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SAVAITRAŠTIS

PL Bendruomenės diene Savaitės apžvalga
Raudonojo teroro įtakoje mū

sų maža kelių milijonų tauta 
yra išstatyta prieš didžiulį liki- 
minį klausimą: būti ar nebūti? 
Dabar gyvenančios trys lietu
vių kartos (vyresnieji, jaunimas 
ir vaikai) turi pakelti istorinę 
atsakomybę prieš busimąsias 
kartas. Arba sunkioje ir garbin
goje kovoje atlaikys ir sulauks 
šviesesnės tautos ateities arba 
žus ir kartu pražudys visa tai, 
ką per šimtmečius senoliai su
kūrė ir išlaikė. ‘

Tai didelė ir sunki kova, ku
riai atlaikyti mūsų tauta šiuo 
metu turi, deja, ypatingai blo
gas sąlygas. Nedvejodami ga
lime teigti, kad tautinio išsi
laikymo kovai sąlygos šiuo me
tu yra blogiausios, negu kada 
nors iki šiol yra buvusios. Daug 
vargų ir nelaimių yra lietuvių 
tauta pakėlusi, bet niekad ji dar 
neturėjo tokiame dideliame 
laipsnyje dviejų blogybių: a) 
būti fiziškai žudoma ir b) būti 
išsklaidyta po visą žemės rutulį.

Apie 3,5 milijono tauta yra 
šiuo metu išsklaidyta pasauly
je maždaug į tris grupes: a. Lie
tuvoje, b. Rusijoje bei Sibire ir 
c. Vakarų pasaulyje, ypač 
Amerikos žemyne.

v-.-- Po kaip audrų, žudymų ir 
nuolatinių deportacijų, Lietuvo
je, reikia skaityti, bėra likę apie 
1,5-2 mil. lietuvių. Savo tauti
niam išsilaikymui šie lietuviai 
turi vieną didelį pliusą — po 
kojomis gimtąją žemę. Tačiau 
visos kitos sąlygos jiems yra 
ypatingai žiaurios. Suaugusie
ji naikinami fiziškai, žudomi 
ekonomiškai. Jaunimas ir vai
kai nuolat veikiami antilietu* 
viškos, bolševikiškai rusiškos 
aplinkos. Tie, kurie šitokiomis 
sąlygomis išsilaikys gerais lie
tuviais ir gedės išsaugoti tai, 
kas visiems brangu, bus tikri 
tautos didvyriai.

Nelaimingiausią tautos grupę 
sudaro Rusijos ir Sibiro tremti
niai. Jų skaičius palengva ar
tėja prie milijono. Visa tai, ką 
pergyvena likę Lietuvoje, pa
kelia ir šie nelaimingieji mūsų 
tautos vaikai. Plius dar sveti
ma žemė, visai svetima aplin
ką-sunkiausias darbas, blo
giausios gyvenimo sąlygos ir 
išdraskytos šeimos. Saugoti ir 
ugdyti mūsų tautos turtus jie 
neturi jokių sąlygų. Duok Die- 

• ve, kad jiems pavyktų bent pa
tiems išsilaikyti ir galimai ma
žiem palūžusioms grįžti į Nepri
klausomą Lietuvą.

Trečiąją mūsų tautos grupę 
sudaro tremtiniai ir emigrantai, 
esemtieji Vakarų pasaulyje. Jų 
taip pert apie milijoną. Ir šie 
lietuviai turi vargų. Senieji emi
grantai, jau kelias dešimt metų 
svetimos aplinkos veikiami, 
yra daugiau ar mažiau tos įta
kos paliesti. Ne viena, tai kita 
prasme. Naujieji — tremtiniai 
dar bent keletą metų turės labai 
daug jėgų pašvęsti kasdienio 
gyvenimo aptvarkymui, kasdie
ninei duonai. Be to, seniesiems 
ir naujiesiems trūksta gimtosios 
žemės atramos. Tačiau visa tai 
yra‘vargai ne tokie dideli, pa
lyginus su tuo, ką kenčia tau
tiečiai Lietuvoje ir Sibire! Svar
bu yra,- kad Vakarų pasaulio 
lietuviai turi laisvę. Laisvę kal
bėti, rašyti, organizuotis, auklė

ti vaikus lietuviškoje dvasioje. 
Naujai atvykusių tremtinių tar
pe yra didelis nuošimtis ge
riausios musų inteligentijos. O 
senųjų emigrantų tarpe yra ne
mažas nuošimtis kietų lietuvių, 
kietai užsigrūdinusių kovoje už 
lietuvybę svetimoje žemėje.

Tų visų ir daugelio kitų ap
linkybių dėliai, šiai trečiajai 
grupei — lietuviams Vakarų 
pasaulyje — neabejotinai ten
ka dabar ir gal net ilgesnį lai
ką ateityje teks nešti pagrin
dinę naštą lietuvybės išlaiky
mo darbe. Šį didįjį uždavinį 
vakariečiai lietuviai privalo 
ir neabejotinai gali savo jėgo
mis atlikti, jeigu tik jiems pa
vyks tinkamai išspręsti susior- 
ganizavimo klausimą. Visų va
kariečių lietuvių susiorganiza- 
vimas į glaudžią bendruomenę 
yra tas galingas veiksnys, -ku
ris bent dalinai gali atstoti 
laikiną gimtosios žemės nete
kimą. Juk kaip dažnai, pabuvo
ję gausesniame tautiečių susi
būrime, mes pasijuntame lyg 
būtume Lietuvoje buvę. Šią gai
vinančią tėvų žemės dvasią ir 
turi mums nešti Bendcuomenės 
Organizacija, į kurią visi ga
lime tilpti, kurioje kiekvienas 
gali rasti darbo pagal-savo no
rą, palinkimus ir sugebėjimus, 

i Aukščiausias mūsų tautinės 
, kovos organas VLIKas, kuris 
jau nuo seniai rūpinasi suburti 
laisvojo pasaulio lietuvius į 
Bendruomenės Organizcfciją, 
šių metų gegužės mėn. 15 die
ną yra paskelbęs oficialia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
darbo pradžios diena. Ateityje 
ta diena bus PL Bendruomenės 
šventė. Ši data mums ypatingai 
brangi ir nuo seniau. Prieš 30 
metų — 1920 metų gegužės 15 
dieną — susirinko Laisvosios 
Lietuvos Respublikos steigia
masis seimas, kuris nutiesė mū
sų nepriklausomojo gyvenimo 
gaires, priimdamas Respubli
kos Konstituciją, žemės refor
mos, valiutos ir kitus esminės 
reikšmės įstatymus. VLIKas, ku
rio priekyje mes su pasididžia 
vimu matome ano garbingojo 
Steigiamojo Seimo narius — 
veteranus, visai tikslingai PL 
Bendruomenės ir Steigiamojo 
Seimo šventes Sujungė.

Taip kaip Steigiamasis Sei
mas prieš 30 metų viešai ir de
mokratiška valia išreiškė iš am
žių glūdumos prisikėlusios lie
tuvių tautos norą laisvai ir so
cialiniai teisingai gyventi taip 
ir šiandien PL Bendruomenė 
demokratiška valia teįrodo, kad 
galime suglausti gretas lais
vės kovai, nors mus skirtų ii 
tūkstančiai mylių. Suglausti pe
tys į petį už mylimą šalį ir dai 
kartą prikelti Lietuvą mūsų!

A. Rinkimas.

— LONDONAS. — Darbie- 
čiai po generalinių rinkimų dar 
laimėjo tris vietas papildomuo
siuose rinkimuose, renkant at
stovus vietoj mirusių. Paskutinį 
kartą jų atstovas laimėjo Brig- 
house — Spenborough apylin
kėje, surinkdamas 437 balsus 
daugiau už liberalų atstovą. 
Tuo būdu parlamente darbie- 
čiai dabar turi 315, o konserva
toriai, kartu su visa opozicija

Šaltasis karas žaibuoja
"Šaltasis karas" pradėjo žai

buoti visame pasaulyje vis la
biau ir labiau. JAV ir Rusijos 
pašnekesiai kas kart aštrėja ir 
notos krypsta iš diplomatinio 
mandagumo formų. Pavojin
giausia parako statinė šiandien 
yra Berlynas. Toliau seka: Bal
tijos jūra, Triestas, Irakas, Dar
danelai, Azija. Visur jaučiama 
to paties šaltojo karo pavasa
rio ofenzyvos pradžia. Ofenzy
vos priemonės jau yra ir ginklų 
šūviai, kurie neturėtų priklau
syti prie šios rūšies karo. Šiuos 
šūvius pirmieji paleidc rusai į 
neginkluotą amerikiečių lėktu
vą ir 10 aukų jau turime šios 
rūšies karo balanse JAV ne
naudai.

Berlyne temperatūra kasdie
ną kyla ir pralenkia visus kitus 
frontus. Rusai pažadėjo 28 die
ną šio mėnesio padaryti "inva
ziją" į Berlyną su puse milijo
no rytų Vokietijos jaunimo. Ru
sų reguliari kariuomenė palie
kama tolimesniame užnugaryje, 
o per žarijų laukus norima pa
leisti vokiečius.

Amerikiečių, anglų ir pran- 

paruoštos riaušių kautynėms. 
Komunistiniam jaunimui sutik
ti vakariečių policija jau turi 
paruoštas ašarines dujas, van
dens šliaukąs ir kitas šios rū
šies priemones. Žinoma, tikras 
karas dėl to dar neprasidės, jei 
rusai nesiūs reguliarios kariuo
menės. Priešingu atveju karas 
būtų nebeišvengiamas.

Baltijos jūra nuo š.m. balan
džio mėn. 8 d. yra tapusi nau
ja šaltojo karo sritimi, nes tą 
dieną įvykęs incidentas ją pa
statė pirmoje vietoje po Ber
lyno. Klastingas JAV beginklio 
lėktuvo nušovimas privertė 
amerikiečius ir šioje srityje im
tis visų atsargumo priemonių. 
Visiems JAV lėktuvams įsaky 
ta laikytis 20 mylių atstume nuo

Komunistę klausimas Kanados
Š.m. gegužės mėn. 2-3 d. Ka 

nados parlamentas pašventė 
įdomiems debatams apie ko
munistų partijos uždarymą Ka
nadoje.

Šį klausimą iškėlė opozicija 
— progresyvinių konservatorių 
partija (PO. Pagrindinę kalbą 
pasakė PC partijos vadovas Mr. 
G. Drew. "Jau ir Kanadai yra 
laikas atitinkamai pakeisti kai 
kuriuos baudžiamojo kodekso 
straipsnius, įtraukiant į nusi
kalstamų darbų sąrašą priklau
symą prie komunistų partijos. 
Laikas uždaryti Kanados ko
munistų partiją, kaip tai daro 
Australija, Pietų Afrika ir. kai 
kurios kitos valstybės" — pa
reiškė jis. Toliau savo kalboje 
Mr. Drew iškėlė šiuos pagrin
dinius motyvus:

1. Jau prieš ketveris metus 
paaiškėjo, kad komunistai yra 
svetimos valstybės šnipai.

2. Komunistų ir dabar dar 
yra Kanados įstaigose. Štai vie
nai įstaigai Krašto Apsaugos 
Departamentas nepatikėjo dar
bų, surištų su karinėmis paslap
timis. Ką tai rado? (2r. "TŽ" Nr.

Rusijos krantų, nors'tarptauti
niai nuostatai teritoriniais van
denimis laiko tik 7 mylias nuo 
kranto.

Jugoslavijos padėtis su Sov. 
Rusija tebėra lygiai įtempta 
kaip ir prieš metus, kada mar
šalas Tito atskilo nuo Maskvos 
ir kiekvienu momentu buvo lau
kiama pasigirstant šūvių. At
rodė, kad Rusija bandys įvesti 
savo kariuomenę ir sutvarkyti 
atskalūnus. Tačiau iki šiol tai 
neįvyko. Matyt sovietai pabijo
jo galimos JAV pagalbos- kon
flikto atveju.

Triestas, kaip jau praeitam 
numeryje buvo minėta vėl išky
la į politinių problemų areną ir 
atsiduria šaltojo karo scenoje. 
Tačiau rusams šioje vietoje sun
kiau vesti kiršinimo darbą, nes 
Titui atskilus nuo Maskvos, 
amerikiečiai liko artimesni 
draugai jugoslavams, o su Ita
lija susitarimai eina geresne 
kryptimi, negu kad rusai norėtų 
Triesto klausimu.

Graikijos padėtis yra visai 
pagerėjusi po to, kada Grctiki-

nams buvo nutraukta tiesioginė 
Tito pagalba. Artimoje ateity
je tenka laukti gana draugiškų 
santykių tarp Jugoslavijos ir 
Graikijos, taigi penktosios ko
lonos pasisekimas čia liko ne
bereikšmingas.

Dardanelai. Rusai norėdami 
padidinti šaltojo karo židinių 
skaičių, pradėjo naują kampa
niją dėl Dardanelų revizijos, 
kad gavus išėjimą iš Juodųjų 
jūrų. Nuolatinis Maskvos spau
dimas į Turkijos vyriausybę pri
vertė amerikiečius tuo rimtai su
sirūpinti ir pasiųsti savo milita- 
rinę pagalbą. Nežiūrint to, rusai 
ir toliau reikalauja Dardanelų 
revizijos ir tuo didina nervų žai
dimą šaltajame kare.

Irane (Persijoje) neilgai truku-

11/12).
3. Komunistų vadams Tim 

Buck ir dr. Endicott leidžiama 
laisvai važinėti į Maskvą, kad 
ten gautų naujų instrukcijų, kaip 
kenkti savo kraštui, šiems po
nams galėjo būti duodamas tik 
vienos rūšies pasas, t.y. pasas 
tik į vieną galą —' į Maskvą, 
bet ne atgal.

Komunistai Kanadoje leidžia 
visą eilę laikraščių ir kitokios 
spaudos, anglų, prancūzų ir 
daugelyje kitų kalbų, ypač To
ronte. Visuose tuose laikraš
čiuose nėra daugiau nieko, 
kaip tik rusų vergijos propaga
vimas. Kas apmoka tą spaudą?

Savo kalbą Mr. Drew baigė 
šitaip: "Mes šiandien turime 
reikalo su brutaliausios jėgos 
pasireiškimu, kokio pasaulis iki 
šiol dar nėra turėjęs. Net na
cizmas ir fašizmas nublunka 
prieš šią šlykščią ir velnišką jė
gą. Komunistai, kurie nesenai 
demonstravo prie portamento 
rūmų, nėra jokie savo įsitikini
mų reiškėjai. Tai yra Kremliaus 
pinigais samdyti žmonės. Kai 
kas sako, kad kimunizmas yra 

šią ramybę komunistai vėl pra
dėjo drumsti. Prieš kurį laiką 
pasireiškęs nedarbas davė ko
munistams progos pasireikšti jų 
propagandai. Taip vadinama 
Tudeh partija, vadovaujama 
komunistų, nuolat stiprėja ir or
ganizuoja krašte streikus ypa
tingai nukreiptus prieš JAV mi- 
litarinę pagalbą. Nors čia šūvių 
dar ir nesigirdi, tačiau pasienio 
incidentai nuolat dažnėja ir pa
dėtis darosi rimta.

Burma, Malajai ir Indokinija 
nemažiau verčia susirūpinti JA 
Valstybes kaip kitos jau anks
čiau minėtos šaltojo karo zonos, 
nes komunistinis elementas nuo
sekliai laikosi Maskvos direkty
vų ir plečia nervų žaidimą su 
Vakarais visuose pasaulio kraš
tuose kiek tik jiems pavyksta. 
Indokinijoje Bao Dai imperato
rius su 150.000 prancūzų ka
riuomenės veda kovą su komu
nistiniais partizanais, kurių pri- 
šakyje stovi Ho-Chi Mink. Pa
dėtis gali dar labiau aštrėti, jei 
Vašingtonas didins savo para
mą Boa Dai, o kitai pusei komu
nistinė Kinija.

—rormeteakifrų nacioriPiistams 
liko paskutinis atramos taškas 
prieš raudonuosius, kritus Hai
nan© salai. Šiame taške JAV 
stovi daugiau nuošalyje ir lei
džia įvykiams vystytis toliau. 
Tačiau vargu ar ilgai begalės 
Čiang Kai Šėkas laikytis For- 
mozoje su savo 300.000 likusios 
kariuomenės.

Visi pasaulio įvykiai veda 
prie dviejų didžiųjų jėgų susi
kirtimo, kuris gali iššaukti III 
pasaulinį karą, dėl kurio dau
gelis rimtų politikų šiandieną 
jau nebeabejoja. Nors iš Va
šingtono ateinančios žinios ir 
sako, kad JAV nenumato dar 
karo, tačiau kartu pastebi, kad 
jų parako statinės yra pilnai 
paruoštos ir laikomos sausai.

parlamente
fanatiškos religijos rūšis. Sutin
ku! Jei kada nors velnias yra 
įsikūnijęs žmoguje, tai tas žmo
gus be abejo yra Stalinas".

Liberalų partijos ir vyriausy
bės vardu pagrindines kalbas 
pasakė min. pirmininkas Mr. 
St. Laurent ir užsienių reikalų 
ministeris Mr. Pearson. Jie iškė
lė šiuos pagrindinius motyvus:

1. Komunistų įtaka Kanado
je per porą paskutiniųjų metų 
yra žymiai sumažėjusi. Yra iš
augusi Sovietų Sąjungos milį- 
tarinė galybė, bet ne komunis
tų pajėgos Kanadoje. Įtikinąs 
pavyzdys gali būti darbininkų 
unijos. Prieš keletą metų šios 
unijos buvo patekusios į komu
nistų įtakos pavojų. Tada taip 
pat buvo siūloma atkreipti į tai 
įstatymą. Bet to nebuvo pada
ryta, paliekant tad patiems uni
jų nariams. Ir tas davė gerų 
vaisių. Tad liberalai ir vyriau
sybė ir dabar nemano, kad rei
kėtų griebtis prievartos.

2. Leidimas komunistų va
dams važinėti į Maskvą dar 
kartą įrodo, kad Kanada yra 
laisvės ir tikras demokratijos

JAV nota Sov. Sąjungai

Geguės 5 d. JAV ambasado
rius Maskvoje A. Kirk įteikė 
notą — atsakymą į Sovietų ba
landi© 2 J d. notą dėl "Privateer" 
lėktuvo numušimo. Stebėtojai 
pareiškia, kad nota labai griež
tai formuluota ir kad, dar nenu
traukiant santykių, griežtesnės 
notos negali būti suredaguotos.

Notoje konstatuojama, kad 
Sovietų Sąjunga nenorinti pa
sakyti tiesos apie lėktuvo nu
rausimą. Sov. Sąjungos elge
sys esąs nesuderinamas nei su 
teise, nei su žmoniškumu, nei 
su gerais dviejų tautų santy
kiais. Sovietų Sąjunga, nors 
JAV prašiusi patikrinti faktus, 
pakeisti pirmojo savo praneši
mo išvadas ir atlyginti nuosto
lius, atsisakanti tarptautinės 
teisės ir tautų bendravimo už
dedamų pareigų, o tai esą vi
sai nesuderinama su Sovietų 
vriausybės deklaracijomis dėl 
taikos išlaikymo, Sovietų tei
gimas, kad lėktuvas buvęs virš 
jų kontroliuojamos teritorijos ir 
kad jis pirmas pradėjęs šaudy
ti, esąs neteisingas, nes lėktu
vas buvęs neginkluotas ir, kaip 
visi daviniai rodą, buvęs nu
šautas virš'-B&ajosJūros, -kurios 
padangių kontroliuoti Sovietų 
Sąjunga neturinti teisės.

Atrodo, kad nota ypatingų 
rezultatų vis dėlto neturės. Tai 
yra tik perspėjimas, kaip rimtu 
JAV laiko šį incidentą, perspėji
mas dėl rimtų pasekmių, bet 
kokių priemonių JAV toliau im
sis, nesakoma. Beabejo tai pri

“Taikos kongreso” mitingas
Artipilnis Maple Leaf Gar

dens stadijonas Toronte sekma
dienio vakare klausėsi, kaip 
raudonasis Canterbury deka
nas Dr. Hewlett Johnson ir buv. 
United Church misijonierius Ki
nijoje Dr. J. G. Endicott Kana- t
dos vyriausybę vadino "kvai
la", "karo kurstytoja", o Sov. 
Sąjungą gyrė, kaip "taikos ieš
kotoja, skelbėja ir platintoja".

Šis mitingas buvo "Taikos 
kongreso" užbaiga, kuris čia tę
sėsi tris dienas ir planavo sa
vo veiklą ateinantiems metams. 
Strategijoje numatyta: rinkimas 
parašų peticijai Ban the Bomb, 
Tarptautinės Taikos Dienos 
šventės rengimas ir taikos tary
bų visame krašte organizavi
mas.

kraštas. Vadai, demonstruoją 
savo ryšius su totalitariniais 
kraštais, kenkia patys savo 
veiklai.

3. Ginčas tarp liberplų ir 
konservatorių tuo reikalu nėra 
joks partijų ginčas. Tai yra tik 
metodo svarstymas. Ir vienoje 
ir kitoje partijoje yra ir griež
tumo ir nuosaikumo šalininkų.

Socialistų—CCF vardu stam
biausią kalbą pasakė A. Mac 
Innis. Jis pareiškė:

"Dar nėra buvę pavyzdžių, 
kad kuris nors kraštas išsigel
bėtų nuo perversmo ar revoliu
cijos, panaudodamas priespau
dą. Atvirkščiai. Priespauda gali 
tik pakenkti. Tad CCF šiuo rei
kalu pritaria vyriausybės pozi
cijai".

klausys nuo tolimesnio tyrinėji-; 
mo gautų davinių. 1

Skandinavija protestuoja t

Iš valdžios sluogsnių prane
šama, kad Švedija netrukus’ 
įteiks Maskvai protesto notą 
prieš trukdymą žvejybos bei 
pagrobimą švedų žvejų laivų 
Baltijos jūroje. Nota būsianti 
gana griežta.

Manoma, kad protestą pa
reikš ir Danija, kurios 4 žvejų 
laivai nuo balandžio 28 d. yra 
dingę Baltijos jūroje.

.
Šveicarija būkštauja

Šveicarijos viešojo maitinimo į 
ministerija išleido kreipimąsi j 
šveicarų moteris, raginang 
maisto taupymą galimiems 
eventualumams bei maitmimo 
sutrikimams.

Sudegė trečdalis miesto

Vienas iš didžiausių gaisrų 
Kanados isterijoje sunaikino 
apie trečdalį Rimouski miesto, 
esančio rytinėje Quebeco pro
vincijos dalyje. 2.500 gyventojų 
iš bendro 15.000 skaičiaus liko 
be pastogės, o piniginiai nuc- 
staliai siekią 20 mil dolerių. :

Gędsrca hTo
kare Sviems efeSSfc^mEffll^ĮI 
užkritus ant malkų krūVož Ug- : 
nis, nesuvaldoma šėlusi 30k 
vai., sunaikino visą miesto cen
trą virš vienos kv mylios plo
čio. Sudegė virš 300 gyv. na
mų be apie tuzinas prekybos^ 
auklėjimo bei religinių pašte
tų. Kariuomenė ir Raud. Kra
žius skubėjo miestui į pagaDb%

"Raudonasis dekanas" -J.’" 
našavo, kad jei Vakarai pradės 
karą su Rytais, tad Vakarams 
bus sunku atsispirti Rytų galy
bei, o Britanijai tai tur būt reikš
tų galą.... "40 atominių b@in- 
bų ją nušluotų".

Pagal Johnsoną yra “pro 
keitas melas", kad Rustiojno 
ri karo. Stalinas keturis .keptas 
siūlęs taiką, bet Vakarai nieki* 
neatsakę.

Rinkliavoje tarp žydų, ’ 
rų, ukrainiečių, rusų, -duebabo 
rų ir kitokrų organizacijų fe "Ue- I, 
tuvių Tautinis Komitetas" (to* 4 
munistų) pridėjo savo grašį
paaukodama $25 " taikos rešto- 
lams^ Skaudu tikram Metuvta#^; 
buvo klausytis savo vanta mJk j.

Matant komunistu veflda : į 
me laisvame krašte, kyla kieta* 
simas ką veikia, tie, kurie 

rojų?
Nori 11 provindioe Kanadai

Vakarinėje Ontario provinci- ® 
jos dalyje, kurios centre 
Fort William ir Port Arthur rtiee» 
tai, kyla sąjūdis, reikalauju- fef 
Ontario dalį išskirti į 
vienuoliktąją provinciją. | 
kalavimas remiamas too, xadl | 
ta sritis labai nutolus nuc d
ronto, kad prastas susis; ' tmsw W 
ir kad Ontario centriniai J
nai nesirūpiną ir skriaud o teS |

:nių rezultatų. Toronte bc«^
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Papročiy revoliucija
Garsus prancūzų rašytojas 

R. Chateaubriand kartą pasakė, 
kad "perėjo per gyvenimą žio
vaudamas".

/ Emest Psichari, prancūzų ka- 
/ rininkas ir kelių vertingų kny-
/ gų autorius, savo dienorašty

/ je* pasižymėjo: "Ak, baisus šio
mėnesio balansas! •• Nieko ne
žinau,. ^rųęko ųeišmokau".

