos per 
VLIKą sukūrė aktą’ netėoretiš- 
ką, bet jungiantį aneksuotą kraš
tą jau veiksmams, ne problema
tišką, bet jau centruojantį vado
vaujančias jėgas laisvės kovos 
pulsui.

VLIKas priimtas tada visos 
tautos entuziastišku pritarimu ir, 
nedelsdamas kibęs į veiklą, su 
džiaugsmu sutiktas kaip augš- 

gūnas —advokatauja Miunchene 
ir tt., kai tuo tarpu tie, kurie no
rėjo Vokietijai laisvę atnešti, jų 
sprendimų dėka seniai ilsisi po 
velėna... Kitur įsiutusi minia 
būtų tokius į skutukus sudras
kiusi, tuo tarpu Miunchene lei<-
džiamas “Sųęddęutsche Zeituųg” da 'įtekąs jgpprętestavo.? Ių kodėl 
Nr. 39 tik pastebi: “Ką jie, tie niekas neprotestuoja dabar, kai 
Huppenkothenai, Thorbeckai ir 
kt. būtų padarę, jei fuehreris bū
tų jiems įsakęs kiekvienam kas j kuo rizikuodami buvo kaip biau- 
trečiam prancūzui nukirsti kad ir į riausi nusikaltėliai, žiauriausiu 
kairę koją? Aišku, būtų ėmę ir i būdu sumaitoti, gi jų teisėjai ar 
paprasčiausiai ją nukirtę. Ir tai— panašių “teismų” žymūs parei

gūnai — ir tai demokratinėje Vo
kietijoje! — vienas verčiasi ad
vokato praktika Nuernberge, ki
tas Muenchene ir tt?

Šias eilutes rašančiam teko 
tuoj po karo lankytis Flossen
buerge ir prieš pat jo galą —* 
Dachau. Būdinga, jog niekas iš 
vietinių gyventojų, nebent klebo
nas, sakėsi “nieko nežinoję” apie 
ten tūkstančiais į aną pasaulį per 
kremątorijų kaminus siunčiamų 
žmonių, nors tiesiog neįmanoma, 
jog tokie dalykai net ir tada ga
lėjo būti nuslėpti. Kur buvo ta
da tie protestai, kai tiesiog žydė
jo pakaruoklių miškai? Gi kai 
nekaltų aukų budeliams norima 
pritaikyti jų pelnytas teismo 
sprendimas, atsiranda protestai 
su tūkstančiais parašų. ..

Mums, lietuviams, šioji byla 
yra dar tuo įdomi, jog parodo, 
kokį kelią teko Flossenbuergo 
kone, stovykloje pereiti taip pat 
ir mūsiškiams:

ten per krematorijaus kami
ną buvo paleista ir per 2.000 

mūsų tautiečių.
Ir tai — daugiausia gen. Ple

chavičiaus viet. rinktinės vyrų. 
Tik gal ne visi jie nuėjo adm. 
Canario keliu: kiti “pagal įsa
kymą iš aukščiau” ar “SS karo 
lauko teismų” buvo likviduoti 
šūviu į pakaušį...

Žydėjo pakaruoklių miškai Va
karuose, dar tebežydi Rytuose.

Kada, pagaliau, tas “žydėji
mas” pasibaigs?

Žiūrėkite, kaip nuostabiai tos 
abi totalinės sistemos sutampa, 
pastebi ta proga “Die Neuė Zei- 
tung”, “nes totalistinė valstybė 
pasiima sau teisę kištis į visas 
gyvenimo sritis, jas kontroliuoti, 
ir prirašyti, ką individas turi da
ryti ir kaip galvoti”. Gi kas “ne 
taip galvoja” — tam ir atsiveria 
tiesiausias kelias... į kartuves.

RS. Beje, skaitytojams gal įdo
mu, kaip pasibaigė byla? Hup
penkothenas-gavo 3% metų ka
lėjimo, gi prokuroras įrodinėjo, 
kad jie ten “teismą darę” nebent 
prie Canario kt lavonų... Thor- 
beckui taip pat keliama byla, jis

su pasididžiavimu”.
Kas sudaro žiauriausią įspūdį 

tokiuose teismuose, tai tas “ko
rektiškumas” ir “lojalumais”, su 
kuriuo jie įvykdydavo įsakymus 
ir, be abejo, vykdytų ir toliau, jei 
tik kas jiems leistų, su dar dides
niu uolumu stųsdami žmones į 
kartuves, kad juos paskiau būtų 
galima panaudoti “pramoniniams 
reikalams”. Tiesiog su pasibiau- 
rėjimu tenka klausytis, - rašo to
liu laikraštis, - kaip Huppenko- 
thenas didvyriui gen. Osteriui, 
pirma paskelbęs jam mirties 
sprendimą, dar ištiesia rtmką, 
paskum tas nakties metu ir 
per rūką SS budelių nuvaromas 
prie kartuvių. Tas visiškas nu
žmogėjimas, šaltas valdinin
kiškų pareigų vykdymas, tas to
bulai atbaigtas automatiškumas 
ir nukrečia žiūrovą- šiurpuliu. 
Tačiau ten, kur prasideda slap
ti Reicho reikalai, sąžinė pasibai
gia . . .

Būdinga smulkmena : kai teis, 
m - rio dr. Muelerio privačia ini
ciatyva parūpinti 2 stenografai 
po stenogramų nuorašą įteikė 
teismui ir prokurorui, kaltina
masis prieš tai užprotestavo, pa
reikalaudamas, kad vienas egz. ir 
jam būtų įteiktas. Demokratinis 
teismas taip ir padarė. Klausi
mas, kiek tokių nuorašų būtų 
įteikęs Huppenkothenas kad ir 
tam pačiam Muelleriui, taip pat 
sėdėjusiam Flossenbuerge, jei 
būtų turėjęs laiko ir jį “nuteis
ti”, kai ten iš viso ne tik jokie 
gynėjai, bet ir liudininkai nebu
vo leidžiami, o visą “teismą” su
darydavo plikas “įsakymas iš 
aukščiau”.

Aukštasis JAV komisaras ir 
gen. Handy pakeitė sprendimą 
33 karo nusikaltėliams Landsber- 
go kalėjime, o 7 pasmerktų mir
ti egzekucija atidėta, kol speciali 
teisininkų komisija Vašingtone 
bylą apeliacine tvarka dar kartą 
peržiūrės. Tarp paleistųjų yra ir 
SS-kas Pachenas, už suimtųjų 
maltretavūną Flossenbuerge nu
teistas kalėti iki gyvos galvos.
Tačiau ir to maža: daugiausia 'betgi nesuimtas...

tremtyje. VLIKas turi krašto re- 
zistenci joP - vadovybės įgalioji
mus. . , .

. Tuo būęlu ir susikomplek
tavo vienuolikos narių organas, 
organiškai i atstovaująs visiems 
tautos sluoksniams ir turįs realų 
pagrindą kalbėti ir veikti tautos 
vardu” (ELTA — “Kas yra VLI 
Kas”). Tai kam tos delegacijos į 
Romą. Kas ten VLIKui — gene
rolas, ar prezidentas? Ar demo
kratijoj kėsinamasi į valdžią pa
gal buv. prezidentų perleidimo 
dokumentus? Iš tos painiavos net 
gali atrodyti, kad VLIKas pats 
nevisai jaučiasi “turįs realų pa
grindą”. Ir Trumanas savo laiku 
vyko pas MacArthurą, bet jų 
priklausomybė buvo aiški.

Mums, manoma,’ turi užtekti 
miglotų komunikatų apie “prak
tiško bendradarbiavimo projek
tus”. • ”

Jei diplomatijos šefas Romoje 
atlieka gabaus ir veiklaus gene
rolo rolę, tai VLIKas turi gud
riau pasielgti, negu elgėsi ir nu
baigė Trumanas. Patyrę diplo
matai mums brangūs. Tas tąsy- 
masis turi baigtis nedelsiant per
siorganizuojant į vyriausybę. Bet 
ne- partinės trinties! O kvalifi
kuotą, energingą, vieningą poli
tinės kovos vyriausybę už Lietu
vos laisvę.

Kaip aišku: Prieš sovietų 
maršą Amerika klūpčioja tango,- 
Anglija dengiasi Chamberlaino 
skėčiu. Prancūzija — Europos 
gynybos centrinė — vidaus nesu
tarimuose, ištiškus, kaip supuvęs 
obuolys. Geriausios antikomunis
tinės Ciangkaišeko, Franko, vo
kiečių armijos laikomos po išti- 
žusios kapitalistinės klikos raktu.

Kaip aišku mūs veiksniams, 
mūs santarvėms ir mums vi
siems. ..

pronaciškai nusiteikę vokiečiai 
vis tiek protestuoja, gi

princesė E. von Isenburg su
rinko net 320.000 parašų, kad 
nuteistiesiems naciams būtų 

pakeistas sprendimas.
Klausimas, kur buvo, princesė 

su parašais tada, kai milijonai 
žmonių ėjo po velėna? Kodėl ta- 

niekas neprotestuoja dabar, kai 
tie, kurie norėjo išgelbėti tūks
tančiams žmonių gyvybes, vįs-
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Kauno Bažnytinė Provincij a
Jos įsteigimo 25 metų sukaktį minint

Lietuvos bažnyčia be 
savos metropolijos

1918 m. atgavus nepriklauso
mybę, Lietuva pradėjo savo lais
vą gyvenimą, nutrauktą 1795 m., 
žymiai mažesnėse ribose, apsiri
bodama etnografine Lietuva. Ka
talikų Bažnyčia prikausė pir
miausia Gniezno Metropolijai 
Lenkijoje ir per ilgus laikus ne
pavyko sukurti lietuviškos baž
nytinės Provincijos. Patekus Lie
tuvai Rusijos valdžion, Žemaičių 
ir Vilniaus vyskupijos buvo įterp 
tos Mogilevo Metropolijon. Tik 
Seinų vyskupija Suvalkijoje, 
priklausiusioje Varšuvos kuni
gaikštijai, priklausė Varšuvos 
Metropolijai. Tokia tai juridinė 
Lietuvos bažnyčios padėtis pasi
liko ir Lietuvai po I didžiojo ka
ro atgavus laisvę ir nepriklau
somybę, kuri visai nesiderino 
pasikeitusiomis sąlygomis.

Vysk. Pr. Karevičiaus 
t rūpesčiai

Pirmasis ėmėsi daryti žygių 
Lietuvos bažnytinei provincijai 
sukurti, J.E. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius. Jis pir
miausia padarė atitinkamą pra
nešimą Apaštalų Sostui, nurody
damas, kad tą Žemaičių vyskupi
jos dalį, kuri atgavus laisvę Lat
vių respublikai, pateko jos teri- 
torijon — vadinamasis Kuršas — 
būtų tikslu prijungti Latvijos 
bažnyčiai, atseit Rygos vyskupi
jai. Po to jis visą savo dėmesį 
nukreipė į hierarchinio priklau
somumo ir religinio gyvenimo 
sunormavimą pačioje Lietuvos 
respublikoje. Dalykas buvo aiš
kus, kad Žemaičių ir Vilniaus 
vyskupijos nebegali priklausyti 
Mogilevo Metropolijai, kad Sei
nų vyskupija turi būti atskirta 
nuo Varšuvos Metropolijos ir 
kad turi būti sudaryta viena, vi
są Lietuvą apimanti, Lietuvos 
Bažnytinė Provincija — Metro
polija. Visos trys Lietuvos vys
kupijos buvo labai nelygios savo 
didumu. Žemaičių vyskupija, ap
imanti veik visą Lietuvą ir turin
ti apie 1.500.000 katalikų, savai
me aišku, turėjo būti padalinta į 
dvi ar tris vyskupijas. Seinų vys
kupija, netekus savo sostinės, tu
rėjo apie 300.000 katalikų. Di
džioji dalis Vilniaus vyskupijos 
su pačiu Vilniumi buvo Lenkų 
okupuota ir tik nedidžiausias jos 
vakarų ruožas buvo jau Lietuvos 
valdomojoje teritorijoje, kuriai 
valdyti, Vilniaus vyskupas lietu
vis Jurgis Matulevičius, su Apaš- 
taų Sosto žinia, buvo paskyręs 
Vilniaus Kapitulos kanauninką 
Juozopą Kuktą, Taigi radosi ne
maža gana painių klausimų, ku
rie paprastai reikalauja daug lai
ko, kad galėtų būti pakenčiamai 
sutvarkyti.

Apašt. vizitatorius
, arkiv. J. Matulevičius

Vilniaus vyskupas J. Matule
vičius, keletą metų vargęs len
kų “globoje”, buvo priverstas ga
lutinai atsisakyti nuo Vilniaus 
vyskupo sosto ir išvyko į Romą, 
imdamasis vadovauti jau tenai 
įsikūrusių Marijonų vienuolijai, 
kurios viršininku jis buvo. Dar 
Vilniuje būdamas, jis gerai pasi
žino su Apaštalų Sosto atstovu 
ir Vizitatorium Lietuvai Mon- 
signoru Achilles Ratti, tuo laiku 
išrinktu popiežium Pijum XI, ku
rio jis buvo labai augštai verti
namas. Taigi Žemaičių vyskupas 
P. Karevičius, norėdamas sutvar
kyti Lietuvos Bažnytinės Provin
cijos įkūrimo reikalus, jau iš.pat 
pradžių tarėsi su vysk. J. Matule
vičium, kolei jis dar tebebuvo 
Lietuvoje, tuo didesnę pagalbą 
rado jis jo asmenyje, kai šis at
sirado pačioje Romoje arti Apaš
talų Sosto. Per vysk. J. Matule
vičių lengvai pavyko vysk. P. 
Karevičiui gauti savo sumanymų 
pritarimą iš Šv. Tėvo, kuris pa
galiau paskyrė vysk. J. Matule
vičių Apaštaliniu Vizitatoriumi 
Lietuvai ir davė įgaliojimus, ku
rių reikėjo Lietuvos Bažnytinei 
Provincijai steigti, kartu su nu
rodymais Lietuvos vyskupam^, 
kas iš jų pusės turėtų būti pada
ryta.

Paruošimas projekto
Be vysk. P. Karevičiaus Lietu

voje tuo metu buvo dar Seinų 
vysk. Antanas Karosas. Žemaičių 
vyskupo augziliaras, titularinis 
Ceramo vysk. Juozapas Skvirec
kas, kuris buvo kartu ir Žemai
čių vyskupijos generalvikaras ir 
pagaliau Vilniaus vyskupijos da-

su

lies Lietuvoje administratorius J. Skvireckas, nes iš tos vysku- 
kan. Jūozapas Kukta. Jie visi tu- pijos buvo kilęs. Dažnai buvo mi- 
rėjo susirinkti į savo konferenci
ją ir paruošti atitinkamus pro
jektus busimosioms Bažnytinės 
Lietuvos Provincijos susitvarky
mo, Žemaičių vyskupijos padali- 
himo ir atitinkamų raštų Apašta
lų Sostui suredagavimui. Niekas 
geriau negalėjo pažinti plačiosios 
Žemaičių vyskupijos kaip jos ge
neralvikaras Ekscelencija vysk. 
J. Skvireckas, todėl jam ir teko 
visas paruošiamasis teoretinis ir 
praktinis darbas atlikti.

Pradžioje dar buvo lyg ir abe
jojama ar Žemaičių vyskupiją 
dalinti į dvi ar tris vyskupijas, 
tačiau galutinai vyskupų nu
spręsta suskirstyti Žemaičių vys
kupiją į tris naujas vyskupijas: 
Kauno Metropolinę Arkivysku
piją ir Telšių bei Panevėžio vys
kupijas. Kadangi Seinų vyskupi
jos dalis su Seinais buvo patekus 
Lenkijos valdžion, tai likusios 
vyskupijos centru parinkta Vil
kaviškis. Vilniaus vyskupijos da
lį, esančią Lietuvoje, numatant 
kad gal Lietuva greit atgaus Vil
nių, buvo siūloma padaryti Pre- 
latūra su centru Kaišedoryse. 
Išsiaiškinus, tačiau rasta tinka
miausiu dalyku padaryti iš tos 
Vilniaus vyskupijos dalies pilna
teisę vyskupiją.

Naujosios vyskupijos
Išsprendus visus teritorinius 

Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
padalinimo klausimus, vyskupas 
J. Skvireckas galėjo imtis sun
kaus ir painaus darbo — parapi
jų ir dekanatų paskirstymo nau
joms Lietuvos vyskupijoms. Su
rinkus atitinkamus žemėlapius ir 
išsiaiškinus naujų vyskupijų ri
bas bei pasiklausus vietos deka
nų nuomonės, po ilgo ir kruopš
taus darbo, sudaryta Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos projek
tas:

1. Kauno Arkivyskupija su Šv. 
.Petro ir Povilo metropoline ba
zilika Kaune ir dešimt dekanatų, 
kurių ribos kai kur naujai nu
statytos;

2. Telšių vyskupija su Šv. An- 
.tano katedra Telšiuose ir dvyli
ka dekanatų bei Klaipėdos prela- 
tūra, išskiriama iš Varmijos 
(Ermland) vyskupijos;

3. Panevėžio vyskupija su 
Kristaus Karaliaus katedra Pa
nevėžyje ir dešimt dekanatų;

4. Vilkaviškio vyskupija su Šv. 
Marijos Aplankymo katedra Vil
kavišky ir vienuolika dekanatų;

5. Kaišedorių vyskupija, nau
jai sukuriama iš Vilniaus vysku
pijos dalies su penkiais dekana
tais, kurių ribos daugely vietų 
naujai nustatytos ir praplėstos, 
priskiriant keliolika parapijų iš 
kaimyninių vyskupijų.

Šis Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos projektas, nuodugniai 
apsvarstytas Lietuvos vyskupų 
konferencijoje 1926 m. vasario 25 
d. Kaune, vadovaujant J.E. arki
vyskupui J. Matulevičiui, Apaš
taliniam Vizitatoriui Lietuvoje, 
buvo priimtas ir su atitinkamais 
raštais ir prašymais Šv. Tėvui 
per Apaštališkąjį Vizitatorių pa
siųstas Romon. Šventasis Tėvas 
Pijus XI maloniai priėmė Lietu
vos vyskupų prašymus ir raštus 
ir įsakė Vatikano Kurijai įvyk
dyti reikiamus formalumus. Kad 
greičiau tai būtų atlikta, paties 
Šv. Tėvo patarimu, arkiv. J. Ma
tulevičius pats daug kartų vaikš
tinėjo po įvairiausias kanceliari
jas ir prižiūrėjo darbą. -

Vyskupų paskyrimas
Tuo tarpu Kaune buvo ne

kantriai laukiama atsakymo ar
ba, tiksliau sakant, Lietuvos Baž
nytinės Provincijos įsteigimo 
paskelbimo ir naujų vyskupų 
naujoms Lietuvos vyskupijoms 
paskyrimo. Labiausiai domėtasi, 
kas bus tie naujieji išrinktieji? 
Kad Žemaičių vyskupas P. Ka
revičius bus pirmuoju Lietuvos 
Metropolitu ir Kauno arkivysku
pu, veik visai neabejota. Neabe
jota ir dėl Seinų vyskupo A. Ka
roso, kad jis perims naująją Vil
kaviškio vyskupiją, o kan. J. Kuk 
ta — Kaišedorių, nes jis buvo 
arkiv. J. Matulevičiaus studijų 
draugas ir geriausias bičiulis iš 
Vilniaus Kapitulos laikų, ir ben
drai labai vertinamas ir daug nu-j 
sipelnęs žmogus. Daugiausia spė
liojimų kėlė tai naujųjų vysku
pų kandidatūros naujosioms Tel
šių ir Panevėžio vyskupijoms. 
Panevėžio vyskupijai galėjo tikti
ir Žemaičių generalvikaras vysk. Priėjus MacArthuro ir kitų žy-

nima ir kan. Justinas Staugaitis. 
Jis mat buvo didelės parapijos 
klebonas Augštoje Panemunėje, 
“Vadovo” redaktorius, vienas iš 
seimo vicepirmininkų, turįs daug 
nuopelnų ir nemažą autoritetą 
visuomenėje ir, kai kurių spėji
mu, numatomas kandidatas net 
į Kauno Metropolitus. Tačiau tas 
laukimas atnešė nemaža staig
menų.

Nelauktai — netikėtai, į Romą 
staiga išvyko Kauno vyskupas P. 
Karevičius, arkivyskupo Matule
vičiaus patvarkymu, pavesdamas 
visos Žemaičių vyskupijos tvar
kymą Apaštalinio Administrato
riaus teisėmis vysk. J. Skvirec
kui. Vėl nauji spėliojimai ir kal
bos. Gal kas ir aiškiau žinojo 
vysk. P. Karevičiaus sumanymus 
ir siekimus, kurių vedamas išvy
ko Romon, bet kad Ekscelencija 
ten atsisakytų savo Žemaičių 
vyskupijos ir 
kongregaciją,

stotų į Marijonų 
niekas nelaukė.

