
SVEIKI SULAUKĖ, ŠVENTU VELYKŲ
Kristus kėlės, Aleliuja Savaitės apžvalga

Vainikai, maldos, vainikai gėlės, 
O sieloj — rytas, šventasis rytas: 
Drebėjo žemė, ir Kristus kėlės, 
Ir didis džiaugsmas Rytuose švito...

Aleliujos garsai nejučiom pa
budina mūsų atmintyje Vely
kų Lietuvoje prisiminimus. Pri
sikėlimo Rytmetys mūsų bran
gioje tėvynėje yra tas iškilmin
gas momentas, kuriam jau nuo 
Verbų Sekmadienio per visą 
Didžiąją Savaitę kruopščiai, rū
pestingai ruošiamasi. Velykos 
mums lietuviams yra viena iš 
mėgstamiausių metinių šven
čių. Beabejo tam yra gilesnės 
priežastys, susijusios su mūsų 
tautos įgimtimi, būdu, jos psi
chologijos ir kultūros savitu
mais. •

Krikščionybės turinys yra 
visuotinis, antlaikinis ir anterd- 
vinis, bet kiekviena tauta, ly
giai kaip ir kiekvienas asmuo, 
savaip jį išgyvena, pasisavi
na ir individualiom, savitom 
fonpom bei lytim išreiškia bei 

_ - perteikia. Tai yįąycB^vryŽįcut me
nė. Mūšų ^gf'tautodailėj bei 
liaudies mene vyrauja kryžius 
ir rūpintojėlis. Kryžiaus bei rū
pintojėlio motyvas arba Kris
taus idėja, Kristaus — kančios 
ii meilės Dievo — idėja nenu
trūkstamu siūlu nusitęsia per 
mūsų tautodailės bei liaudies 
meno pasaulį. Yra tai tarsi pa
slaptingas raktas, sija, jun
gianti ir vienijanti du pasau
lius: lietuvybės ir krikščiony
bės.

Visa tai parodo, kad tarp lie
tuvių tautos buities ir krikščio
nybės turinio yra gilesnis, vi
dinis sąryšys iki šiolei mūsų 
dar neįžiūrėtas ir neaptartas. 
Tiktai šito sąryšio šviesoje ir 
gali mums paaiškėti, kodėl 
krikščionybės ilgesys lietuviui 
yra toks natūralus ir kodėl, bū
tent, Velykos, kaip Kristaus Pri
sikėlimo triumfalinė šventė, už
ima tokią ypatingą vietą mūsų 
tautos religiniame gyvenime ir 
aplamai lietuvio pasaulėjau
toje.

Jau pagoniškąją lietuvių re
ligiją būtų galima trumpai api
būdinti kaip gyvatos religiją. 
Senovės lietuviai su didžiau
sia nuostaba ir pagarbumu žiū
rėjo į visa tai, kas rišasi su gy
vatos bei gyvybės slėpiniais. 
Jie nestatė šventovių: pati gam
ta, visa kosminė visata atrodė 
jiems tarsi įstabi didžiulė šven
tovė, tarsi smilkstanfis auku
ras neregimam Pasaulio Didžia
jam Įstatymdaviui, o žmogus 
*— tarsi tos šventovės vaidila, 
aukotojas, žynys, dainius bei 
kanklininkas. Gyvybės pasau
lis buvo paslaptis, ir turėjo būti 
šventas, neliečiamas.

Save laikydamas aukotoju, 
vaidila, žyniu ir dainium gyvo
jo Dievo šventovėje, lietuvis 
pro nieką tylom nepraėjo, ne- 
įpynęs į dainos posmus ir ne- 
įamžinęs: pradedant darželio 
rūta ir bijūnėliu, pakelės ber
želiu svyrūnėliu, baigiant sau
le močiute, mėnesėliu tėveliu,

žvaigždėm seselėm, sietynu 
broleliu...

Dėl senovės lietuvio pasaulė
jautos ir pasaulėžiūros lietuvių 
tautos visą senovinę buitį gali
ma pavadinti natūraliu krikš
čionybės ilgesiu, ilgesiu Kris
taus, ilgesiu meilės, kančios ir 
išganymo Dievo, įveikiančio ir 
išstumiančio mirties kirminą iš 
sužeistos kūrinijos kūno ir ga
lingai triumfuojančio ant blo
gio ir tamsos gaivalų pasauly
je.

Kristaus iš numirusių Prisi
kėlimas, įvykęs per kruviną 
Golgotos auką, jau nėra vien 
tik pastanga ir siekimas įveik
ti mirtį ir per tai laimėti gyva
tą, kaip tai kad yra natūrali
nėj tautos religijoj, bet yra jau 
faktas, yra įvykis, yra istorinė 
tikrovė, kuri sudaro viso mūsų 
tikėjimo pamatą (Pig. 1 Kor.J5, 
14). Ddt;daH£riffliiĮjWrtcg^j0te. 
kėlimas yra centrinis pasaulio 
istorijos įvykis, naujo žmogaus, 
naujos žemės ir dangaus, nau
jos žmonijos pradžia: tas Ve
lykų Rytmetys, kada drebėjo 
Jeruzalės kalnų uolos ir Kris
tus kėlės, buvo visos visatos ir 
visos kūrinijos iškilminga šven
tė, nes tai buvo pats pirmas ir 
lemiantis istorinis triumfas gy
vybės prieš mirti.

Šituo vienkartiniu pasaulio 
Įvykiu išsipildė tūkstantmetinis 
tautų ilgesys ir viltys.

Tad, pats kryžius yra ne tik 
kančios bei mirties, bet ir mei
lės — gelbėjančios, atperka
mosios, išganomosios meilės — 
blogio ir mirties pergalės,- Pri
sikėlimo triumfo ir amžino gy
venimo simbolis. Jis, kaip Gol
gotos kruvinos Aukos ir Prisi
kėlimo ženklas, liudija, kad 
tiek pavieniams asmenims, tiek 
šeimoms, tiek tautoms ir paga
liau visai žmonijai yra tik vie
nas kelias į dvasinį prisikėli
mą ir atsinaujinimą: auka, pa
siaukojimas, išplaukiąs iš veik
lios, kuriančios, viską pergalin- 
čios Dievo ir žmogaus meilės 
versmės.

Ir jeigu Kristus kėlės, ir mirtis 
krito, tai reiškia, kad ir mes, 
Kristaus broliai, galime ir esa
me pašaukti tapti, kaip ir Jis, 
amžinybėydalyviais ir dalinin
kais, jeigu tik mes Jį seksime 
ir pasišventę uoliai dirbsime 
paties savęs, savo tautos ir vi
so žemės Veido tokrajam t.y. 
dieviškam perkeitimui ir atnau
jinimui, artindami pasaulyje vi
suotinį triumfą gėrio prieš blogį, 
gyvatos prieš mirtį, šviesos 
prieš tamsą.

Antanas Ramūnas.

— TOKIO. — Japonų komu
nistų partijos gen. sekretorius 
Tohuda paprašė SSSR, kad ne
paleistų iš belaisvės tų japonų 
karių, kurie neparems jų. O 
sako dar, kad komunistai ne- 
pątriotai ir negina savo liau
dies interesų...
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Velykų rytą

Štabų viršininkų pasitarimai Haagoje
JAV krašto gynimo sekreto

rius Johnson kovo 27 d. išskri
do į konferenciją Haagoje, kur 
vyksta Atlanto pakto valstybių 
štabų viršininkų konferencija. 
Ji užtruks 10 dienų. Kalbamasi 
apie Europos valstybių apgink
lavimą bei JAV karo medžiagų 
pristatymą. Jau priimtas Britų 
reik 'avimas, kad eventualaus 
karo ctveju Britų salos nebus 
karo operacijų baze. Tokią nuo
monę rėmė ir kitų kraštų gene
rolai, jų tarpe ir De Gaule. Pa
grindinis argumentas yra tas, 
kad atominės bombos amžiuje 
Britų salos per vieną dieną ga
lėtų būti paverstos dykuma. 
Operacijų bazės turinčios būti 
Europos kontinente. Pirmoji JA 
V-bių teikiama pagalba yra ir 
bus lėktuvai. Į Angliją jau pa
siųsta 4 tipo B-29 skraidančios 
tvirtovės, o laukiama dar 71. 
Angliją savo ruožtu Prancūzijai 
davė 100 "Vampirų", o Holan- 
dijai 50 "Meteorų".

Tuo pat metu JAV jūrų šta
bo viršininkas veda derybas 
Londone dėl suderinimo karo 
laivyno operacijų. Kariuome
nės štabo viršininkas Collins 
(Prancūzijos kovų herojus) važi
nėja artimuosiuose rytuose. Ko
vo 31 d. prasidėjo pasitarimai 
Atlanto pakto finansų ministe- 
rių. Čia didžiausias sunkumas, 
kad Anglija nenori daryti mui
tų, tarifų ir valiutinių nuolaidų,

kurių reikalauja JAV ir Euro
pos kraštai. Pagaliau Paryžiu
je posėdžiauja Europos Taryba, 
svarstanti Europos apvienijimo 
klausimą. Taigi gyvai derama
si, o akstinas tas pats — SSSR 
baubas.

Ginklų siuntimo programa 
jau vykdoma. Be Anglijos, jau 
ir Prancūzija šį tą gavo. Ko
munistų pastangos sutrukdyti 
ginklų iškrovimą, atrodo, bus 
nevaisingos. Prancūzijoj strei
kas neišėjo visuotinis ir palū
žo. Italijoje komunistams taip 
pat jau nepasisekė, kaip buvo 
tikėjęsi. Dėl to JAV manoma, 
kad ginklų pristatymas vyks 
sėkmingai.

— HAAGA. — Atlanto 12 
valstybių krašto apsaugos mi
nisterial Haagoje tarėsi finansi
niais reikalais. Be jau nuspręs
tos pagalbos karinėmis medžia
gomis, JAV apsiėmė padengti 
ir daugumą kitų išlaidų. Dery
bos vyko Julionos kareivinėse 
su gera sargyba.

Anglijoje, grįžus iš Haagos 
gynimo ministeriams, konser
vatorių Daily Mail sukėlė sen
saciją paskelbdamas, kad dėl 
karo ministerio J. Strachey ko- 
munistiškumo D. Britanija tu
rinti nuostolių, nes JAV atsto
vai vengę prie jo kalbėti apie 
slaptus dalykus ir kad dėl to 
būsianti įteikta interpeliacija

parlamente. Kaltinimą betgi pa
neigė ir gynimo ministeris 
Shinwell ir JAV kr. gynimo se
kretorius Johnson.

KAIP PRASIDĖS KARAS?
B. Baruch New Yorke kovo 

31 d. karo koledžo studentams 
pasakytoje kalboje pareiškė, 
kad iniciatyva, deja, vis dar 
priešo rankose. Norint laimėti 
šaltąjį karą, reikią sukurti pa
saulio aprūpinimo štabą, kurio 
prieky reikią pastatyti tokią as
menybę, kaip Marshallis. JAV 
užsienių politikoje kaikur pasi- 
reiškią neryžtumo. Pralaimėji
mas Kinijoje verčiąs susimąsty
ti. Reikią išaiškinti SSSR sieki
mus ir sekti jos pasiruošimus 
karui. -.

Naujas karas neprasidėsiąs 
JAV puolimu, bet kur nors Eu
ropoje pilietiniu karu, greičiau
sia Vokietijoje. Šaltasis karas 
iš esmės jau esąs pilietinis ka
ras. JAV gynimo tarybos dar
bas esąs nepatenkinamas, o už
sienio politikoje tikrai reikią 
Acheson paskelbtos "totalines 
diplomatijos", bet jos deja nesą.

— VAŠINGTONAS. — Ats
tovų rūmai kovo 31 d. priėmė 
Trumano programos 4-tą punk
tą. Prezidento siūlymas betgi 
labai apkarpytas. Vietoj prašo
mų 45 mil. priimta tik 20 mil. 
dolerių.

Nėra taip blog a

Maždaug prieš savaitę lai
ko Kanados ministeris pirmi
ninkas Louis St. Laurent per 
radio atrėmė opozicijos gąsdi
nimus dėl artėjančios krizės są
ryšyje su padidėjusiu šios žie
mos nedarbu. Kanados ūkinė 
padėtis nesanti tokia bloga, 
kaip kai kurie kritikai vaizduo
ja. Tiesa, žiemos bedarbių skai
čius buvęs vienas iš didžiausių 
paskutinių kelių metų laikotar
py (375.000), tačiau tai dar ne
reiškia, kad kraštas yra jau pa
keliui į krizę. Dirbančiųjų kana
diečių skaičius šiais metais pa
siekęs aukščiausį laipsnį Kana
dos istorijoje. Užsienio preky
bos balansas 1949 m. taip pat 
bet kada yra buvęs. 1950 me- 
esąs vienas iš didžiausių negu 
tų eksportas gal ir nepasieksiąs 
praeitų metų lygio, tačiau į 
šiuos metus reikią žiūrėti opti
mistiniai. Opozicija turėtų ma
žiau baimintis artėjančia krize

Šnipų skaičius JAV auga

Prieš kelias dienas preziden
tas Trumanas viešai paskelbė 
net tris respublikonus senato
rius, kaip sabotuotojus JAV už
sienio politikos ir didžiausius 
Kremliaus talkininkus: J. R. Mc 
Carthy, Visconsin; K. S. Whe
rry, Nebraska ir Styler Bridger, 
New Hampshire. Senat. Me 
Carthy savo laiku yra pareiš
kęs, kad Mr. Lattimore, politi
nių reikalų patarėjas Tol. Ry
tuose, esąs rusų šnipas, o da
bar prezidentas ir jį patį kenkė
ju vadina. Šiandien jau ir pa
tiems amerikonams sunku susi
gaudyti, kur baigiasi Maskvos 
agentų šnipinėjimo siūlų galai. 
Reikia laukti, kad šnipų sąra
šuose dar pamatysime daug 
naujų tūzų, kurie sėdi šiltose 
JAV valdžios vietose, bet tar
nauja Kremliui.

Belgijos valdžios krizė 
nesibaigia

Balsavimai dėl karaliaus Le
opoldo III grįžimo į sostą tautą 
suskaldė į dvi dalis. Nors kara
liaus šalininkai ir laimėjo, ta
čiau permaža balsų persvara 
davė progos karaliaus prieši
ninkams išeiti viešai. Bandymai 
sudaryti koalicinę vyriausybę 
dar iki šiol nėra pavykę. De
monstrantai vaikšto Briuselio 
gatvėmis, šaukdami vieni už, 
kiti prieš karalių. Socialistų va
das Spaak Liege priėmė 20.000 
Leopoldo priešų demonstrantų

— TOKIO. — Japonų parla
mento speciali tardymo komisi
ja patvirtino, kad Japonų ko
munistų vadas Tokuda tikrai 
prašė Maskvą nepaleisti japo
nų karo belaisvių nekomunis- 
tų. Netrukus parlamentas svars
tys kaip Į šitokią komunistų 
veiklą reaguoti.

— PARYŽIUS. — Prancūzijo
je yra 2 mil. moterų daugiau 
kaip vyrų.

paradą. Regentas princas Char
les pavedė sudaryti vyriausy
bę liberalui Albert Deveze, mi
nisterio pirmininko pavaduoto
jui ir gynybos ministeriui pas
kutiniam kabinete. Ar jam pa
vyks atstatyti tvarką ir išspręs
ti karaliaus klausimą, dar sun-

Vokietija gauna vis 
daugiau teisių

Vakariečių politika, okupuo
tos Vokietijos atžvilgiu vis švel
nėja, neš-užsitęsęs šaltasis ka
ras verčia rimtai stiprinti fron
to pirmąsias linijas, kad išlai
kius lygsvarą su rytų "drau
gu". Vyriausias JAV komisaras 
J. McCloy neseniai pareiškė, 
kad greitu laiku bus duoda
mi leidimai vokiečių vyriausy
bei vykdyti pačiai plieno, lai
vų statybos ir chemijos indus
trijos plėtojimą po alijantų prie- 

žingsnis Vokietijos teisių praplė
timo srity prancūzų buvo sutik - 

drai reikia pasakyti, kad pran
cūzai Vokietijos atžvilgiu yra 
labai atsargūs ir į kiekvieną 
amerikiečių vokiečiams teikia
mą lengvatą žiūri su nepasiti
kėjimu. Kaip ten bebūtų, tačiau 
vokiečiai prancūzams meilinasi 
nors gal ir nevisada nuošir
džiai, ypač po Saaro krašto ne
tekimo.

Einu nacionalistam pradėjo 
sektis

Ateinančios žinios iš Formo- 
zos skelbia, kad nacionalistai 
atmušė komunistų puolimą į 
Hainano salą. Praeito šeštadie
nio puolime, kuris tęsėsi apie 
12 vai. nacionalistai paėmė 
apie 2000 belaisvių, žuvusių 
buvo apie 5000. Taip pat buvo 
smarkiai bombarduoti Kiang- 
wan. ir Tasang aerodromai ne
toli Šanchajaus padarant sun
kių nuostolių keliams ir pasta- 

’ tams. Hainano sala yra viena 
iš svarbiausių nacionalistų ba
sių ir jie yra pasiruošę ją gin
ti vsoms jėgoms.

Iš Hagos

Olandjos sostinėje vykusi 
Atlanto pakto valstybių krašto 
gynybos ministerių konferenci 
ja praeitą šeštadienį priėmė jau 
anksčiau paruoštą kolektyvi
nės gynybos planą prieš agre
sorių. Kanados gynybos minis
teris Claxton įnešė pasiūlymą, 
kad apie 250 pakto valstybių 
karininkų galėtų šią vasarą pra
vesti bandomuosius kursus Ka
nadoje. Olandija pirmoji pasi
siūlė tokiuose pratimuose daly
vauti. JAV ir Kanados gynybos 
ministerial šioje konferencijoje 
susitarė, kad techniškų žinių 
perdavimas vyks betarpiai tar
pe šių abiejų kraštų, nes iki šiol

užimdavo daug laiko ir trukdy
davo artimesniam kariškam 
bendradarbiavimui.
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Bręstant galimam pasauli
niam konfliktui, visame pasau
lyje formuojamos ir stiprinamos 
vad. penktosios kolonos. Jų na
riai, nors ir krašto piliečiai, dir-
ha savo krašto pražūčiai, dir
ba pražūčiai tų laisvių, kurio
mis patys naudojasi. Jų akty
vas gauna už tai Judo grašius, 
o to aktyvo užnugary yra tam 
tikra masė, menko išsilavini
mo suklaidintų žmonių, kurie 
tiesiog nesąmoningai kasa pa
tys sau ir savo kraštui, kuria
me gyvena, duobę. Todėl kiek
vieno tokio krašto vyriausybei 
pareiga ir pats vėliausias lai
kas būtų užkirsti tam kelių tei
sėtomis demokratijos priemo
nėmis. Bolševikų priemonės yra 
tiesioginė žiauri mirtis su rafi
nuotais kankinimais ir labai 
sceningomis teismų komedijo
mis. Demokratija taip elgtis ne
gali. Ji humaniška ir renkasi 
žmoniškas, teisėtas, demokrati
jos pasaulyje įsipilietinusias 
priemones.

Esant tokiai padėčiai pasau
lyje, iškyla ir mums — nau
jiesiems šio krašto ateiviams 
tam tikri uždaviniai ir pareigos 
šioje maišatyje.

tikina, buvę tremtiniai, pirmo
mis po kapituliacijos dienomis 
Europoje-jau žinojo ir įtikinėjo

* £ X 1tada netikėja, buvo lai- 
kotarpių, kada stovyklose bu
vo griežčiausiai uždrausta apie 
tai viešai kalbėti. Esą tai prieš 
sąjungininką nukreipta propa
ganda. Bet juk mes visi buvo
me ir esame gyvieji liudininkai, 
aukos tos diktatūros kėslų; mū
sų jau pats buvimas įrodo, kad 
tiesą sakome. Dėl to tai sovie
tai dėjo tiek daug pastangų 
tremtinius perimti į savo ran
kas, dėl to ir šiandien juos vi
sam pasaulyje šmeižia.

Visi naujieji šio krašto atei
viai, bent kiek tai liečia lietu
vius, yra nuoširdūs, ištikimi de
mokratinei santvarkai gyven
tojai, tokiais ir liks. Todėl atsi
dėkojant šiam vaišingajam 
kraštui už mūsų prieglaudų, mū
sų viena iš. svarbiausių parei
gų šio krašto atžvilgiu yra įspė
ti jį, šio krašto senuosius gy
ventojus supažindinti su 'tais

>1-' - K

Masaryko
Šiemet vasario 26 d. suėjo 

100 m. nuo gimimo didžiojo če
kų mintytojo, valstybininko ir 
naujosios Čekoslovakijos kūrė
jo T. G. Masaryko. Viso pa
saulio laisvieji čekai šį jubilė- 
jų švenčia iškilmingai, savo di
džiojo tėvynainio vardų panau
dodami ir dabartinės tragiškos 
krašto padėties iškėlimui. Or
ganizuojamos iškilmės, paskai
tos bei minėjimai, spausdina
mos net atskiros knygos, daug 
rašoma apie jį spaudoje, o vie
na stambiausių čekų kolonijų 
Kanadoje — Masaryktown prie 
Scarboro, Ont — stato pamink
lų trims didiesiems Čekoslova
kijos kūrėjams: T. G. Masary- 
kui, M. R. Stefanikul (generolas 
slovakas, kuris nulėmė, kad po 
I Pasaulinio karo slovakai nu
ėjo kartu su čekais) ir E. Be
kešui. Paminklas bus atideng
tas šįmet per Darbo šventę.

Tuo tarpu Čekoslovakijoje, 

pavojais, kurie gresia laisvam 
kraštui, jei didžioji žmonijos gė
da — komunizmas įsivyrautų. 
Ypač yra svarbu nurodyti visus 
jų klastingus kelius, užmaskuo
tus, netiesioginius būdus ir prie
mones savo užmačioms siekti, 
taip pat demaskuoti jų vykdy
tojus.

Kas mūsų šioje srityje pada
ryta ar daroma? Dar nedaug. 
Dar yra neišnaudotų galimybių. 
Lygiai tinka individualinė, ly
giai organizuota veikla.

Juk jie mūsų pavergtoje tė
vynėje po tiek metų beviltiš
kos kovos, dar šiandienų lie
tuvis partizanas turi nors ir la
bai aprėžtų galimybių tęsti Di
džiąją Laisvės Kovų, ne tik už 
savo kraštų, bet ir už visų lais- 

mes čia esame nelyginamoje 
padėtyje. ,

"Šaltojo karo" metu komunis
tinis slibinas sunaikina dau
giau žmonių savo vergų stovyk
lose, negu žuvo kare, šioje di
džiausioje pasaulio nelaimėje.

Visi pavergtųjų tautų atsto
vai turi balsu šaukti laisvajam 

liks iš pavergtųjų, jei tokia pa
dėtis tęsis dar keletą -metų ir 
kas laukia visą pasaulį?!".

• Grįždami prie lietuviškųjų rei
kalų tvarkymo gonadoje, ne
galime pasakyti',’ k&d iri dabar 
dar jis jau būtų pakankamai 
pagerėjęs. Tas nepaprastai di
delis vėžio tempas rodo, kad 
kol ims jis funkcijonuoti (kaip 
didelė dauguma to pageidautų 
ir laukia) tikrai dar daug nu
bėgs vandens.

Turime prisisteigę —jau gal 
ir perdaug — įvairiausių or
ganizacijų, o su pagrindine dar 
atrodo tūpčiosime ilgokai... O 
balsas atskiro pavadinimo or
ganizacijų neturi to svorio ne 
tik mums lietuviams, bet tuo 
labiau šiam kraštui ar plates
niam demokratiniam pasauliui, 
jei ir pasisakoma kartais ir dėl 
komunistinio pavojaus.

Tuo reikalu būtų reikalinga 
ir koordinuota veikla su kito
mis tautybėmis čia Kanadoje. 
Visai kitokio masto, kokį turime 
šiandien.