> Maršalas Justinas Lyautey
l savo' užrdšų laiygelėjė pasižy

mėjo' šitokią pastabą: "Blogai 
praleistos mėnuo, perdaug žo
džių, perinaža veiksnių. Pasiry
žimas: skaityti Evangeliją • ir 
(Tomo Kempiečio) Sekimą. Nie
kuomet neapleisti savo luomo 
pareigų. Labiausiai vengti išdi- 

* dūmo". ' '
' ‘Jaunutė keturiolikos metų 

mergaitė paskutiniais savo gy
venimo metais su širdgėla už
sirašo dienoraštyje: "Aš tai bė
gu, tai griūvu, keliuosi, atsitrau
kiu, vėl . griūvu, paskum keli 
bailūs žingsneliai ir vėl galas. 
Turiu prašyti Aiškiojo (Dievo) 
daugiau. blaivumo ir pastabu
mo, nes dabar lyg su baisiu 
Marsu kovoju, o tikrumoje iš
mestos šiukšlės ramiausiai grįž- 
ta į seną, vietą. Tai yra visa 
mano pažanga. Du žingsniai j 

MMk prieki, p .pusantro atgal. Čia 
galėtišr-rsi- 

ĮF'-T- ' •s^s. Buvau asilas, esu asilas 
ir būstu asilas".
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Jeigu mes žvilgterėtume į 
tremties metų balansą, kažin ar 
neturėtume su marš.J.Lyautey 
prisipažinti: blogai praleistas 
laikas; perdaug žodžių, perma- 

• ža veiksmų...
’ Tiesa, mes negalėtume pa

kartoti Chateaubriand žodžių, 
kad perėjome gyvenimą žiovau
dami. Gal visai priešingai: nau- 

. jos’ gyvenimo sąlygos, nauji 
kraštai ir jų papročiai ar tik 
nebus perdaug. įtakos padarę 
mūsų charakteriui ir lietuviš
kam atsparumui...

•Jdu spaudoje nekartą kelta 
mintis, kad dolerinė karštligė 
atitolino kaikieno mintis nuo 

-- 5 . motutės ratelio. Ilgai tylėjus, 
pradedama su nepasitenkini
mu kelti viešą protestą prieš 
"legedizuotus konkurentus", taip 

t greit pamirštant Lietuvoje pa- 
attikusius vyrus ar žmonas,.Ne- 
viertoje vietoje susiduriame su 

Rr tėvų keistu galvojimu:.-, kam
į mari-leisti-savo vaiką į ..lietu-
| viską-mokyklą, — tegu, jis vęr-
Į čion‘anglų ar prancūzų kalbą

išmoksta. .Barami rašytojai, kad 
L nieko - nerašo, o tuo • tarpu dole-
I rinė-.karštligė aptemdo, kaiku-
I rlų •akis.ir .jie nemato, stirtose
I gulinčių lietuviškų knygų. Spau-
I dojer ir -sąmoningai ir nesąmo-
■ Ringai nekartą rausiamasi po
F bet kokių autoritetų pamatais,

nes, girdi, demokratijoje kriti- 
L - ka leidžiama. Ir taip be pabai

Teisingai, beabejo, šia tema 
rašydamas tūlas nelietuvis žur
nalistas pastebėjo: mūsų pa
pročių metamorfozei lemiamos 
įtakos turi patriarchalinio natū 
raktus gyvenimo tipo susvyra
vimas; nemokame įvertinti, ko
kia didžiulė visomeninė revo- 
liscija rišasi su ta apraiška.

2---------

metu, kai mėgstama iš

b ' •

kilmingai didžiuotis krikščiony
be ir jos kultūrine įtaka, deja, 
nenorima pastebėti, kaip žmo
nių gyvenimas vis labiau pa- 
saulėja (turiu galvoje laicizmą).

Kai didžiuojamasi krikščio 
nybe ir žavimasi jos medicinė- 
mis priemonėmis, keliant žmo
nių moralę, pro pirštus leidžia
mi eutanazijos vis gausėją fak 
tai arba 'dirbtinio užvaisinimo 
mėginimai.

Balandžio 12 d. "Osservatore 
Romano" dienraštyje daugeliui 
nepastebėtas praslinko protes
tas prieš stiprėjantį Bažnyčios 
persekiojimą R. Europos kraš
tuose, kur "būti teisiu kunigu 
arba uoliu kataliku tampa nu
sikaltimu".

Radijo pranešimai ir ilgiausi 
laikraščių reportažai, rodos, pri 
pratino nuotykių jieškančius 
skaitytojus kaip eilinę sensaci
ją skaityti pranešimus apie tei
siamus Vyskupus, kunigus ar 
tikinčiuosius tik dėlto, kad jie 
laikosi Romos Popiežiaus direk-

Šiandien- didesnę sensaciją 
sukėlė amerikiečių lėktuvo pa 
šovimas ar dingimas prie Lat
vijos teritorijos, nei dešimties 
įvairių vienuolijų atstovų nutei
simas už "šnipinėjimą Vatika
no naudai“.

Susidaro įspūdis, jog šio am 
žiaus žmonės mėgsta gražius 
viršelius, tačiau visai nesidomi' 
knygos turiniu. Argi negirdė
jome apie "kultūringus" žmo
nes, kurių knygų spintose buvo 
iš medžio padarytos medinės 
knygos su paauksuotais įrašais 
tariamuose viršeliuose?

Šiandien nevienas negalvo
damas protestuoja prieš katali 
kiškos minties laikraščius ai 
žurnalus, jungdamas visus į 
plačiai suprastos tolerancijos 
akcinę bendrovę. O užmiršta
ma, jog šis metodas praktikuo
jamas raudonojo totalitarizmo 
diktatūroje, nes ten gerai su
prantama, jog ir paprastos ge 
ros mintys nori ne tik paskati
nimo, bet ir maisto. ,
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Žmonių papročiai nejučiomis- 
kinta.

Užtenka, kad pasikeičia die
nos tvarka, kad lieka laisvi tik 
vakarai, — ir atskiro žmogaus 
gyvenimas, kaip prasiveržusi 
upė, rausia naujos tvarkos ir 
papročių vagą.

Iš daugelio vietų ateina ži
nių, kad lietuvių ten esama ne 
maža, tačiau vos maža dalis 
dedasi prie visuomeninio ir kul
tūrinio darbo. Pirmiausia grie
biasi neatidėliojamų darbų — 
stengiasi įsikurti, žmoniškiau 
įsitaisyti, išaugti iš tremties dra
bužių. Tačiau kyla klausimas: 
ar tada, kai žmogus laimingu 
atveju gerai įsikurs, o nelaimin 
gu — nieko nelaimės ir gal pa- 
luš, — ar tada jis su entuziaz
mu ateis visuomeninio darbo 
dirbti?

Marš. J. Lyautey pasiryžo ir 
užsirašė: "Niekuomet neapleis
ti savo luomo pareigų". Visą gi 
savo gyvenimą stiprino Evan 
gelija ir Sekimu.

Mes turėtume pasiryžti nie
kuomet neapleisti savo letūyiš- 
kų pareigų — savo kovos dėl 
laisvės. O tam darbui įkvėpime

J A V dusinap e rteklius
Šių dienų pasaulis pilnas 

priešginybių. "Nuo bado, maro 
ir karo" — meldėsi šimtmečius 
žmonija. Gi šiandien milijonai 
išblaškytų tremtinių ir dešim
tys Vidurio Europos pavergtų 
tautų būsimame kare mato sa
vo kančių pabaigą. Šitas ne
įprastas milijonų nusiteikimas 
nieko nebestebina. Bet dar ne
daugelis įsivaizduoja, kokia 
grėsmė kyla iš pertekliaus, iš 
bado priešginybės.

Įdomių davinių šiuo klausi
mu patiekia John Lorraine, 
"Montreal Daily Star" balan
džio 27 d. numeryje. Esą, la
biausiai rūpesčių slegiamas iš 
visų puolamas žmogus Vašing
tone yra Mr. Charles Brannan, 
JAV žemės ūkio ministeris. Jis 
savo žinioje turi tiek žemės ūkio 
produktų, kad nežino ką su jais 
daryti. Karo metu valstybės su
kurta agentūra — Commodity' 
Credit Corporation — ir toliau 
tęsia pastovių kainų ž. ū. pro
duktams palaikymą.

Šiuo metu ši korporacija turi 
supirkusi kviečių, kiaušinių mil
tų, pieno miltų ir bulvių maž
daug už 5,3 milijardus dol. Vi
sa ta suma gula ant mokesčių 
mokėtojų, be to dar palaikyda
ma dirbtinai aukštas pragyve
nimo išlaidas. Užtai ameriko
nai širsta ant ž. ū. ministerio 
su visu jo ž. ū. produktų su
pirkinėjimo aparatu.

Nors stengiamasi kiek galima 
daugiau ž. ū. produktų parduoti 
į užsienius, bet blogiausia, kad 
kiek neparduodama, visada 
nauja pertekliaus banga už
kemša sandėlius.

3.000.000.000 kiaušinių, 
kviečiai kaugėse...

Netoli Kansas City milžiniš- 
kūose urvuose .Mr. Brannario

• Tt k

valdininkai saugo 3 milijardus 
džiovintų kiaušinių (kiaušinių 
miltų). Jų užtektų po vieną kiau
šinį kas savaitę per visus metus 
kiekvienam Britų salų gyvento
jui. Nesenai Mr. Brannan prie
glaudoms atidavė 73 mil. džio
vintų kiaušinių dovanai, bet ka
dangi pakankamai šviežių 
kiaušinių, tai jos nelabai sku
bėjo dovaną pasiimti. Korpo
racijai pačiai teko net ir tran
sporto išlaidas apmokėti.

Praeitais metais, kai naujas 
kviečių derlius ėmė plaukti, 3/4 
didžiausių pasaulyje Kansas Ci
ty elevatorių tebebuvo užpilti 
senais kviečiais. Jų buvo likę 
400 mil. bušelių, o naujas der
lius davė 1,3 milijardus buše
lių. Kviečių sutalpinimui buvo

Stalinas serga
Pastaruoju metu pasaulio 

spaudoje vis dažniau vėl rašo
ma apie pairusią diktatoriaus 
Stalino sveikatą. Iš Berlyno pra
nešama, kad prieš savaitę iš 
Maskvos grįžęs Rytų Vokietijos 
vicepremjeras Walter Ulbricht, 
kuris ten praleidęs porą savai
čių, referuodamas, kolegoms 
ministeriams apie savo patyri
mus Maskvoje, tarp kitko nuro
dęs, kad Stalinas sunkiai ser
gąs kažkokia skilvio liga, dėl 
kurios nebegalįs dalyvauti nei 
Politbiūro, nei vyriausybės po
sėdžiuose. kur jį pavaduoja Mo
lotovas ir Malenkovas. Tik į pa
čius svarbiuosius posėdžius Sta
linas esąs atvežamas specialia
me fotelyje su ratukais. Ulbricht 
tą pasakojęs, norėdamas pa
brėžti, koki didelį dėmesį Krem- 
liuss skiriąs Vokietijai, kad, ir 

rasime taipgi, kaip ir jis, Amži
nojo žodžio balzame.

Nors žmonių papročiai ir 
kinta, tačiau lietuvių papročiai 
turi likti lietuviški.

panaudoti karo meto transpor
tiniai "Liberty" laivai, apleistos 
mokyklos, kariuomenės stovyk
los, požeminės slėptuvės ir tt. 
Nežiūrint to, sausėsimo klimato 
rajonuose 150 pėdų ir daugiau 
kviečių kaugės po atviru dan
gumi gulėjo ištisais mėnesiais. 
Vienu metu Mr. Brannan kor
poracijos sandėliuose turėjo 
tiek kviečių, kad būtų galėjęs 
apdalinti po 11 kepalų duonos 
kiekvieną vyrą, moterį ir vai
ką visame žemės paviršiuje.

Artėjant naujam derliui, ne
žiūrint eksporto, didelių kiekių 
atiduotų užsienių šalpos orga
nizacijoms ir išdalintų ūkinin
kams pašarui, vis dar yra san
dėliuose 172 mil. bušelių kvie
čių. Bet su dalinimu javų ūki
ninkams pašarui bėda ta, kad 
tuojau padidėja kiaulių skai
čius, o iš to atsirandą vėl mėsos 
perteklius, taigi gaunasi užbur
tas ratas.

Bulvių bušeliui vienas 
centas...

JAV taip pat turi tabako, že
mės riešutų (peanuts) ir sėme
nų perteklių. Pietuose guli. 3.75 
mil. balų medvilnės, laukian
čios pirkėjų. Bet daugiausiai 
bėdos Mr. Brannan turi su. bul
vėmis. Jų kainų išlaikymui 1949 
m. išleisti 85 mil. dol. Jos net 
neatsiimamos iš ūkininkų. 
Įprastas dalykas, kad Commo
dity Credit Corporation valdi

Skraidančios lėkštės - lėktuvai
(Tęsinys iš praeito Nr.)

Dabar, ištobulėjus rakieti- 
niams ir sprmisminiams, moto
rams, gčdirūybe aar"pd9iTėjo. 
Galima būtų paminėti ir porą 
daromų sugestijų. Pav., 1. Tu
rime diską. Jo periferijoje išdės- 
tome sprausminius ar rakieti- 
nius motorus. Valdymo mecha
nizmų pagalba galime pasukti 
motorus visomis kryptimis. Ho
rizontalius posūkius galima pa
daryti išjungiant atskirus moto
rus, keičiant motorų kryptį ir kt., 
o pakilti—nukreipiant motorų iš
metimo angas žemyn. Esant 
tokioj padėty motorams, paduo
dant daug kuro, lėktuvas kils, 
mažiau —- kybos, dar mažiau 
leisis žemyn.

2. Antra galimybė — trijų 
turbininių ratų kopbinacija. Ra 
tus suktų išmetamosios motorų 
dujos, stumtų ir lėktuvą. Po- 

taip sunkiai sirgdamas, Stali
nas jį priėmęs specialioje au- 
dijencijoje.

Ta proga prisimenama, kad 
Stalinas nedalyvavo ir kovo 12 
d. rinkimuose. Tiesa, Maskva 
skelbė, kad jis balsavęs ir net 
paskelbė jo balsuojančio foto
grafiją, tačiau amerikiečių žur
nalistai išaiškino, kad tai sena 
fotografija, viso pasaulio laik
raščiuose spausdinta jau prieš 
kelis metus. Skaitytojams, kad 
patys įsitikintų buvo paskelb
tos tos abi fotografijos kartu ir 
visi įsitikino.

Pagaliau dar nurodoma, kad 
greičiausia dėl Stalino ligos iki 
šiol nesušaukta ir kovo 12 d. 
"išrinktoji" Aukščiausioji Tary
ba, nors Stalino konstitucija 
reikalauja, kad ji būtų sušauk
ta ne vėliau kaip po mėnesio 
ją išrinkus. Rytoj jau bus du 
mėnesiai, kaip ji išrinkta, o apie 
sušaukimą vis dar negirdėti 
nieko. Pasaulio spauda kitos 
priežasties šito konstitucijos 
laužymo neranda, kaip Stalino 
ligą, dėl kurios jis negedėtų da
lyvauti.

ninkas, patikrinęs bulvių derlių, 
išrašo ūkininkui čekį po $1.10 
už bušelį, o ūkininkas čia pat 
išrašo čekį korporacijai už tas 
pačias bulves pašarui po vieną 
centą už bušelį. Kad ūkininkas 
neužsimanytų savo bulvių par
duoti antru kartu, purškintojų 
komanda pašarines bulves nu
dažo gražia tamsiai mėlyna 
spalva.

Visa tai dedasi pertekusioje 
Amerikoje, kai Kinijoje vyksta 
badas, kai Indijoje ir kituose 
Azijos, o iš dalies ir Europos 
kraštuose milijonai nedavalgo 
ar net stačiai gyvena pusba
džiu. Paslaptis glūdi tame, kad 
jie neturi dolerių, o be dolerii] 
net ir dovanai gautų produk-' 
tų neįmanoma parsigabenti, 
nes didžiuma laivų dirba už 
dolerius!

Krizė pavojingesnė už karą

Tuo tarpu tie milžiniški pro
duktų pertekliai dusina Ameri
ką. Praradimas Vidurio Europos 
ir Kinijos rinkų, Japonijos ir Vo
kietijos ekonominis susmukimas 
ir po karo sumažėjusi įpirkimo 
galia kituose kraštuose, skau
džiai juntama Amerikoje ne tik 
ž. ūkyje, bet ir pramonės šako
se. Užsienio kraštų įpirkimo ga
liai sustiprinti remiamas atsili
kusių kraštų išvystymas. Ta
čiau ta programa ims duoti re
zultatus po eilės dešimtmečių, 
o rinkų reikia jau dabar. Užtat 

sūkiai būtų galimi keičiant dar
bo celės padėti.

Tokie lėktuvai turėtų puikiai 
atlikti "skrajojančiam blynui" 
statytiems reikcdavimams. Da- 
bortiniu metu JAV laivynas 
daug skiria pinigų tolimo val
dymo sviedinių bei rakietinių 
motorų tobulinimui. Pereitais 
metais jis išleido dvigubai dau
giau pinigų tam reikalui negu 
oro laivynas. Todėl kai kas ir 
spėliojo, kad laivynas savo to
limo valdymo skraiduolių pro
gramoj turi ir "skrajojančias 
lėkštes", nes jis turi pakanka
mai ir mokslininku, ir inžinie- 
rių, ir pinigų, ir patyrimo, na, 
ir labai rekalingas tokios rū
šies lėktuvų. Laikykime, kad 
laivynas neužsiima tolimesniu 
"skrajojančio blyno" modifika
vimu. Tas visai dar nereiškia, 
kad tokie darbai iš viso JAV 
negalėtų būti daromi. Pažiūrėki
me, kaip tas klausimas stovi ki
tuose kršatuose.

Neseniai Alžyre, matomai tęs
damas ankstyvesnius italų mo
delių tobulinimą, vienas inžinie
rius jau yra sukonstravęs tokį 
diskinį lėktuvą.

Ir Kanadoje Calgary mieste 
jau 3V2 metų dirba vienas pilie
tis, konstruodamas helikopterio 
— jeto principu paremtą "skrai
dančią lėkštę". Tai yra prof. 
Albert Hoving, įmonių savinin
kas, Europos universitetų moks
lų daktaras, išradėjas 54 daly
kų įvairiose srityse. Jis jau bai
gė brėžinius ir skaičiavimus ii 
stengiasi gauti patentą savo 
"diskiniam rotatoriniam lėktu
vui". Jis tikisi pasiekti su juo 
greitį 1500-1800 mylių į valan
dą ir skristi net jonosferoj. Jo 
lėkštė susidarytų iš dviejų roto
rių, besisukančių į priešingas 
puses. Kabina keleviams bū
sianti įrengta apačioj. Jos sta
tyba turėjo prasidėti šį mėnesį 
profesoriaus dirbtuvėse High 
River Ir užtruksianti apie 8 mė 
nesiūs. Disko diametras būsiąs 
25 pėdos. Lėktuvą bandysiąs 
jis pats. Hoving yra prisirin
kęs po karo 45 Lancaster bom
bonešius, kuriuos sukrovęs, 
Penholde ir Macleode. Kai ku-!

$ 1.200 135
2.000 392
4.000 1112

rias dalis panaudos ir iš tų i 10.000 3272

nesenai Amerika radikaliai pa
keitė savo muitų tarifus, kad ki
ti kraštai galėtų daugiau impor
tuoti ir, tuo būdu gaudami dau
giau dolerių, paskui galėtų pirk
tis iš Amerikos. Bet tatai nėra 
taip paprasta, nes Amerika pa
sigamina viską ne tik sau, bet 
ir eksportui. Užtat numatomo 
importo sąskcdton reikia siau
rinti kai kurias gamybos šakas 
pas save, o tatai vėl iššaukia 
ne tik atatinkamų pramoninin
kų, bet ir darbininkų unijų pro
testus.

Galima įsivaizduoti, kokia 
situacija susidarys kai gaminių 
perteklius pradės kauptis ne tik 
ž. ūkyje, bet ir pramonėje. Tai
gi, Amerikai rimtas pavojus 
grąso ne dėl bado, bet dėl 
pertekliaus. Persisotinimas gė
rybėmis veda prie nemažesnės 
krizės, kaip kad jų trūkumas.*

Užtat įvairios ekonominės 
konferencijos vakarų demokra

Kaip kviestis gimines
Kanados pilietybės ir imigra

cijos departamentas oficialiai 
praneša:

Kanados piliečiai arba as
menys legaliai įvažiavę į Kana
dą gali prašyti įleisti įvažiuoti 
į Kanadą savo gimines: tėvus 
bei motinas, vyrus arba žmo
nas, sūnus arba dukteris, bro
lius arba seseris su jų žmono
mis ar vyrais bei nevedusiais 
vaikais, o taip pat brolvaikius 
ir seserėnus, jei jie neturi dar 
21 mt. ir jei jų abu tėvai yra 
mirę.

lėktuvų ir mano, kad disko sta- — būtų didelis techninis laimė-
tyba nebus labai brangi.

Paminėtinas yra ir Rudolfo 
Schriever, buvęs vokiečių ka
riuomenės aviacijos kapitonas 
ir inžinierius, kuris dabar tar
nauja kaip šoferis prie ameri
kiečių kariuomenės Bremenha- 
vene. Jis yra pareiškęs, kad 
gavęs sąlygas, jis yra pasiren
gęs vėl pradėti statyti "skrajo
jantį vilkelį". Schriever yra bai
gęs Prahos universitetą, dabar 
esąs apie 40 metų amžiaus. 
Jis pareiškęs, kad, prieš pat 
griūvant nacių režimui, Vokie
tijoj jis buvo baigęs projektą 
ir turėjęs visus tokios mašinos 
brėžinius. Tačiau jam tie brė
žiniai iš laboratorijos buvę iš
vogti, o kopijos, kurias jis bu
vo pasiuntęs saugoti savo 
draugams į Prahą, taip pat din
gę. Jis yra nubrėžęs ir savo ide-
jos schemą. Jo "skrajojantis 
vilkelis" susidarytų iš trijų ko- 
azialinių sekcijų, galinčių lais
vai ir nepriklausomai judėti 
viena atžvilgiu kitos. Išorinė 
sekcija būtų didelis ratas su 
sparnais (panašus . į aksialinį 
ventiliatorių), . kuris įsuktas 
sprausminio motoro pagalba 

. pasitarnautų kaip helikopterio 
propeleris lėktuvo vertikaliai 
padėčiai keisti. Kitų sprausmi- 
nių motorų jis būtų varomas, 
pirmyn ir manevruojamas ha 
rizontalinėj padėty.

Todėl visai galima, kad ir 
JAV yra žnjonių, dirbančių prie 
takių lėktuvų modelių staty
bos, o gal net jau perėjusių ir 
prie pačių lėktuvų bandymų. 
Jeigu tos pastangos pasitvir
tintų ir pasirodytų lėktuvas, ku
ris patenkintų visus lūkesčius.

PAJAMŲ MOKESČIAI
Kanadoje:

$ 1.200 30

Pajam.

Didž. Britanijos statistikos 
biuras paskelbė įdomų palygi
nimą valst. mokesčių (income 
tax) JAV, Kanadoje ir Anglijoje.

D. Britanijoe:
Tax Ved. Ved. 

neved. be vaik. 2 vaik.

83 4
294 148

1014 847
2174 3007 

tijoms, ypač Amerikai, nė kiek 
nemažiau svarbios kaip kad 
general, štabų pasitarimai. Be 
suradimo kelių teisingesniam 
gėrybių paskirstymui tarp ats
kirų žmonių ir atskirų pasaulio 
kraštų, gręsia neišvengiama 
ekonominė katastrofa, kuri So
vietams gali duoti daugiau, 
kaip atviras karas.

Kanada gyvena JAV šešėlyje. 
Kas dędasi ten, mažiau ar dau
giau kartojasi ir čia. Juk ir Ka
nadoje jau pilni sandeliai svies
to, kiaušinių, kviečių. Procenti
niai panašūs ir bedarbių skai
čiai. Užtat visi JAV sekminges- 
ni ar nesėkmingi bandymai iš
spręsti ekonomines problemas 
tiesioginiai atsilieps ir į kana
diečius. Jie anaiptol kol kas nė
ra padrąsinanti ir todėl kiek
vienam iš mūsų pravartu ruoš
tis galimiems ekonominiams 
sunkumams.

Pr. Rudinskas

Kvietėją imigracijos įstaigos 
turi pripažinti pakankamai pa
jėgiu garantuoti, kad atkvies
taisiais žmonėmis jis galės tin
kamai pasirūpinti. Prašymo 
formuliarai yra gaunami kiek
vienoje Imigracijos. įstaigoje. 
Patikrinus kvietėjo . pajėgumą 
Imigracijos Departamentas pra
neša atitinkamoms įstaigoms 
užjūry, kad tiems žmonėms vi
za gali būti duodama, o įva 
žiavimas toliau priklauso nuo 
kandidato psichinės ir fizinės 
sveikatos.

jimas. Kadangi rakietiniai lėk- 
.tuvai labai greiti ir labai jud
rūs, kai kas kelia klausimą ar 
žmogaus organizmas bus pa
jėgus atsilaikyti dideliems grei 
tėjimams.

