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Dolerinė karšligė ir mamos ratelis
Su dolerine praktika mus vis I deliuoja. Kasgi jiems iš to nau- 
hirm cornier ir dolerinė rzisau- * dos? Juk nieks jiems neužmo- 

kės, ar ne?
Bet kaipgi, sakykite, jie iš

kęstų nerašę, būdami gal jau 
iš prigimties jautresni ir (prak
tiškųjų požiūriu) nedakepę. Jie, 
mat, ir šitokiame užsiėmime 
randa paguodos, net savotiško 
džiaugsmo, kaip išmintingieji 
tai randa banko knygutėje. Ati- 

- trūkę nuo kasdienybės, vidi
nėj savo laisvėj parymojo su
sitelkę prie kurios nors tiesos 
ar savo ilgesio. Arba antva- 
landžiais lumzdeliuoja sau apie 

s meilę, apie vėjo nunešamą, 
(’apie baltą -obelį gegužės mė
nesienoj, kada kiti eina keliais i

■

kalvarijas dėl dolerio, kaip kd-1 
dai mūsų seneliai per Sekmi
nes netoli Vilniaus dėl savo ir 
artimųjų sielos.

Ir ypač dėl to, kad lietuviš-i 
kas žodis — kurs visad buvo i 
junginyj su lietuvių tautine ide- ■ 
ja — atsineštas, kaip' relikvija, 
nuo gimtųjų arimų ir mamos; 
ratelio. Nuo pat tolimos žilos 1 
senovės savo sodybose ir lau-j 
kuose lietuvis kūrė. Didelę mei- ! 
lę.

labiau semia ir dolerinė pasau
lėžiūra. Tarytum koks krump
liaratis pagriebęs įsukdinėja 
mus. Doleris jau prasiveržia į 
mūsų interesų priekį, būdamas 
kasdien nuo ryto iki vakaro są
monės centre.

Vargas mums: naujame, la
bai skirtingame klimate mes ap- 
sirgome. Šitos ligos nebuvome 
pažinę nei tėvynėje, nei liūdno 
atminima stovyklose. Kažkoks 
amokas jau mus apima. Ana, 
vieni — tiesiog marinasi, al
kanauja, šykštauja nutraukda
mi nuo maisto. Jie valgo nege
riau kaip stovyklose. Tūli sve
ria mažiau, negu stodami prieš 
imigracinę sveikatos komisiją. 
Kiti — plėšiasi darbe antvalan- 

, džiais ir piecework, neatsižiū
rėdami nė į sveikatą. Treti — 
ramybės neturi, bluosto sudėti 
negali, nes ana tas jau namus 
perka; ana, kitas, sako, jau net 
tiek į banką užslėgęs. Kanki
na kartėlis ir vistiek nemiga, 
kad anas turi jau daugiau. Ket
virtieji — kasyklose savanoriš
kai šventadieniais purvini I<ū- 

xkiasi Šešių dienų per savaitė

mą aš vis girdėjau: ir visokiuo
se šimtagatviniuose miestuose 
ir abiejose kelionėse per ma
rias. Todėl sugrįžau... Bent 
viksveles nuraminti nuo Tavo 
kapelio... Bent pasižiūrėti į 
kalnelius, per kuriuos kadais 
mane į bažnytėlę vedeis ...

Juozas Kralikauskas.

— Žemės Ūkio ministeris Ot- 
tawoje pareiškė, kad praėju
siais metais bekono ir sūrio 
kainų palaikymui išleista 4 mil.- 
250 tūkst dolerių.

— OTTAWA! 
kviečių pardavim 
-49 m. turi 5.200.C 
to. Praėjusį povai 
mokėjo kviečiui—.________
mil. dot premiji* Pfer paskuti
nius 4 metus ta 
ūkininkų kviečr 
000 dol.

— TORONTTO. — Komunis
tuojąs Canadian Pease Cong
ress kreipėsi į Central Techni
cal School Toronte, prašyda
mas leisti pasinaudoti mokyk
los sale kongreso posėdžiams. 
Mokyklos direktorius atsakė, 
kad mielai salę duos, jei tik

* Kanados

defici-

'Supirko iš 
h.907.177.-

organizacijos pirmininkas, ku
ris dabar vieši Maskvoje, atveš 
raštišką Stalino užtikrinimą, 
kad Rusija karo nesukels per 
100 metų.

Kažin ar gaus kongresas 
salę?

— OTTAWA. — Neseniai pa 
skelbtas įstatymas, baudžiąs 
Kanadoje nemoralių "Comics" 
žurnalų platinimą nepatinka 
leidėjams. Jie kreipėsi į valdžią, 
prašydami įstatymą susiaurinti. 
Jiems, matyt, atrodo, kad "tru
putis" nemoralumo bei porno
grafijos yra pateisinamas.

SAVAITRAŠTIS
Leidžia Kanados Lietuviu
Kataliku Kultūros Draugija

941 Dundas St Toronto, 
OnL Canada

Suvienodina ginklus

Prieš tris metus Kanada ir JA 
V-bės nutarė suvienodinti gink
lus ir kitus kariuomenės reik
menis, tačiau vis nesiseka. Ka
nados krašto gynybos minis
teris C. M. Drury neseniai lan
kėsi Vašingtone, kur po ilges
nių pasitarimų prieita prie kon
krečių sutarimų. Sutarta, kad 
JA Valstybės pirks kariškų

sekretoriaus Louis Johnson, už 
apie 25 mil. dol. Kanadoje, o 
Kanada už tokią pat sumą pirks 
kariškų medžiagų JAV.

Karinis JAV ir Kanados 
bendradarbiavimas

Pažaislio vienuolynas

apžvalga
nuvežti lėktuvus, kurie jau raižo

Nesenai paskelbti prieš porą 
savaičių pasibaigusių manev
rų Alaskoje rezultcrtai. Juose da
lyvavo abiejų šalių apie 5.300 
karių, 160 karo laivų ir 540 lėk
tuvų. Teoretiškcd buvo paskelb 
ta, kad į Alaską įsiveržė prie
šas. Kombinuoti kariuomenės 
daliniai turėjo apsaugoti Alas- 
kos autostradą ir aerodromus 
nuo Whitehorse iki Northway. 
Čia buvo nuleista apie 840 pa

tuo Ho - Chi - Minhi partizanai 
Scdgone sukėlė riaušes, nuplė
šė JAV ir Prancūzijos vėliavas 
Ir marširuodami gatvėmis šau
kė: "Šalin Arperikos pagalba". 
Nors Amerikos laivai buvo pa
rengties stovyje, tačiau su riau 
šininkais susitvarkė prancūzų 
daliniai. Per riaušes 3 užmušti 
ir 30 sužeistų.

Saigono incidentai iškelia 
dar vieną naujo pavojaus židi
nį pasaulyje kaip sistematingą 
komunistų imperializmo išdavą. 
Tolimųjų Rytų įvykių rimtumą 
aiškiai patvirtina griežtas ir sku
bus JAV reagavimas, pasiun- 
čiant savo kariškus dalinius. Di
plomatinių notų ir protestu lai- . 
kai baigėsi. Vakariečiai jau įsi
tikino, kad komunizmo bangą 
galima sulaikyti tik jėga.

* ;
Komunistų streikai Italijoje 

nesėkmingi

Paskutiniai 1948 m. rinkimai 
Italijoj komunistus nustūmė nuo 
valdžios vairo. Tuometinė skubi 
Marshallio plano pagalba bu
vo vienas iš tų pagrindinių 
veiksnių, nulėmęs rinkimus 
prieš komunistus. Patyrę skau-

kadai gautas. Yra visokių žmo
nių: amokas nevienodai pasi
reiškia. Deja, savo esme liga 
vis ta pati — dolerinė karštligė.

Ši liga. — apkrečiama, o il
gainiui išvirstanti chroniška ir 
nepagydoma. Nei expaleras, 
nei vanta, o taipgi nei penicil- 
linas, nei streptomycinas nieko 
nepadėtų. Nesgi dolerių troški
mui galo negali būti: turės 1.000 
— norės 2.000, turės namus — 
norės antrų ir tt. Nesgi doleris 
toks žalias gražus! Jis mielas, 
ak, koks jis švelnus! Magiškos 
jėgos jis pilnas, už moters akis 
galingiau užburiąs. Argi jau ne 
jį mes sapnuojame atmerkto-

Klausyk! Reikia sąžiningai 
dirbti, reikia ir taupyti, kaipgi 
kitaip. Bet argi nereikia, balan
dėli, viską su saiku? Nuo per
sistengimo, aišku, tik be laiko 
išsisems kūnas. Sveikatos ne-, 
tekus greit išsiplaus ir santau
pos. Tremtyje tikrai turtingas 
tiktai tas, kuris sveikas.

Blogiau, kad dolerinė karšt
ligė pasiekia pačias mūsų gel
mes. Juk jau laikraščiuose pa
skelbiamas, į visas keturias ša
lis trimituojamas tas, kuris ko
vos dėl laisvės fondui arba 
džiovininkams paaukojo vieną 
dolerį. Vieno dolerio vertės au
ka — jau heroizmas. Vieno do- į 
lerio gailestingumas — jau žy
gis. Epidemijos metais doleris, 
kaip gegužiukas, stumia iš liz
do lauk visas kitas vertybes.

Mes įsitikėjom į dolerį — iš
gelbėtoją, ir su kiekviena sa
vaite vis labiau mirštame į abe
jingumą, apsiprasdami su pul
so retėjimu.

O štai renkasi Kanados lie
tuvių rašytojų suvažiavimas, 
rengiamas literatūros vakaras.

Kuone keista, kad tokioj at-

kia kaip paveldėjimas. Savo 
pačių darbą, džiaugsmą ir var
gą, žodeliais išbylotą, jie mums 
paliko, drauge su kapinėmis, 
su kryžiais ir koplytėlėmis kryž
kelėse bei pakelėse. Ir tujen, ir 
mes visi tai prieš keletą metų 
savo pačių akimis regėjom, sa
vo pačių ausimis girdėjom.

Gal, žinia, norėtum, kad mū
sų rašytojai ir daugiau ir stip
resnių dalykų parašytų. Bet 
juos galima pateisinti, o jei ne
išteisinti, tai bent atleisti. Jie 
čia tuštumoj, ant žodžiui neder
lingų ir svetimų šaltžemių. Li
teratūra auga, bręsta ir tarps
ta iš gimtųjų arimų ir namų ug
nies, netoli senkapių ir motinos 
ratelio. Nūdieninėj mūsų dra
moj didelė tautos dalis neturi 
po kojų gimtosios žemės: vieni 
juk Sibire, kiti — Vakaruose. 
Jau nebe ten, "Kur paliko tas 
kelelis, kurs pro kryžių ėjo". Na
mų židinuiose ten ugnys gęsta, 
kaip didžiojo maro (1709—1711) 
metais. Kurie ten prie Nemuno 
likę dar gyvi, tie suka baudžia
vos girnas, sunkesnes kaip ka
daise. Ir negali net verkti, net 
savo vargelio dainos žodeliais 
išbyloti, kaip kadaise galėjo 
darbe ir talkoj ir subatvakaryje.

Daug negrįš iš Vakarų dėl 
karštligės ir išteklių. Dar dau
giau negrįš iš Sibiro, dėl šal
čio, išbadėjimo ir širdgėlos. O turės tas pačias teises į visuo- 
kurie grįš iš įvairių valstybių, 
iš svetimų kraštų, neras jau nei 
to kryžiaus, nei kelelio. Kry
žius bus sudegintas, o kelelis 
neatpažįstamai dingęs kolūkio 
arimuose. Ant mamos kapo jau 
tik viksvos vėįelyj šiurens, gal 
jos tik primins ratelio dūzgi
mą. Ir jei tada širdis dar islcd-

Tremtiniai perduodami vokiečiams
Vakariečių aukštieji komisą- i speciali konferencija. Dalyvaus 

rai su Vokiečių vyriausybe su-! įvairios šalpos organizacijos, 
tarė pagrindinuis principus, ’ IRO, Bažnyčios ir net valdžios 
pagal kuriuos tremtiniai nuoatstovai.
birželio 30 d., kai IRO baigs 
savo veiklą, bus įjungti į vokiš
kąjį gyvenimą. Tai pirmas at
sitikimas, kad jau kalbama ne 
tik apie "įjungimą į vokiečių 
ūkį", bet ir apie juridinę jų pa
dėtį. Susitarimas yra šitoks:

1. Vokiečiai DP traktuos kaip 
žmones be pilietybės. Jie gedės, 
jei norės, pasirūpinti gauti Vo
kietijos pilietybę. Tam reika
lui Vokietijos federalinė valdžia 
nustatys DP pilietybės gavimo 
sąlygas.

2. Aukštieji komisarai yra 
pasiruošę DP jurisdikciją per
duoti vokiečiams.

3. Federalinė valdžia paruoš 
projektą nuostatų, normuojan
čių DP padėtį Vokietijoje.

4. Aukštieji komisarai rezer- 
vuojasi sau teisę intervenuoū 
DP teisių apsaugai.

Iš esmės DP teisiškai bus 
sulyginti su vokiečiais. Jie turės 
mokėti tuos pačius mokesčius,

DP įstatymas senate

Naujas DP įsileidimo įstaty
mas svarstomas jau daugiau 
metų, bet jau atrodo eina į pa
baigą. Dabartinio įstatymo ga
liojimas baigiasi š.m. birželio 
30 d. Atrodo, kad bus pasi
stengta pratęsti DP įsileidimą 
dar vieniems metams. Įstaty
mas yra žinomas Meyers — 
Douglas — Wiley vardu. Pa
keitimai projekto bus balsuo
jami balandžio 4 d. Pagal juos 
į JAV atvyktu 339.000 DP, 5000 
našlaičių, 4000 kinų, 18.000 len
ku karių ir 10.000 graikų pabė
gėlių. Jie turi būti įsileisti per 3 
metus — nuo 1948 m. iki 1951 
m. birželio 30 d. Vykti gali visi 
tie, kurie buvo Vokietijoje, Aus
trijoje ar Italijoje 1949 m. sausio 
1 d. Pirmojo įstatymo pabaltie- 
čių ir ūkininkų privilegijos pa
naikintos.

kad kariai visiškai gerai atli
ko jiems duotus uždavinius, tuo 
tarpu ginklai nevisur pilnai tiko 
arktikos sąlygoms. Labiausiai 
sušlubavę motorizuoti daliniai 
ir sunkieji pabūklai. Oro pajė
gos veikusios visai patenkina 
mai ir jų vaidmuo buvęs svar
biausias.

kad iki tos

Vatikanas susirūpinęs 
DP likimu

Vatikano atstovas IRO cent
re Genevoje kun. E. Killian at
kreipė vyriausybių dėmesį į 
blogą DP būklę, kai IRO baigs 
savo darbą. "Yra klaida many
ti
datos vyriausybės bus jau at
likę viską, ko iš jų reikalauja 
humaniškumas". Po to jis tie
sioginiai kreipėsi į JAV atstovą 
Mr. Warren, prašydamas dėti 
pastangų, kad bent ši turtin
giausia valstybė rastų būdą pa
dėti DP Europoje ir po 1951 m. 
kovo mėnesio.

Skubi JAV pagalba Indokinijai

Neseniai grįžę iš Tolimųjų Ry
tų JAV keliaujantieji ambasa
doriai informavo Vašingtoną 
apie padėtį Indokinijoje kur ko
munistinės vyriausybės galva 
Ho - Chi - Minhs nepripažįsta 
prancūzų pastatyto imperato
riaus Bao Deri. Padėtis yra tiek 
paaštrėjus, kad JAV septintos 
Qotilijos laivai vadovaujami vi- 
ceadmirolo R. S. Berkey išplau
kė sustiprinti Bao Deri pozicijų. 
Iš jų du "Stiebeli" ir "Ander
son" jau nuleido inkarus Saigo- 
no uoste. Taip pert amerikiečių 
lėktuvnešis "Boker" jeru spėjo

šiau Kremliaus mašina veikia 
toliau. Paskutinėmis savaitė
mis Italijos komunistai bandė 
sukurstyti darbininkus visuoti
nam 12 vai. streikui. Streikas 
buvo bandyta pravesti per Ita
lijos amatininkų profesinę fede
raciją, tikintis gauti visuotiną 
darbininkų pritarimą. Tačiau 
federacijos komunistai žiauriai 
apsivylė, nes dauguma darbi-

liko darbe. Bandymai sukelti 
maištus didesniuose pramonės 
centruose nedavė lauktų rezul
tatų ir tik mažesnės reikšmės 
vietovėse teko įsikišti policijai. 
Sekančią dieną po streiko pa
skelbimo, rytų Italijos mieste
lyje San Severo, kuris neturi 
jokios industrijos, įvyko dides
nių susirėmimų su komunistų 
būriais.

Kaip ten bebūtų, tačiau Ita
lija šiandieną yra arčiausioje 
šaltojo karo zonoje.

meninį draudimą, tačiau netu
rės teisės į valstybės tarny
bas, neturės teisės balsuoti rin
kimuose į parlamentą, kol ne
turės pilietybės.

Reikia laukti, kad bus pa
skelbta eilė smulkesnių nuosta-

Jau įkurdinta 690.000 DP

Oficialiais duomenimis jau 
įkurdinta 690.000 DP. Atskirais 
didesniais kraštais įkurdinimas 
atrodo šitaip: 150.000 — JAV; 
116.000 — Izraelyje; 105.000 — 
Australijoje; 83.000 — D. Brita
nijoje;

kalbėti dar galėsim, posaky-

Mamai Nei Tavęs jau nėra*

su mūsų namais... Bet Mama, 
'avo žodelius ir ratelio duzgi-

Tremtinių problema Vokieti
joje labai aktuali, nes gyvento
jų ten ir taip per tiršta (nepa
mirškim iš Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir Austrijos iškraustytų
jų). Tremtinių reikalu daug kal-

77.000 Kanadoje;

Atbėgo 85 čekai

Kovo 24 d. AP iš Frankfurto 
praneša, kad Vokietijos ame
rikiečių zonoje Erding aerodro- 
\ne nutūpė 3 čekoslovakų lėk
tuvai su 85 pabėgėliais. Jų ap
klausinėjimo duomenys bus 
paskelbti.

Agentūra pastebi, kad žinia 
apie pabėgėlius sutampa su 
plačiai sklindančiais gandais, 
kad yra nužudytas vicepremje- 
.ras Zdenek Fierlingeris, o kar
tu sužeistas ir kom. partijos se
kretorius Rudolph Slansky. Če
koslovakų oficialūs sluoksniai I Įdomu, kad šis sportininkas vi- 
žinias apie atentatą neigia, Bri
tų užsienių ministerija pareiškė, ir tik 1947 m. parvyko aplankyti 
kad apie incidentą jokių žinių 
neturi. Tuo tarpu buvęs Čeko- 
slovakų atstovas Ottawoje Ne-

to vyriausybė esanti išvijusi iš 
Banja Luca vyskupijos katali
kų vyskupą Smiljian Cekada ir 
areštavusi mons. Andrija Na- 
jik, kuris provizoriniai valdė 
poster vyskupiją.

Ir Jugoslavijon negrįžta

Nesenai atvykęs į Šveicariją 
su komanda jugoslavų sporti
ninkas, hockey čempionas, J. 
Turkovič atsisakė grįžti ir pa
prašė Šveicarų valdžios globos.

są karo metą buvo Kanadoje

tėvynės, manydamas, kad greit

mentai ir išvykti r^ebeleista, o
centas yra labai didelis, nes

nų DP pusę VAŠINGTONAS. — Pa-
2 mėn. kalėjimo. Kol Jugosla
vijoje valdys komunistai, Tur- 
kovič beabejo nebedrįs jos lan-

Imbshausene įvyks tuo reikalu mos Catholic Welfare Conferenc Ti

Jugoslavija praeitą sek
madienį "išrinko”

naują vyriausybę. Priešrinki
minėje kampanijoje Tito su sa
vo štabu 4 savaites važinėjo 
po Jugoslaviją, sakydamas 
kalbas, ragindamas balsuoti už 
jį ir jo partiją, kad parodžius 
solidarią demonstraciją prieš 
Sov. Rusiją. Žinoma, jo "iš
rinkimas" buvo žinomas visiem 
iš anksto. Taigi rinkimus vėl 
"laimėjo" Tito.

Kontrolė, kontrolė, o Jos

.i
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TĖVIŠKĖS t. i w u ir. 1 A i

perkelta į Maskvą. Taip pat. iš
surinktų gyventojų moksečių
394.700.000 rb. Lietuvai buvo
palikta 203.100.000 rb., o į Mas-

N u krikščionėj tįsiam pasauly

Pirmasis apiplėšimas vyko 
Sovietų Sąjungai pirmą kartą 
okupavus Lietuvą 1940 m., kai 
litas buvo iškeistas santykiu 
1:0,9, nors jo perkamoji galia 
buvo bent 5 kartus didesnė už 
rublio, tad turėjo būti keičia
ma santykiu 1 lit — 5 rubliai. 
.Vietoje apyvartoje buvusių 
220 milijonų litų sovietai teišlei
do tik 200 mil. rublių, kai tuo 
tarpu turėjo būti išleista 1100 
mil. rublių. Be to, ne visi litai 
buvę apyvartoje dėl trumpo

dar didesnės kitos sumos plau
kia į Sovietų kasą iš Lietuvos. 
Tos sumas į biudžetą „nėra 
įtraukiamas, nes yra viršbiu- 
džetinės, kurias moka Lietuva 
kas metai, neva už "išvadavi- 

_Mmą . •
1946 m. buvo sudarytas Lie

tuvai toks biudžetas: 862.394.- 
000 rb. pajamų ir 852.937.000 rb. 
išlaidų. Balansinis "likutis" ne
didelis, tik 9.447.000 rb., tačiau, 
vis dėlto siekia milijonines su
mas. Toks "likutis" sovietinėje

kuri kartu su Vokietija yra karo 
kaltininkė. Nežiūrint to, Sovie
tų Sąjunga iš lietuvių tautos iš
plėšia visu 100% daugiau ne
gu pats Lietuvos biudžetais sie
kia. Išsiuntimas iš Lietuvos į 
Sovietų Sąjunga į metus 
maždaug milijardo rublių yra 
baisiausias Lietuvos žmonių 
nuskurdinimas, lietuvių tautos 
ekonominio aktingumo sužlug
dymas, žiauriausias viešas Lie
tuvos gyventojų apiplėšimas. Ir 
tai turi pakelti kraštas, kurio

tyje ir miestuose. Minėtas ban
kas tvarko Lietuvos rublių eks
portą ir importą santyky su Sov. 
vietų Sąjunga. Žinoma, rublių 
eksportas yra kelis kartus di
desnis už importą. Kad Lietuva 
visai nepristigtų pinigų sovie
tiški "draugai" sudaro galimy
bę vėl importuotis rublių iš So
vietų Sąjungos4 parduodant be
veik visus pramoninius gami
nius, o ypač maisto produktus.

Tuo būdu Sovietų Sąjunga 
oficialiai yra uždėjusi Lietuvai

kvą pasiųsta 191.600.000 rb. 
Tokias dideles Sumas, surink
tas iš Lietuvos gyventojų, per
siunčiant į Sovietų Sąjungą, 
nebeįmanoma prie geriausių 
norų vykdyti jokio sugriauto 
krašto atstatymo ar kelti ūkio 
našumą. Todėl visas ekonomi
nis - ūkinis, kultūrinis ar socia
linis gyvenimas vis labiau 
smunka.

Komunistų propagandinis ru
poras laiko didžiule Stalino "do
vana" Lietuvai, išskiriant iš T. 
Lietuvos biudžeto 64.518.000 rb.

Jeigu šiandien susidomėsime, 
kuo gyvena mūsų laikų žmo
gus, — atsakymą rasime, pa
vartę laikraščius. Štai, vienos 
dienos laikraštyje atrandame 

. šitokių žinių:
New Havene (JAV) 13 metų 

mergaitė Helen Kelly prikal
bėjo 12 'metų draugą, kad šis 

, peršautų jai petį. Tokiu būdu ji 
norėjo išvengti mokyklos.