Jonas Kočius.

jubiliejus
valdomoje komunistų, apie Ma
saryko jubilėjų tylima. Vyriau
sybė buvo labai nepatenkin
ta, kai JAV ambasadorius Pra
hoje vienoje bibliotekoje nu
sprendė įmūryti Masarykui gar
bės lentą. Iškilmės, žinoma, bu
vo leistos, bet visas miesto 
kvartalas buvo apsuptas poli
cijos, kuri neprileido ten žmo
nių, o spauda apie tai taip pa* 
nerašė nieko. Dėl paties jubi-

kad čekų tauta Masaryko dai 
bų vertinanti, tačiau laikant 
kad tas tautos istorijojs skyrius 
jau baigtas. Čekų emigrantu 
spauda pebrėžia, kad prahie- 
čiai, sugebėję net pro policijos 
užtvaras pralįsti ir perpildyti 
bibliotekų, jos kiemų ir gatvę

jubiliejinės iškilmės Prahoje 
įrodė, kad jie kaip tik nelcrikc 
to savo istorijos skyriaus baig 
tu ir nori jį tęsti.

Ar DP nedarbo kaltininkai? 
z

Per 1950 m. pirmuosius mė
nesius visoje Kanadoje pasi
reiškė didelis nedarbas. Prieš 
savaitę laiko buvo 375.000 be
darbių. Sųryšy su tuo imta ieš-
koti nedarbo priežasčių ir kal
tininkų. Šį jautrų momentų pir
moj eilėj komunistai panaudo
jo DP šmeižimui, visų bėdų su
versdami jiems

Komunistų veikimas pirmiau
sia pasireiškė per unijas.

UUW — bedarbių unija, sau
sio mėn. demonstravo prie par
lamento atstovo D. Croll, Spa
dina, šaukdami, kad 100.000 
DP pagimdė Kanadoje nedarbu. 
Esą DP dirbą už mažesnius ne
gu minimalinis atlyginimų ir iš
stūmiu vietinius iš darbo. Va
sario mėn. buvo auksakalių 
unijos suvažiavimas. Čia DP 
adresu irgi buvo daug nesąmo
nių prišnekėta. Girdi DP atsive
žę aukso dirbinių ir konkuruoją 
vietiniams auksakaliams.

Kovo mėn. pradžioje per ra
dio tūlo unijisto buvo įrodinė
jama, kad 375.000 bedarbių at
sirado tik todėl, kad įleista į 
Kanadą toks pat skaičius DP 
ir imigrantų.

Per anglų spaudą ir radio 
dažni kaltinimai prieš DP ir imi
grantus skambėjo. Jie paliko 
nuosėdų Kanados visuomenė
je. Praktiškai kiek tas paveikė 
darbdavius, sunku pasakyti, 
tačiau su kanadiečiais darbi
ninkais ir man asmeniškai ten
ka nuolatos padiskutuoti nedar
bo temomis. Charakteringa, 
kad anglų spaudos-aprašymus 
prieš ar už DP beveik visad 
darbininkai pastebi ir nurodo. 
Spaudoje rimtų paaiškinimų 
šiuo reikalu nebuvo, darbinin
kijos tarpe vyrauja įsitikinimas, 
kad gyventojų padidėjimas 
Kanadoje vedąs prie ūkinės de
presijos. Yra balsų prieš toli
mesnę imigracijų.. Girdi', užtęn-

Bet kaip gi yra ištikrųjų?
Kanada 1950 metus pradėjo 

su 13.728.000 gyventojų. Tiki
masi, kad pabaigoje meų bū
sią jau 14 mil. Po karo iki 1950 
m. į Kanadą atvyko 362.431 imi
grantas. Iš Britų salų atvyko 
160.848, iš JAV — 38.828, iš ki
tų kraštų ■— 162.755, jų tarpe 
85.000 DP.. Iš paminėto skai
čiaus imigrantų 43.464 karių 
žmonos ir 20.995 jų vaikai.

Po šio karo vidutiniškai at
vyko kasmet po 90.000, kai tuo 
tarpu 1920-30 m. atvykdavo 
kasmet po 130.000; išeina, kad 
dabartinė imigracija yra 40.000 
kasmet mažesnė, >1'

Iš D. Britanijos pagal specia
lią schemą, išdirbtą Kanados 
progr. - konservatorių partijos 
lyderio Drew, kaip darbininkai, 
atvyko (iš 160.848) tik apie 100 
tūkstančių. Jų dalis, virš 5000, 
paragavę iš savo brolių "drau
giškumo" grįžo arba ruošiasi 
grįžti į savo gimtinę. Jų dirban
čiųjų yra nedaugiau kaip 90 
tūkstančių.

Iš 85.000 DP yra apie 35-40% 
moterų, 2% senesnio amžiaus, 
apie 3% vaikų. Vyrų DP, kurie 
savo darbo jėgą įjungė į Kana
dos ūkį, mano manymu, yra 
nedaugiau, kaip 50.000. Pridė
jus Britų darbininkus ir DP vy
rus bendrą skaičių sudaro apie 
140.000. Tai yra tik maža dalis 
iš 5 mil. Kanados dirbančiųjų. 
Bedarbių, kaip minėjau, yra gi 
375.000, dvigubai daugiau, kaip 
ateivių.

Nei Britų imigrantai, nei DP, 
ne tik kad Kanados ūkiui ne
pakenkė, bet davė naudo.

Pirmoje eilėje jie užpildė dar
bo jėgos spragų, kuri buvo atsi
radus karo metu dėl 40.000 žu
vusių kare ir apie 100.000 iš
ėjusių, kaip sužeisti ar perėjų- 

tur: į savistovius biznius, Į offi-

DP buvo atvežti į miško dar

bus, kasyklas, statybos darbus, Į 
į metalo ir tekstilės pramonę, 
namųlruošų, žemės ūkį ir kitur. 
Šiose srityse trūko darbo jėgos. 
Gi papildžius trūkumų, gamy
ba smarkiai pakilo, 1949 m. pra
monės indeksas buvo pašokęs 
iki 190.4, o 1946 m. tebuvo tik 
159,2, 1947 — 175,5, 1948 m. 
— 181,5 (jei 1935 - 39 m. indek
są prilyginsime 100).

Darbo metinės pajamos 1946 
m. buvo 5,322 mil. doL, 1947 — 
6,2 mU., 1948 — 7,1 mH. dol., 
1949 — mH. dol. Kanados 
eksporto vertė pašoko 1949 m. 
iki 3,1 bilijonų dol.

Prie to viso krašto pakHimo 
tikrai prisidėjo 140.000 ateivių 
armija savo geriausiame stip
riausiame amžiuje.

Žmogaus dca^JT jėgos didėji
mas Kanadai yra būtinas, nes 
tai didelių turtų kraštas. Juo 
daugiau Kanadoj bus gyvento
jų, juo bus kraštas savistoves- 
vesnis ir galingesnis. Trūku
mas žmonių krašte dirbtinai ke
lia gamybos kaštus, o tuo pa
čiu nenormaliai-' pakelia pre
kių kainas.

Kadangi Kanada yra ekspor
tinė valstybė, grynai priklau
so nuo užsienio, tai yra būtina 
didinti suvartojimą vietoje, ma
žinti prekių kainas, kad pra
gyvenimo indeksas būtų nor
malaus dydžio. Jis dabar yra 
162, o turėtų kristi iki 100-120. 
Kanados didžiausias "priešas" 
yra didysis kaimynas JAV. No
rint išlaikyti konkurenciją tarp
tautinėje rinkoje, kaip su JAV 
taip ir UK ir kt! kraštais, reikia, 
kad Kanados eksportinės pre
kės būtų pigesįės už konkuren
tų, o to galima atsiekti tik ma
žinant gamybos kaštus.

Planinga imigracija į Kana
dą yra būtina.

Tamsių darbininkų baimė dėl 
padidėiusii^gsfchtaiu Kana- 
doje yra nepagrįsta, siaura, 
egoistin.ė Nedarbo priežastys 
glūdi visai kitur. Vietinių gy
ventojų gynėjai unijistai ir kiti 
"herojai" turėtų rimčiau pažiū
rėti, pastudijuoti Kanados ne
darbo problemą, kuri žiemos 
metu ypač pasireiškia.

Pagrindinė nedarbo priežas
tis yra neturėjimas pastovios

Galimybes mokytojams Ontario prov.
Atskirose Kanados provinci

jose mokytojų darbas skirtingai 
tvarkomas. Mes čia pakalbėsi
me dėl lietuvių mokytojų darbo 
galimybių Ontario provincijoje.

Profesinio darbo reikalui lie
tuvius mokytojus tektų skirs
tyti į tris kategorijas: pradžios 
mokyklų, gimnazijų ir specialių 
mokyklų.

Pradžios mokyklos Ontario 
provincijoje yra valstybinės — 
Public Schools ir privatinės, 
daugiausia katalikiškos — Se- 
perate Schools. Lietuviui mo
kytojui, norinčiam gauti vietų 
valstybinėje pradžios mokyklo
je, tektų įveikti tris kliūtis: kal
bos apvaldymas, cenzo klau
simas ir pilietybės klausimas. 
Man pačiam teko šiuo reikalu 
lankytis Ontario provincijos 
Švietimo ministerijoje — De
partment of Education, Toronte. 
Simpatingas ministerijos cen
zų skyriaus vedėjas paaiškino, 
kad naujai atvykusioms mo
kytojams patekti į valstybines 
pradžios mokyklos didžiausia 
kliūtis yra kalba. Kanados pra
džios mokyklose esu dalis vai
kų silpnai mokančių angliškai. 
Vieni vaikai neseniai atvykę, 
vėl kiti namuose kalba su tė
vais ne angliškai. Visiems 
šiems vaikams reikalingi mo
kytojai su tikrai gera angliška 
tarena. šis mano pasikedbėji-

Bet dabar iškilo nauja lengvi- 

tvirtos rinkos Kanados gami
niams, ir antra — importo re
guliavimas. 1949 m. Kanados 
importas buvo 2,761 bilijono 
vertės, kas sudarė 268% 1939 
m. importo. Kai kurie Kanados 
laikraščiai tuo džiūgauja, bet 
be reikalo.

Kas gi yra importuojama?

Ar tie visi "unijisted" žino? 
Pernai buvo paleista iš tekstilės 
pramonės apie 10.000 darbinin
kų dėl ^stokos rinkų gaminiams 
(ir aš buvau atleistas). Kai tuo 
tarpu 1949 m. buvo importuo
ta vien tik tekstilės gaminių už 
apie 273,6 mil. dol., neskaitant 
žaliavų, o kokybė nėra aukštes
nė už Kanados gaminius.

Auksakalių unijos kalbėtojai 
tikrai būtų niekų nekalbėję 
prieš DP, jei būtų paskaitę im
porto duomenis statistikos šal
tiniuose, kiek įvežama brange
nybių,- aukso dirbinių iš JAV 
ir Europos.

Kanadai yra būtinas gyven
tojų padidėjimas. Jos netūra- 
lus prieauglis yra per mažas. 
Žemės ūkio ir bendroji produk
cija tiek yra išvystyta kieky
biškai, kad visas gyvenimas 
remiasi eksportu. Mažas gy
ventojų skaičius tik daugiau 
pusės gaminių tesunaudoja. 
Dėl to ir 1933-39 m. depresija 
Kanadoje taip sunkiai buvo per
gyventa.

Štai žymūs Kanados ekono
mistai apie tai tvirtina.

Toronto ekonomistų Įdubo na
rys J. Stanley Me Lean — Pre
zidentas Canada Packers Ltd, 
1938 m. važinėjo po N. Zelandi- 
jų, Australijų ir Europos kraš
tus, ieškodamas rinkų žemės 
ūkio gaminiams. Grįžęs, 1938 
m. gruodžio 5 d. jis Toronto klu- 

kuliame priėjo išvados, kad Ka- 

iš depresijos laikotarpio, nes
1. Kanada yra didžiulis kraš

tas su palyginus mažu gyven
tojų skaičiumi, kuris dėl to pa
gamina didelį perteklių produk
tų, kurie negali būti sunaudoti 
krašte, bet turi būti parduoti 
užsieniui.

2. Šiandieniniam pasauly 
yra tokia padėtis, kad yra visa 

nanti aplinkybė. Ją iškėlė uk-mokyklos mokytojams, nes gim- 
rainiečiai tremtiniai mokytojai. 
Susiorganizavę. į mokytojų są
jungą, š.m. kovo mėn. jie krei
pėsi į Švietimo ministeriją pra
šydami, kad ministerija organi
zuotų "naujokams" mokyto
jams specialių anįjlų kalbos 
kursų. Ir ministerija principe sa
vo sutikimų davė. Žinoma, prak
tiškai tais specialiais kursais 
daugiau galės pasinaudoti tik 
tie mokytojai, kurie jau angliš
kai •yra pažengę, ir kuriems 
trūksta daugiau tik tarenos su
tvarkymo. Šie kursai būtų va
kariniai ir truktų apie pusmetį. 
Baigus tokius kursus ir išlai
kius atitinkamus egzaminus, 
tektų eiti į lengvesnius — cenzo 
kursus. O pilietybės klausimas 
nestatomas tokiu principiniu.
Atrodo, kad turint kalbos ir cen
zo kvalifikacijas, galima būtų 
gauti drabų laikinai ir be pilie
tybės.

Patekti į katalikiškas ar pro
testantiškas privačias pradžios 
nokyklas yra dar sunkiau. Ka

talikiškose pr. mokyklose tai 
yra beveik neįmanoma, nes, 
pagal vietinę tradicijų, jose 
daugiausia dirba seserys vie
nuolės ir kunigai.

Tame pačiame Švietimo mi
nisterijos cenzų skyriuje teko 
aiškintis ir gimnazijų mokyto
jų reikalus. Šios rūšies moky
tojams kalbos reikalavimai yra 
žymiai mažesni, negu pradžios

grupė kraštų, kaip Argentina, 
Australija, N. Zelandija, Skan
dinavija ir Baltijos kraštai, ku
rių žemės ūkio produkcija nu
kariavo pasaulio rinkas savo 
pigiais gaminiais.

Mr. J. St. Me Lean prieina iš
vados, kad gamybos kaštai tu
ri būti sumažinti, kad galėtų 
konkuruoti su anais kraštais. O 
gamybos kaštus galima suma
žinti tik tuo atveju, kai pakan
ka darbo jėgos. Esant trūku
mui drbianinkų, atlyginimai ky
la, o kartu kyla ir visų prekių 
kainos, taigi rezultate darbinin
ko uždarbio koeficientas ir pir
kimo galia liekasi ta pati arba 
net mažėja.

Kanadiečių tarpe paplitusi 
nuomonė, kad imigrantai atima 
darbų iš vietinių yra labai ža
linga Kanados sparčiam ūkiš
kam augimui, kartu ir patiems 
darbininkams. Iš ekonominių 
doktrinų istorijos žinome, kad

joks ekonomistas niekad 
nėra įrodęs, kad ūkio de
presija atsiranda dėl dar

bininkų pertekliaus.
Greičiau gali atsirasti ūkinė 

depresija kuriame nors krašte, 
ypač Kanadoje, dėl trūkumo 
darbo jėgos.

Pagaliau, jei Kanados vy
riausybė ir privačios bendre- 
vės vežasi imigrantus iš Eu-diečiai sužino, kas esame ir ko 

ropos, tai jos žino ką daro. Čia 
viskas apskaičiuota, niekas nie
ko veltui, iš sentimento, neda
ro. Kanada gavo fiziškai, mora
liškai ir politiškai sveikiausį ele
mentą. Žmogus yra didžiau
sias valstybės turtas. Jis valsty
bę gali iškelti arba sužlugdyti.

Netolima ateitis parodys, kad 
iš DP sluoksnių išaugs geriau
si, pavyzdingiausi Kanados 
kūrėjai — pHiečiai.

Reik neužmiršti, žinoma, kad 
visur naujuose kraštuose, taip 
ir Kanadoje, iš seno yra užsili
kusi tradicija nemėgti ateivių. 
Indėnai nemėgo ispanų, ispa
nai — prancūzų, prancūzai — 
.ogffhk dabartiniai kanadie- 
čiai, ypač po 1932-39 m. ūki
nės depresijos, žvairakiuoja į 
kiekvieną naują ateivį. Tik po 
ilgo laiko pripažįsta "lygiais" 
su priedeliu fomerio. ‘

DP pirmoj eHėj užkliuvo ko
munistams. Tai didžiausi prie
šai. Tėvelis Juozapas žino, kad 
DP gali ir jų draugus atversti, 
atskleidę geležinės uždangos

nazistų kalba jau išlyginta, ir 
mokytojas nebegalėtų jiems 
daug kenkti. To dėliai; praktiš
kai imant, gimnazijų mokyto
jams patekti į specialybės dar
bų galimybė yra žymiai di
desnė. Betgi kelias yra pana
šus. Jiems reiktų lankyti kalbos 
kursus. Juos baigus ir išlaikius 
egzamin., lankyti cenzo kursus, 
kurie būtų prie Ontario Peda
goginio Instituto Toronte — Col
lege of Education Spadina and 
Bloor. Minimai ukrainiečių mo
kytojų delegacijai Švietimo 
ministerija žadėjo tokius kursus 
suruošti, jei tik atsiras pakan
kamas klausytojų skaičius.

Šalia valstybinių gimnazijų 
Ontario provincijoje yra nema
žas kiekis ir privatinių, dau
giausia katalikiškų. Susidarė 
įspūdis, kad į katalikiškas gim
nazijas patekti yra lengviau, ne
gu į valstybines. Patekimas į 
tokios rūšies gimnazijų yra gry
nai gimnazijos direktoriaus ma
lonė, nes Švietimo ministerija 
į privatinių mokyklų mokytojų 
komplektavimų beveik visai ne
sikiša. Toks paskyrimas, be to, 
eina per katalikų švietimo ko
misijų, kuri yra Toronte prie 
Arkivyskupijos.

Dėl specialinių mokyklų mo
kytojų neteko daugiau išsiaiš
kinti. Buvo pasiteirauta tik dėl 
galimybių kur nors dėstyti ru-

realybę. Tat duotas įsakymas 
DP sumaišyti su dumblais.

Norėdami prieš DP sudaryti 
nepalankių viešų opinijų, ko-
munistai naudoja įvairiausias 
progas ir psichologinius kana
diečių momentus. Pasirodo 
spaudoje straipsnių mėginan
čių diskredituoti DP. Reik pasi
džiaugti, kad kanadiečiai pa
tys į tai reaguoja ir gina naujus 
ateivius — Mr. W. List, The Glo-

Catterill, Star, kovo 18 d., ir kt 
Malonu, kad kiti mus gina, 

bet liūdna, kad mes patys DP, 
lyg kokie negrai ar indėnai, 
nereaguojame nei į gerų, nei į 
blogų viešų nuomonę. Kodėl? 
Savųjų tarpe mes labai nar
sūs, šaukiamės tautos amba- 
doriais. Deja, tik savųjų tarpe! 
Jei kitos DP tautybės nesuge
ba, tai kurgi Itetuvių centriniai 
organai, kurie taip veržiasi į 
vadovavimų? Mes turime pa
tys ginti, savo teises.

Kol dar nepavėluota, mūsų 
LOK turėtų sueiti į kontaktų su 
kitų tautų DP, pirmoj eilėj su 
baltų komitetu ir sudaryti spe
cialų informacijų biurų. Jo pa
reiga pirmoj eilėj būtų sekti : 
spaudų, ruošti periodinius ko
munikatus įvairiais DP klausi
mais anglų kalba ir talpinti ka
nadiečių spaudoj. Tegul kana- 

norime. DP vadovaujantieji 
sluoksniai turėtų sueiti į kon
taktą su Imigracijos įstaiga. 
Naudinga būtų, kad ji padrytų 
viešą pareiškimą šiuo klausi
mu.

Kas šiandie ieško darbo ii 
buvoja bedarbių eilėse, bei lan
ko darbo skirstymo įstaigas, tas 
patvirtins, kad ten jau netobu
la anglų kalba geriau nesi
kalbėti, o savo gimtosios kal
bos visai nepatartina vartoti. 
Tuoj išgirsi visokius pašaipos 
žodžius, kaip "hunkie" ir pan. 
Ir darbo ieškodami, nebūkime 
bailiai. Jis mums priklauso. 
Mes niekam nenorime atimti 
nei dasbo, mes nei duonos, dir
bame tai,' ką mums duode, ne
žiūrint savo specialybių.

Tat daugiau tiesos apie DP 
turi būti paskleista kanadiečiu

Ištikrųjų būkime mes tautos 
ambasadoriais, bet tik ne savų
jų tarpe. Nors kartą Kanados 
lietuvių žodžiai turi virsti dar
bais. Jonas Stumbrys.

sų kalbą. Sužinota, kad tokių 
galimybių tuo tarpu nėra.

Iš viso reikia konstatuoti tuo 
reikalu mums palankius du fak
tus. Viena — Ontario provinci
joje, kaip ir visoje Kanadoje, 
visų rūšių mokytojų labai trūks
ta. Antra — kanadiečių moky
tojų profesinė sąjunga yra pa
rodžiusi susidomėjimo DP mo
kytojų įtraukimu į darbų. Nese
niai Toronte įvykęs gimnazijų 
mokytojų suvažiavimas išklau
sė tuo reiaklu net atskirą pra
nešimą ir išrinko tam reikalui 
specialią komisiją. Ukrainičių 
mokytojai yra įėję net į gera 
kontaktą su šia komisija. Tai 
jau yra tvirtas žingsnis į priekį.

Visų šių faktų akivaizdoje, 
ypač ukrainiečių mokytojų pa
vyzdžio paveikti, keli torontie- 
čiai mokytojai ėmėsi iniciaty
vos bent kiek lietuvius mokyto
jus suorganizuoti ir* sudaryti 
kokį nors mokytojus atstovau
jantį organų. Jų iniciatyva š.m. 
kovo mėn. 26 d. Toronte įvyko 
gausus mokytojų susirinkimas, 
kuriame apsvarstyti įvairūs 
profesiniai reikalai, pradėta mo- 
J^ytojų registracija ir išrinkta 
laikinoji mokytojų organizacinė 
komisija iš mokytojų P. Štuo- 
pio, A. Rinkūno ir Matulaičio. 
Mokytojai, kurie dar norėtų už
siregistruoti, gedi tai atlikti raš
tu, nurodant pavardę, vardų, 
adresų, mokslų, specialybę ir 
stažų. Kreiptis pas komisijos pir-, 
mininkų mok. P. Štuopį, Toron
to 104 Wright Ave., telefonas 
KE 4703. A Rinkimas.

/ V
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0, kad taip butu pas mus...
Juliukas, uždusęs, stabtelėjo 

prie durų. "O jeigu tėvelis šį 
vakarą namuose? Jei jis nie
kur neišėjo? Aš išėjau tik ma- 

' mos pasiprašęs... Ji gi man 
sakė — tik neužtruk, vaikeli, il
gai, nes tėtis supyks". Pasiklau
sė valandėlę. "Ne, nieko nesi
girdi. Ačiū Dievui, tėčio nėra, 
o mamytės gražiai atsiprašy
siu", ir jis drąsiai pravėrė du
ris.

— O tų, ponaiti, iš kur taip 
vėlai? Jau mes po vakarienės, 
tokiems vaikams laikas lovoje 
būti, o ne gatvėmis slampinėti! 
— prašneko rūsčiai tėvas.

Mama buvo liūdna ir žvelgė
į jį su priekaištu akyse, bet 
jis jautė, kad jį gins.

— Aš, aš mamytės pasiklau
siau'. ..

— Taigi, Jurgi, aš leidau Ju- 
liuką pas Jonušus.

— Aišku, tu su savo amži
nu vaikų gynimu baigi juos 
sugadinti. Matai, kas išeina iš 
tavo "auklėjimo". Dabar aš 
pats prižiūrėsiu vaikus. Juliuk, 
juk aš tau buvau sakęs, kad 
laiku būtum namuose, tai tu 
taip mano žodžių klausai? Na, 
šį kartą, sūneli, pamatysi, kad 
aš tau ne mama, kuri vis su 
prašymais, pabučiavimais:.

— Tėveli, tėveli, aš buvau 
pas Jonušus, ten buvo taip ge
ra, aš visai...

— Ak, tau gera svetimuos 
namuos, o tėvo žodis tau nieko 
nereiškia, — ir greit atsijuosęs 
diržą, Ragulis užsimojo.

— Jurgi, ką tu, — šoko žmo
na prie jo išsigandus. Jis tik 
labiau įniršo ir drožė kelis kart 
diržu, visai nežiūrėdamas kur. 
Drauge su smūgiais išliedamas 
per visą savaitę susikaupusį 
kartėlį ant "boso" už jo — inte
ligento — niekinimą, pyktį ant 
žmonos, kam-ii įžeista tik liūdi 
bei verkia — ir pyktį ant sa
vęs paties. Diržo sagtim pataikė 
į ranką ir perkirto odą. Juliu
kas stovėjo it suakmenėjęs ...

— Viešpatie, ką tu darai, —
sušuko motina ir šoko prie vai
ko.