Į šį klausimą JAV jau turi 
atsakymą, nes tokius bandy
mus jau atliko Edwards oro 
bazėje, Califomijoje. Bandy 
muose sutiko dalyvauti sava
noriškai 8 karo lakūnai. Jie bu
vo sodinami į rakietomis varo 
įną vežimą, suprojektuotą 
Northrop Aircraft, Ine., Veži
mas buvo rakietomis įgreitina- 
mas išilgai bėgių, nutiestų dy
kumoj, ir staiga stabdomas ga
lingiausiais pasulyje storo 
džieri. Lakūnai atlaikė lengvai 
lėtėjimą 35 g (35 kartus didesnį 
už žemės traukos greitėjimą), 
tačiau nebesutiko bandyti di- 
dėsnių lėtėjimų, nes prie lėtė
jimo 50 g bandymo metu 180 
svarų manekenas išskrido iš 
vežimo su visais rėmais, tren
kėsi į betoną ir ištyško 789 pė
dų diametro dykumų plote. Ta
čiau lakūnų pasiekti rezulta
tai yra labai geri.

Baigiant tenka pridurti, kad 
amerikiečių gyventojų laikyse
na tuo reikalu tikrai isteriška. / 
Net toks Me Laughlin, kuris su
kūrė marsiečių teoriją, teko pa
šalinti iš atsakomingos vietos 
ir paskirti laivo kapitonu.

Tikėkimės, netrukus tas klau
simas arba mirs arba turėsime 
moderniškiausią sprausminį ar 
rakietinį lėktuvą, nereikalau
jantį didelių aerodromų ir la
bai saugų, nes helikopteriai vi
sad pasižymėjo saugumu.

LtuL Dr. A. J.

2.000 150 — —
4.000 510 320 269

10.000 1960 1660 1582
Jungtinėse Amerikos Vaisi.

$ 1.200 82 — . —
2.000 201 101 —
4.000 530 402 203

10.000 1824 1400 1167
Kaip matome, mažiausi valst

mokesčiai yra Kanadoje.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Nykioje nakties glūdumoje 
girdėjome Lietuvos Laisvės 
varpo trisdešimt antrą dūžį. 
Tai trisdešimt dveji metai nuo 
Lietuvos paskelbimo nepriklau
soma. Šiurpus ir liūdnas to var
po dūžių aidesys. lis porina 
mums apie tą neregėtą lietu
vių tautos priespaudą, lietuvių 
tautos naikinimą, nekaltai pra
lietą kraują ir neaptariamą 
kančių jūrą. Jis primena pasau
liui tą didžiausią gėdą, kai ta
riamos laisvės tarpsnyje siau
čia Lietuvoje neregėta vergija. 
Jis primena tūkstančius, šimtus 
tūkstančių, kurių kaulais nusė
tas Sibiras.

Tos didžios sutemos Lietuvo
je prašoka betkurias kitas bu
vusias jos praeityje. Anuomet, 
net ištisais šimtmečiais, lietu
viai kovojo prieš Vokiečių or
diną, totorius ir slavus. Lietu
vių tauta pakėlė sunkią naštą 
carinės priespaudos, kurios me
tu nebuvo laisvės nei rašto. Tai 
buvo sunkūs metai baudžia
voje. Bolševikai nūdienėje Lie
tuvoje nesitenkina naikinti pa
vienes, gal brangiausias asme
nybes. Toji pabaisa užsimoja 
išnaikinti visą lietuvių tautą, 
nes ji visa nenori paklusti nau
jam barbarui.

Bolševikai laiko priešais va
karietiškai galvojančius lietu
vius. Jų akimis turi žūti lietu
vis ūkininkas, darbininkas ar 
šviesuolis, kurie nesileidžia su
rakinami bolševizmo grandinė
mis. Būti laisvu ir likti bolše
vikų klusniu vergu nesiderina, 
kaip ugnis ir vanduo. Todėl lie
tuviai ūkininkai, amžiais kovoję 
už laisvę, suvaromi į kolcho
zus vergauti Maskvai. Darbi
ninkas — skuduruotas ir pus
badis prirakinamas prie stak
lių. Jis negali ieškoti geresnių 
sąlygų, nes visame krašte yra 
tik vienas darbdavys. Šviesuo
menė, kuri siekia būti laisva, 
turi laisvę eiti į miškus parti
zanauti, pūti kalėjimuose ar 
darbo stovyklų neregėtame 
skurde pamažu mirti kurioje 
šiaurinio Sibiro dalyje.

Lietuviui išplėšiama žemė, 
jis persekiojamas už tikėjimą, 
kad įkalus naują — bolševikinę 
stabmeldystę. Maža lietuvių 
tauta stoja kovon prieš milžiną. 
Negausūs partizanai, per pen
kerius metus paklojo apie 150 
tūkstančių bolševikų paaukoda
mi 25 tūkstančius tauriausių lie
tuvių. Nuo š.m. pradžios, atei
nančiomis žiniomis, partizanai 
persitvarkė, liaudamiesi kovo-

Naujieji pas
Naujai išrastieji modernūs 

ginklai paprastai esti laikomi 
didelėj paslaptyje. Tačiau, ne
atsižvelgiant į tai, JAV-bių Ar
mijos Štabo viršininkas gen. J. 
Lawton Collins, šiomis dieno
mis, atsargiais žodžiais, paskel
bė, viešumai apie naujai išras
tus dviejų tipų lėktuvus ir apie 
labai efektingą prieštankinį 
ginklą.

Ligi šiol buvusios laikomos 
paslaptyje priemonės prieš ori
nes atakas, o taip pat ir "tikras" 
ginklas (gen. Collins žodžiais 
tariant) prieš tankų puolimus — 
dabar jau yra viešos.

Naujai išrastieji ginklai yra 
šie:

JAV-bių armija šiuo metu jau 
aprūpinta naujausio tipo naikin
tuvais, kurie pavadinti: "Re
public YF-96A" ir "Lockhead F- 
97". Taip pat jau išmėgintos 
priešlėktuvinės, mechaniškai 
vairuojamos, raketos, kurios ga
li sunaikinti kiekvieną bombo
nešį, skrendantį net 60.000 pėdų 
aukštyje.

Paminėtas ir naujas prieštan
kinis ginklas (anti- tank), kurio 
konstrukcinės detalės, deja, ne- 
paduotos.

Gen. Collins pabrėžė, kad 
bandymai su priešlėktuvinėmis

S ERŠKĖČIUOTAS
ję ginklu, pasilikę tik propa
gandos priemones.

Bolševikai negali pamiršti 
Lietuvos praeities. Jie prisime
na didingą, humanišką Gedimi- 
naičių valdymo laikotarpį, kai 
Lietuva sulaikė totorių antplū
dį iš rytų ir vokiečių iš vakarų. 
Jei ne Lietuvos nepalaužiama 
energija, nežinia kur būtų nu
ėjusi Europa.

Bolševikai puikiai žino iš Lie
tuvos sklidusią kultūrinę pa
žangą XVI a.: Lietuvos statutą, 
Žemininkų surašymą, valakų 
reformą, mokyklų kūrimą. Toji 
kultūrinė pažanga buvo neša
ma ir į rytus. Kaikurie slavai, 
pav., gudai, prisiminę anuome
tinę Lietuvos valstybę, bando 
savintis ne vien Lietuvos atneš
tą tvarką, bet ir Lietuvos val
dovus.

Lietuvių bajorijos pritapimas 
prie lenkų, naudos beieškant, 
atnešė abiems kraštams dide
lių nelaimių. Liberum Veto — 
palaidojo abi valstybes. Cari
nės priespaudos neatsikratyta 
revoliucijomis. Ji sunaikinta iš
orinių veiksnių ir lietuvų tau
tos apsisprendimo būti laisva. 
Iki išaušo nauja laisvės diena, 
per 123 m., lietuvių talentai iš
blaškyti po visą pasaulį. Dalis 
tautos atsidūrė naujame žemy
ne, kuriame naudojosi pilna 
laisve.

Bolševikai pradžioje neginči
jo Lietuvos pažangos ūkio, so
cialinėje, o ypač kultūrinėje sri
tyje. Dabar betgi žiauriausiomis 
priemonėmis stengiasi ištrinti 
laisvos Lietuvos pėdsakus, kad 
paruošus kelią rusiškai — mon
goliškai barbarijai. Bolševikai 
todėl naikina visa, kas vaka
rietiška, lyg skėrių debesys der
lingame lauke.

Jau veik ištisas dešimtmetis, 
kai lietuvių tauta, sutelkusi dė
mesį kūrybiniame darbe, gy
vena baime, grėsmėje ir nuola
tiniame persekiojime. Tik ma
ža nuotrupa, apie 55 tūkstan
čiai, atsiduria vakariniame pa
saulyje. Jie, išblaškyti visuose 
žemynuose, gali džiaugtis fizi
ne laisve. Daugumas jų pergy
vena deklasuotų likimą. Gal
būt, tas nuolatinis slogutis juos 
verčia veiksmingiau kovoti už 
prarastą laisvę.

Šiuo sutemų metu, kai lietu
vių tautos sūnūs ir dukros yra 
tarytum sudužusio laivo įgula, 
neretai lydimi savanaudišku
mo, pavydo, tamsumo, tarpusa
vio neapykantos skaidantis Į 
"mes" — prasigyvenusius ir

tūlio ginklai
raketomis jau padarę milžiniš
ką šuolį į priekį ir jų gamini
mas, palyginti, "nesąs bran
gus".

Dėl prieštankinio ginklo efek
tingumo, Armijos Štabo šefas 
tik tiek paminėjo, kad armija, 
kuri yra "prileidžiama būti atei
ties karo priešu", turi begaliniai 
daug tankų, tačiau, panaudojus 
šį ginklą, "karo laimę būsią 
galima pasukti visai į priešingą 
pusę”...

Nauji laivyno ginklai
Svarstant jūrų laivyno biu

džetą, Britų admiraliteto atsto
vas tarp kitko pareiškė, kad 
laivynas turįs torpedas, kurios 
pačios autotnatiškai vairuosis 
į taikinį ir bus svarbiausia nau-J 
dojamos prieš povandeninius 
laivus. Tai buvo išviso pirmas 
naujo ginklo paminėjimas vie
šumoje. Be to, laivynas turė
siąs naujo tipo G. R. 17 lėktu
vą, tinkamą kovai su greitai
siais povandeniniais laivais. 
Pagaliau pranešta, kad bus 
statomi 6 nauji lėktuvnešiai, tin
kami nutūpti naujoviškiems 
staigiems lėktuvams, kurių pa
kilimo pagrindui esanti gami
nama nauja elastiška medžia
ga.

KELIAS
"jus" — skurdeivas. Neretai nu
sveria ne idėja ar žmogus, bet 
daiktas ir pinigas. Tas lietuviš
kas suskilimas atnešė akivaiz
džias išdavas Lietuvos istorijoje 
ir išeivijoje.

Kaikas į Lietuvą ir šiandieną 
žiūri daiktų perspektyvoje. Tai 
lietuvių daliai ne tiek rūpi, kad 
Lietuva šiandieną yra laidoja
ma, bet, kad jie nustoja progos 
būti pigiau palaidotais. Lietuvių 
paskydimas svetimųjų jūroje 
rodo juos neturint atsparumo. 
Dar blogiau, kai tautiečiai sais
tomi atskalų, kurios tampa sa
vaimingais idealais vyresniais 
net už Lietuvos laisvę, "Politi
nė aritmetika" juos nuveda klai
kiais keliais. Emigracijos vėžys 
juos jau ėda negailestingai.

Ypač šiuo metu mes turime 
būti užsispyrę kovotojai, kieti ir 
nepalaužiami, vieningi ir užsi
spyrę siekti tikslo — išlaisvinti 
pavergtą Lietuvą. Mus įparei
goja Lietuvos didinga praeitis, 
praeities kančios, laimėjimai, 
praėjusių kartų pasiaukojimas, 
laisvės kovotojų kraujas ir tas 
neaptariamas nūdienis paverg
tos tautos didvyriškumas. Atsi
dūrėme svetur ne tapti trąša 
svetimai dirvai, bet atlikti dide
lę ir kilnią pareigą.
_ Ją atlikdami turime mokytis 
didvyriškai iš mūsų partizanų, 
pakantrumo iš pavergtų brolių 
ir seserų, organizacijos — iš 
vokiečių, kietumo iš airių, finan
sinio sugebėjimo iš žydų, tar
pusavio sugyvenimo iš kiniečių, 
kurie sukuria savą valstybę 
valstybėje.

Pradėta žūtbūtinė kova tarp 
baltos ir raudonos žvaigždės ne
siliaus. Šaltas karas virs karštu. 
Jo metu bus išspręstas klausi
mas: pasaulis bus laisvas ar 
pavergtas. Šiuo metu mes ne-

Užsiėmę r
Gegužes 8 d. Londone prasi

dėjo JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos užsienių reik, ministe- 
rių konferencija. Achesonas, 
Bevinas ir Schumanas yra susi
tarę ta proga, nutarimų formu
luotų net nedarant, apsvarstyti 
ir išsiaiškinti visų trijų valsty
bių nusistatymą aktualiausio
mis pasaulio politikos proble-

Darbų tvarka dar nepaskelb
ta, bet manoma, kad bus svars
tomi Azijos ir Vokietijos klau
simai bei Vakarų Europos ben
dradarbiavimo reikalai. Dabar
tinių Azijos problemų centre 
stovi reikalas išgelbėti pasviru
sias Prancūzijos pozicijas Indo 
Linijoje ir apginti nuo komunis
tiškų nacionalistų sąjūdžių bri
tų kolonijas. Prancūzija negali 
sutikti su mintimi, kad jai tektų 
iš Indokinijos pasitraukti, tačiau

galime būti vaikais, nerūpestin
gai žaidžiančiais smiltimis pa
jūryje, kai potvynis gręsia nu
šluoti. Nevalia mums ir okea
ne plūduriuoti įsikibus į šipulius, 
vieton rasti bendrą būdą išsi
gelbėti ir statyti tvirtą lietuviš
ką laisvę.

Grėsmingos dienos mus įpa
reigojai

Sprendžiamas metas artėja 
Baigsis grėsminga naktis, pilna 
siaubo, žiaurumo ir nekaltai 
pralieto kraujo. Pavergtieji vėl 
džiaugsis laisve. Ar tuo metu 
mes ramia sąžine galėsime duo
ti apyskaitą savo atliktų dar
bų' sukruvintai motinai išlais
vinti?

Mes aukojame Tau, Viešpa
tie, savo skurdą, ašaras ir mal
das. Laimink mūsų pastangas 
atlikti pareigas savo tėvynei. 
Sutrumpink, Viešpatie, mūsų 
bandymo dienas ir leisk tesėti 
iki galo.

Viešpatie, pasigailėk mūsų 
brolių ir sesių nekaltai pralieto 
kraujo ir laimink kuogreičiau- 
sią prisikėlimą mūsų motinos 
Lietuvos

Gediminas Galva.

Vatikanas in
Yra sena tradicija, siekianti 

400 metų, kad Popiežius ir kar
dinolai renkami iš italų tarpo. 
Taip pat iš italų tarpo daugu
moje sudaromas ir Popiežiaus 
diplomatinis korpusas. Tačiau 
ši sena tradicija per paskutinįjį 
dešimtmetį, ypač Popiežiaus Pi
jaus XII laikais, pamažu kinta 
Kardinolų ir Popiežiaus diplo
matų kolegija pamažu intema- 
cionalėja, įsileidžiant vis dau
giau ir daugiau narių iš kitų 
tautų tarpo. Ir taip šiandien Kar
dinolų Kolegijoje iš 54 kardino
lų beliko tik 20 italų, o likusias 
34 vietas ūžimo kitų tautų kar-

eik. ministerių k(
jaučiasi vargu ar bepajėgsian
ti atsilaikyti. Prancūzijos biu
džete yra numatytos išlaidos 
125.000 armijai Tolimuosiuose 
Rytuose. Bet vyriausybė į ten 
jau yra pasiuntusi 146.000 ir 
beabejo turės prašyti parlamen
to papildomų kreditų. Ministe- 
rių kabinete krašto apsaugos 
ministeris Rene Preven jau yra 
nurodęs, kad, tęsdama kovas 
Indokinijoje, Prancūzija jau ne
pajėgsianti pastatyti tų divizi
jų, kurias jai pastatyti įpareigo
ja Atlanto pakto valstybių su
sitarimai. Juo labiau, kad Indo
kinijoje laukidtna dar pablogė
jimo, didesnio komunistų akty
vumo, nes, komunistams užė
mus Kiniją, sparčiu tempu yra 
tvarkomi pietinės Kinijos keliai, 
kuriais laukiama pradėsiant 
dar gyviau plaukti sovietų gink-

Daugiau

"Nepriklausomos Lietuvos" 
Nr. 13 bal. 13 d., Algirdas Pul- 
kys — "Kanadiški bendruome
nės susimąstymai" — bando 
pavaizduoti Kanados lietuviš
kos visuomenės nuotaikas. Be
abejo, kiekviena objektyvi bei 
sveika mintis šiuo metu, kada 
jau baigiamas Kanados Lietu
vių Bendruomenės organizavi
mas, yra sveikintina. Bet — 
pabrėžiu, — siekiant mums vi
siems bendro tikslo, viešai ke
liamos nuomonės bei pastabos 
turėtų būti pozityvios, o ne kir
šinančios bei erzinančios, kurią 
nors visuomenės dalį. Deja, Al
girdo Pulkio mestas minčių 
pluoštas nėra kuriantis — at
virkščiai, vėl atveriąs senas, 
jau bebaigiančias užgyti, Kana
dos liet, visuomenės žaizdas, o 
kai ką naujai neteisingai palie- 
čiąs.

Taip pat norėčiau iškelti se
ną, bet dažnai pamirštamą, 
mintį Bendruomenės kūrimo 
reikalu: jokia visuomeninė gru-

dinolai. Popiežiaus diplomat, 
korpuse ne italų tautybės 
diplomatai sudaro vieną treč
dalį. Visa eilė Apaštališkųjų 
Nuncijų yra amerikonai, olan
dai, airiai, britai, belgai, pran
cūzai ir kt.

Vatikano sluoksniuose yra 
net nuomonė, kad dabartinio 
Popiežiaus įpėdiniu galėtų būti 
Popiežius ne italų kilmės. Jei 
tai įvyktų — būtų labai retas 
įvykis. Jau 400 metų, kai Po
piežiai yra italai. Paskutinis ne 
italas Popiežius buvo Adrianos 
VI, miręs 1523 metais. Jis buvo 
olandas. A. R.

lų pagalbą Indokinijos komu
nistams.

Londonas iš Singapūro taip 
pat gauna reikalavimų kuo 
greičiau prisiųsti pagalbos, nes 
pddėtis Malajuose juo toliau, 
tuo labiau blogėja, nors žiemos 
pradžioje jau buvo laukiama 
stabilizacijos. Komunistų judėji
mas ten vis labiau plečiasi ir 
britai savo projekto suteikti Ma
lajams savarankumą Comrpon- 
wealtho ribose negali vykdyti. 
Atrodo, kad kovos ten dar il
gai užsitęs. Dėlto tai Londono 
konferencijoje D< Britanija !r 
Prancūzija beabejo spaus JAV 
prisidėti prie Pietų Azijos karo, 
kuriam reikės keleto šimtų mi
lijonų dolerių. Ged būt kartu 
bus sprendžiamas jau senai ke
liamas Pacifiko pakto, pana
šaus į Atlanto paktą, klausimas.

rimties ir objek
PULKIO PASISAKYMO PROG 
pė neturi teisės neigti kitų gru
pių buvimą arba stengtis pa
jungti jas po savo sparnu, juo 
labiau pravardžiuoti "mažomis 
grupelėmis" ir panašiai. Bend
ruomenę sukursime stiprią ir 
efektyvią, jei mokėsime reikia
mai gerbti vienas kito įsitikini
mus ir laikysimės demokrati
nės tvarkos pilna to žodžio 
prasme. Yra tiek daug bendrų 
reikalų šiuo- metu, kuriuos 
sprendžiant visų pasaulėžiūrų 
(išskyrus komunistus) lietuvių 
nuomonės sutaps! Tad kam gi 
kelti tokius klausimus, kurie 
šiuo metu mums nėra aktualūs, 
priešingai dargi žalingi, ir, be 
to, erziną skirtingų įsitikinimų 
lietuvius.

Norėčiau atkreipti skaitytojų 
dėmesį į kai kurias straipsnio 
vietas, kurios neišlaiko obejk- 
tyvios kritikos:

1. Pradžioje autorius rašo, 
kad pernykštė organizacinė kri
zė didele dalimi priklausiusi 
"nuo JAV įtakos ir duodamų 
esamo susiorganizavimo pavyz
džių".

Tai jau beužgyjanti žaizda ir 
ją atnaujinti nėra prasmės, o 
jei jau užkliudoma, tai jos prie
žastis reikėtų nurodyti tiksles
nes, o ne filosofuoti.

Toliau rašoma "... jos (įta
kos) sąskaiton galima užrašyti 
antrojo lietuviško laikraščio 
pasirodymą..."

Kodėl gerb. autoriui nebūti 
objektyviam ir ieškoti priežas
čių ten, kur jų nėra?! Tikroji gi 
priežastis to laikraščio pasiro
dymui buvo ta, kad ypač po to 
nelaimingo suvažiavimo, esa
masis liet, laikraštis, užėmęs ne
dviprasmišką poziciją, negalė
jo patenkinti Kanados lietuvių 
katalikiškosios visuomenės rei
kalavimų. Jis pradėjo pulti "kal
tus" ir nekaltus katalikų vado
vaujančius asmenis ir gana aiš
kiai favorizuoti kairiąsias ideo
logines grupes. Antrojo laikraš
čio pasirodymą reikia laikyti 
natūraliu gyvenimo reikalavi
mu. Kas dėl jų materialinės pa
dėties — linkėtina, kad jie abu 
augtų ir stiprėtų, o ne prana
šauti dar vos išvydusiam pa
saulį "naujagimiui" sunkią ne
pagydomą ligą bei galimą mir
tį. Geriau tiktų daugiau dėme
sio kreipti Į būdus, kaip paveik
ti tas mases lietuvių, kurie iš 
viso abejingai laikosi, bet ko
kios spaudos rėmimui.

2. Autorius gal neužpelnytai 
iškelia Montrealio lietuviškos 
visuomenės kultūrinę veiklą, gi 
čia pat neigiamai atsiliepda
mas apie Torontiškių veiklą.

Atrodo, autorių Montrealis 
labiau žavi, kad čia garsiau 
reiškiasi kairiosios ideologinės 
nuotaikos, gi Torontas mažiau 
vertas, nes čia stipresnė deši
nioji ideologija. Mūsų tautiniam 
interesam šis vertinimo. kriteri
jus netinka. Jeigu gi imsime 
konkrečius faktus, kiek kuri ?š 
šių dviejų kolonijų prisidėjo 
prie lietuviškumo palaikymo, 
tad tvirtinti, kad Montrealis pra
našesnis, būtų netikslu. O yra 
tikra, kad abi kolonijos, palygi
nus su jų dydžiu, dar labai šal
tai reaguoja į mūsų gyvybinius

Pradėti “valyi
Lig šiol komunistų partijos 

"apsivalymo" faktų tekdavo 
girdėti daugiausia iš pačios Ru
sijos ir satelitinių valstybių. Lie
tuvoje, pav., lig šiol, atrodo, 
pakakdavo viešų išpažinčių ir 
apgailestavimą. Pastaruoju me
tu pabėgėliai iš Estijos prane
ša, kad "apsivalymo" akcija 
ten jau pradėta. Talino radio 
stotis ir Estijos laikraščiai taip 
pat kalba apie apsivalymą nuo 
"buržuazinių nacionalistų".

reikalus ir toli atsilikusios bent 
nuo patenkinamo lygio. •

3. Autoriaus pasisakyrūas 
dėl laikraščių — "Dabar su pa
šaliniu finansavimu atsirado ir 
antras, kurį, jei neturėtų ne
gausių žinučių iš Kanados, bū
tų galima laikyti pasirodančiu 
bet kokiame krašte" — yra išti
sai tendencingas. Objektyviai 
vertinant abu laikraščius, "TŽ“ 
yra žymiai stipresnis ir, kas 
svarbiausia, turįs pilną tautinį 
charakterį, visai nesistengiąs, 
prisiderinti prie mums tautiniai 
žalingo amerikonizmo, atlie
kąs pozityvų tautinį bei ideolo
ginį darbą. Savo turiniu jis yra 
visiškai skirtingas nuo "NL", 
dėlto jis jokiu būdu nedaro nie
kam konkurencijos, o tik užpil
do buvusią spragą. Pasakymas 
"jei neturėtų negausių žinučių 
iš Kanados", — yra visiškai ne
siskaitymas su tiesą ir, saky
čiau, tik grynas „noras, kaip 
nors "įgelti" "TŽ",. Gi kai ..dėl 
finansavimo, ’ tai vargu .p. Ą. P. 
reikalas ir kažin ar visada tinka, 
dėtis "gerai informuptu",

4. Pabaigoje p. A. ‘PtilkysSri- 
są kaltę dėl liet. Kanados 'vi
suomenes nejautrumo' įvairiems, 
gyvybiniams tautiniams reikct- 
lams, meta susiskaldžiusiai vi
suomenei. Ištikrųjų, ši priežas
tis yra viena iš paskutiniųjų- 
Pati pagrindinė mūsų nejaut
raus reagavimo į tautinius rei
kalus kaltė, sakyčiau glūdi 
dalinai ne mumyse, bet toje ap
linkoje, kurioje mes gyvenamai. 
Ta pasiutusi dolerinė aistra, ku
ri mus visur gaubia, su kuria- 
nuolatos esame sąlyty — "how 
to make money" — mums ta 
nejuntant, įsisunkia į mūsų sie
las ir nustelbia visus kitus rei
kalus. Ne kiekvienas yra ir 
pajėgus atsispirti šiai ligai, 
ypač kad jai ir dirva muĮtiysą,.\ 
plėstis yra palanki:' esam^^ 
naujakuriai, visiški beturčiai, ’ 
nelaimės atveju ar susirgę — 
palikti savo likimui. Aplinka 
savo masinančiais turtais ir 
prabanga traukte traukia kiek
vieną, kuo greičiau ją pasiekti. 
Šie visi veiksniai taip pavergia 
dažno iš mūsų širdį, kad ne
bepajėgiam prisiminti mums' 
kilnesnių ir svarbesnių daly
kų. Tai yra pavojingiausia liga, 
kuri Amerikoje jau nugalėjo 
milijonus įvairių tautybių žmo
nių. Tik nuolatos save veikda-

V

mi šaltu lietuvišku protu bei 
gaudami atatinkamas gedimai 
dažnesnes "antidolerines injek
cijas" iš lietuviškos spaudos, 
bent dalinai atsispirsime ■ šiai' 
tautas žudančiai ligai. Štai vie
na pagrindinių priežasčių, kuri 
taip smarkiai stabdo mūsų kul
tūrinę, tautinę ir politinę kovą- 
Visos kitos yra antraeilės'ir ne
esminės.

