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Pasaulio Lietuviu Bendruomenė
Didžiosios tautos tragedijos atneša kartu ir didžiųjų uždaviniu 

bei progų. Ir lietuviu tautos nūdienė tragedija, greta kovos dėl 
tautos, šventosios teisės gyventi savarankiškai, patiems būti 
savo likimo sprendėjais, iškelia dar vieną labai didelį ir svarbu 

■uždavinį — sustiprinti ir sucementuoti į vieną lietuviškąjį orga
nizmą visas lietuviškąsias celes, lietuviu grupes, išblaškytas 
plačiajame pasaulyje.

Tautos nelaimės visus išjudino ir išeivijos aktyvumas dar nie
kad nėra buvęs toks didelis, kaip šiandien. Išeivijos jėgos pa
pildytos dešimčių tūkstančiu tremtiniu yra žymiai sustiprėju- 
sios. Kaip ilgai vyks kova dėl pagrindiniu tautos teisiu, šian
dien dar niekas negali pasakyti. Taigi ir vien šitos kovos reika
lui remtis vien entuziazmu negalima. Atskiru kraštu ir viso pa
saulio lietuviškajai išeivijai tenka galvoti apie pastovu nuo
latinį surikiaviihą visu jėgų, terika galvoti apie organizaciją, 
apjungiančią visus visuomeninius veiksnius ir visas jėgas 
bendriesiems tautiniams uždaviniams vykdyti. Reikalinga tai 
ir dabar vedamai kovai ir išeivijos tolimesnei ateičiai.

Visi lietuviai yra vieno organizmo dalelės, šakos ir šakelės 
to paties medžio. Jie sudaro vieną kilmės ir kraujo ryšiais su
jungtą bendruomenę. Ir labai sveikintinas reiškinys yra Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto mestas šūkis pasaulio 
lietuviams, visai pasaulio lietuviu bendruomenei sudaryti savus 
vadovaujamus organus. Sudaryti — vadovaujančius organus, 
nes bendruomenė yra! VLIK yra paskelbęs ir šios bendruo
menės šūkius, principus, kuriais jai tinka tvarkytis. Tai yra vad. 
"Lietuviu Charta". Jis yra taip pat paskelbęs "Laikini losing PLB 
santvarkos nuostatus", t.y. laikinąjį statutą organams sudaryti 
ir veikti. Organizaciniai pagrindai jau yra sutvarkyti. Jei gy
venimas iškels reikalą, jie galės būti kiek pakeisti ir galutinai 
suformuluoti busimajame Pasaulio Lietuviu Sęime, kuris turės .. . ... . v. .■ .

^jos sudppę^sdvus ■argonus. \ •
Ir išeivija turi daug visokiu reikalu. Tačiau lietuviškuju atža

lų svetimųjų jūrose išlaikymo klausimas yra taip aktualus, kad 
reikia tikėtis, visose kraštuose prie lietuviškosios bendruomenės 
susitvarkymo bus netrukus einama.

Reikia džiaugtis, kad šiuo atžvilgiu pirmoji žada susitvar
kyti Kanados lietuviškoji bendruomenė. Tiesa, priežastys, ku
rios prie to privedė, nėra džiuginančios. Priešingai, jos apgai
lėtinos. Tačiau noras išbristi iš painiavos, susidariusios po ne
laimingojo pereitu metu kovo 26-27 d.d. vad. seimo Montrealyje, 
sako, kad Kanados lietuviu bendruomenėje vis dėlto tebevy
rauja pozityvi lietuviška dvasia ir reikalas bei padėtis blaiviai 
vertinama. •

Nenormalios, supainiotos organizacinės padėties laiko
tarpis atrodo artėja prie laimingo galo. Abieju stambiausiu 
ir veikliausiu Kanados lietuviu organizacijų iniciatyva 
Montrealyje sudarytas bendruomenės kūrimo organas, vad. 
K. Liet B. Laikinasis Organizacinis Komitetas. Jis jau vei- 

' kia. Tiesa, kurį metą darbas ėjo lėtai, tačiau paskutinės 
• žinios rodo, kad jau pasiekta geru rezultatu. Kanados Liet 
B. Laikinasis Krašto Statutas, berods, jau bebaigiamas svars
tyti ir neužilgo beabejo bus paskelbtas. Tada jau liks tik 
jį vykdyti ir sudarinėti apylinkių bei apygardų organus.

. Ikišiolinicd nenormalūs organizaciniai santykiai privedė iki to, 
kad. Kanados Liet. B. organizavimas yra jau pradėtas ir iš kito 
galo. Keletas lietuviškuju kolonijų, norėdamos išvengti negau
siu jėgų suskaldymo, dar 1949 m. pavasarį nutarė nesidėti nei 
prie vieno cento ir pasiskelbė tu vietų lietuviu draugijomis arba 
bendruomenėmis. Tai buvo dar prieš VLIK paskelbiant Laik. 
PLB Santvarkos Nuostatus ir kiekviena tokia vietovė tvarkėsi sa
vaip. Dabar jau girdėti, kad kerikurie šitokie vienetai persiorga
nizuoja į PLB apylinkes ir nutaria vadovautis minėtaisiais LS 

‘ Nuostatais. Kitose vietovėse, pav., Toronte, Winnipege, kur vei
kia eilė organizacijų, jau pradedami pasirengimai'taip pat orga
nizuoti PLB apylinkes, nelaukiant kol montreališkis komitetas 
paskelbs ju sudarymo tvarką.

Žinoma, tiek vienas, tiek kitas reiškinys gali būti aiškinami, 
• kaip perskuboti ir įnešą neaiškumu ar net nelegalūs. Tačiau 

nereikia pamiršti, kad ir vadovaujančiu organizacijų pasiūlytas 
ir ju pastangomis sudaryto Laikinojo Organizacinio Komiteto 
einamas kelias griežtai juridiniu požiūriu taip pat nelegalūs, nes 
tas organas yra sudarytas ne Laikinųjų Nuostatu keliu. Bet 
Kanados lietuviams tas organas yra autoritetingas,‘Ties jis iš
šauktas gyvo reikalo, sudarytas visiems pritariant, ir dirba visu 
remiamą darbą. Jis dirba laikydamasis Laikinųjų S. Nuestatu, 
tad ir laukiamasis jo kūrinys galės būti lengvai legalizuotas 
netrukus atsirasiančiu PLB centriniu organu. Svarbu, kad su
tvarkytas bus reikalas, kurio Kanados sąlygose atidėlioti ne
galima.

Negalima taip pat Anerkti, bet tenka sveikinti, ir atskiru 
vietovių PLB apylinkių sudarymą. Tai nėra joks revoliu-

lygu bei nuotcdku. Reikia tikėtis, kad visos šitokios apylin*

Vėl varžoma tremtinių spauda

Amerikiečiu zonos Vokietijo
je IRO vadovybė kas mėnesį 
daro DP spaudos konferencijas. 
■Per paskūįiniąją konferenciją 
sausio 11d. aukštas IRO parei
gūnas Rayner visu laikraščiu

kiečiu kalbom, kad DP laikraš
čiams esą draudžiama rašyti 
ką nors prieš SSSR, kuri taip 
pat esanti Jungtiniu Tautu na
rys ir alijantas. Toks esąs IRO 
centro Ženevoje nutarimas.

Ir suprask žmogau, kokie vė
jai IRO siautėja.' Kai visas pa-

saulis gali laisvai kalbėti apie

iš tėvynės išblokšti žmonės, ne
gali savo kalba teisybės para
šyti. Ar neuždraus IRO jiems ir 
skaityti tokius laikraščius?rėdymą, parašytą anglu ir vo-

TEL. VALIUS 
medžio rėžinys.

Is R. M. Bielke 
"Korneto" iliustracijų

Nauja atomine bomba
fe

Praejusios savaites New Yor- 
ko spauda nežymiai pranešė, 
kad naujuju atominiu bombų 
gamybai paskirta "tik" 4 mili
jardai doleriu. Del šitos pinigu 
sumos net ir amerikiečiai ilgai 
galvą suko, nors planai buvę 
paruošti gana senokai. Šis pra
nešimas rodo, kad Amerikos 
Vyriausias Ginkluotųjų pajėgu 
šefas, prezidentas Trumanas,

c

Savaites apžvalga
Atrodo, kad JAV komunisti

nės Kinijos kurį laiką dar nepri-
»

bė/nebodama generalinio kon
sulo O." E. Clubb protesto, už
ėmė JAV konsulato patalpas

riškos patalpos. Washingtonas 
įspėjo Peking© vyriausybę, kad 
minimos.patalpos paged 1947 
metu susitarimą turinčios dip
lomatinę globą ir pareikalavo, 
kad jos būtu grąžintos arba JA 
Valstybės atšauksiančios visas 
savo diplomatines pasiuntiny
bes iš Kinijos. Kadangi į šią no
tą jokio atsakymo negauta, tai 
Valstybės Departamentas davė 
įsakymą uždaryti konsulatus 
Pekinge, Tientsine, Shanghaju- 
je, Tsingtao ir.Nankinge. Tai-

JAV liks be jokio savo diplo
matinio atstovo Kinijoje.

Dar prieš šiuos įvykius, vals
tybės sekretorius buvo kongre-

vietu užsieniu reikalu ministe
rija pradžioje tikrai nepatikėju
si, kad Achesonas galėjęs pa-

mą Kinijos atžvilgiu. Dean 
Achesonas, kalbėdamas Tau
tiniam spaudos klube kongres
menams ir spaudos atstovams, 
teisino JAVrtoolitikąįK Ojs ąt-

nustatęs tokią politiką, esąs Ki

 

nijos stipriausias nusistatymas 
išlaikyti valstybės integralumą 
ir jos tradicinis pasiryžimas lai
kyti priešu kiekvieną, kas tą in
tegralumą bandys pažeisti. Esą 
Sovietu Sąjunga, kuri pati sau 
sumanė prisijungti 4-rias Kini
jos provincijas, — Mandžiūriją, 
Išorinę ir Vidurinę Mongoliją ir 
Sinkiangą — iššauksianti Kini
jos tautoje pasipiktinimą ir ne
apykantą. Diplomatiniai sluoks
niai vėliau darė išvadas, kad 
Achesonas jau buvo pasiruošęs 
eiti prie greitesnio komunistinės 
Kinijos vyriausybės pripažini
mo. Be to, savo kalba Acheso
nas norėjo pažadinti Moa Tse- 
Tungo tautinę ambiciją, kad ne
nusileistu derybose su Stalinu,

kto, Rusijos ir Kinijos santykiui 
esą nustatomi lygybes pagrte-

Višinskis puolė .JAV kaitintis- 
mos, kad jos stiprinasi Japoni
joje ir Filipinuose ir ruoškrf 
agresiniam kanu.

Sovietai propagandos sumeft-

Saugumo Taryboje pareiškB’to-

džiuose, kol tebebus ten nesėto-

jau nieko neatstovaująs. Po~te 
Sovietai pradėjo boikotuoti Ir

juos pasekė ir visos ju sateliii-

dė£s, atrodo, turės užsitęsti tol 
kol daugumas JT Organizaci-

pu is 
ią prip

Nemažas siurprizas vakario- 
čiams buvo ir stengus Kinijos 
komunistinės vyriausybės ma
nevras Indokinijos atžvilgiu. 
Užbėgdama už akiu vakarie
čiams, kurie vis dar rengėsi pri
pažinti Viet Neono vyriausybę 
su vadin. imperatoriumi Bco

patariamas savo štabo ir kon
greso aprobuotas, nusprendė 
tęsti gamybą ginklo, kurio vie
neto galia yra 1.000 kartu stip
resne kaip ligšiolines bombos. 
Projektas buvęs parengtas Los 
Alabamos Atomines Energijos
Komisijos laboratorijose. Hyd- Jei ligšiolines bombos principas 
rogenines bombos pagamini- buvo skaldyti urąno atomą, 
mas kainuosiąs dvigubai, kaip 
ligšiolines, kuri kainavusi tik

2 milijardus doleriu. Visai nau
ji fabrikai, nauji metodai ir ga
myba turės būti parengta. Ka
riškiai išsireiškę, jog spėjama
me konflikte ši bomba dar ne
bus spėta panaudoti — tai esąs 

1 dar tolimos ateities projektas.

nodai pagal tas instrukcijas vykdys PLBL Nuostatu numa
tytuosius tolimesnius uždavinius. Kad šitam procese kur 
nors būtu pasireiškę nedisciplinuotumo, neteko girdėti. Dėl

šio.3 visai priešingas. Hydroge- 
no atomai turės susijungti su
kuriant naujus, komplikuotes- 
nius helijaus atomus, gi nepa
naudotos dalys, lėks šalin. Tai 
esąs principas, kuriuo saule 
skleidžianti savo energiją ir 
karšti. Šios bombos principas 
buvęs atrastas vokiečiu moks
lininku dar 1935 metais. JieKanados Liet. Bendruomenės tvarkymo darbas vyksta gana j 

gražiai. Bet tėti yra jautrus klausimas ir reikalingas didelio at- išvystyti karo metu,
sargumo. Bet kokie nukrypimai, prasilenkimai su PLBL Nuosta
tais, galėtu įnešti nauju nepageidaujamu destruktyviniu elemen
tu. Iš lig šiol pasireiškusiu visuomeniniu reiškiniu susirūpinimo 
gali kelti tk preš Kalėdas susikūrusi ir savo įstatus paskelbusi , 
K. Liet. Moterų Bendruomenė. Jos įstatu pagrindinis nuostatas, f 
kuris skelbia, kad "Kiekvienoje Kanados Lietuviu Bendruomenės' 
apylinkėje yra Lietuviu Moterų Apylinkė", nesiderina su VLIK 
paskelbtaisiais PLBLS Nuostatais. Ten jokios moterų ar vyru, Jmo^šiu^ du’atomus’ ga^a- 
ar jaunimo Bendruomenės nenumatytos, nes kraujo ryšiu gie- mas helijus. Šio kiekvienam

Naujoji bomba skirsis tuo, kad 
jos veikimas nebus toks kaip 
senosios uranijaus bombos. 
Sprogimas čia gaunamas, kai 
tydrogeno atomo branduolys, 

justiprintas neutronu virsta i 
deuterium atomą. Sujungus 
prie atatinkamo karščio ir spau-

jama bendruomenė ištikruju viena tegali būti. Vienos moterų 
organizacijos pasišovimas kurti PLBSL Nuostatu nenumatytą 
Bendruomenės vienetą sudarys nemažai klapato KLB Laikinajam 
Organizaciniam Komitetui, kuris beabejo negalės išsukti iš lega
lumo kelio. Norėtųsi betgi reikšti vilties, kad ir čia išeitis bus 
rasta. ! spinduliai

jami nauji elektronai, ir jei yra 
pakankamai helijaus atomu.

bė pripažinimą Viet Namo de
mokratinės respublikos su ko
munistu Chi-Mink priešaky. K 
to vakariečiu stebėtojai daro iš
vadą, kad Pekingas pradėsiąs 
vaidinti tokį vaidmenį pietry
čiu Azijoje, kokį iki šiol Mask
va vaidino Rytu Europoje.

Pasaulį vėl stebina drąsi suo
miu laikysena Rusijos atžvilgiu. 
Praėjusią savaitę Suomijoje

ir aiškiai pabrėžti, kad Rusija ko prezidento rinkimai. Prieš 
pasiruošusi Kiniją įjungti į savo j 
orbitą. Kad ta kalba buvo ne
maloni rusams, kuriems, matyt, 
tikrai ne taip lengva susitarti su 
Mao Tse-Tungu, matosi iš to, 
kaip tuojau reagavo pats Vi
šinskis, išliejęs pasipiktinimu 
bangą Achesono adresu. Vi
šinskis Achesono kalbą perva-

pat rinkimus rusai įteikė suo
miams notą, reikalaudami iš
duoti 300 "karo nusikaltėliu".:© 
kartu Maskvos radio ir spauda 
ypač puolė ligšiolinį Suomijos 
prezidentą J. K. Paasikivi, kal
tindama jį, kad vedąs nedrau
gišką politiką Rusijos atžvilgiu. 
Nežiūrint visu tu grasinimu ir 
užsipuolimu, suomiu tauta vėl 
didele persvara prieš komunis-

Paskutiniuosius 10 menesiu 
amerikiečiu mokslininkai inten
syviai prie šio projekto dirbo, 
iki pinigu nebuvo gauta, tik 
teoretiškai. Galimas dalykas, 
jei darbas susikomplikuotu, 
bomba kainuos dar daugiau. 
Bet... ji lengvai nušluos mies
tą New Yorko dydžiol. Jos vei
kimas paliestu 35 myliu ilgio, 
30 myliu pločio plotą. Ši pra
gariškoji grio-jįįmo energija, 
tačiau negales būti panaudota 
niekam kitam, kaip tik gyvybes 
naikinimui. Buvo spėjama, kad 
amerikiečiai nesiims šios bom
bos gamybos iki sovietai netu
rės atominio ginklo. "New York 
Times" pranešimas apie pinigu 
paskyrimą sukelia baimę del 
artimiausios žmonijos ateities.

Almus.

dentu Paasikivi. Ted tas pods 
vyras, kuris vadovavo suomi© 
delegacijai derybose su Sovie
tais 1940 ir 1944 metais. O 1 
rusu notą suomiai šaltai atsake, 
kad minimu 300 karo nusikaltė
liu Suomijoje nesą.

D. Britanija ir JAV apkalti
no Bulgariją, Rumuniją ir Ven
griją, kad jos sulaužiusios tal
kos sutartimis garantuotas žmo
nių laisvės teises. Tie apkalti
nimai sekė po įvairiu to krašto 
dvasiškiams primesta netelsta- 
gu kaltinimu ir nuteisimu. Byla 
perduota Tarptautiniam Tete

trys apkaltintos valstybės jaut

tautinio Teismo sprendimo ne-
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Trumanas brandina karą strateginė bazė

Jaunimas - mūšy ateitis
Teigimas, kad jaunimas — 

tautos ateitis, turėjo savąją 
prasmę tebegyvenant mums 
savojoj Tėvynėj, besidžiau
giant laisve ir nepriklausomy
be, juo prasmingesnis "jis yra 
nūdien, kada musu Tėvu Žemę

mas. ’ i
Esame išblaškyti po platųjį 

pasauli, kiekvienas nuolat su
siduriame su Ųiums neipraseds, 
dažnai net keistokais, papro- 

.• čiais, tradicijomis, nauja aplin
ka. O tokie reiškiniai net ir su
augusius savotiškai veikia. Tai 

, ką bekalbėti apie jaunimą: ma
žuosius ir paaugusius, pas ku
riuos, savaime aišku, tokios 
naujoves formuoja netgi naują 
h lietuviams neipraętą charak- 

' teri? . . , . .
Mažieji ir paaugliai nuolat 

’. stebi, mc$a ir "gėrisi" čia papli- 
" tusiomis "komiku" knygpadai- 
‘ kemis, kuriose itin gausu viso
kiu visokiausiu "herojišku" žy
giu, muštynių, plėšikavimu ir 
pan. Jie mato kaip vietiniai vai- 

” ‘kai inscenizuoja ir vaidina in
dėnus. "kaubojus' ir kitokius 

' ' puslaukiniu tipu personažus. Jie 
stebi savo amžiaus "didvy
rius", belaksiančius apsiginkla
vusius "pištalietais", šautuvais, 
durtuvais ir tt

1

netenka ne aiškinti. Tos savo
tiškos scenos ir "vaidyba" pa
rengia dirvą net kriminali
niams veiksmams. Vaizdingu
mo deliai, aš noriu prisiminti 
■trumpą žinutę, prieš keletą me
nesiu tilpusią Toronto dienraš
tyje "The Globe and Medi". 
Ten buvo aprašytas šiurpus, 
tragiškas ir, ypač mums, euro
piečiams, sunkiai įtikėtinas 
reiškinys. Viename Toronto 
priemiestyje žaidė du vaikai. 
Jie inscenizavo "kaubojus" ir 
indėnus. Ir, rezultate žaidimo 
vieno iš ju tėvai — rado savo 
sunu... pakartą ant palenkto 
jauno medelio. ^Žaidėjai buvo 
vienas 5, kitas — 6 metu am
žiaus,. '

Pagaliau, jeigu tokiu "ap
čiuopiamu' rezultatu tarp musu 
vaiku ir neatsitiktu, tačiau kiek 
žalos gali padaryti tie vaizdai 
ju ateičiai? Juk matytieji "co- 
micuose" ar natūroje "herojiš
ki" reiškiniai kraunasi jaunuo
liui i pasąmonę, tarytum i koki 
sandeli, kurie, laikui 
gedi iškilti i paviršiu 
padariniu.

Vaikystėje matyti
pas žmogų visam amžiui pasi- 

’ lieka. Kuris iš tu vaizdu nepa
silieka sąmonėje, nusileidžia.,! 
pasąmonę. Gi' pasąmonėje visi, 
net tarytum ir nepastebetieji Įs
pūdžiai, niekad nežūva. Ir, kai 
bent vienas iš ju, asociacijos 
keliu, esti užkliudomas, iškyla 
i viešumą visa, kas su juo su
rištą.

Užkliudę šių reiškiniu psičho-

bėgant, 
ir turėti

vaizdai

loginę pusę, pakalbėkime apie 
žmogaus pasąmonę kiek pla
čiau ir paKalbekime pavyz
džiais. Pasitaiko ir labai ne
paprastu, vadinamu net ste
buklingais, dalyku.

Londone, vieno rabino žmo
na, nemokėjusi hebrajiškai, tik 
girdėjusi nuolat savo vyrą tą’a 
kalba meldžiantis, apsirgusi 
eme kalbėti hebrajų kalba, at
kartodama ištisus knygos pus
lapius, kuriuos vyras skaityda
vo. Garsai, i kuriuos ji nekrei
pė dėmesio, vis dėlto pasiliko 
pasąmonėje. O jai susirgus, su
krėsta siela iškėlė juos viešu
mon. °

Arba vėl. Paryžiaus psichiat
rai yra aprašę toki nepaprastą 
dalyką. Ištyrinėję vieno pacien
to šeimos geneologiją, jie rado, 
kad jo tėvas buvo buvęs 
Aleksandrijos parodoj,, kur bu
vo išstatytas istorinis doku
mentas apie Aleksandrą Didiji. 
Buvo ten ir pacientas, tada dar 
mažas berniukas. Kai jis, su- 

I kakęs 30 m., susirgo, jis visą 
dokumento turini atkartojo pa
žodžiui. ..

Prijunkime ir dar vieną pa-: 
vyzdeli. Kartą, Londone, jau
na mergaite, sėdėdama už sta
lo, ismeige akis i pilną van
dens stiklini indą. Ilgai žiurė-

F dama ir stydama,<
ii, pagalic lyg pamatė stiklo 
dugne 
kia ir tokia X šiandien mirė ir 
bus laidojama tada ir tada". 
Toji X buvo jos gera pažįsta
ma ...

Rytojaus dieną ji perskaitė 
laikrašty apie X mirti. Mergaite 
labai nustebo. Nustebo ir jos 
namiškiai. Tas atsitikimas ga
lu gale pasiekė psichiatrus. Ir, 
po tyrimu, štai kas pasirodė. 
Tą pat dieną, kada mergaitei 
atsitiko šitoks "stebuklas", ji 
buvo buvusi pažįstamu namuo
se, kur ant stalelio gulėjo va
karine vietos laikraščio laida, o 
laikrašty buvo pranešimas 
apie X mirti. Ji vartė tą laikraš
ti, bet labai neatydžiai, kaip 
sakoma, "iš nuobodumo" ir tos 
žinutes nepastebejo. Raides 
padare ispudi ’ jos akims, ta
čiau, per silpną ir ji neatkreipe 
tuo kartu dėmesio.

Pavyzdžiai aiškus ir ju rodo
mi faktai — taip pat aiškus. 
Kgip gamtoj nei vienas veiks
mas, priežastis veiksmo, nepa
silieka be padarinio, be vai
siaus, taip ir žmogaus dvasioj 
— žmonių psichikos ekonomi
joj — niekas nežūva...

Taigi, musu mažųjų ir paau
gusiųjų sielos reikalingos la- ( 
bai, o labai dideles priežiūros, j tai dabar net ir Jugoslavijos ka- 
ypač nūdienėj naujoj aplinkų-' ralius, esantis ištremime, spau- 
moj. I tai turėtu atkreipti labai dos atstovus užtikrina, kad ma- 
rimtą dėmėsi ju tėvai, auklėto- ' zojo ir didžiojo diktatoriaus ko
jai ir pedagogai. Vietoj "comi-; ™ nėra vien tik diplomatinis 
cu’ ir kitokiu scenų Jiems turėtu į farsas vakariečiu duosnumui iš
būti surastas tinkamesnis dva- J naudoti. Jugoslavija pamažu, 
sinis penas.

