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Opiuoju reikalu
vilkinant, kaikurios apylinkės 
nužygiavo toliau negu jis norėjo. 
Jei šito noro pagrindas būtų aiš
kus, gal ir tos pačios apylinkės 
rastų išeitį ir kelią prisitaikyti, 
bet kaip galima iš jų to reikalau
ti pagrindo nenurodžius. Argu
mentas, kad centras šitaip pagei
dauja, vargu ar gali būti veiks
mingas.

Atskirų apylinkių greitesniu 
žingsniu, atrodo, reikėtų tik pa
sidžiaugti/Tiesa, kaikam gali at
rodyti, kad tai šen, tai ten pada
ryta kokių netikslumų. Ar iie

JAV gins Japoniją
Per Dulles lankymąsi Japoni

joje JAV pasiūlė, kad būsimoje 
sutartyje JAV pasiimtų Japoni
jos saugumo garantijas, kad Ja
ponijos užpuolimas būtų traktuo
jamas lyg JAV užpuolimu. Ry
šy su tuo dabar nutarta į Japo
niją pasiųsti 2 naujas JAV divi
zijas, kurios čia bus jau ne kaip 
okupacinės pajėgos ir ne kaip su
stiprinimas Korėjos fronto at
sargų, bet kaip pajėgos, turin- | ir Prancūzijos kį^in/ 
čios vykdyti sutarties įsiparei- i sovietiškąsias prasukančios net 2 
gojimus. kartus. D. Britaniją ir anos visos

Churchillis pyksta
JAV admirolą Fechteler pa x x. „

skyrus Atlanto sąjungos laivyno 1942 m- sutarties nuostatus, tad

Daug turime reikalų. Ir čio
nykščių ir platesnių. Bet visų 
svarbiausias beabejo yra susior- 
ganizavimo reikalas, kuris jau 
pusantrų metų judinamas, o ga
lo kaip nesimato, taip nesimato. 
Jis visiems rūpi, dėl jo sieloja- 
masi, nes jo nesutvarkius dau
gybė kitų reikalų vietoje tebe
stovi.

Dėl to tai prie šio reikalo nori
me grįžti dar kartą. Tiesa, į griež 
tesnį mūsų žodį Centriniam LO 
Kui atsiliepė kitos žirklės — “Ne
priklausomoji Lietuva”. Deja, 
mes nemanome, kad tai jos rei
kalas, mes į ją nesikreipėme ir 
nesame linkę su ja ginčytis nei 
šituo nei kitais klausimais. Nepa
jėgtume-mes prisiderinti nei prie 
šios, nei prie kitų partijų “nepar- 
tyviu centrų” akrobatikos bei 
terminologijos, tad paliekame tai 
jų pačių pasismaguriavimui. 
Kam atimti žmonėms džiaugs- 

; mą?! /. /.
Mums užtenka paties fakto, 

kad per pusantrų metų nesulau
kiame vaisių ir eilę mėnesių veik 
nebegirdime veikimo to organo, 
kuris pasiėmė didžiulį uždavinį 
ir jo neatlikdamas laiko gyveni
mą sustingusį. Mes jaučiame at- 
spėję plačios visuomenės mintį, 
kai šaukiame Centrinį LOK dar
bą baigti arba nors paaiškinti to
kio vilkinimo priežastis. Kai jos 
paaiškės, visuomenė gal ir išei
čių pasiūlys.

Kanados lietuviškoji visuome- 
. nė apsidžiaugė, kai krašto laiki

nasis statutas pagalinti USvo pa
skelbtais ir negali suprasti, kodėl 
nepaskelbiami rinkiminiai nuo
statai ir krašto pasiskirstymo į 
apygardas bei apylinkes schema. 
Juk tai tokie paprasti dalykėliai, turėtų būti paskubinta , .
kad rodos vos keliu vakarų dar-! ir reglstracijos kortelės kuo grei -! General Electric Co. kalbėto- 
bas.'Jei to nedaroma, peršasi iš-Jčiau Pasiųstos centrui, nes juk i jas, gavęs leidimą oro pajėgų va- 
vada, kad čia kažkas kažka kom-itlk Pa§al jas tegalės būti nuseą- dovybės, pareiškė, kad JAV nu- 
binuoja. tarytum gyvenimą ga-rinkiminta apygardų ats- sistačiusios pastatyti 

'tovų skaičius Krašto Taryboje. 
Mes tikime, kad periferija ir čia 
neatsiliks ir registracijos korte
les pasiųsti nepavėlins. Kas trokš 
ta gerų vaisių, turi atlikti viską,

Sovietai sutiąka tartis
Į D. Britanijos paskutinę no

tą, kurioje buvo |dccentuojama, 
kad ji priversta -ginkluotis tik 
matydama grėsmętiš sovietų pu

 

sės, kuri nedemdbilizavusi ka
riuomenės ir lau nti sutartis,
Sovietai atsakė, d tai netiesa, 
kad Sovietų Sąjuhga kariuome- 
mnės teturinti til&2.500.000, t.y. < 
tiek, kiek turėjo 1939 m. karui 
prasidedant.. JAV/D. Britanijos

Savaitės įvykių apžvalga

Gal niekad pasaulis taip nebuvo 
išalkęs tarptautinio masto spren
dimų, taip nelaukė spaudos agen
tūrų pranešimų bei oficialių vals
tybių vyrų pasisakymų, kaip pas- 
tarosiosmis savaitėmis. Pasaulį 
slegia baisios tarptautinės poli
tikos painiavos, gresiančios su- 

o 
sprendimų vis neprieinama. Šito 
slogučio praskaidrinimui neat-

Klaustukų miške
v

ji atsilyginimo reiškiniai pasiro
dė jau praeitą savaitę. Būtent, 
JAV iškėlė reikalą tuo jaus su
daryti Ramiojo vandenyno pak
tą, panašų į Atlanto paktą, į ku
rį nekviečia D. Britanijos, o jos

1 1 • * • • 1—\

kitos valstybės j»u paskyrė su
mas. JAV nėra intereso, kad bri
tai, vadovaudami šiam planu’, 
darytų sau kreditą šiame pasau
lio kampe, kai jie aiškiai parodė 
noro išstumti iš čia JAV įtaką. 
Greičiausia jos duos tik tam tik
romis sąlygomis, kurios jų kapi-

• • • a . *.es pajėgos drebinti visą žemės rutulį,

valstybės varančio! agresyvę po- įė nieko ir praėjusioji savaitė 
litiką, D. Britanija sulaužiusi | Politinė itainpa n<..............
inACl „ _..x---- x.__ -----------x_x.._

XJVCX nuruu J>is,yiu2> niiamu laivynu: . o . .p_ - '
tikri ar menamu juk ne taip jau pajėgų vadu, Churchill parla- Sovietų S. jos vasario 17 d. notos 
svarbu. Gal kai kam nepatinka 
išrinktieji organai. Bet ar jau ne
bus galima jų pakeisti? Argi jie 
suskubs ką parduoti ar išeikvoti? i abiejų karų admiraliteto lordą;
Visi organai renkami metams. ‘ dar niekieno nesanti pralenkta ir į

mente smarkiai puolė vyriausv- 'nefali Priimti‘ Tačiau der?tis ir 
■ bę, kad aplenkti D. Britanijos ' aiskintls nesutarimus esant! pasi- 
t admirolai. D; Britanija, kalbėjo i renSusl-.j D. Britanijos premjero pava

duotojas H. Morrison pareiškė.

nei atsileido, nei 
dar labiau įsitempė. Tebesitęsia 
painiava, kuri susidarė po pas
kutinės JTO rezoliucijos, paskel
busios Kiniją agresore. Išvadų iš 
to dar nepadaryta jokių. Tenka 
daryti išvadą, kad JAV rezoliu
ciją pravedė savo prestižui išgei-

riekviesdamos, nekviečia<ir Pran- ,talo nepražudytu joms oačioms, 
cūzijos, nors kviečia net du Com- kad kapitalas patarnautų jų var- 
monwealtho narius — Australiją dui iškelti. Lygiai kaip, pav., Ka- 
ir N. Zelandiją. Antras atsilygi- nada; kuri Colombo ladui a_ 
nimo reiškinys yra JAV tyleli’ , , ■ . .
mas vad. Colombo plano reikalu, j $2o.000.000, betme pinigus 
Jos dar nieko nepasakė ar duos duode, o badaujančiai Indija’ 
kiek tam Pietryčių Azijos atku- kviečius, supirktu.', pas savo ūki- 
timo planui ar nieko neduos, nors Jninkus, kurių neturi kur dėti.

į ■

Korėjoje žygiuoja žygiuoja pirmyn, 
ir vis vietoje

Prieš pora savaičių viso pašau- į
lio spauda paskelbė, kad JT ka
riuomenė peržengė 38 paralelę,

nimo reiškinys yra JAV tylėji
mas vad. Colombo plano reikalu. |.Sfl

to pasiekti, Stalino bičiuliai turė
tų pasirodyti žymiai geriau, kaip 
kad lig šiol. '

Oficialiai skelbiama, kad pas
tarasis kinų įsiveržimas buvęs 
sąmoningai išprovokuotas, kad 
galima būtų jų kuo daugiau su
naikinti. Dėl to tai, esą, ir vaka-

Kaikurie jų jau kelintas mėnuo ’ praeito karo metu D. Britanija į “d notos priekaištai ir minimi ^i, bet išvadų iš jos vis dėlto
veikia — dažni ir neblogai vei- nuskandinusi 525 vokiečiu pp- : J1 ?ai .es^, ne ^tačiau D. necĮaro .Nedaro, nes dar prieš re- nuomene perzenge <58 paralelę,

vandeninius, o JAV vos 174. Dėl :^ritamJa derybas pradėti sutin- zoliucijos priėmimą pasižadėjo Į atseit Š. Korėjos sieną. Tiesa, ta 
to tai britam tikę gauti jūrų lai- L x
vyno vadovybę/ kai'Eisenhower i — Paryžius, 
yra vyriausias vadas.

Attlee į priekaištus atsakė, kad ruo j u metu esą žymiai pagerėj 
Fechteler pasiūliusi ne D. Britą- — Hong Kong. — 7' 
nija, bet visi nariai parinkę.. • j sučiupo partizanų 'Vadą O. Bator, monėmis.

Atlantą perskrido per 4 vai. 40 min
Vasario 21 d. Newfoundland!} tų tyrinėjimų šituo reikalu es^ 

Gander aerodrome nusileido bri- jau toli pažengta ir lėktuvas jau :' T j- -j • u- es j-- . .... tų bombonešis Canberra, pakilęs esąs paruoštas statybai. Moksli-; n j°s 23 a Periin i y įja,
ne ‘5°vos su atskirom apylinkėm, iš Aldergrove aerodromo netoli ninku skaičiavimu Šis naujas !

