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VAIKAI
Išeivijos gyvenime tautiniam 

pasireiškimui visiškai skirtingos 
sąlygos yra žiemos metu ir visiš
kai skirtingos vasarą. Žiemą ko
lonijos yra kompaktiškesnės, 
lengviau - suburiamos ir ‘veikla 
yra vienodesnė — susirinkimai, 
paskaitos, kursai, mokyklos, kon
certai, pramogos salėse ir tt. Va
sarą visa tai nebepasiekiama ar
ba sunkiai tepasiękiama, nes ir 
gyvenimo tvarka ir gamta kito
kių akstinų teikia bei kitokias są
lygas sudaro. Vasarą žmonės la
biau pasiskleidžia, darosi judres
ni, bet didesni individualistai ir 
dažniau į mažesnes grupeles bu
riasi — ir poilsiui, ir pramo
goms. Ypač, kad ir pramonės dar
bininko gyvenimas teikia nors 
keliolika dienų gryno poilsio — 
atostogų. Bet šį kartą mes teno
rėtume paliesti vos vieną vasa
ros iškeliamą reikalą.

Vasara atneša didelį rūpestį— 
mokyklinio jaunimo globojimo 
reikalą. Daugumoje šeimų abu 
tėvai dirba. Kol vakiai lanko mo- 

„kyklą, reikalas paprastas. Ten
ka kaip nors sutvarkyti tik vai
kų, gyvenimą per tą porą valan
dų, kurios yra tarp pamokų pa
baigos ir tėvų grįžimo iš darbo. 
Vasarą dirbančiųjų tėvų vaikai 
turi likti be globos visą dieną. O 
tai didelė problema, nes paliki
mas jų gatvėje .sudaro didelių 
pavojų — tiek fizinių, tiek mo- 

- ralinių. Deja, čia Kannesi
girdi dar nei vienos lietuvių ko
lonijos, kuri tam laikotarpiui bū
tų pasiruošusi — turėtų vaikų 
darželius, klubus ar sąlygas ko- 

. lonijai ar stovyklai užmiesty 
Įrengti. O labai gaila. Juk tuo bū
du mes gatvėje paliekame di
džiausi savo tu rta — ne vien tė
vų, bet visos lietuviškosios bend
ruomenės, visos tautos. Kas iš 
mūsų viso sielvarto ir visų kov»i, 
jei pakirstas bus atžalynas, jei 
kenkėjai jo dvasion įsimes?

Bet apgailestavimai ir dejonės, 
žinoma, nieko neišsprendžia. Iš- 

, cities tenka ieškoti esamose są- 
/ lygose, problemą spręsti patiems 

tėvams ir būreliais, grupėmis, 
/ kurių gyvenimo sąlygos derinasi. 

O principas turėtų būti aiškus; 
Vaikai neprivalo būti palikti vie
ni gatvėje ir be tėvų užgirtos jų 
užsiėmimų tvarkos. Daugeliui 
gal bus neįmanoma susitvarkyti 
taip, kad vaikai būtų lietuviš
koje grupelėje nuolat, tai tegul 
bus suvedami nors dažnai. Kaip 
galima dažniau, ir po suaugusio 
akim. Jei ir tai neįmanoma, tegul 
eina nors į svetimtaučių vaikų 
globos Įstaigas. Bent mažiau bus 
moralinių slidinėjimų pavojų. 
Tam tikra, gal ir didelė dalis, vai
kų greičiausia negalės pasinau
doti nei pirmąja, nei antrąja ga
limybe. Bet tėvų pareiga yra pa
sirūpinti sutvarkyti jų dienos už
siėmimą, nepalikti gatvės vaikų 
kovbojiškų pramogų partneriais. 
Nepamirškim, vaikas, kad ir 
vienas likęs namuose, neprivalo 
visą dieną slankioti šaligatviais 
su draugais, bet žaisti tėvams ži
nomoje vietoje ir kiekvieną die
ną turėti nustatytu laiku kokį 
nors užsiėmimą. Žinoma, toks 
užsiėmimas gali būti tik jam 
malonus. Tai gali būti, pav., spor
tas aikštėje, pav. tenisas ar 
maudymosi baseine plaukioji
mas, gali būti muzikos pamokos 
jei vaiką tai traukia —• arba kas 
kita. Bet svarbu, kad kiekvieną 
dieną jis ką nors turėtų nustatytą 
valandą, kad nesiduotų suvilioja
mas gatvės malonumų bei savojo 
ir draugų išradingumo. Tvarka 
vaiko gyvenime duos jam atspa
rumo prieš visokias pagundas, 
ugdys pareigingumą ir savaran
kumą. Tik, žinoma, parenkant 
vaikui užsiėmimą, tenka žiūrėti, 
kad mažiesiems nereikėtų vaikš
čioti toli ir skersai didelio judė
jimo gatvės. Jei kitos išeities ne
būtų, tektų nustatyti, kad ir ap-

VASARĄ
linkinį, kelią kur gatvių perėji
mas reguliuojamas šviesomis.

Tėvai vasarą paprastai sten
giasi išnaudoti kiekvieną liuos- 
laikį išvykom į laukus, atostogų 
metu nors savaitei išvykti kur į 
kaimą ar į vasarvietės. Žinoma, 
visada su vaikais. Tai labai gir
tinas mūsų paprotys. Atvanga 
nuo miesčioniškojo bildesio ir 
slegiančio oro, nuo ankštų pa
talpų vaikams dar labiau reika
linga, nebu suaugusiems. Vasa
rojimas kartu su vaikais ir Lie
tuvoje buvo gražus mūsų papro
tys. Atsimenu, kaip Palangoje 
vienas svetimšalis žurnalistas, 
ten su žmonele praleidęs pirmą
ją savo vedybinio gyvenimo va
sara, pasakė: “Kaip čia pas jus 
gražu ir miela. Kiek vaikų! O pas 
mus pajūrio vasarvietės tik lė
bavimo vietos. Aš jau rašau eilę 
straipsnių, propaguodamas pa
keisti mūsų nelemtuosius papro
čius. Jūra skirta pirmiausia vai
kams”.

Jūrą mes dabar retas tegalim 
pasiekti. Bet jos ir nereikia. Gam 
tos dovanų visur gausu. Tik te
nedrįsta jos niekas semtis be vai
kų. Tenebus šeimų, kuriose vai
kai Jiktų namuose su atostogų ne
turinčiu tėvu arba motina, jei jų 
atostogos ne kartu išpuola. Te- 
atostogauja jie ir su vienu ir su 
antru.

Bet ir atostogoms ir išvykoms 
rengiantis nereikia pamiršti, kad 
vaikui reikia vaikų draugystės. 
Ir ideališkiausiose sąlygose ir ge
riausiose vasarvietėse vaikas ne
pasinaudos gamtos teikiamomis 
gėrybėmis, jei ten nebus jam tin
kamų draugų. Taigi ir atostogau- 
kim ir išyykaukim ne pavieniai, 
bet grupelėmis, kad džiaugsmas 
trykštų iš vaikučių akyčių.

Vasara čia pat. Visi tuojaus 
veršimės į laukus į gamtą. Pasi- 
ruoškim tam, kas galima, nūma- 
tykim iš anksto — ir poilsį ir vai
ko dienos užsiėmimą, kai užsida
rys mokyklos.

Būtų idealas, jei mes turėtume 
nors prie didžiųjų kolonijų kokią 
lietuvišką sodybą vaikų vasaros 
kolonijai įrengti, kur ir suaugu
sieji galėtų poilsio valandas ar 
dienas praleisti. Jų, deja, neturi 
net nei Torontas, nei Montrealis, 
bet- pajuskim šį didįjį trūkumą 
ir įšigykim jį nors sekančiai va
sarai. Beklajodami miestų apy
linkėse, tegalvoja apie tai kiek
vienas ir stebi. Atsiminkim, kad 
šiuo atžvilgiu mes esame labai 
atsilikę. Šitokias kolonijas mies
tų pašonėse turi jau beveik visos 
tautybės. Pabandykim ten už
klysti vasaros šventadieniais — 
susižavėsim ir pasiryšim.

Kanados
Pereitą savaitę parlamentui 

pateiktas detalizuotas ateinan
čių metų gynimosi biudžetas su 
gana smulkiais nurodymais, ką 
ruošiamasi daryti ir kiek kam nu 
matoma išleisti.

Visas gynimosi biudžetas sie
kia $1.879.000.000. Tai milžiniš
ka suma. Kiekvienam krašto gy
ventojui • tenka $134.27 išlaidų 
gynimosi reikalams, kai visų pa
jamų 1 gyventojui tenka $1.150.- 
49, atseit tam skiriama 11.67% 
visų krašto pajamų — 47, 5% vi
so valstybės biudžeto. Ištiktųjų, 
krašto apsaugos ministerijos biud 
žetas yra gerokai mažesnis — $ 
1.600.000.000, bet kitos ministe
rijos savo kariškiems uždavi
niams numato išleisti dar $104.- 
000.000, O likusioji suma $175.- 
000.000. — skiriama apginklavi
mui 3 divizijų, kurių ginklai bei 
šarvuotė išsiųsta arba siunčiama 
Europai — pasiųsta Olandijai bei 
Beigijai ir ruošiamasi išsiųsti 
Italijai.

Biudžetą* paremiančiamė raš
te sakoma, kad Kanados gynimo-

Lietuvis dalyvaus pa
Colgate Universitetas, Hamil

ton, N.Y., jau trys metai kas va
sarą ruošia konferenciją Ameri
kos užsienių politikai svarstyti. 
Jau pernai ši konferencija pri
traukė daug žymių politikų, Vals 
tybės Departamento ir Jungtinių 
Tautų pareigūnų, ambasadorių ir 
tt.' Tos konferencijos Round- 
Table diskusijos, pernai per tris 
dienas, du kart į - dieną, buvo 
transliuojamos per radiją, buvo 
labai rimtai vedamos ir susilau
kė spaudoje ir politiniuose sluogs 
niuose plačių komentarų ir rimto 
dėmesio. Pernai iš Baltijos vals
tybių buvo pakviestos ir dalyva
vo Lietuva ir Estija. Lietuvą, Įga
lioto Ministerio P. Žadeikio pa-

Legionieriai sovii
Pasibaigus karui, dėl daugelio 

priežasčių, daugiausia slėpdamie
si nuo teismo už nusikaltimus ka
ro metu, o kiti ir neturėdami kur 
dingti, nemažai vokiečių įstojo į 
Prancūzų svetimšalių legionus ir 
pagaliau atsidūrė Indokinijoje, 
kur vyksta karas su komunistais 
Vietname.

Neseniai Vokietijos rytų zonos 
žinių agentūra paskebė, kad 69 
tokie vokiečiai legionieriai, pa
tekę į belaisvę komunistams Viet 
name, “pagal specialią sutartį su 
Demokratine Vokietijos Respub
lika” atvyk? į rytų^gtietiją ir 

-būsią^tjūngti į
atkūrimo darbą.

Šitas jų atkūrimo, darbas jau 
prasidėjo. Jie visi yra įjungti į 
vad.“taikos propagandą prieš im- 
peralistinius Vakarus”. Jie siun
tinėjami po visą kraštą, kur duo-

Rusija gali pulti
Atsakinėdamas į klausimus se

nato karo ir užsienių komisijoje, 
gen. Marshallis pareiškė, kad 
JAV žiniomis Sovietų Rusijos 
puolimo esą galima laukti bet ku
rią dieną be jokio karo paskelbi
mo. Tam ji esanti pasiruošusi ir 
vis dar toliau vykdanti pasiruo
šimus šia kryptimi. Tačiau esą 
tikra, kad ji labai rizikuotų.

Marshallis, be to, pabrėžė, kad 
ir Korėjoje tikrasis priešas yra 
ne kinai ir ne korėjiečiai, bet ru
sai. Rusų kariuomenė Tol. Rytuo
se esanti išdėstytą puolimui.

Pradėjo rinkti svetimšalius 
į JAV armiją

Nutarimas suverbuoti 2.500 
dalinį iš ne Atlanto Sąjungos 
kraštų vyrų jau pradėtas vyk
dyti. Vėliau šis skaičius būsiąs 
pakeltas iki 10-12.000.

Pirmieji trys priimtieji buvo:

didieji kariniai pasii
si planai saikėjami pasiruošimu 
3 uždaviniams: atmušti tiesiogi
nį puolimą, įvykdyti įsipareigo
jimus Atlanto pakto valstybėms 
ir suorganizuoti pajėgą galimam 
visuotiniam karui.

Tiesioginiam puolimui atmuš
ti organizuojamas radaro tink; 
las , paremtas naikintuvų oro es
kadrom. Tai esą daroma kartu 
su JAV. Šitie uždaviniai esą dar 
neatlikti, nes dar tik neseniai bu
vę nustatyti radaro bei naikin
tuvų tipai, tad jų pakankamo 
skaičiaus dar nepagaminta. Tuo 
tarpu ši tarnyba esanti parem
ta kilnojamu radaru ir Vampire 
bei Mustang naikintuvais.

Šitai pačiai paskirčiai — tie
sioginiam puolimui atremti — 
esą paruošti parašiutininkų dali
niai Kanados ir daug didesni 
JAV. Laivai esą paruošti paremti 
krantų gynimą iš jūros.

Vykdydamas įsipareigojimus 
Atlanto pakto valstybėms pasi- 
reškiąs, be dovanojimo minėtų 
3 divizijų ginklų, dar tuo, kad 
Kanada apmoko tų kraštų lakū-

litikų konferencijoje
vestas, atstovavo ir Europos 
klausimais diskusijose dalyvavo 
Gen. Konsulato vicekonsulas Vy
tautas Stašinskas. Ir šiais metais 
į liepos 21-26 d. įvykstančią kon
ferenciją vyks p. V. Stašinskas.

Dalyvavimas yr? labai naudin
gas, nes konferencija ruošiama 
Colgate Universiteto, bendradar
biaujant Valstybės Departamen
tui, The Foreign Policy Associa
tion, Carnegie. Endownment for 
International Peące ir jai užsibai
giant ryšiai pasilieka. Generali
nis Konsulatas gavo iš jos daly
vių mokslininkų ir politikų kele
tą prašymų vienos ar kitos me
džiagos ir paaiškinimų.

tu propagandoje
» . * ’ " .4“ '

da pasikalbėjimus spaudai, rašo 
straispnius ir kalba masiniuose 
mitinguose, aiškindami, kaip jie į 
legionus patekę Vakarų Vokie
tijoje viešpataujančio skurdo 
stumiami, kaip žiauriai buvę su 
jais elgiamasi legionuose, kaip 
jie buvę verčiami pakelti sun
kiausia karo našta Vietname ir 
tai už svetimus kolonialinius in
teresus. Nupasakoję, kokias ne
teisybes prancūzai daro Indokini
joje, jie kursto vokiečių tarpe ir 
taip jau liepsnojančią pagiežą, 
primindami, kad daugybė vokie
čių tėvų, iš;; Įndokįnįjos 

vo sūnus su . išspausdintais žo
džiais: “Mort pour la France” — 
“Žuvo už Prancūziją”.

Taigi. Ar kas galėtų neigti so
vietinės propagandos mašinos 
taiklų išradingumą?

kiekvieną dieną
latvis, estas ir lenkas. Savanorių, 
sakoma, būtų tūkstančiai, jei bū
tų priimami ir vyresni bei vedę 
vyrai.

— Vašingtonas. — 2-roji JAV 
šarvuočių divizija išvyko į Euro
pą. Yra taip pat pasiruošusi iš
vykti 4-oji pėstininkų divizija. 
Tuo būdu Eisenhoweris Europo
je netrukus turės 4 amerikiečių 
divizijas, kurių skaičius iki metų 
galo turėtų pakilti iki 6. Išviso 
jis numato šiais metais suburti 
12-14 divizijų: 6 JAV, 3 Britų ir 
3-5 Prancūzų. Jo galutinis tikslas 
40 divizijų.

— Kopenhaga. — JAV siūlant, 
Danijos parlamentui pateiktas 
siūlymas karinę tarnybą pailgin
ti nuo 10 iki 18 mėnesių. Tuo bū
du kariuomenės skaičius nuo 16 
tūkstančių padidėtų’iki 23.500.

nūs, šiais metais tam skirdama 
$55.800.000. Biudžete, žinoma, nu
matytos išlaidos Korėjos karui, 
kur be neseniai pasiųstos briga
dos dar operuoja 3 karo laivai, 
O į oro tiltą iš Tokio į JAV yra 
įjungta didžiųjų transportinių 
lėktuvų eskadra, tačiau minėta
jame rašte pabrėžiama, kad Ka
nada, kaip ir kitos valstybės, gy
vybine gynimosi sritimi laikanti 
vakarų Europą.

Kanada gamina prieštankinius 
ginklus

Gynimosi Tyrimų Komisijos 
viršininkas Dr. O. Solan t, Mont- 
realy,' pranešė, kad Kanada pra
dėjusi gamybą naujų sviedinių ir 
prieštankinių ginklų, kurie, kaip 
tikimasi, būsią geresni už ame
rikoniškuosius bazooka. Šio gink
lo gamybai pritarę JAV ir D. Bri
tanija.

Otava. — Kanados parla
mentui pateiktas projektas Na
tional Hausing Act pakeitimo, 
namų paskolos procentus pake
liąs nuo 4%% iki 5H%.

Ir praeitą savaitę pasaulio dė
mesį tebetraukė įvykiai Korėjoje 
ir MacArthuro atleidimo byla, 
nagrinėjama JAV senato komisi
jose, bet kas kart grėsmingesnė 
padėtis darosi Irane. Galima 
laukti, kad tai bus antrasis, jei ne 
neramumų, tai stambių painiavų 
židinys, kuriame vakariečiams 
bus tikrai sunku atlaikyti savo 
pozicijas nepanaudojant ginklo, 
kurio panaudojimas čia jau tik
rai reikštų pasaulinio karo pra
džia.

Korėjoje praeitą savaitę JT ka
riuomenė palengva slinko pir
myn, dažnai nesutikdama jokio 
pasipriešinimo. Dėl to buvo su
stiprinti daliniai, likę anapus 38 
paralelės, keliose vietose ją nau
jai peržengė. Bet nuo praeito 
Penktadienio komunistai pradė
jo rodyti pasipriešinimo, o sekan
čią dieną savo telkinių pergru
pavimus 35 mylių ruožu pradėjo 
dengti dūmais, kaip tai darė ir 
prieš paskutinį puolimą. Pastebi
mus kariuomenės telkinius bei 
žygiuojančias kolonas JT avia
cija sėkmingai bombarduoja pet 
naktimis, naudodamasi radaru ir 
virš kolonų mėtydama šrapnelių 
bombas, sprogstančias nepasie
kus žemės. Žinių tarnybos prane
šimu, komunistai turį sukaupę 
apie 500.000 karių ir naujo puoli
mo laukiama kiekvieną dieną, 
nors aną kąrtąmuo dūmų uždan-

vaites. JT vadovybė mano atsi
laikysianti. Žinoma, jei neiškils 
naujų veiksnių, pav., jei nebus 
panaudota rusų aviacija^ kurios 
Mandžiūrijoje tikrai yra nema
žai, bet kuri iki šiol buvo beveik 
nenaudojama.

Japonijos taikos sutarties klau
simas vis dar neišspręstas. Pa
maišė jį ir MacArthuro atleidi
mas, blogai paveikęs Japonijos 
visuomenę. Dėl to buvo norėjęs 
atsistatydinti net Dulles, kuris 
veda visą reikalą. Bet daugiausia 
čia maišo D. Britanijos nusistaty
mas, kuri prieš pora savaičių pa
ruošė net savą atskirą projektą, 
esą, apjungiantį JAV ir D. Bri
tanijos nusistatymus. Praeitą sa
vaitę Morrisonas išdėstė savo 
pažiūras viešai. Jos beabejo ati
tinka minėtajam projektui. Esą, 
didžiausia kliūtis yra skirtinga 
pažiūra Į Kiniją. JAV tebepripa- 
žįsta nacionalistinę kinų vyriau
sybę, o D. Britanija komunistinę 
Kiniją. Kairo konferencijoje bu
vo susitarta, kad Formoza po ka- ’ 
ro turės būti prijungta prie Kini
jos, o Korėja bus laisva nepri
klausoma valstybė. Kadangi Ki
nija, neatšaukdama savo kariuo
menės, trukdanti Korėjos nepri
klausomybei, tai tuo tarpu nega
lįs būti išspręstas ir Formozos 
reikalas. Dėl to tai taiką su Japo
nija reikią pasirašyti tą klausimą 
palikus atviru. Tai jau netoli JA 
V-bių nusistatymo. Joms beabejo 
bus sunkiai priimtinas principi
nis pripažinimas Formozos Kini
jai, bet čia padėtį gali išgelbėti 
pastabėlė, kad tai įvyks tada, kai 
Kinija turės visų pripažintą vy
riausybę. Taigi taikos sutarties 
su Japonija pasirašymas grei
čiausiai * nebetolimas reikalas. O 
Sovietų siūlymas taikos su Japo
nija reikalu sušaukti Sov. Rusi
jos, D. Britanijos, JAV ir Kinijos 
konferenciją, beabejo, liks be at
garsio.

MacArthuro byloje praeitą sa
vaitę per visas 6 d., liudijo ir dar 
nebaigė gynimosi sekretorius 
gen. Marshallis.

Jo parodymų išvakarėse prezi
dentas Trumanas civilių apsau
gos vadų konferencijoje pareiš
kė, kad MacArthuro siūlomos' 
priemonės — Mondžiūrijos bom
bardavimas, Formozos panaudo
jimas ir blokada—laimėjimo Ko
rėjoje neužtikrintų, bet tikrai 
įveltų JAV į karą Azijoje. O tai, 
esą, būtų didžiausias Sovietų lai-

FĖS ĮVYKIU APj
mėjmas. Jie to tik ir telaukiu, 
kad tada galėtų laisvai šeiminin
kauti Europoje ir kitur. Taigi ge
nerolas esąs įpuolęs į sovietišką
jį kelią. JAV nesančios perma
nentiniame kare, kaip teigiąs 
MacArthuras, JT griežta laiky
sena galinčios laimėti ir be visuo
tinio karo, nes už geležinės už
dangos rodąsi silpnumo žymių, 
o jo siūlomas kelias, esą, tikrai 
įveltų į daug didesnį ir ilgesnį 
karą. Iš Sovietų pasaulio silpnu
mų prezidentas, deja, tesuminėjo 
dabar propagandoje minimus ne
ramumus už geležinės uždangos, 
Jugoslavijos atsiskyrimą ir tero
rą Kinijoje, kuris rodąs, kad ten 
yra daug režimo priešų. Ištikrų- 
jų prezidentas betgi pats vargu 
ar rimtai kalkuliuoja visa tai tai
kos metu. Juk tai, beabejo, ga
lėtų reikšmės turėti tik karo at
veju.

Gen. Marshallis savo parody
muose gynėjas pačias tezes, kaip 
ir prezidentas. Jis dar akcentavo, 
kad MacArthuras suardęs dery
bų šansus (!?), kad tai daręs 
prieš aiškius perspėjimus. Tai ir 
buvęs jo nusikaltimas, netinkąs 
vadui, nors šiaip instrukcijų jis 
nelaužęs. Jis padaręs taip pat nu
sikaltimą iškeldamas didelius 
nuostolius, kas blogai veikią ka
rius, o nuostoliai vis mažėją. Jų 
esą: žuvusių 10.000, sužeistų 50.- 
000. Save teisindamas MacArthur

bet-iš jdšlškeHąs'tik 4 punktus, 
kitus 12 visai praleisdamas. Taip 
pat nei žodžiu neprisiminęs tuo 
pat metu jam pasiųsto preziden
to laiško, kuriame buvę išdėstyti 
visi politiniai motyvai, verčią 
saugotis karo lauko neišplėsti ir 
taupyti jėgas. Ir jis pats turėjęs 
ginčų su velioniu prezidentu 
Rooseveltu, kai buvo štabo virši
ninku, bet to niekad nekėlęs vie
šumon. Ir MacAvthurui tikę pa
klusti arba atsistatydinti, bet ne 
apeliuoti į tautą per prezidento 
galvą. Rusų įsikišimo pavojus 
esąs visai realus. Jų kariuomenė 
esanti sukaupta prie Vladivosto
ko ir Darieno. Šiandien karo su 
rusais dar esą galima išvengti, o 
rytoj gal būsią nebegalima.

Marshallis senatoriams pasa
kęs daugelį ir tokių dalykų, ku
rie viešai neskelbiami, kaip ne
skelbiamas ir nei anas prezidento 
laiškas nei 10 jo punktų, kuriais 
jis parėmė šitokią JAV politiką 
T. Rytuose. Iš jų buvo tik pri- 

’ minta, kad karo laukų išplėtimo 
nepriimtų visas laisvasis pasau
lis. Marshallis dar ir toliau liu
dys, o senatorius Smith per jo 
liudymą priminė dar vieną įdo
mų dalyką, būtent, kad MacAr
thur dar 1945 metais siūlęs pa
siųsti kinų komunistams ultima
tumą, pareikalauti, kad jie karo 
veiksmus Kinijoje sustabdytų, 
bet dalyvautų kaip atskira parti
ja visuotiniuose rinkimuose. Ko
munistų bandų tada tebuvę apie 
125-250.000 ir jis tada siūlęsis jas 
nuginkluoti, jei nesutiktų priimti 
reikalavimo.

Iranas žada didelių tarptauti
nių komplikacijų. Ir tai yra vie
nas gražiausių pavyzdžių, kaip 
sovietai moka paruošti sau ’dir
vą, panaudodami nacionalistines 
kraštų nuotaikas. Nežiūrint D. 
Britanijos aiškaus perspėjimo, 
britų naftos bendrovės įstatymas 
galutinai priimtas ir tvarkomi 
tik perėmimo bei kiti su tuo su
siję reikalai. Irano užsienių r. mi- 
nisteris į Britų pastabas atsakė, 
kad nafta yra mūsų ir m® turim 
ją panaudoti savo krašto gerbū
viui pakelti. Premjeras laiške 
Morrisonui į grąsinimą tarptau
tiniu tribunolu atsakė: Iranas yra 
suverenus kraštas ir jokios kon
cesijos bei joks tarptautinis teis
mas negali susiaurinti tautos su
vereninių teisių savo naftą pa
naudoti, kaip ji randa tiksliausia. 
Mossadegh nacionalistų vyriau

sybė gavo pasitikėjimą ir senate. 
Abieji įstatymų leidėjų rūmai 
nacionalizaciją remia.

Dabar tik vienas beliko esmi
nis klausimas — kas naudosis 
nafta ir kokie specialistai bus pa
kviesti jos gamybai. D. Britanija 
apie panaudojimą jėgos nebekal
ba, karo laivų siuntimą atšaukė 
ir tenkinasi diplomatir.iais žy
giais. Bet perspektyvos nėra džiu 
ginančios. Pirmiausia reikšmin
gas yra faktas, kad premjeras na
cionalizacijos išvakarėse Sovie
tų ambasadorių priėmė, o Britų 
— priimti atsisakė. Įsidėmėtina, 
kad kelia galvą komunistinė Tu- 
deh partija, 1949 m. vasario mėn. 
uždaryta po pasikęsinimo prieš 
šachą. Ji įteikė vyriausybei 7 rei
kalavimus, pirmiausia reikalau
dama išvaryti iš Irano JAV kari
nę misiją, legalizuoti partijos 
veikimą, pripažinti komunistinę 
Kiniją, atmesti siūlomą JAV 
ginklų pagalbą, atšaukti karo 
stovį pietų naftos srityse, paleis
ti politinius kalinius ir naciona
lizuoti Bahren naftos šaltinius, 
eksploatuojamus JAV Bahren 
Petroleum Co, per Standard Oil 
Co priklausančią California and 
the Texas Corp. Baren yra Per
sų įlankos sala, priklausanti Ira- 
nui, bet valdoma šeicho Britų 
protektorate. Praeitą savaitę Te
herane komunistai surengė de
monstraciją priešu JAV ambasa-

mų, kurie nuolat? saukė: Šalin 
misija!”, “Stalinas taikos vėliav
nešys” ir tt. Buvo priimta rezo
liucija, reikalaujanti MacĄrthu- 
rą teisti, kaip karo kurstytoją. O 
tai reikšminga.