Pranys Aiženas.

19 šimtmečio pabaigoje, pre- 
zid. MacKinley. apibudinamas 
kaip stipraus charakterio vals
tybes vyras, atsiradęs pana- 

*šioje, kad ir ne tokio masto, po
litinėje situacijoje kaip dabar, 
pasakė: "Bet reikia pirmiausia 
žinoti, kad Jungtiniu Valstybių 
prezidentas nėra joks diktato
rius! Jis jokiu budu negali ves
ti tautą ten, kur ji dar nenori 
eiti..." Keliu metu begyje, tin
kamai vedama propaganda 
padare tai, kad tauta pati eme 
reikalauti karo su ispanais. 
Trumanas yra žiauriai puola
mas, kam jis "atidavęs" Formo
zą. Respublikonai senatoriai 
net koliojasi. Bet kokią gi kito
kią išeiti jis turėjo? Europiečiai 
— britai, pirmutiniai pasiskubi
no pripažinti priešą kuriam nu
galėti nezhedekodami eme pi
nigą iš tos pačios Amerikos. 
Stalinas turbut džiaugiasi, nes 
jaučiamas trynimasis tarp ang
losaksu ir nevien šituo klausi
mu. O kas, pagaliau, užtikrino,
Trumaną, kad jei jis "atvirai" 1 moza išsilaikytu ilgiau kaip iki 

vasaros vidurio. O gandai 
sklindą iš Vašingtono sako — 
"bet daugiau tai jau nieko". 
Kinija — paskutinis komunistu 
laimėjimas Azijoje... Kažin?

komunistine, reikalauja sau For- 
mozos, o to JAV-bes paneigti 
negali. Todėl komunistine Kini
ja perima vietą iš Čang Kai- 
Šeko Jungtinėse Tąutose. Ko
munizmas užšachtuotas Euro
poje, bujoja Azijoje. Kai ame
rikiečiai politikai taikosi brėž
ti naują liniją — "Staline stopl", 
MacArthuras Tokio kailyje ne
tveria. "Ar jus žinote, kad For- 
mozoje sovietai gaus 70 mo
derniausiu, japonu pastatytu 
aerodromu? Mažu, bet karo lai
vynui, kaip tik puikiai paruoš
tu uostu? Ar jus žinote, kad iš 
ten iki Filipinų sostines tik va
landa kelio bombonešiams, ku
rie Okinavą pasiektu per pus
valandi, o Tokio per 4-ris?"
— Jokiu komentaru del to, bet 
Trumanas atmete senatorių pra
šymą paklausti Vyriausiojo 
Jungtiniu Karo Pajėgu štabo 
nuomones. Ir neoficialiai tan
kai plaukia i Formozą ir Chian 
Kai-Šekas gauna per 100 mil. 
doleriu, nors netikima, kad For-

puls kiniečiu komunistus, kad 
ir Stalinas įsitrauks karan. Ar 
jau pamiršta garsioji bolševiku 
teorija nugalėti vakarus, kada 
jie bus išsisėmė tarpusavio 
piautynese. "Du mušas, trečias 
laukia". Jis remia Chian Kai- 
Šeką. Juk dar tik vakar, iš Phi- 
ladelphijos i Formozą išplaukė 
300 tanku. Tai 5-tasis ju trans
portas. Tokiai salai 

o 

reikšminga parama, 
sakykime, sumokėjo 
niečiai "iš dar 1948

ginti — 
Už juos, 
patys ki
rn. jiems 

; Kongreso paskirtu fondu". Tru
manas nerizikuoja, prisiminęs 
Marshallio patarimą — "ne
įklimpti Azijoje, nes ^laisvos 
rankos yra reikalingos išlaiky- 

rvel kažkasti Europą". O

rems Tito. Beje >— :omunistą. 
Taigi, Formozą, kaip ir Kinija,

Pripažinę Kiniją, britai per- 
eme politinę, iniciatyvą Azijo
je. Bet JAV vėl rasią bendrą 
kalbą su jais — "tai tik laiko 
klausimas". Tačiau Londone 
neslepiama, kad, pagerėjus 
ekonominei padėčiai, anglai iš
didžiai atstumsią amerikiečiu 
pasiūlymus bei patarimus. Jie 
vėl darosi britai. Jie atmete 

paskolos siu- 
itioja ..Eišropos 

Jungtiniu V biu kūrimą (nes 
amerikiečiai ją labai remia), jie

sprendžia Amerikos politiniai 
komentatoriai.. Kinija, kad ir

nenori jiems išduoti savo nau
jausiu ginklu paslapties. Esą, 
jie nenori, kad amerikiečiai

Stalino 70 metu sukakčiai pa
minėti suplaukusios dovanos 
dedamos i specialu muziejų. Ja
me yra dovanos ir Stalino‘60 
metu sukakti minint. Ju tarpe 
yra pažymėtina Hitlerio dova-j 
na: šachmatai ir kavos servi-!

dovanoti "Kapitalą'

kontroliuotu, kaip jie sunaudos 
pagal Atlanto paktą gautus 
ginklus. Jie, pagaliau, rodo 
amerikiečiams nosi, kai šie trau
kia pečius klausdami ar tiesa, 
kad anglu mašinos per gele
žinę uždangą smagiai keliauja 
i sovietu karo pramones nau
jai statomas įmones? Washing- 
tonas jaučiasi nesmagiai ir Tru- 
manui teks smarkiai pasitemp
ti, jei jis norės, kad Marshallio 
piano anglu pinigu dalis pa
siektu Londoną ir 1950 metais.

Faktas lieka faktu, bet bri
tai yra kaltininkai del vakarie
čiu bloko, kad ir "laikino" ski
limo. Stalinas tuo pasinaudos, 
o britu dabar valdančioji parti
ja, žiuri, tik savo naudos. Sa
koma, kad visi anglai pritarią 
šiai politikai. Juk tai esąs Hong 
Kongo ir 1,5 miliardo doleriu in- 
vestaciju Kinijoje klausimas! In
dija su Pakistanu tikisi, kad ju 
mandagi laikysena padarys 
Stalinui gerą ispudi — ir vėl' 
Baltijos valstybių pavyzdys ne
prisimenamas.

Pripažinti, Mao Tse-Tungą, 
nuolanku Stalino vasala, kol V 
kas Trumanas vengia — visuo
menes reakcija gali būti smar
ki — o tai pakenktu demokra
tu partijai, ateinančiuose rin
kimuose. Tad gražus politinis 
žaidimas ir laukimas iki "tau
ta pati pareikalaus karo". O 
prie to einama, nes gandai 
apie sovietu pažangą atomine-

kinguose piliečiuose — juk tik 
7-nios šio laiko A-bombos su
griautu visą'New Yorką, pasau
lio biznio centrą... — skelbia 
New Yorko spauda. "Tai, nega
lima isiv ^u^l Prezidentas 
turi ką nc^B daryti". Jausdami 
visuomė ; ūpą, respublikonai 
vis aukščiau kelia balsą. Pra
ėjusiuose 1949 metuose ameri
kiečiai užuodė degančiu savo 
namu kvapą ir darosi nera
mus... Almus.

Arktika — šiaurės ašigalis džiama Richard Finnie knyga 
ir antarktika — pietų ašigalis, "Canada Moves North". Šioje 
tebuvo tyrimu objektu. Ten vy- knygoje prikištinai^nurodoma, 
ko ekspedicijos, kurios finan- kad Kanada turi naudotis mil- 
suotos ivairiu valstybių. Anuo- žiniškais turtais, 
met tyrinėtojai ir juos remusios 
valstybes nenumatė svarbos tu 
negyvenamu sričių. Tik pasta
ruoju metu paryškeio šiaurės 
ašigalio nepaprasta svarba. Jis 
skiria Sovietus ir Ameriką — 
tuodu kontinentu, kurie nūdien 
rungtyniauja pasauli užvaldyti.

Sovietai pirmutiniai pradėjo 
veržtis i šiaurę. Ji Įdomauja juos 
keliais atvejais. Pirmiausia 
šiaurės sritys turi būti apgyven
dinamos, nes tai palengvina 
įkurti ir išlaikyti karines bazes. 
Naujoms gyvenvietems įkurdin
ti ir ten atrastiems milžiniš
kiems turtams išnaudoti siun
čiamas nepageidaujamas ele
mentas. Bolševizmui nepalan
kiai nusiteikę ten per trumpą 
laiką sunaikinami sovietinėse 
darbo stovyklose.

Tarp 67^ 31' šiaurėje ir 64^' 
rytuose yra Vorkuta, kurios sri
tyje randasi milžiniškos an
glies kasyklos, savo dydžiu už
imančios Sovietuose penktą 
vietą. Pastarajame penkmečio 
plane numatyta kasmet paga
minti ca 8 mil. to anglies. Ta
me 30.000 gyventoju mieste 
įkurdintos ne vien technikines, 
bet ir karines mokyklos. Toje 
srityje ypač plačiai domimasi 
metereologinemis problemomis 
ir meteorologiniu tyrimu. 120 
mil. to anglies, 36 mil. to ži
balo ištekliai sovietus verčia 
vis labiau domėtis ta sritimi. Ta 
čiau ju dėmesio centre yra ne 
tiek ūkiški, kiek strategiški 
klausimai. Ne vandenynais, bet 
per Arktiką bus vežami ginklai 
Amerikai naikinti. Juo toliau 
pasistūmės i šiaurę strateginė
mis bazėmis, tuo mažiau reikes 
skristi i Ameriką.

Tik praėjusio karo metu bu
vo išsiųsti kariniai daliniai i 
arktinę sriti daryti karinio po
būdžio tyrimus. Tie tyrimai ne
nutraukti ir pokariniu metu. 
Kanada tuo metu tampa tarp
tautinio dėmesio centru. Kana
da ir aplinkines sritys tampa 
karinėmis bazėmis. Tarp ju or
ganizuojamas susisiekimas. 
^Fairbanks© apylinkėse, Alas- 
koje, jau pavyko suorganizuo
ti net žemes ūkio gamybą.

Aišku, amerikiečiams ne
vyksta sovietine sparta sukurti 
naujus centrus, nes nenaudo
jamos vergystes priemones. Ką 
sovietai perka krauju, amerikie
čiai — doleriais.

Atlanto paktas apima ne vien 
Europą, bet ir šiaurės ašigalio 
sritis. Anglosaksu neapdairumo 
dėka, Baltijos ir Baltoji’ juros 
tapo ežerais, kuriuos kontroliuo
ja sovietai. Per Suomiją jie ran- 

■ kove pasiekia Norvegiją. De- 
' mokratijoms teliko daryti išva

das. Sovietines atomines bom
bos aidas pagreitino sudaryti 
karinę santarvę. Nuo sudary
mo meto, nors kalbama apie 
taiką, virš pasaulio pakibo Da
moklo kardas. Jis visu svoriu 
graso arktinėms sritims, nes ten 
ir vyks žymaus masto susidū
rimai. Todėl mes turime tinka
mai suprasti gen. H. H. Arnold 
žodžius: "Kai ivyks trečias pa
saulinis karas, jo strateginis 
centras atsidurs šiaurės ašiga-

Prieš Ketvirti šimtmečio Vilh- 
jalmur Stefanson išleido kny
gą: "The Northward Course 
of Empire" — Imperijos posū
kis i šiaurę. Jis anuomet skati
no kreipti ypatingą dėmėsi i 
šiaurės ašigali. Karo metu išlei-

Kiekvienam aišku, kad pa
saulis vis labiau. klimpsta ne
sutarime. Kas kartas labiau 
žvanginamu 
nuoširdaus bendra ravimo.

lis pasirenka pastaroji. Kai 
ginklu kalve pradeda darbą— 
Marsas ji užbaigia.

Gediminas Galva.

Plyšys geležinėje uždangoje
Šiuo metu, kai Sovietu Są- palyginti, tikrai drąsus Tito 

junga triumfuoja komunistu per
gale Kinijoje, jos džiaugsmą ’ 
temdo gerokai susvyravęs Eu
ropos frontas. Maršalo Tito "eks 
komunika", jo pasitraukimas iš 
sovietu satelitiniu valstybių tar
po yra aiškus Stalino pralaimė
jimas. Nežiūrint visu sovietines 
propagandos ir Kominformo 
pastangų plyšys geležinėje už
dangoje vis labiau didėja. Ma
žasis diktatorius Tito sujaukė 
didžiąjam diktatūros maestro — 
Stalinui Balkanų planus. Sta
linas šiandien neįstengia su
rasti tokios plytos, kuria galėtu 
užmūryti pasidariusią spragą 
savo gynimosi planu sistemoje.. 
Jeigu incidento pradžioje buvo 
girdėti balsu, abejojančiu Sta
lino ir Tito susikirtimo tikrumu.

idomu reportažą iš dabartines. bar gi tik daromi pamatai bu- ’ jos siena su Bulgarija ir Alba- 
simiesiems fabrikams. 1 nija. Ten esantieji kalnai tei-

Belgrade statomiems rūmams kia puikiausias sąlygas parti- 
darbininkai iš ranku i rankas žeminiams įsibrovėliams. Kaip 
siunčia plytas. Makedonijoje . tyčia — siekdamas padaryti 

’ Albaniją atelitu, Tito iš šiauri- 
' nes Albanijos ligi savo sienos 
nutiesė neblogą kelią, kuriuo 
Kominformas dabar galėtu 
greitai permesti žmones i Jugo
slaviją, o čia juos butu beveik 
ineimanoma sugaudyti kalnu 
olose ir tarpekliuose.

žingsnis Stalinui nelauktai ir 
netikėtai sumaišė kortas Balka
nų proferanse. Pradėti atvirą 
karą su Jugoslavija Stalinas tuo 
tarpu nedrįsta — perdaug jau 
susikompromituotu pasaulio 
akyse. Nesiskubinama užsiun
dyti ir Jugoslavijos kaimynines 
valstybes, praktiškai esančias 
visiškoje Maskvos kontrolėje. 
Užsienio stebėtojų nuomone jos 
vienos — be sovietu aviacijos 
paramos neįstengtu įveikti ma
žojo diktatoriaus. Vadinasi, ga
lima butu įklimpti, kaip savo 
laiku japonai buvo įklimpę Ki
nijoje ... Pagaliau, amerikie
čiu prasitarimai apie pagalbą 
Titui karo atveju taip pat 
Kremlių verčia rimtai pagalvo
ti. Gi Jugoslavijos sprogdini
mas iš vidaus — daug kur sėk
mingai Maskvos išbandyta 
priemone —- ši kartą neduoda 
žymesniu rezultatu. Taigi, Krem
liui labai nemaloni "griūvan
čios geležines uždangos" situa
cija pamažu ir stabilizuojasi, 
sukeldama didelę pagundą ki
tiems satelitiniu valstybių 
Maskvos pateptiesiems viešpa
čiams, kurie juk taip pat, rei
kia manyti, nenori savo karje
rą užbaigti kartuvių kilpoj ir, 
žinoma, nekartą pagalvoja, ar 
negalima butu, progai pasitai
kius, pasukti Tito pasirinktuoju 
keliu...

Jugislavijos. Jo nuomone — 
Stalinas dar šios žiemos laiko
tarpyje turi imtis priemonių ga
lutinam Tito sulikvidavimui, 
nes, pavasariui atėjus, bus jau 
per vėlu. Pavasari Tito gauna 
iš amerikiečiu ir anglu 50 mili
jonu doleriu paskolą, kuri ji 
įgalins sukurti niekada lig šiol 

. Jugislavijoje neegzistavusią 
pramonę. Kaip žinome, Herco- 
govinoje ir Bosnijoje yra dideli 
ištekliai akmens anglies, gele
žies rudos ir dar pramones rei
kalams neikinkytos vandens jė
gos. Tito kaip tik ir ketina šiuos 
žemes turtus pajungti savo tar
nybon.

Prie Sarajevo jau dabar iš
kyla nauju fabriku rukstantieji 
kaminai, kasyklų bokštai. Čia 
dirba šimtai tūkstančiu žmonių 
su baltais raiščiais ant ranko
vių — "savanoris". Pramones 
statybai tuo tarpu naudojamos 
primityviškiausios priemones: 
kastuvai, šiupeliai, kirkos, lauž
tuvai ... Dvidešimt vyru tris 
dienas kasė kelią i busimąjį 
fabriką, kai tuo tarpu tą pati 
darbą mašina butu galėjusi at
likti per dvi valandas. Nevie
nas amerikiečiu rangovas mes
tu darbą vien tiktai žvilgterė
jęs i tokius primityvius darbi
ninku Įrankius... Tačiau dik
tatorius Tito taip lengvai neka
pituliuoja. Darbininkai guo
džiasi. kad pavasari bus gau
tos iš Amerikos pirmosios ma
šinų siuntos ir pats darbas žy
miai palengvės, tuo pačiu, ži
noma, ir Tito planai bus Įgy
vendinti greitesniu tempu. Da-

korespondentas mate . lydint! 
prieš du šimtus metu paliktas 
turku patrankas, tuo budu ga
minant plieną. Savaime su
prantam, jeigu šie darbininkai, 
pavasariui atėjus, bus aprūpin
ai modemiškomis mašinomis: 
cemento maišytuv., traktoriais, 
žemsemėmis, kranais, akmenų 
skaldytuvais, Tito užsuktoji in
dustrializacijos programa igąus 
apčiuopiamesnę prasmę, ir Ju- 
gislavija dar tvirčiau atsistos 
ant savistovaus gyvenimo pa
grindu.

’ Karo atveju Tito pasi
trauks i kalnus

Tiesioginio karo atveju Tito 
yra apsisprendęs pasitraukti i 
kalnus. Kova Vengrijos, Rumu
nijos pasienio lygumose butu 
betikslis dalykas. Kada praėju
siu metu vasarą sovietai pa
siuntė tankus i Rumunijos ir 
Vengrijos pasieni, Tito savo da- 

iš jos kaimyniniu valstybių1 Ih^us nuo sienos atitraukė i 
kiekvienu momentu galimi. krašto gilumą ir čia juos ra- 
partizaniniu grupiu įsiveržimai.' gausiai eme naudoti kaip dar- 
Tokios grupes, vadovaujamos! brigadas. Nevienas užsienio 
gerai Jugoslavijos teritoriją pa- diplomatas tada jau pranasa- 
žistančiu žmonių, galėtu su- vo karą, savo pasiuntinybes 
sprogdinti fabrikus, tiltus ir tuo nariams liepdamas pakuotis 
budu krašte kelti chaosą. Tito lagaminus. Toks Tito pasielgi- 
ir jo diktatūrines vyriausybes' mas buvo laikomas didžiausiu s 
vyrai gerai žino partizaninio bukaprotiškumu. Jis gi salciau- 
karo pavojingumą. Su mažo- pareiškė: Atitraukus
mis, greitai judančiomis komu- i kariuomenę, sumažės karo iš- 
nistu grupėmis kova butu tik-, provokavimo pavojus... Šiuo . 
rad sunki. Galimasis nuo parti- ■ atžvilgiu vis dėlto Tito buvo tei-

Bijoma komunistiniu 
partizanu

Rūpesčiu Jugoslavijai kelia

bet aiškiai krypsta i vakarus, ' 
vis labiau atsirubežiuodama 
nuo savo*buvusio pono — rau
donosios Maskvos.

Atrodo, maršalas Tito, pralei
dęs keletą metu partizanu eile- 
se, laiku pramatė Stalino uz-

STALINO M

žodžiais, bet užtat Vengrijos re
gentas Horty pristatė "boseli" 
puikaus vengriškojo aprikosi- mačias ir nepanoro savo die- 
nio "šnerpso". Vistik geriausiai nas užbaigti Maskvos insceni- 
Stalinui pataikė tada Japonijos zuotam procese su garsiomis 
imperatorius Hirohito, dovano j nebutuju klaidu išpenimo ked- 

jęs krėslą, kuris taip sutaisytas, j 
kad kiekvienu metu, mygtuką

LįMOfLl S

bomis ir kartuvių kilpa ant sa
vo išdidaus diktatoriško kak
lo. Partizaniniu dienu prislmini-

zoninio karo — kompl'kuočiau 
šia problema. Tą, reikia many-

sus: sovietu tankai pasisvaistę 
prie Jugoslavijos sienos, vėl bu-

su Goebelsu tatai sukliudė. Mu
ssolini pasitenkino mandagiais

paspaudus, galima Jame sėdint mag ^^5 drąsos atsisto- 
kilti aukštyn, aukščiau visu ti prieš raudonąjį Kremliaus im

peratorių ir jo satelitus., Šis,kiekvienoj konferencijoj...

pramone
Ilgametis New York Herald moninęs iš savo partizanavimo

nuošė Seymour Freidin žurna
lo Colliers puslapiuose patiekia Į žeidžiami taškai yra Jugoslavi-

ir Vengrijoje.
Jugoslavijos kariuomene da

bar priskaito 450-500 tūkstančiu

(Nukelta į S psl.)
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Motina ekonominiame gyvenime » ŠVENTOJI PAREIGA
gyvenimą sunkinančia našta, žarijomis, žymiau reikštis ne- 
joms netik trukdančia šeimos gali, nes nebeturi nei laiko nei

Pasaulinis Motinu Sąjūdis — į tuviu imigrantu kartai, jau tu- 
MMM — Mouvement Mondial rinčiai Kanados pilietybę arba 
dės Meres — savo vadovybes j kad ir neturinčiai pilietybes, 

bet jau suaugusiai su tenykščio 
visuomene ir prisitaikiusiai 
prie krašto ukiniu bei socialiniu 
santykiu, o kitos priklauso nau
jajai imigracijai, išgyvenusiai 
Kanadoje vos pora metu arba 
dar tik besikuriančiai. Pirmų
jų padėtis yra saistoma Kana
dos federaliniu ir provinciniu 
įstatymu.

iniciatyva ir tautiniu sekcijų pa
galba, ruošiasi 4-tam kongre
sui, kuris ivyks šiais metais 
birželio men. 7-12 dienomis Pa
ryžiuje. Kongreso šūkis —

"Motina progreso kėlėja".
Darbu tvarkos tema —
"Motina ekonominiame gy

venime".
Šis kongresas yra Tarptauti-

dažniausia neturi nei šeimos 
dydžiui atitinkamu butu, nei 
minimaliniu ju įrengimu. Šei
mos pajamas sudaro vyro ir 
žmonos savaitinis uždarbis, ku
ris betgi labai svyrjioja, nes tai 
vienas, tai kitas dažnai neturi 
darbo. Valstybe iš naujuju imi
grantu pasiima tą pačią ju už
darbio dali, kaip ir iš visu kraš
to gyventoju.

3. Kaip motina lietuve mote-
Apie tai Pasaulio Hs Kanadoje savo misijos pil- 

Motinu Sąjūdis tikslesniu davi- nai negali atlikti. Tiek senosios 
niu Kongresu įvykusiu 1933,' beabejo gaus iš Kanados ■ imigrantu kartos moteris, tiek 
1937, 1939 ir 1947 m., tąsa. 1937 , moterų organizacijų. Naujoji ■ naujoji imigrante — su labai re- 
metu kongrese, kuriame daly-' iiejuve emigrante moteris yra ■ tomis išimtimis .— dabar 
vavo 37 tautu delegates, pripa- ‘ jošr kraštą ir šeimą palietusios 1 klauso darbininku klasei ir yra kiai tegauna. Šeima dažnai 
žinias Tarptautines Dokumentą- nelaimes auka* Maždaug 50 priverstos kartu su vyrais dirbti gyvena viename kambarėlyje • • _. 2.4.. *2. •  ___ t______• _ i , . . «z.

verčianti daugiau ir ilgiau dirb- i krašto viešąsias institucijas nekantrumu lauke galimybių 
ti. Dirbančioms motinoms turė
tu daug palengvinti vaiku glo
bos Įstaigos. Šiuo metu betgi 
vaiku darželiai už vieno vaiko tis tik memorandumais, 
globojimą paima vidutiniškai 
25 nuošimčius motinos uždar
bio. Del to tai dažnai kūdikiai

! paliekami namie vieni, palieka
mi nekontroliuojamai gatvės ita 
kai.