Mes nemanome ginti koKios re- Balfasto Airijoje, Atlantą per- lėktuvas bombonešis B-36 su li..vT..; - - - - . . j -------
--------- ............... . skridęs per 4 yaI 40 min 0 kelįo 'uranijaus Jvaru ga!ėsiąs nuskris. klu-‘ Tik komisijos pranešime bu- ,mentus, dažniausiai vos prisime- ti MacArthur betgi, atrodo, netu- 

jam buvo 2100 mylių. Tai naujas ti 200.000" mylių, t.y. 80 kartų 
rn-oiAir, roiznr^^o r.™™- > apskristi žemės rutulį nenusilei-

dęs kuro paimti

Geležinkelių streikas Anglijoje
5 d. trukęs geležinkelių strei-

1 kas pasibaigė geležinkelininkams 
71z2% pakėlus atlyginimą. M 
tams tai sudaro 12.000.000 svąr 
Dėl to turės būti pakeltas gėle- > 
žinkelrų pervežimų tarifas. St-rei-i

kia — ir kažin ar anksčiau pasi
baigs jų veiklos metais ar, šito- 
kiuo vėžlio žingsniu žingsniuo
damas, CLOK spės iki jų pabai
gos savąją tvarką paskelbti. 
Mums tad ir lieka neaišku, kam 
CLOKui mestis į kovą su ‘‘ne
klaužadom”, gaišinti brangu lai
ką, kurio jis ir taip jau perdaug 
sugaišino. Ar ne geriau būtų 
baigti savo tiesioginį darbą? Vi
suomenė iš jo tik šito laukia, bet

Mes nemanome ginti kokios re
zoliucijos, tačiau apylinkių orga-j 
nizacinio darbo atbaigimas nėra 
jokia rezoliucija. Tai tiesioginė 
išvada iš veikiančių nuostatų.

nepradėti nei Kinijos puolimo, siena buvo peržengta, nužygiuota 
. , - —___ __ ..._ _ ’ - - " 5 mylios, tačiau tą pačią dieną
# tykiai su vietnamiečiais pasta- teiktosios rezoliucijos pataisą, kinai privertė tą dalinį grįžti at- 

įe. įpareigojančią pirmiausia bandy- gal, o per pora sekančių dienų di- 
IZ'iniin cnlnihx’ti. foil’-inmic nrin. ! 1-C    —JI—    r   .

Prancūzu san 'nei blokados ir priėmė savo pa-

Kom. Kinai ti Kiniją sulaikyti-taikiomis prie-'dižulės kinų masės centriniame riniam fronte taip toli buvę nu-
-----  i. .'fronto ruože nųburbėjo kjfliu į

Šitų taikių kelių Tol. Rytų'JT kariuomenės pozicijas apie 20 
problemai išspręsti dabar ieško mylių ir vėl pradėjo grėsti per 

įJTO sudarioji “Geros valios” Wonju atkirsti visą 100.000 ar- 
1 ' komisija, kurioje pirmąjį smuiką miją, slenkančią prie Seoulo.

_ . . Kas fronte dabar dedasi, vi-
taip pat jau pripažinusi kom. Ki- siškai tiksliai pasakyti sunku, 

x.._ x į nes štabas teskelbia tik frag-nį ją. Atgarsių betgi tuo tarpu jo

Kas fronte dabar dedasi, vi

slinkta. Ar tai teisybė, ar tai tik 
guodžiantis aiškinimas nuotai- • 
koms pakelti, sunku pasakyti. 
Betgi kinai tikrai patyrė didelių 
nuotolių. Esą, čia buvę sulamdy
tos net 9 jų divizijos ir komunis
tų šio karo-nuostolių jau priskai- 1 _ 
tomą per 620.000. Pirmyn žygiua-

vo pasakyta, kad veikiama per ■ nant atsitraukimus ir pabrėžiant ri vilčių, nes klausimą ar per- 
“švediškuosius kanalus ’. pasistūmėjimus, o karo korės-Į žengti 38 paralelę, ar prie jos su-

Griežtų priemonių.prieš Kiniją pondentams ąptarti padėtį srnul- 
mėbuvo imtaži ^varbiausia-dėl ne- kiai yra’UŽdJlfE^ta/Gėigi'yra-ais- 
palankios pozicijos, kurią užėmė ku, kad anas prasiveržimas’ kinų 
D. Britanija su visu savo Com- yra sulaikytas, atkirtimo pavo- 
monwealthu. D. Britanija neno-ijus likviduotas ir JT kariuome-, 
rėjo užleisti JAV visų savo po-j nė daugely vietų pasistūmėjo j kitko įrodo tai, kad nuo, praeito 
zicijų Tolimuosiuose Rytuose, i pirmyn. Karštosios kovos vyksta i penktadienio ten jau kaunasi ir 
tad norėjo pakreipti Viską kita į prieš Hoengsong. Apsilankęs kanadiečiai. Jų “apmokymas" 

ei v-iiijiu uuiia-. ovic J knkrne’ k3d ten liktu stambus į fronte, MacArthur pareiškė pa- baigtas, o tuo pačiu metu JT 
ko^taetumedir^bo's 434*darbittih--! vai^mu<>; Jei britamS; pasisektų ■ sitenkinimo ir užtikrino, kad iš-> aukščiausioj i karo vadovybė .pa-.- 
Vni .. oi'7nn a.-.-i "-Savaip pasiekti apraminimo. JAV ; silaikys, o i Stalino pareiškimo i prašė Kanada dar daugiau kariu
tikuoiamu lėtu lempu ’ į butų izoliuotos. Pastarosios tai j Pravdai pastabą, kad JT ka-; prisiųsti. Vyriausybe nusprendė

’ /gerai supranta ir, beabeio, D. iriuomenė iš Korėjos- būsianti iš- 15-6000 pasiųsti, tačiau dar neaiš-
— Vašingtonas. — JAV darbo Britanijai šito nepamirš. Pirmie-: mesta, pastebėjo, kad, norėdami ku, kada jie išvyks.

I unijos pareiškė protestą prieš
Europa tebenardo pastangų ir kliūčių painiavoje

Europa tebėra stabilizacijos 
! pageidavimų ženkle, bet šiuo at- -g •' • • e 1 * i žvilgta dar labai netoli tepasi-1 O 4 | 4 I stūmėta. Britai, tiesa, rodo pa-CJU V -Ltz L-LALt/O tz -L ' stangų ginkluotis ir pašneka nar-
/ šiai, tačiau vargsta su vidaus ne- 

, Pastarojo meto žinios rodo, kad suimtas. Beabejo, bus suimti ir - keletas žymesnių kunigų bei pro- sutarimais. Churchill užsispyręs 
Čekoslovakijoje kažkas vyksta, 
nors tikslesnių žinių neateina. 
Yra gandų, kad Čekoslovakijo
je šeimininkaująs sovietų marša
las Koniev, kuris gavęs Roko- 
sovskio Lenkijoje turimą padėtį. 
Iš kitos pusės nurodoma, kad so
vietų karo atašė Prahoje yra gen. 
pulk. N. Z. Guzev. Manoma, kad 
šitokio rango karininkas turi tu-

kinti ir tik paraginti kitus veiks-, 
mus taip pat greitai atlikti. Jų 
priekyje, beabejo, stovi regist-

»racijos užbaigimas. Kur ji dar

greičio rekordas, senąjį prašo
kąs 30 min., tačiau pro’športe jis 
nebus įskaitytas*,' nes; Skridimas 
nebuvo registruotas oro klube ir 
nebuvo specialių oro klubo laiko 

i registratorių nutupiant.
j Atominė energija lėktuvams

stoti, -jsjaavadino tik teoretiniu,

greit susidufsiąs.
Kad Korėjoje ištiktųjų nori

ma laikytis, jos neapleisti, tarp

lėtų kita vaga pakreipti šiokia 
ar tokia forma pravesti rinkimai 
arba vienokia ar kitokia regiona
linio paskirstymo schema. Gy
venimas ne nuo to priklauso. Jis 
ėjo ir eis sava vaga, veikiamas 
tų veiksnių, kurie yra gyvenime, 
bet ne popieriuje. Tuo jau buvo 
galima įsitikinti ir iš netolimos 
mūsų pačių praeities.

Ir dabar tą patį matome. CLO 
K-tas yra ir gal kažką veikia, o 
gyvenimas eina savo vaga. Jau 
ne viena lietuviška kolonija sa
vo viduje susitvarkė, apylinkių 

• LOKus likvidavo, išsirinko apy
linkių valdybas ir tik laukia, ka
da galės rinkti atstovus į kraš
to tarybą. Tos kolonijos jaučia
si šito laipsnio priėjusios natūra
liu ir logišku keliu, atlikusios tai 
tada, kai reikalas jų sąlygose bu
vo pribrendęs. Jos pagaliau ma
no, kad tai įvykdyta visiškai le
galiai, nes joks statuto nuostatas 
to nedraudžia. Priešingai, nu
mato rinkimus ir Kanados kraš
to statutas ir laikinieji PLB 
Santvarkos Nuostatai ir joks iš 
iki šiol paskelbtų nuostatų nesa
ko, kad apylinkių rinkimų ne
galima vykdyti be CLOK pa
vedimo ar be jo paskelbtų rinki
minių taisyklių, kurios, beabejo, 
ir netiktų visoms kolonijoms, nes 
kiekvienoje yra kiek skirtingos 
sąlygos. O, kaip girdėti, CLOK, 
išgirdęs apie kaikurių apylinkių 
užbaigtą darbą, ima šiauštis ir 
nori viską grąžinti atgal.

Kam visa tai? Ar tai padės įgy- 
. vendinti darnią veiklą ir apylin

kių darnų santykiavimą su cent
ru? Nereikia būti pranašu, kad 
numatytam kaip tik priešingus 
vaisius. Joks talmudizmas niekad 
gerų vaisių neduoda, o čia jam ir 
pagrindo nėra. Ar ne tiksliau pri
pažinti, kad gyvenimas pralen
kė įstatymdavius ir reikia su tuo

atomi ne
energija varomą lėktuvą ir tuo , 
reikalu oro pajėgų vadovybė ve- i 
danti derybas su General Elect- 
ric Co. dėl sutarties.

Tuo tarpu oro pajėgų vadovy-j kainų kontrolės kaikurių sričių 
be ko negalimas tolimesnis žings- j bė ir atominės energijos komisi- i atpalaidavimą, dėl ko pragyve- 
nis. ja bendrai pranešė, kad po 4 me- nimas pabrangęs 2.6' < mėnesiui

visa eilė, apie 100, užsienių ir fesorių. Komunistinė vyriaussy-; Priversti darbiečius skelbti nau- 
užsienių prekybos ministerijos bė nori jais atsirėmus suorgani- ■ jus rinkimus, nes mano, kad da- 
tarnautojų. zuoti “tautinę bažnyčią”. Vyriau- bar pasireiškusių sunkumų iš-

—- Praha. — Cekoslovakų kom. sybės rūpesčiu teologijos fakul- šauktoje visuotino nepasitenkini- 
partijos kalbėtojas pagaliau ofi- *ete Prahos universitete eksko- mo atmosferoje galėtų laimėti 
cialiai pranešė, kad Clementis su- munikuoto profesoriaus Umda konservatoriai. Tačiau vyriausv- 
imtas. priežiūroje skubiai rengia kom- bė vis atsilaiko ir gauna daugi

mo atmosferoje galėtų laimėt

priežiūroje skubiai rengia kom- bė vis atsilaiko ir gauna daugu- 
jaunuolius kunigais. jmą, nors jai pasiekti tenka bal-
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rėti kažkokią kitą misiją negu ; “The Ensrine”
y____ _  . " l .v • . . . &karo atašė.

Yra žinoma, kad ruošiamasi 
pavasario manevrams, kuriuose 
be cekoslovakų dalyvaus dar Len 
kijos kariuomenė ir R. Vokieti
jos vad. “Bereitschaften” dali
niai. Iš Austrijos pranešama, kad 
ten pastaruoju laiku labai padau-

į v O Į 111 llvlO Jdl JkzCLOlv^ 1\. vX VdllYQ UQX

Čekoslovakijoje ruošiama Čekoslovakijos Bažnyčios lau- ‘ SUoti į parlamentą atgabenti ser- 
schizma Ikia dar liūdnos dienos ir perse- igančius atstovus net lovose.