Chilėje suimtas 25 metų Emi
lio Espinon, kuris prisipažino 
visą laiką maitinęsis žmonių 
mėsa.

Paryžiaus dienraštis "L’Auro- 
re" apskaičiuoja, jog apie 35 
tūkstančius jaunų žmonių Pran
cūzijoje gyvena nepaprastai iš
taigingai; jie nieko nedirba, tik 
plėšikauja.

Melbourne, Australijoie, po
nia Joan Donaldson leidosi už
hipnotizuojama teatre. Išstaty
ta lange, 22 valandas miegojo, 
po to buyo pažadinta scenoje. 
Po šešių dienų ponia buvo pa
mišusi ...

Ką visa tai kalba? Tai yra 
ne kas kita, kaip nukrikščionė 
jusio pasaulio vaizdas. Juk 
žmogus, kaip Bismarkas pasa
kė:

—Nesuprantu, kaip gali gy
venimą pakęsti tas žmogus, ku- 
ris apie save dažnai mąsto, o

katalikai atrodo tartum mažu 
tės salelės vandenyne arba oa
zės dykumose. Betgi ir jie ra
mybėje nepaliekami. Jie yra 
kasdien puolami, pajuokiami, 
plėšte plėšiami nuo Kat Baž
nyčios. To išdavoje nepapras
tai mažėja pašaukimai į kuni
gus ir vienuolius:

Tarbes ir Liurdo vyskupi
joje šiais metais įšventintas vos 
vienas kunigas;

Vokietijoje yra permaža vie
nuolių ligoninėms ir mokyk
loms;

Italijoje komunistu atakuo
jami darbininkai yra abejingi 
tikėjimui arba atviri jo priešai...

O ką bekalbėti apie Lieiuvą, 
Lenkiją, Vengriją, Čekoslovaki
ją ir kitas valstybes, kur kata-

sekiojamas! Tikėjimo persekio
jimas duoda ne tik kankinių, 
bet ir apostatų...

keitimo termino buvo pakeisti 
į rublius. Apie 10 mil. litų buvo 
visai neiškeista.

Dar žiauresnis Lietuvos kraš
to finansinis apiplėšimas vyko 
antru kartu sovietams okupa
vus Lietuvą — 1944. VII. Tuo 
laiku kursavusios Lietuvoje 
markės buvo paskelbtos visai 
negaliojančiomis ir visai nebu
vo iškeistos. Lietuva paliko vi
sai be pinigų. Įsigyti pinigams, 
gyventojai buvo privrseti par
davinėti sovietams įvairias eko
nomines gėrybes,’ už kurias 
okupantas mokėjo mažai.

Pamažu Lietuvoje atsirado 
rublių iš sumokėtų valdinin
kams algų, ar supirkinėto rau
donajai armijai maisto. Ta
čiau tai nebuvo pakankamas 
pinigų kiekis. Daugumoje vyko 
mainų prekyba, krašto ekono-. 
minis čiktingumas buvo supara

santvarkoje visuomet krašto 
ūkiui būna žalingas, nes eina į 
centrą, iš tautos yra išspaudžia
ma milijoninės sumos, kurios 
joms nėra gražinamos statybi
niu, kultūriniu ar kitu pavidalu. 
Tokiu būdu tauta ima stokoti 
pinigų ir kas metai mažiau be
pajėgia pirkti, turi vis daugiau 
parduoti ekonominių gėrybių, 
kad prasimanytų mokomųjų 
priemonių.

Dar tenka priminti labai ku
riozišką dalyką, kad pav., 1946

nori žinoti

liudinmas

\ Nukrikščionėjęs pasaulis pats 
savo atstovų ranka pasirašė 
liudijimą, kurio niekas neiš
brauks iš istorijos. Tą liudijimą 
jis parašė, teisdamas Kardino
lą J. Mindszenty, kalindamas 
Arkivyskupą J. Beraną, žudy
damas Vyskupus Mahilioni Bo- 
risevičių, Reinį, persekiodamas 
už katalikų tikėjimą milijonus 
pilkų žmonių.

Paskutiniųjų dienų liudijimas 
— komunistinės lenkų spaudos 
(Dziennik Baltycki) kaltinimai 
suimtąjam Vyskupui Kowals- 
kiui. Jis yra kaltinamas, kad:

a. toleravo "Caritas" draugi
joje išaikvojimus;

b. terorizavo "kunigus — pa
triotus";

c. liepė prievarta pasirašyti 
minėtiems patriotams po jo su 
redaguotais pareiškimais-

d. vokiečių okupacijos metu 
'bičiuliavo su lenkų aristokrati
ja ir vokiečiais;

e. gyvena perda1 >g ištaigin-

L yra abejingas žmonių var
gui ir skurdui ir

g. kursto karą...
Taigi nukrikščionėję žmones 

pasišauna mokyti Bažnyčios ku
nigaikštį artimo meilės, nusiže
minimo, neturto ir paklusnumo 
komunizmui...

Europa — misijų kraštas

Katalikų spaudoje daug kar
tų buvo rašyta apie Prancūzi
ją, kuri pavirtusi misijų kraš
tu: katalikai kunigai, apsiren-

bą, jieško kelio į nukrikščtonė-

kiai pasakyti, kad visa Europa

Izoliacija ar bendradar
biavimas?

Tiesa nemėgsta dangstytis

sužalota ir išjuokta. Tiesos bi
jo tiktai patogiuose foteliuose

togu gyvenimą moka bet kokia 
valiuta.valiuta. Tiesa, pagaliau, sako, 
jog. yra ^yejopas būd^s tikin
tiesiems reaguoti į nuKi-’kščio- 
nėjušį pasaulį: izoliacija ir ben-
dradarbiavimas...

Tikintysis gali atsitverti nuo 
nukrikščionėjusio pasaulio, jei
gu mato, jog jis gresia jo paties 
sielai. Juk negali su žemės ug
nimi žaisti tas, kuris nehepsno- 
ja Dievo meilės ugnimi Kas 
pats svyruoja, kas pats blaško
si, tas negali nė kito paveikti.

Tačiau yra ir antras kelias: 
eiti ir gyventi su tais, kurie nu
krikščionėj o, kaip kad putnieji 
apaštalai ėjo į supagor.ėjusią 
Romą ir apaštalavę

Tikinčiųjų optimizmas
Nedaug įtakos gali padaryti 

tie, kurie su kai kuriais pradeda 
pasiduoti pesimizmui ir nuogąs
tauti: kodėl Dievas negina sa
vo Bažnyčios? Argi Jis toks be
jėgis? Jeigu Jis tyli, kam dar 
man eiti ir ginti Jo karalystę 
žemėje? Geriau užsidarysiu sa
vo pasaulyje ir nė vieno į jį ne
įsileisiu ...

Kas kita optimistai. Jie žino 
iš Evangelijos, kad. yra tiktai 
Dievo vaikai, mokiniai, o moki
nys negali būti aukštesnis už 
savo Mokytoją: jeigu Jį perse
kiojo, persekios ir mokinius. Be 
to, jie žino, kad blogis trium
fuoja tik laikinai, kad ir tas 
triumfas yra reikalingas Die
vo strategijoje.

Regnat a ligno Deus — Die
vas viešpatauja nuo kryžiaus! 
— gieda Bažnyčia. Tuo pačiu

žiaus, kada atrodė, jog krikščio
nių tikėjimas sunaikintas iš pa
matų, —* iš tikrųjų Dievas ir 
Bažnyčia triumfavo.

Taigi, kryžius yra krikščiony
bės programoje ir tada būtų 
bloga, jeigu jis išnyktų iš žmo
nių gyvenimo: žmogiškiems 
veiksmams tada stigtų dieviš
kojo antspaudo. Tikintysis gali 
laimėti tik per kryžių, ir dėt to 
kiekvienas smūgis jam yra per-

gyte pavirto misijų lauku. Ta
me lauke tikrieji praktikuoją-

ūkis dar toli gražu nepasiekė 
prieškarinės padėties. Pats drg. 
Gedvilas TSRS Aukšč. Tarybos 
posėdyje pareiškė: "1947 m. 
pradžioje respublikos pramo
nės produkcija visumoje pasie® 
kė beveik du trečdalius prieška
rinio lygio, kai tuo tarpu prieš 
dvejis metus gamybos lygis te
sudarė vos 25% prieškarinio ly-. 
gio". "Tiesa" Nr. 45 (1183).

Taip vadinamus "valstybi
nius" biudžetus paruošia Tąry- 
binės Lietuvos "vyriausybė",

m. LTSR biudžetiniu įstatymu tačiau tai nebūna galutinas biu- 
buvo numatytos šios pajamų : džeto nustatymas. Jis neturi pil- 
pozicijos: 1. iš valstybinių įmo- i nos galios, kol jo nepatvirtina 
nių ir organizacijų įplaukų — : TSRS Aukščiausioji Taryba. 
1.443.000.000 rb., 2. gyventojų ’ Taip pav., 1947 metams Aukš- 
mokesčių — 394.700.000 rb. Ki- ‘ čiausioji Taryba nustatė Lietu- 
taip tariant, iš Lietuvos ūkio tu-' vai 1.085.914.000 rb. biudžetą, 
rėjo būti surinkta 1.837.700.000 , Iš šios sumos Lietuvos ūkiui bu- 
rb. Beabejo, sovietai šią sumą vo skirta tik 758.000.000 rb., o 
ir išspaudė, tačiau nustatytu 327.914.000 rb. turėjo įplaukti į VI ▼ >

ližuotas jau vien dėl pinigų sto-' biudžetu Lietuvos ūkiui buvo į "išvaduotųjų" kišenę. 
k.os į numatyta grąžinti tik 862.394.- Į

i . i : Ann tV\ nore TTik į 1944 m. pabaiga aku- 
puotoj! Lietuva, perleidusi So
vietų Sąjungai didelį kiekiį eko
nominių gėrybių, sugebėjo su
sidaryti biudžetą, siekiantį 
191.447.000 rb. pajamų ir 167.- 
912.000 rb. išlaidų. Vadinasi,

Visos Lietuvos finansinės 
000 rb., nors Ųetuva turėjo įneš- i operacijos yra vykdomos vals- 
ti į Sovietų Sąjungos kasą ’ tybinio banko — Gosbanko, 
975.306.000 rb. j kurio centras yra Maskvoje, o

Per šį karą Lietuva, propor- Lietuvos "respublikoje" Vilniuje 
ringai imant yra daugiau nu yra tik skyrius. Šis skyrius turi
kentėjusi savo

525.000 rb. .Tačiau šis " 
nas' nepriklauso Lietuvai,

Lietuvos biudžetus.
1945 m. valstybinis T. Lietu

vos biudžetas siekė 669.185.000 
rb. pajamų ir 625.561.000 rb. iš
laidų. Čia Sovietų Sąjungos už
darbis lygus 43.624.000 rb., jis 
yra oficialus ir skirtas sugriau
tai karo metu Sovietų Sąjungai 
atstatyti. Kaip matysime vėliau, pabaltiečiams pradėta vykdy- :

karo kontribuciją, nors jos tuo 
vardu nevadina.

Dėl L. gaminių per didelio 
eksporto, Lietuvoje prekių kai
nos yra labai aukštos, o maisto 
gaminius prievarta išgabenus 
į Rusiją, lietuvių tauta yra la
bai blogai maintinama ir jau
čiamas badavimas.

Aukščiau minėtas pinigų iš
vežimas yra dar padidinamas 
valstybinėmis paskolomis, ku
rios iščiulpia iš gyventojų pas
kutines lėšas. Pav., 1946 m. Lie
tuvoje buvo surinkta priverstinų 
paskolų būdu 145.377.000 rb. Iš 
jų Lietuvoje buvo palikta tik 
64.518.000 rb., o 80.859.000 rb.

atstatyti sugriautą karo metu 
Lietuvos Ūlą. Tačiau visai hu- 
tyli, kad Lietuvos liaudis, pav., 
1946 m. įmokėjo vieną milijar
dą, šimtą dvidešimt milijonų, 
šešis šimtus aštuoniasdešimt 
tris tūkstančius rublių atstatyti 
Sovietų Sąjungos sugriautam 
ūkiui.

Čia paduotos oficialios skait
linės aiškiai parodo, kaip bai
siai okupantas prievartauja lie
tuvių tautą, finansiniai ją api
plėšdamas, sugriaudamas jos 

! ūkinį gyvenimą ir ją pastatyda
mas bado šmėklos akivaizdoje.

P. Minkaitis.

Kanados vaiku priedai
Kanados valdžia nuo 1944. Welfare Family Allowances Di- 

m. moka vaikams men. pa- > vision. Šios įstaigos vardu yra 
šalpas: iki 6 metų — $5, 6 — 10; 
m. — $6, 10—13 m. — $7, 13— 
16 metų — $8.

Vaikų priedai turi būti su
naudoti vaikų mokymui, lavini
mui, maistui ir aprengimui.

Jie yra išmokami per Depart
ment of National Health and

paduodami ir prašymai, kurių 
formuliarų galima gauti kiek
viename pašte. Kai šeimoje at
siranda pirmasis vaikas, tai 
vartojama baltos spalvos blan
kas, kai daugiau — mėlynos. 
Imigrantai, išgyvenę Kanadoje 
metus, įteikia irgi baltos for
mos blankus. •

blanko
diniai klausimai yra šie:

Kada šeima atvyko į Kapą; 
dą, į kurį uostą ar aerodfem^ 
kokiuo laivu ar lėktuvu, kas

_ . _ vaį OT motina? Blanką turi
| pasirašyti abu tėvai.

klausimą pasikalbėjimuose su Lagkas adresuojamas gyve- 
tp sajūdžin pirmininku, gen* ., namosios provincijos minėtajai

7 nio Sąjūdžio vadovybei prašy-; kretorium ir kt Pasikalbėjimai: įs{aigai/ kaip tai 
i mą įstoti į Europinį Sąjūdį Baltų ir ypač konferencijos pirminiu-, čiame blanke Atitinkamu do_ 
į Tarybos (Baltic Council) vardu, ko Salvador de Madariaga kon- įstaiga vėliau pįpra.

Mintis įeiti į Europinį Sąjūdį sykiu pristatant Europinio Sąjū-. /erekcijos uždaromojo; kalboj šo. Kam pasiekiamos įstaigos, 
- ' ’ , džio tautinių grupių estų ir lat-į cituota mūsų delegacijos me- gali ten asmenišlcai laefptis. To-

vių vadovybes. Savo ruožtu morandumo pastraipa sudarė ronte tokia įs{a.ga 122 
VLIKas paskyrė delegaciją da-. palankią nuotaiką. Front St. W.

i lyvauti Europinio Sąjūdžio Ta-j 1950. 1. 20-21. posėdžiavęs. Mėnesio laikotarpy nuo už- , 
siregistravimp vaikų priedas iš
mokamas. Už praeitą laiką pi
nigai negrąžinami, tad regist
ruotis reikia nesivėluojant.

Pinigai prisiunčiami čekiais 
motinos vardu.

Tėvai turi pranešti vietinei įs
taigai: 1. kai vaiko amžius per
eina į kitą grupę, 2. kai keičia 
adresą, 3. kai vaikas pradeda 
dirbti, 4. kai vaikui sueina 16 
metų, 5. kai vaikas paguldo
mas į ligoninę, 6. kai vaikas 
miršta.

Per 1948-49 biudžeto metus 
šmokėta vaikų priedų 271.307.- 

704 dol. (karo biudžetas buvo 
268.731,347 dol.).

Priedus gauna arti 2 mil. šei-
« . . , mų per 4 mil. vaikų. J.K.Europinio Sąjūdžio lietuvių 

grupės taryba yra pranešusi, •
kdcl ES Vykdomojo Komiteto 
nutarimą priima, neišskirdama — BONNA ne tik V. Vokie- 
gaiim, mo kco i cs i į tijos sostinė, bet savo laiku bu- 
atstovavimas ES Vykdomajam vo lietuvių studentų nemažas 
Komitete ateityje galės Driti ki- centras. Nuo 1946 iki 1949 m. 
taip patvarkytas.

šiuo metu eina pasitarimai' Universitetą baigė 44, kurių 20 
su estais ir latviais dėl Baltijos su daktaro laipsniu. Savo moks- 
kraštų bendra atstovo ES Vyk- lo pažangumu, kultūriniu vei

kimu ir organizuotumu Bonno
je lietuviai tarp užsieniečių bu
vo pirmutiniai. Penkios studen
tų poros sukūrė šeimas. Mišrių 
vedybų nebuvo. Keturi penkta
daliai studentų lankė lietuviš
kas pamaldas, nepraktikuojan
čių tebuvo 4. "Ateities" draugo
vei priklausė 22, "Šviesos" sam
būriui — 12. Šiuo metu Bonnot 
universitete tėra 2 lietuviai.

mą europinei šeimai, jos suge
bėjimą dalyvauti europinių pro
blemų sprendime, jos proble 
mas pristatyti kaip europines - 
— toks yra bnedras nusistaty
mas.

tautybių ar tautybių junginių Baltijos kraštų priėmimo į ES 
vardu, davė pagrindo iš Stock-

Pavasaris eina Karpatų kalnais.
O gilus gilus žiemos sniegas. • gyvybės, kaip Tu, mano Moti- 

Rodos, miega žemė ir dangus., na Žeme.
Taip sunku, neramu ir jaučiu' Tu jo lauki su ilgesiu, nes 
sušalusią ašarą ant skruosto, i junti, kad žiema beatodairos 
nes aplinkui siaučia mirtis, jo- i plėšia, kas Tau šventa ir šaldo 
kio gyvybės ženklo. Geležinė j kiekvieną pavasario polėkį. Tu 
žiemos ranka viską sukaustė,, lauki, kada Nemunas, Neris, 
sunaikino. Pūgos, šaltis, ledinis Šventoji neš ledus, kada pir- 
vėjas beatodairos plėšia, naiki- į moji pakalnutė laisvai Tau nu- 
na, ardo, jei gamta pabando ’ sijuoks Dubysos šlaituose. Tu • 
pabusti. Bet nenusimenu. Jau , lauki, kada laisvas lietuvis ar- ■ 
juntu pavasario pulsą. Juntu tojas su daina išeis į lauka pįr- 
saulutės skaistesnį šypsnį. Jun- ; majai vagai. Tu lauki, kada 
tu, kad žemė pradeda kvėpuoti. Tavo broliai iš miško laisvi griš 
gyvybe. Sutirps sniegas, ledai.; laisvam gyvenimui. Kada Alta- 
Sutirpsi ir tu, nelemtoji žiema, į jus, Kazachstanas, Kolyma su
kuri tikėjaisi būti visados mir-; aidės grįštančių Tavo vaikų 
ties valdove. Praeina tavo die- žingsniais. Tada Tu kilsi didžiai 
nos, nes jauna gyvybė bunda t”0“” šventei nupurčius.

. , , ' ■ nukracius žiemos skausmus irgyventi pavasario burtais... 1 _ . ..rūpesčius. Kilsi gyventi, nes ;u-
O Tu, Lietuva, ar junti pava- si, kad pavasaris pilnas naujos 

sarį savo laukuos? Ar girdi vy- j gyvybės, naujo pulso ir kūr/- 
! turelį, pempę kviečiančius ar
toją pirmai vagai? Pavasaris 
ne už kalnų. Pabusk. Nukratyk 
sunkiausios ir kiečiausios žie
mos mirtį ir pasveikink pirmo
sios gyvybės žiedus. Kilk pava
sariui, šveisk noragą, kad ne
pavėluotum pirmajai vagai. Ne. 
Tu nemiegi. Per šalta žiema, 
per didelės pūgos. Per didelis 
Tavo skausmas ir sielvartas. 
Svetimas šaltis šaldo Tavo krū
tinę. Jis nori, kad Tu mirtum, 
kad tu pamirštum Lietuva bu
vus. Nori, kad Tu, pavasario 
žeme, pamėgtum žiemos mirtį.
Ne. Oi, jaučiu, “kad niekas taip Į 
nejunta ateinančio pavasario I

“ ! rybos posėdžii irisą Strasbourge Londone ES Vykdomasis Komi- 
ir aiškintis įstojimo galimybes, tetas nutarė Baltijos kraštus pri- 
Delegacijoje buvo Lietuvos at- imti į Europos Sąjūdį. Jo gen. 
stovas Paryžiuje Dr. S. A. Bač- sekretoriaus p. Retingeri raštu 
kis ir strasbourgiškiai J. Kri- lietuvių tautinės tarybos pirmi- 
vickas ir B. Paramskas. Ener-. ninkui p. Sidzikauskui praneš

ta, kad Europinio Sąjūdžio Ta
ryboje visi trys Baltijos kraštai 
gali turėti po vieną savo ats
tovą, o Europinio Sąjūdžio Vyk
domajame Komitete vieną visi 
trys Baltijos kraštai drauge. 
Kad Vykdomajame Komitete 
tuo tarpu visiem trim Baltijos 
kraštam teskirtas vienas .atsto
vas, prie to galimas daiktas 
bus prisidėję ir minėti stock- 
holmiškių estų ir latvių raštai 
ES vadovybei "Baltic Council"

bos.
Grius, vai grius žiemos tiltai 

kuriais svetimieji traukia pas 
Tave. Sutirps jų visos svajonėm 
kaip pavasarį sniegas. Naujo? 
gyvybės nesuturėsi ir neuž
tvenksi, nes ji eina su 100 pa
vasarių širdy. Žemė išsiilgus 
ramaus, kūrybingo ir laisvo ry
tojaus. Su 
nepajusi 
Ateis į

gingos veiklos dėka delegaci
jai pasisekė išsiaiškinti, kad 
tikslingiausia prašytis į ES pri
imamiems atskiriems kraštams, 
o ne visiems trims Baltijos kraš
tams kaip vienetui. 1949.8.30. 
įvyko steigiamasis ES lietuvių 
tautinės tarybos susirinkimas ir 
išrinktas jos vykdomasis komi
tetas, kuris 1949.8.31. pasiun
tė į Strasbourgą prašymą įsto
ti į Europinį Sąjūdį nariu su ES 
lietuvių tautinės tarybos bei jos 
vykdomojo komiteto narių są
rašu. Stockholmiškiai estai ir 
latviai tokius narių sąrašus pa
siuntė 1949.10.5. "Baltic Coun
cil" vardu.

Po eilės asmeninių pasiteira
vimų ir paaiškinimų ES vado
vybės žmonėm priėmimo klau
simas vis dar nebuvo išspręs
tas nė artėjant europinei kul
tūros konferencijai, rengiamai 
ES Lausannoje 1949.12.8-12. Po

Bonnoje studijavo 81 lietuvis.

sikėllmo 
kad

džiaugsmo, 
pavasaris 
ir tautoms, 

ir pri- 
didybę. Tiktu

domajame Knm'tete Ir dėl tech
nikinių įstojimo darbų. Toliau 
prasidės nelengvi uždaviniai 
aktyviai ir pozityviai reikštis 
Europos probic-m^ spi •:

ELTA.
— Lietuvos atstovas ’any

žiuje Dr. S. A. Bačkis. VT pa
vestas., lankėsi Belgi‘oie/ir Luk- 

atstovai (pp. Brazaitis Ir Sidzl- semburge lietuvių padėčiai pa- 
kauskas) ir latvių vienas (p. tirti ir vizituoti vyriausybes. .