5. Butu problema ypač nau
jiems imigrantams yra gal pati 
aktualiausia. Imigrante motina 
ne tiek galvoja apie buto įren
gimo patogumus, kiek išviso 

j apie pastogę, nes vaiku turin- 
j čios šeimos butus labai sun-

Po antrojo pasaulinio karo, * jimo tremtiniu šaipos reikalu, 
tremtyje atsidūrę lietuviai su ėmėsi KLSąjungos Toronto sky-

teturi labai mažos reikšmes, kur nors greičiau išvykti iš ka- 
Viešose institucijose jos nėra ro audru sunaikintosios Vokie- 
atstovaujamos ir gali i jas kreip- tijos. Jau veik treji metai,

į kaip pagaliau, atsirado galimy-
7. Mergaites įjungtos i pra- : biu išvykti i kitus kraštus. Ta- 

mones darbą neturi laiko ir-ga
limybių saviauklai. Del menko 
ju darbo įvertinimo ju uždarbis 
vos padengia kasdieninio gy
venimo išlaidas; neturi galimy
bių susitaupyti kraičiui. Buda-

rius. Jo iniciatyva yra paskelb
tas Toronte auku rinkimo va-

rinkėju kadrai, kurte mažais 
būreliais aplankys lietuviu šei-

nuošimčiu iš ju yra buvusiu Į šeimos išlaikymui. Valdžios is- net be teises naudotis virtuve 
profesionalu žmonos arba pa-! taigos turėtu palengvinti darbo ir kiemu, taip reikalingu vai-

1 gavimą vedusiems ir šeimą tu- kams. Šiuo reikalu pageidauti-

dėti, pagelbeti tremtyje vargs
tantiems broliams. Ypač pa
geidaujami drabužiai. Šis kil
nios labdarybės auku rinkimo 
vajus yra prasidėjęs šių metu 
sausio 7 dieną ir tęsis iki sau
sio 28 die.ios.

Gyvenimo patirtis sako, kad 
niekas gyvenime taip lengvai

me laikotarpyje didelis skaičius 
lietuviu yra atvykę ir i Kanadą. 
Kiekvienas apleisdamas Euro
pos krantus, o daugelis ir sa
vo šeimos artimuosius, išgyve
no skaudu atsisveikinimą, o 
kartu tvirtą ryžtą naujajame 
krašte, savo darbštumu, taupu- 
mu ir geru pavyzdžiu, kurti gra
žią ateiti.

Deja, skaudžioms gyvenimo 
aplinkybėms lemiant, nemažas 
skaičius lietuviu nerado iki šiol 
jokiu galimybių kur nors emi- 

i gruoti. Didele dalimi jie yra li
kimo r.unskriausti: senel-'ai, li
goniai ar jckiu artimųjų neturi 
Naujajame Pasaulyjej. 
IRO nori kaip nors greičiau 
tremtiniu lagerius likviduoti, 

, ijungti juos i vokiečiu visuome
nę. Pagaliau, ir dvasine pras
me likusieji musu tautiečiai 
tremtyje šiuo laiku išgyvena 
skaudžią vienatvę ir gražesnio 
rytojaus ilgėsi. '

Kiekviena graži iniciatyva, 
pagelbeti tremty skurstantiems 
lietuviams, yra sveikintina ir 
verta aukščiausio pagyrimo.

Toronte tremtiniu šalpos srity 
per ilgą metu eilę daug gražiu 
artimo meiles darbu yra paro
džiusi torontiečiu lietuviu mo
terų "Dainos" grupe. Jos pa
siaukojimas ir didžiadvasišku
mas sukeliant pinigus ir už juos 
išsiunčiant i tremti siuntinukus, 
nevienam Europoje gyvnan- vyru. Prie ju dar reikia priskai- 
čiam lietuviui gerai yra žino tyti 250 tūkstančiu milicininku, 
mas. "Dainos" torontiečiu mote- sudarančiu taip vadinamus eli- 
ru grupe savo kilnia šalpos tinuis dalinius. Slaptoij įplici- 
misija ateityje bus įrašyta i ko- ja — UDE — turi per 100 tuks- 
vojančios, kenčiančios ir trium- tančiu vyru. Taigi, galimo karo 
fuojančios Lietuvos istoriją. atveju Tito prieš sovietus isteng-

priežiūros, neišmoksta ekono
miškai gyventi. <

Kanados Liet. Katalikių Mo-, 
teru Sąjunga dėkoja Pasaulio 
Motinu Sąjūdžiui už taip jaut
riu motinu klausimu nagrinėji
mą, o kartu prašo veikti pasau
lio opiniją ir tėvynės neteku
siu bei emigravusiu šeimų bei 
motinu globos reikalu. f Šian
dien pasaulyje benamiu šeimų 
yra tiek daug, kad tai galėtu 
būti visiškai atskiras objektas 
studijoms ir specialioms prie
monėms.

Prašydamos Jusu kilniam 
darbui Aukščiausiojo globos ir 

moterims yra sunkiai tepasie- ■ ^iksdamos didžios pagarbos 
kiamas. Kanados lietuves mo- i 
terys daugiausia gali reikštis Į 
tik savo visuomenes tarpe. Nęt i

cijos Centro reikalingumas ry-
' šiui ir informacijai palaikyti.

Tarptautinis Dokumentacijos I čios .turi savą profesiją, kurios!
Centras palaiko ir apjungia' dabar panaudoti negali. Vyrai rįntiems vyrams ir pakelti ju' na butu atpiginimas kreditu 
tautiniu Moterų Organizacijų h jos pačios pagal imigracinius atlyginimą. Motina, turėdama, nrrmn įsigijimui. Gal but, tiks- 
vadoviu pastangas įvairaus po-. įstatymus ir profesiniu korpo- 
budžio socialinėmis proble-! racijų tvarkymosi nuostatus ne- 
moms, tikslu padaryti kiekvie- ‘ gali įsijungti i gyvenimą pagal 
no krašto motinas tikromis savo pasiruošimą, .bet yra pa- 
žmonijos progreso kėlėjomis. ; tekę i pramones arba žemes

Kanados Lietuviu .Katalikių ūkio darbininku kategorijas.
Moterų Sąjungos Centro Valdy- Tuo* budu juridine ir gyvenimiš
ka iš Pasaulio Motinu Sąjūdžio koji padėtis emigrantėms mo

tinoms yra užkrovusi sunkiai 
pakeliamą uždarbiavimo naš
tą/ kuri labai kliudo motiniška- įstatymu leidėjus bei seimu glo- ir tos, kurios yra užmežgusios 1949 m. gruodžio 17 d.

1949 m. spalio men, gavo an
ketas ir raštą Šukiu: \

'Tasaulyje motinos darbas 
pasitarnauja žmogiškųjų 
vertybių padauginimui: ku-

I no, dvasios ir socialinėje 
srityje. Motina žmonijos 
progreso kėlėja". Anketa 
prašo duomenų iš moterų ir 
motinu ekonominio ir so

cialinio gyvenimo.
Anketoje pateikti 7 plausi

mai, skirti su pagrindiniu klau
simu susijusioms atskiroms gy
venimo sritims ir atskiroms mo
terų. veiklos sritims. Ten klau
siama:

Juristu: Kokią atsakomybę 
duoda motinai šeimos ekono
mijoje krašto .įstatymai ir pa
pročiai?

Sociologu ir ekonomistu: — 
Suteikti bendrus statistinius da
vinius _ _
darbams. — Patiekti šeimos iš
tekliu elementus. — Kokią dali 
pasiima tautos biudžetas iš šei
mos biudžeto?

Motinu: — Ju roles ekonomi
nėje veikloje ivertinimas. —
Kokias priemones siūlytu, kad įeĮes aj- sutraškėdavo voverai- 
užtikrintu motinoms šeimos ži- i tes kremtamas riešutas. Vove- 

; raitės šokinėjo arba užkandžia-
7. v°..•

Toli, paupy, girdėjosi pieme-

bent minimumą pragyvenimui, liausią butu sukūrimas valsty- 
turetu liktis namuose, nepalik- binio namu statybos fondo, nuo 
dama vaiku auklėtis gatvėje, kurio nebutu išskirti ir naujieji 
Tuo budu ji netiesiogiai prisidė
tu prie ekonomines šeimos būk
les pagerinimo, galėtu pigiau 
sutvarkyti siuvimo, plovimo ir 
virtuves reikalus.

4. Socialines ir higienos ins
titucijos tu/etu paveikti krašto

imigrantai.
6. Dalyvavimas visuomeni

niame gyvenime imigrantėms

Kanados Liet Kart. Moterų 
Sąjungos Centro Valdyba, 

(seka parašai).

jai ju misijai, o taip pat ir šei- 
ekonomikos

ekonomiskai 
lietuve yra

mos racionalios 
vjykdymui.

2. Socialiai ir 
naujoji imigrante
prislėgta neįprastos aplinkos, 
varginama del nemokėjimo ar 
menko mokėjimo krašto kalbos, 
o negalėdama dirbti savo spe
cialybėje jaučiasi degraduota 
iki paprasčiausios kovos del 
biologinio išlikimo. Beabejo, 
kad tokia visuomenine padėtis 
iššaukia motinose depresiją. 
Pervargusi ir ilgas valandas 
sugaišusi imones darbe, ji jau 
nebeturi nei laiko nei reikiamos 
energijos šeimos reikalams. 
Šeimos yra slegiamos skolų, už-

Kenocentro rūmai Kaune

5 reikalingus Kongreso L

Baltijos vėjelio pasaka
Sauleta diena... Miške tylu, 

' tarytum visa sustingę. Tik ret- 
~ kačiais sulinguodavo pušu ša

dinio lygsvarą?
Socialiniu ir higienos institu

cijų: —- Motinoms negalint tin
kamai atlikti ju šeimos užduo- neiįu balsai: 
ties, kaip tai atsiliepia iš dalies 
i pačią šeimą, iš dalies i visuo
menę?

— A — u! ... o-nai! — bet ir 
tai, atsikartoję miške, tie bal
sai veikiai dingdavo, tarytum 
kaitroj ištirpdavo...

Dangus buvo giedras, skais
čiai mėlynas, tik kur ne kur, 
lyg lopinėliai, baltavo mažy
čiai debesiukai.

Sėdėjau samanose, rymojau 
ant kelmo ir klausiausi. Buvo 
taip tylu, kad girdėjau savo šir
dies plakimą. Taip, rodos, toli 
buvau nuo pasaulio, kažkokio
je žavingoj karalystėj.

Bet... ir tyla šneka... Šne
ka kažką Nenujaučiamo, švel
naus, gražaus...

Prieš akis kaskart stojosi vis 
naujas paveikslas . ..

Ramybe apgaubė mane...
Netolimais prabėgo kiškelis.

Moterų Sgos Centro Tolumo, pasigirdo šunu loitaas. 
Bet tie garsai — •

, ir tolyn, pakol visai dingo.

Kokie projektai ir galimybes 
pramatomos motinu namu ruo
šos ir šeimos- gyvenimo dar
bams palengvinti.

Motera dalyvaujančiu vieša
jame gyvenime: — Kaip yra 
atstovaujama motina viešose ir 
pusiau viešose institucijose, ku
rios turi itakos i ekonomini gy
venimą? — Ką šitos institucijos 
duoda motinu gerovei netruk
dydamas jos savo pareigose?

Jaunuju: — Kokią ju patirtis 
ir kokios pastabos del priemo
nių, kad jauna mergaite butu 
geriau 
vietą 
me?

KLK
Valdyba iš surinktu anketų pa
dare santrauką ir Pasaulio Mo
tinu Sąjūdžio Tarptautiniam 
Kongresui ruošti komitetui pa
siuntė ši raštą:

Pasaulio Motinu Sąjud^o 
Tarptautinio Kongreso, Įvyk
siančio 1950 m. birželio 7-12 die
nomis Paryžiuje, Komitetui.

Kanados Lietuviu Katalikių 
moterų ir motinu atsakymu i 
"Motina ekonominiame gyve
nime" anketą, santrauka:

1. Juridiškai lietuves moterys 
Kanadoje yra dvieju kategori
jų. Vienos yra jau čia gimusios

paruošia užimti savo 
ekonominiame gyveni-

praeityje iškenteti vargai ir pa- ’ . 
tirtos nelaimes. Išeitu, kad ir ' 
mes lietuviai, palyginti, nese
niai dar atvykę i čia, turėtum© 
greitai pamiršti musu pačiu 
tremties nedalią (stoką maisto, 
sunkią dvasinę ir materialinę 

| drabužiu, šaltus gyvenamuo
sius tremtiniu barakus), o kartu 
ir dali musu tautiečiu, kurie dar . 
ir šiandien, po 5 metu, dalinasi 
varginga likimo dalia? ... Taip 
nemanytume! Musu išgyventa 
praeitis nepavelys mums tai

geros valios lietuvis, kada bus

tremtiniams pagalbos, plačiai

les, duosniai sušelps. O gero--

dosniam aukotojui dvigubai at-

UŽDANGOJE
(Atkelta iš 2 psL)

karščiau, garsiau dainavo.»» 
— Uola buvo šalta ir tyli. 

-— Atšalo jai ir krutinę besi-
glaudžiant... Aptemo akys be
žiūrint../

— Daina virto dideliu sielos 
skausmu, ilgesiu, lūkesčiu... 
Bet uola — niūksojo, tarytum 
užburta. Ji buvo tokia pat paniu
rus ir tokia pat šalta.

— Sukrykštė žuvėdra.
— Ji kruptelejo ir pasinėrė i 

jurą...
— Rytuose paraudo dangus. 

Užgeso, žvaigždes. Ir toliau 
krykštė žuvėdros. Nakties spar
nai pabalo. Jura aptilo. Užtekė
jo saule...

— Ir deive kasnakt vis dai- 
į nuoja numylėtiniui, kuri Perku 
! nas pavertė uola, — pabaigė 
' pasaką Baltijos vėjelis.

vakarine žvaigžde. Išplaukė ■ Jau buvo ■vakaras. Menulio 
baltas mentilis. Jo sidabriniai! spinduliai slankiojo, laipiojo pu- 
spinduliai juros paviršiuje iš 
audė gražu kilimą.

kalu ir kitos organizacijos, šal-' lijoną vyru. Kariuomene sister 
pos darbo kad ir nelaikančios matingai ruošiama partizaninio 
pirmuoju savo uždaviniu. Pa- pobūdžio kovoms kalnuose.
storuoju laiku gražaus užsimo- Samic Mohamed Begic, par- 

tizaninio karo veteranas kari- 
. ninkas, korespondentui parode

Laiilriomac I ii 7 i e 103 vietas< kur savD laiku Ta°ulinlalIlCid I U L I w partizanai kovojo su vokiečiu
Gyvenimas bėga greičiau už savo padėties viešpačiai. Sun-. baudžiamomis ekspedicijomis.

dau juros pakrante, kur stovė
jo pilkos pajuodusios uolos.
z — Man buvo linksma, sma
gu. Pribėgęs paklausiau: kodėl 
jus tokios paniurusios, neby
les? Jos tylėjo. Ir tikrai buvo ty
lu, tarytum kapinyne, tik jura 
bangavo, plovė uolu šonus, 
taške vandens lašelius, o josios 
tylėjo...

— Ma n baugu pasidarė ir 
aš nuskridau.

— Jau buvo vakaras.
— Sustojau tarp kalnu ir il

gėjausi.
— Nusileido saule. Jura 

smarkiau subangavo sušniokš
tė.'

— Dangaus >elynėj sužiuro

; su šakelėmis. Pasigirdo lakštin
galos giesme. Aš ėjau namo,

- Apšvietė ir uolas. Tačiau' mąsčiau apie girdėtą vėjelio 
jos liko dar tamsesnes ir už ju ■ :r Gausiausi skarr.b .n- 
slepesi juodi šešėliai.

— Buvo tylu, tylu. ' Tik pa
čios laukuose pargrįžtančiu 
šienpiuviu dainos...

lengvel ripuliavo bangutes. Bet i . ^>u^s saPnavo
gi vidurnakti — smarkiau su
siūbavo jura... Pasigirdo nuo
stabi daina. Ir ... išplaukė dfa^ 

vis ėjo tolyn deive. Jos kūną denge ilgos 
! šilkines kasos, iš po kuriu bu- 

Saules spinduliai klaidžiojo ’ vo matyti baltas, lyg marmuri- 
po mišką... j nis, veidą?. Viršugalvyje žyde-

Pajuryje girdėjosi tylus tėškė-; jo vandens lelijų vainikas. Jos 
jimas... - Į akys žėrėjo, tarytum safyrai.

Pušys, iš kiek tolėliau, žiūre-Kai ji uždainavo, rodos, net ju 
jo i vandeni. Tik štai, ju šakos 
urnai sulingavo, suošė. — Tai 
nudvelkė Baltijos lengvutis vė
jelis.

Vėjelis sukinėjosi po mišką 
užkliūdamas už šakelių ir pasa
kojo pušims savąją kelionę. Ir 
aš klausiaus, ir pušeles klau
sėsi.

— Tyliai niūniuodamas skrb

ra nustojo šniokštus!, sukluso...
— Ji tyliai ėjo menulio Spin

duliu išaustais kilimais. Priėju
si uolą, apkabino ją ir tyliai 
ome dainuot.

— Skrido, pleveno, švelnute 
ir žavinga jos daina. Joje reiš
kėsi tarytum prašymas, malda.

— Deive vis labiau ir labiau 
glaudėsi prie šaltos uolos ir

ai nutilo, užmigo..
Ve’elis i:

T. D.

kieji bandymai jau išlaikyti. Jie; Vietoves visiškai neprieinamos 
jau ne kryžkelėje, bet kelyje i motorizuotoms priemonėms, 
ateiti, kurią patys susikurs. Vietomis korespondentui teko 
laukdami šviesesnes tarptauti- pilvu šliaužti uolu tarpekliais, 
nes politikos pragiedruliu. Ju Karo atveju sovietams sunkiau- 
pečiai užgrūdinti sutikti netike-, siomis kovos sąlygomis tekiu 
tus gyvenimo smūgius ir sun- užimti vieną aukštumą pp kitas, 
kumus. Jie nepabūgo kasyklų ir Kada korespondentas užsimi- 
mišku kirtimo, nebijo sunkiau- ne apie sovietu aviaciją ir ato- 
sio darbo, nes ju pasiryžimas 
yra išlikti laisvais žmonėm, ku
rie del savu idėjų nebijo jokios 
aukos. Tremtiniai yra nevieni. 
Juos stebi, seka ir ne vienas 
jaukia ju lūžio, ar dvasios ban- , daug atominiu bombų > 
kroto. Laukia, kada likimas 
juos paguldys savo kely, k«da 
pesimizmas juos sukaustys, o 
nostalgija išties ranką išvesti i;
"laimes ir didžiosios laisves ša-:
Ii". Ne. Dar kartą ne. Kompro- tertuoti — mažasis Jugoslavijos 
misų nebus. Juos šildo ir gaivi- diktator’U" yra kietas riešutas 
na viltis, kad išauš dar diena,. sovietu komunistines imperijos, 

sis kelio galas — pusalkanes ' išauš pavasaris ir musu Tevy- viešpačiui Juozapui Stalinui, 
dienos, pilnos nerimo naktys, ! neje, kada bus galima giedoti Bijodamas 
skryningai, beatodairinis pirši- ■ Prisikėlimo Himną.

! mas įvairiais budais ir priemo- 
; nemis repartijacijos, yra nuei- 
' tas. Šiapus Atlanto tremtiniai

Nemuną. Jau šešeri metai bai-

nuo savo. Tėvynės, nuo arti
mųjų. Kieti, skaudus, prisunkti 
įvairiausiu pergyvenimu ir pil
ni bandymu. Nei vienas amžius 
neturėjo tiek daug politiniu bėg
liu, kaip musu amžius. Dabar 
šis klausimas yra virtęs tarp
tautinio masto klausimu ir del 
musu nekartą tarptautinėje are
noje pasigirsta iyairiu reika
lavimu. . . ■

Tremtiniai apsisprendė 1944 
m., kada bomboms sprogstant 
karo viesulo pagauti, palikome 
viską, kas brangiausia ir nuta
rė likti sau žmonėmis nespekti- 
liuoti savo sąžine, savo įsitiki
nimais, tikėjimu. Pasiryžo be jo
kiu kompromisu ir derybų del 
savo ateities gyvenimo, priimti 
sunkia benamio dalia. Sunku-

minę bombą, partizaninio karo, 
veteranas ramiai šypterėjo: — 
Kas bebutu musu priešas — , 
jam tektų užimti vieną kalną po- 
kito. Argi pasaulyje esama-tiek.

Tito — kietas riešutas 
Stalinui

Kiekvienas objektyvus Sta-
lino ir Tito stebėtojas tūri kons-

Naujas B. Shaw pakštas
Shaw 

parašą visai eilei laikraščiu 
redakcijų laiškus, kuriuose Siū
loma nusikaltėlius ne kalinti 
bet... žudyti.

"Jeigu sutinkame laisvoje al
kaną tigrą arba nenaudėlę ko
brą, kurie kėsinasi i musu gy
vybę, ju gi neikaliname kur 
nors rūsyje, kaip žmones kalė
jime, bet, tiesiog, žudome. Nes, 
priešingu atveju, jeigu mes ju 
nenužudysime — jie mus nužu
dys.. .

"įvairus sąrančiai, moskitai, 
gyvates ir net australiški kroni

vėl pasižymėjo. Jis

linas tuo tarpu nesiryžta imtis 
priemonių Tito pašalinimui, pa
sitenkindamas prieš ji nu
kreipti Kcminformo propagan
dą, pundais atsišaukimu, kurte 
kasnakt paskleidžiami Jugosla
vijos pasienyje. Ar tuo visa 
kova ir baigsis? Sunku pasa
kyti. Tačiau šiaip ar taip — Tl-

Mus likimas surišo. Tad bu
kime broliais vienas kitam, pa- 
dekim, pagelbekim, padrąsin- 
kim vienas kitą. Te mus pažista 
ir atskiria kiti iš meiles vienas 
kitam, iš musu vienybes, susi
klausymo ir pasiryžimo teplau
kia musu stiprybe ir kietas, yra rakštis Stalino akyje, o 
plienas, noras gyventi savai rakšti ju). paprastai siekiama'

lygiai Tėvynei, savam kraštui. Kiek- pabalinti. Kuo ilgiau delsiama,

kai, kurie naikina žmonių ge
rybes, taip pat neikalinami, o 
žudomi...

"Mano išmanymu,
toks pat reikalas yra žudyti ir 
nepataisomus nusikaltėlius 
žmones, i ju tarpą iškaitant ir 
pavojingus idijotus, priešo ka
rius — belaisvius, kurie pasižy
mėję žiaurumu ir pan.

"Pati mandagiausia bausme 
tokiems žmonėms — tai patal
pinti juos i sandarią kamerą, 
atsukti gazo sraigteli ir Juos už
migdyti taip, kad jie niekad

viena menkiausia jėga bus pa- wo labiau sateijHniu valstybių 
reikalauta musu Tėvynės prisi- tarpe Skdlno prestižas fr, 
kėlimo šventei. Tikėkime atei- gedimas dalykas, plečiasi "tt- * 
timi, kantriai neškim dabartį, o toi2mo- epidemija Prestižo kriti- 
nueitas praeities kietas kelias Į mas fmogul( kuris savo am- 
tebuna mums ramstis sunkės- < septyniasdešimt metu su- 
niais akimirksniais. Jei pasiry-1 kakties proga imamas vadin- 
žom, tai ir ištesekim. Nepahi-į
šim savo kely. Kantriai ir išdi- jingas: koks gj jen, po-šimts 
džiai neškim savo Įsitikinimu pypkiu dievas, jeigu su papras- 
veliavą i laimėjimu šventę. tu mirtinguoju Tito negali susi

doroti! >.. Vyt. Kastytis.
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1$ lietuviškojo pasaulio
gražiai apie tremtinius JAV, iš
sireiškė, savo laiku, dr. Ven
cius, M. Sagys išlydėdami p. 
Lozoraiti. Ypač malonu šią nuo
monę buvo išgirsti iš dr. Eleo
noros R. Witkus, kuri atsida
vusi mokslui, su lietuvišku gy
venimu jau mažai teturėjo pro
gos susidurti. Kartu ji yra ir pa
vyzdys ir musu tremtiniams 
moksleiviams bei studentams, 
kad pasiryžus, tikslas anksčiau 
ar vėliau yra pasiekiamas.

Jos senelis yra kilęs nuo Kre- 
tingos-Palangos. Gi močiute — 
iš Vilkaviškio apskrities. Jos 
tete — susipratęs lietuvis, lietu
viškosios spaudos uolus skai
tytojas, dailininkas. Brolis Vin
cas — elektros inžinierius,- o 
Edis — studijuoja farmaciją.