__ _korespondentas :klojimai, nes nuo ‘‘tautinės baž-; Praeitą savaitę britų parla- 
iš Šveicarijos praneša apie kata- i nyčios ’ bus prieita prie atviros mente buvo iškeltas skundas ir 
likų bažnyčios priespaudą ir ruo- iK0V0S su Bažnyčia «ir bus sten- ,priekaištas vyriausybei, kam At
šlamą schizmą Čekoslovakijoje, i giamasi .13 ardyti per specialius, lanto pakto laivyno vadu numa- 
Didžioji dalis dorų kunigų esanti agentas kunigų tarpe.
uždaryta į darbo stovyklas bei i 
kalėjimus ir esą ruošiamos by
los, kurios turėtų sukompromi- 

jtuoti visą dvasiškiją. Tuo tar-
Puodas katilą vainoja

Savo paskutinėje notoje

tytas JAV admirolas Fechteler, 
kai britai turį daug senesnes lai- 

■ vyno tradicijas. Amerikiečiai nu- 
rodo, kad JAV Atlanto laivynas 

D. 'esąs didesnis už Britų namų lai-

matais, bet sakosi puolimo dar; okupacinės valdžios viršininkai 
nelaukiąs. Jis mano, kad satelitai :■— aukštieji komisarai paskelbė, 
dar nepasiruošę, o Sovietai taip!kad vokiečiams teks apmokėti 
pat dar nedrįsią pulti. ipadidėjančios sąjungininkų ka-

Galimas dalykas, kad Jugosla
vijos klausimas bus iškeltas nu
matomoje 4 didžiųjų konferenci
joje, kurios darbotvarkei nusta
tyti visų 4 užsienių viceministe-

skaičius.
Buvusio užsienių ministerio 

VI. Clementis likimas vis dar ne
paaiškėja. Yra žinoma, kad nuo 
sausio 22 d. jis yra dingęs ir jo 
butas saugomas saugumo polici
jos, kfet kur jis yra, tebėra neaiš
ku. Vasario 25 d. prezidentas Kl. 
Gottwald savo kalboje Clementi 
apkaltino, kad jis buvęs įsitrau
kęs į “didelio masto konspiraci
ją”, norėdamas įvelti Čekoslo
vakiją į “imperializmo stovyk
lą”. Taip kalbėjo prezidentas, ku
ris buvo žinomas kaip Clementis 
artimas draugas ir kuris 1949 m. 
prikalbėjo Clementi grįžti iš už
sienio po JTO plenumo posėdžių 

sutikti. Ypač, kai nebuvo paskelbtai tas buvo suabejojęs. Tada 
ta nuostatų, kurie būtų galėję ši- prezidento duotos garantijos nu- 
tą raidą sulaikyti ar pageidau- įėjo niekais. Iš šito prezidento pa
jama linkme pakreipti. ’reiškimo yra daroma išvada, kad

Taigi yra faktas, kad Centrui!Clementis yra ne pabėgęs, bet

gėjo pabėgėlių iš Čekoslovakijos pu į bažnyčias valdžia siunčianti Britanijai Sovietų Sąjunga tarp!vyną, bet britai ruošiasi pravesti
kunigus atskalūnus, ekskomuni
kuotus ir verčianti tikinčiuosius 
dalyvauti jų laikomose pamaldo
se. Vad. taikos kongreso metu 
taip pat buvę surengtos pamal
dos Šv. Igno jėzuitų bažnyčioje, 
nuo kurios jėzuitai nušalinti. Iš
kilmingose pamaldose dalyvavo 
daugiausia ekskomuikuotieji 
dvasininkai, bet visų nustebimui 
buvo ir tokių, kurie iki šiol reiš
kėsi kaip ištikimi Bažnyčiai, o 
vienas net iš arešte laikomojo ar
kivyskupo Beran aplinkos. Ko
kiomis priemonėmis buvo pri
verstas jis ten dalyvauti, neži
noma. Deja komunistinei vyriau
sybei yra nusilenkęš ir Prahos 
vyskupas auksiliaras senelis An
ton Eltschkner, pirmasis iš vys
kupų prisiekęs ištikimybę “liau
dies respublikai”, ^usilenkę yra 
ir 4 dijecezijų generalvikarai ir

kitko rašo, kad ją stebinąs D.' kad amerikiečiui būtų palikras 
Britanijos noras pasidaryti Ju-i vyriausio laivyno vado Atlante 
goslavijos pratektoriu. 'postas, bet kad britas būsų pa-

“Sovietų liaudis nepripažino ir Iškirtas “Šiaurės Atlanto Sąjun- 
nepripažins dabartinių Jugosla-j gos Laivyno vyriausiuoju vadu”, 
vijos valdytojų, nes jie krašte.t.y. kad būtų įkurtas iki šiol vi- 
įvedė fašistinį režimą, panašų į' sai nęnumatytas postas. Šiuo siū- 
Ispanijos Franko režimą ir iš- lymu darbiecių vyriausybė nori 
plėšė jugoslavų tautai elementą-; išgelbėti savo prestižą viduje, 
tarines demokratiškąsias teises”.! nes tautinių ambicijų pažeidimas 

i gali labai blogai atsiliepti jos 
varžybose su konservatoriais.

Oficialaus susidomėjimo cent
re Europoje stovi Jugoslavija, su 
kuria gyvai deramasi, kažkas aiš
kinamasi. bet viešų sprendinių 
dar negirdėti, nors kai kas jau 
pranašauja, kad satelitai, parem
ti sovietų kariuomenės sukon
centruotos Bulgarijoje, Rumuni- r—1-------- -
joje ir Vengrijoje, ją pi lsią dar'skelbti potvarkius, turinčius įs- 
šj pavasarį, balandžio rnėn 7 ito' tatymų galios, panašiai kaip pra- 

inoriai kalbasi su vakarų diolo- eito karo metu (žr. 8 psl.). Visą

Grasina pulti Kiniją
JAV sausumos pajėgų štabo 

viršininkas gen. J. Lawton Col
lins pareiškė, kad, jei kinai pra
dėtų didelio masto puolimą iš jū
rų ar iš oro, JAV atsakytų tuo 
pačiu ir bombarduotų Mandžiū- 
riją bei Kiniją — bombarduotų 
bažes, iš kurių, būtų puolama. 
JT karo išplėsti nenorį, tačiau 
negalį priešo laikyti privilegijuo
toje padėtyje.

i riuomenės išlaikymo išlaidas, ku
rių būsią bent 9 bilijonai markių. 
Matyt, manoma, kad vokiečiai 
susivylios galimybe šių mokėji
mų atsikratyti. stodami greta jų 

, . .. ... . ., 'kaip sąjungininkas. JAV numanai, vakariečių siūlymu turėtai, x -t, . .c Y n v • tvtas 4 divizijas i Europa, atrodo, susirinkti kovo 5 d. Paryzuje.! \ . ... « v> x
t, . . .. j., ivisdėlto perves. Bet visi šie rei-Betgi Maskva del siu posėdžiu ... . . - . ... •i., ° . . . v . - kalai geriau turės paaiškėti se-dar neatsake. ’ & r

Vokietijos ginklavimo klausi- veikti gen. Eisenhowerio štabas, 
mas tebestovi vietoje. Kad vo- kuris galutinai turės būti suda- 
kiečius suminkštintų, vakariečių rytas šią savaitę.

Kanada pasiruošimų ženkle
Negausi gyventojais, bet turtin- tai rodo, kad padėtis laikoma kri- 

ga ir gana saugi dėl savo geogra- tiška ir tokia, kurioje galima 
finės padėties, Kahada tarptauti- laukti staigmenų, tačiau konkre- 
nėje politikoje vaidina didelį; čių darbų dar mažai tejuntama, 
vaidmenį. Kad ji laikoma saugia, 
rodo faktas, kad į ją iš Europos 
vis gausiau ir gausiau plaukia prieš infliaciją imamasi tik netie- 
brangenybės bei auksas apsau-, sioginių priemonių, labai būdin
gai. Pati Kanada pasiryžusi su
organizuoti tinkamą apsaugą sa
vo krašto nuo oro puolimų. Jų 
visdėlto laukiama ir organizuo
jama civilių apsauga. Šiuo rei
kalu praeitą savaitę Otavoje įvy
ko konferencija, kuri nustatė, ko
kias šios programos vykdymo iš
laidas padengs federalinis iždas 
ir kokias provincijų iždai. Tuo 
pačiu metu gyventojai raginami i rie girdi apie bilijonus, skiria- 
pradėti rengti slėptuves. ,T‘,,C r.

Numatomiems krašto gynimo 
ir karo pramonės darbams reikia 
tinkamai paskirstyti darbo jėgą. 
Tai turės atlikti specialus o?ga- 
nas — Vyru jėgos Paskirstymo 
Taryba (žr. 8 psl.), o vyriausybė 
prašo parlamento įgaliojimų

visdėlto perveš. Bet visi šie rei- 

kančiomis savaitėmis, kai pradės

tiška ir tokia, kurioje galima

Pramonė tebėra neįkinkyta karo 
reikalui, žaliavų neparūpinta,

gų liberalistiniam ūkiui, kariuo
menės skaičius tik pageidauja
mas didinti, bet nesiimta jokių 
priemonių tam pasiekti. Galima 
sakyti, kad viskas tebėra projek
tuose ir atsargiai žiūrima, kad 
nebūtų pasiimta per didelių naš
tų, neproporcingų kitų pasiima- 
moms. O viso to vaisius pakol kas 
skaudžiai jaučia darbininkai, ku-

mus karo pramonei, o darbo daž
nai nepajėgia surasti.

— Jeruzalė. — Vasario 23 d. 
Izraeilio vyriausybė paskelbė, 
kad jo gyventojų skaičius nepri
klausomo gyvenimo metu paki
lęs 86% ir dabar esą f400.000 gy
ventojų, kuri ųtarpe 120.000 ma
hometonų, 35.000 
15.000 druzų.

krikščionių ir
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daryti Visai kitoks įspūdis susi
daro, kai tariamai “įtakingos 
tarptautinės organizacijos sekre
torius” pasikviečia pokalbiui ne
seniai atvykusį europietį, pakiša 
jam “pluoštą žurnalų”, taria ke
lis išminties žodžius savo svečiui, 
ir anas skubiai rašo Kanados 
laikraščiui, suregzdamas tikrovę 
su prasimanymais — niekad savo 
pastabų nepatiekęs tiesioginiai 
paliestos visuomenės įstaigos
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Apie kalėjimą ir tremti

Suvis pro šalį KOSTAS R. JURGĖLA

Vokietijoje gy vendami Lietu- krauju nupirko ir vėliau VLIKas, 
vos išeiviai ir “išvietintieji asme- dar vokiečių okupacijos Lietuvo- 
nys” nežinojo ir nežino kiek jų je metais, išgabeno užsienin. Tai 
likimas priklausė ALT-LAIC irt- yra vienintelis pasaulyje tos rū- 
tervencijos ir paskelbtų tiesos ................. —
dokumentų, VUKo mums per
teiktų per amerikiečius karius. 
Kada tik buvo ar pasįtaiko rei
kalas, interesuotoji spauda ir įs- Į^vid Dallin, rašydamas savo vei- 
taigos yra gavusios, ir tebegau- 
na, visą eilę “dažnų, greitų, ir ak
tualių” mimeografuotų “press 
releases”. Bet visi tie “interven- 
cijiniai rašiniai” buvo paremti 
grynais faktais, buvo dokumen
tuoti (iškeliant aikštėn netgi 
slaptus UNRRA prikazus), — be 
“propagandos”. 1

To dėliai, galime pasidžiaugti, 
kad, turėdami su LAIC reikalų, 
atskiri rašytojai ir įstaigos mus 
vertina kaip “enciklopedistus”, 
ne “propagandistus”. Galop, nei j vaduojamas ginklas — ir tiktai 
panelė Marijona Kižytė (Lietu- lietuviai šį ginklą turi. Dar liko 
vos niekad nemačiusi, bet dar 
Paryžiaus Taikos Konferencijo
je ir ano karo Lietuvių Informa
cijos Biure dirbusi), nei aš netgi 
nesutiktume vadovautis Goeb- iš arklio koseries 
belso “mokslu”.

sies rinkinys. Tų dokumentų da
lis buvo mikrofilmuota JAV įs
taigų, ir fotostatai sukrauti po
roje knygynų. Jais naudojosi Da-

ne “netikslų atstovavimą”. So
vietų Ambasada gana dažnai ki
bina Lietuvos žiemių kaimynus. 
Lietuvą liesti mėgina dviem at
vejais — ir abiem atvejais atsi
kirsta pačių Sovietų daviniais, ir 
bolševikai bevelija tylėti. Tas 
straispsnis nenagrinėjo “Sovie
tų ūkišką gyvenimą”. Anaiptol, 
jis pacitavo Paleckio pagyrus ir 
jį sumelagino ištraukomis iš ki
tų sovietinių leidinių. Argi rei
kėjo tylėti, bolševikams per akis 
meluojant? ,

Vėliausias Biuletenio numeris 
(36 psl.) irgi nepatiko p. Galvai. 
Jis nesusigaudė apie viršelio at
vaizdo reikšmę. Jis nežino kas 
yra Clarence Augustus Manning, 
“ar jis atitinka minėtam ketvir
tajam propagandos pradui — ži
nomam vardui”?

