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Nuteisti šnipai JAV

ROMA.

geresnė negu tų, kurie tada 
naujai bus "įjungti į vokiškąjį

Konservatoriai pirmą puoli
mą prieš naująją vyriausybę 
išvystė puldami plieno pramc-

Plieno ir geležies nacionali
zavimo įstatymas jau yra priim
tas senojo parlamento, bet jo 
Įsigaliojimas buvo atidėtas iki 
šių metų pabaigos arba iki rin
kimų. Konservatoriai, guldami 
Atlee parašytą sosto kalbą pir
mus savo smūgius nukreipė į 
tą jos vietą, kur kalbama, kad 
plieno ir gelež. nacionalizavimo 
įstatymas bus vykdomas. Jie 
reikalavo, kad jo vykdymas bū
tų atidėtas iki metų pabaigos. 
Po karštų diskusijų pereitą ket>

liko savo vielose, bet ekono
minis planavimas iš pastarojo 
perimtas naujo ministerio Gait- 
shel (buv. kuro min.). Cripps

tymo nepa
Pažymėti 

įstatymo 
esanti dar 
už otkio į

Kai vakariečiai' dar’ tebe
svarsto kaip sulaikyti komuniz
mo žygiavimą pietryčių Azijo- 
je, rusai kiek galėdami stiprina- 
Tudek partijos veiklą Irane, ši 
komunistinė partija paskutiniu 
metu įgauna vis daugiau ir dau
giau įtakos. Momentas jai veik
ti labai palankus. Dėl pereitų 
metų menko derliaus daugelyje 
Irano vietų visai arti bado. Di
plomatiniai sluoksniai iš Tehe
rano įspėjo skubiai Vašingtoną, 
kad susirūpintų, nes kitaip 
kraštas virsiąs komunistiniu.

Kanados Viešosios Opinijos 
Institutas, visuomenės atsiklau- 
simo keliu, surinko duomenis 
dėl šiame krašte esančių ko
munistų suregistravimo. Institu
to manymu, toks suregistravi- 
mas pagelbėtų, jei "politinė kri
zė ateitų"...

Už tokio įstatymo išleidimą gistruotli,

Du didieji Va
tikano pastatai, kuriuose bus 
įrengtos trys Šv. Metų parodos 
— bažnytinio meno, katalikų 
akcijos ir misijų — jau baigia
mi įrengti. Via Conciliazione, 
t.y. pagrindinė gatvė, kuri jun
gia Vatikaną ir Šv. Petro aikš
tę, jau baigta tvarkyti.

Iš R. M. Rielke 
Korneto" iliustracija

Gubičevui: "Jūs atvykote į šį 
kraštą kaip taikos atstovas ir 
kaip toks buvot įtrauktas į mū
sų draugų skaičių. Jūs užėmėte 
aukštą vietą Jungtinių Tautų 
sekretoriate, įstaigoje kurios 
tikslas yra skleisti pasaulyje hu
maniškumą. Tačiau jūsų tikrie
ji veiksmai buvo nukreipti visai 
į kitą tikslą, siekiantį išardyti 
taikos viltis, kurias milijonai 
žmonių deda į šią įstaigą".

WB Trrnros Tnetu latityn gota- 
gą ir brangią karo masiną. Esą, 
reikalui esant visa JAV ūkio ir 
pramonės sistema galinti būti 
tuoj pervesta į karo meto padėtį 
ir galinti greitu laiku priešą pa
sivyti ir net pralenkti. Kaip ten 
bebūtų, Symingtono pareiški
mas susilaukė rimto dėmesio ir 
atgarsio.

partijų kandidatai. Nebuvo tik 
komunistų, kaip pasireiškusių 
priešvalstybine veikla. Laimė
toja išėjo dešinio sparno popu
listų partija, bet daugumos ir ji 
neturi.

70% KANADIEČIŲ NORI 
SUREGISTRUOTI KOMU

NISTUS
"Balsavo" te SSSR jflfeclcd
Pereitą sekmadienį raudono

sios karalijos žmonės “balsa
vo" ir "išrinko" Sovietų Aukš
čiausią Tarybą. Šių rinkimų- 
proga visi žymieji S. Rusijos 
vyrai pasakė politines kąlbas

Šiomis dienomis JAV pasibai
gė pagarsėjusi rusų šnipų Kop- 
lanaitės ir Gubičevo byla. Ko- 
plrmaitei už tėvynės išdavimą 
priteista 15 metų kalėjimo. Ka
dangi jau anksčiau jai buvo 
priteista už dokumentų vogimą 
10 metų, tai 28 metų mergina 
viso gavo 25 metus kalėjimo.

Koplanaitės bendras — ru
sas V. Gubičevas taip pat pri
pažintas kaltu, bet kaip sveti
mos valstybės piliečiui pritaiky
ta kita bausmė: dviejų savaičių 
laikotarpy išvykti iš JAV, ati
mant bet kurią teisę kada nors 
čia grįžti.

Baigiamajame žodyje vyriau
sias teisėjas pareiškė Koplanai- 
tei: "Jūs sutaršėte savo vardą. 
Jūs atnešėte tragediją savo šei
mai. Jūs blogai atsilyginote 
kraštui, kuris jus užaugino'.

nuošė. Pagrindinis jų-kalbų tei
gimas, kad komunizmas ir ka
pitalizmas galį pasaulyje tai-, 
kieti sugyventi: "Bet mes žino
me, kad tol, kol imperializmas 
egzistuoja, tol yra pavojaus 
iiaujam karui", pabrėžė Mo
tovas. "Tačiau Sov. Sąjunga 
yra užinteresuota ilga ir pa
stovia taika, kad įvykdytų savo 
didelę krašto atstatymo progra
mą". Visi jie ypatingai: akcen
tavo, kad Rusija esanti pasiruo
šusi atnaujinti pasitarimus su 
Vakarais.

Pereitame "TŽ" numeryje 
mes rašėme apie tremtinių šal
pą, siūlydami ir Kanadoje su
kurti centrą, kuris derintų visų 
čionykščių organizacijų pastan
gas šioje srityje. Tenai mes 
kalbėjome apie tremtinius, da- 
dar tebesančius IRO stovyk
lose, kurie negalės emigruoti, 
o nuo birželio 30 d. nebeteks 
globėjų, ir apie sanatorijose bei 
ligoninėse esančius tautiečius. 
Bet yra dar viena mūsų brolių 
tremtinių kategorijja, apie ku
rią atskirai retai tekalbama. Tai 
Mažosios Lietuvos lietuviai ir 
buv. repatriantai, kurie jau se
nai IRO globos neturi ir dažnai 
labai sunkiai verčiasi. Tiesa, 
LRaud. Kryžius iš savo kuklių 
išteklių ir juos yra šelpęs ir te- 
bešelpia, tačiau šitie ištekliai 
yra per maži ir jų toli gražu ne
užtenka. Neužtenka ypač dėl to, 
kad ši lietuviškos visuomenės 
dalis turi dar ir specifinių reika
lų bei uždavinių, kuriems pa
tenkinti mes mažai tepriside- 
dame.

Šitie mūsų broliai lietuviai 
jau eilę metų gyvena savaran
kiškai ir, beabejo, per tą laiką

nuo lietuviškosios kultūros ir 
ųuo lietūviško žodžio. Jiems šis 
pavojus yra daug didesnis, ne
gu mūsų aptartajai kitai trem
tinių kategorijai, nes jų tarpe, 
beabejo yra žmonių su netvirtu 
tautiniu apsisprendimu, o juos 
jau ima savo globon vokiško
sios organizacijos, įrodinėda- 
mos, kad jie esą vokiečiai, nes 
eęą kilę iš senosios Vokietijos 
ribų arba dėl to, kad esą evan
gelikai. , Aiškus dalkas, kad 
fkurdžiai besiverčiantiems ir 
nęužgrūdinto tautinio nusista
tymo žmonėms bus linkimo pa 
sinaudoti lengvesnio, pigesnio 
savo .vaikų švietimo institucijo
mis, a daugeliui lietuviškasis 
švietimas ir prie geriausių no
rų bus nepasiekiamas. Mūsų 
tad uždavinys yra pagelbėti 
jiems suorganizuoti ir išlaikyti, 
kur galimą, lietuviškas mokyk-

Symington mano, kad jau 
dabar JAV reikią žymiai padi
dinti ir sustiprinti visas karo 
pajėgų rūšis, nes kritišku atve
du gali būti per vėlu. Jo opo
nentai betgi įrodinėja, kad JAV

virtadiem, kovo 9 d., vyriausy
bė laimėjo 14 balsų dauguma, 
nes libera.ai konservatorių ne
palaikė. Konservatoriai dar la- 

iiko vien finansų reikalui. Liko bai karštai reikalauja papildyti 
sosto kalbą pasižadėjimu iš
spręsti butų trūkumo klausimą, 
tačiau ir šią kliūtį darbiečieti, 
perkopė: kovo 13 d. jie gavo 
net 25 balsu daugumą.

krėtimas ir anųjų padėties jie 
pasieks gal tik po poros metų. 
Juo labiau, kad jų tarpe bus 
daug didesnis procentas palie
gėlių, senelių ir kt. nedarbin
gų Tuo tarpu Maž. Lietuvos lie
tuvių ir buv. "repatrijantų" tar
pte, nedarbingųjų procentas be- 
abęjo yra lygus normaliai gy- 
vė&ušių tremtinių nadarbingųjų 
•procentui, nes darbingųjų at- 
fariką jų tarpe nebuvo įvykdy
tai' Taigi materialinis skurdas 
jiems ged ir mažiem gręsia. Bet
gi ; jie turi, kaip sakyta, servų 
specifinių reikalų, prie kurių 
patenkinimo viso pasaulio lie
tuviai turi būtinai prisidėti. Tai 
yra .jiems sunkiai įvykdomos 
lietuviškųjų kultūros institucijų 
išlaikymo reikedas.

Šios kategorijos žmonių Vo
kietijoje; Austrijoje ir kt. kraš
tuose bus gal arti 20.000, nes 
vien mažalietuvių priskaitoma 
arti 12J300. Šitokioje masėje be
abejo yra daug jaunimo ir vai-

je. Tiesa, mūsų siūlymas bu
vo prisimintas JAV laikraščių, 
tačiau ar jis priimtas, tuo tar
pu neetišku. Gedimas dalykas, 
kad kaikurie laikraščiai specia
lių numerių Mažajai Lietuvcti 
pašvęsti negedės dėl grynai 
techniškų kliūčių Lauksim ta
da kitų metų "TŽ" savo siū
lymą teberemia ir sekantį savo 
numerį skiria Mažajai Lietuvai. 
Kartu mes kviečiame ir organi
zacijas Maž. Lietuvą kovo 26 
d. prisiminti, o ta pačia proga 
pradėti telkimą pinigų mūsų 
jau minėtam reikalui. Atsimin
kime, kad gražių žodelių dekla
macijos čia neduos nieko. Rei
kia recdių žygių su apčiuopia
mais rezultatais. Anų žmonių 
ir Mažosios Lietuvos likimo 
reikedas yra šventas tautinis 
reikalas ir nevalia jo valkioti 
grupinių varžybų scenose, bet 
reikia jam dirbti. Ir netas turės 
nuopelnų Mažosios Lietuvos 
ateičiai, kas barstys saujas 
skambių žodelių, bet kas pada 
rys ką nors realaus.

Anglijos parlamente dabar 
yra 315 darbiečių, 297 konser- 
vertorieti, 9 liberalai, 1 nepri
klausomas liberalas, 2 Airijos 
nacionalistai ir parlamento pir
mininkas, kuris nebalsuoja. 
Tuo būdu darbiečiai teturi vos 
6 balsų daugumą. Naująjį ka
binetą jau sudarė darbiečių ’.i- 
deris Atlee. Bevinas ir Cripps

Kadangi toks didelis % ka
nadiečių taip pat yra už komu- 
nisjų suregistravimą, ted ten
ka laukti, kad vyriausybė pa
darys išvadas ir tokį įstatymą 
išlejs. Suregistravimo darbas 
beabejo tektų Dominijos Tei
singumo Departamentui. Mano
ma, kad suregistravimas pa
lengvintų kontrolę komunistų 
špionažo grupių, tad būtų nau
dinga ir prieš "politinę krizę".

las bei kitokius lietuviškos kul
tūros židinius, o kur to pasiekti 
nebus galima, paremti kitokiu 
būdu varomą lietuviškąjį švie
timą ir lietuviškosios minties 
skiepijimą.

Šitais reikalais beabejo yra 
susirūpinusi pirmiausia Maž. 
Lietuvos Taryba. Bet jos veikla 
kažkaip ribojasi santykiavimu 
su kitomis lietuviškomis institu
cijomis, o visuomenėje atgar
sio mažai tegirdėti. Dėl to tai 
mes siūlome pirmiausia visur 
kurti, kad ir negausias, maža
lietuvių draugijas, kurių užda
vinys būtų šį ir kitus aktualius 
reikalus populiarinti. Neabejo
tam, kad atgarsio bus ir kitos 
lietuviškosios organizacijos tą 
parems. O tuo tarpu siūlytume 
visoms mūsų organizacijoms 
šiuos gyvybinius mūsų tautos 
reikalus, labai surištus su visu 
mūsų laisvės kovos reikalu, įra
šyti į savo uždavinių progra
mą ir rasti būdų šitai lietuviš
kajai tremties grupei pagelbėti.

Klaipėdos šventės proga mes 
išėlėme sumanymą įvesti Ma
žosios Lietuvos Dieną. Daugiau

II
TEL. VALIUS — 
medžio rėžinys.

Ar Leopoldas grįš?
Sekmadienį, kovo 12 d. bel

gai balsavo karaliaus Leopol
do grįžimo į sostą klausimu. 
57,68% pasisakė už karaliaus 
grįžimą.

savo vietoje ir sveikatos min. 
Bevan. Krašto gynimo min. 
Alexander išpuolė, o jo vieią 
užėmė buv. sausumos kariuo
menės min. Shinwell, kurio 
portfelį perėmė buv. maisto 
m'n. Strachey, savo vietą už
leidęs partijos sekretoriui Webb 
Kuro min. (vietoj Gartskel) pa
skirtas Baker (buv. dominijų 
min.). Bevino pavaduotoju bus 
McNeil, kuri.-, kaitų su Baker 
buvo nuolatiniu atstovu prie

Ar JAV karo pajėgos 
pakankamai stiprios?

Ir JAV gynybos sekr. Johnson 
ir valst sekr. Acheson paskuti
niu metu buvo padarę stiprius 
pareiškimus ir gana optimistiš
kai atsiliepė apie JAV užsienio 
politiką ir svarbiausia apie jos 
karinį pajėgumą. Tačiau avia
cijos sekretorius W. St. Syming
ton priešingai Johnsono nuomo
nei, kad JAV galinčios Sovietų 
Sąjungą sumalti į dulkes, pada
rė gana pesimistišką pareiški
mą. Jis operavo skaičiais: So
vietų Sąjunga turinti 150470 di
vizijų, tuo tarpu JAV armija te
turinti tik 10 divizijų, Sovietų 
Sąjunga operuojanti 9000 ko 
vos lėktuvų, JAV aviacijoj tik 
3.300 tos pat rūšies lėktuvų; 
raudonasis laivynas turįs 270 
povandeninių laivų, JAV — tik

tai, muzikai ir pan. Tai yra 
"pamirštas elitas", kuris gale- 
tų atnešti daug gero Kanadai 
Juos įsileisti nėra jokia gera
darybė, tai yra nauda".

IRO TARYBOS SESIJA
Kovo 14 d. Ženevoje prasidė

jo IRO Tarybos sesija, kurioje Į nės nacionalizavimo klausimu, 
bus svarstoma daug DP svar 
bių klausimų. Kad kaikurios ne 
pripažįstamos eligibles grupes 
būtų tokiomis pripažintos, VLIK 
Vykd. Taryba prašė Lietuvos 
atstovus padaryti žygių atitin
kamose vyriausybėse, kad jos 
tinkamai instruktuotų savas de
legacijas šioje sesijoje. Iš lie
tuvių sesijoje dalyvauja BAI.F 
Įgaliotiniai j 
bačiauskas,
Jasaitis ir VLIK polit k-jos pirm 
Sidzikauskas.

Saaro krašto net^dxnas 
jaudina vokiečius

Vak. Vokietijos polit. sluoks
niuose paskutiniu metu pasi
reiškė didelis nusivylimas te

e. -.^5.--v*-* • J :

paliekant per 50 metų naudotis 
krašto turtais — brangiomis 
anglimis, — kurios taip masina 
ir pačius vokiečius. Vokietijos 
politikai šaukia, kad vakarie
čiai juos apgavę, nes ir JAV, ir 
D. Britanija, ir pati Prancūzi
ja savo laiku anksčiau buvo 
garantuavusios, kad šfe opus 
klausimas būsiąs išpręstas pa
sirašant taikos sutartį. Visa vo
kiečių spauda prilygina vaka1 
riečius lenkams ir rusams, ku
rie atėmė jų rytų Vokietijos 
žemes. "Frankfurter Rūndschcnf 
pastebi, kad vakarinių valsty
bių vyrai priėję savo Išminties 
galą, kad tokios neapgalvotos 
politikos tęsimas privėsiąs prie 
chaoso, kuriuo tik Stalinas pa
sinaudosiąs. Vokietija- jau at
sisako bedalyvauti Europos Ta
rybos posėdžiuose, vyksta^ 
čiuosė Strasburge, 6 mifiisteris 
pirm. Adenaueris Savo ‘kalbo
je pareiškė, kad nesiiniąs atsa
komybės dėl galimų 'vokiečių 
tautos išsišokimų. Įniršę'vokie
čių {darbininkai ir nlinia de
monstravo ir terorizavo anglus 
prie Braunschweigo/’kai ii£ 
bandė pradėti griauti' garsią
sias'H. Goeringo karė’ pramo
nės įmones. Tik atsfųsfi tankai 
pajėgė išsklaidyti įniršusią mi-

Pereitą savaitę Graikijoje su- 
į skaityti balsai pirmųjų laisvų 

■ demokratiškų rinkimų po komu-

neš įstatymą 
jokio nusisia- 
13%.
rd JAV tokio 
iimui opinija 
ikesnė. Tenai 
io pravedima 

-.M < opozioi;/ 
je tebuvo tik; 11% ir savo nuo
monės nepareiškė 12%. Ten 
jau ruošiamasi toki įstatymą 
paskelbti ir Jfcpmunistus sure

Vyr. IRO įkurdinimo direktorius
Šiuo metu Kanadoje lankosi tai, chemikai, profesoriai, ari 

vyriausias IRO direktorius įkur
dinimo reikalams Mr. Innes, 
kanadietis, kilimo iš Nova Sco
tia. Pagrindinis lankymosi tiks
las yra bandyti įtikinti Kana
dos įstaigas ir organizacijas 
įsileisti į šį kraštą intelektua
lus, kurie dėl amžiaus ar svei
katos negali pasinaudoti dabar 
veikiančiu Kanados imigraci
jos įstatymų. Jo viltys yra sudė
tos į efektyvią Kanados Rota
ry intelektualų organizacijos 
paramą šiuo reikalu. Vienoje 
viešoje savo kalboje Mr. Innes 
pareiškė: "Šiuo metu Europo
je dar yra apie 26.000 akademi 
nio išsilavinimo visų tautų DP 
intelektualų. Daugumas iš Jų 
yra baigę geriausius Europos 
universitetus bei akademijas: 
gydytojai, inžinieriai, architek-
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Mūsų, išemigravusių, parei-turi įta-

Pilkieji žmonės

mėms, bet netg. į maisto var
tojimą. Maisto kainos yra pa
kilusios 100% lyginant su 1935
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Mes žmonės iš gatvės, visomis jėgomis tikime, 
kad ši gatvė, šis pasaulis, kuriame Dievas mus 
įkurdino, yra mūsų pašventimo vieta.

Etudes Carmelitaines".

rašytojas ir kalbėtojas Tėvas 
Antonihas: Dalmatius Sertillan- 
ges ^Nematomoje realybėje" 
rašė: . "■ < * * • »,

*vięna didėlės vaizduotės 
moterį šitokiais štai paprastais

nuolįi /Matau tėvo mintis, ku- 
rios peroną jūsų sielą". Taip 
iš tikrųjų yra. Mūsų siela, dva
siniai- nevaisinga, reikalinga 
arimo, o šviesūs gilaus apmąs- 
tyino spinduliai šiuo atžvilgiu 
pakeičia: arklo vagas".

O būrelis nepasirašiusių 
prancūzų katalikų "Etudes Car
melitaines" žurnale paskelbė:

Mes, gatvėje minios suspaus 
ti, neštajame savo sieloje gilią 
tylos tuštumą, kur Viešpaties 
žodis galėtų pasilsėti ir prabil
ti..."

.kuris vėluojasi arba yra per
pildytas ar iš po pat nosies pa
sprunka. Gal tai bus mūsų kai
mynas, kuris užėmė visą suo
lą, arba stiklas, kuris skamba, 
kad net galvoje ūžia. Tai bus 
dienos dantuotas ratas; koks 
nors vienas žingsnis, patrau
kiąs su savimi kitą žingsnį; 
koks nors darbas, kurio patys 
sau'nenorėtume išsirinkti; gied
ra* ir jos pasikeitimas, ir dėl to 
toks ryškus, jog visiškai nepri
klauso žmogaus valios. Kartą 
mums yra šalta, kartą vėl 
karšta..."

Taigi, norom nenorom tenka 
mokėti priimti visas smulkme
nas, dažnai nemalonias, o ta
da ir visas gyvenimas įgauna 
kitokį antspalvį

2.-------— —

mi JAV būtų negalėjuisios nu
siskųsti, jei ne angliakasių 
streikas. Anglies trūkumas ver
tė ne vien įmones darbo laiką 
pusiau sutrumpinti, geležinke
lių susisiekimą suvaržyti, bet- ir 
apstybę įmonių visai uždaryti. 
Anglies nedateklius palietė net 
mokyklas. Ir jos keliom savai
tėm uždarė duris Ūkinės spau
dos sutartinė pranašystė, kad 
1950 m. pirmame pusmetyje bū
sianti gera konjunktūra pakibo 
ore. Bedarbių skaičius vis spar
čiau auga.

Įpirkirųo galia menkėja dėl 
eilės priežasčių Beplintąs ne
darbas ar laikinės "atostogos“ 
atsiliepia įpirkimui. Dabartiniu 
metu apie 8,4% JAV darbininkų 
yra bedarbiai. Žinoma, jie tūri 
taupmenų ir kurį metą gauna 
gauna bedarbio šalpą. Tačiau 
tai verčia juos būti apdairiais 
ir santūriais, nes apdrauda tė
ra tik privačios iniciatyvos. O
kaikuriose valstybėse bedarbių skausmo, o vėliau rūstauja, kad 
esama net iki. 12-17%.

Kita svarbi priežastis — vi
daus rinkos persisotinimas, jun
tamas namų apyvokos ir baldų 
rinkoje. Šaldytuvo, kilimo ar 
stalo juk ilgam užtenka.

Neabejotino susirūpinimo ke
lia užsienio rinkos. JAV pramo
nė yra išaugusi į milžiną, ku
riam vidaus rinkos neužtenka. 
Bet užsienio rinkos yra ribotos. 
Jų dalį blokuoja bolševizmas, 
kitą nacionalizmas. Europai tei
kiamoji parama pilnai nepaten
kino nei V. Europos valstybių, 
nei JAV. Marshallio planas 
verčia susirūpinti ateitim. Atei
na metas, kad už tarptautines 
rinkas reikės aštriai kovoti. D. 
Britanija yra ryškiausias pa-

sumas.sybė išleidžia
Maisto klausimas JAV yra ne
paprastai svarbus, nes sudaro 
apie 30% visų išlaidų

Nuomas palyginti, mažai te
pakilusios, nes jos yra kontro
liuojamos. Tą kontrolę panai
kinus 1950 m. birželio mėn., 
nuomos galvotrūkčiais pradės 
kilti.