Baigdamas šias savo mintis 
noriu pabrėžti, kad jokiu būda 
nenorėjau šiuo savo pasisaky
mu ką nors įskaudinti. ‘Šio z 
straipsnio tikslas — ateityje ne
kelkime spaudoje subjektyvių 
nuomonių, kurios galėtų įskau
dinti tokį pat lietuvį, kurib irgi 
vienas pagrindinių tikslų — 
kuo greičiau atgauti tėvynei 
politinę nepriklausomybę.' *

Stasys Bakšys.

nai” Pabaltijy
Už neparcfeymą nuoširdaus 

noro gerinti estų rusų santykius 
ir ertatinkamai pertvarkyti švie
timą bei kultūrinį gyvenimą, 
pašalintas Estijos užsienių reDt- 
min. Kruus, meno ir literatūras- 
reikalų valdybos viršininkas J.. 
Semper, jo pavaduotojas N. A&r- 
dresen ir teisingumo mln. Ak. 
Joeaar. ‘

Reikia laukti, kad tokių fbah- 
sų išgirsim ir iš Lietuvos, geri 
ir apie tuos, kurie dabar dar 
liaupsinami.



lietuviškojo pasaulio Atsišaukimas į pasaulio lietuves Iš ANAPUS

ietijos Krašto 
aryixx
3 Vokietijos Kraš- 
cartu su Mažosios 
rbos atstovais nu- 
Farybos rinkimus 
egužės 30 d., ren- 
tovą nuo 100 lietu- 
susirinks birželio 

s krašto valdybą, 
sus pirmoji krašto 
i savo tvarkomu©- 
sutvarkiusi pagal 
btus laikinuosius 
lostatus.

Kito tremtinių 
3vykia

oje kadaise buvo 
• panaikinant apie 
e negalės išemig- 
į Reine, ir įjungti 

ą, emigruojantieji, 
irg stovyklą.

m stovykla

Britų zonoje Weh- 
staiga išaugo iki 
kai į ją buvo at- 

Serg, o kovo mėn. 
dt stovyklos gy- 
ar čia veikia girn
ių ir 5 skyrių pra
to. Dar šį mėn. ji 
i vokiečiams tvar- 
bejo išnyks ir lie- 
yklos.

ai Vokietijoje
įsis Romoje, PLB 
išto Valdybos pir- 
J. Balčiūnas Vati- 
kosios valandėlės 
pecialų pasikalbė,- 
tokių žinių: 
amųjų, arba vadi- 
iuo metu Vokieti- 
apie 10.000. Dau- 
. yra pradėję emi- 
as. Didžioji dalis

čius pradžios mokyklų. Ameri
kiečių zonoje likusieji lietuviai, 
atrodo, daugiausiai bursis 
Schwaebisch Gmuende.

Spaudą organizuos Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kurios 
laikinas vykdomasis organas 
yra prie VLIKo veikianti Lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba, va
dovaujama prelato Mykolo 
Krupavičiaus.

JA VALSTYBĖS
"Gabija"

Brooklyn© prieš pusmetį įsi
kūręs L. Spaudos Centras Ame
rikoje "Gabija" savo veiklą 
sėkmingai plečia. Ji ne tik pla
tina knygas, daugiausia išleis
tas dar Vokietijoje, bet ir pati 
leidžia. Netrukus žada paleisti 
į rinką G. A. Buerger "Barono

jorijai priklausan- 
manoma, Vokie- 

3 2.000, kurie dau- 
igoniai ir seneliai.
— tai DP statuso 

u liks Vokietijoje 
'ai daugiausia iš 
kę pirmosios bol- 
acijos metu kaip 
trijantai ir taip pat 
uvos lietuviai.,
Vokietijoje tikisi, 

iu nors būdu dar 
jų globa. Pagal 

luomenis, Vokieti 
iais katalikais rū- 
Ijos katalikų šal- 
tcija "Caritas", o 
— protestantų Šat
rijos, kurių pagrin- 
lera Mission", 
los institucijos rū- 
kusiejji Vokietijjo- 
būtų sugrupuoti 

ss ir pagal konte- 
kalu buvo kreipta- 
zokiečių vyriausy-l 
; jos pareiškimas,
i bus organizuoja- 
tybes ir bus duota 
tlda. Kebliau yra 
anglų zonoje. Čia, 

vyks suorganizuo- 
upių, bet bus su- 
tautybių tremtiniai 
vykias. Nuo birže- 
isi, nepradėjusieji 
>ylų, bus perkelti į 
. Ligoniai ir pra- 
gracijos bylas bus 
įjami. Dar nėra vi-

bet atrodo, kad
ii ir tie, kurie ban- 
bet dėl kurių nors 

ivo atmesti.
dar veikia kelios 

set jau labai sun-
Užtenka, kad iš- 

li mokytojai ir gim-
Pradžios mokyk 

šiek tiek daugiau, 
nosios lietuvių ins- 
nusistačiusios dėti

Muenchhauzeno nuotykiai", ku
rios spausdinimas buvo pradė
tas Vokietijoje. Vėliau žada iš
leisti Jurgio Savickio, Liudo Do
vydėno, Nelės Mazalaitės, Jur
gio Jankaus ir kt. kūrinius. At
rodo, kad tai bus pirmoji iš 
tremties į šiapus Atlanto persi
kėlusi gyviau pasireiškianti lei
dykla.

VENECUELA
Liet ūkininkai Venecueloje
Lietuvis visur kimba į žemę. 

Venecuelos lietuvių ūkininkų 
taip pat jau randasi. Štai apie 
60 klm. nuo Vcdencijos, prie 
Belen miestelio iš vieno turtuo
lio du lietuviai prieš trejetą me
tų išsinuomavo 4000 ha žemės 
ir pradėjo ūkininkauti. Tai inž. 
Šiaudikis ir VI. Backevičius. Jie 
verčiasi augindami kukurūzus, 
pupeles ir sezamą, p be to, gy
vulininkyste. Jie laiko apie 500 
karvių, kurios ganosi laisvai 
ganyklose, o melžiamosios vie
ną kartą į dieną pareina namo, 
kur pamelžtamos ir dar pašė 
riamos. Ūkis yra patogiai įreng
tas, turi savą elektrą, vanden
tiekį, maudymosi baseinus, turi 
7 traktorius, 2 sunkvežimius, o 
darbo jėga yra vietiniai spal
votieji. Dalį žemės, apie 300 ha, 
nuomininkai iš savininko jau 
atpirko. .,

Kaip gyvena?
— Dr. Zubinas valdžios pa

skirtas gydytojo pareigoms Es- 
tado Lara.

— Vyt Milmantas, buvęs 
mokytojas, dirbęs Maracay 
tekstilės pramonėje, įsikūrė Vii 
la de Cura miestelyje, kur ati
darė laikrodžių ir mikromecha- 
nikos dirbtuvę.

— Petr. Kriščiūnas, taip pat 
buvęs mokytojas, tame pat 
miestely turi nuosavą kirpyklą.

— A. Gegužis Maracay mies
te turi siuvyklą.

Kur pigiausia gyventi Kanadoje
niai sveikindavo praeinantį "poną prabaščių", o kai jis pa
glostydavo kurios bachurą, ta šviste nušvisdavo. Pašaukusi 
tą savo smurglių, ji tvirtai nubraukdavo prikyštės kampu jo

Centrinis Statistikos Biuras 
šiomis dienomis paskelbė įdo
mų pragyvenimo koeficiento 
palyginimą ir pragyvenimo pa
brangimo palyginimą aštuo- 
niuose didžiausiuose Kanados 
miestuose. Apskaičiavimas, 
kaip ir paprastai, remiamas 
1939 metų standartu, skaitant tų 
metų pragyvenimą vienam as
meniui vienam mėnesiui 100 
punktų. Palyginus tai su 1949 
ir 1950 metais, gaunasi šitokia 
punktų lentelė:

Vasaris Sausis Vasaris 
1949 1950 1950

Halifax 152,3 153,3 155,0
St. John 155,8 157,8 159,8
Montreal 162,0 164,2 166,8
Toronto 154,6 157,6 160,7
Winnipeg 153.8 156,3 158,8
Saskatoon 161,6 163,6 164,5
Edmonton 154,2 158,1 159,51
t r______________ » r» t \l

Didžiausiomis lietuvių tautos 
sūnų ir dukterų aukomis iš po 
svetimos priespaudos atsikėlu
si Lietuva neilgai džiaugėsi sa
vo nepriklausomu gyvenimu. 
Mūsų ramų ir kūrybinį darbą 
nutraukė priešas, įsibrovęs į 
mūsų protėvių gyvenamą že
mę, sugriaudamas mūsų sta
tomos valstybės rūmus ir už
gesindamas mūsų kultūros ži
dinius.

Kraštą, kur pilkoji Baltija ir 
ošiantieji miškai mums nuo 
amžių kartojo: "Čia jūsų žemė, 
čia jūsų namai", užvaldė sver 
Ūmieji, kiekvieną susipratusį 
lietuvį paskelbdami priešu ir 
šalindami jį iš gyvenimo. Anks
čiau savo žemėje buvęs šeimi
ninkas ir kūrėjas, lietuvis tapo 
paverstas beteisiu vergu.

Apgaule ir smurtu 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. į mūsų tė
vynę įsiveržęs raudonasis prie

Ukrainos unity persekiojimas
Paryžiaus katalikų laikraštis 
"La Croix" pradėjo spausdinti 
reportažą, kuriame išvardina
mos Ukrainos krikščionių au 
kos raudonajam persekiojimų 
slibinui. Laikraštis rašo: "Mas
kvos radijas triumfuodamas 
paskelbė Tasso pranešimą, kad 
nuo 1948 m. sausio 1 d. Tary
binėje Ukrainos respublikoje 
oficialiai nustojo veikusi Bizan
tijos katalikų Bažnyčia". Ši la
koniška žinia slepia jaudinan
čią tragediją, kurios reikšmės 
krikščioniškasis pasaulis dar 
nesuprato. Bizantijos apeigų 
katalikų Bažnyčia buvo viena 
iš stipriausių katalikybės tvir
tovių rytinėje Europoje. Jai pri
klausė apie 1 milijonas tikin
čiųjų. Jos kunigai yra deportuo 
ti arba nukryžiuoti ant kalėji
mų sienų. Mons. Slipyj buvo 
spaudžiamas, kad atskirtų Uk
rainos Katalikų Bažnyčią nuo 
Romos. Bandymui nepavykus, 
buvo griebtasi suiminėt dvasiš
kius. Buvo sunaikinta šimtai 
kunigų ir tūkstančiai intelektua
lų, kaimiečių, darbininkų, ama
tininkų. Buvo sudarytas komi
tetas su uždaviniu paruošti Bi
zantijos apeigų katalikų susi
jungimą su ortodoksais. Komi
tetui nesisekė. 3.600 kunigų at
sisakė prisidėti prie tos kome
dijos. Tik trys pakliuvo į atsi- 
skiriančiųjų sąrašus. 1945 m. 
liepos 5 d. 300 Ukrainos klero 
delegatų pareiškė protestą, bet 
po to persekiojimai buvo dar
padvigubinti.

Bažnyčia Lenkijoje
Komunistinė valdžia plačiu 

mastu tęsia dvasininkų skaldy
mo planą. Parinktas vienas ki
tas paklusnesnis kunigas skel
biami vadėtis naujos katalikų 
srovės, siekiančios atsipalaida- 

metu yra Montrealyje ir Van- 
couveryje. Torontas stovi ket
virtoje vieetoje, tačiau pragyve
nimo pabrangimas Toronte ei
na sparčiausiai, nes per vieną 
1950 metų mėnesį pragyvenimo 
koeficientas Toronte pakilo 3,1 
punktu, po to seka Winnipegas, 
pakilęs 2,5 punktu ir tik trečio
je vietoje Montrealis bei Van- 
couveris, pakilę 1,8 punktais. 
Pigiausias pragyvenimas yra 
Halifax’©.

— OTTAWA. — Statistikos 
biuras praneša, kad pereitais 

šas, ištisus metus niokojo kraš
tą, savo aukščiausio žiaurumo 
pasiekdamas 1941 m. birželio 
14-17 dienomis, vien tik tada į 
poliarines Sovietų Sąjungos 
sritis ištremdamas per 40.000 
nekaltų mūsų tautos vaikų.

Antrukart sugrįžęs, ir jau šeš
tuosius metus mūsų žemėje be- 
siaučiąs, okupantas sistematin- 
gai ir dar žiauresnėmis priemo
nėmis baigia naikinti mūsų tau
tą. Šiandien mus pasiekiančios 
žinios iš tėvynės byloja apie 
naujus masinius išvežimus į Si
birą, į prievartos darbus, kur 
ištremtuosius laukia nepakelia
mas šaltis, badas ir lėta kan
kinio mirtis. Taip pat kartojasi 
ir nuolatiniai areštai ir suim
tųjų kankinimai. Ištremtųjų ir 
suimtųjų skaičius siekia šimtus 
tūkstančių žmonių ir graso vi
sišku mūsų tautos išnaikinimu.

vimo nuo tarptautinių "reakci
nių pajėgų", kurios lig tol vei
kusios Lenkijos bažnyčią. Su
sitarimo su vyskupais klausi
mas dar tebėra nepaaiškė'jęs, 
o dėl senelio kardinolo Sapie- 
hos eina gandai, kad jam ne
būsią leista grįžti į Lenkiją. Jis 
pats Romoje nėra padaręs jokio 
viešo pareiškimo dėl bažnyčios 
padėties Lenkijoje.

Valdžios spauda dabar labai 
garsina kun. Ant. Lamparty, 
kuris yra paskirtas suvalsty
bintu "Caritas" įstaigų valdyto
ju (valdžia "Caritas" vardą te
bevartoja, nors vyskupai pa
skelbė organizaciją uždaryta. 
Vartoja net senus jos antspau
dus). Pasirodo, kad kun. Lam
party pritapęs prie "liaudies vy
riausybės" žymiai anksčiau. 
Kaž kuriuo būdu atsidūręs So v. 
Rusijoje, jis buvo paskirtas so
vietų suorganizuotos "Lenkų 
liaudies armijos" kapelionu ir 
į Lenkiją grįžęs kartu su gen. 
Berlingo armija. Kai čia kariuo
menės kapelionų institutas bu
vo panaikintas, jis buvęs kle
bonu Liubane, o vėliau Srodo- 
je. Valdžios spauda jį laiko pa
vyzdžiu kunigo, kuris sugebąs 
prisitaikinti prie gyvenimo sro- 

. vės, ir sugebąs įžvelgti socia
lizmo įsigalėjimą. Kažin ar pri
sitaikėlio markė gali patraukti 
katalikus, iš kunigų laukiančius 
uolos tvirtumo?

A. GRAŽIŪNAS

TAIKLUS ŠŪVIS
Mūsų klebonas buvo įsikūnijęs gerumas. Eidamas per mies

telį, jis nepraeidcrvo nepatekšlenęs per veidukus ne tik savo 
parapijiečių vaikų, bet ir nepaglostęs net paties murzintausio žy
duko, kuo buvo įsigijęs didelės pagarbos žydžių tarpe. Stovi
niuodamos savo parduotuvių tarpduriuose, jos visuomet malo-

Žinoma, reikia tiesą pasakyti, kad jis ten atsirado atsitiktinai. 
Kai veterinorius kėlėsi į naują tarnybos vietą, tą šautuvą jam 
ir atnešė, nes daugiau nieko ir neturėjo.

Kadangi miestelis buvo toks, jog smarki boba galėjo ir sker
sai ir išilgai per jį perspiauti, tad jame, neskaitant poros smuk
lių ir blaivininkų draugijos arbatinės, nebuvo šiaip jokios val
gyklos. Dėl to, čia atkeltas, tas veterinorius turėjo rūpesčio kur 
pietauti. Nuovados viršininkas, valsčiaus sekretorius ir kelių 
dešimtininkas, jei kuris savo šeimininkės neturėjo, buvo susiradę 
kokią moterėlę, kuri išvirdavo jiems valgyti. Bet veterinorius jų
pavyzdžiu pasekti nenorėjo. Jis buvo vyrukas su galva ir pa- 
sarstęs sumetė, jog būtų daug geriau įsisukti į kleboniją pietauti. 
Brangiau nebus ir galėsi riesti, kiek sveikata neša, nes klebonas 
nesismulkins ir iš jo pralobti nenorės, kaip tos pietus gami
nančios bobikės, kurios pačios nežino, kiek už lėkštę putros bei 
apveltą gabalėlį mėsos lupti, ir dar nuolat skaito kąsnius, bio- 
damos, kad jų neapvalgytumei. Tad jis ir kreipėsi tuo reikalu 
į kleboną.

Klebonas tokio valgytojo nelabai tepageidavo — klebonija 
gi ne koks restoranas. Bet jis ir nebuvo žmogus, kuris prašan
čiam būtų galėjęs atsakyti — nei O kai veterinorius dar užsi
minė esąs iš inteligentiškos šeimos ir kad jam labai nemalonū 
valgyti kokios nelabai švarios bobos gamintą valgį, klebonas 
ir visai buvo nuginkluotas. Jam nieko daugiau neliko, kaip atsa
kyti jog tai esąs šeimininkių reikalas. Jei jos sutiksiančios ga
minti, galįs pietauti. O veterinoriui daugiau ir nereikėjo. Kai 
reikalas jau buvo paliktas šeimininkėms spręsti, jis greit lai
mėjo. Būdamas dailus vyrukas, jis dar mokėjo ir taip suktis 
apie moteris, kad net klebono šeimininkės nebe jauna ir kiek 
aptukusi širdis pradėjo gyviau tuksenti, ir ji be didelių spyrioji- 
mųsi sutiko veterinorių maitinti, net pati jo reikalą prieš kleboną 
paremdama. Esą, norint nenorint, vis tiek reiksią jį priimti pie
tauti. Negi toks mokytas ir išauklėtas žmogus gali eit pas kokią 
suskretusią bobą valgyti, nekalbant, kad nepriėmus paskui 
būtų baisiai nepatogu, atsitikus reikalui, jį ir prie susirgusio 
gyvulio pakviesti.

Bet tas veterinorius pasirodė esąs tikras diegas. Pradėjęs

sudrėkusią nosį ir vėl paleisdavo bėgti, slaptai, turbūt, vildamosi, 
jog apšvarintam klebonas teiksis ir dar kartą per pašiurpusį 
kuodą pabraukti. Ir jis, būdamas gerumo pilnas, kartais taip 
ir padarydavo.

Sekmadieniais šen ir ten bekrapinėdamas, koks nusilakęs jo 
parapijietis nustrapaliodavo kartais ligi klebonijos ir ten lyg 
tyčia užkereplindavo tiesiog ant paties klebono. Bet ir jo baimė 
neapimdavo, tik šiaip nesmagu ir savo nuodėmės gėda pasida
rydavo. Kai svirduliuodamas ir kaltai šypsodamasis jis praei
davo sunkiai paverčiamu liežuviu teisintis: "Atleisk, klebonėli, 
bet pasigėriau... Taip pasitaikė...", klebonas taip pat šyp
sodamasis palinguodavo galva ir sakydavo:

— Skaudės tau, žmogeli, rytoj galvą, oi skaudės...
Ir nuo tų tėviškų žodžių nusikaltėliui pasidarydavo kažkaip 

graudu ir savęs gaila.
— Matai, koks tai aukso žmogus, — aiškindavo jis, prikibęs

Likusiems tėvynėje stengia
masi išrauti iš širdžių visa, kas 
sudaro žmogaus gyvenimo 
prasmę: tautybę, tėvynės mei
lę ir religiją. Nauju įnirtimu tę
siamas tikinčiųjų persekiojimas, 
suimami ir tremami dvasinin
kai, tautos branginamos šven
tyklos paverčiamos sandėliais, 
šokių salėmis ir arklidėmis.

Mes girdime sunkiai aidin
čius mūsų brolių ir seserų žings
nius tolimame Sibire, negailes
tingai nuo motinų atskirtų vai
kų graudų skundą ir tėvynėje 
pasilikusiųjų mūsų kovotojų 
partizanų pagalbos šauksmą.

Ir visa tai vyksta dvidešimta
jame amžiuje, veikiant Atlanto 
Chartos, Jungtinių Tautų Char- 
tos principams, Žmogaus Teisių 
Deklaracijai ir esant pasmerk
tam genocidui.

Mes, išgyvenusios mūsų tau
tos naikinimo pirmuosius eta
pus, gyvos liudininkės 1941 m. 
birželio 14-17 dienų išvežimo 
žiaurumų, būdamos didžiausio 
pavojaus dėl mūsų tautos liki
mo išvakarėse, susiradusios 
prieglobstį Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir kituose vakarinių 
demokratijų kraštuose, kreipia
mės į viso pasaulio lietuves mo
teris.

Mes kviečiame prisiminti lie
tuvių tautos tragediją — jos de
šimties metų okupaciją ir po 
metų vykusius išvežimus, skelb
damos birželio 15-tąją mūsų 
rimties ir susikaupimo diena.

Melskite tą dieną, kad Aukš
čiausias suteiktų mūsų kraštui 
lasvę ir nepriklausomybę, kad 
grąžintų mūsų tautos vaikus iš 
šaltojo Sibiro, kad atitolintų 
mirtį nuo mūsų tautiečių, kurie 
kankinami vergų darbais, kad 
laimintų mūsų brolius, kovo
jančius prieš okupantą.

Skelbkite tą dieną apie Lietu
vai padarytą skriaudą savo 
susirinkimuose, minėjimuose, 
spaudoje ir per radiją.

Veikite savo vyrus, vaikus ir 
pažįstamus, kad jie remtų jūsų 
balsą.

Kovokite, kad vieningu visų 
pasaulio lietuvių darbu mūsų 
tėvynė atsikurtų laisvam demo
kratiniam gyvenimui.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės 

Prezidiumas:
Birutė Navickienė, 
Ligija Dirkienė, 
Salomėja Narkeliūnaitė.

i

Įstojo į partiją
"Tiesa" praneša, kad į VKP 

(b) įstojo Antanas Venclova, 
buvęs švietimo komisaras, da
bar Mokslų Akademijos narys 
korespondentas, rašytojas.

Prof. Matulis partietis
Pastaruoju metu bolševikinė 

spauda pakartotinai, išgarbino 
L. Mokslų Akad. prezidentą Juo
zą Matulį, visus jo "suklestė
jimo" nuopelnus priskirdama 
tarybinei santvarkai. Visoje to
je tiradoje įdomu tai, kad 1949 
m. jis "stojo į garbingas VKP 
(b) eiles". Kažin ar be skrupu
lų? . t

Mokytojas Ant Morkūnas
Naujųjų ateivių tarpe yra 

daug ir panevėžiečių, o jų tar
pe nemažai tokių, kurie kadaise 
mokėsi Panevėžio gimnazijoje 
ar gyveno Panevėžy ir gerai pa
žįsta fizikos ir chemijos moky
toją Antaną Morkūną, ten dir
bantį jau arti 30 metų. Tai geru
tis žmogelis, tik be nervų, dėl 
ko ir nuo mokinių dažnai nu
kentėdavo. Dabar jį bolševikai 
privertė pasirašyti viešą laiš
ką, kuriame garbina mokytojo 
darbo sąlygas tarybinėje san
tvarkoje ir džiaugiasi, kad jį 
apdovanojo Darbo Raud. Vė
liavos ordinu. Vargšas žmo
gelis.

Dainelė apie sumažintas 
kainas

Pakėlus rublio vertę Sovie
tų Sąjungoje paskelbtas dekre
tas, kad sumažinamos kaiku- 
rios kainos. Dėl to visur rengia
mi mitingai, sakomos šabloniš- 

> kos kalbos, pagal bolševikinių 
laikraščių suformuluotas tezes 
ir siunčiamos padėkos teleg
ramos tėveliui Stalinui. Kažin 
ar ne mieliau jį "mylinti liaudis" 
siųstų prašymus parūpinti pre
kių, kad jų būtų galima gauti.

Tai bent yra kuo girtis
Ir amerikoniškoji bolševikinė 

spauda persispausdina Lietu
vos laikraščių džiugią žinią, 
kad Kauno priemiesty Aleksote 
įrengtas kino teatras. Jis turįs 
"net" 130 vietų ir esąs aprūpin
tas "naujausia tarybine apa
ratūra". Kai tarybinė, tai gal 
ir tokiam "milžiniškam" teatrui 
tinka...