Gimnazijos mokslus, musu 
terminais, ji yra baigusi New 
Yorke. Čia esą keturi koledžai, 
kuriuos New Yorko gyventoju 
vaikai lanko nemokamai. Tai 
Hunter, City, Queens if Brook
lyn©. Šie koledžai yra reko
menduotini New Yorke gyve- 

_____ _________ ___ , ■ nantiems lietuviukams, kurie 
r^s įattag<A^dteda‘'tubir- nori studijuoti. Baigus

prigulminga, suvereni Lietuva". ve-Coeur, 5 Liege, Belgique) sa-

Jau antri metai kaip laisvuo
siuose pasaulio kontinentuose 
iš pavergtos Tėvynės išsisklai
džiusius lietuvius užplūdo gau-

dažnas keistumas, šukele daug 
Cam abejonių: "ar nesislepia 
čia kekia bolševiku klasta".

f

Ged but jie nori išgauti tokiu 
budu ši nuostabu atradimą,

tam, — dažnas pagalvodavo. 
Ypatingai kaį^dabar taip daug 
kalbama apie bakteriologini 
Carą ir panašias velniavos.

filiu laiku New Yorke pagar-

R. Vitkutę (Vaitkus), kuri skaitė

kongrese, Kalėdų atostogų me
ta. Jos nuomone, ne be to, kad 
sovietai tokiu budu gali iššif
ruoti asmenis, turinčius ryšius 
su užsieniu, bet laiškai yra tik
rai nelaimes ištiktu žmonių pa

Hunter College, Elena Vitkute
Šitoks autoritetingos moksli- ^avo stipendija, kaip abitaien-

nuomonę, kad, gal but, per

vaisto galią bado ir teroro iš
kankinti žmones bando pasku
tinę vilti. Esama pranešimu, 
kad iš čia pasiustas streptomy- 
čžias, adresatus pasiekė. Po 
to, tokiu laišku dar daugiau at
sirado. Streptomycino doza, ku
ri normaliai turėtu ligoniui pa
dėti, kainuoja apie 40-80 dol.

Amer&os lietuve Fordhamo

Universiteto profesore
Naujieji atvykėliai, mažai te- 

susidurdami su Amerikos lie
tuviu inteligentija — dažnai 
pagalvodavo, kad jos iš viso 
nėra, kad visi lietuviškos kil-

darbiai, mainieriai. Tai netiesa.
Antrojoje ir trečiojoje kartoje 

yra nemaža lietuviškosios in
teligentijos, kuriu dažnas ne
mokėdamas lietuviškai parodo 
nepaprastą meilę savo Tėvy
nėj. Jie su džiaugsmu sveikina 
naujuosius lietuviu inteligen
tas—ateivius, tikėdamiesi, kad 
že Tėvynės meilę įskiepys ir

karta apie ją težino iš močiučių 
ar teveliu pasakojimo. Taip

vo laiške, tarp kita ko, rašo: 
"Iki šiol tebegyvenu Belgijo- 

isivaizduojanti bakteriologini! je ir tebekasa tą niekad nesi- 
_i . . baigiančią anglį. Buvau smar

kiai sužeistas, vėliau susirgęs 
ir, apie metus laiko prasitrynęs, 
vėl pradėjau iš naujo. Su Vo
kietija jau beveik dveji metai 
kaip neturiu jokiu ryšiu. Gy
venu visiškai vienišas ir, tary
tum, viso pasaulio apleistas.

Daktare, kaip šios srities spe
cialiste buvo užklausta, kaip ji

ateities karą, apie kurį dažnai 
paskutiniu laikur užsimenama.

siau kaip atominis grąsina da
bartinei civilizacijai*, — mano 
dr. Vitkute. "Patogeniškos kil
mes bakterijos, paskleistos iš 
lėktuvu ant priešo teritorijos,
momentaliai užterštu visą van-' Dabar dirbu dažnai net po dvi 
deni, pieną maistą Ir nors dar normas, norėdamas susitaupyti 

daugiau valiutos ir kaip grei
čiau pabėgti iš šio baisaus pra
garo. Nepaprastai taupiai gy
vendamas, susitaupiau 30.000 
belgišku franku. Dabartiniu me
tu norėčiau kur nors išeini- Į 
gruoti. Mūsų, čia esančiu, eini-

te (amerikiečiu terminais "B. 
A."), pradėjo studijuoti Bostono 
universiteto biologijos fakultete. 
(Boston University, Graduate 
School). Baigusi sėkmingai ir 
ši, ji Fordhamo universitete ga
vo daktaro laipsni — Ph. D. ir 
buvo pakviesta pasilikti, kaip 
instruktore. Šiuo metu yra jau 
profesoriaus asistente ir savo 
gabumais yra patraukusi Ame
rikos mokslo žmonių dėmėsi. 
Todėl juo labiau yra malonus 
jos atsiliepimas apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Dr. Elena Vilkute rašo: — 
"Esu be galo susirupinusi del 
tu DiPuku. Jie yra verti musu 
(paramos. Juju darbštumas ir 
iniciatyva, jiems čia atvažia
vus, yra tikrai nuostabus ir 
kaip tik reikalingas musu tar
pe. Juju prisidejijmas prie Ame
rikos gyvenimo ir ypač prie 
Amerikos lietuviu kultūrinio gy
venimo bei spaudos, mums be 
galo daug padės ir mus visus 
labai paskatins. Apie musu vie
ną paliktą Lietuvą man skaudu 
ir pamanyti. Kad ten dabar kas 
gero butu, tai nėra ko ne gal
voti. Bet aš turiu neužgestan- 
čią vilti, kad Lietuva triumfuos. 
Kad ji vėl prisikels kaipo Ne

deni, pieną, maistą Ir nors dar 
nėra išugdyta bakterijų, kurios 
gyvuotu ilgiau be kokio jau už
krėsto kūno, bet jau turima prie
monių priešo teritorijoje sukel
ti epidemijas..."

Tačiau profesore nemananti, 
kad šis ginklas ateinančiam 
kare busiąs panaudotas. Čia 
ji sutinka su daugeliu Ameri
kos mokslininku... Norint karą 
laimėti, reikia priešo teritoriją 
okupuoti. Tai butu neįmanoma, 
jei priešo krašte siaustu "mir
tis ... Nebent tik bolševikai 
galėtu užkrėsti ši kontinentą, 
kad ji suparaližavę galėtu su
sitvarkyti su likusiu pasauliu.

Daktarei Eleonorai linkime 
kuo geriausios sėkmės, kad 
laisvos, demokratines Lietuvos 
universitetai ją pasikviestu kaip 
svečią profesoriui Almus.

K. Matukevičius, (Rue Cre- bet ir kito darbo neleidžia pa
sirinkti. Turi žmogus dirbti tik 
kasyklose arba geležies liejyk
lose. Savo išlaidomis emigruo
ti galima, bet tik reikia geruti 
buto ir derrbo gerrantijas. O iš 
kur jas gauti, jeigu neturi pa
žįstamu, kas parūpintu?...

Norėčicru labai patekti į Ka
nadą. Visas išlaidas pilnai pa
dengčiau ir nuvažiavęs gra
žiausiai atsilyginčiau už visą 
triūsą. Jei kas man sutiktu pa
dėti, niekuomet to neužmirš
čiau. Norėčiau kaip greičiau 
ištrukti iš šios "nevalios namu". 
Joks darbas man nebūtu bai
sus, nes esu darbe užsigrūdi
nęs".

Tevas Bružikas, S. J.

gracijos klm irimas yra bene Tėvas Bruzikas, S.J., nuo 1948 
sunkiausias. Jis sunkus, kaip ir
pats gyvenimas. Mus taip šva- sijomis po D. Britaniją, aplan- 
riai belgai apstatė, kad to visai kydamas net 81 vietovę. Nuo 
nė nesapnavome. Po sutarties: siu me io 1 d. jis persi- 
baigimo, buvo kalbama, kad kete i Belgiją, kur taip pat ap
galėsime emigruoti, bet jau su-! lankys visas lietuviu kolonijas,

m. gruodžio 2 d. važinėjo su mi-

Ponios Chiang tragedija
Tėvynę galima ginti ne vien 

tik ginklu rankose. Ir gynėjais 
godi būti ne tik vyrai, bet ir 
moterys, kurios puikiai gedi pa
tarnauti servo kraštui, pavyz
džiui, kad ir diplomcrtineje tar
nyboje. Tokiu motoru likimas

bed ryškus tam pavyzdys yra 
Nacionalines Kinijos maršalo 
Chiang ir io žmonos likimas.

Japonams užpuolus Kiniją, 
Mrs. Chicmg atvyksta i JAV, 
kad galėtu šioje laisves šalyje 
Bemti vyro kavą. Tai buvo 1942 
metais. Amerikonai ją priėmė 
su išskėstomis rankomis. Holly- 
woodas, Washingtonas ir 
Broadway buvo sukelti paruoš
ti jai asmenini triumfą Daugeli 
kartu ji buvo Baltuosiuose Rū
muos. Kartu su Rooseveltu turė
jo spaudos konferencijas.. Taip 
pat iškilmingai ji buvo sutikta ir 
Chicagoje, kur miesto majoras 
Kelly jai pasakė: "Štai yra 
miesto raktai. Šis miestas yra 
fusu!" Ir Mrs. Chiang mėtėsi i
darbą visa servo prigimtimi. Jireiskimas, kad amerikonai nesi

rengia aktyviai ginti Formozos, 
jai parodo misijos galą.

Tačiau ir po to ji galėjo 
pasilikti JAV, ir saugiai gyven
ti. Bet Mrs. Chiang, pasakiusi 
servo buvusiems draugams šal
tą tiesos žodi ir prisiminusi bu
vusią žodžiu drerugystę, kovo
je už laisves idectlus, išskrido i 
Formozą. kad stovėtu šalia vy
ro žūtbūtinėje kovoje. A. R.

tartis baigta, o apie emigraci
ją — jau nieko nekalbama... 
Ne tik kad emigruoti neleidžia,

ANGLIJOJE

Pavergtųjų tautu paroda

Europos Laisves Lyga Škoti
joje (Scotish League for Euro
pean freedom) šių metu pra
džioje Edinburghe rengia pa
vergtųjų Europos tautu parodą 
Jos organizatorius ir ekspona
tu rinkėjas yra žinomas lietu
viu bičiulis ir užtarėjas John 
Sewart. Parodoje dalyvaus lie
tuviai, estai, latviai, lenkai, uk
rainiečiai, serbai, kroatai, slo
vėnai, bulgarai, rumunai, čekai, 
slovakai, vengrai ir gal būt, 
graikai, kuriu krašte parodą 
projektuojant dar ' tebevyko 
vidaus karas. Bus išstatyta šių 
tautu įvairiausi tautiniai ekspo
natai — audiniai, mezginiai, 
juostos, medžio drožiniai, odos 
dirbiniai, gintaras, knygos, fo
tografijos, tautiniai drabužiai — 
žodžiu, viskas, kas tautai bu-, 
dingą. Rinkdami eksponatus 
rengėjai apsiima apmokėti vi
sas ju persiuntimo išlaidas, o 
taip pat apdrausti juos nuo žu
vimo, ugnies ar sugadinimo. 
Parodos tikslas — Škotijos ir 
visos D. Britanijos visuomenę 
supažindinti su pavergtomis, 
tautomis ir populiarinti ju išlais
vinimo minti.

siminimuose šitaip rašo apie p. 
Chiang: "Buvo idomu matyti, 
kokią itaką p. Chiang turėjo 
vyrams, su kuriais kalbėjo. Jie 
jaute jos žavingą inteligenciją, 
bet kartu jie jaute jai ir kiek 
baimes, ypač kai ji pradėdavo 
kalbėti apie Kiniją. Jos žemas 
balsas tada skambėdavo kaip 
plienas, ir negalim buvo jo ne
išklausyti" ...

Po karo ji grižo namo. Tačiau 
laisves dienos Kinijai neilgai 
šviete. Pasinaudodami kinu tau
tos išvargįmu, raudonieji pra
dėjo veržtis i šią šąli. O čia dar 
nesutikimai savųjų tarpe. Ir. 
Mrs. Chiang vėl atsiduria JAV. 
Ji kreipiasi i prezidentą Truma- 
ną, prašydama moralines, ma
terialines ir militarines para
mos. Ji praleidžia keletą dienu 

pas George C. Marshall!. Bet 
šiuo atveju ją lydi nesekme. 
Amerikos vadai nesiryžta, o tuo 
tarpu raudonoji banga ritasi 
per jos brangią tėvynę. Paga
liau prezidento Trumano pa-

Padidinamas "Britanijos 
Lietuvis"

DBLS-gos Centro Valdyba, 
apsvarsčiusi "Britanijos Lietu
vio" leidimo reikalus, priėjo iš-, 
vados, kad laikraštį reikia pa
didinti. Ligi šiol laikraštis buvo 
keturiu puslapiu, po Nauju Me
tu pradėtas leisti šešių pusla
piu. Pertvarkymo reikalavo pa
tys laikraščio skaitytojai, kurie 
buvo atsiklausti anketos keliu. 
Taipogi redakcija yra gavusi 
virš 300 laišku, kuriuose pasi
sakyta, jog laikraštį reikia pa
didinti, o susidariusias išlaidas 
— skaitytojoj sutinka primokėti 
pakeltos prenumeratoš būdu.

Dabartiniu metu "BL" prenu
meratos kaina metams — 32 
šilingai, pusei metu — 17,5 ši
lingo. Laikraščio adresas: Bri
tanijos Lietuvis, 2, London. 
Mews, London Street, London, 
W. 2, England.

važinėja po pramones centrus 
žr ragina darbininkus daugiau 
gaminti ginklu ir pirkti daugiau 
bonu. Ji lankėsi mokyklose ir 
universitetuose, skelbdama Ki
nijos laisves idėją Ir jai seke-

ir amerikonai buvo daugiau ne-

žmones vienos idėjos — lais
ves. Ponia Roosevelt savo pri-

Lietuviu Namai

Juos vilioja Kanada

Buvęs "dypukas", mechani
kas Vladas Plečkaitis, dabar 
gyvenantis Rua Anhaia, 624, 
Bom Retiro rajone, i Braziliją 
nuvykęs tik prieš dvejus me
tus, šiuo metu tvarkosi doku
mentus, kad išvykus i Kanadą. 
Jis dirba S. Paulo miesto au
tobusu imonese ir uždirba arti 
3.000 cr. per menesi. Galėtu 
neblogai pragyventi ir susitau
pyti, deja, klimatas nepake
liamas. Ankščiau jis visai sir

es i skolas,guliavo, bir 
bet baigia jafe

Kai sugrįžtama i tiesu kelią

o po vasario 16 d. vyks i Chica
go, iš kur po puses metu — i 
Braziliją.

Amerikos
ARGENTINA

didelę pažangą

Jau trečiasis dešimtmetis 
gentiniečiai lietuviai skaito 
vą lerikrašti "Argentinos Lietu-

ar-
sa-

rtis liaudies dainų ir šokiu an
samblis, jaunas talentingas 
smuikininkas Paulauskas ir kt"

"I apžiūrą buvo atvykę sve
čiu iš broliškųjų respuHliku — 
įžymus kompozitoriai Murade-

Muzikinis menas -

Senai žinomas posakis, kad 
nenorėdami leisti žmogui gal
voti, bolševikai stengiasi užimti 
visą jo laiką. Vietoje duonos 
duoda žmonėms šokiu, rengia 
nuolatines pramogas. Muzika 
taip pat yra viena iš daugelio 
propagandos ir užsitrenkimo 
priemonių, kaip ir kitos meno 
šakos. Grynasis menas yra lai
komas misikaltimu. Meninin
kai, užsikrėtę tokiomis "ydo
mis" skelbiami nukrypėliais ir 
šalinami iš gyvenimo arba 
nors iš veiklos.

Lietuvoje dabar taip pat da
roma. Ir muzikos menas yra 
įjungiamas i propagandas jun
gą. Ir muzikai turi dirbti tevelia 
Juozapo "revoliucijos" .ir "lai
mingųjų Lietuvos dienu" garsi
nimui. Kas dabar Lietuvoje lai
koma vertingiausia iš muzikos 
pasaulio, parodo "Tėvynės Bal
so" 1949 m. Nr. 4 ir Nr. 5 pa
teikiamos žinios apie Lietuvos 
muziku pasiruošimus prieš 
ruoštąjį SSSR kompozitorių 
suvažiavimą. Atrenkant, su kuo 
ten reikes pasirodyti, buvo su
rengta "Lietuvos tarybines mu
zikos apžiūra" (nebemokama 
Lietuvoje net lietuviškai kalbė
ti!) "TB" rašo:

"Apžiūra pradėjo savo sezo- ^de^slalbiti to mmd^7- 
ną Vilniaus Filharmonija. Vyks- mo reikšmę penkmečio planuif 
ta kamerines ir simfonines mu- kažkuris dalyvis garsiai nusi. 
zikos, chorukoncertai. Su pasi- čiaudėjo. Plieniniu žvilgsniu ap

žvelgęs susirinkusius, Stalinas

tuos "Balso" egzempliorius, ko
kie jie buvo seniau ir sulygina 
juos su dabartiniais, junta dide
li skirtumą. Iš mažo laikraštėlio 
jis pasidarė didelio formato, aš- 
tuoniu puslapiu, gražiai tvarko
mas ir turiningas savaitraštis. 
Laikraščio ..leidėjai įsigijo savo 
linotipą kjfuošiasi pirkti savo

Brazilijos "Žinios" aprašo 
apie vieno musu tautiečio klai
džiojimus tamsiais šunkeliais ir,! 
pagaliau, grįžimą i tiesu kelią.

Lietuvis V. R., kilęs iš Kauno, 
nuvyko i Braziliją be jokio ama
to ir be cento kišeniuje. Nuo 
1927 iki 1932 metu, kartu su šei
ma, jis dirbo Alice kavos fazen
doje. Mirus žmonai ir vientur
čiui sunui, R. atvyko i S. Pau
lo. Ten gavo darbą pas vieną 
daržininką. Tačiau, skandinda
mas deigtineje skaudžios ne
laimes prisiminimus ir vargus, 
ką uždirbdavo, viską pragerda
vo. Pragėrė ir sveikatą Apie tre
jus metus išbuvo net bepročiu 
ligoninėje. Išėjęs iš bepročiu li
gonines, R. tvirtai nusistatė grįž
ti i tiesu kelią: mete girtuoklia
vęs, pasitaisė, susitaupė ir pi
nigu. Dabar jis jau yra savo 
tautiečio M. Mr. baro dalinin
ku. Jis, esą, pilsto "matabišius" 
kitiems, o pats — ne i bumą ne
ima. Sako, tegul kiti važiuoja i 
Juąueri — bepročiu ligoninėn, 
— man ir vienos pamokos ga
na. Č. R. dabartiniu metu gana 
gražiai verčiasi.

D. Britanijos Lietuviu Sąjun- 
įgos Centro Valdyba, besirū
pindama Lietuviu Namu Londo
ne steigimo reikalais, nutarė 
steigti akcinę bendrovę vardu 
"Lietuviu Namai". Bendrovės 
įstatai ruošiami. Kreiptasi į na
mu pardavimo agentus ir pra
šyta siųst pasiūlymus. Perka
mu namu kaina numatoma 
tarp 5.000 ir 7.000 svaru.

Didelėm šeimom sunku 
pragyventi

ir kiti. Buvo parinkti geriausieji 
lietuviškos muzikos kuriniai, ku
rie bus atliekami per Tar. Są
jungos kompozitorių suvažia-

Garbingieji "broliškųjų res
publikų svečiai" beabejo ture- 
ją misiją patikrinti ar Lietuvos 
muzikai jau "paaugo" tiek, kad 
nenukryptu nuo linijos. Atrodo, 
jie turėjo būti patenkinti. Juk 
tėvelis "nepamirštas" ir Lietu
voje. Yra ir kantata ir "Ačiū" ir 
laimingoji "Tarybų Lietuva".

Apie Vilniaus baletą iš to pa
ties "TB" sužinome, kad ir jis 
vejasi "pirmąsias respublikas": 
sezoną jis pradėjo Dargožins- 
kio "Undine", o vėliau pasta
te Gliero "Raudonąją aguoną".

Mandagumo savaite

Stalinas paskyrė mandagu
mo savaitę ir jai pravesti su
kvietė aukštuosius kompartijos 

(dignitorius pasitarti. Stalinui

kažkuris dalyvis garsiai nusi-

Deja, kedp visur kitur, taip ir 
ten, neapsieinama be sunku
mu. Viename iš paskutinuju 
laikraščio numeriu Redakcija 
nusiskundžia, kad Argentinoje 
visi reikmenys pabrango trigu
bai ar net keleriopai. Del tos 
priežasties "Balso" leidėjai nu
tarė pakelti ir laikraščio prenu
meratos kainą. Dabartiniu metu 
ji kainuos metams 20 argenti- 
nišku pezu.

Žinoma, skaitytojai, susigy
venę su savuoju laikraščiu, ne
norės skirtis su juo ir toliau.

sekimu atlikta B. Dvariono Ii 
laipsnio stalinine premija apdo-1 
vanotasis smuiko koncertas su 
orkestru. J. Tallat-Kelpšos "Kan
tata apie Staliną", kuri taip pat 
apdovanota stalinine premija. 
Su dideliu susidomėjimu iš
klausyta K. Galkausko ir J. 
Juzeliuno simfonijos, J. Karose 
ir E. Balsio sonatos, A. Klenic- 
kio daina-kantata "Ačiū Stali
nui" ir koncertas, Račiūno ora
torija "Tarybų Lietuva", A. Pa
kalnio baletas "Sužadėtinė".

"Apžiūros metu didelio susi- 
' domejimo susilaukė ne tik pa
tys muzikos kūrėjai, bet ir atli
kėjai — jungtinis operos ir ba
leto teatro bei radijo komiteto 
orkestras, Gimžausko vadovau 
jamas vokalinis ansamblis, 
Švedo vadovaujamas valstybi-

— Kas?
Mirties tyla. Tada NKVD ty

liai išveda paskutinę sėdėju
siu eilę, kad su pirmu transpor
tu pasiustu i Sibirą.

— Kas čiaudėjo? — antrą 
syki paklausė Stalinas.

Dar gūdesnė tyla. NKVD pa
siėmė priešpaskutinę sėdėjusiu 
eilę.

— Kas nusičiaudėjo? -— tre- 
čiąsyk nuskambėjo Stalino 
klausimas.

— Aš, — pakildama pirmoj 
eilej, atsiliepe maža virpanti 
žmogysta.

— I sveikatą, drauge, — šyp
sodamasis mandagiai nusilen
kė Stalinas.

ANTANAS VAIČIULAITIS

Pianistas A. Kuprevičius

Šis musu tautietis dabartiniu 
metu gyvena Argentinoje ir 
nuolat garsina lietuviu vardą, 
rengdamas puikius fortepiono 
koncertus kaip vietiniams lietu
viams, taip ir argentiniečių pub
likai. Su juo dažnai koncertuo
ja ir sesute Elena Kuprevičiu- 
te, gabi smuikininke.

BRANGUS TAUTIEČIAI
LIETUVIAI

Juozas Jucius, buvęs DP, da
bar gyvena Sao Paulyje. Dir
ba keramikos, išdirbiniu fabri
ke "Zapi", kaip gipso modeliu 
gamintojas. Jo nepilnermete dūk-: 
te, dirba kartu, kaip dažytoja. 
Abu per menesi uždirba arti 
2.500 cr. Kadangi ju šeima ne
maža, net šešios burnos, tai to 
vos užtenka pragyventi.

J. Juciaus didžiausias troški
mas — kaip nors susilipdyti sa
vo degyklą, kurioje jau galėtu 
savo sąskaiton išdegti meniš
kai pagamintu molio dirbiniu ir 
paleisti juos i rinką Kai dirba
ma kitiems, belieka tik skursti.

Skaudus likimas mus išblaš
kė po visą pasauli. Aš, Lietu
vos tremtine, vargstu jau 2 me
tai Anglijoje viena, neturėda
ma jokios geresnes vilties.

Labai prašyčiau brangius 
brolius lietuvius, kurie gyvena 
Kanadoje, man vargšei padėti 
ir išrūpinti vizą ir darbą Kana
doje. Už tą vargą ir triūsą atsi
lyginčiau. Esu lietuvaite, gimu
si 1910 metais.