Vyri-iusybė deda pastangų 
pragvvenimo lygį išlaikyti įvai
riomis dirbtino . finansavimo -
priemonėmis. Tačiau tą galima

Biudžeto diskusijos pastaruo
ju metu, visuomet yra aštrios. 
Tos paliečia amerikiečių jaut
riausią nervą. Amerikietis pir
miausia jaudinasi dėl fizinio
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.JūSr be abejo, esate sutikę 
žmonių kurie labai daug ir la
bai garsiai kalbcųjįems atrodo, 
kad, jeigu Jie nekalbi^; — vis-

Jie kalba ir tada, kai nėra 
kam jų kalbos klausytis, kai jų 
skelbiamos mintys tiek kartų

Be abejo, jūs matėte ir kito
kių žmonių, kurie yra nepapras
tai tylūs, ir dažnai nuošalyje 
sėdi. Jie daug nekalba. Jie ne 
kartą sutinkami gatvėje, kai ei
ni į sava ddrbovietes ar kai va
kare grįžta iš jų. Pilki ir labai

bintf Labai paprastai atsako; 
jie kokia nesusipratimo metu 
labai trrmpai pasako savo pa
prastą nuomonę.

*Tų‘ pilkų žmonių tarpe atrasi
me ne- tik mokytų, ne tik tylių 
ntokytojų ne tik pasiaukojusių 
sfičvb' Vaikams tėvų bet ir pa 
piestų-darbininkų, buvusių ar 
esamų ūkininkų ir tarnautojų.

Dabarties gyvenimas visus 
suspaudė. Gyvenimas pasida
rė; tartum, atvira gatvė, kuri 
daro įtakos galvosenai, laiky
senai, elgsenai. Žmogus toje 
maišatyje nenorom pajunta ty 
los tuštumą, kai jo mintys ir 
siekimai- susikryžiuojd su ap
linkos sugestija. Norėtų šaukti, 
norėtų prabilti tokiais žodžiais, 
kad visi išgirstų, tačiau jau iš 
anksta žino, jog jis būtų "Vox 
damans, in deserto" — tyruose

Tie žmonės , kurie iš kuklu
mo net po savo samprotavi
mais nepasirašė, visą apmąsty
mą baigia šiais įsidėmėtinais 
žodžiais:

"Kažinf kas slSunbina?.— 
Greitai bėkime atidaryti, — tai 
Dievas ateina muš mylėti.*

"Kažin kas klausia patarimo? 
— Esame pasirengę padėti... 
tai Dievas, ateina mus mylėti. 
"Laikas sėsti už stalo? — Eina
me: tai Dievas ateina mus my
lėti. Leiskime Jam".

Pilko žmogaus, daug laiko 
praleidžiančio savo namuose, 
gyvenimas nėra sudėtingas. 
Kartais koks pažįstamas ateina 
jį aplankyti; kartais ateina pa
tarimo paklausti; kartais sve
čią jis už stalo pasodina ir vai
šina savo kasdienine duona.

O juk pasitaiko prie kieno 
nors namų gerokai palaukti, 
kol kas nors iš jame gyvenan
čių teikiasi skambutį išgirsti ir 
įleisti. Pasitaiko kartais gerą 
pusvalandį palaukti, kol į .sve
čių kambarėlį malonės ateiti 
šeimininkas ir surūgusiu, nepa
tenkintu veidu paklausti — ko 
mes norime.

Pilkas, kasdieninis žmogus 
neturi papročio užsirakinęs sė
dėti, o į duris pasibeldus iis 
tuoj eina žiūrėti, kas pas jį atei
na. Jeigu jis jaučiasi kam nors 
naudingas, jis pats nueis ap-

O tačiau dabarties žmogus 
jaučia; kad jo gilios tylos tuš
tumoje galėtų bręsti ir augti 
Viešpaties žodis. Betgi tas žo-

duje viešpataus jo paties valia, 
kol jis nesugebės visa priim
ti kaip - Apvaizdos siunčiamas 
malones, -kol jis nemokės giliai 
paklūsti. Jau minėti prancūzai

. "Nenuduokime didelių. Die
vas nieko be reikalo nemėto; 
mūšų gyvenimo pulsas yra juo 
galingesnis; juo kiekvienas jo 
smūgis yru iš Dievo valios. Vos 
žmogus atidaro akis, tuojau pa
tenka į to pulsavimo ratų, — 
ar tad- bus telefono skambini
mas; ar raktas, kuris nenori už
rakte apsisukti, ar autobusas,

iau pas jį kas nors patarimo 
klausti ateina, jis paprastais žo
džiais pasako tai, kas jam at
rodo esmingiausia.

Pilkas žmogus nėra tas, ku
ris paskui gyvenimą eina; tie
sa, jis nesiveržia į pirmąsias 
eiles, tačiau savo pareigas pa 
vyzdingai atlieka ir dar savo 
artimui padeda.

Pilkas žmogus nėra tas, ku
ris jokios išminties ir patirties 
neturi; tiesa, jis garsiai nerėkia 
ir daug nekalba, tačiau visi 
jo žodžiai iš širdies išimti ii 
mieli, kaip artimo meilė.

Pilkas žmogus glūdi kiekvie
name žmoguje ir nori pasireikš
ti artimųjų ratelyje, nes per ar
timuosius jis susiranda kelią ir 
į visą visuomenę.

Pilkas žmogus, pagaliau, yra 
minties ir veiksmo žmogus, 
nors jo didžių darbų niekas ne-

Neemigruojančių reikalu
viso biudžeto". Į tą sumą įeina 
ne vien tiesioginės, bet ir ne
tiesioginės karinės išlaidos: 
krašto gynybai 13.5 bit dol, 
veteranų šalpai 6.1 bil. dol., vie
šoms paskoloms amortizuoti 
5.6 bil. doL, tarptautiniams rei
kalams 4.7 biL dol. Į pastarą
ją sumą įeina įvairūs tarptau
tiniai finansavimai, pav., Mar- 
shallio plano, kurie netiesiog 
ir tiesiog yra susieti su pasiruo
šimu karui.

Pažymėtina, kad ne "kari
nės" pozicijos biudžete užima 
vis svarbesnę vietą. 1947 m. jos 
sudarė 6 bil. doL, o 1950-51 m. 
numatoma 12.5 bil. doL ty. sie
kia 29% viso biudžeto. Čia svar
bią vietą užima fisko parama 
socialinėje, žemės ūkio, staty
bos ir kitose srityse. JAV socia
linėje srityje yra dar toli atsili
kusios nuo.V. Europos. Tačiau 
pamažu daroma pažanga.

Krašto ir tarptautiniame ūky
je jaučiamas kaikuris nedarnu
mas turi įtakos į bankus ir bir
žą. Federal Reserve Board nu
rodo, kad turi būti vedama at-' 
sargi kredito politika. Biržoje 
akcijų kursas nervingai svy
ruoja, visiškai nesiderinant tam 
optimizmui, kuris buvo prana
šautas dar taip nesenai.

JAV, kurios aukščiau skel
bė atsiribojimą nuo kito pasau
lio, dabar turi numatyti visu
mos problemas ir tinkamai jas 
išspręsti. Šiuo metu, kaip tik 
šiame krašte juntama pradžia 
svyravimo, kuris ankščiau bu
vo perdėtas, o dabar kartais 
klaikiai nutylimas. JAV ūkis 
dabar gyvai siejamas su pasi
ruošimu karui, nes beveik visos 
priemonės taikai išgelbėti, de
ja, liko bergždžios. Čia ir kito
se srityse šis kraštas ir vaka
rietiškas pasaulis atsiduria klai
kioje nežinioje, kuri lemia ku

as Galva.

Didelė dalis lietuvių tremtinių
įvairiais būdais iš Vokietijos Ir ga visoms galimoms priemo- 

Tačiau nėms remti BALFą, kuris daug 
deda pastangų palengvinti 
emigraciją ir taip pat ieškoti 
žmonių kurie gali sudaryti dar
bo sutartis ar tai Kanadoje ar 
JAV. Kas gali tegul kviečiasi iš 
Vokietijos draugus ar gerus pa
žįstamus ir į kitus kraštus, kur 
yra geresnės įsikūrimo sąlygos. 
Reiktų svarstyti invalidų per
kėlimo klausimą o gal net ir 
kaikurių sergančių.

Juk likusiais Vokietijoje mes 
patys turėsime rūpintis ir kuo 
mažiau jų ten liks tuo mažesnes 
tam bus išlaidos.

Gana didelis skaičius gali lik
ti jaunimo, vaikų, kurie po 3-4 , 
metų bus visai geri darbinin
kai, tačiau Vokietijoje likę jie 
suvokietės ir mums bus žuvę.

Tokios mintys ir klausimai 
šiuo metu yra svarstytini tų, 
kurie vadovauja mūsų visuo
meniniam gyvenimui, o mūsų 
pareiga vadovaujančius parem
ti. St B-kas.

Austrijos išemigravo.
nemažai lietuvių dėl įvairių 
priežasčių dar liko Vokietijoje. 
Ligonys, invalidai ir neturintie
ji DP statuso negalės niekur 
išvažiuoti. Kita dalis vargiai ar 
suspės išvažiuoti dėl afidavitų, 
darbo sutarčių stokos ir kito
kių priežasčių Visa tai labai 
gerai supranta žiaurieji rytų sa
trapai, kurie dabar stengiasi 
įvairiais būdais likusius pabė 
gelius suvilioti grįžti į plačiąją 
tėvynę. Tam reikalui paskuti
niu laiku amerikiečių zonoje 
leista lankytis sovietų emigra
cinei misijai, kuri būk ieško so
vietų piliečių, kuriuos gali grą
žinti prievarta. Lenkų spauda 
rašo, kad baltieji rusai labai 
seka tps misijos lankymosi pla
ną ir stengiasi nebūti stovyk
lose misijos apsilankymo lai
ku. Pastebima, kad misijos at
vykimas tremtinių tarpe iššau
kė didelę paniką.

Šiuo metu visoms pabėgėlių 
tautybėms transliuojami radio 
pusvalandžiai. Maskvoje sulig 
Michalkovo scenarijaus suka
ma filmą iš DP gyvenimo ir jų 
globėjų "žiaurumo", ■ kurie

H. Truman esąs nepaprastai 
"žiaurus" fiskalinėje srityje.

1950-51 m. biudžetas siekia 
42.5 bil. doL Vidutiniškai kiek
vienas gyventojas apkrautas 
$282. Apie 41 % numatoma pa
dengti individualiniais mokes
čiais, 23% — įmonių mokes
čiais, 18% — prabangos, 12% 
— tiesioginiais ir paskolomis. 
Prezidentas, siūlydamas biu- 
džetą, numatė, kad 5 bil. dol. 
truks ir tuo būdu reiksią pa
dengti vidaus paskolomis. Vi
daus politikos sumetimais vy
riausybė siūlo sumažinti asme
ninius, patarnavimo mokes
čius ir padidinti įmonių mokes
čius. Pastarieji,\ žinoma, vėl 
guls ant vartotojų pečių.

Vidaus D 
ruosius

LENKAI IR TOLIAU IŠKELDINA 
VOKIEČIUS

Lenkijos komunistinė Bieruto 
valdžia iškeldina dar 125.000 
vokiečių, kurie buvo likę Lenki
jai priskirtose Vokietijos srity
se. Iškeldinamieji jau pakeliui. 
25.000 vokiečių, pagal susitari
mą su alijantais ir Bdnnos val
džia, atvyksta į Vakarų Vokie- . 
tiją, o 100.000 — perkeliami į 
Vokietijos sovietinę zoną. Tai
gi, metų laikotarpyje, esą, ne
liksią nė vieno vokiečio tose sri
tyse. Toje teritorijoje prieš karą 
gyveno apie 8 mil. vokiečių.

Ir kada gi pasibaigs tas "tau
tų perkilnojimas"? Atrodo, kad

mus. Ta filmą bus rodoma DP 
stovyklose.

Vokietijoje likusiems DP ir 
perkeltiems į vokiečių ūkį mo
kama po 27 DM per mėn. be
darbio pašalpos, nes darbo 
gauti beveik nėra jokių gali
mybių Už tokią sumą Vokieti
joje pragyventi neįmanoma. 
Bene todėl ryšių karininkai IRO 
centre prašo paskirti iš Mar- 
shallio plano lėšų kooperatyvi- 
nių įmonių įsteigimui, kartu da
roma žygių netrukdyti likusiem 
DP steigti savo mokyklas, lai

per pasta-
gyventi iš kapitalo, tačiau nę-

Pragyvenimo išlaidos, nuolat 
iki 1948 m. vidurio, 
metų paskutiniame 
ėmė sistematiškai

didėjusios 
praėjusių 
ketvirtyje 
kristi.

dol.,- 
dol. Vyri 
bil. dol. joms ąmbrtizuoti irtpa- 
lūkanoms apmokėti.

Prezidento žodžiais "krašto

>ėr Išleidžia 5.6 (Straipsnis rašytas prieš ang
liakasių streiko pabaigą, todėl 
tą straipsnio dalį, kur kalbama 
apie tą streiką, išleidome. Red.)

prašymų rezultatai, dar nėra 
aišku, tačiau ten likę dirba ką 
gali savo neaiškiai ateičiai už
tikrinti.

vietoms milijonų žmonių per- 
kilnojimas — yra ne naujiena), 
prisivirs tiek košės, kurią bus 
sunku besuvalgyti...

Nuotrupos apie baisuji ginklą
Po prez. Trumano įsakymo 

JAV Atominės Energijos Komi
sijai "tęsti atominių ginklų, 
įskaitant vandenilio bombos, 
gamybą" viena iš gyviausių te
mų pasidarė — nauja busimo
ji vandenilio bomba.

Modernusis mokslas įrodė, 
kad medžiagos mažiausioji da
lelė — atomas yra dinamiškas 
mikrokosmas. Apie branduolį, 
susįdedantį iš prutonų ir neut
ronų, skrieja elektronai pasi
skirstę tam tikrose zonose. Ato
mo masė koncentruojasi jo 
branduoly. Cheminėms reakci
joms vykstant, kinta tiktai elek
tronų pasiskirstymas išorinėse 
zonose. Atomų branduoliai ne
kinta ir todėl tokių reakcijų po
veiky masė lieka pastovi. Vi
sai kas kita yrei kai vyksta 
branduolinės reakcijos, kai kin
ta branduoliai. Ar tai būtų ato
mų branduolių ardymas ar jun
gimas (veikiant alfa spinduliais, 
bombarduojant plutonais ar ne
utronais), tokių reakcijų povei
kyje žūstanti masė virsta milži
niškais energijos kiekiais, nes 
masė yra ekvivalentinga ener
gijai santykiu 1 gramas masės 
yra lygus 25.000.000 kwh (kilc- 
vat-valandų). Lengviausias ir 
paprasčiausias yra vandenilio 
atomas, turįs vieną prutoną ir 
vieną elektroną, sunkiausias ir 
didžiausias yra urano atomas, 
turįs 92 prutonus ir 146 neut
ronus branduoly ir 92 skriejan
čius elektronus.

Elementai savu keliu yra taip 
vadinamų izotopų mišinys. Izo- 
topais vadinami elementai., ku
rių branduoliai yra nevienodos 
masės, bet skriejančių elektro-

nu skaičius ir konfigūracija yra 
‘okia pati. Kadangi elemento 
cheminės savybės priklauso tik 
nuo elektronų, tai tokie elemen
tai chemiškai visai vienodai re
aguoja ir neišskiriamai chemi
nėmis priemonėmis. Todėl jie 
ir laikomi tais pat elementais. 
Tačiau branduolinėse reakcijo
se jie turi milžiniškos reikšmės. 
Pavyzdžiui, "paprastas" švino 
elementas yra 8 izotopų miši
nys su atominiais svoriais: 203, 
204, 205, 206,207,208,209 ir 210, 
o švino "praktiškas" atominis 
svoris yra 207,21. Izotopus ga
lima atskirt tiktai išnaudojant 
jų skirtingą masę: skirtingas 
greitis elektriniam lauke, gara
vimo greitis ir kt, taigi, tik fi
zinėm priemonėmis. Tam reika
lui naudojami metodai: centri
fugavimas, paprasta difuzija ir 
Clusiuso (1938 m.) pritaikyta 
termodifuzija Kaip jau minėjo
me, vandenilio atomas suside
da iš vieno prutono branduoly 
ir vieno elektrono. Jo atominis 
svoris yra 1,0081.

1932 metais H. C. Uray atra
do vandenilio izotopą su ato
miniu svoriu 2,0147. Vadinasi, 
jo struktūra: branduolyje vie
nas prutonas ir vienas neutro
nas, o aplink skrieja vienas 
elektronas. Pats atomas buvo 
pavadintas Deuterio vardu ir 
duotas*jam net atskiras simbo
lis D (dėl jo didelės svarbos). 
Normaliam vandenilyje yra jo 
0,0(^02 dalis. Taip pat yra su
sektas izotopas ir su atominiu 
svoriu 3 ir jis pavadintas Trite- 
rium vardu. Jo vandenilyje yra 
0,0000001 dalis.

Kaip žinome, gryno vandens

molekulė susideda iš dviejų 
atomų vandenilio ir vieno ato
mo deguonies. Palaipsnės elek- 
trozės būdu galima vandeny 
padauginti "sunkiojo vandens" 
D2O ir "pusiausunkiojo" DHO 
kiekius. Jų gausiau randama ir 
vandeny, likusiame celėse, kur 
buvo gaminamas vandenilis 
elektrolizavimo būdu. Tolimes
nis ilgas elektrinis procesas 

’ekstrahuoja deuterį. Vandenilio 
izotopai skiriasi tarpusavy 
daug daugiau negu kitų ele
mentų savo relatyviniu masės 
skirtumu. Pav., Deuteris yra 100 
proc. sunkesnis negu vandeni
lis. Palyginę aukščiau paduo
tus švino izotopus, matome, kad 
jų relatyvinis masės skirtumas 
yra labai mažas. Todėl yra 
pagrindo manyti, kad vandeni
lio izotopai yra lengviau ats
kiriami, negu kitų elementų izo
topai.

* * *
Ligšiolinis atominės bombos 

principas buvo skaldymas ura
no atomų neutronų pagalba, 
gaunant lengvesnius elemen
tus.

Vandenilio gi bombos veiki
mo principas būsiąs kitoks. Iš 
vandenilio bus stengiamasi 
gauti sunkesnį elementą. Toks 
sekantis elementas yra Helis, 
kurio atominis svoris 4,003. Va
dinasi, Heliui gauti reiks pa
naudoti atomų jungimo princi
pą. Iš aukščiau paduotų vande
nilio ir jo izotopų atominių svo
rių matome, kad helio atomą 
galima gauti sujungiant 4 van
denilio atomus, 2 deuterio ato
mus ar prijungiant prutoną prie 
tritiumo.

Mokslininkai jau palyginti 
seniai žino, kokius milžiniškus 
energijos šaltinius duoda saulė
je vykstanti vandenilio į helį 
perėjimo reakcija. Ir pats helis 
("saulės elementas") buvo nu
statytas pirmiau saulėj negu 
surastas žemėje. Tačiau ši re
akcija saulėje vyksta prie tem- 
peatūros 20.000.000 laipsnių C 
ir milžiniško spaudimo. Tokių 
sąlygų žmogus nesitikėjo nie
kada sudaryti žemėje, o tuo 
pačiu ir pakartoti šį procesą. 
Tačiau urano bomba, duodanti 
pačiam židiny apie 100.000.000 
laipsnių C temperatūrą duoda 
geros progos pagalvoti apie tą 
galimybę.

Todėl ir kyla klausimas ar 
urano atominė bomba, atnešu
si su savimi vandenilio, nega
lėtų pasitarnauti kaip "degtu- 
vas" vandenilio bombos spro
gimui. Sprogus urano bombai 
ir išsivysčius reikiamai tempe
ratūrai, prasidėtų vandenilio 
virtimas į helį ir įvyktų antra
sis dar baisesnis vandenilio 
bombos sprogimas.

Antra, daugiau užsimenama 
ir atrodo lengvesnė, galimybė 
yra panaudoti ne vandenilį, be; 
jo izotopus: Deuterį ar Tritiu- 
mą. Deuteris pereina į helį prie 
daug žemesnės temperatūros 
— 200.000 laipsnių C ir duoda 
beveik tą pačią energiją. Vo
kiečių mokslininkai nuo 1935 
metų intensyviai ta kryptimi 
dirbo, o ypač karo metu. Nor
vegijoje buvo įrengta įmonių 
"sunkiajam vandeniui" gamin
ti, bet Britams pavyko jas su
naikinti. JAV Atominės Energi
jos Komisija irgi neabejotinai

savo darbų plane turi vietą 
šiems vandenilio izotopams. To
dėl, atrodo, šiais ar kitais me
tais Eniwetok saloje greičiau 
sprogs deuteriumo, o ne vande
nilio bomba.

Busimosios bombos galingu
mas būsiąs žymiai didesnis ne
gu urano bombos. Skaldant 
uraną ar plutoną tik viena de
šimtoji dalis procento arba vie
nas gramas masės iš kg žūsta 
ir pereina į energiją, o jungiant, 
pav., vandenilį turėtų pereiti į 
energiją aštuonios dešimtosios 
vieno procento arba 8 gramai iš 
kilogramo. Vadinasi, 10 kg van
denilio pervesta į helį duotų 
tiek pat energijos, kiek duoda 
1.600.000 tonų trinitrotulolo ar
ba 80 kartų daugiau už Hiroshi- 
mos bombą, o 100 kg vandeni
lio bomba būtų lygi 800 Hiro- 
shimos tipo bombų Ji visai su
naikintų virš 400 kvadratinių 
mylių plotą, tuo tarpu kai Na
gasaki bomba sunaikino apie 
10 kvadratinių mylių o patobu
linta Eniwetok bomba būtų tai 
padaiusi 15 kvadratinių mylių 
plote.

Nuogąstavimai, kad viršmi- 
nėtų reakcijų poveiky įsijungs 
visa atmosfera gaubianti žemę 
ir susidarys grandininė reakci
ja su anglimi, azotu ir deguc- 
niu (elementais esančiais at
mosferoj) ir žemė virs saule, — 
mokslininkų teigimu neturi rim
to pagrindo, nes atmosferos 
temperatūra yra peržema.
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Mieloji Panelė Irena,

Gal bus Jums truputį nuosta
bu, kad į Jūsų laišką, rašytą 
man š. m. vasario 2 dieną, at
sakau per laikraštį. Tačiau ši 
taip padaryti paskatinote mane

laiške, kad Jūsų keliamas klau
simas “labai daug kam užkliū
va ir esti sunkus“. Vadinasi, 
juo esate susirūpinusi ne tik 

. Jūs viena. O jeigu taip, tai tegul 
ir mano atsakymą paskaito u 
•visi tie, kurie šiuo klausimu do
misi ir kartais net juo serga. Gal 
jie bus Jums dėkingi, kad savo 
laišku mane paskatinote pa
tiekti keletą minčių, kurios, jei
gu jų rūpesčio ir nenuims, tai 
bent padės kiek aiškiau į jį pa
žvelgti ir blaiviau jį išspręsti. 
Štai dėl ko aš ir atsakau Jums 
ne privatiškai, bet viešai.

Savo laiške Jūs statote man 
du klausimu:

1. Kodėl Bažnyčia Mer
gystės luomą stato aukš
čiau už Moterystės ir 2. ko-

mus baugina ir kelia ne
rimo.

Šitie du klausimai iš tikro, 
kaip ir Jūs pati aukščiau cituo
tais Jūsų žodžiais pasakote, rū
pi ne tik Jums, "nedidelio ūgio 
mergaitei dypukei", bet ir kiek
vienai Jūsų lyties atstovei, su
laukusiai 16-18 metų. "Antrojo 
pašaukimo", kaip Jūs sakote, 
klausimą sprendžia kiekviena 
mergaitė savo nemigo naktimis 

. arba prieš Marijos altorių ku
rioje nors tamsioje bažnytėlėje. 
Ir tai nėra tik brendimo meta 
blaškymasis. Tai gilios pras
mės dalykas, atskleidžiąs pa
čias moteriškosios širdies gel
mes. Moteris jieško aukos. Au
kotis yra pagrindinis jos troš
kimas. Atsiduoti, kaip gražiai 
yra pasakęs Ph. Lershas, "Vom 
Wesen der Geschlechter", Mun- 
chen, 1947, yra moters esmė. 
Tačiau kam? Dievui ar vyrui? 
— Štai klausimas, kuris kanki
na kiekvieną kilnios dvasios 
mergaitę. Ir kaip jį išspręsti?