J.E. arkiv. metrop. J. Skvireckas 
savo jubiliejaus iškilmėse

Popiežiaus pakeltas į arkivysku
pus, vysk. Karevičius, Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos iniciato- 
rius-kūrėjas, tyliai pasitraukė, 
užsidarydamas vienuolyno tylu
moje. Greit po to Velykų metu 
gauta telegrafu arkivyskupo Ma
tulevičiaus pranešimas Kaune, 
kad Šventasis Tėvas Pijus XI pa
sirašė apaštalinę konstituciją 
“Lituanorum gente” 1926 m. ba
landžio 4 dieną, įkurdamas Lie
tuvos Bažnytinę Provinciją ir pa
skirdamas pirmuoju j oš arkivys
kupu Metropolitu J.E. vysk. J. 
Skvirecką, Vilkaviškio vyskupu 
J.E. vysk. A. Karosą, Kaišedorių 
vyskupu J.E. vysk. A. Kuktą, 
Telšių vyskupu J.E. vysk. J. Stau 
gaitį ir Panevėžio vyskupu J.E. 
vysk. K. Paltaroką.

Bažn. Provincijos Įkūrimo 
paskelbimo iškilmės Kaune

Greitu laiku prasidėjo Švento

BOLŠEVIKŲ IR NACIŲ BIČIULYSTĖTėvo patvarkymų vykdymas Lie 
tuvoje. Didžiasios iškilmės buvo 
per Bažnytinės Provincijos įstei
gimo paskelbimą ir Kauno arki
vyskupo Metropolito iškilmingą 
ingresą į Kauno katedrą Dangun 
Žengimo šventėje 1926 njeiais 
gegužės 13 d. Ta diena tikrai lie
ka svarbiausia Lietuvos Bažny
čios istorijoje, įamžinta ir isto
riniame paveiksle Kauno arki
vyskupijos rūmuose ir labai iš
kilminga programa, iš kurios čia 
kaiką pacituojame:

9.30 vai. Kauno bažnyčių var
pų skambinimu per 10 min. skel
biamas Lietuvos Bažn. Provin
cijos įsteigimas ir arkivyskupo 
ingresas.

Prieš 9.45 vai. į arkivyskupo 
rūmus, Rotušės aikštė 9, atvyksta 
J.E. Apašt. Vizitatorius ir Kaune 
esantieji vyskupai.

9.45 vai. prasideda procesija į 
baziliką.

Apaštaliniam Vizitatoriui (J.E. 
arkiv. J. Matulevičiui) užėmus 
sostą, skaitoma Bažnytinės Pro
vincijos paskelbimo aktas lotynų 
ir lietuvių kalba.

Apaštalinis Vizitatorius pasa
ko pritaikintą momentui prakal
bą ir intonuoja “Te Deum lau- 
damus”. ■

J.E. arkivyskupo J. Skvirecko 
intronizacija.

Skaitomos arkivyskupo pasky
rimo bulės.

Homagium deri (kunigai reiš
kia naujam arkivyskupui pagar
bą, bučiuodami ganytojinį žiedą) 

Toliau seka sveikinimai, arki
vyskupo žodis, pontifikalinės mi
šios ir tt.

Po šitų iškilmių praslinko jau 
lygiai 25 metai. Lietuvos Bažnyt. 
Provincijos 25 metų jubiliejų 
tenka švęsti tremtyje ir vargu ar 
Lietuvoje bus galima kaip nors 
tai paminėti. Sunki Lietuvos 
Bažnyt. Provincijos padėtis yra 
Dievo rankoje ir mūsų visų pa
reiga melsti, kad Augščiausias 
sutrumpintų didžiąją tremtį ir 
leistų greit vėl mūsų Tėvynei su
silaukti laisvės, nepriklauso«iy- 
bės ir Lietuvos Bažn. Provincijos 
atgaivinimo.

Kartu su Lietuvos Bažn. Pro
vincijos 25 metų jubiliejumi bet
gi švenčia, kad ir tremtyje, pir
masis Lietuvos arkivyskupas 
Metropolitas Dr. Juozapas Jonas 
Skvireckas taiprpaL.savo 25 me
tų Lietuvos Bažnytinės Provin
cijos vadovavimo jubiliejų. 25 
metus sėdintį Lietuvos arkivys
kupo Metropolito soste, didįjį 
Lietuvos Ganytoją, Švento Rašto 
Vertėją ir Lietuvos Patrijarką ! 
(1948 m. arkivyskupas atšventė 
50 metų kunigystės ir 30 metų 
vyskupavimo jubiliejų), Lietu
vos tikintieji, išblaškyti visose 
pasaulio šalyse, su pasididžiavi
mu sveikina, bent savo maldose A. Koestlėris, buv. pats kadaise Lietuvos praeitį tenykštis pran- 
prašydami Augščiausiojo leisti komunistas, apskaičiuoja, kad jų cūzų ; ' ’ ’ " -
parvesti Jam visus tremtinius į bus apie 17 mil., o Kravčenka — lietuvių beliko vos apie 200. Ra- 
brangiąją Tėvynę ir dar ilgai va- net 18 mil. Apie tiek pat jų esant šyt. Jurkūnas - Šeinius dirba 
dovauti Lietuvos Bažnytinei Pro- teigia ir ispanų pilietiniame kare į koop, s - goj, buv. pasiuntinybės 

pagarsėjęs raud. generolas Va-! sekretorius VI. Žilinskas yra 
' ekon. ištaigu revizorius, tauto-

užantspauduota lietuvių krauju
Pereitais metais JAV pasirodė 

“Trijų dekadų sprendimas”, pa
sak Washington Post “tai yra 
knyga, kurią turėtų perskaityti 
kiekvienas”. “Reader’s Digest” š, 
m. kovo leidinyje paskelbė iš jos 
ištrauką, pavadintą “Tikroji So
vietų istorija”. Joje pavaizduoti 
visi sovietų įsigalėjimo etapai ir 
plačiau nušviestas jūrininkų su
kilimas Kronštate, — tų pačių jū
rininkų, kurie pirmieji pakėlė 
ginklą prieš carų despotizmą, bet 
vėliau, pamatę bolševikų žiauru
mą, atsuko jį taip pat prieš nau
juosius satrapus. Tai įvyko 1921 
m. nuo vasario 23 d. iki kovo 17 
d. Jūrininkų ir valstiečių sukili
mas buvo paskandintas kraujuje. 
Tūkstančiai jūrininkų ir darbi
ninkų krito išskersti gatvėse. Ka
linių ir įkaitų egzekucijos buvo 
vykdomos masiškai. Ir visa tai 
buvo įvykdyta Trockio įsakymu, 
vadovaujant Tuchačevskiui, ku
rie paskiau patys krito nuo bol
ševikų rankų. Visa tai savo aki
mis matė ir paskiau plačiajam 
pasauliui paskelbė du JAV de
portuoti anarchistai: A. Berkma- 
nas ir Emma Goldmann. Užgniau 
žus sukilimą, pirmą ir vienintelį 
bolševikams pavojingą rusų tau
tos mėginimą nusikratyti jų re
žimu, didelė bolševikinės minties 
skleidėja JAV E. Goldmann į sa
vo dienoraščius irašė: “Kronšta- 
tas sutraukė paskutinį ryšį, ku
ris mane dar jungė su bolšėvi- i 
kais”.

Nuo to sukilimo šiemet suėjo ! 
30 metų. Minimasis sukilimas. į 
kaip kad pareiškė ta proga senat.! 
Mc Mahonas, kada nors rusų tau- ; 
tai virs laisvės simboliu. Ameri- \ 
ka yra draugė rusų tautos, bet: 
ne bolševikinės sistemos su jos' 
MVD, kuri, kaip pažymima toj į 
tikrojoj Sovietų istorijoj, šian- Į 
dien vra 
džiausiu “darbdaviu”. Prievarti- į tuviai kuriame krašte kurdinasi 
niai darbai šiandien yra virtę tik- į ir kaip jiems sekasi ten organizuo 
ru Sovietų ekonomijos pagrindu. 11? hetuviŠKąją veiklą. Naujųjų 
~ . 'tremtinių įnašu pasitenkinimą

reiškia tiek “Draugas” su “Nau
jienomis”, tiek “Dirva” ir kt. lie-, 
tuvių laikraščiai bei žurnalai.

Inž. Ivanauskas, pabėgęs iš me 
■. nonitų įsikūrė ir gavo darbą kaip 
kelių inžinierius ir urbanistas Pa 
ragvajuję, vaikų gyd. Jakšeyi- 
čienė su .šeima net Pakistane. 
Australijoje Sidnėjuj ir Adelai
dėje yra jau susibūrusių daugiau 
kaip po tūkstantį lietuvių. Atei- ’ ten nuvykęs kan. F. Kapočius ku 
t y čia ir Melburne bus didžiau 
si lietuvybės centrai. Bet ar tik kun. Urbaitis, lietuvis misininkas 
ne vieningiausia lietuvių kolo- j Kinijoje, suimtas kinų komunis- 
niją yra Cahberoje. kur į susirin- ! tų ir iš kalėjimo dingo. Manoma, 
kimus iš apylinkių prisirenka kad jis arba yra nužudytas, ar- 

Sovietu žinovai laiko ta skaičių apie 100 lietuvių. Labai gerai lie . . : .
V v * I

lentino Gonzalez, žinomas Ei 
Campesino vardu, kuris Davido 
Rousset bylos metu Paryžiuj pa
skelbė, jog daug mūsų tautiečių 
yra Nugabenta net į Naująją Že
mę, gi pabėgęs į Vakarus Sovie
tų aviac. Įeit. Pirogovas teigia, 
kad tik vienų baltų Sibiro darbo 
stovyklose yra apie 1 milijoną. 
Palygindamas tuos skaičius su 
politiniais katorgininkais ir trem 
tiniais caro laikais, “RD” pažy
mi, kad prie carų jų skaičius re
tai kada prašokdavo 50.000, be 
to, jų traktavimas, palyginti su 
Sovietų, buvo kur kas žmoniš
kesnis.

Taip pat plačiai minimi valy
mai, bylos, brolystė su Hitleriu. 
Ta proga “RD” pastebi: “Didžiau 
šią ironiją visį tų Maskvos valy
mų, per kuriuos tūkstančiai buvo 
tiesiog išskersti “už sąmokslą su 
Hitleriu”, parodė 1939 m. tarp ko
munistų ir nacių sudarytas pak
tas, kuriuo pats Stalinas sudarė 
suokalbį su Hitleriu. Jį pasirašęs, 
jis paskelbė, kad “Vokiečių ir S. 
S-gos tautų bičiulystė, sutvirtin
ta krauju, ilgai išliks tvirta”. 
Pirmoj eilėj ji buvo sustiprinta 
Lenkijos krauju. Toliau toji bi
čiulystė buvo dar daugiau su
cementuota Sovietų invazija į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ir tų 
kraštų okupavimu; pristatymu 
didelio kiekio medžiagų, maisto 
ir kuro naciams; Sovietų agentų 
diriguojamais demokratiniuose 
kraštuose, tame skaičiuj e ir J A V, 
streikais ir sabotažo veiksmais ir 
galiausiai sovietine propagandos

kampanija, rėmusią hitlerizmą ir 
dergusia prieš fašistus kovojan
čius santarvininkus.

Tai, kas anksčiau buvo padary
ta su rusų tauta, dabar buvo pa
daryta su lenkais ir-baltais. Sta
linas pavertė jų kraštus vienu 
milžinišku kalėjimu, o šimtus 
tūkstančių nekaltų žmonių pa
siuntė į darbo vergų stovyklas 
Sibire. Kitą iš eilės dekadą tas 
pat įvykdyta vienas po kito ki
tuose kraštuose: Rumunijoj, Bul
garijoj, Vengrijoj, Albanijoj, Če
koslovakijoj ... SS-ga po I-jo pa
saulinio karo užėmė tik 8 mil. kv. 
mylių, gi šiandien jau turi per 
13,5 mil. ir valdo daugiau kaip 
750 mil. žmonių — trečdalį visos 
žmonių giminės ir 25 procentus 
viso pasaulio teritorijos”.

Gale žurnalas betgi pastebi,. ; 
kad toji grėsmė jau imama kaip ' 
reikiant suprasti, ir pastebimi 
pirmieji vilties ženklai. Tas pats 
skausmingas procesas, atskleidęs 
tikrąjį nacizmo veidą, taip pat 
parodo, kas yra ir bolševizmas. 
Laisvasis pasaulis mato, kad pir
moji komunistinės tiranijos auka 
krito rusų tauta. Prasidėjo jau ir 
priešpuolis, nors dar netvirtai ir 
lyg žaidžiant. Ir toji kova vyks
ta nei daugiau, nei mažiau, kaip 
už laisvės išlaikymą visame pa
saulyje.

Tai gražūs ir teisingi žodžiai, 
pasakyti taip pat apie mūsų kraš
tą. Tenka tik laukti, kada gražius 
žodžius, šiuo metu vis gausėjan
čius, ims keisti veiksmai.

Elta.

LIETUVIS VISURESANTIS
Ir kur tik tų lietuvių nėra. Pas 

kaičius pranešimus, laiškus ir pas 
klausią let. spaudą, galima susi- 

a tapusi pasaulyje di- daryti apytikrį vaizdą, kaip Ge

Be jų komunistinė Valstybė su
griūtų.

Pirmasis jų buvimą neseniai 
oficialiai patvirtino kominformo 
šulas Neni, kuris dėstė, kad ten 
jie “esą neišvengiami” ir dėl to 
pasipiktinusį Mateotti, fašistų 
nužudyto italų socialistų vado 
sūnų, parašiusį Italijoj pagarsė
jusį veikalą “Kapitalizmas ir Ko
munizmas”, kuriuo atskleidė vi
sas Sovietų režimo žiaurybes, iš
metė net iš partijos. Dr. J. Dąlli- 

■ has, šio dalyko specialistas, iš
skaičiuoja, kad tokių darbo vergų 
S. Sąjungoje šiuo metu esama 
nuo 7 iki 12 milijonų. Tačiau kiti

istorija, Vilniaus albumu etc. Jis 
gerai kalba lietuviškai, kaip ir 
jo vyresnieji broliai Antanas, ku 
ris Kordobos un-te dėsto agro
nomiją. ir Petras, inžinierius. Ar- 
gentiniečiai ir lietuviai džiaugia
si mažučiu laiveliu “Eldalen” iš 
Švedijos į Argentiną atvykusiais 
82. pabaltiečiais tremtiniais,ku
rie visi taip pat atsivežė savo dar 
bo įrankius. Brazilijoje Sao Pau
lo mieste surengtą nepaprastai 
gausų vas. 16 minėjimą A. Žibąs 
nufilmavo televizijai. Vėliau S. 
Paulo ^televizijos^ stotis tasc iš- 
kilmes transliavo.

Vysk. Brizgys, gavęs iš Vatika
no leidimą, išvyksta į J. A. V. Į

riasi Marionopoly. Salezietis

ba išvežtas i Sibirą. Berlyne var- 
esant toli gražu per maža. Taip tuviškai kalba ir puikiai žino gan patekusiams lietuviams daug

ambasadorius. Švedijoje 
lietuvių beliko vos apie 200. Ra-

vincijai. (KKR)

padeda tėvas Kipas.Am. lietuvė 
A. Šimkutė Vašingtone pasiekė 
pulk, leitenanto laipsnį. Daini
ninkė O. Kaskas yra dainavimo 
instruktorė Indianos un - te, kur 
jos vyras taip pat dėsto teisę. Ge
riausias JAV mokslinių laimė-

Lietuviškas “Stalinas” Naujorko parade
■ • -

Vykęs lietuvių pasirodymas lojalumo parade Naujorke, ignoruotas didžiosios spaudos
Naujorke balandžio 26 d. ket

virtą kartą įvyko lojalumo pa
radas. Jais parodoma vietiniams 
komunistams, jog laisvieji yra 
nemažiau lojalūs savo vyriausy
bėms, kaip sovietų prievarta val
domi piliečiai Kremliuje.

Lietuvių šiais metais dalyvavo 
mažiau, bet jų demonstracija bu
vo priimta kaip viena geriausių. 
Plakatuose buvo pažymėta, kad 
lietuviai anapus geležinės uždan
gos sveikina gen. MacArthurą— 
didįjį amerikietį, primindami, 
jog “JAV yra vienintelė Lietuvos 
viltis”, kad ten nebėra jokio gy
venimo, net “skautai ir skautės 
yra sulikviduoti” ir tt.

Visas gražus lietuvių pasiro
dymas ir organizacija nebūtų bu
vę įvertinta milijoninės žiūrovų 
minios, jei nebūtų buvę juokda- 
rio-komedijanto, vaizdavusio Sta 
liną. Amerikiečiai, atrodė, visai 
nekreipė dėmesio, kas per tauta 
eina ir ko jie siekia. Nors keletoj 
vietų žiūrovų replikos reiškė gai
lestį dėl tokios “smart” tautos 
kančių. Bet tai tik keliose vie
tose.

“Stalinas”, pilnoje maršalo 
uniformoje, su didžiule maske ir 
plakatu rankoje “We want just 
peace”, su balandžiu įsikandusiu 
kūjį ir piautuvą, tempė paskui 
save patranką ant vaikų* vežimė
lio. Jis buvo sveikinamas aštriom 
replikom visą kelią, į kurias mū
sų aktorius vykusiai reagavo.

mių asmenų užpildytą tribūną, 
“Stalinas” atsuko patranką į 
juos, bet paskui apsigalvojęs pa
siūlė MacArthurui pasisveikin
ti. Tačiau gen. MacArthur atme
tė jo. pasiūlymą nykščiu žemyn. 
Senovės gladiatoriams tokiuo 
ženklu valdovas leisdavo prieši
ninką nužudyti. Kitas lietuvių 
pasireiškimas prie MacArthuro 
buvo, kai lietuvaitės merginos, 
prasiveržusios per detektyvų ,ir 
policijos grandį, įteikė jam rau
donų rožių puokštę, ką minia pri
ėmė dar didesniu džiūgavimu.

Naujorko spauda, Iškeldama 
“Stalino” gyvąjį paveikslą, nei

vienu žodžiu nepaminėjo, jog tai 
lietuviai, pasitenkindama jiems 
“foreign born” etikete.

Tik WQXR radijas keletą kar
tų paminėjo, kad MacArthuras 
labai mielai priėmęs lietuvių 
gėles. ■

Taip pat labai būdingas faktas, 
jog žiūrovuose ir paraduojan
čiuose matėsi labai maža Naujor
ko daugumos — žydų tikėjimo 
amerikiečių. Žinant, jog Naujor
ko spauda yra šios daugumos 
rankose arba jų operuojama, aiš
kėja ir to ignoravimo priežastis.

Ainius.

i tyrininkas J. Lingis - Šiaurės mu jimų perteikėjas William Lau- 
Balučio duktė, J. rence, “NY Times” mokslo sk.

- Amerikos vedėjas, yra kilęs iš Lietuvos, Sa
lantų miestelio. Jo tėvai Sievai 
emigravo į JAV 1905 m. Violeta 

iš 
JAV atvyko į Europą kaip am - 
čių karių knygininke. Gary mies
te BALFo skyriui taip pat au-

I ziejuj, min.
į Šaulys, V. Gedminas -
' ambasadoj. A. Rimeika ir E. Var
į nauskas baigė medic, mokslus Ir ,
gavo geras vietas. Kolumbijos Yčaitė, Martyno Yčo duktė, 
prezidento brolio ūky dirba dr.
Karnauskas. Beveik visų Argen
tinos prezidentų ūkiuose taip. . . .
pat buvo galima sutikti lietuvių, j kojo Ieva Paulekiutė - Mrs. W. 
Prezidento žmonos vadovauja- Rockfeler. Stud, vyčiai Čikagos

e • J * • .• V. • • / Z T" • « * . • •

mos visuomenės šalpos or - jos 
Buenos Aires mieste skyriaus ve
dėjo pareigas eina buv. tremti
nys J, Pronskūnas, o prezidentū
ros informacijų skyriuje dirba 
Bučas - Bučinskas. B. Aires gu-l 
bernatūros Sans Souci vasarna-' 
mio vedėjas yra V. Senulis. B.
Aires un - tą baigė Petras Kra-J kvietė savo nuolatiniu bendra- 
povickas, kuris savo studijoms! darbiu — patarėju kariniams 
naudojosi Lietuvos literatūros j klausimams.

un - te suruošė “ Lithuanian 
night” su liet, vakariene, taut, 
šokiais, audinių ir tautodailės pa
rodėle. Pasisekimas buvo didelis.

Gen. št. pik. J. LanskoronskĮ, 
bu v. Lietuvos Karo Attache Pa
ryžiuje ir Briuselyje. VLIKas pa-

Stebuklingojo Dievo Motinos pasirodymo vieta Lurde

f

■■■ F* pi į
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Pranešimas
KLB Hamiltono ap. valdyba 

skelbia visų Hamiltono lietuvių 
žiniai, kad 1951 m. gegužės mėn. 
20 d. 5 vai. p.p. Dainavos salė
je, 469 Bay SL Nv šaukiamas‘vi
suotinis apylinkės narių susirin
kimas šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas ir 
susirinkimo pirmininko kvieti
mas.

2. Valdybos pirmininko prane
šimas dėl atliktų darbų.

3. Valdybos sekretoriaus pra
nešimas dėl KLB—LOKo rašto ir 
apylinkės persitvarkymo juridi
nės padėties.

4. Apylinkės valdybos atsista
tydinimas.

5. Apylinkės persitvarkymo 
klausimas (ALOK).

6. Klausimai ir sumanymai.
7. .Susirinkimo uždarymas.
jSfesuąįrinkus ręįįdamam. skai

čiuj, ^ąlyyių, po yiępos valandos,, 
t.y. i vai. p.p. tą pa tdieną ir toje 
pat vietoje, šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus laikomas tei
sėtu bet kuriam dalyvių skaičiui 
atvykus (LKL B-nės statuto 
paragrafas).