Mano dabartinis adresas: 
Michalina Čaprackaite, The 
Hostel, Bamoldswick, nr. Colne 
— Lancs., England.

PRAŠOMA ATSILIEPTI

Vaičaityte, M. — redakcijoje 
yra 3 laiškai.

Valaityte, Antanina — iš JAV

Kriokininku Ievutė bobinčiuje giliai įmerkė pirštus į vandenį, 
kad net stambūs lašai nuvarvėjo ant grindų, ir nykščiu stipriai 
pasitrynė kaktą, smakrą ir krūtinę. Paskui, prilinkusi, ilgai bu
čiavo Dievo kančios kojas ir jautė savo širdyje graudumą. Bu
vo liūdna ir gailu, tarytum jau amžinai ji skirtųsi su ta bažnyčią 
su tais žėrinčiais altoriais ir su margais spinduliu pluoštais, 
kurie giedru vasaros sekmadienį, per pat pakylėjimą, muša, 
žmonėms ant gaivu pro žalius ir mėlynus langu stiklus.

Šį rytą ji meldėsi ilgai. Nuo pat gaigystės, kol aušra dar 
nebuvo patekėjusi, senutė lingavo žila savo galva, išklausė 
visu mišių, vis mušės į krūtinę ir protarpiais kniubo ant grindų, 
prie tos žemės šventos. Ilgai meldėsi ji, šnekėjosi su savo plačia 
gimine, su tėveliais, su broliais ir seseria Uršule, kuriu balti 
kaulai jau senai po velėna dūlėjo ten, kur žali beržai šlama ir 
linguoja. i

Labiausiai motinėlę ji garbstė, jos vardą minėjo. Lygiai 
prieš penkiasdešimtį metu ji atgulė ant grabo lentos, ir Ievutė 
viską taip aiškiai šiandien regėjo: raukšlėtą, ligos išvargintą 
veidą, tokį ramu, ant druožliu priegalvėlio giliai bemiegantį, tas 
ant krūtinės sunertas rankas su šventos Kotrynos paveikslėliu- 
ir blizgančias žvaigždes ant juodo antvožo. Už gimdytojos 
vėlę nūnai pats pralotas atgiedojo mišias, gi Ievutė, po tiekos 
amžiaus pati jau didžiai sena, sukunkusi, guodžiojos! viena 
likusi šioje žemėj ir tartum vis matė savo išnykusią gentį toli 
ten, kur jie visi nuėjo ilsėtus.

Apsižvalgiusi šventoriuje, surųurmėjo:
— Kokia graži dienelė... •
Pūstelėjo vėjelis ir pro ją nunešė geltonu klevo lapu sūkurį. 

Jovaru šakose tylėdamos tupėjo kuosos ir barkšojo varnu tušti 
lizdai.

Miestelyje buvo tylu, lyg visi žmonės būtu nežinia kur iš
vaikščioję. Tik žydo Zelmono brikas dardėjo per bruką, ir dvi 
ožkos rupšnojo nužiurusius žolės kuokštus, rinkoje iš po akmenų 
Styrinčius. Poliai pat šventorių, stuksėdamas priešais savo lazda, 
šlepsėjo miestelio neregys. Prie vartų radęs saulėtą kertę, jis 
pasistatė kėdutę ir atsisėdo. Ant keliu pasidėjo kepurę ir dube-

girdęs žingsnius, griebė jis savo maldą tiesiog nuo "melskis už
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Juozas Kralikauskas

Gyveno kartą liūdnas tremti
nys dideliame svetimo krašto 
mieste. Kasdieninę duoną už
sidirbdavo dičturčio žaislu fab
rike dirbdamas papūgas.

Na, tai aną dieną tas dičturtis 
ir liepė liūdnam tremtiniui dau
giau į žaislu fabriką nebeatei
ti. Prieš išeidamas iš vietos, 
kur buvo tiek daug ilgu dienu 
vargęs, liūdnas tremtinys už
sižiūrėjo į paskutinę paga
mintą papūgą. Papūga buvo 
graži ir nustebusi. Buvo jos gy
venimo tik pati pirmoji valan
da. Į papūgą spoksojo daugy
bė visokiu lėliu, meškiuku, ark
liuku, avinėliu, šuniuku — ir 
kur ten viską išskaičiuosi. Pa
pūga stebėjosi, kad vienuose 
rūmuose galėtu būti tokia dau
gybė žaislu.

— Ar čia gyvena karalius 
ar burtininkas? — papūga 
šnibždomis paklausė liūdną 
tremtinį.

— Ne karalius ir ne burti
ninkas, o dičturtis, kurs neturi 
širdies. Parašyta, kad greičiau 
kupranugaris išlįs pro adatos 
skylutę negu tokie įeis į dongu.

— Argi čia dar ne dangus? 
— pamąstė papūga. Bet ji dar 
labiau nustebo, nes kaip tik 
dabar pastebėjo, kad čia nei 
viena lėlė nealsuoja, nei meš
kiukai, nei šuniukai — niekas. 
Čia alsavo tik vienu vienas 
liūdnas tremtinys.
' O jam buvo pagailę kvailu
tės papūgėlės. Kad nieko gero 
daugiau neturėjo, tai įsileido 
ją atminimui į kišenę ir išėjo lūpom rūkė cigaretę. Ir užgirdo 
į gatvę. Gatvėje šio krašto vy
rai žvilgčiojo į sutiktu karalai
čiu akis, lyg be žodžiu klaus
dami: "Argi tu nežinai? Be mei
lės juk negalima gyventi?" Ka
ralaitės buvo gražios ir tylėda
mos dievai žino ką mąstė.

Taigi, kišenėje papūga nie
ko nematė, nes buvo tamsu.

pūtį atsiduso ir saldžiai užsnū
do, tarytum lopšy.

Staiga — papūgos miegas iš
siblaškė: apėmę pirštai ją trau
kė iš kišenės. Ji beveik nusi
gando, nes pirmiausia pamatė 
aukštai kažką nuostabiai mė
lyną ir didelį didelį. "Tur but, 
ten dangus," — dingtelėjo pa
pūgai, o-tuoj pat pirmąkart pa
matė medžius ir namus, įaugu-

matė dvi dideles lėles: vieną 
kiek mažesnę ir verkiančią, o 
antrą didesnę, kažką silpnesnei 
padariusią ir nubėgančią. Pa
pūga nesuprato, kas čia buvo 
atsitikę. Ji visai apstulbo, kai 
tremtinys ją atidavė verkian
čiai lėlei, tardamas:

— Še, ir neverk. Tasai ber
niukas negeras,_be širdies.

— Ir dičturtis ir nubėgusi lė
lė yra be širdies. Jie negeri; jie 
nenueis į tą mėlyną dangų, — 
pagalvojo papūga. Ir tuoj pra
linksmėjo: "O mes visi trys su 
širdim, mes geri, tai mes visi 
trys būsime danguje".

Iš stikliniu gonku išėjo Rau
dona kepuraitė. Ji buvo labai 
labai panaši į likusias fabrike 
lėles, tik už anas daug didės- i 
nė. Kur tau, ji didesnė ir už ši
tas gatvines lėles: ji beveik to
kio didumo kaip liūdnas trem
tinys.

— Šita iš kurgi kitur būtu, 
jeigu ne iš pat dangaus, — pa
pūga negalėjo atsistebėti Rau
donos kepuraitės gražumu, nes 
ši buvo išsidažiusi ir ugninėm

ką, bet pamatė, kad tremtinys 
greit išsiėmė gražią dėžutę ir 
įsikando cigaretę.

— Tik vienos kibirkštėlės 
prašau, — švelniai paprašė 
tremtinys. z

— Kaip jis moka maloniai 
pasakyti. Kokiu minkštučiu 
balsu! — nudžiugo papūga.

— Nachalas! — ugninėm lū
pom, negeru balsu atsakė Rau
dona kepuraitė. Numetė žemėn 
cigaretę, o pati palinkdama 
greit užsidarė viena į automo
biliu.

— Ar ji pdblūdus, ar gal ir 
ji neturi širdies, jei negalėje 
jam paskolinti nė kibirkštėlės 
tos meilės, — nusiminė papū
ga ir, atjausdama tremtinį, tru
putį atsiduso. — Aha, ūmai 
susiprotėjo papūga, — tai juk 
meilė ir yra ta ugnelė raudono-

se lūpose. Ne, ne dūmai, ne ci
garetė, o tik pati ugnelė. Juk 
tremtinys tik kibirkštėlės pra
šė...

Bet tuo metu berniukas ne
patenkintas numetė papūgą ant 
šalto grindinio. Ji net ir nesu
prato, už ką. Ir labai nusigan
do, nes pateko tiesiai po dide
liu ir tamsiu ratu.

Suūžė suūbavo automobilius 
ūmai pasisuko tamsus ratas — 
tai ir papūgėlę pervažiavo. Ji 
pajuto skausmą, kurio dar bu
vo nepažinus.

Prieš mirtį ji dar girdėjo, kaip 
liūdnas tremtinys garsesniu 
balsu paklausė berniuką:

— Kodėl ją numetei, padau
ža tu, a?

— Turiu namie narvelyje ge
resnę: ten tikra, gyva, — ir 
gatvinė lėlė pradėjo bėgti.

Ir dar papūgėlė prieš pat mir-

tį regėjo, kad liūdnas tremti
nys stovi ir į ją žiūri. Papūgė
lei pasidarė svaigiai gera. Iš 
dėkingumo ji dar įstengė su
šnabždėti, pakartodama ką tik 
girdėtus jo paties žodžius:

— Žinai, be meilės- juk ne
galima gyventi, ar ne?

Papūgėlei jau vėl neskaudė
jo, grindinys jau nebuvo šal-

ma šiltoj kišenėj. Dar girdė
jo tremtinio liūdną balsą, bet 
jau lyg iš labai labai toli:

— Miela buvai, Raudona 
kepuraitė, kadaise, kol buvai 
dar pasakoje... pėsčia su pin
tinėle eidavai...

— Tik vie-nos ki-birkš-tė-lės 
pra---------- , nuščiuvo papūgė
lės šnabždesys.

O jos akyse, kaip rūke, jau 
sverdėjo kažkoks, beformis si- 
lueas------

FAUSTAS KIRŠA

IEŠKOTOJAI
Kasyklos vergas ieško briliantu, 
Sidabro, aukso, nikelio, urano. 
Ir jis lengvesnis už metalo dulkę, 

Jis pelenu nukrenta i nirvaną.

Aš ieškau meiles iš žmogaus i žmogų 
Ir išminties vaivorykštėj liepsnoju.
Malda ir aukos — amžių ramu skliautai 
Prie amžių amžių Viešpatnojo kojų.

papūga, kaip pralinksmėjęs 
tremtinys iš širdies pasakė Rau
donai kepuraitei:

— Žinai, be meilės juk ne
galima gyventi, ar ne?
. Bet Raudonoji kepuraitė išdi
džiai tik peržvelgė jį žemyn per 
nudėvėtą apsiaustą, gūžtelėjo 
kailiniais pečiais ir tylėdama 

Tik girdėjo, kad ten už audękli- priėjo prie savo automobiliaus.
• Taigi, kad nežinia, kas to- 

bildėjo, juokėsi, kėlė alasą, o ji meilė yra? — atsiminė papu
čia kišenėje buvo šilta, gera, ga ir pakreipė galvą.
"Gal jau čia dangus? — pagal- Į — O gal meilė ir dangus, tai 
vojo papūga ir netrukus užsi- tas pats? — spėliojo papūga, 
manė miego. Tremtiniui einant nes ji dar nežinojo, kas yra 
gatve, nudėvėto apsiausto ki- , meilė.
senė supos — papūgėlė tru- ] Papūga jau norėjo apie tai

nės sienos pro šalį kažin kas

Toronto vaiku šventes vaizdai
Programos dalyviai ir tvarkytojai, drugeliu maldos scena ir Voras iš "Mėlynasis Drugelis

PASKUTINIS 'AIDU" NUMERIS gu skyrius, kuriame iškeliami 
gyvieji dabarties klausimai. 
Teisingai iškeliamas reikalas, 
kad ir gydytojai neužmirštu, jog 
yra pašaukti būti netik amati
ninkais. Primenamas senas žy
maus ispanu kataliku politiko 
Donos Cartes pranašiškas per
spėjimas del perdidelio'politi
kos pervertinimo religijos są
skaitom Ir pagaliau supažindi
nama su Vatikano Tautines

IŠ EUROPOS

"Aidu" Nr. 26 yra "nuobai- 
gnis Europos numeris. Baigda
mi savo darbą, senieji redak
toriai, beabejo, specialiai rūpi
nosi savo paskutini numeri 
ypačiai dailiai išleisti.,

Pagrindiniai straipsniai yra 
parašyti pačiu buvusiojo redak
cinio kolektyvo nariu. Taip A.
Maceina duoda labai įdomią ■ ,
teologinę sbiduą apie Manją. 
Juozas Girnius baigia savo pa
sisakymą del dabarties egzis
tencialistiniu filosofu pastangos 
sukurti ateistini humanizmą. Gi 
literatūros kritikas Jonas Gri
nius išsamiai analizuoja Ber
nardo Brazdžionio poeziją.

Ir. meniniu požiūriu numeris 
labai dailiai išleistas. Devynio- 

, I mis iliustracijomis esame supa
žindinami su pačiais naujau
siais musu dailininku Galdiko, 
Jonyno, Kasiulio, Valeškos ir 
kitu kuriniais. Tarp kitu yra 
duotas ir musu žymiojo valsty-Be siu, visiems bus pravartu auoras musu vaibty-

susioažinti su etnologes M. bes PreL Krupavičiaus
Gimbutienes-Alseikaites škicais' meilinis „Portretas, nupieštas 
apie lietuvio charakteri, su Juo- i 
zo Lingio straipsniu apie pernai 
mirusią Nobelio laureatę Sigri- 
dą Undset ir pagaliau su argen- 
tiniečio L. Galtier specialiai 
"Aidams' parašytu straipsniu 
apie poetą O. V. Milašių.

Šis numeris vertingas ir savo 
dailiąja literatūra. Jisai įvesdi
na i musu literatu eiles net du 
nauju autorių. Ligšiol negirdė
tas poetas A. Jasmantas iš kar
to atkreipia dėmėsi savo gilios 
minties poetine kūryba. Ir ly
giai sužinome, kad ir žinomasis 
musu teologas kun. St. Yla 
drauge savyje šlepe ir literato 
talentą. Tai ir paaiškina, kur 
slypėjo stilistines, jo jėgos pa
slaptis. Be to, čia Alf. Nyka-Ni- 
liunas ir Kazys Bradunas duo
da savo eilėraščiu, o Paulius 
Jurkus tęsia dideles apimties ir 
vertes poemą "Juodvarnius".

Kaip visuose, taip ir šiame 
"Aidu" numeryje yra ir apžval-

i dail. A. Varno, i
Besidžiaugiant gražia Euro

piniu "Aidu" nuobaiga, belie
ka linkėti, kad ir amerikoniniai 
"Aidai" išsilaikytu tame pačia
me lygyje. Lauksime visu smal
sumu.

D 
j

mus nusidėjėlius", paskui tyliai numykė kelis žodžius ir vėl gar
siai ištarė Amen.

— Dar nedūlini namučiu? -^užkalbino Ievutė.
— Pažįstu, pažįstu: tetuliukės balsas, — atsiliepė neregys ir 

nuleido rožančių į kepurę, gal tikėdamasis ilgesnės šnekos. 
— O pareiti visados spėsiu. Vis miela kokį skatiką viršaus... 
Žmona, mat, nesveikuoja...
želį baigti.

— Taigi, tėvai, prasimanei bėdos senatvėje. Reikėjo tau 
ženytis! Vis svieto išdykumas! Negalėjai, mat, šventai am- 

levutė šnekėjo piktai, kelis kartus atsikrenkšdama. O buvo 
už ką nertėti! Gyveno sau neregys Juozelis metu keturiasdešims, 
gyveno penkiasdešimt, prie bažnyčios duru sėdėjo, vasarą gi 
net per kaimus vienas sau gurinėdavo, nuo ūkio lig ūkio išsi- 
klausdamas kelio, kartais net geresniu žmonių pavedimas, kur 
namo stovima. Buvo pavalgęs, nepilkas, dar prie dūšios vieną 
kitą varioką turėjo. Didelio vargo nepažino, tik tiek, kad buvo, 
akląs nuo pat gimimo ir kiauras dienas mąstė, ilgėjosi: "Jei nors 

 

truputėli galėčiau matyti! Nors tiek, kad nereikėtu lazda tako 
grabaliotis"... Taip prabėgo daug vasarų, ir daugio žiemų 
pusnynai ištirpo. Ir štai vieną rudenį Juozelis apstulbino visą 

. parapiją: jis vedė. Paėmė sau už žmoną tokią pat ubagę, o 
drauge su pačia užsikrovė ir didelį vargą: ji buvo ligonis, dau
giau lovoj gulėjo ir dūsavo, negu prie bažnyčios poteriavo.

— Vis dar ją daktarai adatomis bado? — kiek nuolaidžiau 
klausinėjo Ievutė.

— Kur čia ne! O sveikatos kaip nėra, taip nėra.
— Ak, sakau, reikėjo tau...
— Matai, širdele, maniau, vis tau žmogus po ranka. Ir žodį 

turėsi kam tarstelti, ir tave po svietą pavadžios, ir kelnes sulo
pys ar puodą užkais... Ką, Dievulėliau, bepadarysi! Ir žino
tum, tetuliuke, šitokį kaštai su tais daktarais. Už kiekvieną 
dūrimą jiems mokėk ir mokėk. Kartais neiškentęs imi ir sakai: 
tesižinai, vie vien tai nieko negelbsti! Bet tada žiūrėk, kad 
surems senę diegliai! Unkščia susirietus, kaip šunytis, o tar
pais jau tiesiog rėkia, nei koks gyvulėlis šaukia. Neištūri širdis, 
—- ir vėl gydai...

Juozeliui šnekant, Kriokininku Ievutė ilgai grabaliojosi tarp 
daugybės sijono klosčių, kol ištraukė skarelę su užverstu mazgu. 
Neregys kostelėjo, pakėlė rožančių ir valandėlę dvejojo, ar nesu- 
metus kokią Sveikamariją, kai išgirdo moteriškę tariant:

— Še, nabagėli. Pasimels! už mano tėvelius, už motinėlės 
amžinatilsį... šiandien, mat, metinės..; Tik.neužsimiršk, — 
Katre buvo ji vardu.

Giliai, gilai atsudūsėjo Ievutė.
Bet elgeta girdėjo tik vienu vieną pinigėlį skambteliant į jo 

dubenį ir lūkuriavo, ar dar sykį necinktels koks grašis. Po va
landėlės jis suprato, kad jau nė šapas nenukris, ir *jam nei tai 
graudu, nei tai liūdna buvo šidyje.

Tačiau jis neišsidavė ir nužemintai prabilo:
— Ačiū, Ievute! Kad Dievas tau sveikatėlės nepašykštėtu 

ir gyvą ilgai laikytu.
■— Nėr už ką, nėr už ką, — ramiai, bent kiek gailingai atsa

kė ji. — Tegul bus pagarbintas
Kol buvo girdėti sunkūs žingsniai, elgeta garsiai, vienodu 

balsu poteriavo. Paskui, vis nenutraukdamas savo maldos, nu
leido ranką į dubenėlį ir apčiupinėjo pinigą. Juozeliui širdis 
linksmiau tvakstelėjo, vėl jam gera buvo sėdėti įsaulyje ir klau
sytis, kaip gaidys pragysta klebonijos sode kaip žvirbliai erzė- ■ e *
darni pralekia, kaip viskas nutyla, apsnūsta ir kaip toje tyloje 
krisdamas lapas sušiulena ore ir, paplevenęs ties galva, nu
krenta prie kojų. Ne, Kriokininku lievutė gera moteriškė, — ji 
viso sidabrinio nepagailėjo.

Jinai gi kiūtino, tūpčiodama ir gumbuota lazda pasiramsčiuo
dama. Ir ji pati buvo kaip toji lazda: gruoblėto, rauplių suga
dinto veido, stambia nosimi ir labai žydriomis, tartum kokios 
margaičiukės, akimis. Jos rankos buvo kaulingos, su dideliais 
krumpliais. Vienoje laikė apgniaužusi savo kuolą, antroje ne
šėsi maldaknyges. Dabar Ievutė buvo jau ne tokia skubri. Nuo 
pernai metu jai vis kojas gėlė ir gyslas pakinkiuose sutraukė: dėl 
to ji ir gūrino taip lyg tūpčiodama, į kuprą susimetus. Bet pir
miau kiek ji vieškeliu apskriejo, kiek rudens purvynu išmaknojo 
ir vasaros saulėje prikaito, net į Čenstakavą su maldininkais sy
kį nuėjus, o Aušros Vartuose ir Šiluvoje keliais atvejais lan
kiusis ... • „

— Ak, senatvė jau, vaikeli, senatvė, — palingavo Ievutė 
galvą, savo jaunystės dienas prisimindama.

Nusipirkus pas Jankelienę saldainiu, pakeliui ji žadėjo ap
lankyti Jovariškiu Tomuką, sesers dukters sūnų. Išdykęs tai 
buvo vaikiščias, pajodžarga, draska pirmutinis. Vienok tetulė 
jį mylėjo, nors ir apulbydama kada nekada, niuksą kupron jam 
užteikdama. Mat, jis buvo meilus, kaip kačiokas, žodį kur gra
žesnį gebėjo pasakyti jai ar vikriai ranką pabučiuoti. Tad senu
tė skūbrino į miestelio pakraštį pro medinius, pilkus namus, kur 
prie lango kyšojo ar žydo barzdotas veidas, ar žvelgė didelės, 
mąslingos vaiko akys.

Jovariškienė su savo vienturčiu gyveno tarp daržu, kur jau
, > z

triobu rečiau, kur tvoros labiau išklypusios, — gyveno kampi
ninkaudama ir iš adatos misdama.

Ievutė jau buvo besukanti į vartelius, kai iš viršaus pra
skambėjo aiškus, linksmas balsas:

— Vaje, močiutė!
Jinai knystelėjo ir, kad išgąstis kokio priepuolio neįvarytu, 

persižegnojo. Paskui, susigriebus, nusispiovė ir atvertė galvą 
aukštyn. Augo ten prie pirkios kriaušė, tokia laukinė ir didelė. 
Styrojo medis jau be lapu, ir kaip tik pačioje viršūnėje kybu
riavo Tomukas.

Moteriškei toks apmaudas pašoko, jog nė žodžio nerado pa
daužai aprėkti. Valandėlę taip ji stovėjo prasivėpus ir savo 
dvasioj niršdama bei kartodama: "Tai šiam balvonui aš savo 
'namelį užrašiau. Tai šiam" ...

Atitokus ji sušuko:
— Kokis aitvaras ten tave nešioja! Ar nelipsi tu man žemyn!
dar žmones gąsdins tas latras!...
— Lipu lipu, tik...
— Aš tau parodysiu, "tik" ... ^e? ar matai!

Ir

Vaikas varė savo:
— Bet kad tu žinotum: į tą drevę mačiau voverę lendant. Tik 

įkišiu ranką ir pačiupinėsiu, ar nėra čia jos gūžtos.
Sulig tais žodžiais berniukas taip toli persisvėrė per šakas, 

kad Ievutei net žadą užkando ir visa nugara tiesiog tirpte nu
tirpo: jeigu imtu ir triokšteltu koks žagaras ten aukštai ar, ne
duok Dieve, koja paslystu! Jai taip širdį suspaudė, buvo drauge 
ir pikta ir gaila dėl to neklaužados, jog jau buvo bespūdinanti 
ir betarianti rytojaus dieną užeiti pas notarą ir pertaisyti tes
tamentą. Bet vaikas tuo metu, kaip vijurkas, burgzte nuburzgė 
iš pat viršūnės ir nuo apatiniu šakų liuoktelėjo per kelis žings
nius nuo močiutės.
vias savo akis primerkęs ir šniokšdamas:

Atsitiesęs, jisai tarė, visas išraudęs, suveltais plaukais, gu-
— Tai jau, tur būt, gausiu pilti...
Tas pramuštgalvis kalbėjo nei tai juokingai, nei tai būkštau- 

damas, ir muistėsi, lyg tikrai jam kailis jau perštėtu nuo viržio. 
Ievutė kažką suniurzgė sau viena ir baksnojo grumstą, svy
ruodama: ar čia iš tikrųjų nuėjus, ar primetus kokį žodį tam bez- 
mėnui. O berniukas, vinguriuoto vinguriuodamas, nei koks ma
žas ir kvailas šunytis, gretinosi prie močiutės. Jai piktumas nyko. 
Net ir norėdama vaiką pagąsdinti, ilgėliau parūstauti, nebūtu 
tesėjusi: širdis neleido, ir daryk ką darąs!