Tokios mintys tik parodo, kad 
naujai atvykusiam asmeniui ims 
laiko ligi jis Susigaudys neįpras
toj šaly, įsigyvens, supras Ame
riką. Amerikietis, kuris gauna 
Biuletenį, žino asmenybes. Jei 
kartais nežino, tai pasižiūri į 
“Who’s Who in America”, “Who’s 
Who in New York”, “World Bio
graphy”, ir tt. Todėįj įžymiam 
asmeniui nėra reikalo, Ameriko- ( 
je, pridėti “Dr.” ar “Prof.” prieš 
pavardę, ar prikergti eilę inicia
lų po pavardės.

Norėdamas “Tėv. Žib.” skaity
tojams sutaupyti laiko, pastebė
siu, kad Dr. Manning yra senos 
šeimos narys, įžymus istorikas ir 
Visuomenininkas, anam kare ka
rinės žvalgybos pulkininkas, vė
liau Columbia Universiteto Ry
tų Europos Kalbų Departamen
to galva (anuomet įvedęs lietu
vių kalbos paskaitas), dabar dės
tąs rusų ir ukrainiečių literatū
rą (niekad Rusijoje nebuvęs, bet 
lankęsis Lietuvoje), visos eilės

“reika-

veikalų ir straipsnių autorius, tu
rįs vieną iš gausiausių ordinų ir 
medalių rinkinių (jų tarpe ir Lie
tuvos), seniau buvęs didelis len
kų šalininkas, šiuo metu vienas 
nuosekliausių Lietuvos ir ukrai
niečių ramsčių, ir tt. Betkam, 
kas šį tą reiškia Amerikoje, nė
ra reikalo teirautis ar tai “žino
mas vardas”.

Kodėl p. Gah/a katlina LB už 
VLIKo memorandumą —
linga paaiškinimų” iš jo pusės. 
Draugo “Petrovo” straipsnio iš
traukos įdėtos “pamokymui” — 
tik ultra arba “ura” nacionalis
tas verstų vien estus jį cituoti. 
Apie to straipsnio išvertimą ir 
“platų paskleidimą” p. Galva, re
gimai, daugiau žino nei mes, nuo
lat turį reikalų su spaudos ir po
litikų sferomis. Kai dėl “kultū
rinės kronikos”, ne mūsų kaltė, 
jei “lietuviškosios srities leidiniai 
išimtinai yra pasirodę Europo
je”, — kad tik daugiau jų būtų! 
Dr. Balys kitame straipsnyje nu
rodė ir Amerikoje pasirodžiusius 
rašinius, o apie Europoje išleis
tus veikalus angliškai skaitąs 
žmogus nei nežinotų, jei nebūtų 
apie tai sistematingai pranešama. 
Įvairių kraštų įstaigos ir knygy
nai ypatingai domisi tokiais pra
nešimais. Nėra ko gėdintis.

Kai dėl pavergtos Lietuvos 
“kronikos”, reikia pasakyti, kad 
amerikiečiui lygiai “įdomu kas 
dedasi Šiaulių ar Klaipėdos aps
krityse”, kaip ir Vilniuje ar Kau
ne, — kurių jie visvien nežino. 
Kad “‘toji kronika būtina redak
toriaus, mokančio prisitaikyti 
amerikiečiams, o ne vertėjo”, — 
yra grynai naujoviška p. Galvos 
nuomonė. Viena amerikiečiui ne- 
mėgstamiausių savybių yra mė
ginimas j am primesti savo “Goe- 
bbelsą”; amerikietis bevelija gau 
t i faktus, ir pats daryti išvadas. 
Tuo atžvilgiu, stengi^nės pa
rinkti būdingiausius faktus — ir 
susilaukėme teigiamų įvertini- 

(Nukelta į 3 psl.)

kalą apie vergiją Rusijoje. Juos 
memorandumais naudojo Ame
rikos Darbo Federacija ir Vergi
jos Tyrinėjimo Komisija, David 
Rousset savo byloje ir visa eilė 
rašytojų. Jie Cituojami ir Vokie
tijoje lietuvių išleistame veikale 
“Genocide”, ir latvio Kalmės vei
kale, kuris netrukus pasirodys 
Naujorke. Jie leidžiami tyrinėto
jui ir vidutiniam skaitytojui su
prasti sovietinę tikrovę ir enka
vedistų gavoseną: tai yra nepa-

Taip pasielgė p. Gediminas 
Galva su savo “Šūviais be taiki
nio” (Tėv. Žib., Nr. 6-59).

Nemanau, kad p. Galva ryž- 
; tusi Amerikoje gimusį, auklėtą, 
politiniam gyvenime nenaujoką 
ir advokatūrą per eilę metų 
praktikavusį žmogų ar tai anglų 
kalbos mokinti, ar tai įkvėpti 
amerikiečių institucijų bei gal- 

ivosenos nuovoką.
Betgi jam pasišovus paversti 

LAIC — t.y. Lietuvių Ame
rikiečių Informacijos Centrą — į 
“propagandos” įstaigą ir apšvies-, 
ti tos įstaigos tarnautojus citato
mis iš Goebbelso, esu priverstas 
dalį laiko skirti visai bergždžiam 
reikalui: atsakyti į nepamatuotus 
priekaištus.

LAIC anaiptol nėra “propa
gandos įstaiga”, kurios visas dar
bas būtų “du kartu į metus” iš
leisti po 32 psl. ’’pustomius” ir 
prilygti prie p. Galvos surinktų 
darbingumo statistikos trup
menų.

LAIC yrą Amerikos Lietuvių 
Tarybos informacinė įstaiga, 
kurios užduotis yra, Amerikos pi
liečių privatinės organizacijos

Ukrainiečių politinis emigran- įkyklas ir pasisukinėję jaunų lie
tas rašytojas Ivan Bahrianyj pra- tuviukų tarpe, negausime teigia- 
ėjusiais metais davė skaityto- mo atsako. Priešingai — rasime 
jams , puiky^ “Getsęmanės sodo” į vaikų, kurie jau pradeda nelie- 

-, tuviškai galvoti ir svetima kalba 
savo tarpe kalbėtis.

Svečiuodamasis vienoje lietu
vių šeimoje, turėjau gražios pro
gos matyti, kuo gyvena jauna 
keliolikos metų lietuvaitė. J6s 
kambaryje ant stalo ir lentynų 
— angliški kino filmų žvaigždžių 
žurnalai ir knygos. Jos rankoje— 
trumpa, pretenzingu viršeliu 
nuotykių knyga taipgi anglų 
kalboje. .

Mergaitė gerai žino daugelio 
kinų žvaigždžių intymų gyveni
mu lengvai suskaičiuoja kokios 
artistės buvusius vyrus ir vai
kus; vartydama žurnalus, leng
vai dainuoja svetimas dainuškas; 
atmintinai žino įvairiausių filmų 
siužetus ir net vertę...

Ką gi tokia mergaitė žino apie bariams prieinamais keliais, bu- 
lietuviu rašvtojus, didvvrius ir dėti ALTo koalicijai labiausiai 
tautos veikėjus? Ką ji žino apie Rūpimais klausimais. Tenka ste- 
mūsu literatūra, apie atskirus bėti savo krašto politikos raida 
kūrinius? Ar moka atmintinai kiek įmanoma ją paveikti), 
vieną kitą eilėraštį, liaudies palaikyti ryšius ir informuoti 
dainele?

Į
■ Ne. viso to mes nevadiname s 

.. ir dvasiniu palūžimu. Vienas kitas . . - -. .- L- ,. . , . . dos žmonėmis, sekti Jungtiniu■musu ;tėvas ar motina tuo dargi naši- m , .. ‘- ‘ j-j-- • ‘ m -■ -Tautu posėdžius, gaudyti ve-musu didziuoja. Tačiau ar ne laikas . ., / ., ... .. * / .. .
£ .. t r, , • !jus besikeičiančios tarptautinesi šiandien, parafrazuoti I. Bahria-; ė-,,. , . , ,. .. i oukles sąlygose, mtervenuoti kur

prirekia, kai kam parašyti kal
bų tekstus, atstovauti ALTą 
tarptautiniuose sambūriuose, - • 
na, ir keliomis kalbomis leidi
nius, pranešimus redaguoti, au
toriams ir mokslininkams davi
nių patiekti, if tt. ■> - y i

Po kelių metų darbo, LAIC sau 
laimėjo gerą vardą vyriausybės 
ir visuomenės sluogsniuose ir 
spaudoje. Daugelis rašinių, viso- \ 
kiomis kalbomis įvairių asmenų 
parašytų įvairiais laikotarpiais 
eilėje valstybių, pasirėmė Lithu
anian Bulletin ir įstaigos laiškų 
daviniais. Kai kur “kreditas” su
teiktas, kai kur šaltinis nutylėtas, 
betgi yra aišku: grynai “propa
gandinė” medžiaga nebūtu bu- O j
vusi naudota. Galop, mums “pro- į 
paganda“ niekad nerūpėjo: mes 
tenkinomės 
tiesa.

ramftjoą.jjanįe rą^ytojas, yąizdųp- 
j a 'komunistinę tikrovę.

Įsidėmėtinas romano fragmen
tas, kuriame pasakojama, kaip 
suimtasis Cumak palaužia jį tar
dantį enkavedistą Siergiejevą:

— Gaila-man jūsų, — kalbėjo 
Andriejus savo tardytojui. — 
Jūs mus gniuždote ir net į galvą 
jums rteateina, kad gnūiždote pa
tys save. Nuolat kartojate, kad 
esate geležiniai... O man jūsų 
gaila ... Jūs mus gniuždote, bet 
patys niekuomet nepažinsite lai
mės. Tas mūsų šauksmas ... mū
sų kraujas ... persekios jus visą 
gyvenimą. Įsimylėsite, bet mes 
ir toliau. šauksime ir staugsime 
— ir užnuodysime jūsų laimę. 
Turėsite vaikų ir pradėsite veng
ti jų žvigsnio, nes iš jų akių žiū
rės mūsų veidai, o jų džiaugs
mingame ' klyksme aidės mūsų 
riksmas, mūsų nepaprastas 
klyksmas... Neteksite tėviško 
džiaugsmo ir motervstės džiaugs- 
mo, ir net motinų meilė bus jums 
užnuodyta, nes jų akimis žiūrės 
mūsų nesuskaitomos motinos, o 
jų ašarose mūsų kraujas...

' amžinai mus girdėsite —i 
šauksmą, mūsų -aimanas, mūsų ' didžiuoja. Tačiau ar ne laikas Lt 
klyksmą... |i

Šituose Andriejaus žodžiuose nyj, pasakyti: 
nejaučiame nė šešėlio to. ką mes 
vadiname fiziniu ar dvasiniu pa- įuvai dvasiniai mirštate ir jums 
lūžimu. Priešingai, — auka reis-J neį į galvą neateina, kad marina- 
kia užuojautą aklam įrankiui,'-įę patys save... Jūs mirštate 
kuris su pamėgimu išpildo par- Lietuvai irpatysvargukadapa- 
tijos liniją >j. žinsite laimę. *TW» kenčiančių

Taigi linija yra tikrai demo- tremtinių ir partizanų šaųks- 
niška. imas... ju kraujas.