1. Mergystės esmė
Moterystės esmė mums yra 

žinoma. Tai yra dviejų žmonių 
— vyro ir moters — bendruo
menė, sudaryta tam, kad per 
Sakramentą save pašvęstų, 
per abipusią paramą save pa
pildytų, per kūninį susijungimą 
gimdytų kūdikius. Tačiau kas 
sudaro Mergystės esmę? Kame 
glūdi šio luomo pagrindinės 
žymės? Kuo remiasi jo kilnu
mas? Moterystė yra sakramen
tas, vadinasi, vienas iš aukš
čiausių Kristaus religijos daly
kų. Mergyste yra tik paprastas 
apžadas, tik paprasta sakre- 
mentalija. Moterystė yra amži
na ir jokia žemiškąją galia ne- 
suardoma. Mergystė gali būti 
tik laikinė o net ir nuo amžinų
jų apžadų popiežius gali atleis
ti. Moterystė praplečia žmogų, 
jį suvesdama su kitu ir iš jo 
sukurdama šeimą. Mergystė 
palieka jį vieną vienišą. Todėl 
atrodo, kad ir religiniu, ir psi
chologiniu, ir socialiniu atžvil
giu Moterystė turėtų būti aukš
tesnė už Mergystę. O vis dėlto 
taip nėra. Vis dėlto Bažnyčia 
anatema grąsina tam, kuris ši
taip manytų ar sakytų. Kuo tad 
ji remiasi?

das yra nedalinama traka Die
vui. Moterystė taip pat yra au

41 •
guk moters - vyrui, vyro - mo- 

teriaL ' Tuo tarpu Mergystėje 
žmogus save aukoja Dievuk Jis 
aukoja save visą: savo sielą ir 
savo kūną. Jis nori būti visai 
Viešpaties. "Kas yra vedęs, tas 
yra padalintas" — šitie šv. Po
vilo žodžiai atskleidžia savotiš
ką Moterystės dramą. Tiesa, ir 
čia žmogus gali ir net turi save 
aukoti Dievui. Tačiua Moterys- 
tėję jis tai daro per kitą 
žmogų: moteris per vyrą, vy
ras per moterį. Moterystėje tarp 
Dievo ir žmogaus įsiterpia kitas 
žmogus, pats pirmasis paimda
mas anojo auką ir tik paskui ją 
perteikdamas Dievui. Tuo tar
pu Mergystėje jokio tarpi
ninko nėra. Mergystėje žmogus 
stovi prieš Dievą tiesiog ir tie
siog pats save aukoja. Mote
rystėje mano kunigas yra mano 
žmona ir aš esu žmonos kuni
gas. Moterystėje kunigas yra 
pats žmogus: jis pats save au
koja Dievui savomis rankomis. 
Jeigu kur gyvenimas yra pana
šus į Mišių auką, tai tik Mer
gystėje.

• Todėl darosi savaime aišku, 
mieloji Panele, kad Mergystės 
auka yra kilnesnė už Moterys
tės auką. Aukoti save Dievui 
iš tikro yra kilniau, negu aukoti 
save žmogui, o tik paskui per 
j į būti paaukotam Dievui. Tai
gi ne subjektyvinės atskiro as
mens pastangos iškelia Mer
gystės luomą aukščiau už Mo
terystę, bet pats jos aukos po
būdis. Subjektyviai neviena 
motina yra kilnesnė už nevieną 
vienuolę. Tačiau šios subjekty
vinės dorybės nepadaro Mote
rystės tiesiogine, nedalinama 
auka Dievui, ir subjektyvinės 
nedorybės nepanaikina šios ne
dalinamos aukos bruožo Mer
gystėje. Mergystė, kaip tiesio
ginė, nedcriinama auka, stovi 
aukščiau už padalintą netiesio
ginę auką, kokia yra Moterys-

Tačiau neapsirikite, Panele 
Irena, manydama, kad šis kil
niausias luomas jau p a t s s a-

Tragiška Lietuvos padėtis 
mums, .esantiems laisvąjame 
pasaulyje, uždeda pareigą 
kiekvieną progą išnaudoti lais
vės bylos garsinimui. Ilgą lai
ką pasaulyje viešpatavo nepa
teisinama tyla. Ačiū Dievui — 
pasaulis vėl grįžta į protą. Ket
vertų su puse "šaltosios tai
kos" metų laikotarpyje čia pa 
daryta didelė pažanga. Šian
dien daiktai jau imami vadinti 
tikraisiais vardais. Antžmogiš
kos diplomatų pastangos at
vesti Sovietų Sąjungą į taikos 
avidę baigėsi, kaip ir reikėjo 
laukti, visišku nepasisekimu. 
Vietoj mandrų žodžių dabar jau 
griebiamasi lazdos argumento: 
intensyviu ginklavimusi norima 
sovietus sulaikyti nuo trečio ka
ro ir jų imperialistiniam apeti
tui pastatyti tašką. Tuo pačiu, 
žinoma, auga vis didesnis anti- 
sovietinis nusistatymas, tad ir 
mūsų, sovietų pavergtų tautų 
atstovų, balsas įgauna tvirtes
nį svorį.

Sveikintina demonstracija
Neperseniausiai turėjome Va

sario 16 trisdešimt antrąją su 
kaktį. Toronto Lietuviškųjų Or
ganizacijų Komitetas, reikia 
konstatuoti, įdėjo daug darbo, 
suruošdamas minėjimą ir net
gi antisovietinio pobūdžio de
monstraciją. . Pastaroji buvo 
naujas sveikintinas žingsnis 
mūsų laisvės kovoje. Gausus 
lietuvių būrys, nešinas eile an- 
tisovietinių plakatų, padėjo vai 
niką prie Nežinomam kariui 
skirto paminklo. Praeiviai tu
rėjo progos pasiskaityti mūsų 
plakatuose skaudžių teisybės

v ai m e pašvenčia kiekvieną 
atskirą mergaitę. Toli gra
žu ne! Mergaitė, pasirinkusi 
Mergystės luomą, pačiu šiuo 
faktu dar negali didžiuotis prieš 
ištekėjusias moteris. Mergaitė 
Mergystės luomo yra pašven
čiama tik tada, kai savo gyve
nime ji įvykdo šio luomo žymes. 
Kitaip sakant, kai savo pažadą 
ji išplečia visai savo būčiai. 
Yra žinomas senas, bet labai 
prasmingas posakis: "Habitus 
non facit monachum — drabu
žis dar nepadaro vienuolio'. 
Neužtenka užsidėti vienuolės 
gobtuvą, neužtenka padaryti

••••• • .- į.

•te

Gal bernelis jau atjoja

Aktualiais Toronto lietuviu reikalais
žodžiu, Be abejo, tai buvo ge-; Joms įvykdyti kaž kodėl nepu
riausias Vasario 16 naminėj i-, rodyia pakankama’, energijos.

Ateičiai, kad nekartotume 
praeities klaidų, reikėtų visiems 
įsidėmėti — mažiau šnekėkime

mas.. Pavergtos tautos- Kančia 
mus įpareigoja išeiti į viešumą 
ir mūsų kraštui padarytą ne
teisybę 'skelbti visam pasauliui.. 
Savo tarpe mes galime išlieti 
ištisas upes gražių, ugningų žo
džių, parašyti tūkstančius kny
gų, bet... visa *a! ir paliks 
mūsų tarpe. Nepalyginamai 
svarbiau propagandą nukreipti 
į kitataučius. Lig šiol Toronte 
lietuviai, palyginti, per maža 
dėmesio skyrė šiai propagan
dos krypčiai. Net ir toji sveikin
tina demonstracija praėjo be
veik be jokių pėdsakų vietinėje 
kanadiečių spaudoje. Negi bū
tų buvę užmiršta pakviesti laik
raščių reporterius? Nesinorėtų 
tikėti, kad jau -ic- panašiais da 
lykcris nesidomėtų...

Daugiai! dėmesio 
kanadiečiams

Buvo surengtas gražus 
šeirio Šešioliktosios minėjimo 
aktas. Turėjome beveik keturis 
kalbėtojus. Visi jie graudino 
jau ir taip graudžiai nusiteiku
sias širdis, kartodami kiekvie- - nėra. Žinoma, tai yra sunkus side j o Gavėnia ir šokių sezo
nam iš mūsų gerai žinomus fa k- uždavinys. Reikia ir darbo, ir rias užsidarė, nuolatiniai šokių 
tus. Buvo priimta keletas rezo- apsukrumo, ir žmonių, rašančių vaiccml rengėjai savo veiklą su- 
liucijų (ir tos pačios, kiek teko j a kalbančių angliškai. Tačiau stabdė, tuojau valgyklų lan- 
girdėti, laiku neišsiųstos!), bet, į dalykas nėra neįgyvendina- pasirodė margi plakatai, 

kviečią į jų organizuojamus šo-
' kius. Nuostabos kelia toks ne-

Va-

deja, tai ir viskau O juk pana- Į mas. 
šia proga galima buvo parušy-
ti straipsnių ir į kanadiečių laik- LtetuvWn? saugojimas paprastai staigus mūsų social-

Gyvenant tremtyje paprastai demokratų' susidomėjimas šo- 
vra brangi kiekviena tautinė kiais. Prašyčiau sodaldemokra- 
■m i:ci!a, padedanti mums tvir- tus neužsigauti. Gerbiu juos

raščius. Galima, atrodo, buvo 
prabilti angliškai ir radijo ban
gomis. TLO Komitete, berods 
panašios mintys buvo keliamos | ciau sušicementuoti ir neišsilie- ■ kaip ir kiekvieną lietuvišką.

veikime, kad Mergystes esmė 
virstų mergaitės gyvenimo 
siela.

Ko tad šie apžadai reikalau
ja? Aukos, nepadalinamos au
kos. Visas žmogus Mergystėje 
aukojasi Dievui. .Būtų tiesiog 
pražūtinga klaida manyti, kad 
mergystės apžadai yra nega
tyvus dalykas: susilaikyti, ne
nusidėti. O nei Mergystė yra 
kuo labiausiai pozityvus gyve
nimas. Ji yra pozityviausias 
luomas iš visų. Jis reikalauja 
vykdyti, kuo intensyviausiai 
vykdyti. Tačiau ką? Tai, kas 
yra pažadėta. O pažadėta yra 
Dievui visas žmogus. Jis vi
sas yra auka. Šita tad pilnutinė 
auka ir turi būti jo gyvenime 
įvykdyta.

(Bus daugiau)

mesį skirkime kanadiečiams, 
panaudodami kiekvieną pasie
kiamą priemonę: -spaudą, ra- 
drą. demonstracijas ir gyvą žo
dį.' Lietuvos padėtis mums vi
siems yra pakankamai žinoma. 
Ką minėjimo metu išdėstė net 
trys kalbėtojai, tą patį kiek
vienas iš mūsų būtų galėjęs

Lietuvoje buvo gražus papro
tys nešokti Gavėnios metu. At
rodo, galima būtų ir dabar, gy
venant Kanadoje, apsieiti be 
šokiu. Linksmintis labai nėra 
ko, kada tauta vaitoja sovieti
nėj nevalioj... Jeigu per Ga
vėnią nepašoksime — kojos 
nesiatrofuos.

Savaime suprantama, yra 
rrūsų tarpe tikinčių, yra mažiau 
tikinčių ir visiškai netikinčių. Ti
kintieji, aišku. Gavėnioje ne
šoks. Nešoks ir didelė dalis 
mažiau tikinčių. Bėda praside
da su netikinčiais. Pavyzdžiu 
galime paimti Toronto lietuvius 

dai kitataučių tarpe. Tegu Lie- socialdemokratus, kurie iki pat 
lavos reikalai nuskamba po

.visą Kanadą, pasiekdami net N nerengė, išskyrus vasaros 
ir tuos užkampius, kur lietuvių <?sguzynes. Tačiau, kai tik pra-

kanadiečiams Lietuvos situaci
ja nėra jau taip aiški. Tinkamai 
sutvarkyta propaganda galėtų 
mums laimėti naujų bičiulių 
T-:e'.’vvos laisves reikalų sargy- 
Lw’. ?T !*naud‘ti tekias proga*'

- didžiausia klaida.
Taigi, TLO Komiteto parei- 

’as perimančiai KL Bendruo
menei norėtųsi palinkėti dau
giau dėmesio skirti propagan-.

Kalba senoji karta
niausiu naujųjų ateivių, Barbo
rą Treigienę, gyvenimo audros 
atblokštą į Kanados žemę ir 
dabar kartu su sūnumi Sergie
jum, marčia su dukterim ir žen
tu Štuopiais, gyvenančią To
ronte. Radau senutę šventiškai 
nusiteikusią ir geroje nuotai
koje.

— Kaip jaučiatės? Kaip at
rodo šis naujas pasaulis? Kaip 
kelionė laivu, ar nebuvo baisu 
per marias beplaukiant? - pa
bėriau eilę klausimų senutei.

— Šiaip — nieko. Neblogai 
jaučiuosi. Džiaugiuosi, kad Die
vas man leido čia, Kanadoje, 
būti su keturiais savo vaiku
čiais: dviem dukterim — Barš-

ti, kaip patvinusiai upei, į sve
timtaučių jūrą. Tremtis uždeda 
pareigą net sunkiausiose sąly
gose išlikti lietuviais ir, valan
dai atėjus, grįžti į savo gimtą
jį kraštą su lietuviška pelėsiais 
ir kerpėmis dar neapaugusia 
širdimi.

Gavėnios šokiais nesidomėjo ir 

čiauskiene, kuri, vargšė, nese
niai palaidojo savo vyrą ir 
Štuopiene bei dviem sūnumis 
— Vincu ir Sergiejum Tregiais. 
Sveikata, ačiū Dievui, galuti
nai dar neapleidžia manęs tik, 
kažkodėl, dažnai jaučiu galvos 
svaigimą.

— Naujajam pasauly begy
venant mane ima kažkokia 
baimė, neramumas. Rodos, iš- 

desnės nelaimės: badas, karas 
.ir kitokios baisenybės. Žmonės, 
ypač lietuviai, ne visi lanko 
bažnyčią, ne visi prašo Aukš
čiausiojo užtarimo. O man sun
ku tai pernešti*...

— Beplaukdama laivu — la
bai gerai jaučiausi, net nesir
gau. Nors mano duktė Štuo- 
pienė — sirgo...

— Kiek gi Tamstai dabar 
metų? Kokie prisiminimai dau
giausia užsilikę iš jaunystės 
dienų, iš Lietuvos?

— Lygiai 82 metai sukako 
vasario mėn. Jaunystės dienas 
ir pačią Tėvynę Liėiuvą prisi
menu tarytum gražų sapną. Kai 
buvau jauna, ypač mūsų kai
mų grįčiose, skambėdavo ro
žančius, Kryžių dienomis — 
žmonės lankydavo pakelėse 
papuoštus kryžius, melsdavo
si... Vėliau — jau tie gražūs 
papročiai pradėjo nykti: žmo
nės atšalo nuo Dievo, įsiviešpa
tavo tarpusavė neapykanta, 
nesutarimai. Gal todėl Lietu
vą ištiko ir tokia baisi nelai
mė ...

— Kada vyras mirė? Kaip 
vertėtos likusi viena? Kaip auk
lėjate vaikus ii kiek jų turėjote?

— Vyras mirė prieš 30 me
tų. Vienai, likus, žinoma, ne
lengva buvo verstis, tačiau 
stengiausi, ypač trokšdama 
vaikus išmokyti. Vaikučių turė
jau net dvylika. Tik penki iš jų 
gyvi. Vienas' likęs Lietuvoj.

riu. Pats pirmasis sūnus, bai
gęs universitetą, teturėdamas 
vos 29 metus, žuvo I Didž. kare. 
Daug ašarų išliejau dėl jo ir 
kitu vaikų. Sūnus Vincas, tary
tum taip Dievo buvo lemta, 
prieš 22 metus atvažiavo čia, į 

darbą dirbančią partiją. Bet 
minėtieji plakatai, reikia ma
nyti, ne vien tik man rėžančia 
spalva krito į akis. Prisimena 
Lietuva. Tenai, aišku, komunis-

Did. Ketvirtadienį, ir Did. Penk
tadienį. Ką gi padarysi — oku
pantui linksma. Galima šokti 
ant vis didėjančio pavergtos 
tautos kapo ... Nesinorėtų tikė
ti, kad ir mūsų socialdemokra
tams taip jau linksma būtų...

Tad kur gi tikroji šokių ren
gimo priežastis? Noras pasipi
nigauti? O gal demonstratyvus 
ateistinių pažiūrų prakišimas? 
Abiems šiais atvejais, atrodo, 
galima būtų apsieiti be šokių. 
Negi jau mes dėl cento tautines 
tradicijas parduotume. Su ateis
tinėm pažiūrom taip pat galima 
susitvarkyti be akį rėžančios 
reklamos. Gali juk socialdemo
kratai, jeigu jau taip labai nori, 
surengti uždarą šokių vakarą 
ir pasišokti, nedemonstruodami 
valgyklų languose, kad jie taip 
nusistatę prieš mums įprastą 
ir visiems suprantamą tradiciją.

Nenoromis prisimena savo 
laiku vieno iš socialdemokratų 
vadų pradėtas triukšmas spau
dos puslapiuose dėl karinome-, 
nės šventės minėjimo. Kariuo
menės šventė kartu su mūsų 
karių laisvės kovose pralieto 
kraujo lašais jau yra įaugusi įį 
mūsų širdis ir ją taipogi reikėtų 
laikyti lietuviška tradicija De
ja, vienas asmuo, pasiėmęs 
dalbą į rankas, bandė išversti 
kariuomenės šventę iš mūsų 
tradicijų tarpo. Žinoma, jo pa-

(Nukelta į 6 psL)

Vokietijoje ir, per jo ruptestį 
mes pasiekėm šį kraštą.

valdžios, nebuvo lengva ved-f 
kus mokinti. Reikėjo tam reika- ■ 
lui didelio pasišventimo. JS v£ 
sos Kalvarijos parapijos (ik trys 
leidom vaikus į mokslus. '

— Kaip Tamstai, senut, at
rodė padėtis pirmosios bblše- 
vikų okupacijos laikais? Kuris, 
Tamstos akimis, caras buvo 
baisesnis: bahas ar raudonas?

— Neduok Dieve, priebalse-, 
vikų tik baimę kentėm. Jau bii-

> v > 1 <*« ' t

gelbėjo. Keti nekaltus.'žmonės 
vežė, buvau tuomet VilkįrviJ’ 
kio stoty. Norėjau prieiti arčiau 
prie prigrūsto traukinio, b^i 
bolševikai atstatė šautuvus ir 
neprileido. Kai pajudėjo trau
kinys — išvežamieji pradėto 
šaukti, klykti, verkti., ir mes 
raudojom. Daug išvežė mūsų 
pažįstamų, kaimynų. K Kybar
tų vaistininko Budrevictams bu
vo gautas iš Sibiro mažas laiš
kelis, kuriame jis rašė, kad ję> 
šeima išblaškyta: žmona, dir
ba miške prie 60 laipsnių šal
čio, o sūnų — bolševikai atėmė 
ir nežino kur padėjo / . . ..

— Prie ano caro daug geriau 
buvo gyventi, ypač kai atga- 
vom spaudą. Tuomet užsimokė- 
davom "padotkus" ir niekas 
prie mūsų nesikabino. h- spau
dos draudimui dar tebesant 
vaikus lietuviškai mes moki- 
nom pasislėpę — iš maldakny
gių, kurias knygnešiai mums 
atnešdavo iš Vokietijos, šitas 
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ti laikraščius ir, ačiū Dievui "li
teras" dar įžiūriu. Kai .skaitau 
— net baisu man darosi, kas 
dabar dedasi Lietuvoje. Gaila 
visų Lietuvos žmonių, ypač 5- 

kinamas. Gaila išžudyta ir žu
domų kunigų.

— Dėl Lietuvos ateities,' vai
kei, aš galvoju, kad ji kšas Jais- 
va, nes Dievas — juk negali 
taip žmonių apleisti. Jeigu būtų 
vėl laisva Lietuva — tuojau no
rėčiau vėl grįžti į ten.

— Kaip gyvenote tremtyje? 
Ar tikėjotės jauna būdama, kad

teks turėti? Ką dabar beypikia- 
te? Ar ne per toli lietuviška bdž- 
nytėlė? *

— Tremtyje, reikia dękąvoti 
Dievui ir gerajam sūnui ginčui.

nūs šelpdavo. Tik ir.čia turįu 
pasakyti, kad nerami mano.šir- 
dis buvo ir Vokietijos, ledeliuo
se: perdaug jaunimas šokda
vo, perdaug linksmindavos ir 
užsimiršdavo kas dabąrtijiiu 
metu dedasi jų Tėvynėje Lie
tuvoje...

— Jaunystėje, žinomeį nie
kad nesitikėjau, kad gyveni
mas mane atblokš nei J-Kanęf- 
dą. Tiesą sakant, jętu .senes- 
niose dienose, sūnus Vincas 
buvo atvažiavęs į Lietuvą ir 
kalbino: "Važiuojam,'mama, į 
Kanadą ir gyvensi pas mus“.

ti, važiuosiu... Čia mano visi 
vaikai ir čia man gera“...

liu, triušiuos! apie namus. 
Kartais nuvažiuoju ir į -lietuviš
ką bažnytėlę, tačiau ji tolokai.

bažnyčią. Nors pamoksią ir ne
suprantu, bet pasimeldžiu. Juk 
Dievas visur tas pats.,

— O kąsenut, galėtumėt pa- 

venimą laisvoje Lietuvoje?
— Lietuvoje gyventi buvo 

gera. Tereikėjo tik dirbti, gy
venti ir Dievą garbinti...—

Barbora Treigienė.
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Iš lietuviškojo pasaulio

Vasario mėn. 14 d. staigiai 
mirė Juozas Kalėda. Gim. 1893.

nava valse., Marijampolės ap. 
Gražiai palaidotas Medellino 
kapinėse. Prie velionies kapo 
griaudžiai ir reikšmingai kalbė
jo generolas Grigaliūnas - Glo
vackis. Tai buvo pirmoji lietu
vio mirtis Medelline. Visa lie
tuvių kolonija liūdi netekusi 
taip brangaus tautiečio.

Apskritai, lietuviai Medelline 
po truputį kruta. Lietuvių koloni
ja vis auga. Šiandien Medelli
ne yra 53 lietuviai. Dalis iš jų 
dirba ūkiuose, gi lietuviai spe- 
ciaiistdi'talpinctsi mieste. Vie
ni ir kiti verčiasi sunkokai. At- 
lygtaimai menki, o pragyveni
mas brangus.

Nors lietuvių kolonija Mede
lline ir nėra visiškai mažytė, 
tačiau iki šiol nėra dar susior
ganizavusi. Gyvena kiekvie
nas. sau. Todėl ir Vasario 16 
sunku buvo pajusti teikiamą 
nuotaiką, tuo labiau, jog šven
tėje ne visi galėjo dalyvauti.

Daug lietuvių kolonijai pa
deda čia esantis vienas lietu
vis kunigas salezietis, tačiau 
apkrautas daugybe darbų sa
vo parapijoje, atrodo kartais 
pervargsta. Kolonija būtų rei
kalinga dar vieno lietuvio ku
nigo — kapeliono, kuris suge
bėtų medelliniečius suburti į 
vieną darnią lietuvišką šeimą. 
Sakoma:' "Kur du stos, visados 
daugiau padarys"...

Ada Karvelytė-
Dubauskienė.

JA VALSTYBĖS

Providence, R..