Irano ivvkiai rištini su Britu 
naftos bendrovės nacionalizavi
mu Kinijoje ir rodo komunistinio 
pasaulio užsimojimus vakarie
čius palikti be naftos šaltinių ta
me regione, kur turės Spręstispa
saulio likimas. Kaip pasielgs va
kariečiai, ar užleis sovietams 
šiuos šaltinius ir kokių priemo
nių imsis, dar neaišku. Parinkti 
priemones yra nelengva, nes pa
dėtis labai jautri, o vakariečiai 
šitame pasaulio regione neturi 
jokių sausumos pajėgų. Tik ka
žin ar ne per ilgai laukė, o dabar, 
anksčiau negu pajudės, sovietai 
gali užimti visą Iraną. Kiekvienu 
atveju čia reikia laukti didelių 
įvykių arba visiškos vakariečių 
kapituliacijos, kol ateis eilė Irako 
ir Arabijos naftai, su kuria sovie
tų glėbin gali būti nublokštas ir 
visas arabų pasaulis.

Prancūzija ruošiasi naujiems 
rinkimams, kurie įvyks birželio 
17 d. De Gaulle jau kalba apie 
laimėjimą ir* net pasiryžęs suda
ryti vyriausybę. Jis paskelbė 
naują programą, reikalaudamas 
glaudžiau suartėti su Vokietija ir 
gyviau įsijungti į Atlanto S-gą.

Europos gynimo planas atrodo 
bus praplėstas, apimant ir Grai
kiją su Turkija. Tuo tarpu dar 
neišsprendžiaimas Viduržemio jū
rų laivyno vado klausimas. At
lanto pakto valstybių taryba su
tarė visdėlto skirti JAV admi
rolą Fechteler, bet skyrimą ati
dėti, nes pretenduoja dar Britai, 
Prancūzai ir Italai, kurie visi ta
me regione turi savų interesų. 
Ypač reikšmingi yra Britai, turį 
čia savo didžiąsias bazes: Gib
raltaras, Malta, Kipras, Suesas.

Amerikiečiai praeitą savaitę 
pasiuntė grupelę karių į Islandi
ją, kur organizuojamos radaro 
ir povandeninių laivų bazės. Pa
sirodo, kad II p. karo metu Is
landijoje pastatyti aerodromai 
jau nebetinkami. Dabartiniai di
dieji lėktuvai juose jau negalį 
nutūpti.

Izraelio-Sirijos konfliktas ap
rimo. Saugumo tarybai pareika
lavus, kovos sustojo. Izraelio 
premjeras atvyko į Naujorką, o 
Sirija daro žygių sušaukti arabų 
valstybių konferenciją.
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SUKILĖLIO KELIAS
.. :...... “Kaip žmogus-sukilėlis atsistoja priešais jį 

slegiančius pradus ir juos paneigia, taip žmogųs-
. . ‘ _ vergas atsistoja priešais save ir save paneigia. Ver-

1 1 gasyra taip -pat sukilėlis, tačiau ne prieš pasaulį,
.aunuxH dvxwt bėt^įifibš'patį save,- ne prieš" prievartą, bet prieš 
Rfniišg laisvę”; ■' Dr. A. Maceina, “D. Inkvizitorius”.

Sunkus sukilėlio kelias. Juo 
yra praėję milijonai, kovodami 
dėl savų idėjų, dėl laisvės. Mū
sų Tautos istorija itin gausi su
kilimais, žemė sodri sukilėlių 
kraujų. Lietuvis yra laisvės vai
kas, dėl jos sudęjęš didžiausias 
aukas. Jis nepakenčia jungo, ver
go kelio. Geriau išsižada visko, 
pasirenka mirtį, negu puotauja 
už vieno stalo su laisvės vagimis, 
šiuo keliu ėjo mūsų karalių-ku- 
nigaikščių laikais, tuo keliu pra
žygiavo mūsų sukilėliai, knyg
nešiai, savanoriai, partizanai, 
šiuo keliu ir šiandien mūsų Tau
ta žygiuoja* Tai kietas kovos ke
lias. Šiuo keliu yra išnešta ir ne
šama mūsų Tautos gyvybė, prieš 
kurią nekartą buvo priešų su
telktos jėgos. Mūsų Tauta ir liks 
gyva, kol laisvės troškimas bu
jos, kol sukilėlių kelias bus mū
sų kelias. Niekas nesuvilios kai- /eities vaisius, pasirinkdamas už 
nų aro, jei jis trokšta erdvės ir 
laisvės, kaip V. Krėvės arų aras.

? Mes pasirinkom sukilėlio kelią 
— kietą ir sunkų, bet jis veda į 
laisvę, į laimės rytojų. Mūsų in
dividualūs ir sunkūs pergyveni
mai nubluksta prieš mūsų Tautos 
vargą ir kančias. Negalim leng
vabūdiškai moti ranka arba pa
daryti sprendimus, kad gana jau 
kentėta ir vargta. Ne. Visos Tau
tos yra prievolė dalyvauti kovoj

pašauktų, o visi kariai-sukilėliai 
bendrame laisvės fronte. Išimčių

GENEROLAS MACARTHUR AMERIKOJE
Nuo balandžio 11 d. viena sen

sacinga staigmena JAV užtemdė 
visas aktualijas. Korėjos karas, 
beisbolas, Tarzano vedybos, buk- 
meįkeriąi, rakietyriai ir visi kiti 
dalykai, nustojo dominti Ameri
kos visuomenę. Dėmesio centran 
įkopė gen. MącArthuro konflik
tas su prezidentu Trųmanu.

MącArthuro atleidimo įspūdis
71 metų amžiaus, 52 metų ka

rinės tarnybos stažo, penkia- 
žvąigždįs armijos generolas, dvie 
jų pasaulinių karų aktyvus da
lyvis. Tolimųjų Rytų, JAV ka
riuomenės vyr. vadas, pokarinis 
Japonijos okupacinės administ
racijos viršininkas, JT vyr. karo 
vadas, ko ne visų garbės ir atsi- 
žymėjimo ordenų ir ženklų kava
lierius, kuriais nesididžiuoja ir 
nemėgsta nešioti, kilimo iš kari- 

• nės šeimos, Amerikos išsilaisvi
nimo karų dalyvių, atrodąs stip
rus ir sveikas, kalbąs skardžiu 
bąss baritonu, su aiškia dikcija, 
MacArthuras niekad nebuvo 
vien aklas, automatinis, svetimos 
valios vykdytojas, bet asmenybė 
su savo politinėm pažiūrom (pla
čia prąsme), savo ideologiniu nu
sistatymu, kietos metų ir patyri
mų užgrūdintos valios. Jo atlei
dimas sukėlė didžiausią audrą 
JAV.

Per visą Amerikos istoriją nei 
vienas didvyris nebuvo taip 
triumMliškai sutiktas, kaip “pa
žemintas” gen. MacArthuras. 
Nei vienas Amerikos prezidentas 
nebuvo taip visuotinai pasmerk
tas, kaip smerkiamas yra Tru- 
manąs, už MącArthuro nušalini
mą. Amerikos tauta spontaniškai 
persimetė generolo didvyrio pu
sėn, instinktyviai nujausdama jo 
pusėje teisybę! Prieš trejus me
tus išrinktas, prezidentas šian
dieną šaukiamas atsistatydinti 
Vienintelį kartą po MącArthuro 
sugrįžimo viešai pasirodęs sporto 
rungtynėse, Trumanas buvo nu
švilptas ir ntl-“bū-ū”-mintas. Mi
lijonai laiškų, telegramų, telefo
ninių ir kitų protestų kasdieną iš 
visos šalies plaukia į Baltuosius 
Rūmus, į senatą, į kongresą, pa
smerkdami Trumano Žygį. Tru- 
manui gal nei sapne nesisapna- 

ir nuolaidų niekam nedaroma, 
kada sprendžiamas Tautos liki
mas. O kitaip bus biaurus dezer
tyravimas ir savo Tautos išdavi
mas. Šiandien visi turi jausti at
sakomybę prieš Tautą. Bendra 
ir vieninga kova yra mūsų ke
lias, be partinių ir idėjinių bar
nių, be nukrypimų, nes tikslas 
aiškus — mūsų Tautos laisvė. 
Kas šiuo keliu neina, tas yra pa
smerktas mūsų Tautos. Jei tu 
esi lietuvis, tai turi pasirinkti šį 
kelią. Juk gimęs, įaugęs į Lietu
vos kūną, sutapęs su juo ir jutęs 
jo pulsą, neatsiskirsi tada, kada 
baisus viesulas ardo ir drasko tą, 
ką amžiais mūsų seneliai sukū
rė. Ten ir mūsų širdies dalelytė 
jau įnešta, įpinta į bendrą vaini
ką. Neatšauksi praeitos dienos, 
neužminsi išmintų takų. Ne til- 
vytiškai lopysi savo kūrybos pra-

grašį judošišką kelią.
Didingas ir gražus mūsų ke

lias. Jis veda į laisvę, dėl kurios 
yra paaukota geriausi vaikai. Jis 
neša į laimę, į džiaugsmą laisvoj 
Tėvų Žemėj. Mūsų pasiryžimas, 
vieningumas, tvirtas nusistaty-1 
mas ir kovos kelio supratimas 
yra didelis laidas laimėti. Mums 
kito kelio nėra, nes pasirinkimas 
vienas—laisvė. Tikėjimas mūsų

ties 'ir kova iki laimėjimo yra 
mūsų malda. Rom. M.

vo, kad nušalindamas MacArthu- 
rą, atiduos jį į tautos rankas, kad 
“paniekindamas”, iškels jį aukš
čiau savęs, kad pagaliau nušalin
damas MacArthurą, pakirs šaką, 
ant kurios patsai su savo patikė
tiniais tvirtai galėjo laikytis.

Nuo balandžio 18 dienos, kai 
MacArthuras po 14 metų savo 
tarnybos Amerikos vėliavai už 
jos sienų, “pažemintas” iškėlė 
koją savo tėvynėje San Francis- 
ko aerodrome, kur buvo entu
ziastingai sutiktas minių sayo 
tautiečių-patriotų, nuo tos die
nos didvyris generolas yra nešio
jamas ant rankų. Sostinė, did
miesčiai, miestai, varžosi del gar
bės didvyrį priimti. Per iškilmin
gus pasirodymus milijoninės mi
nios žmonių kelia triukšmingas 
ovacijas ir sveikina didvyrį.

Darbininkai ir tarnautojai me
ta darbą ir skuba pamatyti popu- 
liariausį Amerikos vyrą. Motinos 
kelia vaikus, kad parodytų jiems 
didvyrį.

Vakarykštis “nevainikuotas” 
Japonijos imperatorius, šiandie
ną jau vadinamas “nerinktu Ame 
rikos prezidentu”. Staiga, lyg 
grybai po lietaus, po visą šalį iš
dygo rinkiminės kompanijos biu
rai, t.y. “MacArthur for Presi
dent”.

Spėjamos MącArthuro 
nušalinimo priežastys

Kol kas viešumoje susidaręs 
įspūdis, kad formalinė priežastis 
MacĄrthuro atleidimo buvo, ge
nerolo laiškas, parašytas senato
riui Martinui, kuriame MacAr
thuras, aiškiai pasisakęs dėl Man 
džiūrijos karinių priešo bazių ir 
aerodromų bombardavimo ir dėl 
Formozos bei Čiangkaišeko ar
mijos panaudojimo antrąjį frontą 
Kinijos kontinente atidarant.

Ištiknįjų bus buvę veiksmin
gesnių priežasčių.

Pirmiausia, ideologinių priešų 
pinklės ir intrygos Baltuose Rū
muose. Antra, asmeniškumai ir 
pavydas valdančiose viršūnėse. 
Nepaslaptis, kad generolai Mar- 
shallis, Eisenhoweris, Bradley, 
jau nuo seniau MącArthuro ne
mėgo (karjerinis pavydas?) ..Tru
manas, Achesonas bei jų užsie-

?
GEDIMINAS Xj^XVA

Mažoji Lietuva šaukia
Užmerktomis akimis

Wulfstanas IX amž. po Kr. ra
šė, kad Ąįstija esantį didelė, dau
gelis miestų ten esą, q kiekviena
me po karalių, kurie tarpusavyje 
kariaują. Šįe senai rašyti žodžiai 
ir šiai dienai tinka. Jie aptaria 
maišatį politinėje kovoje Lietus 
vai išlaisvinti, jie nusako net kai- 
kurių “politinių sambūrių” — ta
riamų partijų nuodingą geluonį. 
PLB ir tragišku bruožu moja pa
lietus didžlietuvių ir mažlietuvių 
santykius.

Kai lietuvių tautą sovietai pa
vergė, tose istorinėse sutemose, 
mes praradome tikrovės nuojau
tą. Kieta tremties mokykla, ma
žai ko teišmokė. Į politinius veiks 
nius mažlietuviai neįjungti ta
rus: netinka taikyti teritorinį 
pradą politinėje veikloje. Bet ko
dėl? Už to formalaus samprota
vimo glūdi kas tai neįtikėtino.

Ne mažlietuvių kaltė, kad XIII 
a. istorinė eiga juos atskyrė nuo 
kamieno. Didieji kunigaikščiai 
Gediminas, Kęstutis kovojo prieš 
kryžiuočius. Vytautas, kartais 
kaltinamas kam kryžiuočių vi
suotinai nesunaikino, tačiau jis 
Prūsų Lietuvą laikė savo protė
vių žeme. Jei jis nesugebėjo su
jungti lietuviškų žemių, prisimin 
tinos istorinės sąlygos, kuriose 
diktavo lenkai. ų. r

XV a. įvyko lietuvių tautos 
skilimas. Nuo to meto didžlietu- 
viai ir mažlietuviai ėjo skirtin
gais keliais. Mažlietuviai, kovo
dami už savo buitį, atsidūrė skir
tingoje aplinkoje: kitas tikėji
mas, kitoks socialinis gyvenimas, 
kitos tradicijos. Didžioji Lietu
va, patekusi lenkų įtakon, paga
liau atsidūrė Rusijos glėby. Maž
lietuvius, tuo metu, “virškino” 
vokiečiai, nuosekliai juos vokie
tindami. Karai, badmečiai, marai, 
kolonizacija, vokiečių naujaku
rių rėmimas, vokietinimas įvai
riomis priemonėmis vistik neuž
gniaužė lietuviškos dvasios. Jie 
gyvi ir jų vieta bendrame są
jūdy.

Pastaruoju metu -spaudoje vis 
dažniau užtihkamė keliamą Lie
tuvos sienų klausimą. To klausi
mo sprendimas pareis ne vįen 

niniai kolegos Londone, Paryžiu
je, Makskvoje ir Pekine, vienin
gai sto j o prieš MacArthurą.

Politinėje plotmėje priežastys 
glūdi skirtume pažiūrų į Tolimų
jų Rytų JAV politinių uždavinių 
sprendimus. Ypatingai aštriai su
sikirto nuomonės tarp Trumano- 
Aclįesono iš vienos ir MacArthu- 
ro is kitos pusės karui Korėjoje 
prasidėjus, kai nuomonių suvie
nodinti, koordinuoti nebuvo ga
lima, lygiai kaip ir toliau išlaiky
ti tai paslaptyje.

MącArthuro išstūmimas paro
dė, kad laimėjo tuo tarpu priešin
go užsienių reikalų patvarkymo 
šalininkai, kitaip tarus, laimėjo 
nusileidimų agresoriui šalinin
kai, gal būt šalininkai aziatiško 
Miuncheno. Trumano argumen
tas, kad MacArthuras trukdęs 
taiką sudaryti, kad jo veiksmai 
galėję įžiebti pasaulinio karo 
laužą ir todėl reikėję jį nušalinti, 
nepasiteisino. Priešas jokias tai
kos nenori, o jeigu priešas nesi- 
taiko, tai kaip gi tos taikos pa
siekti? M. Razgaitis.

Red. pastaba. Kadangi straips
nis buvo gautas pavėluotai, tai 
žymi jo dalis, kur dėstomi “TŽ” 
jau fiksuoti įvykiai bei pareiš
kimai, yra praleista.

Važiuokit ir įsitikinkit - lauksim įspūdžių
“LB” Nr. 1022 korespondenci

joje iš Winnipeg© apie LLD su
sirinkimą tūlas J. Radzevičius 
rašo: “Buvo iškeltas klausimas ar 
nebūtų gerai, kad seni Kanados 
lietuviai pasiųstų bent porą de
legatų į Lietuvą dar ateinančią 
vasarą. Delegatai, sugrįžę galė
tų papasakoti apie Lietuvos gy
venimą. Winnipegiečiai prisidė
tų su gera dalimi padengimui de
legatų kelionės išlaidų”.

Matyt kaikam sąžinė nerami. 
O gal ir tiesą tie “fašistai” sako? 
Tik winnipegiečiai turėtų rašyti 
ne “ar nebūtų gerai”, bet “ar ne
būtų galima”. Draugužiai, nebū
kit vaikai. Jei jūsų neužplanavo 
Lietuvoje pamatyti komunistų 
partija, niekas jūsų ten neįsileis. 
Bandykit rūpinkitės ir pamaty
sit kaip jus priims. Jūs, draugu-

ųųo tarptautinių sąlygų, bet ir 
nuo mūsų tinkamo pasiruošimo. 
Lietuviškų žemių sujungimas 
priklausys ir nuo jų gyventojų 
sutelkimo ir nuteikimo. Ar maž- 
lietųviąi nūdien išjungti iš po
litinės veiklos organų, gali ateity 
pamiršti^politinį kartėlį, neprisi
minti musų siauražiūriškumo?

Priešas veikia
Klaipėdos krašto, Rytprūsių ir 

kitų sričių vokiečiai tremtiniai 
sudarė “Deutsches Heimatiier- 
triebenenverband”. Pabėgėliams 
globoti oficialiu pareigūnu Vak. 
Vokietijoje yra ne kas kitas, o 
Dr. Schreiber, buvęs Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininkas, 
dabar Pebėgėlių ministerijos se-. 
kretorius. Jis 1950 m. pradžioje 
paskelbė “Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen”, kurioje vi
sam pasauliui primetama kaltė 
dėl vokiečių tremties lemties. 
Ten kviečiama susilaikyti nuo 
keršto, nors minima, jog “žmo
gaus iš tėviškės išskyrimu jis žu
domas dvasiškai”.

Tačiau tos taikingos nuotaikos 
teranda vietos žodyje, ne visuo
met rašte ir ne gyvenime. Pa
bėgėliai yra pilni pagiežos ne 
vien toms valstybėms, kuriose 
jie gyveno, bet net nūdienei Va
karinei Vokietijai, kuri randa 
peranksti kelti viešumon vokiš
kų rytinių sienų klausimą. Pabė
gėlių jaunimas dantimis griežia 
atkeršyti jų kilmės kraštuose 
svetimtaučiams, pasiryžę atkovo
ti tėviškes. Rankioja kitataučių 
dėmes, vėliau sąskaitoms suves
ti. Vokiečių pabėgėlių spauda 
pilna pagyrų, bet taip apsti pa
giežos ir sąmoningo klaidinimo. 
Pabaltijys — Lietuva, Latvija, 
Estiją — vadinamas vokiškais 
kraštais. Vilnius, Kaunas, Klai
pėda, Rygą, Tallinn — jai Deut
sche Stąedte — vokiečių mies
tai. Nūdienę vokiečių dviprasmę 
politiką vadina “toli siekiančia”: 
remtis vakariečiais ir sovietais 
bei grasinti Pabaltijo ir Viduri
nės Europos tautoms. Pasak “Bąl 
tische Heimąj” dabartinių nege
rovių kaltininkais Klaipėdos 
krašte esą ne sovietai, bet lietu
viai ... To laikraščio samprota
vimais “Neue Europa” siena bai
giasi Nemunų, o už tolimesnes 
sritis reiksią kovoti $ų azijatais.

Mažlietuviai dažnai šaukia:. 
“Parūpinkite mums lietuviškų 
biblijų, maldaknygių, pinigų ke
lionei į bažnyčias lietuviškai pa
simelsti, tačiau nesiųskite lietu
viškų kunigų, kad vokiečiai ne
patirtų mus esant lietuviais ir- 
lietuviškai meldžiantis. Lietuviš
ką spaudą siųskite uždaruose 
vokuose, kad vokiečiai darbda
viai mūsų už lietuvybę neatleistų 
iš darbovietės”.

Klaipėdiečiai vokiečiai, susior
ganizavę tik ką karui pasibai
gus, sutelktomis jėgomis kovoja 
už vokiškus Rytprūsius, vokišką 
Klaipėdą. Toji organizacija viso
mis priemonėmis baugina pabė
gėlius, grasina \už nesilaikymą 
drausmės ir nurodo, kas ir kaip 
turi būti padaryta. Jų agitatoriai 
atlanko kiekvieną pabėgėlį ir ta
ria: “Neapsigy y enkite amerikie
čių įkurtose prieglaudose, skirto
se lietuviams seneliams, nestoki
te į lietuvių karines kuojas, ne
siųskite vaikų į lietuviškas mo
kyklas, nepriimkite lietuvių pa
šalpų ar dovanų, neskaitykite lie
tuviškos spaudos. Jei mūsų ne
klausysite, sulauksite nepaken
čiamų gyvenimo sąlygų”...

Lietuviai turi stoti kovon, kai 
jiems jau mesta pirštinė. Mes, ne 
vokiškai — brutaliai, bet su lie-

tuvišku atlaidumu ir kietumu tu
rime ginti savą teises.

Arba vėl kitas pokštas minė
tos ministerijos, kuri Berlyno 
mugėje paruošė propagandinę 
parodą “Deųtsęhes Vąterląnd im 
Osten” — vokiečių tėvynė Ry
tuose. Ką gi ten vaizduoją? p gi 
Klaipėdos žavųjį kraštą... Ir ta 
parodalceliaus po visą Vokietiją.

Mes tuo metu įstrigę asmeniš
kumo baloje, sųsmuįkėjome. Mes 
.turime VLIKo, ALTo, diplomatų 
propagandėles, bet nesuvokiame 
sukurti lietuviškos propagandos. 
Ir kai užmini spaudoje nuospau- 
dėles — pasigirsta: mes veikia
me ...

Džiugu, kad 1950 m. liepos mė
nesį pasirodė “Keleivio” Nr. 1. 
Bet iki Šio meto teišėjo tik keturi. 
Pirmame numeryje tariama: 
“Mažosios Lietuvos Tarybos 
Spaudos Komisija, leisdama šį 
laikraštį, nori vienyti nė tik vi
sus išskĮaidytųs prūsų lietuvius, 
bet ir visus tuos, kurie dar su 
.meile ir pagarbą prisimena savo 
lietuvius tėvelius ir motinėles”. 
Tas tiksiąs, atrodo, siaurutis, bet 
ir didelis. Mažiausia, jis rodo 
mažlietuvių patriotiškumą.

Linkėtiną “Keleiviui” kuo sėk
mingiausiai keliauti, šaukiant vi
sus lietuviškos kilties eiti lietu
viškuoju keliu. “Keleivis” iki 
Šiol daugiau tebuvo istoriografi
nis. Jame nedaug ugnies ir ne- 
pergausu polėkių į ateitį. Bet ir 
ši? “Keleivis”, einantis lietuviš
ku, krikščionišku keliu, yra visų 
remtinas, nes jis yra ir karys, 
stovintis po lietuviška trispalve.

Šalpos bare
1 Mažlietuvių veiklai paremti 
neužtenka išspręsti politinės trin 
ties klausimą. Jiems būtina šal
pa — politinei veiklai, spaudai, 
o ypač jaunimui mokyti. Mažlie
tuviai, santykiniai, nemažiau po
litiškai nukentėjo už didžlietu- 
vius. Jų nūdienė padėtis, daugu
mai prisiglaudus krašte, kuris 
per ištisus šimtmečius dėjo pa
stangas nublukdinti lietuvybę, 
yra blogesnė už emigravusių iš 
Europos. '‘GeraL’žinome,; kad įsi
kūrimas Vokietijoje yra varga
nas. Skurdi būsena daugeliui ne
leidžia skirti sumų kultūrinei 
sričiai. Negalimą ginčyti bendros 
politinės srities veiklos svarbos 
ir tinkamo rėmimo. Tačiau maž
lietuvių šalpos klausimas nūdien 
yra apgailėtinai įstrigęs. Kaip 
tik tas įstrigimas verčia šaukti, 
kad vėliau už tą klaidą istorijos 
nebūtų atkeršyta.

Mažlietuvių šalpos reikalu iš
kilo aštrus ginčas spaudoje. B AL 
Fas tiesiog ar per padalinius aiš
kino jo atliktą didelį šalpos darbą 
ir nūdieni rėmimą 8 lietuvišku 
mokyklų. BALF centro reikalų 
vedėjas, spaudoje pareiškia: ”BA 
LF mokyklų šalpos darbą atlieka 
centralizuotai, kad pašalpa pa
tektų ten, kur ištiesų ji reikalin
ga. Pašalpa siunčiama per Vo
kietijos PLB, kuri ją išdalina vie
šai atsiskaitydama”.

PLB Švietimo inspektorius 
Vokietijoje skelbia spaudoje, kad 
Vokietijoje surašyta 2000 mo
kyklinio amžiaus vaikų, kai BA 
LF išviso teranda 2000-3000 šel
piamų lietuvių.' Tuo tarpu tesu- 
burta į lietuviškas. mokyklas 
apie 600 moksleivių. Vokietijos 
lietuviai teišgali sumokėti 10-15 
% švietimo išlaidų. Diepholzo 
gimnazijai vien bendrabučiui iš
laikyti išeina 3000-4000 DM. į 
mėnesį. Nesenai paskelbta padė
ka, pavieniams aukotojams rodo, 

;kad pavieniai aukotojai gana 
gausiai yra gimnaziją parėmę. 
Tad kodėl šios talkos BALFui ne
palaikyti?

Jei BALF tvirtina, kad šalpos 
darbas yra užtektinai gerai or
ganizuotas, kam kuriamos Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugi
jos, kurių esminis uždavinys 
šelpti mažlietuvius kultūrinia
me bare?