KLB Hamiltono ap. V-ba.
Motinos Diena

Pereitą sekmadienį, gegužės 
mėn. 6 d., hamiltoniečiai prisimi
nė ir pagerbė motinas.

Ta intencija bažnyčioje buvo 
‘ atlaikytos Šv. Mišios ir pasaky

tas svečio kun. pranciškono T. 
Ambraziejaus gražus pamokslas. 
Po mišių bažnyčioje ant miru
sios motinos kapo buvo iškilmin
gai padėtas vainikas mergaičių 
tautiniuose drabužiuose. Už a.a. 
mirusių motinų sielas sugiedota 
“Libera” ir kitos giesmės. Turi
ningą ta mintimi žodį tarė pa
rapijos klebonas kun. Dr. Tada- 
rauskas. Šią dieną daugelis para
pijiečių už savo motinas priėfė 
Šv. Komuniją.

Po pietų 4 vai. vakare St. Mi
chaels salėje įvyko iškilmingas 
Motinos dienos minėjimas, kurį 
surengė Hamiltono Liet. Kat. 
Moterų D-jos skyrius. Minėjimą 
atidarė dr-jos pirm. p. P. Žyman
tienė kviesdama visus sugiedoti 
Tautos Himną. Po to , gausingų 
šeimų motinos, turinčios 5 ir dau 
giau vaikų, buvo pakviestos į 
garbės prezidiumą. Iš 1? pakvies
tų motinų prezidiume vietas ūžė 
mė 9. Motinas sveikino ir apdo
vanojo: Hamiltono liet, parapi
jos klebonas kun. Dr. Tadaraus- 
kas, K.L.B. Hamiltono apylinkės 
vardu pirm.inž. St. Naikauskas, 
šeštadieninės lietuvių mokyklos 
vardu vedėjas J. Mikšys, Ateiti
ninkų kuopos vardu K. Matkevi- 
čius, H.L.D.M. teatro “Aukuro” 
vardu režisorė E. Kudabienė- 
Dauguvietytė, lietuvių orkestro 
ir “Aidas” vardu St. Jokūbaitis. 
Be to, dovanos motinoms buvo 
įteiktos HL sporto klubo “Kovo”

Delhi Ont
Balandžio 15 d. įvyko Kana

dos Lietuvių Bendruomenės Del
hi apylinkės LOK metinis susi
rinkimas. Išrinkta nauja valdy
ba: V. Ignaitis, J. Liutkevičius, V. 
Jučas, G. Rugienis ir P. Augaitis. 
Kontrolės komisija: V. Treigis, 
V. Andriulionis ir A. Trečiokas. 
Parengimų komisija: St. Kairys, 
St. Augustinavičius jr., A. Grin- 
cevičienė ir Z. Liutk'evičienė.

Senosios valdybos pirmininkas 
ir iniciatorius, prieš metus suor
ganizuotos Delhi apylinkės Ka
nados Lietuvių Bendruomenės, p. 
V. Treigys, padarė išsamų prane
šimą iš pereitų metų veiklos ir 
ragino naująją valdybą dar dau
giau pasitempti.

Susirinkimo metu buvo gyvai 
diskutuojamas Tautos Fondo rei
kalas. Buvo nutarta rinkti aukas 
aplankant kiekvieną namuose, 

, bei per ateinančių metų parengi
mus daryti loterijas ir visą pelną 
paskirti TF.

Nors šioji apylinkė yra neper- 
skaitlinga nariais, tačiau perei
tais metais buvo parodyta graži 
veikla: paminėta Vasario 16-oji 
ir Birželio 14-oji, 3 šokių vakaari, 
Joninių piknikas ir du paparasti 
piknikai, vaikams eglutė, sušelp
ti lietuviai ligonys Vokietijoje, 
padėta rinkti aukos Simcoe ligo
ninės praplėtimui, sušelpta Ar- 
malių šeima ligoje, bei nupirkta 
“Nepriklausomos Lietuvos” Šerų 
už$30.

Susirinkimas užbaigtas'Tautos 
Himnu. J.Ž.
KLB Delhi Apyl. šokių vakaras

Gegužės mėn. 19 d. 8 vkl. vak. 
KLB Delhi Apylinkė Dilbi mies-

ir H. socialdemokratų organiza
cijos.

Motinos Dienos iškilmingame 
minėjime turiningą paskaitą skai 
tė žinomas visuomenininkas sve
tys iš Toronto p. A. Rinkūnas.

Moteriškas-mo tin iškas švelnu
mas, palietęs mus dar mažus, ly
di mus visą gyvenimą, net ir ta
da, kada gyvenime nėra švieses
nės kibirkšties bei vilties. Gerb. 
kalbėtojas savo žodyje išryškino 
lietuvės motinos savybes, kurios 
savo švelnia meile, pasiaukojimu 
ir jaukia motiniška namų šilima 
aukojasi savo vaikams, šeimai, o 
per tai ir savo tautai. Lietuvei 
motinai, sako prelegentas, nieka
da nebuvo tiek žiaurus laikotar
pis, ktaip dabar, kuri be kitų 
skausmų, ypatingai pergyvena 
išravimą iš gimtosios žemės.

Po paskaitos sekė meninė prog 
ramos dalis. HLDM teatro “Au
kuras” artistai: režisorė E. Ku- 
dabienė-Dauguvietytė, L. Baltru
konytė ir V. Kvedaras gražiai iš
pildė montažą ’’Vargo Motinai”. 
Paruoštą E. Kudabienės-Daugu- 
vietytės. ’

Taip, ten motina... ašarų dau
giau negu šaltos rasos išliejus, 
kad tik užaugčiau sveika, kad tik 
laiminga būčiau...

Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios R. Petrušaitytė ir A.Gurgž 
dytė pašoko suktinį. Melodekla
maciją “Motinai” prie mormo- 
rando (O atsimenu namelį...) 
padeklamavo St. Verbickaitė.

Lietuvių pradžios mokyklos 
mergaičių chorelis, paruoštas D. 
Slavinsko, prie akordeono garsų 
padainavo: “Oi, močiute, motinė
le”, ”0 atsimenu namelį” ir “Leis 
kit į tėvynę”.

B. Voveraitės eilėraštį “Ma
mytei” gražiai padeklamavo ma
žytė S. Martinkutė. Pabaigoj bu
vo pademonstruotas pagal A. 
Giedrių “Ramutės sapnas”, ku
riame bę vaidinimėlio buvo paro
dytos Ramutės džiaugsmingos 
dienos Lietuvoje, šokiai ir pasi
linksminimai vaikų būry. Veika
lėlį režisavo P. Žymantienė, oba- 
letukas, parodytas vaidinime 
(taip pat ir aukščiau minėti šo
kiai) paruoštas G. Breichmanie- 
nės. Veikėjai: motina — St. Ver
bickaitė, duktė — L. Verbickai- 
tė, angelas G. Vyšrųauskaitė, 
senelė — A. Gurgždytė.

Scenoje mažųjų šokiais pasiro
dė: L. Šopytė, S. Martinkutė, S. 
Valevičiūtė, N. Gurgždytė ir A. 
Grigaitytė. Baletu: A. Meškaus- 
kaitė, A. Gurgždytė, R. Petrušai
tytė, J. Eidukaitytė, G. Bakaity- 
tė ir D. Prunskytė. Pasirodė dar 
A. Meškauskas ir V. Kvedaras. 
Po padėkos žodžio iškilmingas 
minėjimas buvo baigtas giesme 
“Marija, Marija”.

Sėkmės Kat. Moterų draugijai 
ir ateity gražioje ‘katalikiškoje 
veikloje. K. .

to salėje rengia šokių vakarą su 
lietuviška muzika.

Gros Hamiltono lietuvių orkes
tras “Aidas”. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti.

WINNIPEG, Man.
Nauja LOK valdyba

Po ilgai užsitęsusių svyravimų 
ir neaiškumų, pagaliau Winnipe- 
go lietuvių kolonija pasitempė ir 
išsirinko naują energingą Lietu
vių Bendruomenės valdybą, pati
kėdama jai msų tautiečių reika
lus ir bendrai visą kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą.

Naują valdybą sudaro: pirm. 
Mykolas Januška, vicepirim Dr. 
J. Kasperas, sekr. V. Rutkauskas, 
ižd. V. Armanavičius, kartoteka- 
rijus J. Malinauskas, kultūros 
reikalų vedėjas J. Činga ir paren
gimų komisijos pirm. T. Luko
ševičius.

Steigiamojo Seimo minėjimas
Gegužės 20 d. 2.30 vai. p.p., Lie

tuvių klubo salėje ruošiamas 
Steigiamojo Seimo minėjimas — 
susirinkimas. Programoje: pas
kaita ir meninė dalis.

Mieli tautiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti.

KLB Winnipego Apyl. V-ba.
Nauja choro valdyba

“Šimkaus” choras savo susirin
kime balandžio 29 d., apsvarstęs 
tolimesnį veikimą, išsirinko se
kančios sudėties valdybą: seniū
nu V. Simanavičių, sekr. V. Ar- 
manavičių ir ižd. p-lę J. Nolytę. 
Chorui vadovauja gabus muzi
kas ir kompozitorius p. Pr. Šo- 
paga. Choras rengiasi pasirodyti

Metų sąvartoje Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Dr-ja Montrealy- 
je ėmėsi iniciatyvos remti ir pa
dėti išlaikyti vienintelę lietuvių 
gimnaziją, kurioje žymi dalis 
jaunimo iš Mažosios Lietuvos. 
Man, kaip Dr-jos iždininkui, tę- 
ko maloni pareiga rinkti ir per* 
siųsti aukas į Vokietiją. Tat po 
keturių mėnesių, naujam kasi- 
ninkui perduodant tas pareigas, 
noriu kiek apžvelgti iki šiol gau
tus įnašus.

Imdamiesi iniciatyvos tikėjo
me Kanadoje surasti bent 200 
lietuvių, kurie kas mėnesį regu
liariai sutiks aukoti bent po vie
ną doleriuką. Savo užsimojimus 
paskelbėme spaudoje ir prane
šėme Vasario "16-os gimnazijos 
vadovybei, kuri pasiūlė Kanadai 
globoti pirmąsias dvi klases.

Dabar, pirmą “trimestrą” už
baigę, turim jau arti šimto asme
nų arba organizacinių vienetų, 
įnešusių per tą laiką arti penkių 
šimtų dolerių. Didžiausia dalis 
aukų — trys šimtai — gauta iš 
pavienių asmenų. Organizacijos 
taip pat nešykštėjo, suteikdamos 
virš dviejų šimtų dolerių. Pusė 
tos sumos, iš viso šimtas dolerių, 
gauta iš Kanados Lietuvių Mote
rų Bendruomenės Toronto sky
riaus. Garbė mūsų moterims! 
Londonas, Hamiltonas, Wellan- 
das ir Vai d’Or savo įnašais verti 
mūšų malonaus prisiminimo. Tik 
pačios bene didžiausios kolonijos 
— Montrealio — organizacijų pa
sigendame savo aukų sąrašuose.

Bet Montrealis pirmauja pa
vieniais įnašais. Iki šiol 24 asme
nys— daugumas MLB Dr-jos 
nariai — sudėjo 75 dolerius, tuo 
tarpu kai Torontas atsiuntė tik 
19 dolerių, gautų iš dešimties as-

VLIKo delegacija (Brazaitis ir 
Kaminskas) kovo 13 d. per Vo
kietijos užs. reikalų ministeriją 
įteikė Vokietijos kancleriui Dr. 
Adenaueriui memorandumą. Pa
sikalbėjime parodyta daug su
pratimo ir nuoširdumo Lietuvos 
reikalui. O balandžio 9 d. iš užsie
nių reikalų ministerijos gautas 
atsakymas į memorandumą raš
tu, kuriuo pareiškiama nuošir
daus apgailestavimo dėl Lietuvą 
nelaimingai ištikusių Ribbentro- 
po-Molotovo sutarimo padarinių 
ir pažadama Vokietijos vyriausy
bės visokeriopa VLlKui parama 
rūpintis Vokietijoje esančių lie
tuvių reikalais.

Jurgi Savickį, buv. Lietuvos 
Nep. Pas. ir įgaliotą ministers, 
gyvenantį pietų Prancūzijoje, 
VLIKas pakvįetė specialiai misi
jai į Skandinavų kraštų sostines 
Lietuvos išlaisvinimo bylos rei
kalais. Min. J. Savickis, keletą 
dienų pabuvojęs VLIKo būstinė
je V. Vokietijoje, balandžio 12 d. 
išvyko į Kopenhagą, Oslo, Stock- 
holmą, kur užtruks apie 1 mėnesį 
laiko.

Dr. S. A. Bačkis, Lietuvos atsr 
tovas Prancūzijoje, kovo 23 d. da
lyvavo Europos Sąjūdžio rytų ir 
vidurio Europos komiteto prezi
diumo posėdyje Paryžiuje. Jis 
atstovavo lietuviams, latviams, 
estams, kurie visi turi šiame pre
zidiume tik vieną savo atstovą. 
Balandžio 20 dieną jis dalyvavo 
Briuselyje Europinio Sąjūdžio 
Tarptautinio Komiteto posėdyje 
ir atstovavo visiems baltams.

JA VALSTYBĖS
Gen. Stasys Raštikis su žmo

na išvyko į Syracuse, N.Y., kur 
generolas gavo darbą dėstyti ru
sų kalbą Amerikos kariams.

Kun. R. R. Klumbis Indijonų 
Reservacijos parapijoje balan
džio 29 d. turėjo bazarą, į kurį at
vyko iš apylinkės nemažai ir lie
tuvių. Bazare dalyvavo ir kino 
artisto Bob Hope žmona su vai
kais. Pažymėtina, kad visa Bob 
Hope šeima yra praktikuoją ka
talikai.

ALK Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos seimas šaukiamas š.m. 
birželio 3-4 dd. Waterbury, Conn. 
Kuopos siunčia po atstovą nuo 
kiekvienos 10 narių.

ALRK moterų Sąjungos 24-asis 

tautų festivalyje, kuris įvyks šio 
mėnesio gale Plauyhouse teatre.

Naujai atvykę
Vis daugiau atvyksta naujų 

tremtinių į Winnipegą. Pastaruo
ju metu atvyko Stanislovas Lei- 
manas, Jonas Kvedaras, Biliūnas 
ir Bronė Rėklaitienė. J. Garšva. 

menu. Paskutiniu laiku Toronto 
LOKas nutarė atskirai telkti ir 
tikimės, kad jis pralenks visus 
kitus miestus. Antrą vietą užimę 
Sault Ste. Marie, viena mūsų ma
žiausių kolonijų, šuoliu pralen
kusi visas likusias kolonijas. Tai 
dėka energingo rinkėjo p. Aukš- 
tikalnio Napoleono, surinkusio 
jau 47 dolerius iš 23 asmenų. Iš 
viso gauta iš 20 vietovių ir beveik 
iš visų Kanados provincijų..

Aukojo žmonės įvairiai: vieni 
reguliariai kas mėnesį be jokio 
raginimo, savo gera valia, kiti 
pripuolamai, o tretieji vienkarti
niai. Visos aukos mielos ir kiek
vienas skatikėlis brangus mūsų 
jaunimui. Nuolatinieji visi auko
ja po vieną dolerį kas mėnesį, 
išskyrus p. Aleksandrą Lapiną, 
tvarkingai siunčiantį kas mėnesį 
po du dolerius. Du iškarto vi
siems metams sumokėjo: pp. Že
maitis J. — $10 ir Tonkūnas J. 
— $12.

Mūsų tautiečiai įvairiomis pro
gomis prisimena gimnazijos šelp- 
tinumą. Štai prof. kun. Pr. Gaida, 
skaitydamas paskaitą apie Lietu
vą, paaukojo savo gautą dešimkę, 
Norandos lietuviai švęsdami ves
tuves, o Londono skautai suren
gia loteriją aukų gavimo tikslui.

Graži pradžia, puikūs aukoji
mo pavyzdžiai. Visiems mūsų gi
li pagarba.

Visiems man iki šiol patikėju
siems savo įnašus nuoširdžiai dė
koju ir prašau toliau siųsti nau
jam MLB Dr-jos kasininkui, bu
vusiam ’’Keleivio“ redaktoriui p. 
A. Lymantui. 7116 Cartier, Mont
real, P. Que.

S. Pėteraitis
MLB Dr-jos LCentro V-bos pirm.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
seimas įvyks rugpiėČio 20-22 d. Į lų vėžiu. Vyr. sūnus Vytautas, 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyne prieš metus atvykęs į JAV, Bos

toną, paimtas kariuomenėn.
Schwelnfurtas tai pajėgiausia 

lietuvių' stovykla amerikiečių zo
noje. Dauguma tarnauja ten pat 
esančioje pereinamoje stovyklo
je. Pereinamosios stovyklos va
dovas taip pat lietuvis p. Rau- 
chas. Jis taipogi labai energin
gai darbuojasi vietos bendruome
nės komitete. Vasario 16-tos pro
ga šveinfurtiškiai surinko Tautos 
Fondui .630 DM aukų ir iš visų 
kitų apylinkių buvo -su tąja suma 
pirmoje vietoje. Buvęs ryšinin
kas prie Schweinfurto IRO emi
gracijos įstaigos p. M. Lipčius 
šiomis dienomis išvyko į Kolum- 
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BALFas, LRK ir PLB Vokie

tijos Krašto Valdyba paruošė 
bendrą memorandumą, kad lie
tuviams repatrijantams būtų pri
pažintos DP teisės. Memorandu
mas bus išsiuntinėtas IRO Ge
neralinės Tarybos atskirų kraštų 
atstovams.

— Vokietijoj yra apie 8 mil. 
žmonių per daug. Pabėgėliams ir 
ištremtiesiems aprūpinti butais 
ir darbu amerikiečiai paruošė 
planą, pagal kurį jiems per 6 me
tus turi būti pastatyta 1,2 mil. 
butų, 600.000 žmonių surasta 
naujo darbo ir jų 700.000 perkelti 
į mažiau pabėgėlių prikištas sri
tis. Pagal žaibinę vokiečių prog
ramą jiems pirmu užsimojimu 
jau rūpinamasi pastatyti 75.000 
butų. Visa tai atseis apie 12 mili
jardų DM. Ne visi pabėgėliai iš
emigruos, be to, vokiečiai mano, 
kad jie, atėjus laikui, bus jiems 
ir vėl reikalingi.

Nekalto Prasidėjimo vienuolyne 
Putnam.
VOKIETIJA

Retas svečias Hamburge
Lietuvių stovykloje Hamburge 

— Zoo vieši labai įdomus ir retas 
svečias — “Pasaulio klajūnas” — 
Stasys Urmanas. iškankintas tris 
metus Butyrkuose ir 2 metus Si
bire, jis laimingai paspruko ir po 
8 mėnesių nuotykingos kelionės 
1947 metais atbėgo į Švediją ir į 
Prancūziją. Čia buvo vienas 
smarkiausių liudininkų Kravčen- 
kos procese prieš komunistus, 
nes pripasakojo daug dalykų iš 
Rusijos vergų gyvenimo.

Iš Prancūzijos išėjęs keliauti 
po pasaulį pėsčias. Jau nužygia
vo virš 2300 km. kelio ir aplankė 
visas vakarų Europos šalis, net 
Jugoslavijoje buvęs. Keliauja 
skauto uniformoje (jūrų skau
tas). Visur sukelia daug susido
mėjimo. Buvęs pas Švedijos ka
ralių, pas Churchillį, pas De 
Gaule, net Ali Khan su Rita 
HHayworth aplankęs. Romoje 
buvęs priimtas popiežiaus au
diencijoje ir labai sudominęs sa
vo pasakojimais popiežių apie 
Lietuvą, Rusiją ir visas apkeliau
tas šalis.

Keliauninkas moka kuone vi
sas Europos kalbas. Yra labai 
drąsus ir ryžtingas. Kaip bema
tant klausytojus uždega ir sudo
mina. Visoje Europos spaudoje 
rašoma ir paveikslai dedami apie 
šį lietuvišką keliauninką. Visur 
pažymima, kad tai lietuvis, pa
sprukęs iš Rusijos kacetų.

Tolimesnis St. Urmano kelio
nių planas: Australija, JAVals- 
tybės, Pietų Amerika, Afrika, 
Indija su galinguoju Everestu, 
kurį pasiryžęs nugalėti...

Keliauja visur be kliūčių. Kon
sulai ir vizų davimo įstaigos 
mielai su “good look” deda ant
spaudus ir vizas į jo albomus, ir 
su tokiomis vizomis keliauja vi
sur be kliūčių. Į Aaustraliją vyks 
balandžio jnėnesio antroje pusė
je. Kelionė nekainuosianti.

Malonu pažymėti, kad St Ur
manas apsiėmė, kol bus Europo
je, pabūti mūsų vargo mokyklos 
mokytoju Hamburge.

Pabėgėlių bankas numato tuo 
tarpu patenkinti tik 300 DP pra
šymų gauti paskolai verslams. 
Tai bus atliekama per tremtinio 
gyvenamai vietai artimiausį vo
kiečių banką, atstovaujantį ta
me rajone Vertriebenen-Bank.