’Lietuvos kelias -— Golgotos 
kelias,’ kuris laisve baigsis. To
kia nuotaika vietos Vyčiai pra
vedė vdsario 19 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą. Dalyvavo apie 300 tau
tiečių.

Šv. Kazimiero bažnyčioje pa
maldas lenkė ir pritaikintą pa-

Žiūraitis’, O.P., tema: "Optimis
tinis mūsų’tccutos tragizmas’.

Po pietų 4.30 vai. — antroji

— pakeltu balsu keletą kartų 
pabrėžė gubernatorius.

Pertraukos metu surinkta 300 
dol. Pusę jų gauna BALFas, 
antrą pusę — ALTas. Seka adv. 
J. Giedraičio paskaita: "Kultū
rinis mūsų gyvenimas praeity
je ir dabartyje". Meninę dalį 
užpildo varg. J. Beinoriaus vai
kų ir mišrus choras. Padaina
vo 14 dainų, kurios gyvai klau
sytojus nuteikė. Vargoninin
kas tik trys mėnesiai iš treaties, 
tačiau jo darbo vaisiais jau pa
sigėrėti gedima.

Pasiųstos rezoliucijos: prez. 
H. Trumanui, Valstybės Sekre
toriui Achesonui, Rhode Island 
gubernatoriui J. O. Pastore ir 
Providence miesto burmistrui 
D. J. Roberts. Vasario 16 pasi
ruošimai ir pats minėjimas 
plačiai paminėtas milijoninia
me Providence dienrašty "The 
Providence Joumcd".

Vyt Žarėnas.

Lietuvių profesorių 
draugija

Vasario 18 d. Čikagoje buvo 
sukviesti profesorieti Lietuvių 
profesorių draugijai įkurti. Ne
žiūrint čia veikiančio "Studi
jų klubo" tokia draugija įkurta. 
Jos tikslas jungti narius profe
siniais, tautiniais pagrindais, 
rūpintis savitarpio pagalba, 
kelti susidomėjimą mokslu, o 
ypač lituanistika.

Prof. Stp. Kolupaila padarė 
įdomų pranešimą apie JAV 
aukštąsias mokyklas.

Išrinkta valdyba:
pirmininkas —- Antanas Gy

lys, 1836 S. 49 Court, Cicero, 
Ui.; vicepirmininkas :— Karolis 
Žalkauskas, 832 W. George, 
Chicago 14, Ill.; Kultūros ir in
formacijos reikalams — Gedi
minas Galva, 528 S. Lawndale 
Ave., Chicago 24, Ill.; sekreto
rius— Petras Jonikas, 281 Oem- 
stead Rd., Riverside, Ill.; iždi
ninkas — Adolfas Baliūnas, 

6459 S. Artesian Ave., Chicago 
29, m.

Draugijos valdyba yra už
simojusi dirbti lituanistinėje sri
tyje, ginti savo teises ir kovoti 
prieš bolševizmą siekiant Lietu
vą išlaisvinti.

Court, Cicero, UI.
Visi dirbę Lietuvoje aukšto- apie lenkų visuomenės susirū- 

siose mokyklose ar dabar ei- pinimą dėl likimo Beiruto Len- 
ną tas pareigas, kviečiami įsi j kų Instituto rinkinių ir jo vedė- 
rašyti nariais. Vietoje esant 
daugiau narių patariama orga
nizuoti skyrius. Draugijos sta
tutą ir kitų informacijų galima 
gauti kreipiantis nurodytu ad
resu. G. R.

VODETUA

Kun. Ruokis — Kanadon
Hanoverio lietuvių tremtinių 

kapelionas kun. Jonas Ruokis 
rengiasi vykti į Kanadą. Jo isto
rija labai įdomi. Gimęs ir augęs

bar prie Montrealio universi
teto veikiąs Slavų Institutas da
ro žygių visus rinkinius ir prof. 
Koscialkowskį, kuris yra žino
mas Lietuvos istorikas, persi
gabenti į Kanadą.

Naujas kunigas
Karo viesulai Zigmo Rama

nausko jaunuoliško užsidegimo 
pasišvęsti Dievo tarnybai nesu
laužė. Gimęs 1922 m. Vainute, 
Tauragės apskr., mokėsi Vai-

Rusijoje, jis prie bolševikų kurį j nute ir Šilutėje, o paskui Tel- 
laiką buvo mokytojas Bobino- šių kunigų seminarijoje. Pirmos 
vičių srity lietuvių kolonijoje, bolševikų okupacijos metu te- 
Norėdamas tapti kunigu pabė-1 likus vienai seminarijai Kau- 
go iš sovietų į Lietuvą ir čia j ne, Zigmas persikėlė ten, o vė- 
baigė teologinius mokslus.

Lietuviai šaukiasi kanadiečių pagalbos
BELGIJA

Laiškas iš Belgijos

Esu Belgijoje nuo 1946 m. Gy
venimas čia darosi vis sunkes
nis. Visi Stengiasi kur nors 
emigruoti ir daugumai jau ta 
laimė nusišypsojo. Bet emigra
cijai reikalinga darbo sutartis. 
Štai ir mano prašymas, ar ne
atsirastų Kanadoje koks ūki
ninkas, į kurį aš galėčiau kreip-

Maloniai prašau, neatmeski
te mano prašymo. Mes jau tiek 
privargome! Ir kaip būtų gera 
nors kartą atsigauti. Dirbti rei
kia visur ir aš jo nebijau, kad 
tik galima būtų iš jo gyventi.

Kaip tik šiandien yra 16 Va
sario, mūsų Tautos švente. 
Tūkstančiai lietuvių visam pa
sauly meldžiasi, prašo geres
nio rytojaus, o svarbiausia Tė
vynės. Taigi ir dar kartą ta pa
čia proga prašau, pagelbėkite 
mums. Tautiečių pagalba visa 
mūsų viltis. .

macijas apie save ir šeimą, Pa
ti esu iš Kaimo, gim. 1925 m., 
baigiau 6 kl. gimnazijos. Ra
šau mašinėle, kalbų laisvai ir 
rašau, be lietuvių, lenkų , rusų, 
vokiečių, prancūzų ir pusėtinai- 
anglų kalba. Mano mama yra 
siuvėja, gim. 1906 m. Dabar aš 
dirbu fabrike, kaip ir mano vy-

Mūsų laikrašty buvo rašyta 

liau į Vilniaus seminariją. Ka-

ras. Taip pat turiu sūnelį 3 mt.
galLaukiu atsakymo, kuris 

nuspręs mūsų likimą.
Su pagarba

H. Mejerytė
15 rue dės Chenes 

Moustier s. Sombre, Pr. Namur 
Belgique.

'mažai lietuvių pateko tuo metu, 
kai emigruoti iš Vokietijos bu
vo dar labai sunku. Važiavo 
žmonės ten, kad tik galėtų pra
dėti gyvenimą iš savo darbo 
vaisių. Važiavo daugiausia į 
anglies kasyklas.. Jiems buvo 
pažadėta, kad sutarties laiką 
atidirbus galės emigruoti kur 
norės, bet dabar IRO jais ne 
sirūpina, o belgai į kitus dar
bus neleidžia, atsisakančius 
toliau’kasyklose dirbti net į ka
lėjimus kiša. Žmonės yra bevil
tiškoje padėtyje. Mes taip pat 
kreipiamės į bitelius lietuvius 
Kanadoje, prašydami šios jau
nos moters 
pabandyti,
gelbėti. . Papr ji suteiks 
daugiau žinių ir bus aišku, ką 
galima padaryti.

Laiškas iš Venezuelos
Gerbiamas p. Redaktoriau!
Manau Tamsta neatsisakysi 

padėti tautiečiui nelaimėje.

ro audrai vėl priartėjus prie 
Lietuvos, Zigmas atsiduria trem
tyje Vokietijoje, kur Noerdlin- 
gene palaidoja savo tėvelį, o 
pats stoja baigti studijjų Bam
berge. 1949 m. gruodžio 18 d. 
čia jis gauna kunigo šventini
mus, o pirmąsias Šv. Mišias at
laiko Memmingeno liet stovyk
los koplytėlėje antrą Kalėdų 
dieną. Primicianto motina ir 
brolis, dar spėję gauti pirmąją 
savo sūnaus ir brolio kunigo 
palaiminimą, išvyko į JAV.

Jaunajam kunigui, išėju
siam kietą gyvenimo mokyklą, 
tėvynėje ir tremtyje, linkime 
sėkmingai nešti į kiekvieno iš
vargusio tautiečio širdį evan
gelijos šviesą iki Viešpaties An
gelas tars brangiausią žodį: 

troško tavo gyvybės, yra mi
ręs". Mokslo draugas.

Prieš 18 mėnesių su žmona ir 
dviem vaikais atvykau į Vene
suelą. Lig šio laiko buvo ne
blogai, nes aš, žmona ir sūnus 
dirbome, todėl pastatėme na
muką ir turime santaupų juodai 
dienai. Paskutiniuoju laiku ma
no sveikata suvis pairo. Pir
miau buvusių mažų negalavi
mų neėmiau dėmesin, maniau 
įprasiu, bet dabar gydytojai tie
siog reikalauja pasišalinti iš tro
pikų ir grįžti prie įprasto kli
mato.

Kanadoje aš neturiu nei . gi
minių nei pažįstamų, todėl krei
piuosi į Tamstą prašydamas 
sulig galimybės padėti įvažiuo
ti į Kanadą man vienam, nes 
šeima kol kas lieka Venezue- 
loje. Jiems kol kas gerai, o man 
gyvybės klausimas. Susidariu
sias išlaidas atlyginsiu, kelio
nei ir pradžiai pinigų turiu. Ger
biamas pone, padėkit — būsiu * 
amžinai dėkingas.

Esu gimęs 1904. X. 12. Veive- 

kas, Apartado de Correos 169 
La Guaira. L. F. Venezuela.

Red. pastaba: Redaktorius, 
deja, nežino kito kelio, kaip 
kreiptis į visus Kanados lietu
vius. Gal kas ras kokį būdą 
tautiečiui pagelbėti ir pasisku
bins su juo susirišti.

Lietuvos Gen. Konsulas JAV
/ NAUJAI ATVYKUSIEMS TAUTIEČIAMS

Mieli Tautiečiai:

Jūsų jau čia atvyko dvide
šimts tūkstančių: pagal DP bi- 
lių, šešių metų kvotas ir apie 
1.000 atgavusių JAV pilietybę, 
sulig gimimo šioje šalyje. Kiek 
galėdami tiek mes, tiek mūsų 
kolegos, prisidėjome prie Jūsų 
atvykimo, parūpindami metu 
kas, surasdami gimines ir drau
gus. Pagal Jūsų nurodymus gi
minės buvo ieškomi per spau
dą, radio, ne tik JAV, bet pa
ieškojimus persiųsdavome ir į 
Kanadą ir Pietų Ameriką. Atsa
kyti pajėgdavome tik atsiliepus 
giminėms, arba kai kada "kai

ANGLUA

— Huddersfielde yra 37 lie
tuviai. Sausio 22 d. čia įsteig
ta DBLS skyrius. Į valdybą iš
rinkta: pirm. P. Janušaitis, sekr. 
E. Omskis, ižd. J. Grimas.

— Rochdale veikia DBLS sk.
Valdybą sudaro: pirm. A. Ba
liukams, sekr. A. Adakauskai- 
tė, ižd. A. Benetis, nariai A. Ma-
meniškis ir E. Laukys. Revizijos; mums rašYkite cdskiai ko ieš
kom.: D. Damauskas ir J. Šid- kote- Paduokite ir pirmą savo 
Įmokas- pilną vardą, ne vien tik pirmą-

. * > ją raidę, nes "A" gali būti ir An-
Sudėley DBLS skyriuje Į tanas, Aleksandras, Algiman

tas ir pan., ir mes ta pa
čia pavarde turime po kelis. 
Rašydami pridėkite adresuotą 
Jums patiems voką ar atvirutę 
su pašto ženklais atsakymui ir 
darbo sutaupymui mums. Ir ne- 
užduokite mįslių bent mums: 
mes su Jumis susipažįstame iš 
atvykusiųjų sąrašų, tačiau re
gistruojantis jau gauname laiš
kus iš "Joe, John", etc.

Daugelis jau esate ieškomi 
savo giminių ar draugų iš Ang
lijos, Australijos, Venezuelos, 
bet pagal atvykimo sąrašus 
siųstieji laiškai grįžta: adresa
tas nežinomas, išvyko nežinia 
kur. Iš 20.000 atvykusiųjų savo 
adresus mums pranešė tik dvi
dešimtoji dalis!

Pagalvokite, atsiliepkite, lau
kiu!

Su geriausiais linkėjimais, 
Jonas Budrys, 

Generalinis Konsulas 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. USA

yra vos 6 nariai, bet sausio 7 d.1 
susirinkime jie suaukojo net per 
20 svarų, iš kurių 12 sv. pasky
rė Namų Fondui, 1 sv. Tautos 
Fondui, 4 sv. misijonieriui T. 
Bružikui ir 3.10 sv. kun. Petrai
čiui.

— Nottingham© lietuviai turi 
savo klubą "Romuva" su savi
šalpos fondu ir "Rūtos" chorą. 
Klubas yra prisiglaudęs vieno 
anglų klubo patalpose, kur gra
žioje salėje veikia skaitykla, 
vyksta repeticijos ir visas jų 
gyvenimas.

— Todmordęne, Lancs, yra
10 lietuvių, bet neorganizuoti.

Woodhous Works. Vienos šių 
įmonės direktorius P. P. S. Wal
lace yra vilnietis, o kitas — M. 
Platt — kaunietis. Jie globoja 
lietuvius. P. Barauskas yra ga
vęs darbo šių įmonių raštinė
je. Jis yra ir Labour Exchange 
įstaigos skirtasis lięįįvių gru
pės ertstovas.

i

mynams", kilusiems iš tų pačių 
vietų Lietuvoje.

Džiaugdamiesi Jūsų atvyki
mu betgi norėtume, kad mūsų 
su Jumis ryšiai nebūtų nutrauk
ti ir ateityje — Jūsų pačių nau
dot Mes turime turtingą karto
teką, kuri virs centralinė, jei Jūs 
visi, kur bebūtumėt, kooperuo- 
site, suteikdami pirmą kartą ži
nias apie save: vardą, pavar
dę, gimimo datas ir vietas visų 
šeimos narių, ištekėjusių mote
rų mergautines pavardes, ko
kioje nuolatinėje stovykloje gy
venote prieš išvykimą, galuti
nai įgytą mokslą, profesiją ar 
amatą. Ateityje, keisdami gyv. 
vietą, praneškite atviruku se
ną ir naują adresą. Tą padary
kite nežiūrint kur gyventumėt: 
JAV, Kanadoje ar kur kitur; 
mes turime adresų iš daugelio 
šalių ir norime pasiekti to, kad 
New Yorke Gen. Konsulato 
kartoteka būtų toji vieta, kur 
lietuvis lietuvį galėtų suras
ti, kas glaudžiai suriš mus vi
sus. Jus ir patys galite pasinau
doti kartoteka, tik rašydami 

pilną vardą, ne vien tik pirmą
ją raidę, nes "A" gali būti ir An-

taria Dr. pulk. B. Matulionis. 
Po jo kalba vietos klebonas kun 
J. Vaitekūnas tautinio ryžtingu
mo ir atsparumo klausimu. Be
matant pasirodo salėje Provi
dence miesto burmistras D. J. 
Robecst, ’paskelbęs savo mies
tui Vasario 16-tąją Lietuvos Ne
priklausomybės diena. Bur
mistras trumpoje, bet nuošir
džioje kalboje skatino kovoti ir 
melstis.’ "Ne tik mano miesto 
gyventojai, bet visa Amerika 
padės jūsų kovoje už laisvę. 
Bus gedąs Stalinui ir kiekvie
nam, kuris prieš laisvę kovo
ja", kalbėjo svečias. Dominin
konas Tėvas K. Žvirblis sėk- 

- -mingai vadovauja programai.
Vietos vargonininko J. Beino- 
ciaus choras užtraukia burmis
tro garbei "Jūreivių maršą". 
Aplodismentais publika išlei
džia svečią. Tėv. K. Žvirblis O. 
P. kristalizuoja pareikštas min
tis. Jam bekalbant pasirodo su
sirinkusiųjų tarpe šios valsty
bės gubernatorius J. O. Pas
tore.

— Šiandieną esu labai už
tintas, bet neateiti čia negalė
jau, — pradeda gubernatorius. 
— Aš ir jūs — ateivių sūnūs. 
To niekas neprivalo išsižadėti, 
bet kovoti už savo teises. Kas 
gi už Lietuvos laisvę kitas ko
vos: ar prancūzai, vokiečiai, 
italai? Jūsų visų šventa parei-

JONAS GAILIUS

IŠPLĖŠTA ŠIRDIS
Ištrauka iš apysakos "Susitikimas"

valstybėje Vasario 16-tąją Lie-

na.-Jūs suruošėte minėjimą. Tai

Saulė sugeria brilijantinius rasos lašus, surenka juos, kaip 
karolius, ir pro šilkinių debesų kauges žiūri į žalias lankas, į 
šiaudines pastoges, čiurlenančius upelius, susimąsčiusius pu
šynus. ..... .L

Žmonių nė gyvos dvasios. Ir šunes neamsi. Rodos, koks 
burtininkas mostelėjo stebuklinga lazdele ir nuo žemės nurinko 
visus žmones, kaip medinius kareivėlius.

Tik tas pats Nemunas, tik tie patys išsikėtroję pakrančių 
krūmai ir paukščių giesmė ta pati.

Girios pakraštyje, tarp tankiai suaugusių pušelių, ant pajuo
dusio kelmo sėdi apžėlęs žmogus. Jo drabužiai seni, supurvinti, 
kojos pusiau basos. Šalia kelmo guli skylėtas maišelis, o pro 
prairusius plyšius kyšo kažin kokie skudurai ir kelios bulvės.

Žmogus plačiai išplėstomis akimis dairosi aplinkui. Viskas 
jam nauja, viskas jam miela ir gražu.

Atsikėlęs prieina prie pušelės. Glosto ją, glaudžiasi visa 
krūtine ir lūpomis liečia žalius spyglius.

Paskum prieina prie berželio. Virpančiais pirštais glamonėja 
baltas, atrizgusias tošis, priglaudžia galvą, užsimerkia.

Kai po valandėlės pakelia prie lūpų skardinę sulos, jo krū
tinė susiūbuoja, giliai atsidūsta, o iš akių ištrykšta ašaros.

Lietuviška sula jam gardesnė už rytų šaltinių gėlą vandenį, 
saldesnė už Kaukazo vyną, gaivesnė už mirštamą troškulį ma
rinantį kalėjimo vandenį.

— Lietuva! Lietuva! kaip kokį šventą vardą, pakartoja 
žmogus ir vėl atsisėda ant kelmo.

Iš maišelio išsiima suaižėjusią duonos plutą, pavilgo ja sulo
je ir atsikremta.

Kai pasistiprina, paslepia maišelį krūmokšniuose, ant kelmo 
užmeta pajuodusią šaką ir prislenka prie pat kelio.

Jo įdubusios, žvilgančios akys ryte ryja sodžiaus laukus, 
tolumoje tyvuliuojantį ežerą, žemėn įdubusias trobeles, apgriu
vusias tvoras.

Staiga krūpteli visu kūnu ir susitraukia kaip šunelis. Jo ausis
turite būti kovūnai iki galutinės

sudeda rankas Juozapienė ir
O tikrai nepažinau, sūneli! Juk taip pasikeitei!

Keleliu eina sena moteris, o jos lūpos virpa, tartum maldą 
kalbėdamos. Štai, jau ji suka takeliu į mišką.

— Dieve mano, Juozapienė! — pažįsta žmogus ir atsarigai 
keliasi.

Bailiai apsidairo, tyliai atsidūsta ir prisiglaudžia prie pušies.
Keti Juozapienė apsidairiusi įeina į girią, žmogus tyliai su

šunka:
— Teta Juozapiene!
Moteris krūpteli, ryšulėlis iškrinta jai iš rankų ir ji persižeg

noja, neramiai dairydamasi.
.— Juozapiene! — pakartoja žmogus, bet nesitraukia iš po 

pušies.
Moteris pamato apžėlusį, apiplyšusį vyrą ir sustingsta vietoje. 

Šiurpas perbėga senu jos kūnu ir pašiurpina odą.
— Juozapiene, ar nepažįstate manęs? — paklausia žmogus. 

— Juk aš Kailiūnų Alvydas, prieš ketverius metus ištremtas į 
Rusiją...

— Alvydas! Dieve mano!
apsidairo.
Esi panašus į paprasčiausią burlioką! Bet pala, paeikim į tan
kumyną: juk dabar ir medžiai ausis turi. O pats, tur būt, ne 
partijos atsiųstas: anie kitaip apsirengę — poniškai.

Alvydas, bejieškodamas saugios vietos, iš Juozapienės suži
no, kad jo tėvų ūkyje svetimi ateiviai šeimininkauja, kad jo 
tšvai ankstybą pavasarį ištremti, kad daug pažįstamų nebeliko.

— O kaip su Valinčiais? — staiga paklausė.
— Ar kalbi apie tuos, kur miestelyje namus turėjo? — pasi

tikrina Juozapienė.
— Taip, apie tuos pačius. Pameni gi Indrę...
Juozapienė atsidūsta.
— Žinau, vaikeli, žinau! Juk visi laukėm judviejų vestuvių. 

Motiną dar anais metais, prieš vokiečiams užeisiant, ištrėmė, 
c Indrutė su tėvu dingo kaip vandenyje. Kai tik vokiečiai traukė
si, ir jie kažkur dingo. Girdėt, kad į Vokietiją bėgo. Bet ar išbė
go, ar gyvi išliko, — vienas Dievas žino.

— O ar Indė... neištekėjo?
— Ale kur tau! Tavęs laukė, apie tave ir tesapnavo. Dieve, 

Dieve, kaip ji, našlaitėlė, nyko, kaip liūdo!... Bet pala, Arvy
dai! Kur dabar manai pasidėti? — staiga nutraukia kalbą Juo
zapienė.

— Nė pats nežinau kur! O visą naktį nemiegojau, vis svars
čiau. Dabar džiaugiuos jus sutikęs — patarsit, pasakysit...

Juozapienė susimąsto, primerkia akis.

Paskum ji atriša savo mazgelį, išima duonos, dešros, kad net 
Alvydo akys nušvinta, ir sako:

— Še, stiprinkis, sūneli! Žinau, alkanas esi! Nė pasakoti 
nereikia. Kas tą tarbų šalį pamato, kaip šipulys sudžiūsta. 
Valgyk, nesivaržyk, — juk apsipratę buvome. Pamenu tave dar 
lokį mažytį... O guvus buvai, spritnas.

Ir kai Alvydas pasigardžiuodamas kremta lietuvišką duoną, 
kai užsikanda riebios dešros, Juozapienė pakuždom sako:

— Matai, ėjau pas vaikusl Daug neklausk, — tuoj viską su
žinosi. Jie, vargšeliai, miške gyvena ... Pasikalbėsiu su jais. 
Matai, jie labai atsargūs: nė broliu nepasitiki. Tokie jau laikai 
dabar, Alvydai! O tu pasilik ana ten, tame slėnyje. Ten niekas 
nesuras. Grįždama sukosėsiu — tęsdama...

Alvydui ir valgyti atsinori. Jis gerai pažįsta šią santvarką, 
kur žmogus baudžiamas jau ne už religinius ar politinius įsiti
kinimus ir ne už tai, kad yra priešingas partijos linijai, bet už 
tai, kad žmogumi, ne gyvuliu, gimė.

Jis buvo fronte — kaip gyvulys, kaip robotas, stumiamas Į 
priekį be apskaičiavimo ar parengimo. Jis matė iškreiptus ka
rių veidus ir suplotas nosis. Jie buvo nužmoginti ir, pastatyti 
vietoje, stovėjo iki mirties ar atšaukimo...