Tą reikalą man nušviečia auto
ritetingas ir patikimas asmuo, tą 
patį sako ir spaudoje jąu paskelb 
tas švietimo inspektoriaus prane
šimas. Praeitais metais, BALF 
pirmininkui lankantis Europoje, 
švietįmo reikalai buvo nuodug
niai apsvarstyti? priimta atatin
kama sąmata, pirmininkas paža
dėjo ją išpildyti, bet BALF ne
pajėgė ir pirmoji $1000 tebuvo 
gauta vos š.m. kovo mėn. Viltimis 
remiantis prie Diepholzo gimna
zijos buvo įkurtas bendrabutis, 
kuris greit atsidūrė kritiškoje 
padėtyje, nes pradžioje paruoš-

žiai, dar nežinot, kad ten už gele-: 
žinės uždangos lankosi tik tas, 
kurio atsilankymas naudingas 
partijai. Jei jūsų siūlymas nėra 
kilęs pagal partijos nurodymus iš 
Lietuvos, ją jūs pamatysite taip 
pat, kaip savo pakaušį. Nors 
jums, žinoma, bus keista, kad to
kių “progresyvių” personų neįsi
leidžia. Ten, draugužiai, tokių, 
kaip jūs, pilni Sibiro lageriai. Bet 
jūs spirkit savo vadus, kad kelio
ne rūpintųsi. Tik tegul vyksta ne 
jie, bet jus patys.

Jei įvyktų stebuklas ir jums 
ten vykti leistų, dar prieš išvyk
dami iš čia per Otavą praneškit. 
konsulatui, kada atvyksit ir kyr 
būsit Ten nuvykę galit nebegau
ti progos. Tokie “progresyvieji” 
ten sutvarkomi stachanovietiš- 
kai. ’■

Tose sąlygose pateisinamos vi
sos priemonės, imtinai privatinė 
Šalpa, kad darbe tesėjus ir ben
drabučio nepanaikinus. ,

Menu, kad visiems yra aiški 
ąvarba tų kelių lietuviškų mo
kyklų Vokietijoje. Aišku, jog 
jos turi.būti išlaikytos, o jų prog
rama ir dėstymas tobulinami- 
Niekas nedvejoja, kad betkuri 
visuomeninė šalpa turi atsiekti 
skirtą uždavinį. Visai nesvarbu 
BALF ar pavieni asmenys šelps, 
kad tik reikalingi būtų sušelpti. 
Mokykloms šelpti geriausia iš
puola per PLB Vokietijoje, nes 
ir BALF nekelia abejonių dėl pa
sitikėjimo ja.

Kaip tik BALFui išpultų dabar 
visomis jėgomis rikiuoti tiesiog 
ar netiesiog šelpti pasilikusius, 
bet ūkiškai nepajėgius, p ypač 
Vokietijoje esančias lietuvių mo
kyklas ir kultūrinę sritį.

Daugiau tikroviškumo
Nūdienėse sutemose, kai lietu

viai vaikai yra išblaškyti visa
me pasaulyje, kaip pustomos pa
jūrio smiltys, kai namie tauta 
karžygio skausmiųgu kelių ženg
dama tikroviškai svarsto kasdie
nės buities klausimą, mes negali
me nuslįsti į lyriškas nuotaikas, 
svajones ir lūkuriavimą.

Vydūno žodžiais, rašytais 1948 
m. “Krivūlėje”, “Kiekvienas lie
tuvis turėtų žvelgti į kitąjį bro
liškai, koks jis ir bebūtų. Vis ręi-
ketų prisiminti, kad’jis yrą Die-Į naikino mūsų priešai.

II pasaulinis karas ir jo išvakarės
Buvęs vokiečių laivyno istori

nio biuro viršininkas Kurt’ Ass
mann po kėlių metų tyrinėjimų 
paskelbė knygą “Deutsche 
Schicksalsjahrė”, kurioje kaiku- 
riuos praeito karo reiškinius aiš
kina visai kitaip negu įprastą 
juos aiškinti pokarinėje spaudoj.

1. Miuncheno1 susitarimas pa
prastai spaudoje minimas kaip 
gėdingiausias Vakarų demokrati
jos žygis karo išvakarėse. Tuo 
tarpu Assmann aiškina, kad, tu
rint galvoje anuometinę tarptau
tinę padėtį, reikalas atrodo visai 
kitaip. Pasak jo, Chamberlain są
moningai siekęs Vokietijos ka
rinės galios sutvirtinimo, kaip 
uždangos prieš bplševizmp grės- 
mę. Ir ’ St alinas 1938 m. birželio • 
5 d. Britų atstovui Davies tai pri
kišęs,, tardamas: “Padėtis yra 
pavojinga, nes reakcinė Britų vy
riausybė siekia sustiprinti Vo
kietiją prieš Rusiją”. Ir Britų 
parlamentas Chamberlaino poli
tiką patvirtinęs didele dauguma, 
nes buvę aišku, kad Europa ne
gali likti beginklė prieš Sovietų 
Sąjungą. Chąmberlainas tik ne- 
numatęs, kad Hitleris nebus išti
kimas savo pažadams, todėl kaio 
tik jis įsiveržė į Čekoslovakiją, 
Chamberlain tuojaus pakeitęs 
savo politiką. Tai rodą ne jo silp
numą, bet padorumą ir pasitikė
jimą pažadais.

2. Neteisinga esanti komunistų 
skelbiama tezė, kad Stalinas 1939 
m. siekęs taikos. Tadą Vakarų 
valstybės pasiūliusios jam sąjun
gą, su sąlyga, kad Sovietų Rusi
ja garantuotų Lenkijos sienas ir 
atsisakytų pretenzijų Į Pabalti
jį, Besarabiją ir Suomiją. Jei tai 
būtų įvykę, Hitleris nebūtų drį
sęs pradėti karą, nes be .Sovietų 
naftos, duonos ir žaliavų nebūtų 
galėjęs kariauti. Tačiau Euro
pos padėties stabilizaci j a Stali
nui buvusi nepriimtini, nes jau 
tada jis siekęs praplėsti savo sie
nas į vakarus ir užvaldyti Bal
tijos jūrą. Vokietijos karas su 
Vakarais Stalino planams buvęs 
labąi parąnkus ir jau tada jis nu
matęs bolševizmui, naudingą pa
saulinį konfliktą.

3. Neteisingai esąs aiškinamas 
ir “Dunkirko stebuklas”. Pasak

Kanadai trūksta mokytoj y
Ontario College of Education 

dekanas A. C. Lewis pareiškė, 
kad provincijoje veikiančios mo
kytojų paruošimo įstaigos tepa
jėgiančios patenkinti vos 75% 
pareikalavimo. Sekantieji moks
lo metai būsią ypatingai sunkūs, 
nes 1945 m. gimimų skaičius bu
vo labai didelis, tad ir naujų mo
kinių ir naujų klasių skaičius bus 
daug didesnis. Esą, numatoma, 
kad šiais metais reikės bent 2000 
mokytojų, nes daug mokytojų 
kiekvienais metais darbą meta, 
o mokyklas baigusiųjų didelė dą- 
lis taip pat neina mokytojauti, 
bet ieško pelningesnio darbo. 
Pąv. 1949 m. mokytojo darbą 
metė 1.300 asmenų ir tik 113 iš jų 
dėl amžiaus. Aukštesniąsias mo- 
kykląs tais, metais baigė 5.500 
mokinių ir tik trečdalis iš jų nų- 

yo valioj lęistas ir nepeiktinas, 
o šelptinas, gėlbėtinas. Juk tai 
lietuviams tiesiog prigimta. Kurs 
visą tai numanęs ir seka Kristų, 
tas nekiršys tautiečių, nestiprins 
jų netikumus, o geru savo pavyz
džiu taip kitą paveiks, kad jame 
visas nelabumas išnyks. Maža 
tam reiškia žodžiai ar mostas”.

Kas ieško dėmių mažlietuviuo- 
se, neieškodamas suras didžlietu- 
viuose. Mažlietuviai taip pat turi 
tautinę kovą, gal tik ne taip ašt
rią. Jie taip pat apsčiai vargo 
rankos glostyti, kaip mes. Tačiau 
vakar, o ypač šiandieną metas 
pamiršti “juos” ir visoms lietu
viškoms viltims metas sutilpti į 
“mes”. '

Didysis blogis: politinis nesu
tarimas turį būtį nuoširdžiai pri
pažintas blogiu ir pašalintas. Šal
pa mažlietuviams paspartintina. 
Lietuvių tautos priešų, istorijos 
eigoje,, tarp mažlietuvių ir didž- 
lietuvių sudeginti tiltai turi bū
ti atstatyti. Mes turime tik vie
ną motiną: Lietuvą, kuri negali 
būti mažą ar didelė, bet motina.

Kai priešai ginklą galanda, kai 
prieš mūsų akis iškyla daugelis 
sudėtingų klausimų, kurių iš
sprendimas yra būtinas, mes tu
rime būti* nusiteikę tikroviškai, 
blaiviai ir ryžtingai. Toks nusi
teikimas apspręs mūsų tautos 
ateitį, sutelkimą visų lietuviškų 
žemių ir spartą atsikurti, ką su

Assmann, vokiečiai britus ten ga
lėję sutriuškinti. Gegužės 23 d. 
Vokiečių vyr. fronto vadas bu
vęs davęs įsakymą šarvuočių da
liniams skubėti prie to katilo ir 
per kelias dienas jis, esą, būtų 
buvęs sunaikintas.. Bet gegužės 
24 d., generolų didžiausiam pasi
piktinimui, Hitleris įsakęs šar
vuočių judėjimą kelioms die
noms sulaikyti. Taip pat įsakęs 
sulaikyti ir oro laivyno puolimus. 
Lig šiol buvę manoma, kad tai 
buvus Hitlerio didelė strateginė 
klaida. Tačiau ištikrųjų tai buvęs 
ne kariškas, bet politinis sprendi
mas. Šiuo žestu Hitleris norėjęs 
“permesti aukso tiltą” tarp Vo
kietijos ir D. Britanijos. Rund- 
stedtd vyriausioje būstinėje Char 
leville tada jo pasakyti žodžiai, 
kad po 6 savaičių su Anglija tu
rėsime taiką, reiškę, kad jis tik
rai tikėjęs šio “tilto” galimybe.

4. Neteisingai esąs aiškinamas 
ir 1941 m. žiemos kampanijos 
pralošimas, kai viskas suverčia
ma šalčiams. Buvę kitaip.

Karinė Vokiečių vadovybė su
planavusi smūgį į Maskvą. Dėl 
to tai centrinė puolamoji grupė 
turėjusi būti pajėgiausia. Buvę 
manoma, kad Sovietų Rusiją ga
lima paklupdyti tik paėmus 
Maskvą. Gen. Bock manęs, kad 
tą įvykdyti įmanoma. Tuo tarpu 
Hitleris liepos 19 d. išleidęs savo 
instrukciją Nr. 33, kurioje įsa
kęs iš centrinės puolamosios gru
pės didelius vienetus išskirti ir 
pasiųsti dalį į; pietus, o kitą dalį 
į šiaurę Leningradui paimti. Žy
giui prieš Maskvą buvę palikti 
tik pėstininkai. Štabas šitam 
sprendimui labai priešinęsis. O 
to vaisius buvusi nauja Hitlerio 
instrukcija, pasirašyta liepos 21 
d., kurioje nurodoma, kad pirma
sis tikslas nesanti Maskva, bet 
Krimas, Dono. sritis, Kaukazas, 
Leningradas ir susijungimas su 
Suomiais.

Kol Hitleris pagaliau sutikęs 
duoti įsakymą pradėti žygį į 
Maskvą, praėję dar 6 savaitės, o 
be to, dar reikėję padaryti ka
riuomenės pergrupavimus, grą
žinti centrinei grupei nuo jos at
skirtus dalinius, ir tik dėl to už
klupusi žiemą. GI. F.

ėjo į mokytojų paruošimo mo
kyklas.

Dekanas Lewis Ontario Auklė
jimo sąjungos inspektorių susi
rinkime ragino paveikti jauni
mą, kad daugiau eįtų į mokyto
jus, o antra priemone mokytojų 
trūkumui sumažinti nurodė rei
kalą sulaikyti tame darbe mote
ris, kad ištekėjusios nemestų dar
bo, bet po medaus mėnesių vėl 
grįžtų dirbti j mokyklas.

Vargšai tie mokytojai. Visur 
jie reikalingi, bet visur turi dirb
ti iš pasiaukojimo—mažiausiai at 
lyginami. Kazin ar neišsispręstų 
problema, jei mokytojai būtų at
lyginami bent neblogiau už ge-* 
ros įmonės meistrus? Kanada ne 
taip jąu vargingas kraštas, kad 
negalėtų pakankamai skirti lėšų 
švietimui. • ~ ’



PILIETINIO IŠTIKIMUMO KLAUSIMU
Mes tremtiniai, kol dar neturi

me šio krašto pilietybės, neturi
me lygių su to krašto piliečiais 
teisių. Tarp eilės kitų skirtumų, 
pavyzdžiui, mes neturime teisės 
rinkti bei būti išrinkti į Valstybi
nius organus. Be to, mums dar 
yra uždėtos tam tikros pareigos, 
nuo kurių atlikimo pareina toli
mesnė šio krašto globa mums — 
iš mūsų reikalaujama gero elge
sio bei ištikimybės šiam kraštui. 
Kadangi kai kas iš mūsų šį išti
kimumą valstybei klaidingai su
prantame ir darome sau žalingų 
klaidų ir randu reikalingu tai iš
siaiškinti

Šitame kontinente įprasta, kar
tais ir perdėtai, kalbėti apie šio 
krašto demokratiją ir apie jos 
plačias laisves. Kai kas iš mūsų 
iš to yra susidaręs net klaidingą 
pažiūrą, būtent, kad šitame kraš
te galima daryti kas tiktai nori
ma. Esą demokratiškame krašte 
nesą tiek policijos ir patys įsta
tymai esą švelnūs. Pav., prieš ku
rį laiką vienas asmuo, kuris bu
vo policijos sulaikytas už pasi
rodymą girtame stovyje viešoje 
vietoje, išėjęs iš daboklės, skun
dėsi, girdi, nežinojęs, kad tokia
me demokratiškame krašte tai 
būtų draudžiama. Šis pavyzdys 
rodo, jog apie neribotas laisves 
kalbėti netenka. Tuo labiau mū
sų nepiliečių teisės yra ribotos 
ir už jų sulaužymą numatytos 
gana liūdnos pasėkos.

Paghl Kanados pilietybės įs- 
tątymą, pilietybę galima įsigyti 
tik po penkių metų. Šiame laike 
ir ilgiau, jei dėl kokių nors prie
žasčių delsiama ją priimti, nepi- 
liečiai yra įpareigoti atlikti tam 
tikrą bandomąjį stažą, kurio me
tu stebimas jų elgesys bei išti
kimumas šiam kraštui. Tas pats 
įstatymas tarp kitų reikalavimų, 
statomų asmenims, norintiems 
įgyti pilietybę, numato ir gero 
elgesio sąlygą, kurį visokeriopai 
galima suprasti ir aiškinti. Prak
tiškai Kanadoje apie gerą elgesį 
sprendžiama iš to, kiek asmuo 
yra peržengęs arba ištikimas 
valstybės baudžiamiesiems įsta
tymams ir kiek jis ištikimas mo
ralės dėsniams.
, Buadžiamiejiįstatyznai yrą sų.-: 

rinkti į vieną tomą, taip vadina
mą “Criminal Code” ir jie taiko
mi visiems krašto gyventojams. 
Už jų sulaužymą skiriamos tos 
pačios bausmės tiek piliečiams, 
tiek nepiliečiams. Tačiau šiuo at 
veju yra ir skirtumo. Piliečių pa 
dėtis yra kiek geresnė. Jie atitin 
karnai nubaudžiami ir tuo visas 
reikalas pasibaigia. Nepiliečiui 

• dar įrašoma ir į blogo elgesio sąs 
kaitą. Už tai pagal imigracijos į 
statymą gali būti grąžinami į tą 
kraštą, iš kur jie yra atvykę. To
dėl šita aplinkybė nepiliečiams 
yra itin svarbi, neatsižvelgiant 
ir į tai ar kas ruošiasi priimti šio 
krašto pilietybę, ar ne.

Deja, ne visi esame pakanka

Ieškokim daugiau gerų draugų
Kaip paskiro žmogaus gyveni

me, taip ir tautų gyvenime geri 
draugai daug padeda ir gelbsti. 
Gerų draugų gana sunku susi
rasti ir tik visišku savęs išsižadė
jimu ir dideliu rūpestingumu ga
lima turėti tokius pat draugus. 
Būdinga, kad labiau nuskriausti 
turi daugiau draugų ir iš jų susi
laukia daugiau užuojautos. Lie
tuvos valstybė neturėjo daug 
draugų, nes savo trumpo nepri
klausomo gyvenimo laikotarpy 
nespėjo atatinkamai išryškinti 
savo charakterio. Tremtyje drau
gų turėti buvo labai svarbu ir 
VLIKo rūpestis jų surasti yra ga
na didelis. Mūsų politinė emigra
cijos vadovybė turėtų dar dau
giau į tai atkreipti dėmesį. Drau
gų ieškokime ne tik laimingųjų 
tarpe nepriklausomo valstyb. gy
venimo kraštuose, bet ir nu
skriaustųjų tarpe. Čia turiu gal
voje ukrainiečių politinių vado
vų rūpestį dėl savo krašto ne
priklausomybės.

Paskutiniu laiku ukrainiečių 
spaudoje nusiskundžiama, kad 
ukrainiečiai nebuvo pakviesti 
pasirašyti Philadelphijos dekla
racijos. Lietuvių atstovai tą de
klaraciją pasirąšė. Kodėl nepa
kviesti ukrainiečiai? Ar jie netu
ri jokių teisių laisvam gyveni
mui? Ar jos dabartinė teisinė pa
dėtis skiriasi nuo Lenkijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos ir kt pa
vergtų tautų padėties? Atrodo, 
kad ne. Tada galima tą faktą aiš
kinti kaip lenkų ir Kerenskio 
kombinaciją...

Mūsų politinio gyvenimo ats- 

mai atsargūs. Neapgalvotas žy
gis gali privesti prie to, jog ga
lime būti deportuoti. Gi šio vai
siai, ypač šiais laikais, perdėm 
yra aiškūs.

Ankščiau paminėtą. ištikimu
mą galėtume pavadinti pasyviu, 
nes įstatymams paklusti nereikia 
aktyvaus veiksmo, o tik susilai- 
kymto jų neperžengti. Pagaliau, 
valstybė sprendžia apie ištikimy 
bę ir iš elgesio, neliečiamo įstaty 
mų. Nebeminėdamas plačiau 
apie panašius mūsų elgesius, šia 
proga, norėčiau paimti tik du 
vienas kitam priešingus pavyz
džius. Pav., naujų ateivių tarpe 
yra asmenų, kurie yra ne tik pak
lusnūs to krašto įstatymams, bet 
ir dirba valstybei naudingą dar
bą, prisideda prie krašto gerovės 
kėlimo. Štai su malonumu skai
tome apie čia padarytus išradi
mus ir t. t. Beabejo, šitokie as
mens veiksmai iškelia jo teigia
mą vertę ir valstybė su didžiau
siu malonumu pageidautų turėti 
visus tokius savo piliečius.

Kaip priešingą pavyzdį paim
kime Kanados komunistų parti
ją. Kaip -žinome, ši partija įstaty 
mu yra legalizuota ir ji turi pil
ną veikimo laisvę. Tačiau ar ši 
partija ir jos paskiri nariai dir
ba valstybei kūrybinį darbą?. Ar 
jie yra ištikimi savo kraštui? O 
gi priešingai, jie griauna ją, ries 
jie tarnauja tik Maskvai. Tai yra 
nepaslaptis nei plačiajai visuo
menei, nei vyriausybei. Todėl 
parlamente ir buvo siūlyta šią 
partiją, kaipo kenksmingą vals
tybei, uždaryti. Tačiau tai dar ne
padaryta. Komunistai tęsia savo 
pragaištingą darbą. Tuo tarpu 
esami įstatymai yra nepakanka
mi kovai su šia krašto liga, ypač 
kad komunistai naudoja tokius 
maskviškus metodus, kurie for
maliai nepažeidžia baudžiamųjų 
valstybės įstatymų. Akyvaizdoje 
paminėto įstatymų trūkumo, Ka
nada faktiškai paskelbė kovą 
prieš komunistus dviem meto
dais, būtent imigracijos politika 
ir pilietybės suteikimo proga. 
Nepaslaptis, kad šiuo metu Ka
nada vengia įsileisti komunistų 
arba net jų simpatikų. Todėl įsi- 
leidžiąmi imigrantai^gerokai ati
tinkamu būdu išskrininguojami. 
Pagaliau, čia vietoje su komunis
tėliais kaž kas pradėta daryti. 
Savo laiku tokie buvo susijau
dinę, kad tam tikri valdžios or
ganai pradėjo įdomautis jų gy
venamomis vietomis ir jų dar
beliais. Taip pat nepaslaptis, kad 
komunizmas yra viena iš svar
bių kliūčių įgyti to krašto pilie
tybę, neatsižvelgiant ir į tai, kad 

Neseniai Maskvos radijas of i-, 
cialiai paskelbė dabartinę Polit- 
biuro sudėtį išvardindainas pa
vardėmis ir jo narius.

Tiesa, maskviškis radijas kal
bėjo ne apie pačią politbiuro su
dėtį, o tik apie tuos asmenis, ku
rie šalia Stalino, dalyvavę nese
niai įvykusiame Aukščiausioj o 
Sovieto posėdyje. Tie asmenys ir. 
yra nūdienės Sovietų oligarchi
jos nariai. Štai jų pavardės: Mo
lotov, Malenkov, Beria, Voroši- 
lov, Bulganin, Kaganovič, Miko- 
jan, Chruščov, iKosygin, Šver- 
nik, Pomarenka ir Škiriatov.

Paskutiniosios tęys pavardės iš 
anksčiau niekad nefigūravo Po
litbiuro sąstate. Matyti, tai nau
jai iškilusios “žvaigždės”.

Tuo pačiu prisimintina, jog, 
skaičiuojant dalyvavusius posė
dyje, nebuvo prisiminta ilgame
čio politbiuro nario Andrejevo, 
kuris, galimas daiktas, tuo metu 
nebuvo Maskvoje ar gal... jau 
visiškai “išimtas iš apyvartos”. 
Pernai metais Andrejevą buvo 

tam nėra teisiško pagrindo. Šiuo užpuolusi “Pravda”, primesdama 
jam daug “politinių klaidų”...

Jeigu Andrejevas dar nėra po
litinių valymų auka, tai šiuo me
tu, kartu su Stalinu, skaitoma 14 
politbiuro narių. Tačiau, kas gi 
gali žinoti, gal pastarasis jau yra 
“kritusios žvaigždės” vietoj ?...

■ ' f .

Pabėgėlis apie sovietų 
maršalus

1949 m. vienas iš raudonosios 
armijos štabo karininkų, pik. Ki- 
ryl D. Kalinov, pasiryžo plačius 
sovietinio pulkininko antpečius 
pakeisti į laisvą civilio švarką ir

atveju tokiem pritaikoma pilie
tybės įstatymo reikalaujama “ge
ro elgesio” sąlyga.

Mums gi lietuviams priklausy
ti komunistų partijai arba dirbti 
jų darbą būtų baisus nusikalti
mas. Jei norime turėti čia vals-

tovams tokios kombinacijos galė
jo būti žinomos. Tad kažin ar ne
galima buvo tokį reiškinį užpro
testuoti? Juk ir dėl mūsų daug 
kombinuojama. Protestas ukrai
niečių akyse mus būtų labai iškė
lęs ir padidinęs jų draugiškumą. 
Su jais mums būtų verta kaip 
galima tampriau bendradarbiau
ti; Syt. Buteika. •

Ukrainiečiai švenčia 60 m. 
jubiliejų Kanadoje

Kiek yra žinoma, pirmieji uk
rainiečiai Kanadoje — Montrea- 
ly — įsikūrė 1891 m., tad šiemet 
švenčiama 60 metų jų gyvenimo 
Kanadoje sukaktis. Daugely ko
lonijų ruošiamos iškilmės, daug 
apie tai rašoma spaudoje.

Šiuo metu ukrainiečių Kana
doje yra apie 350.000. 1941 m. jų 
bUvo 305.929, o po karo prisidėjo 
kelios dešimtys tūkstančių trem
tinių. Be to, dar natūraliai pri
augo. Didžioji jų dalis — apie du 
trečdaliu — gyvena ne miestuo
se, bet yra ūkininkai, kurie kai- 
kuriose Manitobos, Saskatche
wan© ir Albertos srityse sudaro 
visų gyventojų daugumą, pasiek
dami 60-90%. Ten prašalaitis pa
sijunta kaip Ukrainoj.

Nauja ukrainiečių vyskupystė
Iki šiol Kanadoje ukrainiečiai 

unitai turėjo du savus egzarchus 
— Vakarinei ir Rytinei Kanadai. 
Dabar Vakarinis egzarchatas 
perskirtas į dvi dalis, tuo būdu 
Kanadoje bus jau trys unitų vys
kupai - egzarchai: Toronte, Win- 
nipege ir Saskatoone.

nusiskundimų. Tačiau kalbos ne
mokėjimas ir svetima aplinka 
priverčia apie t ai užmiršti. Kelti 
aikštėn ir ginčytis dėl kokių ne
sąmonių, būtų smerktinas daly
kas, bet kovoti dėl savo teisių 
yra būtina. Mes gerbiame mums 
duotus įstatymus ir niekuomet 
nebuvome linkę nuo turimų tei
sių atsisakyti. Tiesos ieškojimas 
įstatymų ribose yra legalus daly
kas. Šiuo atveju negali būti jo
kios kalbos apie bet kokį neišti
kimumą valstybei. Pagaliau nėra 
joks nusikaltimas rūpintis sau ir 
naujų įstatyminių palengvinimų. 
Gi tokių rūpesčių turime aibes, 
ypač turint galvoje mūsų kūri
mosi sąlygas. O to pasieksime tik 
tuomet, kai mums rūpimus klau
simus kelsime visom galimom 
priemonėm.

Baigdamas norėčiau pastebėti, 
jog šiuo metu politinė situacija 
yra labai įtempta, o gal jau esa
me vėl prie baisaus karo slenks
čio. Kaip ten bebūtų, bet šiuo 
momentu mes jaučiamės esą tų 
laimingųjų tarpe, atsitolinę per 
tūkstančius kilometrų nuo Sta
lino kruvinos rankos. Kanada 
priglaudė mus ir už tai mes pri
valome būti jai dėkingi. Ji terei
kalauja iš mūsų tik, kaip matė
me, ištikimybės jai. Gi būdami 
tokiais jai, būsime tuo pačiu nau
dingi sau pačiam, savo šeimai ir, 
pagaliau, savo atkursimam kraš
tui. Adv. Jer. Valaitis.

tybės globą, su šiuo blogiu nepri
valome susidėti Priešingai, kiek
vieno mūsų pareiga yra padaryti 
visus galimus žygius, kad tokie 
asmenys, ypač iš seniau čia at
vykusių, kurie tik dėl sėkmingos 
Maskvos propagandos buvo su
klaidinti, būtų sugrąžinti į tei
singąjį kelią. Tuo pačiu patar- 
nautumėm savo būsimai neprikl. 
valstybei ir kartu šiam kraštui.