čiausko pastangų konferencijos 
rengimo komitetas sutiko įsi
leisti konferendjon iš pradžios 
visų trijų Baltijos kraštų vieną 
atstovą kviestinio svečio teise,

- paskiau po vien k
krašto, pagaliau pačioj konfe
rencijoj buvo priimti lietuvių du
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3. Mergystės baimė

Mergystės luomas yra pats 
kilniausias. Bažn. tėvai jam yra 
pasakę daug, labai daug gra
žių žodelių. Ir vis dėlto, kaip 
Jūs, mieloji Panele, teisingai 
pastebite, "šis pašaukimas mus 
veikia bauginančiai ir drauge 
kelia nerimą". Iš tikro taip yra. 
Šios baimės bei šio nerimo prie
žasčių esama įvairių, jeigu 
man reikėtų jas sugrupuoti, su
rasčiau jų trejetą rūšių: 1. reli
gines, 2. moralines ir 3. psicho
logines. -

Religinių baimės ir nerimo 
priežasčių esmę sudaro Mer
gystės šventumas. Mergystė 
yra sakralinis dalykas pačia 
savo prigimtimi. Ji yra paau
kota Dievui, tuo būdu išskirta 
iš pasaulio ir pašvęsta. Ji ne
bepriklauso mūsų gyvenamai 
profaninei sričiai. Todėl mes ir 
bijome prie jos priartėti. Už 
jos mes jaučiame gyvenantį 
Dievą, aną Absoliutinę Būty
bę, kuri mums visados kelia 
baimę. Tai yra pagarbos bai
mė, lydinti mus visur, kur tik 
susiduriame su Dievybės dvel
kimu. Mergystė yra gal pats 
didžiausias Dievybės padvel
kimas per šio pasaulio formas. 
Todėl ji mus verčia nepaprastai 
gerbti jos nešiotojas ir nešioto
jus, tačiau sykiu žadina mumy
se, kaip ir Jūs pati pastebite, 
nepasitikėjimą savimi, savotiš
ką nevertumo jausmą, nedrą
są ir baimę ištarti aną lemian
tį aukos žodį. Tai yra kiekvieno 
didelio apsisprendimo baimė. 
Tai baimė palikti mums įprastą 
kasdienybę ir žengti į viršūnes, 
kuriose mums nekartą svaigsta 
galva. Tačiau ši baimė yra sy
kiu ir kvietimas, nes ji atsklei
džia žmogaus nepasitenkinimą 

’ zrmsislęo Jbcmcilia IcccsdiouviDo jy 
nuolatinį mūsų troškimą išsi
veržti iš kasdieninių rėmų. Ne
paisant to, kad mes Mergys
tės akivaizdoje esame pagau
nami pagarbios baimės, mes 
vis dėlto nuolatos apie ją sva
jojame ir jos ilgimės. Mes bi
jome ir norime — ar šis savo
tiškas paradoksas neišreiškia 
pačios moteriškosios prigim
ties?

Moralinė priežastis yra ta, 
- kad tikrovėje mes susiduriame 

su daugeliu nevertų Mergys
tės nešiotojų. Mes susiduriame 
ne su paaukota, bet su parduo
ta Mergyste. Prancūzų rašyto
jas Leon Bloy viename laiške 
savo sužadėtinei smarkiais žo
džiais pasisako prieš tokią 
mergaitę, kuri savo mergystę 
parduoda vyrui: "Ta vargšė bū
tybė, kuri iš nusiminimo krinta 
į prostitucijos bedugnę, pelno 
nepaprasto pasigailėjimo. Bet 
toji mergaitė, kuri apsispren
džia proto moterystei padaro 
piktadarybę, nustumiančią ją į 
prostitučių rangą, pastatančią 
ją tarp žemiausių paleistuvių; 
tai nusikaltimas, kuris sudrebi
na nupuolusius angelus ... 
Tokia mergaitė pravirkdo tre
čiąjį dieviškąjį Asmenį"—Briefe 
an Seine Braut, 123-24 p. Salz
burg, 1935. Ir L. Bloy paaiški
na, kodėl jis taip smerkia mer
gaitę, einančią į vad. proto mo
terystę. Kiekviena mergaitė, jo 
supratimu, nešioja savyje "ga
limą Dievo tabemaculum", va
dinasi, tai, ką ji gali paauko
ti Dievui. Tuo tarpu apsispręs
dama už proto moterystę, ji šį 
tabemaculum parduoda vyrui 
už žmonos titulą, už turtą, už 
drabužius, už šeimos židinį ių 
gal už kitus dar mažiau reikš
mingus dalykus. Vietoje savo 
tabemaculum paaukojusi iš 
meilės, ji jį parduoda ir tuo pa
čiu išniekina.

Tačiau ar taip neatsitinka ir 
su Mergystės apžadą darančio-

‘vui ir au
mis mergaitėmis? Ar neviena 
jų neparduoda savęs Dievui, 
vietoje pasiaukojusios Jam iš 
meilės? Ar viena mergaitė nu
eina į vienuolyną tik todėl, kad 
neturėjo, kas ja rūpinasi; kad 
neturėjo', kuo pragyventi; kad 
nesusirado vyro; kad neturėjo 
profesijos ir tt Dievas jai turįs 
atstoti globėją, pragyvenimo 
šaltinį, amatą, vyrą. Ji duoda 
Viešpačiui save, o iš Dievo ti
kisi gausianti jai, ko nerado 
pasaulyje. Tačiau ar šitokie 
mainai nėra prekyba? Ar 
jie nėra Mergystės išniekini
mas, kaip ir proto moterystės 
atveju? Kaip yra žeminantis 
dalykas proto moterystė, taip 
lygiai yra žeminantis dalykas 
ir proto mergystė. Moters auka 
gali kilti tik iš meilės: Mote
rystės auka iš meilės vyrui, 
Mergystės auka iš meilės Die
vui. Joki kiti motyvai čia ne
gali turėti lemiančio vaidmens. 
O jeigu jie, ne meilė, nulemia, 
moteris parsiduoda ir tuo pa
čiu netenka savos vertės.

Gyvenime mes ir matome ne 
vieną tokią Dievui parsidavu
sią mergelę, pasidariusią pikta, 
atšiauria, sunykusia savo dva
sioje, nes ji yra tik negaty
vi mergelė, nevykdanti Mer
gystės darbų, nesudeganti ant 
Viešpaties aukuro žmonių tar
nyboje ir todėl iškrypusi. Tokia 
negatyvi Mergystė yra tikra ne
laimė. Mes gailimės šios rūšies 
mergelių ir sykiu bijome, kad 
ir mūsų toks pat likimas neiš
tiktų. Parduotoji mergystė yra 
didelis įspėjimas, ir dėl jo mus 
pagaunanti baimė yra labai 
pagrįsta.

Psichologinė priežastis yra ta, 
kad daugelis iš mergaičių visa

Daugelis yra skaitęs knygų 
iš indėnų kovų su baltaisiais. 
Ten dažnai minimos užnuody
tos vilyčios, kuriomis ir menkai 
sužeidus — žmogus ar gyvulys 
miršta. Taigi šie paslaptingieji 
nuodai ne veltui kėlė pasibaisė
jimą baltųjų užkariautojų tar
pe. Pietų Amerikos indėnų ga
minami nuodai, kuriais jie už
nuodydavo savo vilyčias žūt
būtinei kovai prieš ispanus — 
savo žiauriausius pavergėjus, 
jau buvo žinomi 16-me šimtme
tyje.

Labai sunku buvo europie
čiams ištarti šių nuodų pavadi
nimą ir taip jie buvo gavę dau
gelį vardų, k.a. urari, ururara, 
ovara, vorari, ourary, uirary. 
Dabar jie visam pasauly žino
mi curare (tark "kurarė") var
du.

Ilgai Pietų Amerikos lauki
niai laikė curare gamybos pa
slaptį. Buvo tik spėjama, kad 
nuodai gaminami iš daugelio 
augalų ir nuodingų gyvulių — 
skruzdžių, gyvačių ir skorpijo- 
nų. Tuo metu italas Peter Mas
tys, buvęs ispanų tarnyboje, 
rašė, kad indėnai užnuodyja 
savo vilyčias sultyse, pagamin
tose iš įvairių augalų. Jo apra
šytajam pasakiškam nuodų ga
mybos būdui buvo tikėta net du 
šimtmečius! Anot jo — nuodai 
gaminami senų moterų, kurios 
tam tikrais laikotarpiais būna 
uždaromos į tam tikras patal
pas ir aprūpinamos reikalingo
mis "žaliavomis". Ir jei po tam 
tikro laiko jos nebūdavusios 
randamos gulinčios žemėj ap
svaigusios ir pusiau apmiru
sios nuo dūmų ir garų, tai jos 
būdavusios žiauriai nubaudžia
mos ir išmetamos, kaip bever
tės... Dabar gi žinom J? kad 
iš curare gaminimo vietos mo-

ka vyrui
savo nuotaika ir savo polinkiais 
yra skirtos vieno žmogaus 
tarnybai. Todėl tarnauti dau
geliui joms atrodo per šalta ir 
per svetima, per daug nekon- 
kretu ir per tolima. Tarnyba 
bet kuriam globos ir pagalbos 
reikalingam žmogui jų nepa
tenkina. Jos nori atsidėti arti- 
mesniam būreliui. Jos tad sva
joja savo širdį atiduoti vyrui, 
o tik per vyrą tarnauti Dievui 
Todėl Mergystės darbai jas 
gąsdina. Joms šiurpus ir šal
tas yra individualios prigim
ties apsisprendimas, kurio rei
kia paisyti, nes prigimtis visa
dos yra kiekvienam mūsų dar
bui ir kiekvienam pašaukimui 
nepakeičiamas pagrindas.

Visos šios priežastys yra pa
teisinamos, Ir jos iš tikro ne
vieną ^sulaiko nuo ano lemian
čio apsisprendimo. Tačiau kaip 
ten bebūtų, kelias į Mergystės 
luomą yra tik vienas: aiškus 
pasiryžimas nedalinamos au
kos gyvenimui iš meilės. Mer
gystė gali būti prisiimama, o 
tuo labiau pakeliama ir įvyk- 
doma tiktai Dievo Karalystės 
motyvu, kurį vienintelį iškėlė ir 
pats Kristus. Joki kiti motyvai 
čia negalioja.

Šitomis tad pastabomis tur
būt ir būsiu atsakęs į ma’.’/iių 
Jūsų laišką. Mergystės klausi
mas yra labai gilus ir piltus 
Bet mums čia rūpėjo tik pati šie 
luomo esmė, kurią radome 
nedalinamoje aukoje. Tai, kas 
čia pasakyta mergaitėms, tin
ka visiškai ir vyrams. Gal tik 
jų celibato vykdymo darbai yra 
kitokį, negu moterų, kadangi ir 
pati vyriškoji prigimtis yra ki
tokia. Tačiau auka yra ta pati.

terys būna rūpestingai pašali
namos, nes tikima, kad nuodai 
būna neveiklūs, jei moterys 
maišosi kur jie gaminami... 
Taip pat žinoma, kad gamybos 
metu jokių nuodingų — svaigi
nančių dujų nebūna.

Mokslininkas Humboldt do
mėjosi curare apnuodytųjų sa
vijauta. Jis turėjo progos ap
klausinėti keletą indėnų, pa
sveikusių nuo šužeidimo ap
nuodytomis vilyčiomis (matyt, 
prastai buvo apnuodytos!). Jie 
jautę keistą susitvenkimą gal
voje ir svaigimą, blogumą ir 
vėmimą, stiprų troškulį ir nejau
trumą apie žaizdą.

1897 m. Richard Schomburgk 
pirmasis ištyrė ir aprašė curare 
paruošimo būdą. Pasirodė, kad 
pagrindinę žaliavą sudaro 
Strychnos giminės augalų žie
vė ir šaknys. Iš vieno šių auga
lų giminaičio Strychnos nux vo
mica sėklų (Lieuvoj jos buvo 
žinomos "činčibero" vardu) ga
minami labai stiprūs nuodai — 
stryęhninas, kurie jau senai pla
čiai naudojaimi kaip vaistas 
medicinoje. Tačiau curare turi 
visai skirtingas nuo strychnin© 
savybes. Gaminimas toks: žie
vė ir šaknys sutrinama ir de
dama į tik šiam tikslui padary
tą puodą (kuris pagaminus nuo
dus sudaužomas). Po to užpila
ma apie 10 litrų vandens ir šis 
mišinys palengva verdamas 
visą parą virš sukurto lauželio. 
Taip vanduo beveik išgaruoja 
ir lieka tik rudas skystis, pri
menąs stiprią juodą kavą. Šis 
skystis supilamas į mętžesnį in
dą ir laikomas tris valandas 
saulės šviesoj. Po to pridedama 
šiek tiek gleiviškų augalo Mu- 
ramu sulčių, kurių įtakoj skys
tis pavirsta į drebučius. Šie 
drebučiai vėl statomi saulės

Mergystės luomas yra pastaty
tas ant šios nedalomos aukos. 
Iš jos jis sernia spvo kilnumą. 
Ja jisai pašvenčia savo narius. 
Ja galop jis save 'pateisiu r pa- 
šaulio ir Dievo akivaizdoje. 
Kur nėra aukos, ten Mergystė 
yra tik grynai negatyvus for
malinis dalyke®, neturįs turi
nio ir todėl nevertingas, kadan
gi nevaisingas. Užuot žmogų 
pakilninęs ir pašventęs, jis ji 
pažemina ir sunaikina. Tačiau 
ten, kur ši nepadalinama au
ka yra vykdoma, Mergystė iš
kelia žmogų ligi pat tobulumo 
viršūnių.

Leiskite, mieloji Panele Irena, 
užbaigti šį laišką jau minėto 
L Bloy žodžiais, paimtais taip 
pat iš jo laiško sužadėtinei: 
"Jeigu niekados nebūtų atsira
dę nė vienos moters, kuri savo 
nekaltybę būtų paaukojusi Die
vui, Išganytojas nebūtų galė
jęs į pasaulį ateiti". Tai labai 
gili mintis. Ji tinka ne tik anam 
vienkartiniam Viešpaties atė
jimui per Marijją, bet ir kiek
vienam Dievo priartėjimui prie 
žmogaus. Jeigu nebus moterį, 
kurios atsidės anam nepadali
namos aukos gyvenimui. Die
vas neateis į pasaulį- "Žmoni
jos palaima ir vargas, pagal 
to paties Bloy teigimą, rymo vi
siškai ant moters". Moteris yra 
pašaukta iškelti Dievą iš tam
sybių, parodyti Jį pasaulio di
džiūnams, lydėti Jį išganymo 
kelyje, apraudoti Jį po kryžiumi 
ir sykiu pirmoji paregėti Jo pri
sikėlimą su meilės šūkesiu; 
"Rabbi! Mokytojau!" ant lūpų. 
Tai gali padaryti kiekviena 
moteris. Tačiau specialiai šiam 
Dievo apreiškimui, šiai meilės 
-t h e o p h a n i a i, yra šaukia
ma moteris - mergelė.

Nuoširdžiai Jus grebiąs ir 
Jums visokeriopo gero anoje to
limoje šalyje linkįs

« A. Maceina.

ojoje medicinoje

švieson, kur jie pavirsta į tirštą 
košę. Tada indėnai išbando 
nuodų veikimą ant tam tikrų 
driežų. Jei nuodai geri, tai drie
žas po 8 minučių alpsta ir greit 
stimpa jei jam įduriama į už
pakalinės kojos pirštą su ada
ta, prieš tai įbestą į nuodus.

Bet tai nėra standartinis ga
minimo būdas. Įvairios indėnų 
tautelės turi savo šiek tiek skir
tingus gaminimo receptus. Gi 
modernieji chemikai gamybą 
gerokai suprastino.

Lygiai baisius vilyčių nuo
dus Afrikos laukiniai gamino iš 
Acocanthera bei Strophantus 
augalų.

Curare veikimas pasireiškia 
tik, jei jie’patenka į žaizdą ar 
būna įšvirkštas į kūną, o pra
ryti galima didelius kiekius be 
pavojaus! Žinoma, jei visas 
virškinimo aparatas yra svei
kas. Todėl turint sveikas lūpas 
šviežiai apnuodytą žaizdą ga
lima iščiulpti ir išgelbėti su
žeistojo gyvybę.

Curare paralyžuoja tik valin
gus raumenis ir apnuodytasis 
turi pilną sąmonę, bet negali 
valdyti galūnių bei pajudėti. 
Paralyžius vyksta tam tikra 
tvarka: pirmiausia piratų, ausų 
ir akių, o po to — galūnių, gal
vos ir kaklo, ir pagaliau — 
kvėpavimą tvarkančių raume
nų. Sustojus kvėpavimui — su
stoja plakusi ir širdis.

Įdomiausia, kad curare ne
sužaloja nei raumenų, nei ner
vo, o tik kažką padaro raumens 
skaidulėlių ir nervo šakelių su
sijungimo vietoj: lyg atjungia 
ar izoliuoja vieną nuo kita

Nuodų veikimas neilgas ir 
organizmas juos greit suardo ir 
pašalina. Todėl darant dirbti
ną kvėpavimą gedima išgelbė
ti apnuodytojo gyvybę.

Kultūros ir
Prof.

Kas nežino mūsų žymiųjų 
mokslininkų, trijų brolių profe
sorių, Biržiškų? Vyriausiasis iš 
jų yra Mykolas, literatūros ir 
kultūros istorikas, Kauno ir Vil
niaus universitetų ilgametis 
rektorius, be to dar visuomeni
ninkas, vienas iš Nepriklauso
mybės Akto skelbėjų ir Valsty
bės Tarybos narys, Vilniui Va
duoti Sąjungos pirmininkas ir 
tt. ir tt; Vaclovas — lietuviškos 
knygos ir kultūros istorikas, bi 
bliografas, Kauno V. D. Univer
siteto Bibliotekos kūrėjas ir jos 
direktorius, vėliau Vilniaus uni
versiteto bibliotekos direktorius, 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
vyr. redaktorius; jauniausiasis 
Viktoras —<■ žinomas matemati
kas. Visi jie yra išspausdinę ir 
turi nespausdintų eilę mokslo 
veikalų. Būdami tremtyje, visi 
trys dirbo Hamburgo — Pinne- 
bergo Pabaltijo universitete. 
Viktoras ir dabar dar tebėra 
Vokietijoje, o Mykolas su Vac
lovu atvyko į JAV ir kurį laiką 
abu gyveno pp. Devenių glo
boje Watertown, Conn. Vaclo
vas tebegyvena pas pp. Deve- 
nius, kur tvarko savo rankraš
čius ir rašo.

Prof. Mykolas, vasario 10 d. 
iš Watertown su ponia išvyko 
pas dukrą ir žentą Barauskus 
į Los Angeles. Laiške iš naujo
sios vietos profesorius rašo 
kad pakeliui buvo sustojęs pas 
savo mielus viekšniškius (Viekš
niai — Biržiškų tėviškė) p. Dar
gius, Pittsburghe, kur maloniai 
viešėjo iki vasario . 16 d. Tomis 
dienomis profesorius padarė 
viešą pranešimą. Vasario 16 — 
kovo 1 d. praleido Cicero (Chi- 
cagos priemiestis) kun. Alba- 
vičaus klebonijoje, kuriam iš-

Chemikai yra išskyrę keletą 
veikliųjų dalių iš curare. Svar
biausi jų yra kurarinas (kurio 
žinomos kelios rūšys) ir kurians. 
Bet, atrodo, kad curare dar turi 
daugiau neištirtų veikliųjų da
lių.

Medicinoj curare imta atsar
giai naudoti jau 19 šimtmety: 
ypač tetanus (mėšlungio) ir epi
lepsijos (nuomaro) atvejais. Bet 
greit buvo atsisakyta, nes pa
sirodė per daug pavojinga... 
Dabar, kada yra geriau ištirta 
kurarino cheminė sudėtis ir vei
kimas ir galimas tikslus doza
vimas — modernioji medicina 
vis dažniau griebiasi šių bai
siųjų nuodų... žmonių gyvybių 
gelbėjimui. Pastaruoju metu 
ypač sėkmingai vartojamas cu
rare, kaip priedas prie narko
zės operacijų metu.

Ši curare ir kitų nuodų isto
rija verčia prisiminti ir šimtų 
mūsų kaimo moterėlių bei se
nukų turėtus gausius įvairių 
žolelių ir lapelių bei gėlelių rin
kinius, iš kurių jie gamino įvai
rius vaistus ir gydė nuo įvai
rių ligų. Išdidūs aukštojo moks
lo medikai tik juokėsi iš to ir 
nesiteikė rimtai patyrinėti tų 
žolelių, vaistų gaminimo ir gy
dymo būdų. Gal ten būtų bu
vę surasta baisiausių nuodų, o 
gal stebuklingų vaistų. Gal ir 
dabar kur netoli samanotos ba
kūžės auga nežymus augalėlis, 
kuriame slypi didžios paslap 
tys: gal iš jo galima būtų tam 
tikru būdu pagaminti nuosta
bius vaistus nuo džiovos, vėžio 
ir kitų baisių ligų? ...

K. Vcdteris.

Dar negalintiems užsimokėti
*Tžrr vVmg <thnv
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žmoniškumo į 
M. Biržiškos laiško prog 

vykus Floridon, svečiais rūpi
nosi kun. Patlaba. Per tas die
nas prof, dalyvavo, JAV spau
doje jau minėtuose, eilėje Va
sario 16 d. minėjimų ir kt. susi
rinkimų, kur padarė praneši
mus. Kovo 2 d. jie jau buvo Los 
Angeles. Apie jų. sutikimą JAV 
spaudoje jau buvo rašyta, o 
profesorius pats laiške nuošir
džiai pastebi: "Netikėtai buvo
me sutikti ne tik savo vaikų, 
bet ir korespondentų, fotografų 
ir tautiečių delegacijos. Tas 
mus, išvargusius kelionėje, ne 
tik dar labiau privargino, bet ir 
labai varžė: atvykome kaip 
sunki našta savo vaikams" ...

Neturiu teisės iš ilgo ir nuo
širdaus profesoriaus laiško ką 
daugiau cituoti (ir už tuos profe
sorių atsiprašau), tačiau ar ne
verta susimąstyti ir dėl šitų 
kuklių žodžių? Šitokios asmeny
bės, mųsų laisvės kovų vete
ranai ir kultūrinės dirvos pla
čių vagų artojai, juk yra visos 
mūsų tautos brangieji žmonės, 
jos brangenybės. Argi galima 
tada, kai tautą ištiko nelaimės, 
ir juos išbloškusios iš jų baro, 
palikti juos dūsauti ir krimstis 
ne vien dėl to, kad jaučia nebe
galį sėkmingai malšinti naudin
gos veiklos troškulį, bet dar ir 
dėlto, kad jaučiasi našta ki
tiems valgydami kąsnį duonos? 
Tai ne vien jų vaikų, bet mū
sų visų reikalas ir prievolė. 
Tiesa, turėdami daugybę ir ki

lau kuris laikas pasaulyje 
pradėta domėtis Hollywood© 
kino artistų moraliniu pakriki
mu. Kinas dabar yra tiek papli
tęs ir jaunuomenės taip aistrin
gai lankomas, kad kiekvienas 
kino žiūrovas stengiasi artistą 
gerai pažinti ne tik scenoje, bet 
nori žinoti daugiau ir apie jo as
menišką gyvenimą.

Didelį patarnavimą čia atli
ko artistė Ingrid Bergman, ku
rios istorija-su italų filmų reži- 
sorium Roberto Rosselini taip 
pat vedusiu ir sugyvenusiu su 
ja kūdikį (Ing. Bergman yra 
vedusi su garsiu mediku dr. 
Lindstrom ir turi 11 m. dukrelę), 
pasidarė visiems žinoma ir pri
vertė daugelį susimąstyti.

Šis įvykis mirgėte mirga ne 
tik sensacijas mėgstančių laik
raščių skiltyse, bet juo susido
mėjo, daugelis Amerikos dva
siškių ir auklėtojų.

Kaip rimtai į šį reikalą pa
žiūrėjo kai kurie amerikiečiai, 
jau galima suprasti ir iš to, kad 
Indijanos valstybės 12 didelių 
kino teatrų savininkas J. P. Fi
neran pareiškė, jog jo kino teat
rai nerodys filmos "Stromboli", 
kurioje svarbiausią rolę vaidi
na Ingrid Bergman ir kurią re 
žisavo Rosselini. Jis dar pareiš
kė, kad kino teatrų savininkai 
visame krašte turi atsisakyti ro
dyti tas filmas, kuriose daly
vauja nemoralūs artistai. Toks 
teatrų savininkų nusistatymas 
privers Hollywoodq skaitytis su 
visuomene, pareiškė J. P. Fi
neran.

Katalikų ir protestantų cen
zūros biurai Hollywoode kate
goriškai pareikalavo iš filmų 
platintojų neįsileisti į Amerikos 
rinką filmos "Stromboli";

Kaip iš karininko kovos lau
ke reikalaujama drąsos, iš 
valstybės valdininkų — besą
lyginio sąžiningumo, iš moky
tojo — gražaus pavyzdžio, taip 
iš filmų ir teatro artistų, vaidi
nančių krikščioniškas roles, 
reikalaujama besąlyginio mo
ralumo.