Ragulis, pamatęs sukruvintą 
vaiko ranką, staiga pats išsi
gando ir baisiai susigėdo. Įnir
šimas dingo. Pagailo jam labai 
vaiko, kuris buvo jau žengęs 
jo atsiprašyti, o mušamas sto
vėjo nebylus, tik žvelgė baisiai 
nustebusiomis, išsigandusiomis 
akutėmis. Ir norėjosi Raguliui 
pačiam dabar prieiti ir paglos
tyti vargšą berniuką, gal ir atsi
prašyti. Bet negi pasakysi vai
kui, kad mušė ne todėl, kad 
nubaustų už nusikaltimą, bet 
todėl, kad vaiko žodžiai "ten 
buvo taip gera" privedė jį iki 
nesusivaldymo. Ir Ragulis ne
taręs nė žodžio, pasišalino į ki
tą kambarį. Jis girdėjo, kaip mo
tina plovė vaikui sužeistą ran
ką, ieškojo tvarsčio ir jį kirpo.

"Dabar ji perriša jo ranką ir, 
aišku, verkia. O aš sužvėrėjęs 
žmogus, čia stoviu, it svetimas. 
Jie dabar visi viena širdim pla
ka, o aš, sumušęs vaiką ir žmo
ną įžeidęs, lyg ir išskyriau sa
ve iš šeimos".

— Tėveli, ką tau Juliukas pa
darė? — tyliai paklausė Ma
rytė. Kita lovelė staiga sujudė
jo, pakilo garbanota baltaplau
kė galvelė:

— Cit, Majyte, jeikia miego
ti. Tėvelis piktas...

"Tėvelis piktas", įdūrė jam 
it yla. "Ir tas mažiukas manęs 
jau bijo, vien bijo...

Staiga jis išgirdo kukčiojant 
Juliuką:

— Mamyte, aš net nepaste
bėjau, kad jau taip vėlu. Susė
dome visi už stalo, net Onutė, 
žinai jų mažoji Onutė, visą lai
ką ramiai ramiai sėdėjo. Jonu- 

- šas pats persižegnojo ir ėmė 
skaityti iš mažos juodos kny
gelės, kaip Jėzus meldėsi aly

vų darže, o Judas — Jo moki
nys, jį išdavė. Jį kankino. Šiau
rūs biaurūs žydai Jėzaus skais
tųjį veidą geležinėm plaštakom 
daužė. (Vėl kukčiodamas). Jo gi 
Mama viską matė: kaip geleži
nėm vinim rankas kojas pri
kalė. Jis mirė, o Mama verkė, 
verkė...

•— Jonušas aiškino, kad ir 
mes kasdieną Jėzulį kanki
nam. .. Mamule, aš jau nie
kad nebeskriausiu nei Marytės, 
nei Jonuko, net jei jis ir są
siuvinius suplėšys. Ir klausy
siu ir tavęs, ir tėvelio... Ma- 
myt, bet Jonušas toks geras, 
jis niekad nemuša Boliuko. Bo
liukas pasakoja, kad vakarais 
tėtė su jais vis pažaidžia ir pa
sakų paseka... Kai Jonušas 
baigė skaityti, Jonušienė užde
gė žvakę prieš kryžių, visi su- 
klaupėm ir kalbėjom rožinį. Bu
vo taip gera melstis, geriau 
kaip bažnyčioj! O, mamule, 
kad taip būtų pas mus!".

Čia nutilo abu, bet Ragulis 
jautė, kad Virginija, vaiką ap
kabinusi, tyliai verkia: tai vaiz
dai iš jos kūdikystės ir jos šei
mos idealas ... Jis pajuto, kiek 
daug Virginija kenčia, kada pa
ruošusi vakarienę, prie stalo 
su vaikais laukia jo... Vaikai 
puldavo prie jo "Tėveli, tėveli, 
tėte", o jis nekantriai atsaky
davo: "Eikit, vaikai, aš pavar
gęs. Negalėtum tu, Virginija, 
anksčiau paguldyti vaikų, man 
jau taip įgriso triukšmas visą 
dieną, o čia atėjęs namo ir tai 
neturi ramybės; negali nė pa
valgyti, nė pasišnekėti ra
miai". Ji nuliūsdavo, greit val
gydino vaikus: "Eikit, vaiku
čiai, miego. Tėvelis pavargęs. 
O jis po vakarienės neretai ei
davo "išsiblaškyti" pas pažįs
tamus, pasišnekučiuoti, kortom 
palošti. Tik savo vaikams vis 
laiko neturėjo... Tėtis vis "pa
vargęs" ar "piktas", anot ma
žojo Jonuko. "Ar negyvena jie 
keturi bendru gyvenimu, o jis, 
penktasis, tik šalia jų? Ar tik-
rai jis yra savo šeimos galva, 
ar tik jos penėtojas? Ne, Virgi
nija viena, it toji paukštė, ir 
sparnais, ir visa siela laiko ap
glėbus savo mažiukus, jų abie
jų mažiukus, ji viena ir gyvena 
jų širdelėse su savo rūpestinga 
meile, su bendru "Tėve mūsų" 
vakarais, su "labanakt", pabu
čiavimais, su pasakomis... O 
mano — tėvo paveikslas koks 
brėžiasi jų širdy? ... "O, kad 
taip būtų pas mus"...

Ragulis laukė ir negalėjo su
jaukti sekmadienio, paskutinio 
gavėnios sekmadienio. Buvo jis 
pakilios nuotaikos, kažko nera
mus, bet giedras. Visą popietį 
užsidarė .vienas kambary. Tem
stant grįžo lauke žaidę vaikai, 
linksmi, įraudusiais skruostais, 
triukšmingi.

— Tėvelis namie?
Nutilo tuoj, sužinoję jį esant 

kitame kambaryje. Mažieji žai
dė savo kampe. Juliukas atsi
sėdo knygą skaityti. Kambary
je viešpatavo tyla, dvelkiati 
kokiu tai laukimu ir nykuma ...

Ragulis įėjo tvirtu žingsniu.
— Vaikai, eikit šen visi prie 

stalo, — smagiai prašneko.
Vaikai susėdo ir nustebę su

žiuro.
— Padėk, Juliuk, savo kny

gą: šiandien aš jums paskaity
siu, — ir jis atsivertė knygoje 
popierėliu pasižymėtą vietą.

— Jurgeli, juk tai Šventas 
Raštas! — nušvitus sušuko Vir
ginija.

— Nusipirkau, tai bus mūsų 
sekmadienio pasiskaitymo kny
ga. — Jis padarė kryžiaus ženk
lą, o žmona su vaikais jį pase
kė. »

Ragulis pradėjo skaityti lėtai, 
iškilmingu balsu: "Atėjus va
karui, Jis atsisėdo už stalo drau
ge su dvylika savo mokytinių".

Ir rodėsi Raguliui, kad tai ne 
jis pats taria tuos žodžius, jis 
vaikas sėdi už stalo drauge su 
broliais ir girdi tėvo balsą, kal
bėjusį tuos pačius žodžius ty
lioj Panemunės sodyboj, ramų 
gavėnios sekmadienio vakarą, 
prieš 30 metų... Ir taip perskai
tęs 7 puslapius, lėtai užvožė 
knygą ir parymo ... Krūtinę už
liejo šviesi ramuma. It grįžo kas 
tai brangaus, ką jis praradęs 
buvo, ko ieškojo ilgus metus, nė 
pats nežinodamas, kad ieško. 
Jo keliai savaime palinko ant 
žemės. Jis lygiai kaip a.a jo tė

Paskutinė Vakarienė
"Jiems valgant vakarienę, Jėzušr.ėmė duoną, palaimino ją 
ir laužė, davė savo mokytiniams ir tarė: Imkite ir valgykite, 
tai yra mano kūnas. Jis ėmė ir taurę, dėkojo ir jiems davė, 
sakydamas: Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas 
naujosios sandoros, kurs bus išlietas už daugelį nuodėmėms 
atleisti". (Mat. 17-26—28)

SOVIETAI DAIROSI Į
Kas seka politiką ir vertina 

sovietu imperialistinius kėslus, 
lengvai gali pasakyti, jog šiuo 
metu Kremlius turi prieš akis 
net ketvertą svarbių taikinių: 
Suomiją, Jugoslaviją, Berlyną ir 
Iraną. Tai didžiausieji šio meto 
karo pavojaus punktai. Opiau
sioji vieta, savaime aišku, yra 
Iranas.

Kremlius, žinodamas, kad Ira
nas (Persija) yra riebus kąsnis, 
dėl neišmatuojamų žemės tur
tų gausybės ir netverdamas 
pykčiu dėl 1946 m., kuomet, 
vakariečiams paspaudus, jų 
kariuomenė turėjo pasitraukti 
iš to krašto, dabar kiek įma
nydamas, stiprina Persijos Tu- 
deh (komunistų) partiją ir pro
vokuoja įvairius pasienio inci
dentus. Ne be reikalo neseniai 
Persijos — Sovietų Sąjungos 
pasienyje Teherano vyriausy
bė turėjo įvesti karo stovį, sku
biai organizuoja 100.000 vyrų 
modernizuotą kariuomenę, o 
amerikiečių karinė midija jau 
senokai veikia Teherane.

Paskutiniu metu tame kraš
te padėtis, matyt, yra tikrai 
aliarmuojanti. Persijos vyriau
sybė kreipėsi į Vašingtoną, pra
šydama susirūpinti, nes prie
šingu atveju Iranas bus pavers
tos komunistiniu kraštu ir pa
jungtas Maskvos žinion.

Irano vaidmuo šiandien kas
kart darosi svarbesnis. Persi
jos įlanka, tai išganingas išėji
mas į Indijos vandenyną, ku
ris taip rūpi bolševikinei Ru
sijai.

Persija modernizuota tik nuo 
1925 m., kuomet į sostą pa
kliuvo ambicingas, bet labai 
pažangus valdovas, persiškas 

vas, deda kryžiaus ženklą, o 
pirštai lėtai varstą rožinio karo
lėlius. Ir Virginija su vaikais, ir, 
rodos, pati jo motina, ir broliai 
su seserimis atsako unisonu: 
"Šventoji Marija, Dievo Moti
na" ... Ir sėdas vėl į kėdę Ra
gutis, ir nebe tas Ragutis Jur
gis, diplomuotas teisininkas, 
tremtinys, Bostono vamzdžių 
fabriko darbininkas, likimu ne
patenkintas, neramus savo dva
sia, besiblaškantis — sėdi Ra
gulis —'■ Panemunės Ragulių 
ainis — giedras ir ramus kely, 
Aukščiausiojo jam paskirtam. 
Ant vieno jo kelio sėdi Mary
tė ir žaidžia jo garbanomis, o 
Jonukas ant antrojo.

Juliukas sušvytusiomis aki
mis stovi prieš tėvą.

Attaturkas — šachas Rėza Pah- 
levi. Jis ryžosi pravesti visame 
krašte kardinalines reformas. 
Suorganizavo naują administ
raciją, nukreipė krašto turtus į 
jų paskirties vietas, įsteigė pa 
kankamą kariuomenę, leido 
persams visišką sąžinės ir tiky
bos laisvę, aprengė pažanges
niuosius savo tautiečius euro
pietiškai, įsteigė mokyklas ir 
universitetus, persų jaunimas 
išvyko į mokslus Anglijon bei 
Prancūzijon, žodžiu, apvertė vi
są persų "konservatyvizmą" 
aukštyn kojom...

Šahui Pahlevi valdant kraštą 
pradėjo dygti Irane fabrikai,' 
nauji keliai, geležinkeliai ir vi 
sa kita, kas modernu, naudin 
ga. Sunku būtų ir aprašyti, ką 
tas modemiškasis šachas pa
darė tame turtingame,' bet kon- 
servatiškame krašte. Šiandie
ninis Teheranas jau, galima sa
kyti, yra visiškai europinio sti 
liaus miestas. Religinis fana
tizmas persuose išnyko, žemės 
ūkis ir pramonė iškopė iš pri
mityvumo. Vieno ko modernu
sis šachas dar negalėjo ir ne
gali panaikinti savame krašte, 
tai pernelyg didelio veržimosi 
į Persijos turtus Rusijos ir Ang
lijos įtakos. Šiandieną, žinoma, 
vietoj Anglijos ima ten skverb
tis Jungtinės Amerikos Valsty
bės ...

Visus masina Irano žemės 
gilumoje gulį neišmatuojami 
turtai: auksas ir nafta.

Šiandieną Iranas yra anti
komunistinis kraštas, gaunąs 
didelę paramą iš JAV. Pasku
tinis šacho Mohammed Pahlevi 
vizitas Vašingtone, reikia ma
nyti, draugiškumo saitus tarp

— Tėveli, šiandien pas mus 
buvo dar gražiau kaip pas Jo
nušus, nes tu pats mums skai
tei! Ir rožinį tu moki kalbėti.

— Vaikeli, dabar kas sekma
dienį mes melsimės taip, kaip 
mano tėviškėj meldėsi tėvai ir 
tėvų tėvai...

Šį vakarą Ragulių bute ir 
elektros lempa skaidriau švietė, 
o oras virpėjo dar maldos žo
džiais ir tolimais Panemunes 
grįčios šventadienio aidais. 
Plazdeno lietuviškos šeimos sie
la, iš amžių kartose gyva reli
giniais papročiais...

Vaikai žaidė su tėvu ir kle
gėjo.

Marija Ramūnienė.

IRANĄ
abiejų valstybių dar daugiau 
sutvirtino. Taigi, naujo pasau
linio konflikto atveju, Iranas 
gali suvaidinti svarbią rolę. Dėl 
tos priežasties tas kraštas, ku
rio herbe figūruoja "Liūtas ir 
Saulė", ypatingai rūpi ir sovie
tams ...

Persijos istorija skaito savo 
amžių netgi 4500 metų! Tai 
kraštas, kuris turi vieną iš se
niausių pasaulyje literatūr,ą 
kaip poezija taip ir proza yra 
labai aukšto lygio. Jų literatū
ros istorijoje stovi tokie nepa
mirštami šulai, kaip: epinės po
ezijos kūrėjas Ferdusi, lyrikes 
ir poezijos meisteris Saadi ir 
mistinių eilių rašytojai — Hafiz 
bei Abu Said. Ferdusi yra pa
rašęs keletą tomų "Karalių 
Knygų", Saadi plunksna pa
gimdė nepamirštamų lyrikos ir 
simbolizmo kūrinių, o Abu Said 
aforizmai buvo parašyti dar 9 
amžiuje prieš Kristų.

Pranys Alšėnas.

— PRAHA. — Čekoslovaki
jos pasienio sutvirtinimai, įreng
ti 1937-8 m., Maskvai įsakius, 
vėl atnaujinami. Jau pastaty
tos baterijos ir atliekami prati
mai su patobulinta VI raketi
ne bomba.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS SOCIALIZMAS

Darbiečiai paprastai yra va
dinami socialistais. Bet tai ne 
marksistiniai socialistai. Jų so
cialinės pažiūros ir ūkinė dok
trina nerišamos su materialisti
ne pasaulėžiūra. Kaip kažku
ris jų'vadų yra pasakęs, darbie
čių socializmas remiasi ne Mar
kso Kapitalu, bet greičiau Kal

Popiežiaus vainikavimo sukaktis
Kovo 13 d. šv. Povilo bazili

koje įvyko iškilmingos pamal
dos už šv. Tėvą, Jo 11-tųjų vai
nikavimo sukaktuvių proga. 
Apeigose dalyvavo pats šv. Tė
vas. Iškilmingas Mišias celeb- 
ravo. Jo E. Kardinolas Aloisi 
Masella, dalyvavo dar 15 kar
dinolų. Po apeigų šv. Tėvas 
suteikė Apaštališkąjį Palaimi
nimą su 30-čia metų atlaidų. 
Apeigų mtu giedojo Sikstinos 
koplyčios choras diriguojamas 
Perosi.

Vos tik grįžus Popiežiui į Va
tikano rūmus, Prancūzijos am
basadorius Vladislovas D’Or- 
messon, ypatingo prancūzų ko
miteto vadovaujamas Pauliaus 
Cludel vardu, padovanojo Jo
Šventenybei televizijos aparatą.

Sukaktuvių proga, Osserva- 
tore Romano taip apibūdina po
piežiaus veiklą: "Pijus XII yra 
kalbėjęs apie teisingumo san
tykius tarp visų. Jis kalbėjo 
apie karą ir apie taiką, apie di
delius ir apie mažus, apie nu
galėtuosius ir nugalėtojus, apie 
stipruosius ir silpnuosius, apie 
daugumas ir mažumas, apie 
laisvę ir totalitarizmą, apie dik
tatūrą r demokratiją, apie ma
sę ir tautą. Jis pasisakė ekono
minėmis ir politinėmis temomis, 
kalbėjo moraliniais ir materija- 
liniais klausimais. Apie-viską 
ir visiems kalbėjo jis kaip pa
mokslininkas, to kuris moko są
vokomis, tonu ir iškalba. Jis 
nepasiduoda populiarumo vilio
jimui. Nepripažsįta privilegi
juotų klausytojų, kuriem turėti! 
nutylėti tai, kas jiems nepatin
ka. Jis pareigingas, nes gera- 
daringas. Kalbėjo jis nurodyda
mas, kaip toli yra krikščiony
bė nuo šių dienų galvosenos i/, 
elgesio, kokios tamsybės ir 
koks sustingimas nulėmė šį at
sitolinimą nuo saulės ligi mo

Šiandien visame krikščioniš
kame pasaulyje bažnyčių var
pai skelbia Kristaus Prisikėli
mą, o mūsų Tėvynę dengia juo
di, kruvino atspalvio debesys 
ir negailestinga ranka naikina.

Tyliai sveikinasi miške mū
sų broliai partizanai '"Kristus 
prisikėlė, kad mes gyventū- 
mėm" ir kupini pasiryžimo bu
di Tėvynės sargyboje. Sody
bose sučiauptomis lūpomis 
sveikinasi žvilgsniu.

Pavargusi močiutė slapčia 
duoda vaikučiams tradicinį 
margutį ir su nesančiais dali
nasi mintimis: "Per Tavo Pri
sikėlimą, apsaugok juos, Vieš
patie!". Per raukšlėtą, susimąs
čiusį veidą nurieda ašara.

Aušta tylus rytas. Kapuose 
susirinkę kalbasi senelių dva
sios: "Kristus kėlėsi, kodėl ne
skamba varpai, kodėl neina 
takais, takeliais minios į bažny
čią, neneša pašventinti Vely
kų stalo valgių?". Tuo laiku 
ateina į kapus išvargusi, nusil
pusi, juodu šydu apgaubta mo
teris ir atsiklaupusi prie Neži
nomojo Kareivio kapo, griau
džiai verkia. Staiga jai pasiro
do Prisikėlęs Kristus ir raminan
čiai taria: "Neverk, mano duk
tė — Lietuva. Aš prisikėliau, 
kad tu gyventum. Per kančias 
tikėk Prisikėlimą". Suprato se
nelių dvasios, kas darosi.

Aplankykime su Prisikėlusiu 
Kristum brolius ir seseris nesan
čius namuose. Kristus įžen- 

no Pamokslu. Dėl to darbiečių 
tarpe yra ir labai religingų 
žmonių. Pastaruosiuose rinki
muose tarpe darbiečių kandi
datų buvo ir 17 katalikų. Be to, 
katalikų kandidatų buvo dar 
18 tarpe konservatorių ir 5 tar
pe liberalų.

ralinio pasaulio užtemimo. Jis 
nurodė į jausmų desperaciją, į 
idėjų iškrypimą ir lūži. Jis ma
tė ir kitiems rodo, koks sava
naudiškumas vietoj vieningu
mo, koks įtarinėjimas vietoj pa
sitikėjimo, koks tužsidarymas 
vietoj bendradarbiavimo, koks 
nesutikimas vietoj broliškumo, 
kokia neapykanta vietoj mei
lės ... Jis nuolatos vis primin
davo, kad viso to neįmanoma 
atitaisyti netikint į Dievą ir ne
silaikant Jo švento Įstatymo". 
Straipsnis baigiamas išaukšti
nant šių metų Jubiliejų: "Tai Iš
ganymo Jubiliejus, kuris tarpi
ninkaujant sielų atpirkimui, at
perka, išlaisvina ir išgelbsti vi
suomenę. Mes linkime bendra-
jam Tėvui,- gyventi tiek, kad 
galėtų išvysti spindintį, naują 
Kristaus pavasarį".

Šventieji Metai
Paryžiaus arkivysk. mons. 

Feltin savo gavėnios ganyto
jiškame laiške rašo apie Šven
tuosius Metus: "Jubiliejus nėra 
tokia pamaldumo pratyba, kaip 
visos kitos. Tai yra Dievo ma
lonė, susieta su tam tikromis 
sąlygomis, visiems krikščio
nims; yra visų nuodėmėmis už
tarnautų bausmių atleidimo 
metas. Bet — nėra atleidimo be 
atgailos. Nuodėmių pilnas pa
saulis. Jų buvo visuomet. Ta
čiau šioms dienoms yra ypatin
ga tai, kad modemiškasis pa
saulis nuodėmę pateisina ir ją 
tiesiog garbina. Netrūksta įro
dinėjimų įteisinti išsigimimui. 
Už tai, krikščionys, kurie nėra 
apakę, yra kviečiami bndro Tė
vo tinkamai įvertinti šį sugedi
mą ir prieš jį kovoti. Bet visa ten. 
nieko nepadės be didelės at
gailos dvasios".

gė į širdis mūsų brolių esančių 
Sibire, sustiprino tikėjimą į ’jų 
Prisikėlimą ir palengvino kan
čias. ..Z'

Prisikėlė Kristus DP stovyk
lų gyventojų tarpe. Ramino 
juos, kad jų neapleis, kaip ir 
jie Jo neapleidžia.

Audringą vandenyną raižo 
laivai su mūsų broliais. Kristus 
lydi juos į gyvenimą. Jie Jam 
pasitiki ir tą pasitikėjimą tvirti
na žodžiai "Aleliuja!".

Mes išeiviai, išsisklaidę po 
visą pasaulį. Tarp svetimų žmo
nių sutikę lietuvį su džiaugsmo 
ašaromis sveikiname Kristaus 
Prisikėlimo šventėje ir linkime 
vieni kitiems "Linksmaus Ale
liuja!". Mes tikime Prisikėlimą 
mūsų brangios Tėvynės ir už 
Ją kenčiančių brolių ir seserų.

Prisimeni, miela sesute ir bro
li, kaip mūsų darbšti močiutė, 
kelias dienas ruošdavosi šven
tėms. Tėvelis nupirkdavo mums 
ką nors iš apavo, kokį rūbelį. 
Mes, gi, padėdavom močiutei 
ruoštis ir nekantriai laukdavom 
Kristaus Prisikėlimo, nes mums 
taip gaila buvo, kada Kristų 
kankino ir Jisai mirė. Jau iš va
karo prašydavom: "Mamyte^ 
ryt pažadink, aš eisiu į Prisikė
limą". Nors pasitikėdavom mo
čiutės rūpestingumu, mes ir ne
pažadinti nemiegodavom, lauk
davom tos valandos ir tų sva
jotų ir gražių margučių. Vis
kas šventadieniškai atrodė: 
kambariai papuošti, stalas ap
krautas valgiais, o viduje sta
lo Dievo Avinėlis su Kristaus 
pergalės vėliava. Visi žmones 
gražiai pasipuošę, visus jung
davo kokia tai ypatinga nuotai
ka, džiaugsmas ir lūpose skast- 
bėdavo: "Linksmas Aleliuja!". 
Gražu ir linksma buvo mūsų 
laisvosios Tėvų žemės pasto
gėje. ,
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Iš lietuviškojo pasaulio — BLOMBERG. — Šiuo me- likviduota, o Vokietijoje liku- 
tu Blomberge bėra 80 lietuvių, siais 4 klierikais rūpinasi vys- IŠ ANAPUS

JA VALSTYBĖS

Newark, N. J.

Buv. tremtinių skaičius čia 
nuolat auga. įsikūrė ir draugija, 
išsirinkusi jau antrąją valdy
bą, kuri jau pateikė susirinki
mui veiklos planą’— deklara
ciją Ten pirmiausia reiškiamas 
pasiryžimas remti laisvės ko
vą, BALFą, rūpintis lietuviškojo 
reikalo propaganda, ypač per 
amerikiečių spaudą, rūpintis 
Europoje dar likusių tremtinių 
pertraukimu į JAV, remti orga- 
nizacjas kovojančias dėl Lie
tuvos laisvės, rengti pramogas, 
iš kurių gautą pelną skirti lais
vės kovai, kovoti prieš lietuviš
kus komunistus, sudaryti fondą 
į vargą patekusiems ar nelai
mės ištiktiems tremtiniams šelp
ti. Nariais galima užsirašyti Šv. 
Trejybės parapijos klebonijoje 
Adam St.