Komp. Juozas Strolia gyvena 
Wehnen stovykloje iš vokiečių 
duodamos pašalpos. Kol nebuvo 
uždaryta, dirbo gimnazijoje. Jo 
žmona, solistė, sunkiai serga kau-

Gandas melagiams patiko .
Tūlas kanadiečių lietuvių laik

raštis ankstyvą šių metų pavasa
rį pliurptelėjo, esą, “pP-kai” ma
siškai bėga iš JAV-bių į Kana
dą, kad išvengtų karinės prievo
lės. Žinią tuoj pasigavo LTSR 
propagandos organai. Žinoma, ne 
informacijai lietuviams tėvynėje, 
bet “Tėviškės Balsui” — infor
macijai pabėgėlių. Tuo tarpu ži
nia visiškai neteisinga. A.

Bulvių vėžys LTSR
Pernai bolševikai, net pats Vi

šinskis, užsimerkę šaukė, kad 
amerikiečių lėktuvai virš Čeko
slovakijos, Vengrijos ir Lenkijos 
išmetę bulvių vėžio bacilas, kad 
pakenktų proletarijato vieniji
mui, kuriam bulvės yra svar
biausias maistas. Kovo 21, spren
dimu 167 Vilniaus Vykdomasis 
Komitetas pagrasino didžiausiom 
bausmėm tiems, kurių bulvės 
pasirodys sergančios vėžiu. Vis 
dėlto atrodo, jog ne amerikiečių 
lėktuvai, bet sovietų driskiai bus 
užnešę biaurią ligą iš kolchozi
nio rojaus. A.

“Iš nepaskelbtų laiškų 
“Tiesai”

. Dotnuvos rajono koopera
tyvas blqgai aprūpina gyvento
jus plataus masto vartojimo reik
menimis. Jau nuo pat rudens ko
operatyve nėra žibalo. Kolūkie
čiai turi važiuoti žibalo į kitus 
rajonus -už kelių dešimčių kilo
metrų... Dotnuvos kooperaty
vas yra ypatingoje kontrolėje. 
Lai “Liaudies Balsas” mums pri
stato nors vieną tokio turinio ži
nutę iš Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo. Laiškas buvo paskelb
tas sovietinėje spaudoje kovo 
pradžioje. A.

AUSTRALIJA
Australijos Liet. Kat. Draugi

jos metinis suvažiavimas įvyko 
kovo 3 d. Sydnejuje. Išrinkta 
nauja valdyba: Dr. Briedis, Ust- 
janauskas, Dirkys, Talat-Kelpša, 
Karitonas; revizijos kom. Bau- 
žienė, Talat-Kelpšienė ir VI. Mi
niotas.

Australijos LB Krašto Kont
rolės Komisija: pirm. St. Baltra- 
mijūnas, sekr. V. Narbutas, na
rys V. Miniotas.

Geelon, Vic., apylinkės valdy
bą sudaro A. Grigaitis, V. Rugi
nis, L. Bartkus, K. Šimkevičius 
ir K. Šimkus; revizijos komisiją 
V. Vaitkus, Z. Bielkevičius ir J. 
Bratanavičius; garbės teismą K. 
Mackus, E. Uigšytė ir M. Daval- 
ga. Veikia tautinių šokių grupė, 
vadov. Čižausko.

Nan}, australų paroda, sausio 
23 d., vad., piliet. konferencija.

Propagandinis “kainų 
sumažinimas” ir tikrovė

Su didžiausia pompa kovo 1 d. 
buvo paskelbtas “ketvirtas kainų 
sumažinimas”. “Tiesoje” tilpo 
straipsniai “Stalininis rūpinima
sis liaudies gerove”, “Širdingas 
dėkingumas draugui Stalinui”. 
LTSR prekybos “ministras” A. 
Mikutis džiaugiasi, kad šis suma
žinimas paveikė teigiamai juodą
ją rinką ir “sukėlė kainų sumažė
jimą kolūkinėse rinkose. 1950 m. 
TL kainos sumažėjo lyginant su 
1949 metais: 10Č bulvėms, 24% 
kiaulienai, 26% jautienai, svies
tui 23%< ir tt.” Mikutis taip pat 
informuoja Lietuvos gyventojus, 
kad “nuo 1948 m. spalio mėnesio 
darbo užmokestis JAV sumažėjo 
šitaip: anglies pramonėje — nuo 
20 iki 31,5% ... farmerių pajamos 
sumažėjo 1949 m. $4.700.000.000. 
Milžiniška JAV gyventojų masė 
niekaip negali suvesti galo su 
galais ir yra pasmerkta nuskur
dimui”. Mikutis, užbaigdamas 
savo “raštą”, pagarbina Staliną, 
o mes lietuviškąją “V. of A.” 
transliaciją paprašysim perduoti 
Mikučiui šią trumpą ištrauką iš 
Bureau of Labor Statistics: “Pas
kutiniaisiais trimis metais pra
gyvenimas pabrango 7,5%. Vidu
tinis darbininko uždarbis pakilo 
— 19,1% — taigi daugiau negu 
2% karto negu pragyvenimo iš
laidos”...

Po Mikučio straipsnio sekė vi
sa eilė skelbimų. Pirmoj eilėj 
“Vojentorg” (Karinė. Prekyba) 
skelbia apie kainų sumažinimą 
sovietų pirkėjams. Firma“ Lit- 
piščesbit”, parfumerijos parduo
tuvė “Težė” praneša, kad parfu
merijos ir kosmetikos gaminiams 
kainos sumažintos 10%, muilui— 
15%. Parduotuvė: Vilnius, Gedi
mino 21, Lietuvos Tarybinės Res
publikos Radijos Gaminių par
duotuvė “Glavelektrosviazsby t” 
(labai lietuviškas vardas!) kainų 
skelbiasi nesumažinusi, bet par
duodanti radijo aparatus, radijo 
mazgus, radijo stiprintuvus, pri- 

; imtuvus, reproduktorius ir at
sargines dalis”. Lietuvos Gele
žinkelių Restoranų ir Bufetų 
Kontora kviečia visus užkan
džiauti jos restoranuose, esan
čiuose šiose Lietuvos vietose (įsię 
dėmėkite!): Vilniuje... Soviets; 
ke — Tilžėje, Černiachovske—Įs
rutyje, Kaliningrade, Radviliš
kyje ir k it.”-. A.

Faktai ir skaičiai
Bolševikai giriasi, lyg šutintų 

bulvių prisišveitę, kad, girdi, na
šūs tie jų sustambinti kolchozai. 
Štai, girdi, “Požėlos” ir “Pavasa
rio” kolūkiams susijungus, ūkis 
apimąs 1.566 ha žemės ir jame 
gyveną 131 žmogus. Kolūky šiuo 
metu esą 150 karvių ir jaučių, 
200 kiaulių, 60 avių, 300 paukš
čių. Tuo tarpu vidutiniam lais
vos Lietuvos ūkyje apie 30-40 ha 
būdavo apie 25 karvės; 3-5 ark
liai, 10-15 avių, 100-190 paukščių. 
Šiam ūkininkui nereikėdavo su

Dailiu. P. Puzinas televizijoje
Dail. P. Puzinas yra pagarsė

jęs Kalifornijoje ne tik meno pa
rodose, laimėdamas premijas, 
bet taip pat ir kaip portretų ta
pymo demonstratorius. Per kelis 
paskutinius mėnesius jis su di
deliu pasisekimu yra demonstra
vęs keliuose dailininkų ir šiaip 
žymiuose visuomeniniuose klu
buose. Balandžio 25 d. jis buvo 
pakviestas duoti tokią portreto 
aliejiniais dažais tapymo demons 
traciją per Hollywoodo KTSL, 
KIX, (2) televizijos stotį, demon
stracijai dail. P. Puzinas televi
zijos stočiai buvo rekomenduotas 
Los Angeles miesto meno depar
tamento direktoriaus, kaip la
biausiai tam reikalui tinkamas.

Programos per televiziją pra
džioje dail. P. Puzinas buvo prog 
ramos vedėjos Jeanette Gray pri
statytas žiūrovams pasikalbėji
mo forma. Ji klausė iš kokio kraš 
to jis atvykęs, kur studijavęs, ką 
tapo. Dail. P. Puzinas atsakė, kad 
jis yra lietuvis tremtinys, atvy# 
kęs iš Lietuvos. Į klausimą, kodėl 
jo paskutiniuose paveiksluose 
vyrauja tremtinės moters moty
vas, atsakė, — kadangi kraštuo
se už geležinės uždangos moteris- 
motina dabar daugiausia ken
čianti

Po pasikalbėjimo dail. P. Pu
zinas pradėjo tapymo demonstra
ciją, pozuojant pačiai programos 
vedėjai J. Gray. Per kokį 10 min. 
dail. P. Puzinas meistriškai pa
rodė, kaip yra aliejiniais dažais 

daryti atskirus pašarų fondus pa
vasario sėjai, kaip dabartiniam 
kolūkiui. Nereikėdavo spaudai 
skųstis, kaip dabar štai cituoja
ma problema ’’...antai Mikali- 
nos Maniukaitės prižiūrimos kar
vės pernai davė visai mažą kie
kį pieno. Ji sako, girdi, bergž
džios karvės buvo. Tačiau, dėlto 
jinai pati kalta yra”. Iš apyskai
tos matyti, jog 100.000 rublių bu
vo išdalinta algoms. Po 764 rub
lių būtų turėjęs gauti kiekvienas 
iš 131 to kolūkio gyventojų me
tams, jei visiems būtų mokėta po- 
lygiai. O kur algų skirtumas tarp 
komunistų politruko ir eilinio 
baudžiauninko. Lauksime “Liau
dies Balso” komentarų. A.

Rusai kuria pramonės 
centruką Naujoj Vilnioj

“Eltos” pranešimais iš LTSR 
šio miesto pakraščius puošią nau
jų įmonių korpai. Statomi nauji 
gyvenami namai, kuriuose lei
džiama apsigyventi tik tokiomis 
pavardėmis draugams Slemikov, 
Bogdanov, Murozov ir panašūs.

Nauji vardai, naujos jėgos 
mūsų Tėvynėje

Kovo 13 Vilniuje buvo konkur
sinis koncertas konservatorijos 
salėje atrinkti gabiausiuosius 
dainininkus ir artistus tarptauti
niam pasirodymui “Pasauliniame 
Taikos Kovotojų Festivalyje” 
Maskvoje. Ypač pasižymėję: Pet- 
raškevičiūtė, Tamulevičiūtė, Sta
siūnas, Lietuvininkas, Šilgalis ir 
gana daug kitų jaunųjų lietuvių 
menininkų.

Pirmoji “lietuviška” .
Tarybinė opera

Nusipelnęs maskolbernis B. 
Dauguvietis buvo pradėjęs libre
tą, bet mirė nebaigęs. Rašymą tę
sė St. Yla “konsultuojant mask
viečiams J. Apuškinui ir N. Vini- 
kovui”. Muziką parašė Abraham 
Klenickis. Opera vaizduoja įvy
kius 1942-1943 metais, kovą prieš 
vokiečius. Operos “Prie Nemu
no” pastatymui vadovaus reži
sierius Zauka, dirigentas — Kali
nauskas, St. Yla ir dekoracijas 
darys — R. Songailaitė.

Vilniaus dramos teatre kovo 
9 d. 20 vai. pastatyta “komedija- 
pamfletas, 3 veiksmų”, nepažy
mėto autoriaus “Kortų namelis”. 
Pastatymas ir režisūra stalininio ; 
laureato J. Rudzinsko, dekoraci
jos dail. J. Surkevičiaus. A.

Ir Kauno muzikiniame dramos 
teatre (buv. operos rūmuose) ko
vo 6 d. įvyko I. F. Popov pjesės 
“Šeima” premjera, vaizduojanti 
Lenino jaunystę. Pastatė Igor 
Liozin, vaidino — O. Kurmytė; 
H. Kurauskas, S. Gopaitė, H. 
Kunavičius, A. Jotkaitė,V.Ig- 
natonis, L. Jasiūnaitė ir kiti.

Pašalina menininkus
Buvęs Sovietų S. Meno Komi

teto pirmininkas Lebedev nuša
lintas, o jo vieton paskirtas N. 
Bezalov. Taip pat pašalintas 
Maskvos Didž. teatro direktorius 
A. V. Solodovnikov.

nutapomas paveikslas. Po, to bu
vo pademonstruota keletas dail. 
P. Puzino tapytų portretų, su pa
ties dailininko paaiškinimais. Bfh 
vo pademonstruoti ir jo paveiks
lai “Tremtinė” ir “Gėlės”, už ku
riuos jis parodose yra gvęs pre
mijas. Visa programa užtruko 25 
minutes.

Tai, berods, yra pirmas atsiti
kimas Kalifornijoje, kada daili
ninkas per televiziją davė port
reto tapybos demonstraciją; 
mums tai juo labiau reikšminga, 
kad tai atlikti buvo pakviestas 
lietuvis dailininkas.

Reikia pažymėti, kad dail. P. 
Puzinas šiuo metu intensyviai 
dirba ruošdamasis naujoms pa
rodoms. Viena iš jų — Madonna 
Festival Wilshire Methodist 
Church — įvyks gegužės 6-13 dd., 
kurioje jis išstatys naują paveiks 
lą “XX amžiaus madona”, kuris, 
pasak paties dailininko, vaizduo
ja lietuvę motiną su kūdikiu ant 
rankų. Pažymėtina, kad šioj pa
rodoj bus išstatyti tiktai paveiks
lai vaizduoją madonas.

Kita paroda, kurioj dail. P. Pu
zinas dalyvauja, yra ruošiama 
Los Angeles County Museum ir 
vadinasi “1951 < Annual Exhibi
tion Contemporary Painting in 
United States”. Ji įvyks nuo bir
želio 22 iki liepos 22 d. Los An
gelės “Exhibition” patalpose. Joj 
dail. P. Puzinas išstato paveikslą 
“Žvejys Skerdikas”, vaizduojantį 
žvejį, dorojantį žuvis. F. D-nas.
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UNESCO reprezentacinis albumas Iš kultūros ir knygą pasaulio
UNESCO neseniai išleido re

prezentacinį albumą apie “Žmo
gaus Teises”. Jame yra 276 foto- 
grafiški dokumentai su paaiški
nimais ir ‘Trumpa Žmogaus Tei
sių Istorija’’, kurie buvo priimti 
Jungtinių Valstybių visuotinio 
susirinkimo, 1948 m. gruodžio 10 
d. Albumo tikslas yra nušviesti 
kovas ir laimėjimus, kurie nuo 
priešistorinių laikų iki mūsų die
nų, baigėsi “Žmogaus Teisių” pa
skelbimu.

Iš katalikiškojo taško žiūrint, 
. reikia padaryti keletą pastabų, 

dėl kai kurių šio albumo tekstų.
Kokia vieta paliekama 

Dievui?
3 pusi. p. James Torres Bodet 

rašo, kad: “žmogaus likimas yra 
neskaidoma atsakomybė, kurią 
nešame mes visi”.

Kodėl? Kokiu aukštesniu auto
ritetu išaiškinti tą atsakęmybę?

Albume, tarp kitko randame ir 
“Trumpą moralės — žmogaus iš
rastos — Istoriją”. Niekur nemi
nima visuotinoji moralė, Dievo 
įdėta į žmonių širdis, kaipo na
tūralus įstatymas, ir surašyta 
Dekaloge.

“Trumpos Istorijos” pabaigoje 
padaryta aliuzija į žmogaus pa
reigas ir kyla klausimas: “Kaip 
galima tikėtis, kad žmogus pats 
apie tokias pareigas pagalvos?” 
Albumo atsakymas į tai: “Tos pa
reigos jau yra numatytos ir nu
statytos Žmogaus Teisių Dekla
racijoje”.

Tai galima, ir net logiška!... 
Bet nejaugi mūsų pareigos nebu
vo numatytos ir nustatytos prieš 
įvykstant UNO 1948 m. visuoti
nam susirinkimui? Kodėl albu
mas neliečia įdomiausio, gyvybi
nio klausimo: “Kaip galima tikė
tis, kad žmonės atliks savo parei
gas, jeigu jie atsisakė Dievo?”

Pijus XII rašo: “Juk supranta
ma, kad jokia pareiga netvirtai 
pagrįsta ir jokia sąžinė neišjudi
nama, jeigu žmogaus moralė nė
ra paremta tikėjimu į Dievą ir 
Jo bausmes.”

“Atimkit tikėjimą į Dievą, 
koks pagrindas belieka objekty
vios teisės sąvokai?”

“Pačiame galutiname gale, — 
rašo albumas, — tik viena pilie
čių sąžinė gali ir turi nustatyti, 
nuo kada teisėtas veiksmas pasi-. 
daro išnaudojimu”.

Bet kas, jei ta sąžinė nepripa
žįsta nei teisėjo, nei įstatymų lei
dėjo? ...
Kaip atvaizduota krikščionybė?

Albumas parodo krikščionybę 

MILAM© LOŠĖJAI
Iš premijuotos knygos “Italijos vaizdai”

1936 m. tuoj po Velykų mane ištiko skaudi rykštė. Bjaurią po
pietę, lietui kaip iš kibiro pliaupiant, atvažiavau į Milaną su dešimt 
lyrų kišenėje, su prakiurusiu batu ir su viltim dar spėsiąs pama
tyti Lionardo da Vinci “Paskutinę vakarienę”.

•* Permirkęs sustojau prie S. Maria delle Grazie, kur senovinėj 
vienuolyno refektorijoj Lionardo nutapė savo paveikslą. Kaip tik 
tą minutę sargas užrakino duris. Slankiojau valandėlę aplinkui, 
galvodamas sau, kad štai čia pat už sienos tokia grožybių grožybė, 
o aš negaliu prie jos prieiti.

Šlapias, su kiauru batu pasivazojau aplink katedrą ir grįžau į 
stotį laukti kito traukinio, su savo keliomis lytomis nė neketinda
mas liktis Milane.

Pora savaičių prieš karą vėl buvau Milane. Apėjau muziejus, 
atsižiūrėjau į aptrupėjusi da Vinci paveikslą ir aplankiau jo įvairių 
išradimų parodą. Laipiojau ant katedros stogo ir mačiau griauja- 
mus ištisus kvartalus, kurių vietoje turėjo išaugti modernūs namai.

Net užsukau j akvariumą. Man bežiūrihėjant, kaip žuvys uode
gomis vizgina, kaip žiopsėdamos burbuliukus leidžia, prisiartino 
vienas vaikinas ir užkalbino mane klausdamas, ar ir man įdomi 

. žuvų giminė. Jis daug išmanė apie jas ir man pažėrė visas rieškutes 
smulkmenų apie šiuos vandenų gyventojus, net ir tai, kaip išvirti ar 
iškepti. Prisipažino esąs viename Lugano viešbutyje aukštas po
nas: užėmė antrą vietą po virėjo.

Kalba pasidarė karšta, nes prieš kelias dienas buvau anose 
vietose, gėrėjausi Lugano kalnais, jau net per dailiais paprasto 
žmogaus akiai, ir liūliavausi ežero bangomis.

Išėję iš akvariumo nesiskyrėm. Jis kalbėjo apie Lugano, apie 
* pasunkėjusius laikus, apie žuvis ir pasisakė dar beveik nieko nema

tęs Milane, bet norėtų užsukti į garsiąsias kapines. Ir aš kaip tik 
buvau ten beeinąs.

Tad drožiam sau pro didžiulę Sforzos pilį, rugpjūčio pirmų dienų 
saulei smgaiai kaitinant. Už pilies, ant nuošalesnio šaligatvio, 
prietelius truktelėjo mane už rankovės.

Suolelį apžergęs, sėdėjo ten lošėjas, dar gan jaunas vyras ir 
kvietė išmėginti laimę. Mano palydovas daug greičiau žaidime susi
griebė ir man išaiškino: tasai Milano pilietis, kurs ten sėdi Apsižer
gęs suolelį, turi tris jūodas lenteles, iš viršaus visai vienodas ir balta 
timpele pervestas. Apačioje prie vienos lentelės buvo prilipintas 
baltas ženklas, gi kitos dvi buvo be jokios žymės.

Jeigu išskirsi lentelę su baltu ženklu apačioje, gausi penkias
dešimt ar šimtą lyrų, jeigu ne — pats tiek sumokėsi.

Pirmas lobių ištroško tuo tarpu priėjęs italas. Milaniečiui mik-

liai sumakalavus lenteles, kurios iš viršaus buvo panašios, kaip trys 
pieno lašai, prasidėjo žaidimas. Įspėji — gauni penkiasdešimt lyrų, 
neįspėji — pats sumoki. Tasai naujai atėjęs italas, nors labai karš
tai griebėsi, neįstengė turtų susikrauti ir pats dar prikišo.

Jam atlyžus, savo laimės mėginti stojo dešinioji virėjo ranka. 
Paklojęs porą šimtinių ir abiem italams pradėjus smarkų ginčą, 
mano prietelius pakėlė lentelę su baltu ženklu apačioje ir vos mato
mai pastūmėjo viršutinę timpelę kiek įstrižai. Savininkas tos klas
tos nepastebėjo, nors antras italas mirktelėjo Lugano piliečiui, pri
tardamas suktybei.