Kur nėra meilės tiesai, kur vis- ! j us visa gvvenima .. 
kas— ir žmonės, ir jų veiksmai,,; 
ir net'mintys — palenkta vienam ; 
tikslui, kur kiekvienas bijo savo i 
pažįstamo, kaimyno ar net šei- Į 
mos nario. — ten žmogus neturi į 
jokios vertes.

nepaskelbtų keliolika dokumen
tų. Sovietai niekad nei nemėgi
no polemizuoti šiuo klausimu — 
nes mes turime medžiagą “tiesiai

dėti ALTo koalicijai labiausiai

valdžios (vykdomosios ir įstaty- 
Imų leidžiamosios) įstaigas bei 
pareigūnus, santykiauti su spau-

Dėl redagavimo stiliaus ir “ne- 
Einant prie p. Galvos teigimų, suvirškinimo, nepritaikymo ame- 

rikiečiui skaitytojui” — neverta 
’ginčytis: tai atskirų asmenų nuo
monė. Pav., ir Evangeliją kai kas 
norėtų, savaip redaguoti. Bet p. 
Galva pagrindinai klysta, teig
damas, būk tai medžiaga imta isį 
VLIKo memorandumų ir “EI-. 
tos”: VLIKas originalinę medžia
gą perleido ALTui dar 1944 m.

Ponui Galvai nepatiko “du 
rezginiai” — Genocido Ženkle” 
ir “Sovietų Ambasados netikslus 
atstovavimas” (?!). Deja, kaip 
tiktai “Genocido Ženkle” kruopš
čiai iškošta. medžiaga naudoja
ma tokių leidinių, k.a. “Encyclo; 
p&edia Britannica”, ir ji pavaiz
duoja tikrovę Lietuvoje. “Misre
presentations ” reiškia “melus”,

— Gaila man jūsų ... Jūs Lie-

j Kas darytina?
■ Pirmiausia, reikia 
sinio maisto mūsų

. persekios

teikti dva- 
vaikamš ir 

Puikiai tai pailiustruoja kita jaunimui. Lietuviško maisto - 
tos pačios knygos ištrauka. Tar- j knygų, patrauklių sueigų, pra- 
dytojas sudaužytam Andriejui i . Pobūvių, pamaldų, net 

. ’sako:
— Geriau sulaužyti 

šimtui nekaltųjų, negu

į dvasinių rekolekcijų.
kaulus- Neseniai dalyvavau dviejų 
išleisti ■ nedidelių chorų pobūviuose.

vieną kaltą. Ranka mums nešu-Į Nuoširdžioms kalboms ir pasi- 
. drebės. Tu čia mums viską paša-j kalbėjimams bei prisiminimams

kyši. Nepasakysi stovėdamas, tai; akompanuojant, lietuviška dai- 
pasakysi gulėdamas. Nepasakysi na veržėsi kaip vulkanas, kaip 
su sąmone, tai pasakysi būdamas į pratrūkusios upės sriautas. Pora Tėvynėje 
be sąmonės. Bet pasakysi! Čia tokių valandų, praleistų dainuo- tautos priešingumą ir žiūri, jog 
dar nebuvo tokių, kurie didvyrio j ant ir nuoširdžiai kalbant, jau- niekas neatgaivintų kenčiančios 
pozicijoje ištvertų iki pabaigos, mimui davė daugiau naudos, nei! tautos vilties, tautiškumo. Teat- 
Tu čia nesi didvyriu ir netgi nesi j ilginusios kalbos apie dvasinę Iras, koncertų salės, baletas net ir 
žmogumi, tiktai skylė sienoje, i stiprybę. —6;,.
Supratai? Nelauk jokio gailesčio, i Neseniai kalbėjau su lietuviu, 
nes mes spjauname j žmogų. La- : kurį po keturių vedybinio gy- 
bai klysti, jei manai, kad su tavi-: venimo savaičių paliko žmona mi visai mums nežinomi, grei 
mi ginčysimės. Mes neturime lai- ■ anglė. Tik tokią brangią kainą 1i-.-.—--;-. 
ko ginčytis. Ir tave, ir visus kitus ■ mokėdamas, jis įsitikino, kad 
sutrinsime kaip musę, ir niekas; žmogus dar neviskas, kad svar- 
jūsų nepasigailės. Niekas net aki- biau to žmogaus dvasia, tradici- 
mi nemirktelės, Sovietų Rusijoje jos, pažiūros, atseit — tautybė 
žmonių užteks! - , ir tikėjimas.

Neseniai mačiau lietuvius savo 
pamaldose, kur juos subūrė ne 
tik gyvas tikėjiihas, bet ir lietu-

skelbdami gryną

žmonių užteks!

norisi pastebėti, kad skonio ver
tinime veik neįmanoma vienodai 
sutarti. Ko lietuviai amerikiečiai 
nori, yra aišku iš kiekvieno ALT 
-memorandumo ir Lithuanian 
Bulletin numerio: pirmojo pus
lapio antraštėje cituojamos At
lanto Čarterio ir Lietuvos-Sovie
tų Taikos Sutarties ištraukos. Jei 
kas skaitydamas atsisako supras
ti, tai jo reikalas. Valdžios ir 
spaudos rateliuose tokio nesu
pratimo neužtikta.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
nutarimai — pasauliui vaizduoja 
tos Amerikos visuomenės dalies 
nuotaikas, todėl jie išspausdina
mi ALTo leidiniuose. Tie nuta
rimai yra gerai apgalvoti ir miš
rios ekspertų komisijos aptarti, 
be “biurokratinio stiliaus”. Anaip 
tol, jie kupini plačių minčių ir iš
dėstyti suprantama kalba. Tik 
todėl tie nutarimai ir atskirai 
buvo spausdinami, buvo pakar
toti “Congressional Record” pus
lapiuose, bent vienam- Senato lei-1 
diny; ir turi pareikalavimo iš įs
taigų, amabasdų, pasiuntinybių, 
knygynų ir redakcijų.

keliauti ar sustoti už geležinės 
uždangos” mūsų Biuleteny ne
buvo. Betgi buvo straipsnis, ku

kris vaizdavo “Judėjimo ir Asi- 
liaus Laisvę”: pacituota JT Uni
versalinė Žmogaus Teisių Dekla
racija — ir penkiais slaptais NK 
GB—NKVD įstatymais pavaiz
duota tikrovė anapus Gel. Už
dangos. Žodžiu, sugretinta teori
ja su praktika.

“Gyvenimas policinėje valsty- 
Ibėje” ir “Rusų pasiruošimai ge
nocidui” yra tęsinys visos eilės 
slaptų dokumentų, kuriuos Lie-
tuvos sukilėliai 1941 metais savo11

Prievartaujama mūza
okupantas jaučia

opera yra griežtoj kontrolėj. Šių 
metų pirmosiom savaitėm Vil
niaus dramos teatre buvo stato-

Šios dvi išraiškos rodo, prie ko
rišk0 žodžio bei lietuviškos gies

mės ilgesys.
Ne puikios teorijos, ne stori 

tomai samprotavimų apie lietu
vybės iąlaikymą, bet paprasti va
dinami mažmožiai sustiprina lie-- 
tuvio sielą ir suteikia jai atspa
rumo.

O gal tą temą judinantiems tik
tų parafrazuoti ir ano tardytojo 
žodžius:

— Geriau pabarti šimtus ne
kaltųjų ir dvasioje stiprių lietu
vių, negu leisti vienam dvasiniai 
numirti: mūsų skaičius yra ribo
tas ir kiekvienas yra neįkaino
jamas.

namas, kai jis paaukojamas par-’ 
tijai ar valstybei.

Kartu su pasigėrėjimu galima 
konstatuoti, kad ir slegiamas, 
nuo mažens persekiojamas ir lais 
vės nepažįstąs žmogus vis dėl
to visu savo vidumi jaučia, jog 
esama dvasinės jėgos, kurios ne
gali palaužti brutaliausias perse
kiojimas.

Mirti pasmerktas Andriejus, 
išreiškiąs užuojautą savo bude
liui, vis dėlto iš kalėjimo išeina 
laimėtoju.

Šitokios mintys kiekvienam 
tremtiniui ar išeiviui teikia gai
vinančios jėgos, kurios taip rei
kalinga dabarties suraizgytame 
gyvenime. Kartu jos kelia dau
giau klausimų: kaip mes atsilak 
kyšime svetimuose kraštuose? 
Ar nėra pavojaus dvasiniai pa
lūžti, tačiau niekam nekankinant 
ir net griežtai nereikalaujant? 
Taigi, savo 'valia — lengvapė
diškai ...

Nuėję į mūsų savaitgalio mo-

lina ir B. Dvariono “Koncertą 
smuikui su orkestru”. K. Gal- 
kauskas sukūręs “Simfoniją D- 
dur” ir eilę tarybinių dainų: jų 
tarpe odę “Didžiajam, Vėliavi
ninkui”. J. Karosas per paskuti
niuosius metus parašęs ’Koncertą 
fortepionui su orkestru”. “Kon
certą smuikui su orkestru”, 
“Simfoniją” tema su variacijoms 
fagotui, vertingą, liaudišką savo 
koloritu sonatą smuikui su for- 
tepionu. Paskutinis jo darbas po
ema “Bus taika”. Kompozitorius 
Vainiūnas, panaudodamas liau
dies dainų , motyvus parašęs 
“Koncertą vargonams su stygi
niu orkestru”. Taipat esanti pa
žymėtina jo naujoji “Rapsodija 
smuikui su orkestru”. Stalininės 
premijos laureatas J. Švedas pa
sižymėjęs ’’Kantata Tarybų Lie
tuvos Dešimtmečiui”. K. Kavec- 
kas parašęs eilę populiarių tary
binių dainų. Račiūnas prisimena 
“tarybiniais metais” baigusius 
muzikos mokslus, o dabar gili
nančius savo studijas jaunuosius 
kompozitorius Juzeliūną ir Balsį, 
kurie žengia gražiu kūrybinio 
augimo keliu. Didelį kūrybinį

J. Kuzmickis.

čiausia, bolševikiški kūriniai: 
“Raudonkepuraitė”, “Miškas”, 
“Dviejų Ponų Tarnas”, “Kalvio 
Ignoto Teisybė”. Baletas pasiro
dė vos tris kartus; “Bachčisara- 
jaus Fontanas”, Laurensija” ir 
“Raudonoji Aguona”. Koncer
tuose pavergtas lietuvis tegirdė
jo Totorių Filharmonijos An
samblį ir nusipelnusį artistą Je- 
gov’ą su Vilniaus Filharmonijos 
orkestru. Opera pastatė daugiau 
veikalų. Buvo suvaidinta: “Faus
tas” — du kartus, “Borisas Go
dunovas” — 4-rius, “Sevilijos 
Kirpėjas”, “Eugenijus Oniegi- 
nas” — du kartus (vieną kartą 
rusiškai), “Traviata”, su Kipru 
Petrausku, “Parduotoji Nuota
ka”, “Demonas”, “Pikų Dama”, 
“Rigoletto” ir “Karmen”. Kom
pozitorius A. Račiūnas, kuris 
sausio 11 bolševikinėje spaudoje darbą atlikęs LTSR Valstybinis 
džiaugėsi lietuviškos muzikos ga- Liaudies Dainų ir šokių An- 
jumu, savo straipsnyje tepakar- sambbs> Valstybinis Filharmoni- 
'0),° .T? meIodi'as' batent J !jos Komiteto Choras.