Tai nėra dideli reikalavimai. 
Ankstesnės Ingrid Bergman fil
mos buvo entuziastingai pri
imtos katalikų spaudos. Ji bu
vo išgarbinta "The Bells of St 
Mary* svarbiausioje vienuolės

tų uždavinių, greitomis daug 
ko padaryti negalime. Tačiau ir 
pabėdavojimų neužtenka. Rei
kia kokių nors realių žygių. 
Pav., ar negalima šito reikalo 
įtraukti į BALF darbų planą gre
ta plano šelpti Vokietijoje pasi
likusius tremtinius? Juk tai vi
siškai tas pats reikalas. Tiesa, 
visiškai išlaikyti visus šitokius 
žmones tuo tarpu gal ir būtų 
negalima, tačiau naudinga bū
tų ir maža parama, nors mora
liai veikianti.

Kitas didelis uždavinys yra 
kuo greičiausiai suorganizuoti 
pajėgias kultūrines institucijas 
ypač leidyklas. Juk šitokie ve
teranai jau dabar turi nemažai 
knygų parašę ir dar gali para
šyti (ir Mykolas ir Vaclovas B. 
taip pat jau dabar .turi parašę 
net po kelias knygas iš labai 
svarbios srities). Jei būtų suor
ganizuotas leidimas mūšų iš
eivijos gyvenimo laikotarpis 
būtų pateisintas dvigubai — 
tai būtų įnašas į mūsų kultūros 
lobyną ir milžiniška moralinė 
gaivinanti parama šitiems ve
teranams. Kaip matyti iš spau
dos, mūsų veržlumas reiškiasi, 
verda, kunkuliuoja, bet, deja, 
vis dar neapiforminamas, ne
pereina į tikslingas kryptis. O 
jau laikas būtų visajai rimtai 
apsvarstyti ir vietoj partizani
nės veiklos pereiti į sistematin- 
gą. A.

r moralė
rolėje, taip pat "Joanna d’Arc" 
rolėje, nors ji pati yra protes
tantė.

Juokingai atrodo "laisvos 
meilės" šalininkų pareiškimas, 
kad artistę reiktų dar pagirti, 
jog ji leido vaikui gimti, o ne
padarė vaiko nužudymo. Yra 
ir artistės gynėjų, kurių kaiku- 
rie iškelia faktą, kad ir visi fil
mų artistai gyveną nedorą gy
venimą, o visas Hollywoodas 
esąs ištisas "žaltynas". Paga
liau tai ne paslaptis; Dėl tokios 
padėties iš dalies kalti ir kata
likai, kurie lanko nemoralių ar
tistų filmas ir papildo filmų ben
drovių kišenes.

Hollywoodas skaitosi su vi
suomene, o geriausia priemone 
tam sutvarkyti yra boikotavi- 
mas nemoralių filmų ir aktorių, 
kurie veda nemoralų gyveni
mą. Suplaktas per kišenę Hol
lywoodas greit susitvarkytų.

Ingrid Bergman byla taip pat 
gyvai svarstyta ir Kanados 
spaudoje. Daugumas pasisakė 
prieš'ją ir jos filmų demonstra-

'.ą, tačiau yra ir gynėjų, ku
rių pagrindinis argumentas, kad 
ne ji ir ne pirmoji tokia ir kad 
menininko kūryba negalinti bū
ti siejama su jos gyvenimu. Pri
menama ir Kristaus žodžiai dėl 
žydų pasipiktinimo Marija Mag
dalena, primenama eilė meni
ninkų, pergyvenusių tokių pat 
aviantūrų. Beabejo“, čia yra tie
sos, tačiau esmėje čia yra ne 
Bergman byla, bet principinis 
klausimas ar galima kilnius da
lykus skleisti per nemoralius 
žmones. Ar čia netinka visų pa
juokiamas: "Nežiūrėk mano 
darbų, bet klausyk mano žo
džių"?

Pagal "G. P." Si. Ras.

— Italijoje padaryta filmą 
"Vilkas iš Silos'. Kritikos la
biausiai išgarbintas svarbiau
sias filmos veikėjas Jokūbas 
Šėmas, kuris prieš trejus metus 
atvykęs į Italiją, 2^ metų "pran
cūzas iš Lietuvos*.

— PRAHA. — Čekoslovakų 
vyriausybė pranešė JAV am
basadai, kad netrukus iš Čeko
slovakijos ,būsią ištremti visi 
svetimšaliai misijenieriai ir ku
nigai.
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H lietuviškojo pasaulio
AUSTRALIJA

Kaip gyvename

Australijos lietuviai turime 3 
perijodinius leidinius — "Aus
tralijos Lietuvis", pirmasis lietu
viškas laikraštis šitame žemy
ne, išeina kas dvi savaitės, 
spausdinamas rotatoriumi; 
"Užuovėja", Šv. Kazimiero d-jos 
leidžiamas mėnesinis žurnalas, 
spausdinamas taip pat rotato
rium ir "Mūsų Pastogė", Aust
ralijos Lieutvių Draugijos sa
vaitraštis, spausdinamas spaus
tuvėje.

Visuomeninių organizacijų 
turime dvi: Australijos Lietu
vių draugiją ir Šv. Kazimiero 
draugiją. Pirmoji iš jų 1949 m. 
gruodžio mėn. 29-30 dienomis 
atšventė savo gyvavimo 20-ties 
metų sukaktį, kuri buvo atžy
mėta draugijos narių visuoti
nu suvažiavimu, įvykusiu Syd
ney, Trocadero salėje ir pra
ėjo labai pakilioje nuotaikoje. 
Šv. Kazimiero draugija yra dar 
"jauna" — Australijoje gyvuo
janti tik antrus metus. Ją įstei
gė kun. Tamulis, čia atvykęs 
iš Amerikos. Abi organizacijos 
labai gražiai sugyvena. Turi
me daugelį asmenų, kurie pri
klauso abiejoms organizaci
joms, gi kun. Tamulis — įeina 
į abiejų organizacijų Centrų 
Valdybas.

Linkėtina, kad Australijos lie
tuvių tarpe ir toliau toks gražus 
sugyvenimas klestėtų ir bet ko
kie nesugyvenimo reiškiniai; 
čia nebūtų toleruojami.

Pagaliau, gal jums labiau
siai rūpi, kaip gyvena paskiri 
Australijos lietuviai? Jie "varg
šai" išsiblaškę po visą platų
jį Australijos žemyną. Jų gali
ma rasti visuose Australijos 
kampuose: Vakarų Australijo
je, Pietų Australijoje, karštoje 
šiaurės srityje — Queenslan-

LAS vadovybės pareiškimas
Ir nesikišdami į jokius 

visuomeninius ginčus bei 
polemikas, "TŽ" visdėlto 
mano, kad bet kieno pa
liesti asmenys ar organiza
cijos demokratinėje visuo
menėje turi teisės pasaky
ti savo viešą žodį. Oficia
lų LAS vadovybės pareiš
kimą spausdiname grynai 
jos atsakomybe, kaip ly
giai išspausdintume pa
reiškimą ir betkurios kitos 
organizacijos, neturinčios 
savų priemonių jį viešu
mai paskelbti. Red.

Didžiai Gerb. "T. Žiburių" 
Redaktoriui,

"Naujienų" Redaktoriui, neto
lerantiškai pasielgus ir nepa
talpinus mūsų oficialaus pa
reiškimo dėl "N" tilpusių šmeiž
tų prieš Lietuvos Atgimimo Są
jūdį, maloniai prašome Tams
tą, Gerb. Pone Redaktoriau, ar
timiausiame Tamstos redaguo
jamojo laikraščio numeryje pa
talpinti šį mūsų pareiškimą.

Š.m. vasario 11 d. "Naujie
nos" išspausdino LAS šmeižian
tį straipsnį — korespondenciją, 
pavadintą "Susiorganizavo vol- 
demarininkai", parašytą neva 
Toronto skyriaus vasario 4 d. 
susirinkimo proga. Tą dieną jo
kio Toronto LAS susirinkimo 
nebuvo, tad ir "N" koresponden
tas jame dalyvauti negalėjo 
(susirinkimas įvyko vasario 5 
dieną).

Mus stebina, kad atsiranda 
žmonių, rašančių lietuviškos vi
suomenės rimtį drumsčiančias 
korespondencijas, šmeižiančias 
lietuvišką darbą dirbančias or
ganizacijas, o dar labiau ste
bina, kad atsiranda laikraščių 
jas spausdinančių. "Naujienos" 
gi dar anksčau "apgailestavo": 
"Daugelis stebisi, kad Ameri

de, bekertančius cukrines nen
dres, Tasmanijoje beskinan- 
čius gausingus vaisius, bene 
daugiausia Viktorijoje ir "tirš
tai apgyventame" New South 
Wales. Paskutiniu metu keletas 
daktarų išvyko dirbti pagal sa
vo specialybę į karštąją Nau
ją Gvinėją.

Lietuviai materialiniu savo 
būviu yra maždaug patenkinti 
ir visa energija stengiasi dar 
geriau įsikurti naujoje šalyje. 
Daugumas turi susitaupę po 
300-600 svarų ir dairosi, kaip 
tinkamiau tuos pinigus sunau
doti. Gal neapsirikčiau pasa
kęs, kad apie 30-40% visų lie
tuvių jau turi nusipirkę skly
pus ir statosi arba ruošiasi sta
tyti savus namelius. Butų klau
simas Australijoje yra labai 
opus. Šeimai gauti butą, ypač 
su Vaikais, beveik neįmanoma. 
Rezultate šitokios padėties, šei
mos su vaikais, gal teisingiau, 
žmonos su vaikais, turi sėdėti 
lageriuose, taip vadinamuose 
Holding centruose, kurių visa
me krašte yra dvylika.- Vyriau
sybė stengiasi žmonas apgy
vendinti kaip galima arčiau vy
rų darboviečių, bet kartais žmo
na nuo vyro gyvena 300-500 
mylių. Tokiame tolimame atstu
me gyvenantieji vyrai žmonas 
gali aplankyti ne dažniau, kaip 
per mėnesį kartą. Todėl taip 
stengiamasi pirkti sklypus ir 
statyti namus.

Žinoma, ir statant namus su
siduriama su antra negerove 
— statybine medžiaga. Pradė
jus statyti namus, ligi gauni 
žmogus visą reikiamą medžia
gą, tenka palaukti 18-24 mė
nesiai. Taigi, tokie vargai dau; 
giausia spaudžia Australijos 
lietuvį. Tačiau jis- nenusimena 
ir, su nepaprastu kantrumu, sie
kia savo ir savo šeimos gero-

kos lietuvių didieji dienraščiai 
nėra pareiškę savo nuomonės 
— "Naujienos" ir "Draugas" — 
LAS reikalu". Kažin ar "N", 
spausdindamos šiuos žodžius, 
•nepamiršo ALT susitarimo, kad 
tautos '.nelaimių momentu vi
suomeninių grupių vidaus ko
vos yra suspenduojamos. O 
šitokių korespondentų intenci
jos niekam negali būti paslap
tis ir jas parodo faktas, kad ly
giai tokia pati korespondenci
ja ir pasirašyta tais pačiais J. J. 
inicialais, buvo išspausdinta 
kovo 3 d. "Liaudies Balse", pri
dėjus tik vieną kitą padailini
mą.

Kad lietuviška visuomenė ne
būtų klaidinama visokių išsi
šokėlių, LAS Kanados Vietinin- 
kijos Valdyba laiko savo pa
reiga plačiajai lietuviškai vi
suomenei pareikšti:

1. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, nėra jokia voldemarimnkų 
organizacija ir nieko bendro ne
turi su buv. voldemarininkų 
praeitimi.

2. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis gimė tautos tragedijos va
landose, bolševikų ir vokiečių 
okupacijų pogrindyje, kaipo 
kovos organizacija, kovoti ir 
grumtis su mūsų tėvynės oke- 
pantais. LAS neskirstė ir ne
skirsto lietuvių nei pagal religi
jas, nei pagal luomus, nei pa
gal ankstyvesnį jų priklausy
mą kuriai nors lietuviškai or
ganizacijai Lietuvoje. LAS tik
tai skirsto lietuvius xį patriotus, 
kovojančius už Lietuvos laisvę 
ir. į Valstybės ir Tautos judus 
dirbančius išdavikišką darbą.

3. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, Vokietijoje, DP stovyklose, 
per savo kovos narių suvažia
vimus, išdiskutavo ir priėmė 
organizacijos įstatus, politinę 
programą ir išėjo kaipo nau

BELGUA

Vasario 16 Belgijoje

Iš visos Belgijos vasario 19 
d. susirinko lietuviai angliaka
siai į Chatelet miestelį paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimą. Šventę pradėjo pa
maldomis. Šv. Mišias už Lietu
vą aukojo Limburgo lietuvių 
kapelionas T. Ambrozijus O. F. 
M., pamokslą sakė T. J. Ara- 
nauskas S. J. iš Hainaut pro
vincijos. Bendras pobūvis ir mi
nėjimas vyko tautinėmis spal
vomis išpuoštoje salėje.

Perskaičius Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą, tylos su
sikaupimu pagerbti žuvusieji 
ir žūstantieji už to akto įgyven
dinimą. Svečių tarpe buvęs Lie
tuvos atstovas Prancūzijoje 
Bačkis, atvykęs iš Paryžiaus 
pagelbėti Belgijos lietuviams, 
pasveikino susirinkusius VLIKo 
ir Diplomatinio korpuso vardu, 
primindamas, kad kur bebū- 
tumėm visada privalom jung
tis vienybėn ir nepamiršti, kad 
yra organų besirūpinančių lie
tuvių reikalais.

Gražią ir prasmingą kalbą, 
kurioje apžvelgė dabartinę Lie
tuvos padėtį, dalyviai palydėjo 
ilgais plojimais.

Susirinkimą sveikino Vene- 
zuelos lietuviai, buvęs Charle
roi lietuvių kapelionas T. Mika
lauskas S. J. iš Čikagos, T. Bru- 
žikas S. J., gaivinęs du mė
nesius Belgijos lietuvius gražes
nio gyvenimo mintimis, lietu
viai iš Vokietijos, Lietuvių bene
diktinių sesučių ir Liuveno stu
dentų vardu sveikino kun. J, 
Dėdinas, iškeldamas mokslo 
svarbą tėvynės ateičiai ir mal
dos reikšmę jos solidarumui, 
sugretinęs lietuvių laisvės dai
nius — Maironį ir Brazdžionį. 
Liežo lietuvių bendruomenės at
stovas P. Paulauskas apibūdi
no sunkią ir suodiną angliaka
sio buitį. Išdirbę Vyrai 2-3 me
tus požemiuoseilgiau dirbti jau 

ja, politinė ir kovos organiza
cija, nieko bendra neturinti su 
Lietuvoje egzistavusiomis poli
tinėmis partijomis. LAS išėjo 
vienyti lietuvių tautą, jos visus 
dorus, tautiškai, valstybiškai ir 
demokratiškai nusistačiusius 
narius. LAS siekia Tautos atgi
mimo, vienybės, Tautos garbės, 
Lietuvos Valstybės atkūrimo ir 
amžinumo. LAS vyriausias tiks
las yra laisva, nepriklausoma, 
tautinė ir demokratinė Lietu
vos Valstybė.

4. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, šioje kovoje, nuoširdžiai 
bendradarbiauja su visomis lie
tuviškomis, demokratiškomis 
organizacijomis.

5. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, niekad nekovojo ir neko
voja prieš Vyriausį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą — VLIKą. 
Priešingai LAS stiprina VLIKo 
vedamą kovą ir skaito, kąs ko
voja prieš VLIKą, tas padeda 
bolševizmui. Jei LAS kartais pa
kritikuoja VLIKo darbus, tai tas 
demokratijoje juk yra aglima. 
Reikia mokėti atskirti sveiką 
kritiką nuo kovos.

Šie punktai yra oficialiai de
klaruoti LAS visuotinio atsto
vų suvažiavimo 1948 m. balan
džio 10-11 d. Augsburge, LAS 
Vyr. Valdybos ir LAS Kanados 
Vietininkijos visuotinio atstovų 
suvažiavimo 1949 m. spalio 15 
dieną Toronte.

Ta pačia proga pabrėžiame, 
kad neturime jokio noro bei 
tikslo su kuo nors gaišti brangų 
laiką ir beprasmiai ginčytis. 
Mes skaitome, kad lietuviškai 
visuomenei šis reikalas yra vi
siškai aiškus ir į tolimesnius, 
nerimtus ir bolševikų įtaigoja
mus šmeižtus neatsakysime.

Su tikra lietuviška pagarba 
oieponas jarumcicas

LAS Vietininkas Kanadoje.
Juosat Bdiūnci

LAS Viet Valdybos Sekretorius 

nebeįstengia. O reikia gi svei
kiems išlikti. Išlysti iš kasyklų 
Belgijoje neįmanoma, Darbo 
Ministerija užsieniečiui nelei
džia kitur dirbti. Geriausia iš
eitis patekti į Kanadą ar Aust
raliją. JAV nebepriima. Kelio
nės išlaidų dalį, šeimoms IRO 
apmoka. Mūsų žuvusiųjų ne
daug, tačiau paliegusių jau 
daugybė. Likti kasyklose — 
ateitis tamsesnė, nei kasyklų 
suodžių sugraužti plaučiai.

Suvažiavimą baigiant klier. 
J. Lukošiūnas ilgoje paskaitoje 
perbėgo Vasario 16 d. drąsų 
žygį istorijos šviesoje. Palietęs 
pasitraukimo iš tėvynės pras
mę, skatino nuola1 šluoti suo
džius nuo laimės ilgesio, nes 
priešas sunaikinęs valstybę vi
sus ginklus atsuko į tautą.

Dalyviai liko nuoširdžiai dė
kingi šventės organizatoriams 
■>. Zaleckiui, Tėv. Rabikauskui, 
T. Aranauskui ir visiems pri- 
sidėjusiems neužmiršdami ją 
tremties pilkumoje palikti.

K. J. D.

ANGLIJA

Nepriklausomybės šventė

Vasario 16-ji buvo minima 
kiek plačiau Mootos stovykloje, 
Londone, Alsagerio, W. Wells, 
Brockworte, Škotijoje, Bellshille, 
Glasgowe ir kitur. Paskaitos, 
deklamacijos,' chorų dainos, 
tautiniai šokiai, pamaldos už 
Tėvynę žuvusiems, vaidinimai 
ir kt sudarė visą .minėjimų 
branduolį. Kur kiek jėgos leido 
buvo surengtos bendros vaka
rienės ir arbatėlės.

Daug kur pasirodė malonių 
naujųjų ir senųjjų bendradar
biavimo reiškinių. Šiuo atžvil
giu ypač minėtina Škotijos Bell
shille kolonija.

Didelio atgarsio sukėlė minė
jimai Londone, Nottinham, W. 
Wells stovyklose. Čia dalyva
vo min. B. £7 Balutis, o prog
ramoje V. Mcnn|s|o bažnytinis 
chora^H. Pefeus tautinių šo
kių grupė. Iš to pačio choro
sąstato pasireiškė solo ir due
tai. Anglijoje. gimusios Kali
nauskaitės balsas ir gražus, 
malonus išpildymas žavėjo ne 
vien lietuvius, bet ir svečius

JA VALSTYBĖS

Dr. J. B. Končiaus jubilėjus

Šiomis dienomis sukako 25 
m. nuo prof. kan. Dr. J. B. Kon
čiaus visuomeninės veiklos »
Amerikoje pradžios. Nuo pat 
BALFo įsteigimo pradžios jie 
yra pirmininkas. Jam pagerbti 
balandžio 2 d. Henry Hudson 
viešbutyje New Yorke rengia
ma vakarienė. Iškilmėms pa
rengti sudarytas komitetas iš 
įvairių pakraipų žmonių.

Baltimorės "Daina"

Baltimorės "The Sun" vasario 
19 d. "Sunday Morning" laido
je išspausdino gražų informaci
nį Audrey Bishop straipsnelį 
apie Br. Jonušo vadovaujamą 
"Dainos" chorą, kartu dėdamas 
didelę choro nuotraukos klišę 
ir greta Irenos Loraitytės atvaiz
dą, tautiniame kostiume, kaip ir 
visos choristės. Reporteris pa
stebi, kad choras gieda Šv. Al
fonso bažnyčioje, kad tą dieną 
dainuos Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, o antradienį 
(21 d.) dalyvaus tautų koncerte 
Politechnikos auditorijoje.

Straipsnis' parašytas su šil
tom simpatijom ir teikia infor
macijų, įdomių ir mums. Chore 
esą 40 dalyvių .(atvaizde ma
tom — 42), jis ruošęsis 4 mėn., 
o dirigentas iš Vokietijos atvy
kęs prieš 7 mėn. Paminėjus net 
choro atskirų balsų repeticijų 
tvarką, apibūdinami dalyviai.

Visas straipsnis įvardintas 
"Siuvėjas dieną, chormeisteris 
naktį", nes Br. Jonušas dirbąs 
siuvykloje. Sumįpima dar eilė 
dalyvių. Antanina Nastopka 

anglus. Dainavo dar solo bosas 
Povilavičius, Barcevičienė ir 
Šturmaitytė duetą.

Vargingais keliais eina ne tik 
Mamaičio vedamas Londono 
bažnytinis choras, bet taip pat 
su dideliu pasišventimu yra iš
laikomi ir tobulinasi Manches- 
terio choras vad. p. Gaidelio, 
Škotijoj p. Serapinaitės, Brad- 
forde p. Juškos, Nottinghame p. 
Untulio. Tarpe jų sukasi ir tau
tiniai šokiai. Ir šie Vasario 16 
visur pasirodė su dideliu pasi
sekimu.

Stovyklos, kur nėra jokių kul
tūrinių pajė^į, šventę atžymėjo 
įvairiai: juodu kaspinu perriš
tom vėliavom, paskaitom, de
klamacijom ir tt.

Brockworte, kur sugūžėjo 
apie 100 lietuvių iš apylinkių, 
pagerbtas Dr. V. Kudirka, apie 
kurį paskaitą skaitė V. Ignai- 
tis. Be to, ten pasireiškė su de
klamacijomis iš kaimynystės 
atvykę Barauskas ir Bal. Braz
džionis, savos kūrybos paskai
tė. Vietos sk. sekret. paskaitė 
Kudirkos poezijos. Vėliau bend
ra vakarienė, kurios suruoši
mu daugiausia rūpinosi p. Va
leika ir kiti DBLS skyriaus na
riai, Nepamirštas ir Tautos 
Fondas.

BaL Brazdžionis.

Pavergtųjų tautų paroda

Europos pavergtųjų tautų 
liaudies meno paroda Edinbur- 
ghe praėjo su dideliu pasiseki
mu. Ją atlankė apie 3 tūkstan
čiai žmonių. Parodoje buvo lie
tuvių, latvių, estų, lenkų, ukrai
niečių, graikų, kroatų ir bulga
rų skyriai. Lietuvių skyrius bu
vo labai turtingas audiniais, gi 
ukrainiečių — medžio droži
niais. Lietuvių skyriui sutvar
kyti ir įrengti Edinburghan bu
vo atvykusi p. Zmuidzinienė, 
dailininkė , ir lietuvių meno žino- 

paminėta vietos spaudos, net žemės. Joniškio, Rietavo, Pas-
su nuotraukomis. Scottish Lea
gue for' European Freedom su 
savo nenuilstamu pirmininku 
Mr. J. F. Stewart panašią paro
dą yra surengę ir pernai. "Iš.D." 

siūvanti vyriškom skrybėlėm 
kaspinus, o jos vyras Vilius — 
inžinierius — sūdąs kumpius. 
Klem. Praleika — klarnetistas 
— dirbąs mašinų dirbtuvėje; 
Gražina Čaplikaitė — filolog. 
studentė — esanti mašininkė, o 
vakarais dar studijuojanti; Kos
tas Kanauka — veterinorius — 
dirbąs hermatologinėje labora
torijoje Sinai Hospital; Petras 
Šapranauskas — med. studen
tas — dirbąs vėžio tyrimo la
boratorijoje; Johns Hopkins Hos 
pital. Informacijų spaudai bus 
teikusi (^r. -Čaplikaitė, nes dau
giausia jos žodžių yra cituoja
ma ir po choro kliše dedamas 
iš jos pasakojimo parašas: 
"Lietuvoje kiekvienas dainuo- 
• n >a .