Jis buvo priverčiamojo darbo stovykloje, kur šimtai tūkstan
čių dirbo tik už bulvių sriubos lėkštę. Tie žmonės buvo pigiau 
vertinami, nei kastuvas, kirvis ar pjūklas.

Jis gulėjo ligoninėje kur gydytojai be ligos nustatymo ampu- 
tao kojas ir rankas, kur tūkstančiai išmirė šiltine. Be pagalbos, 
be vaistų, be užuojautos.

Jis ėjo kelis mėnesius, bėgo kaip nuo maro ir kiekviename 
žingsnyje laukė mirties. Maitinosi uogomis, žolėmis, net varlė
mis, nes bulvių ne visur galėjo užtikti...

Susitraukia Alvydas slėnyje po jauna eglaite, išsiima juodos 
lietuviškos duonos riekę ir bučiuoja ją, myluoja, nes kiekviena
me kąsnyje jaučia savo laukų kvapą, savo brolių prakaitą, seno
sios Juozapienės maldą ir Viešpaties palaiminimą.

Juoda duona nė tiek jo kūno alkį ramina: ji sužadina užkan
kintą, nualpusią dvasią, iki ašarų jaudina ir pačios širdies gel-

Džiaugsmas, kvėpuojant tėviškės miškų kvapsniu, iki skaus- 
mo kankina, kai ir oro srovę reikia kaip vagiui vogti.

' Alvydas prisiglaudžia prie juodos, drėgnos, pernykščiais la
pais pridengtos žemės. Įsikabina Į ją rankomis, iki alpulio krū
tine spaudžiasi ir bučiuoja pajuodusiomis lūpomis.

— Mano tėvų žemė, — kužda, — mano šventoji Lietuva!... £
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ADA KARVELYTĖ

SVETIMOJ ŽEMĖJ

Kas man šitas baltas žiedas orchidėjos, 
Jei jaučiu kaip kvepia dobilas lankoj — 
Kas man šita saulė, kas man šitos gėlės, 
Jei čia negirdėti tėviškės dainos . . .

O kaip pasiilgau tavęs, šienpjovėli, 
Jūsų žalios lankos — verkianti žiedai — 
i'ik sapnuos bučiuoju sesę grėbėjėlę, 
Tik sapnuos pakvimpa gojai ir miškai.. s

Kaip man čia neverkti, kaip man neraudoti, 
Jei girdžiu kaip šaukia motina namo — 
Taip sunku čia būti, taip sunku alsuoti. 
Taip sunku paskęsti čia karštoj maldoj...

Svetimos čia žvaigždės ir dangus ne tas čia, 
Čia ne tie ir žmonės, žodžiai — be širdies — 
Nežinau kur eičia, kad tave atraščia, 
Mano žalias kaime, raudanti svirtie!

KĄ TYLA SAKYS

Liūdesį myluosiu ir ilgai dar lauksiu, 
Kolei vėl regėsiu mėlynas akis — 
Niekam nesakysiu — nieko nebeklausiu, 
Tik pasiklausysiu — ką tyla sakys...

Patikėki, niekas niekas niekados jau 
Nežinos ko verkia taip maža širdis — 
O žinau, to žodžio man nebekartosi, 
Liepsi tik klausyti — ką tyla sakys...

Naktys sidabrinės žieduose apsvaigę. 
Tylų mano skausmą žvaigždėmis apkris ... 
Verks raudos gitaros ilgesingą raudą — 
Aš pasiklausysiu — ką tyla sakys...

Baltos azusėnos, azalijos, rožės,
Čia žydės kasdieną ir kasdieną vys — 
Prisiminus tyliai man sakytus žodžius, 
Ašen paklausysiu — ką tylą sakys...

ANTANAS ŠALCIŪNAS

JEI SUGRĮŽČIAU...

Ir pulčiau aš prie seno kryžiaus
Į brangią žemę tą sugrįžęs.
Pcspulčiau ant dulkėto kelio
Prie liūdnai rymančio smūtkelio.

Aš pabučiuočiau brangią žemę —
Lai čia paguodos visi* semia,
Lai trykšta džiaugsmas iš krūtinės 
Kaip spinduliai naujos aušrinės.

Ir ašaromis aš puliečiau
Žemę, kur žydi varpa kviečio, 
Prikelčiau klumpantį varguolį 

•Kad tvirtai žengtų jis į tolį. >> -

O kad tėvynėn aš sugrįžčiau...
Ant kelio dulkino parkriščiau
Ir kelčiau kaip prašvitęs rytas 
Ateities dvasios atgaivintas.

Ir per plačius laukus nueičiau,
Praeities milžinus prikelčiau, 
Ir neščiau laimę aš ant ranku 
Per žemę, suraustą patrankų...

16 a. Žemaičių pagoniškumo reikalu

Oi, daug dar mūsų praeities 
dalykų tebėra labai supainio
tų. Daug dar neištirta, nesuras
ta šaltinių, o daugelis faktų iš
kelta klaidingai, nes juos iškė
lė svetimšaliai, kurie nepažino 
Lietuvos ir darė didelių klaidų. 
Viena tokių klaidų, pasirodo, 
buvo perdėtas pabrėžimas 16 
amž. pabaigos Žemaičių pago
niškumo, labai prašokusio 
Aukštaičius. Visa tai buvo re
miama dviem dokumentais, bū
tent Žemaičių vyskupo Giedrai
čio laišku ir jėzuito Laninskio 
pranešimu jėzuitų generolui. 
Visa tai labiausiai supopulia
rino žinomasis lenkų kultūros 
istorikas A. Bruckneris, kurį se
kant tą kartojo visi, kas tik ra
šė Lietuvos kultūros klausimais. 
Betgi, pasirodo, kad tai buvo 
klaida.

Laimingai gavęs progos pa
siekti neišsemiamuosius Vati
kano archyvų šaltinius, prof. Z. 
Ivinskis yra pasiekęs ir tą La- 
nskio pranešimą jėzuitų gene
rolui. Pasirodo, kad Laninsklc 
veikta ir rašyta ne iš Žemaičių, 
bet iš Žemaitkiemio Ukmergės 
srityje, taigi iš Aukštaičių. Jį 
viešumon iškėlęs jėzuitų isto

Valstybės Rūmai Vilniuje

rikas Rostowskis (18 amž.), pa
sirodo, padarė klaidą, nes ne
pažino Lietuvos geografijos, o 
jį pasekė kiti. Atseit mūsų kal
bos apie skandalingą kataliky
bės padėtį ir pagonystės tebe- 
viešpatavimą Žemaičiuose tu
ri būti pakeistos ta prasme, kad 
tokia padėtis buvo ir visoje Lie
tuvoje. Prof. Ivinskis "Draugo-* 
vasario 11d. numeryje nurodo, 
kad lygiai panašūs pirmųjų jė
zuitų pranešimai yra ir apie Lie
tuvos liaudies pagoniškumą, 
nors jau 300 metų juos buvo 
valdę kryžuočiai.

Pastebėtina dar, kad iš lenkų 
šią klaidą'mums perimti buvo 
nesunku dar ir dėl to, kad 19 a. 
jie, kalbėdami apie Žemaičius, 
dažnai turėdavo galvoje visą 
grynai lietuviškąjį plotą, o Lie
tuva (Litwa) vadino tas sritis, 
kurios jau turėjo suslavėjusių 
rajonų.

"DRAUGAS* SKELBIA DAILIO
SIOS LITERATŪROS

KONKURSĄ

1. Dieraštis "Draugas" skel
bia novelės ar vaizdelio kon
kursą. Paskutinė data konkur
sui skiriamiems rašiniams įteik

ti — 1950 m. birželio 1 d.
2. Skiriamos dvi premijos: 

pirmoji premija — 75 doleriai, 
antroji — 50 dolerių.

Premijas skiria žinomas mū
sų kultūrininkas, kūrybinio dar
bo rėmėjas J. J. Bačiūnas.

3. Premijuotiniems kūriniams 
nustatyti teisėjais yra pakvies
ti: J. Augustaitytė - Vaičiūnie
nė, Benediktas Babrauskas. 
Juzė Daudžvardienė, Stasys 
Pieža ir Juozas Prunskis.

4. Tema paliekama pasirink
ti pačiam rašytojui. Pageidau
jama, kad veikalas būtų para
šytas mašinėle ir neilgesnis 
kaip kelių ar keliolikos pusla
pių.

5. Konkurse dalyvaujantieji 
rašytojai savo kūrinius siunčia 
šiuo adresu: Literatūros Kon
kurso Komisijai, "Draugas", 
2334 S. Ookley Ave. Chicago 8, 
m. usa

6. Siųsdamas savo kūrinį 
konkurso komisijai, rašytojas 
tuo pačiu sutinka, kad jo kūri 
nys, premiją laimėjęs ar nelai
mėjęs, gali būti išspausdintas 
"Drauge".

7. Sprendimo bešališkumui 
patikrinti, autoriai turi pasirašy
ti slapyvarde, o atskirame vo
ke pažymėti savo tikrąją pa
vardę ir adresą.

“MOKYKLOS DRAUGAI”
Lietuvių teatras Čikagoje vėl 

parodė kruvino prakaito vaisių 
— L. Fuldos "Mokyklos drau
gus". Kuriam galui teatras pa
keitė komedijos pavadinimą į 
"Gyveno kartą keturi draugai", 
turbūt nelabai kam aišku. Jei 
norėta nauju pavadinimu dau
giau privilioti žiūrovų, visai 
peiktina mintis.

Kuriam galui toji komedija?
Komedija — vokiško kaizeri

nio gyvenimo atvaizdas. Kur tai 
gyvena keturi mokyklos drau
gai: Dr. Bruno Martens — įkū
nytas sibaritas, Vinkler — mu
zikas, Hagedom — dailininkas 
ir Scholz — elektrotechnikas. 
Jie visi "antifeministai", iki pa
sitaiko proga pasegti iš "Žalio
jo dobilo draugijos" ir vesti. 
Trims vedus, susirenka vėl pas 
turtingąjį viengungį Martens. 
Tarp žmonų, miesčioniškų iš
kamšų prasideda kova. Dėl 
gando, kad vieno draugo žmo
nos plaukai dažyti, kovon įtrau
kiami ir vyrai Komedija bai
giasi draugų susitaikymu, Mar
tens pasipiršimu sekretorei ir 
atgaivinimu senų "dobiliškų" 
tradicijų. 7

Komedija netiktų nacionalis
tinėje ar bolševistinėje sceno
je. Kodėl gi turėjo atsirasti sce
noje lietuvių, kurie šiandieną 
pergyvena milžinišką tautos 
tragediją? Beabejo dėl to, kad 
tai yra mūsų teatro senesnis 
kūrinys, tikęs tremties scenai 
savo paprastumu.

Lietuvos teatras buvo ieško
jimų tarpsnyje. Ieškojimas atsi
spindi ir šioje komedijoj. Anuo
met mes trūkome meno -pradų 
—• repertuaro. Buvo graibsto- 
masi tarp Ibseno, Gogolio ir 
Aidos. Gal mes nemėgstam 
rusų, bet rusiškosios scenos 
tormos, vaidybinės mokyklos 
buvo dažnai pamėgdžiojamos 
"Keturi draugai" ir pan. daly
kai tebuvo tik atostoginė pra
moga.

Nežinia kodėl, tačiau šį kartą 
komedija vyko kažkokiame 
slogutyje. Vaidilos ne tiek kū
rė, kiek vieni ketiems derinosi.

Komedijos centrinis asmuo 
Martens, kuris nuobodulį nori 
užmušti diktuodamas sekreto
rei kelionių įspūdžius — Stasys 
Pilka, scenos veteranas, gal be

ypatingo rafinuotumo, tačiau 
buvo tikroji komedijos ašis. Tas 
"pertekęs žmogus, turįs auksinį 
tomą, puikią virėją" pasisam
dė sekretorę. Dora Linz •— Lili 
Barčaitė išlaikytai prisiderina 
prie sibarito iki pat sužieduo
tuvių. Ji buvo ta miela Lenz, 
kuri komedijai suteikė kolorin- 
gumą ir atnešė "vidinę šilu
mą" ne vien Majtens, bet ir vi
sai komedijai. •

r

Martens tarnas Stefan — Ju
lius Balutis gerai perkando 
vaidmenį ir puikiai tęsėjo. Gal 
jis turėjo būti techniškai-lanks
tesniu, mažiau "tomiškai" su
stingęs.

Kiti draugai: Vinkler muzikas
— Alfas Brinką, Heinz Hage
dom —■ dailininkas — Kazys 
Oželis, o ypač Voldemar Schulz
— elektrotechnikas — Petras
Mačys buvo geri draugai, bet 
per mažai juose atsispindėjo 
muzikas, dailininkas ir elektro
technikas. >'

Toni Hagedom — Ona Petra
vičiūtė ir Amelie Vinkler -^-. Re
gina Matulevičiūtė, tinkamai 
suvokė komedijos joms ■ skirtą 
uždavinį, Lisbeth Scholz -t—; Zi
ta Kevalaitytė puikiai • parodė 
"kilmingesnių" namų- -.dukterį, 
karjeristę, kuri bent žodžiais 
pralaužia sienas vyro karjerai. 
Tokių tipų buvo apstu ir. mūso
jome gyvenime. f

Komedijos personažai Stasio 
Pilkos buvo tinkamai' įrikiuoti. 
Dailininkas Vladas Vijeikis tik
rai meniškai apipavydalino ko
mediją.

Jei Lietuvių teatras įrodė pa
jėgumą, tai lietuviai, o ypač 
seniau atvykę, ir prasigyvenę, 
teatre buvo pirštais suskaitomi. 
Amorfiškumas lietuviškam žo
džiui dar kartą Įrodytas.

G. Rymantas.

Redakcijai prisiųsta
K. Pelėkis. Genocide, Lithu

anian’s threefold Tragedy, Edi
ted by Rumšaitis, Published by 
"Venta", Germany, 1949, 286 
psi., 95 iliustracijos, kaina $2.

Tėvynės Sargas, Kultūros, vi
suomenės, politikos ir sociali
nių mokslų žurnalas, 1949 m. II 
t, 2-3 (6-7) Nr., spaudė Buch- 
druckerei Schwertschlag Fell
bach, 192 psl., kaina Vokietija:

2. .
Lytingas, purvinas ruduo.
Lapuočiai nusimeta pageltusius lapus, iškelia į viršų nuogas 

šakas, o vėjas, supdamas jas ir lankstydamas, ūkauja, dejuoja 
ii rauda.

Ūžia, gaudžia visa giria. Net šimtamečio ąžuolo viršūnė nu
silenkia audrai ir, kaip vaikas gėles, numeta jai kelias dideles 
šakas. • • •

Gaudžia miškas, nes jisai laisvas, kaip paukštis ir niekas 
neišdrįsta jo dainuojančių medžių iki paskutinio išnaikinti.

Po krūmokšniais apaugusia kalvele lindi .jauni vyrai ir mer
gaitės. Jų rankomis iškasti urvai — paskutinis laisvės atsimi
nimas. Tiktai čia jų nesuranda mirties sprendimai ir trėmimo 
prakeikimas: už savo gyvybę, už paskutinę žemės pėdą jie 
prisiekę ir gyvybę paaukoti.

Didelė dalis vyrų išvyko į žygį. Tauro dalinio šauklys talkon 
pasikvietė: raudonieji, kaip amaras pasipylė iš kareivinių ir su
sidūrė su žvalgais.

Namuose liko tiktai žvalgai, sargybiniai, ligoniai ir kelios gai
lestingos seserys. Ir Alvydas liko: stojęs į trukdomojo dalinio 
eiles, susikovė su sunkvežimio sargyba ir kulka ranką kliudė. 
Tačiau tremiamieji buvo išlaisvinti — uždavinys įvykdytas.

Alvydas guli ant samanomis apkloto naro ir kramto sutrū
kusias lūpas. Apie jį triūsias! raudonskruostė Lakštutė, vilgo 
lūpas vandeniu, pasakoja ir niūniuoja.

Vienoje kertėje, prieš pat angą, sėdi keli paaugliai ir skuta 
bulves. Apie puodus sukinėjasi dvi moterys.

Kelios mergaitės budi prie sunkiai sužeistų. Prie vieno ap
rišta galva ligonio sėdi kunigas Adomas ir rengia paskutinei 
kelionei

— Tėve Adomai, — kužda mirštantysis, — mirštu aš... nu
mirs ar žus šimtai ir tūkstančiai... Jūs mirsite... ir mes atpirk- 
sim Lietuvą! ...

— Sakale, — paėmęs jo ranką, atsiliepia dar jaunas kuni
gas, — būk ramus. Ir Bažnyčia, ir tėvynė reikalauja kankinių. 
Pats Kristus kentėjo, nešė kryžių ir mirė. Tačiau Bažnyčia gy
vena, ir pragaro jėgos jos nenugalės. Prisikels ir Lietuva, nors 
mes ir nesulauksime!

— Tėve! — šnibžda ligonis. — Kad visi... lietuviai... kaip 
vienas... Mano tėve!...

Ir nuleidžia galvą.
Kunigas kalba paskutines maldas. Moterys ir mergaitės su

klaupia. Ligoniai sudeda rankas.

Girioje siaučia audra ir pajuodęs dangus čiurkšlėmis verkia.
Tolumoje, anapus Merkio, kaujasi Tauro vyrai, kovoja Gele

žinio Vilko daliniai.----------
Tyliai, be giesmių palaidojamas Vytautas. Ir kapas nesupi

lamas, ir gėlių nepasodinama, ir kryžius nepastatomas.
Mažas kryželis įrėžiamas pušies liemenyje, o amžino poilsio 

vieta samanomis uždengiama.
Ir niekas neverkia mirusiojo: miško broliai taip apsipratę su 

mirtimi, kad ji jiems — sesuo, kurios niekas nebijo.
Alvydo veidas išblyškęs. Vidiniu kovų žymės ant kaktos, 

skruostų ir akyse; Nelinksmas jis, nuolat susirūpinęs.
Pasikelia nuo naro, kelis kartus pereina urvu ir atsisėda ant 

• kelmo. Sunku jam, nes, vos pagalvoja apie savo buitį, tuoj 
kumščius gniaužia.

— Tėve Adomai, — nepakeldamas akių, kreipiasi į kunigą,
— o jeigu aš liksiu be rankos?

— Tai antra liks, Avydai, — ramiu balsu atsiliepia kunigas.
— Be to, liks širdis — gera ir mylinti.

Alvydo veidu praslenka debesėlis. Jis mėgina pajudinti de
šinę ranką, ir iš skausmo sukanda dantis.

— Sakyk, tėve, ar meilė nepaiso sužalojimų?
— Žinau, ką mąstai, Avydai! Meilė, kuri riša dvasias, ne

paiso praeinančių dalykų. O dabar lietuvių tautos dvasios 
triumfas! Dabar, kada mes miškuose, kada tremtiniai darbo 
stovyklose, kada išeiviai tremtyje. Argi įsivaizduoji, mielasis, 
kad šią sunkiausią mūsų tėvynės valandą mūsų žmonės užsi
raustų medžiaginiuose reikaluose ir neleistų išsiskleisti dva
siai? Anie rytuose mirdami meldžiasi, anie vakaruose vargdami 
dėl Lietuvos laisvės darbuojasi, mes čia, kaip atsiskyrėliai, už 
tėvynę aukojamės.

— Bet, tėve, ar nėra mūsų tarpe silpnų baukštuolių? A nėra 
išdavikų ir parsidavėlių visur — ir čia, ir vergijoje, ir laisvėje? — 
skausmingai Sušunka Avidas

Tačiau kunigas nespėja atsakyti į šį klausimą: siaubingas 
balsas suskamba kaip mirtis angos plyšyje ir kaip nelaimė už
gula ant požemio gyventojų:

— Gintis iki paskutiniųjųl Išdavimas!...
Ir tuo pačiu metu sutarška žvalgų automatai, sukalena at

sarginių kulkosvaidžiai, o mergaitės, stipresni ligoniai ir mote
rys griebiasi už ginklų.

Alvydas pašoka kaip įgeltas, kaire ranka stveria automatą ir 
valandėlę klausosi Apie jį susiburia keli vyrai ir meragitės.

— Paskui mane! — rikteli ir metasi į atsargines duris.
Giria persipildo ginklų taukšėjimu, ir krinta ant žemės medžių 

šakos. (
Avydas su keliais, vyrais mažutėje dauboje. Sukandęs dan

tis išsprogusiomis gyslomis, žėruojančiomis akimis.
Jis girdi rusiškus "uraa!" — ir, pasidėjęs ginklą ant žemės, 

kairiąją spaudžia ir spaudžia mygtuką.
Šūviai iš kitos pusės. Kelios granatos. Laukinis riksmas.
— Jūs traukitės paežere! Be triukšmo. Aš dengsiu! — su

švokščia. '
Vyrai atsiplėšia nuo žemės ir susilenkę metasi į dešinę.
Avydas tebešaudo. Jaučia kairėje pusėje Saulių, Margį, 

Rūstulį, Perkūną; priešais save mato Lakstutę, Mėtą, Vilnelę. 
Tik kunigo neįžiūri.

Staiga surinka Margis ir krinta.
Šūvis pasiekia Perkūną, ir jo kuprinėje sprogsta granatų at

sargos. ~
Klykteli Vilnelė ir visu kūnu prigula prie žemės.
Alvydas pašoka, perbėga prie mergaičių ir su Laimute ve

dasi Vilnelę. Beveik nešte ją neša. Pakeliui jį pavaduoja tėvas 
Adomas, o jis metasi į šoną ir selina prie kovos židinio.

Vyrų šūviai kairėje tolsta. Per bunkerį bėga kareiviai ir lau- 
kiniškai šūkauja.

Pro pat šoną prazvimbia kulka. Taku nudunda trys raudo
nieji. . •

Avydas apsidairo ir pradeda trauktis. Prie ežero, į pelkes, 
į pažįstamus raizgynus.

Susilenkęs neria tarp medžių ir visu kūnu griūva ant ne
pažįstamo.

— Kto takoj? — išgirsta svetimą kalbą.
— Lietuvis! — pro dantis prašniokščia Avydas ir taiko 

naganu.
Naganas užsikerta. Pabėga kelis žingsnius ir siaučia gra

natą.
Paskum bėga, slenka krūmais, šokinėja per kelmus ir vis 

tolsta, vis tolinasi.-----------
Už kelių dienų, žvalgydamas mūšio vietą ir jieškodamas nu

kautųjų, Alvydas pamato Mėtą.
Ištemptomis rankomis stovi tarp dviejų medžių, galva nuleis

ta, o apnuogintoje krūtinėje dvi didelės žaizdos ir sukrekėjęs 
pjūvis.

Šalia ant šakos pamauta jos išplėšta širdis.

je 2.50 DM.

Aidai 1950 m. Nr. 2.. Turiny: 
V. Čižiūnas, Ten, kas geriausių
jų gyvybėmis apmokama; K. 
Bradūnas, eil.; J. Girnius,1 Tak
tinės moralės pagrindų beieš
kant; A. M. Katiliškis, Užgavę^ 
nes; V. Biržiška, kim. J. A/Pa
brėža; J. Aistis, Kultūrihiiikų’ li
kimas; J. Kėkštas, ėil.; K?Paifcš- 
tas, Keletas samprotavimų dpi® 
Lietuvos ribas (tęsinys); F^l Pd- 
dalskis, Tito ir Jūrigtinėš Valšty- 
bės. Bė to, platus dpžvdlgiį 
skyrius — literatūra, mčkslaS, 
religinis gyvenimas, Vifeučinė-- 
ninis gyvenimas. 10 iliūštracijiĮ 
ir eilė skyrių vinječių. 1

Skautų Aidas, 1950 m. |Jr. 1^ 
Rašo: P. Jurgėla, Nevėžio. Jųoj 
zas, B. Viesulas, L. Eįmpntas^ 
P. Enskaitis, H. T. Homblin, į 
Gerkėnas ir kt. .,

Lithuanian Bulletin, 1949 : m! 
Nr. 7-12. Turiny: The Third ’Na
tional Lithuanian American 
Congress; Freedom to Travel 
and of Asylum Behind the Iron 
Curtain; Life In a Police State; 
A Martyred People Mdves To 
Resist. 32 psl. 8 iliustracijos: 
Tekste daug įdomios dokumen
tinės medžiagos.