"Greitasis" traukinys

Lietuvos kompartijos CK or
ganas "Sovietskaja Litva" vie
name nr. rašo:

"Nesenai, taupydami laiką, 
nutarėme iš Kauno į Vilnių va 
žiuoti dizeliniu traukiniu. Nusi
pirkę bilietus, primokėjome už 
skubą ir susėdame į vagoną.

— Važiuojam! — pasakė kū
pės kaimynas.

— Ne, dar dvi minutės iki 
traukinio išėjimo, — pataisė jį 
kitas draugas.

Tačiau praėjo dvi minutės, 
penkios, dešimt, duoti visi ženk
lai išvažiavimui, bet mes dar 
vis neišvažiuojame. *

— Kodėl mes vis stovime?
— pradėjo klausinėti keleiviai.
— Juk galime pavėluoti į Mas
kvos traukinį.

Tik po 20 min. dizelinis trau
kinys pajudėjo ir keleiviai atsi
duso.

— Tuojaus kulka lėksime, 
yra laiko pavėlavimą pavyti,
— daug keleivių tvirtino.

Tačiau tie tvirtinimai neišsi
pildė. Visą kelią traukinys kelis 
kartus sustojo, užvažiuodamas 
ant rezervinių bėgių, kad pra
leisti kitus traukinius.

— Jaučiais galima greičiau 
nuvažiuoti, — juokavo keleiviai.

Į Vilnių atvykome pavėlavę 
1 vai. 30 min. Tai yra "greita

Taip baigia straipsnį Mask
vos pareigūnas Cistiakovas.

Tikras dalykas, kad myli 
tėvą ir mokytoją

1948 m. spalio mėn. iš SSSR 
pabėgęs lakūnas Pirogov para
šė knygutę "Kodėl pabėgau". 
Nupasakodamas savo gyveni
mą ir patyrimą Sovietų Sąjun
goje, jis tarp kitko rašo, kaip 
jam teko 1947 m. gegužės 1 d. 
dalyvauti Maskvos parade per- 
skrendant per Raudonąją Aikš
tę Kremliaus, kur estradoje bi> ■ •' 
vo pats Stalinas.

Norėdami būti tikri, kad pra
skrendant nebus jokio netikėtu
mo, enkavedistai pirmiausia 
patikrinę visų lakūnų biografi
jas, po to Kremliaus sargybos 
agentai iš kabinų išnešę visus 
daiktus, kokie tik godi būti iš
mesti ir pagaliau dar aklinai 
uždarę kabinas, kad lakūnai, ir 
turėdami ką, negalėtų mesti. 
Jau paleistas skristi toks "Stali
no erelis" tada galvojęs: "Ko 
verta valdžia, kuri tctip bijo sa
vo tautos?".

metais Kanadoje ypatingai pa-! prie kokio atsitiktinai pro šalį einančio kaimyno ar net ir visai 
kilo sunaudojimas mėsos. 1948, nepažįstamo žmogaus. — Nepasakė, brol, kad esu kiaulė ar kad 
m. sunaudotos mėsos vienam j po mirties mane už tai velniai jodys. Ne. Sako tik: "skaudės rytoj 
žmogui teko 134,5 svaro, o 1949, tau galvą, oi skaudės". Pasigailėjo tik, nors girtas esu kaip kiau- 
m. — 139,2 svaro. Gyvulių gi ; lė ir uždirbau, kad ne pasigailėtų, bet lazda šonus nuskalbtų, 
1949 m. buvo paskersta daug' kam paskutinį skatiką pralakiau...
mažiau. Dėl to mėsos buvo eks- i Suprantama, jog sunku būtų buvę kam patikėti, kad toks 
portuota mažiau negu pusė žmogus kaip mūsų klebonas gali turėti reikalo su baisesniais



Pr. Kozulio “Dulkės ežere
Neseniai mūsų knygų rinkoje pasirodė Prano Kozulio poezijos 

"rinkinys "Dulkės ežere". Nors autorius nebenaujokas poezijoje, 
betgi iš atskirų kartkartėmis pasirodančių mūsų periodikoje jo 
eilėraščių skaitytojui buvo sunkiau susidaryti pilnesnis vaizdas. 
Tad ne be tam tikro susidomėjimo jis atskleis jau visą knygutę 
ir, atrodo, nenusivils. Autorius turi savotišką veidą, nors vie
name kitame vaizde gal lyg ir suskamba kitų poetų atgarsis.

Kas gi yra būdinga "Dulkių ežere" poetiniam pasaulėvaiz
džiui, kas lyg muzikos veikale pasikartojanti melodija nuolat 
grįžta šio rinkinio eilėraščiuose? Tas pagrindinis motyvas be 
nebus nepaliaujančios gyvenimo kelionės jutimas, nesustabdo
mas laiko bėgimas, kartais lėtas, kaip ramios upės srovenimas, 
kartais gi smarkus, kaip lekiąs viesulas. Ir bemaž kiekviename 

, puslapyje jis kartojasi:

"plaukia žmones, lelijos ir metai" (9 p.)," ir aš į priekį vos ne - 
vos judu" (11 p.), "žengiu net žengt nepasiryžęs" (14 p.), "aš jau
čiu, kaip grimstu amžinybėn" (17 p.), "šioj ilgai užtrukusiai kelio
nėj" (20 p.), "einu tolyn į žmones" (20 p.), "kur keliausiu, kur aš 
pasidėsiu, nuo skliautų slysta saulė skaisti" (27 p.), " o dienos 
lėkė, lyg išsigandę paukščiai į erdves" (31 p.), "pašėlusiai jau
nystė lėkė" (31 p.), "aš kiūtinu tolyn kukliai" (34 p.), "einu per 
sutemas ir žolę" (36 p.), "žinau, kad mes keliaujam ir keliaujam" 
<41 p.); "matau didžiulę laiko upę, srovenančią tolyn be atvan
gos" (43 p.), "seku tą judesį, lyg upę sraunią ir pats į ją grims- 
-tu" (45 p.), "palengva kiūtinu griuvėsiais" (46 p.), "nešu dalią 
prakeiktą, kaip šunio" (49 p.), "einu ir nieko negaliu suprasti; 
žmogus džiaugiesi dar, kad eini" (48 p.), "keliu šuva sulytas 
sunkiai slenka, tartum gyvenimas tolyn" (48 p.), "žmogus vieną 
•kartą težydi, bebraidydamas gilų purvyną" (51 p.), "slidus ir 
nuodėmingas mano kelias, bet aš visvien tolyn judu" (56 p.), 
"'taip iš dienos dienon, kaip slunkius, keliauju rudenio keliais" 
<59p.)irtt'

Toji gyvenimo kelionė anaiptol nėra kokia abstraktinė alego
rija, kaip pvz., A. Jakšto didaktiniame eilėraštyje "Kelionė":

Pasaulis šitas regimas 
Iš nebuvimo išvestas, 
Ilgon kelionėn prirengtas, 
Ranka pastumtas dieviška .

Ei, ten ir mano tęsiasi 
Kelionė per gyvenimą...

"Dulkių ežere" autoriui, ne taip kaip Jakštui, ir pats kelionės 
■tikslas neaiškus. Jis tik jaučia, tiesiog fiziškai jaučia, tą nepaliau
jamą laiko srovenimą:

Aš nežinau, kodėl ir kur keliaujam, 
jaučiu tiktai padangių ritmą ir tave. 
...jaučiu — 
srovena metai, valandos ir kraujas 
į skaisčiai tvaskančias erdves...- (42 p.).

' Pagaliau net ima' skonėtis' tuo nuolatiniu judėjimu:

Būt gerai taip klaidžiot visą amžių, 
lyg sapne. Apsvaigusia galva. (38 p.).

Antras įvaizdis, kuris šalia to neperstojančio žengimo tolyn 
budingai iškyla rinkinio eilėraščiuose, tai — sutemos ir naktis:

"teka vandenys, kraujas ir metai virš audros ir nakties su
kūrių" (16 p.), "sugrįš aušra iš begalinių sutemų" (20 p.), "krinta 

žemėn žvaigždžių milijonai ir nugrimsta nakties vandenynan" 
<22 p.), "lai pasileidžia juodos kasos tartum naktis padebesyse" 
(28 p.), "žvaigždžių lietus ant mūsų krinta rudens naktužėje 
tamsiojoj" (29 p.), "akysna papūtė vėjelis drungnas, po kojomis 
naktis sudribo" (35 p.), "o iš po žemių sutema srovena, lyg šal
tas vėjas iš kapų" (45 p.), "tik staiga ant manęs nusileidžia bega
linė nakties tyluma" (49 į>.), "vienok... nedrįsta pasakyt: — Štai, 
paskutinė ašara nukrinta, ir blėsta kruvina naktis" (56 p.), "ši

žodžių, o ta įgula bemaž pusmetį" jį maitino, nekeldama dėl to 
balso. Bet keliantis į naują vietą, jau reikėjo kaip nors šį da
lyką sutvarkyti. Tad jis ir atnešė pas kleboną savo medžiok-

sutiktų kol kas jį palaikyti. Suprask, jis čia dar pasirodysiąs ir, 
aišku, ta proga sutvarkysiąs ir visokias dar nebaigtas savo 
sąskaitas.

Klebonas, žinoma, suprato, kad tasai tipelis tik akis nori jam 
apdumti, bet tai pasakyti jam buvo per sunku net tokiam nenau
dėliui kaip šis veterinorius. Geriau jis dėjosi, slaptos jo minties 
nesupratęs ir priėmė tą šautuvą pasaugoti.

Kaip klebonas teisingai ir buvo manęs, veterinorius čia 
daugiau nbeepasirodė, ir tasai šautuvas visiems laikams liko 
klebonijoje ant sienos kaboti.

Šauti tuo šautuvu klebonas niekad nebuvo šovęs, nors 
veterinorius net ir šovinių buvo palikęs. Bet ilgainiui jam net 
pradėjo patikti, kad ir jo bute toks įmantrus dalykas, kaip me
džioklinis šautuvas, ant sienos kabo. Tai buvo tarsi žyme, kad 
ir jis ne toks jau avinėlis, kaip išrodo. Gryna ranka ir jo nepa
imsi! O kai besišnekučiuojant išeidavo kartais kalba apie me
džioklę, klebonas net pasiduodavo mažai tuštybei dėtis, jog 
ir jame nemažas pramuštgalvis slypi.

— Darbus kiek apsivaikius, reikės ir man išeit po laukus pa- 
maklinėti ir kokį zuikį terkštelt Gardus kepsnys, — sakydavo 
jis, tarsi jam "terkštelt zuikį" būtų toks įprastas dalykas, kaip jo 
šeimininkei prie koto pritvirtintu nudėvėto kaliošo padu plekštelt 
siena belaipiojančią musę.

Bet tuo viskas ir baigdavosi. Klebonui "apsivaikyt darbus" 
niekad nepavyko ir, nors zuikiai, visai pamiršę atsargumą, at- 
striksėdavo net į šventorių, šautuvas savo vietoj kabojo ir kabojo. 
Jis taip ilgai ten kabojo, kad ne tik vorai, tardami, jog iš ten jis 
pajudintas nebus, įsitaisė jame musių skerdyklą, bet net pelės 
pradėjo žiūrėti, ar jo vamzdžiai nebūtų gera vieta lizdui susi
sukti. Tokio tyrinėjimo metu viena pelė kažkaip nelaimingai net 
vidun nuslydo ir, negalėdama išlipti, ten taip pašvinko, jog ne 
tik klebonas, bet ir šeimininkė su visomis pagalbininkėmis ilgai 
uostinėjo visus kampus bei plyšius, ieškodama, iš kur tas biau
rus kvapas sklinda, ir niekaip negalėjo surasti, nes niekam ne
atėjo galvon prikišti nosį prie šautuvo vamzdžio.

naktis, rodos, amžius jau tęsias, prarijusi visas žvaigždes" (58 
p.) ir tt

* /

Tai ne Maironio "ramios malonios vasaros naktys“, tai klaiki 
ir slegianti naktis:

OPERETĖS- JUBILIEJAUS PROGA

Išsiskleidė naktis bekraštė, 
tartum tamsi mirties gėlė. (36 p.).

Nakties ir tos nuolatinės kelionės, kurios ir prasmė neaiški, 
motyvai teikia visai rinkinio poezijai pesimistnį atspalvį:

kaus "Važiavau dieną" — 
choras parodė didelę pažangą.

...regiu tuštumą klaikią,
į kurią užsimerkęs žengiu. • (7 p.).

Drauge kyla skausmingas klausimas, — ne šauksmas:

Aš jaučiu — mano akys pavargsta, 
ak, Viešpatie, kada išauš?! (58 p.)

O, vis dėlto, autorius negrimsta į beviltišką nusiminimą, 
dar nėra palikusi gaivi viltis:

Jei ne viltis — aš būčiau miręs, 
jei ne tikėjimas’— kas būtų likę iš tavęs: — 
visi mes būtume, lyg akmenys pilkieji, 
sulindę į žemes. (20 p.).

Jo

Viltys, palaikančios žmogaus dvasią tose sutemose, gražiai 
simbolizuojama Šiaurės Žvaigžde:

Aš tavęs kaip išganymo laukiu, 
tolumoj tavo veidą regiu: 
kaip bekraštė naktis apsiniaukia, 
tu, lyg ašara, riedi dangum.
Aš jaučiu tavo spindulį graudų 
neregėto skaistumo veide...

Kuo aršesnė naktis viešpatauja, 
tuo aiškiau spindi Šiaurės Žvaigždė.

Tas šviesus simbolis sukonkretinamas ir mylimąją moterimi. 
Trumpučiu, bet įspūdingu ir labai gražiu eilėraščiu poetas apdai
nuoja meilę, kaip didžiulį moralinės jėgos šaltinį gyvenimo 
varge: .

Širdis per amžius daužos 
ir vėtroj supasi javai, 
o mylimosios akys graudžios 
pro girių sutemas melsvas, 
lyg tekanti aušra, pažvelgia.
Aš apiplyšęs ir nevalgęs 
dėl tos aušros einu ugnin. 
Aš nežinau, kur mano kelias baigias; 
tiktai — kol tu šioj žemėj gyveni, 
man nebaisus tamsiausias vargas. (12 p.).

Kitas šviesus pragiedrulys tremtinio dalios apkartintame gyve
nime tai netektosios tėvynės ilgesingas prisiminimas ir džiugi 
jos neabejotino prisikėlimo viltis. Tėvynės ilgesio motyvai labai 
dažni mūsų- tremties lyrikoje, betgi poetas laimingai išvengia 
nebeskaniai salsterėjusių vaizdų ir šabloniškos potriotinės reto
rikos, o randa paprastų, bet pagaunančių žodžių apie giliam, 
kaip marios, liūdesy skendinčią gimtąją 'šalį:’ . ”

Skaistus birželio rytas švinta 
virš šiaurės ūkanų pilkų; 
ateik. Aukščiausias, mūsų nuraminti, 
ateik, kaip vėjas, Lietuvos laukų, ,
atnešdamas šlamėjimą beržynų, 
gaudimą liulančių rugių — 
atnešk mums mūsų laisvės žinią 
žydriuoju vasaros dangum. ✓
Taip netoli šalis brangioji;
matyti jos padangė nuostabiai šviesi, 
laukuose vasara banguoja
giliam, kaip marios, liūdesy. (15 p.).

Bet, deja, visa tai dabar tik šviesūs prisiminimai ar gražios 
viltys. Realusis gyvenimas tačiau nykiai tamsus ir toks kasdie
niškai pilkas, netgi menkystos pilnas; tikra bala:

Lietuvybė JAValstybėse stiprėja

Bene "Aiduose", J. Brazaitis, 
laikinosios Lietuvos vyriausy
bės 1941 metais premjeras, ne
perseniausiai išreiškė džiaugs-' 
mą, kad 18.000-tinė emigraci
jos banga "aiškiai sustiprino 
lietuvių išeiviją Jungtinėse Vals
tybėse". Jis džiaugėsi, kad su
stiprino ne tik senąją kartą, ku
rios didelė dalis jau rezignavu
si, bet naująją ten gimusią. Gi 
VLIKo pirmininkas M. Krupavi
čius laiko svarbiausiu tremtinių 
uždaviniu Amerikos kontinente 
— sustiprinti Tėyyhės meilę 
100.000 tėvynainių, prieš dau
gelį metų pasirinkusių šį konti
nentą, persekiojami tuometinės 
caro priespaudos...

Kad tremtiniai šį uždavinį at
lieka rodo prieš tris savaites 
sėkmingai atšvęstas "Opere
tės" jubiliejus. Ištisus 35 me
tus sėkmingai kėlęs lietuvišką 
dainą ir muzikinį meną, šiuo ju
biliejiniu koncertu, savo narių 
sąstate turėdamas jau didesnę 
dalį tremtinių ir tremtinį diri
gentą, choras gražiausiai pa
teisino minėtų asmenų viltis.

Tuo įsitikino daugiašimtinė 
minia, susirinkusi balandžio 
23 d. Labor Lyceum salėje 
Brooklyne, N. Y. Kad kiek ir 
pavėluotai, koncertą — jubilie
jų 'pradėjo Petras Juknys — 
choro "variklis". Jis trumpai ir 
įdomiai nušvietė choro veiklą, 
pristatydamas publikai dabarti
nį dainos ansamblį ir chorve
dį, kompozitorių ir muzikos pro
fesorių Kazimierą Viktorą Ba
naitį.

Visiems kartu sugiedojus 
himnus, pirma daina — Šim-

mieste, choristai dirbo daug — 
ypač moterys. K. V. Banaitis 
padėjo daug pastangų apval
dymui nepergeriausios balsinės 
medžiagos ir rezultate publika 
neatsidžiaugė repertuaru, kuria
me buvo visa eilė naujų arba 
anksčiau retai girdėtų dainų. 
Klausytojai labai mielai priėmė 
dainas paties dirigento, vienin
telio tebegyvenančio populia
raus lietuvių dainų harmoniza- 
toriaus: "Beržų šakos žemai lin
ko", "Už jūrių" marių", "Atva
žiavo piršlys", "Oi motinėlė, 
svečiai atvažiuoja" ir "Pasku
tinis vakarėlis". Paskutinioji 
daina susilaukė karščiausia pri
tarimo ir buvo kartota. Be to, 
choras dar išpildė St. Šimkaus 
"Ant tėvelio dvaro".

Lietuviškasis jumoristinės po
ezijos ir prozos meistras A. Gus
taitis paskaitė savosios kūry
bos. Buvo priimtas šiltai, gavo 
pridėti virš programos.

Aleksas Mrozinskas, veik
liausias iš New Yorke gyvenan
čių kelių tremtinių pianistų — 
Dulkytės, Rajauskaitės, Kepa- 
laitės ir kt. — vykusiai, kiek tai 
įmanoma senu fortepionu, inter
pretavo F. Chopiną išpildyda- 
mas jo "Nocturne Des dur", 
Paganini - Liszt kompoziciją 
"Etiude" (medžioklė) ir Debussy 
"Prelude A moli". Publikai rei
kalaujant kartoti, pianistas sce- 
non atlydėjo Antaniną Damb
rauskaitę, sopraną.

Lietuviškosios operos prima, 
atvykusi iš _Chicagos, įrodė

kaip neteisingai Amerikoje yra 
skirstomas "didžiųjų daininkų" 
vardas. Daugelis taip vadina
mų "Metro" lakštingalų pavy
dėtų Dambrauskaitei pasiseki
mo, kurį ji vertingai užsitarna
vo šiame koncerte. Gera salės 
akustika išryškino daininkės 
balsą, technikos laisvumas, in
terpretacija, čiumpančia už šir
dies kiekvieną, išsilavinusį ar “ 
muzikos "snobą". Antanina 
Dambrauskaitė pasigėrėtinai 
išpildė J. Gruodžio "Aguonė
les", "Rods parpulsi", "Tulpes" 
ir "Na tai kas" — K V. Banai
čio — susilaukė nenumaldomo 
reikalavimo bisuoti. Operinei 
daliai dainininkė pasirinko J. . 
Kamavičiaus ariją iš operos 
"Gražina" ir mėgstamą ariją iš 
"Madame Butterfly" — Puccini, 
galiausiai dar pridėjo Gounaud 
"Fausto" Margaritos ariją. Gė
lės išreiškė publikos dėkingu
mą jai.

"Operetės" vyrų choras pa
teikė tris maršus: Šimkaus "Ge
ležinio Vilko", Griauzdės — "Su
tems tamsi naktužėlė" ir paties 
chorvedžio "Žygis į Vilnių" — 
kuris buvo kartotas. Daugelis 
klausytojų pasigedo choristų / 
jaunatviškos energijos, žygin 
uždegančio gyvumo —' nors 
chorvedys pats prie pianino ir 
labai to iš jų reikalavo^ ‘

Koncertui pasibaigus, veiklie
ji vicepirmininkai — abu trem
tiniai, Jonas Gliaudelis, ir , Ge
novaitė Strimaitienė, apdoyąno- , 
jo nusipelniusius choro dajį>up- . 
tojus adresais, jų tarpe ir .Ksą- 
verą Strumskį, buvusį chorve-: . 
dį ir nuolatinį lietuviškų 4ędmį_ . 
leidėją, paskutiniu metų jišlęį;-;- J

būdu yra vienas didžiausių 
tuvių chorų, šiuo metu. Sekan
tis choro pasirodymas numaĮo- 
mas gegužės 7-tq dieną.rengią- 
mam Tremtinių Draugijos ba—- 
liuje — koncerte taip pat Brook- 
lyne.

New Yorko, Brooklyno, Bron- 
xo ir New Jersey lietuviai iš
siskirstė dėkingi "Operetei" už 
tokį mielą vaka^j. Daugelis tik 

kartu nebu-
Almuš.

Pilka žemė, ir dienos, ir žmonės 
susilieja į purviną balą... (51 p.).

pasigedo, kad š: 
vo spaudos kiosko.

.žtpna,

te
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REDAKCIJAI PRISIŲSTA

Ir taip tas šautuvas gal dar metų metus ten būtų kabojęs, jei 
ne Šukienės vištukcd.

Gyveno ji visai šalia klebonijos savo sulinkusioj pirkaitėj, 
prie kurios buvo tik kelios lysvės daržo pusmaišiui bulvių paso
dinti ir keliems kopūstų bei kitų daržovių daigams padiegti, tarp 
kurių ji buvo įpratusi dar prisėti aguonų. Jos žydėdamos atstoda
vo dirvos taupymo sumetimais nebepaliktą darželį ir labai pra
versdavo pasninko dienomis valgiui paskaninti. Gyvąjį Šu
kienės ūkio inventorių sudarė tik katinas ir kelios kasmet jos 
pačios išsiperinamos vištos. Iš tokio savo ūkio ji ir mito, šiek 
tiek prisidurdama už vilnų kedenimą, plunksnų plėšimą ir 
kojinių mezgimą apylinkės moterims. Bet ji buvo ir tokiu savo 
gyvenimu patenkinta. Klebonas, kaip ir nė vieno kito, taip ir jos, 
eidamas pro šalį, nepalikdavo nepakalbinęs-

— Kaij» lakais Joniene? — klausdavo jis, pamatęs senę, lys
vėse besiturkiant

O ji visuomet atsakydavo:
— Ačiū, tėveli, kol kas Dievulis laiko.
Toks maždaug būdavo jų kasdieninis pokalbis. Bet vieną die

ną, klebono užkalbinta, Šukienė tarė:
— Blogai, klebonėli, nelaimė mane užgriuvo.
—- Na? — nustebo klebonas.
— Varna pradėjo vištukus nešioti, — paaiškino senė. ,

Vištukas mažas daiktas, bet tokiai vargetai jau didelis. Tad 
klebonui Šukienės labai pagailo. Juk tie višteliai vienintelis jos 
turtas. Bet varnos nepamokinsi, kad bent tokios vargšės viš- 
tukų negrobstytų. Todėl tik pagailavo, išpeikė varną, kad tai 
biaurus paukštis ir, pataręs rūpestingiau vištukis saugoti, nu
ėjo. Bet kai Šukienė ir antrą ir trečią kartą ta pačia bėda pasi
skundė ir pagaliau net apsiverkė, klebonui tiesiog širdis sugrudo. 
Neišmanydamas, kaip tuos Šukienės vištukus apginti, jis va
landėlę mindžiukavo prie tvoros, už kurios, šluostydamos! skepe
taitės kampu akis, senė saugojo tuos savo vištukus, apsiginkla
vusi nukritusiu tvoros statiniu, tarsi pasiruošusi ne su varna, bet 
su pačiu vilku susiremti.

Bet staiga jis ryžtingai tarė:
— Na, tu palauk. Mes tą varną pamokinsime, kaip vištukus 

grobstyti! (Bus daugiau)

tingia apatija užlieja ir pakerta jėgas, marina troškimus:

Dar niekas tap tuščiai pasauly negyveno, 
tokioj keistoj, kaip mano, padėty: 
lėtai vienodos valandos srovena, 
tarytum nemigo naktis.

Nubodo man, lyg pasislėpus tykiai tūnot... (52 p.). Ir kyla 
ilgesys kokio galingo smūgio, kuris išblaškytų tą beprasmį mer
dėjimą, tą betikslį slinkimą gyvenimo keliu:

Dar niekados pavasario aš taip nelaukiau 
ir jo ugningai žemėn trenkiančių žaibų, — 
o kas — ar ne žaibai 
pažadina nukritusius balandžius, 
ar ne žaibų ugny, lyg dulkė, sudreba žmogus. (55 p.).