Praktiškame gyvenime mes 
padarome štai dar kokių klaidų. 
Nepakankamai suprasdami išti
kimybės valstybei reikalavimus, 
kartais nukrypstame į taip vadi
namą perdėtą pataikavimą, ku
ris taip pat mums yra nedvejoti- 
nai žalingas. Ryškiausiai šita sa
vybė yra pastebima kai kurių 
mūsų laikraščių laikysenoj. Kaž
kaip metasi į akis besaikiškas 
svetimųjų garbinimas ir net, pa
sakyčiau, švelninimas mūsų trem 
tinių tikrovės. Kartais gaunasi 
tolis vaizdas, kad mūsų gyveni
mo kelias šiame krašte yra ro
žėmis nuklotas. Jaučiama ta bai
mę paliesti patirtus nesklandu
mus iš mūsų darbdavių ar kito
kių įstaigų. Argi nesusiduriame' 
su tokiais, kurie net neteisėtai 
pasielgia su mumis? Esame gi 
gyvi liudininkai ir apie tai, ma
nau, plačiau kalbėti netenka. 
Girdime tuo reikalu įvairiausių

PRANYS ALŠĖNAS Bol-

pabėgo į Vakarus. Šiuo metu nie
kas nežino jo gyvenamos vietos, 
tačiau, atrodo,' kad jis gana sau
giai jaučiasi ir bolševikinis tero
ras jo nepasiekia. Gyvendamas 
demokratiškoje globoje, minėtas 
pulkininkas parašė knygą apie 
sovietinius maršalus, kuri išleista 
Vokietijoje, Hamburge.

Knyga užvardinta: ^Sovietų 
maršalai turi balsą”. Ji truputį 
kilsteli “geležinę uždangą” ir lei
džia pažvelgti į sovietinius už
kulisius. .... -į^t- .. .

Didžiausiu “šventuoju” raudo
nojoj armijoj buvo laikomas 
maršalas Borisas Šapošnikovas, 
miręs 1943 m. Šalia karinio laips
nio ir tarnybos, jis buvo ir polit- 
biuro narys. Jį Stalinas laikęs 
“kariniais smegenimis” ir ypatin
gai su juo skaitęsis. Charakterin
ga, kad šapošnikovas tuo pačiu 
atsidavimu tarnavo baltajam ca
rui, o vėliau — perėjo raudonojo 
Rusijos valdovo žinion.

Knygos autorius teigia, jog 
esąs tikras dalykas, jeigu lanks
tusis Šapošnikov revoliucijos me
tu būtų buvęs Krime, jis, tikriau
siai, būtų likęs baltųjų pusėje, 
tačiau revoliucija jį užklupusi 
Maskvoje ir jis, automatiškai pa
keitęs kailį, prisidėjo prie rau
donųjų ....

Vorošilovas, Budionyj ir Timo- 
šenko — iš visų kitų sovietinių 
maršalų ypatingai išsiskirią to
dėl, kad tai asmenys — buvę že
mo rango darbininkai. Jie ir šiuo 
metu nesą jokie strategai, o tik

Į dešimtuosius metus

Vienas iš “Tėviškės Žiburių” redakcinio kolektyvo narių 
neseniai atšventė devynerių metų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Ta proga nuotaikingas karikatūristas šitaip atvaizdavo ve
dusio laikraštininko “sunkią” ir “skaudžią” gyvenimo “naštą”.

Ekskomunika Bažnyčios 
vienybės ardytojams

Sancti Officii kongreg. dekreto 
forma popiežius paskelbė griežtą 
ekskomuniką visiems, kas prisi
dės prie Bažnyčios vienybės ar
dymo. Dekretas išspausdintas 
Actą Apostolicae Sedis ir aiš
kiai taikomas prieš bolševikų pa
stangas pavergtuose kraštuose 
organizuoti Kremliui paklusnias 
vad. tautines bažnyčias, nepri
klausomas nuo popiežiaus.

Ekskomunika skelbiama abie
jų apeigų katalikų vyskupams, 
kurie drįstų konsekruoti vysku
pu betkokį asmenį nenominuotą 
Apaštališkojo sosto ir nepristaty- 
dintą specialiu raštu. Taip pat 
ekskomunikuojamas kiekvienas, 
kas tokią konsekraciją priimtų

Ekskomunika skelbiama taip 
pat už didžiuosius Bažnyčios įžei
dimus. Jų tarpe minimas pekėli- 
mas rankos prieš popiežių ir iš
pažinties paslapties laužymas.

Ekskomunikuotieji išskiriami 
iš visų dvasinių bei bažnytinių 
malonių ir tikėjimo dalykų mo
kymo. Paliuosavimas nuo eksko
munikos bausmės gali būti duo
damas tik paties popiežiaus. Vys
kupai turi pakelti visokią prie
spaudą bei persekiojimus net iki 
mirties imamai.

Sovietiniai niuansai
Kylančios ir krentančios žvaigžd ės. — Maršalai ir maršališkos užkulisių “plonybės”, 

agresingi revoliucionieriai,
ševikų akyse jie todėl vertingi, 
kad žiauriausiai prisidėjo prie re
voliucijos įvykdymo ir caro val
džios nuvertimo. Vienas iš jų — 
Timošenko — išsiskiria iš pirmų
jų dviejų, nes jis, nors bemokslis, 
visgi lankė karinę mokyklą ir ją 
“baigė”...

Toliau reikėtų kalbėti apie 
Berlyną paėmusį žymųjį Žukovą, 
taipogi buvusį caro armijos ka- 
pitohą, labai ilgai Stalino laiky
tą kalėjime ir, “tik reikalui 
esant”, iš ten paleistą. Kritus 
Berlynui, Žukovas buvo laiko
mas Sovietu Rusijos narsumo ir 
stratego simboliu. Pradžioje jo 
vardas nuolat kilo, tarytum ant 
mielių. Tai buvo po to, kuomet 
jis suorganizavo Maskvos gyni
mą, vėliau — Stalingrado, pakol 
priėjo net prie Berlyno puoli? 
mo. Tačiau, karui pasibaigus, Žu
kovo žvaigždės žibėjimas susilp
nėjo, nors ir šiuo metu jis dar nė
ra išimtas iš apyvartos... Sako
ma, kad jis net Korėjos raudo
niesiems vadovaująs...

Netolimai nuo Žukovo — žy
giuoja kitas žymus maršalas — 
Konievas. Žukovas itin mėgstąs 
“čėrką”, o Konievas — pasižy
mįs savo tuštumu, arogancija ir 
visišku atsidavimu Stalinui. Jie 
abu esą labai ambicingi ir labai 
pasitikį savimi.

Šių dviejų generacijai priklau
sąs ir maršalas Rokossovski, da
bartinis raudonosios Lenkijos 
valdytojas. Jam taipogi priski
riama daug nuopelnų iš 2-ojo Pa
saulinio karo.

Dar toliau — maršalas Mali- 
novski. Tai žmogus, neturįs nei 
karinio, nei bendro išsilavinimo 
ir temokąs dažnai gerti... už 
Stalino sveikatą...

Nuolat mėginąs savo nuomo
nę pareikšti ir dažnai sukeliąs 
ginčų raudonojoj armijoj — tai 
maršalas Vasilevski. Nežiūrint 
to, jis ligi šiol tebėra karinėse so
vietų sferose žinomas ir kažkodėl 
Stalinas jo neužskaito į nemalo
nę. Matyt, Stalino užgaidas vis 
dėlto moka patenkinti...

Nemažiau interesuojanti asme
nybė yra Bulganinas. Jis tik den
giasi kariniu titulu, o ištikrųjų 
yra vienas iš veikliausių Stalino 
politinių tikslų vykdytojų.

Dr.. Vaidmenis Newfoundlande
“TŽ” jau buvo rašyta apie lat

vį, pasidariusį Newfoundland© 
ūkinio išvystymo įstaigos direk
torių. Šiuo metu oficialios Kana
dos įstaigos naujiesiems atei
viams paskatinti paskelbė apie jį 
daugiau žinių.

Tai yra tas pats Dr. Vaidme
nis, apie kurį tremtiniai neretai 
girdėjo būdami Europoje, kai šis, 
buvęs Latvijos finansų ministe- 
ris, dirbo IRO centre Ženevoje ir 
ten atstovavo latvius visose kon
ferencijose.

Ten būdamas, jis gavo žinomo' 
Lady Davis fondo stipendiją ir 
dirbo Carleton College Otavoje.

IŠ KATALIKŲ PASAULIO
Bolševikinėm kunigų 
seminarijom nesiseka

Čekoslovakijoj komunistų val
džia uždarė 13 kunigų seminari
jų ir jų vieton įkūrė 2 valstybi
nes seminarijas katalikų kuni
gams paruošti. Viena jų yra Pra
hoje, antra Bratislavoje. Bet pa
sirodė, kad jos neturi jokio pasi
sekimo. Kai uždarytųjų semina
rijų klierikams buvo įsakyta 
prieš stojant į naująsias pereiti 
politinio apmokymo kursus, vos 
2% tepaklausė, o kiti visai nepa
sirodė. Už tai jie buvo paimti ka
riuomenėn. • Bratislavos kunigų 
seminarija 1949-50 m. turėjo 450 
seminaristų, o šiais metais Vos 37 
ir tuos net nebaigusius vidurinės 
mokyklos.

Taip ruošiami “tautinės katali
kų bažnyčios” kunigai,, kuriems 
bus pavesta perdirbti visą visuo
menę.

Katalikybės vargai kom. 
Kinijoje

Vatikano organas Osservatore 
Romano reiškia didelio susirūpi
nimo dėl katalikų bažnyčios pa
dėties komunistinėje Kinijoje, 
kur laipsniškai naikinama visa 
organizacinė Bažnyčios struk
tūra., >

Iš 19 archidijecezijų, 89 dije- 
cezijif' ir 34 apaštališkųjų prela- 
tūrų jau mažai kas belikę. Mon
golijos Urga misijos prieš 3 me-, 
tus turėję 3.251.347 tikinčiuosius 
ir 14.000 kunigų, brolių bei sese
lių. Dabar net negalima gauti 
tikslių žinių apie padėtį. Pasiųs
ti į ten kokios nors paramos taip 
pat negalima, o komunistinė val
džia bažnyčias visais įmanomais 
būdais spaudžia, persekioja vi
sus, kas su jais palaiko ryšius. 
Katalikų mokyklos, kurios buvo 
misijų pagrindas uždarytos arba 
perimtos komunistų. Katalikų 
mokyklas baigusiems valdžia ne
duoda jokio darbo. Pagaliau atei
na žinių, kad ir ten pradedama 
organizuoti tautinė bažnyčia. Vi
sur tie patys komunistų metodai.

Buvo Velykų atostogos
Nežiūrint antireliginės propa

gandos, sovietai nedrįsta panai
kinti Velykų atostogų, ne tik kad 
skaičiuoja „savuosius metus nuo 
Kristaus gimimo. Šiais metais, 
moksleiviams atostogos buvo 
nuo kovo 25 iki atvelykio.

— Roma. — Lenkijos primas 
arkiv. Step. Wyszynski atvyko į 
Vatikaną su pirmuoju savo vizi
tu, nors išrinktas dar 1948 m. lap
kričio 12 d. Dėl jo vizito oficialiai 
neskelbiama nieko.

Lietuvės tarptautinėje konferencijoje
Naujai susikūręs komitetas 

Common Cause, Inc.. 399 Madi
son Avenue, N.Y. 17, N.Y., ba
landžio 29 d., penktadienį Town 
Hall Klube, N.Y. buvo surengęs 
pasitarimą, '.'kurio tikslūs buvo 
organizuoti amerikietes ir kitų 
tautų moteris kovai prieš komu
nizmą.

Konferencijos garbės svečiu 
buvo “The New York Times” ve
damųjų rašytoja Mrs. Anne O’ 
Hare McCormick, kuri pareiškė, 
jei Amerikos vyrai nesiims pa
kankamai energingų priemonių 
prieš komunizmą, tai jos, mote
rys, tai padarysiančios. Mrs. Na
talie Paine, Common Cause pre
zidentė, buvo vakaro pirmininkė. 
P-lė Marija Kižytė, LAIC sekre
torė, buvo konferencijos vedėja, 
kuri pristatydama kalbėtojas 
priminė kokiomis priemonėmis 
sovietai vergia tautas. Lietuvių 
kančias labai vykusiai apibūdi
no p. Vincė Jaunienė, žymi Lie
tuvos artistė. Klausytojos buvo 
nepaprastai paveiktos. Be jo? 
kalbėjo Mrs. Osusky, čekė; Mrs. 
Dimitrow, bulgarė; Mrs. De Szi- 
ly, vengrė; Mrs. Romaneses, ru
mune; Mrs. Sepp, estė. Kitos kal-

Po kurio laiko jis pateko į Kana' 
dos federalinės valdžios ūkines 
įstaigas (Department of Trade 
and Commerce and Mines and 
Resources), o iš čia Newfound
land© premjero J. Smallwood 
buvo pakviestas į jau minėtą 
postą.

Savo padėjėju jis yra pasikvie
tęs latvį ekonomistą Arnold 
Graudins, o sekretore taip pat 
latvę Olga Leikusc.

Jam vadovaujant Newfound
lande jau įkurtos net kelios pra
monės įmonės ir jo darbas yra 
labai vertinamas. Sako, net gavęs 
pasiūlymų pereiti dirbti į priva
čias firmas.

SoVietų spauda apie religiją
“The New York Times” deda 

savo korespondento su pasigėrė
jimu parašytus straipsnius apie 
maldininkus, užplūdusius Mask
vos cerkves ir bažnyčias. Tuo 
tarpu LTSR spauda šitaip rašo: 
“... mes kuriame materialistinę 
pasaulėžiūrą, kuri paremta so
vietinio mokslo pasiekimais (!). 
Materialistinė pasaulėžiūra yra 
šlovingosios bolševikų partijos 
pasaulėžiūra, ji yra pažangiau
sia, priešakinė mūsų laikų pasau
lėžiūra ... Nemaža žmonių LTSR 
jau išsivadavo iš juos mulkinusių 
reakcingų kunigų, buržuazinių 
nacionalistų. Tačiau kova prieš šį 
kapitalizmo palikimą, prieš prie
tarus, katalikų religiją, neturi 
silpnėti Kova prieš reakcingo
sios dvasininkijos įtakos likučius, 
prieš prietarus sėkmingai galima 
vesti tik mokslo pagrindu... 
LTSR Politinių ir Mokslinių ži
nių skleidimo draugija dar per 
mažai skaito paskaitų materialis
tinės ideologijos klausimais, silp
nai išvysto ateistinę propagandą, 
silpnai demaskuoja reakcinės 
dvasininkijos antiliaudinę veik
lą”. Tuo pačiu laiku yra išleista 
Jaroslav Galano knyga “Tamsos 
Tėvas ir Jo Sėbrai”. Joje esą 
aprašyta, kaip Katalikų hierar
chija tarnaujanti JAV imperia
lizmui. Knygoje duodami “fak
tai”, kaip popiežius Lietuvoje va
ręs antitarybinę propagandą. Ci
tuojamas popiežiaus laiškas arki
vyskupui Skvireckui, rašytas 
1941 m. rugpiūčio 10 d., kuriame 
jis raginęs padėti nacių žmogžu
džiams. Apie Pranciškonų vie-, 
nuolyną Kretingoje, pas kuriuos 
baudžiava buvusi sunkesnė, ne
gu pas Tiškevičių. .. A.

— Hong Kong. — Kanadiečių 
vienuolių prieglauda Kantone 
perimta Liaudies Šalpos Draugi
jos. Dabar per spaudą vedama 
propaganda, spausdinamos nuo
traukos iš prieglaudos gyvenimo, 
kurios turi parodyti, kaip gražiai 
ji dabar tvarkoma ir kaip lai
mingai ten gyvena globojamieji 
vaikai bei seneliai, kartu skel
biant, kad seselėms prieglaudą 
vedant -priimamų' vaikų mirtin
gumas siekęs net 94%.

Pašaliniai šaltiniai teigia, kad 
dabar silpnų vaikų ir senelių vi
sai nepriima. Vieną dįeną buvę 
atsakyta prieglauda 8 moterims, 
o iš 2 priimtų vaikų sekančią die
ną vienas jau miręs.

bėtojos prašė atleisti nuo pasi
sakymo pavardžių, bijodamos, 
kad tai nepakenktų jų giminėms 
anapus gėležinės uždangos.

“Tarptautinė Bendro Reikalo 
Moterų Draugija” susideda iš 
moterų laimingai pasprukusių 
nuo bolševikų tyranijos, ameri
kiečių, kurių gimtieji kraštai yra 
sovietų pavergti ir amerikiečių, 
kurios domisi kova prieš komu
nizmą. Jų pirmas tikslas yra pa
informuoti laisvąsias moteris 
apie komunizmą.

Mrs. Paine mums paaiškino, 
jog į šią organizaciją gali įstoti 
kiekviena moteris Amerikoj arba 
Kanadoj, kurios yra pasiryžu- 
sios kovoti prieš komunizmo iš
siplėtimą pasaulyje. Ji nurodė, 
jog jos tikisi pasiekti, kad JAV 
moterys nesudarytų komunistų 
daugumos kaip iki šioliai ir taip 
pat mano galėsiančios paveikti 
jaunimą. Specialios grupės yra 
susikūrusios apaštalauti tarp neg 
rų ir kitų mažumų grupių, kurios 
iki šioliai buvo lengviausiai pa
gaunamos komunistų meškerė
mis.

Būtų sveikintina lietuvių mo
terų dar gausesnis įsijungimas į 
šią organizaciją, kuo aktyviausiai 
prisidedant prie jos skyrių kūri
mo Toronte ir kitose Kanados 
vietose.

Visas informacijas mielai su
teiktų Miss M. Kižis, LAIC, 233 
Broadway, N.Y. Alm.

Naujorkas džiaugiasi 
atvykstančiais lietuviais 

kultūrininkais 
“Darbininkas”, persikeldamas 

į čia, atvežė visą eilę žymių lie
tuvių kultūrininkų ir veikėjų. 
Netrukus iš Europos čia numato 
atvykti eilė menininkų. Lietuviš
kų knygų leidime “Gabija” žada 
mušti visus rekordus. Tik va, ar
tistų tai veikimo mažoka, nors 
Vitalis Žukauskas kaunasi iš 
paskutiniųjų. A.

\..................... ■ -l



4 BUŠU---------- TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1951. V. 17. - Nr. 20 (73)

Winnipeg, Man.
— Prieš kiek laiko “NL”/rašė, 

kad Wpg. yra tik vienas lietuvis 
medicinos gydytojas p. Gedgau
das. Ištiktųjų čia gyvena dar p. 
Dr. Žymantienė, o paskutiniu lai
ku yra atvykęs gyd. Kasperas. 
Lietuviai liūdi dėl p. Gedgaudo 
nelaimės. Jis savo žiniomis vi
suomet nuoširdžiai patardavo ir 
padėdavo sergantiems lietu
viams. Lietuviai tiki, kad jo svei
kata greit sustiprės ir jis vėl grįš 
iš sanatorijos prie savo pamėgto 
darbo.

— Balandžio 15 d. Winnipege 
lankėsi Toronto kardinolas, da
lyvavęs Šv. Vladislovo ir Onos 
graikų-katalikų katedros pašven
tinimo iškilmėse. Katedra kaina
vo apie $500:000. Statybą orga
nizavo jos dabartinis "rektorius 
kun. Dr. Kusnir, katedros* šventi-1 
nimo dieną'pojJiežiads •pakeltas1 f 
Monsignorus. Katedra yra erd
vi ir gražaus stiliaus. Šventinimo 
proga labai gražiai giedojo cho
ras. Visos iškilmės buvo trans
liuotos per radio. Savo kalboje 
kardinolas labai džiaugėsi tokia 
pavyzdinga ukrainiečių gr. kata
likų organizacija ir giliu religin-

gurnu. Jis priminė didelį katali
kybės priešą komunizmą su ku
riuo prisieina drąsiai grumtis vi
siems katalikams.

Anglų spauda nuoširdžiai pa
minėjo J.Em. /kardinolo vizitą 
Winnipege.

— Iš Winnipeg© į Ontario pro
vinciją kiekvieną pavasarį dau
giau ar mažiau išvyksta lietuvių. 
Šį pavasarį taip pat keletas lietu
vių išvažiavo ieškoti laimės į ry
tus.

— Virkutis išvažiavo sėjos lai
kui prasidūjus į savo pernai ru
denį pirktą ūkį. Vaškevičius 
šiais metais savo ūkyje laikys pū
dymą ir todėl žada vasaros laiku 
užsidirbti kiek pinigų miškuose, 
kur yra didelis darbininkų parei
kalavimas. ' ’

—-Lietuvių klubo valdybos 
posėdy buvo pasiūlyta uždraus
ti klubo salėje “šmeižti” dabarti
nę Lietuvos valdžią.

Į tą pasiūlymą atsakė valdybos 
kasininkas Vidruk, paaiškinda
mas, kad išnuomojant salę, esą', 
negalima nuomininkams statyti 
sąlygų...

Tillsonburg, Ont.
Gegužės 5 d. pas p. St. Augus- 

tlnavičių įvyko Tillspnburgo Lie
tuvių Ūkininkų Klubo metinis 
susirinkimas.

Išrinkta nauja valdyba: St. 
Augustinavičius. sen. — pirminin
kas, J. Janušauskas - vice pirmi
ninkas, M. Račys-sekretorius, K. 
Pocius-iždininkas, P. Žilvitis-na- 
rys ir P. Karašauskas ir A. Ru- 
dokas-kandidatai.

Revizijos komisija: V. Treigys, 
J. Riekus, G. Melnykas.

Parengimų komisija: A. Mikė- 
nienė, V: Treigienė, P. Lukošius, 
A. Riekus, J.Jurėnas ir A. Damb
rauskaitė.

K. L. Benruomenės korespon
dentas Juozas Žemaitis pakvies
tas Klubo (korespondentu.

Prie Tabako Pardavimo Valdy- 
bos(Marketing Board) išrinkti 
atstovais lietuvių reikalams:' V. 
Treigys ir St. Augustinavičius j r.

G. Melnykas išrinktas Klubo 
vardu rinkti aukąs Diepholžo — 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoj.

Nutarta daryti žygių klu
bui įsigyti nuosavas patalpas.

Nutarta: paskirti. A. a. Dva
riono paminklui statyti $10,- ir 
“NL” 10 m. sukakt. proga $10. Šių 
metų parengimų loterijų pelną 
paskirti • Tautos Fondui, steng
tis lygiai palaikyti, platinti ir

remti abu laikraščius: “Tėviškės 
Žiburius” ir “Nepriklausomą Lie
tuvą”. ■

Pereitų metų Klubo veikla: 2 
vaidinimai — “Sudrumsta Ramy
bė” ir “Žemės Rojus”—- ^ kon
certai su šokiais, 3 piknikai, su
šelptas padegėlis P. $83.- nauja
kuriui M. G. duota paskola $275, 
parūpinta ūkininkams trąšų,, iš 
kurių sutaupyta $300,-

Klubo narių skaičius auga, per 
šį susirinkimą irgi įstojo 14 nau
jų narių.

Tikimasi, kad šiais metais nau
joji valdybą su didėjančiu narių 
skaičiumi parodys da=- gražesnę 
veiklą.

Nors p. St. Augustinavičius 
senj. ir gerokai “spardėsi” išren
kamas pirmininku antriems me
tams, bet p. Augustinavičienė su
sirinkusius pavaišino kavute ir 
skaniais užkandžiais.

Vai d‘Or, Que
Lietuviams nepatinka 

kasyklos
Prieš pora metų garsėjusi tau

tine ir kultūrine veikla, dar ir 
pereitais metais vidutiniai gyva
vusi, Vai d’Or lietuvių kolonija 
šį pavasarį ypatingai sumažėjo.

J. Vilimas, šeima iš keturių, il
galaikis valdybos narys, radio 
pusvalandžio vedėjas, o taip pat 
P. Vizbaras, šeima iš keturių, bu
vęs valdybos pareigūnas ir pa
vyzdingas bendruomenę narys, 
išvyko Hamiltonan. M. Milkerai- 
tis, pavyzdingas bendruomenės 
narys, išvyko Torontan. Mano 
aplankyti daugiau didesnių Ka
nados pramonės centrų kaip Lon
don, Hamilton, Windsor, pastu
dijuoti darbo ir pastovaus įsikū
rimo galimybes, bei aplankyti 
gimines Čikagoje. Žmona su 
dviem vaikais dar paliko Vai 
d’Or. F. Jonynas, šeima iš ketu
rių, ilgalaikis valdybos narys, 
taurus lietuvis, brolių kviečia
mas, išvyko į Torontą. A. Nau
džiūnas, nevedęs, išvyko nežino
ma kryptimi. Dar du viengungiai 
iš “Sigma” kasyklų, šaltesnius 
ryšius palaikę su bendruomene, 
išvyko į Hamiltoną. Netrukus gal 
voja išvykti į Kitchener V. Silius 
su šeima iš trijų.

Kad ir daug nustojusi gerų na
rių, Vai d’Or lietuvių bendruo
menė dar neiširo. Valdyba tiki
masi bus atstatyta pilnam sąstate 
ir pagal išgales sparnų nenuleis, 
pirmininko p. Pakalniškio žo
džiais, nors ir tik keletas lietuvių 
Vai d’Or liktų.

Radio pusvalandžio vedimą 
perėmė J. Rutkauskas. Vai d’Or 
lietuvių radio pusvalandis, kaip 
ir anksčiau, girdimas kiekvieną 
sekmadienį 10.30 vai., bangomis 
1230 ir 1300.

Pereitais metais Vai d’Or gi
mė: pp. Pakalniškiams — sūnus 
(Malartic), Žepukams — sūnus 
(Malartik), Giedraičiams — duk
relė (Malartic), Vičiuliąms -— sū
nus, Vilimams — dukrelė, Žel
viams — dukrelė, Kavulskiams— 
dukrelė.

Pereitais metais susituokė J. 
Černiauskas su E. Macikaite.

Sk.

DELHI, Ont.
Gražiai paminėta Motinos 

Diena
Gegužės 5 d. 8 vai. Tillsonbur- 

go Lietuvių Ūkininkų Klubas, 
Delhi Moterų Instituto Audito
rijoje, suruošė Motinos Dienos 
minėjimą.

Minėjimą atidarė p. V. Ignaitis,

Vokietijos LB Krašto Valdybos 
pranešimas - apyskaita

Vokietijos Lietuvių Vargo mokyklų išlaikymui gautųjų lėšų 
sunaudojimo apyskaita už 1950-51 mokslo metus 

(Nuo 1950. VIII. 1 ligi 1951. IV. 1)
Pajamos:
1. Pašalpa iš VLIKO . viso DM 4.500,00
2. Pašalpa iš Britų zonos BALFo: maisto pro

duktais ir drabužiais 1708 Ibs. už ...... .... .
3. PLB Vokietijos Krašto V-bos įnašas ........

Surinkta Vokietijoje:
grynais pinigais .. ................. DM 2.585,64
maisto, drabuž., baldų už DM 12.416,00

Gauta iš JAV:
grynais pinigais ........ ......... Dol.
maisto prod, ir drabužių už DM

Gauta iš D. Britanijos: ’
grynais pinigais...................L.
maisto prod, ir drabužių už DM

Gauta iš Australijos g. pinig. L.
Gauta iš Šveicarijos ....
Gauta iš Kanados .........

5?

n

Visus žadinant su atbundančiu
pavasariu!

Liet. Kat. Mot. Dr-jos Hamiltono skyrius ruošia

su paįvairinimais, kurie įvyks š.m. gegužės mėn. 19 d. 8 vai. vak.
' “DAINAVOS” SALĖJE

Veiks bufetas su gėrimais 
Kviečiame visus ir visas!