— Lietuvių bažnyčioje gie
da šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas M. Bernoto. Chore 
gieda ir čia gimusių lietuvių ir 

‘ naujai atvykusių, yra net kita
taučių, pamėgusių lietuvišką 
dainą. Šiuo metu choras repe
tuoja "Amerika pirtyje", kurią 
vaidins antrą sekmadienį po 
Velykų.

Visi, kas turi balsą ir mėgs
ta dainą, kviečiami chore da
lyvauti. Daina ir mus gaivina ir 
Lietuvą garsina. J. A mb r

kiti išgabenti į Augustdorfą, nes 
stovykla greit bus visai likvi-

Buv. TLB C. K., dabar PLB SV 
Void., narių daugumas ruošia
si emigruoti. Kad neliktų be 
vadovybės Vokietijoje lieką 
tremtiniai, dar šį mėnesį ruošia
masi sušaukti tremtinių apylin
kių atstovų suvažiavimą, kuris 
išrinks vadovybę ir aptars, kt. 
reikalus.

Pertvarkymai LR Kryžiuje

LRK centras ir jo sandėliai iki 
šiol buvo Reutlingene, dabar 
numatyta sandelius perkelti į 
Muencheną, kur gyvena BALF 
atstovas ir LRK įgaliotinis. Cen
tras ir toliau liks Prancūzų zo
noje.

— SPACKENBERG ' (Ham
burg) viena iš didžiausių anglų 
zonos stovykla likviduojama. 
Seneliai virš 70 metų perkelia
mi į Farell netoli Oldenburgo, 
o čionykštės senelių prieglau- 
dos'patalpos perduodamos vo
kiečiams. Kiti gyventojai kovo 
28 d. iškelti į Liubeką, Rensbur- 
gą, Hamburgą' ir kt. Kalbama, 
kad Spackenberge bus dar pa
likti tie, kurie greitu laiku turi 
išemigruoti į Wentorfo pereina
mąją stovyklą.

— KEMPTEN. — Liet stovyk
la likviduojama, patalpos per
duodamos čekam ir kt naujiem 
atbėgėliam iš anapus geležinės 
uždangos.

— BERCHTESGADEN. — Ko
vo 4-9 d. čią įvyko 9 tautybių 
skautų skiltininkų kursai. Da
lyvavo 20 skautų, jų tarpe 2 
lietuviai.

— INGOLSTATE buvusi gau
si lietuvių tremtinių stovykla 
baigia tuštėti. Bėra 200 lietuvių. 
Gimnazija jau likvidavosi. Buv. 
gimnazijos kapelionas Dr. kun. 
Mockus, stovyklos kapelionas 
kun. Skirkevičius ir prof. kun. 
Manelis jau išemigravo. Liko 
kan. A. Steponaitis.

Lietuviai klierikai

ŠVEICARUOJE

Prieš karą Šveicarijoje vei
kė net dvi Lietuvos atstovybės 
— viena prie vyriausybės, ki
ta prie Tautų Sąjungos — ir 
konsulatas. Atstovybė prie Švei
carijos vyriausybės buvo su
spenduota spaudžiant Krem
liui, b prie Tautų S. savaime 
likvidavosi, nes ir pati ta insti
tucija išnyko. Konsulatas taip 
pat buvo po kurio laiko suspen-

— MUENCHEN. — Nuo 1947 
m. veikęs liet, kooperatyvas su
sijungė su latvių ir estų koope
ratyvais ir sudarė Pabaltiečių 
kooperacinę benrovę. Ji šelpia 
visų tautybių mokyklas 
kultūrinę veiklą.

ir kt.

Eichstaetto kunigų seminari
joje 1944 m. rudenį buvo suor
ganizuotas lietuviškas skyrius, 
turėjęs net savo vadovybę. Per 
tą laiką čia studijavo 132 lie
tuviai klierikai. Iš jų 18 įšven
tinti kunigais, 32 išsiųsti stu
dijuoti į Romą 6ų tarpe 7 vie
nuoliai), 3 į Airiją, 2 į Belgiją, 
1 į Angliją, 1 į Prancūziją. 6 
klierikai įstojo į’ vienuolynus. 
Tuo tarpu Eichstaette tebėra 2, 
kurie šventimus gaus šią va
sarą (VI. 29.). Po vieną mokosi 
Bambergo ir Freisingo semina
rijose. Visi jie buvo išlaikomi 
iš aukų. Buvusi sava Eichstaet
to lie.t semin. vadovybė jau

emigracija į JAV

Vokietijoje dar yra likę per 
25.000 ' ukrainiečių pabėgėlių. 
Nors kvota padidinta, tačiau 
didesniam skaičiui ukrainiečių 
išvažiuoti į JAV nėra vilčių, 
skundžiasi jų spauda.

Senieji JAV ukrainiečiai ma
žai padarę darbo sutarčių sa
vo tautiečiams. Ukrainiečius 
daugiausia kvietęsi kitataučiai 
Amerikos • taimeriai. Dėl įvairių 
priežasčių naujai atvykę neiš
būdavo nustatyto laiko ir todėl 
dabar farmeriai atsisaką suda
ryti ukrainiečiams darbo sutar
tis. Lygiai tas pat bus pakenkę 
ir kitų tautų tremtiniams.

Ukrainiečių komitetas netu
rįs ir pakankamai pinigų at
vykusių kelionpinigiams apmo
kėti. Be to, komitetui buvo at
imta teisė siųsti žmonėms ne- 
vardines garantijas. Ryšy su 
tuo komiteto direktorius Europo
je pasitraukė iš pareigų.

Iš šio fakto mes galime ge
riau įvertinti ir branginti mūsų 
BALFo veiklą Amerikoje. Te
gul nebūna nei vieno naujai at
vykusio lietuvio, kuris kuo nors 
neprisidėtų prie paramos, nes 
BALFas dirba didelį darbą. Uk
rainiečių JAV yra daug dau
giau kaip lietuvių, bet lietuvių 
'organizacija yra pavyzdinga 
ir naši. Ją pralenkia tik pinigin
gosios žydų organizacijos.

St Bujokas.

Lietuvių Kalbos Draugija
lietu-

tas vyriausybės žinion, kol Lie
tuvos likimas bus apsaugotas. 
Buvęs atstovas prie vyriausy
bės min. Šaulys mirė, atsto
vas prie T. S. min. Turauskas 
išvyko į Prancūziją, atstovybės 
sekretorius nuėjo pragyvenimui 
duonos užsidirbti ir Lietuvą fak
tiškai dabar beatstovauja vice
konsulas p. Garbačausakas, 
virtęs BALFo įgaliotiniu. Jis vie
nas dabar gina lietuvių rieka- 

i lūs Viliaus Tellio tėvynėje, rū
pinasi tremtinių reikalais IRO 
centre ir veikia visur, kur ran
da galima Lietuvos reikalą 
kelti.

Šveicarijoje, savo gimtinėje, 
veikia ir nepriklausomoje Lie
tuvoje daug dirbęs ir nusipel
nęs prof. Eretas su visa savo 
gausia šeima, daug kur atsto
vauja čia lietuvius. Vargais 
negalais išsprukęs nuo bolše
vikų okupacijos, visko netekęs, 
jis pradėjo gyvenimą iš naujo 
gimtinėje dirbdamas vienoje 
gimnazijoje, dalyvauja negau
sių Šveicarijos lietuvių gyveni
me, jiems visur gelbsti, o Lietu
vai amžiną paminklą stato re
daguodamas Šveicarų enciklo
pedijos skyrių apie Lietuvą. Jis 
suranda specialistų lietuvių

du tai bus lietuviškiausia sveti
ma enciklopedija pasaulyje.

Pranešame visiems 
viams, gyvenantiems įvairiuo
se kraštuose ir įvairiuose žemy
nuose, kad atkuriame Lietuvių 
Kalbos Draugijos valdybos 
veiklą.

Daugelis žino; kad Lietuvių 
Kalbos Draugija, trumpai LKD 
vadinama, buvo įsteigta ir gra
žiai veikė Lietuvoje. *Ji buvo su
telkusi geroką būrį lietuvių kal
bininkų, leido savo laikrašti 
Gimtąją Kalbą ir rūpinosi lie
tuvių kalbos pažanga ligi pat 
nepriklausomybės žlugimo.

Vėliau ta draugija buvo at
gaivinta tremtyje, Vakarų Vo
kietijoje. Tuo sunkiu laikotar
piu visi trys valdybos nariai 
buvo pasinėrę Lietuvių kalbos 
vadovo darbe. Dabar tas dar
bas yra atkritęs, ir daugumas 
kalbos veikėjų yra jau atsikė
lę į vakarinį žemės pusrutulį.

Naujojo gyvenimo aplinky
bės mums yra kietos, bet jau
čiame priedermę veikti toliau 
Pirmas mūsų žingsnis yra LKD 
valdybos veiklos atgaivinimas. 
Tai darome todėl, kad dar nė
ra tinkamų sąlygų greitai ki
taip pertvarkyti kalbinę veiklą, 
o reikalas verčia veikti toliau

Pagrindinis mūsų veiklos 
tikslas yra gaivinti, palaikyti ir 
tobulinti lietuvių gimtąją kal
bą visuose kraštuose, kur tik 
yra lietuvių ir kur yra legalių 
sąlygų tokiai veiklai.

Tų tikslų siekdami, mes da
bar jungsime ne tik lietuvių kal
bos mokslo žmones, bet visus 
lietuvius, kurie brangina savo

Religija Čekoslovakijoje

Protestantų ir katalikiškasis 
Čekoslovakijos kleras, išskiriant 
vyskupus, prisiekė ištikimybę 
konstitucijai, tačiau aiškiai pa
brėždami, kad turi būti saugo
mos Dievo ir bažnyčios teisės. 
Aišku, kleras tuo nepareiškė 
savo susijungimo su "liaudies 
demokratija", bet ir toliau, ne
žiūrint naujai susidariusios pa
dėties, liekasi šalia tikinčiųjų 
kovoti už tikėjimo išsaugojimą.

Čekoslovakijos komunistų 
organas "Rude Pravo" rašo,

kad ištikimybės priesaika yra 
naujas "reakcinės hierarchijos" 
pralaimėjimas, nes klera§ ne
stojęs šalia aukštųjų prelatų, 
bet pasirinkęs demokratiją. Ko
munistų propaganda, kuri kitu 
laiku paprastai kovoja už ats
kyrimą bažnyčios nuo valsty
bės, dabar, priešingai, skelbia 
bažnyčios ir liaudies demokra
tijos režimo vienybę. Tuo ko
munistai nori paruošti kelią

tėvų kalbą ir kurie norės prisi
dėti prie jos gyvybės išlaiky
mo.
„ Tuo būdu-mes norime gimic- 
siosįkąflx>s vigklg išplėsti*jau 

TJeTmhų" masėse. To nebūvčF 
Liet K. Draugijoje,' veikusioje 
normaliose etnografinėse sąly
gose. Lietuvių gyvenamame ir 
lietuviškai.kalbančiame krašte 
reikėjo tik kalbos vadovų šta
bo. Dabar, svetimoje aplinku
moje, reikia ir štabo ir armijos, 
kurią turi sudaryti savosios kal
bos mylėtojai. Ir kuo jų bus 
daugiau, tuo bus geriau.

Pirmasis mūsų uždavinys 
bus suprojektuoti naują kalbi
nės veiklos organizaciją, parū
pinti tinkamus įstatus ir ją 
įsteigti. Kol tas Uždavinys bus 
pasiektas, mes dabar jau nori
me:

1. Kviesti į naują talką ne tik 
visus buvusius LKD narius, bet 
visus kalbos ir kalbos mokslo 
lietuvius ir gimtosios kalbos 
mylėtojus;

2. stengtis sudaryti kalbos 
patarimų centrą;

3. prašyti lietuvių bažnyčias, 
mokyklas, organizacijas ir šei
mas ne tolti nuo savo kalbos, 
bet jos laikytis ir prie jos ar
tėti;

4. paakinti visus lietuviškus 
laikraščius sustiprinti savo kal
binę veiklą, gerinant laikraščių 
kalbą^ir rašybą, parūpinant ra
šinių kalbos klausimais ar su
darant kalbos skyrelius;

5. jieškoti kelių kalbos laik
raščiui leisti ir

6. susižinoti su tais asmeni
mis ir tomis tautinėmis organi
zacijomis, kurie ir kurios galė
tų padėti mums veikti.

Mūsų veikla buvo ir bus apo
litinė, grynai kalbiška.

Ėmėmės iniciatyvos viešai 
prabilti, neturėdami nei vieno 
laisvesnio darbininko, nei lė
šų. Bet tikime, kad sąmoningi 
lietuviai supras šį mūsų tautai 
gana svarbų reikalą ir mūsų

"Care" šalpa

1949 m. "Care" organizacija į 
įvairius pasaulio kraštus iš Ka
nados išsiuntė siuntinių už 475 
tūkstančius dol. Didžiausias kie
kis teko Vokietijon — $331.345, 
mažiausias Suomijai — $1000. 
Per "Care” šimtinių iš- 
^Jžae^$2337.592^

- . Cvirkos muziejus

Komunistams pasitarnavusio ' 
Petro Cvirkos atminimui jo gy
ventoje vietoje, Donelaičio gat- 
vėjd, Kaune, rengiamas me
morialinis muziejus, į kurį, kaip 
skelbia bolševikų spauda, bū
sią padėta ir 750 jo bibliotekos 
knygų. Beabejo, bus atrinktos 
tik bolševikinės, nes, bent iš se
nesnių laikų, Cvirka turėjo tu
rėti ir ne šlamšto. Ta pačia 
proga skelbiama, kad Cvirkos 
raštų buvę išspausdinta 620.000 
egzempliorių — 243.000 lietu
vių ir 247.000 kitomis kalbomis.

Kadangi dėl staigios Cvir
kos mirties ne tik šiapus gele
žinės uždangos, bet ir Lietuvo
je sklido gandų, kad jis buvęs 
nušautas partizanų ar nugala
bytas NKVD, kaip savo darbą 
atlikęs mauras (tai ypač tikė- 
tina-dėl S. Neries), tai bolševi
kų spauda paskelbė jo lavono 
skrodimo protokolą. Kas jį skro
dė sunku pasakyti, bet proto
kolą yra pasirašę (bent taip pa
skelbta) visos medicinos didy
bės dabartinėje Lietuvoje: prof. 
Penkauskas, tarybinės Lietuvos 
sveikatos ministėris; prof. Za- 
charinas, tarybinės Lietuvos 
vyriausias chirurgas; docentas 
Berkutovas, Vilniaus universi
teto hospitalinės chirurgijos ka
tedros vedėjas; doc. Narbutas, 

; tos pačios katedros gydytojas;
Dr. Markevičius, vyriausio gy
dytojo pavaduotojas; Dr. Pta- 
šekas, chirurgas: Dr. Nerhajū- 
nas, Vilniaus miesto medicinos 
ekspertas ir Dr. Rimšelis, Vil
niaus- miesto Pirmosios ligoni
nės prospektorius.

"Todėl nenuostabų, kad šiai 
partinei organizacijai ilgą lai
ką vadovavo kažkoks Karta- 
šiov, kuris save elgesiu žemino 
komunisto vardą. Visame ap
koop sąjungos darbe, privedė 
Šilutės vartotojjų kooperaciją 
prie skandalingų rezultatų. 
Užuot gavusi pajamų, apkoop 
sąjunga nuolat įklimpusi de
bete".

Nukenčia liaudis

"Kartais po keletą dienų, vien 
tik dėl prekybinių organizacijų 
apsileidimo, darbo žmonėms 
nebuvo išduodama duona, blo
gai apiprekinamos kitos mais
to produktų kortelės. Dėl ne
vykusio prekybinio aparato 
darbo labai pablogėjo viešo 
maitinimo valgyklų ir užkan
dinių patiekalų kokybė".

kuris yra atvykęs į Čekoslova
kiją raginti tikinčiuosius pasek
ti rusų pavyzdžiu

Visais klausimais kreiptis: 
Pr. Skardžius, 6112 Belvidere 
Ave. Cleveland 3, Ohio, USA.

Dr. Pr. Skardžius, pirminink. 
St Barzdukas, sekretorius.

stebėjo, kad net esamieji įren
gimai blogai parengiami dar
bui. Taip pačioje ministerijos 
pasodėje "Krosnis" plytinė ne
buvo elektrifikuota. Siurblys

Tamautojjų moralė

"Dar vos prieš kelis mėnesius 
ėmęs vadovauti Šilutės apkoop 
sąjungos darbui pirmininkas 
Drugov, pirmiausia pradėjo ap
rūpinti materialinėmis gėrybė
mis pats save. Drugov nesiskai
to su darbuotojų nuomone, ne- 

1 duoda pasireikšti iniciatyvai iš 
Į apačios. Tai priklauso nuo ko
munistų žemo idėjinio lygio. 
Neperdėdami galime pasakyti, 
kad apkoop sąjpngos pirminės 

' organizacijos nariai neskaito 
' laikraščiu, nesimoko".

vandenį .100 metrų atstumu 
Neįstengia gauti 50 metrų bė
gių ir karuko moliui vežti. To
dėl darbininkai priversti nešti 
kibirais ar vežti arkliu

Vietoje 1400 darbininkų mi
nisterija tesutelkė į statybinių 
medžiagų gamyklas 852 asme
nis. Dėl to jaučiama eilėje 
įmonių darbo jėgos stoka. Ne
pasisekė suburti gausių dar
bininkų būrių plytinėse ir ki
tose įmonėse, nes čia nesirūpi
nama laiku įrengti bendrabu
čius, valgyklas, pirtis. Prieku
lės plytinės bendrabučiai iki . 
šiol nesutvarkyti, o darbininkai 
gyvena po kelias šeimas vie
name bendrabutyje. Darbo už
mokesčio čia nesumokėta jau 
ketvirtą mėnesį".

Iš Šilutės gyvenimo

"Tiesa” Nr. 419 (1257):

..."Juk vien per šiuos me
tus šioje partinėje organizacijo
je iš komunistų partijos gretų

Apleistas Vilnius

"Tiesa" Nr. 117 (1255):

"Sostinėje, pačiame miesto 
centre, Gedimino g-vė Nr. 4, jau 
kelis mėnesius neveikia van
dentiekis, kuris netaisomas bai
gia irti. Taip pat iš tų namų kie
mo jau pusė metų nevežamos 
šiukšlės, kurių šiuo metu 
sirinko ištisi kalnai".

Sveikatos punktai

"Tiesa" Nr. 118 (1256):

"Kai kurie sveikatos punktų 
vadovai užmiršta šių įstaigų 
reikšmę, kad jos turi pasižymė
ti ypatinga švara ir tvarka. Pav. 
Zarasų apskr., Dusetų sveika
tos punktas savo įrengimu ne
panašus į gydymo įstaigą. 

.Punkte patalpos visiškai nesu
tvarkytos, . trūksta langų, o 
esantieji langai po žiemos, ma
tyti dar neplauti, grindys taip 
pat nešvarios, kas sukelią lan
kytojų tarpe didelį nepasiten
kinimą". .

pn-

— BUDAPEŠTAS. — Veng
rų valdžia paskelbė potvarkį, 
už sabotažo veiksmus skiriantį 
mirties ir 10-15 mt. kalėjjimo 
bausmes. O sabotažas ten ap
tariamas, kaip sulaikymas ar 
sulėtinimas darbo, blogas arba 
netikslus naudojimas žaliavų, 
nepaklusnumas vyresniesiems.

op. sąjungos darbuotojų už 
valstybinio turto išeikvojimą. Ir 
visi susirinkimai, sprendę to
kius svarbius uždavinius, pra
ėjo nepaprastai žemame politi
niame lygyje. Iš tokių susirin
kimų nei vienas nepasimokė, 
nei vienas neperkratė savo par
tiečio sąžinės, neanalizavo 
draugų darbų".

Tarybinė technika

("Tiesa" Nr. 131)
"Ir bendras gamybos planas 

ir atskirų gamybinių rūšių pla
nas gegužės mėnesyje liko žy
mia dalimi neįvykdytas visoje 
statybinių medžiagų Pramonės 
Ministerijos sistemoje.

Ministerijos vadovai nepa-

Rusai tarnautojai išeikvotojai

("Tiesa" Nr. 120-1257

"Koniteliov buvo Zarasų ap
skrities vartotojų kooperatyvų ' 
sąjungos prekybos skyriaus ve
dėju Išnaudodamas savo tar- 
pybmesjxireigas, Konitę]iov_nę. 
kartą nusižengė tarybiniams 
prekybos principams. Per kele
tą mėnesių kaltinamasis par
davė įvairiems spekuliantams 
mielių ir pasisavino pinigus".

— OTTAWA. — 19949 m. 
Kanados aukso produkcija pra
šoko 4 mil. uncijų, tai didžiau
sias kiekis po 1942 m.

PR. KOZULIS

SUDAUŽYTA TAURĖ
(Tęsinys iš praeito nr.)

— Bėkim iš čia į laukus, — prašė mane Daivutė. Lėktuvai 
nuskrido tolyn. Miestas degė. Pakeliui dar užsukom į Daivutės 
kambarėlį. Ten tūnojo Febas. Supratau, kad jis buvo išsigan
dęs. Jo apatinė lūpa ilgai drebėjo, panašiai kaip arklio, kol 
ištarė:

— Ak, jūs č-čia..• ,
Daivutė persirengė kita raudona suknele, kuri, anot jos, 

naktį būsianti šiltesnė, ir išėjom. Febas vedė ją paėmęs už 
rankos, o aš sekiau iš paskos ir vėl pajutau tarp jų esąs atlie
kamas žmogus. Ir pasukau Tauro link, kai, staiga, mane sulaikė 
Daivutės ranka. Supykusi laikė skverną abiem rankom.

— Tai tu toks. Neini su manim...
— Aš manau, daugiau nebebombarduos miesto, — pradė

jau aiškinti, bet tuoj nutilau. Joje buvo kažkokia valdoviška 
jėga. Praėjusių valandų išgąstis virto nematytu jos visos būty
bės spindėjimu. Šį kartą aš tapau paklusniu jos vergu.

— Jeigu nemyli manęs, tai neik, — apsisuko ji ir nubėgo 
pas Febą,o aš nusekiau paskui.

Naktis buvo vėst Mes visi trys susiglaudėm ir žiūrėjom iš 
Panerių kalnų į sutemoj degantį Vilnių. Auštant Daivutės galva 
nusviro ant manęs, mano — ant Febo, o Febas užmigo ant kel
mo. Tiktai karšti birželio ryto spinduliai mus pažadino. Mieste 
griaudė, net žemė drebėjo, ir mes pasileidom Panerių slėniais ir 
krūmais tolyn.

Paklydom tankumynuose ir ėjom visai pametę nuovoką. Ne
tikėtai išlindom iš krūmų ir sustojom apstulbinti reginio: po mūsų 
kojomis, skystoje migloje, skendo didelis slėnis, kurio gilumoje 
ramiai ganėsi karvių banda. Ant akmens sėdėjo skerdžius ir 
pūtė nematytą dūdą. Slėny buvo ramu ir saugu. Aplink snau
dė tankūs krūmai ir, protarpiais prasišvietę į tolumas, melsvi 
rugių laukai pamažu suposi į skerdžiaus dūdos taktą.

Pamažu, kaip apaštalai, leidomės į slėnį, kai staiga iš ban
dos iššoko maurodamas didelis juodas jautis ir leidosi mūsų 
link. Febas gerai orientavosi ir nurūko atgal į krūmą. Daivutė 
ir aš, lyg proto netekę, sustingom vidury slėnio. Ji tik dar stip-

riau prisiglaudė prie manęs. Dar pora sekundžių ir jaučio ragai 
išdrabstys mus po gležną žolę. Rodos, jau degino mus karštas 
raudonų, -putotų šnervių garas, kai aš negirdėtu balsu surikau. 
Febas paskui pasakojo, kad tai buvęs šauksmas panašus į 
filmoj girdėtą Tarzano šulą., Tačiau jaučiui tai padarė didelį 
įspūdį. Jis sustojo vos mūsų nepaliesdamas ragais. Tą momen
tą mudu su Daivute leidomės, kiek kojos kerta, į krūmą.