— ROMA. — Vasario 1? d., 
Gregorijanumo universitete kun 
Stasys Valiušaitis, Telšių diece
zijos, apgynė bažnytinių teisių 
fakultete disertaciją, gaudamas 
?<anonų teisės daktaro laipsnį. 
Disertacija rašyta pas prof. Ca
pello.
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Temagami, Ont.
*

Tai mažas, bet labai margas 
Šiaurės Ontario miškų mieste
lis. čia rasi kalbančių beveik 
visomis Europos kalbomis.

Vietos klebonas, nemokėda
mas visų kalbų ir negalėdamas 
savo parapijiečių tinkamai ap
tarnauti, pereitą sekmadienį, 
pasikvietė ir mane į talką. 
Miestelyje radome angliškai, 
prancūziškai, itališkai, vokiš
kai, lenkiškai, rusiškai ir olan
diškai kalbančių katalikų. Ta 
proga paraginom žmones susi
rinkti vakarinėms pamaldoms 
ir atlikti išpažintį. Žmonių pri
sirinko nepaprastai daug.

Buvo pagiedota giesmių įvai
riomis kalbomis, o rožančiaus 
kiekviena paslaptis buvo kal
bama taip pat kita kalba.

Po pamaldų teko vakarie
niauti vienoje kanadiečių šei
moje, kurios šeimininkas yra 
miško darbininkų užvaizdas. 
Jis pasakojo, kad netoliese esą 
ir 25 lietuviai darbininkai. Būtų 
buvę labai malonu susitikti, bet 
gaila, kad jau buvo per vėlus 
laikas, o man reikėjo būtinai ta fe

vakarą grįžti. Klebonas pasa
kojo, kad seniau yra buvę lie
tuvių ir pačiam miestely. Kle 
bonas — tai tikrai nuoširdus 
bažnyčios žmogus; visa širdimi 
atsidavęs savo parapijiečių sie
los reikalams. Jis nedaro jokių 
tautybių skirtumo. Apylinkės 
lietuviams patarčiau sueiti su 
juo į glaudesnį kontaktą ir pa
reikšti pageidavimą atlikti Ve
lykinę gimtąją kalba. Tai bus 
labai gražus žestas iš lietuvių 
pusės. Ypač dabar, guvendami 
tarp svetimų, turime būti visi 
geri savo tautos ambasadoriai. 
Iš mūsų elgesio, pareigingumo 
susidarys nuomonę ir apie visą 
mūsų tautą. Tikrai būtų malonu 
girdėti, kad apie lietuvius vi
sada, visur ir visi atsilieptų 
kaip apie pareigingus, pavyz
dingus, aukštos kultūros žmo
nes.

Reikalui esant, jis man pa
skambins, o aš visuomet esu 
pasiryžęs savo tautiečiams pa
tarnauti. Kitų apylinkių kolo
nijų vyrai jau prisistatė. Mano 
adresas: Bishop's Housė, North 
Bay, Ont. Kun. Ant. Sabas.

Prancuzijoje baus

St Catharines
I

16-Ji Vasario

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko vasa
rio 18 d. Ruošė KLS St Catha
rines skyrius. Minėjimas pradė
tas pamaldomis, kurias atlaikė 
Tėvai Pranciškonai. Į minėjimą 
buvo pakviesti bendro likimo 
tautų atstovai — estų, latvių 
ir ukrainiečių. Atsilankė ir ang
lų katalikų klebonas, iš kurio 
St Catharines lietuviai jaučia 
tėvišką globą. Jis savo sveikini
mo kalboje linkėjo lietuviams 
ištvermės kovoje prieš raudo
nąjį tironą. Dar sveikino ukrai
niečių atstovas, didelis lietuvių 
simpatikas, M. Sharyk ir lat
vių atstovas Dr. Drille. Turinin
gą paskaitą skaitė iš kaimyni
nės kolonijos, Welland, teisi
ninkas Blužas. Priimta Kanados 
ministeriui pirmininkui sveiki
nimo telegrama su padėka už 
tremtinių globą ir rezoliucija 
prašant nepamiršti Lietuvos :: 
jos reikalų.

Po oficialiosios minėjimo da
lies sekė deklamacijos ir vaidi
nimėlis "Paslaptingoje Zonoje".

Tėvas Juvenalis Liauba veika- 
liuko turinį kitų tautybių sve
čiams išvertė anglų kalba.

Reikia pripažinti, kad nuo lie
tuvių susiorganizavimo šioj 
kolonijoje pradžios tai buvo pir
mas taip pasisekęs minėjimas. 
Pirmą sykį lietuvių naudojama 
anglų katalikų parapijos salė 
buvo perpildyta. Tenka pasi
džiaugti, kad St Catharines lie
tuviai labai vieningai šventei 
ruošės ir joje dalyvavo. Matė
si svečių ir iš kitų kolonijų. 
Ypatingai daug* prie minėjimo 
rengimo prisidėjo Vanda Gra
bauskienė, paaukojusi daug 
laiko veikaliuko režisavimui ir 
vaidintojų repeticijom. Linkėti
na, kad St Catharines lietuviai 
ir toliau taip darniai ir gražiai 
dirbtų lietuvišką darbą. LŠ.

— CBC radio bendrovė pra 
neša, kad ji šiais metais turi 
43.500 dol. deficito. Jos pajamos 
sudarė virš 5 mil. dol. radio 
abonentų mokesčiai, skelbimai 
2.217.130 dol. ir kt 201.0000 dol. 
Bendrovė prašo padidinti radio 
abonentų mokesčius 1950 m.

SPORTO ŽINIOS
BROOKLYN© KREPŠININKAI 

TORONTE

Toronto lietuviška sporto vi
suomenė vasario 18 d. turėjo 
didesnę permainą, kada pas 
SK "Vytį" viešėjo svečių ame
rikonų krepšinio komanda. Su
sitikimai su kitų vietovių spor 
tininkais dėl aprėžtų materiali
nių sąlygų yra labai reti ir to
dėl tuo didesnį siurprizą sutei
kė Brooklyno Athletic Club 
krepšininkai, kurie lėktuvu at
sikraustė iš kaimyninės JAV. 
Svečių komandos pagrindą su
daro tremtiniai sportininkai, 
kurie, pasitaikinę keletą Jungt. 
Valstybėse gimusių tautiečių, 
pademonstravo Toronte gražų 
ir racionalų krepšinio žaidimo 
stilių. Brooklyną atstovavo: An
driulis III, broliai Biručiai, Lau
raitis, Mikulskis, Bagdonas, 
Jack Narbutas ir Joe Bučinskas. 
"Vyties" komandoje žaidė: 
Mackevičius, Duliūnas, Ignata
vičius, Žiūkas, Beržanskis ir P. 
Gvildys.

Pirmas kėlinys rodo apylygę 
kovą, kurioje pripratę prie vie

tinės West - YMCA salės vy
rauja torontiškiai, užbaigdami 
skirtą laiką vieno taško vedi 
mu. Pirmojo kėlinio, pasekme 
23:24.

Antroje žaidimo pusėje sve
čiai perima iniciatyvą ir kanu 
persveria rezultatą savo nau
dai, kurį pastovia; išlaiko iki 
rungtynių pabaigos. Prieš "įši
lusių" svečių veržlumą ir su- 
tikslėjusį žaidimą, mūsiškiai te- 
pastato nesusiklausymą, kurio 
pasėkoje sušlubuoja dengimas. 
Rungtynių rezultatas 3-7 taškų 
skirtumu pradeda vis didėti 
svečių naudai ir užbaigiama 
58:42. Suaštrėjusiame pabaigos 
tempe savo gražiu žaidimu iš
siryškina buvę šeinfeldiečiai 
Birutis ir Mikulskis.

Vakare svečiams suruošia- 
! mos kuklios vaišės kuriose ap
silankiusiųjų vardu dėkoja ko
mandos vadovas Kęst. Čerke- 
liūnas.

Sportas Sovietų Sąjungoje

Sportas Sov. Sąjungoje tvar
komas pagal mėgėjiškumo 
principą ir tuo atžvilgiu bolše
vikai nepraleidžia progos pa
sididžiuoti prieš kitas valstybes, 
kuriose, jų pačių žodžiais, spor 
tiniai sugebėjimai vertinami pi 
nigais. Šita profesionalizmo 
problema, pasižiūrėjus iš kitos

sitreniruodamas "Dynamo" pa
talpose. (Leningrado vagims 
nėra jokio ryšio su tokiais 
agentais).

Techniško lygio pakėlimui 
sovietai dažnokai kviečia kitų 
šalių meisterius. Tačiau nežiū
rint šitų pastangų ir piniginės 
paramos, sovietų sportininkams 
nevyksta įsigyti europietiško 
stiliaus, nes techniškas lygis 
organiškai priklauso nuo bend
rojo kultūrinio lygio. Tai galima 
paryškinti šiuo pavyzdžiu. In
ternacionalinėje darbininkų 
spartakiadoj, kuri buvo pra
vesta Maskvoj, 20 km. bėgime 
ypatingai pasižymėjo kažkoks 
stiklo pūtėjas iš Novočerkaso 
Jcdecki. Be jokios technikos jis 
lengvai pralenkė visus Sov. Są
jungos meisterius, taip pat ir 
dalyvavusius Suomijos, Nor
vegijos ir Prancūzijos atstovus. 
Jelecki sukėlė visų susidomėji
mą ir greitai buvo paleistas 
nuo savo stiklo pūtimo parei
gų. Rūpestingai parinkta man
kšta "žingsnio pailginimui" ir 
kvėpavimo technikos pasisavi
nimui po ilgesnio laiko užsibai
gė visiška nesekme: Jelecki ga
vo širdies paplatėjimą ir turėjo 
sportą mesti.

Aukščiausia sporto instituci
ja Sov. Sąjungoj yra ta±p va
dinamas "kūno kultūros komite-

Prancūzijos parlament., prieš 
labai karštą komunistų opozi
ciją, priėmė įstatymą, kuris nu
mato sunkaus kalėjimo baus
mes komunistų agitatoriams, 
kurie uostų darbininkus kursto 
streikuoti ir neiškrauti iš JAV 
atvežtų ginklų. Įstatymas priim
tas 393 balsais prieš 186.

Įstatymas už sabotažą ir ka
ro medžiagų naikinimą numato 
net mirties bausmę, o už kurs- 
tymą darbininkų prieš karo 
reikmanų iškrovimą — kalėji
mą su pančiais. Komunistai 
bandė nors nudelsti įstatymo 
priėmimą ir sukėlė baisiausi 
triukšmą salėje -— tačiau parla
mento pirmininkas nepasidavė 
— pašaukti 200 tvarkdarių poli
cijos vyrų viską sutvarkė pei 
10 min.

Po keleto valandų premjeras 
Bidault ir prekybos min. Jean 
Louvel pasirašė įsakymą, pa
skelbiantį mobilizaciją gazo ir 
elektros įmonių darbininkams. 
Louvel šitą nutarimą pranešė 
tautai per radio. Jis nurodė, kad 
šitokių priemonių griebtasi dėl 
to, kad anų įmonių streikai 
"gresia krašto gyvenimo para- 
ližavimu", o vyriausybė turin
ti prievolės garantuoti šių vie
šo patarnavimo įmonių veiklą.

Prancūzijoje lig šiol streika
vo 400.000 įvairių ūkio šakų 
darbininkų, bejt daugelis jau 
grįžta į darbą.

Franco vardas taisomas

Šiandien vis dažniau ir daž
niau pasigirsta balsų ar tiks
lu vakariečiams šalintis ir atsi
sakyti nuo bendradarbiavimo 
su Franco Ispanija, taip svar-- 
bia strategiškai, kai dar vis te- 
bebendraujama su žiauriąja 
bolševikine diktatūra. Dažnai

kad Franco diktatūra nesanti 
taip jau žiauri. Gal kai kam ši 
akcija naudinga. Tačiau ta 
proga iškeliama'faktų, kuriuos 
pravartu sužinoti.'

"Neue Zuericher Zeitung" ko
respondentas rašo, kad dikta
tūrinėje Ispanijoj totalistiniams 
kraštams būdingos baimės ne
są ir mintis nesanti varžoma. 
Kritikuoti esą galima. Bet spau
da kritika neužsiimanti. Ji dau
giausia užpildoma liaupsini
mais įžymybių. Beabejo, kad 
tai kelia korupciją ir didina 
pliotkus. Knyga esanti laisva. 
Laisvai įvežamos ir platina
mos net pačių ispanų politinių 
emigrantų knygos. Cenzūra 
esanti, bet ji daugiausia žiū
rinti moralinės pusės. Netei
singai, esą, buvę pakėlę balsą

TORONTO REIKALAIS
(Atkelta iš 3 psl.)

stangos nuėjo niekais. Ar tuo 
buvo patarnauta socialdemok
ratų populiarumui? Nemany
čiau. Visuomenė taip įtūžusi 
ant komunistų, kurie šiandien 
Lietuvoje pamynė po kojomis 
visas lietuviškas tradicijas, kad 
ji instinktyviai atsuka nugarą 
net ir labai geram lietuviui, kai 
jis pabando versti kad ir vie
nui vieną tradiciją, kitas palik
damas ramybėje...

Vyt Kastytis.

Red. pastaba: Su malonumu 
turime priminti, kad Montrea- 
lia Liet Klubas, dėl kurio ren
giamų šokių advente buvo pri
siminta "TŽ", Gavėnios metu 
juos pertraukė. Toronte juos 
teberuošia Sūnų ir Dukterų D-ja. 
Ir tai nenuostabu. Tačiau nuo
stabu, kad paskelbė šokius 
ruošianti kovo 19 d. KL Moterų 
Bendruomenė. "Nepr. Liet." Nr. 
9 ji skelbia, kad šokius ren
gianti Juožapinių proga, nes

"sulig Kanados tradicijų" tą die
ną ir gavėnioje "yra leidžiama 
rengti viešus šokius — pasi
linksminimus". Matyt, sąžinė 
vis dėlto nerami, tad kitoje vie
toje vėl rašo: "Kadangi šie šo
kiai leidžiami šv. Juozapo pro
ga" ... Bet kasgi leido katali
kams? Arkivyskupas viešu laiš
ku perspėjo gavėnioje nešokti, 
kaikurie klebonai savo parapi
jiečiams tą priminė specialiais 
laiškais šeimoms. O Juožapinių 
čia niekas iškilmingai nešven
čia. Angliškai kalbančių kata
likų tarpe yra daug airių. Jie 
turi paprotį švęsti šv. Patriko 
dieną — kovo 17. Bet šv. Pat
rikas nebuvo nei Lietuvos apaš
talas ir nėra jos globėjas. KL 
Moterų Bendruomenė savo sta
tute, rodos, pasižadėjo saugoti 
ir palaikyti lietuviškuosius, bet 
ne airių papročius... Ar nebū
tų geriau buvę ir šiuos antruo
sius šokius suruošti tų pačių so
cialdemokratų vardu. Nereikėję 
būtų susipainioti vingiuotuose

protestantai. Jie turį pilną lais
vę. Pagal konstituciją katali
kybė yra pripažinta valstybine 
religija ir tik vien katalikams 
yra leidžiamos viešos liturginės

Kardinolas Mindszenty

Friburgo dienraštis "Le Li-

skyrė kum Dachet, nors vysku
pijos kapitula išrinko Mons. ‘
Brisdon, buvusį generalvikaro.: , „ . , , . .. „- . berte rašo, kad gauta is Bu-
Vyriausybė reikalavo, kad nau
jai nominuojamas būtų vyriau- 

apeigos. Tai esąs vienintelis ki sybei pristatytas ir jos patvir- 
tatikių suvaržymas. Šiaip gyve ! tintas. Kapitula, pagal bažnyti- > ‘
rūme dėl tikybos jokių skirtumų 
nedaroma.

Mokslas taip pat visai lais
vas. Profesorių politinių įęitiki 
nimų ir praeities nebojama. Pi
liečiai esą apsaugoti nuo poli
cijos savavaliavimų, o; armija 
ir partija į vietinius reikalus vi
sai nesikišanti. Valstybės ki
šimasis jaučiamas tik ūkinėje 
srityje.

nes teises, to negalėjo padary
ti. Tada vyriausybė surado pa
tikimą kunigą ir paskyrė ad
ministratorium. Apaštalų sostas 
jį ekskomunikavo.

Eutanazija

dapešto žinių apie kardinolą 
Mindszenty. Prieš keletą mėne
sių kardinolas buvo išvežtas ne
žinoma kryptimi. Pasirodo, jis 
buvo susirgęs ir buvo išvežtas į 
sanatoriją Slovakijoje, nes 
eventuali jo mirtis vyriausybei 
yra. nepageidaujama. Ji padi
dintų krašte ir taip jau įtemptą 
padėtį. Sanatorijoje buvo griež
tai saugomas sargybos ir be 
gytojų niekas negalėjo jo lan-

JAV NEAPYKANTOS DIENA 
DRESDENE

Raudonieji Rytą Vokietijos 
valdovai išgalvojo dar vieną 
priemonę įskaudinti amerikie
čiams. Penkerių metų sukakties 
Drezdeno subombardavimo 
proga, vasario 13 d., vidudieny 
Drezdene sulaikytas darbas ir 
judėjimas gedulo ženklam Vi
soje Rytų zonoje tą dieną išėję

lica" numeryje 1 talpinamas 
straipsnis, liečiąs eutanazijos 
klausimą. Jis pasirodė dėl to, 
kad neseniai bent keliems sun
kiai sergantiems nepagydo
miems ligoniams buvo "pagrei
tinta mirtis". Straipsnyje aiš
kiai išdėstoma katalikų mora
lės doktrina, kurioje šios prie
monės yra draudžiamos. Lai
koma savižudybe, jei ligonis 
laisvai pats tai pasirenka, o gy- 
dytojų atžvilgiu — žmogžudys
te. Leista ligoniui norėti mirties, 
kaip pasiliuosavimo iš kančių, 
ir naudotis vaistais skausmą

žintas į Budapešto kalėjimą.

raudonieji laikraščiai plūsta lengvinančiaiSf tačiau
amerikiečius ir vadina juos bar
barais, visai neprisimindami, 
kad Drezdeno subombardavi- 
mas įvyko pagal marš. Žukovo 
prašymą, kuris tuo metu buvo 
tik 70 km nuo miesto.

Komunistai skiria vyskupą

Čekoslovakijos vyriausybė 
Slovakijos Banska Bistrica vys
kupijos administratorium pa-

gyvybei nepavojingais.

Jėzuitai pirmoj vietoj

Gausiausias pasaulyje kata
likų vienuolių ordenas yra jė
zuitų — 28.426 nariai. Antroje 
vietoje eina pranciškonai su 
24.614 narių Kitos vienuolijos 
turi jau palyginti daug mažiau 
narių.

— PITTSBURGH. — Lenki
jos konsulas Pittsburge J. Patyk, 
pakviestas grįžti į Lenkiją, at
sisakė posto ir atsisakė grįžti.

— VARŠAVA. — Varšavos 
vyriausybė suvaržė JAV karo, 
jūrų ir laivyno attache veiklą. 
Išleista instrukcija, kad jie ne
gali niekur lankytis ir su nie
kuo kalbėtis be karo ministeri
jos užsienių skyriaus žinios. No 
rėdomi kur išvykti iš Varšavos 
turi apie tai pranešti tam pa
čiam skyriui. Instrukcija moty
vuojama tuo, kad suvaržyta 
esanti veikla Lenkijos karinių 
atstovų. Ištikrųjų betgi šiuo me
tu JAV jokio Lenkijos karo at
tache nėra. Matyt, bijoma ką 
siųsti į užsienius, nes pasiųstie
ji paprastai nebegrįžta.

— ROMA. -—■. Vasario 17 d. 
Capitoliuje atidarytas III-sis ka
talikų spaudos kongresas. Da
lyvauja apie 400 atstovų.

sovietinės propagandos pusės, 
neatrodo taip žavinčiai už
dangstyta ir tuo labiau neduo
da bolševikams pagrindo gir
tis savo tariamu tikrosios spor
to paskirties įvertinimu. Visas 
šis klausimas sprendžiamas, 
atlyginant atskiras ir reikalin
gus žmones per įvairias darbo
vietes, kuriose jie figūruoja, 
kaip dirbantieji, nors jie ten jo
kio darbo neatlieka^ Taip žy
mus sovietų imtynininkas Pus- 
tynikov, tariamas pardavėjas 
"Dynamo" magazine, gaudavo 
reguliariai savo mėnesinę al
gą 1500 rublių, nors tame ma
gazine beveik nepasirodydavo. 
Tarp kitko, kiti pardavėjai t<rie 
pačioje krautuvėje gauna tik z
300 rb. mėnesiui. Pasaulio sun
kumų kilnojimo meisteris Šatov 
oficialiai yra agentas Leningra
do kriminalinėj policijoj, tačiau 
savo laiką ištisai praleidžia be-

tas" >prie ministerių tarybos. 
Fizinė jaunuomenės mankšta 
koncentruojasi daugiausia įvai
rių fabrikų, kariuomenės ir mo
kyklų specialių organizacijų 
rankose. ' Įvesti ypatingesnieji 
sporto žymenys, kaip pav., GT 
O, kas reiškia "pasiruošęs dar
bui ir gynybai" ir taip pat pa
rašiutininkų ženklai. Už savo 
pirmą šuolį parašiutininkas 
gauna 25 rb., už visus sekan
čius po 10 rb. Žymiausia spor
to organizacija yra "Dynamo" 
klubas, kuris priklauso vidaus 
reikalų ministerijai. Instrukto
rių, sporto gydytojų ir trenerių 
kadrų sukūrimui yra keli ats
kiri institutai. Iš jų žymiausieji 
bus Leshafto institutas Lenin
grade ir Stalino Maskvoje.

Kitu kartu bus patiekta dau
giau žinių apie sovietinių spor
tininkų atsiekimus ir atskirų 
sporto šakų lygį.

Antras Fuchsas?

Milžiniški turtai Kanadoje

Kaip praneša Londono "Dai
ly Mail", esą,* Britų Intelligence 
Service vyrai ir FBI agentai 
skubos keliu stengiasi sugauti 
"antrąjįį Dr. Fuchs" Didžiojoje 
Britanijoje.

Gaudomasis asmuo, anot 
laikraščio, perėmęs toliau tęsti 
Dr. Klaus Fuchs pradėtąjį dar
bą ir toliau perdavinėjąs ato
mo paslaptis Sovietų Sąjungos 
agentams.

"MI-5’ — Military Intelligen
ce — teigia, kad, kuomet tik 
Fuchsas nustojo siuntęs Sovie
tų Sąjungai paslaptis apie ato
minių bombų gamybą, tuojau "į 
jo batus stojo kitas mokslinin
kas" ...

Edmonton. Albertos provin- . darbų, tačiau platesnio masto 
cijoje, Bitumount vietovėj, kurią Į darbai nebuvo pradėti, 
galima pavadinti pietine tos sri
ties širdimi, tyrinėtojai yra su
radę milžiniškus naftos šalti
nius. Jie yra prie upės Atha- 
baska. Upės abiejuose galuo
se, apie 80 mylių plote, atras
tas smėlis persunktas nafta. 
Daroma prielaida, jog tas smė
lis turįs savyje net apie 300 bi
lijonų statinių naftos savyje.

Jau prieš 150 metų tyrinėjimo 
pionieriai spėliojo, jog Atha- 
baskos upės dugne ir krantuose 
guli tokie milžiniški naftos tur
tai, tačiau nebuvo ryžtasi leis
tis į didesnius tyrinėjimus ir tą 
naftą eksploatuoti.

Geologiniai tyrimai ten vyko 
1875 m. Po penkiolikos metų, 
netgi buvo imtasi perkošimo

Tik dabartiniu metu tas dar
bas pradėtas su visišku atsidė
jimu. Albertos povincijos vy
riausybė jau pastačiusi tyrimo 
įmones, kurios kainavo 700.000 
dolerių. Įmonėse darbuojasi tos 
srities specialistai ir stengiasi 
išrasti būdą, kaip lengviausiu 
keliu išskirti naftą iš smėlio.