Dabar lošti‘buvo lengva. Ligi savininkas apsižiūrės, juk gali 
kiekvieną kartą laimėti, pirštu bakstelėjęs į lentelę su įstrižine 
timpa ant viršaus.

Italas čia vieną, čia kitą šimtinę įsibruko į kišenių, kol suolą 
apžergusis vyras atsisakė su juo lošti.

Vaikinas iš Lugano taipc pat kelis šimtus lyrų paglemžė, kol ir 
nuo jo nusigręžė lentučių savininkas, labai stebėdamasis tokia 
savo nedalia.

Aš kiek atokiau laukiau, kada suktybė išlįs ir kada visi trys 
susikibs už plaukų. *

•Tačiau vietoj rietenų žmogus nuo suolelio užsipuolė mane: lošk, 
ir gana.

Aš jam atsakiau, kad nemėgstu lengvos laimės.
— Bet juk gali paimti šimtą, du šimtu lyrų! Kaip nenorėti tokių 

pinigų! — įsikarščiavęs šaukė italas.
— Nenoriu ir tiek. ,
— Bijai, bijai! — rėkė nuo suolelio pašokęs vyras. — Matau, 

kad bijai.
Čia manęs puolėsi gelbėti luganietis.
— Štai penkiasdešimt lyrų, jei pinigų neturi! Kodėl nepamė

ginti...
Jis truktelėjo pečiais, slapčia mirktelėjo man, lyg primindamas 

įstrižą juostelę ant vienos lentelės, ir bruko savo lyras man į saują.
Aš vistiek nesutikau tokiu lengvu keliu didinti savo iždo.
Mano bičiulis tada, abiem italams rėkiant, pasiūlė kompromisą: 

lošk, girdi, už jį. Jo pinigai, jo atsakomybė, kitaip tarus, tegul ant 
jo pečių kris suktybės nudėmė, o mano visas darbas bus tik lentutę 
pirštu bakstelti.

Man vis ožiuojantis ir nesutinkant su tokia moralinės teologijos 
versija, abu italai, kaip širšinai prilindo prie manęs ir įtikinėdami 
tik suka gauruotus kumščius aplink mano pažiaunes. Luganietis 
taip pat atrodė įsižeidęs, kad jo išminties nepaisiau, žodžiu, buvau 
visų akyse smukęs.

Tokioj dėtoj vienas kelias teliko: apsisukau ir, visų trijų dide
liam nustebimui, ramiai sau nudūlinau Milano kapinių link.

Jie šaukė, graudino ir meiliais žodelias viliojosi mane, kolei už
sukau už gatvės kampo.

Ar jie visi trys lošimą baigė sveiki^ aš jums ir šiandien pasa
kyti negalėčiau. dis, Nr. 4, 24 psl.

Informacijos, 
tatorinis leidi:

tik iš artimo meilės taško. Taip 
atvaizduota krikščionybė atrodo 
kaip vienas narys grandinėje tų 
filosofijų, kurios išryškino žmo
gaus pareigas.

“Bet krikščionybė — tai juk ne 
filosofija! Krikščionybė yra fak
tas”, (P. Allard). Krikščionybė— 
tai labiausiai stebinantis visų lai
kų, buvusių, esamų ir būsimų, 
įvykis; tai Dievo Sūnaus atėji
mas mūsų tarpan, tai žmogaus 
apreikšta tiesa apie patį Dievą ir 
mūsų santykius su Juo, tai žmo
nijos atpirkimas, mūsų dalyvavi
mas dieviškajame gyvenime, dar 
būnant šioje žemėje, belaukiant 
amžinojo gyvenimo. Krikščiony
bė — tai Kristus, kuris tęsia sa
vo atpirkimo darbą per krikščio
nis, kurie kartu su Juo sudaro 
Mistiškąjį Kūną, kurio siela yra

Savaime' aišku, kad negalima 
iš UNESCO reikalauti, kad ji 
duotų doktrinalų krikščionybės 
apibūdinimą. Bet pagarba* Die
vui, Kristui ir Į religinėms tie
soms, verčia pasakyti teisybę 
apie tą albumą — tuo labiau, jei
gu teks kada nors juo naudotis.

Albumas ne kartą atvaizduoja 
stabmeldiškas tikybas lygiomis 
su krikščioniškom, kaip tas ir su
prantama iš UNESCO, kuri rodo 
didelį indiferentizmą. Kaipo ka
talikai, turime pabrėžti krikščio
nybės pranašumą. .

Ar išlaikomas objektingumas 
dėl Katalikų Bažnyčios?

Visame albume Kat. Bažnyčia 
yra statoma lygioj aukštumoj su 
kitomis bažnyčiomis. Tarp kitko, 
Kat. Bažnyčios vaidmuo kovoje 
už Žmogaus Teises, yra labai nu
vertintas.

“Trumpa Istorija” Jai pripa
žįsta garbingą vietą “vergų mo
ralinių sąlygų pagerinime” ir da- 
leidžia, kad krikščionybės įna
šas pagalbos ir labdarybės srity
je yra labai didelis. Bet tai ir 
viskas.

Tiesa, albumas nedaugiau rašo 
ir apie kitas tikybas.

Iš kitos pusės, daugelis laimė
jimų sunkioje kovoje už žmogaus 
gyvenimo pagerinimą yra albu
me priskiriami “Šviesiajam Šimt 
mečiui”, Enciklopedistams ir 
Prancūzų revoliucijai. UNESCO 
kaip tik, rodos, turėtų žinoti, kad 
Prancūzų revoliucija ir panaiki
no visą darbo ir darbininkų glo
bos sistemą, leido išsivystyti ne
ribotam liberalizmui ir paruošė 
visus XIX šimtmečio industria- 
lizmo išnaudojimus.

ne

Kad objektingai įvertinus šį 
dokumentą liečiantį istoriją ir 
kartu moralę, reiktų, šalia isto
rijos mokslininko žinių turėti ir 
katalikiško teologo nusimanymą.

Nežiūrint to, tenka padaryti 
keletas pastabų kaikurių albu
mo paragrafų atžvilgiu:

1. Vergijos panaikinimas.
Rašant šiuo klausimu, ar 

klaida nepaminėti viso to, ką vi
duramžyje darė, Mad ištuštinti 
sunkiuosius musulmonų kalėji
mus? Ar ne kląida aplenkti dva
siškų ordenų įsteigimą vergams 
atpirkti? Užmiršti, kad daugiau
sia Bažnyčia paskutiniaisiais 
šimtmečiais apvalė Vidurinę Af
riką nuo arabų pirklių, kurie ten 
buvo suorganizavę tikrą “žmonių 
medžioklę” ir kad Bažnyčios mi- 
sijonieriai, atsiduodami kūnu ir 
siela indėnų ir negrų moraliniam 
ugdymui, stipriai prisidėjo prie 
vergijos panaikinimo kolonijose.

Taip pat. negalima nepaminėti 
čia, taip kaip ir paragrafe apie 
“nežmoniškų” traktavimų panai
kinimą” tokių žmonių, kaip jė
zuitas van Spree (1591—1635) 
didysis kovos prieš kankinimus 
skelbėjas ir kt.

2. Gyvenimo lygis ir pagalba.
Čia “Trumpa Istorija” gražiai 

įvertina Šv. Vincent de Paulo 
iniciatyvas. Bet, kai rašoma, kad 
tik Enciklopedistai paruošė ofi
cialų teisės į viešąją pagalbą de
klaravimą, tai reikia šį teigimą 
papildyti. Ir kai valstybė mums 
yra atvaizduojama, kaip vienin
telė, turinti pakankamai bešališ
kumo, kad paimtų iš turtingųjų 
atsargų tai, kas yra reikalinga 
vargšams, mes visi gerai žinome, 
kad tik valstybė turi pakankamai 
galios, tokiam paskirstymui įvyk 
dyti. ’ ' •*

3. Moters emancipacija.
Čia galima būtų laukti citatų 

iš Šv. Rašto, kuris rašo apie Pa
saulio sukūrimą: “Negera, kad 
vyras būtų vienas: Aš jam sukur
siu padėjėją, kuri būtų panaši 
i ji”. ? ,v: ■■■

Štai išreikšta tikroji moters 
vertė, priešinga visoms pagoniš
koms pažiūroms.

“Trumpa Istorija” atvaizduo
ja Šv. Jeronimą kaip antifemi
nistą, kaltindama jį, už draudimą 
moterims užsiimti menu. Iš tik
rųjų reiktų priešingai jį pavadin
ti feministU: kiek gražių šio Baž
nyčios Tėvo raštų galima būtų 
pacituoti apie moterų auklėjimo 
bei kultūros klausimus. Jeigu jis 
joms draudžia užsiimti menu, tai

dar reaguoti prieš įpročius, pa
veldėtus iš patvirkusių romėnų.

Būtų reikėję dar paminėti, 
kad, jeigu riterių laikų moteris 
tapo “dama”, kurią reikėjo dau
giau užsitarnauti negu laimėti, 
tai daugiausia dėka tai garbei ku
rią jai davė Bažnyčia. Svarbiau
sia tenka pabrėžti Marijos ir jos 
kulto milžinišką ’ įtaką į moters 
paaukštinimą. “Žmogiškoji as
menybė pasiekė aukščiausios to
bulybės moteryje — Marijoje”. 
(Mgr. j. Hoogyeld). O kas la
biausia nustebina, tai skaityti, 
kad kryžiaus karas prieš Albin- 
giečius (Prancūzijos Pietų vidur
amžio heretikus) nužemino mo
terį — tada, kai šitie heretikai 
kaip tik negailestingai smerkda
vo vedybas, šeimą ir vedybinę 
moralę... didžiausiam moters 
pažeminimui.

O kas liečia vienintelį Šv. Po
vilo tekstą, tai galima pritaikyti 
didžiojo Prancūzų rašytojo Vol
taire žodį: “Duokite man bet ku
rio rašytojo dvi eilutės, ir aš su
rasiu už ką jį pakarti”.

(Bus daugiau)

Mergaičių žurnalas

Rinktinius Milašiaus raštus iš
leido Novare leidykla Paryžiu
je. Redagavo žymūs prancūzų ra
šytojai Jean Casou ir Francis de 
Miomandre. Argentinoj tūri pa
ruošęs Milašiaus kūrinių antolo
giją LySandro L. D. Galtier is
panų k. ir ruošiasi ją išleisti.

A. Vaičiulaitis su J. Aisčiu yra 
paruošę plačią liet, poezijos anto
logiją.

V. Biržiška baigia tvarkyti me-, 
džiagą apie-senųjų liet, knygų is
toriją.

K. Čibiras ruošia naują vei
kalą apie Stalino vergus Rusijo
je. Iliustr. kultūros žurn. “His- 
tonium” išspausdino jo str. apie 
liet.’tautinę kultūrą.

Dr. Penikus, susitaręs su A 
Mažiuliu renka knygai medžiagą 
apie liet, liaudies mediciną.

Švaistas baigia ruošti pasakų 
rinkinį mažiesiems ir seniesiems.

* . - | . . v . '

Lietuvių Knygos Klubas Čika-

ŠKA AIDAI. XIII m. Nr. 4, 
1951. Balandis-April. Pusi. 24. 
Leidžia Šv. Kazimiero Akademi
ja, 2601 West Marquette Road, 
Chicago 29, Illinois. Prenumerata 
$1.00 metams.

Nežinia dėl ko, bet ‘ Šv. Kazi
miero Akademijos Aidai” tarsi 
pamirštami mūsų spaudoje. O jie 
verti dėmesio.

Gražiai suprasdamos ir įver
tindamos gyvybinį Šv. Kazimie
ro pamaldumą, pagarbą Bažny
čios autoritetui, uolų rūpestį tau
tos reikalams ir vargšų šalpą, 
akademikės ir alumnės įsigilino 
ir skleidė tokias kilnias mintis 
ir svajones “ŠKA Aidų” skilty
se, ir per 26 metus tiksliai vaiz
davo nuveiktus visuomenės* dar
bus, augo ir brendo su vientau
čiais Tėvynės atgauta Nepriklau
somybės palaima; be to, rūpes
tingai dirbo Tėvynės gerovei, 
niekada neatsitolinant nuo kil
naus savo paskyrimo: “. . . budė
ti, kad išaugintų lietuvius dorais, 
pavyzdingais žmonėmis”.

Tikrovėje, antrojo pasaulinio 
karo metu su vientaučiais saviš
kiais pergyveno visokius trūku
mus ir nedateklius, bet taikin
gais “ŠKA Aidų” aidėjimais ne
liovė saviškius kviesti i bendra 
maldą, guodė negrįžusių karių 
šeimas ir-nuolat rodė į Vilties 
Priežastį. Vėliau, “ŠKA Aidai”

tremtiniams, kaip švyturys, siun
tė skaidrią šviesą į laikinę prie
glaudą, ir jiems visiems minėjo 
apie Apvaizdos tikrovę.

Motinos Marijos atminimą 
pagerbti

Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno pirmoji Generate Motina ir 
Kongregacijos įkūrėja buvo gar
bingo atminimo Motina Mari
ja, pasauly buvo žinoma kaip Ka
zimiera Kaupaitė (1880-1940).

Šitam Nr. kun. S. Valuckas, 
Šv. Kazimiero vienuolyno kape
lionas, straipsn. “Įgyvendinimas 
ir mokymas” prasmingai įvertina 
Gen. Motinos Marijos stambius 
nuopelnus kaip Šv. Kazimiero 
Kongregacijai, taip ir lietuvių vi
suomenei bei tautai.

-Sesuo Anna Maria patiekia is
torinių atsiminimų pluoštą, įdo
miai atvaizduojant Motinos Ma
rijos (tada Kazimieros Kaupai
tės) pasiaukojimą — “Slapta per
nešant į Prūsus Šatrijos Raganos 
“Viktutę” 1902 metais. Autorė 
vaizdžiai rašo: “Skaitytojui gal 
būt Įdomu- žinoti, kad Šatrijos

i Raganos “Viktutė” kadaise buvo 
tik rankraštis, na, ir kadaise jis 
buvo pavojingas, kad jeigu jį bū
tų užtikęs rusų žandaras. Būtų 
bloga ir tajai Šatrijos Raganai, o 
dar blogiau “.Viktutei” — jai būt 
galas!. Kad “Viktutė” išliko, tai 
dėkoti reikėtų kazimieriečių gar
bingo atminimo Motinai Mari
jai”- :

Telpa Motinos Marijos (jai 
esant Generate Motina kaip Kon
gregacijos Vyresnioji ir kaip pa
saulietės jaunosios aspirantės 
Kazimieros Kaupaitės) paveiks
lai, ir “Viktutės” autorės Mari
jos Pečkauskaitės (1878-1930) pa
veikslas, su prierašu: “Ar šioji 
rašytoja nusimanė, kad jos litera- 

, tūrinį kūrinį nešančioji stos į 
panašią idealistinę veiklą — lie
tuvaičių auklėjimą?”

“ŠKA Aidų” turinys gražus ir 
lobingas, o sukurtos mintys gau
sios ir palaimios, gi iliustracijos 
vaizdingos ir paveikslais susi
domi ...

Kunigo Jono Kuzmickio-Gai- 
liaus straipsnis “Dėl ko rašytojas 
kuria”, —- suprantančiai ryškina 
proto kūrybos motyvus ir vyks
mus, kuriuos, pasak autoriaus, 
galime pavadinti “idėjos ir me
džiagos kova”. — “Idėja šaukiasi 
medžiagos rūbo, nori būti apipa
vidalinama, o medžiaga — grubi, 
šiurkšti, aikštinga. Šitą kovą ra
šytojas skaudžiai išgyvena ir 
kartą visai sugniūžta”.

Kanauninko M. Vaitkaus įkvė
piančios eilės “Nauja Magdale
na” nuskaistina paslaptingąją 
jaunosios aspirantės širdies min
tį. Kun. A. Tamolūno dvasinis 
apmąstymas: “Ar galite gerti iš 
taurės, kurią aš gersiu?” turinin
gas religinėmis mintimis, į ku
rias žvelgs ir įsigilins ne vienas 
susirūpinęs antgamtine dvasios 
ir sielos paskirtimi.

Telpa dar keletas ir kitų 
straipsnių bei gražių kūrinėlių. 
“ŠKA Aidai” gražus žurnalėlis. 
O gerb. Sesuo Anna Maria, eru
dite ryžtingoji redaktorė, nusi
pelno nuoširdaus pasveikinimo.

Red. pastaba. ŠKA Aidam lin
kėtume kuo plačiau pasklisti ir 
pasidaryti visų jaunų lietuvaičių 
vadovu, kokio mes dar neturime. 
Reikia apgailestauti, kad, eida
mas jau 13 m., taip puošniai lei- 

Poezijos knygą, J. Gir-

goję leidžia “Kryžių” autoriaus 
V. Ramono naują romaną “Dul
kės raudonajame saulėlydy”, J. 
Jankaus—Apysakų rinkinį, Braz
džionio —- “Lietuviškosios nove
lės antologiją”, kur norima su
telkti visa, kas yra žymiausia 
mūsų mažesnės apysakos istori
joje, Vaičiulaičio — kovelių rin
kinį, F. Kiršūs, šiemet sukakusio 
60 m., — Rinktinę poeziją, H. Na- 
gio
niaus — Vakarų kultūros krizę, 
A. Ramūno-Paplausko, dabar 
dėstančio Otavos universitete — 
Europos ir Lietuvos likimą, 700 
m. sukakties proga nuo 1-jo Lie
tuvos krikšto, 25 m. nuo Lietuvos 
bažnytinės provincijos įkūrimo ir 
150 m. nuo vysk. M. Valančiaus 
gimimo jo “Žemaičių vyskupys
tę”, be to, P. Claudelio “Šilkinį 
batelį”, Newpnano “Apologia pro 
vita sua” ir Mgr. Sheeno — Va
karų civilizacijos, krizę.

Arch. T. Vizgirda tūri paruo
šęs, tik stinga lėšų išleisti, A. Ta
mošaičio “Lithuanian Folk Art- 
Weaving”, Vorobjovo “M. K. 
Čiurlionis”, 3 dail. V. Petravi
čiaus knygas, baigia ruošti Ny
kos-Niliūno “Lithuanian Con
temporary Art”, “Lithuanian 
Folk Art-Apparel by P. Jurkus” 
ir “Crosses and shrines in Lithu
ania”, Brazdžionio ir Stančikai- 
tės “Meškiuką Rudnosiuką”.

“Ventos” leidykla Vokietijoje 
žada keltis į Tuebingeną ir išleis
ti visą eilę vertingų veikalų, tarp 
jų ir prof. A. Maceinos raštus. 
Leidybinio darbo žada imtis ir 
“Tremtis”.

Ispanijoje išleistos “Caricionės 
de Europa” yra surinktos, dau
giau kaip 100 Europos tautų bū
dingos dainos su gaidomis. Kun. 
Senkaus rūpesčiu į jį pateko ir 8 
lietuvių dainos.

Redakcijai prisiųsta
Vincas Pietaris, Lapės Pasaka. 

Išleido “Gabija” 1951 m. Pieši
niai dail. P. Osmolskio, 96 psl., 
kaina $1.10. Gaunama šiuo ad
resu: Gabija, 340 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y. ir pas platin
tojus. Ši knyga yra pirmoji jau
nimui skirtų lietuvių klasikų raš
tų serijoje. Keturių knygų (V. 
Pietario, V. Krėvės, Lazdynų Pe
lėdos ir Mot. Valančiaus), kurios 
atskirai perkant kainuos apie 
$4.00, prenumerata $2.00.

Lietuvių Dienos, 1951 m. ba
landžio mėn. Viršelyje Maryland 
gubernatorius tarp lietuvaičių, 
daug gražių fotografijų iš Balti- 
morės 700 m. Lietuvos krikšto 
paminėjimo, liet, inžinierių ir ar
chitektų suvažiavimo, konsulo 
Dauzvardžio pagerbimo, tremti
nių atstovų suvažiavimo. Water- 
burio B ALF veiklos, “Amerika 
Pirtyj e”, Brooklyne pastatymo, 
Klaipėdos atvadavimo sukakties 
minėjimo, operos solistės E. Kar
delienės, švenčiančios 20 m. sce
nos darbo sukaktį, dail. Rimšos 
apdovanojimo Bolivijos prezi
dento medaliu, lietuvių’atstovai 
Tarptautinėje Pabaltijo tautų 
parodoje Buenos Aires, Argenti
noje, “Buhalterijos Klaidos” vai
dintojai Anglijoje, Philadelphi- 
jos vyrų ir moterų oktetas ra
diofone, M. Zujaus sukaktis, ra
šyt. St. Zobarskis tarp įvairių 
tautų našlaičių ir daug kitų ak
tualių bei Lietuvos vaizdų nuo
traukų. Telpa ir atitinkami 
straipsniai — “700 metų”, dail. 
Rimšos laimėjimai, “Du pareiški
mai”, “Jakštas išvarė Vaižgan
tą”, “Lithuanian Independence 
Day Symbol of Freedom”, “Ame
ricans Taste Delectrablė Lithua
nian Dishes”, “How Giružis Got 
into Trouble” ir kt.

“Lietuvių Dienos” yra leidžia
mos Los Angelyje, Calif. (9204 S. 
Broadway, L. A. 3, Calif.). Pri- 
siuntus adresą vienas numeris 
pasiunčiamas susipažinimui ne
mokamai.