Tarp alksnių šakų atsikvėpėm. Daivutės veidai liepsnojo, 
o kasos pasileido ant pečių. Jos rankoj užgriebiau pulsą, pagal 
kurį virpėjo didžiulė birželio rytmečio giedra. Ji atmetė galvą 
.prieš saulę ir įdėmiai pažvelgė į mane. Veide žaidė alksnių 
lapų šešėliai.

— Tu puikiai moki saugoti nuo bombų ir nuo žvėrių. Bet 
ar tu nepaliksi manęs vienos?

— Ne, Daivute — aš tave kraštan žemės lydėsiu
Ir ji švelniai, kaip gulbė, apkabino kaklą, o skruostai buvo 

karšti, kaip žarijos. '
Febas mus susirado ir visi grįžome į miestą, kuris dar tebe

degė, bet pirmoji karo banga jau buvo praūžusi.

3. Sužieduotinė

Neatsimenu tokios giedrios ir tokios laimingos vasaros. Kiek
vieną rytą, saulei įkaitinus orą, skubėdavau pas Daivutę ir 
visada rasdavau ją belaukiančią. Paimdavom baidarę ir nusi- 
irdavom toli prieš vandenį. Žaliu kvepėjimu patvinę laukai ir 
sraunios Neries bangos švelniai glamonėdavo mus iki vakaro. 
Paskui lig vidunakčio sėdėdavom susiglaudę dailiam sodely, 
po milžiniška, šakota liepa. Nusileidusios saulės pašvaistė pa
darydavo šiaurėje nedidelį lanką ir vėl virš Pilies kalno imdavo 
liepsnoti aušra. Tada ją palikdavau.

— Iki rytojaus, brangusis, — ir tie Daivutės žodžiai ilgai 
skambėdavo mano ausyse, einant tuščiomis, švintančiomis gat
vėmis. Aš buvau laimingiausias žmogus, nes žinojau, kad tas 
rytojus jau vėl švinta.

Febą retai besutikdavau. O, jei ir sutikdavau, tai — girtą.
Aš turiu svarbią tarnybą ir amžinai neturiu laiko, — saky

davo. — Bet tu ją mylėk ir niekados nepalik. Ji yra nuostabus 
perlas ir turi būti tavo arba mano; juk mes draugai.

Tikrai Febas buvo mano geriausias draugas.

— Daivute, — tariau aš vieną vakarą, — aš turiu keliauti 
tėviškėn.
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- PRISIKĖLIMAS

Tą rytmetį Jis prisikėlė
/ ir žengė lydimas aušros liepsnų.

Tą rytmetį prasiskleidė pernykštės gėlės, 
išgirdusios Jo dieviškus žingsnius. (

Jį pasitiko minios neregėtos 
(minia, kaip visados, akla ir išdidi): 
vieni Jį garbino, kiti Jį akmenim apmėtė, 
treti Jį vėl norėjo nužudyt

—— — — . — v— — — —

Dar niekados aš nebuvau taip nusiminęs: — 
praėjo Jis — nė nepažvelgęs į mane...
Praėjo Jis, lyg rytmečio dvelkimas, 
pro dideles ir neramias minias.

PAVASARIO ŽAIBAI

Girdžiu, kaip atneša audra žaibus. 
Padangė niaukias.
Geriu kvepėjimą, kaip saldų vyną — 
skaistus pavasaris gaivina, — 
tu nepalik manęs — būkim abu; 
mes nebijosim vargo nei žaibų.

Eini lanka, baltais žiedais taškais, 
o pro mane dangaus šešėliai slenka. 
Keliu į debesį silpnutę- ranką — 
palenkia sodai kvepiančias šakas; 
tu ateini, laukų žiedais taškais.

Girdžiu, kaip atneša audra žaibus.
Padangė niaukias.
Veidan įkaitę oro srovės pučia; 
aš su tavim taip amžių būčia — 
tik nepalik manęs — eime abu; 
mes nebijosim vargo nei žaibų.

(Iš tik ką pasirodžiusio rinkinio "Dulkės ežere")

K. Grigaitytė - Graudušienė

ATPIRKIMO ŽENKLE

Vieni kalame prie kryžiaus, 
kiti duodame vinis;
mirt iš meilės pasiryžęs
Tu ramybėj ateini.

Vieni plėšiam Tavo rūbą 
kiti spraudome veidan. 
Atpirkimas žemėn skuba 
su varpais din dan, din dan ...

Vertęs naują amžių lapą
vis tą patį atrandi. ... . m*
Uoloje raudot prie kapo 
bepaliekam vos keli.

Bet garbė Prisikėlimo 
net sudrebina erdves, 
ženkle švento Atpirkimo 
Aleliuja šaukiam mes!

Užsimerkus tyla svarsto
dalią merdinčių tautų.
Tvirtai tikim-nuo jų karsto 
akmenį nurisi Tu!

Ji krūptelėjo nuo tų mano žodžių, lyg ją būtų palietusi ugnis. 
Mačiau, kaip šiaurinės pašvaistės nušviestas veidas pabalo.

— Jeigu tu išeisi, aš mirsiu, arba dar blogiau — toji tavo 
kelionė bus mano pražūtis. Aš žinau, kad tu nebegrįši pas 
mane amžinai, — drebėdami Daivutės žodžiai nutrūko aušros 
prieblandoj. Aš tą naktį palikau ją tokią nuliūdusią, kad atrodė 
ji mane išleidžia iš to jaukaus sodelio į kapus. "Ne — aš jos 
negaliu palikti", — nusprendžiau eidamas Vilniaus gatvėmis.

Kitą dieną Daivutę radau linksmesnę ir pragiedrėjusią.

— Gerai. Tu eik į savo tėviškę ir eik tuojau rytoj, kad vėl 
greičiau pas mane grįžtum. — Ir aš jai nebedrįsau sakyti savo 
sprendimo: pasilikti ilgiau, kad ji nepalaikytų manęs bevaliu 
svyruokliu. Ji man dovanojo žiedą su raudona akute, bet jis 
buvo toks mažytis, kad vos ant mažojo pirštelio teužlindo.

— Aš būsiu laiminga, kol ta raudona akutė spindės ant 
tavo rankos. Tai yra mano širdis ir kraujas, — ji taip įtikinan
čiai tai pasakė, kad aš tikrai žinojau, kad jos kraujas ir širdis 
— mano rankose.

— Ir žinok, — ji dar pridūrė, — nors mergaitės greit pamirš
ta, bet jos pačios nemėgsta būti pamirštos.

Paskutinį kartą nuėjom į Nerį paplaukyti baidare. Bet man 
nesisekė; žengdamas į baidarę taip skaudžiai užsistojau ant jos 
nuogos blauzdos — net kraujas pasirodė, o paskui, susijaudinęs 
dėl tos nelaimės, taip nevykusiai pasispyriau nuo kranto, kad 
dumblinu irklo galu supurvinau visą šoną jos gėlėtosios sukne
lės. Ji juokėsi ir sakė:

— Niekis, iki vestuvių sugysiu.
Bet man buvo nesmagu ir norėjau, kad mane tuojau Neries 

bangos prarytų.
Vakare neilgai sėdėjom sodely 'po liepa. Temstant jos akys 

suspindėjo prie pat mano skruostų. Saulės ir laukų vėjo prisi
gėrę kasos kuteno mano nosį.

— Sakyk, brangusis, ar tu mar»į>; nepamirši?
— Ne. Niekados, Dodvute, nes tu... — nejučiom pradėjau 

sakinį ir, kaip užbaigti — nebesusigriebiau.
— Kas aš? — jos akys dar gilesniu spindėjimu sužaibavo iš 

sutemos. Mane net prakaitas išmušė ir aš bijojau, kad vėl kokios 
nors nesąmonės neištarčiau, kaip tąsyk universiteto koridoriuje. 
Sukaupęs visą proto jėgą ir drąsą, sušnabždėjau:

— Sužieduotinė...
Prieš mūsų akis švietė negęstanti vasaros pašvaistė ir karojo

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Velykų margučiai
Velykos Lietuvoje buvo pati 

didžiausia ir gražiausia šventė. 
Su atbundančiu pavasariu at
gyja gamta, išsiveržia iš savo 
vagų putojančios upės ir 
šniokšdamos nešasi į jūras — 
marias. Laukai, kalnai ir slėniai 
numeta sunkų žiemos apsiaus
tą. Sprogsta medžiai, čiulba 
paukščiai ir žmogus lyg pabu
dęs iš amžino miego džiaugiasi 
su visa atgimstančia gamta. 
Velykos ir yra ta džiaugsmo — 
Prisikėlimo šventė. Jau gilioje 
senovėje, net pagonystės lai
kais, kitos tautos irgi švęsdavo 
pavasario šventę ir per jąją da
žydavo bei margindavo mar
gučius.

Lietuviai buvo ypatingai šį 
gražų margučių dažymo - mar
ginimo paprotį pamėgę ir išug- 
dę į savitą liaudies meno ša
ką. Mūsų Velykos — tikra mar
gučių šventė. Jau gavėnios pa
baigoje moterys ir jaunimas su
sirūpina kuom margučius dažy
ti. Svogūnų lukštai, medžių žie
vės, pumpurai ir spurgai, laukų, 
pievų, miškų žolės bei sama
nos — tai vis dažomosios me
džiagos. Kiekviena iš jų kitaip 
dažo, kitą toną ir spalvą mar
gučiui teikia.

Didįjį Penktadienį, vienam iš 
vyresniųjų vadovaujant, jauni
mas spiečiasi apie židinį — 
pradeda virti ir dažyti margu
čius. Puode verdami kiaušiniai, 
bliūdeliuose prirengti dažai, o 
šukėse tirpdomas vaškas ir la
jus.

Velykų kiaušiniai marginami 
dviem būdais, rašytiniu ir sku

vedžiojami raštai išvirto ne
dažyto kiaušinio lukšte. Karštas 
vaškas-lajus prilimpa prie kiau
šinio lukšto ir suausta. Vėliau 
dedama į bet kokios spalvos 
dažus, kurie nukanda visą mar
gutį, išskiriant vašku-lajumi iš
margintus raštus. Dažams nu
džiovus, margučiai dedami į 
karštą krosnį arba truputį pa
kaitinami pavožus po puodu, 
kad vaškas-lajus nusileistų, nu
tirptų. Viena spalva numargi
nus dar galima keletą kartų tep
ti raštus vašku ant dažyto dug
no ir vėl kitom spalvom dažy
ti. Visų raštų ir spalvų vaškas 
nutirpdamas tik tada, kai mar
gutis jau užbaigtas.

Skutinėtiems margučiams rei
kia pirma viena spalva kiauši
nį lygiai nudažyti, o vėliau aš
traus peiliuko geležtės smaiga
liu skutinėti kiaušinio lukšte 
norimus raštus.

Senovėje bendras margučių 
dažymas baigdavosi Didįjį Šeš
tadienį pavakare, kai suskam
ba būgnai, sugaudžia bažnyčių 
varpai, kviesdami tikinčiuosius 
vakarinėms pamaldoms.

Margučiai — įdomi, svarbi ir 
savita lietuvių tautodailės ša
ka, pamėgta kiekvienoje para
pijoje, kiekviename sodžiuje ir 
visose grįčiose. Jie vertingi sa
vo spalvingumu Su šimtais at
spalvių tonų ir niuansų. Auga
liniais dažais marginti’ velykai
čiai yra švelnių ir malonių spal
vų. Kiek kruopštumo ir sumanu
mo reikėdavo, kad sutaisius 
naujas įvairias spalvas su dau
gybe atspalvių.

tinėjimo. Rašytiniam tirpdomas 
vaškas arba lajus ir smailiu 
pagaliuku ar plonutėlės skar
dos trumpu vamzdeliu, pamir
kytu karštam vaške ar lajuje, 

Pats kiaušinių marginimas — 
išrašymas ir skutinėjimas atlie
kamas su nepaprastu atsidėji
mu ir pasirengimu. Čia margin- 
tojams nereikia jokių pavyz-

padrikos liepos šakos, o tarp jų suposi vienintelė, neaiški Šiaurės 
Žvaigždė.

4. Sudaužyta taurė

Toli šiaurėje, skęstančią vidury pribrendusių rugių laukų, 
radau savo tėviškę. Namuose nebuvo nė vieno žmogaus. Aš 
niekur nesiteiravau, kur jie yra. Man buvo aišku, kad juos 
palietė kruvina karo banga ir jų neliko. Tuščia ir nyki buvo 
troba, tik aprūkęs laikrodis lėtai tuksėjo ant sienos. Rodos, 
tai buvo mirusiųjų širdis, likusi tuščiuos namuos.

Kitą dieną atėjo sulinkęs žilas mano dėdė ir ėmė aiškinti 
man apie ūkį ir girti derlingą žemę. Pro jo ilgus, nukabusius 
ūsus iš bedantės burnos tiško ant manęs šiltos seilės ir aš nieko 
nesupratau, ko jis nori.

— Tai ką, gerai taip? Sutinki?
Aš tik dabar sutelkiau visą dėmesį ir paklausiau:
— Ką gerai?
— Jeigu aš tavo žemę paimsiu iš pusės dirbti.
— Žinoma, kad gerai, — atsakiau ir, pasiėmę dalgius, išėjom 

į laukus. Sustojome ant kalnelio, vidury aukso jūros. Toli toli 
vidudienio saulėje mėlynavo aukštaičių kalnai, o tarp jų lengva, 
lyg pasiruošusi skristi balta paukštė, tūnojo prisiglaudusi mažytė 
bažnytėlė. Tą momentą sustojo bangavę laukai ir per sunkiai 
nulinkusias akuotas rugių galvas atplaukė varpo gaudimas.

— Žiūrėk tu man — jau vidudienis, — tarė dėdė ir persižeg
nojo. Persižegnojau ir aš, ir pradėjome varyti pirmą rugių barą.

Pirmą kartą pustydamas dalgį, perbraukiau piršto viršūne 
per ašmenis. Sudiegė skausmas ir aš pamačiau, kad mano 
dešinės rankos nykštis su visu nagu buvo perskeltas visai pana
šiai, kaip karvės koja, iš kurio ėmė sunktis kraujas ir pamažu 
lašėt į rugieną. Tuo pačiu metu krūtinėj pajutau saldumą, kuris, 
atrodė, su kraujo lašais pamažu srovena iš mano širdies. Tai 
buvo apmaudas.

Aš trenkiau dalgį į rugius ir žengiau namų link.
— Ar tu nenori dirbti žemės? , t
— Niekados aš jos nedirbau ir nedirbsiu. Ji perdaug prisi

gėrusi kraujo.
—g 3et kur tu eisi ir kas tavęs laukia kitur?
— Nesirūpink, seni!
Dėdė išsižiojo nustebęs. Per jo barzdotą smakrą nusidriekė 

ilga seilė. Tikrai jis pagalvojo, kad aš pamišęs.
O aš jau galvojau apie Daivutę. Tikrai ji manęs laukia. 

Paskutinį vakarą ji pasiliko sode po liepa. Grakštus liemuo,
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Pirmas rašytinis, kiti trys skutinėtiniai

džių, jokių piešinių. Tas menas 
plaukia iš dailės pamėgimo., pa
jautimo, savos fantazijos, iš pa
tyrimo, iš senųjų pamokymo ar 
iš matytų margučių. Lietuvių 
margučiai tuo įdomūs, kad jų 
raštuose nerasime natūralių 
gamtos formų, daiktų ar gam
tos vaizdų. Jų marginiai suda
romi iš linijų, brūkšnių, taškų 
ir dėmių. Visa tai įdomiai ir sa
vitai sugrupuojama, suderina
ma bei sukomponuojama kaip 
ir kiti dailės kūriniai. Kiekvie
no margučio raštas sudaro gra
žią visumą, panašią į tamsios 
nakties dangaus skliautus su 
"paukščių keliais", "sietynais" 
ir kitais žvaigždynais.

. Margučių dailėjk'* slypi , dide
lis estetiškumas ir gili lietuvių 
sodiečių dvasinė kultūra. Jie 
nėra paprasti, pamarginti- daik
teliai, bet yra maži dailės kū
rinėliai, kuriuose sukaupta lie
tuvių buitis. Mūsų krašte kas
met per Velykas būdavo išmar
ginama šimtai tūkstančių mar
gučių, ir visi jie kitoki, vienas į 
antrą nepanašūs, bet visų jų 
stilius, charakteris, menas — 
bendras. Jie — tikroji lietuvių 
liaudies kūryba. Margučių dai
lėje sukaupta ir sukondensuo- 

kultūra. Iš estetinės pusės lietu
vių margučiais galima nema
žiau gėrėtis, kaip kitų meno šęt- 
kų kūriniais.

Lietuvių margučių menas, 
amžiais augęs ir bujojęs, XIX 
šimtmečio viduryje pasiekė 
aukščiausią žydėjimo laipsnį, o 
vėliau, keičiantis Lietuvos gy
venimo sąlygoms, pradėjo nyk
ti, kaip ir visa mūsų liaudies 
kūryba.

Nepriklusomybės laikais kai 
kurias praktiškąsias tautodai
lės sritis, kaip audinius, medžio 
keramikos dirbinius perėmė 
mūsų menininkai, kad, remian
tis dailės mokslu ir pažanga, 
tęstų jų ugdymą, palaikymą ir 
gamybą bendram lietuvių kul

tūros labui. Margučių margini
mas paliktas natūraliai egzis
tencijai.

Daugelis mūsų esame patys 
marginę arba matę ir turėję 
gražiųjų margučių. Neabejoti-. 
na, kad daug galėtume prisi
dėti prie Velykų švenčių lietu
viškumo ir savųjų tradicijų pa
laikymo, jeigu ir dabartinėse 
sąlygose mokytume ir telktu
me jaunimą Velykų margučius 
marginti. Velykos yra vieninte
lė proga metuose, kada mes 
galime užsiimti su jaunimu mar 
gučių menu, duoti juos vieni 
antriems dovanoms, ir jais pa
puošti lietuvišką Velykų stalą.

Ant. Tamošaitis.

ta jų kūrėjų estetiniai jausmai. 
Keliolikoje jų linijų, brūkšnelių 
ir taškų, kukliuose- raštuose, 
įprasminta mūsų simbolika ir 
įkūnyta mūsų tautos dvasinė 

Skutinėtiniai margučiai

Eglutė, 1950 m. kovo m. Nr. 
3, 65-96 psl. ir pavasariškos 
nuotaikos viršelis. Turinyje pa
minimas šv. Kazimieras, keturi 
didieji JAV prezidentai, daug 
gražių vaikiškų eilėraščių, ke

lios pasakos, Svirplio kelionių 
tęsinys, pačių skaitytojų skyre
lis, naujai pradedamas užda
vinių skyrius "Truputį pagal
vok". Numeris gražiai iliustruo
tas dail. P. Osmolskio.

Šį vienintelį visame pasauly-

Red. prierašas: Dail. A. Ta
mošaitis yra surinkęs Lietuvoje 
apie 2 tūkstančius Velykų mar
gučių raštų, juos turi atsive
žęs Kanadon ir dabar rengia 
spaudai knygą apie juos. Pra
eitais metais iš tos margučių

realyje paroda, kuri praėjo su 
dideliu pasisekimu ir buvo gra
žiai įvertinta prancūzų bei an
glų, spaudos.

Prie šio straipsnio pateikia
mieji pavyzdžiai — iliustracijos 
taip pat yra iš autoriaus rin-

Redakcijai prisiųsta

veidas ir juodos kasos susiliejo su naktimi, dingo iš akių ir perėjo 
į mano širdį. Turiu aš grįžti pas ją. Jeigu dabar, metęs dalgį ir 
.žemę, negrįšiu pas Daivutę, niekados jos neberasiu. Mano pro
tas ir visa mano būtybė ragino mane greičiau iš tų rugienų į 
Vilnių.

Bet tą nelemtą akimirksnį atsisukau atgal. Toli toli mėly
navo Aukštaičių kalnai ir saulės nušviestam aukso kalnely sun
kiai lingavo sulinkęs dėdė. Jis iš paskutinių jėgų dirbo mano 
žemę. Man pagailo laukų ir pailsusio senio ir aš grįžau.

Nejučiom mano tėviškėj praėjo pora metų.
lėtai slinko dienos ir mėnesiai. Žiemą mano vienkiemį užgulė 

dar niūresnė vienuma. Visos dienos buvo tokios viena į kitą 
panašios, kad, praslinkęs nuobodus ruduo, rodos, tėra buvusi 
viena ilga, apsiniaukusi diena.

Toluma ir pilnos kasdieniškų rūpesčių dienos pamažu Daivų 
tės paveikslą dildė iš mano sąmonės. Žiedas ant mažojo pirš
telio dilo ir plonėjo. Aš pripratau prie žemės ir prie bekraštės 
laukų ramybės.

Kada gavau pirmąjį Daivutės laišką, mane .vėl užliejo anų 
dienų saulėtas džiaugsmas. Aš jai rašiau ilgus laiškus, vaiz
duodamas gražiuosius Lietuvos laukus ir begalinį savo ilgesį, 
kuris neapleis manęs, kol aš gyvensiu žemėje.

Ar tai buvo kalta toluma, kuri mus skyrė, ar aš, bet laiškai 
ėmė retėti ir galop visai nutrūko. Aš visiškai supilkėjau ir įau
gau į savo žemę. Aš tapau tiktai mažytis laukų grumstelis. Poe
zijos ištekliai apie laukus ir ilgesį pamažu išseko ir aš pritrūkau 
Daivutei žodžių. Aš pradėjau tikėti, kad niekados nebepaliksiu 
savo žemės, o Dcdvutė tebuvo tiktai nuostabus sapnas, kuris 
kadaise man buvo viskas.

je lietuvišką vaikų laikraštį tu
rėtų skaityti visi lietuviai vai
kai. Redaguoja jį vaikų taip 
mylimas poetas Vytė Nemunė
lis — B. Brazdžionis. Leidžia 
Lietuvių Kultūros Institutas. 
Laikraščio leidimas dar vis te
beduoda didelių nuostolių, pre
numeratorių skaičius dar toli 
gražu nepakankamas. Jei .pa
dėtis nepagerės, Institutas gali 
nebepajėgti jo leisti. Tėveliai, 
kuo galėtume pakeisti tą mū
sų vaikučių džiaugsmą ir auk
lėjamąją naudą, kurią teikia 
"Eglutė", jei ji neišsilaikytų? ...

Kūčių rytą, 1943 m. gruodžio mėn. 24 d., gaunu telegramą: 
"Jeigu tu esi mano geras draugas, tuojau atvažiuok. 
Pirmąją Kalėdų dieną būk pas mane, Kauno apskr., 
X. dvaras. Febas".

Aš nudžiugau. Prieš mane nušvito smagūs praeities nuo
tykiai, miestas, vynas ir... Dcdvutė. Aš nusprendžiau per Ka
lėdas paūžti pas Febą, o paskui skubėlį Vilnių pas Daivutę.

— Gal kas mirė, kad taip tokią dieną išleki? — paklausė 
dėdė, kai jau skubėjau pro duris į stotį.

(Bus daugiau)

— ROMA. — Šv. Metų Ko
mitetas praneša, kad vasario 
26 d. Andu kalnuose, kur rube- 
žiuojasi Čilė su Argentina, pa
statytas didžiulis kryžius — 
Šventųjų Metų Kristus. Pamink
lo pastatymu rūpinosi tos apy
linkės tiek čilėnai, tiek argen- 
tiniečiai katalikai. Paminkle 
yra toks įrašas: "Tikėjimo ir pa
dėkos Išganytojui pareiškimui, 
čilėnų ir argentiniečių brolišku
mo įrodymui šis paminklas pa
statytas Šventųjų Metų vasario 
26 dieną".

— VAŠINGTONAS. — JAV 
vieno kalėjimo kaliniai pasiun
tė protestą prieš nemoralias ir 
kriminalines filmas, demorali
zuojančias jaunimą ir esančias 
tikra nusikaltėlių mokykla. Nu
sikaltėliai kaliniai pasirodo 
daugiau nusimano ir yra jaut
resni, negu viešieji valstybės 
organai.
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Noranda, Que. Liublino katalikų

Dar nemiegame ir mes. Iš 
čia niekas nerašo, tad susida-

' riaus kaip Noranda - Rouyn ir 
nėra. Ištikrųjų čia yra nemaža 
lietuvių kolonija ir ji veikia. 
Tiesa, pasitaiko kliūčių, kurios 
veiklą skaldo. Bet laikas ir šias 
nevisai malonias dėmes nusi
neša.