Tyrimo darbų vedėjas spau
dos atstovams yra pareiškęs, 
jog darbai eina į priekį ir teikia 
didelių vilčių.

Albertos pramonės ministeris

rimo darbai vykdomi dabar ir 
tęsis toliau, nes norima nusta
tyti atjungimo naftos galimu-

Prie tyrimo vietovės privažia
vimas nėra lengvas. Ją galima 
pasiekti tik lėktuvais arba upe. 
Jeigu tie tyrinėjimai pavyks ir 
duos gerų vaisių ū jei bus gali
ma gauti 300 bilijonų statinių 
naftos, tai tas skaičius bus ketu
ris kartus didesnis, negu viso 
pasaulio naftos ištekliai.

Bitumount tyrimų fabrike tas 
smėlis yra maišomas su karštu 
vandeniu, kuris atidalina naf
tos riebalus nuo smėlio ir lei
džiamas į tam tikras rafinerijas. 
Po atskirymo gaunamą naftą 
galima, esą, naudoti netgi lėk
tuvų motorams varyti.

Jei tyrinėjimai gerai pavyks 
ir prasidės masinis naftos iš 
smėlio atskyrimas, Albertos

Dr. Fuchs

portui, bent šiuo metu, pasuly- 
je dar neieškoma.

į Dr. Klaus Fuchs yra jaunas, 
didelių gabumų ir. aukšto išsi
lavinimo vyras. Daug kas jam 
buvo pranašavęs susilaukti 
Nobelio premijos laurų. Dabar 
gi jo pasirinktas kelias nuvedė 
į kalėjimą.

1932 m. Klaus Fuchs buvo re
tų gabumų studentas Leipzigo, 
vėliau Kielio universitetuose. 
Iš įsitikinimo jis buvo socialde 
mokratas. Tačiau, matydamas, 
kad jo bendraminčiai nenori 
leistis į kovą prieš kylančią Vo
kietijoje nacių partijją, jis per
ėjo į komunistų eiles, nes ma
nė, kad pastarieji vieninteliai, 
kurie kovos prieš įsigalėjusį na
cizmą. Tačiau tuo metu ir pra
sidėjo Fuchsui kritiškos dienos. 
Jis turėjo bėgti iš Vokietijos, 
kaip politinis pabėgėlis ir atsi

dūrė Anglijoje. 1933 m. jis jau 
studijavo Britų universitete. Fi- 
įosofijos daktaratą jis įsigijo 
Bristol universitete. Fiziko dak
taratą jis gavo EdinBurghe
1939 m.

Prasidėjus 2-rajam Pasauli
niam karui, jis buvo kvalifikuo- 
tas kaip politinis pabėgėlis ir
1940 m., dėl pavojaus vokiečių 
armijos invazijos į Britų salas, 
išsiųstas su internuotaisiais į 
Kanadą.

1942 m. grįžo į Glasgow^ 
universitetą Anglijon, bet grei-. 
lai gavo paskyrimą, kaip pra 
fesorius į Birminghamą, kur tun 
rėjo pradėti slaptus tyrimus. 
Tais metais jis padavė prašys 
mą natūralizacijos reikalu. Bri
tų įstaigos, po "labai nuoseklių 
tyrimų jo asmens", pagaliau, 
Fuchsui suteikė D. Britanijos pR 
lietybę.

Po to, žinoma, jam kaip ga
biam mokslininkui ir Britanijos, 
piliečiui, atsidarė visos durys į 
svarbiausias atomines paslcqx 
tis ir ne vien tik pas anglus. 
Jis buvo siųstas į New Yorką, 
New Mexico ir, galiausiai, į 
Britų Harwell. Gi ten visur be
dirbant, britams buvo darbas, 
o sovietams — paslaptys...

— ALTOETTING. — Garsio
ji Bavarijos Altoetting Marijos 
šventovė šiais metais švęs 12 
šimtmečių jubiliejų. Jubiliejinės 
svarbiausios iškilmės vyks rug- 
piūčio 15 d. Marijos į Dangų 
Ėmimo šventėje. Vietos gyven
tojai dar atsimena apsilanky
mą anuometinio kardinolo Pa- 
celi Nuncijaus Vokietijoje, da
bartinio Popiežiaus Pijaus XII..



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI1950. IE 16. — Nr. 11 (12)

■w

••■'-u?*

M .,v„'cs’ X' &

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMĄ PAVEIKSLUOSE
PAMATYSITE SKAITYDAMI VIENINTELI ILIUSTRUOTĄ LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ

"LIETUVIŲ DIENAS" ’ ’
Pirmame numeryje tilpo eilė nuotraukų iš lietuvių gyvenime įvairiose Amerikos vietose. 
Taip pat jame rašo gen. St. Raštikis — "Karas ar taika"; red. L. Šimutis — pasikalbė
jimas—"ALT akt. alieji rūpesčiai"; dr. J. J. Bielskis — "Pirmąją Lietuvos atstovybe Ameri
koje. steigiant" ;r k . Plati Amerikos lietuvių gyvenimo apžvalga. Įdomi dalis anglu kalba.

"Lietuvių Dienos" išeina kartą per mėnesį.
P /Ell MERATO KAINA —C 00 meta ns tiek Amerikoje, tiek kituose kraštuosi 

Atsiuntus airėsą, viena siunčiamas susipažinti nemokamai.

LIETUVIŲ DIEN adresas: C204 S-.T^adway, Los Angeles 3, California, US.~

Vancouver, B. C. Vai d’Or, Que.

write nuoiicu. <ų neperdaugiausia, tačiau tai brangiai* 
s:r ir gal vien mele atmintis. Duokite visas retas nuo
braukas penotcyratuoti, padauginti bei padidinti

įpto- AŽadkfOįG
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO TEL. PL 5717
Palyginus kokybę pigiausios kainos Toronte.

Patarnavimas su betkokio 
dydžio trakais

JONAS INDRIŪNAS
238%Bathurst St, teL WA 9742 
Užsakymai (orderiai) priimami

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

LIETUVIS LAIKRODININKAIS

FRAHK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius ivairiu rusiu laikrodžius. 
Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už damą garantuoja.
• Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro.
272Y2 QUEEN ST. W. TORONTO.

Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS
1414 Dundas SL West Toronto

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KR AUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont-------TeL WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— Puikus ir greitas patarnavimas —

Dantistas

Jr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

įtampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

Kai kada viename, kitame 
laikraštyje pasitaiko žinučių ii 
iš Vancouverio. Vieni aprašo 
labai optimistiškai, kiti pesimis
tiškai. Žiūrint, kaip kam pa
vyksta įsikurti. Tad tolimesnių 
Kanados provincijų gyvento
jams ir bebaigiantiems sutąrtis 
nevisada aišku,'kaip ištikrųjų 
yra. Aš suviliotas vieno laik
raščio korespondento mintimis 
apie lengvą įsikūrimą čia, atsi
dūriau tame palaimintame 
mieste. Savo įspūdžiais noriu 
pasidalinti ir su kitais "TŽ" 
skaitytojais.

Miesto ir gamtos grožis, rei
kia pasakyti, turi daug ir teigia
mų savybių. Klimatas šiltas ir 
drėgnas, žiemos trumpos, vos 
kelių savaičių arba visai leng
vos. Aplinkui kalngį, sniegu 
apkloti ir įvairi graži augmenija 
teikia miestui neblogą išvaiz
dą. Gyventojų šiuo metu yra 
apie pusę milijono. Namų sta
tyba ir miesto švara, kaip ir ki
tuose Kanados miestuose. Mies
to augimas ir klestėjimas pri
klauso nuo miško pramonės. 
Jei miško pramonės rinka gera, 
tai darbų daug ir uždarbiai ne
blogi. Sako, kad karo metu tiek 
darbo buvo, kad privažiavo 
apie 100.000 darbininkų iš įvai
rių Kanados provincijų. Po ka
ro, kada miško, pramonė grį
žo į normalesnias vėžes, darbi
ninkai buvo mažinami. O ma
žesnės įmonės užsidarė. Tad 
ir dauguma darbininkų buvo 
priversti, grįžti į pirmiau gyven 
tas vietas. Šiuo metu naujai at
važiavusiam darbo gauti yra 
sunku, o ypatingai žiemą. Va
sarą dar puse bėdos, nes daug 
darbininkų išvažiuoja į miškus, 
kurie žiemą, dėl gausaus snie
go negali dirbti. Aš rašysiu 
daugiau apie miestą, nes apie 
miško darbus buvo rašyta.

Mieste iš naujai atvažiavusių 
dirba tikTfelefctš asmenų įvai
riose įmonėse. Yra viena nedi
delė lentpiūvė mieste, kurios 
savininkas yra senas Kanados i 
gyventojas lietuvis p. Miniotas, 
kuris stengiasi lietuvius pri
glausti savo įmonėje. Bet tik 
keliolika asmenų, nes lentpiū
vė nėra didelė. Na šiaip lent- 
piūvių yra daugiau, bet patekti 
į jas nėra taip lengva. Tiesa, 
uždarbiai didesni, bet atrodo, 
kad ir bendras pragyvenimas 
yra brangesnis. Nedaug gali
ma sutaupyti Butų klausimas 
čia nėra toks opus, kaip kitur. 
Jų galima gauti išnuomoti ir su 
šeima. Kainos įvairios. Jei kas 
norėtų kurtis mieste ir pagal
votų apie Vancouver! — tepa
sitiki savo laime. ;

KAZYS ARDAVIČIUS

LIETUVIŠKA RUBU SIUVYKLA
įvairus užsakymai atliekami pagal naujausias Euro
pos ir Kanados madas. Kainos prieinamos.

* 828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, Ont

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. Jagot - Daujotas
Perka, parduodh ir taiso Įvairius senus baldus, permuša 
minkštus baldus. Atlieka poliravimo ir išbaigimo darbus.
2190 DUNDAS ST. W. Toronto 3, Ont TeL LAkeslde 2324

Pirmiausia, lietuvių katalikų 
džiaugsmui, Vancouveryje turi
me savą lietuvį, naują ateivį, 
kunigą Antaną Traškevičių, ku
ris baigė darbo sutartį praeitais 
metais, birželio mėn. ir galuti
nai apsigyveno Vancouveryje 
įkurdamos lietuvišką katalikų 
parapiją. O gal prasidės ir baž
nyčios statyba, nes iš senųjų 
Kanados lietuvių yra pažadėta 
stipri medžiaginė parama. Atei
tis parodys ar šis klausimas 
bus įvykdytas. Šiuo metu pa
maldos vyksta kas sekmadienį 
Susirenka nemažas skaičius ti
kinčiųjų. Be to, praeitą rudenį 
atvyko į Vancouverį vargoni
ninkas J. Sinkevičius. Per trum
pą laiką suorganizavo gražų 
chorą, kuris kiekvieną sekma 
dienį Šv. Mišias papildo gražio
mis lietuviškomis giesmėmis.

Praeitą rudenį suruoštame 
tautų festivalyje pasirodžiusi 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Danos Kaunaitės, turėjo 
neabejotiną pasisekimą. Kartą 
ir vietinė anglų spauda dau
giau parašė apie lietuvius. Lin
kėtina, kad ir toliau šie pasiro 
dymai būtų tęsiami, kanadiečių 
kultūriniuose pasirodymuose.

— "T. Žiburiai" Vancouvery
je buvo laukiami, o ir laukti 
tikrai buvo ko. Jie tikrai neap
vylė. Reikia tikėtis ateityje bus 
dar įdomesni, nuolat primins 
kenčiančią Tėvynę ir stengsis 
palaikyti puolančią .'tremtinio 
dvasią.

Gyvenam didžiųjų sukrėtimų 
perijode, kai žmogus tapo ne
pasotinamu savo kūno vergu, 
o Tėvynėje šeimininkauja su- 
gyvulėjęs žmogus su nerašytu 
šūkiu —-. "kerštas visam, kas ! 
yra-žmoniška". Ir vis dėlto'dar 
atsiranda "šviesuolių" grupė, 
kurie norėtų pakartoti iš naujo 
savo senas klaidas ir stengiasi 
jas įpiršti kitiems. Jie neįstengia 
ar nenori matyti, kad dėl šių 

, peršamų idėjų pasaulis murdo
si po’ supuvusį moralinį purvy
ną ir nebetoli gal laikas, kada 
teisėtumo bylai spręsti kreip
sis į atominę energiją. Žinoma, 
gal lengviau tenai kreiptis, ne
gu į savo ieškančią tiesos, są
žinę. Tad daug kentėjęs trem
tinys darosi viskam abejingas. 
Niekuo nebepasitiki ir nieko ne
besitiki. Tad su džiaugsmu ten
ka sveikinti "TŽ", kurie ryžta 
si palaikyti mumyse žmonišku
mo pradą — lietuviui jis susi
deda iš krikščioniškosios doros 
ir Tėvynės meilės. Kaip tik už 
šias idėjas šiandien kenčia mū
sų Tauta ir didvyriškai žūsta 
sesė ir brolis — partizanai.

Tad "TŽ" linkėtina sėkmingai 
žibėti mūsų laikinuoju Tėvynės 
Žiburiu, o mes skaitytojai ryši
mės būti skleidžiamų minčių 
sargyboje.

Lietuviška radio valandėlė

Kovo 6 d. suėjo vieni metai 
lietuviškam radio pusvalan
džiui, kuris yra duodamas kiek- 
vięną sekmadienį 10 vai. 30 
min. per Vai d’Or radio. Pus
valandį veda LB valdyba.

Dėl jo atsiradimo daugiau
sia nuopelnų turi kun. Tėvas 
Viktoras, S.J., kuris išgavo iš 
radiofono vadovybės sutikimą 
be atlyginimo minėtą lietuvišką 
pusvalandį transliuoti. Per pra
ėjusius metus šios valandėlės 
vadovais — pranešėjais buvo: 
1949.HI.6. — 1949.VL1. Pakal
niškis Vytas, paskui Tama
šauskaitė Elena. Spalių mėn. 
pradžioje valandėlės vedimą. 
perėmė Juozas Vilimas, kuris 
ją ir dabar veda.

Pusvalandis yra grynai kul
tūrinio — meninio pobūdžio, to
dėl visų šiaurės Quebece gy-

kad p. Vilimo balso tembras 
yra labai tinkamas, ir jo tvar
koma programa prie esamų są
lygų yra be priekaištų.

Šiam vieninteliam Kanadoje 
lietuviškam nuolatiniam radio 

■ pusvalandžiui, jo metinių pro- 
Į ga, ilgiausių metų!

Lankėsi kunigas
Kovo 5 d. Vai d'Or — Malar- 

tic lietuvius aplankė kun. tė
vas Kuibis, S.J. Kadangi dabar 
yra gavėnios metas, tad dide
lė dalis tautiečių atliko Vely
kinę išpažintį ir priėmė Šv. Ko- 
miuniją. Suprasdami sunkoką 
kun.. Kulbio ekonominę padėlį, 
rinkliavos metu tautiečiai gau
siai aukojo. Be to, kelionės iš
laidoms padengti Bendr. V-ba 
išmokėjo jam $10. Linkime kun. 
tėvui Kulbiui S. J., kuris mūsų - 
vienatvės nepamiršta, sunkia-

venančių lietuvių labai mėgia- me apaštalavimo darbe ištver-
mas. Be to, reikia pažymėti, mės ir pasisekimo!

Winnipeg, Man.
— šeštadienio lietuvių mo

kyklos klausimas Winnipego 
lietuvių tarpe yra labai aktua
lus. Tėvas Pliacidas O.F.M. su
sirūpinęs tinkamos patalpos su
radimu. Jau kalbėtasi su Šv. 
Marijos pradžios mokyklos vie
nuolėmis ir katedros klebonu 
dėl gavimo jų žinioje esančioje 
mokykloje patalpų. Dar bus tei
raujamasi ir kitur. Manoma, 
kad už 2-3 sav. vaikučiai jau 
galės lankyti lietuvišką mokyk
lą. Suregistruota 20 lietuvių 
vaikų, kurie mokyklą lankytų.

— "Tėviškės Žiburių" plati
nimas Winnipege buvo kiek su
stojęs, bet dabar naujai pasky
rus tam reikalui kitus žmones, 
jų skaitytojų skaičius vėl didės. 
Visi giria laikraščio turinį ir 
išvaizdą.

— Winnipego KLB skyrius 
pradėjo repetuoti "Buhalterijos 
klaidą". Režisuoja p. Smaižienė.

— Winnipego lietuviams ge
rai pažįstamas iš Saskačevand 
stambus farmeris Juozas Ale- 
liūnas apsivedė su p-le Aldona 
Dručkaite, kuri ne taip seniai 
iš Toronto persikėlė į Winnipe- 
gą. Jaunai lietuvių porai Win
nipego lietuviai linki daug lai
mės ir saulėto gyvenimo.

— Tremtinys Januška Jurgis t 
kuris turi nekilnojamo turto 
agentūrą ir dirba pieninėje, pir
ko naują automobilį, kurio pa
galba jis galės plačiau išplės-

— Vancouverio choro vedė
jas J. Sinkevičius dabar guli 
ligoninėje. Tikimės, kad greit 
sugrįš pasveikęs prie savo pra
dėto darbo.

Auksiniai Vakarai.

"VENTOS" LEIDYKLOS PRANEŠIMAS

Sk. St.

jis nusiti savo biznį. 1948 m. 
pirko sunkvežinį.

— Kovo 26 d. LKMS-gos Wi
nnipego skyrius rengia paskai
tą vaikų auklėjimo klausimu. 
Po paskaitos bus diskusijos.

— WINNIPEG. — Vasario 15 
d. Winnipege mirė didžiausio 
vietos dienraščio "Wpg. Free 
Press" redaktorius Mr. E. A. 
Armstrong. Tai vienintelis Ka
nados žurnalistas, lankęs Eu
ropoje DP stovyklas kartu su 
JAV žurnalistais 1946 m. dar 
prieš masinę emigraciją į Ka
nadą. Savo dienraštyje jis gra
žiausiais žodžiais atsiliepė apie 
tremtinius ir skatino jų įsilei
dimo klausimą į Kanadą. Savo 
redaguojamam laikraštyje jis 
dažnai dėdavo straipsnių, lie
čiančių Pabaltijo valstybių var
gus ir kančias. "Wpg. Free 
Press" jo vadovybėje buvo an- ' 
tikomunistinis dienraštis, kuria
me Stalino karikatūros mirgėte 
mirgėdavo. Tremtiniai liūdi ne
tekę didelio humanisto, didelio 
pavergtų tautų bičiulio ir už
tarėjo.

Lietuvių TB vadovybė pa
siuntė velionies našlei užuo
jautą dėl jos nelaimės.

— WINNIPEGAS. — Pava
sarį "Imperial Oil Ltd" pradės 
statyti didžiausią visoje Mani- 
tobos provincijoje naftos rafi- 
neriją, kuri kaštuos 100 mil. do
lerių. Ji bus baigta 1951 m. pa
vasarį. Rafineriją statys prie 
Red River upės St Paul vietovė
je, netoli CNR ir CPR geležinke
lio linijų. Nafta bus teikiama 
vamzdžiais iš pagrindinės jų li
nijos einančios iš Edmontono į 
Superior Wiss. Prie statybos 
dirbsią 700 darbininkų.

KIRPĖJAI
JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS 

932 Dundas St W., Toronto, Ont 
- prieš lietuviu bažnyčią---------

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0.

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

BR. BUKOWSKA. R. O.
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadienais pagal susitarimą
55 SL John's Rd., W. Toronto, 

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052 .

"Ventos" leidykla Vokietijoje praneša, kad ji, nežiūrint smarkios 
emigracijos ir kitokių sunkumų, tęsia savo darbą toliau. Pasku
tinė jos išleista knygų naujiena yra GENOCIDE. Jos kaina $2.

Kiti "Ventos"' leidiniai: '

Ventos leidyldoje dar galima gauti šių knygų:
1. L. Dovydėno — Mes ieškome pavasario --------
2. Švaisto — Paskutinį kartą tave klausiu-------------
3. J. Vaičiūnienės — Skeveldros (poezija)----------------
4. P. Osmolskio —Du Gaideliai (pasaka vaik., iliustr.)
5. S. Būdavo red. — Pėdsakai Nr. 3-4 ---------- ------

V. Jonikas — Pakeleiviai (eilėraščiai) ---------------
A. Maceina — Didysis Inkvizitorius, Il-ra papildyta 
ir praplėsta laida

K. Grigaitytė — Paslaptis (eil.)
Lietuvių kalbos vadovas (spaudoje)

0.50
0.50
0.50
0.40

6.

► PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS ‘

[ STINSON’S JEWELLERY
► 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO ■

► Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus Ir visokias brang©- ;
l nybes. — - Garantuotas darbas, prieinamos kainos. ■
* Krautuve atidaryta kasdien Iki R valandos vakaro/

NAUJAS LAIKRODININKAS 
Kazimieras Tutlis

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuv • turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis Ir įsitikinti.
Atidaryta kasdien nuo 5 — 8 vai. p. p.

EUROPEAN WATCHMAKER
Į*827 Queen St W (priešais Claremont g-vę) Toronto. TeL EL4521

8.
9.

10. Dr. Pr. Gaidamavičius — Išblokštasis žmogus (spaudoje)
11. A. Maceina — Jobo Drama (spaudoje)
12. K. Pelėkis — Genocide ________________ _____ $

Karališkas mokslas
Anglijos princai pagal seną 

tradiciją būtinai tarnauja jūrų 
karo laivyne. Iš jaunojo vieno 
princo tarnybos pasakojamas 
toks anekdotas.

Savo jaunesniajam karinin
kui koVos laivo kapitonas da
vė uždavinį — apskaičiuotį lai
vo buvimo tašką. Atlikęs reika
lingus veiksmus su instrumen
tais, panaudojęs tabeles ir pa
daręs atitinkamus skaičiavi
mus su pieštuku, princas po ku
rio laiko pateikė kapitonui jo 
gautąjį laivo buvimo tašką — 
geografinę ilgumą ir platumą.

— Jūsų Didenybė, nusiimki
te kepurę, — tarė į skaičiavimo 
davinius žvilgterėjęs kapitonas.

Visos šios knygos siunčiamos paštu tuojau gavus užsakymus; 
platintojams nuolaida. Kad palengvinus atsiskaitymą, užsienyje 
gyvenantieji knygų pirkėjai atsiskaito per "Ventos" leidyklos 
įgaliotinį JAV šiuo adresu: Mr. Vincas Jonikas, 530 Avė. A, 

Bayonne, N. Y. USA.
Visais reikalais kreiptis šiuo adresu:

VENTA, Jonas RhneUds, Bismarckstr. 1 (14a) Schwaebisch 
Gmuend, Germany, US Zone.

sakyti ir ką daryti. Bet kapito 
nas greit paaiškino:

— Mes įplaukiame į West- 
miunsterio katedrą. Jūsų Dide
nybė.

Taip tikslūs buvo princo 
skaičiavimai.
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TORONTO, Ont Denklingen sanatorijos lietuvių

PRASIDEDA REKOLEKCIJOS LANKĖSI PREL B ALKŪNAS

zapo dienoje, lietuvių bažnyčio
je prasideda rekolekcijos, ku
rios bus vedamos per visą sa
vaitę vakarais. Rekolekcijų 
vedėju yra pakviestas iš Čika
gos jėzuitas, tėvas J. Borevi- 
čius.

, Praėjusią savaitę Toronte 
trumpai lankėsi prelatas Jonas 
Balkūnas iš JAV. Svečias lan
kėsi parapijos klebonijoje, ma
tėsi su "TŽ" redaktoriumi. Pre
latas Balkūnas išreiškė savo 
džiaugsmą .ir pasitenkinimą dėl 
gražaus laikraščio leidimo.

SOLISTĖS RADZEVIČIŪTĖS 
SCENOS DARBO 15 M. 