E. Vaitkus nori gauti 4.000 
doL apdraudos

Atsimename praėjusios va
saros sensacingą įvykį, kai pa
garsėjęs JAV lietuvis sportinin
kas E Vaitkus, atvykęs į Čika
gą rungtynėms, buvo peršautas 
jaunos mergaitės. Ilgokai gulė
jęs ligoninėje, sportininkas da
bar yra jau visai pasveikęs ir 
pasirašė naują sutartį sekan
čiam sezonui. Dabar jis siekia 
gauti apdraudą net iki 4.000 
dol. Servo reikalavimą jis remia 
tuo, kad žinomų sportininkų su
sitikimai su žmonėmis yra nau
dingi sporto klubui Priešingoji 
pusė tačiau teigia, kad žymių 
sportininkų pasimatymai nak
ties metu turi būti klubo vado
vybės leisti, o Vaitkus tokio lei
dimo. neturėjęs. Firma jam 
$3.500 vis dėlto išmokėjo.

ANAPUS
T. Lietuvos atstovai į SSSR 

k Aukšč. Tarybą

Kovo 12 d. praėjo rinkimai į 
SSSR Aukšč. Tarybą. Lietuva 
ten "siunčia" 10 Maskvos pa
rinktų atstovų. Jie visi, žinoma, 
"išrinkti", nes daugiau "kandi
datų" nebuvo. "Išrinko" Lietu
va šiuos: 1. Antaną Sniečkų, 
komunistų partijos pirmą sekre
torių; 2. Mečislovą Gedvilą, ta
rybinės Lietuvos ministerį pir
mininką; 3. Justą Palečių, aukš
čiausiosios tarybos prezidiumo 
pirmininką; 4. Antaną Raguotį, 
komunistinio jaunimo centro ko
miteto sekretorių; 5. Vladą 
Niunką, kompartijos centro ko
miteto sekretorių; 6. Mariją 
Kavinaitę, moterų komunisčių 
organizatorę; 7. gen. Joną Maci
jauską, karo komisariato politi
nio skyriaus viršininką; 8. gen. 
Vincą Vitkauską, kandidatą į 
komunistų partiją; 9. Joną Čiu- 
ladą, Kelmėje gyvenantį komu
nistą.

Į vad. Tautybių Tarybą gre
ta keleto lietuvių ir lietuviškom 
pavardėm paruoštų rusų "iš
rinkta" aiškūs "lietuviai":

Aleksander Trofimov, Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius; Edvard 
Ozarskij, kompartijos centro ko
miteto sekretorius; Danil Šupi- 
kov, trečias Lietuvos kompar
tijos centro komiteto sekreto
rius; Vasili Pisarev, pirmas mi- 
nistęrio pirmininko pavaduoto
jas; Piotr Kapralov, tarybinės 
Lietuvos saugumo ministras; 
Ivan Apolski, Liudvinavo kol
chozo pirmininkas ir kiti.

Kolchozai

Gedvilos antrasis pavaduo
tojas, tikrasis Lietuvos valdo
vas, Maskvos agentas, Mama- 
jev, pranešė Maskvai, kad jau 
sukolchozinta 65,5% Lietuvos 

valio ir Šiaulių apskr. — net
90%.

Vokietijos lietuvių gyvenimas
Vokiečių veikla

Šiuo metu Vokietijoje Ang
lų zonoje vis aktyviau reiškiasi 
Lietuvos vokiečių vadas evan
gelikų dekanas Titelbach. Jis 
nuo šių metų pradžios pradėjo 
leisti laikraštį "Heimatstimme", 
skirtą iš Lietuvos kilusiems vo
kiečiams. Tarp kitko jis pradė
jo ten skelbti sąrašus savo me
tu iš Lietuvos į Vokietiją repat
rijavusių asmenų. Kadangi, no
rėdami pasprukti iš bolševikų 
nagų, tada išvyko vokiečiais 
prisimetę ir daug lietuvių, tai 
dabar Titelbach, matyti, nori 
jiems pakenkti emigracijos rei
kalus tvarkant. Laikraštis taip 
pat puola VLIKo pirmininką, 
lietuvių tremties spaudą ir or
ganizacijas.

Kun. Z. Gelažius,

buv. Hanau lietuvių stovyklos 
kapelionas, išvyko į JAV. Jo or
ganizacinis sugebėjimas, tak
tas ir mokėjimas visus jungti, 
suraminti, pakelti nuotaiką, jį 
buvo padaręs labai populiarų. 
Australijos vyskupas O’Brien jį 
kvietė savo vyskupijon, bet, ti
kėdamasis būt arčiau didesnio 
lietuvių būrio, pasirinko JAV.

Atimtos DP teisės

IRO VU-osios Area vedėjas 
Cox savo sprendimu 231 Lands- 
huto tremtiniams atėmė visą 
IRO globą bei patalpas ir pa
skelbė juos įjungtus į vokiečių 
ūkį. Jo nurodyta priežastis — 
esą patalpos reikalingos ameri
kiečių kariuomenei. Nukentėju
sieji betgi išsiaiškino, kad ka* 
riuorifenė tų patalpų nėra rei
kalinga ir jų niekad neperima. 
Dabar Jie išsiuntinėjo pagalbos

BLOGAI SU VARIAGAIS 
(Ištrauka iš "Tiesos" Nr. 56-1194)

Bankrutuoja tarybiniai ūkiai 
dėl rusu direktorių blogo 

šeimininkavimo

"Kretingoje buvo atkurtas ta
rybinis ūkis. Jo laukai aprėpia 
šimtus hektarų žemės. Pagrin
dinę bazę sudaro žemė darbo 
žmonių išnaudotojo grafo Tiš; 
kevičiaus.

1946 m. atėjo vadovauti Kre
tingos tarybiniam ūkiui tūlas ‘ 
Seminov. Štai imkime žemės 
ūkio prievolių valstybei klausi
mą: mėsos, pieno paruąšos.
— Kretingos tarybinis ūkis vi
sur paskutinėse eilėse".

Toliau charakterizuoja Se- 
minovą.

"Pasipelnyti, gerai pagyven
ti — štai kodėl atėjo į šį ūkį. 
Jis pats yra stambiausias vals
tybinio turto švaistytojas. Tik 
pradėjęs eiti direktoriaus parei
gas penkių savaičių bėgyje pa
pjovė asmeniškiems reikalams 
du stambius raguočius ir šešias 
i . ans.

Direktorius griebėsi kirsti 
parką. Ir dabar Kretingos tary
biniame ūkyje naikinamas šim
tametis parkas: kertami klevai, 
topoliai, kedro pušys ir kiti re- * 
tai pasitaikantieji medžiai. O 
iš puošnaus gojelio prie Darbė- 

t nu vieškelio —- tik keli kelmai 
| liko".

Darbininkų aprūpinimas

"Nejautresnis jis ir patiems 
darbininkams. Į kiekvieną jų 
priekaištą, kodėl jie negauna 
už darbą jiems priklausančios 
duonos, kodėl laiku neišmoka
mos algos, kur dingsta jiems 
skirta druska, žibalas, medžia
ga drabužiams, jis šiurkščiai at
rėžia: aš čia šeimininkas ir jūs - 
nesikiškite ne į-savo reikalus.

Tiesiog nuostabu, kaip tokio 
"šeimininkav^^T pancdo pen;-^^ - 
tija ir, vykdomasis' Kretingos 
apskrities komitetas ir kodėl ne
užkerta tam kelio".

šauksmus į įvairias įstaigas ir į 
žymiausius pasaulio žmones. 
Memorandumą pasirašė šių 
tautų atstovai: Ukrainiečių, es
tų, vengrų, lietuvių, latvių, ju
goslavų ir rusų. 
• '

Prancūzija priims senelių

Sprendžiant pabėgėlių DP 
problemą į pagalbą atėjo Nor
vegija, priėmusi kelias dešim
tis aklųjų, Belgijos katalikai su
organizavo specialią prieglau
dą seneliams. IRO kreipėsi į • 
valstybes, kurios įsileido DP, 
prašydama priimti ir tam tikrą 
nedarbingų skaičių. Pirmoji <rt 
siliepė Prancūzija, kuri pasi
žadėjo priimti 960 DP asmenų, 
senesnių kaip 60 mt.

Emigracija

IRO duomenimis per vasario 
mėn į JAV Vokietijos Amerikie
čių zonoje išduota tik 872 vi
zos. Toks sulėtėjimas aiškina
mas tuo, kad vizos buvo duo
damos specialioms emigrantų 
kategorijoms, o atrinkimas rei
kalavo daug darbo ir laiko.

Belgų katalikai globoja 
neperiėgius tremtinius

Sausio antroj pusėj į Belgiją 
iš\Austrijos atvyko 61 tremti
nys — seneliai ir invalidai. 
Juos išlaikys labdaringos kata
likų įstaigos. Tokiu būdu Bel
gija yra pirmas kraštas, kuris 
priėmė tokį senelių skaičių. Tė
vo domininkono Pire rūpesčiu 
suorganizuota belgų draugija 
tremtiniams remti. Draugija yra 
suorganizavusi apie 1060 glo
bėjų, kurie susirašinėja su trem
tiniais ir siunčia jiems siunti
nius. Selpipmų tarpe yra ir lie
tuvių. \ x
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KAZYS BRADŪNAS

ATEIS PAVASARIS

Ateis pavasaris.
Mes negyvensime mieste:
Už upės — girios ir laukai.
Grįžti trobelėn tu iš ten,
Ant slenksčio sėdies ir sakai —
Mes būsim ten ir niekur neisim,
Ten mūsų nieks nepasiges ir nejieškos,
O kai saulutė leisis,
Užmigs paukštelis ant šakos,
Žvaigždelė kris dangaus takuos, 
Ir širdys dvi kalbėsis .
Per visą naktį šviesią...
Ateis pavasaris,'
Mes negyvensim mieste, —
Už upės — girios ir laukai...

LANGO GĖLĖ
Pražydėjai vidury žiemos
Ir sapnuoji — šiltas vėjas supa... 
tO tik; baltos rankos mylimos 
Tave palietė ir priglaudė prie lūpų.

Spindulėlis saulės neramus
Spaudžia džiaugsmo tyrą, brangią ašarą — 
O, kad būčiau žiedas jos namuos,
Kad sapnuočiau amžiną pavasarį.

Redakcijai prisilieta

plano pritarimu, 10 dainų; U « pasgulį, į kurį atkeliavau 
dviem ar trim lygiem balsam ----- - —* -----
su piano pritarimu 6 dainos ir 
m mažam chorui 17 dainų.

Jurgis Kastytis Gliaudo, Avė 
Amerika, iliustravo VI. Vijeikis, 
išleido autoriaus bičiuliai 1950 
m., 32 psį., eilėraščiai.

AidaL 1950 m. kovo mėn. Nr.
3 (29). Turinyje: A. Maceina, 
Krikščionybės ateitis; J. Baltru
šaičio ir B. Brazdžionio eilėn; 
Zenonas Ivinskis, Vatikano ar
chyvas — aruodas lietuvių kul
tūros istorijai; T. J. Beleckas, S. 
J., Prie kryžiaus; J. Grinius, Me
no reikšmė tautai; VL Šlaito ei
lėn; N. Mazalaitė - Krūminienė, naktimis, negalėdama supras-

z ANTANAS RAMŪNAS

SAULĖTEKIS KALNUOSE

Gyvenimo ir sielos draugei Marijai
. ■ ’ ■ ./ ’ ’ . ■ • • • ■ •

Kai rytuos dangus saulėtekiais raudo, 
Ir skendo toliai varpo gaudesy, 
Stovėjom, it dievai, kalnų viršūnėj: 
as ir ji.

Tu tarei:
"Tik pažvelk, kaip kalnų karūnos auksinės

* Iš balto, sidabrinio rūko neriasi.
Kaip laisva akiai ir sielai
Buities bekraštėse mariose..."

.Ir jautėm, kaip abiejų širdys plakė
Šventu saulėtekio varpų gaudesiu.
Ir siela, it laisvų padangių paukštis.
Dangaus nerimu daužėsi. ■

liepsnotai viršūnei
Visata visa prieš mudu lenkėsi:
Pasaulį, rodos, paimtum ant delno kaip savo širdį
Ir neštum, neštum savo rankose----------

• •

Pasauli, pasauli, koks tu nuostabus 
Saulių ir aušrų patekėjime!
— Dangų svajonių žmonijai atskleisti
Į šią žemę mes atėjome----- - — •

Mano motina atsiskyrimą su'vienam visą dieną paaukotų ir 
manim labai pergyveno, bet Į naktį man miegant budėtų ir 

tėveliui vis apie mane pasako
tų... Aš džiaugsmingai pasi
tikčiau savo tėvelį iš darbo su
grįžusį ir kai jis siektų mane 
paimti į savo glėbį, aš už au
sies jį patraukčiau, už plaukų 
papeščiau ir besijuokdamas, 
parodyčiau savo pirmuosius 
dantelius, minklinčiau savo ko
jytes, žadėdamas greit pradė
ti pats vaikščioti ir kalbėti. O 
pirmieji mano žodžiai būtų: 
"Mama! Tėti". Ir kiek mums 
visiems •džiaugsmo būtų!

• Kai paaugčiau didesnis, prie 
lango stovėdamas laukčiau tė
velio, pamatęs jį grįžtant, bėg
čiau pasitikti. Surasčiau jam 
šliurytes ir nuneščiau jo batus 
padėti vieton. Papasakočiau ką 
mamytė veikė, ką gardaus ji 
vakarienei išvirė. Kai tėvelis 
sveikintų mamytę, aš juos abu 
apkabinčiau ir taip labai, labai , 
mylėčiau...

Mane net gali atiduoti kam 
įsūnijimui, kaip daugelį vaiku
čių atiduoda, kurie netenka tė
vų ar tėvai jų išsižada. Gali 
pasitaikyti ir labai geri žmonėę, 
kurie mane mylės ir išmokins 
vadinti juos tėveliu ir mamyte; 
bet as taip norėčiau būti sū
neliu savo mamytės ir tėvelio... 
Užaugęs, aš pasistengčiau bū
ti jiems dėkingas ir neužmiršti 
jų senatvėje, bet suteikti 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo.

Neleiskit man pasilikti Be
vardžiu.

tymai, diktuoja, kad, nesant 
užtikrinto auginimo ir auklėji
mo, motirta neturi teisės mane

ga ir tėvo globa. O kur gi ma
no tėvas? Kodėl jis taip išsi
gando tėvo vardo ir pareigos? 
Kur dingo jo karšti pažadai, 
kuriuos jis teikė mano motinai, 
kuomet ši buvo jam gera ir ti
kėjo jo žodžiams?

Institucija, kurioje aš dabar 
randuos su šimtais kitų pana
šaus likimo kūdikių, yra gerai 
užlaikoma. Seselės, kurios au
koja savo gyvenimą mūsų prie
žiūrai, auginimui ir auklėjimui, 
yra labai mums geros; bet joms 
skirta po 8 ir 9 kūdikius kiek
vienai ir kad ir kažin kaip jos 

__ ____________ __________________,__ „_____________ norėtų mus ilgiau savo-malo- 
Karolicd; R. Pakštas, Keletas ti kaip ji vienų viena tarp sveti-' Pien0 bonkutė, aš ^pasijutau niose rankose palaikyti — joms 
samorotavimu anie Lietuvos' muiu. manes lauks ir sušilau- skriaudžiamas, vienišas ir be-, neužtenka laiko. Štai kad ir mū

sų kambario auklėtoja Sesuo 
Ji kiek-

tvarkymu, kaip ir visi kiti ma
žyčiai atkeliauja. Tik atkelia
vę, ne visi vienodai, šiame mil-

no tėvas nenori man jos su
teikti.

Ilgainiui motina susigyveno 
su padėtimi ir nusprendė atsi
duoti Visagalio valiok Ji ruošė
si mane pasitikti, kantriai pa
keldama kiekvieną nemalonų 
ar pašiepiantį žvilgsnį ar kalti-

žiniškame pasaulyje sutinka-' nimo žodį.
mi... t Atėjo laikas, kada aš turė-

Vienų laukia ir juos pasitin- jau išvysti šį pasaulį ir žengiau 
ka su didžiausiu džiaugsmu, jų į jį su šauksmu, kaip koks did- 
tėvad ir visi giminės — kitų at- vyris! Tik, kai po savaitės, ma

ne atskyrė nuo mano mieliau
sios, vienintelės šiame pašau-nai neišskiriant ir motinos...

Mano tėvas paspruko iš lau- prietelės, mano motinos, kai 
kiančiųjų tarpo, kai tik sužino- vietoj jos šiltos krūtinės, prie 
jo apie mano atvykimą Mano kurios per savaitę man taip bu- 
motina maldavo pasigailėjimo' vo malonu prisiglausti, kada 
jai ir Tnrm. Ji verkė dienomis ir1 slaugė mane prie motinos at- 

' nešdavo — man buvo pakišta

samprotavimų apie Lietuvos mųjų, manęs lauks ir sušilau- skriaudžiamas, vienišas ir be- 
ribas; V. Butėno eilėn; Dr. J. Na-' kusi manimi rūpinsis? Labiau- nustojąs drąsos.
viekas, Moralinės jėgos; J. Kmi- šia ją kemkino mintis, kad aš,! Mane perkėlė iš ligoninės Julia, ji tokia maloni... Ji kiek- 
tas, Ir čia esama tragedijos. Be jos į šį pasaulį atkviestas kū- "Lopšelin" ir aš tapau jo įnamiu vieną rytą mus pasveikina, 
to, plati literatūros, mokslo ir1 dikis, liksiu bevardis... Nes dviems metams, o vėliau mane'apibėgdama kiekvieno lovelę, 
politinio gyvenimo apžvalga. 6' čia tik tėvo pavardė įtraukiama perkels suaugesnių vaikų prie- 
iliustracijos. ' garbingųjų sąrašan... O ma- glaudon.

Adomėno komedijos "Svetimos Plunksnos"
pastatytos Toronte kovo 11d. aktoriai ir režisierius. Iš kairės į dešinę: dail. Tamonis — J. 
Širka, burm. sesuo Agota — Z. Širkienė, rėžis. J. Jagėla, burm. duktė Paulė — E. Zaikauskai
tė, advok. Čiurka — P. Jurėnas, Pr. Čiurka — J. Maniuška, burm. tarnaitė — Teklė — J. Zai
kauskaitė, reporteris — B. Kriaučeliūnas. Foto A. Slabaševičiaus.

Ji mus nupraususi, švariai ap
rengusi, pabučiuoja ir paguldo, 
žodelį kitą mums tardama, ar 
maloniai nusišypsodama. Mes 
visi ją labai mylim ir taip lau
kiam, kad ji prisiartintų prie 
mūsų lovelės, nors ir trumpam, 
kiek ji ištesi... O jeigu mano 
tėvas susitartų su motina visam 
gyvenimui, aš neturėčiau ilgė
tis šypsenos, malonaus žodelio 
ar ilgiau būti palaikytas ir my
luotas jos rankose, nes ji turė
tu tik mane viena! Tik man

V

Eisim, sesės, į darželį, 
uždainuosime dainelę; 
žalių rūtų pasiskinsim, 
sau širdelę nuraminsim.

Liaudies daina.

Nedaugelis suspėjo pasiimti 
gimtos žemės grumstelį. Tėvy
nės relikviją, šventenybę trem
tyje. Dar mažiau lietuvaičių 
rankinukan įsirišo vaidilučių 
šventą gėlę, žalią rūtą. Tuo
met ji buvo dar žalia, o rude
nėlį žiaurūs šiaurės sūnūs šalį 
trempė, todėl nė sėklų nebe
turi. Gyvenantieji parudusiose 
dykumose be žalumynų, mies-

tuose be darželių visa lietuviš
ka siela ilgisi ko nors žalio, 
kvepiančio, kas paliktąją tė
viškę ir dienas joje primintų. 
Kaip dabar gaivintų bent viena 
gėlelė iš tėvynės. O Y10 sesu
čių auginančių šventąją gėlę. 
— rūtą. Belgijoje seselės bene
diktinės lietuviškai sutvarkyta
me daržely ir vazonėliuose ap
sčiai priauginusios rūtelių pra
džiugina ne vieną tremtinį. Se
sutės atjaučia lietuvaite be sa
vo apdainuotos gėlės svečiose 
šalyse ir norinčioms mielai per
siųstų rūtų sėklų.

Sudomintieji rašykite šiuo 
adresu: Kun. J. Dėdinas, 19 rue
dės Rėcollets, Louvain, Belgien.

PR.‘ KOZULIS

SUDAUŽYTA TAURĖ
1. Daivutė

Aš turėjau gerą draugą. Jis buvo aukštas, juodais plaukais 
ir pašėlęs, kaip viesulas. Dėl jo aukštos ir tiesios — apoloniš
kos kaktos jį visi praminė Febu.

Mes išlandžiojom visą Vilnių ir pamilom jį, kaip jidują tė
viškę. Jo paminklai ir karališki karstai dvelkė senove ir garbe, 
kurią jautėm kiekvienam žingsny. Mes Vilniaus gatvėse ne- 
drįsome net švilpauti.

Febas pirmasis patyrė, kad, be didžios senovės, labai pui
kus Vilniaus vynas ir dar geresnis "Šopeno" alus. Po paskaitų 
jis mane visada įtempdavo į barą, sakydamas, kad šiandien 
esąs "prie pinigo". Ir namo grįždavom jau ne tik švilpaudami, 
bet ir dainuodami, o įžengę studentų bendrabutin sužvengda- 
vom, kaip arkliai. , .

Vieną šarmotą lapkričio rytą sutikom universiteto kvartale 
tiesiog į mus žiūrinčią mergaitę.

— Atsiprašau. Kur čia yra X. dekanatas?
Febas mirktelėjo man ir paslaugiai nuvedėm ją ligi pat durų. 

Paskui palaukėm, kol ji išėjo, lydėjom ją ligi namų ir sužinojom, 
kad ji, baigusi A gimnaziją, pradėjo tarnauti kažkokių mokesčių 
biure, paskui vietą metė ir atvažiavo studijuoti. Ji taip atvirai 
ir naiviai pasakojo, pažvelgdama į Febą ir į mane, kad man 
net nejauku buvo, jog išdrįsome brautis į jos tyrą praeitį. Ties 
didelių rūmų durimis ji sustojo. Nuo telegrafo vielų birėjo ynis 
tiesiog ant mūsų. Mergaitės juodos kasos apkrito snaigėmis, 
kurios drebėjo, kaip žvaigždės. Atsisveikinome, kaip seni drau
gai. Staiga, Febas ją sulaikė tarpdury.

— Atleiskit O koks jūsų vardas?
— Mano... Daivutė, — nusišypsojo ir dingo už durų.
— Na? Kaip? Nieko sau? — įbedė į mane akis Febas. 

Nežinau kodėl, bet aš jam nenorėjau apie ją ištarti nė vieno 
žodžio. Savo nuomonę šį kartą norėjau nuslėpti, tačiau, neiš
laikęs jo kamantinėjimų, ištariau:

— Taip. Tos didelės kasos, tikrai, — retenybė.
Ir pirmą kartą pajutau Febui nepalankų jausmą — galbūt, 

tai buvo neapykanta.