LKMDr-jos Hamiltono skyrius.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
JA VALSTYBĖS

Lietuvių dieną ruošia Čikagos 
ALT birželio 3 d. Bus renkama 
“Miss Lithuania”. Numatyta me
ninė programa. „

Prof. Vaclovas Biržiška ruošia 
Dr. J. šliupo biografiją, kurią iš
leis jau anksčiau tam reikalui su
darytas specialus komitetas.
VOKIETIJA

Augsburgo-Hochenfeldo sto
vyklos gyventojų daugumą suda
ro nebe pabaltiečiai, bet ukrai
niečiai ir lenkai. Stovyklą ruo
šiamasi likviduoti. Emigracinė 
stovykla taip pat likviduojama, 
perkeliama į Miuncheną?

Hochfelde dar veikia mokyklė
lė su vienu mokytoju, apmokamu 
vokiečių. Mokyklos išlaidas pa
dengia liet, bendruomenė ir LR 
Kryžius.

Emigracinis centras Schwein- 
furte likviduojamas. Hesseno sri
ty liks toks centras Ludwigsbur- 
ge, o Bavarijoje — Miunchene.

Gautingo sanatoriją perims vo
kiečiai. Čia būsią atkelti ir Am- 
bergo sanatorijos ligonys.

Kanadon išemigravusiųjų as
menų šeimos, pasilikusios Vokie
tijoje, numatomos apgyvendinti 
specialioje IRO stovykloje prie 
Bremeno.

5.

6.

967,35
834,80

22.18.00 
834,00 
32.0.0

„ 2.993,00
„ 4.832,00

„ 15.001,64

5.303,43

8.
9

v
n

1.190,00
365,61

31,25
27,36

Viso aukų DM34.245,18

Išlaidos:
A. Vasario 16 gimnazijai Diepholze:

a) mokytojų algoms.................  :..... viso DM 1.300,00
b) mokinių maitinimui, priežiūrai, kurui,

kelionėms į namus ir kitiems įvairiems 
mokinių išlaikymo reikalams, įskaitant 
ir bendrabūčio priežiūros personalo 
atlyginimus ...............         „

c) išdalyti mokiniams drabužiai ........  „
d) suaukotas inventorius: siuvamos maši

nos, lovos, spintos, stalai, kėdės ir kt. „
e) gimnazijos ir bendrabučio patalpų re

montui ir sutvarkymui .... ............. „
f) trūkstamam inventoriui pirkti ........... „

„ 22.392,03
„ 3.751,00

„ 1.002,00

„ 815.90
„ 597.50

Viso gimnazijai DM29.958,43
B. Kitoms vargo mokykloms:

a> pašalpos algų negaunantiems mokyt, viso DM 1.647,85
b) išdalyta rašomosios medžiagos  ........ „ „ 1.482,00
c) išdalyta vadovėli^.. .......   „ „ 250,00

Viso vargo mokykloms DM 3.379,85 ,
Viso A ir B DM33.338,23

Saldo 1951. IV. 1. DM 906,90
Balansas DM34.245,18

(pas.)Dr. A. Palaitis (pas.) Pr. Karalius (pas.) Pr. Zunde 
Vasario 16 Gimnazi- šviet. Inspektorius Vokietijos Krašto V-bos

jos Direktorius. Pirmininkas ir BALF
Įgaliotinis Britų Zonai 

Bad Salzuflen, 1951 m. kovo mėn. 31 d.
Red pastaba: Kartu skelbiamą sąrašą aukų Diepholžo gimnazijai 

praleidžiame, nes kanadiečių aukos mūsų jau skelbtos daug pil
nesnės ir tos, kurių ten dar negauta. •

kuris pasveikinęs susirinkusias 
motinas, pakvietė p. J. Mikelėną 
plačiau nušviesti šios dienos 
reikšmę.

P. J. Mikelėnas, pirmiausia pa
prašęs susirinkusius atsistojimu 
pagerbti mirusias motinas bei 
kenčiančias badą ir vargą sovie
tiniuose kalėjimuose ir Sibire, 
skaitė gražią ir turiningą paskai
tą. Baigdamas savo paskaitą p. 
J. Mikelėnas, tarp kitko apgai
lestavo, kad yra Kanadoje, nors 
ir nedaug, lietuvių motinų, kurių 
vaikai traukia svetimas melodi
jas, nemokėdami ne tik ir men
kiausio lietuviško eilėraštuko, 
bet net ir padoriai lietuviškai 
kalbėti.

Minėjimo programą papildyda- 
mos p-lė A. Riekutė ir p. E. Kai
rienė gražiai padeklamavo.

P. V. Ignaičio pakviestos, p-lės 
St. Augustinavičiūtė ir A. Rie
kutė visoms salėje buvusioms 
motinoms prisegė po rožę.

O minėjimo nuopelnas vis dėl
to atiteko Toronto Lietuvių Me
no Mėgėjų Grupei; kuri su savo 
S. Pilkos trijų veiksmų komedija 
“Žemės Rojus” ne tik praskaid
rino rimtą dienos nuotaiką, bet 
iki ašarų prijuokino.

“Žemės Rojus”, kaipo lengvo, 
paprasto ir visiems suprantamo 
stiliaus, čia labai patiko. Delhi 
apylinkės lietuviai laukit sekan
čio tokio gražaus torontiečių’ pa
sirodymo. •

Per šį parengimą p. St. Augus
tinavičius senjr. pravedė loteriją, 
kurios pelnas pagal balandžio 15 
d. susirinkimo nutarimą paskir
tas Tautos Fondui. J. Z.

Gydytojai gali 
gauti darbo

Iš Otavos gauta žinių, kad 
tremtiniai medicinos gydytojai 
gali gauti darbo Newfoundland© 
provincijoje, žvejų kaimuose. 
Anglų kalbos reikią mokėti tiek, 
kad galima būtų su pacientu su
sikalbėti Atlyginimas 5000-6000 
dol. per metus. Suinteresuotieji 
turi kreiptis į Kanados Svei- 
katos*Ministeriją Otavoje.

«*r *,,

— Naujorkas. — JTO specia
listų komisija apskaičiavo, kad 
atsilikusių pasaulio kraštų ūkiui 
pakelti reikalinga kasmet išleisti 
po 19 bilijonų dolerių.

1$ PAVERGTOS.TĖVYNĖS

■ ........... .. 11,1 '

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIRĖJA"
Knygą paruošė 

, p. H. MačiiĄytg^ 
Daugirdienė. v 
“TAUPIOJI

R£JA” patiekia >. 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj 
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip- pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta .plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankuma. Knygos kaina 
$2.00. ' j

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

didelį

Australijos misija neberandan
ti tinkamų emigrantų, tad masi
nės emigracijos Australijon, kaip 
buvo numatoma, nebūsią.

Likviduojamos stovyklos yra 
Bad Reichenhall, Ingolstadt, 
Berchtesgaden. Traunsteino sto
vykla jau likviduota. Dalis jos 
gyventojų perkelta į Ingolstadtą, 
nors tos stovyklos likvidavimas 
jau tada buvo numatomas.
Į sargybų kuopas Britų zonoje 
registruoja LB Krašto Valdybą.

Darbo kuopa Darmstadte skel
ėsią priimanti lietuvius vyrus iki 
35 m., nevedusius, šoferių dar
bui. Duodama pradžioje 186 DM 
ir visas išlaikymas.

L. Skautų vadeiva Vokietijoje 
yra V. Šenbergas.
BRAZILIJA

Sao Paulo liet, konsulatas rū
pinasi ir Kolumbijoje bei Vene- 
cueloje gyvenančiais lietuviais, 
nes ten jokio mūsų konsulato 
nėra.

Karolė Požeraitė, padedama 
brolio, Santos mieste atidarė 
viešbutį.
VENECUELA

Venecuelos LSB Centro Val
dyba: pirmininkas VI. Venckus, 
vicepirm. L. Drangauskas, sekr. 
J. Bieliūnas, ižd. P. Neniškis, na
rys kun. A. Sabaliauskas. Du iš 
jų gyvena Maracay, 2 Caracas ir 
1 Valencia.

Caracase, Altą ■ Vista rajone 
statomos vaikų darželio ir vargo 
mokyklos patalpos. Renkamos 
aukos.

Pianistas A. Kuprevičius kovo 
30 d. koncertavo per Buenos Ai
res radio stotis General Electric 
programoje, kur kviečiami tik 
pirmaeiliai menininkai. Spauda 
apie koncertą labai gražiai atsi
liepė.

Gabrio agentas P. Amerikai 
Sačikauskas jį puolusį dėl vieny
bės tarp lietuvių ardymo Argen
tinoj leidžiamo “Laiko” ats. red. 
marijoną kun. Vangrą iškvietė 
dvikovėn šautuvais... Pasirodo, 
dar ir dabar tokių kuriozų pasi
taiko.

menininkams LTSR
Sibiro vergų ir visų pavergtų

jų grašius Stalinas ir jo sėbrai 
lengvai švaisto į visas puses, vi
sai nerasdami reikalo atsiklausti 
tautų valios. Siekiant pasauliui 
parodyti “Tarybų kultūrą”, da
linamos stalininės premijos. Di
džiausios jų visada, kaip taisyklė, 
atitenka rusams ir komunistėms, 
bet mažesniosios kartais nukren
ta ir doriems žmonėms. Šiais me
tais kovo mėn. LTSRespublikoje 
antrąją poezijos premiją—50.000 
rublių — gavo komunistas T. Til
vytis. Kitas mažesnes premijas 
po 25.000 rublių gavo Kipras Pet
rauskas, čekistas-rašytojas A. 
Gudaitis-Guzevičius. P. Alek
sandravičius — skulptorius už 
“Žemaitės” statulą, kompozito
rius S. Vainiūnas už “Rapsodiją 
lietuviškomis temomis smuikui 
su orkestru”. Premijos suteiktos 
dar dirigentui S. Delicjevui, chor 
meisteriui J. Dautartui artis
tams: J. Grybauskui, dainininkei 
J. Petraškevičiūtei, baritonui J. 
Stasiūnui, R. Sipariui. Tarybinė 
spauda, ta proga prisiminusi, ši
tas “puikias kūrybai sąlygas”, sa
kosi nesuprantanti kodėfršios “di
džiosios permainos LTSR nėra 
tinkamai menininkų atvaizduo
tos”. “Tiesa” dargi pamokina: 
” . . .Literatūros ir meno kriti
kai, tam, kad išvystytų uždavi
nius, turi aktyviai dalyvauti sa
vikritikoj e ir kritikoj e, teisingai 
įvertinti savo kūrybos silpnąsias 
ir stipriąsias puses...”, nes—ve
damasis baigiamas—“jie turį įsi
sąmoninti, jog Tarybinė liaudis 
vykdo milžiniškos reikšmės stali
ninius planus gamtai pertvar
kyti”. ■ A. <•

Mirė proletariate generolas
Taip būdavo, kai mirdavo koks 

“kraugerys kapitalistų” genero
las, bet proletarų tėvynėje ne
blogiau. Numirė Vasilijus Alek
sandravičius Juškevičius, LTSR 
generolas. TSRS valdžia pamink
lą pastatė ir nusprendė suteikti 
našlei: pašalpą 50.000 rublių ir 
2.000 rublių kas mėnesį kol gy
vens. Darbininkas gauna nedau
giau 250 rb. ’

Gi rašytojo Višnevskio šeimai 
TSRS Vyriausybė paskyrė 25.000 
rublių pašalpą ir žmonai vos 750 
rublių kas mėnesi.

Gal dar “Liaudies Balsas” no
rėtų tvirtinti, kad menas ir kul
tūra yra svarbiausias TSRS rū
pestis? A.

Rusiškas Vilnius
Rusai Vilniuje pastoviai įsiku

ria. Štai “vilnietis” architektas 
V. Afanasjevas baigė projektuo
ti naują šimto butų gyvenamąjį 
namą — didžiausi Vilniuje. Jis 
būsiąs statomas prieš naująjį 
Jaunimo stadioną Gedimino gat
vės pabaigoje, Neries pakrantėje.

Organizuojamas “Amerikos 
Baiso” kliudymas

Stockholm (LAIC) —Vilniaus 
ir Rygos radiofonai giriasi, kad 
“Dosarm” respublikiniai radijo 
klausytojų klubai Lietuvoje ir 
Latvijoje pradėjo “radistų ap
mokymą”. Tie “radistai” vado
vausią “radio kontrolės tink
lams” ir būsią rajoninių “radijo 
klubų tarėjais” bei radiotech
nikų brigadų nariais.

“Dosarm” yra kariuomenės or
ganų globojama organizacija, ir 
jai priklauso tik patikimi komjau 
nuoliai ir kiti “aktyvistai”. Visas 
tikslas, aišku, yra išplėsti šnipų 
tinklą ir pakirsti kelius klausytis 
“Amerikos Balsą”.

Ir šuneliai siunta LTSR
Daugiausia tai maskoliai siuto 

lietuvių žemėj. Bet kaip iš “lietu
vių darbo žmonių pirmininko” 
M. Naumov “išrašo” matyti, Vil
niuje smarkiai išsiplėtusi šunų 
pasiutligė. Įsakyta visus valka
taujančius šunis šaudyti vietoje. 
Ar tik nebus kuris jų lašinius 
Naumovui iš palovės išvilkęs?

Okupantai pradėjo Lietuvos 
sodybų draskymą

Maskvos ministro drg. Chruš- 
čiov pareiškimas agrogorodų rei
kalu buvo ženklas pradėti sody
bų pergrupavimą ir LTSR. Kaip 
tas viskas yra biurokratiškai 
tvarkoma ir kokius milžiniškus 
nuostolius atneš tautoms, sunku 
beįsivaizduotil Rengiasi sodybų 
perkėlimui, o neturi statybinin- 
kų ir medžiagų. Kelia trobas, gi 
nežino, kur jas statyti “Kretin
gos” sustambintas kolūkis-agro- 
gorodas, esą, pirmoj eilėj numa
tęs statyti 150 vietų kiaulidę. 130 
vietų karvidę, 500 tonų sandėlį 
ir . . . 8 gyvenamus namus kol
ūkiečiams. Kaip ir anos baudžia
vos laikais, kiti baudžiauninkai 
eis ištisas mylias pas “poną” į 
darbus. Kadangi taip kritiškai, 
trūksta medžiagų, bandoma per
gabenti dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais statytus didesnius 
namus neišardytus. Po kelių km. 
kelionės, žinoma, ir toks namas 
lieka niekam nevertas. Bet ar tai 
svarbu sovietams? Ar “Liūdnam 
Balsui”? Svarbu, kad įvykdytas 
planas? • A.'''■"

Tautosakininkų konferencija 
Rygoje

Kovo 25 d. Rygoje įvyko Pa
baltijo konferencija tautosakos 
klausimais. Įdomu, jog prie Pa
baltijo sovietai priskiria ir Kare- 
liją-Suomiją. Viskas vyko pagal 
iš anksto paruoštą pavergtoms 
tautoms sovietų politbiuro kon
ferencijos modelį: pranešimą 
“Stalino veikalai kalbotyros ir 
tautosakos klausimais” padarė 
latvių TSR prof. R. A. Pelšė. Ten 
šiuo metu tebevyksta tautotyros 
paroda. A.

KAROLĖPAŽĖRAITĖ

Didvyrių žemė
(Iš paruošto spaudai to paties vardo novelių rinkinio)

Saulė arti laidos. Juozas Kavaliūnas, įsirėmęs į tiltelio turėklą, 
žiūrėjo į'sraunų Altmuehlės upelį. Vasario pabaiga. Paskutinės ledo 
lytys plaukia pasroviui. Tokios baltos, išakijusios, sakytum iš 
mezginių sudurtos. Štai, lyg du paukščiukai besibučiuoją^ toliau 
vanduo neša kažkokio žvėries galvą. O ten, už tos besimaudančios 
gyvos vandens vištelės, krištolinė plaštakė plaukia. Taip, kaip ant 
Nemuno kovo mėnesį, — nusprendė Kavaliūnas. Ir sniego prisnigę, 
kaip Lietuvoje. Tačiau jau jaučiamas, skubiais žingsniais besiarti
nantis, pavasaris. Ką jis atneš naujo?

Praskrido dvi antys krykšdamos. Paupio medžiai dar nesprogs
ta, bet jau juose jaučiama bundanti gyvybė. Tai suuodė ir ruda vo
veraitė, linksmai sliuogianti medžiu žemyn.

Atsirado ir daugiau žmonių ant tilto. Vieni atėjo pasižiūrėti 
upelio, kiti laukė juodu žalčiu atvingiuojančio traukiniuko.

Kavaliūnas, žvilgterėjęs į sustojusį kalno papėdėje traukiniu- 
ką ir į Šv. Vilibaldo pilį, baltuojančią kalne, jau lėtai pasuko na
mų link. Taip, šie grotuotais langais pastatai, kurių dalį ir dabar 
tebeužima kaliniai, yra jo dabartiniai namai, — su pagieža ir liūde
siu galvoja jis, žvelgdamas į aukšta mūro siena aptvertus kalėjimo 
ir lietuvių stovyklos pastatus.

— Ponas mokytojau, — išgirdo jis moterišką balsą. Atsigręžė.
— Ponia Džiugiene, — nustebo jis, pažinęs seną pažįstamą, sa

vo buvusio mokinio Kauno gimnazijoj motiną. Kaip ji paseno, pa
sikeitė toji graži išdidi moteris.

Ponia Džiugienė nuoširdžiai tiesė savo ranką.
— Žiūrėkit, kur susitikom, — kalbėjo ji, žvelgdama į jį malo

niu žvilgsniu. — Kiek čia sniego... Mano kojos peršlapo. O Lietu
voj dabar žiauri žiema. Miške labai šalta, — ir jos akys ūmai prisi
pildė skausmo.

— Taip, ten šalta mūsų vargstntiems kovojantiems didvyriam, 
— pridūrė Kavaliūnas tyliu balsu.

Ponia Džiugienė pajuto jo balse kaltę ir pagalvojo, kad šis vien
gungis galėjo taip pat likti miške drauge su kitais, o ne bėgti Vo
kietijon.

— Kaip jūs čia atsidūrėte?.— susidomėjo ji
— Mane Tauragėj, kur vasarojau pas gimines, sugavo vokie

čiai apkasų kasti. Kada pasijudino frontas, aš pabėgau, visokiom

susisiekimo priemonėm slinkdamas tolyn nuo bolševikų į vakarus. 
Taip atsidūriau Bavarijoj, dirbau kaime pas ūkininką vokietį, o 
paskui persikėliau stovyklon. Čia, gimnazijoj, mokytojauju. O kur 
ponia gyvenat ir pas ką čion atvykot, galiu žinoti?

— Aš gyvenu stovykloj, Muenchene. Atvažiavau čion ligoni
nėn atlankyti sergančios draugės. Mano traukinys išeina už poros 
valandų, tad ta proga panorau aplankyti ir šią stovyklą. Gal rasiu 
pažįstamų. Na, ir neapsirikau. Radau Tamstą. .

— Tad gal ponia malonės užeiti į mano kambarį pasišildyti, 
batelius išdžiovinti? — pasiūlė nuoširdžiai Kavaliūnas.

- sutiko Džiugienė.— O gal ir gerai būtų,
Jie jau artėjo prie didžiulių stovyklos vartų, prie kurių stovė

jo lietuvis sargybinis.
Kada juodu įžengė į kalėjimo vienutę, dabartinį vargingą Kava

liūno kambarėlį, jis paprašė viešnią jaustis, kaip namie.
Džiugienė, nusivilkusi apsiaustą, nenoromis nusijuokė.
— Dar tamstos neapleido jumoras? Ir koncentracijos stovyk

loje būdamas, gal pasakytum, kad jauties, kaip namie, ar ne?
— Kas mum beliko daugiau, ponia? Tik jumoras, kiek palaiko 

mus, — nusišypsojo Kavaliūnas, statydamas ant geležinio besikū
renančio pečiuko skardinę su vandeniu.
• — O ponią dar kartą paraginsiu jaustis, kaip namie, ir nusiauti 
batelius.

Viešnia pakluso.
Paskui, jau begeriant arbatą su IRO sausainiais, Kavaliūnas 

pasiteiravo:
— Ponios vaikučiai, tikiuosi, drauge su ponia gyvena? Gal ne- 

išsibarstėte pakeliui, kaip kai kurių vargšių motinų? Juk dideli. 
Kaip laikosi mūsų pirmasis mokinys Arūnas?

— Arūnėlis...
Lietuvoj, Žaliojoj. Argi tamsta to nežinojai?

— Argi tai gali būti tiesa? Toks dar vaikas 
žiaus buvo... Ir kaip ponia jam nesutrukdei? 
beveik šaukė mokytojas.

Viešnia, žiūrėdama į grotuotą langelį, pradėjo iš lėto pasakoti: 
. -t- Nieko aš jam negalėjau padaryti. Mano vaikai, vyrui mirus, 

nuo mažens jaučiasi savarankiški. Jis jauniausias mano šeimoj, bet 
visi mes jo paskutiniais metais klausėm. Nežinau, kokią jėgą jis 
turėjo savy, bet mums jo žodis buvo šventas. Juk pats tamsta ma
tei, koks jis buvo protingas ir kaip mokėjo, kalbėdamas, įtikinti 
kitus. Dar vokiečių okupacijos metu, vos 14 metų būdamas, jis susi
draugavo su majoru Ilgūnu ir drauge su juo dirbo konspiracinį dar
bą. Jo bendraklasio vargingam bute buvo slepiamos radio siųstuvo

graudžiu balsu ištarė motina. — Arūnėlis ten,

Vos 16 metų am- 
nerimo pagautas
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UNESCO reprezentacinis albumas
(Pabaiga)

4. Laisvė ir religija.
“Trumpa Istorija” rašydama 

apie Inkviziciją nepakankamai 
išskirsto įvykius.

Pamirštama pasakyti, kad baž
nytinė inkvizicija, kurios tikslas 
5uvo atversti heretikus, jei tas 
iar įmanoma, o jei ne, tai jiems 
pritaikyti dvasines bausmes — 
labai greitai tapo civiline įstai
ga. Didysis Inkvizitorius priklau
sė tik nuo karalienės. Net vienas 
polcito keli popiežiai pareiškė sa
vo nepritarimą ir įspėjo Ispanijos 
inkviziciją. Leonas XII buvo pri
verstas pagrąsinti ekskomunika 
Toledos inkvizitoriams.
, Viduramžyje daugelis hereti- 
kų buvo paliesti valstybinio kar
do, nes, reikia neužmiršti, tie he- 
retikai dažniausiai buvo kartu ir 
socialinės tvarkos ardytojai. Kar
tais net pati jų doktrina (pvz. 
Albigiečių) sudarydavo rimtą 
pavojų civilinei bendruomenei. 
Taip pat reikia atsiminti, kad tų 
Laikų pasaulietiška valdžia laike 
save dieviškosios galybės atsto
ve šioje žemėje. Dievo reikalai 
buvo jos reikalai: iš to taško žiū
rint, ji laikė savo pareiga atker
šyti už dievybės įžeidimus, kurie 
pasidarydavo valstybiniais nusi
žengimais, baudžiamais mirtimi, 
arba net sudeginimu ant laužo. 
Ši paskutinė bausmės forma bu
vo reikalaujama tų laikų minios 
žiaurumo. Niekas neneigia, kad 
buvo daug ir labai apgailėtinų 
piktnaudojimų. Ne kartą Bažny
čia įsimaišė, kad sušvelninus pa
sauliečių griežtumą.

Be abejo bažnytiniai teismai 
pridėjo savo pastangas prie pa
saulietiškos valdžios daromųjų 
herezijos naikinimo darbe; ir ne 
visada galima pateisinti kai ku
rių Bažnyčios atstovų veiksmus. 
Bet, argi galima Bažnyčią kaipo 
tokią kaltinti už kai kurių jos na
rių arba net vadovų paklydimus, 
apsirikimus ar net perdėjimus? 
Innocento VIII garsioji bula, ku
rią UNESCO cituoja kaip neto
lerantiškumo pavyzdį, yra tik 
paprasta disciplinos taisyklė, iš
leista popiežiaus asmenine at
sakomybe, nepaliečiant Bažny
čios neklaidingumo. Tai turime 
visada turėti galvoj e.

Lygiai taip turime atsiminti, 
kai reikia spręsti apie Bažnyčios 
elgesį, kad Ji veikia dviguboje, 
žmoniškoje ir dieviškoje santvar 
koje. Žmogiškoje santvarkoje, Ji 
yra surišta su laiku ir turi jam 
prisitaikyti. Čia Ji yra “nuodė
mingųjų Bažnyčia”, kaip ir kiek
viena iš žmonių susidedanti ben
druomenė. Bet dangiškoje san
tvarkoje Ji stovi aukščiau už lai
ką ir civilizacijas. Ji yra Kristaus 
Bažnyčia, Šv. Dvasios vedama, 
kad galėtų atlikti savo tikrąjį už
davinį: mokyti apreikštą tiesą, 

dalys. Sukrovę tas dalis Į kelis lagaminus, jie vykdavo automobi
liu į mišką. Paskui, įsiveržus bolševikams į Lietuvą, aš kurį laiką 
nematydavau jo namie. Tik vieną liepos mėnesio dieną privažiuoja 
prie mano namų vežimas, išlipa iš jo senis ir paduoda man raštelį 
nuo sūnaus.

“Brangi Mamyte, — rašo jis, — labai prašau Tave skubiai su
sikrauti daiktus į šį vežimą ir vykti Vokietijon. Aš lieku čia, bet 
Sigitas ir Danutė tegu Tave lydi, tegu drauge su Tavimi važiuoja. 
Šis senukas vyksta pas savo dukterį į Kybartus. Ten gal pateksit į 
traukinį. Mamyte, prašau neverkti manęs. Aš čia esu reikalingas. O 
Tau likti negalima, nes turėsi dėl manęs nukentėti. Dar pasimaty
sim sutartoj vietoj. Bučiuoju Tave ir visus stipriai. Ligi pasima
tymo”.

— Tą laišką paskaičiusi, netekau galvos. Nė bėgt, nė rėkt. Na, 
bet Sigitas mane nuramino. “Kaip bus, taip. Važiuokim. Gal dar 
mes ir jį prikalbinsim”. Pagraibomis susidėjom daiktus. Kaip gaisro 
užklupti, reikalingesnius daiktus palikom, o lagaminus prikrovėm 
visokiais niekais. Į vakarą privažiavom mišką ir pasiekėm kažko
kio eigulio triobelę. Ten jau laukė mūsų Arūnas. Išvargęs, išbalęs, 
su degančiomis pasiryžimu akim. Į jį tik žvilgterėjau ir pajutau, 
kad jo neperkalbėsiu. Nekalbino jo važiuoti nė Danutė, nė Sigitas. 
Ir argi galima nuo tokio pasiryžimo atkalbinėti? — Sūneli mano, 
sūneli, — verkiau aš. Tada Arūnas tarė kiek virpančiu balsu: “Ačiū 
tau, mamyte, kad manęs nesulaikai nuo mano pasiryžimo. Tai bus 
šventa kova, mamyte. Pasimelsk už mus. Dėl tavęs aš būsiu ramus. 
Yra kas tave globoja. Dabar galėsiu drąsiai kovoti prieš Lietuvos 
engėjus-okupantus”. Ir jis išbučiavo man rankas ir veidą, lyg skir
tųsi ilgam. Taip pat atsibučiavo su broliu ir seseria. Aš, pro susi
graudinimą, nieko nebegalėjau jam pasakyti Kaip dabar atrodo, 
kodėl tada jam nepasakiau to, kodėl nepasakiau ano. Tik tepatik- 
rinau, ar tebeturi ant kaklo retežėlį su kryželiu. Kiek nusiraminau, 
pagalvojusi, kad be Dievo žinios nė plaukas nuo galvos nenukrenta, 
ir, sėsdama į vežimą, tariau jam: “Tegu tave ir tavo brolius didvy
rius Dievulis palaimina, kaip aš tave ir juos laiminu”. Peržegnojau 
jį ir tamsų mišką, kuriame karts nuo karto pasirodydavo šviesos 
taškutis. Tai ėjo sargybą partizanai — miško broliai.