Tellat Kelpšos Kantatą apie Sta- j Filharmonijos repertuare esą 
————. 'daugiau kaip 300 “tarybinių”, ru- 

Isų, ir Vakarų Europos klasikų 
kūrinių. Jos pastangomis buvę 
suorganizuota 12 lietuviškos ta
rybinės muzikos “apžiūrų” su 35 
koncertais. Plačiai populiarinąs 
liaudies masėse choras lietuvių 
liaudies ir naująsias kompozito
rių dainas. (A)

samblis, Valstybinis Filharmoni
jos Choras ir Radijo Inforinaci-

Pasakoja Peter Kleist

Lietuvos pardavimas
(Tęsinys iš praeito nr.)

KOMISARAI GALINGESNI 
UŽ ROSENBERGĄ

, Pagal Rpsenb«rgo p>Įan4 komi
sarus turėjo jis pats parinkti ir 
skirti. Bet Hitleris nesutiko tos 
teisės palikti “rytų ministeriui”. 
Jis pats paskyrė komisarus: 
“Ostlandui” Heinrich Lohse, 
Schleswig-Holsteino gauleiterį, 
kurį buvo jam pasiūlęs Rosenber- 
gas, o Ukrainai gauleiterį Erich 
Kochą, pasiūlytą Goeringo. Tai 
buvo viena iš priežasčių, kodėl 
paskirtieji komisarai nenorėjo 
visai skaitytis su pačių ministe- 
riu. O pirmoji ■— kad Rosenber- 
gas mėgo svarstyti, diskutuoti- ir 
nepajėgė ryžtingai veikti, netu
rėjo valios. Atvykusius su reika
lais į Berlyną komisarus galėjai 
greičiau rasti reicho kanceliari
joj ar finansų ministerijoje, ne
kaip jų tiesioginės vyresnybės 
įstaigoje.

“Erich Koch savo nusistaty
mo vyresnybės atžvilgiu ir neslė
pė. Hitlerio paskirtas, jis atvy
ko į rytų ministeriją — rankos 
abidvi giliai sugrūstos į kelnių 
kišenes, garsiai švilpaudamas — 
ir padaręs savo koncerto pertrau
ką, paskelbė: “Jūsų palaimini
mo nesu reikalingas. Nesu reika
lingas nė jūsų pinigų. Noriu tik 
avanso gauti, kad galėčiau mokė
ti padorias algas ir prisipirkti rei
kalingų' automobilių. Po metų, 
Vėliausiai, šį avansą gausite at
gal, ir tada tarp mūsų visiems 
laikams bus atsikvitinta”.

“Santykiai tarp šefo ir žemes
niųjų pareigūnų ilgainiui virto 
tiesiog juokingi. Reicho komisa
rai uždraudė savo žmonėm pri- 
inmti iš Berlyno ministerijos at
siųstus įgaliotinius, o ir patiem 
nuvykus į Berlyną lankytis Omi 
(Ostministerium). Jie taip rū
pestingai atsiribojo nuo Berlyno, 
kad iš ten buvo kreiptasi į rusų, 
ukrainiečių, estų ir latvių prane
šimus norint gauti tikrą vaizdą 
apie satrapų veiklą. Jie nesiten
kino nepaisydami Rosenbergo 
valios. Jie vertė aukštyn kojom 
ir pačios ministerijos vidų. Erich 
Koch prisivarė iki to, kad mi- 
nisteris atleistų savo spaudos še
fą maj. Cranzą, kuris buvo išdrį
sęs sutrumpinti reicho komisaro 
kalbą, atsižvelgdamas į galimus 
užsienio atsiliepimussPo metų iš
siskyrė Ros^nbergas ir su ilga
mečiu bendradarbiu ministerijos 
direkoriumi Dr. Leibbrandt. nes 
jis buvo kliūtis Erich Koch”.

“1944 m. spalių 12 d. Rosenber- 
gas įteikė pe» reicho ministerį 
Lammers atsistatydinimą Hitle-

riui, su kuriuo jis per visus karo i buvo pasodinti į įstaigų vicešefus 
metus buvo tik du Jcartu kalbė-! su generolų laipsniais ir pasta- 
jęsis. Bet nesulaukė jokio atsa- 
kymo. Kadangi netrukus rytų 
sritys buyo visai prarastos, susi-. 
likvidavimas įstaigos, kuri buvo 
vienas iš didžiausių istorijoje 
klaidingų apskaičiavimų, buvo 
vos pastebėtas” (151 psl.).

LOHSES VALDŽIA
Kai Lohse buvo paskirtas j 

reicho komisaru. Kleistas jį ap
lankė dar prieš išvykstantį į Pa
baltijį. ’ “Lohse nė kiek nesido
mėjo padėtimi Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje. Vienintelis daik
tas, ko jis teiravosi, tai buvo pi
lys, viešbučiai ir valdžios rūmai p 
jo žmonėm ir įstaigom. Kadangi į 
aš negalėjau duoti žinių apie 
šiuos “svarbiausius” reikalus, tai 
buvau tuojau ir nemaloniai at
leistas.”

“Ir taip nekliudomai pasipylė 
antplūdis komisarų, kurie buvo 
įsprausti į šviesiai rudą unifor
mą, su daugybe automobilių, pa- 
gelbinio personalo, rašomųjų 
mašinų, aktų; antspaudų ir jiem 
paduškėlių. Be krašto savivaldų 
jie negalėjo apsieiti, be jų būtų 

i prapuolę iš pat pirmosios dienos. 
Bet savivaldos buvo apstatytos 
paralelėm vokiečių organizaci
jom, suvaržytos ir nustumtos į 
opoziciją”.

“Šiandien galima sakyti: oku
pacija turi būti. Tada buvau nu
stebintas, kaip pačiame gigan
tiško karo viduryje reicho komi
saras “Ostlandui” 1941. 12. 27 
galėjo siuntinėti telegramas Lie
tuvos generaliniam komisarui 
nustatinėjant aukščiausias kai
nas vasariniam skėčiam, metali
niam vainikam, žąsim su galva, 
gyvom ir papjautom... Rygos 
operoje kabojo skelbimas “Rū
kyti draudžiama” su reicho 
komisaro parašu. Jo parašai sto
vėjo ir taisyklėse amato moki
niam ruošti ir taisyklėse atma 
tom iš Rygos išvežti”.

“Demontažų rytų srityje ne
buvo, bet brangios įmonės, kaip 
pvz. Eestii Fosforiit nedirbo, nes 
nebuvo galima susiprasti, kieno 
atsakomybei jos priklauso. Mo
dernus sovietų keleivinis laivas 
“Stalin”, okeaninis laivas, mano 
žiniom, per 20.000 tonų, minos 
paliestas gulėjo ant dugno prie 
Baltiskport ir negalėjo būti iš
keltas estų organų, kurie tam 
pinigų turėjo, nes vokiečių ad
mirolas, kuris lėšų tam neturėjo, 
pasiskelbė, kad laivas priklauso 
jo žiniai... Vokiečiai ūkininkai, 
kurių išminties vos pakako ūki
ninkauti savo 10 ar 20 ha ūkyje,

jęsis. Bet nesulaukė jokio atsa- tyti prieš uždavinius, kuriem iš
spęsti jiem trūko ir krašto, ir 
paties reikąlo pažinimo.”

’“Teatruose, kabaretuose ir ki
nuose buvo kontroliuojama ne 
tik programa, bet ir pajamos iš 
drabužinių ir tualetinių.., Lie

tuvos sostinė Kaunas, seniau 
| Kowno, tada Kauen, miestas 
apie 100.000 gyventojų, turėjo 
vokiškos administracijos 170 
tarnautojų, kurie lietuvių savi
valdai davinėjo nurodymus, 
kaip vartoti rašalą ir trintukus, 
ir sykiu stebėjosi, kad miesto 
savivaldybės įstaigos veikia die
na iŠ dienos blogiau.”

“Didžiausia gėda ir kliuvinys 
iš vokiečių valdžios pusės tai bu
vo bolševikinės nacionalizacijos 
palikimas. 1940 — 41 m. bolševi
kų okupacijos metu buvo nacio
nalizuota visa žemė, mieste ir 
kaime, o taip pat pramonės įmo
nės ir prekyba. Mažose įmonėse 
tebesėdėjo buvę savininkai, tik 
jau kaip tarnautojai. Su momen
tu, kai raudonoji armija buvo 
išvyta, buvę savininkai, savaime 
suprantama, vėl atsiėmė savo 
nuosavybę. Didžiai betgi jie tu
rėjo nustebti, kada naujieji ko
misarai jiem aiškino? jog bolše
vikinė nacionalizacija ir toliau
paliekama. Tatai privedė iki to
kių juokingų atsitikimų, kad 
vienas generalinis komisaras 
vieną sovietų nuspręstą nacio
nalizuoti, bet dar nenacionali
zuotą įmonę stengėsi nacionali
zuoti, pasiremdamas Lenino ir 
Stalino autoritetais”.

“Šitos priemonės kaip slogutis 
užgulė ne tik sunerimusią dva
sią, bet ir viso krašto ūkį parali- 
žavo”. .

Naujojo valdovo tikslus išreiš
kė pats Lohse, kai jis kiek nusi
gėrė ir pasidarė atviras tarp sa
viškių. “Specialiame Rosenbergo 
traukiny buvo Lbhse ir rytų mi
nisterijos valstybės sekretorius 
Dr. Meyer. Ilgiau ragavus alko
holį, prasidėjo ginčas. Meyeris 
prikišo Lohsei, kad jis varąs sa
vanaudišką ir savivališką politi
ką. Lohse pakilo susijaudinęs ir 
mažajam Dr. Meyeriui ėmė 
šaukti iš viršaus: “Aš tau užtik- 
riun, kad nibkhs čia negalvoja 
apie save; niekas čia nedirba sa
vo naudai! Aš pats dirbu ne sau; 
aš dirbu tam, kad mano sūnus, 
kuris man tik dabar gimė, ant 
savo galvos galėtų užsidėti her
cogo karūną. Tam zaš dir
bu” (164 p.).

(Bus daugiau)

“Žiburių” Spaudos Bendrovė 941 Dundas St W. 
Toronto, Ont Telef. EM 3-4265

Būk "ŽIBURIŲ" Spaustuvės savininku!
Pirk “žiburių” Spaudos Bendrovės šėrų (akcijų)

Vienas šėras (akcija) — $ 10.—
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Lietuvos Jaunimo Globėjas
Kauno Arkivyskupo laiškas tikintiesiems

Šitas ganytojinis Kauno Arkivyskupo J. J. Skvirecko 
laiškas buvo parašytas 1943 metais Kaune ir, švenčiant 
Šv. Kazimiero šventę 4 kovo, buvo paskelbtas Kauno 
Katedros bazilikoje iš sakyklos, o taip pat transliuotas 
per radiją. Ėjęs anuo metu Kaune dienraštis “Ateitis” 
buvo pasižadėjęs J.E. Arkivyskupo laišką atspausdinti 
savo skiltyse ir taip duoti jį į savo skaitytojų rankas. 
Laiško tekstas buvo spaustuvėje net jau surinktas. Bet 
daug anuo metu galinti vokiečių cenzūra laiško spaus
dinimą sustabdė ir jis negalėjo patekti į rankas tų, ku
riems jis buvo skirtas. Dabar, kai jau yra paskelbtas 
Šv. Tėvo Pijaus XII raštas — Breve, kuriuo Jo Švente
nybė paskyrė ir paskelbė Šventąjį Kazimierą ypatingu 
Danguje esančiu Globėju visam Lietuvių Jaunimui, “T 
Žiburių” redakcija randa tinkama Šv. Kazimiero šven
tės proga, pagerbiant šventąjį Lietuvių Jaunimo Glo
bėją, duoti minėtąjį ganytojinį J.E. Arkivyskupo laiš

ką savo skaitytojams.
Juozapas Skvireckas

Dievo gailestingumu ir Apaštalų Sosto malone Kauno Arkivys
kupas Metropolitas, Apaštalų Sosto Asistentas,

Savo Arkivyskupijos Kunigijai, Vienuoliams ir visiems Tikintie
siems siunčia sveikinimą ir Ganytojo laiminimą

• Lietuvos Katalikai, Mūsų Brangūs 
Dieceziečiai,.