Daivutę kasdien sutikdavom paskaitose. Febas buvo plepus, 
šnekėdavo be paliovos, nors ir niekus, kol aš susigriebdavau 
kokį žodį, ji jau jam šypsodavosi. Lūpos prasiskleisdavo tamsiai 
rausvu kaspinu ir aš jam tos šypsenos pradėjau pavydėti. Kai 
lydėdavom vakarais ją sutemusiom gatvėm namo, aš jausda; 
vausi esąs atliekamas žmogus ir neištardavau nė žodžio, kai, 
tuo tarpu, Febas filosofuodavo, kaip geras advokatas. Paskui, 
kai susėsdavom su Febu bare už stalelio, jis, prisikišęs man prie 
ausies, klausdavo:

— Kaip tau atrodo, ar ji manęs paiso?
Biauresnio klausimo ir Saliamonas man neišgalvotų. Ir aš 

kreipdavau kalbą į šalį:
— Na, geriam, brolau, ir eime — aš dar turiu darbo. Galų 

gale man tai visai neįdomu.
•— Bet pasakyk, kai tu objektyvus žkiogus, kaip tau atrodo?
— Žinoma, ji kiekvieną tavo žodį ryte ryja, — išdroždavau 

nebeapsikentęs. Tada jis atsilošdavo patenkintas ir plodavo 
man petį:

— Tu tikrai geras draugas. Aš tau galiu savo dvarą pa
tikėti.

Aš, tų pokalbių nepakęsdamas, pradėjau vakarais iš pa
skaitų tykiai nepastebimas iškiūtinti ir vienas pareidavau namo. 
Febas manęs nė nepasigesdavo. Tik vėlai sugrįžęs, lyg iš 
mandagumo, prikišdavo:

— Kam tu taip greit išėjai — mes su Daivutė dar laukėm.
Vieną kari^^ngiuotame koridoriuje sutikai DaiVutę vieną. 

Ji sustojo tiesiąęprieš mane, padavė ranką ir paklausė, žiū 
rėdoma tiesiai plikis:

— Kodėl tu m^nęs vengi? Ar pyksti? — ir akių nenuleido. 
Aš tokio klausimo’ niekados nelaukiau ir, išvertęs akis, spokso
jau Į jos, šypsena nušviestą, veidą. Jaučiau, kad aš baisiai 
kvailai atrodau. Bet kaip iš tos situacijos išbristi? Dingtelėjo 
mintis, jog tai lemiamas jos klausimas, kurį žmogus gyvenime 
išgirsta tik vieną kartą. Kas bus, jei Ji ims ir paliks mane išsi
žiojusį šiame ilgame koridoriuje.

— Aš žinau. Tu kažinką galvoji. Bet žinok, man Febas visai 
nepatinka. Aš myliu tik tave vieną, — ir tik dabar ji akis nu
leido ir, rodos, kažko laukė. Aš būtinai turėjau sakyti nors 
vieną protingą ir malonų žodį. Ir, nesąmoningai suraitęs žanduo
se šypseną,! ištariau:

— Nu? Argi gali būti?
Nustebusi ji permetė akimis mane nuo gaivos iki kojų. 

Nežinau, ką ji pagalvojo, bet, tikriausiai, tokio didelio kvailio dar 
nebuvo mačiusi - .

— Taip. Lik sveikas — bėgu į paskaitas.
Ir vėl likau ilgame koridoriuje vienas .
Kasdien keikiau save už tą pražiopsotą akimirksnį, bet antrą 

kartą jis nebesikartojo. Supratau, kad žmogaus laimę galima 
sukurti tik vienu, tinkamu momentu ištartu, žodžiu. Daugiau 
aš nebesugavau progos jai vienai ką nors pasakyti. Febas Dai
vutę kas vakarą palydėdavo, o aš tik tykiai išdūlindavau iš 
rūmų. Per Kalėdų atostogas nusiunčiau Daivutei ^entimentalų 
laišką, bet ji parašė tiktai, kad linki man linksmų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų.

2. Juodas j autis
Pamažu pradėjau apsiprasti su mintimi: galbūt, Daivutės 

mintys pasikeitė ir ji iš viso ne man skirta. Daug rečiau su Febu 
sėdėdavom bare ir jis nieko nebeklausdavo, prisikišęs prie 
mano ausies, apie ją. Rodos, baigė užgesti paliestos širdies 
virpėjimas.

Pavasarį Vilniaus gatvėse vėl sužaliavo liepos, o Paneriuos 
kiekvieną vakarą prapliupdavo lakštingalų versmės. Prie Tauro 
bendrabučio nulūžusi liepa ėmė leisti puikias atžalas. Rodos, 
ir tą negyvą kelmą palietė gyvybės ilgesys.

Vis dažniau tokiais vakarais suskambėdavo mano ausyse 
tie, kadaise ištarti, lemtingi-Daivutės žodžiai. Bet aš turėjau 
sutikti su mintimi, kad ji priklauso mano draugui Febui

Pamaldos Šv. Jono bažnyčioje baigėsi. Mudu su Febu išvir
iom pro siauras duris tiesiog į gatvę. Pro bažnyčios bokštus 
spindėjoj neregėta birželio giedra, o tarp kolonų mūsų laukė 
Daivutė. Gėlėta suknelė ir ant pečių nudribusios storos kasos 
ją skyrė iš visos minios. Aš dar nebuvau matęs jos tokios 
žavios ir pavadinau Pavasario Deive. Ji pagrasino man pirš
tu, kam pravardžiuoju, įsikabino į Febo ir į mano rankas ir nu- 
plaukėm su minia, kuri šiandien buvo ypatingai nerami ir ošė, 
kaip jūra. Nusiyrus mums iki katedros kolonų, staiga sukaukė 
sirenos. Minia akimirkai stabtelėjo, lyg sustirusi, ir vėl pasileido 
į visas šalis. Aš ir Daivutė įlindom į kažkokią kavinę. Febo 
nebuvo. Galbūt jis dingo minioje. Aš užsakiau dvi taures 
vyno. Atsimenu, kaip šiandien, Daivutė jau nešė vyno taurę 
prie lūpų, staiga, lyg perkūnas perskrodė žemę ir namus. Pro 
duris ir langus papūtė vėjas. Kai trenksmas nurimo, pajutau 
Daivutę prisiglaudusią prie mano krūtinės; viena kasa buvo 
apsivyniojusi man apie kaklą, o po kojom riogsojo sudužusių 
mūsų vyno taurių skeveldros. Tai buvo karo pradžia.

(Bus daugiau)

KGrė lituanistai
Vokietijoje mirė du įžymūs 

lietuvių kalbos tyrinėtojai pro
fesoriai — Eduard Hermann ir 
Franz Specht.
Hermann jau prieš arti 40 m. 

paskelbė kelis tyrinėjimus, o 
pastaruoju metu, padedamas 
lietuvių lituanistų ruošė "Lietu
vių kalbos ir kultūros įvadą", 
turėjusį susidėti iš 3 dalių — 
liet, tekstu, gramatikos ir žody
no.

Specht 1920-22 m. moksliškai 
apdorojęs išleido A. Baranaus
ko liet, tarmių medžiagą, o vė
liau paskelbė eilę studijų įvai
riuose žurnaluose.

Narni kunigai

Lietuvių Šv. Kazimiero kole
gijos Romoje auklėtiniai Juce
vičius, Riaubūnas ir Smilgevi 
čius įšventinti kunigais ir kovo 
5 dieną tos pat kolegijos kop
lyčioje atlaikė pirmąsias Šv 
Mišias.

Išėjo "Sporto Dienos"
Kaip jau spaudoje buvo ra

šyta, D. Britanijos Sporto Sąjun
ga išleido pirmąjį tremtyje spor
to laikraštį "Sporto Dienos", ku
ris šiomis dienomis pasiekė 
Ameriką. Prenumeratos kaina 
pusei metų tik 1 doleris.

Visais prenumeratos ir infer- 
macljos reikalais kreiptis į "S. 
Dienų" įgaliotinį Kanadoje — 
K Baroną, 31 Spadina Avė., 
Hamilton, Ont, telef. 5-951S.
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— Kovo 12 d. Winnipeg© lie

tuvių tėvų susirinkime išrink
tas tėvų komitetas rūpintis lie
tuviška mokykla. Mokyklai 
gautos patalpos Tėvų Jėzuitų 
St Paulo koledže. Visos orga
nizacijos pasižadėjo mokyklą
remti.

— Iš seniau Wpg. gyvenanti 
p. Mankuvienė jau kuris laikas 
serga. Ją slaugo jos ęiuktė.

— Gedgaudai susilaukė duk
relės. Dr. Eug. Gedgaudas jau 
kuris laikas dirba Manitobos 
vėžio ligai tirti institute.

— Daubaras ilgą laiką dir
bęs Whyte cemento fabrike pir
ko gražų namą Winnipege į 
kurį žada persikelti gyventi. P. 
Daubarienė dabar serga ir gu
li Concordia ligoninėje.

— Elena Negražytė atvykusi 
iš Emersono Winnipege gavo 
darbo ir mano pastoviai apsi
gyventi. Jos tėveliai ir brolis 
dar liko Emirsone, kur dirba 
prie tilto statybos. Kitais metais 
ir jie žada persikelti į Winni- 
pegą, nes Emersone nėra lie
tuvių. ir baisiai nuobodu gy
venti.

— Winnipege įvykusi ūki
ninkų atstovų konferencija pa
taria ūkininkams 1950 m. žy
miai didinti linų pasėlių plotą.

— Kanados liet, sūnų ir duk
terų pašalpinė d-ja pradėjo ver
buoti daugiau narių. Kadangi 
toji draugija yra vadovaujama 
grynų "draugų" centro valdy
bos, tai. tremtiniams nepatarti
na į ją stoti. Geriau būtų suor
ganizuoti visai Kanadai lietu
vių pašalpinę- draugiją arba

steigti JAV esančių stambių pa
šaipiųjų draugijų skyrius.

— Kovo 12 d. Winnipege lie
tuvių klube įvyko Kanados lie
tuvių sūnų ir dukterų pašalpi- 
nės draugijos Wpg. skyriaus 
susirinkimas. Susirinkime buvo 
išrinkta komisija iš Matulionio 
(KLT sk. pirm.), Matulevičiaus 
ir Al. Urbono patraukti į teis
mą Ve. Janušką už jo straips
nį "Naujienose", kuriame jis sū
nų ir dukterų draugiją išvadino 
komunistine. Kaip žinoma tos 
d-jos centras yra Toronte ir jos 
centro valdybą sudaro žinomi 
"draugai" Pūras, Purienė, Yla, 
Gutauskas, Gutauskienė ir kt. 
Tuos pačius kandidatus palai
kė praėjusių metų rinkimuose 
ir Winnipeg© pašalpinės d-jos 
skyrius. Daug kam Wpg. yra 
dar neaišku, kodėl tremtiniai 
palaiko ’ tokios organizacijos 
veiklą?

— Savo laiku "TŽ" buvo ra
šyta apie šiais metais įvyks
tančius Wpgr įvairių tautybių 
tremtinių festivalius. Tuo tarpu 
iki šiol tiems festivaliams lie
tuvių organizacijos nepradėjo 
pasiruošimo.

— Winnipeg© lietuvių mo
kyklos tėvų komitetan išrinkti: 
pirm. Malinauskas Jonas, kas. 
Krikščiūnas Vytas, nariais Za
vadskienė, Novogrodskis ir Ra- 
mančiauskas. 
kviesti Tėvas 
Bujokienė Br. 
kas. Pamokos
žiaus vaikams bus kiekvieną 
šeštadienį nuo 1 vai. iki 5 vai. 
pp. St. Paulo kolegijos salėje. 
Naujos mokyklos veiklą nutarė

tinis komitetas.

— Krikščiūnai sulaukė šei
mos džiaugsmo — antro sūne
lio.

— Katalikių Moterų S-gos sk.

Lietuviškoji B-nė Ottawoje, 
viena iš nedaugelio, išlaikė sa
vo veidą labiausiai panašų į

Mokytojais pa- 
Pliacidas F.M., 
ir Ramančiaus- 
mokyklinio am-

lanko sergančius ligonius ligo
ninėse ar namuose.

— Neseniai atvyko Strikaičio 
brolis su šeima išviso 7 asme
nys. Linkime jam Winnipege 
sėkmingai įsikurti.

— Kovo 30, 31 ir balandžio 
1 d. Winnipeg© lietuviai turės 
rekolekcijas St Paul 5 kolegi
jos koplyčioje.

— Scenos veikalų pastaty
mas duoda nuostolius ("Auš
ros Sūnūs" davė per 30 dol.), 
tai juos statyti galima tik la
bai iškilmingoms progoms ir 
parenkant tikrai vertingus, gi
lios minties veikalus. Už tai 
B-nės vadovybę ir parengimų 
komisiją nustebino vieno as
mens užsimojimas pastatyti ko
mediją "Buhalterijos Klaida".

padalinį.
Tuo reikalu pagal LOK pa

tvarkymą Šv. Brigitos salėje šių 
metų kovo mėn. 12 d. įvyko su
sirinkimas. Ta. proga atsistaty
dino senoji valdyba ir revizi
jos komisija. Susirinkime vien
balsiai nutarta įsijungti į orga
nizuojamą PLB-nę ir sudaryti 
Ottawoje jos padalinį. Įgyven
dinti tam išrinktas 3 asmenų 
komitetas, kuris pasiskirstė pa
ilgomis šitaip- arch. Trečiokas 
— pirm., p. Poškus — seki, ir 
p. Šimanskis — ižd. Susirinki
mą sklandžiai pravedė p. Tre
čiokas. ;

— Šiais metais B-nės nariai 
gausiai prenumeruoja savąją 
spaudą. Veik kiekviena šeima 
turi užsiprenumeravusi "TŽ". 
Taip pat prenumeruojasi ir "N., 
Lietuvą". Tam daug padeda 
energingas spaudos platintojas 

j p. Šimanskis. D-vis

Timmins, Ont.
Aukos Vasario 16 d. ženkle
KLB Timmins Apyl. Laik. Org. 

K-tas Vasario 16 d. minėjimo 
metu ir vėliau su aukų lapais 
per butus surinko $82.25.

Tautos Fondui surinkta 32 dol. 
90 c., lietuviams ligoniams sa
natorijose Vokietijoje — $49.35.

Aukojo: po $5 — J. V. Paran
sevičiai, V. Petkus; po $3 ■— A. 
Patašius, J. Simonavičius, B. 
Sriubiškis, Ign. Urbonas; po 
$2.50 — Alb. Artičkonis, Al. 
Vaičeliūnas; po $2 — Pov. Dam
brauskas, T. Labanauskas, P.

Lapienis, K. Lukošius, St. Ma
tutis, T. Mažeikienė, Paliūnas, 
J. Smulkevičius, P. Ročys, V. 
Žukas; po $1.50 — J. A. Auš
rotai P. Dzendoletas, J. Mikolai- 
tis, Miliauskas P.; po $1 — V. 
Abromavičius, M. Agurkis, Jur
gis Aleknavičius, Irena Alek
navičienė, Ališauskas, St. Ba- 
jorinas, P. Balasevičius, A. Ba
nys, P. Bemeckas, P. Dirmeitis, 
M. Jonušaitis, O. Kaktienė, A. 
Lileikis, J. Laugalys, A. Mali
nauskas, V. Mikoliūnas, I. Na
ras, J. Nesukaitis, B. Mistautas,

Užbaigtos stalo teniso 
pirmenybės Toronte

Baltojo kamuoliuko varžybos 
Toronto mieste buvo praveda
mos dviem ratais. Pirmame ra
te su didele taškų persvara lai
mėjo lietuvių sporto klubo "Vy
tis" atstovai. Žaistos 8 rung
tynės ir visi susitikimai laimėti. 
Bendras lietuvių laimėtų setų 
skaičius siekia 122, pralaimėta 
46 setai.

Antras ratas, kuriame sužais
ta tik 4 rungtynės parodė lietu
vių "atsilikimą". Su nerūpestin
ga nuotaika pralaimėta 3 ir 
laimėta tik 1 susitikimas. Pagal 
setų santykį lietuviai užėmė 
pirmą vietą. Nugalėtojo klau
simas pagal kanadiečių taisyk
les buvo sprendžiamas iš abie
jų ratų nugalėtojų susitikimo, 
į kurį pakliuvo "Vyties" ir ang
lų "Ryerson Press" tenisistai. 
Abu susitikimus sunkiai laimė
jo kanadiečiai 11:10 ir 12:9 pa
sekme. Tuo būdu "Vytis" už
ėmė antrą vietą.

Geriausiai individualiai pa
sirodžiusiu sportininku tapo 
"Vyties" narys R. Paškauskas, 
po kurio seka torontietis Beed- 
le — Ryerson Press.

Iš keturių pirmenybėse ge
riausiai pasirodžiusių komandų 
pravedamas Danford Radio 
Trophy turnyras. Pirmuose žai
dimuose "Vytis" nugalėjo St. 
Francis Xsaver komandą 17:4 
ir Ryerson Press — Broadway 
YMCA 11:10.

garsėjusį Arsenalą, reikia pri
pažinti, kad per 20 metų nuo 
pirmojo tarpvalstybinio susiti
kimo su Vokietija, Sov. Sąjun
ga padarė šioje sporto šakoje 
didelę pažangą.

Po minėtų gastrolių pasau
lio spaudoje pasklido gandai, 
kad sovietų futbolininkai prieš 
rungtynes vartoja specialius 
energijos sukėlimui mediciniš
kus preparatus, kurie ilgesnį 
laiką priimant, neigiamai vei
kia žmogaus organizmą. Šie 
preparatai nedaug ką padėjo 
Anglijoje: vienos rungtynės lai
mėtos vieno įvarčio skirtumu, 
kitos su Arsenalu sužaistos ly
giomis.

Sovietų pretenzijos dėl "vy
raujančio" rusų futbolo pasau
linėj sporto arenoj, pereitais 
metais buvo nuvainikuotos

Linkėtina mūsų šauniems 
ping-pongistams neatleisti savo 
sugebėjimo ir ryžtingumo.

mos pasaulinių rezultatų. Su 
sovietų vyrais išėjo žymiai kuk
liau: jie turėjo pasitenkinti vi
durinėmis vietomis. Sovietų 
lengvaatlečiai be šitos retos 
progos Oslo mieste privengia 
rungtyniavimo su užsieniu.

Pašliūžų sportas: nežiūrint di- ' 
dėlių Rusijos sniego plotų ir il
gos rusiškos žiemos, pašliūžų 
sportas yra visai neišsivystęs. 
Geriausi sovietų pašliūžininkai, 
kurie pagal Europos klasę pri
klausytų antraeilei grupei, yra 
Alferjev ir Ivanov. Gabesnių 
pašliūžininkų dalis žuvo suo
mių žiemos kare. Rusai tada 
buvo labai nustebinti suomių 
pašliūžininkų lengvumu ir grei
tumu. Moterys yra toliau pa
žengusios, ypatingai ilguose 
nuotoliuose. Kalnų ir šuolių 
sportu beveik visai neužsiima
ma.vengrų vienuolikės, kuri sužai

dė eilę rungtynių Sov. Sąjun- Ledo sportas: per eilę metų 
goję ir skandalingai beveik vi-! Ipolitov, Melnikov ir Kudrin bu- 
sas jas... laimėjo. • vo žinomiausi 5000 ir 10.000 m

Lengv. atletika: paduodame 
kai kurių disciplinų rezultatus, 
pasiektus paskutinių 10-15 me
tų laikotarpyje: 100 m Pušnyj
— Maskva 10,6; Potanin — Si
biras 10,7; Podgojecki — Ukrai
na 10,8. Kai kurios sovietų mo
terys perbėga šią distanciją 
per 12,0 iki 12,2 sek. Šuolis į 
tolį: Pušnyj 7,24 m, Parfenovič
— Rostovas 6,95. Moterų re
kordas — 5,75. Šuolis į aukštį: 
Koliničenko 1,93, moterų r. — 
1,63. Šuolis su kartimi: Ozblin 
(tur būt Latvija?) 4,20 m. Diskas: 
Sergejov 42 m, Šechtel 41,5 m. 
Mot. rėk. — Nina Dumbadze
— Gruzinija 49,10 m. Ieties me
timas: Režetnikov 69 m, mot.

nuotoliuose čiuožėjai. Prieš pa
skutinį karą iškilo naujos jė
gos, kaip Ipolitov (sūnus), Ra- 
dinov ir Anikanov. Sovietų mo
terys, palyginus su skandinavų 
sportininkėmis, yra stiprios ir 
ilgose distancijose pasiekia pa
saulinių rekordų, kur taip pat 
ir vyrai ryškiau pasireiškia. Ta
čiau trumpuose nuotoliuose jie 
smarkiai atsilieka, nes techni
ka yra silpnoka. Nežiūrint, kad 
treneriais buvo angažuojami 
norvegų pasaulio meisteriai, 
rusai nepajėgia čiuožti grei
čiau. sp.

Šv. Metų sportas

Centrinis Šventųjų Metų ko
mitetas aprobavo ir nustatė lai
ką tarptautinėms sporto rung
tynėms Romoje: liepos 25 — 
rugsėjo 2. Komitetas tuo būdu 
pripažino ir įvertino sporto reikš
mę dvasiniam jaunuomenės

domskis, K. Svirplys, P. Volun-

kas, Sovietų sparnai ir Torpe
do. Jei palyginti 1947 m. įvyku
sias'Maskvos Dynamo gastro
les Švedijoje ir Anglijoje, kur 
jis be kitu priešininku turėjo pa-

t

SSSR ruošiasi
-

O gal nelaimėjau?t Stalinas "susijaudinęs" seka "balsavimo" rezultatų pranešimus.

as.Stasiūnas, V. Wyg
' Visiems ems Tautos

Fondą ir mūsų tautiečius ligo
nius Vokietijoje nuoširdžiai dė
kojame. ’ .

Sportas Sovietų Sąjungoje 
(Tęs. iš "TŽ" Nr. 11)

^ Futbolas: geriausias futbolo 
komandas Sov. Sąjungoje turi 
CDKA -—Raud. Armijos centri
nis klubas. Po jo seka Mask-

KLB — TALOK

mas: Znamenski 3:56,0. 10.000 
m bėgimas: Znamenski 34:52,2. 
Rutulio stūmimas: Šechtel 16.03 
m, mot rėk — 13.45 m. Rutu
lio stūmime dabar vyrauja Eu
ropos meisteris estas Lipp, ku
ris siekia 17 m riba. •

Tarptautinėse varžybose, įvy
kusiose 1947 m. Norvegijos sos
tinėj Oslo, rusų moterys išsi
kovojo pirma vieta, pasiekda-

kų rungtynėse numatoma daly
vaus apie 1000 įvairių kraštų 
sportininkų. Pasibaigus rungty
nėms rugsėjo 3 bus audiencija 
pas Šv. Tėvą. ... / >;::-

Vokiečių Prancūzų unija

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenauer pasiūlė Prancūzijai 
sudaryti abiejų valstybių uni
ją. Esą, tada išnyktų tarp abie-' 
jų tautų nesusipratimai dėl Saa- 
ro, Reino krašto ir kt. Kad toji 
unija ųievirstų abiejų valsty
bių bloku, Adenauer siūlo, kad 
prie jos vėliem prisidėtų Ang
lija, Holandija, Belgija ir Luk- 
semburgas. Pasiūlymas šaltai 
priimtas ir Paryžiuje ir Londo
ne. Schumanas ir Bevinas at-

būtų buvę priešinga neutralu
mui. Dabar priekaištaujama, 
kad vyriausybei kitaip elgian
tis, invazijos gal būtų buvę net 
išvengta. Atrodo, kad vyriau
sybė bevelijo matyti kraštą 
okupuotą negu paverstą kovų 
lauku.

— PARYŽIUS. — Balandžio 
12 d. Paryžiuje įvyks "trijų di
džiųjų" užsienių ministeri6 kon
ferencija, kurioje bus tariamasi 
dėl galimybių susitarti su SSSR. 
Konferencija įvyks Atlanto vals
tybių konferencijos proga.

— JERUZALĖ. — Tėvai pran
ciškonai, šventosios žemės 
saugotojai, nuo pereitų metų 
ęspalio mėnesio atkasa Bėta- 
nijoje seną bizantinio stiliaus 
bažnyčią. Žinovai sprendžia ją 
esant iš IV amž. ir tai toje vie
toje pastatytą, kur anksčiau bu
vo Marijos ir Mortos namai.