Skaudu yra matyti, kada yra 
tiek daug plunksną valdančių 
žmonių, o laikraštin papuola 
tik viena kita žinutė apie sky
rių. Ged dėl to pradėta veng
ti rašyti į laikraščius, kad pasi
reiškė viena kita pastaba ra
šantiems, kam nebuvo pami
nėtas skyriaus leistas šapiro
grafuotas biuletenis "Krivūlė" 
(jau nebepasirodo).

Visur, kur tik buvo bent pora 
lietuvių, tapo paminėta 32-jų 
metų nepriklausomybės paskel
bimo šventė. Nors iš čia nieko 
nesigirdi, bet ir mes minėjome 
— vasario 19 d.

P. Šetkaus iniciatyva buvo 
suruošta ir parodėlė. Ji paro
dė, kad mes esame ne tik juodi 
kasyklos darbininkai ir DP, at
seit vos ne juodukai jų akimis 
žiūrint, bet žmonės, kurie netik 
dirba, bet ir savo kultūriniais 
gabumais gali pasirodyti tiems,
kurie mus žemina ir juos nuste- ] "Eglutė". Dailininkas taip pat 
binti savo menu ir kultūrine 
veikla. Šventės iškilmes labai 
paįvairino p. Šimaitienė, šoku
si solo ir bosas p. Paliulionis.
V. Dargio vadovaujamas okte
tas sudainavęs "Jūrininkų mar
šą", nukėlė į Tėvynę, o nevie
nam išspaudė ir ašarą. Šventė

esančius tolimoje Kanados 
šiaurėje su Tėvynėje likusiais 
broliais. Puikiai pasirodė ir tau
tinių šokių ansamblis, vado
vaujamas p. Chainiausko, netik 
lietuvius, bet ir svetimtaučius
sužavėjęsė

Lietuviai čia yra veikliausi 
ir anglų visuomenės įvertinti. 
Yra ir daugiau įvairių tauty
bių, bet jos nepasireiškia.

— Yra ir spaudos platintojai. 
"Nepr. Lietuvą" platina St. Da
lius, "T. Žiburius" — Leonas 
Bielskis. Jie taip pat mielai, pa
rūpina ir kitos lietuviškos spau
dos, jei tik kas kreipiasi.

Leonas B-kis.

Edmonton, Alta.
Dailininkas Al. Šepetys, apie 

kurio parodą Edmontone "TŽ" 
jau buvo rašyta, įsigijo reika
lingas priemones ir pradėjo 
spausdinimą "Silk screen pro
cess" metodu įvairius spalvo
tus atvirukus, exlibris, knygų 
viršelius ir kt. spaudinius. Šis 
metodas yra patogus tuo, kad 
apsimoka spausdinti ir dides
nius ir mažus kiekįus. Netru
kus jo darbo pasirodys du spal
voti puslapiai vaikų žumald

Paskutiniuoju laiku komu
nistinė spauda smarkiai puola' 
Liublino katalikiškąjį. universi
tetą. Varšuvos vyriausybė nu
tarė Liublino valst. aukštesn. 
mokyklą praplėsti į valstybių; 
universitetą. Katalikų universi
tetas nuo pat pradžių buvo su
tvarkytas pavyzdingai. Naujai 
kuriamam universitetui paskir
ta didelės sumos ir praplėstos 
mokslo šakos, pagal sovietinių 
universitetų pavyzdį. Tuo pat 
metu pradėta akcija prieš stu
dentus, lankančius katalikų uni
versitetą. Juos norima patrauk
ti į naujai organizuojamąjį gąs
dinimais ir pažadais. Tikslas, 
žinoma, sugriauti katalikiškąjį 
universitetą. Tačiau iki šiol jį 
reguliariai lanko didelis skai
čius studentų. Jei šie metodai 
nebus pakankamai efektyvūs, 
bus imtasi tiesioginiai drastiš
kų priemonių sugriauti katali
kiškąjį Liublino universitetą.

areštuojant vyskupą Kovalskį. 
Vyskupas, tiesa, dabar yra pa
leistas. Teigdamas, kad valsty
bė turi gintis nuo taip vadina
mųjų kunigų patrijotų, Cyron- 
kiewisz pridėjo, kad vyriausy
bė nepakęsianti nieko, kas .ne
paisytų, kenktų ar piktnaudotų 
valstybinės bendruomenės rei
kalus. Kiekvienas kunigų mė
ginimas kurstyti tikinčiuosius 
prieš liaudies vyriausybę bū
siąs griežtai baudžiamas. Iš 
kitos pusės, vyriausybė globo
sianti tuos kunigus, kurie 
dysią savo prisirišimą ir 
trijotizmą liaudies režimui.

Jro-

įvairių ligų specialistai, nuolat 
atsidėję tikrina ligonius. Per

buklingi pagijimai, kurie dar 
toliau tyrinėjami iki galutinai 
gydytojų komisijos nustatys

bei apie tai praneš.

Burmistro krikštas

SPORTO

yra išspausdinęs skoningų Ve
lykinių spalvotų atviručių, ku
rios parduodamos po 75 et. už 
4 su vokais, o pavieniai po 20 
et. Platintojams duodamas 15% 
nuolaidos. Dailininko adresas: 
8622 — 101 St. Edmonton, Al
berta.

Katalikai Lenkijoje

Lenkijos ministeris pirminin
kas Josef Cyronkiewisz, įžūliai 
puldamas Lenkijos parlamente 
Katalikų bažnyčią ir hierarchi
ją, pasakė, kad vyriausybė ne
leisianti atlikinėti tos religinės 
praktikos ir tokios karitatyvi 
nės veiklos, kuri galėtų leisti 
susiburti veiksniams prie
šingiems liaudies režimui^ Šie 
jo žodžiai aiškinami, kaip vie
šosios nuomonės paruošimas 
greit vykdysimam Hierarchijos 
pavergimui. Tai jau yra pra
dėta likviduojant Lenkijos Ka
talikų organizaciją "Caritas" ir

Oekumeninis Sąjūdis
Kongregacija Sancti Officii 

išleido vyskupams skirtą ins
trukciją, kurioje nurodoma, ko
kie turi būti santykiai tarp kata
likų ir nekatalikų ir kaip kata 
likai turi laikytis atžvilgiu 
vadinamo Oekumeninio Sąjū
džio, kurį organizuoja protes
tantai, norėdami sujungti visus 
krikščionis. Katalikų bažnyčia 
yra tikroji apaštališka ir visuo
tina bažnyčia, todėl ir negali 
dėtis dar į kokią kitą krikščio
nišką bendruomenę, nes tuo 
pačiu atsisakytų nuo savo šio 
charakterio. Protestantai gi, bū
dami susiskaldę į daugelį sek
tų, mato reikalą vieningumo ir 
ieško naujų kelių.

Istorinio Sakamoto miestelio 
gyventojai jau prieš kurį laiką 
buvo nutarę likti katalikais. Jie 
parašė popiežiui laišką, prašy
dami atsiųsti kunigą mokantį 
japoniškai. Popiežius jų prašy
mą patenkino. Ten jau darbuo
jasi du kunigai — vienas japo
nas, kitas europietis. Burmist
ras ir 47 miestelio gyventojai 
užtenkamai susipažinę su kata
likų tikėjimu, šiomis dienomis 
priėmė krikštą. Krikštijo kun. 
Klemensas Boesflug, M.M.

Kanadoje labai mėgiamas 
žiemos sportas. Beveik kiek
vienas mažas miestelis turi spe
cialias čiuožimo sales. Kana
diečiai jau senai žinomi kaipo 
geri ledo rutulio žaidėjai. Nuo 
1924 m. iki 1933 m. kanadie
čiai buvo ledo rutulio čempioj 
nai. Iš buvusių 16 pasaulio le
do rutulio turnyrų 12 yra lai
mėję kanadiečiai. Bet 1933 m. 
juos nugalėjo JAV ir 1936 m. 
— Anglija, 1947 ir 1948 m. — 
Čekoslovakija.

Šiais metais pasaulinis ledo 
rutulio turnyras, mėgėjų, įvy
ko Anglijoje. Čekoslovakija sa
vo komandos neprisiuntė (bijo
jo padidinti negrįžtančių skai
čiaus). Dalyvavo Kanada, JAV,

ŽINIOS
Šveicarija, Anglija, Švedija ir 
Norvegija. Kanada pasiuntė ne 
rinktinę, bet vieną komandą*— 
Edmontono "Mercury". Rungty
nėse komanda pasirodė labai 
gerai. Ji nepralaimėjo nei vie
nų rungtynių, įmušdama 42 
įvarčius prieš įleistus 3. Antro
je vietoje liko JAV, kurios ko
manda pralošė kanadiečiams 
5:0. Europos ledo rutulio nuga
lėtoju liko Šveicarija, nugalėju
si Angliją 10:3, bet skaudžiai 
pralaimėjusi Kanadai ir JAV.

Bendrai, Europos ledo rutuli- 
ninkai negali susilyginti su Ka
nados ir JAV tos šakos žaidė
jais, kur ledo rutulį pradeda 
žaisti 8-10 m. vaikai.

Pasaulio ledo rutulio federa
cijos pirmininku yra prof. W. G. 
Hardy iš Albertos universiteto.

Brangiausias vokiečių šnipas

Lurdas

Garsiausia pasauly stebuk
linga vieta šiandien beabejo 
Lurdas. Per 1949 metus Liudą 
aplankė 1.600.000 maldininkų ir 
tai daugiausia ligonių trauki
niais ir kitomis priemonėmis 
per 800.000 Skaitlingi gydytojai.

Iš plataus pasaulio
"Nepriklausomos" valstybės riškių yra beveik vien marša-

. sienių reikalų viceministeris 
parlamente pareiškė, kad Uk
raina ir Gudija yra Maskvos 

. okupuotos ir visai neturi nepri- 
^lausomįų valstybių savybių. 
Tuo pačiu klausimu :NY Ti
mes" savo vedamajame "Dvi 
fiktyvės valstybės" kovo 16 d. 
rašo: "Yra faktas, kad suve
renumas ir nepriklausomybė 
Ukrainos ir Gudijos yra fikci
ja. Jų užsienių reikalų ministe
rial yra sovietų pastatyti, o 
Sovietų Rusija nenori ir neleis 
jiems turėti savistovius ryšius 
su užsieniu".

Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos vyriausybės mėgini
mas sudaryti diplomatinius ry
šius su Ukraina kreipia dėmesį 
į tai, kad iki šiol JAV nėra pri
pažinusias Ukrainos ir Gudijos 
Sovietinių Respublikų".

SSSR Aukščiausioji Taryba

Neseniai "išrinktoji" SSSR 
Aukšč. Taryba susideda iš 
1.302 narių. Gavus duomenis 
apie 1.159 atrinktuosius (negi 
išrinktuosius) "Russkoje Slovo" 
apskaičiavo iš kokių sferų j!e 
surinkti. Pgsirodo, kad daugiau
sia yra partijos veikėjų. Vien 
partijos sekretorių yra 293, at
seit 25%. Jų tarpe yra pats Sta
linas ir Visas politbiuras. Apie 
250 yra aukšti rajoniniai ir 
miestų partijų sekretoriai bei 
marksizmo studentai. Saugu
miečių yra 30. Centro ir įvairių 
respublikų "ministerių" yra 120, 
o aukštųjų administracijos pa
reigūnų 107. Kolchozininkų var
du figūruoja 152, bet tai kolcho
zų valdytojai, pareigūnai. Iš jų 
vos 2% yra eiliniai kolchozinin- 
kai. Darbininkų yra vos 9, dau
giausia stachanoviečiai. Prof
sąjungų veikėjų vos 13. Darbi
ninkų ir jų institucijų toks men
kas astovavimas beabejo yra 
tik dėl to, kad visokiems nusi
pelniusiems buvo išdalintos 
vietos, o jiems nebeliko. Iš ka-

tarpe ir tokios garsenybės kaip 
Sokolovskis, Malinovskis, Čui- 
kovas, Merechovas, Vasilevs
kis, Konevas. Bet nėra Žukovo. 
Už tai yra amžini Kremliaus 
pakampių trynėjai — Budionyj 
ir Vorošilov, politiniai genero
lai. Mokslo ir kultūros pasaulio 
atstovų 130’. Jų tarpe yra Eren- 
bujg, Simonąv, F-ddiejev, V. 
Vasilevska, Lisenco ir kt. Fab
rikų direktorių 52 (NB — dar
bininkų 9!), inžinierių 7.

Šitokie tai aktoriai vaidins 
SSSR demokratiją, klausys di
džiųjų kalbų ir plos.

Ruošiasi karo atvejui
•

Iš Stockholm© - pranešama, 
kad Archangelsko rajone bol
ševikai- paruošę stovyklų 2-3 
mil. žmonių. Jos tuo tarpu yra 
tuščios. Spėjama, kad jos būtų 
panaudotos karo atvejy satelitų 
ir SSSR pasienio kraštų nepa
lankiam elementui sugabenti.

Nepapastai audringas 
Atlantas

Kovo mėnuo Atlante papras
tai būna vienas iš audringiau
sių, tačiau šiemet audros buvo 
neregėtai didelės. Laivai iš Eu
ropos, atplaukė su kelių dienų 
pavėlavimu. Štai ką pasakoja 
didelio keleivinio laivo "Fran
konia" kapitonas W. M. Ste
wart, ką-tik atplaukęs iš Euro
pos:

"Aš niekad iki šiol nebūčiau 
tikėjęs, kad šiaurės Atlante ga
lėtų būti tokios audros. Tai 
buvo ne tai, ką mes paprastai 
vadiname bangomis, bet milži
niški vandens kcdnti, nuo 60 
iki 80 pėdų aukščio, ši mano ke
lionė buvo pati pavojingiausia, 
kokią tik aš esu turėjęs per vi
są savo 30 metų plaukiojimo 
praktiką. Tai nebuvo audra, bet 
ištisas nesibaigiantis uraga
nas". %

— GENEVA. — IRO nutarė 
emigruoti galinčius tremtinius 
globoti dar Iki 1951 m. kovo 31.

Kovo 4 d. JTO ūkine ir so
cialinė ratyba Lake Succes 
svarstė laisvųjų žurnalistų fe
deracijos (pabėgėliai iš už ge
ležinės uždangos) paršymą, 
pripažinti jai patariamąjį balsą 
prie Tarybos. Čilės atstovas 
pasisakė už tai, kad federacijai 
būtų tučtuojaus tai pripažinta, 
bet reikalas vis dėlto atidėtas 
kitai sesijai, kad išaiškintų, 
koks bus federacijos santykis 
su numatoma bendra vakarų 
žurnalistu organizacija.

— Naujoji šuo-

agrarai, liaudies partija ir li
beralai, o komunistų ir socialis
tų nebėra. Premieru yra agra- 
rų lideris Murho Kekonen.

— BELGRADAS. — Albanų 
vicepremjeras viešai partėškęs, 
kad Rusija į Albaniją gabenan
ti tik seną laužą, turėjo būtį su
imtas, bet nusižudė.

— BERLYNAS. — Ryšy su 
rublio kainos pakėlimu ir gan
iais apie valiutos reformas ne
paprastai krito Rytų Vokietijos 
markė. Už vakariečių markę 
mokama 9 rytų markės. Markių 
keitimo kontorose amžinai prisi
grūdę žmonių.

— VAŠINGTONAS. — Visi 
kongresmenai, kurie buvo iš
vykę, pakviesti grįžti ir daly
vauti balsavimuose dėl para
mos užsieniui. Reikalas liečia 
3.375 mil. sąmatą.

MUENCHEN. — Vokietijoje 
nusileidusių 3 lėktuvų keleiviai 
ir įgulos, pasirodo, ne visi bėg
liai. Iš 84 asmenų, nenori grįž
ti Čekoslovakijon 26, o 58 su
tinka grįžti. Pilotai, sako buvę 
priversti į Vokietiją skristi ir nu
tūpti. Pasirodo, kad lėktuvus į 
Vokietiją atvedė tik 7 sąmoks
lininkai, vad. 19 dėl to apsi
džiaugė. Kiti, matyt, neturi lais
vų rankų.

— BELGRADAS. — Tito skel
bia, kad rinkimuose dalyvavę 
95%. Balsus jis taip pat labai 
greit skaito. Pav., Anglijos rin
kimų daviniai galutinai paaiš
kėjo veik per savaitę, o Stalinas 
ir Tito rezultatus žinojo sekantį

— ROMA. — Darbininkų pa
trono šv. Juozapo kovo 19 dineą 
visoje Italijoje buvo švenčia
ma "Ūkininko diena".

— PRAHA. — Čekoslovakija 
nutraukė santykius su Vatika
nu.

— OSLO. — Norvegija pa
gal Atlanto paktą gaus iš JAV 
35.000 tonų ginklų ir munici- 
jos.

Bolševikinis

Niekas nesitikėjo, kad 1943 
m. Maskvos, Teherano ir Kairo 
sląptų konferencijų paslaptys 
taip greit bus perduotos Hitle
riui. O vis dėlto taip įvyko. Pa
slaptys buvo nacių rankose, 
vos kelioms dienoms tepraslin- 
kus. Vokiečiams tada pasitar
navo Britų ambasados tarnau
tojas "Cicero".

Istoriją apie Cicero, galima 
sakyti, aš patyriau tik atsitikti
nai. Kaip vyr. JAV-bių proku
roras nacių bylose Nuernberge 
stengiausi išaiškinti nacių ruo
šimąsi bakteriologiniam karui. 
Žinojau, kad nacių ambasadai 
Ankaroje buvo duotas palie
pimas pasirūpinti reikiamų vi
rusų, kuriais būtų galima už
krėsti infekcinėmis ligomis gy
vulius ir žmones. Buvo galvo
jama, kad tokių virusų tegali
ma gauti tik Japonijoje ir Tur
kijoje. Tuo reikalu man teko 
daug knistis Vokietijos užs. rei-

Šveicarų "Die Tat" paduoda 
įdomią istoriją, kaip lenkai no
rėjo uždirbti iš Franco, parduo
dami jam 500 vokiškų lėktuvų.

SSSR kadaise perdavė Len
kijai 500 vokiškų lėktuvų moto
rų, nes tokių pačių buvo gavus 
iš Anglijos ir pati norėjo ga
mintis.,. Lenkų vyriausybė nu
sprendė juos parduoti ir tą ope
raciją atlikti pavedė valdinei 
firmai "Polimex". Ši rado ge
riausią pirkėją Ispanų Franco. 
Kadangi jam tiesiog parduoti 
buvo nepatogu, tai' tarpininku 
buvo paimta švedų firma Awe
dab". Viskas gal būtų pavykę 
gerai, jei Franco nebūtų sugal
vojęs sumokėti anglų svarais.

— BERLYNAS. — Puldamas 
kardinolą Preysing dėl jo pa
reiškimo apie Rytu Vokietijos 
koncentracijos stovyklas, "Ber
liner Zeitung" išmislaują, kad 
1947 m. kardinolas Preysing 
per pasimatymą su kardinolu 
Spellman sutarę vokiečių kata
likų bažnyčią įjungti į "šaltąjį 
karą". Kardinolas, esą, bend
radarbiaująs su amerikoniško
jo imperializmo atstovais, no
rinčiais išprovokuoti karą.'

šinėjimo su Ankaros ambasada 
archyve.

Vietoj vieno tikslo — kitas

Besirausdamas po nacių ar
chyvą pirmojo savo tikslo nepa
siekiau. Bakteriologinio karo 
pasiruošimas nebuvo nustaty
tas, tačiau mane didžiai sudo
mino archyve rasta medžiaga 
apie šnipo Cicero operacijas.

Užsienių reikalų ministerijos 
ryšininkas su slaptąja tarnyba, 
Horst Wagner, man pareiškė, 
kad Cicero yra buvęs viena iš 
"stambiausių žuvų", kokią jų 
departamentas kada yra turė-

teisingumas
Svarų stambus pervedimas su
domino anglus, kurie greit iš
aiškino kas čia per operacija ir, 
žinoma, buvo labai nepatenkin
ti, kodėl Franco pirko ne pas 
juos.

1949 m. gegužės 16 d. lenkų 
delegatas JTO apkaltino Ang
liją, kad ji teikianti pagalbą 
Francui, aprūpindama jį lėktu
vų motoretis. Tada D. Britanijos 
atstovas McNeil viešai išpasa
kojo jau minėtą Lenkų biznį. 
Jis nurodė net tikslias pardavi- 
mo datas. To rezultate Lenkijai 
jau buvo nebepatogu perduoti 
tuos lėktuvus Ispanijai, bet bu
vo nepatogu ir prisiimti kaltę. 
Varšuvos vyriausybė pasiryžo 
paaukoti sąyo tarpininkus ir iš
kėlė bylą "Polimex" ir švedų 
"Swedab" atstovams Lenkijoje. 
Vyriausybė "konfiskavo" "Poli
mex" jau vežamus į Švedįįą 
motorus ir sutartį nutraukė. "Po
limex" 5 nariai buvo nubausti 
iki gyvos galvos kalėjimo, o 2 
"Swedab" agentai — mirti. Šio
ji firma reikalauja 4,5 mil. kro
nų už netektą pelną. Byla dar 
nepasibaigė. Ji gerai rodo, ko 
gali ten sulaukti, nors ir vykdy
damas vyriausybės įstkymus. 
Kai reikia ką paaukoti, nesvy
ruojama.

Labanaktis! — baigė savo in- . 
formaciją Jenke.
. Moyzisch įžengė į lenkes sa
loną. Ten jis rado laukiantį ne
didelį, pražilusį vyrą, kuris me
tė #į atėjusį griežtą žvilgsnį ir 
atsisuko į jį savo nesimpatišku 
veidu. Iš visko atrodė, kad jis 
nė nemano savęs prisistatyti ar 
susipažinti. Tuojau prakalbo ' 
taisyklinga anglų kalba:

— Aš galėčiau dirbti jūsų 
vyriausybei labai svarbų dar
bą. Tačiau norėčiau už tai bū
ti gerai apmokamas.

Moyzisch paprašė Diello sės-

Paprašytasis sėsti prisišliejo

jęs. Deja, Wagneris buvo ap
kaltintas ^prancūzų generolo 
Maurice Mesny nužudymu ir 
patalpintas į kalėjimą, iš kurio 
jis pabėgo. Todėl detalių iš jo 
nebeteko sužinoti. Tačiau apie 
tai žinių ir taip pakankamai 
gauta. Šiek tiek iš von Papen, 
šiek tiek iš generolo Walter 
Schellenberg, buv. civilinės ir 
kariškos slaptosios žvalgybos 
šefo.

Vėliau teko susidurti su aus
tru Ludwig Moyzisch, kuris 
man ir atidengė tą fantastišką 
istoriją. Moyzisch buvo įskai
tytas į karo nusikaltėlių eiles, 
nes rastame amb. von. Papeno
laiške, rašytame Gestapo še-, kampe sofos, prisitaikydamas 
fui H. Himmleriui, jis buvo ates
tuotas kaip "nepamainomas" 
Ankaros ambasadoj.

Moyzisch, nedidelio ūgio, juo
dų akių vyras, pradžioje buvęs 
Vienos žurnalistu, tačiau visą 
laiką siekęs būti diplomatu. Jo 
svajonės išsip&dė tik tada, kai 
įstojo į nacių partiją ir pasida
rė itin proteguojamas žinomo 
nacių šulo E. Kaltenbrunnerio. 
Karo metu Ludwig Moyzisch 
buvo paskirtas į Ankarą, kaip 
Vokietijos "komercinis atache". 
Kaip toks jis vis dėlto buvo sau
gumo žinioje ir turėjo veikti pa
gal jo nurodymus.

1941 m. Moyzisch buvo įsi
vėlęs į sąmokslą prieš probritiš- 
ką Irako valdžią. Kai sukilėliai 
Britų armijos buvo numalšinti, 
Moyzisch laimėjo premiją už 
sėkmingą pagalbą sukilėlių va
dui Rashid Ali Bey pro Istam- 
bulą pabėgti į Berlyną. Kaip 
ambasados narys Moyzisch su 
savo jauna žmona gyveno An
karos (priemiestyje, komfortiš
kam name, "Deutsches Dori".

Telefonas vidurnaktį

1943 m. spalio 26 d. vidur
naktį,Moyzisch ir .jo žmona bu
vo išbudinti iš miego telefono. 
Skambino Frau Jenke, praneš
dama, kad jos vyras norįs ma
tyti Moyzisch kaip galima grei
čiau.