Ir junta tamsų nerimą, junta savyje slypinčias jėgas, kurios, 
rodos, kanžin ką galėtų nuveikti:

Aš visą tvarką žemėje sugriaučia 
apimtas nerimo tamsaus. (57 p.).

Bet, deja, laikas nesustabdomai bėga, o jėgos 
naudos:

išsenka

... ir tyliai ašarą, žmogus nulieji 
ant kelio ilgo ir bjauraus, 
o skaistų veidą vargas suraukšlėja 
ir šviesius plaukus greit nuraus ... (57 p.).

Belieka tada raminanti rezignacija, ironijos atmiešta:

Bet visvien — kartą baigsim kelionę 
apie šią prakeiktą trobelę. (51 p.).

I pagalvoji sau žmogus:

jau gal per ilgai būsiu čia užtrukęs —• 
jau laikas būtų man namo... (53 p.).

* ♦ *

Gausiomis ištraukomis buvo bandyta išryškinti būdinguosius, 
bent kaip recenzentui matėsi, "Dulkių ežere" poezijos motyvus 

• < 
ir parodyti, kaip pradžioje minėta, kad rinkinio autorius turi savo 
aiškų poetinį veidą, kuris atsispindi kiekviename eilėraštyje ir 
tarytum jungia juos į vieną ištisinę lyrinę poemėlę apie sutemų 
gaubiamo gyvenimo srovenimą. Ir kitiems tą patį tremties likimą 
kenčiantiems, dažnas autoriaus vaizdas, motyvas, jausmas yra 
artimas, nes ir pačių išgyventas. Kad ir šio trumpučio eilėraščio 
nuotaika: ' .

Aidai, 1950 m. balandžio m. 
Nr. 4 (30), 145-192 psL Turiny: 
vysk. V. Brizgys, Religijos ir mo
ralės vaidmuo tautos ir tautiš
kumo išlaikyme; Dr. Pr. Skar
džius, J. Jablonskis kalbininkas; 
Antanas Vaičiulaitis, Eilėraš
čiai; St. Barzdukas, J. Jablons
kis švietėjas; St. Prapuolenytės 
eilėn; Br. Stočkus, Technika 
dvasios kultūra; B. Brazdžionio 
eilėn; AL Baronas, Išdavimas; 
Pablo Neruda eilėn, versta J. 
Kėkšto; K. Pakštas, Keletas sam
protavimų apie Lietuvos ribas; 
plačiame apžvalgų skyriuje: li
teratūra, knygos ir žurnalai, 
menas, mokslas, religinis gy
venimas, visuomeninis gyveni
mas.

Aš nežinau, kas toki esame, 
ko pasiilgstam mylimo žmogaus. 
Kažko taip graudžiai vakaras užgeso — 

kraujais paplūdo pakraštys dangaus.
Nebežinau, žmogus, ką atiduotumei, 
kad kraujo to nebūt ir vienumos: 
tegu srovena mėlynas vanduo ten 
skaidrus, ramus, lyg veidas mylimos. (26 p.).

Tiek šis pavyzdys tiek ir neviena aukščiau cituota ištrauka 
rodo, kad autorius moka rasti savo jausmui tinkamą vaizdą 
ir minčiai gražų žodį. Žinoma, yra ir silpnesnių vietų (kas gi jų 
išvengia?), bet. jų nebeieškosime, nes jos nesugriauna bendro 
teigiamo įspūdžio. Viena tik norėtųsi priminti, kad autorius toliau 
neužsidarytų siaurame kelių motyvų rate, nes tada sunku bus 
išvengti pavojaus, kad, jo paties eilėraščio žodžiais tariant, 
"mintis ir veidas greit nusidėvės". M.

Užuovėja, Australijos lietuvių 
žurnalas, Metai II, Nr. 12, vasa
ris. Leidžia A. Liet. Šv. Kazimie
ro Draugija, Sidnėjuje, redaguo
ja V. Kazokas, 20 psl. Mimeo- 
grafinis leidinys.

K. V. Banaitis, Liaudies dai
nos — vienam balsui ir forte- 
pionui. Du sąsiuviniai, kurių 
viename yra "Aš šią naktį’, o 
antrame — "Anksti rytą atsikė
liau" ir "Ei, liūliuo, liūliuo". Iš
leido X. Strumskis.

Vilkai, Dainos vietinės ir sovie
tinės. Išleido Balys Pavabalys, 
Brooklyn, N. Y., 1950; Iliustravo 
P. Osmolskis, 64 psl.
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Iš plataus pasaulio
Mac Arthur su rusais griežtas

Rusų gen. K. Derevianko pa
reiškė protestą, kam JAV ku
riančios savo bazes Japonijoje 
ir Okinavoje. Mac Arthur pro-

tas vienbalsiai priėmė kreipi
mąsi į pasaulio valstybes baig
ti šaltąjį karą, kuris sudarąs 
didelių pavojų.

T'

kad tai jų reikalas; Okinava ne
santi tarptautinėje jurisdikcijo
je, tad dėl jos išviso rusai netu
rį ką sakyti, o kai dėl karo ba
zių, tai esąs grynai karo vadų 
dalykas. Į protestą dėl atstaty
mo Japonų oro ir Jūrų bazių, 
kas prieštaraują nutarimui nu
ginkluoti Japonus, Me Arthur at
sakė, kad viskas, kas daroma, 
esą ne japonų, bet JAV ir Britų 
ir jų reikalas spręsti, ko jų dali
niams čia reikią.

Naujas "Privateer" radinys

Švedų žvejai Baltijos jūroje 
netoli Gotlando sugavo gelbėji
mosi liemenę su ženklu "USN". 
Spėjama, kad tai dingusio lėk
tuvo pakrikas. »’

Bolševikų tardytojų paslaptis

Amerikos Psichiatrų sąjungai 
du gydytojai — Redlich ir Ra
vitz — iš New Haven pądarė 
pareiškimą, kad bandymų re
zultate priėję išvados, kad to
talitarinių kraštų tardytojai pri
sipažinimams išgauti naudoją 
žinomą nervų raminimo vaistą 
sodium amytil. Jų tyrimai įro
dę, kad tais vaistais apsvaigin
tų žmonių dauguma netenka 
Valios ir pasako viską, ko tik 
norima.

Kur kard. Mindszenty?

"Osservatore Romano" reiš
kia nuomonę, kad kard. Mind
szenty, apie kurio likimą pas
taraisiais mėnesiais nebėra jo
kiu žinių, bus išvežtas į Rusiją. 
Vengrų valdžia dėl šitokio pa
reiškimo nereagavo, nors nuo 
jo jau praėjo 3 savaitės.

2 Kristaus kapo drobulė 

jo įvairių pasaulio kraštų spe
cialistų kongresas, turintis iš
diskutuoti Kristaus karsto dro
bulės klausimą. Tai yra Turino 

• katedroje laikoma drobulė, tu
rinti aiškių žymių ,kad joje bū
ta suvynita vyro, kurio nukry
žiavimo, pradurto šono ir dau
gelio smulkiu galvos sužeidimu 
žymės ten aiškiai matomos. 
Jau 1898 m. tyrinėjimais įro
dyta, kad visa tai nėra nutapy
ta, bet kuriuo nors kitu būdu 
atsiradę drobulėje.

Kongrese dalyvauja ir vienas 
kanadietis — kun. Adrien M. 
Molo, Montrealio universiteto 
profesorius, kuris skaitys refera
tą apie senovės žydų laidojimo 
papročius.

šnipę bylų atgarsiai
Kaip žinoma, Valstybės de

partamentą apkaltinęs komu
nistų globojimu ir laikymu savo 
tarnyboje bei specialiose misi
jose, senatorius Mc Carthy sa
vo minėtą "sovietų šnipų gal
vą JAV" balandžio 8 d. atidęn- 

parieškė griežtą protestą, Vals
tybės Departamentas užginčijo, 
kad jis kada nors būtų buvęs 
jo tarnyboje ir atrodė, kad.Mc 
Carthy sugėdintas. Jis betgi pri
statė liudininką Budenz, buvusį 
komunistą ir jų laikraščio re
daktorių, kuris patvirtino, kad 
redaguodamas iš partijos vadų 
gaudavęs instrukcijų, kaip elg
tis su kaikuriais žmonėmis. Ta
da jam buvę pasakyta, kad Lat
timore turįs būti vertinamas, 
kaip komunistams dirbanti 
stambi asmenybė. Dėl šio liudi
jimo tardymo komisija pasiža
dėjo bylą nuodugniai ištirti. 
Lattimore kaltina Budenz tai 
darant savo asmeniškais rek

gestas numatomam Trygve Lie 
vizitui Maskvoje. Iš ten atei
na žinių, kad jis būsiąs priim
tas maloniai. Bet oficialių pa
reiškimų nebuvo jokių.

JAV kariuomenė Europoje

Karo departamentas paskel
bė, kad Europoje esą 146.500 
JAV karių, iš kurių 85.000 esą 
Berlyne ir apie 10.000 Austri
joje. Aviacijos bazės esą dvi — 
Wiesbadene ir Anglijoje. Japo
nijoje, Okinavoje, Korėjoje ir 
buvusiose Japonijos salose esą 
123.500 karių, kurių didesnė pu
sė — Japonijoje.

Gr|žusių rusų likimas

Po karo, akivaizdoje didelių 
‘sovietų laimėjimų ir vakariečių 
bičiulystės su jais, senosios ru
sų emigrantų kartos tarpe buvo 
pasireiškęs judėjimas grįžti į 
Rusiją. "Baltiesiems" atrodė, 
kad carų imperialistinę politi
ką vykdančioje sovietų Rusijo
je jiems tikrai jau bus vietos ir 
jie galės dirbti.

Vienas lenkų karininkas, so
vietų koncentracijos stovyklose 
išbuvęs net 10 m. — nuo 1939 
iki 1949 m. — pasakoja (rašo 
die Neue Zeitung), kad jam tose 
stovyklose tekę sutikti visą ei
lę tokių grįžusių emigrantų. Jų 
tarpe vienas buvęs dantų gydy
tojas, o kitas turėjęs automobi
lių prekybą. Jie ten patekę ne 
dėl kokio nusikaltimo, bet dėl 
to, kad pasaulio matę žmonės 
Sovietų Sąjungoje laikomi pa
vojingi.

nepakenkė
Artistės Ingridos Bergman, 

dėl kurios nemoralinių ryšių su 
režisieriu Rosselini nesenai pa
saulio spaudoje buvo keliama 
didelio triukšmo, paskutinė fil
mą "Stramboli", režisuota to pa
ties Rosselini, Italijoje pripažin
ta geriausia 1949 m. filmą.

— LONDONAS. — Sausio 
21-22 d. Londone įvykusiame 
lenkų Krašto Armijos delegatų 
(buvo iš Argentinos, Belgijos, 
D. Britanijos, JAV, Prancūzijos, 
Švedijos, Vokietijos) suvažiavi
me tarybos pirmininku perrink
tas gen. Bor-Komorowskis, Var
šuvos sukilimo herojus.

— HAAGA. — Tik ką pasi
baigusiuose savivaldybiniuose 
Holandijos rinkimuose- komu
nistai pralaimėjo net 27 vietas.

lamos sumetimais — kad pirktų 
jo knygas. Byla dar tęsiasi, bet 
rezultatų vargu ar bus. Mc Car
thy taip pat komunistų tarnu 
apšauktas keliaujantis ambasa
dorius Jessup tebėra tarnyboj 
ir yra išsiųstas į Londoną, kur 
vyksta paruošiamieji darbai tri
jų užsienių reikalų ministerių 
konferencijai.

Fuchso bylos atgarsiai

Kanados užsienių reik. min. 
pareiškė, kad Fuchso vardas 
1946 m. buvęs įrašytas į įtartinų 
asmenų sąrašą, sudarytą Ka
nadoje špionažo aferos metu. 
Jis buvęs tarpe 436 asmenų. Iš 
jų vos 5 (jų tarpe ir Fuchs) buvę 
Anglijoje. Kiti įtariamieji buvę: 
150 Kanadoje ir 163 JAV. Kiek
vienas kraštas turėjęs savus 
išaiškinti. Atseit atsakomybė 
dėl vėlyvo Fuchso išaiškinimo 
krenta britų saugumui. Parelški- 

te vienam atstovui užklausus.

Sovietų Ukraina šalina 
lenkiškus paminklus

Dar pereitais metais spalio 
mėn. švenčiant "Sovietų — Len
kų draugingumo mėnesį" Uk
rainos sovietų respublika nuta
rė parodyti "draugingumo“ 
mostą ir dovanoti Lenkams tris 
lenkiškus paminklus buvusius 
Lvive. Tai yra karaliaus Jono 
Sobieskio, Aleksandro Fredros 
ir Kornelijaus Ujejskio pamink
lai. Balandžio mėn. jie jau per
vežti į Varšuvą. Sobieskio pa
minklas bus pastatytas jo buv. 
rezidencijoje Wilanowe, vieto- .rį vos kelioms savaitėms. Ka- 
je iki šiol prieš rūmus buvusio 
fontano vietoje, o kur bus pa
statyti kiti du, dar nepaskelbta.

Lenkų šventės

Seniausiai pradėta švęsti len
kų tautinė šventė yra gegužės 
3 d., švenčiama atminimui 1791 
m. gegužės 3-5 d. konstitucijos, 
turėjusios senąją Lenkiją — 
šlėktų-respubliką — pakeisti į 
konstitucinę monarchiją ir su
teikti jai jėgų atsispirti grosian
tiems pavojams iš užsienio. 
Anos konstitucijos priėmimo, ir 
jos gynimo rezultate senoji Len
kijos — Lietuvos valstybė su
laukė antrojo padalinimo. Ne
priklausomoje Lenkijoje gegu
žės 3 d. švenčiama buvo dar 
iškilmingiau negu naujos vals
tybės atstatymo lapkričio 11d. 
Dabartinė komunistinė Lenkija, 
atsisakydama "nacionalistinių" 
tradicijų, gegužės 3 d. nešventė 
nuo 1949 m., o šįmet, tautos 
švente paskelbė gegužės 1 d. ir 
"išvadavimo" dieną — liepos 
22 d. Gegužės 3 d. tuo būdu nuo 
šių metų bebus švenčiama tik 
laisvojo pasaulio lenkų.

Prancūzijos ūkis atkunta
Nors Prancūzijos komunistai 

nuolat stengiasi suparaližuoii ir 
palaužti krašto ekonominio 
gerbūvio kilimą, ruošdami strei
kus, sabotažus ir pan., tačiau, 
dėka toli pramatančių vyriau
sybės pastangų, Prancūzijos 
ekonominis atkutimas jau yra 
davęs pasigėrėtinų vaisių.

Praeitų metų vasara parodė, 
kad Prancūzija jau išgydė šio 
pasaulinio karo žaizdas daug 
greičiau, negu tai įvyko di
džiaisiais istorinio atsistatymo 
laikotarpiais po 1870—71 ir 
1914—18 m. karų.

Svarbiausieji Prancūzijos ūki
nio atkutimo reiškiniai buvo ryš
kūs Europoje jau praeitais me
tais. Pramonės mėnesinė pro
dukcija Prancūzijoje jau 15-20 
% prašoka prieškarinę produk
ciją. Naftos produktus, tiesa, 
Prancūzija turi importuotis iš 
kitur, tačiau elektrifikacijos sri
tyje jie labai pažengę ir produ
kuoja net 70 procentų ener
gijos daugiau, negu prieškari
niais laikais. Bedarbių Pran
cūzija turi, bet jų yra mažiau, 
negu turėdavo kitados.

Paskutiniųjų keturių mėnesių 
bėgyje Prancūzijos bankų ir 
pašto depozitinės sumos pasie 
kė fenomenališką lygį. Jos pa
didėjo net tris kartus, negu pra
eitais metais. Ir kas įdomiausia, 
kad frankas įgavo didelį gy 
ventojų pasitikėjimą. Jeigu 
anksčiau ūkininkai, prekybinin
kai, matinįnkai ir kitokių profe
sijų žmonės savo pajamas 
stengdavosi paversti auksu ar
ba vertingomis prekėmis, tai 
dabar jų akyse įgavo pilną pa
sitikėjimą prancūziškasis fran
kas.

Žemės ūkio produktų gamy- 

stovyje. Praeitų metų kviečių 
derlius buvo aukščiausias pas
kutiniųjų 11 metų bėgyje. Visos 
kviečių skolos užsienyje buvo 
išlygintos ir net eksportuota 600 
tūkstančių tonų kviečių Į kaimy
ninius kraštus.

Lenkijai gresia badas

Lenkija žemės ūkio kraštas, 
kuris duonos visada užtekda
vo ir dar eksportuodavo. So
vietinės tvarkos 5 metų betgi 
užteko, kad jai pradėtų grėsti 
badas. Kaip praneša Varšuvos 
radio, maisto ministeris H. Mine 
kreipęsis į Soviėtų Sąjungos 
vyriausybę, prašydamas pa
skubinti prisiuntimą grūdų. 
Laišką nuvežęs į Maskvą net 
specialus kurjeris. Esą daugely 
krašto sričių atsargos jau su
naudotos, o miestai duonos tetų- 

žin ar Maskva neprisiųs kalio
šų vietoj grūdų?

— LONDONAS. — Dar pr. 
m. gruodžio mėn. Londono ko
munistų dienraštis,"Daily Wor
ker" paskelbė, kad lenkų ge. 
nerolas, buvęs II korpo vatlas 
karo metu, kalbėjęsis su JAV 
krašto gynimo sekretorių ir vo
kiečių generolais dėl sukūrimo 
vokiečių armijos, kurios vadu 
jis pasidarytų. Gen. Andersui 
paspaudus,, dabar "DW" dėl 
šios žinios jį atsiprašė ir, reikš
damas apgailestavimą dėl jo 
įžeidimo, primenant bendravi
mą su naciais generolais, visus 
savo ankstyvesnius teigimus 
paneigė.

— STOCKHOLMAS. — Vie
ton ilgus metus Švedijoje SSSR 
atstovavusios "draugės" Kolon- 
taj, Maskvos atstovu paskirtas 
admirolas A. K. Radionov..

— VARŠAVA. — Sekant SS 
SR pavyzdžiu, Lenkijoje išleis
tas įstatymas, numotas baus
mes už darbininko neatėjimą į 
darbą.

1948 m. Prancūzija eksporta
vo į užsienį vos tik 59 galvijų 
vienetus, gi praeitais metais 
galvijų eksportas jau siekė 20 
tūkstančiu vienetu, v V

Taigi, visos komunistų pa
stangos pasukti Prancūzijos gy
venimą atgal į primityvizmą ir 
susmukimą — nuėjo niekais. O 
kur klesti gerovinis atkutimas, 
ten ne vieta komunistinei pro
pagandai.

Didysis nusikaltimas Katyne
(Tęsinys iš praeito Nr.) gydytojai, geologas ir kt. Ba- 

I landžia 28-30 d. Katyne lankėsi 
ir tyrimus darė tarptautinė teis
mo medicinos profesorių komi
sija, kurią sudarė Gando (Bel
gijos), Sofijos, Kopenhagos, 
Helsinkio, Zagrebo, Neapolio, 
Groningeno (Olandijos), Pra
hos, Ženevos, Bratislava ir Bu
dapešto universitetų profesoriai 
Jie konstatavo, kad šios au
kos buvo nužudytos neseniau, 
kaip prieš tris metus. Nužudy
tieji dėvėjo žieminius rūbus. Ko
misija dirbo laisvai. Jos nariai 
atvyko savo noru ir už tai ne
gavo jokio atlyginimo, paaukš
tinimų tarnyboje ar kokių nors 
ordenų. Vienas tos komisijos 
narys bulgaras prof. Markoff, 
kai raudonoji armija užėmė Bu
dapeštą, buvo už tai teisiamas 
liaudies tribunolo. Jis prisipa
žino savo kaltę dalyvavęs Ka- 
tyno kasinėjimuose, apgailes
tavo ir buvo išteisintas. 1946 
m. jis liudijo bolševikų naudai 
Niurnberge. Kitas komisijos na
rys šveicaras prof. Naville, 
1946 m. buvo užsipultas Šveica
rijos parlamento atstovo komu
nisto Vincento ir turėjo duoti

Katyną tiria tarptautinė 
komisija

Katyno apylinkių gyventojai 
gerai žinojo, kad miško dalyje, 
kuri žmonių vadinama Kosyje 
Gori, jau nuo 1918 m. yra Če
kes — NKVD egzekucijų vie
ta, kur šaudomi pasmerktieji. 
Ten prie Dniepro upės kranto 
esančioj viloj nuo 1929 m. nuo
lat gyveno. NKVD valdininkas, 
o ta dalis miško buvo aptverta 
tvora ir saugoma sargybų. Vie
tos gyventojai matė, kaip 1940 
m. pavasarį į Gniazdovos sto
tį buvo atvežami ir iš ten už
darytais sunkvežimiais į mišką 
vežami lenkų arm. belaisviai. 
Vienas iš tokių liudininkų Kri- 
voziercovas yra šiuo metu vak. 
Europoje ir davė plačių paro
dymų gen. Anderso sudarytai 
komisijai. Iš vietos gyventojų 
pasakojimų toje viloje gyve
nantis vok. karo policijos val
dininkas Voss sužinojo apie 
lenkų karininkų išžudymą. Jo 
paraginti gyventojai aptiko ir 
vietą, kur lenkai sušaudyti. 
Vossui pranešus apie atradi- 

vyriausioji vok. karo vadovybė 
davė įsakymą atkasti kapus ir 
ištirti lavonus. Tyrinėjimams 
vadovavo Breslau un-to teis-

Ukrainoje ir Bulgarijoje

"Pravda Ukrainy" rašo, kad 
praėjusieji metai žemės ūkyje 
buvo blogi. Visose ž. ūkio šako
se neišpildytas planas. Kom- 

chozų, kurie neatliko numaty
tų darbų. Pastebima, kad kol
chozuose buvo labai žemas 
darbininkų darbingumas ir 
daugely vietų panaudoti kol
chozų įstatai piktam. Neišpildy
tas cukrinių runkelių, medvil
nės ir kt. produktų kontingentas. 
Kolchozininkai nepristatė jiems 
nustatytų kanapių, saulėgrą
žų, linų, tabako ir gyvulių pro
duktų normų.

Nei kiek negeresni reikalai ir 
Bulgarijoje. Komunistų spauda 
šaukia, kad kompartijos buvo 
nustatyta pavasario sėją baig
ti kovo 8 d., tuo tarpu pasirodė, 
kad iki to laiko buvo užsėta tik 
10% sėjamo ploto. Didžiausia 
kaltė čia metama traktorių sto
čių vadovams, kurie atliko tik 
15% nustatytų darbų. Nesise
ka komunistams, o kenčia tik 
okupuotų kraštų žmonės.

— VAŠINGTONAS. — JAV 
atsisakė duoti tranzitinę vizą 
pagarsėjusiam komunistų bičiu
liui Cantebury anglikonų deka
nui H. Johnson, grįžtančiam iš 
Australijos.

Ottawoje taip pat svarstyta 
galimybė sutrukdyti jo 
vimą į Kanadą, bet jis 
vyko. Ir nenorint tokių 
sunkiau yra rasti išeitį,
Britanijos piliečiams -įvažiuoti 
į Kanadą nereikalingos vizos.

— FRANKFURTAS. — Bava
rijos valstybės komisaru yja 
paskirtas vienas žymiausių JA 
V-bių katalikų veikėjų Dr. G. 
Shuster-.

įvažia- 
jau ąt- 
svečių, 
nes D.

— TAIPEI. — Kinų naciona
listai vėl prašo JAV naujų 50 
milijonų dolerių paramos padė
čiai stabilizuoti. Nacionalistai 
skelbia, kad Kinijoje esą 23.000 
uniformuotų rusų, kad jie davę 
kinų komunistams 250 lėktuvų, 
34 laivus ir prisiuntė pagalbon 
povandeninių laivų.

— LONDONAS. -— Britų vy
riausybė Jordano karaliaus ak
tą, prijungimą prie Jordano 
arabų legiono valdomos Pales
tinos srities, pripažino. Kartu ji 
pripažino Izraelio valstybę de 
jure.

išdėstė visą reikalą ir pažymė
jo, kad jo neabejotinu įsitikini
mu išžudymas padarytas ne 

žymėtina, kad prof. Naville yra 
žinomas netik kaip aržus nacių

SPORTO ŽINIOS
Šachmatai

Kada paskutinį kartą ukrai
niečiai šachmatininkai su dide
liu širdies skausmu turėjo už
leisti lietuviams Toronto miesto 
meisterio vardą, vistik galvojo, 
kad tai jiems buvo tik "juoda 
diena". Balandžio 30 d. nors 

ryžo atsirevanšuoti. Bet prie as
tuonių margų lentų lietuviai vėl 
įrodė verti meisterio vardo. 
Bendra pasekme buvo laimėta 
4%:3%. Atskiros lentos davė 
šiuos rezultatus:

Vaitonis — Suk 1:0 
Paškauskas — Oniščiuk 0:1 
Matusevičius — Stanko 0:1 
Rimas — Moskal 0:1 
Stepaitis — Ketsala 1:0 
Guobys — Kulik 1:0
Sirutis — Dobrijanskyj 1:0 
Simanavičius — Bačynskyj

Paskutinių lentų reprezentan
tai sukovojo gan ryžtingai. Ne
skaitant p. Vaitonio nesėkmė 
lydėjo pirmąsias lentas.