Džiugienė nutilo išbalusi, išvargusi, lyg iš naujo visa išgyvenusi. 
O Kavaliūnas jautėsi, ant dėžės sėdėdamas, lyg būtų atsidūręs 
teisiamojo kėdėj prieš teisėją. Kodėl, kodėl jis nepabėgo iš pafron
tės atgal Žemaitijon? Vieton to, kad prisijungtų miške prie didvy
rių partizanų, jis bailiai kasė, vokiečių nacių priežiūroje, tuos nerei
kalingus, beprasmius apkasus. Tiesa, ji stada dar tikėjo tuo nežino-

vesti žmones prie Dievo, per vie
ną visos žmonijos atpirkėją: Jėzų 
Kristų. Nenugalimas optinis trū
kumas varžo tuos, kurie į Baž
nyčią težiūri tik kaip į žmonišką 
ir laikiną bendruomenę.

Kalbant apie religinį netole
rantiškumą, tenka tik nusistebė
ti, kad “Trumpa Istorija” nerado, 
ką pasakyti apie viso pasaulio ir 
visų laikų masonus.

5. Kai kurie principai yra 
albume paliesti

Kai paaiškinimas, lydintis ilius 
traeijas, teigia mintį, kad tikroji 
tolerancija yra galvoti, kad reli
gija liečia “kiekvieną žmogų ir 
tik jį patį”.

Kai “Trumpa Istorija” rašo, 
kad nėra vieno bendro atsakymo 
į klausimą valstybei ar valstybė 
turi spręsti vaikų auklėjimo 
klausimus.

Kai valstybė lyg ir reikalauja 
labdarybės monopolio ir tvirtina, 
kad privati labdarybė yra jau at
gyvenusi, neš ji parodo socialinę 
nelygybę.

Katalikai turi šiais klausimais 
turėti tvirtus nusistatymus ir 
mokėti juos išaiškinti ir apginti.

Ignoracija dėl žmogaus 
teisių peržengimo dabartiniame 

gyvenime
, “Trumpoje Istorijoje” galima 
rasti daug tekstų, kurių kiekvie
nas žodis smerkia negailestingai 
Žmogaus Teisių peržengimą mū
sų XX amžiuje.

Bet kokiems režimams pritai
kyti tie smerkimai? Be abejo na
cistiniam, — kuris užsitarnavo — 
ir dar kaip — istorijos panieki
nimo.

Bet skaitant toliau, tenka nu
sistebėti, kad kalbant apie “val
džios sauvaliavimus”, “nežmo
nišką traktavimą”, “policijos bru 
talumus”, “apiplėšimą moraliniu 
ar juridiniu pretekstu”, “prieši
ninkų panaikinimą”, “laisvos dis
kusijos baimę”, “valstybių parei- 
gąJeisti tautos norams pasireikš
ti laisvuose rinkimuose”, niekur 
nematyti pasmerkimo tų vadina
mų demokratiškų valdžių, kurios 
terorizuoja pasaulį ir jam grąsi- 
na sunaikinimu.

Taip pat niekur nėra nei pa
minėtas nei pasmerktas tas ne
girdėtas dabartinės “civilizaci
jos” (!) nusižengimas prieš pa
grindinę ir švenčiausią žmogaus 
teisę: būti savimi pačiu. Visa t ai 
yra nutylima.

Iliustracijos
Tarp kitko tenka pabrėžti tam 

tikrą tendencingumą jų parinki
me. Užtenka iš arčiau pažiūrėti 
į skaičių ir parinkimą iliustraci
jų, kurios turi parodyti “fanatiz
mo nusižengimus” paragrafe 
“Laisvė ir religija”. Užtenka aty- 
džiau pastudijuoti dokumentus, 

turinčius iliustruoti paragrafus 
liečiančius socialinę pažangą.

Minėtuose paragrafuose randa
me: dviejų jaunų darbininkų iš 
Zlin, Čekoslovakijoje, fotografi
ją, keliaujantį lopšelį Ukrainoje, 
SSSR kolchozo atstovą, moder
nišką Brno, Čekoslovakijoje, na
mą, fabriko biblioteką Ivano vs- 
ke, SSSR.

Reikia taip pat paminėti keistą 
surinkimą dokumentų, kurie sin
tezės rėmuose vaizduoja visiškai 
skirtingus faktus ir doktrinas.

Paimkim pav., 50 psl. Čia mes 
randame Proudhono, Karl Marks 
ir Leono XIII paveikslus kartu 
su ženklu, atvaizduojančiu strei
ką. Tekstas paaiškina: “Daug re
formatorių užstojo miestų prole
tariatą. Jų raštų įtaka padėjo dar 
bininkams gauti teisę burtis į 
sindikatus ir streikuoti po kartais 
sunkių kovų”.

Argi tai yra “Rerum No va
rum” mintis? Apie kitus Leono 
XIII raštus jau net nekalbant...

Kokios išvados *
Paskutiniame pusi. UNESCO 

dėkoja tautinėms komisijoms, vi
soms informacinėms įstaigoms, 
valdiškoms ir privačioms institu
cijoms bei leidykloms, kurie jai 
pateikė albumui dokumentų.

Šia proga tenka pabrėžti kata
likų atstovavimo svarbą tautinė
se komisijose. ■

Įdomu būtų tiktai žinoti, ko
kios privačios katalikų įstaigos 
buvo kviestos bendradarbiauti 
UNESCO albumo redakcijoje?

Niekas nelaukia, kad UNESCO 
išleistų katalikišką leidinį. UNES 
CO kreipiasi į visą pasaulį. Bet 

Jean d

muoju ginklu, kurį turėjo vokiečiai panaudoti bolševikam atstumti. 
Ir, kaip moteris, jis tikėjo stebuklu. Ne, tai nėra pasiteisinimas. Štai 
jis sėdi prieš šią išvargusią motiną, kuri paaukojo savo sūnų Lietu
vai, ir net nemoka jos nuraminti. Kaip jis gali ją paguosti, kad pats 
reikalingas pasigailėjimo?

— Ponia, atleiskit man, — sušvebeldžiavo jis, bučiuodamas jos 
ranką.

— Už ką aš jums turiu atleisti? — nustebo Džiugienė.
— Nežinau, ar jūs mane suprasit, brangi ponia. Manau, kad 

taip. Didvyrio motina turi turėti didžią, kilnią sielą... Aš dažnai 
dažnai pagalvoju, ar nereikėjo man ir kitiem tokiem, kaip aš, vien
gungiam, prasiveržti per frontą ir prisijungti prie anų... didvyrių. 
Ypač dabar, kada ponia man papasakojot apie savo Arūną, jau
čiuos labai labai kaltas prieš ponią, prieš visas Lietuvos motinas ir 
prieš Lietuvą.

Džiugienė atlaidžiai nusišypsojo.
— Ne, nereikia taip jaudintis. Kiekvienas žmogus turi savo 

kelią. Mes visi esam Lietuvai reikalingi, net aš, nebejauna būda
ma. Tamsta čia auklėji naują kartą, naujus didvyrius. Juk ir mano 
vyriausias sūnus Sigitas nepasiliko anapus geležinės uždangos. Jis 
kitu būdu nori būti naudingas Lietuvai. Jau greit bus-inžinierium, 
kada nors atstatys Lietuvos kelius. Mano Danutė, tikiuos, bus ne
bloga dailininkė. Ji jau dabar savo paveikslais tarnauja Lietuvai, 
jos išlaisvinimo idėjai. O aš gal esu reikalinga tokiem,, kaip tamsta, 
nuliūdusiems nuraminti, energijos įkvėpti. Ar ne?

Kavaliūnas pakėlė savo nustebusias akis į beveik linksmą Džiu- 
gienės veidą. Tos geros motiniškos akys... Kaip jam jų trūksta 
čia, tremtyje. Jo motina mirė dar prieš pirmą bolševikų okupaciją. 
Jo sužadėtinė, kurią jau buvo bevedąs prie altoriaus, turėjo leng
vabūdiškas akis. Jis jos, matyt, nemylėjo, nes retai apie ją tepa- 
galvoja.

— Iš tikro, ponia, Jūsų atvykimas man didelė paguoda. Jau
čiuos morališkai sustiprėjęs, pasijutau taip pat reikalingas žmogus 
šiame pasaulyje. 1

— O juk ateis tikro išvadavimo valanda, — įsitikinusi kalbėjo 
Džiugienė. — Tik kartais mano sielą pagauna silpnumas. Man 
kiekvieną žiemą darosi liūdna, pagalvojus, kad mano sūnelis ir 
jo draugai miške šąla. Tik pavasarį aš atsigaunu ir gyvenu nauja 
viltimi ir lūkėsiu.

— Ir jokios žinios apie jį neturėjot? — pasiteiravo mokytojas.
— Dar prieš metus, nežinomais keliais, pasiekė mane žinia, 

kad jis dar gyvas, tebekovoja. Anie, tie raudonieji žvėrys, nepajė

visdėlto reikia pasmerkti šiame 
albume:

Dievo, žmogui davusio teises 
ir pareigas, trūkumą. Kadangi 
dievybės sąvoka yra visų pripa
žinta, UNESCO turėtų jai duoti 
tą vietą, kuri jai priklauso.

Vienpusišką kaikurių įvykių 
išdėstymą.

Bažnyčios darbo, auklėjimo, 
vergijos panaikinimo, kultūros ir 
kt. srityse aplenkimą. Niekur ne
paminėta misijonierių, — tų civi
lizacijos skleidėjų — darbas.

Kaikurias principines klaidas.
Palankumą tam tikram reži

mui ...
Išvadą: Albumo tekstai ir do

kumentai, skirti viso pasaulio 
mokyklų, organizacijų, profesi
nių mokyklų apšvietimui, yra 
reikalingi, žiūrint iš katalikiško
jo taško, keletos pataisų

Redakcijai prisiųsta
Antanas Maceina, Jobo drama, 

Žmogiškosios būties apmąsty
mas, 1950 — Šventieji metai, iš
leista kun. Pr. M. Juro lėšomis, 
išleido “Venta”, 2000 egz. kaina 
5 DM., spaudė Schweinfurter 
Druckerei und Verlagsanstalt 
GmbH. 244 psl. Tai Cor inquie- 
tum — studijos Dievo ir žmogaus 
santykiams nušviesti III t. .

Balys Gražulis, Išdavimas, 
“Prošvaisčių Skaitymai” Nr. 2, 
Išleido “Rūta”, 1951 m. balandžio 
mėn., atsp. 1250 egz. Rodney, 
Ont., 60 psl. Kartu perspausdinta 
ir antra to paties autoriaus no
velė “Pakaruoklis”.
giaus iliustracijos: Mergaitė 
saulutė (ta pati ir viršelyje) 
Lietuvos kaime.

Dvi P. Au- 
ir 
ir

TAUPI VIRĖJA
Taip vadinasi Halines Mačiuly- 

tės-Daugirdienės paruoštas, o 
kun. Pr. M. Juro išleistas, tik ne
senai teišspausdintas vadovas 
mūsų šeimininkėms. Tai puikiai 
išleista, elastine nugarėle suseg
ta, 158 puslapių knyga, virėjoms 
teikianti daug nurodymų, paaiš
kinimų, patarimų ir receptų.

Besibastydami po pasaulį mes 
jau pastebėjome, kad kiekvienas 
kraštas bei kiekviena tauta turi 
savus valgius, savaip juos gami
na ir išviso, kaip sakoma, turi 
savą virtuvę. Ir visos jos mūsų 
nepatenkina. Mes ilgimės ir ieš
kome “savos virtuvės”, norime 
valgyti ir gamintis' taip, kaip tė
vynėje įpratom. Bet vieni jau 
septintus, o kiti ir po kelias de-

Aidų 4 numeris dėl spaustu
vės perorganizavimo negalėjo 
išeiti nustatytu laiku. Skaityto- 
jaųis jis išsiuntinėtas gegužės 
mėnesio pradžioje.

Šiame Aidų numeryje rašo: Br. 
Zumeris — Žmogaus sumašini- 
mas, J. Venckus, S J, — Psichoa
nalizė (Freud), Zenonas Ivins
kis — Merkelis Giedraitis arba 
Lietuva dviejų amžių sąvartoje. 
Grožinę literatūrą atstovauja J. 
Aistis, Jonas Mekas, Leonardas 
Žitkus ir Aloyzas Baronas. Plati 
apžvalginė dalis. Visas numeris 
iliustruotas dail. Jono Rimšos 
kūriniais.

Skautų Aidas, 1951 m. gegu
žės mėn. Nr. 5, 24 psl.

Current News on the Lithua
nian Situation, Vol. VIII, Nr. 5 
(109). March-April, 1951, Compi
led by the Lithuanian Legation. 
Washington, D.C., 28 psl.

Karys, 1951 m. balandžio mėn. 
Nr. 6 (1265), 16 psl.

Eglutė, 1951m. bąlandis, Nr. 4, 
97-128 pls.

Muzikos Žinios, Bertaininis 
muzikos žurnalas, Balandis Nr. 
1 (128).

Lux Christi, biuletenis, skiria
mas kunigų reikalams, tik nese- Valstybėse, yįsųotiniam suvažia- 
nai pasirodė. Leidžia ALRK Ku
nigų Vienybė. '

Vokietijos Krašto Valdyba 
įsteigė knygų leidyklą. Baigiama 
spausdinti Mark Twain “Princas 
ir Elgeta”. Knyga iliustruota, gra 
žiai įrišta. Platintojai knygą ga
li užsisakyti VK Vaidyboje. Atei
tyje numatoma leisti eilę lietu
vių autorių kūrinių ir vertimų.

Putino “Altorių šešėlius” lei
džia Tremtis. Būsią Visi 3 t. vie
noje knygoje. Tuo tarpu roma
nas spausdinamas “Tr.” atkarpo
je. Knyga turi pasirodyti iki lie
pos vidurio.

gi?. kitaip mūsų sakalėlių išnaikinti, tai išmokė šunis jų ieškoti ir 
juos sudraskyti. Bet aš netikiu, kad atsirastų toks šuo, kuris pano
rėtų Arūnėlį bent įkąsti. Jį visi šunes mylėjo, net biauriausieji. 
Dar aš jį pamatysiu, tikiu, kad pamatysiu, — užbaigė Džiugienė ir 
klausiančiu žvilgsniu pasižiūrėjo į sūnaus mokytoją, lyg laukdama 
pritarimo.

Kavaliūnas, pats netikėdamas tokiu stebuklu, tvirtu balsu tarė 
motinai: .

— Taip, jūs jį dar pamatysit.

■ • •
Praėjo dar viena žiema. O pavasarį Kavaliūnas atsidūrė anapus 

Atlanto, Čikagos mieste. Neįprastas darbas gumos fabrike ir jokios 
prošvaistės Lietuvos danguj Kavaliūno veide įspaudė naujų raukš
lių. Tik savaitgaliais kiek atsigaivindavo. Turtinga Čikagos mies
to biblioteka, lietuviški laikraščiai ir suėjimas su tautiečiais jį 
kiek praskaidrindavo.

Kartą, parėjęs iš darbo, jis rado savo kambary, ant stalo, laišką. 
Iš Vokietijos. Nepažįstama pabraiža. Gal koką ligonis tautietis šau
kiasi pagalbos, — pagalvojo. O tokių juk daugybė anapus vandeny
no pasiliko. Ir retas kuris drįsta prašyti siuntinuko. Taip sunku yra 
prašyti...

Atplėšia voką. Ir nustebusiomis akimis permeta šias eilutes:
“Mielas Ponas Mokytojau! Žinau, kad Tamstai įdomu išgirsti 

apie Jūsų buvusį mokinį Arūną. Taigi, skubu Tamstai pranešti, 
kad aplinkiniais keliais gavau apie jį brangią žinutę. Mano Arūnėlie 
pernai buvo raudonųjų sugautas, kankinamas, kad išduotų savo 
brolius kovotojus, bet jis neišdavė. Kodėl jo nepakūrė; kaip dau
gumą sugautų partizanų, nesuprantama. Jį bolševikai buvo bevežą 
baisiausion koncentracijos stovyklon. Bet jis stebuklingu būdu 
pabėgo. Ir dabar jis vėl grįžo pas miško brolius. Tas pranešėjas 
gale savo laiško rašo: “Brangi Ponia, jei Jūsų sūnus sugebėjo iš
sprukti iš pat raudonųjų nasrų, tai tikėkit, dar jis padarys didesnių 
stebuklų. Dar Jūs jį gausit pamatyti išlaisvintoje Lietuvoje”. Ir aš 
tuo tikiu, tvirtai tikiu Juk Lietuva — didvyrių žemė.

Te Dievulis laimina ir Jus Jūsų vargingame tremties kelyje.
E. Džiugienė.

Kavaliūnas susiėmė veidą rankomis ir sudejavo: Kiek jų ten 
žūsta kovojant prieš tūkstanteriojai galingesnį priešą, kiek jų ten 
susisprogdina, nebegalint kovoti, kad nenukentėtų giminės, juos 
atpažinusi Laisvi gimę, laisvi miršta. Gal tik saujelė jų beliko... 
Bet kraujas, už Tėvynę pralietas/dejuoja, šaukiasi naujų kovotojų. 
Ir jie žengia linksmi, papildo žuvusiųjų gretas. Didvyrių žemė...

šimtis metų jos nebematėme. 
Nauja karta išaugo, kuri taip pat 
įprato prie mamyčių gamintų 
lietuviškų valgių, bet patys daž
nai jau nepramoko arba nepa
kankamai tepramoko gamintis. 
Tad toks vadovėlis tikrai reika
lingas.

Autorė prądeda ne nuo gami
nimo, bet nuo maisto. Knygos 
pradžioje aptaria bei lentelėmis 
pavaizduoja maisto rūšis, jų 
maistingumą, vitamingumą ir 
virškinimą. Nurodžius kaip ilgai 
ką reikia kepti ar virti, aptaria 
prieskonius ir pereina prie patie
kimo kiaušinių, nurodydama 10 
būdų. Toliau seka sumuštiniai, 
užkandžiai, sriubos (jų 17) ir 
priedai prie sriubų. Po jų seka 
žuvys, vėžiai, daržovės (27 val
giai), grybai, padažai, o mėsos 
skyrius suskirstytas pagal rūšis 
— jautienos, veršienos, avienos, 
kiaulienos ir paukštienos. Toliau 
pajai ir pudingai, gėrimai (yra 
čia ir krupnikas), tortai bei kre
mai, mozūrėliai, pyragai su ke
pimo milteliais, sausainiai, bab- 
kos ir pyragai su mielėmis, pas- 
nikiniai valgiai, įvairumų skyriu
je kalbama apie įvairius valgius; 
kurie nesidavė įterpiami į anuos 
ankstyvesnius skyrius, o valgių 
konservavimas sudaro atskirą 
skyrių. Viskas baigiama 10 prak
tiškų patarimų.

Visoje knygoje yra net 300 ga
minimo bei paruošimo receptų, 
sudarytų žiūrint valgių priimti
numo lietuviams, sveikumo ir 
taupumo. Dėl to kaikurios praš
matnybės bus išleistos, bet to
kia gausybė receptų gali paten
kinti ir nemažų pretenzijų vi
rėją. ■

“Taupioji Virėja” pasirodė 
kaip tik laiku — prieš Motinos 
Dieną. O kasgi labiausia rūpino
si virimu, jei ne mamytės? Vai
kams šįmet jau nėra didelio gal
vosūkio ką nupirkti mamai do-

Lietuvių Rašytojų Dr-jos pranešimas
Lietuvių Rašytojų Dr-ja, ku

rią sudaro po visą laisvąją pa
saulio dalį išsibarstę lietuviai ra
šytojai ir kurios centras yra JA

vime-, įvykusiame Čikagoje 1951. 
IV. 14 d., nustatė metinį nario 
mokestį $2. LRD nariai prašomi 
jį sumokėti LRD iždininkui šiuo 
adresu: A. šešplaukis. 2714 S; 
Wallace St., Chicago 16, Ill.

Visais kitais Lietuvių Rašyto
jų Dr-jos reikalais prašoma rašy
ti LRD pirmininko adresu: Ben. 
Babrauskas. 1436 S. 50 Avė. Cice
ro 50. III.

1951 metų LRD valdybą su
daro:

Pirm. Benys Babrauskas, 1436 
S. 50 Avė., Cicero 50, III. Tel 
Townhal 3-1253.

Vicepirm. Vincas Ramonas,

Garsai Iš Tėvynės
IŠ partizanų poezijos

ŽILVINAS

Be Tėviškės
O mano žeme mylinti
O tėviške žalia,
Šiandieną įsigilinti
Į tave nevalia.

Kur einame, kur žengiame, 
Neklausiu atkakliai

Alyvos ar sekliai.
Sukrinta daug į prarają
Daug lydėsi ugny, 
Mes juodą liepsną perėję,

Mes einame ir krintame,
Mes alkstame Tavęs,
O kad akim apimtame J i v.
Žmogaus sielos gelmes. . . cm

Gal net nereikėtų aiškinti,
Suprastam ir mane,
Kodėl žiedai sutraiškinti
Sutrūkusiam delne.

O mano žeme mylinti, 
Tu meilę man atimk.
Per daugel mes apsvilinti
Jos gęstančia ugnim.

vanų — “Taupiąją Virėją” Ma- 
mytės tikrai džiaugsis ir bus dė
kingos autorei ir leidėjui.

Taip ir negali žmogus nenu
lenkti galvos prieš tą didįjį mūsų 
kultūros darbuotoją bei mecena
tą kun. Pr. M. Jurą, pasireiškian
tį visur, kur tik ko labiausiai 
trūksta. Juk jis mums parūpino 
jau ir maldaknygių, ir muzikinių 
leidinių, ir pasiskaitymo knygų, 
visą Kultūros Institutą su mu
ziejum bei archyvu sukūrė, ir pa
rėmė daugybę kitų taurių užsi
mojimų, o dabar štai ir “T. Virė
ją” davė. •

Ir ne betkokią! Tik paimkit if 
pažiūrėkit. St.

3246 S. HaHlsted St., Chicago 8, 
Illinois.

Vicepirm. Povilas Gaučys, 5741 
S. Loomis blvd., Chicago 36, Ill.

Sekr. Aloyzas JĮarpjias, 4832 W.
14 St., Cicero 16, III.

Tžd. Alf. Tyruolis-Šešplaukis, 
2714 S. Wallace St., Chicago 16, 
Illinois.

LŽS-gos Naujorko skyriaus 
valdyba pasiskirstė pareigomis
Valdybos pirmininku išsirin

ko Simą Urboną — “Kario” re
daktorių, vicepirmininkais Pr. 
Naujokaitį ir J. Petrėną, iždinin
ku — A. Gražiūną, sekretorium 
— A. Šalčių. Dr. V. Dambrava 
buvo paprašytas su valdybos se
kretoriumi atstovauti lietuvius 
pirmajame bendrame “Tarptau-
tinės Laisvųjų Žurnalistų Fede
racijos“ posėdyje.

Visa eilė jaunųjų, bet jau pa
sižymėjusių lietuvių žurnalistų 
kreipėsi į skyrių prašydami talki
ninkauti žurnalistinės stipendi
jos gavimo reikale. Skyriaus val
dyba drąsina daugelio žurnalistų " 
iš įvairių Amerikos kontinento 
dalių prisiųsti sveikinimai ir pa- 
drąsinmai.

Laukiama, jog antrasis skyrius 
netrukus susiorganizuos Wor- 
chesteryje, Mass. Posėdyje buvo 
nusistatytos ateities veikimo- gai
rės. . ■' ' . A.

Susiorganizavo Naujorko 
lietuviai studentai '

Naujorko universitetuose stu
dijuoją lietuviai išsirinko valdy
bą: Elvirą Apanavičiūtę (Man- 
hattenville College), Algirdą Ke
palą (St. John University) ir A. 
Šalčių (Fordham University).

Šiuo metu jau veikia trys lie
tuvių studentų draugijos JAV. 
Madisene, kur koL Žvirgždys, 
kol. Klybienė ir kol. Kavolis 
ėmėsi iniciatyvos, Čikagoje ir 
Nau jorke. Įsisteigus keliems cen
trams didesnėse lietuvių koloni
jose, laukiama-, jog paskirai išsi
mėtę studentai registruosis jiems 
artimiausiuose centruose. Lau
kiama, jog ir kanadiečiai lietu
viai studentai kvietimo neatmes. 
Skyriai prašomi įgalioti kolegą 
kuris būtų ryšininkas tarp sky
rių. A,

Tebeina vaikų laikraštis 
“žvaigždutė”

Jos skaitytojai turėjo vakarą 
buv. Darbo Rūmuose Kęstučio 
gatvės kampe. Žurnalas skaito
mas neoficialiu pionierių organu.
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Žinau lietuvišką skonį ir norą. Galiu sudaryti paskolas. 
Veltui suteikiu informacijas apie parduodamus namus, 
paskolas,bizniusirtt. Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS 
skambinkite telef: LA 4817, LA 5804, LO 78tl

933 Bloor Street West
(1 blokas į vakarus nuo Ossington Avė.)

J .Green Real Estate

JAV oro bazės D. Britanijoje
Atlanto pakto valstybės gali

mam- karui ruošiasi visu rimtu
mu. Ruošiamą ne tjk Eisenhowe- 
rio sausumos armija, bet ir jūrų 
bei. oro laivynas. Jau šiuo metu 
stipriausios JAV oro bazės Euro- 
poįe ’jVar-1). Britanijoje, čia yra 
riėt 2O()0 oro Taryyiio karių ir 
eilė visokios paskirties lėktuvų 
grupių: 45 bombonešiai B-50, nai
kintuvų eskadra, taip pat 45 lėk
tuvai, 20 benzino papildytoj ų ore 
ir pustuzinis RB45 sprausminių 
žvalgomųjų bombonešių.

Šitos grupės, žinoma, karo at- 
vėjy pradėtų veikti per kelias va
landas, tačiau jų paskirtis yra ne 
karas, bet paruošimas dirvos to
kių pačių junginių veiklai, kurie 
tuojaus išskristų į D. Britaniją

D. Britanija parduoda Kinijai karines medž.
D. Britanijos parlamente, ka

ro ministeriui pranešus, kad per 
paskutinį komunistų puolimą 
Korėjoje britų.karių.žuvo 48, su
žeisti 223 ir dingę 803, kilo dis
kusijų dėl pardavinėjimo karinių 
medžiagų Kinijai; Esą, per 1950 
m. antrą pusmetį ir pirmuosius 
3 mėnesius šių metų Britų Mala
jai korm Kinijai pardavę 120.000 
tonų gumos ir Sovietų Rusijai 
40.000 tonų. Tai rodą-nepaprastą 
gumos sunaudojimo padidėjimą, 
nes 1949 m. Malajai Kinams te- 
pardavę vos 27.500 tonų gumos.

: Bu\įo taip- pat priminta, kad 
šiais metais D. Britanija pati į 
Kiniją eksportavusi prekių už 
$3.500.000. Vyriausybės atstovas 
dėl to pareiškė, kad tai nebuvę 
karo medžiagos.