Frau Jenke buvo sesuo pas
kutiniojo naciškosios Vokietijos 
užs. reikalų ministerio Joachim 
von Ribbentropo. Jos vyras Al
bert Jenke, buvo vokiečių am
basados Ankaroje ministeris — 
tarėjas, Franz von Papeno "de
šinioji ranka". Moyzisch greitai 
apsirengė ir išskubėjo į jų na
mus. ♦

Jenke susitiko jį tarpduryje ir 
šypsodamasis prakalbino:

— Čia, mano salone, yra ge
ras vyrukas,'kuris turi kai ką 
kas interesuotų jus. Jis nekalba 
vokiškai, bet jūs su juo susikla- 
bėsite kita kalba ir, tikiu, bū
site patenkintas juo. Aš užmir
šau jo pavardę, bet jis trum
pai vadinasi Diello. Jis yra al
banas. Užeikite rytoj pas ma
ne pusryčiauti ir aš viską pa
pasakosiu apie jį. Aš vėl einu 
į lovą. Kai su juo baigsite, iš- 
leiskite jį ir užrakinkite duris.

taip, kad skaitymo lempos švie
sa sklido virš jo galvos, o jo 
veidas buvo šešelyje. Savo rie
bias {rankas sunėrė išdidžiai 
ant krūtinės.

— Aš galiu jums pateikti pa
čių svarbiausių Britų ombasa- 
dos dokumentų fotografijas, 
tęsė toliau Diello. — Mano kai
ną bus penki tūkstančiai sva
rų už kiekvieną dokumentą.

Moyzisch teigia, kad iš pirmo 
žvilgsnio į Diello, jam norėjosi 
kuo greičiau matyti tą vyrą iš
einantį pro duris. Esą, niekas 
juk negalėtų užsiprašyti tokios 
kainos ir, dargi, iš anksto. Tuo 
laiku penki tūkstančiai svarų 
sterlingų buvo daugiau negu 
20 tūkstančių dolerių. Von Pa- 
pen mokėjęs tik 500 svarų už 
dokumentą savo svarbiausiam 
šnipui Turkų ambasadoję Lon
done. Kodėl jis turėtų mokėti 
šitam žmogui dešimt kartų 

"brangiau?
— Jis galbūt, yra britų agen

tas, -— pagalvojo Moyzisch. — 
Bet juk Jenke sakė, kad galima 
pasitikėti juo...

— Aš žinau, tai yra aukšta 
kaina, ■— vėl prabilo Diello. — 
Tačiau tai yra mano gyvybės 
klausimas. Aš rizikuoju...

— Iš ko aš galėčiau būti tik
ras, kad jūs nesate britų agen
tas? — užklausė Moyzisch.

Diello pašoko iš vietos ir at
rodė beišeinąs. Tačiau jis pri
ėjo prie vieno lango, prasklei
dė užuolaidas ir davė ženklą 
Moyzisch ateiti prie jo.

— Žiūrėk į ten! — jis pasakė, 
pirštu rodydamas tolumon.

Pradžioje Moyzisch galvojo, 
kad jis tuo nori pasakyti, jog jie 
abu yra kieno nors sekami. Ta
čiau ten, tamsoje, nieko nebu
vo matyti, išskyrus apšviestus 
Rusų atnbasados langus.

— Kiti man sumokės šitą 
kainą, jei jūs nenorite, — pa
reiškė Diello.

— Kaip jūs gavote tą svar
bią medžiagą ir ar tai yra labai 
svarbi? — užklausė Moyzisch.

— Tai yra mano reikalas, 
kaip aš gavau ir, jeigu aš sa- 

, kau, jūs galite patikėti, kad vi
sa tai, ką jums patieksiu, yra 
didesnės vertės už prašomą 
kainą.

(Bus daugiau)

V
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I VA I RE N Y BE S
Pataikė ir laimėjo

Vienas Rusijos miestas Puš
kino 100 metų mirties sukaktu
vių proga nusprendė pastatyti 
poetui paminklą, paskelbė pa
minklo projekto viešą konkur
są ir sudarė jury komisiją. Po 
kiek laiko projektai buvo su- 
siųsti, komisija pradėjo atida
rinėti vokus ir svarstyti.

Po eilės projektų, kuriuose 
buvo siūloma pastatyti poeto 
statulą, o pjedestalą išpuošti 
scenomis iš jo kūrinių arba iš 
gyvenimo, buvo atrastas vie
nas projektas, kurio autorius 
vaizdavo Staliną sėdintį krės
le ir skaitantį Puškino poemą 
"Eugenijus Onieginas".

Beabejo, tai buvo projektas 
be konkurencijos. Prieš jį nie-

dą pagaminti medžiagą labai 
panašią į vilnas. Šita "kalnų 
vilna" (Rockwool) pasirodė pui
ki medžiaga, nepraleidžianti 
garso ir šilimos. Be to, ji nede
ga, nepūna ir nenaikinama nei 
kandžių, nei trinėlių. Tuo būdu 
ji labai tinkama izoliacijai.

Žmonės ilgiau gyvena

Northwestern Mutual Life 
Insurance Co paskelbė, kad per 
1949 m. ji išmokėjo $60.376.204 
įpėdiniams 14.180 mirusiųjų. Jų 
amžiaus vidurkis buvo 64% m. 
Tuo tarpu prieš 20 m. mirštan
čiųjų amžiaus vidurkis buvo 56 
m. ir 1 mėn. Žmogaus amžiaus 
pailgėjimas priskiriamas nau
jiems technikos ir medicinos lai
mėjimams.

— Alo, Džonai! Kaip žilini?
— Olrait.
— Ar vorkinai šiandien?
— Nou, mufinuos.
— O kur mutinies?
— Į naują hausą už komerio, 

ant ano stryto.
— O, šiuri Ai nau.
— O kur tu tonini?
— Pas vočmeikerįį.
— Springsą subreikinai?
— Nou, nekypina laiką, ne-

autorius, laimėjo.
*

Ar vyras lygus žmonai?

JAV diplomatų tarpe Dani
joje yra ambasadoriaus poste 
moteris p. Anderson. Jos išvyki
mas į Kopenhagą, Valstybės 
departamentui buvo padaręs 
klapato. Ponia Andęrson pano
ro kartu veštis vyrą ir pareika
lavo, kad būtų apmokėtos vy
ro kelionės išlaidos. Bet JAV 
Valstybės departamento statu
te kalbama tik apie padengimą 
diplomatų žmonų kelionės iš
laidų, tad departamentas ne
norėjo mokėti. Po ilgoko ginčo 
betgi p. Anderson laimėjo — 
jos vyro kelionės išlaidas de
partamentas nutarė apmokėti.

Atsargus svečias

Kai 1942 m. Vašingtone lan
kėsi Molotovas, Rooseveltas jį 
vienai dienai užlaikė Baltuo
siuose Rūmuose.

Vakare slaptosios tarnybos 
agentai pranešė, kad tarnas, 
išpakavęs svečio-/ilizą, ten pa
stebėjęs pistoletą, gabalą deš
ros ir gabalą juodos duonos. 
Šitas radinys labiausiai įžeidęs 
ponią Rooseveltienę, tačiau pa
sitarus viskas buvo palikta ne
paliesta.

— O kaip bojsiukas?
— Olrcdt, tik padykęs: vakar 

eškeną išdampino, šiandien 
langą subreikino; stepsais kai 
ranina apsteirs ir daunsteirs, 
tai ir sylingas dreba!

— Na, gud bay. Reikės dar 
eiti į štorą, Čarliukui nupirkti 
enkečių, nektaizą ir šiušės. Va
kar parnešiau naują siūtą, tai 
eis nusiimti pikčerį.

— Man irgi dar reikės eiti į 
bučemę, papirkti balionės, šol- 
derio ar pork-čiapo. Peėmėm 
kegutę alaus, tai turėsim gud 
tąim. "Am." K.

Motinos vienodos

Modemiškas Samsonas ir 
Dalila

Ncmja dirbtina vilna
Havajų salose anglų geolo-1 

gas aptiko minkštą pluoštinę 
medžiagą, panašią į medžiagą, 
randamą ugniakalnių šlaituo
se. Iš to geologai padarė išva
dą, kad ši medžiaga susidaro 

kad ją galima pa
gaminti dirbtinai iš kaikurių 
kalnų padermių.

Po dviejų metų tyrimų, vienai 
anglų firmai pasisekė rasti bū-

20 m. amžiaus detroitietis Sa
sser visuomet turėjo ilgus plau
kus. To nemėgo jo 19 metų 
žmona Mortis, kuri nakties me
tu savo vyrui plaukus apkirpo. 
Tai taip paveikė modernųjį 
Samsoną, kad jis bylą perdavė 
teismui ir gavo išsiskyrimą.

Tikra lęrimė
— Na, kas atsitiko, kad taip 

sukiužęs atrodai?
— Griuvau ir išsimušiau du 

dantis.
— Gerai, kad tai ne sapnas. 

Sapnuoti, kad praradai dantį, 
blogas ženklas.

VISI LIETUVIAI SKAITO . '
MĖNESINĮ JUOKU LAIKRAŠTĮ

,,VALIC’#
• • • ' ■ *

Jo kaina metams 2 doleriai. Atskiras egz. 20 c
Adresas: 813 S. Second Street, Philadelphia 47, Pa. USA 
Turi generalinius atstous šiuose miestuose: Brooklyn, Bos
ton, Chicago, Cleveland, Detroit, Los Angeles, Newark, 
New York, Rochester, Waterbury, Toronto — Canada.

Norintiems platinti vietose duodame didelį procentą.

Kai Anglijos karalius Jurgis 
VI lankėsi pas Rooseveltą, Bal
tuosiuose Rūmuose buvo daug 
klapato dėl etiketo. Po oficia
laus vizito New Yorke Jurgis VI 
turėjo aplankyti Rooseveltą jo 
šeimos rūmuose Hide Park. Ka
rališkosios šeimos Rooseveltas 
su žmona ir motina lauke bib- 
liotekoje. Prieš Rooseveltą bu
vo padėklas su kokteiliais. Mo
tinai tai nepatiko ir ji vis kalbi
no, kad vietoj kokteilio reikią 
vaišinti arbata.

Kai karališkoji šeima atvyko 
ir pasisveikino, Rooseveltas 
tarė:

— Mano motina nusistačius: 
prieš kokteilį ir mano, kad rei
kėtų Jūs pavaišinti puoduku ar
batos.

— Lygiai taip galvoja ir ma
no motina, — tarė karalius 5r 
nusišypsojęs paėmė kokteilio 
taurę.

Kinų patarlės
j. *

Kas į dangų žiūri iš rūsies — ■ 
mažai mato.

į Ilgas moters liežuvis — kopė- ■

DĖMESIO!
R

Norėdami pirkti ar parduoti namus, ūkius, viešbučius
kreipkitės į

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

Telefonai:
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458

f Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.
Čia Jus susikalbėsite savo gimtąja kalba, rasite man

dagu ir sąžiningą patarnavimą.

KIRPĖJAI
JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS 

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

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

I ' PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS 1

; STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

► v

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

Krautuve atidaryta kasdien Dd 8 valandos vakaro/

JAV LIETUVIŲ TAUTINĖ EKSKURSIJA Į ROMĄ

Kunigų Vienybė ruošia Šv. 
Metų ekskursiją į Romą. Lietu
viams tai graži proga aplankyti 
Romą ir Europos šventoves — 
Fatimą ir Liurdą. Ekskursijos 
planai nustatyti ir pradedamas 
registracijos vajus. Brošiūrėlės 
— lapeliai su visomis informa
cijomis jau prisiųsti visoms pa
rapijoms ir lietuvių laikraš
čiams. Lietuvių kelionę užgyrė 
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, J. E. vyskupas John 
Wright, J. E. Vyskupas Petrels 
Bučys, M.I.C., Romoje, kun. L. 
Tulaba, Šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegijos Romoje rektorius, ir 
kiti.

Prašome visus lietuvius, ku 
rie domisi kelione, plačiau sus: 
pažinti su ekskursijos planais 
iš išspausdintos brošiūrėlės.

Svarbu kuo anksčiau užsire 
gistruoti. Didžiuma keliautojų 
vyks lėktuvu, nes vieną dieną 
teima perskristi Atlcmtą. Laivu 
ims bent vieną savaitę. Kuris 
pageidauja laivu, mažam skai
čiui bus galima užsakyti vietų, 
jei greitu laiku tai praneš. Lai
vu keliautojai savaitę anksčiau 
išplauks ir sutiks lėktuvu ke
liaujančius lietuvius maldinin-

kus Fatimoje, o po to visi kartu 
aplankys šventoves ir Romą.

Prisimename Popiežiaus žo
džius: "Gerai žinome, kad to
kia kelionė nė visiems yra pa 
togi, ypač gi neturtingiesiems ir 
toli gyvenantiesiems. Bet jei su 
pasišventimu dirbama dėl že
miško gerbūvio, kodėl nesitikė
ti, kad gausios minios, neboda
mos nepatogumų ir vargo, iš 
visų pasaulio šalių užplūs- Ro
mą dangiškų gėrybių prašyti".

Ruošiamos dvi kelionės lėk
tuvais: pirmoji grupė išvyks lie
pos 30 d. ir grįš rugpjūčio 17 d., 
antroji grupė išvyks liepos 30 
d. ir grįš rugpjūčio 27 d. Pir 
mosios grupės kaina $990, o 
antrosios — $1195. Be to, dar 
galimi paįvairinimai — pirma
jai grupei net du variantai, o 
antrajai vienas. Visi smulkūs 
planai nurodyti minėtoje bro
šiūrėlėje. Jas galima gauti ir 
"TŽ" redakcijoje.

Registruoja ir informacijas 
teikia Kunigų Vienybės Įgalio
tinis kelionės organizatorius 
kun. Jonas Bernatonis, St. Fran
cis Church, 94 Bradford St. 
Lawrence, Mass. USA.

Winnipeg, Man
— Kovo 19 d. įvyko lietuvių 

klubo susirinkimas. Jame iš
rinkta nauja valdyba iš 7 as
menų. Ankstyvesnėje valdybo
je buvo 4 opozicionieriai, o da
bar išrinktas tik vienas, kuris 
atsisakė toliau eiti kasos sekre- * 
tariaus pareigas. Naujiems na-! 
riams priimti nustatyta 25 del. 
įstojamojo mokesčio. Vargiai ar 
atsiras naujų narių, sutinkan
čių mokėti tokį aukštą įstojamą
jį mokestį.

— Ponia Yauniškienė grįžo 
iš Čikagos, kur 7 sav. svečia
vosi pas savo dukterį Riaubie- 
nę, padėdama slaugyti jos vy
rą, gana sunkiai sirgusį. Yau-

"progresyviųjų" adresu. Jis kiek 
tik gali kovoja už naujų ateivių 
įsileidimą į lietuvių klubą.

tono kepykloje atsidarė nuosa
vą kepyklą. Jis ‘ jau pradėio 

Į kepti juodą lietuvišką duoną. 
* Linkėtina naujam biznieriui ge

ro pasisekimo.

— Kai kurie laikraščiai' bu
vo pradėję rašyti būk naujų 
ateivių tarpe, dėl sunkių gyve
nimo sąlygų plinta savižudy
bės Manitobos provincijoje. Po
licijos viršininkas pareiškė, kad 
naujų ateivių tarpe savižudy
bių % toks pat, kaip yra vidu
tinis % kanadiečių tarpe. Ne
seniai daboklėje pasikorė vie- 

drįsta pasakyti tiesos žodi nas jaunas ateivis, o kitas, j =»r- 
- sidūręs peiliu, po kraujo trans- 

fūzijos ligoninėje sveiksta.
Ispanija pigiai perka bulves Į -* ’ • ...
Ispanija pirko JAV 1.120.000 

maišų bulvių po 1 centą už mai 
ša. Kai apie tai sužinojo Por
tugalija, tai ji taip pat pirko 
640.000 maišų. Po to susigun- 

' čios, per kurias į namus įkopia* i dė. Izraelio ir kai kurie Europos 
’ nelaimė. ; kraštai.

Aukso trupinėlį galima rasti į JAV sandėliuose yra 6 bilijo"
— laiko truoinė’io — niekada : noi svaru bu’v tų! Jas valdžia 

Vamos visam pasauly juo- supirko iš ūkininkų nustatyto
jos. mis kainomis Jr dabar'nori iš

Viena karta pasodina me-; daiinii badaujantiems Euro 
džius, o kita ilsisi jų pavėsy. t oos kraštams. Transporto išla;- ■ 

Protinga bitė iš nuvylusios das apmoka pirkėjai.
* gėlės nesiurbia/ Bulvės yra siūlomos pirkti ir

DrambTo iltys neauga žuvies ; tiems patiems ūkininkams pa-’ z 
žiaunose. i šarui už ta pati 1 centą maišui

niškis yra seniausias Winnipe- 
ge lietuvis, kuris dažnai viešai

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0.

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

. 470 College St. W. Toronto
Tel. RA 3924

BR. BUKOWSKA, R. O.

AKIU SPECIALISTE

Sudbury, Ont
Svečiuose Sudbury

Iš "T. Žiburių" teko patirti, 
kad kovo 25-26 d. bus Sudburio 
ir apylinkės lietuviams reko
lekcijos. Ir kaip čia žmogus ne
nuvažiuosi! Juk be dvasinio 
atsigavimo bus galima ir dau
giau savo tautiečių sutikti, pa
sikalbėti, įspūdžiais pasidalin
ti, vargais pasiguosti, laimėji 
mais pasidžiaugti ir tikresnes 
gaires Lietuvos laisvės kovai 
susekti.

CPR greitasis, mažai vingiuo
damas, lekia per kalnus ir miš
kus gražiais Nipissingo ežero 
krantais, dažnai perkirsdamas 
nuolat judantį transkanadinį 
plentą. Kartais atrodo lyg va
žiuotum per Lietuvos miškus, 
bet dažnai pasirodančios gra
nito uolos ir eglių, pušų, beržų 
bei drebulių tarpe gausūs ir 
aukšti tujų medžiai išsklaido 
visas malonias iliuzijas.

Artinantis prie Sudburio — 
liūdnokas vaizdas, kaip prie 
Mirusiųjų Jūros Palestinoje: 
pilkos plikos uolos ir be per
stojo rūkstą kaminų dūmai. At
rodo, kad visas Sudburys, tas 
tautų šiupinys, ir visos jo apy
linkės yra nuolatiniame kovos 
ženkle. Čia skurdi augmenija 
kovoja su žiauriomis gamtos są
lygomis, kol vasarą, saulei 
smarkiau kaitinant, visiškai nu
ruduoja, ir.tik kur-ne-kur uolų 
plyšeliuos palieka gyvybės 
ženklai, jei ir jų besiveržiančios 
iš gilumos dujos neužslopina. 
Čia ir žmonės nikelio bei vario 
niūriose kasyklose žiauriai 
grumiasi su gyvenimu už kas
dienės duonos kąsnį; čia anglai 
ir prancūzai kovoja dėl pirme
nybės ne tik politinėj bei vi
suomeninėj arenoj, bet ir dėl 
tautinių savo parapijų. Ir mū
sų lietuviams ši kovos dvasia 
yra nesvetima.

Kiek vargo, kiek energijos 
teko padėti, kol, pagaliau išsi
kovojo sau -lietuviškas pamal
das! Tikrai, be kovos mums nie
kas nieko nedavė ir neduos.

Jauno lietuvio idealisto ku
nigo V. Skilandžiūno ir jo ben-

dradarbių. susipratusių lietu
vių, pastangomis gali garbinti 
Dievą, nors ir salėj, bet gimtą
ja kalba. Nors ir menki jo Iš
tekliai, bet rekolekcijoms prisi-

tolimų vietovių, lyg koks anų 
gerų Lietuvos laikų turtingas 
klebonas.

Sudbury — 40 tūkstančių pra
monės miestas. Lietuvių yra 
apie 300. Kur tik užeisi pas sa
vo tautiečius, visur jauti lietu
višką nuoširdumą. Ypač ma
lonu buvo paviešėti pas pp. 
Gasiūnus, kurie pavaišino gar
džiais lietuviškais valgiais ir 
puikiu aukštaitišku alučiu.'Va- 
mdėlę jautėmės tikrai kaip ka

daise mieloj savo tėviškėlėj.
Apgailėtina, kad didžiuma 

senosios kartos lietuvių dar 
nesijungia į mūsų visuomeninį 
gyvenimą, bet visiškai užsi
darę savo kiaute ir aklai klau- 
so iš rytų ateinančių nurody- 

jau 
visi

mų. Persilaužimas betgi 
vyksta. Dieve duok, kad 
oraregėtų.

Kitas dalykas, kurs šioj 
tonijoj į akis krinta, tai mergai
čių trūkumas. Jūs ten Toronte ir 
kituose didmiesčiuose dejuo
jate, kur pasidėjo tie šaunieji 
berneliai, kur kadaise išvyko- 
iš Vokietijos. Štai, jie čia__
Sudbury ir apylinkėse vyrų 
kaip ąžuolų...

Rekolekcijose visi lietuviai 
aktyviai dalyvavo, kurie tik ati
truko-nuo darbo.

Grįžtant teko užsukti ir į St 
Charles bažnytkaimį. Čia jau 
aštuoneri metai gyvena mūsų 
tautietis Jurgis Dambrauskas 
nuo Vilkaviškio. Pirma jis tu
rėjo pačiam bažnytkaimy vieš
butį, o dabar didelį modemų 
vištų ūkį. Jau 12 metų kai gyve
na Kanadoj. Jo gražus namu
kas kiekvienais metais paskuti
nę rekolekcijų dieną pavirsta 
klebonija, bet ir šiaip metų bė
gyje jo namuose lietuviai yra 
dažni svečiai. Ant stalo putoja 
rudas alutis ir skardžiai skam
ba vakarais lietuviškos dainos.

Piršlys.

KAZYS ARDAVIČIUS

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

YARMEY CLINICSusirgus
kreiptis i

slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey
314 Bathurst St. Toronto, Ont. Tel. KL 7146

Viso pasaulio lietuvių gyvenimą vaizduose 
pamatysite skaitydami

LIETUVIU DIENAS
Šalia gausių iliustracijų, jose taip pat rašo žymūs lietuviai 

įdomiais ir aktualiais klausimais.
"LIETUVIŲ DIENOS" išeina kas menuo po 24 psl. Metinė 
prenumerata visame pasauly 3 USA doleriai. Atsiuntus 
adresą, vienas nr. siunčiamas susipažinti nemokamai. 
Adresas: Lietuviu Dienos, 9204 S. Broadway. Los Angeles

- 3, Calit, USA.

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

J. Dagot - Daujotas
Perka, parduoda ir taiso įvairius senus baldus, permusa 
minkštus baldus. Atlieka poliravimo ir išbaigimo darbus
2190 DUNDAS St W. Toronto 3, Ont TeL LAkeside 2324

NAUJAS LAIKRODININKAS 
Kadniorcxs Tutlis

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

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

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

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 1 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. j
Sekmadienais pagal susitarimą
55 St John’s Rd., W. Toronto, 

(kampas 94 Laws St) 
TeL LYndhurst 0052

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais paged su

sitarimą. Tel. WA 9822.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

Naujausios mados.

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

‘LUNA. jpio.
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO TEL. PI 
Palyginus kokybę pigiausios kainos Toronte.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
> Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rusiu laikrodžius. ’
J Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos ivcd- ;

rios auksines ir sidabrines prekes. Už daroą garantuoja. <
Kainos prieinamos. <

Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 ved. vakaro. *
272Vz QUEEN ST. W. TORONTO.

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KR AUTUVE ir VALGYKL
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
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TORONTO, Ont. Kultūros, dienos Toronte MONTREAL, Que.
DIDI SAVAITĖS IB VELYKŲ 

PAMALDŲ TVARKA

( Did Ketvirtadienį: 10 vai, šv. 
Mišios su pamokslu. Procesija 
į šalinį altorių. 7.30 vaL Švč. Sa
kramento pagarbinimas.

Did. Penktadienį: 10 vai. pa
maldos. Kryžiaus pagarbini
mas. 7.30 vai. vak. pamaldos 
prie Kristaus karsto ir pamoksi.

. Did. Šeštadienį: 8 vai. šven
tinimas vandens ir ugnies, Šv. 
Mišios. 8 vai. vakare kompletai 
su pamokslu.

Velykų 1 dienų, sekmadienį:
7 vai. Rezurekcija. Šv. Mi

šios su pamokslu. 9.30 vai. Šv. 
Mišios ir pamokslas. 11 vaL su
ma ir pamokslas.

Velykų 2 dienų: pamaldos 
kaip sekmadienį: 9.30 ir 11 vai.