Futbolas

Vos tik pavasario saulutei 
nušildžius menką šios žiemos 
pašalą, Toronto liet, futbolinin
kai reguliariai pradėjo treni
ruotis lauke. Pirmam sąnarių 
pramiklinimui po ilgo žiemos 
miego, balandžio 15 d. "Vyties"

Lenkijos primo žodis valdžiai
Kadangi visa bolševikinė 

spauda pastaruoju metu yra už
versta šmeižtais prieš Bažnyčią 
ir ’ dvasininkus, o katalikams 
nieko rašyti nevalia, tai Lenki
jos primas, Varšuvos arkivys
kupas Wyszinsky Išganytojo 
bažnyčioje perskaitė "Laišką 
tikintiesiems", kuriame atre
miami visi pagrindiniais šmeiž
tai.

Primas pirmiausia ir plačiau
siai pasisako dėl šmeižtų prieš

— BUFFALO. — Balandžio 
18 d. naktį policija čia suėmė 
du žymius padirbtų pinigų pla
tintojus — Iraci ir Salli. Reikia 
laukti, kad netrukus bus išaiš
kinta ir likviduota visa banda. 
Iš Buffalo, N. Y., yra paskleista 
netikrų banknotų po $10 kana- 
diškų ir po $10 ir $20 JAV.

priešas, bet ir kaip neturįs sim
patijų iš viso Vokietijai. :

Lenkų delegacija Katyne !
I 
i

Jau bal. 14 d., t.y. vienai die
nai praėjus nuo vokiečių pa
skelbimo apie atrastuosius ka
pus, iš Krokuvos išvyko lenkų 
Raud. Kr. delegacija, vadovau
jama Dr. T. Praglowskio. Jai 
sugrįžus, išvyko kita, vadina
moji technikinė komisija, kuriai 
vadovavo prof. Dr. M. Wodzins- 
ki. Ši komisija Katyne dirbo 
penkias savaites — nuo bal. 29 
ligi birželio 3 d. Ji ištyrė 4.143 
lavonus. Liko neištirtas tik vie
nas kapas, kuriame spėjama 
esant 150-200 lavonų. Tuo būdu 
iš viso Katyne nužudyta apie 
4350 lenkų karininkų. Visi nu
žudyti revolverio šūviu į pakau
šį. Daugelio rankos labai stip
riai surištos virve užpakalyje. 
Dr. Wodzinskio įsitikinimu pas
kutinieji buvo nužudyti 1940 m. 
gegužės mėn. pirmoje pusėje. 
Tai matyti netik iš kūnų papu- 
vimo laipsnio, bet ir iš rastų 
prie nužudytųjų užrašų, laikraš
čių ir laiškų. Labai reikšmingas 
yra majoro Ad. Solskio dieno
raštis, labai detaliai vestas li
gi paskutinės jo gyvenimo va
landos. Paskutinis jo įrašas 

30 min. Mes atvežti į mišką. Da
roma krata. Iš mūsų atima laik
rodėlius, peilius, rublius”.

komanda susitiko su "Ukrainia" 
komanda, kuri yra viena iš pir
mųjų aukšč. lygoje. Šias tre- 

tuviai pralaimėjo 1:2 (0:0). Mūsų 
vyrai sukovojo gana ryžtingai,

Į pabaigą žaidimo mūsiškiai 

ir pasinaudojo. Lietuviams gar
bės įvartį laimėjo A. Pulkau
ninkas.

Balandžio 30 d. įvyko drau
giškos futbolo rungtynės tarp 
"Vyties" ir lenkų sp. kl. "Vita" 
vienuolikių. Šį kartą mūsiškiai 
laimėjo 3:1 (0:0). Įvarčius įmu- 
šo Butą 2, K. Astromskis 1. Ši 
lenkų komanda buvo iš senjorų 
klasės, kurios pirmenybėse ir 
mūsų vyrai dalyvauja.

Lietuvių futbolininkus atsto
vavo — vartininkas K. Lazaus
kas. Gynėjai: V. Akelaitis, Z. 
Paulionis; saugai: J. Gojkas, J. 
Žukas, J. Luima, S. Krakauskas, 
J. Vėlyvis; puolėjai: K. Astroms
kis, A. Butą, A. Beresnevičius,
A. Pulkauninkas, A. Supronas,
B. Astrauskas, L. Kalinauskas.

Paskutiniu laiku su sp. klu
bu atsisveikino vienas iš pavyz
dingiausių futbolo komandos 
žaidėjų K. Astromskis, kuris iš
vyko į JAV. Likę komandos na
riai linki mielam Kaziui kuo ge
riausios sėkmės naujoje šalyje.

J. Žugcatis.

buvusį "Caritas", nurodyda
mas, kad jo pagrindiniai šalti
niai buvo pasaulio, o ypač JAV, 
katalikų parama, o iš valstybės 
iždo nebuvę beveik nieko gau
nama, jei neskaityti mokesčio 
už išlaikymą į "Caritas" prie- 
glausdas valdžios prisiunčiamų 

Valdžiai "Caritas" perėmus 
episkopatas buvęs priverstas -•*'" 
organizaciją panaikinti, tačiau 
negalįs neprotestuoti prieš 
šmeižtus net nepatikrinus bylų, 

i negalįs neprotestuoti prieš val
džios naudojimą "Caritas" ant
spaudą.

Pasmerkęs bandymą prieš 
vyskupus sukelti kunigus,^baž
nyčių atiminėjimą ir suvaržy- ‘ 
mą katalikų laisvių bei teisių 
laužymą, primas perspėja nuo 
katalikais save skelbiančių 
Bažnyčios ardytojų.

Maskvos pastangos 
išsiteisinti

Tų pačių 1943 metų rudeni 
Katyną atsiėmė raudonoji armi
ja ir čia atvyko didelė bolše
vikinė ekspertų komisija, kuri, 
suprantama, "išaiškino", kad 
lenkai belaisviai išžudyti nacių 
1941 m. vasarą. Kai vienas už
sienio žurnalistas paklausė ko
dėl lavonai yra žieminėje ap
rangoje, tai komisijos pirminin
kas nemirktelėjęs atšovė, kad,, 
girdi, vokiečiai nužudę tyčia ap
rengė žieminiais drabužiais... 
Jų liudininkai pripasakojo vi
sokių nebūtų dalyki}. Tą patį 
jie kartojo ir Niurnberge.

Kur kiti?

Katyno miške atrasta apie 
4350 nužudytųjų lenkų karo be
laisvių karininkų. Jis visi iš Ko- 
zielskio stovyklos. Bet kur Mas
kvos budeliai padėjo apie 4000 
Starobielsko ir 6500 Ostachko- 
vo stovyklų belaisvių? Apie 
juos ligi šiol neturima jokių pa
tikrintų žinių. Tik Kremliaus val
dovai žino. Ateityje sužinos ir 
laisvasis pasaulis. Remiantis 
turimais duomenimis yra pa-

noje egzekucijų vietoje netoli 

laisviai nuskandinti Baltijos Jū*

i ikohi
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Winnipeg, Man Hamilton, Ont.
— Lietuvių klubas įstatuose

kultūrinių sričių rėmimą ir plė
timą, tačiau veiklos veik ne

nore, gerai stovįs ir tu- 
salę, klubas daug galėtų 
Ibėti. Atrodo, kad ir kitoms 

zacijoms pagelbėdamas, 
galėtų neimti mokesčio už salę 
repeticijoms, koncertams ir ki
tokiems kultūriniams pasirody
mams. JClubas galėtų įsteigti 
knygyną, skaityklą ir atlikti 
idaug kitų kultūrinių darbų.
i — Gegužės 14-18 d. Winni-

ko į Torontą. Linkėtina jai nau
joje vietoje nepamesti visuome
ninės veiklos.

— Paskutiniuose "LB" nr.nr. 
labai aštriai puolami Wpg. di
pukai ir dvasios vadas už no
rą įstoti į lietuvių klubą. Daug 
kas stebisi gana keistu elgesiu 
tų, kurie jau būdami klube kliu
do naujiesiems nariams į iį Įsto
ti ir išranda "tvoras".

Turtingas parengimais prieš- 
gavėninis gyvenimas Hamilto
no lietuvių kolonijoje buvo už
baigtas tradiciniu parapijos Už
gavėnių blynų parengimu. Pra
sidėjęs gavėnios susikaupimo 
metas pakeitė kolonijos gyve
nimo veidą, suteikdamas jam 
išviršinio ramumo, bet tuo pa-

suvažiavimas. Laukiama at
vykstant bent 1000 atstovų. Su
važiavimą atidarys Kanados 
General, gubernatorius Alexan-

— Winnipeg© "Taikos Kon
gresas" labai išvystė savo veik
lą. Prie kiekvieno namo padėjo 
po 1 egz. peticijos, kurioje Ka
nados vyriausybė reikalauja
ma negaminti atominių bombų. 
Bal. 29 d. gatvėse taip pat buvo 
renkami parašai. Toje akcijoje 
daugiausia pasižymėjo ukrai
niečių komunistai. Anglų nebu
vo matyti.

— Buv. KLS Wpg. sk. pa
rengimų komisijos pirmininkė 
p-lė Jakubėnaitė Marytė isvy-

— Didžiausias Wpg. dienraš
tis "Wpg. Free Press" savo lai
ku buvo skaitytojus painforma
vęs apie Taikos Kongreso poli
tinius uždavinius. Į tai atsilie
pė Taikos Tarybos Wpg. sky
riaus pirm, su protestu. Po kiek 
laiko į tą protestą atsakė p. 
Pronskus ir kitas lietuvis, paaiš
kindami tikruosius Taikos kon
greso siekius užsienyje.

Anna Kaskas koncertas
Balandžio 29 d. pirmą kartą 

Hamiltone koncertavo garsioji 
Amerikos lietuvaitė Metropoli
tan operos solistė Anna Kas
kas. Koncertą ruošė Aušros 
Vartų Šv. P’. Marijos parapija, 
kurį nuoširdžiai globojo ir rė
mė Hamiltono Mayor L. D. Jack- 
son. Koncertas įvyko Memorial 
School Auditorium.

Pasirodžiusi dainininkė buvo 
sutikta šiltais aplodismentais. 
Klausytojai džiaugėsi turėję 
progos išgirsti turtingą pirmaei
lės daininkės programą. Kon
certas buvo tikrai didelė šventė 
Hamiltono lietuviams.

Repertuarą, susidedantį iš 
lietuviškų dainų, operų ir ope-

įvairenybes
Pabūkim matematikais

Bankrotai

Kanados Statistikos 
praneša, kad 1949 m. bankrotų 
skaičius 31% padidėjo. 1066 fir
mų skolos siekė' 21 mil. dol. Tai 
didžiausias bankrotų skaičius 
nuo 1934 metų.

Daugiausia bankrutavo po 
šio karo įsisteigusios įmonės, 
neturėjusios daug pinigų ir pri
tyrusių prekybininkų.

biuras

Winnipego korespondentams
Kai kurie Winnipego lietuviai 

piktinasi pasiskaitę'iš savo gy 
venimo, veikimo koresponden- 
cijų. Žinoma, nėra namų be dū
mų, bet argi korespondento tiks
las juos dar labiau tirštinti?

Aprašomieji įvykiai ne tik iš 
kraipomi, tendencingi, bet kar
tais tiesiog iš piršto išlaužti.

Paimkime "TŽ" Nr. 13, sky
rių "Winnipeg, Man.". Nesigi
linant į neteisingas smulkme 
nas, korespondentas rašyda-

buvo savo piautynių aukščiau
siame laipsnyje. Tikiu, kad jei 
tie, kurie korespondencijas ra
šo, sugebėtų parodyti tiek va
lios ir savo vienspalvius aki
nius nusiimtų, tikrai suprastų 
(o gal ir supranta!), kad nuos
tolių davė ne veikalo pasta
tymas, bet viešpataujanti nea
pykanta, netolerancija 
vęs paaukštinimas kitų 
giu.

Dėl naujai statomos
dijos "Buhalterijos Klaida" no
riu pasakyti tik tiek, kad gai
la, jog kai kas (ne vienas) dėl 
savo asmeniškų, nepagrįstų 
ambicijų nebenori žvelgti tie
siai.

ir sa- 
atžvil-

kome-

turėjo surinkti teisingas žinias, 
kurios tada atrodytų taip:
1. Mintį lietuviškai šeštadienio 
mokyklai steigti ir tam darbui 
paskatinimą davė Tėvas Placi
das F. M. Mokyklos organizavi
mo ėmėsi Lietuvių B-nės sky
rius. Sušauktąjį suinteresuotųjų 
susirinkimą pravedė T. Placi
das F. M. ir mokyklai patalpas 
parūpino. Susirinkime nutarta 
naują mokyklą pavadinti "Wi
nnipeg© Lietuvių Šeštadienio 
Mokykla, išlaikoma Liet. Ben
druomenės". Remti ją pasiža
dėjo Kat. Mot. S-gos skyrius, 
Bažnytinis komitetas ir, tikimasi, 
visi, kurie šį reikalą supras. 
Mokykla pradėjo veikti prieš
Velykas.

Išrinktame tėvų komiteto po
sėdyje nutarta mokyklos ve
dėju ir mokytoju kviesti p. Ra- 
mančiauską, mokytoja p. Bu- 
jokienę. Religijos dalykams 
dėstyti, kurie būtini, bet nepri
valomi, Tėv. Placidas F. M.

2. Kanados liet, sūnų ir duk- 
. terų pašalpinės ir p. Ve. Januš
kos bylos. aprašyme negana 
parašyti, kad išrinkta komisija 
iš pp. Matulevičiaus, Matulio- 
no ir Urbono tai bylai vesti. 
Faktas lieka faktu, kad minė
tieji asmenys pareigų atsisakė. 
O kam prie p. Matulionio tas 
prierašas (KLT sk. pirm.)? Juk 
jau sausio pabaigoje įsisteigė 
Liet. B-nė ir nuo to laiko joks 
KLT sk. pirm, niekur nebefigu- 
ruoja.

3. Apie scenos veikalų pa
statymą.

'Aušros Sūnūs" buvo statomi
kaip tik tuo metu, kada (gėda j neteisingai, 
ir atsiminti) mūsų organizacijos Į

venimo svorio centras persikėlė 
iš išorinio žmogaus pasaulio į 
vidaus pasaulį. Gausiai lan
komos Tėvo jėzuito J. Borevi- 
čiaus misijos buvo šio vidujinio 
gyvenimo rodikliu.

Mūsų sportininkų laimėjimai 
Hamiltono District© CYO krep
šinio lygos turnyre šią įprastą 
gyvenamo rimįį maloniai pa
įvairindavo. Paminėtina, kad iš 
dešimties turnyre dalyvaujan
čių parapijinių komandų Vil
niaus Aušros Vartų parapija 
iškovojo antrąją vietą, o pirmo
ji vieta atiteko St. Patrick pa
rapijos komandai. Vyskupas F.! v , .
T. J. Dr. Ryan, dažnai stebeda-' raudon,» ^ozlų puokšte

, .. . . s. . . ’!•' ’Malonu pastebėti, kad gerb.mas krepšinio turnyre lietuvių , . _' dainininke, nors gimusi Ameri
koje, plati jos biografija buvo 
išspausdinta programoje, gra
žiai kalba lietuviškai ir neven
gia kalbėti savo gimtąją kalba 
į plačią publiką. Tuo ji paro
do, kad neatsisakiusi mūsų 
brangaus turto — tėvų kalbos 
—galima pasiekti profesinės 
garbės ir kartu sėkmingai ats
tovauti lietuvius.

Vietinė anglų spauda, tiesa, 
trumpai, bet šiltai atsiliepė, iš
keldama sodrų ir stiprų balsą 
populiaraus jauno Metropolitan 
operos contralto — Anna Kas- 
kos. Kp.

rungtynes, parodė savo dėmesį 
ir prielankumą ne tik lietu
viams sportininkams, bet ir mū
sų kolonijai. Bendrai lietuviai 
yra daug nuoširdžios paramos 
sulaukę iš Jo Ekscelencijos.

Kristaus prisikėlimo šventę 
atšventusi kolonija, kurią pami
nėtinai praturtino ir paįvairino 
svečio kun. Mažrimo įnašas, 
parodė pirmuosius gyvenimo 
suaktyvinimo žingsnius. Tai 
puikiai matoma ir jaučiama iš 
ruošiamų parengimų, minėji
mų bei pagyvėjusios organiza
cijų veiklos.

Gyvojo Rožančiaus Brolija 
balandžio mėn. meldėsi inten
cija, kad Dievas grąžintu mus 
į laisvą Tėvynę.

4. Apie mane pačią (.. . Šmai- 
žienė dažnai aplanko sergan- 
čiifs ...). Neaišku man, bet ir 
nenoriu žinoti, dėl ko taip para
šyta. Tik turiu pasiaiškinti, kad 
nė vieno ligonio Winnipege dar 
neaplankiau. Kurie mane pa
žįsta ir žino mano gyvenimo są
lygas, tuo nesistebės.

Visa tai suglaudus ir pridėjus 
ankstyvesnes korespondencijas 
noriu paklausti: "Kur gi mes, Į 
mieli broliai lietuviai, šiuo ke
liu nueisime?" Vietoj to, kad 
savo pavyzdžiais, savo žmo
niškumu iškiltume, savo arti
mo meile švytėtame, mes dan
tis sukandę laikome saujoje 
purvo gniūžtę ir laukiame pro
gos paleisti ją tuo ar kitu ne
mėgiamu adresu. Ypatingai gi 
tuo pasitarnaujama Stalino 
padlaižiams, kurie turi progos 
iš mūsų gražiai pasišaipyti.

Kam dergti savas lizdas? Ga
na vieną kartą tos neapykantos, 
to pašinų kaišiojimo į gyjan
čias žaizdas. Visi, visi laukia 
širdingo bendradarbiavimo. Jei 
tokie būt nebegalim, jei nebe
galėm būt tolerantiški, neimkim 
plunksnos į rankas. Korespon-. 
dentu gali būti tik tas, kuris su
geba įvykius aprašyti taip, kaip 
buvo, o ne taip, kaip jam pa
čiam būtų labiau patikę. Ge
riau nieko — negu šališkai ir

V. Šmcdienė.

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

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

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

I

Yra matematiškų uždavinių, 
kurių sprendimas — atsakymas 
iš pirmo žvilgsnio atrodo visai 
neįtikėtinas, bet vis dėlto yra 
tikras. Štai vienam vokiečiui į 
galvą atėjo klausimas, per kiek 
dienų 10 asmenų, valgančių 
kartu pietus, gali išsemti visas 
persėdimų galimybes ir vėl pie
tus valgyti lygiai taip pat su
sėdę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad tam ilgo laiko tarpo nerei
kėtų. Bet pasirodo, kad visdėl- 
to reikėtų net 9900 metų. Neįti
kėtina? Tad paskaičuokim.

Perstatinėjimų teorijoje yra 
vienas labai paprastas spren
dimo metodas. Paimkim pavyz-

no sekančio 2 kartus daugiau. 
Šachui pasirodę, kad tai juo
kingai menka dovana, bet ap
skaičiavus pasirodę, kad jie 
tiek kviečių dovanoti neišgali.

Paskaičiuokim, kas prisime
na geometrinę progresiją kiek 
grūdų šachmatų išradėjas pa
prašė?

rečių arijų bei moderniųjų ba-1 jį Tegul yra trys asmenys: A, 
ladžių, dainininkė išpildė lie-Į b ir C prie stalo. Jų persėdi- 

■ tuvių, anglų, prancūzų ir vo-Į 
kiečių kalbose. Auditorija šiltai 
palydėdavo kiekvieną numerį 
aplodismentais.

Atsidėkojant dainininkei už
I vertingą koncertą buvo įteikta

mams yra 6 galimybės: ABC, 
ACB, BAC,BCA,CAB ir CBA. Jei 
bus 4 asmenys, tai persėdimų 
rezultate gausime jau 24 gru
puotes, jei 5 asmenys — jau 
120. Patikrinant, kiek persėdimų 
galimybių yra, reikia tik sudau
ginti prie stalo dalyvaujančių 
asmenų numerius —- 1. 2. 3. 4. 
5. 6. ir tt. Pamatysim, kad kiek
vieno naujo asmens prisėdimas 
duoda tiek pat kartų daugiau 
persėdimo galimybių. Šiuo me
todu skaičiuojant, 10 asmenų 
persidimų galimybių gauname 
net 3.628.000. Jei tokie persėdi
mai būtų daromi 1 kartą per 
dieną, reikėtų kaip tik 9.900 me-

Turtingiausias pasauly 
žmogus

Jis turi pusantro bilijono do
lerių ir jis nėra nei John D. 
Rockfelleris, nei Henry Ford II, 
nei, pagaliau, Marshal Field 
arba kas nors kitas, gyvenantis 
Amerikoje ar D. Britanijoje.

Tai yra Indijos princas Sir 
Oswald Ali. Jis yra valdytojas 
300.000.000 dolerių aukso, ku
ris sulydintas į auksines plytas, 
o taip pat turi 200.000.000 dole
rių vertės brangenybių. Jį patį 
ir jo didžiulius turtus dieną ir 
naktį saugo stipri ginkluota sar-

Jeigu kam kiltų galvoje klau
simas: per kiek laiko būtų ga
lima suskaityti vieną bilijoną 
su puse dolerių? Į tai reikėtų at
sakyti, kad, pav., pusantro bi
lijono dolerių, jeigu jie būtų po 
vieną dolerį banknotais, visi 
New York National Bank tar
nautojai turėtų skaityti 21 me
tus ir 147 
gai"...

dienas. Taigi, "neil-

Rembrandto eskizai buvo 
pardavinėjami po 100 guldenų. 
Šiandien už .juos.moka šimtus 
tūkstančių.

Galima prisiminti ir kitą už
davinį, kadaise apvylusi vieną 
persų šachą.

Visi žinom, kad šachmatu 
lentelėje yra 64 langeliai. Pa
davimas sako, kad šachmatai 
buvę išrasti Persijoje ir jie labai 
patikę, anuometinam šachui. 
Susižavėjęs, jis pasišaukęs iš- 
radęją ir paklausęs kokios do
vanos jis norėtų už savo išra-

Logiška

sėdi smuklėje prie

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rusiu laikrodžius. 
Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darjoą garantuoja.

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

272y2 QUEEN ST. W. TORONTO.

Mes vieninteliai Kanadoje turime stačiai iš Maskvos 
koncesiją siuntiniams. Reikalaukite informacijų

EMCO PARCEL CO 1823 Lincoln Ave.-. Montreal, Que.

LIETUVIŠKA RŪBU VALYKLA TORONTE

RE-NEW
Atidaryta nuo 8 iki 7 vai. vak., šeštadienį iki 5 vai. vak. 
Valo, prosina ir pataiso visokius rūbus ir skrybėles. Su

renka Nylon kojinių nubėgusias akis. 
Priimame iš namų ir pristatome į namus.

415 Ronceswalles Ave (kampas Howard Park Ave) TeL LL1451

YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

314 Bathurst St. Toronto, Ont. Tel. KL 7146

LIETUVIŠKA VARTOTU BALDU KRAUTUVE

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

norįs gauti tiek kviečių grūdų, 
kiek išeis dedant ant pirmo lan
gučio du grūdus, on ant kiekvie-

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais paged su

sitarimą. Tel. WA 9822.

BR. BUKOWSKA R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 ved. ryto iki 9 ved. vak. 
Sekmadienais paged susitarimą 
55 St John's Rd., W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)
' TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

LAIKRODININKAS

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

tai. gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir Įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryta iki 8 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER
Nuo gegužės 1 d. iš 827 Queen St W. PERSIKĖLĖ Į 
807 Queen St W. Toronto, Ont H

I

I 
i

UETUVIŠKA AVALINES
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE

Naujausios mados.

Komplikuota situacija
Tai buvo praeitame kare. Į 

JAV Departamentą atvyko Ven
grijos pasiuntinys ir įteikė no
tą, kad Vengrija Amerikai 
skelbianti karą.

Priėmusis notą valdininkas, 
nelabai orietuojantis Europos 
reikaluose, Vengrijos pasiuntinį 
klausia:

— Ar Vengrija yra respub
lika?

— Ne, tai yra karalija.
— Tai turite ir karalių?
— Ne, tai ne karalius, tad ad

mirolas.
— A, tai, vadinasi, turite ka

ro laivyną?
-— Neturime. Neturime jūros.
— Aha. Turbūt turite savo 

teritoriją?
— Taip. Turime.
— Kur ji randasi? Galbūt ne

toli Amerikos?
— Ne.
— Tai gal prie Rusijos?

Pupkys
tuščio bokalo ir samprotauja:
. — Kažin ar dar išgerti ar jau 
nebegerti? Galva sako, kad ne
begerti, o pilvas sako: taip. Hm. 
Galva juk protinga... pilvas 
kvailas.. Bet protingas kvai
lam nusileidžia__Ei! Dar vie
na! . .

Sav. »GNAS ASTRAUSKAS
*414 Dnndas We® Torele

—- Tai kur gi, pagaliau?
Prie Rumunijos.

— Tai, vadinasi, jūs skelbia
te karą Rumunijai?

— Ne, mielas pone, Ru
munija yra mūsų sąjunginin
kas ...

Pasikalbėjimas

— Ar tiesa, kad aš esu labai 
maloni?

— Hm... •
-— Ir turiu akis jūrų vandens 

spalvos?

— Ir lūpas, kaip išsirpusias 
uogas •vasaros metu?

— Na, žiūrėkite, ponas esa
te iš tikrųjų labai simpatingas, 
mano gyvenime dar niekas nė-

komplimentų.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STIMSOrS JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

&.TC-

Ga.'antuct<is darbas, prieinamos kainos, 
’iryta kasdien iki 8 valandos vakare.