Ateitis, 1951 m. balandžio ihėn., 
Nr. 3, 97-120 psl. •

Turiny: A. Sušinskaš, Prisikė
limas ir gyvenimas; P. Jurkus, 
Rožės muziejaus sode; T. Dr. Kl.

džiamas, žurnalas visdėlto daug 
kur visiškai nežinomas. Sveikin
tinas redaktorės nusistatymas 
žurnalo skiltyse leisti pasireikšti 
pačioms mergaitėms ir spaūsdin- 
ti mergaičių gyvenimą liečiančių 
straipsnelių bei apysakaičių. Tai 
padės sukurti savą ŠKA Aidų 
šeimą.

Šokių mokyt. F. Biela jus JAV 
spausdina iliustruotą knygą “The 
dancė of Lithuania”, kur aprašo
mi Lietuvos šokiai, žaidimai ir tt.

Vokietijoje paruošta medžia
ga 3 istor. knygoms: M. Liet, vei
kėjo prof. Gaigalaičio atsimini
mams, Dr. Any so knygai apie 4 
M. Lietuvos veikėjus, ir Pėterai- 
čio atsiminimams.

Lietuvių-Latvių Dr-ja ruošia
si leisti Pabaltijo žemėlapį. Taip 
pat pageidaujama žemėlapio su 
Lietuvos etnogr. ribomis (mini
mum ir maximum) ir su aiškiai 
apibrėžta M. Lietuva.

Kankinių tauta
Italų iliustruotas žurnalas “Gio 

vani!” velykiniame numeryje įsi
dėjo V. Mincevičiaus straipsnį, 
pavadintą “Lietuva — kankinių 
tauta”, pavaizduotą skoninga 
Kauno nuotrauka ir 2 taut, dra
bužiais pasipuošusio jaunimo 
vaizdais: viename jie eina per 
kaimą, antrame — šoka “Oželį”.

Antibolševikinio tautų bloko 
leidžiamas anglų k. mėn. žurna
las “ABN Corr.” savo Nr. 3 įsi
dėjo P. V. Gyčio straipsnį “Lie
tuvos politinės aspiracijos”, ku
riame apžvelgiamas Lietuvos pa
vergimas ir dabartinė kova ne
priklausomai Lietuvai atstatyti.

Prof. O. Halecki, lenkas, da
bar .profesoriaująs Naujorke — 
Fordham katalikų universitete, 
žinomas Lietuvos Lenkijos uni
jos istorikas, tik nesenai išspaus- 
dino popiežiaus Pijaus XII bio- 
grafiją: Eugenio Pacelli,.Pope of 
Peace, išl. Me Clelland & Ste
wart, Toronto, 1951, 345 psl., kai
na $4.50.

Žurnalistas J. Grigolaitis, šiuo 
metu gyvena Bad Aiblingene ir 
rašo veikalą iš lietuvių istorijos, 
kurį mano išleisti lietuvių ir vo
kiečių kalba.

Žalalis, OFM, Socialinių encikli
kų sukaktis ir ateitininkai; A. 
Šapoka, Lietuvos valstybės įsikū
rimas ir Mindaugas; Tomas Žiū
raitis, OP, Krikščioniškosios kul
tūros kelių; R. Tagore, Pilnėjan
tis mėnuo; Suvalkiečių laidotu
vių apeigos ir raudos, užrašė U. ' 
Žemaitienė, red. J. Balys; V. Jo
nikas, Karalių vieškelio paslap
tis. .

. Skyriai: Ateities Spinduliai, 
Gimtoji kalba, Darbai ir žmonės, 
Sportas, Plačiame Pasaulyje. 16 
iliustracijų.

Bulletin Lithuahien, Service 
d’information et de documenta
tion, N. 1, Avril-Mai 1951, Paris, 
directeur S. Bačkis, 20 psl.

Tai naujas perijodinis leidinys, 
vietoje leistųjų rotatorinių “Qūes 
tiones Litauaniennes”. Leidžia 
faktinasis mūsų atstovas Dr. J. 
Bačkis. Turiny min. p. Žadeikib 
nota Tr. Lie, VLIKo.— JTO ple
numo pirmininkui Eutezam, bei 
ALTO raštas Achesonui. Toliau 
išspausdinta strpsri. apie kolcho
zus Lietuvoje, komunistų veiklos 
metodus, penkmečio planą Lie
tuvos žemės ūkyje, informacija 
apie “Krašto Ūkio Atstatymo ko
misijos” veiklą ir pagaliau platus 
skyrius ištraukų iš Sovietų spau
dos apie gyvenimą pavergtoje 
Lietuvoje.

Amerikos Liet. Inžinierių ir 
Architektų Draugijos New Yor
ke Metraštis, New York 1951 m. 
Brooklyn, 20 psl.

Metraštis skiriamas liet. inž. ir 
arch, ryšiui, informacijoms pro
fesiniais reikalais ir kūrybinei 
iniciatyvai bei organizacinei veik 
lai skatinti. Red dipl. stat inž. K. 
Krulikas, Draugijos adresas: 95- 
09 Woodhaveh Court, Ozone 
Park 16, N. Y.

Turiny: Dipl. inž. A. Mačiū
nas Mūsų gairės; arch. V. Švipas 
Naujosios architektūros epochos 
bruožai, platus skyrius Lietuviai 
inžinieriai vakarų pasaulyje, kur 
apžvelgta liet inžinierių veikla 
visuose pasaulio kraštuose, patei
kiami jų adresai, suregistruota 
daug individualios veiklos faktų, 
Apžvelgta technikinė liet spau
da ii* tt Apskritai leidinys daro 
gero įspūdžio.

Laiškai Lieti 
balandžio mėn 
50-64 psl.
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Gegužės 1 d. pasaulyje
Sovietų Sąjungoje ir satelitų 

kraštuose gegužės 1 d. Buvo šven-
mui su komunistais, 50 policinin
kų nuvežti' į ligonines.

JAValstybių ginklavimosi biudžetas
Praeitą savaitę prezidento kon- t.y. per ateinančius biudžetinius 

gresui pasiųstas biudžetas tik 6 metus.
SPORTO ŽINIOS

t
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Komunistų parado metu kaž
kas iškrėtė šposą. Virš minios 
pasirodęs kažkoks lėktuvas pa
žėrė lapelių — rusiškų pasų su 
įrašu: “Nurodymas prancūzų 
5-ajai kolonai. Jūs laikote save 
Sovietų Sąjungos draugais. Tai 
tuojaus įrodykite pasiimdami vi
zą į Maskvą. (Pasir.) Juozas Sta
linas“.

Neapoly įvyko susidūrimų su 
policija ir sužeistas kom. senato
rius Mario Palermo.-

Budapešto policija per iškilmes 
pirmą kartą pasirodė naujoje ru
siškoje uniformoje. O kariuome
nė pasirodė daug moderniškiau 
ginkluota negu pernai.

Peipinge po ilgos pertraukos 
ta proga pasirodė Mao Tse Tung.

Buvo manifestacijų taip p!at 
Belgijoje, bet komunistai silpnai 
tepasirodė.

bilijonais mažesnis už karo me
to 1943 m. biudžetą. Karo reika
lams išviso skiriama $108.270.- 
022.000. Iš tos sumos $47.590.608.- 
844 jau priimti kongreso arba 
baigiami formalumai dėl jų pri
ėmimo, o $60.679.414.690 prezi
dentas prašo papildomai.

Šitos milžiniškos sumos, pakak 
prezidento, įgalinsiančios išveng
ti “naujo ir dar baisesnio pasau
linio karo”. Laisvasis, pasaulis 
turįs būti pasiruošęs atmušti ga
limą sovietų puolimą.

Biudžetas taikomas 3.472.000 
armijai. O to skaičiaus būsią pa
siekta iki 1952 m. birželio 30 d.,

Paskirti karo vadai
D. Britanijos vyriausybė Bri

tanijai ginti paskyrė atskirus va
dus armijai, jūrų ir oro laivy
nams, kaip tai buvo karo metu. 
Tai nereiškią, kad karas jau ne
išvengiamas, bet tai esanti nor
mali mobilizavimosi bei pasiruo
šimų priemonė. Armijos vadu 
paskirtas gen. Miles Dempsey, j. 
laivyno — Portsmouth© bazės 
viršininkas admirolas Arthur Po
wer, o oro laivyno — naikintuvų 
komandos vadas oro maršalas 
Basil Embry. Jo uždavinys su 
naikintuvais apginti salas nuo 
bombonešių.*

čiama labai iškilmingai. Maskvo
je! paradą priėmė pats Stalinas. 
Oro laivynui, 194 lėktuvams, pa
rade vadovavo jo sūnus gen. Įeit. 
Vosylius Stalinas. Kalbą pasakė 
karo ministeris maršalas Al. Va
silevskis, puldamas “Amerikos 
imperialistus vedančius neteisė
tą grobiamąjį karą Korėjoje”.

Berlyne manifestacijos vyko 
abiejose pusėse. Rytų sektoriuje 
ta-projga Lustgarten pakrikštytas 
Mąrks-Engels Platz.

i * * r į.*

Miunchene komunistai sukėlė 
neramumų. 24 suimti.

Paryžiuje pirmą kartą pasiro
dė, naujai susiorganizavęs, vad. 
komunistinis sąjūdis, paskelbęs 
manifestą prieš oficialiąją kom. 
partiją. Kadangi tai valstybinė 
šveritė/ iai paradavę ir komunis
tai'fr ^alilistsri. |vykuš šūsidūri-

Komunizmas Indijoje
Buvęs Čekoslovakijos ambasa- žada duoti 500.000 tonų kviečių, 

dorius Indijoje Dr. Kratochvil, už kuriuos nori gauti indiškųjų 
kuris atšaukiamas atsisakė grįž- kanapių. Kiniją jau sudarė sutar
ti ir paprašė Anglų globos, Lon- tį dėl 100.000 tonų ryžių ir dar 
done padarė pareiškimą apie ko-J toliau deramasi. Stebėtojai betgi 
munistus Indijoje. - j kinų pažadų realumu nelabai te-

Pasak jo, šiuo metu S. Rusija tiki. Jie net neturi laivų tokiam 
Indijai skirianti ypatingo dė- ‘ javų kiekiui pervežti.
mesio. Dėl to ir Sovietų amba-į ———------ -
sada esanti padidinta. J ją pri- i — Sov. zonoj šiemet mokykli- 
siųstas naujas patarėjas, tas pats, 
kuris anksčiau dirbęs Korėjoje.
Į Indiją atvykusi taip pat kul
tūrinė delegacija, kuri rodžiusi 
visą eilę filmų sovietiškų. Komu
nistų pusėn perėjęs įtakingas 
Bombėjaus laikraštis “Beitz”, ku
ris anksčiau pasireikšdavęs puo
limais prieš Nehru.

Indijos komunistai esą komin- 
formo žinioje, bet joje vykstą di
deli ginčai. Esą nesutariama ar 
jau atėjęs laikas Indijoje imtis 
revoliucinių veiksmų ir organi
zuoti ar neorganizuoti vidurinią- 
ją idasę bei ^ūkininkus “prieš-ag
resorius”. O Rusijos pirmasis ir 
svarbiausias ūždavinyss eąs bet- 
kuriuo būdu Indiją atskirti nuo 
Vakarų.

* s. .

Kova su badu Indijoje
Indijos premjeras Nehru krei

pėsi į tautą, siūlydamas atsisa
kyti kasdien nuo vieno valgio, o 
sutaupytą maistą siųsti f badau
jančias sritis — Madras ir Bihar.

'Premjeras dėkojo kraštams, ku- 
. riegėlbį, tačiau pareiškė, kad In

dija nepriimsianti jokios pagal
bos; kuri būtų siejama su bet ko
kiu; spaudimu vidaus ar užsienio 
politikoje.

JAV vis dar neduoda nieko. 
Kanados pasiūlytų prastos rū
šies kviečių indai nepriėmė. Tuo 
tarpu globėjais pasidarė kinai ir 
sovietai. Kinai žada duot visą 
milijoną tonų grūdų, o sovietai

niam jaunimui vietoj normalių 
atostogų įvestas privalomas sto
vyklavimas. Vokiečių kom. par
tija ruošiasi pereiti į pogrindį: 
naikina dokumentus; uždarinėja 
bankuose ein. sąskaitas etc. Ul- 
brichtas su Piecku kursto V..Vo
kietijos darbininkus tiesiog į pi
lietini kara. V.

Maitinimosi sunkumai D. Britanijoje
Britų pragyvenimo lygis laiko

mas aukščiausias Europoje. Bet 
laukiama, kad jis puls ryšy su 
ginklavimosi programa, kuriai 
panaudojami žmonės, pinigai ir 
medžiagos.

Tuo tarpu eilė maisto produk
tų normuojami jau daugiau 10 
metų. Tebėra normuojama švie
žia mėsa, sviestas, margarinas, 
bekonas, kumpis, cukrus, sūris, 
kiaušiniai, taukai, arbata ir sal
dainiai. Normos visų produktų 
yra pakankamos, išskyrus mėsą, 
kurios per savaitę skiriama 5-6 
uncijos, priklausomai nuo koky- 
’«3S. Didelį vaidmenį vaidina žu
vys, kurios nenormuojamos, bul
vės ir daržovės. Restoranuose 
pavalgyti kaštuoja 6 šilingai. Kai 
atlyginimų daugumas yra ma
žiau 10 svarų savaitei, tai nepi
gu. Daugeliui neištenka. Buto 
nuoma mėnesiui kaštuoja 5-10 
svarų. Prekių kainos pradėjo kil
ti nuo svaro nuvertinimo, o vė-

liau dar smarkiau nuo Korėjos 
karo pradžios ir pakilo apie 35%. 
Maisto produktų kainom išlygin
ti vyriausybė per metus* išmoka 
400.000.000 svarų.

Britai perka Kanados sūrį
D. Britanija perka 40.000.000 

svarų sūrio tiesiai amintojų. 
Tai pirmas atsitikima kad sū
ris bus eksportuojamai be vy
riausybės tarpininkavimo. Praei
tais metais D. Britanija pagal, su
tartį- turėjo nupirkti 75.000.000 
svarų sūrio, tačiau buvo nu
pirkta lik apie du trečdalius to 
kiekio. Britai mokėjo po 25 cnt. 
svarui, o vyriausybė ūkininkams 
primokėjo dar 3 centus. Manoma, 
kad dabar britai mokės apie 30 c.

— Londonas. — Bekono norma 
Anglijoje nuo gegužės 27 d. pa
keliama nuo 4 iki 5 uncijų sa
vaitei.

■: MES PERKAME 
KUR

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas

MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriškų rūbų krautuvė
e Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 

ir pagal užsakymą. Skrybėlės, įvairūs 
švarkai, kelnės,-megstukai, viršutiniai
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Krizė Europos komunistų partijoje
Pasirodo, kad Tito šūkis iš

traukti komunistų partiją iš tar
nybos Maskvos imperializmui 
yra davęs. plačių vaisių. Krizę 
pergyvena veik visų kraštų ko
munistai, o kominformas visiems 
partijos centriniams komitetams 
1951 m. pastatė uždavinius: “su
naikinti šnipus, sabotažninkus ir 
ardytojus savo pačių eilėse”. Vi
sos šitos akcijos priekyje pasta
tytas Judin, buvęs Tito bendra
darbis, vėliau turėjęs iš Jugosla
vijos pabėgti. Skandinavų kraš
tuose didžiausiu autoritetu pri
pažinta suomių parlamento ko
munistų frakcijos vadovė Hertta 
Kuusinen. Ji pastatyta Suomių 
komunistų partijos gen. sekre
tore su specialiu uždaviniu apva
lyti partiją nuo Stalino linijai ne
palankių narių. Jai taip pat pa
vesta visos Skandinavijos komu
nistų priežiūra.

Ta priežiūra čia tikrai reika
linga, o ...

Norvegijoje vyksta vieša kova
■ I I—

Nuolaidos lietuviams 10%
Savininkas P. Salmonaitis

WIEN’S SHOP
Telefonas IIY 9624 

i'i i" ■

tarp dviejų senų komunistų va
dų — Furubotn ir Leovlin. Dėl 
to šiuo momentu partijoje nėra 
jokio aiškaus nusistatymo, vado
vybė neteko autoriteto ir narių 
skaičius mažėja.

Švedijoje taip pat partijos šta
be vyksta konfliktas.

Danijoje vyksta komedija, ku
rią vaidina partijos lyderis Lar
sen su savo varžovu Maltved, 
vienas kitą kaltindami titoizmu 
bei klaidingu marksizmo-leniniz
mo aiškinimu. Visa tai turės iš
spręsti draugė Hertta Kuusinen. .

Raugūnas komunistinis 
centras P. Azijoje

Paskutiniu metų pasaulis pa
tekėjo, kad pietų Azijoje komu
nistiniu centru virto Bu r mos sos
tinė Rangūnas. Į ta akis atkreipė 
naujos sovietų ambasados įkū
rimas. 16 vyresniųjų pareigū
nų per Vladivostoką jau atvyko 
į Rangūną, o viso personalo bū
sią per 50. Naujai atstovybei 
krašte, su kuriuo Sovietų Rusi
ja neturi jokių artimų santykių, 
tai būtų perdaug, jei ši ambasa
da neturėtų specialaus uždavi
nio vadovauti visam to Azijos re- 
gijono komunistiniam sąjūdžiui 
Būdinga, kad Rangūne taip pat 
įsikūrė komunistinės Kinijos am
basada, ten-taip pat savo cent
rą turi Ho-Chi-Minho vadovau
jami Vietminh komunistai, išlai
ką specialią misiją. Reikia pasa
kyti, kad tarp Indijos ir Indoki- 
nijos esanti Burma politinei ko
munistų veiklai pasirinkta gana 
tiksliai.

Tai dar vienas ženklas, kad 
Kremlius vis daugiau dėmesio 
skiria Azijai. Užvaldžius Kiniją, 
sekanti turėtų būti Indokinija.

Džipu perplaukė Atlantą
Australų inžinierius Ben Car

lin su žmona su amfibiniu dži
pu perplaukė Atlantą. Praeitų 
metų liepos 19 d. jie išplaukė iš 
Halifaxo, kovo mėnesį pasiekė 
Afrikos krantus Casablancoje, o 
balandžio 30 d. atvyko į Lisabo
ną. Jie dar nori aplankyti Vidu- 
riniuosius Rytus, Londoną ir 
grįžti į JAV.

■— Otava. — Kanados 1950 m. 
mokamasis balansas buvo neigia
mas — $316.000.000 1949 m. buvo 
$187.000.000 aktyvo.

Hamiltono sportininkai 
Montrealyje

Balandžio 28 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Aušros Vartų parapijos 
salėje pasirodė lauktieji Hamil
tono krepšininkai. Susirinkusi 
publika juos sutiko šiltu ploji
mu* ir, pamačiusi puikiai atro
dančius vyrukus, išanksto skyrė 
jiems laimėjimų laurus.

Prieš pirmas — susipažinimo 
rungtynes, kurios įvyko nedide
lėje, hamiltoniečiams neįprasto
je, salėje, p. J. Lukoševičius tarė 
keletą sveikinimo žodžių, o p-lė 
L. Vizgirdaitė Hamiltono liet, 
komandos kapitonui C. Mickūnui 
įteikė gėlių.

Po trumpų sutikiipo ceremoni
jų, pasigirdo skardus teisėjo švil
pukas ir sviedinys pakilo į orą. 
Kelias sekundes sviedinys laksto 
iš rankų į rankas, kol pagaliau 
patenka montrealiečiams ir, Bu
kausko taiklios rankos pastūmė
tas, pradūrė pirmąjį krepšį. Tem
pas kas kartą vis didėjo, krepšys 
po krepšio sparčiai didino taškų 
skaičių abiejose pusėse, bet tik 
pirmo puslaikio pabaigoje hamil
toniečiams trumpam laikui pavy
ko išlyginti taškų skaičių 12:12. 
Vėliau, vėl Montrealis paėmė 
viršų ir pirmas puslaikis baigėsi 
23:18 montrealiečių naudai.

Antrame puslaikyje pasireiškė 
didesnis hamiltoniėčių pasiprie
šinimas. Tačiau montrealiečiai 
nenusileido ir puslaikis baigėsi 
lygiomis 15:15, atnešdamas galu
tinos pergalės rezultatus 38:33 
Montrealio naudai. •

Montrealiui taškus laimėjo: 
Bukauskas — 16, Remeika — 0. 
Inta — 12, Švilpa — 2, Kerberis 
— 4, Slėnys — 4, Ramanauskas— 
0. Hamiltonui — Mickūnas — 15, 
Panavas — 0, Kudaba — 4, Na
ras — 8, Laniauskas — 0, Dra- 
muntas — 0, Petruševičius — 0, 
Bulionis— 6.

Sekantis komandų susitikimas 
įvyko sekmadienį 4 vai. puikioje 
St. Louis College salėje. Montre
aliečiai šiuo kartu pasirodė pil
name rinktinės sąstate su kiek 
šlubuojančiu po susižeidimo va
karykščių rungtynių metu, rink
tinės kaitonu Bukausku, kas tu
rėjo lemiamos reikšmės visoje 
rungtynių eigoje. Šiose rūngty-

nėse pirmas geras metimas aiten- 
ka Hamiltonui, bet neužilgo svie
dinys pateko montrealiečiams, 
kurie tuoj vedė rungtynes 6:3. 
Bet, puslaikiui, gerai įpusėjus, 
hamiltoniečiai išlygino ir užbai
gė puslaikį 13:10.