? Britai ginasi nevykusiai
D. Britanijos prekybos rūmų 

pirmininkas Shawcross pareiškė, 
kad MacArthuro priekaištas, jog 
per Hong Kongą kinai gauną gy- 
vybijįėš ūkinės paramos, esąs 
neteisingas. D. Britanija apribo
jusi gumos eksportą iš Malajų 
į Kiniją 2.500 tonų mėnesiui ir 
neeksportuojanti jokių kariškai 
reikšmingų medžiagų. Per pasta
ruosius 15 mėn. D. Britanija eks
portavusi į Kiniją už 4.900.000,.Britanijos užsakymų pagaminti 
svarų, o per pirmąjį š.m. ketvirtį 
importavusi iš jos už 2.700.000 sv.

Nors teigiama, kad prekyba 
nebuvusi reikšminga, bet savo

MES PERKAME
KUR 

iš JAV. Visos tarnybos, anie 20 
tūkstančių karių, yra skirtos ae
rodromams paruošti ir pritaikinti 
dabartinių lėktuvų reikalams. O 
veiktų jie Eisenhowerio koman
doje.

Amerikiečiams pavestuose ae
rodromuose ruošiami atitinkami 
nutūpimo takai, ypač B-36 ir B- 
50 bombonešiams, į sandėlius 
kaupiamos benzino atsargos, tie
siamas radaro ryšių tinklas, įren
giamos patalpos personalui ir tt. 
Specialia sutartimi amerikie
čiams yra leista Anglijos padan
gėje atlikti pratimus. Nors ištik
tųjų visa tai turėtų rūpėti pir
miausia patiems britams, tačiau 
JAV už pasinaudojimą teritorija 
moka. . • 

pateisinimui pabrėžiama, kad 
JTO dar nebuvo nutarusi bloka
dos bei sankcijų, o D. Britanija 
pati viena taip pat nenutarusi da
ryti. Ji tik uždraudusi eksportuo
ti į Kiniją kariškas medžiagas— 
aviacijos reikmenis, karo veži
mus, mašinas, varį, cinką ir jos 
lydinius. Matyt, kad tokių prekių 
eksportui nėra. O guma, benzinas 
išeitų lyg ir ne karinės medžia
gos. Pagaliau prisipažįstamą, kad 
per Hong Kongą einanti plati 
kontrabanda ir kova su ja suda
ranti didelę problemą.

D. Britanija pirks Kanadoje 
patrankų

D. Britanijai nutarus pasilikti 
prie savo tipo ginklų, o Kanadai 
nutarus pereiti prie amerikoniš
kųjų, ginklų eksportui iš Kana
dos į D. Britaniją galimybės ne
simatė. Tačiau praeitą savaitę 
lankydamasis Kanadoje, admira
liteto tretysis lordas viceadmi- 
rolas Michall Denny, apžiūrėjęs 
Sorel, Que., gaminamas jūrų pa
trankas, pareiškė, kad D. Britani
jos laivynas jas naudotų, jei tik 
galėtų gauti. Kanadiečiams tai 
buvo labai maloni staigmena.

Kanada, be to, gausianti iš D.

minų mėty to jų ir antisubmarinų.
Savo nutarimo apginkluoti ka

riuomenę amerikoniškais gink
lais Kanada tvirtai laikysiantis.

ŠKA

“NYHT” praneša, kad šiuo me-t 
tu So v. S-goj profesinių sąjungų 
vadovybėse vyksta dideli valy
mai. Prof, sąjungų organas 
“Trud” taip pat tą reikalą prisi
mena. Tūkstančiai aukštesnių ir 
žemesnių profesinių sąjungų tar
nautojų pašalinta iš pareigų. Va
lymas prasidėjo 1950 m. gruodžio 
mėn. Ypač aštrus valymas vyksta 
geležinkeliečių prof, sąjungose, 
kur atleista nuo trečdalio iki pu
sės visų tarnautojų.

Prof, sąjungų vadovams pri
metama, kad jie nesirūpino dar
bininkų likimu, neprižiūrėjo vyk 
dymo sutarčių, sudarytų tarpe 
darbininkų ir fabrikų, nežiūrėjo 
darbininkų pragyvenimo sąlygų 
pagerinimo, kartais panaudodavo 
prof, sąjungų fondus ne tam rei
kalui, kuris labiausiai buvo rei
kalingas, nesiinteresavo darbi
ninkų apsaugos reikalu darbo
vietėse. Jie nesirūpinę moterų 
darbo jėga (moterys turi dirbti 
48 vai. per savaitę, nors ir turi 
mažus vaikus), nesudarė sąlygų 
motinoms laiku darbovietėse pa
maitinti vaikus ir tt.

St. B-as.

Aviacija Korėjoje
JAV kariniai sluogsniai stebi

si, kodėl komunistai į kautynes 
Korėjoje neįjungia oro pajėgų, 
kurių ten tikrai yra ir kurios bu
vo aktyviai pasirodę tada, kai JT 
kariuomenė buvo priartėjusi prie 
Yalu upės, Korėją skiriančios 
nuo Mandžiūrijos.

Tuo tarpu JT aviacija iki ba
landžio mėn. galo yra padariusi 
185.000 skridimų ir daugeliu at
vejų nulėmusi kautynių išeitį. Ji 
sunaikinusi 340 priešo lėktuvų, 
o pati netekusi 208, kurių daugu
mas nušauti nuo žemės. Lakūnų 
žuvę ir belaisvėn patekę 700. Tai 
esą nedaug didesnis procentas, 
kaip žūva normaliuose taikos 
meto pratimuose.

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.

Moterų Kirpėja
Darau pusmetinius (šaltus ir 
elektrinius) sušukavimus, da

žau ir šviesinu plaukus
Veido masažai ir manikiūras.

Susitarkite skambinant 
tel. OL 4644

O. SVETULEVIČIENĖ
5 Beaver Ave. Toronto

Pirmadieniais ir trečiadieniais 
nedirbu.

Marshallis dėl rusų 
atominės bombos

Liudydamas MacArthuro atlei
dimo byloje karinei ir užsienių 
senato komisijai, krašto gynimo 
sekretorius Marshallis į vieno 
senatoriaus klausimą atsakė esąs 
tikras, kad Sovietų Rusija turin
ti atominę bombą. Tačiau esą dar 
didelio skirtumo bombą turėti ir 
ją išvystyti iki tinkamo panau
dojimo praktiškai. Ir JAV iki to 
prieiti buvę nelengva. O tai jis 
galįs pailiustruoti vienu pavyz
džiu. Kaip jam tekę patirti iš vie
no inžinieriaus — tai gal nebū
siąs paslapties išdavimas — JAV 
atominės bombos gamybai yra 
panaudojama 10.000 įmonių, at
liekančių įvairius uždavinius 
kaip subkontraktoriai. Jis abejo
jąs ar Sovietų Rusijoje galima 
būtų rasti nors 4000 ar 2000 tokių 
subkontraktorių — atskirų deta
lių vykdytojų.

Karo pabaigos sutartis
Gegužės 8 d. sukako 6 metai 

nuo vokiečių kapituliacijos. Su
kaktis buvo daug kur paminėta. 
Eisenhoweris, kurio štabe kapi
tuliacijos aktas buvo pasirašytas, 
sukakties dieną inspektavo Bel
gijos kariuomenę. Vakarų Vokie
tija okupacinės kariuomenės 
ruoštąsias iškilmes ignoravo, o 
prezidentas Heuss ta proga ape
liavo į visus kraštus grąžinti karo 
belaisvius. Beabejo, galvoje bu
vo turima Sovietų Rusija.

Rytų Vokietijoje bolševikine 
tvarka visi buvo išginti į gatves 
padėkoti už prieš 6 m. įvykdytą 
“išvadavimą” iš nacių.

Paliaubų sutartį — besąlyginės 
kapituliacijos aktą tada pasirašė 
iš vokiečių pusės štabo viršinin
kas gen. Jodl. Jis Nuernbergo 
teismo sprendimu pakartas. JAV 
vardu pasirašęs gen. Įeit. Walter 
Bedel Smith, Eisenhowerio štabo 
viršininkas, dabar yra JAV cent
rinės žinių tarnybos viršininkas. 
Prancūzų generolas Francois Se
ver yra miręs. Kur dabar yra S. 
Rusiją atstovavęs gen. maj. Ivan 
Susloparov, nežinoma. Kas gali 
žinoti, kas Įvyko už geležinės už
dangos.

— Vašingtonas. — Aukščiau
siasis teismas išaiškino, kad ko
munistinėj organizacijos, kurių 
surašyta 159, negalį būti uždary
tos be tardymo. Nelojalumu įta
riamus tarnautojus betgi atleisti 
esą galima. Nuo 1947 m. kovo 
mėn., katbuvo paskelbta Truma- 
no lojalumo programa, buvę at
leisti 308 tarnautojai be jokio tar
dymo ir 3.103 po tardymo.

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. tel. LO 3517

AUKOS TAUTOS FONDUI
Montreal, Que. “Lithuanica” 

jazz-kapelos parengimas $28.60. 
Akademinio Sambūrio nariai — 
$17.05. Po $5.00 — J. Dalmontas, 
V. Kvietinskas, L. Stanevičiūtė.

Otava, Ont. KL Bendruome
nės Apyl. nariai $24.25.

Sault Ste. Marie, Ont. Apylin
kės lietuviai $84.00,

Hamilton, Ont. Ateitininkų 
kuopa surinkus $130,25 prisiun
tė pinigus su aukų lapais. Auko
jo: B. Aselskis $10. A. Stasevi- 
čius $7. A. Jankūnas $6. A. Šal- 
čiūnūas ir K. Matkevičius po $5. 
K. Burgunda $4. V. Laniausaks, 
A. Šarauskaitė, A ir L. Astravai 
po 3. J. Pleinys $2.50.

Po $2: M. Kežinaitytė, V. Dar
gia, J. Paškevičius, E. .Kudaba, 
J. Kėžinaitis, B. Apanavičiūtūė, 
S. Šarauskaitė, E. Apanavičius, 
E. Ošauskas, D. Kochanko, S. Gu- 
dinskas, Z. Stonkus, P. Skučka, 
S. Jokūbaitis, P. Zabarauskas, P. 
Giedraitis, J. V. Petkūnas, K. Le- 
lešiūtė, D. Slavinskas, Br. Liš- 
kauskas, S. Povilauskas.

A. Povilauskas $1.25.
Po $k B. Grajauskas, J. Ka- 

maitis, V. Kybartas, A. Steigvi- 
las, J. Leščius, P. Latauskas, Ant. 
Grajauskaitė, A. Gedrimas, J. 
Romikaitis, Kotr. Meškauskas, J. 
Klypas, F. Pajarskas, J. Jakuby- 
nas, V. Bilevičius, E. Laniaus- 
kaitė, L. Kūkalis, K. Zauka, V. 
Zauka, J. Pipiras, L. Paškauskas, 
V. Miškinis, J. Paukštys, A. Pa
tamsis, J. Adomauskas, J. Doč- 
kaitis, O. Tamošauskas, X.Y., S. 
Dramantas, H. Čepas, V. Kurku- 
lis, P. Žebertavičius, J. Lekutis. 
V. Liškauskas, L. Baltrukonytė.

Po 50 et,: A. Kamaitis, A. Gra
jauskas, V. Čėsna, A. Rakauskas, 
Burkauskas, Z. Vieraitis, A. Gra
jauskaitė, Vaitkus, V. Pashtuk.

Labai ačiū Ateitininkų kuopai 
už pasidarbavimą, o visiems Ha
miltono lietuviams už aukas.

Nuoširdžiai visiems dėkoju
Marija Arlauskaitė.

Oro laivyno sandėliai
Kanados oro pajėgos numatę 

įrengti oro laivyno reikmenų 
sandėlius Downsview, į šiaurę 
nuo Toronto. Tai būsią didžiausi 
šios rūšies sandėliai Kanadoje. 
Jų įrengimui reikėsią 7.000.000. 
Darbus atliks Georg Hardy Ltd., 
Leaside, Ont., kuri statybos pa- 
rangai jau. pasirašė "sutartį už 
$3.832.000. Kitiems darbams at
likti sutartys būsiančios pasira- 
švtos vėliau.

Be šių sandėlių dar pradedama 
vykdyti eilė kitų didelių statybų 
aviacijai: Bagotville, Que., už 
$1.169.000, Greenwood, N.S.. Hu
bert, Quc„ Trienton, Ont., Cent
ralia. Ont; ir tt. .

SPORTO ŽINIOS

Toronto
Balandžio 28 d. prasidėjo mies

to vienetų futbolo pirmenybės, 
kurios truks visą vasaros sezoną. 
Lietuvius šiais metais pasiryžo 
atstovauti senjorų ir jaunių ko
mandos. Seniorų pirmasis susiti- 
mas turėjo įvykti balandžio 29 
d. su National klubu, bet dėl aikš 
tės drėgnumo buvo atidėtas. Se
kančios žaidynės įvyko gegužės 
7 d. su čekų klubu Sparta. Jau 
pirmose minutėse lietuviai per
ima iniciatyvą žaidime. Augėnas 
artimu šūviu laimi pirmą įvartį 
Vyties naudai. Ir toliau spau
džiami Spartos vartai, 20-toje 
žaidimo minutėje lietuviai gauna 
mušti baudinį. Deja, Augėnui ne
pavyko jo išnaudoti. Už 5 min. 
suomis Assikainen gražiu pra
ėjimu ženklina pasekmę 2:0. Ant
roje kėlinio dalyje priešas atsi
gauna, pradeda spausti mūsiš
kius, kurių tarpe jaučiamas nuo
vargis, o pakaitų nėra. Apie 20 
min. priešas tolimu šūviu švel
nina pasekmę 2:1, o į pabaigą žai
dimo dėl neaiškios priežasties 
teisėjas priteisia baudinį, kurį 
priešas išnaudoja išlygindamas 
santykį 2:2.

Pirmose rungtynėse lietuvius 
atstovavo: Pr. Puškorius (varti
ninkas), J. Gojkas, J. Klevinas, 
Z. Paulionis, J. Žukas, A. Supro- 
nas, V. Pulkauninkas, Kizys, V. 
Augėnas, P. Asikainen, A. Butą 
ir V. Dobrovolskis. Be šių žaidėjų 
Vytį dar žada paremti V. Akelai
tis, L. Kalinauskas, Beresnevi
čius. ir kt.

Sekantieji susitikimai: gegužės 
11 d. su 7000 Club, gegužės 24 d. 
su East York Dieppe Parke, pra
džia 6.30 vai., gegužės 26 d. su 
Macedonia, Greenwood aikštėje

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Didindami savo krautuvę viską parduodame specialiai -

pradžia 6.30 vai.
Klubo vadovai deda visas par 

stangas žaidėjus apdrausti, kad 
susižeidimo atveju būtų suteikia
ma šiokia tokia parama.

Futbolo komandos kapitono 
pareigas 1. eiti sutiko J. Žukasjju 
Gojko asista, o sekcijos reikalų 
vedėju išrinktas J. Gaižutis. i

Su dideliu užsidegimu pradėjo 
šį sezoną jauniai futbolininkai, 
kurie žaidė jau trejas rungtynes; 
pirmas baigė lygiomis 1-1, antras 
laimėjo 3-1 ir trečias pralošė 0-1-

Stalo teniso pirmoji rinktinė 
laimėjo 1951-jų metų pereinamą* 
ją taurę ir Toronto m. meisterių 
titulą. Šią rinktinę sudarė Pr, 
Gvildys, R. Paškauskas ir Rapo? 
nis. Seniorų grupėje jauni Vy4 
ties žaidėjai miesto pirmenybėse 
ir taurės varžybose laimėjo ant-i 
ra vietą — turėjo nusileisti uk
rainiečiams. Žaidė Banelis, Vi- 
lembrektas, Vaičiūnas.

Lietuvių parapijos klebonai 
kun. Ažubalis leido pasinaudoti 
parapijos sale, kurioje stalo tenU 
so treniruotės vyksta trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 vai.'

Šiuo metu mūsų vyrai smar
kiairuošiasi gegužės 18-19 d. tur
nyrui — Ontario pirmenybėms.: 
Pereitų metų pavienio žaidimo; 
meisterystę gins Pr. Gvildys, o; 
dvejeto Pr. Gvildys ir R. Pas-, 
kauskas. Mišriame dvejete Gvil
dys žais su Burgess. Iš lietuviui 
žaidėjų šiame turnyre.dar .žada.' 
dalyvauti Ranonis, Remeikai VI- 
lembrektas, Banelis. Žaidynės 
įvyks Rayerson Institut of Tech- 
nology patalpose.

Toronte Vyties klubo vadovy
bė organizuoja lauko teniso sek-, 
ciją. Visus tautiečius, suintere
suotus kultyvuoti šią sporto šaką 
per šią vasarą, kviečiame į pasi-. 
tarima.. kuris ivvks gegužės 20 
d., sekmadienį, tuoj po pamaldų.; 
Tenka pastebėti, kad iš miesto- 
parkų vadovybės yrą gautos tam- 
tikslui dvi aikštelės Nr. 2 ir Nr.- 
8 Trinity Parke. Skirtas lietu- 

i viams laikas pirmadieniais, tre-- 
I čiadieniais ir penktadieniais nuo • 
j 7 iki 9 vai.

I s i t i k i n s i t c!

Vyrišky rūbų krautuvė
« Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 

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

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams 10%
Savininkas P. Salmonaitis

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

Life - Fire - Auto
VITOLDAS KRUPAVIČIUS

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

suteikia informacijas ir patarimus.
LIFE INSURANCE

Bet kokioms informacijoms telefonuokite 
ar kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST. — TORONTO 
Telefonas EM 3-6331

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

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

“Adrian Jewellers” atstovą

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

Ieškau pusininko
TABAKO ŪKIUI

Esu viengungis, pirkęs didelį 
ūkį, pilnai įrengtą su 37-nių 
akrų teise auginti tabaką. No
riu pusininko su $2.500 ir su 

šeima.
Kreiptis pas

Vytautą Bačinską,
R. R. 2 Port Burwell 

arba pas Charles Pocius Real 
Estate, Tillsonburg, Ont.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $10 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

Moterų rūbų 
siuvėja

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St.

Bloor ir Ossington gatvių 
rajone. Tel. LA 6432

R. MacIntyre Aylesworth

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

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

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

General Insurance Agency
Atlieka visus nuosavybės draudimus ir 
lengvomis sąlygomis teikia paskolas 
perkant naujus arba vartotus automo
bilius, sunkvežimius ir traktorių s.

TILLSONBURG, ONTARIO. Telefonas 829 J.

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

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

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

• Gimimo ir vardo dienoms, 
vestuvių ir kitoms progoms

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

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

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

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

AII-BASIKIAIA -
WALTER KOPPEL

609 Yonge St, Toronto, Ont Tel. PR 4596

PARDUODAME: elektr. šaldytuvus, skalbimo mašinas, krosnis- 
elektrines ir gazo, dulkių siurblius, grindų valytojas, PHILIPS 
- radio aparatus ir elektros įrenginius namams.
TAISOME ELEKTR. REIKMENIS IR RADIO APARATUS

Atidaryta iki 9 vai. vakaro. '

CRCTELL ELECTRIC
214 OSSINGTON AVĖ., 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.

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame « 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.-
Užeikitc į

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

558 QUEEN ST. WEST: TORONTO 
Tel. E M4-OO47



JEIGU PAGEIDAUJATE be jokio susikimšimo, laisvai prie sta
liukų, skaniai, sočiai ir nebrangiai pavalgyti įvairių lietuviškų 

~valgių prie nemokamos muzikos, kviečiame atsilankyti tiktai į 
pirmąją erdviausią Lietuvišką Valgyklą

«P ARK RESTAURANT”
.. 1002 Dundas Str. W., Toronto, prie pat parko Montrose Ave 

(pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios į vakarus)
Čia gausite išsineštinai visokių buterbrodų ir maisto gaminių 

krautuvių kainomis, o taipgi ir nakvynę.
Pietūs ir vakarienė duodama iki H va). — atidaryta iki 12 vaL

GERRY & DA VIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus

848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G.LUKE’S
& Electrical Appliance Co. 

797-799 Dųndas St, W. 
Toronto,

» —. # . Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
X . Parduodarne

SKALBIAMAS MASINAS
‘ DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų
1. garantiję.

Jeigu porite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

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

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

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

. BEAVER BREAD LIMITED
103 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.

p Lietuviška Baldų Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

Z__ “Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
3ąv. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

L RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, pąltai, apatiniai, kojinės ir kt.

Duodame lengvam išsimokė-jimui « . •
1637 Queen St. W. (prie Roncesvalles) Toronto. Tel. LO 7882

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

f LAIKRODININKĄS Š
7 turinti 30 metu profesinę praktiką

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

^>1,11 ,l,l| ... nil...

: LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
’ Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymq,kailiai. i
• Kailinių taisymas ir persiuvimas.
• Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO
J17 Spadina Aye. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509 i

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

SHIFF’S
VALYMAS —

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 

i? 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale’Ave. Toronto 
Telef.: WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
PriėYnimo 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

Premjerų rūmai baigti
Kanados ministerial pirminin

kai oficialios rezidencijos neturė
jo, nes jie nebuvo laikomi valsty
bės reprezentantais. Oficialus ka
raliaus atstovas generalguberna
torius jau nuo seno turėjo rezi
denciją. Augant Kanądos sava
rankumui, generalgubernato
riaus vaidmuo mažėja, o kana
diečiai nori turėti savo valstybės 
galvą. Juo tegali būti vyriausy
bės galva! Taip praeitais metais 
nutarta įrengti jam ir reprezen
tacinę rezidenciją. Tam buvo pa
skirti dideli rūmai, anksčiau pri
klausę medžio pramonės magna
tui Gordon C. Edwards, kuriuose 
pastaruoju metu buvo Australų 
ambasadorius. Rūmai iš pagrin
dų atremontuoti ir pritaikinti vy
riausybės galvos rezidencijai bei 
priėmimams. Jie yra toje pačioje 
Sussex gatvėje, Nr. 24, priešprie- 

. šiais generalgubernatoriaus rū
mams. Praeitą savaitę premje
ras oficialiai persikėlė į juos gy
venti. Taip kanadiečiai jausis, 
kad ten gyvena jų valstybės 
galva.

Iki šiol premjeras St. Laurent 
gyveno apartamente, nes Ota
voje, savų namų neturi. Jis turi 
namus Quebec, kur advokatavo 
prieš pradėdamas politinę karje
rą. Jam nuo dabar nebemokės 
$5000 metams, skirtų butui bei 
valgiui.

Kaizerio Ramintos virėja 
Kanadoje

Conestogo, Ont. gyvena buvu
si Ramintos girios kaizerio me
džioklinės pilies virėja Augusta 
Thiėm. Ji atvykusi su vyrų^ Ka
nadą prieš 27 metus į Kitchener, 
o po 4 metų ji persikėlė į Cones
togo, kur ir dabar maitinanti tu
ristus, didžiuodamasi ir rekla- 
muodamasi savo patiekalais, ka
daise gamintais pačiam kaizeriui.

Deja, jos kaina “nedaugiau 
$1.50” už pietus.

Kažin, iš kur ši Mažosios Lie
tuvos moteris kilusi? Raminta 
jos vaikystėje dar tebebuvo lie
tuviškų rajonų pašonėje.

Paieškojimai
Erslovas, Balys, kilęs iŠ Rokiš

kio, ieško dėdės Stepo Erslovo 
ir kitų giminių Kanadoje. Ra
šyti: Ande Cite 29, Winterslag, 
Limburg, Belgium.

P. Žolpį, gyvenusį Oldenburge 
“Lithuanica” stovykloje prašo at
siliepti Pranas Kupstys, 288 6th 
Ave, Ville La Salle, Montreal, Q.

Rusiškai vokiečių kalba
Nesenai Weimare įvyko komu

nistų partijos suvažiavimas, ku
ris betgi partijos istorijon įve- 
damąs kažkodėl Miuncheno su- 
vąžįąyimo vąrdu. Tarpe kitų su- 
važįąvįmo nuplotų “nutarimų” 
ten buvo paskelbtas ilgas atsi
šaukimas į V. Vokietijos gyven
tojus ir priimta ilga telegrama 
draugui Stalinui — “Lenino dar
bo tęsėjui, visų taiką mylinčių 
tautų ir pažangiosios Žmonijos 
mokytojui ir vadui nuoširdžiausi 
ir broliški kovos sveikinimai”. 
O joje surašyti visi Maskvoje 
kartojami vado ir mokytojo nuo
pelnai: padėka už išvadavimą iš 
Hitlerio, bar bar i jos, už herojiškos 
sovietų armijos laimėjimu pa
sauliui atneštą taiką. Esą “Pots
damo nutąrimai, kurie sudaryti 
jums bendradarbiaujant, vokie
čių tautai teikia taikios demokra
tinės. pažangos pagrindą”.

O štai baigiamoji formulė:
“Tegyvuoja taiką mylinčios 

vokiečių tautos amžina draugys
tė su Sovietų Sąjungos tautomis. 
Tegyvuoją Sovietų Sąjungos ko
munistų (b) partiją, vedantį so
vietų tautą į komunizmo viršū
nės! Stalinas! Šis vardas mums 
yra laimėjimo laidas ir kovos jė; 
ga! Stalinas! Šitas brangus var
das visai žmonijai yra pasidaręs 
taikos ir pažangos simbolis! Te
gyvuoja komunistų partija!”.

Vokiečių spauda stebisi šiom 
bizantinio viduramžio dvaro pa
taikavimo formas primenančiom 
formulėm ir siūlo bizantinizmo 
sąvoką pakeisti maskvįzmu. O ką 
vokiečiai pasakytų, jei mokėtų 
rusiškai ir paskaitytų anas tira
das arba, pav., Lietuvoje būgni
jamas. Normaliam vakariečių 
žmogui juk tai netelpa į galvą. 
Beabeio tai keistai skambėjo ir 
Weimare susirinkusiems vokie
čiams komunistams, bet juk rei
kėjo gi atsiriboti nuo titininkų, 
pabrėžti ištikimybę. K. G.

Pirmos komunijos proga
VAIKŲ NUOTRAUKOMS PAPIGINTOS KAINOS

Iš anksto susitarus, fotografuoja 
ir sekmadiepįąis.

L LINA Lot© studija
984 PUNDAS ST. West, TORONTO

TELEFONAS ME 8967

Gerą intencija
Panelė skundžiasi policijoje, 

kad tramvajuje buvusi apvogta.
— Bet ar panelė visai nejuto

te, kad vagis tamstą lietė?
— Jaučiau, pone.
— Tai kodėl nesurikote?
— Maniau, kad tai buvo gera 

intencija...
Kiekvienas savaip vertina

Mokytoja įtikinėja mokinius: 
— Kąip svarbų ir naudinga įsigy-, 
ti bendrą mokyklos nuotrauką. 
Tik pagalvokit, — aiškina ji, —

Mąžąs ipažipožis
Ateities spėjėja spėjo jaunai 

mpteriąj ateitį.
— Labųįnga tu, .meręąi|e, -- 

tarė ji įtikinančiai. — Lankysies 
užsienyje, ištekėsi ųž mylimo vy
ro. Jis bus aukštas, juodbruvis. 
gražus.

— Ir jaunąs? — paklausė mo
teriškė.