— BERLYNAS. — Vokiečių 
šaltiniai skelbia, kad jau 4 mė

nesiai grupė vokiečių inžinierių 
kartu su rusais darbuojasi prie 
vandenilio bombos gamybos 
kažkur Sibire, greičiausia jo pa
sieny Tanna Tuva. Kaip žino
ma vokiečiai jau karo metu šia 
kryptimi jau toli buvo pažengę, 
o rusai jų pasiekimus nori iš
naudoti, kad pralenktų ameri
kiečius šioje srityje.

— TEHERANAS. — Iš Turk
mėnijos ateina žinių, kad ten 
padėtis įtempta ir reiškiasi pa
sipriešinimo ir sabotažo veiks
mai. Tą mini ir SSSR spauda. 
Greičiausia bus griežtų repre
sijų.

— VARSAVA. — Lenkų vy-

riausybė reikalauja, kad būtų 
grąžinti Kanadoje esą Lenki
jos turtai, atgabenti čia karo 
metu. Quebec premjeras Dup
lessis’, kurio vyriausybės žinio
je jie yra, pareiškė, kad komu
nistinei Lenkijos vyriausybei jų 
neišduos. Lenkai bylą perduo
da Tarptautiniam teismui.

— DANCIGAS. — Uostas ir 
miestas, kuris dabar turi 120 
tūkstančių gyventojų, norma
laus gyvenimo dar nesulaukia 
ir lenkai čia dar nėra pilni šei-

Gubičevas išvyko į Rusiją

Ištremti nuteistas Gubičevas 
iš pradžių buvo besiruošiąs lik
ti JAV ir dėl sprendimo apeliuo
ti, bet, matyti, Maskvai kitaip 
nusprendus, išvyko lenkų lai
vu "St. Batory". Iki teismo jis 
buvo paleistas už piniginį lai
dą, kurio sovietai antrai bylai 
jam nebepaliko. Likdamas čia, 
jis būtų turėjęs sėdėti kalėjime, 
nors ir apeliavęs. Jo bičiulė 
Koplanaitė sprendimą skun-

SSSR yra įkurta 14 tarptauti
nių mokyklų, kuriose dėstoma 
politiniai, ūkiniai, kultūriniai, 
moksliniai ir kariniai santykiai 
atskirų tautų. Ten ruošiami 
agentai ir administratoriai tų 
kraštų jų sovietinimo atvejui. 
Esą, ypatingai daug dėmesio 

■kreipiama į administracijos rei
kalus. Kursai tęsįasi 2 m. Iš to 
kai kas daro išvadą, kad per 
2 m. SSSR nemano dar nieko 
pradėti. Pirmojoje mokyklos lai
doje būsią 800 "specialistų".

gali ką nors pirkti. Svetimša
liai skundžiasi, kad tiems ku
ponams išgauti — nusipirkti — 
reikia- labai daug sugaišti be
stovint eilėse.

Mugės proga Rytų Vokieti
jos prekybos ministeris priėmė 
žurnalistus, kuriems papasako
jo apie jau sutartą prekybos 
sutartį su SSSR, kurios pasira
šyti jis netrukus vyksiąs į Mas
kvą. Pasaulis nustebsiąs, kiek 
daug SSSR duosianti Vokietijai 
prekių — maisto ir žaliavų.

naudoja savo karo laivyno rei-

maistu.

Kaltinama Rolandų valdžia

Po karo Holandijoje buvo su
kurta komisija, turėjusi ištirti

Leipcigo mugė

Pagarsėjusi Leipcigo mugė 
suorganizuota ir šįmet. Joje da
lyvauja net 750 firmų iš Vak. 
Vokietijos. Labai platūs yra SS 
SR skyriai, ypač "Inturist" or
ganizacijos. Visų dėmesį trau
kia SSSR nauji 1950 m. mode
lio automobiliai, kurie ištiktųjų 
yra 1946 m. JAV. modelio ko

kas nepasako klausiantiems jų 
kainos.

yriausybė apie tai net nepra-
Mūgės lankytojai gauna "va

liutos kuponus" už kuriuos te-

Čekoslovakija I
Čekoslovakijos rusifikacija 

vyksta pilnu tempu. Ne tik ko
munistai, bet visi piliečiai pri
valo mokytis rusų kalbos. Vi
sokios užsienio pažiūros yra lai
komos nusikaltimu ir likviduo-| 
jamos. Kompartija, kuri 1948 
m. turėjo virš 2 mil. narių, da
bar turi nepilnus 1.750.000 — 
kiti pašalinti, suimti kaip ne 
"stalinistai", "vakariečiai" ir 
"liaudies priešai". Išvalyta de
šimtys vadovaujančių komu
nistų — t. vad. londoniškių (t y. 
tie, kurie okupacijos metu buvo 
ne Maskvoje, bet Londone). Jų 
tarpe visiems žinomi: dr. Os
kar Kosta, buv. užs. reik, minis
terijos užsienio spaudos šefas, 
dr. Evzen Klinger, spaudos še
fas užs. reikalų ministerijoje, 
Evzen Lebel užsienio prekybos 
ministerio pavaduotojas ir V. 
Nowi komunistų oficiozo Rude 
Pravo" vyr. redaktorius.

teris Klementis, laukiama, kad . 
bus likviduotas ir vidaus reika
lų ministeris Vaclov Nosika. 
Vis tai "londoniškiai". Rusifika
cija ir dievinimas Stalino, vi
duriniosios klasės ir ūkininkų 
likvidacija sukelia ir patijos na
rių tarpe didelį nepasitenkini
mą. Partijos vadovybė stengia
si tokius likviduoti kaip "vaka
rų špionažo bendradarbius", 
tačiau politinė partijos narių 
moralė labai žemai krito ir net 
laukiama skilimo. Kompartijos 
sekretoriui R. Slanskui ir prez. 
Gotvaldui vargu pavyks jį su
laikyti.

Laiškų kontrolė

Maskvos įsakymu nuo sau
sio 1 d. Čekoslovakijoje įvesta 
užsienio korespondencijos kon
trolė. Jeigu kas nori pasiųsti 
laišką į užsienį privalo laišką 
paduoti į paštą paštininkui, ku
ris užregistruoja kas laišką 
siunčia ir ar atatinka siuntėjo 
adresas.

Berlyne suorganizuotas mo
kyklinių vaikų tėvų komitetas, 
kuris reikalauja, kad mokyklo
se būtų dėstoma tikyba. To 
reikalavo pakartotinai apie 300

ruošiasi tėvų sąjungą likviduo-

kad ir mokytojų ir tėvų sąjun
gos gali veikti tik miesto savi
valdybės pripažintos.
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Sudbury, Ont.

Korespondentas iš Sudbury 
p. Algimantas š.m. kovo mėn. 2 
d. "Nepr. Lietuvos" 9 nr. rašo: 
"Sudburys organizuosis tiktai 
pagal KLB — LOK nurodymus".

P. Algimantas Siemaška š.m. Į 
vasario mėn. 26 d. bendrame 
KLT ir KLS Sudbury skyrių val-

yra pasiuntęs laišką "NL" ir 
kad dėl to laiško turinio kaikas 
gedi užsigauti. Bet jis nebetu- 
rįs laiko to laiško atšaukti. Ir 
tikrai, po kelių dienų tą laišką 
radau "NL". Ten esu puola
mas dėl Vasario 16 d. minėji
mo ir dėl korespondencijos "T

"pritūravoti" KLT skyriui ren
giant minėjimą.

KLT sk. valdyba nekvietė KL 
S-gos sk. valdybos minėti Va- 

i šorio 16 d., kaip lygus su ly
giu, todėl p. Algimanto visi iš
vadžiojimai yra pagrindinai 
neteisingu

Tas pats p. Algimantas puola 
"TŽ" korespondentą J. V., kam 
jis korespondencijoje iš Sud
burio parašė, kad, jeigu KLB — 
LOK savo darbą dar užtęs kokį 
pusmėtį, tai ir sudbūriečiai gali 
persiorganizuoti į KLB ir be jo 
nurodymų. Tokį norą greit per
siorganizuoti į KLB, kaip tik pa
darė kitos lietuvių kolonijos, ne-

B-nę. Algimantas puola kodėl laukiant KLB — LOK galutinų 
nutarimų, man pareiškė du KLT 
Sudburio sk. valdybos nariai, 
nors aš siūliau palaukti dar sa
vaitę, kitą, jeigu laukėme tiek 
laiko. Taigi, pareiškė .tai nariai 
tos valdybos, kurios narys yra 
ir p. Algimantas Siemaška.

P. Algimantas, baigia šūkiu 
— nebenorime turėti tokių ar
dytojų. Kas yra ardytojas? Al
gimantas nepripažino buvusių 
KLT atstovų suvažiavimų spren
dimo dėl organizacijos vardo 
pakeitimo į KLS ir su kitais at
kūrė KLT sk. Sudburyje. Dabar 
tas pats p. Algimantas pasisa
ko, kad buvusi klaida nepripa
žinti atstovų sprendimo. Atei
tyje atstovų sprendimai bus pri
pažįstami. Taip yra užprotoko
luota ir abiejų valdybų posė
džio protokole. Tai kas gi yra 
vienybės ardytojas? Ar tas, ku
riam reikia prie klaidos prisi
pažinti, ar tas, kuris tos klaidos 
nebuvo padaręs?

aš nepritariau KLT Sudburio 
sk. valdybos diktatui — jie ruo
šia Vasario 16 d. minėjimą, o 
KLS sk. valdyba privalanti tam 
pritarti — "pritūravoti".

nutarė ruošti Vasario 16 d. mi
nėjimą ir pradėjo ruoštis meni
nei programos daliai. Neturėda
mi pakankamai savų žmonių, 
jie ėmė verbuoti KLS narius be 
Sąjungos valdybos atsiklausi- 
mo bei sutikimo. Po kokių 15 
dienų, KLT sk. valdybos pirmi
ninkas p. V. Žižys pakvietė ma
ne telefonu atvykti pasitarti dėl 
Vasario 16 d. minėjimo. Jo pa
klausiau, kieno vardu bus ruo
šiamas minėjimas. Jis atsakė, 
kad minėjimas ruošiamas KLT 
vardu, viskas iki smulkmenų 
numatyta ir prašė rengimo ne
boikotuoti. Taigi, viskas iki 
•smulkmenų numatyta, aš turiu

— Sumažėjus darbams, šiuo 
metu St Catharinėj yra dešimt 
lietuvių be darbo. Kaikurie, 
nustoję darbo, išsikėlė į Toron
to, jų tarpe ir KLS St Cathari
nes skyriaus v-bos sekretorius 
Mečys Abromaitis.

— Sausio mėn. iš Vokietijos 
atvyko Jonušų šeima — keturi 
asmenys. Jų 15 m. dukrelė Ro
mutė tuojaus pradėjo lankyti 
gimnaziją. Direktorius ją kitiem 
mokiniams pristatė kaip pavyz
dį, nušviesdamas jos padėtį, 
kad ji tik atvykusi iš Europos ir 
neturinti jokio turto ir kad jos 
tėvai dar net darbo neturį o ją 
jau leidžia mokytis ir nelaukia 
šešiolikos metų, kaip darbo ka
nadiečiai, kada jiems mokyklos 
lankymas bus neprivalomas ir 
galės ją apleisti.

— 1949 m. spalių mėn. lie
tuvaitė Šajaukaitė Albina bai
gė tarnaitės sutartį pas Dr. Sha
ver. Albinutė minėtoj šeimoj iš 
syk buvo traktuojama labai 
blogai, bet po keletos mėnesių 
ji savo švara, darbštumu ir są
žiningumu Shaverius nugalėjo, 
jų nuomonė pasikeitė ir namuo
se ji pasidarė pilna šeiminin
kė. Dažnai net klausiama bū
davo: "Argi ir visi lietuviai yra' 
tokie švarūs ir darbštūs?". Bai-

gus sutartį darbščioji lietuvaitė

lt dabar Albinutė buvusių sa
vo šeimininkų nepamirštama— 
jie užsuka pas ją ir ją kviečia
si į svečius. Kai atvyko nauja 
grupė tomaičių, Shaveriai dar
bo įstaigai pareiškė, imsią tik 
lietuvaitę. Kai pasirodė,-kad ta
me transporte lietuvaitės nėra, 
jie neėmė jokios. Būtų gražu, 
jei visi lietuviai sugebėtų taip 
užsirekomenduoti — būtų ge
riausia lietuviams reprezenta
cija.

— Aktorė Vanda Grabaus
kienė surežisavo veikaliuką 
"Paslaptingoje Zonoje", kuris 
buvo pastatytas Vasario 16 mi
nėjime. Dėl veikaliuko pasta
tymo daug gražių atsiliepimų 
sulaukta net iš svetimųjų.

Ateityje rengiasi statyti "Auš 
ros Sūnūs".

— KLS St Catharines sky
riaus valdyba 1949 m. gruo
džio mėn. prcfvedė piniginę 
rinkliavą likusiems Vokietija1 
je lietuviams ligoniams, už ku
riuos buvo pasiųsta 14 maisto 
siuntinėlių. Dabar gautas iš LR

rašytas Dr. D. Jasaičio, LRK 
pirmininko.

ĮVAIRENYBES
GERIAU SMŪGIS

Vasario 24 d. Massey — Har
ris Co. Ltd. fabrike Toronte, įvy
ko labai originalus įvykis.

Prie milžiniško galingumo 
elektrinio preso dirbo vienas 
akiniuotas senelis anglas ir lie
tuvis "dipukas" A. K.

Vienu momentu presas savo 
paskirties darbo nebedirbo, ta
čiau dėl užmiršimo elektros 
mygtukas nebuvo paspaustas 
ir preso veikimas nesustabdy
tas. Milžiniškas preso stūmoklis 
palengva judėjo savo guolyje 
į priekį ir atgal. Minėtas ang
las darbininkas, užmiršęs kad 
presas neišjungtas, užsimanė

presą, visi šypsojosi ir gyrė lie
tuvį už greitą orietaciją. Šyp
sodamasis dėkojo ir senis, tar-

— Geriau smūgis, negu ran
kos netekimas. —a.

bama apie vienybę, bet neran
dama bendros kalbos' Vasario 
16 d. paminėti, kaip tai buvo 
padaryta kitose lietuvių koloni
jose, tai ta vienybė reiškiasi tik

kad p. Algimantas yra tas as-

jimą daryti kartu kaip lygi or
ganizacija su lygia, bet ne kaip 
"turavotoja" KLT skyriui. KLS 
■Sudburio sk Vasario 16 d. mi
nėjimą gedėjo padaryti atski
rai, bet skyriaus valdyba savo 
■posėdyje nutarė atskiro minėji
mo nedaryti, kad tą dieną ne
būtų suskaldyta lietuvių kolo
nija. .

Š.m. sausio 29 d. KLS visuo
tiniame narių susirinkime pa- 

■' sakiau, kad Vasario 16 d. mi
nėjimą ruošia KLT skyrius. Į 
pašalinio žmogaus (iš KLT sk.) 
pasakymą, kad KLS skyrius 
yra raštu kviestas kartu su KL 
T-bos skyriumi minėjimą ruoš
ti, atsakiau, kad jokio rašto ne
gavau. Laiškeli iš p. A. Siemaš-

kia.

Valdybos Pirmininkas.

LAOK pirmininkas J. Beržins- 
kas. Jis trumpu žodžiu priminė, 
kad persiorganizuojama į KLB 
pagal VLIKo nuostatus ir, kad, 
persiorganizavus, abi buvusios 
organizacijos KLT ir KLS lik
viduojasi. Šiuos jo žodžius susi
rinkimas priėmė plojimu.

Į dienos prezidiumą išrenka
mi J. Kriaučiūnas ir A. Kiškis. 
Paaiškinus balsavimo taisykles, 
renkami organai. Valdybon iš
rinkti: J. Kriaučeliūnas — pir
mininku; J. Beržinskas — vice- 
pirm.,J._Vaičęliūnas — sekret.

nei, ypač buvo pabrėžta teisin
gumo ir organizacinių nuosta
tų laikymosi principai, kad or
ganizacija galėtų veikti.

Išrinktoji Bendruomenės val
dyba vieningai imasi darbo, 
ypač kultūrinėje srityje. Nu
matoma suruošti paskaitų, kon
certų ir tt. Kad palaikyti geres
nį ryšį su nariais, numatoma 
dažniau sušaukti narių susirin
kimus. Reikia tikėtis, kad Sud
burio apylinkės KLB organiza
cinis darbas bus sėkmingas.

• Būtų gerai, kad visoje Ka

ties ranką į tarp stūmoklio esan
čią angą ir sukinėjo kažin kolą 
sraigtą. Stūmoklis, savo milži
niška jėga, jau visiškai artėjo 
prie taisytojo rankos... Kitoje 
pusėje preso stovėjo lietuvis 
A. K. ir tą viską matė. Buvo la
bai trumpas apsiprendimo mo
mentas: jei šauksiu visvien ne
bus girdėt, nes didelis mašinų 
triukšmas, bėgsi į kitą preso 
pusę senelio atitraukti — bus 
pervėlu ir jo ranka bus sutraiš
kyta.

Žaibiškai susiorientavęs, A. 
K. iš kitos pusės preso smogė 
abiem kumščiais seniui į galvą 
ir tas nuvirto aukštielninkas, 
žinoma, ištraukė ir ranką. Griū
damas sudaužė akinius, gero
kai susitrėkė nugarą ir apsvai
gęs dairėsi į šalis, nesusivok
damas už ką buvo nutrenktas. 
Subėgo ir "bosai", pamanę jog 
lietuvis primušė senį. Kai buvo 
jiems viskas išaiškinta ir kai 
pamatė neišjungtą veikiantį

Radio žvaigždės

Tai ne tas pats, kaip kino 
žvaigždės. Radio žvaigždžių 
vardu astronomai pavadino to
limas, ne tik akimis, bet ir jo
kiais teleskopais nematomas 
žvaigždes, apie kurių egzista
vimą ir jų vietą astronomai 
sprendžia iš jų skleidžiamų ra
dio bangų. Tuo tarpu yra su
gauta radio bangos dviejų di
delių ir 23 mažų žvaigždžių. 
Dr. F. Smith iš Cambridge, ku
ris pasigamino šioms bangoms 
priimti specialią anteną, nusta
tė, kad jų ilgis 4 metrai. Pasiro
do, kad radio žvaigždės turi mil
žiniškus energijos šaltinius ir, 
gal būt, kaip tik jos yra kosmi
nių spindulių skleidėjos.

Mokslinė ekspedicija į 
Arabija

PADĖKA.
Mylimas ir gerasis dėde, A.

Šį raštą "TŽ" redakcija ga
vo kovo 8 d. su prierašu, kad 
prašoma jį išspausdinti,, jei jo 
neišspausdintų artimiausiame 
Nr. "NL", kuriai jis buvęs pa
siųstas kovo 6 d. Jį spausdina
me, nes tokio rašto nematėme 
"NL" nei kovo 9 d., nei kovo 16
d. NN. Red.

Skilandžiūnas — kultūros ir 
švietimo vadovu. Kandidatais 
lieka J. Strička ir Al. Juozaitis. 
Kontrolės komisijon išrinkti: V.

nienė. Kandidatais lieka K. Sa- 
gaitis ir p. Lumbienė.

Susirinkimo pabaigoje buvo 
iškeltas spaudos rėmimo klau
simas. Daugumas pasisakė, 
kad spaudą kiekvienas gali 
remti asmeniškai, kuri jam pa
tinka. Valdyba į spaudos rėmi
mą neturėtų kištis, kad nesusi
darytų kokių nors nesklandu
mų. Uždarant susirinkimą, trum-

- pus žodžius taria buvusių —
nes salėje įvyko susirinkimas į skyTiu vaMybu
kurį atvyko apie .90 tautiečiu.. . . , . ...... ,_ , . , . ... ., . t mimnkai. Abu palinkėjo sek-
Susirinkima atidarė Sudburio ■ -i - • • -o j r‘ ■ mes susikūrusiai Bendruome-'

Kovo mėn. 19 d. įvyko Sud
burio ir apylinkės lietuvių per
siorganizavimas į KLB. St. Ag-

į KLB ilgai neužsitęstų. J. V.

Delhi, Ont.
LDP Klubo narių susirinkimas

Š.m. balandžio mėn. 2 d. 2 
vai. po pietų. Lietuvių Draugiš
kos Pagalbos Klubas (Lithua
nian Social Welfare Club) Haw
trey kaime nuosavos svetainės 
patalpose, šaukia visuotiną 
klubo narių susirinkimą.

Darbotvarkėje numatyta 
-svarstyti svarbūs klubui reika
lai. Be to, bus valdybos ir kai 
kurių kitų pareigūnų dalini 
perrinkimai. Visų narių dalyva
vimas būtinas. Prašoma visų

Į atvykti punktualiai.
Valdyba.

ria Jūs mane apdovanojote at
vykus Vancouverin, netik pa
lengvino mano sunkias dabar
ties dienas, bet taip pat davė 
daug gražių vilčių ateičiai, už 
ką tariu Jums nuoširdų lietu- 
.višką ačiū.

Duktė Emma Leimontaitė,
Vancouver.

DĖMESIO!
Norėdami pirkti ar parduoti namus, ūkius, viešbučius 

kreipkitės i

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

Tele fonai: į
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458

1 :'rausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.
Čia Jūs susikalbėsite savo gimtąja kalba, rasite man

dagų ir sąžiningą patamavima.

r

LEETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. Dagot - Daujotas
Perka, parduoda ir taiso įvairius senus baldus, permuša 
minkštus baldus. Atlieka p oliravimo ir išbaigimo darbus

2190 DUNDAS St W. Toro nto 3, Ont TeL LAksside 2324

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0
BR. BUKOWSKA. R. O.

AKIU SPECIALISTE

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS x NAUJUS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS S"N W. TORONTO

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems Jr vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dlrbtuv-- turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

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

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

(kampas 94 Laws St)

TeL LYndhmst 0052

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

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

■K

• Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brango- ; 
nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. <
Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. <

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

duižemio jūrų kraštais. Kitas 
jos uždavinys — nustatyti vie
tą ir laiką, kada buvo prijau
kintas kupranugaris. Iki šiol 
kultūros istorikams tai yra dar 
neatmenama mįslė. Nei sena
jame Egipte, nei Babilone pri
jaukintų kupranugarių nebuvo. 
O kupranugario prijaukinimas 
ir jo panaudojimas karavani- 
niams transportams arabų gy
venime turėjo sudaryti revo
liuciją.

Ekspedicija yra tarptautinė. 
Joje be amerišiečių dar daly
vauja anglų, belgų ir holandų 
archeologų.

Pereitų metų pabaigoje iš 
New Yorko išvyko JAVarcheo- 
logų ekspedicija, turinti ištirti 
Adeno įlankos pakraščių sritį 
— netoli Adeno ir Mukalos. Ją 
išsiuntė nesenai įkurtas "Žmo
gaus tyrinėjimų fondas".

Fondo vadovybė nurodo, 
kad Arabijos archeologijos be
veik dar neegzistuoja, o tuo 
tarpu jau Salamono laikais pie
tų Arabijoje klestėjo aukštos 
civilizacijos gyvenimas. Tai jaa 
antroji šio fondo ekspedicija. 
Pirmajai buvo pavesta nufoto
grafuoti 500.000 rankraščių 
esančių Sinajaus šv. Ekaterinos 
vienuolyne. Šiosios antrosios 
ekspedicijos dispozicijoje bus 
lėktuvas ir 15 sunkvežimių, spe
cialiai pritaikytų važinėti smė
lėtose dykumose. Ekspedicija 
pagrindiniu tikslu statosi užda
vinį ištirti nežinomą Arabijos 
kultūrą prieš 3000 metų, kai ji 
užmezgė prekybos ryšius su Vi-

PAIEŠKOJIMAI

Jadvyga Leonavičiūtė, Kana- 
don atvykusi 1948-49 m., ieš
koma iš Vokietijos, Memminge- 
no. Kreiptis į redakciją.

Rudzinsko Jono ir Rudzinsko 
Justino su šeima, kilusių iš Vil
kaviškio aps., paskutiniu laiku 
gyvenusių Kybartuose, ieško 
Rudzinskienė Antanina ir Ren- 
kys Aug. Belgique, 15. Bosch- 
Ave. Pranešti redakcijai.