Antrasis puslaikis pasireiškė 
smarkia kova. Sustiprėjo abiejų 
pusių gynimas ir kurį laiką svie
dinys betiksliai išeidavo į autą. 
Netrukus montrealiečiai pradėjo 
mažinti tempą ir nepadengti sa
vo priešininkų. Tuo pasinaudo
dami, hamiltoniečiai keliais tiks- 
vliais metimais galutinai užtikri
no savo pergalę. Tai pastebėję, 
montrealiečiai, šoko atsilyginti. 
Deja, jau per vėlu. Rungtynės 
baigėsi 35:21 Hamiltono naudai.

Šiose rungtynėse hamiltonie
čiai išvystė labai gražią žaidimo 
taktiką. Jų nepaprastai šaltas ap
siėjimas žaidimo metu jaudino 
publiką, kuri reikalauja daugiau 
entuziazmo. O montrealiečiai, 
nebūdami pilnai susižaidę, neiš
naudojo progų ir betiksliai metė 
tolimus metimus.

Hamiltono rinktinei taškų lai
mėjo: Mickūnas — 6, Petrušaitis 
—0, Naras — 9, Panavas — 7, 
Drumantas — 1, Bulionis — 4, 
Kudaba — 8.

Montrealio: Bukauskas — 10, 
Inta — 4, Švilpa — 0, Kerberis— 
1, Piečaitis — 2, Bunys — 4.

Stalo teniso rungtynės įvyko 
toje pačioje salėje prieš krepši
nį 3.30 vai.

Ir čia persvarą turėjo Hamil

tonas, laimėdamas 5:4 savo nau
dai. Vienetų rungtynėse Rama
nauskas po sunkių kovų prieš 
Petruševičių 21:14, 17:21, 21:16, 
laimėjo pirmą tašką montrealie
čiams. Hamiltoniškis Grajauskas 
įveikė savo priešininką Piečaitį 
21:11, 21:13. Kudaba—Bunys 21: 
13, 21:16. Panavas—Slėnys 21:23, 
21:12, 23:21. Bulionis—Žilinskas 
21:13, 16:21, 21:19. Antrą tašką 
Montorealiui laimėjo Ivanauskas 
prieš Norkų 25:23, 21:15.

Dvejeto rungtynėse pirmau
jančią vietą laimėjo Montrealis 
2:1. Bunys ir Piečaitis laimi prieš 
Panavą ir Norkų 21:19, 12:21, 21: 
16, Ramanauskas su Ivanausku 
prieš Kudabą ir Bulionį. Deja, 
Žilinskas ir Slėnys vieną tašką 
pralaimi hamiltoniečiams — Pet
ruševičiui ir Grajauskui 18:21, 
21:15,21:15.

AUSTRALIJA
Sidnėjaus 1. krepšininkai, pa

kviesti australų krepšinio sąjun
gos, sausio 27-29 d. dalyvavo 
Dubbo, N.S.W., metiniame tur
nyre, Iš 16 dalyvavusių koman
dų lietuviai gavo trečią vietą. 
Žaidė: V. Šutas, A. Bačiulis, A. 
Laukaitis, B. Gečiauskas, H. Me
dutis ir V. Bernotas.

“Kovo” sporto klubas įsikūrė 
Sydnejuje. Į valdybą išrinkta Šu
tas, Kapočius, Šneideris, Ustja- 
nauskas; kandidatais liko Maka- 
rovaitė ir Daudaras. Klubas 
veiks kaip ALB Sydnejaus apy
linkės sekcija.

Sportas pavergtoje Lietuvoje
Kauno boksininkas TSRS 

bokso čempionas
Išblėsus vietinių lietuvių krep

šininkų žvaigždei, labai vykusiai 
pasirodė kaunietis Algirdas Šo

Didindami savo krautuvę viską parduodame specialiai

Ateikite! Į s i t i k i n s i t c!

PARDUODAME: elektr. šaldytuvus, skalbimo mašinas, krosnis 
elektrines ir gazo, dulkių siurblius, grindų valy tojus, PHILIPS 

radio aparatus ir elektros įrengimus namams. 
MES TAIP PAT TAISOME RADIO APARATUS 

Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

CKCTELL ELECTRIC
214 OSSINGTON AVĖ., TORONTO

Life - Fire - Auto
V8TOLDAS 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.

••

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

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

O. ir E. Narušių 'vasarnamį 
“FOUR OAKS” TOURIST HOME, 

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

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

 . 

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

“Adrian Jewellers” atstovą

JONĄ BERŽINSKĄ

Moterų rūbų 
siuvėja

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St.

Bloor ir Ossington gatvių 
rajone. Tel. LA 6432

I
R. MacIntyre Aylesworth

BA.
ADVOKATAS IR 

NOTARAS

B. 61,880 Bay Str.

(Bay Grossvenor Bldg.)
Tel. RA 2107-8 arba RA 1787Kalbame 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 kišenėlė — 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 makštclčs, laikrodžių apyrankės ir tL 

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

= ART-HANDICKAFS S
WALTER KOPPEL

609 Yonge St, Toronto, Ont. Tel. PR 45%

cikas, kuris, pakartotinai sumu-! 
šęs Koraliovą (Maskva) ir Dodel- ■ 
cevą (Armija), laimėjo sunkaus: 
svorio boksininkų čempionatą. 
Tačiau į užsienį Algirdas Šocikas 
vežamas kaip sovietų rinktinės 
dalyvis, neiškeliant jo lietuviškos 
kilmės, nors, jei jis būtų rusas, jo 
kilmė būtų pabrėžta. A.

Sportininikanis šiuo kartu 
kliuvo '

Taip vadinama savikritika pla
čiai praktikuojama soyietijoje. 
Tačiau kritikuojamasis lai ne
drįsta atsikirsti. LTSR sportinin
kai ir visi turį ką nors su juo

! bendro buvo žvėriškai “Tarybų 
Lietuvos” išpeikti. Juk “asmeniš
kai Stalinas tiek daug dėmesio 
skiriąs sportui”. A.

Lietuviai krepšininkai 
priešpaskutinėje vietoje

Didiesiems krepšinio meist
rams nedalyvaujant, Kaunas 
“Aštuonių Miestų Turnyre” te-

; gavo priešpaskutinę vietą. Pir- 
■ mąją vietą laimėjo Ryga, toliau 
j seka Maskva, Tbilisi, Leningra- 
' das, Talinas, Kaunas ir Kijevas. 
Moterų komandos pasiskirstė se
kančiai: Maskva, Ryga, Kaunas, 
Tbilisi, Leningradas, Kijevas ir 
Bakit'-LTSR krepšio žvaigždės 
tuo laiku treniravosi pirmeny
bėms, įvyksiančioms Paryžiuje 
balandžio pabaigoje, kur jie tu
rėjo atstovauti TSRS rinktinę.

CHARLES POCIUS
General Insurance Agency
Atlieka visus nūosavvbės draudimus ir 
lengvomis sąlygomis teikia paskolas 
perkant naujus arba vartotus automo
bilius, sunkvežimius ir traktorius.

9 • ■

TILLSONBURG, ONTARIO. Telefonas 829 J.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOOHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairių rusių laikrodžius. Galima “ 
įsigyti žiedų, Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės 
ir sidabrinės prekės. Už darbo garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
272*3 QUEEN ST. W. TORONTO

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
. Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

Y. ONYSCHUK
INSURANCE & REAL ESTATE 

Susikalbu įvairiomis kalbomis.
Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes

1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

flFJ?: > 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 
išsi mokėjimu i. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

tel. E M4-0047
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G. LUKE’S

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

Abu sutaria

— Kastame mieste. Nieko ge-
Juk negalima^ kad visais po- savo atsiminimuose pasakoja to- fa nematyti. Visą pusdienį iš- rzi ii vi o i e Vxiiii i f - - ., «« . •. -wt-i i ! i i •    _ — - ; _

Mieste nieko įdomaus
Ūkininkas grįžęs iš didmiesčio

AK1Ų SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

& Electrical Appliance Co. 
7S7-799 Dundas SK W. 

Toronto,
Tel. WA 9228 Tel. WA 9228

Parduodame 
SKALBIAMAS MAŠINAS

DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

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
. o

103 Lightbourne Ave. Toronto

■ .. ■ • -• ■ ' '

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

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

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

Kas nori namus 
arba bizni nirkti

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

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

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.
T

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
turinti 30 metų profesinę praktiką 

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

*
LIETUVIŠKU KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

✓/

1 PUSL

GERRY & DAVIDSON *
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus 

848 Dundas St W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909- Dundas St West Toronto 

Telefonas EM’4-6649

Dr. Chas. OKUN
. DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

, DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto
Telef.: WA 3754

I Laiko pradžioje, sako sena San
skrito legenda, dievas Tvashtri 
tvėrė pasaulį. Iš elementų jis su- 
tvėfė saulę, mėnulį ir žvaigždes, 
aukštumas ir miškus ir, pagaliau, 
žmogų.

Visi elementai buvo surinkti 
žmogaus tvėrimui: Atėjus laikui 
tverti moterį, Tvashtri paėmė 
mėnulio apvalumą, vijoklio vin
gius, vijoklio ūsų kibumą, žolės 
virpėjimą, nendrės lieknumą, gė
lės sultingumą, lapo blizgėjimą, 
stirniuko žvilgsnį, saulės spin
dulio šviesą, miglos ašaras, vėjo 
nepastovumą, kiškio baugštumą, 
povo tuštybę, * aušros švelnumą, 
deimanto kietumą, medaus sal
dumą, tigro žiaurumą, ugnies ši
limą, sniego vėšumą, kėkšto ple
pumą. Iš,viso to padaręs moterį, 
jis atidavė ją. vyrui. Vyro dienos 
buvo pripildytos laime, nes nuo 
dabar jis turėjo, su kuo galėtų 
pasaulio malonumais dalintis.

Laikui bėgant vyras atėjo pas 
Tvashtri sakydamas: “Dieve, su
tvėrimas, kurį man davei, daro 
mano gyvenimą nemalonų. Ji 
plepa nuolatos ir erzina mano 
Įmantrybę, nepalikdama manęs 
ramybėje. Ji nuolatos reikalau
ja klausytis, verkia dėl niekų ir- 
visada tingi. Taigi aš atėjau ją 
grąžinti, nes negaliu su ja gy
venti”.

Tvashtri paėmė ją atgal.
Aštuonioms dienoms praėjus, 

vyras jau buvo vėl prie Tvashtri 
durų. Jis vėl skundėti: “Dieve, 
mano gyvenimas yra" vienišas 
moteriai išėjus. Aš prisimenu, 
kaip mes šokome, kaip ji juokėsi 
ir pripildė mano gyvenimą 
džiaugsmu. Aš mačiau, kaip ji 
buvo prisirišusi prie manęs ir ži
nau, kokia saldi buvo jos artuma 
po saulėlydžio ir kai tamša mane 

i supo“.
Tvashtri grąžino vyrui moterį, 

j be po mėnesio vyras vėl vargino 
; jį: “Dieve, aš negaliu suprasti 
■ kodėl, bet aš esu tikras, kad mo-

tens man daugiau vargo negu 
malonumo teikia. Prašau dar 
kartą ją atsiimti”.

“Eik lauk ir daryk ką išmany- 
damasų“ — Tvashtri atsakė.

“Bet aš negaliu-su ja gyventi” 
— protestavo vyras.

“Negali gyventi ir be jos” — 
atsakė dievas.

Iš anglų k. vertė M. Norkus

I

Gydytojas, apžiūrėjęs ligonę, 
sako vyrui: ’

— Tamstos žmona išrodo gana 
prastai.

— Ir man ji negraži, pone dak
tare, bet gerai verda ir tvarko 
namus, gražiai augina vaikus.

Karalius panašus į Jūsų
Didenybę

Buvęs caristinės Rusijos mi- aiškina kaimynams: 
nisteris pirmininkas grafas Vitte

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

Tel. LYndhurst 0052

Dr. N. J. Neufeld
. Gydytojas ir 

Chirurgas
612 Boyd Building 

TeL 925069
Rezid. 1102 Wolseley Avė.

Tel. 34222 Į,
Winnipeg, Man.

žiūriais būtų tobulybė.
Mandagu ir saugu

Pagarsėjęs automobilininkas 
aiškina bičiuliams:

— Pastebėjus priešais auto
mobilį, kurį vairuoja moteris, rei
kia tuojaus sukti į šalį. Tai bus 
ne tik mandagu, bet ir saugu.

Pataikė
Motina: — Jonuk, senelis sun

kiai serga. Būk su juo mandagus 
ir švelnus, stenkis suteikti jam 
džiaugsmo, pasakyk ką nors ma
lonaus.

i Jonukas prieina prie senelio, 
žiūri į jį su nuoširdžia užuojauta 
ir sako:— Senelį ar norėtum bū
ti palaidotas su muzika?

Verta mokytis kalbos
Kartą Liudvikas XIV paklausė 

vieną didiką ar jis mokąs ispa
niškai. Markizas apgailestauda
mas atsakė neigiamai. Jam ding
telėjo mintis,, kad karalius bus 
norėjęs jį paskirti savo ambasa
dorium į Ispaniją, tad jis tuo
jaus nusisamdę geriausią ispanų 
kalbos mokytoją, išvažiavo iš Pa
ryžiaus į savo dvarą ir ėmė mo
kytis.

Po metų markizas jau neblogai 
kalbėjo ispaniškai. Jis grįžo į Pa
ryžių ir per vieną priėmimą Ver
salyje, prisitaikęs prie karaliaus 
tarė:

— Didybe, aš jau moku ispa
niškai.

— O, tai labai puiku, markize. 
Perskaityk, tamsta, “Don Kicho
tą” originale.

Markizas, žinoma, pasijuto ap
viltas.

kį pasikalbėjimą su caru Nikalo- i slankiojau pačioje gražiausioje 
ju II. į gatvėje ir nemačiau nei vieno

Grafui Vittei grįžus iš kelionės Į arklio.
Teisme

Teisėjas: — Jei tamsta ištikrų- 
į jų šį laikrodėlį esi radęs ir 
; manei pasisavinti, tai kodėl jo 
nenunešei policijai?

Kaltinamasis: — Atvirai sa
kant, su policija nemėgstu turėti 
jokių reikalų.

. — o —
— Seniau, kol nebuvome vedę, 

tu man šventėms nupirkdavai 
dovanėlių, gėlių, o dabar nieko.

— Sakyk, mieloji, kur tu ma
tei, kad žvejotojas masalų ieško-

J po Europą, caras teiravosi tarp ■ 
■ IHtlrn knirin isnūdžiu iis natv-į kitko, kokių įspūdžių jis paty
ręs karališ-kajame Londono d va 
re ir pagaliau paklausė:

— Ar tiesa, kad aš panašus į i
karalių Jurgį? ■

— O, ne, Jūsų Didenybė. Ka-'
ralius Jurgis truputį panašus į1 
Jūsų Didenybę, — atsakė grafas.

Carui tas labai patikę.
— o —

— Tu mane vedei tik dėl to, 
kad aš turėjau pinigų.

■— Ne, mieloji, ne visai taip, —- __ _ ____
dėl to, kad aš pinigų neturėjau. Į tų jau sugautai žuviai?

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

“ATLANTIC“
1330 Dundas St. W. prie Rusholm ir Lisgar St. Tek ME 9347

Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų. Daromi 
įvairūs sviestainiai (sandvičiai). Patarnavimas greitas.
Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti

Valgykla atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 23 vai. vakaro.
Savininkai: Preikšaitis ir Bleizgys.

“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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų , ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE) •
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

Užsisakykite a n? lis
PARLIAMENT FUEL CO.

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

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas 
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PARK RĘSTA URAIIT”

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. 1

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, .

• krosnys ir tt , •
Kalbame rusų kalba

4

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

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

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

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Kainos nepakilo pas:

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.

LOUISA. TURECK
Advokatas, notaras

Suites 213-14
455. SPADINA AVĖ., 

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

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

Paruošiami vaistai pagal receptus
YardJey”s, Richard Hudnut — Max Factor ect

LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS

Kosmetika:

Telefonas
MU-9543

Telefonas
MU-9543

SUSIRGUS KREIPKIS Į

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

Slavų medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. Y ARMEY' 
Telefonas: EM 4-7146.

Ma

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
. ' eikite į

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

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

f

Spausdiname
' laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa

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

„ŽIGULUJ9* Snaudos'iEendrovė
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas EM 3-4265
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TORONTO, Cnt
Tautos Fondo vajus baigiasi
Toronto organizacijų vykdoma 

Tautos Fondo vajaus rinkliava 
lankantis po butus, kartu papil
dant ir Toronto lietuvių sąrašus, 
baigiasi gegužės 15 d.

Jei kas būtų aplenktas neži
nant adreso ar nerastas namuose, 
prašoma aukas siųsti betarpiai 
LOK iždininkui Jonui Navogrods 
kiui: 708 Windermere Ave. Tele
fonas OL 2620.

Ateitininkų dėmesiui
Šventųjų Metų užbaigimo pro

ga, visuotiniams atlaidams įgyti, 
Toronto At-kų kuopa gegužės 13 
d., sekmadienį, ruošia bažnyčių 
lankymą. Norintieji dalyvauti 
renkasi prie parapijos bažnyčios 
5 vai. po pietų, iš kur visi vyks 
į St. Michael’s katedrą, po to į 
St. Patrick’s bažnyčią. Ateitinin
kai ir kiti tikintieji kviečiami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Motnos dienos minėjimas
Motinos Diena Toronte pami

nėta iškilmingai. Šventės išvaka- 
. rėse, šeštadienio vakare, parapi

jos bažnyčioje prieš gegužines 
pamaldas Įvyko šventoji valan
da, pagerbiant mirusias lietuves 
motinas.

Sekmadienio pamaldos pasižy
mėjo ypatingu iškilmingumu. 
Pamaldų metu vienuoliktą va
landą giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas Pr. Motiejūno, o 
smuiku pagrojo Stp. Kairys. 12 
vai. pamaldose giedojo solist Pr. 
Radzevičiūtė ir Br. Marijošius 
vargonais akompanuojant pianis
tei D. Rautinš.

Motinos Dienos akademija įvy
ko po pietų 3 vai., erdvioje uk
rainiečių salėje. Atidarymo žodį 
pasakė p. Jonaitienė, Liet. Kat. 
Moterų. Draugijos Toronto sky
riaus pirmininkė, pakviesdama 
minėjimo dalyvius už lietuvę 
motiną atsistojus sugiedoti “Ma
rija, Marija”. Išsamią ir įdomią 
paskaitą apie lietuvę motiną skai 
tė prof. A, Šapoka, nušviesdamas 
lietuvės motinos būdą, jos savu
mus ir didelę misiją, atliktą lie
tuvių tautos istorijoje.

Meninė dalis buvo dvejopa: 
pirmąją .išpildė vaikučiai, dau
gumoje liet. mokyklos mokiniai, 
o antrąją dalį — suaugusieji j Vi
sų mažųjų vardu lietuves mo
tinas pasveikino mokinys Au- 
gustinavičiuš, deklamavo: Au- 
gustinavičius, Kvedaraitė, Ku- 
niutė, iš dienoraščio atsimini
mų paskaitė Gotzeitaitė, pianinu 
paskambino Kuniutė, o jauno
sios kartos šokėja Jančytč, viena 
ir su drauge Julija, pašoko keletą 
šokių.

Iš vyresniųjų meninėje prog
ramos dalyje dalyvavo P. Abro- 
maįtienė ir V. Kastytis, paskai
tydami dienos šventei pritaikin
tos savo kūrybos. Gražiai pasi
rodė Toronto vyrų oktetas, va
dovaujamas Vac. Verikaičio, su
dainuodamas keletą dainų.

Bendrai, Motinos Dienos minė
jimas praėjo gražioje nuotaiko
je. Ji rengė Toronto Liet. Kat 
Moterų Dr-ja, įdėdama daug rū
pestingumo ir sumanumo. Minė
jimo metu pranešinėjo A. Venc
kutė..

Siūlo perkrikštyti gatvę
Toronto miesto tarybai yra pa

siūlyta Universiteto gatvę pava
dinti Jungtinių Tautų gatve.

Audimo kursai
Visus užsirašiusius-ias į “Vers

lo” organizuojamus audimo kur
sus, prašome atvykti į parapijos 
salę gegužės 15 dieną 8 vai. vak.

♦ Verslas.
Anglų kalbos kursai

“TŽ” jau buvo pranešta, kad ir 
šią vasarą prie Toronto universi
teto norima suruošti anglų kal
bos kursus, jau kiek pramoku
siems, galintiems išlaikyti ele
mentarinio kurso egzaminus.

Kursai veiks nuo liepos 3 d. iki 
rugpiūčio 10 d., t.y. 6 savaites, 
5 d. savaitėje po 2 vai. vakarais. 
Kursų mokestis $5, įmokamas 
čekį išrašant Toronto universite
to vardu, bet jį pasiunčiant kar
tu su prašymu šiuo adresu: Com
munity Programmes Branch of 
the Ontario Department of Edu
cation, 206 Huron Str. (Fourth 
Floor, Room 414).