— Taip. Ir ląbąi turtingas.
Moteris iš džiaugsmo suspaudė 

ateities spėjikei ranką.
— Aičū, labai ačiū, — tarė ji. 

— Dabar pasakyk man dar vieną
po eilės metų jūs galėsit pąžvelg- [ dalyką. Kur aš padėsiu savo vy
ti į nuotrauką įr sakyti: čia Bi
rutė — ji jau ištekėjusi ir turį du 
vaikus, o čia Vytautas — jis jau 
departamento direktorius . . .
. — Taip, — pasigirdo balsas iš 
paskutiniojo suolo, — o čia mo
kytoja, ji jau ... mirusi.

ra?

— Tėveli, ar tiesa, kad mote
rys ilgiau gyvena už vyrus?

— Tikrai nežinau. Bet našlės 
tai tikrai ilgiau. -

Lietuvįška vąlgykla ir maistę produktų pąrdųotuvė
/*A T L ANTIC“'

1330 Dundas St. W. prie Rusholm ir Lisgar St. Tel. 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.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

Dr. N. J. Neufeld
Gydytojas ir 
Čhkųrgas

612 Boyd Building
Tel. 925069

Rezid. 1102 Wolseley Ave.
Tel. 34222

Winnipeg, Man.

LIETUVIŠKOS PATEFONO 
PLOKŠTELĖS

“His Master’s Voice & Columbia” (apie 5Q įvairių). Kaina $1 iki 
$1.25 viena plokštelė, atitinkamo dydžio. Paskubėkite su 

užsakymais, nes išpildysime pagal ankstumą.

Plokšteliu katalogus gausite pas:
• ART-HANDICRAFTS •

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

PARLIAMENT FUEL CO.
Savininkas W. WILSON 

Tęlęfonąs 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 
Tęl. 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

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 vaL vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

, .. . •» * eMR*--

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 

Charles E. RE A Ltd.
2047 Yonge St. 

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

mobilius ir tt.

LOŲIS A, TURĘCK
Advokatas, notaras

Suites 213-14
455 SPADINA AVE., 

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

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas PL 3161
Toronto

Kainos nepakilo pas:
■ ♦ . *

ART FASHIONS
didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:

536 Queen St. W. ir 1158 St. Clair Ave. W.
• y . ’ ■ .

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

.pačia žema kaina. Mes pągeibėsimę
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tel. WA 7537 Tęl. WA 3497

MARGIS DRUGS :
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

Paruošiami vaistai pagal receptus ’
Kosmetika: Yardley”s, Ricjiąrd Hudnųt — Max Fąęfor ect.

LAIKOMOS PALANGOS
Telefonas

MU-9543
Telefonas

TREJOS DEVYNEĘIOS MU-9543

...... i ■ Ųm i.R.ey iRjjBgBIĮ^RWįS^M.!Rl.SBR"..MSj 
SUSIRGUS KREIPKIS Į

YACMEY CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO 

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

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

Kerpame skubiai. Nesųgaišįte brangaus laiko.
Sav. Br. Pekinas

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir Įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit *
Darbą atliekame lietuviškomis raidėpiis |r švariu linotĮpo ripkimu.

SpaudcsTiBen<lrevė/mile
941 DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas EM 3-4265
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“Rerum Novarum” enciklikos 
minėjimas

Šiemet sueina 60 metų nuo pa
skelbimo didžiosios socialinės po
piežiaus Leono XIII enciklikos 
’’Rerum Novarum”. Ši reikšmin
ga sukaktis yra minima kuo pla
čiausiai visose šalyse. Toronte 
lietuvių kolonijoje enciklikos 
paminėjimą rengia Toronto Atei
tininkų S-ga. Minėjimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, gegužės 20 
d., tuoj po gegužinių pamaldų, 
parapijos salėje. Apie encikliką 
paskaitą skaitys adv. Viktoras 
Užupis.

Tautos Fondo vajus
Toronte oficialiai pasibaigė gegu
žės 15 d., tačiau kaikurių organi
zacijų rinkėjai Visų savo rajone 
gyvenančių lietuvių aplankyti 
dar nespėjo, tad lankymą tęs ir 
toliau.

Kaip girdėti, rinkliavos vaisiai 
yra gražūs, laukiama nemažos 
sumelės, kuri Toronto lietuviška
jai bendruomenei gėdos nedarys.

LOK dar kartą prašo visus to- 
rontiečius lietuvius ne tik gau
siai aukoti Tautos Fondui, bet ir 
pasinaudoti ta proga aukų rinkė
jams įteikti davinius lietuvių są
rašams papildyti, jei kas dar nė
ra to padaręs.

Jei pas ką aukų rinkėjai neat
silankytų, aukas TF prašoma pa
siųsti ar perduoti LOK iždinin
kui *i. Navogrodskiui.

LOK iždininko telefonas 
“TŽ” Nr. 19 paskelbtas klaidin
gas. Tikrasis yra: JU 8846 — 708 
Windermere Ave.

Toronto Liet. Meno Mėgėjų Grupė
šjn. gegužės 19 d., šeštadienį, kartoja 

r St Pilkos
„ 3-jų veiksmų komediją

Rėžis. J. Greičiūnas

Pastatymas įvyks ukrainiečių salėje 404 Bathurst St. 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. 

Bilietų kaina 75 et,

Po vaidinimo Šokiai

5.

6.

Pakeistas liet radio vai. laikas
Lietuviškos radio valandos lai

kas pakeistas. Vietoj šeštadienio 
2-3 vai. ji nukelta į sekmadienį 
9-10 vai. Taip lietuviška progra
ma bus transliuojama kiekvieną 
sekmadienį 9-10 vai. rytais.

KLKat. Kultūros Dr-jos 
susirinkimas

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos Toronto sky
riaus visuotinas narių susirinki
mas įvyks š.m. gegužės mėn. 26 
d. 8 vai. vak. “Tėviškės Žiburių” 
redakcijos patalpose 941 Dundas 
St. West, sekančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas.
Valdybos pranešimas apie 
veiklą ir piniginę padėtį.
Revizijos komisijos prane
šimas.
Skyriaus valdybos rinkimas

7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos, t.y. 9 vaL 
vak. ten pat šaukiamas antras 
skyriaus narių susirinkimas, ku
ris bus teisėtas dalyvaujant bet- 
kuriam narių skaičiui. Visi nariai 
ir norintieji tapti nariais malo
niai kviečiami jame dalyvauti.

Skyriaus valdyba.

Pamaldos už a.a. Dvarioną
Prieš metus Toronte mirė mu

zikas a.a. Antanas Dvarionas. 
Kaip kad šiandieną būtų tai įvy
kę, prisimename a.a. muziko gra
žiąsias laidotuves: pavasario gė
lėse paskendęs karstas, gražios 
giesmės ir prie velionies kartsto 

i gausios atsisveikinimų kalbos.
i Metinės sukakties proga atei
nantį šeštadienį, gegužės 19 d., 11 
vai., Toronto liet, parapijos baž
nyčioje už a.a. muziko vėlę bus 
atlaikytos iškilmingos gedulingos 
pamaldos, kurių metu torontiš
kiai liet, solistai išpildys progra
mą. Velionies artimieji ir ger
bėjai maloniai yra kviečiami da
lyvauti pamaldose.

Lankėsi kun. Dr. Gutauskas
Sekminių švenčių proga iš 

Prezidiumas kviečia lietuvius, Quebec lankėsi Toronte kun. Dr. 
latvius ir estus.šį liūdną minėji- Gutauskas. Svečias Sekminių 
mą atlikti ir kitose Kanados vie- dieną bažnyčioje atlaikė pamal-

Birželio 14-15 įvykių 
dešimtmetis

Šiais metais sukanka dešimts ■ 
metų, kai Lietuvoje, Latvijoje ir • 
Estijoje buvo įvykdyti pirmieji 
masiniai ramių gyventojų trėmi
mai į-tolimas Sovietų Sąjungos 
sritis. Šis žiaurus Baltijos tautų 
naikinimas bolševikų tęsiamas 
dar šiandien.

Baltų Federacijos prezidiumas 
Kanadoje yra nutaręs šias liūd
nas sukaktuves tinkamai pami
nėti. Toronte minėjimas įvyks 
birželio 17 d.

tbvėsė.
Dr. A. Zubrys,

vicepirmininkas.

Dėmesio Toronto Šeštadienio 
mokyklos mokiniams!

Žinomas Toronto lietuvių vei
kėjas p. Petras Alekna paskyrė 
20 dolerių premiją tam Toronto 
lietuvių mokyklos mokiniui, ku
ris bus rastas šių mokslo metu 
pabaigoje geriausiai mokąs Lie
tuvos ir Bažnyčios istoriją. Ger
biamas mokyklos mecenatas ža
dėjo stambesnę premiją ateinan
čiais metais tiems mokiniams, 
Kurie parodys stropumą lietuviš
kos mokyklyos lankyme ir lietu
viškų ir tikybinių dalykų moksle.

Grąžinkime knygas
Toronto liet, parapijos knygy

no vedėjas maloniai prašo visus 
asmenis, kurie yra paėmę iš kny
gyno knygų, iki sekančio sekma
dienio jas grąžinti. Artimiausioje 
ateityje norima perorganizuoti 
knygyną.

das, o taip pat gyvai domėjosi 
“Tėviškės Žiburių” leidimu. Šiuo 
laiku profesorius darbuojasi Que 
bec universitete, rinkdamas me
džiagą savo pedagoginiam vei
kalui. -.'7/':

Organizuojami mūrininkų 
kursai

“Verslo” s-ga organizuoja ir šį
met mūrininkų kursus. Kursus 
sutiko vesti technikas, statybos 
rangovas p. Antanas Adomavi
čius. Teoretinį kursą aiškins sta
tybos inžinieriai.

Norintieji lankyti kursus re
gistruojasi ligi birželio 1 d. p. 
Jurkšaičio krautuvėje, 921 Dun
das Str. W. kasdien iki 7 vai. vak. 
Kursai įvyks vakarais, kursų mo
kestis $5.

Patartina šiais kursais pasi
naudoti, nes mūrininkų darbas 
geriausiai yra apmokamas — iki 
2,5 dol vai. Pernai lankiusieji 
“Verslo” mūrininkų kursus šįmet 
turi gerus darbus ir net keletas 
grupių pasidarė rangovais bei pa
tys sau statosi namus.

“NL” dešimtmetis
“Nepriklausomoji Lietuva”, iki 

1949 m. pabaigos vienintelis Ka
nados lietuvių patriotinis laik
raštis, prieš 10 m. pasirodė kaip 
pagyvėjųsio bendro Kanados lie
tuvių sąjūdžio vaisius. Pasirodė 
jis Toronte, spausdinamas rota
toriumi, vėliau buvo perkeltas į 
Montrealį, kur taip pat bendro
mis visų Kanados lietuvių patrio
tų pastangomis po kurio laiko 
buvo pradėtas spausdinti spaus
tuvėje, o nuo 1948 m. rudens vir
to savaitraščiu, tebeleidžiamu iki 
šiol KLCT, kuri betgi iš esmės 
pakeitė savo charakterį, pakeitė 
ir laikraščio pobūdį, padaryda
ma jį vienos grupelės įrankiu.

Ilgai ruošusis, KLCT “NL” ju
biliejų paskelbė švęsianti gegu
žės 26 d. Tą dieną iškilmės nu
matytos Montrealy ir Toronte. 
Montreališkių iškilmių progra
mos dar neteko matyti. Toronte 
ruošiamas paminėjimo koncertas 
ir šokiai.

“NL” pirmas laikotarpis, iki 
1941 m. pavasario, brangus kiek
vienam patriotui lietuviui ir jos 
pradžia galėjo būti minima visų 
bendrai. Dabartinė “NL” toron
tiškė šeimynėlė betgi nusprendė 
šią sukaktį švęsti tik savame ra
telyje. Minėjimas paskelbtas 
“Organizacinio komiteto” vardu. 
Turbūt reikia suprasti “Tarpor- 
ganizacinis” arba ’’Organizacijų” 
komiteto. Ištikrųjų KLCT vietos 
skyrius buvo sukvietęs tam rei
kalui kaikurių organizacijų ats
tovus; bet tik “iš savos gimiriės”. 
Atseit, ir šį kartą einama siauru 
savu keliuku. Tik pamirštama, 
kad šito keliuko amžius ne 10, 
bet tik 2 metai.

Kągi padarysi. Ir labai verti
nant “NL” pasirodymą prieš 10 
metų, paskelbtąjį to įvykio mi
nėjimą, deja, tenka vertinti tik 
nūdienės “NL” grupelės rekla
minėm pastangom.

Red. pastaba: “TŽ” redakcija 
tuo reikalu taip pat nėra sulau
kusi jokio garso nei iš Montrealio 
centro, nei iš torontiškio minėji
mo organizatorių. “TŽ” redak
cija laikė, kad anų didelių pa
stangų paminėjimo iniciatyva 
priklauso “NL”, kaip tebeturin
čiai tą patį vardą. Bet minėjimui 
skirtoji diena jau priartėjo be 
vaisių. Tad šią sukaktį “TŽ” pa
minės taip pat atskirai viename 
iš sekančių numerių.

Koncertas—vakaras
Praėjusį šeštadienį Toronto 

katedros erdvioje salėje, muzi
ko Dvariono kapo paminklui 
statyti komitetas suruošė koncer
tą-vakarą. Pradžioje buvo išpil
dyta meninė programa, kurią at
liko solistai Pr. Radzevičiūtė, 
A. Ščepavičienė, Br. Marijošius, 
smuiku Stp. Kairys, pijanistė D. 
Rautens ir muz. mokinė D. Šče- 
pavičiutė. Vakaro programą pra
vedė ir keletą eilėraščių dekla
mavo A. Kačanauskienė.

Gerai rezonuojanti katedros 
salė menininkams davė gerą 
progą išvystyti savo balso pajė
gumą. Tas ypač gerai buvo gali
ma pajusti dainuojant Br. Mari- 
jošiui Mozarto ir Verdi arijas.

Po meninės dalies įvyko šokiai, 
kurie didelėje salėje visiems šo
kėjams buvo jaukūs.

Koncerto pajamos yra skiria
mos a. a. muz. Antano Dvario
no antkapio statymo fondui. 
Prie šio vakaro pasisekimor ir 
techniškų darbų paruošimo ypač 
daug pasidarbavo J. Januška ir 
Stp. Kairys.

Nauja lietuviška krautuvė

, Gugužinėspamaldos
Aušros Vartų bažnytėlėje ge

gužinės pamaldos yra skaitlingai 
lietuvių lankomos. Kiekvieną 
vakarą susirenka nemažas būre-' 
lis lietuviškoje dvasioje praleisti 
maldos metą. Gražu, kad lietu-, 
viai neužmiršta savo, taip gra
žių papročių pagerbti Dievo Mo
tiną ir kiekvieną vakarą jų lū
pose skamba skardus “Sveika 
Marija”.

Montrealio MAK padėka
Montrealio jaunieji ateitinin

kai yra labai dėkingi p. Jurkui, 
kuris apsiėmė būti krikšto tėvu 
šventinant Moksl. At-kų kuopos 
vėliavą, bei kuris jaunųjų kuo
pai įteikė gražią auką.

Montrealio Moksl. At-kai.
Knygų bei laikraščių kioskas 

Neseniai atsidaręs Aušros V. pa
rapijos salėje knygų bei laikraš
čių kioskas jau yra padaręs gerą 
pažangą. Čia padaugėjo įvairių 
lietuviškų knygų, žurnalų ir pa
veikslų, kurių kitados būdavo di- 

I delis trūkumas. Kioską suorgani
zavo ir jam vadovauja pp. Ru- 
dinskas ir Jurkus.

Ekskursija į Torontą
Montrealio Akademinis Sam

būris ir skaučių “Neringos” bei 
skautų vyrų tuntai, birželio 9-10 
d. ruošia bendrą jaunimo ekskur
siją į Torontą. Manoma, kad pa
gal galimybes ekskursijos daly
viai bus aprūpinti nakvynėmis. 
Kelionė kiekvienam asmeniui 
kaštuos 12 dol.

Perėjo į katalikų tikėjimą
Pereitą sekmadienį Aušros V. 

parapijos bažnytėlėje į katalikų 
tikėjimą perėjo ir buvo pakrikš
tyta ponia Ptašinskienė. P. Pta
šinskienė anksčiau buvo evange
likų tikybos, bet po ilgesnio mo-

į 
Motinos Diena Šv. Kazimiero

parapijoj
Pereitą sekmadienį Sv. Kazi

miero parapijos salėje- vietinis 
choras buvo suruošęs motinoms 
pagerbti vakarienę. Kadangi ki
tų jokių paruošimų nebuvo, va- 
karienėn susirinko, nemažas bū
relis. Po visų vaišių buvo pradėti 
šokiai, kurie užsitęsė iki vėlyvos 
nakties.
Motinos Diena Aušros Vartų

Gegužės 13 d. Aušros Vartų pa
rapijos bažnytėlėje Motinos Die
na buvo gražiai paminėta. Pamal 
das laikė svečias kun. prof. Gai- 
da-Gaidamavičius. Mišių metu 
p. Smilgevičiui palydint vargo
nais, giedojo op. sol. Kardelienė, 
bėi muz. Piešines vedamas Auš
ros Vartų parapijos choras.

Vėliau, po mišių, kun. prof. 
Gaida-Gaidamavičiuš skaitė pas
kaitą taip įdomiai, kad klausy
tojai net nepajuto, kad prabėgo 
ta valandėlė. Toliau pasirodė A. 
V. parapijos choras, padainavęs 
keletą gražių dainelių. Protar
piais pasirodė ir Montrealio dra
mos aktoriai: p. Pūkelevičiutė ir 
p. Dikinis.

Pamaldose, bei minėjime daly
vavo didelis būrys lietuvių, iš 
kurių daugiausiai, turbūt, moti
nų.

Lietuviška baldų studija 
“Artis”

Menininkas J. Ladyga, nese
niai atvažiavęs į Kanadą iš Švei
carijos, kur ėjo mokslus, atidarė 
baldų studiją “Artis”. Pas jį ga
lima užsakyti naujus bei patai
syti senus įvairius saliono reik
menis, kaip sofas, fotelius ir pan. 
Savo naują lietuvišką baldų stu
diją menininkas J. Ladyga įkū
rė Ville Emard, 6114 Blvd. Monk, j tis, dr. Andriukaičio tėvas ir Jur- 
Montrealyje. į gis Sabonas.

Svečias iš Quebcco
Dr. kun. Gutauskas, važiuoda

mas į Torontą iš Quebeeo, buvo 
sustojęs keliom valandom Auš
ros Vartų parapijos klebonijoj* 
pasitarti įvairiais klausimais. Dr. 
kun. Gutauskas yra veiklus Ka
nados Kun. Vienybės pirminin
kas. Jis neužilgo žada išleisti 
auklėjimo klausimais knygą.

Žada išvykti
Ponai Grigeliai greitu laiku 

žada apleisti Kanadą ir išvažiuo
ti į JAV. Pastangos išvykti į 
Jungtines Valstybes yra daromos 
jau seniai ir dabar -jie jau gavo 
iš emigracinių įstaigų atsakymą, 
kad išvažiuoti galės greitu lai
ku. Į Ameriką žada išvažiuoti ir 
daugiau lietuvių, bet, žinoma, 
jeigu pasiseks. 

A '
St. Jean Baptiste draugijos 

susirinkimas
Gegužės 8 d. prancūzų kana

diečių viena iš didžiausių draugi
jų kvietė lietuvius ir kitus neo- 
kanadiečius atsilankyti į jų ruo
šiamą susiartinimo arbatėlę. Da
lyvavo beveik visos tautos. Labai 
nuoširdžioje nuotaikoje praėjo 
pasitarimai. Dalyvavo Montrea
lio bunpistro atstovas, neo-kana- 
diečių draugijos sekretorius, imi
gracijos ministerijos atstovas ir 
kiti. Ta pačia proga St. Jean Bap
tiste draugija kvietė lietuvius da
lyvauti parodoje birželio 24 d., 
Šv. Jono dieną.

— Pereitą šeštadienį Ališaus
kai pakrikštijo Arūną Joną, o 
Kudžmos — Vytautą Kazimierą.

— Pereitą savaitę Montrealy
je mirė net du jau seniai Kana- 

; don atvykę lietuviai: Andriukai-

Išnuomojama I aukšte virtuve ir 
kambarys. 177 Sunnyside Ave.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 17-19 d.
1. ON AN ISLAND WITH YOU, su Esther Williams, J. Durante
2. BORROWED TROUBLE — su Hopalong Casidy —

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 21-23 d
1. SARABAND—spalv.—su Stewart Granger, Joan Greenwood
2. MAKE BELIEVE BALLROOM, su Frankie Laine, Kay Šatre

LINKSMI IR {DOMŪS 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
W7 Dundas St Toronto, Ont, Canada. Telefonas PL 4880

Pereitą savaitę J. Jurkšaitis j kymosi katalikiškų tiesų nutarė 
žengti tikruoju krikščionišku ke
liu. Ponios Ptašinskienės vvras 
yra katalikas, taip pat jos du sū
nūs seka tėvelį. Dabar visa šei
ma kartu galės siekti vieninte
lės ir tos pačios šviesos.

Veikia knygynas
Jau kiek anksčiau Aušros V. 

parapijos patalpose įsisteigęs 
knygynas jau veikia reguliariai. 
Knygos, išduodamos tuojau po 
U valandos pamaldų. Knygynas 
iš zakristijos patalpų perkeltas į

Dur.-ias gatvėje prie lietuvių pa 
rapijos bažnyčios atidarė vyriš
kų, moteriškų ir vaikų aprangos 
reikmenų krautuvę. Tenka pa
sidžiaugti, kad lietuviška krau
tuvė, nors ir nedidelė, bet išsi
skiria iš to rajono krautuvėlių ir 
švara, ir skoningom vitrinom bei 
papuošimu.

Linkime geros sėkmės.

Toronto lietuvaitė filmų 
žvaigždė

Toronto dienraštis Daily Star 
gegužės 9 d. paskelbė straipsnelį 
apie Hollywoodo filmų gamybo
je iškylančią Toronto mergaitę 
Marie Paulus, nepaminėdamas, 
kad tai lietuvaitė, gimusi Lietu
voje, kur jos tėvelis buvo polici
jos tarnautojas. Klaidingai taip 
pat rašoma, kad Marija Aldona 
Pauliutė Toronte baigusi techni
kos mokyklą. Ji ištikrųjų baigė 
Shaw g. komercinę mokyklą ir. 
kurį laiką dirbusi CBC. į Holly- 
woodą išvyko prieš 5 metus. Ji 
gražiai kalba lietuviškai ir kaip 
tikra lietuvaitė, savo karjeros 
vardą pasirinko savąjį lietuvišką 
vardą Aldona. Ji figūruoja fil- 
mose kaip Mari Aldon.

Mūsų mielai Aldonai linkime 
geriausio pasisekimo, o plačiau 
apie ją parašysime, kai bus baig
ta dabar sukamoji filmą, kurioje 
ji turi pagrindinę rolę.

Linksmas šokių vakaras Toronte
Gegužės J9 d., šeštadienį, 7 vai. vak. UNF viršutinėje salėje.
297 College St. įvyksta linksmas šokių vakaras ruošiamas • 

. Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio.
Bus gera muzika ir veiks bufetas su stipriais ir silpnais 

gėrimais ir užkandžiais.
LAS vakaro parengimo k-ja.

Vancouver, B.C.
Gegužės 11 d. į Windsora. pa- i

keliui Toronte sustodamas, išvy-: Kaip pranešama iš Honolulu, 
Liet. Bendruomenės iniciatorius i Marshall© salyne, Eniwetok 
ir karštas jos organizatorius Van- į Atoll, susprogdinta atominė bom 
couveryje, ėjęs LOK pirminin- norint ištirti, priemones ci- 
ko pareigas, p. Jonas Krivickas, vilių apsaugai nuo atominių bom- 
Jo dėka buvo pernai suregistruo- bų puolimo. Oficialiai bandymas 
ti visi mieste ir apylikėje gyvena i neneigiamas, tačiau apie jį ne
tari tiečiai. Beto aktyviai daly va- ^eikmnm jokiųžinių. Spaudos re- 

j vo kolonijos gyvenime prisidė- porteriai tik susekė, kad Atomi-

j grupė buvo išvykusi kaž kur ir 
grįžo tik pereitą savaitę. Vienas 
parlamentaras pasisakė buvęs 
ten kaip stebėtojas. Spėjama, kad 
bomba susprogdinta ana antra
dieni ar trečiadienį. O tyrimo da
viniai esą perduoti Civilių Ap
saugos Tarfiybai ir Amerikos Ar
chitektų Institutui. Pastarie
siems, matyt, suteikti daviniai 

^apie slėptuvių patvarumą. <
— Vašingtonas. — Sakoma^ 

kad paskutinis atominės bombos 
sprogdinimas parodęs, jog bom, 
bos radioaktyvus veikimas nesąs 
lemiamas,, tad galima būsią ją 
panaudoti ir lauko kautynėse. -

Atominis 'tyrimas civilių 
apsaugos reikalui

L ; . . . i • j I *^LHUIIlJUo V dili liv pi loLVIC“; 1 ’
į ♦ bu\ Ūbi muzikos kambai į, taa da- j janias prie viešų parengimų bei: n<^s Energijos Komisijos narių v t- t - Irtirir'i mi vi ir I *" *7 ... 1   ■ X.—  i ± 1 X. 1  • ■^*aT.^ia laisviau knygas išsirink- į dalyvaudamas vietos bažnytinia- 

ti. Su laiku knygynas žada padi-Į me‘chore. Jo netekima labai pa
dėti ir geriau patarnauti mūsų ; jus ir laip nlaža ]iet; kolonija, 
tautiečiams. į kur ypač trūksta pajėgių, į liet
.... / . . , ' ... i veikla pasinešusiu inteligentu,išnuomojamas kambarys H-me | - ° *
aukšte ir virtuvė su baldais. Tin- Nors dar Liet. Bendruomenės 
ka vedusių porai arba dviems skyrius faktinai neįsisteigęs, bet 
asmenims. Prie gero susisiekimo, p. Krivicko vesta kieta kova ton 
(Bloor-Ossington rajone). Kreip- Įinkmėn galop pasieks tikslą ir 
tis: tel. OL 5785, 276 Westniore- greitu laiku čia privalėsime tu- 

land Avė. ■ rėti visus lietuvius apjungiančią

Išnuomojami 3 kambariai ir vir
tuvė II aukšte. Kreiptis 9 Irene 

Ave. tel. KE 7593.

Išnuomojamas puikus kambarys 
(arba su virtuve) su baldais. Tin
ka porai arba dviems asmenims. 
Kreiptis: tel. OL 5785, 276 West

moreland Avė.

• liet, bendruomenę.
Visi vancouveriečiai linki p. 

Krivickui naujoje vietoje gerai 
įsikurti ir tuoj aus įsijungti į vi-

• suomėninę veiklą.

Išnuomojami 2 kambariai be bal
dų su virtuve. Priimami tik su
augę. Kreiptis: 17 Beatrice Str.

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

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

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
i

Voncouvcrietis.

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

pigiai atlieka, STANLEY VASARAJS (latvis)
Gabenama ir į užmiestį

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE}
pirkti namus;

Norėdami pirkti 
ar 
parduoti namus 
kreipkitės į

A. Garbenis
. Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug senų ir 

naujų namų. Kajbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.
Kreiptis: A. GARBENIS

H.M.DAVY&CO
REALTORS 

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

i