REIKŠMINGA SUKAKTIS

Šių vasarų Toronto šv. Jono 
pašalpinei draugijai sueina tris
dešimt metų nuo josios įsikūri
mo. Šių reikšmingų sukaktį 
draugija numato iškilmingai pa
minėti. Pašalpinės Šv. Jono 
draugijos nuopelnai Toronto 
Sėtuvių kolonijai yra labai di 
>eli. V K Cfcc'c JMnehNnk 

kimų, minėtoji draugija buvo 
vienintelis katalikų organizuo
tas vienetas. Šv. Jono draugija 
yra įkūrėja ir lietuvių katalikų 
parapijos Toronte.

SMUIKININKAS VL. RIMŠA

Kauno Konservatorijos auklė
tinis, mokęsis Motiekaičio kla
sėje, vėliau studijavęs Vienos 
Muzikos Akademijoje pas Got- 
lieb Faist, po karo .kurį laikų 
gyvenęs- Austrijoje privačiai,' 
beveik prieš du metus atvyko 
į Kanadą ir apsigyvenęs Toron
te, vertėsi muzikos pamokomis 
prie vienos čionykščių konser
vatorijų. Apie gegužės mėn. 
smuikininkas išvyksta tęsti stu
dijų į Italiją. Jo atsisveikinimo 

-koncertas Toronte įvyks balan
džio 14 d. Po to jis dar koncer
tuos Hamiltone, Sudbury ir pa
galiau Montrealy.

r

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS

Sekmdaienį, balandžio 2 d., 
gausiam ateitininkų kuopos su
sirinkimui P, Vilutis, tik nese
nai čia atvykęs iš Paryžiaus, 
padarė platų ir įdomų praneši
mą apie dabartinį Prancūzijos 
gyvenimą ir ten esančius lie
tuvius.

Susirinkimas nutarė prisidėti 
prie bažnyčios papuošimo, tą 
darbą pradedant did. trečiadie- 

. nį, kai bus bažnyčia puošiama 
Velykoms.

Vokietijoje džiova sunkiai 
sergančiam sendraugiui Pily
pui Naručiui sušelpti padaryta 
rinkliava ir sumesta $13.50. Už 
tuos pinigus bus pasiųstas siun
tinys. Be to, keletas asmenų 
pasižadėjo pasiųsti nelaimės iš
tiktajam asmeniškų siuntinių.

ATITAISYMAS

Praeitame "TŽ" Nr. 5 psl. po 
kliše, vaizduojančia "Svetimų 
Plunksnų" pastatymo kolekty
vą parašyta, kad tai p. Slaba- 
ševičiaus foto. Ištikrųjų tai yra 
"Luna" foto. Dėl nemalonios 
klaidos labai atsiprašome.

ANNA KASKAS KONCERTAS

KLMB Toronto apylinkė ge
gužės 6 d. 7.30 vai Jarvis Colle
giate auditorium — 495 Jarvis 
St — ruošia Motinos Dienos pa
gerbimo koncertų, dalyvaujant 
Metropolitan operos žvaigždei 
Anna Kaskas. Koncerte dar dai
nuos Toronto vyrų choras ved. 
A. Narbuto ir deklamuos p. 
Maurukienė.

Pelnas skiriamas Tautos Fon
dui ir Nekalto Prasid. lietuvių 
seselių vienuolynui. x

ATREMONTUOTA SALĖ

Velykų šventėms yra galuti
nai baigta remontuoti lietuvių 
parapijos salė. Išdažius sienas, 
pertvarkius scenų ir šviesas, ji 
yra gavusi mažos, kultūringos 
salės išvaizdų.

NEPAMIRŠKIME LIGONIŲ

Lietuvių tarpe yra senas gra
žus paprotys švenčių metu ap
lankyti ligonius. Jei jau svei
kas žmogus šventes mielai pra
leidžia savo namiškių ir artimų
jų ratelyje, tai tuo labiau tų il
gesį ir vienatvę išgyvena ligo
nis gulėdamas kur nors Bgo

SVBttRKtf hlM Bū 
tų gražu, kad lietuviai, sužino
ję apie sergančius savo tautie
čius, nepašykštėtų valandėlės 
užeidami jų aplankyti.

Štai vienas tik pavyzdys. To
ronte, Queen Elizabeth ligoni
nėje — 130 Dunn St., kambarys 
5, jau kuris laikas kaip serga 
kūno paraližium vos 30 metų 
lietuvis. Ligonis savo artimųjų 
veik neturi. Kiekvienas surami
nantis žodis iš lankytojų, ypač 
besiartinančių Velykų proga, 
ligoniui yra.didelės vertės da
lykas. O ligonių lietuvių To
ronte ir kitose Kanados vietose 
yra daug.^

PADĖKA

Didžioj skausmo ir liūdesio 
valandoj, mirus mano bran
giam vyrui Stasiui Junevičiui, 
daug padėjusioms: kunigui 
klebonui Ažubaliui ypatingai 
parodžiusiam daug nuoširdu
mo, pp. Žaliaduoniams, p. Do
rothy Cilcus, p. M. Šiurauskui, 
p. L. Kuzmickui, LSS I-jai skau
tų vyčių draugovei surinkusiai 
aukų laidotuvėms $71.76, dar
bo draugams paaukojusiems 
$75 ligoninės apmokėjimui, 
New torontiečiams lietuviams 
paaukojusiems $16 laidotuvėms 
ir visiems pagelbėjusiems ma
terialiai ir moraliai, pareišku- 
siems užuojautą spaudoje, raš
tu ir žodžiu, padėjusioms vai
nikus, papuošusiems karstą gė
lėmis, nešusiems karstą, daly
vavusiems laidotuvėse ir vi
siems prisidėjusiems palydint 
velionį į amžino poilsio vie
tą, nuoširdžiausiai dėkoju.

E. Junevičienė.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

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

LIETUVIŠKI VELYKINIAI 
ATVIRUKAI

Dailininko Šepečio darbo, 
parduodami Dr. Kaškelio val
gykloje.

Balandžio 1 ir 2 d. — šešta- j čių — kultūrininkų dar susirin- 
dienis ir sekmadienis — To- ko į parapijos salę, kur Meno
ronto kultūrininkams buvo tik
rai didelė šventė: šeštadienį įvy
ko literatūros vakaras,- o sek
madienį rašytojų suvažiavimas 
ir pakartojamas Vaičiūno "Su
drumstos Ramybės" spektaklis.

Pasirodo, kad kultūrinis inte
resas lietuviškoje visuomenėje 
yra gyvas, ir į literatūros vaka
rų susirinko gana daug — veik 
pilna didžiulė ukrainiečių salė
— 404 Bathurst. Beabejo tai 
maloniai nuteikė vakarą suor
ganizavusią TL Meno Mėgėjų 
Grupę, o taip pat programą už
pildžiusius suvažiavimo daly
vius, skaičiusius eilėraščius ir 
beletristinių dalykų. Eilėraščių
— suminint programos tvarka
— skaitė Vyt. Kastytis, Petr. 
Stočkūtė, Vyt. Peseckas, M. 
Aukštaitė, B. Rukša ir Pr. Ko- 
zulis; beletristikos: J. Kralikaus- 
kas, J. Nevardauskas, V. Ra- 
mūnienė, M. Yokubynienė, I. 
Vaičiulėnaitė, o V. Tamulaičio 
vaizdelį paskaitė vakaro prane
šėja E. Strimaitytė.

Vakaras praėjo tikrai malo
nioje ir kultūringoje nuotaikoje 
visi skirstėsi atsigavę nuo kas-

t im u"" kwjrr n_ c 
rašytojų suvažiavimo bei vaka
ro programos dalyviai, vakaro 
rengėjai ir būrelis kviestųjų sve-

VLADO RIMŠOS KONCERTAS
Balandžio 14 d. — penktadienį — rengiamas paskutinis 
Toronte Italijon išvykstančio smuikininko VI. Rimšos atsi
sveikinimo koncertas, akompon. pianistui A. Dvarionui.
Koncertas įvyks Polish National Union Hali — Queen SL 

1087. Pradžia 7 vaL 30 min. vakare.
Bilietai gaunami: pas p. Česnauskų Dr. Kaškelio valgyk
loje, p. Grigaičio valgykloje, pas p. Simoncritienę Kairio 

valgykloje. Be to, bus parduodami ir prie įėjimo.
Po koncerto šokiai iki 2 vaL ryto.

. Veiks bufetas su lengvais ir stipriais gėrimais 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ŠOKIŲ VAKARAS

TL Moterų Grupė "Daina" ba
landžio 14 d., penktadienį, 8 vai. 
vak. parapijos salėje ruošia pir
mus povelykinius šokius.

Grieš geras orkestras.

POBŪVIS IR ŠOKIAI

Balandžio 29 d. 404 Bathurst 
St. ukrainiečių salėje, SLA 236 
kuopa Toronte ruošia pavasa
rinį pobūvį ir šokius. Pilnesnė 
programa bus vėliau paskelbta.

FILMĄ
Velykų 1 d., 3 ir 5 ved. para

pijos sedėje rodoma spedvota fil
mą "Aš visada tave myliu" iš 
muzikų gyvenimo. Priedas: Va
tikano miestas ir linksma isto
rija apie velykinį kiaušinį.

PRIEŠ VELYKAS

visi nusikerpa ir pasigražina 
Jotauto kirpykloje. Švarus, grei
tas ir tvarkingas darbas. Dir
ba du kirpėjeri. Did. penktadie
nį bus uždaryta.

Kirpykla naujai atremontuo
ta ir randasi 932 Dundas St. W.

IŠNUOMOJAMAS

kambarys 699 Richmond West
— prie Queen ir Bathurst gt.

Ottawa, Ont.
— Kovo 25-26 d. Ottcrwos lie

tuvius katalikus aplankė sve
čias kun. Dr. J. Gutauskas iš To
ronto ir lenkė rekulekcijas, į ku
rias gausied atsilankė *nedidu- 
tės mūsų b-nės katalikai.

— Šeštadienį prieš Atvelykį, 
balandžio 15 d. 7.30 vai. vakare, 
Šv. Brigitos parapijos salėje 
vietos b-nės scenos mėgėjų bū
relis stato V. Adomėno "Sveti
mas Plunksnas". Tikimasi, kad 
ne tik vietos visi lietuviai, bet 
taip pat ir apylinkėje gyveną, 
gausiai atsilankys. Jaunimas 
po vaidinimo turės galimumų 
pasilinksminti, pašokti. Z.K.

Mėgėjų Grupė buvo suruošusi 
vaišes.

Čia besistiprinant ir gurkšno
jant alutį, vynų ar kavutę, pa
sidalinta vakaro įspūdžiais, pa
sikalbėta bičiuliškai, pasakyta 
eilė kalbų. Taip jaukiai ir nuo
širdžiai besišnekučiuojantį kul
tūrininkų būrelį išskirstė tik ne
sustojanti negailestingoji laik
rodžio rodyklė. Ir visiems buvo 
gaila skirtis.

Rašytojų suvažiavimas sek
madienį prasidėjo 9 vai. 30 min. 
pamaldomis, kurių metu kun. 
Dr. Gutauskas pasakė specialų 
pamokslą, o posėdis prasidėjo 
1 vai. Išrinkus suvažiavimo 
prezidiumų — pirm. J. Krali- 
kauską ir sekr. V. Tamulaitį 
—< ir pasibaigus gausiems svei
kinimams, prof. Dr. A. Paplaus
kas - Ramūnas skite turiningą 
paskaitą, kurioje nurodė rašy
tojo vaidmenį pasaulio kultūros 
istoriniame procese, o apibūdi
nęs mūsų pergyvenamąjį lai
kotarpį, aptarė lietuvių tautost 
ir lietuvių rašytojų vietą bei už
davinius epochos vyksme.

Išklausius draugijos organų 
pranešimų, ilgiau diskutuotas 
draugijos pobūdžio klausimas 
ir plačiau svarstytas statutas, 
paruoštas pagal pirmojo rašy

PARDUODAMA FOTO 
KAMERA

mažo formato (35 mm), Schnei
der objektyvas — 1:2, F—5 cm. 
Kaina $60. Kreiptis Foto A. Ro
se, 12 Willson sq., tel. PL 2434.

FOTO MĖGĖJAI!
Jei norite servo filmas gauti 

gerai išaiškintas, prašom jas 
siųsti

A Rose, Toronto, Ont.
12 Willison Sq. TeL PL 2434.

Ne masine produkcija, bet . stro
piai paruošiamas ’kiekvienas 

negatyvas.
Padidinimas: 2%x3Vfe col.—5 et. 

3^x5 col. — 7 et.
Parduodamos naujos 35 mm fil- 
mos: 36 nuotraukos kasetėje — 
75 et., 20 nuotraukų kasetėje — 

50 centų.
Torontiečių užsakymai virš $2 
paimami iš namų ir tetip pat pri

statomi į namus.

Hamilton, Ont.
Pamaldų tvarka Didžiąją Savai
tę lietuvių "Vilniaus Aušros 
Vartų Šv. Panelės Marijos" Pa

rapijoje
Pirmadienį, antradienį ir tre

čiadienį pamaldos 8 vai. D. Ke
tvirtadienį pamaldos 8 vai. Ha
miltono katedroje, kurias laikys 
Jo Ekscelencija vyskupas J. F. 
Ryan. Bus šv aliejaus šventini
mas ir kt. apeigos.

D. Penktadienį pamaldos lie
tuvių bažnyčioje 9 vai.

D. Šeštadienį pamaldos bus 
9 vai., o vakare prie grabo bus 
kompletai ir pamokslas.

Velykų rytą rezurekcija bus 
6 vai. Velykų antrų dienų pa- komunistų vadovybe".
maldos 10 vai. Draugas Boychuk y vie-

tojų suvažiavimo nutarimus. 
Stcftutą priėmus buvo spren
džiamas draugijos valdybos 
būstinės klausimas. Visiems be 
išimties, pasisakius už Torontą, 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kuri jau pasiskirstė ir pareigo
mis: pirm. — J. Kralikauskas, 
vicepirm. — J. Nevardauskas, 
sekret — V. Tamulaitis, ižd. — 
V. Kastytis, narys — Pr. Kozu- 
lis. į revizijos kom. išrinkta: 
M. Yokubynienė, B. Rukša ir Pr. 
Alšėnas.

Baigdamas savo darbą, su
važiavimas sutarė pasiųsti svei
kinimus VLIK, gen. konsului 
Kanadoje, JAV lietuviams ra
šytojams ir Dr. Vydūnui. Ka
dangi posėdis buvo baigtas jau 
po 9 vai., tai ne daug kas iš'ra
šytojų besiryžo nuvykti į jau 
minėtą spektaklį, prasidėjusį 
6 vai. 30 min.

Tenka dar p'rviminti, kad į 
draugijos narius įsirašė ir latvis 
p. Skudra, suvažiavimą sveiki
nęs latvių spaudos darbuotojų 
vardu ir dalyvavęs visose abie
jų dienų iškilmėse.

Kultūros dienos praėjo labai 
gražiai, o nuopelnai beabejc 
priklauso suvažiavimo organi
zatoriams, o ypač jo globėjams 
minėtą spektaklįį, piasidėjusį

KLB LOK
Kanados Lietuvių Bendruome

nės Laikinojo Organizacinio 
Komiteto posėdyje, įvykusia
me š.m. kovo 31 d. "Nepr. Liet." 
redakcijoje, dėl Laik. Kanados 
Liet. Bendruomenės statuto nu
tarta kreiptis į VLIK konsultaci
jos tikslcds. Tuom yra išspren
džiamas minėto statuto paruo
šimo klausimas, kuriam buvo 
pašvęsti jau keli LOK posėdžiai. 
Kaip žinoma, galutinis statuto 
priėmimas bus padarytas vi
suotinais rinkimais išrinktos KL 
B-nės Tcnybos.

Dėl KLB apylinkių laikinųjų 
Org. Kom. formervimosi nutar
ta sperudoje paskelbti KLB LOK 
aplinkraštis Nr. 2, kuriuo nu-

Kanados žinios
Kanados biudžetas

Kanados parlamentas, pri
ėmė 1950-51 metams valstybės 
biudžetą, kurio pajamos numa
tomos 2.430 milijonų dol., išlai
dos 2.410 mil. dol., perteklius 
20 mil. dol. Fiskalinius 1949-50 
metus Kanada baigė su 111 
mil. dol. Valstybės biudžete pa
grindinis pajamų šaltinis buvo 
pajamų mokesčiai —■ income 
tax, kurie sudarė 611,5 mil. dol. 
praėjusiais fiskaliniais metais. 
Šiais metais numatoma jų gau
ti 530 mil. dol. J.K.

"Slavų" kongresas

Winnipeg© "Winnipeg Free 
Press" prof. Kirkconnell rašo 
apie slavų kongresą įvykstantį 
gegužės 19-21 d. Toronte. Taip 
esą prisidengę Kanados ko
munistai slavai. Kanados sla
vų komiteto pirmininkas yra 
John Boychuk, Jungtinių Kana
dos ukrainiečių s-gos bendra
darbis — iždininkas, atstovas 
garsios VLFTA, kuri savo 12 
suvažiavime yra nutarusi "mo
bilizuoti šiame krašte dirban
čiųjų klasę revoliucinei ko
vai... po ideologine Kanados

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS

Balandžio 23 d. 3 vai. pp. 
"Nepr. Liet" redakcijos patal
pose šaukiamas visų Monrea
lio organizacijų atstovų susirin
kimas, kuris turėtų sudaryti 
Montrealio Apylinkės Laik. Org 
Komitetų.

PAVYZDINGI LIETUVIAI

Katarina ir Juozas Ambrazai 
jau suskubo sudaryti sąlygas 
atvykti iš tremties apie 50 lie
tuvių. Savo namuose, kuriuose 
ir dabar yra prisiglaudęs ne 
vienas tremtinys, visos tokios 
gausios šeimynėlės jie tikrai 
nesutalpintų, jei jie visi ten su
sirinktų iš karto.

SVEIKINIMAS

Mūsų mylimą sesutę M. Bo
nita Žemgulytę 25 metų vie
nuoliško gyvenimo jubiliejuje, 
1950 m. balandžio 9 d., sveiki
name ir linkime jai sveikatos 
ir stiprybės tarnauti Dievui.

Sesutės
Barbora ir Julija 

Žemgulytės.

IŠ MONTREALIO 
ĮVAIRENYBIŲ

Prieš kurį laikų montrealie- 
čius labai sujaudino viena CH

pranešimas
statomas apylinkių laikinųjų 
organizacinių komitetų sudary
mo terminas ir primenamos 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės apylinkių laikinųjų orga
nizacinių komitetų sudarymo 
tetisyklės.

Nutarta atkreipti visų orga
nizacijų dėmesys į tai, kad jos 
lėšomis paremtų KLB LOK, ku
ris organizacijos reikalams yra 
reikalingas nemažų lėšų.

Sekantis KLB LOK posėdis 
paskirtas balandžio 14 d.

KLB LOK.

P. S. Čia minimą aplinkraštį 
paskelbsime sekančiame "TŽ" 
Nr. Red.

nas iš tėvų organizuojant Ka
nados kompartiją 1931 m., dir
bęs kartu su Tim Buck (Mask
vos šnipas). Kiti komiteto na
riai taip pat yra gerai žinomi 
komunistai. Kažin ar kongresas 
praeis ramiai?

— QUEBEC. — A. Guai, ku
ris padėjo bombą lėktuve, ku
riame skrido jo žmona, ap
drausta 10.000 dol., nuo kurios 
žuvo 23 žmonės, nuteistas mirti.

— OTTAWA.—Nesenai Ka
nados spauda (pradėjo Ensig- 
ne) smarkiai puolė Toronto uni
versiteto prof. Infield, Einštei
no bendradarbį, prikišdami jam 
nelojalumą ir galinčiu išduoti 
atominių pašlapčių. Priekaištai 
prasidėjo po to, kai paaiškėjo, 
kad jis ruošiasi .vykti į Varšu
vos universitetą. Jis pats pareiš
kė, kad paslapčių nežinąs, nes 
nesąs fizikas, bet,matematikas, 
o be to, esąs visai lojalus Ka
nadai.

— OTTAWA. — Šiuo metu 
Kanados parlamentas svarsto 
siūlymą įvesti civilines jungtu
ves. Pasirodo, kad didelė da
lis atstovų tam priešinga.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

YAREK’S DELIKATESSEN
1330 DUNDAS ST. W. Kampas Rusholme SL TeL ME 9347
Maistas gaminamas lietuviškai iš aukščiausios kokybės 
šviežių produktų. Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti 
Žemiausios kainos Ateikite, pamatysite, įsitikinsite 

. Atidarya nuo 6 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.
Kviečiami nuolatiniai valgytojai

U. ACAGARAI

LP vakarinė transliacija, kurios 
eigoje pranešėjo balsas staiga 
nutrūko ir pasigirdo griežtas vy
riškas balsas:

"Čia kalba Trečiosios Sovie
tų armijos, operuojančios Que
bec© provincijoj, pulkininkas 
Zoruginas, vadas Ketvirtosios 
Ukrainiečių šarvuočių Divizijos, 
veikiančios , Quebec© širdyje, 
Montrealio rajone... Bet koks 
pasipriešinimas jai — yra vi
siškai bereikšmis... Raudonoji 
armija yra nugalėtoja visuose 
Kanados frontuose".

Toliau pulkininkas griežtu to
nu klausytojams metė dar 
pluoštą pirminių instrukcijų nu
rodančių kaip turi elgtis gy
ventojai:

"Visi fiziškai pajėgūs vyrai 
tučtuojau turi rinktis ir registruo
tis Dorval aerodrome. Namų 
savininkai įspėjami kuo grei
čiau pašalinti iš savo butų kry
žius, šventųjų paveikslus ir vi
sas religines insignijas" ...

Čia pat buvo perskaitytas są
rašas oficialių asmenų, kurie 
Sovietų Armijos teismo būsią 
teisiami kaip karo kriminalistai. 
Pirmuoju sąraše buvo išvardin
tas Quet^co premjeras Dup
lessis, toliau sekė Monrealio 
miesto burmistras Camillien 
Houde ir kt. Esą Ottawoje jau 
plevėsuoja raudonosios vėlia
vos, New Yorkas esąs puola
mas serijų sovietų bombonešių 
ir tt.

Rezultate šito pranešimo po
licijos būstinių telefonai amži
nai buvo užimti norinčiųjų gau
ti informacijų. Daugelis vyrų 
jau traukė registruotis į nurody
tą vietą.

O tai buvo tik pokštas jauno 
vedėjo stoties prancūziškos 
programos dalies, vad. "Tai at
sitiko rytoj", J. Bradley, jau ne 
kartą pasireiškusi© fantastiškais 
pranešimais. Tai airiškos kil
mės 29 metų vyras, žurnalistas,. 
Prancūzijos pogrindžio dalyvis, 
1¥2 . m. kalėjęs Buchenwaldo 
koncentracijos stovykloje, vė
liau buvęs karo koresponden
tas Indokinijoje, Izraelyje, per
eitais metais atvykęs į Kanadą.

Dėl šito Bradley pokšto kilo 
didelis pasipiktinimas. Pats 
miesto burmistras telefonu ra
diofonui išvadino B. komunis
tu. Radiofono vadovybė Brad
ley už pokštą papeikė, bet jo 
neatleido, net pakėlė algą $70 
savaitėj. Vadovybė tik paža
dėjo klausytojams, kad B. pra
nešimai būsią cenzūruojami. 
Vadovybė Bradley , įvertino, 
nes vieno pranešimo sukelta 
panika įrodė, kad jo praneši
mų vis dėlto daug kas klauso.

— OTTAWA. — Oro mar
šalas Curtis veteranų - lakūnų 
suvažiavime pareiškė, kad Ka
nada yra 2 m. pralenkusi JAV 
ir .Angliją, pagamindama nai
kintuvus, kurie galį skraidyti, 
betkokiame ore. Jų skraidymo 
spindulys siekiąs virš 500 myl. 
ir jie galį paimti gana didelį 
kiekį amunicijos.

— Iš Vancouverio praneša
ma, kad vasario 25 d. šalčiai 
nušaldė Oxanehen slėnyje ^vi
sus žydinčių sodų žiedus taip 
kad tie sodai 1950 m. visai ne
duos derliaus. Tai prisidės prie ■ ' 
didesnės ūkio krizės BC provin
cijoje.

— 1946 - 1949 m. Kanadoje 
dirbamos žemės plotas padidė
jo 3 milijonais akrų.