Departamentas prašo paskelb
ti, kad visi suinteresuotieji turi 
užsiregistruoti raštu arba telefo
nu iki gegužės 15 d . '

Nauja Verslo valdyba
Toronto Prekybininkų, Pram, 

ir Amatininkų S-ga “Verslas” 
visuotiniame narių susirinkime 
š. m. balandžio 15 d. išrinko nau
ją valdybą, pasiskirsčiusią pa
reigomis sekančiai: p. J. Žalia- 
duonis - pirmininkas, p. V. Skir
gaila - vice-pirm., p. P. Budreika 
- sekretorius, p. J. Jurkšaitis- iž
dininkas ir p. P. Paulenis - rei
kalų vedėjas. Valdybos adresas: 
12 Isabella St., Toronto.telefonas 
RA 8603. '

Mirė a.a. R. Mitkienė
Praėjusį šeštadieni lietuvių pa

rapija iškilmingai palaidojo a.a. 
Rožę Mitkienę. Į Kanadą velio
nė atvyko su pirmąja lietuvių 
emigracijos banga. Per visą lai
ką ji gyvai domėjosi lietuvių rei
kalais. Kaip grfiaS tikinti moteris, 
R. Mitki< Jg yra prisidėjusi 
prie lietau parapijos Toronte, 
ypač bažnj s puošimo. Lietu

 

vių tarpe velionė buvo labai ger
biama, kaip išmintinga ir pavyz
dinga lietuvė moteris.

Vėl pabrangs pienas?
Torontą pienu aprūpinantieji 

farmeriai teigia, kad jie už savo 
pieną gauną žemiausias kainas 
visoje Ontario provincijoje. Jie 
dabar gauna $4.20 už hundred
weight, t.y. už 112 svarų, o nori 
gauti $5.71. Jei šie jų reikalavi
mai būtų priimti. Toronte pienas 
pabrangtų dar bent 3 centais 
kvortai.

Pieno Gamintojų Sąjungos at
stovai tuo reikalu dar derasi su 
Ontario Pieno Kontroles įstaiga. 
Vienas iš jų argumentų yra tas. 
kad nuo 1946 m. pragyvenimas 
pabrangęs 50%, o pieno kaina 
pakilusi tik 38% .

Šį šeštadienį, gegužės 12 d., 7.30 vai.
Toronto Šv. Mykolo katedros salėje (Bond St. — prieš pat katedrą) yra rengiamas

, Meninę dalį išpildo:Pr. Radzev ičiūtė, A. Ščepavičienė, A. Kačanauskienė, B. Marijošius, 
S. Kairys ir D. Rautinš.

Po meninės dalies — ŠOKIAI, grojant geram orkestrui.. Bufetas: užkandžiai ir šalti gėrimai.
Vakaro pajamos skiriamos muz. A. Dvariono paminklo statym ui.

Paminklui Statyti Komitetas.

A. KASKAS ir A. BRAZIS TORONTE
iš abiejų — net tris duetus: Mo
zart “Duok ranką, brangioji”, 
Tallat-Kelpšos “Oi berneli vien
turi” ir St. Šimkaus “Plaukia sau 
laivelis”.

Po kiekvieno išpildyto dalyko 
sekė nenutrūkstamų plojūrių ban 
ga. O mieli nuoširdūs svečiai mū- 
sų^ypatingai nevargino, tarytum 
nujausdami, kad klausytojų del
nai ir taip išvargę po savaitės 
darbų fabrikuose. Todėl publikai 
ir pavyko labai kultūringai “susi
tarti“ dėl kartojimų...

Man, pav., įstrigo giliai į širdį 
toks nuoširdus A. Kaskos kreipi
masis i publiką: “Tą patį? — taip 
ar ne?...” — Tai buvo klausi-

Motinos pienos išvakarėse, t. 
y. šeštadienį, gegužės 4 d., Toron
to lietuviai vėl turėjo neeilinį 
koncertą. Juo aplankė žymūs 
dainos menininkai: Metropoli
tam Operos žvaigždė Anna Kas- 
kos ir operų solistas Algirdas 
Brazis. Koncertas įvyko De La 
Salle College salėje.

Iš lietuvių kompoz’itorių kūri
nių A. Brazis išpildė Šimučio “Pa 
liktąją šalį”, Jakūbėno “Ežerėlį”, 
Karnavičiaus dainą iš operos 
“Gražina”, Gruodžio “Visur ty
la”, Tallat-Kelpšos “Ne margi sa
kalėliai”, o A. Kaskas — Dirvins- 
kaitės “Lietų”, Vanagaičio “Do
bilėlį”, Žilevičiaus “Nuliūdimo _ __ __ r __ ___________
valanda”, Gruodžio “Aguonėlės”, Į mėlis po audringų aplodismentų, 
Sasnausko “Karvelėli” (progra
mose klaidingai atžymė (a, jog 
tai Žilevičiaus kompozicija) ir 
Banaičio “Malda”.

Tarptautinių kompozitorių: A.« 
Brazis — Leoncavallo prologą iš 
operos “Pajacai” (originalioj kal
boj) ir Mousorgsky “Blusą” (lie
tuviškai). A. Kaskas — Verdi 
“Onchio Dischinso un Piorno” ir 
Saint Saens “Mon coeur s’ouvre 
a ta voix“.

Be to, solistai išpildė dar due
tus: Tallat-Kelpšos “Oi berneli, 
vienturi”, Mozart “Duok ranką, 
brangioji” ir Rombcrgo “Miela, 
miela”. Solistams akompanavo 
žinomas torontietis pianistas Leo 
Barkin.

Žinoma, šia programa publika 
nepasitenkino. Ji “kariavo” del
nais ir todėl dar daug ką išprašė 
iš solistų papildomai: iš A. Kas- 
kos — Kačanausko “Mano rožė” 
ir vieną anglišką dainą; iš Brazio 
— M. Petrausko “Tykiai Nemu
nėlis teka” (speciali dedikacija 
lietuvei motinai), Kačanausko 
“Tų mergelių dainavimas” ir M. 
Petrausko “Dud-dul dūdelė”, o

LONDON, Ont
Motinos Dienos minėjimas

Šiemet Londono lietuviai Mo
tinos Dieną paminėti pasiryžo la
bai iškilmingai. ALOKas paskai
tai pakvietė iš Toronto mūsų ger
biamą konsulą p. V. Gylį. Kon
sulas kvietimą mielai priėmė ir 
žada su tautiečiais pasikalbėti vi
sais mums rūpimais klausimais.

Taip pat ta proga ALOKas pa
kvietė Londonan Hamiltono lie
tuvių dramos teatrą, kuris stato 
4-rių veiksmų dramą “Dr. . Vin
cas Kudirka”.

Šios gražios iškilmės bus ge
gužės 20 d., sekmadienį. Pasam
dyta erdvi CCC (Katalikų Kul- 

jn'duros Centro) salė, pačiame mies
to viduryje, Dundas-Colborne 
gatvių kam peas. Laukiama, kad 
atsilankys ne tik Londono mies
to, bet ir plačiųjų apylinkių lie
tuviai. Pradžia 6 vai. 30 min. va
kare. L. E-tas.

išpildžius Mozarto “Duok ranką, 
brangioji”. Tuo klausimėliu už
vardinau ir šį rašinėlį. Žinoma, 
publika plojimu pritarė.

Dar pora “klausytoj iškų” pa
stabėlių. Norėtųsi pasakyti, kad 
menininkai labiausiai publiką su- v frem(inyS *
žavėjo duetais, ypač Tallat-Kelp- į Tai 16_metis latvis Leons Zie. 
šos Oi berneli vienturį J manis, atvykęs su tėvais ir 3 ki-

Dėl baritono Brazio išpildytos l tais jų vaikais. Jie atvyko į Ha- 
Mousorgsky Blusos , pėrsasi , i iifaxa 464 tremtiniu grupėje ir 
m intis, jog jo pereinamasis tarp pervcžti , Ajax stovykla, 
tenoro ir boso balsas nevisiška-.
atitiko “Blusai”. Ypač “juokas Kanados prekyba su kom. 
iš karaliaus blusos”, pav., daug 
geriau sekasi mūsiškiam bosui 
Nauragiui. Tačiau visumoj — įs
pūdis buvo geras.

Kanadą pasiekė 100.000-asis 
tremtinys

MONTREAL, Cue
Motinos Dienos minėjimas

Montrealyje gegužės 13 d. Mo
tinos Dienos minėjimas įvyks se
kančia tvarka:

11 vai. bus pamaldos už visas 
motinas Aušros Vartų parapijos 
bažnytėlėje. Tuoj aus po šių pa
maldų toje pat salėje kun. prof. 
Gaida-Gaidamavičius skaitys Mo 
tinos dienai pritaikintą paskaitą.

Toliau bus meninė dalis, kurio
je dalyvauja Montrealio Dramos 
Teatro aktoriai bei Aušros Var
tų bažnyčios choras, vedamas 
muziko p. Piešinos.

Pirmoji Šv. Komunija
Pereitą sekmadienį Aušros V. 

parapijos bažnytėlėje buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos, per 
kurias daugelis Montrealio vai
kučių ėjo prie Šv. Komunijos, o 
kai kuriam tai buvo pirmoji Šv. 
Komunija. Kun. Kulbis, SJ, pa
mokslo metu labai gražiai papa
sakojo jauniesiems žemiškosios, 
bei dangiškosios Motinos reikšmę 
ir davęs kelis pavyzdžius palin
kėjo, kad į jų jaunas širdis atėjęs 
Išganytojas padėtų jiems būti ge
riems savo motutėms, bei užaugti 
gerais tėvynės ir Dievo mylė
tojais. '■ ' ■ ■

Vaikučiai mini savo Motinas
Pereitą sekmadienį Aušros V. 

parapijos salėje buvo paminėtos 
ir pagerbtos motinos? Montrealio' 
šeštadienio mokyklų vaikučiai 
buvo paruošę labai gražią prog
ramą, kuri susidėjo iš vaidinimo, 
šokių, dainų ir tt. Jau Montrealio 
visuomenė ne kartą yra mačiu
si, kaip jie gražiai moka pasiro
dyti, bet pereitą sekmadienį jie 
ypač yra daug padare, kad pa
gerbtų savo mamytes.

Gegužinės pamaldos
Aušros Vartų parapijos bažnytė
lėje kiekvieną vakarą būna 8 vai. 
vakare. Pamaldos tęsis per visą 
šį mėnesį.

— Ponia Lenktienė Aušros V.

Jaun. ateitininkų susirinkimas
Pereitą sekmadienį, gegužės 6 

d., Aušfos Vartų parapijos patal
poje įvyko jaunųjų ateitininkų 
susirinkimas. Susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba, apsvars
tyti dabartiniai reikalai, bei ap
tartas tolimesnis veikimo planas.

Pražydo nuvytosios gėlės
Pereitą šeštadienį Vytauto D. 

Klube Montrealio Scenos Mėgėjų 
Grupė suvaidino P. Vaičiūno 3 
veiksmų pjesę “Pražydo nuvyto
sios gėlės”.

Vaidinimo pasižiūrėti susirin
ko nemažas būrys lietuvių ir vi
siškai užpildė jau taip neperdi- 
džiausią salę. Graži, puiki pava
karė taip pat prisidėjo prie žiū
rovų padauginimo. Pasibaigus 
vaidinimui, kuris užsitęsė maž
daug apie pusantros valandos, 
buvo šokiai.

Išnuomojamas kambarys vienam 
vyrui. 10 Abbott A ve. (Bloor- 

Dundas). Kreiptis bet kuriuo 
laiku.

Išnuomojami 3 kambariai be bal
dų. Galima naudotis virtuve- 

Kreiptis: 55 Alton Avė.

Išnuomojamas kambarys su ben
dra virtuve II aukšte dviems as

menims. Tel. KE 7593.

------- —— , Išnuomojami kambariai šeimoms 
ŽEMĖS ŪKIUI REIKALINGAS | arba panelėms. Tclef. ME 1602. 
darbininkas ir darbininkė. Galė
tų būti šeima su 1 vaiku. Kreptis 
pas: Milius, 37 Indian Trail, To

ronte, Tel. LL 1461.

Išnuomojamas butas iš 2 kamba
rių ir virtuvės nuo gegužės 19 d. 
Tel. LA 8536 (Bloor-Indian Rd.)

kraštais
Kaip paskelbta statistika rodo, 

Kanada per sausio ir vasario 
_ ____ __ men. eksportavo į Sovietų Rusi- 
Koncertą rengė KLMB Toron- ja ir jos satelitų kraštus prekių 

to apylinkės moterys ir jis buvo ; už $207.000. Eksportuota Į Jugo- 
dedikuotas lietuvės Motinos gar- į slaviją už $88.000, Lenkiją — 
bei. Ypatingai gražia kalba kon- ! $56.000. Čekoslovakiją — $23.000, 
certą atidarė p. Stepaitienė, vė-Į Kiniją $17.000, Vengriją — $14.- 
liau pakviesdama dalyvius atsi- į 000, Bulgariją — $7.000 ir į Ru- 
stojimų pagerbti žuvusias ir ken- i niuniją bei Sov. Rusiją po $1.000. 
čiančias lietuves motinas. Tylos , premicras.pripažilltas kaitu 
minutės metu scenos užkulisyje r , . .. ... .
girdėjosi toliai verkiantis smui- l Quebeco provrncijos mmistens, 
kas išpildęs “Marija. Marija”. Po- Pu™"*nkas Duplessis tersmol- 3 sužeisti ir 1 susĮzeidęs per 
to dar p. Stepaitienės padekla-j. 
muotas eilėraštis motinos garbei 
ir scenoje parodytas gyvas pa-i 
veikslas “Vargo Mokykla”. Po į 
koncerto— solistams dovanos — 
gėlės ir padėka. Užbaigiama Tau
tos Himnu. l*r. Alš

Knv»u bičiuliams J relli kaltės. Premjeras žada ape- 
' i liuoti.“Tėviškės Žiburių knygynas i 

praneša, kad greitu laiku laukia-’ Čekoslovakija mugėje 
ma naujų knygų siuntos. Tarp ki»-J nedalyvaus
tų bus gauta ir “Lietuvių Kalbos j Praeitų metų. Toronto mugėje 
Vadovas” bei Dr. Maceinos “Jobo i čekoslovakų skyrius ypač pasi- 
drama”. Šias knygas jau ir dabar i žymėjo propaganda bei daugybe 
galima užsisakyti. i skelbimų kataloge — daugiau 20

Knygynas veikia nuo 9.30 iki Į '/. Šių mėtų mugėje, kuri įvyks 
13.30 vai. sekmadieniais. Atvykę į gegužės mėn., Čekoslovakija vi- 
iš provincijos knygas gali įsigy- I:

. 4 Išleistuvės
Praėjusį šeštadienį ponų Ži

linskų bute įvyko šaunios, Kosto 
Straupio išleistuvės į Torontą.

Kadangi K. Straupis buvo virš 
dviejų metų seniūnu scenos mė
gėjų grupės, tai ir išleistuves jam 
suruošė Montrealio Scenos Mė
gėjai.

Jo išleisti ir atsisveikinti susi
rinko nemažas būrys bičiulių, 
kurių tarpe buvo VD Klubo pir
mininkas p. Norkeliūnas sū žmo
na, pp. Juškevičiai, Barauskai, p. 
p. Ambrasai ir daug kitų svečių 
bei pažįstamų.

Po dvidešimt .metų
P. Antanas Girdžiūnas - atva

žiavo šiomis dienomis iš Vašing
tono į Montrealį aplankyti savo 
sesers Stankienės ir savo brolio, 
iš kurių vieną j is buvo matęs tik 
prieš dvidešimt, o kitą prieš ke
turiasdešimt metų. Girdžiūnas 
yra Amerikos kariuomenės vete
ranas. r .

- — Šį ketvirtadienį susižieda-
bažnytėlei nupirko Panelės Šven vo Alfonsas Stankus su Adele 

Skruibvte.Včiausios stovylą.

Kanados nuostoliai Korėjoje tarta statyti 4 mokyklas ir prie- 
Balandžio 30 d. paskelbtas 13- statą technikos mokyklai, viso už 

$1.500.000. Br. Columbijoje, 400 
___ _____ r____ _____ i __________ __ ,___ t mylių nuo Vancouverio, prie in- 

J pripažintas atsakingu dėl atšau-' nelaimę. Tuo būdu kanadiečių ^čnų kaimo Kitimat nutarta sta-.
■ kimo vienos svaigiųjų gėrimų Ii- nukentėjusių Korėjoje jau yra i tyti 50.000 gyv. miestą su milži- 

' į cėncijos. turėtos jehovininkų sek • 114, iš jų 31 žuvęs. Koresponden- niškomis aliuminijaus Įmonėmis.
tanto Ronccrelli. Iš premjero pri- į tas praneša, kad per pastarąjį at
leistas civilinis ieškinys $8.123.53. įsitraukimą 3 užmušti ir 21 su-

■ Mat, licencija buvo 1946 m. gruo- | žeistas.
I džio 4 d. atšaukta premjero in- 
j tervenčijos pasėkoje ir be Ronca-

tasis nuostolių Korėjoje sąrašas

PARDUODU PUSĘ TABAKO 
ŪKIO su gyvu inventoriumi už 
3.000 dol. Auginimo teisė 36 akr. 
Pageidaujama nevedęs.

Juozas Murkūnas, 
R. R. 6, Tillsonburg, Ont.

Išnuomojamas butas 2 kambariai 
ir virtuvė 3 asmenims 270 Wirght 

Ave. Tel. KE 3491.

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

Ketvirtadienį—šeštadienį, gegužės 10-12 d.
YOUNGER BROTHERS—spalv.—su Wayne Morris, J. Page 
BRIDE GOES WILD — su Van Johnson ir June Allysson
* Pirmadienį—trečiadienį, gegužės 14-16 d.
PERSONAL COLUMN — su Lucille Ball ir Boris Karloff

2. HOLIDAY INN — su Bing Crosby ir Fred Astaire

• BRONIUS SERGAUTIS 
vertėjas

Išrūpina statomiems arba se
niems namams paskolas, padeda 
sudaryti pirkimo-pardavimo do
kumentus, tvarko imigracijos 
reikalus, tarpininkauja įvairiose 
Įstaigose. Kreiptis tel. KE 7593.' 

9 Irene Ave. Toronto.
1.
2.

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

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

priimti nebegalėsiu.

JONAS J. JUSKAITIS

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

Įmaišo Kanadą
B. Gitlow, buvęs vienas žymes- 

i niijjų komunistų vadų JAV, pa- 
i Statybos siaurinamos j sil^šakojo, kad jis bent kelis

, , . . i kartus vvkes i Maskva su Kana-Pheno trukumas labai atsilic- . . ‘ r«^s* _ . \ ,i . . , , , , , , dos pasu. Taip pat vyko ir dau-
L . gelis kitų. O pasus gaudavę per

į tūlą eksporto-importo firmą, ku
ri turėjusi ryšių su Kanados pa
sų išdavimo įstaiga.

— Otava. — Kanados Raudo
nojo Kryžiaus vajus iki gegužės 
1 d. numatytų $5.000.000 nedavė. 
Trūksta apie $1.000.000. Planą 
išpildė tik Manitobos ir Albertos 
provincijos. Ontario trūksta $350. 
000, o Quebec net $610.000,

Daug statybų, kurios nepripa
žintos pirmareikšmėmis yra su
stabdytos. Dėl to ir statybos dar
bininkams darbo dirva siaurėja. 
Tikimasi, kad padėtis pagerės 
plečiantis karinėms statyboms: 
radaro tinklo, karinių stovyklų, 
o ypač aviacijos įrengimų. Ple
čiama Chalk River atominių ty-

iš provincijos knygas gali įsigy- j sai nedalyvaus. Ji visai neatsa-[rimų stotis. Bet didžiasia staty 
ti kiekvienu laiku kreipian tis Į J kė į pakartotinus kvietimus. Jai ^a vyksta Samia 
“Tėviškės Žiburių” administra-! skirtas plotas jau paskirstomas 
ciją, 941 Dundas St. West. Taip i kitiems kraštams, kaip Izraelis, 
f, ‘ . v;. . 7-' : ; . ’
galima gauti užsisakant paštu, i slovakų prekių betgi išstatys at-

- naftos rafi- 
nerijos už $9.000.000. Toronte nu-

pat knygas ir kitus spaudinius—, Meksika, Japonija ir kt. Čeko- ' 
galima gauti užsisakant paštu.! slovakų prekių betgi išstatys at- 
Pageidaujant prisiunčiami kata- skiros firmos savo paviljonuose, 
logal. Nedalyvaus ir Jugoslavija. ' 1

Instaliuoju naujus namus, vasarnamius, prijungiu elektrines ply
tas, elektrinius vandens tankų kaitintuvus ir kitus Įvairius elekt

ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vai. tcl. LO 3517
T

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!
Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd

1172 BAY STREET, TORONTO. TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų įstaiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. TEL. 9-4121
<r

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

pigiai atlieka STANLEY V AS ARAJS (latvis) 1
Gabenama ir į užmiestį

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE^ 
PIRKTI NAIVIUS i

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

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

virtuvė ir vonia. Kaina $15.500

Taip pat turime pardavimui tabako 
ir vaisių farmų.

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

Kreiptis: A. GARBENIS

H.M.DAVY&Co
REALTOR^

105 RONCESVALLES AVE.
Tel. LA — 2763, LA — 61®L vakarais — KE — 5364