— Inž. Jonas Ramonas per 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
.esko brolio Jono Ramono gy
venusio Toronte, 47 Church 
Ave. Pranešti redakcijai.

— Katrina Skapienė, gimu
si 1910 ar 1913 m. sausio 5 d. 
Naumiesčio vai., prašoma susi
rišti su Mr. Zeglia Franciszek, 
c.i. Polish Information Bureau, 
1228 Dundas St. W., Toronto, 
Ont. Kas jos adresą žino, pra
šoma pranešti jai arba ieškoto-

Patamavimas su betkoldo 
dydžio trokeds 

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

nuo 5-7 vaL po pietų.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE z

Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

Sav. IGNAS ASTRAUSKAS 
1414 Dundas St West Toronto

Nauja medžiaga

Kaip taisyklė, visi gamtos 
kūnai nuo šilimos plečiasi, o 
nuo šalčio traukiasi. Bet JAV 
aviacijos reikalams pagaminta 
medžiaga turinti kaip tik prie
šingų savybių •— nuo šilimos 
ji traukiasi, o nuo šalčio ple
čiasi. Naujoji medžiaga pava
dinta Stupolitu ir yra savotiš
kas lydinys aliuminijaus, liti- 
jaus ir kremnijaus. Ją galima 
lieti ir spausti. Mechaniškai ją 
galima apdirbti labai dideliu 
preciziškumu. Ją galima, be to, 
padaryti tokią, kad visai nere
aguoja į temperatūros pakiti
mus. Tai balto stiklo pavidalo 
medžiaga, pakelianti 2000 F 
laipsnių temperatūrą.

Naujoji medžiaga labai tin
kama gaminti raketų variklius, 
kuriems tenka pakelti didelių 
temperatūros. svyravimų.

Išradimas
— Sakyk, brolau, kodėl su

tikęs tą žuliką visada taip ilgai 
spaudi jo ranką?

— Matai, kai laikau už ran
kos, žinau, kad neištrauks nie
ko iš kišenės.

Gerai atsimena
— Nesuprantu, kur buvo ma

no galva, kai sutikau už tavęs 
tekėti.

— Ant mano dešiniojo pe
ties...

KAZYS ARDAVIČIUS

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

■ 828 DUNDAS ST. WEST. TORONTO, Ont

Y ARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

314 Bathurst St Toronto, Ont Tel. KL 7146

I LIETUVIS LAIKRODININKAI

Tautiškuose rūbuose portretinės nuotraukos 
kainuoja tik pusė kainos.
Tik ligi balandžio mėn. 5 d.

575 WELLINGTON ST. W. TORONTO TEL Pi 
Palyginus kokybę pigiausios kainos Toronte.

FRANK B0CHUL1S
Taiso ir parduoda naujausius ivairiu rusiu laikrodžius. ;

; Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos ived-
; rios auksines ir sidabrines prekes. Už darcą garantuoja. ’
> Kainos prieinamos. ;

Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.► /
2721/j QUEEN ST. W. TORONTO. I

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.
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TORONTO, Ont.
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

KanadoŠ Lietuvių Rašytojų

džio 1-2 d.d. Toronte kviečio

Šia proga balandžio 1 d. 7.30 
vaL vok., 404 Bathurst St, su
važiavimo globėjai — Toronto 
Meno Mėgėjų Grupė — rengia 
literatūros vakarą.

MOTINOS DIENA

Kaip ir praeitais metais, Mo
tinos Dienos minėjimą gegužės 
7 d. ruošia Liet Katalikių Mo^ 
terų Sąjunga.

Vieta ir tikslus laikas bus vė
liau paskelbta.

rengia

LITERATŪROS VAKARO
Dalyvauja Kanados Lietuvių Rašytojų Draugijos suva
žiavimo dalyviai iš Toronto, Montrealio, Hamiltono ir kt.

Įėjimas $ 0.75.

9.30 vaL ryto dalyviams spec, 
pamaldos lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

1 ved. p. p. parapijos salėje 
suvažiavime posėdžio pradžia.

Visi gerb. rašytojai maloniai 
kviečiami dalyvauti

KLRD Valdyba.

MOTINOS PAGERBIMAS

Kanados L. Kat. Moterų Są
jungos Toronto skyriaus inicia
tyva, praėjusį šeštadienį, misi
jų proga, buvo atlaikytos pa
maldos už lietuves ir visas ki
tas motinas, kenčiančias dėl 
okupantų persekiojimų už gele
žinės uždangos. Pamaldų metu

gq pamokslą, apibūdindamas 
moters kaip motinos pareigų 
kilnumą ir josios tragediją bol
ševikų vergijoje. Didelė dalis 
parapijos moterų pavergtų mo
tinų intencija priėmė šv. Ko
muniją.

MENO PARODA

Šiuo metu Toronto Meno Ga
lerijoje vyksta kanadiečių me
no paroda. Parodoje yra tapy
bos, skulptūros, pritaikomojo 
meno, architektūros, rankų dar
bų bei audinių skyriai. Ypatin
gai turtingas tapybos skyrius. 
Parodoje išstatyti geriausių Ka
nados dailininkų kūriniai ir tau
tinio meno darbai.

Paroda yra aukšto meninio 
lygio ir duoda platų kanadie
čių meno vaizdą. Mums, nau
jai atvažiavusiems, tai yra feta 
proga arčiau pažinti kanadie
čių meną ir todėl kiekvienam 
ją verta aplankyti.

Audinių skyriuje yra žinomos 
mūsų liaudies audinių reprezen- 
tantės Anastazijos Tamošaitie
nės audinys. Parodos kataloge 
jis paminėtas kaip "Wall han
ging, Lithuania wool".

Paroda tęsis iki balandžio 16 
d. Meno Galerija atdara ir sek
madieniais iki.5 vai. po pietų. 
Įėjimas nemokamas.

i

1950 m. balandžio 2 d., sekmadienį, 6 vai. 30 min. vak.
P. Vaičiūno 4-rių veiksmų drama

Pakartojamas — paskutinis spektaklis- Įėjimas $ 0.75. 
Pelnas skiriamas Toronto Lietuvių namų statybos fondui.

GAUTOS TAUTOS FONDUI 

AUKOS

Montrealio ^Lietuviai
Vasario 16 minėjimo $147.92 
Hamilton KLB apylinkė 100.00 
Edmonton L. Taut kom. 88.31 
Welland Vos. 16 minėj. 
Winnipeg kolonij. min. 
Vancouver KLT minėj. 
Rolphton KLB lietuviai 
Timmins KLB apylinkė 
Vai d'Or LTB sk. narių 
Fort William apylinkė 
Ottawa LB minėjimo 
Toronto P. Z. Kuprėnas 
Woodstock P. J. Jakaitis 
Montreal P. L Blasis
Montreal P. Z. Domeikienė 2.00

Marija Arlauskaitė, 
Tautos Fondo įgaliotinė.

MONTREAL, Que.

404 BATHURST STREE.

Pranas Kozulis

Žinomas mūsų poetas Pr. Ko
zulis, spausdinęs savo poezi
jos ir beletristikos įvairiuose lei
diniuose Lietuvoje ir tremtyje, 
kurio viena apysaka pradeda
ma spausdinti šio mūsų nr. at
karpoje, šiomis dienomis išlei
džia savo pirmą eilėraščių rin
kinį "Dulkės «ežere". Rinkinys 
iš spaudos išeis balandžio 2 d. 
susirenkančio rašytojų suvažia
vimo proga..

Pr. Kozulis turi taip pat pa
ruošęs didesnį rinkinį novelių 
"Išganytojo gatvė"?

Butų nuomos kontrolė

Finansų ministeris Abbot pra
nešė, kad 1939 m. rugsėjo mėn. 
išleistas karo metui butų nuo
mų kontrolės įstatymas paliktas 
veikti dar iki 1951 m. galo.

53.26
50.00
40.00
36.00
32.90

25.16
17.82
10.00
5.00
3.00

FILMĄ

Sekmadienį, kovo 26 d. . 4 ir 
8 vai. parapijos salėje rodoma

Šįmet Montrealio lietuviams 
rekolekcijas — misijas veda T. 
Borevičius S. J. Jos tęsis net per 
2 savaites. Šią savaitę misijos 
taikomos moterims, o sekančią 
savaitę — vyrams.

niulienė, Gražys ir Vilimas. Su

vadinti mūsų pedagogo — pa-

. LAS Montrealio skyrius, no
rėdamas kad visi Montrealio

ĮSTEIGTA ANTRA LIETU
VIŠKA VARGO MOKYKLA

Malonu konstatuoti didelį su
sidomėjimą LAS Montrealio sk. 
įsteigta Ville Lasalle vargo mo
kykla. Ją intensyviai lanko 28 
mokiniai.

Kovo 19 d. buvo sušauktas

sirinkime be kitų reikalų buvo

kyti lietuvišką mokyklą, įsteigė 
antrą. Mokyklos adresas 2310 
Bercy St Važiuoti Frontone iki 
Hochelaga, ten išlipus, eiti ar 
vaduoti Hochelaga gatve iki 
antros gatvės, kuri ir bus Ber
cy. Mokyti sutiko dipt agr. Juo
zas Jankaitis, kuris nuo 1928 m. 
dirbo pedagogo darbą pradžios 
ir žemės ūkio mokyklose. LAS 
vardu jam už supratimą ben
dro reikalo ir aukojimą valan
dų reiškiame padėką.
• Mokykla dirbs kas šeštadie-

Š.m. balandžio mėn. 2 d., sek
madienį, 2 vai. pp., abiejose 
klebonijos rūsio patalpose yra 
šaukiamas Toronto Ateitininku 
Kuopos susirinkimas. Praneši
mą apie Prancūzijos lietuvių 
gyvenimą darys nesenai iš ten 
atvykęs adv. Vilutis.

Visus Toronte esančius atei
tininkus maloniai kviečiame da
lyvauti. Kuopos Valdyba.

LAS

LAS vadovybė praneša: "Ka
nados Valdžios 1950 m. kovo muzikali kompozitoriaus J. 
mėn. 2 d. dokumentu Lietuvos Brahms kūrinių filmą "The Me- 
Atgimimo Sąjūdžio organizaci- Jodies for three" ir plati gavė
ja tapo legalizuota pagal Ka-] nios nuotaikai pritaikinta, kul-

Ontario biudžetas

Naujiesiems biudžetiniams 
metams, kurie prasideda ba
landžio 1 d., Ontario provinci
jos premjeras Frost paskelbė 
biudžetą: 238.260.000 dol. paja
mų ir 238.094.750 dol. išlaidų. 
Provincijos skolos siekia 698.- 
124.174 dol. Dabar pasibaigu
siais metais valdžia išmokėjo 
37.285.000 dol. mokykloms pa
remti, 13.100.000 dol. ligoni
nėms ir sanatorijoms plėsti bei

remoutoti, 35 mil. dol. naujų 
kelių statybai ir per 42 mil. dol. 
kelių palaikymui. Skoloms pa
dengti sumokėta 20.626.000 dol., 
o kasoje liko 1.004.000 dol. Se
kančiais metais žymiai dau
giau būsią skiriama ligoninėms 
ir universitetams, o kelių staty
bai skiriama 45 mil. dol. Pra
mogų mokesčiai būsią pakelti 
iki 5%, o nuo arklių lenktynių

Pasak Frost, Ontario provinci
ja esanti Kanadoje turtingiau
sia. Joje į pramonę jau esą 
vestuota 1.300 mil. dol.

m-

Kanados premjeras St 
Laurent ramina

Kanados ministeris pirminin
kas St. Laurent šiomis dienomis

nados Valdžios įstatymus kai
po "Lithuanian Regeneration 
Association".

GRAŽIOS MISIJOS

tūrine apžvalga.

"DAINOS" GRUPĖS ŠOKIAI

Balandžio 14 d., pirmąjį penk
tadienį po Velykų, "Dainos" 
grupė rengia šokius lietuvių pa
rapijos salėje. Pradžia 8 vai. v. 
Mielas jaunimas ir visi, kas 
mėgsta šokti, esate kviečiami 
atsilankyti.

Ankstyvesnis pranešimas, 
kad šokiai įvyks balandžio 15 
d. — šeštadienį — atšaukiamas.

Koresp.

Per visą pereitą savaitę To
ronto lietuvių parapijoje vyko 
misijos, kurias vedė kun. J. Bo- 
revičius, S. J. Misijos buvo ve
damos vakarais ir torontiečių. 
buvo gausiai lankomos. Konfe
rencijos pasižymėjo savo dide
liu aktualumu ir įdomumų.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 26 d. įvyko Toronte gy
venančių lietuvių mokytojų su
sirinkimas, kuriame aiškintasi 
dėl galimybių dirbti mokytojo 
darbą Ontario provincijoje. 
Apie tai bus parašyta sekan
čiame "TŽ" nr. kiek plačidu. 
Tolimesniam reikalo aiškinimui 
sudaryta komisija iš pp. Rinkū- 
no, Štuopio ir Matulaičio.

TRŪKSTA LIETUVAIČIŲ

Toronto miestas yra toji vieta, 
kuri daugiausiai šiuo laiku Ka
nadoje sutraukia lietuvių. Sta
tistikos duomenys rodo, kad To
ronte proporcingai lietuvių vy
rų skaičius yra gerokai pralen
kęs moterų. Torontiečiai lietu
viai bernužėliai tikisi, kad šiais 
metais į Torontą atvyks daug 
lietuvaičių, kurios šiuo metu 
įvairiose mažose vietovėse dar 
atlieka darbo sutartis.

DRĄSŪS GANGSTERIAI

Kovo 15 d. apie 10 vai. dieną 
Toronto lietuvį P. sustojusio au
tomobilio keleiviai prašė paro
dyti Queen gatvę. Šiam svy
ruojant, įbruko į kišenę $10 ir 
kvietė sėstis ir nurodyti kelią. 
P. lengvo uždarbio paveiktas 
įsėdo. Keleiviai greit atrado 
Queen gatvę, bet savo "gido" 
nepaleido. Įsukus į šoninę gat
velę ant jo veido staiga atsira
do guminė kaukė. Rezultate jis 
turėjo grąžinti ir gautuosius $10 
ir apie $50 savų pinigų, kuriuos 
kaip tik nešė į banką. Po to plė
šikai su P. ramiai dar pasikal
bėjo prie automobilio, surūkė
po cigaretę, paklausinėjo apie dainos, 
jo darbą bei gyvenimą ir pir-

North Bay, Ont.
Anna Kaskas garsina 

Lietuvos vardą

Kovo 21^įį. North Bay publika

lygio koncerto, aukštosios mo
kyklos didžiojoje salėje. Salė 
buvo sausakimšai perpildyta. 
Didelė publikos dalis dėl vietų 
trūkumo neturėjo laimės kon
certu pasigėrėti. Tiek savo pui
kiai išlavintu kontrado, tiek sa
vo žavinga išvaizda solistė už
būrė visų žiūrovų širdis, o mū
sų kolonijai tai buvo tikrai ma
loni staigmena. Turbūt pirmą 
kartą čia viešai salėj suskam
bėjo ir gražios lietuviškosios

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

Sunnyside rajone dviems pa
nelėms ar ponams. Susitarus 
virtuvės naudojimas. Skambinti 
vakarais LA 2565.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

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

ir šviežių produktų.
Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti.

Žemiausios kainos. Ateikite, pamatysite, įsitikinsite.
Atidaryta nuo 6 vaL ryto iki 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 atiteka 
teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. Amerikos bei 

Europos universitetuose

I JONAS JUSKAmS .
Į 108 St George St, Toronto, Ont, Canada. Tel. KI 1494
I Skvrius: 75G Dundas St W.. Toronto. TeL WA 0006

Kaskas — Amerikos lietuvai-
mai pradžiai bepiniginio gyve- tė, gimusi Bridgeporte, susipra- 
nimo "grąžino" $1. Nukentėjęs] 
beabejo įsid_m_jo automobilio 
numerį, bet kas iš to — už kam
po jie greičiausia jau važiavo 
su kitu numeriu.

VASARIO 16 D. ATGARSIAI
Ukrainiečių katalikų organas 

"Naša Meta" Nr. 9 (21) tiksliai 
ir gražiai paminėjo Toronto lie
tuvių nepriklausomybės šven
tę, pamaldas katedroje ir eise
ną mieste. Pacitavo ir eilės 
transparentų užrašus.

PARDUODAMA
batų taisymo dirbtuvė 194 Bath
urst , prie Queen. Prieinama 
kaina. Gerai išdirbta klijentūra.

porą metų garsiojoje 
muzikos . mokykloje, 
Metropolitans operos

tusių lietuvių šeimoje, debiu
tavusi Kaimo Valst. operoj 
"Kaukių Baliuje" Ulrikos vaid- 
ipeny, vėliau dar studijavusi

PUOLA TREMTINIUS

Tula Mrs. L. Clifton Toronto 
"The Telegram" kovo 21 d. pik
tinasi, kad visi Toronto vaikų 
darželiai esą perpildyti DP vai
kais, nes jų motinos dirbančios. 
Esą, kas būtų jei visos motinos 
dirbtų, o savo vaikus paliktų už 
mažą atlyginimą globoti mies- 

; tui. Girdi neužtektų nei patalpų.

jaudinanti drama
DR. WILCZUR

L Tęsinys neužmirštamos Rimos
"Burtininkas"

Rodoma:
II St Catharines — kovoo 30 ir

31 d., 43 Facer.
III Crowland — balandžio 2 d.,

sekmadienį, 2.30 vai. pp.
Įį] Delhi, Ont — balandžio 2 d., 

sekmadienį, 8 vai. vak.

Kanadą, tai tegul einą į neap
gyventas vietas, išplėšia dir
vonus, pasistato namus ir gy
vena, taip kaip "mūsų pirmata- 
kcd darė", kurių čia nelaukęs 
nei darbas nei namai.

Vienas iš lietuvių parašė The 
Telegram laišką, nurodydamas, 
kad p. Clifton siūlymas apgy
vendinti tyrus tremtiniais yra 
lygus Stalino praktikai, bet šis 
laiškas dar nebuvo išspaus-

tadienį, — 644 Barton E., 8 vai.
15 min. vak.

Welland — balandžio 2 d., sek
madienį, Lenkų sal. 2.30 vai. pp.

Dantlstas

Dr. Chat. OKUH

Milano

solistės

je palietė visą eilę Kanados 
problemų.

"Mes turime problemų ir sun
kumų su mūsų eksportu, —pa
sakė jis, —- bet mūsų užsienio 
prekyba nėra išnykusi. Mes tu
rime šiemet kiek didesnį be
darbių kiekį, bet mes turime 
tokį didelį dirbančių kanadie
čių skaičių, kokio Kanada dar 
niekad nėra turėjusi. Tiesa, 
1950 m. užsienio prekyba, eks
pertų manymu, bus kiek mažes
ni už 1949, bet nereikia pamirš
ti, kad 1949 metai buvo rekor
diniai. Šiaip ar taip, bet 1950 
metų eksportas bus žymiai di
desnis už vidutinį. Nedarbui su- 

. mažinti daug prisidės žymiai 
padidėję viešieji darbai. Be to, 
vyriausybė stengiasi paremti 
įvairius didelių statybų projek
tus. Bedarbių pašalpos išplėti
mas najoms darbo kategori- 
joms, pav., miškakirčiams, že
mės ūkio ir žvejybos produktų

balandžio mėn. 1 d.
Tikime, kad ir šios apylinkės 

lietuviai bus susipratę ir savo 
vaikus leis į mokyklą. Laukiam.

LAS Montrealio sk.

MILUONAI GATVĖJE

Pereitą sekmadienį, kovo 26 
d., Montrealyje vyko neeilinis 
įvykis, kai į naujas patalpas 
(už trijų blokų) buvo pergabena
mas Bank of Canada turtas — 
800 milijonų dolerių — pakrau
tų į 83 sunkvežimius, saugomus 
140 "neblogai" ginkluotų vy
rų. Tai buvo didžiausias kapi
talas gatvėje nuo pat 1938 m., 
kada panašiai persigabeno 
Ottawos bankas. Pergabenimui 
buvo ruoštasi per 3 . mėn., to 
rajono gatvės buvo uždarytos, 
nes juk kiekviename sunkve
žimyje buvo 10 mil. dolerių. Jų 
kiekviną lydėjo policijos mo- 
tociklistas, dvi policijos maši- 

| nos ir šarvuotis. Nuo senųjų 
patalpų St. James ir St Francis 
Xavier g. kampo iki naujųjų

Amerikoj kaipo viena iš mėgia
miausių dainininkių.

Programoje buvo numatyta, 
kad dainuos angliškai, prancū
ziškai, itališkai ir vokiškai, bet, 
kai sužinojo, kad salėje yra 
gausu ir vietinių lietuvių, padai
navo dar ir lietuviškai, prieš 
tai pabrėždama dėl ko šis virš- 
programinis numeris. Publikai 
smarkiai plojant ir bisuojant, 
padainavo dar ir daugiau virš' 
programinių arijų ir dainelių.

Mums itin malonu, kad gar
sioji dainininkė, nors ir Ame
rikoje gimusi, bet kalba gražiai 
lietuviškai ir džiaugiasi sutikusi 
savo tautiečių. Už tai esame 
jai labai dėkingi ir nuošiidžiai 
linkime ir toliau visur sėkmin
gai garsinti Lietuvos vardą.

North Bay dienraštis "Daily 
Nugget" net dviejuose nume
riuose paminėjo ją ir drauge 
Lietuvą ir stebisi, koks apsiri
kimas galėjo įvykti, kad iki šiol I 
ji dar nepakliuvo į Hollywoo- 
dą.

Vietos lietuvių kolonija, at
sidėkodama už mums parodytą 
dėmesį, už gražų mūsų bran
giosios tėvynės Lietuvos atsto
vavimą bei suteiktą dvasinio 
džiaugsmo valandėlę, solistei 
įteikė gražių rožių puokštę. Tai 
buvo ir vietinėj spaudoj pa
brėžta. .

Reikia dar priminti, kad ir šio 
koncerto programoje, jos pir
mame puslapyje, kur supažin
dinama klausytojai su artiste, 
nupasakojama jos biografija, 
taip pat Įsakmiai pabrėžta Kas- 
kos liętuviška kilmė, jos pir
masis debiutas Kaune, L Resp. 
prezidento rūpesčiai jos studi
jomis, parūpinimas valdinės sti
pendijos ir kt. Tai labai malo
nus reiškinys, rodąs, kad jau 
tada buvo neapsirikta ne tik 
dėl jaunos mergaitės meninės, 
bet ir dėl jos moralinės vertės.

darbų rodo, kad vyriausybė 
šiais klausimais ■ yra nuošir
džiai susirūpinusi.

Su mūsų žemės turtais ir mū
sų nedideliu gyventojų kiekiu, 
Kanada yra šiuo metu laimin
giausias kraštas pasaulyje, — 
baigė premjeras.

Sekmadienio sportas
Kovo 23 d. po 3 vai. debatų 

dominijos parlamentas antruo
ju skaitymu priėmė įstatymą, 
leidžiantį savivaldybėms spręs
ti, kur sekmadieniais sportas 
leistinas, kur ne.

eisena kartojosi kas 6 miri., iki 
pat 12 vai. 32 min. Daug kam 
atrodė visa tai keista, bet po
licijos pareigūnai pareiškė: "Už
puolimo galimybė atrodo fan
tastiška, bet išplėšimas 1 mil. 
Brinks Express Co Bostone juk 
taip pat fantastiškas". Inciden
tų nebuvo. Tik vienas moto- 
ciklistas kažkaip įvažiavo į sau2 
gomą rajoną ir, žinoma, tuojau 
atsidūrė policijas nuovadoje. 
Jis buvo paleistas, bet vienas 
pareigūnas dėl to pareiškė: "Jis 
šito nepamirš, kol bus gyvas"...

T.BSKT.T.E THEATRE. Dundas St W. prie Spadina, teL WA 6923

Balandno mėn. nuo 3 tiri 8 dienos 
BIRMĄ KARTĄ KANADOJE

Įdomi filmą iš Slovakų gyvenimo:

su Stove Brodto

Kartu rodoma