SUKAKTIS

Lietuvos Valst. operos solis
tei Pranei Radzevičiūtei š.m. 
sausio 6 d. sukako lygiai, pen
kiolika metų nuo jos debiuto 
L. V. operoje.

Šia proga kovo 25 d. 7.30 vai. 
vak., Bloor Collegiate Institute 
salėje (Bloor St prie Dufferin) 
ruošiamas jos rečitalis, smuiki
ninkui Steponui Kairiui asistuo
jant Akompanuoja Ant Dva
rionu.

P. Radzevičiūtės repertuare: 
I daly lietuvių kompozitorių kū
riniai; II dalis bus mišri.

Rengimo komitetas.

UET. MOTERŲ PROTESTAS 
JTO

Pagal Tarptautinės Kat Mo
terų Unijų Lyaos pageidavimą 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
junga Jungtinių Tautų generali
nės konferencijos paskutiniajai 
sesijai yra pasiuntusi protestą 
prieš laužymą Žmogaus Teisių 
Chartos 18 paragr., kuris pri
pažįsta kiekvienam žmogui tei
sę į minties, sąžinės ir religijos 
laisvę.

Darbo sutarties baigimo pa
žymėjimų gavimo reikalu, pra
šoma registruotis:

1. Vyrai atvykę pirmuoju 
transportu ir nebaigę darbo su
tarties, tarpininkaujant p^Man- 
kienei atlikę registraciją Darbo 
ministerijoje.

2. Visi atlikę darbo sutartis, 
bet negavę oficialių sutarties 
baigimo pažymėjimų.

Registruoja: E. Mankienė, 213 
Sunnyside Ave., Tel. KE 3309. 
P. Petrutis, 2 Bellwood Park, Te- 
lef. LO 0670.

APIPLĖŠĖ LIETUVI

Neseniai buvo apiplėštas 
baigęs sutartį prie elektros jė
gainių statybos į Torontą persi
kėlęs lietuvis. Mieste nieko ne
pažindamas, jis paprašė infor-

SVETIMOS PLUNKSNOS"

kurie jį nuvedė į "viešbutį" ir 
apiplėšė, atimdami per 200 do
lerių ir šveicarišką auksinį laik-

no komitetas, nuoširdžiai dėko-

gonių, — gyvenančių tokias 
liūdnas dienas, dar primena, 
kad ligonių padėtis sunki, kad 
reikalinga ir vaistų bei maisto 
pašalpos. Laiškas baigiamas: 
"Mes prašome: nepalikite mus 
vienus mūsų skaudžiam liki
mui’.

Denklingeno sanatorijos liet, 
lig. seniūnas tarp kitko rašo:

"Kai Vokietijoje teliko vienas 
lietuviškas laikraštis, mums li
goniams, turintiems daug laiko 
skaitymui, o ypač tiems, ku
riems tik lietuviškas ‘raštas te 
įkandamas, kiekvienas spaus
dintas lietuviškas žodis pasi
darė nepaprastai brangus. Tik 
iš laikraščių sužinome apie po 
visą pasaulį išsiblaškiusių lie
tuvių kovą už egzistenciją ir jų 
dirbamą kilnų mūsų, tėvynės

PABRANGS TORONTO
MIESTO SUSISIEKIMAS

Susisiekimas Toronto miesto 
tramvajais ir autobusais arti
miausiu laiku žada gana žy
miai pabrangti. Tam pabrangi
mui nurodomos net kelios prie
žastys. Viena iš didžiausių prie
žasčių yra numatomas prie
miesčių prijungimas prie To
ronto miesto. Iki šiol važiuojant 
į priemiesčius negalima buvo 
pasinaudoti tuo pačiu "trans- 
feriu", bet reikdavo pirkti kitą 
bilietą. Prijungus priemiesčius 
prie miesto, numatoma panai
kinti dvigubo bilieto sistemą, 
bet už tai pakelti bilietų kainą. 
TTC, pagrįsdama šį tvirtinimą,, 
skelbia, kad, panaikinus prie
miesčių bilietus, komisijai susi
daro 3.000.000 dol. nuostolio, 
kurį ir turinti padengti nauja 
bilietų kaina. Kitos nurodomos 
priežastys: tarnautojų algų pa
kėlimas ir didelės išlaidos nu
matomoms įrengti šešioms nau
joms linijoms. Kainos pakėli
mas jau nuspręstas. Šiuo metu 
tik dar sprendžiamas jo dydis. 
Burmistro įstaiga siūlo imti už 
tris bilietus 25 centus. Bet TTC 
tokiu pakėlimu nėra patenkinta. 
Komisijos generalinis menadže- 
ris H. C. Petten parei.kė, kad 
naujoji bilietėlio kaina greičiau
siai būsianti 10 centų už vieną.

Kovo 11 d., šeštadienio vaka
rą, 400 torontiečių smagiai pra
leido didžiulėje naujojoje ukrai
niečių salėje, kur vietos ateiti
ninkų kuopa, padedama Meno 
Mėgėjų grupės, statė smagią 
Adomėno komediją "Svetimos 
plunksnos". Vakaras pavyko 
gražiai, mėgėjų vaidyba, deko
racijos ir režisūra (p. Jagėlos) 
darė gero įspūdžio. Temos "ak
tualumas" sukėlė daug ska
naus juoko.

Džiovininkai dėkoja

Kaip jau mūsų buvo praneš
ta LKMoterų Sąjungos Toron
to skyrius užprenumeravo 13 
"Tėviškės Žiburių' egzemplio 
rių eilei tremtinių džiovininkų 
sanatorijų Vokietijoje. Šiomis 
dienomis yra gauti Heilbronno 
sanatorijos LTB komiteto -ir

deja, — tikėkimės laikinai, — 
esame išjungti.

Už ‘Tėviškės Žiburius", ku
riuos mes visi noriai skaitome 
ir gėrimės, nuoširdžiai dėkoja
me".

AUKOS "T. ŽIBURIAMS"
A ir J. Savulioniai, Toron-

to, $3.00.
Aukoję Winnipegiecicd: po 

$2: V. Norkevičius, VL Virku- 
čiai, E. Paleliūnienė, V. Jančiu- 
kai, J. Razma ir A. Dirsė, Flin 
Flon, Man.

Po $1.: L Bartninkai, O. Mi- 
lerytė, EI. Radavičiūtė, A. Du- 
doraičied.

Neįvardintos aukos $4. /
Bet kuris darbas, o ypač toks 

kultūrinis darbas kaip gero laik
raščio leidimas, be aukų bei 
pasišventimo nebūtų įmano
mas. Todėl visiems bet kuo pri
sidedantiems prie mūsų laikraš
čio palaikymo, bei platinimo 
nuoširdžiai dėkojame.

Sudbury, Ont
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Sudburio Laikinas Or 
ganizacinis Komitetas š.m. ko
vo mėn. 19 d. 7 vai. vak. St. 
Annes salėje, Ignatius St. 79.. 
šaukia visų Sudburio ir apylin-

kės lietuvių susirinkimą, kuria
me bus išrinkta KLB Sudburio 
apylinkės valdyba ir kontrolės 
komisija. Prašoma visus skait
lingai dalyvauti.

KLB Sudburio LOK.

MONTREAL, Que.i

PAVYKUSI PARAPIJOS
VAKARIENĖ

Kovo 5 d. tradicinė parapijos 
kazimierinė vakcffienė šįmet vi 
sais atžvilgiais pavyko ir vi
siems paliko labai smagių įs
pūdžių. Prie stalų sėdėjo 450 
žmonių ir apie šimtas namo grį
žo, nes vietos nebuvo; Planuo
jamai naujai šv. Kazimiero baž
nyčiai sunešta $1.100 aukų, o 
pelno nuo vakarienės ir loteri
jos liko apie $600. Parapijiečiai 
loterijai suaukojo 35 daiktus. 
Dėmesį kreipė rankų darbo sta
liukas, kurį padirbdino nauja
kurys J. Valiulis, 11-kos svarų 
lietuviškas sūris bei 18 svarų 
kumpis. Po Skanios vakarienės, 
kurią paruošė moterų būrys, va
dovaujant šeimininkėms A. 
Girdauskienei, E. Paznokienei 
ir p. Sinkuvienei, dvi sesutės 
Ivaškevičiūtės, Irena ir Ramu
tė, padainavo -vietos vargoni
ninko K. Žižiūno kompoziciją 
"Šventė", Vanagaičio "Mamy
tė" ir "Muzika". Du Vincukai — 
Kajeckas ir Bubelis, palinksmi
no savo jumoristinėmis daine
lėmis. Klebonas J. Bobinas šir
dingai padėkojęs visiems atsi
lankiusiems ir už gausias au
kas, išstatė keletą skirtingų ški
cų projektuojamai naujai baž
nyčiai, prašydamas pareikšti |

nuomonęė Daugumai patiko 
škicas nr. 1, kuris vaizdavo mo
deminio stiliaus pastatą su vie
nu bokštu. Klebonas pareiškė 
norą susisiekti su Kanadoje esa
mais lietuviais architektais, kad 
gautų projektų bažnyčiai lietu
viško stiliaus, jei toks yra.

Vakarienėje matėsi Dr. Sun- 
gaila, Dr. Drevinskienė, Dr. 
Daukša, mokytojas A. Vaupša, 
mokytoja M. Arlauskaitė, buvu
si "Nepr. Liet." redaktorė. Iš 
Amerikos buvo atvykę Dr. Na- 
mikas ir Dr. Kerpytė iš Platts
burg, N.Y., ir Dr. Dr. Kriaučeliū- 
ncdtė iš Rochester, N.Y.

Parapijos komiteto pirminin
kas šiais metais yra p. Sinkus.

Kor.

ATEITININKAI MINI

Kovo 19 d., šį sekmadienį, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus atlai
kytos Šv. Mišios už mirusius ir 
dabar Lietuvoje kovojančius 
ateitininkus. Visi ateitininkai ta 
proga priims Šv. Komuniją.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks bendri pusryčiai, kurių 
metu Dr. Daukša skaitys pritai
kintą Šv. Metų proga paskaitą.

Ateitininkai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Montreedio Ateitininkų 
Kuopos Valdyba.

LIETUVAITĖS NELAIMĖ

Grįždama iš darbo, paslydo 
ir sulaužė koją naujai į Kanadą 
atvykusi lietuvaitė Angelė Va
siliauskaitė. Sugipsavus koją, 
ligonė guli savo bute, 243 Euc
lid Ave., nes apsimokėti ligoni
nės nepajėgtų

‘ LEDO KARNAVALAS

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet įvyksta garsusis ledo 
karnavalas Toronte. Jis vyksta 
šią savaitę, t.y. nuo kovo 13 
iki 17 dienos imtinai Maple Leaf 
stadione Young ir College gat
vių kampe, dalyvaujant kino 
artistei Belita. Bilietai iš anksto 
gaunami stadione arba Eatone.

Visiems patartina šį karna
valą pamatyti.

Ir čia komunistai

Valdinėje "National Film 
Board", pasirodė, būta daug ko
munistų. Reikalas paaiškėjo, 
kada Krašto Gynimo Departa
mentas, norėdamas padaryti 
karinių sričių nuotraukas, šio 
darbo nepavedė valdinei NFB, 
bet pasikvietė privačią firmą. 
Tai davė progos valdžiai ištir
ti reikalą. Karališkoji Raitoji Po
licija pravedė tardymą, ■ kurio 
rezultate eilė tarnautojų atleis
ta, o kiti patys pasiskubino pa
sitraukti. Valdžia to nenorėju
si garsinti, kad nedidintų "kan-

FILMĄ

Šeštadienį, šv. Juozapo išva
karėse, parapijos salėje 8 vai. 
vak. bus rodoma filmą "Fugi
tive" ir plati muzikali kultūrinė į Hnių" skaičiaus, 
apžvalga.

pakelti dar 8% (8 jau pakelta) 
yra teisingas, nes geležinkeliai 
dirba su nuostoliu. Dėl to grei
čiausia kiek pakils iš toli veža
mos prekės. Geležinkeliai čia 
tikrai sunkiai verčiasi. CNR — 
yra valdinė ir valstybė primo
ka kasmet 20 mil. CPR subsi- 
sidijų negaunąs verčiasi spaus
damos! ir eilę nepelningų šoni
nių linijų paliko visai nenaudo 
jamų. Rezultate tų rajonų gyve 
nimas apmiršta, apylinkės tuš-. 
tėja.

Galima pirkti formų

"Halifax Chronicle Herald" 
rašo: "Nuo 400 iki 500 apleistų 
ūkių laukia šeimininkų. Tie 
ūkiai prie nedidelių išlaidų ga
li pasidaryti gana pelningi.

Nuo 400 iki 500 ūkių turi per
senusius savininkus, kurie su
tinka, pagal sutartį, kad po jų 
mirties ūkiai pereitų dabar nau
jai atsiradusiam savininkui.

IŠNUOMOJAMAS

dvįems asmenims, o į kitą 
kambarį priimama mergaitė 
kartu gyventi.

6 Hector Ave., tel. OL 0568, 
teirautis vakarais nuo 6 vai.

IŠNUOMOJAMA
2 kambariai. Yra galimybė vir
tis valgyti. 64 Hogarth Ave., tel. 
HA 9197. Darbo dienomis kreip-

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys ir virtuvė lietuviškoje 
šeimoje. Tel. LY 9296.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

YAREK’S DELIKATESSEN
1330 DUNDAS ST. W. Kampas Rushohne St TeL ME 9347
Maistas gaminamas lietuviškai iš aukščiausios kokybės 

ir šviežių produktų.
Mielus tautiečius kviečiam© atsilankyti.

Žemiausios kainos. Ateikite, pamatysite, įsitikinsite.
Atidaryta nuo 6 ved. ryto tiri 11 vaL vakaro. 

Kviečiami nuolatiniai valgytojai 
U. A. CAGARAI

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINĘ - KALBINĘ PAGALBA
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus perkant 

ir parduodant Parūpiname paskolą ir apdraudą. Atsto
vaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome dokumentus bei 
patvirtintus vertimus. Giname lietuvių interesus Kana
doje ir kituose kraštuose. Jums patarnavimus atlieka 
teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. Amerikos bei 

Europos universitetuose

JONAS JUŠKAITIS
108 St. Georgė St, Toronto, Ont, Canada. Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St W., Toronto. TeL WA 0006

Aukščiausiasis Kanados teis
mas pripažino, kad geležinkelių 
reikalavimas transporto kainą

Čekų laikraštis

Kovo 2 d. Toronte pasirodė 
Nr. 1 čeku laikraščio "Novy Do
mo v", skirtas T. G. Masariko gi
mimo ] 00 metų sukakčiai (kovo 
7 d.). Leidėjai baigiai rūpesčius 
savai spaustuvei įrengti.

NUOMŲ KONTROLĖ KANA
DOJE BUS TĘSIAMA

Mūsų jau buvo rašyta, kad 
Kanadoje butų nuomų kontrolė 
turėjo baigtis šiais metais kovo 
31 d. ir kad, kadangi buvo bal
sų už ir prieš, šis reikalas buvo 
pavestas išspręsti Aukščiausia
jam Teismui — Supreme Court 
of Canada.

Kovo 1 d. Teismas padarė 
nutarimą, palaikantį Dominijos 
nuomų kontrolės įstatymą. Ta
čiau sprendime pasisakoma, 

■ jog Federalinė valdžia turi pra
šyti Parlamento kontrolės pra- 

• tęsimo aprobatos. Manoma,

RAUDON. KRYŽIUS IEŠKO

Balčiūnaitė Valerija, gimusi 
apie 1906 m. Gyvenusi Mont- 
realy ar Toronte, ieškoma A. 
Vaičienės - Stankevičiūtės iš 
Vokietijos.

Pilna gyvenimiškos tikrovės 
jaudinanti drama

DR. WILCZUR

1951 m. kovo 31 d.

STATYBAI

ton rajone, kurie netinka mai
šytam ūkininkavimui labai tin
ka avių ūkiui. .

Pagal 1941 m. surašymo duo
menis apie 1270 ūkių buvo ap
leista, nors jų didelė dalis tu
rėjo puikią, derlingą žemę.

Imigracijos įstaigos pagei
dautų naujų ateivių, kurie bū
tų ūkininkais ir turėtų nors ma
žus kapitalus.

Apsigyvenimo aktas Naujo
je Škotijoje numato naujai at
vykusiam imigrantui 50% pa
skolos ir seniau čia gyvenan
tiems 75%, kurie jau gali įro
dyti savo geras būsimo pilie
čio ypatybes.

Daugelyje apleistų ūkių yra 
geri trobesiai, elektra, geri ke
liai ir tt. Kai kurias formas ga
lima pirkti po 10 dol. už akrą 
kartu su trobesiais".

Gal būt lietuvių centrinės įs
taigos galėtų paskirti žmogų šį 
klausimą tinkamai išstudijuoti 
ir net aplankyti formas vieto
je, kad galima būtų su ten 
esančioms gyvenimo sąlygoms 
gerai susipažinti.

Norint gauti informacijų ir 
brošiūrų rašyti angliškai: Mr. 
S. I. Lewis, Superintendent of 
Immigration, Department of Ag
riculture and Marketing, Truro, 
Nowa Scotia. St B.

Užsienio prekyba

1949 m. Kanada importavo 
prekių už 2.761 milijoną dol., o 
eksportavo už 2.993 mil. dol. 
Bendras prekybos balansas su
daro 261 mil. dol. aktyvo. 1948 
m. aktyvas sudarė 473 mil. dol.
1947 m. — 1.724 mil. dol. Pre
kyba su JAV 1949 m. davė Ka
nadai 427 mil, dol. deficito, kai
1948 m. deficito tebuvo 283 mil. 
dol. Su Anglija prekyba, pagy
vėjo ir davė 402 mil. dol. ak
tyvo. Į Europą eksportas suma
žėjo todėl, kad Europa neturi 
JAV dolerių apmokėti kanadiš- 
kiems gaminiams.

Švietinino vadovu sukaktis

Toronto miesto savivaldybės 
švietimo skyrius — Board of 
Education, švenčia šimto metų 
sukaktį. Ta proga seniausiose 
mokyklose vyksta atatinkamos 
iškilmės. Neseniai tokias iškil
mės buvo seniausioje miesto 
pradžios mokykloje, įsteigtoje 
prieš 97 metus, Jesse Ketchum 
Public School. Pereitą šeštadie
nį iškilmės įvyko seniausioje 
miesto amatų mokykloje—Cen
tral Technical School. Iškilmių 
centre buvo labai didelė ir įdo
mi paroda. Pažymėtina, kad 
šią amatų mokykylą lanko net 
apie 200 lietuvių.

Ontario provincijos valdžia 
paskelbė penkmečio planą ke
lių statybai pusės bilijono dole
rių sumoje. Daugumas šių pi
nigų bus išleista modernios au
tostrados statybai, kuri juos 
Ontario provinciją nuo Wind-

Tęsinys neužmirštamos filmas; soro, per Torontą iki Ottawos ir 
Quebeco provincijos sienos. 
Kartu numatytas ir didelis pro
jektas sutvarkyti pravažiavimą 
per įlanką ties Hamiltonu, pa
statant modemų tiltą arba iš
kasant tunelį.

"Burtininkas" 
Rodoma:

Toronte — pinnad ir antrad., 
kovo 20 ir 21 — šokių salė 62 
Claremont. Trečiad ir ketvirtad. 
kovo 22 ir 23 — 1087 Queen 
St W. šeštad., kovo 25 d. — 

1032 Queen W.
Oshawa — penktad., kovo 24 

d., —219 Olive.
New Toronto — sekmad., ko
vo 26 d. — 175 — 7th St, pra

džia 2.30 p.p.
West Toronto — sekmad., ko
vo 26 d. — 28 Heintzman, pra

džia 8.15 v. v.

— MONTREAL. — Raketinis 
lėktuvas "Empire” pasiekė nau
ją Kanados perskridimo rekor
dą. Iš Vancouverio į Montrea- 
lį — 2300 mylių jis nuskrido 
per 4 vai. 55 min. Jis buvo nu 
tūpęs pasipildyti Toronte, kur 
išbuvo pusę vai. Ankstyvesnis 
1948 m. "North Star" lėktuvo 
rekordas buvo 6 vai. 52 min. 
Naujasis lėktuvas skrido 460 
mylių per valandą.

Provincijų gyventojų 
didėjimas

Per paskutinius 50 m. Alber
tos provincijos gyventojų skai
čius išaugo iš 73.000 1901 m. į 
871.000 1949 m., tuo tarpu kai 
bendras Kanados gyventojų 
skaičius iš 5.371.000 išaugo į 
13.549.000. Saskačevano pro
vincijos gyventojų skaičius Iš 
91.000 padidėjo iki 861.000, Bri
tų Kolumbijos — 179.000 — 
1.114.000; Manitobos — 255.000
— 778.000; Quebeco—1.649.000
— 3.887.000; Ontario 2.183.000
— 4.411.000; Newfoundland© — 
221.000 — 348.000; New Brun
swick — 331.000 — 
va Scotia — 46.000 
Prine Edward sumažėjo iš 103 
tūkst. į 94 tūkst. Šiaurės vakarų 
teritorijose ir Yukone sumažė
jo iš 47.000 į 24.000.

516.000; No- 
i — 645.000;

"Bėdos Fondas" tuo tarpu 
nebus naudojamas

Kanados Ministeris Pirminin
kas vienoje kalboje pasisakė, 
kad tuo tarpu dar nėra degan
čio reikalo panaudoti "Bėdos 
Fondą" nedarbui likviduoti. Ar
timiausioje ateityje yra numato
ma pradėti įvairūs dideli pro
jektai, kuriuos finansuos priva
tinės kompanijos, savivaldy- . 
bės ar provinzijų vyriausybės. 
Kadangi pagal tuos projektus 
bus mesta į darbus labai dideli 
kapitalai, tai tas prisidės prie 
nedarbo sumažinimo ir be "Bė
dos Fondo" pinigų.

— EDMONTON, Alta—High
wood turtingi anglies sluoksniai 
negali būti gerai eksploatuoja
mi dėlto, kad ten nėra geležin
kelio. Dabar ruošiamas projek
tas nutiesti į ten geležinkelį iš 
Calgary. Jis bus 65 mylių ir 
kainuos 6 mil. dolerių. Ties pri
vati firma.

— OTTAWA — JAV ir Ka
nados vyriausybė pasirašė 
noviją sutartį dėl Niagaros 
krioklio eksploatacijos. Sutartį 
turės ratifikuoti abu parlamen
tai.

— OTTAWA. — Vyriausybė 
rengiasi susiaurinti savo sub
sidijas sviesto gamintojanis. 
Dėl to laukiama, kad sviesto

— BARRIE, Ont. — Čia gy
venąs Toronto dieraščio Globe 
and Mail savininkas, buvęs 
aukso kasyklų savininkas, W. 
H. Wright, vietos ligoninės sta
tybos reikalams paaukojo 192 
tūkstančius dolerių. Jo sąlyga, 
kad vietos visuomenė sudėtų 
trūkstamus 76 tūkstančius do
lerių. Tas pats Wright pradėjo 
fondą dabar puikiai veikian
čiai Kirkland Lake ligoninei, 
paaukojęs 100 tūkstančių doL

— Kanados vyriausybė biu
džete 1950-51 m. viešiesiems 
darbams yra numačiusi 315 mi
lijonų dolerių Iš tos sumos 75 
milijonai doL yra numatyta 
naujų namų statybai, 20 mil. 
dol. transkanados autostradai 
irti.

— OTTAWA. — Kanados 
vyriausybė ruošia socialinį įs
tatymą, kuriame numatoma pa
didinti bedarbiams pašalpas, 
be to, bus įtraukti į bedarbių 
pašalpos gavimą ir žemės ūkio 
darbininkai, kurie dabar pašal
pa naudotis negali. Taip pat 
numatoma žymiai palengvinti

DĖMESIO!
Norėdami pirkti ar parduoti namus, ūkius, viešbučius 

kreipkitės į

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) 

Telefonai:
įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458

’ Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.
Čia Jūs susikalbėsite savo gimtąja kalba, rasite man-