. (Bus daugiau)

J. Padaubie;’
niai, Lietuviu - -
Pittsburgh, Pa., 1:

Žudymai nekaltu 
ševikams iš Lietuvos 
1941 m. buvo visuotinas - 
nys. Iš ju pats nežmoniški-, 
sias, beabejo, buvo žiauriausias 
nukankinimas 73 Teisiu kalė
jimo kankiniu Rainiu miškelyje. 
Lietuviškajai visuomenei visa 
tai jau girdėta, bet visa ta me
džiaga dar niekur nebuvo su
rinkta ir tvarkingai sugrupuota, 
kaip čia minimoje knygoje.

Po trumpo, ano meto padėtį 
nušviečiančio įvado, pateikia
mi liudininku — daugiausia ka
lėjimo sargu—parodymai apie 
kaliniu nuotaikas sužinojus, 
kad jau prasidėjo karas, ir kaip 
jie buvo iš kalėjimo išvežti. Ka
dangi pačiu kankinimu niekas 
nėra matęs, tai toliau pateikia
mas parodymas žmogaus, ku
ris netikėtai atrado auku lavo
nus, o po to seka ištrauka ofi
cialaus teismo medicinos proto
kolo, kurioje pateikiamas ap
rašymas visu atpažintu ir neat
pažintu lavonu.

Išspausdinus kaliniu nuotai
kas apibūdinantį tekstą, birže
lio 22 d. trylikos kaliniu įrašytą 
ant vieno kalėjimo bliuduko, 
nupasakojamos auku laidotu
vės, o po to seka trumpos bio-' 
grafijos visu 73 auku. Pabaigo
je pateikiamos trumpos žinios 
apie kankiniu kapo likimą ant
rosios bolševiku okupacijos 
pradžioje.

Leidėjams tenka tik padėko
ti už taip rūpestingai surinktą 
medžiagą, o visiems tenka pa

lietuviu tautai okupanto pada
rytą skriaudą pagarsinti juo 
plačiau pasaulyje. Juk tai dar 
žiauriau negu Katynas, nors 
mažesnės apimties. Čekai gar
sina Lidice, o ar Rainiu miš
kelis neprilygsta? §.

LIETUVIU SPAUDOS CENTRAS

Amerikoje platiną visas JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje ir kitur 
išleidžiamas lietuviškąsias kny
gas, kuriu sąrašai siunčiami ne
mokamai visiems ju pageidau
jantiems. Adresas: Gabija, 412 
Bedford Ave., Brooklyn 11, N. 
Y., USA

r
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Rusai drebina žemę
Kuo domisi Europos spau- mq. Jis buvo Nobelio laurea-

amerikoniškąją, .tik eksperi- KAGANOVIČIAUS GALAS... 
mento metu paaiškėjo jos vie-:
ntatelis defektas: ji atsisakė , 10201 Kaganovičius, Stalino

* 1 __t-----------  9_ __  _ A—
sprogti..

SPORTO ŽINIOS

štai vienas iš tu dalyku, 
kuriais šiuo metu europi
niai žurnalai maitina savo 
skaitytojus. Vokietijoje ei
nąs "Kristall" informuoja.

1949 liepos 14 Europoj, Ame
rikoj, Australijoj ir Rytu Azijo
je suvirpa seismografai. Kaž- 

, kur yra atsipalaidavusios tek
tonines jėgos. Kažkur milžiniš
kos energijos kiekiai sprogdina 
žemes paviršiu ir atveria be
dugnes.

Tačiau telegramų agentūros 
tyli. Geofizikai iš savo institutu 
atsisako nuo bet kokiu paaiš
kinimu. Ir ju tylėjimas juo la
biau reikšmingas...

Jautriausios seismografu 
plunksnos ši kartą užraše lini
jas panašias i piuklą. Tai nėra 
Įprastines banguojančios že
mes drebejimo kreives. Ir taf 
reiškia, kad žeme drebėjo ne

rimentines fizikos atstovu.
Piotr Kapitza vadinosi anas 

jaunasis rusu fizikas, atvykęs 
pas Rutherfordą pagilinti studi
jų. Sužavėtas jaunojo ruso ga
bumais, Rutherfordas išrūpino 
jam iš Royal Society profesūrą 
ir 15.000 svaru įrengti savai la
boratorijai. — 1934 staiga atsi
tiko tai, ko nebuvo tikėtasi: 
Kapitza pasiprašė atostogų, iš
vyko i Rusiją ir nebegrįžo ... 
1935 jis tapo Rusijos atomo — 
fiziku Nr. 1.

Tuo pačiu metu Aleksandras 
Shadanow, Mokslu Akademi
jos narys, gauna 100.000 rubliu 
stalininę premiją už išradimus 
atominęj srity. Prasidėjo karšt
ligiškos lenktynes su vakarais.

Toli pažengę rusu fizikai try
ne iš džiaugsmo rankas, skaity-

Politbiuro narys. Atrodo sau- 
Viešpačiui Kremliaus muruo- gesnio žmogaus visoje diktatu

se to buvo per daug.. Jis davė ros šalyje nebuvo... Tačiau 
parėdymą, kad atomines komi- lapkričio 15 d. jis buvo suim- 
sijos darbus prižiuretu Politbiu-(tas ir skubiai išgabentas i Ura
las ir slaptosios policijos sefas |q lageri "Izoliator III", kur kali- 
Berija. Rusu militartae valdžia nami žymesnieji partiečiai ir 
Berlyne buvo ipareigota "su- (biurokratai. Tame pačiame *la- 
kviesti visus krašte gyvenan- gėryje yra ir drg. Voznesensky 
čius atomo - fizikus. Slaptoji buvęs planavimo ministeris. 
policija gauna plačius įgalioji- 1949 m. įovo men. jis tapo 
mus atomo špionažui. Galu ga- šalintas nuo savo posto, o ba
le įrengiami du požeminiai ato- landžio men. areštuotas, 
miniai centrai.

K Kanados padang s Pabtdtito futbolo turnyras *

_ _ _ __ nešimus (po Hiroshimos isto- 
"savo valia". Kažkuriam pla-; r«os)' kuriu jiems atrodė, jie 
netos kampe ivyko atomo spro
gimas. ,

• įtemptai registruoja dalykus 
šveicaru metereologine agen
tūra Ziuriche, Fordhamo. uni
versitetas New Yorke, žemes 
drebejimo stotis Saint Maur 
prie Paryžiaus. Ir visi pripažįs
ta tą pati: atominio sprogimo 
centras yra vakarinis Uralas.

1949 rugsėjo 23 Amerikos 
prezidentas paskelbia pasau
liui: Rusija turi atominę bombą.

kauskas, Daukša ir Ganusaus
kas sukirto latviu vartininkui 
į rankas.

Iš buvusiu žinomesnių futbo
lininku minima tik keletas pa
vardžių. Daugumas išnyko dėl 
karo audru arbadel amžiaus pa 
sitraukė iš aktyvaus sporto gy
venimo. Dabartinį Lietuvos fut
bolo lygį galima palyginti su 
buvusiu 1930 m. tik su tuo skir
tumu, kad dabar nebėra gali
mybės savo jėgas palyginti su 
vidurio ar vakaru Europos ko
mandomis. Beabejo, lietuviško 
futbolo progresui tai yra pats 
didžiausias stabdis.

Dar nepr. Lietuvos laikais bu
vusi graži sporto tradicija — 
trijų Pabaltijo tautu futbolo 
turnyras 4 pasirodo vykdomas 
ir bolševikinėje okupacijoje. 
1948 m. ir 1949 m. nugalėtoju 
išėjo Lietuvos futbolo rinktinė. 
Latviai ir estai yra žymiai su- 
silpnėję ir dominavimas šioje 
sporto šakoje perėjo į lietuviu 
rankas.

Paskutinėse varžybose, ku
rios įvyko pereitais metais spa
lio mėn. Vilniuje, Lietuvą ats
tovavo: vartininkai — Skalskis 
ir Stelmokas; gynėjai — Šly- 
žius, Galvičius ir Mačiulis; sau
gai — Paberžis ir Ganusaus
kas; puolėjai—Penkauskas, Ja
kimavičius, Saunoris, Daukša, 
Liutkevičius ir Rylius. Pirmose 
rungtynėse su Estija lietuviai 
pasiekė pergalę rezultatu 2:1 
(1:1). Kova buvo permaininga 
su didesne lietuviu lauko žai
dimo persvara. Antrą dieną 
latviai tuo pačiu rezultatu įvei
kia estus. Finalinėse rungtynė- 

dos pirmenybėse. Iki ^^>6 Lietuvai atitenka Immėiimas, 
nio laiko ii eina be pralalmėii-,™1“ ,atvius 1:0 (1:0)' Vi^ 
mo ir, atrodo, užtikrintai pa
sieks apygardos nugalėtojo 
vardo, nes visi stipresnieji var
žovai yra nugalėti. Ta proga 
mūsų tenisininku vardas paste
bimas ir Toronto didžuju dien
raščiu sporto žinių skiltyse.

Kartu su tarpkomandinėmis 
varžybomis iš laimėtu setu san
tykiu išvedamas ir geriausias 
individualiai pasirodęs tenisi
ninkas. Juo tapti didelė galimy- 

; bė tenka mūsų atstovui R. Paš- 
kauskui, kuris stovi lentelės pir
moje eilėje.

matininku komanda sėkmingai 
pradėjo Toronto miesto major 
lygos pravedamas varžybas. 
Klubo šachmatininkai savo 
pirmose rungtynėse sausio 6 
d. nugalėjo kanadiečiu "Gam
bit" komandą, stipriai pasireiš
kusią vietiniame šachmatu 
sporte, pasekmė 3,5:2,5. Klubą 
atstovavo:
Paškauskas — Andersen 0:1 
Matuzevičius - Glasberg 0,5:0,5 

1:0 
1:0 
1:0 
0:1

Kaganovičiaus areštavimas 
turi ryšio su nauju partijos va- 

• Rimas — Avey
Stepaitis — Ridont 
Guobys — Sewitt

Atominio tyrinėjimo reorga
nizacija atneše vaisiu. 1947 lie-i 1Y’inu- ^er dienu buvo areš-' 
pos 15 ivyko pirmas sprogimas, ituo^ vadovaujančiu asmenų. 
Tik nepakankamas ir neefekty- tai Mai- ekonominio gy
vus. Mokslininkai teisinosi . •------ -
prieš Politbiurą ir guodėsi, -— 
tas pats nepasisekimas 1941 neištikimybe.

į Berija jau rengia prieš juos 
teismo medžiagą, x o partijos 
kongresas iš gruodžio yra nu
keltas i vasario - kovomen.

"Ekonomistu grupe" prieš 
metus Pplitbiure aiškiai domi
navo. Jos priešaky stovėjo Ka- 
ganovičius ir Voznesenskis. Ši

i venimo tūzai, aukšti vaidinta- šakalinis Siemms 
_  kai, kaltinami kyšiu ėmimu ar-'

buvo ištikęs amerikonus.
1948 spaliu 5 seismografai 

buvo pirmą kartą užfiksavę kaž-
darni oficialius ^amerikonu pra- kg panašaus L atomini sprogi

mą Rusijoje. Kad ir kaip neap 
gyvendinta buvo . Karakumo 
dykuma prie rytiniu Kaspijo 
pakraščiu, sprogimas pareiki

iššifravo paskutines paslaptis: 
kad urianiumo kiekis, reikalin
gas atomui susprogdinti, turi 
sverti nemažiau, kaip 2 kg. ir 
nedaugiau, kaip 100 kg. Sun
kenybe jiems atrodė nugalėta.

Bet po kurio laiko rusu pa- neše apie sprogimą. Esą tai bu- 
stangos sustojo ties negyvu taš- vęs . "negirdeto smarkumo že- 
ku. Truko pagrindiniu. žinių mes drebėjimas" ... Šis nepa- 
apie vadinamoji kritišką ura- sisekęs "drebėjimas" tačiau at- 
niumo kieki, ty. mažiausią kie-’ vere rusams paskutinę paslap- 
ki, kuris reikalingas kontra-re- ti. — tikslu uraniumo kieki, rei- 
akcijai iššaukti, kad sprogimas kalingą bombos sprogimui. Šia 
butu efektingas. į paslaptim apginkluoti, jie su-

—j Laikas ir aplinkybes verte konstravo antrąją bombą, kurią 
1921 jaunas fizikas Leningra- skubėti. Rusai pasiryžo ekspe- ^49 lieoos 14 sprogdino Ura- 

do Aukštosios Technikos mo- rimentui. 1945 rugsėjo 18 moks-p° vakaruose.
kyklos docentas atvyko pas lor- lininku delegacija išdėstė savo : 
dą Rutherfordą. Sir Rutherford šefui naujuosius planus. Pa
buvo garsiosios Cavendisho gal braižinius ir apskaičiavi- 
laboratorijos direktorius Cam- mus bomba turėjo but "daug ža- 
bridge universitete. Tai buvo danti". Ji buvo nedidesne už 
pirmasis mokslininkas, kuriam teniso sviedinuką. Ji atrodė vi- 
pavyko dirbtinai suskaldyti ato- sais atžvilgiais tobulesne už

ju tarpe keletą pajėgiausiu 
atominiu specialistu.

Oficialus rusu sluoksniai pra-

Tuc rusu - atominio tyrinėji
mo programa šią vasarą pasie
kė toki tašką, ties kuriuo buvo 
pirmoji amerikonu atomine 
bomba, sprogusi 1945 liepos 16 
5,30 ryto Alamogordo aerodro
me Naujoj Meksikoj.

v

kurnu, kuriuos reikia nugalėti". 
Pripažindamas kominformo au
toritetą, Politbiuras vis dėlto T *

’' drista prieštarauti ir nurodo, 
vad. privatiniu labdaros del ypatingu nūdieniu Ja-
ntoctiu, tainciu savo atstovy^ komunistams
bes prie IRO. Kataliku Gan-, 
tas Intemationalis" pasiūlė kon
ferencijai priimti "Išvietintu as
menų teisiu deklaraciją". Žydu 
organizacijų taryba siūlo pa
naikinti bepilietiškumo (apatri- 
du) padėti, kaip "vieną iš tra-

PABĖGĖLIU TEISIU 
DEKLARACIJA

Ženevoje vyksta konferencija

tekdavę "savo politiką išreikšti 
vergiškais žodžiais". Budinga 
taip pat, kad Politbiuras smul
kiai neišvardina savo "klaidu1“ 
ir teikdamas, kad jos jau pa-

tus, išviso "posėdžiauja" 32 die
nas. Tarp sesijų valdžia pri
klauso prezidiumui, kurio pir
mininkas laikomas prezidentu. 
Šiuo metu juo yra Kalinino įpė
dinis Šventikas.

Kaip mažai taryba ir jos pre
zidiumas valdžios turi faktiš-' 
kai, rodo ir tai, kad ju nariai iš
vaikomi ir išsiunčiami i koncen
tracijos stovyklas, Tarybai ne

taisytos, nepasako, kaip būtent nepranešus,- apie atstovo nelie- 
pataisytos. Tai neįprasta komu-i čiamybę nėra ne kalbos. Taip 

giskiausiu musu laiku reiski- • ____ ,.u___ ________ I jqar ™
ni". "Caritas Intemationalis" 
deklaracija siūlo, kad tarptau-

nistu pasaulyje santykiavimo' pav., 1946 m. be jokio garso iš- 
forma. Tai greičiau tik formalus 

, , . ’ mušimasis i krutinę, dairantis itiniu aktu butu pnpazmtos tam /aj.g
tikros teises asmenims, kurie 
savo valia ar verčiami yra pa
sidarę Opatridais (netekę tėvy
nės). Jiems turi būtį suteiktos 
teises išvykti iš betkurio krašto 
ir vykti ten, kur nori ir teise at
sisakyti vykti ten, kur nenori, i 
Jiems taip pat turinti būti suteik- * ... . j šiai žiniai ypatingo aemesio ne

neš visiems žinoma,

SSSR AUKŠČIAUSIOJI 
TARYBA

Jau paskelbta, kad "rinki- 
1 mai" i SSSR Aukščiausiąją Ta
rybą ivyks Ipvo 12 d. Pasaulis

. Rungtynės buvo geros įtam
pos ir buvo stebimos gausiu 
šachmatu mėgėju. Žaista lietu
viškose Park Restaurant pa
talpose, Dundas St. 1002 W.

Nauji Tarybų Lietuvos ‘ 
rekordai

—- "Vyties" klubo stalo teni
sininku pirmoji komanda^sek- 
mingai atstovauja sportininkus 

Su^^ buvo“ o^dtoji mo£ i :Ykst®?°fe.1_Toroiic: 
tovo užsienio politikai ir ją rė
mė Vorošilovas, patardamas 
pirmoje eileje pagerinti SSSR 
ekonomini stovi.

Maskvoje manoma, kad. 
"ekonomines grupes" likvidavi
mas nereiškia užsienio politikos 
pasikeitimo, bet yra tik vidaus 
operacija, epizodas kovos už 
didesnę valdžią ir itaką.

S. B.

. — Bavarijos turizmo valdy
ba projektuoja buv. Hitlerio 
būstinę prie Berchtesgadeno, 
vad. "Aro lizdas", perdirbti i , 
liuksusini turistu hoteli. Tiki
masi, kad "Aro lizdo" garsas Antroji klubo komnda, daly
kus pakankama garantija vieš- vaujanti senior lygoj eina per 
bučio išgarsinimui pasaulio tu- vidurį, užimdama laikinai 4-tą

i tuoliu tarpe. • vietą.

tai reiškia, kad Politbiuro na
riu tarpe nėra vieningumo ir 
darbas neina sėkmingai ar Sta
linas nori suimti vadžias savo 
rankose akyvaizdoje artėjan
čio kritiško laikotarpio, žurna
listai nesutaria,

— 1950 m. SSSR biudžete ' 
karo reikalams paskirta 79 bil. 
rubliu, ty. apie 15 bil. doleriu. 
Amerikos spauda ta proga pri
mena, kad JAV kareivio išlai
kymas (be ginkluotes) kainuo
ja $4000 metams. JAV kareivio 
algos vidurkis yra $75 mene
siui, o SSSR kareivis per mene- 

~si gauna $1.50. JAV kareivio

i nyko du Švemiko pavaduotojai
— Sturha ir Natalevič, Gudijos 
prezidentas. Kartu su jais išny
ko ir prezidiumo narys Pop- 
kovas, buvęs Leningrado galiu-; maistas kainuoja $L50( 

jnas. Ceremonijų nedaroma ir Q SSSR _ 15 centu.
I su tokiais A. Tarybos nariais- 
kaip Ministru Tarybos pirmi- ‘— Lenkijos komunistu orga-
ninko pavaduot. Voznesenskis ne 'Tribūna Ludu 5vienas iš Į

nintelio įvarčio autorius — Sau- 
noris. Lietuviai turėjo labai 
daug, geru progų, tačiau Pen

Pereitu metu rudenį. Tarybų 
Sąjungos lengvosios atletikos 
pirmenybėse Tbilisyje, Gruzijoj, 
lietuvaitė Aldona Briedytė pa
siekė du naujus rekordus. Šuo
lyje į aukštį ji iššoko 1,49 met
ro. Senasis rekordas, priklau
sęs taip pat jai, buvo 1,46.

Antrąjį rekordą A. Briedytė 
pasiekė penkiakovoje. Jos re
zultatas 13 tašku geresnis už 
ligi šiolei buvusią kaunietės V. 
Variakojytės sėkmę.

SSSR darbininko baudžiava
Vakaru kraštu darbininkams Dukrele buvo paimta iš namu i 

labai keistai atrodo sovietu dar- prieglaudą.

baudžia.
Paskutiniame rusu emigrantu 

— socialistu "SB" Nr. T. Nešina

teismas darbininkus sovietine-

Medicinos instituto mokslo

ta teise gauti informacijų apie ■
; kad "rinkimuose" bus tik vie- 
: nas sąrašas, paruoštas saugu-

kraštą i kuri jiems siūloma emi- ■ 
gruoti neperskiriant šeimų.

Atskirai pabrėžiama ju teise 
pasirinkti darbą pagal turimą 
specialybę. Tuo tarpu dabar 
daugely-e Pietų Amerikos kraš
tu .imigrantai eilei metu priri
šami prie vienos vietos, be tei
ses pasišalinti, o savo specialy
bėse dirbti neduodama beveik 
niekur. Reikalaujama atlikti, 
dažnai tyčia nepakeliamai sun
kius, patikrinamuosius bandy-
mus.

JAPONUOS KOMUNISTAI 
SVYRUOJA

Kai Kominformas paskelbė 25 nuo kiekvienos respublikos, 
Japonu koto. partijos kritiką. Ja- po 11 nuo kiekvienos autono- 
ponu Politbitiras pareiškė sau-; mines respublikos, po 5 nuo 
šio 12 d., kad jie gailisi del t autonomines srities ir po 1 nuo 

tautiniu apygardų. Aukščiau
sioji Taryba "renka" savo Pre
zidiumą, Ministeriu Tarybą ir 
Aukšč. Teismą. Per 4 savo 
veiklos metus A . Taryba teturi

klaidu ir daugiau ju nedarysią. 
Ju vado teorija, kad "liaudies 
vyriausybe galinti būti su
daryta Ir okupacinėje santvar
koje taikiu budu esanti "nepa
tenkinama ir turinti daug tru-

mo organu ir visi bus užvaryti ta. Aukščiausioji Taryba ištik- 
už ji balsuoti. Visiems taip pat, ruju yra reklamine marionete, 
žinoma, kad šis aukščiausiasis išklausanti protarpiais Politbiu- 
organas faktiškai neturi jokios ro galiūnu pranešimus, kurie 
reikšmes, o visa valdžia pri
klauso partijos organams. Pa
saulio spauda ta proga tik pri
simena pavyzdžius, rodančius 
š’o organo nereikšmingumą.

Aukščiausioji Taryba suside
da iš 2-ju rumu — Sovietu Są
jungos ir Tautybių Tarybų. I 
pirmuosius ramus siunčiama 
po 1 delegatą nuo 300.000 gy
ventoju, o i antruosius — po

so Kominformui ir neturi sutar
ties su SSSR, tačiau ji turi ka
rinę sutarti su Bulgarija, tad 
draudimas ir jai butu taikomas. 
Susisiekti ji dar galėtu per Grai
kiją, jei toji leistu, arba per Ita
liją. Italija jau atsisakė pra
tęsti sutarti su Čekoslovakija 

,del oro susisiekimo tarp Prahos i 
ir Romos, tad i Tiraną (Albani 
jos sostine) ši linija jau negales 
būti pratęsta, o bė italu arba ju
goslavu teritorijų čekai Alba
nijos negali pasiekti. Albanijai 
greičiausia liks tik vienas ke
lias — iš savo menku uostu ju
romis plaukti per Bosforą i Juo
dąsias juras.

— Sovietai jau veikia Tibete. 
Jiems yra patekęs i rankas iš 
krašto išvytas antidalai-lama, 
kuri jie paėmė savo globon ir

bininko teisine padėtis. Jie, pav. 
negali suprasti, kaip teismas . bendradarbis grižo iš atostogų, 
gali , bausti darbininką ar tar-i Traukinys pavėlavo 6 vai. ir 
nautoją už pavėlavimą i darbą. • atostogininkas 2 vaLpavelavo 
Juk Kanadoje, ar kitur pašau- į i darbą. Po 2 dienu gavo teismo 
lyje, kada nori tada darbinin- nutarimą. Teisėjas pareiškė, 
kas .ateina i darbą ir už tai nie-! kad traukiniai retkarčiais ve- 
kas jiems neišmetineja ir ju ne-' luoja ir iš atostogų reikėjo grižt

1 dieną anksčiau.
Metalurgijos fabriko inžirde- 

rius rytą nusigandęs pastebe- . 
jo, kad stovi laikrodis. Kaip be
protis šoko iš namu ir-tiesiai i 

po kjek laiko pa-,je darbininku diktatūroje bau- , . . , 7., 'stebėjo, kad jis važiuoja ne tuo dzia. t . t ,
į tramvajum. Issokęs is tramva- 

Vienas jos kaimynas atėjęs i jaus 3 klm bego ir prie fabriko 
dąrbą pavėlavęs 1 ved. Prięžas-' atsirado tuo m e turkai*'užsidarė 
tis — jo žmona staiga buvo pa- fabriko geležiniai vartai. Krito . 
raližuota ir jis turėjo pakviesti be sąmones prie variu ir buvo 
daktarą. Jo visi kaimynai buvo nuneštas į ambulatoriją. Į darbą 
teisme liudininkais ir liudijo, nuėjo kelioms valandoms pa- 
kaip buvo. Jis betgi buvo nu
teistas. Esą, namuose dar buvo 
12 metu berniukas, kuris gedėjo 
daktarą pakviesti.