VISAGALIS, dangaus ir že
mės Sutvėrėjas, įsakęs žmogui 
pavergti žemę ir. viešpa
tauti joje (IMoz. 1,28,29), leido 
žmonijai susiskirstyti atskiromis 
tautomis.

Tautos sudarė savo kalbas, sa
vo papročius, pradėjo valdyti ma
žesnius ar didesnius žemės mai
tintojos plotus, jais naudojosi, 
kaip buvo Dievo įsakyta.

Turėjo vadus, jų valdomus že
mės plotus laikė savo neliečiama 
nuosavybe ir gynė juos nuo už
puolikų, kad ir galingesnių, ryž- 
damiesi verčiau žūti, negu, savo 
turimos laisvės atsižadėti.

Ir mes, Lietuviai, Dievo Ap- 
vąizdai dalykus tvarkant, gyven
dami pašonėje kitų didesnių tau
tų, iš kurių nieko nesame paėmę, 
neginčytinai esame atskira, Die
vo leista tauta.

Mes turime atskirą senų se
niausią kalbą, susidariusią’ne da
bartinių mūsų kaimynų artimy
bėje. Mes turime savo ypatingą 
būdą ir papročius. Nuo senų se
niausių laikų mes turime užėmę 
ir tam tikrą vietą po saule, ku
rią. turime teisės ir galime vadin
ti savo Tėvyne..

Mūsų tauta, kolei buvo laisva, 
visada tūrėjo tokius ar kitokius, 
ne skolintus svetimtaučius, ne iš 
kitur atvykusius ar pakviestus, 
ne kieno nors mums primestus, 
bet savo vadus ir jų vedama ėjo 
savo keliais.

Religinga lietuvių tauta ir 
krikščioniškų tautų tarpan sto
dama, net pirmaisiais savo tiky
bos mokytojais turėjo savuosius, 
nes juk skaitome kronikų raštuo
se, kad patys Lietuvos kunigaikš
čiai, lankydami įvairias Lietuvos 
vietas, lyg kokie apaštalai, ver
tė lietuVių kalbon poterius, mal
das, aiškino saviesiems tikėjimo 
tiesas.

Šiandieną mes švenčiame ypa
tingo mūsų tautos Globėjo, dva
sinio jos .Vado, Lietuvos (kuni
gaikščio) karalaičio Šv. Kazimie
ro šventę. Šiemet mes minime 
jau 340 metų metinę sukaktį, 
kaip šv. Kazimieras mūsų Moti
nos Šv. Katalikų Bažnyčios nu
tarimu buvo paskelbtas mūsų 
Tėvynės Globėju danguje.

Pasižiūrėkime arčiau, kas bu
vo mums tas mūsų Globėjas ir 
savo žemiškame gyvenime ir vė- ’ 
liau, jau ilgo savo globojimo 
metu.

Šv. Kazimieras gimė 1458 me
tais spalio mėn. 3 d. Jis .buvo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio ir 
vėliau Lenkijos karaliumi išrink
to Kazimiero antrasis sūnus, o 
Jogailos vaikaitis. Taigi, savo 
kilme Jis buvo tikrų tikriausias 
lietuvis, kūnu ir krauju mūsų 
brolis.

Šv. Kazimiero tėvas, Lietuvos 
d. kunigaikštis Kazimieras, labai 
jaunas išrinktas į lenkų karalius, 
nė laiko neturėjo įsigyti didesnio 
mokslo; tačiau gerai suprasda
mas mokslo vertę, labai rūpinosi 
savo vaikų mokslinimu ir auklė
jimu.

Mažasis mūsų būsimas Šventa
sis, išeidamas iš labai pamaldžios 
motinos, Austrijos kunigaikšty
tės Elžbietos, švelnios globos ir 
priežiūros, mokytoju gavo jau 
pagyvenusį vyrą, gyvo tikėjimo, 
aukštos, griežtos doros, žinomą 
istoriką Krokuvos Kanauninką 
Dlugošą, vėliau paskirtą Lvovo 
Arkivyskupu. Tai buvo vispu
siškai išsilavinęs vyras, gerai nu
simanąs ir politikos reikaluose. 
Jis galėjo pamokyti savo moki
nius, kaip reikia ne tik save, bet 
ir valstybę valdyti.

Šio mokytojo vadovybėje Šv. 
Kazimieras pasiliko nuo devintų

karalystę. Čia jis pasirodė išmin
tingas, prityręs valdovas, nežiū
rint savo jaunatvės, sugebąs pa
taisyti net kai kurias savo tėvo

Liet. Dramos Teatras 
Kanadoje

(Antrojo spektaklio proga)

iškilmėmis Šv. Kazimiero kūnas 
buvo palaidotas karališkųjų rū
mų koplyčioje.

Neilgai reikėjo laukti po Ka- 
i ralaičio mirties, kad pagarba, ku- ■ • T U *

savo grobuonišką ranką prie Lie- seniau padarytas klaidas.
. . . - . 7 - ’ Skaistumu ir dorove spindin- ’ ri Jam buvo reiškiama, esant gytuvos. Ji kurstė prieš Lietuvą jos

pačius piliečius, rodė didelę ne- gyvenimu buvo«pavyz- vam, pavirstų tikru pamaldumu,
apykantą lietuvių katalikų tikė-1 (jyS įr padrąsinimas visiems ge- Kaip gyvojo pagalbos šaukdavo- 

npf kataliku tik-’ •_______ u* ________o___ __ ; •_ ___ •__ • •• __ i_ •__jimui,*net nelaikė katalikų tik
rais krikščionimis, piršo savo sta
čiatikybę, skaldė Lietuvos vals
tybės jėgas.

Kalbamuoju laikotarpiu kele
tas Lietuvos kilmės surusėjusių 
kunigaikščių, nepatenkintų ka
raliaus Kazimiero nusistatymais, 
suruošė prieš karalių Kazimierą 
ir jo karališką šeimą sąmokslą. 
Vieno tų kunigaikščių vestuvių 
proga buvo nusistatyta nužudy
ti karalių ir jo šeimą ir pagrobti 
sau valdžią Lietuvoje. Sąmokslas 
išėjo aikštėn ir negalėjo būti 
įvykdytas. Pirmutinis žymiau
sias sąmokslininkas pabėgo Mas
kvon ir ten rado sau globą, o kiti 
buvo suimti ir atiduoti teismui 
nubausti.

Šis skaudus įvykis padarė la
bai skaudaus įspūdžio jaunam 
Karalaičiui. Jis davė progos Jam 
giliai susimąstyti. Šis įvykis at
merkė ir daugeliui Lietuvos di
džiūnų akis ir pamokė juos būti 
atsargesnius.

Tada jaunas Kazimieras su
prato, koks didelis yra Lietuvai 
pavojus iš Maskvos einančios 
stačiatikybės ir kokia jėga politi
nei Lietuvos galiai yra šv. kata
likų tikėjimas, jungiąs visus iš
tikimus savo Tėvynės Lietuvos 
katalikus.

Pats neturėdamas 
Kazimieras, kiek tik galėdamas, 
ėmė veikti prieš tą pavojų, da
rydamas įtakos savo tėvui. Jo įta
koje, tada buvo išleisti ir kai ku
rie valstybiniai potvarkiai, giną 
Katalikų Bažnyčios teises ir sta
tą ribas stačiatikybės plitimui 
Lietuvoje. Tas nusistatymas vir
to lyg kokiu politiniai religiniu 
šv. Kazimiero testamentu. Jo 
pagrindinė mintis buvo ši: pavo
jus Lietuvai eina iš rytų Maskvos 
su jos pasaulinei valdžiai paverg
ta ir tos valdžios naudojama sta
čiatikybe, o Lietuvos stiprybė ir 
saugumas — iš Vakarų Europos 
civilizacijos bei kultūros ir išti
kimybės savo katalikiškam tikė
jimui.

Dėl vieno nepasisekimo Mask
va savo siekių neišsižadėjo. Pa
sikėsinimai prieš Lietuvą iš jo
sios pusės buvo tik prasidėję. 
Jie turėjo tęstis amžiais. Ir iki 
šiai dienai Maskvos pasikesini- 

' mai vargina mūsų šalį.
Ji, stačiatikybės globėja ir ne

šėja, laikė savo pareigą globoti 
Rytų Lietuvos pasienyje gyve
nusius ir čia iš jos pačios atvyku
sius stačiatikius. Jų gyvenamą 
vietą laikė sau priklausančia, o 
jos gyventojus buvo pasiryžusi, 
kaip jau tuomet skelbė, išlaisvin
ti iš po katalikų jungo.

Lietuvai silpnėjant, Maskvos 
valstybė siuntė į ją savo kariuo
menės būrius. Pažadais ir kito
kiomis priemonėmis mokėjo ras
ti sau palankių šalininkų, savo 
tikrosios tėvynės išdavikų. Žlu
gus Lietuvos-Lenkijos respubli
kai, iš svetimųjų atimtomis že
mėmis Ir net visais kraštais pa
didėjusi ir išaugusi, Maskva var
dan savo stačiatikybės prijungė 
sau ne tik rytų, bet ir visą Lie
tuvą, kruvinu persekiojimu su
naikindama Rytų Lietuvos pa
kraščiuose gyvenusius unitus, 
Rytų apeigų katalikus. Sugriovė 
čia dešimtis katalikų maldos na
mų ar pavertė juos cerkvėmis,

riesiems valdininkams. Savo gai- si nelaimingieji, nuskriaustieji, 
lestingumu, jautrumu ir širdies taip mirusiojo užtarymo ėmė ieš- 
gerumu buvo tikras tėvas vargs- koti ypačiai ligų suspaustieji, 
tantiems, prislėgtiems ir skurdą 
kenčiantiems. Kietas pasirodė mo ligonio pagijimai, atgijimas 
tiktai patvirkusiems, kad ir aukš
tą vietą prie karaliaus dvaro už- 
imantiems. Vieną, kitą kartą 
įspėtiems, bet netaisantiems savo 
gyvenimo ir elgesio didžiūnams 
nebuvo vietos prie Kazimiero.

Bet pačiam Kazimierui artėjo 
Dievo Apvaizdos numatyta, ta
čiau Jam nežinoma didžiosios 
apyskaitos valanda. Vėl tėvo pa-

Stebuklingi ne vieno neišgydo-

iki septynioliktųjų savo amžiaus 
metų, išskyrus tik neilgą laiką, 
kai Kazimieras 13 metų vaikas, 
buvo siųstas bandyti, kad ir be 
pasisekimo, paimti Vengrijos sos
to, kurs Jam turėjo tekti pavel
dėjimo teisėmis. į

Tas mokytojas giria nepapras
tą Kazimiero mokslumą. Dlugo
šas atsiliepia apie Jį, kaip apie 
šventąjį jaunikaitį ir kam tik 
tekdavo Jį pamatyti, negalėjo 
Juo atsigėrėti.

Taip jaunasis Kazimieras su 
savo broliais, gyvendami ne ka
ralių rūmuose, bet nuošaliai, ne
tolimoje apylinkėje esančiame 
dvare, reikiamoje drausmėje, 
griežtai laikydamiesi nustatytos 
dienotvarkės, be jokios praban
gos valgyme, kukliai,vilkėdami 
iš storesnės medžiagos pagamin
tais drabužiais ir net paprastais 
kailinukais, įsigijo daug žinių ir 
tinkamai rengėsi aukštam pašau
kimui, kuriam skyrė juos jų kil
mė ir tėvo valia. .