BUTO KULTŪRA
parodo knygos, dailės išdirbiniai, meno kūriniai ir

L6JWA įoio- studijai.

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

KAZYS ARDAVIČIUS

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

PETRAS . KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont------ TeL WA 0062
V*s’ mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
— t'UiKUS :• u o? ■■ ’S —

DĖMESIO!
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
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone. 
Čia Jūs susikalbėsite savo gimtąja kalba, rasite man-
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TO. Ont
"Čiurlionio" ansamblis 

Toronte

P. Mikulskio vadovaujamas 
"Čiurlionio" ansamblis, pa
kviestas Kanados LB Toronto 
apylinkės Trrikinojo Org. Komi
teto prezidiumo — LACK, at
vyks į Torontą š.m. birželio 3 d. 
ir The Eaton Co didžiojoj salėj 
koncertuos.

Naujas laikraštis

Gegužės 18 d. Toronte žada 
pasirodyti naujas laikraštis 
"Laisvoji Lietuva", kurį leis 
LAS, o redaguos rašytojas Jo
nas Nevardauskas.

Iš "Dainos" grupės veikimo

Balandžio 28 d. įvyko grupės 
mėn. susirinkimas pas narę Z. 
Užemeckienę.

Vakaro komisija pranešė, 
kad įvykę šokiai balandžio 14 
d. parapijos salėje ddvė pusė
tino pelno, nors . greta tą patį 
vakarą buvo kitas vakaras. 
Dainietės išreiškė padėką gerb. 
klebonui kun. P. Ažubaliui, už 
suteiktą veltui salę, tas sudarys 
keletą siuntinių vargstantiems 
tremtiniams.

Siuntinių komisija pranešė, 
kad išsiųsta 9 siuntiniai maisto 
po 20 svarų. Jie teko sanatori
joms, seneliams ir studentams.

Tartasi dėl surengimo dar ko
kių nors pramogų, kol oras at
šils ir prasidės gegužinės. Pa
vesta dviems narėms pasitei
rauti salių.

Šiame susirinkime nutarta iš
siųsti keletą siuntinių maisto ir 
drabužių. Tuo pasirūpins E. Ži- 
korienė, A. Apeikienė ir O. In- 
drelienė. Beje, siuntinių pakuo- 
tojos prašo padėkoti vyrams, 
kurie pastarąsias dvi siuntas 
pakuojant daug pagelbėjo. Tai
gi, mūsų visų širdinga padėka 
tenka: broliams Abromaičiams, 
J. ir B. Yokubynams ir St. Kuz
mickui. Be jų stiprios pagalbos, 
mes moterys, būtumėm labai 
pavargę.

Po susirinkimo šeimininkė Z. 
Užemeckienė pavaišino visas 
dainietes skaniais naminiais 
pyragais ir įvairiais kitais ska
nėstais. Dėkingos už malonų 
priėmimą skirstėmės namučių.

Sekančiam susirinkimui vi
sas nares užkvietė narė A. Gru- 
bevičienė, 331 Lawrence Ave. 
West. Važiuoti Young tramva
jum iki Lawrence, paimti Law- 
renco autobusą ir važiuoti va
karų link. Paprašyti kondukto
rių, kad pasakytų kur išlipti, 
nes autobusas sukasi- į šalį 
anksčiau. Išlipus porą kvarta
lų eiti pirmyn. Taigi, gegužės 
26 d. 8 vai. vak. lauksime visų 
dainiečių ir prijaučiančių lab
darai atsilankymo.

M. F. Y-nė.

SUKEISTA — PAMESTA

Per A. Kaskas pagerbti po
būvį mėlyna p. Dvariono skry
bėlė pakeista į šviesiai pilką 
Paliktojoj yra raidės R. P. Kreip
tis tel. LL 8710.

Po SLA pobūvio salėje ras
tos pirštinės. Teirautis tel. LA 
1250.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys vienam arba dviem 
asmenims. Tel. LO 5238.

TORON
Motinos dienos minėjimas

Laikydamiesi lietuviškųjų pa
pročių, Toronto lietuviai Moti
nos dieną atšventė praeitą sek
madienį. Minėjimas sutraukė 
daug žmonių, kad net didžiulė 
ukrainiečių salė 404 Bathurst 
St pasirodė perankšta.

Minėjimas praėjo tikrai šei
myniškos dvasios nuotaikoje, 
be jokios rengėjų reklaminės 
pompos. Minėjimą pravedusi 
LKM Draugijos pirmininkė vos 
teprisiminė, kad jį suorganiza
vo Toronto skyrius, prisidėjus 
skautams ir mokyklai, kurios 
vaikučių programa, užėmė apie 
pusę laiko. O kas gi geriau tin
ka Motinos Dienai kaip vaiku
čiai, 

z ■
Motinos dienos minėjimas iš

tiktųjų buvo pradėtas dar penk
tadienį susikaupimu — išpa
žinčių klausymu. Vietos kuni
gams patalkinti buvo pakvies
tas iš St Catharines tėvas Ju
venalis Liauba O.F.M. Sekma
dienį daugelis priėmė Šv. Ko
muniją. Pamaldų metu bažny
čioje giedojo p. Ščepavičienė ir 
svečias iš JAV Mačiulis, o smui
ku grojo Kairys, vargonavo 
Dvarionas. Anna Kaskas, de
ja, giedoti negalėjo, nes dar 
rytą išskrido į JAV.

Minėjimas salėje 3 vai. pp. 
buvo pradėtas Marija, Marija 
giesme, kurią sugiedojo visa 
salė. Į garbės prezidiumą buvo 
pakviestos seniausios ir dau- 
giausias vaikų išauginusios 
motinos, kurių tarpe pirmavo 84 
metų senutė Ona Augaitienė, 
išauginusi 10 vaikų ir turinti net 
24 anukus. Programos pradžiai 
Strimavičiūtė paskaitė Nelės 
Mazalaitės "Tamsioji dėmė". 
J. Kralikauskas beletristine for
ma trumpai apibūdinęs motiną, 
paskaitė savo buities vaizdelį 
apie motinos pergyvenimus. V. 
.Kastyčiui padeklamavus Braz
džionio "Motina", scena buvo 
perleista vaikučiams. Jaunutė 
šokėja, Janina Jančytė, pasiro
dydama net kelis kartus, pašo
ko keletą baleto numerių solo, 
pianinu paskambino dvi ma
žytės mokinukės — Kuniutė Ire
na ir Baikauskaitė Aldutė. Ke
letas mažyčių taip pat pasiro
dė su deklamacijomis. Grupei 
skaučių išpildžius motinai skir
tą montažą, Danutė Ščepavičiū- 
tė skambino pianinu, o po to 
eilę smagių dainelių sudainavo 
svečias p. Mačiulis akompa
nuojant p. Dvarionui. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu. 
Sergančios motinos aplankytos 
su gėlėmis.

LAS susirinkimas

Gegužės 14 d., sekmadieni, 
2 vai. pp. IOOF pastate, 229 
College St., įvyks LAS Toronto 
skyriaus visuotinas narių susi
rinkimas.

Nariams dalyvavimas būti
nas ir svarbus, susijęs su būsi
mu Vietininkijos atstovų suva
žiavimu — seimu. SkV-ba.

Atitaisymas

Praeitame "TŽ" Nr. paskel
biant "Verslo" pranešimą apie 
šoferių kursus įsibrovė klaida. 
J. Žemaičio telefonas yra ne 
LO 4308, bet OL 4308.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINf PAGALBĄ
Surandame geresnį darbą Tarpininkaujame namus perkant 

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

Europos universitetuose

JONIS jumms
108 St George St, Toronto, Ont, Canada. Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St W., Toronto. TeL WA 0006

Gegužės 6 d. Jarvis Collegia- bet... kažin ar ras ten, kas 
te pilna salė torontiečių molo- atstotų mūsų mieląją Kaskas?
niai praleido vakarą gėrėda
miesi Anna Kaskas dainų ir ari
jų koncertu. Tokio lygio daina
vimo nepinigingiems lietuviams 
tik iš savų dainininkų ir tegal
ina išgirsti. Anna Kaskas dai
nos meno, jos švelniai, lengvai, 
be jokių didelių pastangų plau
kiančio contralto žodžiais ne
išsakysi. Ją reikia girdėti!.

Koncertas buvo padalintas į 
dvi dalis, kurių pirmojoje, gre
ta Bacho, George, Haydno, Bi
zet, Halevy, Gruodžio, Kača- 
nausko ir Naujalio kūriniai; ant
rojoje — Scott, Sprose, Paxon, 
Horsman. Beabejo, kulminaci
joj stovėjo Halevy "Kukli laukų 
mergaitė" ir Bizet "Habanera". 
Jei Halevy kūrinį iš Anna Kas- 
kos daugelis lietuvių išgirdo pir
mą kartą ir susižavėjo, tai Bi
zet arija iš Carmen priminė 
mūsų Valstybės Operos sceną, 
kur ji dažnai aidėdavo, tačiau 
niekad taip žavinčiai ir užbu
riančiai. Pamatęs kur progra
moje įrašytą Halevy, dažnas 
šio koncerto dalyvis eis ten,

Gegužinės pamaldos

Toronto lietuvių parapijoje 
per visą gegužės mėnesį kas
dien vakarais yra laikomos ge
gužinės pamaldos, į kurias at
silanko labai daug lietuvių.
Pamaldos vyksta ta pačia tvar
ka kaip kad ir Lietuvoje šių 
pamaldų metu būdavo: visa 
bažnyčia gieda Dievo Motinos 
litaniją.

Aplankykime ligonius

Šiuo metu Weston sanatori
joje gydosi 5 lietuviai: Saka
lauskas, Ward N, kamb. 1; Brūz
ga, Ward N, kamb. 3; Delkienė, 
King Building, kamb. 5; Šal
kauskienė Ward E, kamb 27 ir 
Zabulionis, kuris greitu laiku 
tikisi ’ apleisti ligoninę. Arti-1 
mesnių žmonių Toronte neturi 
pp. Sakalauskas ir Brūzga.

Važiuoti Dundas gatve į va
karus iki Keel Ave. ir čia per- 
sėdus į Weston autobusą, va
žiuoti iki Weston.

Kazimierui Gečui, St. Mitchel 
Hospital ir Viktorui Streikui, St. 
Joseph Hospital, yra padarytos 
sunkios operacijos. Abu ligo
niai jaučiasi gerai ir tikisi grei
tu laiku pasveikti. General ligo
ninėje III aukšte, Ward I, guli 
lietuvis Apolinaras Sakevičius, 
kuris dėl bendro nusilpimo ku
riam laikui turės išvykti gydytis 
į Muskokoje esančią sanatoriją.

Vedybos

Gegužės 6 d., šeštadienį, -To
ronto lietuvių bažnyčioje su
kūrė šeimos židinį Robertas 
Kazlauskas su panele Regina 
Gylyte ir Bronius Vaičiūnas su 
panele Gražina Ukrityte. Per 
abejas jungtuves vargonais gro
jo svečias iš JAV p. Mačiulis, 
kuris šiuo metu Toronte vieši 
pas savo gimines.

Šeimos džiaugsmas
Benediktas ir Stasė Yokuby- 

nai gegužės 4 d. sulaukė dukre
lės — Daivos Teresės Stasės. 
Motina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

PADĖKA

Visiems sveikinusiems mane 
telegramomis, laiškais bei įtei
kusiems dovanas mano 15-kos 
metų operos darbo jubiliejinio 
koncerto, Įvykusio Toronte, pro
ga, širdingiausiai dėkoju.

Taip pat komitetui nuošir
džiai padėjusiems suruošti šį 
mano jubiliejinį koncertą, tariu 
bičiulišką ačiū.

Pranė Radsevi&ūtė.

ANNA KASKAS TORONTE
■J Wu

Daugelis Anna Kaskas girdė
jo pirmą kartą ir jos jau nepa
mirš. Atsimins, kad ir mes lie
tuviai turime tikrai didelę dai
nininkę - menininkę, ir tokįą 
mielą, savą... -

Didžiosios dainininkės kon
certui pasirenkamos programos 
numeriai į europinio koncerto 
stilių įpratusius žmones betgi 
stebina. Čia greta pirmaeilių 
muzikos korifėjų matome ir 
menkos vertės dalykų, tinkamų 
mažajai scenai, keliančių tik 
minios entuziazmą. Juk daini
ninkė bisui sudainavo net Va
nagaičio "Merginų vargai". 
Jos išpildyme ir jie nuskambė
jo maloniai. Bet kaip tai atsi
liepė kontrastu su (taip pat bi
sui) nemirštamąja Schuberto' 
"Avė Maria" arba Įdasišku "Tė
ve Mūsų"; kurio autoriaus dai
nininkė nepasakė.

Solistei akompanavo bene 
žymiausias Toronto pianistas 
Leo Barkev, išpildęs taip pat 
porą dalykų Solo — Chopin 
Nocturne in C Minor ir Albaniz

Mielą idėjos draugą
VYTAUTĄ KRIKŠČIŪNĄ ir ELENĄ BAŠKAUSKAITĘ, 

sukūrus šeimos židinį, sveikina ir linki daug sėkmės atei
ties gyvenime.

Toronto Ateitininkai.

Adomėno 3 veiksmų komedija

SVETIMOS PLUNKSNOS 
statoma gegužės 13 čL, šeštadienį, Ukrainiečių salėje

404 Bathurst St
Pastatymas J. Jagėlos. Dekoracijos J. Bakio.
Po vaidinimo SMAGŪS ŠOKIAI grojant džazui. 
Įėjimas 75 cnt. Pradžia 7 vai; vakaro.
Pelnas skiriamas studentams paremti.

Toronto At-kų kuopa.

LAS suvažiavimas — seimas

Gegužės 20 d. Toronto mies
te įvyksta Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Kanados Vietininkijos 
II visuotinis skyrių atstovų su
važiavimas — seimas.

Suvažiavimo — seimo, prog
rama: 11 vai. Šv. Mišios lietu
vių parapijos bažnyčioje 941 
Dundas St W., 12 vai. seimo 
posėdis 229 College St. I. O. O. 
F. Hali.

Kiti dienotvarkės punktai bus 
paskelbti vietoje. Suvažiavimo 
— seimo tikslas, pagal naują 
LAS statutą perrinkti visus Vie
tininkijos Valdomuosius Orga
nus ir aptarti kitus svarbius po
litinius ir organizacinius klau
simus.

Visi skyriai yra prašomi pun
ktualiai prisiųsti savo atstovus 
ir aptarti pageidavimus suva
žiavimui

LAS Kanados Vietininkuos 
Valdyixx

Gegužės 20 d. 8 v. vak. įvyks 
"Dainos" grupės šokiai YMCA 
College ir Dovercourt salėje. 
Dainietės nuoširdiai kviečia at
silankyti visus kas tik mėgsta 
šokti ar bendrai pasižmonėti. 
Pelnas skiriamas labdarai.

Apsigyveno prot St Kairys

Šiomis dienomis į Torontą iš 
Guelph miestelio persikėlė ži
nomas muzikos mylėtojas prci. 
Steponas Kairys. Čia jis yra 
gavęs gerą darbą, o atliekamu 
nuo tiesioginių pareigų laiku 
žada pasišvęsti visuomeniniam 
darbui ir ypač savo numylėtam 
smuikui.

Pobūvi* — koncerto*

Birželio 2 d., penktadienį, 8 
vai vak. Toronto Lietuvių Stu
dentų Sąjunga ruošia smagų 
pobūvį — koncertą Newman 
klubo patalpose.

Sevilla. Paužas tarp solistės pa
sirodymų deklamacijomis už
pildė aktorė Dalia Maurukienė 
ir Toronto vyrų choras, veda
mas A Narbuto.

Koncertą suruošė KLMB To
ronto Apylinkė, Motinos Die
nos išvakarių proga, skirdama 
jį pagerbti motiną. Dėl to tai 
koncertą pradedant buvo pa
sveikintos motinos, išvedant į 
sceną vieną seniausių Toronto 
lietuvių motinų — p. Treigienę, 
kuriai buvo įteikta dovanėlė ir 
gėlių. Gėlėmis gausiai apdova
nota solistė, akompaniatorius, 
o taip pat deklamatorė ir choro 
vedėjas, išdalinęs jas choris
tams.

Solistė dainavo salėje ant šio
kio tokio paaukštinimo. Po kon
certo ji iškviesta į sceną^kur 
rengėjos išreiškė savo padėką, 
apkraudamas dar naujomis gė
lių puokštėmis. Koncertas — 
minėjimas pradėtas Kanados 
himnu (piano) ir Marija, Mari
ja (choras,) o baigtas Lietuvos 
himnu.

Po koncerto įvyko solistei pa
gerbti pobūvis "Charda" resto
rane.

St. Catharines
Sužeistas V. Verikaitis

Gerai žinomas Kanadoje To
ronto vyrų okteto vadovas Vac
lovas Verikaitis, kuris daug ga
stroliavo įvairiose Kanados lie
tuvių kolonijose, o taip pat ra
diofone ir išpopuliarėjo net ki
tataučių tarpe, šiomis dienomis 
bedirbdamas St. Catharines 
mieste, smarkiai susižeidė kai
rę akį. Nuo tekėlo atskilus at
skala perplovė ištisai visą akies 
obuolį. Šiuo metu akis praradu
si regėjimą. Gydytojai tuo tar
pu dar negali nustatyti ar akis 
nustos regėjimo visiškai ar tik 
laikinai.

Gerb. p. V. Verikaičiui linkė
tina kuo greičiau pasveikti ir 
toliau reikšti savo darbo gra
žiuosius vaisius mūsų kenčian
čios tėvynės labui. Taipogi, 
jaunai ir maloniai jo žmonelei 
Ramutei, dėl to nelaimingo įvy
kio reikština gili užuojauta.

V. Vydutte Venckų®.

Delhi, Ont.
Susirinkimas

Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin
kų Klubas pavasarėjant ruo
šiasi vasaros sezono veiklai. 
Šiam reikalui aptarti klubas 
šaukia narių susirinkimą ge 
gūžės 14 d. 6 vai. po pietų Au- 
gustinavičių ūkyje.

Pobūvis

Lietuvių Draugiškos Pagal
bos klubas savo patalpose, 
Hawtrey km., Motinos dienos 
proga, gegužės 13 d., šeštadie
nį, rengia šokius. Bus muzika, 
veiks bufetas. Būtų pageidauja
ma, kad motinos atsivežtų už
kandžius. Pradžia 7.30 vai. va
karo. Kviečiame visus daly
vauti.

MONTREAL Qoe. |
ALOK prezidiumo posėdis
Š.m. gegužės mėn. 6 d. įvyko 

pirmasis KLB Montrealio Apy
linkės LOK prezidiumo posėdis, 
dalyvaujant pilnam narių są
statui.

Posėdy apsvarstyta ir pla
čiau išdiskutuota aktualiausias 
ir skubiausias komiteto uždavi
nys — visuotinas lietuvių re
gistracijos pravedimas. Šiam 
reikalui nutarta sumobilizuoti 
visas aktyviausias senosios 
kartos ir naujųjų lietuvių atei
vių pajėgas ir tikimasi, kad šis 
darbas bus atliktas visoje pil
numoje.

Antras nemažesnės svarbos 
komiteto uždavinys — Birželio 
liūdnųjų dienų tinkamas pami
nėjimas. Šiam įvykiui rengia
masi visu rimtumu. Minėjimas 
bus pravestas kartu su latviais 
ir estais ir turi virsti didžiule šių 
tautų antikomunistine ir laisvės 
reikalavimo manifestacija.

Reikia tikėtis, kad šiais me
tais, priešingai praėjusiais, mi
nėjimas sulauks plačios lietu
vių visuomenės pritarimo ir pa
sisekimo, nes jis organizuoja
mas visų lietuviškų organizaci
jų bendromis pastangomis. J.

Ateitininkų susirinkimas

Balandžio 30 d. lietuvių para
pijos svetainėje įvyko Montrea
lio Ateitininkų kuopos susirin
kimas, kurio pagrindiniu punk
tu buvo Otfawos ir Montrealio 
Universitetų profesoriaus Dr. A. 
Paplausko - Ramūno paskaita: 
"Kataliko uždaviniai šiandien".

Kanados žinios
Potvyniai Vakaruose

SManitobos provinciją ištiko 
baisūs potvyniai. Raudonajai 
upei vis kylant, jau virš 10.000 
žmonių turėjo būti evakuota. 
Emersono miestas, esąs prie JA 
V-bių sienos, beveik visas ap
semtas. Pačiame Winnipege 
šimtai karių ir civilių dirba be 
pertraukos statydami ir stip
rindami pylimus.

Maišai Manitobon

Ontario premjeras Frost pa
siuntė "SOS" signalą visiems 
Ontario ūkininkams bei pilie
čiams aukoti visus atliekamus 
bulvių maišus pasiuntimui į 
Manitobos prov., kur jie bus pa
vartoti potvynio grasomų pyli
mų stiprinimui. Šie maišai siun
čiami oro keliu į Winnipegą. 
Premjeras telegrafavo taip pat 
ir Quebec© premjerui Duplesis, 
pasiūlydamas visokeriopą pa
ramą ryšium su Rimouski gais
ru.

Žmogau* teisių įstatymas
Speciali senato komisija 

Žmogaus teisių įstatymui pa
ruošti gegužės 2 d. pranešė 
kad ji norinti viską nuodugniai 
paruošti, tad tai dar užtinsią ge
rokai laiko.

Nauja kviečių kaina
Kanados vyriausybė nustatė 

1950 m. derliaus kviečiams po 
1.40 dol. už bušelį. Tokia žema 
kaina farmeriai yra labai ne
patenkinti ir reikalauja bent 
1.60 dol. Pernykštė buvo $1.75.

Šviežiai sugaudyti rūkyti unguriai 
VĖI PARDUODAMI!

- Gaunama: Eatone ir lietuviškose krautuvėse Dundas gat
vėje, išvežiojami kartu su duona latvio ir esto kepėjų ir 
rūkykloje 12 Willison Sq., Toronto, Ont. Telefonas PL 2434.

Siunčiam ir į provinciją.------ Kainos žymiai sumažintos.
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Kalbėtojas gana plačiai ir iš

samiai nušvietė katalikybės es
mę bei jos vietą šiandieninėje 
visuomenėje ir ilgiau sustojo 
prie katalikų akcijos išvysty
mo bei reikšmės šių dienų-įa- 
saulio chaose, galutinai iš
keldamas svarbiausius kakfii- 
ko uždavinius katalikiškoje ck- 
cijoje bendrame visuomeninta
me gyvenime ir pagaliau vi
suomenės kovos arenoje.

Pažymėtina, kad Dr. Rami
no kalbėjimo ir minčių dėstymo 
būdas yra labai gyvas, įdomų?, 
drąsus, gyvenimiškas ir suge
bąs užimponuoti klausytojus 
nuo pradžios ligi galo. Ši pas 
skaita ir po jos sekusios ganą 
gyvos ir įdomios diskusijos pa
liko susirinkimo dalyviams ne-t 
išdildomą įspūdį ir gerokai pa-; 
pildė žinių bagažus prdktiškataį: 
metodikos bei kitais akcijos .*/ 
klausimais. J

Ta proga norisi priminti, kad I 
Montrealio Ateitininkų kuopa I 
yra užsimojusi po vasaros su- 1 
rengti ištisą paskaitų ciklą gy- į 
venimiškiausiomis kultūrinėmis I 
temomis platesniai lietuviškai 
visuomenei, kviečiant kalbėto
jais geriausius ir populiariau
sius mūsų intelektualus. J.

Uždarė konsulatą

Lenkų konsulatas Montrealy 
uždarytas. Dė uždarymo prie
žasčių konsulas Semti nepada
rė jokio pareiškimo. Vieną nak
tį virš įėjimo kažkas pakabino 
užrašą: "Lenkijos išdavikai. 
Būsimas adresas — Sibiras".

Britų lėkutvų fabraikai

Kanados vyriausybė Didžio
sios Britanijos lėktuvų gamyk
lom pranešė, kad jei jos nori 
lėktuvais aprūpinti Kanadą, tu
ri čia juos ir gaminti. Kadangi 
pagal susitarimą su JAV, Ka
nadai yra pavesta specializuo- 

Itis naikintuvų srityje, tai Ka
nada nenorinti karo atvejy nuo 
lėktuvų gamybos centrų būti 
skiriama jūrų. Britų firmos su
tiko, ir visa eilė lėktuvų ga
myklų būsią perkelta į Kanadą.

Studentų skaičius Kanadoje

1949-50 mokslo metais visuo
se Kanados universitetuose bu
vo 68.950 studentų. Yra numa
tyta, kad šiais metais universi
tetus baigs 16.797 studentai. 
Baigusių tarpe bus 807 agrono 
mai. Turint galvoje labai didelę 
Kanados žemės ūkio produkci
ją, tai mažas skaičius.

Ku - Klux - Klan Kanadoje

Balandžio mėn. netoli Corn
wall esančiame Newington kai
melyje pasirodė amerikoniško
jo Ku-Klux-Klano papročiais pa
slaptingais baltais apsiaustais 
apsirėdžiusių kaukėtų 80 vyrų 
būrys, kuris savo veiklą pra
dėjo pastatyto kryžiaus sude
ginimo ceremonijomis. Jie skel
biasi pradedą kovą su moterų 
nemoralumu. Pirmiausia daro
mi -perspėjimai, o po to seks 
neklusniųjų terorizavimas.