Tėvas išėjo i kalėjimą, o pa- 
redižuota žmona liko 12 m. ber
niuko priežiūroje, kuris grįžda
vo 4š mokyklos 5 vai. vakare. 
Po 3 savaičių motina mirė.

, . i 'ruošiasi padaryti savo paskir-
arba tos pačios A. Tarybos iš- Į vadovaujančiu Partiečiu skun-1 krašto vaidovu. Beabejo tai 
rinktas Aukščiausiojo Teismo džiasi del "buoziu" nenuolan-, pinnasis etapas i Tibeto 
pirmininkas Goliakovas. Po ju kūmo kuriant kolchozus. Visoje, sovietizacijq Pretendento vy

riausybe organizuojama ir jė
gos kaupiamos Tibetui kaimy
niškoje Kinijos provincijoje 
Činhai.

— Sklinda gandai, kad gen. 
MacArthuras, protestuodamas, 
kad nebojama jo reikalavimo 
cjįnti Formozą, atsistatydinsiąs.

— Iš JAV armijos pašalintas 
vyr Įeit. Leo Straus, pasireiš
kęs komunistinėse demonstra
cijose. Jis yra rezervistas, bet 
visur rodydavęsis uniformuo
tas. Atleidimo priežastis ne
skelbiama.

išnykimo susirinkusioje sesijoje Lenkijoje tuo tarpu esą viso 170 
apie juos nebuvo net užsimin-

lygus įsakymams. A. Taryba 
tam ir reikalinga, kad sudarytu 
auditoriją pareiškimams pada
ryti.

kolchozu.-
—- Šimet Paryžius švenčia 

savo įkūrimo 2000 metu jubile
ju. Magistratas jau senai tam 
ruošiasi. Yra numatyta' labai 
plati programa ir tikimasi daug 
turistu iš užsieniu. Daug kas 
norės pamatyti ką®dar gali Pa
ryžius. Senasis Paryžiaus var- 

i das buvo Lutetia Parisorium.
- Sausio 23 d. JTO pradėjo ^ keItu ,toinės PaIis“ sody' 

svarstyti genocido, ty. tautu 
ar kilčių naikinimo — klausi
mą. Tuo reikalu VLIK yra įtei
kęs daug medžiagos iš geno
cido vykdymo dabartinėje Lie
tuvoje.

— Užsienio korespondentai 
Maskvoje konstatuoja, kad SS 
SR vyksta valdžios centraliza
cijos procesas. Po karo pasi
reiškusi tendencija Stalino ran
kose sukauptą valdžią bent

muju, yra sulaikyta ir vyksta 
priešingas procesas — viskas

— JAV sostine Washington 
šimet švenčia savo 150 metu 
jubileju. Ta proga ten bus suor
ganizuota "Laisves Paroda".

— Albanijai gresia visiška 
izoliacija. Iki šiol Albanija su 
satelitiniais ir sovietu kraštais 
susisiekdavo oro keliais per Ju
goslaviją. Tuo tarpu dabar Ti
to vyriausybe ruošiasi uždraus
ti per Jugoslavijos teritoriją 
skristi visiems SSSR ir Komin- 
formo kraštu lėktuvams. Nors 
Albanija formaliai ir nepriklau-

vėlavęs. Bet.. viskas buvo 
tvarkoje — nepavėlavo,

Galima būtu duoti pavyzdžiu 
be galo. Iš daugelio teismu by
lu, kurios buvo iškeltos už pa
vėlavimą, prisimenu vieną, kur 
pavėlavęs buvo išteisintas. Tai 
buvo 1941 m. liepos men. gale, 

į t.y. 1 men. po karo pradžios.
. ; Viena vai. prieš teismo pradžią

Antrasis atsitikimas: autores sale buvo pilna publikos. Kalti
namųjų suole — mašinistas, se
nukas, 64nen. prieš tai gavęs 
Kremliuje ordeną už gerą 50 m, 
tarnybą geležinkeliuose. Bet 50 
m. darbas teisėjo netateresuoja. 
Senukas klausiamas del pavė
lavimo, sako: išgėriau ir užmi
gau. O išgėrė jis tik-todėl, kad 
vakar i kariuomenę paėmė jo 9 
sūnų. Prieš mėnesį pašaukė 8 
per vieną dieną. Drebančiomis 
rankomis jis ištraukė iš kiše- 
niaus pluoštą popierių. Popiet 
riai pasirodė teisingi. Teisėja 
padėtis pasidarė gana kebli, 
nes susirinkusi publika taip 
pat nerimo. Teismas išėjo pasi-. 
tarti ir netrukus susirinkusiems 
pranešė, kad teismo nutarimo * 
greit nebus ir prašoma išsiskirs
tyti. Bet nei vienas žmogus is 
vietos nepajudėjo.

Po to teisėjas sėdo i automo
bili ir išvažiavo. Po 2 vai. jis. 
grižo su nutarimu: išteisinti su 
perspėjimu. Iš kur nutarimas?- 
Nera abejones, kad teisėjas kal
bėjosi su Maskva.

Kaip gali suprasti vakaru 
laisvųjų kraštu darbininkas to- 
kius beprotiškus sovietu darbi
ninku išnaudojimus ir baudi
mus? Juk nieko panašaus ne
buvo nuo pasaulio sutvėrimo, 
net baudžiavos laikais buvo ne 
taip žiauriai elgiamasi. 0

pažįstama mokytoja, išdirbusi 
mokykloje 22 metus, pasivėli
no i darbą todėl, kad mieste 
sugedus elektros laidams su
stojo tramvajai. Teismas paste
bėjo, kad tramvajai įstatymuo
se nenumatyti ir nuteisė 6 sav. 
kalėjimo, Be to, ji nustojo visu 
algos padidinimu už ištarnautą 
laiką ir stažą, nors po trijų me
tu turėjo teisę jau gauti pensiją.

Trečias atsitikimas: našle, 
dukrele lanko mokyklą. Ryto 
metą lietus ir vejas. Paskutiniu 
momentu motina nutarė duk
relę nuneše i mokyklą suvynio
jusi i skarą. Rezultate pasive- 
linimas, teismas ir kalėjimas.

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

IMIGRACIJA I AUSTRALIJĄ
Australija šiuo metu yra nu

tarusi isileisti po 150.000 imig-, 
rantu kasmet. Vyriausybe ma-1 
no. kad dėka imigracijos Aus-, 
tralijos gyventoju skaičius 1954 
metais pasieks 9 milijonus, nors 
nemažai taip pat iš Australijos 
ir išvaduoja ypač i N. Zelan
diją ir Kanadą.

Pritaiko akinius visiems 
akiu defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą ir . 

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College Si. W. Toronto 
TeLRA3924
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NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuviu Kultūros žiburiams!

KULTŪROS ŽURNALO

AIDU PLATINIMO VAJUS

Iš Hamiltono
Vasario 16-rios dienos 

minėjimas

Sausio mėn. pradžioje suda
rytas Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimui rengti 
komitetas iš HL D-jos 4 valdy-

SAUSIO, VASARIO IR KOVO MENESIAIS

Kas sielojasi lietuviškąja kūryba, krikščioniškai — tauti
ne kultūra, tautos išlikimu ir Lie tuvos laisve, — skaito, re
mia ir platina vieninteli pasaulio lietuviu mokslo, literatū
ros bei meno ir visuomeninio gyvenimo mėnesini žurnalą

Kultūros žurnalą AIDUS redaguoja rekakcinis kolektyvas 
sudarytas iš žymiu lietuviu mokslininku, rašytoju ir kitu kul
tūrininku. Vyr. redaktorius rašytojas Antanas Vaičiulaitis.

AIDU PRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituose 
kraštuose—$6.00. Atskiras numeris JAV—50 c., kitur—55 c.

AIDU platintojams bus skiriamos dovanos 
Visi i kultūros žurnalo AIDU platinimo talką!

Tenelieka ne vieno lietuvio, kuris neskaitytu AIDU

Prenumeratas ir aukas siuskite sekančiu adresu:
AIDAL Kennebunk Port Maine. USA

Parapijos biblioteka

Barbariškas lietuviškos kultū
ros naikinimas musu brangioje 

1 tevyneje ir jos lėtas gesimas 
nepalankiose tremties sąlygo
se, mus verčia visu rimtumu

1 sūsimąstytį ir, tam sulaikyti, bos asmenų ir Hamiltone esan- 
skubiai griebtis galimu prie- *’ ’ '

j moniu.
Atitrukę nuo tėvynės Lietu

vos mes privalome būti atspa
rus aplinkos migdančiai nuo
taikai, išlaikyti tvirtą dvasini togiu laiku 
tautos potencialą ji stiprinant 
naujomis, priaugančiomis jego- apie Vasario 16 dienos minėji- 
mis. Trokšdami savo tėvynei i 
laisves ir gražios kūrybingos' vėliau. —s.
ateities, turime ypatingai susi-i 
rūpinti priaugančia jaunąja 
karta, kuri pateisintu i juos mu
su sudėtas viltis.

! čiu meniniu pajėgu. Minėjimas 
įvyks vasario mėn. 19 d. lenku 
salėje, 7 vai. vakare. Gautas 
radiofone pusvalandis lietuviš
kam montažui, tik, deja, nepa-

Smulkesnės informacijos

mq spaudoje bus paskelbtos

Liet Dr-ja persiorganizuoja * ■ ■
Sausio mėn. 15 d. įvyko vi

suotinis Hamiltono L. Dr-jos su- 
Tam atsiekti yra būtina do-: girinkimas, kuriame dalyvavo

ra lietuviška knyga. Per ją pa- apie pusantro šimto žmonių. Tą 
jusime ištvermę istorinėse liki- pačią dieną sukako lygiai 27 
minese kovose ir taiką mylin
čios tautos gilu ir turiningą dva
sios pasauli, bei tautos charak-

BR. BUKOWSKA, R. O,

AKIU SPECIALISTE

•Įį

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. rrio iki 9 vai. vak. 
Sekmadienais pagal susitarimą 
55 St John's Rd., W. Toronto.

(kampas 94 Laws St.)

TeL LYndhurst 0052

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE
Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 
1414 Dundas St West Toronto 

TeL KE 3881.

"NEW NEEDLE"

Elektr. mašinomis surenkama

Dantistas

fir.Chas.OKUN
838 Dundas SL W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su
sitarimą. Tel. WA 9822.

Priėmimo punktai:
1. 899 Dundas St. W. P. Kairio 
groseme, Toronto, tel. WA0062.
2. 415 Roncesvalles "Re New" 
r ubu valykla, Toronto, telefonas

3. Pastų siusti J. Karka vardu, 
409 Perth Ave. Toronto, telef.

metai nuo Klaipėdos krašto at
vadavimo. Susirinkimo pra
džioje prelegentas p. K. Priel- 

teri. Ji nuolat mums primintu gauskas trumpai primindamas
pareigas tėvynei Lietuvai, nu
rodytu garbingą ir dorą musu 
protėviu kelią, uždegtu mus ne
palaužiamai kovai už teisingą 
musu visu troškimą — laisvę 
brangiai tėvynei Lietuvai.

Tokia mintimi steigiama Ha
miltono lietuviu parapijos bib
lioteka. Deja, parapija yra ne
turtinga ir savo lėšomis bib
liotekai knygų nupirkti neįs
tengia, todėl gerb. Tautiečiai 
maloniai prašomi steigiamąja!, 
bibliotekai pagal išgalę paau
koti kuo daugiau knygų.

Knygas priima kiekvieną sek
madieni po pamaldų spaudos' 
platintojai lietuviu parapijos 
saleje. Paštu siusti šiuo adresu: 
The Lithuanian Parish Library, 
58 Dundum St. N. Hamilton, 
Ont.

Lietuvos laisvės kovas, pakvie
tė susirinkimo dalyvius tylos 
minute pagerbti žuvusius kovo
je už Lietuvos laisvę. Gerb. pre
legentas nušvietė istorinį lietu
viu tautos norą turėti per jūrą 
į pasaulį atvirus vartus, o taip 
pat ir jūros naudą lietuviu tau
tai. Paminėjo Mažosios Lietu
vos kovas, kovotojus už lietu-

PIGIOS KAINOS

Jusu Dailės supratimą
ir gerą skoni parodo tik

L U N A foto studijos
PORTRETAI

575 WELLINGTON ST. >W. TORONTO 
TEL. PL 5717

JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS 
932 Dundas St W., Toronto, OnL 

- prieš lietuviu bažnyčią---------
Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
išskyrus pirmadienius. Telefonas: WA 9674

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS

BERGMANN FUR CO.
Tiesiog dirbtuvėje padarome kailinius pagal Jusu matą 
ir pasirinkimą. Turime įvairiausiu rusiu futru. Taip pat 
perdirbame ir sutaisome. Garantuotas, modemus darbas.

Šalta apsauga vasaros metu.
197 SPADINA AVĖ., TORONTO. TELEFONAS EL 6509

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. Dagot - Daujotas
Perka, parduoda ir taiso Įvairius senus baldus, permuša 
minkštus baldus. Atlieka poliravimo ir išbaigimo darbus.
2190 DUNDAS ST. W. Toronto 3, OnL TeL LAkeside 2324

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- ;, 
nybes. — — Gaftmtuotas darbas, prieinamos kainos. ;!

Krautuve atidaryta kasdien Ud 8 valandos vakaro.';

vybės reikalus ir jos neatsieja
mą nuo Klaipėdos krašto liki
mą. Po to buvo svarstomi rei
kalai pagal susirinkimo priimtą 
dienotvarkę.

Susirinkimui pirmininkauti 
pakviestas p. J. Valevičius, o 
sekretoriauti — p-lė E. Repšytė.

HL Dr-jos valdybos vardu 
pranešimą padarė draugijos 
pirmininkas p. P. Vaitonis, pra
nešdamas apie Vasario 16 die
nos rengiamą minėjimą.

Revizijos komisijos, patikrinu
sios valdybos knygas ir- iždą, 
protokolą perskaitė p. J. Plei- 
nys.

Prieš renkant valdomuosius 
organus buvo apsvarstytas or-, 
ganizacinio persitvarkymo rei
kalas. Visas susirinkimas vie
ningai pareiškė norą, kad iki 
šiol buvusi Hamiltono Lietuviu j 
Draugija persiorganizuotu lie- j 
tuviu bendruomenės pagrin-' 
dais. Nutarta išrinkti valdybą iš 
5 asmenų, kontrolės komisiją 
ir garbės teismą.

Naujon 'valdybon išrinkti: J. 
Valaitis, J. Pyragius, Pr. Saka
las, Alb. Grajauskaitė ir V. Pet
raitis. Kandidatai — J. Mikšys, 
Br. Aponiūnas ir J; Bulionis.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
A. Mingėla, J. Pleinys ir Kl. 
Matkevičius.

Garbės teismo rinkimai ati
dėti sekančiam visuotiniam su 
sirinkimui. Žilvitis.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
1 9 5 0 METAMS SKIRTAS

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai Šventųjų Metu ir Lie
tuvos vergijos dešimtmečio proga. Ji yra didelio formato, 
gausiai iliustruota ir liečia lietuviu tautos religinius, kul- 
turinius ir tautinius klausimus. Be to, ten yra dag poezjos 
ir beletristikos. Metraštyje bendradarbiauja žymus musu 

. tautos asmenys — dvasininkai, kultūrininkai bei rašytojai, 
kaip antai: J.E. vysk. V. Brizgys, J.E vysk. V. Podolskis, prel. 
M. Krupavičius, prel. K. Urbonavičius — J. Kmitas, prel. J. 
Balkunas, kan. F. Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J B. 
Končius, kun. St. Budavas, prof,. Dr. A. Maceina, L. Šimutis, 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius, P. Jurkus, A. Vaičiulaitis, 
J. Aistis, Bern. Brazdžionis, F. Kirša, K. Braduhas, K. Gri- 
gaityte, Alf. Nyka - Niliunaš, H. Nagys, N. Mazalcdte, J.

Kruminas, Ale Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje ir 
papuošta daiL YL Vijeikio vinjetėmis.

’$2.50

Užsakymai siunčiami šiuo adresu
Franciscan Fathers Kennebunk Port, Maine, USA

KAINA

Calgary, Alta.
Šiomis dienomis šią apylin

kę pasiekė pirmieji "Tėviškės 
Žiburiu" numeriai. Laikraštis 
juo besidomintiems daro gerą 
ispudi, turiningas Įdomus ir ne- 
užsispyrusiai peršąs savo įsiti
kinimus. Nesimato neapykan
tos kitaip manantiems ir ven-!

giama asmeniškumo, tuščiu 
asmenų panegirikos bei nerei
kalingu užgaudinejimu. Šiuo 
keliu beeinant "Tėviškės Žibu
riai", reikia tikėtis, užsitikrins 
sau gerą vardą ir susilauks pri
tarimo ir paramos. DP

DĖMESIO H AMILTONIEČIAI!
Neseniai atidaryta lietuviška valgykla vardu

ARENA LUNCH
478 BARTON ST. EAST, HAMILTON, OnL

tarp Wentwort ir Sanford gatvių, priešais Westinghouse.
Ttelefonas: 7-0993.

Atdara kiekvieną darbo dieną nuo 6,30 vai. ryto Ugi 12 vai. 
nakties, o penktadieniais ir šeštadieniais net ligi 3 vai. ryto.

Savin inkai: V. PETRAITIS ir J. STEltsLYS

¥al d’Or, Que.

ffl

ĮVAIRENYBES
GYVENIMO IŠMINTIS

Tūlas galvočius surašė to
kias tikslaus gyvenimo taisyk
les:

1. Gulk, kai užeina miegas, 
kelk, kai pabusi ir tuojau pra
dek dirbti.

2. Valgyk tik alkanas ir gerk 
tik kai nori gerti.

3. Kalbėk tik tada, kai reikia.
4. Parašą savo dek tik ten, 

kur tinka.
5. Nesiimk tokio dalyko, ku

rio neįveiksi.
6., Nedaryk to, su kuo turė

tum slėptis.
. Visada pasikliauk tik savi

mi.
8. Pažadą ištesėk.
9. Neturėk širdyje neapykan

tos ir keršto.
10. įžeidimą dovanok.v

11. Nieko neišjuok.
1'2. Stenkis būti mandagus.

zijos kampanijos i Etijopiją 
1936 m.

Be minėto aukso, Mussolinis 
su savimi turėjęs 1.150 svaru 
sterlingu, 2.030.000 šveicarišku 
franku, 1.000.000 ispanišku pe
setų, 160.000 prancūzišku fran
ku ir dideles sumas kitu kraštu 
valiuta.

Be viso šito, aiškėja prielai
da, jog Mussolinis darė bandy
mą iš Italijos išsiųsti keletą sau 
labai patikimu žmonių, kurie 
'tur’ejo prašmugeliuoti i Švei
cariją ir kitur dideles, tačiau 
nenustatytos sumos, lobi. Kele
tas tokiu asmenų buvo sulai
kyti ir pas juos rasta dideles 
sumos pinigu bei aukso. Sulai
kytųjų tarpe buvo ir fašistinio 
ministerio 
na. Pas ją 
1.000 šveicarišku franku, 15.- 
734.000 prancūzišku franku,

£man žmo- 
DČO doleriu,

iz. otenKis ouu manaagus. zon.vvu u<_ui».u,
13. Perdaug heprisirišk prie 1.166.000 itališku Imi ir 1.350 

žemišku gerybių.

.Kur dingo Musolinio lobis?

Mussolinio lobis buvęs milži
niškas — siekęs net 10 mil. dol. 
Tą didžiuli turtą norėta prašmu- 
geliuoti i Šveicariją, tačiau, pa
slaptingomis aplinkybėmis, jis 
dingo pakeliui. Tai buvo 1945 
metais.

Šiuo metu Italijoje tuo reika
lu sudaryta didele byla. Kal
tinamųjų suole iš pradžių buvo 
35 asmenys. O dabar ju skai
čius pakilo iki 85. Ju tarpe yra 
ir gerai žinomu komunistu.

Italijos vyriausybe deda pa
stangų, kad Mussolinio turtu 
grobikai butu išaiškinti, o pats 
turtas atitektu valstybei.

Mussolinio turtas, tiesiog, 
buvo išvogtas iš italu tautos. 
Be ivairiu brangenybių ir už
sienines valiutos, buvo ir 66 
kilogramai gryno aukso, kuris 
buvo laikomas valdžios seifuo
se ir Italijos vyriausybes bu
vo skirtas finansavimui inva-

auksiniu numizmatikos mone
tų. Su Mussoliniu kartu, buvo 
nužudyta ir jo meiluže Clary 
Petacci, kuri, manoma, taipogi 
galėjo turėti nemaža turto.

Tarp keliasdešimties kitu, su
imti ir du partizanai, kurie su
šaudė Mussolini ir jo meilužę. 
Suimtieji neprisipažįsta, tačiau 
pas juos rasti du labai brangus 
žiedai, kuriuose įmontuoti po 

-16 karatu brilijantai. Partizanai 
nepajėgia irodyti, kur tuos žie
dus gavo.

Kaltinamųjų tarpe randasi ir 
vienas smulkus ūkininkas — 
Angelo Foglia. Nustatyta, jog 
tas asmuo buvęs toj vietoj, kur 
keleto žmonių buvo išneštas 
sprendimas ir nužudytas Mus
solini, o taip pat ir jo meiluže 
Clara. • ...

Šis ūkininkėlis, buvęs didelis 
skurdeiva, po nužudymo dik
tatoriaus, labai trumpu laiku, 
isigijo moderniausią ūki, nusi
pirko modemu kinoteatrą ir 
šiuo metu yra savininkas ang
lies kasyklų. ’ Al.

MOTERS AMŽIUS

Kaip jau įprasta, moters am
žius — paslaptis. Bet pasitaiko, 
kad, del vienos ar kitos priežas
ties, yra būtina žinoti tikslu ku
rios gražuoles žiemų skaičių, 
nežiūrint pavasariu, kuriuos jos 
išskaito. Tokiu atveju tikslą pa
siekti galima visai nepažei
džiant švelniu jausmu. Tik pa
prašyk savo draugę, kad paim
tu popierio ir pieštuką, paskui 
nusigręžk ir paprašyk ją užra
šyti tokią uždavinio sąlygą:

1. Parašyk numeri, kuris ati
tinka tavo gimimo menesi,

2. Padaugink iš 2,
3. Pridek 5,
4. Padaugink iš 50,
5. Pridek prie to savo am

žiaus metus,
6. Atimk 365,
7. Pridek 115.

Dabar paprašyk atsakymo.

Pirmasis skaitmuo reikš gimi
mo menesi, o kiti du duos tikrą 
tavo gražuoles metu skaičių. — 
Pav., sakysim, kad mus domin
ti moteris gimė gegužes men., 
reiškia 5-tam, kad ji turi 42 me
tus, gausime toki matematišką 
išdėstymą: 5 padauginti iš 2, 
paskui pridėt 5, bus 15; dabar, 
padauginę iš 50 ir pridėję 42, 
gausim 792 atėmę 365, turėsim 
tik 327 ir, pridėję 115, pagaliau 
gausim 542. — Reiškia, kad da
ma gimusi 5-tam men. ir jau tu
ri 42 metus. Toki uždavinį da
vus visai grupei merginu, gali
ma iš karto sužinoti ju visu am
žių. Žinoma, ir merginos gali 
tuo pačiu sprendimu pasinau
doti. "F.N."

Vai d'Or lietuviu bendruo
menes valdyba Kalėdų proga 

; pravedė rinkliavą tautiečiu tar- 
■ pe tikslu pasiusti maisto Vo
kietijos sanatorijose besigydan
tiems ligoniams. Rinkliava da
vė nelauktai gerus rezultatus. 
Apie 45 lietuviai, dirbą Vai 
d'Or — Malartic kasyklose, su- 
aukojo 97 dolerius. Uz siuos pi
nigus pasiusta 300 svaru tauku 
Gauthingeno. ir Hundlose b. Ol
denburg sanatorijose esantiems 
lietuviams ligoniams. Labai 
džiugu, kad absoliuti dauguma 
tautiečiu, yra jautrus artimo ne
laimėje ir noriai prisideda savo 
sunkiai uždirbtu doleriu, pade
dami i nelaimę patekusiam tau
tiečiui.

Deja — reikia pasakyti — 
buvo ir tokiu, kurie aukoti ir at
sisakė, nors dažno ju padėtis

žymiai geresne už aukojusiuju 
ii išlaikančiu šeimas.

Šiuo metu Vai d'Or apylin
kėje veikia šios kasyklos: Sig
ma, Lamaque, Sullivan, East 
Sullivan ir Golden Manitou. Pra 
dinis uždarbis nuo 6,40 iki 7,04 
doleriu per dieną. Iš šių kasyk
lų tik Lamaque priima nauju 
darbininku, bet pageidaujama 
patyrusiu, atseit tokiu, kurie jau 
anksčiau kasyklose dirbę. Ki
tose gi darbo gauti beveik ne
įmanoma.

Vai d'Or lietuviai jau išsiil
go kokio nors meniško ‘— tau
tinio pasirodymo. Dėlto Lietu
viu Atgimimo Sąjūdžio Toron
to skyriaus numatyta meninin
ku išvyka i šiaurės Ouebeką, ta 
proga aplankant ir Vai d'Or, 
labai pageidautina. Laukiam 
realizuojant. Sk. St.

KAZYS ARDAVIČIUS

LIETUVIŠKA RUBU SIUVYKLA 
įvairus užsakymai atliekami pagal naujausias Euro
pos ir Kanados madas. Kainos prieinamos.
828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, OnL

MĖSOS, VAISIU IR ĮVAIRIU MAISTO PRADURTU

KRAUTUVĖ
K. KAZLAUSKAS ir J. TUMOSA

Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti. Prekes pri
statome ir i namus pagal Jusu telefoninius užsakymus. '

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. \

1579 DUNDAS ST. W. TORONTO, OnL

PETRAS" KAIRYS _____
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KR AUT U VE ir VALGYKLA !
889 Dundas SL W. Toronto, OnL------- TeL WA 0062 i
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ir greitas patarnavimas.

o

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS

t

♦

— Seneli, iš kokios medžia
gos buvo padarytas pirmasis 
garsiakalbis pasaulyje?

— Iš šonkaulio pirmojo žmo
gaus, mąno anūkėli, — atsakė 
senelis. i

Taiso ir parduoda naujausius ivairiu rušiu laikrodžius 
Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos iva- 
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darbą garantuoja 

Kainos prieinamos.
• Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.

272% QUEEN ST. , TORONTO. -
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Ištieskime pagalbos ranką vargstantiems broliams
TAUTIEČIAI !

Mūsu seneliai, ligoniai ir 
daugiavaikės šeimos negali 
niekur emigruoti ir kenčia dide
lį skurdą tremtiniu stovyklose.

Aukokite atvykusioms mūsų 
rinkėjams, arba, jei kur neat
vyktu, rūbus, avalynę arba pi
nigus pristatykite į rinkimo 
punktą — parapijos salėje.

Rinkimo punktas veikia šeš
tadieniais 5-7 vai. vak.

informacijų reikalu ir 
kas galėtu prie vajaus savo 
darbu prisidėti, Ireipkitės į p. 
Simanavičių, 702 Dundas St W 
Tel. EL 0315.

RINKLIAVA NUKERTĖJU
SIEMS NUO KARO

J. E. Toronto kardinolo parė
dymu, sausio 29 dieną, sekma
dienį, visose arkivyskupijos 
bažnyčiose įvyks rinkliava nu- 
kentėjusiems nuo Antrojo Pa
saulinio karo šelpti. Surinktos 
aukos vyskupo yra siunčiamos 
popiežiui, kuris vykdo tradici
nę Kataliku Bažnyčios karita- 
tyvinę misiją, šelpti verge esan
čius žmones.

tadienį, vakare ukrainiečiu ha
lėj Bathurst 404 sporto klubo 
"Vytis" mgia nuotaikingą šo
kiu pobūvį, kuris paįvairina
mas turtingu bufetu — kieti ir 
minkšti gėrimai ir gera jazz ka
pela. Šokiai vyks dvejose sa
lėse.

Sportininkai ir šokiu sporto 
mėgėjai kviečiami nepraleisti 
geros nuotaikos susiūbavimo ir 
malonaus savaitgalio pralei-

PASKAITA

KLS Toronto skyrius.

POSĖDIS
Sausio mėn. 20 d. įvyko To

ronto organizacijų komiteto po
sėdis. Nustatyta galutina Ne
priklausomybės šventės minėji
mo programa ir aptarti Toron
to Lietuviu Bendruomenės Ko
miteto steigimo klausimai.

Komitetui sėkmingai vado
vauja skautu atstovas p. Gri
gaitis.

LKM S-GOS SUSIRINKIMAS
Sausio 20 d. parapijos salėje 

įvyko LKMoteru Sąjungos To-

Jesevičiūtė skaitė paskaitą 
"Jaunimo apsauga nuo džio
vos". Moterys parodė didelio 
intereso ir prelegentei teko teik
ti daugelį papildomu paaiški
nimu į klausimus.

Sausio 29 d. 3 vai. po pietų 
salėje Bathurst ir Lennox gatvių 
kampe, įėjimas iš Lennox gat
vės, kult sambūris "Šviesa"

fonsas Docius skaitys tema:
"Esminiai skulptūros bruožai".

Visuomenė kviečiama gau
siai atsilankyti.

DP DARBININKŲ TRAGE
DIJA DARBOVIETĖJE

Toronto. — Sausio 20 d., po 
pietų, kilo gaisras siuvykloj 
"Philips Cloak", esančioj 447 
Richmond St. W., laike kurio 
žuvo liepsnoj trys siuvyklos 
darbininkai, o kiti du —• buvo 
mirtinai apnuodyti dūmais ir 
dujomis. Iš apnuodytųjų vienas 
mirė vežamas į ligoninę, kitas 
ligoninėje. Dar kiti septyni as-

klausė pranešimą savo atsto
vės iš Toronto organizacijų ko
miteto veiklos.

RELIGINIS KONCERTAS
Vasario 16 d., ketvirtadienį, 

8 vai. vakare, Toronto lietuviu 
parapijos "Caritas" Tautos 
šventės proga rengia religinės 
muzikos ir giesmių koncertą. 
Koncertas įvyks italu parapijos 
St. Agnes bažnyčioje, Dundas 
ir Grace gatvių kampas.

Programoje dalyvauja To
ronto lietuviu meninės pajėgos, 
vadovaujant muzikui Antanui 
Dvarionui. Keletą klasinės baž
nytinės muzikos kūriniu vargo
nais išpildys italas, muzikos i 
daktaras, kunigas Roff, kuris 
bažnytinėje muzikoje Toronte 
yra laikomas viena iš stipriau
siu pajėgu.

FILMĄ

dyti į ligoninę. Nuostoliu—apie 
$20.000.

Žuvusieji ir dalis sužalotųjų 
yra žydu tautybės DP, į Kana
dą atvykę paskutiniuju dvieju

SLA 236 KUOPA
Dažnai pasitaiko sutikti žmo

nių, kurie interesuojasi apdrau- 
dos bei pašalpos reikalais. Gy- 

ivenant svetimame krašte toks 
susirūpinimas suprantamas.

Dirbantieji dirbtuvėse ar prie 
statybos, nebūdami apdrausti 
darbdaviu, yra priversti ieškoti 
kokios nors pagalbos įvairiose 
draudimo kompanijose arba 
tautinėse organizacijose.

Viena iš tokiu organizacijų 
yra Susivienijimas Lietuviu 
Amerikoje, veikiąs jau 63 me
tus. Joje pomirtinę apdraudą 
galima užsirašyti nuo 100 ligi 
5.000 dol. Nariai gali apdrausti 
ir savo vaikus. Sergantiems na
riams SLA išmoka 9-12 dol. pa
šalpos savaitėje.

SLA yra JAV lietuviu organi
zacija, bet jos skyrius veikia ir 
Toronte, tai SLA 236-toji kuopa. 
Šiais metais ši kuopa yra išrin
kusi net 4 organizatorius: J. 
Manku, J. Strazdą, A. Frenzeli ir 
J. Yokubyną.

J. Yokubynas.

IŠNUOMOJAMAS 
didelis šviesus kambarys lietu
vio namuose — vienam arba

SPORTININKŲ VAKARAS

Visiems, sveikinusiems mus jungtuvių proga, nuošir-

p-lę VINCĘ LEDPUTĘ ir idėjos draugę JONĄ GUDĄ, 

sukūrusius tremtyje šeimos židinį, sveikiname ir linkime 
daug laimės.

darbingas. Apsvarstytas ir pri
imtas beveik visas LB Kana
dos krašto statuto projektas. Be
liko tik pora paragrafu.

Penktadienį, sausio mėn. 20 
d., ivyko eilinis KLB laikinojo

Darbovietės savininkas Phi
lip Chaickofski. taip pat smar- dviems asmenims. Geras rajo- 
kiai apdegė ir kritiškoj padėty
je patalpintas į Toronto Wes
tern ligoninę.

Gaisras kilo apatiniame dirb
tuvės aukšte, kur liepsna bei 
dūmai visiškai užblokavo siu
vyklos darbininkus, dirbusius 
rūsyje, nes tebuvo vos vienas 
išėjimas.

Ryšium su šia tragedija, 
miesto majoras McCallum da
vė parėdymą Comisionieriui 
Gillies padaryti smulkią kvo
tą Kvočia taip pat Ugniagesy- 
bos Departamentas ir policija. 
Kvotėjai pripažįsta, jog šioji tra
gedija Toronto darbovietėse 
yra baisiausia daugelio metu

nas prie High parko, arti tram
vajų Bloor, Dundas, College ir 
King. 53 Hewitt Ave., telefonas
ME 8760. > . ' -

Edmonton, Alta
Lietuvio dailininko paroda
Šiuo metu Albertos sostines 

Ec^nontono Meno Muziejuje 
vyksta lietuvio dailininko Alek
sandro Šepečio meno darbu 
paroda. Išstatyta 30 kuriniu, ku
riu dalis dar iš Lietuvos, o kiti 
iš klajonių po pasauli. Parodą 
suorganizavo pats muziejus ir 
'Federation of Canadian Ar
tists", kurios nariu yra ir musu 
menininkas. Sausio 2 d. paro
dos atidaryme dalyvavo mies
to burmistras p. L Parson su

Ponia, parlamento atstovai pp. 
George Prudham ir Fred Mac
Donald, daug vietos dailinin
ku ir menu besidominčios vi
suomenes. Ją atidarė pats "Fe
deration of Canadian Artists" 
pirmininkas p. George Weber,

katalogo ivadą. Pranešimus 
apie parodos atidarymą iš
spausdino visi Edmontono sa
vaitraščiai ir dienraščiai. Sau
sio 11d. dienraščiuose pasiro
dė ir pirmosios recenzijos.

Žvejai

Iš MONTREALIO
LOK POSĖDIS

VAKARIENE
Šv. Elzbietos draugija sausio 

29 d. 4 vai. po pietų parapijos 
svetainėje rengia vakarienę.

įėjimas $1.25.
Maloniai visus kviečiame at

silankyti. Bus galima smagiai 
pasilinksminti — pasistiprinti ir 
išgerti kietu ir minkštu gėrimu.

Vaidyba.

Atvyksta Anglijos futbolistai

15 geriausiu Anglijos futbolo 
žaidėju š.m. gegužes ir birželio

Tarptautinis degtuku kartelis 
veikia ir Kanadoje

Kanados teisingumo ministe-

Birute Pukelevi&ute, beabejo, 
ne vieną Kanadoje sunkiai be- 
isikurianti jaunuoli labai pavy
kusią deklamacija padrąsino 
neboti pasaulio sunkumu, bet 
su viltimi kovoti.

Šie du numeriai programos 
pirmoje dalyje labiausia atmin
tini. Birute Vaitkunaite neblo
gai pašoko vengru čardasą. 
Kiek nevykusiu numeriu buvo 
Dikinio ir Akstino skaitymas 
vieno Amerikos laikraščio "kny
gų bei žolių" skelbimo. Perilgai 
sustota tikybines knygas įvar
dinant Del "Aukso Altorių" bei 
"Didžiųjų Šaltiniu", šio šimtme

čio pradžioje musu knygnešiai 
Sibiro nebojo. Tad šimtmečio 
viduryje gal nedera scenoje 
perdaug iš ju juoko kelti. Kita 
numerio dalis buvo gera.

Antroje programos dalyje la
bai sumaniai paruošta meiles 
apsireiškimu vaizdeliu eile. Vai
dino: Pukelevičiute, M. Leme- 
šyte, Dikinis ir Akstinas. Gar
bes žodis priklauso dekoracijų 
padarytojams. Labiausiai vykę 
vaizdai buvo Lemešytes ir Aks
tino gimnazistines meiles, o Pu- 
kelevičiutes ir Dikinio — meile 
pono Ignacijaus ir p-les Poten
cijos. Šis vaizdelis buvo ypatin
gai sąmojingas turiniu, žodžiais, 
stiliumi ir vaidinimu.

LAIŠKAS IŠ MONTREALIO
Godotinas Redaktoriau!
Sausio 14-tą, rytą pute šiau

rus, 60 - 70 myliu per valandą 
smarkumo vejas. Nupute sto
gu, kaminu, telefono ir elekt
ros stulpu, medžiu, net žmones 
prie gatves bloškė. Verdun bei 
Ville Lasalle priemiesčiu lietu
viai dvi dienas be elektros iš
buvo. Deja, nenupute lietuviu 
nesantarveles. Nors visur kyšo, 
bet giliai, ragana, pasislėpusi!

Vakare turėjome Spaudos 
balių — koncertą. Programą 
įdomiai vede A. Dikinis ir J. 
Akstinas. Dikinis, Donelaičio 
Metu ištrauką padeklamuoda- rejo dešineje alaus bonką;

Publikos buvo per 500. Iš
gerta 80 tuzinu alaus. Dažnai 
pažįstami kaire sveikinosi ne 
del kairumo, b^t del to, kad tu-

Rengėjams liko pelno, atsilan- 
_ kiusiems liko gražiu ispudžiu. 

ji meniskai - dramatiškai skai- Buvo ir žemiau pasirašęs * 
tant. Pulk. -

grožio yra Prusu lietuviu poete,

Tillsonburgo Liet, ūkininkų Klubas

Šį sekmadienį, sausio 29 d., 
parapijos salėje, rodoma filmą 
"Gabaliukas Dangaus" — A 
Little Bit of Heaven, su garsią
ja dainininke Gloria Jean. Prie
de plati kultūrinė apžvalga.

BIČIULIŠKAS POBŪVIS
Kanadoje yra gražus papro

tys, kad januavedžiams ju bi
čiuliai prieš vestuves surengia 

■ vaišes ir ta pačia proga būsi- 
mąjam gyvenimui įteikia gau
siu dovanu. Praėjusį sekmadie
nį parapijos salėje tokias vai
šes draugai surengė Petrui Bra- 
žukui ir Reginai Jokimavičiūtei. 
Dalyvavo daug sužadėtiniu 
draugu ir gerbėju. Ju jungtuvės 
įvyks sausio 28 d. 11,30 vai. To
ronto lietuviu bažnyčioje.

Siuvyklos rūsio langai buvo 
su geležinėmis uždangomis. 
Ugniagesiai turėjo, panaudoti

men. atvažiuoja i Kanadą ir su- ris Garson pranešė, kad turi- 
loš keletą parodomųjų rungty
nių. Šia kelione anglai nori po
puliarinti futbolą Kanadoje, kur 
jis nesąs tinkamai pastatytas.

Nedarbo reikalu

Dvi didžiosios Kanados dar
bininku organizacijos — TLC ir 
CCL kreipėsi i vyriausybę su 
prašymu pradėti platesnio mas-

acetilyno grąžtus, kad padarius tu tuosius darbus, paski-
laisvą įėjima pro langus, nes!riant tam lešu iš taip vadhia- 
durys buvo ‘užblokuotos lieps-' m°jo bedos fondo* ^eipimosi

• rašte nurodomas rimtas bedar
biu skaičius ir pasisakoma, kad 

... . . jau atėjęs laikas bent dalinaimirusias, du asmenis sū men- , ,. . _ . J panaudoti bedos fondo atsar
gas.

— Neseniai Ottawoje ž. u. 
ministerijoje buvo pasitarimas 
del £ u. darbininu pareikala
vimo Kanadoje. Pasirodo, kad 
ūkininkams darbininku net der
liaus nuėmimo metu užtenka, 
nes Kanados ūkiai kas kart 
daigiau aprūpinami mašino
mis.

nos ir dūmu. Deja, įsiveržę į vi
dų gaisrininkai rado tris aukas

komis gyvbės žymėmis, kurie: 
vėliau mirė ir keturis smarkiai 
apdegusiu ar apsinuodijusius. 
Jie patalpinti ligoninėn.

Pažymėtina, kad visi nelai
mingieji rasti susispietę prie 
langu, kurie, deja, buvo neati
daromi.

Antrame siuvyklos aukšte 
dirbusios 18 mergaičių buvo iš
gelbėtos pro langus. —p.a.

ma daviniu, kurie rodo tarptau
tinio degtuku kartelio veikimą 
Kanadoje. To kartelio itakoje 
esanti ne tik Kanados degtuku 
produkcija, bet ir degtuku pa
skirstymas bei pardavimas. Sa
vo pranešime jis paminėjo "Ed
dy Match Co Ltd", Pembroke, 
Ont, kuri parduodama konku
rencinėmis kainomis degtukus 
neleidžia dirbti mažesnėms deg
tuku gamybos firmoms, kuriose 

•dalyvauja Kanados kapitalas. 
Manoma, kad reikalą išaiški
nus, bus imtasi žygiu išardyti 
nesveiką monopolio veiklą Ka
nados pramonėje.

— Šiuo metu Wainwright, 
Alberta vyksta apmokymas ka
reiviu arktikiniam karui. ’Ten 
ikurta stovykla buvusiu karo 
belaisviu stovyklos patalpose. 
Apmokymo pratimams skirta 
18 d; Oras tam yra labai pa
lankus, giedras, 30-40 laipsniu 
žemiau nulietus.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?
Mes suteikiame Jums

TEISINE IR KALBINE PAGALBĄ
Jusu sutarčių ir kitu dokumentu sudarymas, prašymu su
rašymas, vertimu padarymas ir patvirtinimas lietuviu, 
anglu, prancūzu, vokiečiu bei kt kalbomis. Atstovavimas 
ir tarpininkavimas Įvairiais reikalais ištaigose bei imonese 
Lietuviu interesu gynimas Kanadoje ir kt kraštuose. Jums 
patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisininkams 
ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir Europos 

universitetuose.
JONAS JUŠKAITIS

108 St George St, Toronto, Ontario, Canada. Tel KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St W. Toronto. TeL WA 0008.

RŪKYTI UNGURIAI
Maloniai pranešame, kad pradėjome rūkyti žuvį Pabaltijy 
įprastu būdu. Jau kasdien galima gauti rūkytu unguriu šio

se lietuviu krautuvėse:
L Grubevičiaus — 856 Dundas Street West
P. Kairio — 889 Dundas Street West
K. Kazlausko ir Tumosos—1579 Dundas St W.

Be to, galima gauti:
Eaton, "Dominion Stores", 181 Dovercourt Rd. ir 410, 638,
888 Queen St W., o taip pat rūkykloje — 12 Willson Sq. 

(Spadina ir Dundas St. rajone), Telefonas PL 2434.
PRAŠOM IŠMĖGINTU

SMOKED FISH PRODUCTS —

QUEBECE PLANUOJAMA 
LOTERIJA

Pasak "The Globe and Mail", 
Quebecko provincijos premje
ras Duplessis neseniai yra iš
kėlęs minti įsteigti valstybinę 
loteriją Airijos pavyzdžiu. Jos 
pelnas turėtu būti skiriamas ka- 
ritatyviniams tikslams.

"The GI. and M." ši reikalą 
svarsto platokame straipsnyje 
ir reiškia minti, kad reikalas tu
rėtu būti išrištas plebiscito ke
liu ir patiektas Dominijos val
džiai patvirtinti.

AUKOS "T. ŽIBURIAMS"

Garbės Rėmėjai

1. Kun. C. A. Vasys, 
Worcester, Mass. $60.00

Garbės Prenumeratoriai
1. O. E. Narušiai, 

Leamington, Ont.
2. Kun. A. šeštokas, 

Lousing, HL
3. Kun. F. J. Juškaitis,

Cambridge, Mass. $11.00
4. A. Margis, Toronto $10.00

Aukojo

$20.00

$11.00

Toronto, Ont.
2. M. Arlauskaitė, 

Montreal, Que.
3. A. Budreika, 

Delhi, Ont
Visiems laikraščio rėmėjams 

nuoširdžiai dėkojame.

$ 7.00

$ 2.00

$ 2.00

PAIEŠKOJIMAS

ruošia 16 Vasario minėjimą. Minėjjimas įvyks 1950 m. vasa
rio mėn. 11 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakare Delhi miesto 
salėj. PROGRAMOJE: iškilmingas 16 Vasario Akto perminė- 
jimas, Toronto vyru choras susidedąs iš 40 asmenų, vado
vauja mas A. Narbuto ir gyvasis paveikslas "Nepriklau
som. Lietuva". Po programos šokiai, grojant geram orkestrui 

amaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės įvyksta vasario 
mėn. 12 d., sekmadienį, Delhi mieste, kataliku bažnyčioje.

ŪKININKŲ KLUBAS
Tillsenburgo Lietuviu Ūkinin

ku klubas pradėjo naujuosius 
metus.

Klubas, pradėdamas šių me
tu veiklą, sausio 8 d. sušaukė 
visuotiną nariu susirinkimą. Su
sirinkime buvo išrinkta nauja 
klubo valdyba: pirm. Augusti- 
navičius St., pirm. pav. Narušis

naitis V., narys Janušauskas J. 
Revizijos komisijon išrinkti šie 
asmenys: Treigys V., Račys M., 
Jurėnas J. Susirinkimas nutarė 
ruošti 16 Vasario minėjimą, jį 
atkeliant į vasario 11d. Minė
jimui parengti komisijai vado
vaus klubo pirm. St. Augustina- 
vičius. Minėjimas įvyks Delhi 
miestely su menine programa, 
kurią atliks Narbuto A. vado
vaujamas vyru choras iš Toron
to. Tai bus pirmas lietuviu vyru 
choras šioj apylinkėj. Tikrai 
būtu įdomu išgirsti ne tik lie-

leškau S. Sibičio ir J. Deme- 
recko. Abu Ifilę nuo Jurbarko. 
Apie juos žinančius prašau pra
nešti šiuo adresu: G. Dravinin- 
kas, 49 Gorman St., Naugatuck, 
Conn., USA.

tuviškai visuomenei, bet ir sve
timtaučiams, kurie noriai lan
kosi į lietuviu paruošimus.

Pagal seną lietuviu paprotį 
dar Lietuvoj rinkdavo padege-

įxrprotį Liutkevičius susirinki
mui pasiūlė suaukoti Petkui B. 
pinigais. Buvo suaukota 78 dol.

ALazdbds.

1. Klubas $ 15
2. Liutkevičius 20
3. Mikėnai 10
4. Treigiai 10
5. Augustinavičiai 5
6. Kisieliai 5
7. Januševičicd 3
8. Augustinavičius" jr. 2
9. Augustinavičiai Alb. 2

10. Žilvitis Pr. 1
11. Narušis V. 1
12. Igncdtis V. 1
13. Račiai 1
14. Jurėnas J. 1
15. Masys A. 1

Teisine pagalba lietuviams Kanadoje
STASYS DAUKŠA

Paryžiaus Universiteto Teisiu Daktaras, ilgametis advoka
tas Lietuvoje ir Austrijoje bei Vokietijoje prie Prancūzu 
Teismu; antri metai advokatas — konsultantas Monrea

lyje pas Me. Paul Masse, C. R.
Teikiamos teisines konsultacijos, vedamos bylos 
muose ir valdžios Įstaigose, tvarkomi imigracijos, 
tybes, palikimu, pajamų mokesčiu ir kiti reikalai, 

komi patvirtinti vertimčl
Biuras? Reridencua:
152 Notre - Dome Bart 5657 — 12th Avenue
15 tram- TeL BE 1971 RoeemounL TeL HO

Montreal, Que.

teis- 
pilie- 
Atlie-

5438.