Čia, išganingojo mokytojo įta
koje, sustiprėjo ir subrendo jau
noje karalaičio sieloje iš Jo se
nelio Jogailos, iš tėvo karaliaus 
Kazimiero ir motinos Elžbietos 
paveldėtas, sakytum, tai šeimai 
įgimtas pamaldumas, Dievo ir 
artimo meilė, pajautimas reika
lo būti visada ištikimam savo pa
reigoms bei prievolėms, įleido į 
sielą giliausias šaknis, kiekvieno 
krikščionies sielą galinčios pa
puošti, teisingumo, gailestingu
mo ir ypačiai skaistybės dorybės, 
kurios nupelnė Jam amžinybės 
vainiką, neilgu Jo žemiško gyve
nimo laiku nuvedė Jį iš žemiš
kųjų į dangaus karalystės bu
veines.

Septyniolikos metų Kazimierą 
Jo tėvas paėmė į gyvenimo mo
kyklą ir laikė su savimi, atlikinė
damas svarbius valstybės valdy
mo darbus, kad taip kuo grei
čiausiai paruoštų jaunuolį būti 
tėvo pagalbininku ir numatomu 
sosto įpėdiniu. Lietuva pirmoji 
pareiškė noro turėti jauną Kazi
mierą savo karaliumi, bet Jo tė
vas nenorėjo išsižadėti valdžios. 
Pats atvyko Lietuvon ilgesniam 
laikui, vėl laikydamas su savimi 
ir Kazimiera.

Būdamas Lietuvoje, jaunas 
Kazimieras turėjo progos su
prasti, iš kur Jo Tėvynei eina di
džiausi' pavojai ir kas yra jos tik
ras ramstis bei stiprybė.

Pavojus visų pirma ėjo iš ry-1 uždarė šimtus katalikiškų mokyk 
tų, iš Maskvos ir jos globojamos 
sustingusios, politinei valdžiai iškilmingiausių savo pažadų, nei 
pasidavusios ir įrankiu virtusios teisybės, nei žmoniškumo, 
stačiatikybės.

prie jo kapo vienos mergaitės, 
vardu Uršulės, sudomino ir Vil
niuje ir toliau nuo Vilniaus gy
venusius. >

Kazimiero pagalbos susilauku
si ir Lietuvos valstybė. 1518 me
tais didelei Maskvos kariuome
nei apgulus svarbią Lietuvos'pi
lį, Polocką, o nedidelei Lietuvos 

, kariuomenei, , atėjusiai gelbėti 
kviestas į Lietuvą, jau nebedaug ! apgultos pilies, negalint persikel- 
ką galėjo nuveikti, nes džiovos " ' * ’ ~
liga baigė naikinti jo sveikatą. 
Nieko nepadėjo gydytojų pastan
gos, savųjų parodyta užuojauta 
ir meilė. 1484 metais kovo mėn.
4 dieną, .aprūpintas šventais Sak
ramentais, graudžiomis palieka
mųjų maldomis remiamas, kara
liškuose Vilniaus rūmuose atida
vė savo skaisčią sielą Sutvėrė
jui, iš Kurio ją buvo gavęs. Mi
rė būdamas 25% metų amžiaus. 

Didelis liūdesys dėl kunigaikš
čio mirties apgaubė visą Lietu
va-Lenkiją. Su atitinkamomis Jo 
karališkai kilmei apeigomis ir

Montrealyje praeitais metais 
įsikūręs Liet. Dramos Teatras 
Kanadoje debiutavo, pastatyda- 

jmas A. Škėmos “Živilę”. Spau
doje tuo metu buvo daugiau kal
bėta lipie literatūrinę veikalo 
vertę, negu apie aktorių vaidybą 
ir patį pastatymą. Tuo tarpu, re- 
žisoriui J. Blekaičiui vadovau
jant, aktoriai pasirodė puikiai. 
Jie įtikino visuomenę, kad gimęs

ti per patvinusią Dauguvos upę, 
netikėtai pasirodęs ant balto žir
go karališkos išvaizdos raitelis 
pervedė kariuomenę per upę ir 
padrąsino ją pulti ir išsklaidyti 
josios nelaukusį ^priešą. Mūšiui 
laimingai pasibaigus, raitelio ne
bebuvo surasta. Iš kai kurių žy
mių suprasta, kad tai buvęs ka
ralaitis Kazimieras.

Taip Kazimieras pradėta lai
kyti Dievo palaimintuoju ir šven 
tuoju.

Jo tikras, daug už Jį jaunes
nis brolis, karalius Zigmantas, 

(Nukelta į 4 psl.)

valdžios,

lų, vienuolynų, nepaisydama nei

Jei išvengta visiško Lietuvos
Pati Maskva dar ne taip se- surusinimo ir suprovoslavinimo, 

nai buvo nusikračiusi totorių tartik ačiū pagrindiniam šv. Ka- 
jungo. Jie per ilgus šimtmečius zimiiero pamokymui, jog, be lie- 
valdydami nemažus Rusijos plo- tuvybės, tikra Lietuvos stiprybė 
tus, buvo nuolatinis pavojus Va- yra jos katalikiškas tikėjimas, 
karų Europai ir tik galingos i Šv. Kazimierui, jau įpratu- 
anuomet Lietuvos ginklų pasi- šiam į valstybės darbą, dvejus ar 
priešinimo buvo sulaikyti. Dabar trejus metus teko pačiam, pa va
ta Maskva ėmė vis labiau tiesti ,duojant tėvą, valdyti Lenkijos

Kauno arkivyskupo metropolito vasaros rezidencija Linkuvelėje

takly pasirodė subrendęs ir pą- 
žymėtinai talentingas aktorius. 
Jo Tirvelė (seniau šioje pusėje 
vandenyno gyvenąs lietuvis) bu
vo šiltas ir įtikinantis nuo pir
mosios ligi paskutinės replikos. 
Kiekviena Dikinio frazė buvo 
kruopščiai išstudijuota ir tinka
mai patiekta klausytojams: kiek
vienas jo judesys buvo nepakei- 

‘ čiamas ir būdingas vaizduojamo-
teatras nėra kokių nors atsisikti- i jo personažo charakteriui. Lietu- 
nių mėgėjų lipdinys, bet .rimtas, Į viai žiūrovai Kanadoje dar la- 
profesionalų lygio, dramos teat
ras. Teatro gyvenimą pažįstan- 
tieji, tuo faktu nelabai ir stebė
josi, nes B. Pūkelevičiūtės, Alg. 
Dikinio, J. Akstino, K. Veselkos 
pavardes jie buvo jau girdėję! 
arba Lietuvoje arba tremty, Vo- Į 
kietijoje. Nebūtų perdrąsu tvir
tinti, kad “Živilę” LDTK pavyko 
išvesti scenon nė kiek neblogiau, 
negu Lietuvių Dramos Teatrui 
Amerikoje, nors pastarasis to pa
ties režisoriaus vadovybėje buvo 
sutelkęs visą eilę senesnių ir 
daugiau patyrusių aktorių. Kiek
vienu atveju, po “Živilės” pasta
tymo Kanadoje nepakilo panaši 
audra, kaip Čikagoje, kuri ten. 
net naujagimio teatro pamatus 
supurtė.

□I 
f j

Tėviškės sodybos šventovė

bai gerai prisimena A. Dikinio 
puikiai sukurtą Ašauto vaidme
nį “Živilėje”, todėl galima tiktai 
dar kartą pabrėžti jo neabejoti
ną talentą ir aktoriškus sugebė
jimus.

Kiek blankesnis (ypač pirmo
siose scenose) buvo J. Akstinas 
(Jeronimas, neseniai iš tremties 
atvykęs pas savo dėdę Tirvelę 
jaunas tremtinys). Reikia paste
bėti, kad šioji rolė bendrai buvo 
viena nedėkingiausių — dėl jos 
schematiškumo ir dėliai paties 
personažo neryškumo, ir, žino
ma, todėl kiekvienam aktoriui 
sunkiai apipavidalinama. J. Aks
tinas yra taip pat neabejotinų 
davinių aktorius ir tai jis labai 
ryškiai pademonstravo komedi- 

Kanados Liet. Dramos Teatras jos antrojoje pusėje. Tačiau jis 
visai neseniai Vėl pasirodė vie- perdaug, atrodo, pasitiki savo 
sumoje, pastatydamas A. Gustai- improvizacine jėga ir todėl ne 
čio vienveiksmę komediją “Šil- taip pagrindinai išstudijuoja sa
kinius pančius”. Apie ją nore- vo vaidmenis. Tenai, kur jo nuo- 
tųsi kiek plačiau pakalbėti. A., taikinė improvizacija pasiseka 
Gustaičio komedija parašyta gy-Į (kaip pav. Karijoto vaidmeny 
vai ir sąmojingai. Ji sceninga I “Živilės” 2 ir 3 veiksme) jisai 
(A. Gustaitis yra buvęs dramos iyra sugestyvus ir šiltas. Jeigu J. 
teatro aktorius) ir jos charakte- Akstinas ateityje įstengs planin- 
riai kondensuoti ir ryškūs (iš- gai ir aiškiai užsifiksuoti puikiai 
skyrus kiek suschematintą Jero- suimprovizuotąsias savo vaidme- 
nimą). Alg. Dikinis, režisavęs nų detales, jis bus šio kolektyvo 
Gustaičio komediją, visas veikalo vienas pagrindinių dalyvių, 
gerąsias ypatybes sugebėjo iš
ryškinti ir tinkamai perkelti see- si dar Lietuvoje, Kauno Jaunimo 
non. Jis logiškai išvystė augan- Teatre, tokių nepamirštamų vaid 
čią veikalo įtampą ir kiekvienam menų, kaip Hanelė, G. Haupt- 

manno “Hanelėj”) Gustaičio “Šil 
būtinų sceninių uždavinių. Tai kiniuose pančiuose” labai gerai 

i ypač sunku, atrodo* buvo iš-'atliko Elenos, Tirvelės žmonos, 
spręsti pradiniuose Tirvelės ir: vaidmenį. Nepriklausomoj Lie- 

i Jeronimo dialoguose, kurie vie-;tuvoje Tirvelės palikta žmona, 
tomis net buvo komedijos auto-' kuri vėliau su tremtinių banga 
riaus kiek ištęsti.

Ir K. Veselkos scenovaizdis bu- scenoje kaprizinga, kiek tuštoka, 
[vo lygiai kulttSringai ir meniškai bet esmėje gera poniutė, kuri la- 
sukurtas. Kiekviena detalė buvo bai ryžtingai ir gudriai pasiekia 
skoninga ir nepamainoma. Labai savo tikslą— pabudina ją pame- 
gerai pavyko scenovaizdininkui tusio' Tirvelės sentimentus ir mei 

i išspręsti, nepaprastai mažos see- lę. B. Pūkelevičiūtė yra aukšto 
i nos apribotą, bendrąją charak
teringų detalių kompoziciją. Šia 

' proga prisimintina, kad Kazys 
Veselka atliko (pagal dail. Biels
kio eskyzus) panašiai meniškai ir 

; įspūdingai “Živilės” trijų veiks
mų scenovaizdžius.

Alg. Dikinis ir antrajam spek-

personažui sukūrė pateisintų ir

Birutė Pūkelevičiūtė (sukūru-

vėl sugrįžta pas savo vyrą, buvo

(Atkelta iš 2 psl.) 
mų iš eilės redaktorių, tiek tele
fonu, tiek raštu. Tarp kitko, re
daktoriai pageidauja juo daugiau 
davinių apie lietuvius amerikie
čius, — pastarajame Biuletenio 
numery sudėti daviniai daugeliui 
“akis atidarė”, jų pačių žodžiais.

“Kuriam galui” dedamos 1941 
m. instrukcijos rusų kalba? Jau 
aukščiau minėta, kad tai didelis 
mūsų turtas, vienintelis tos rū
šies originalinių dokumentų rin
kinys iš NKGB—NKVD “inner 
sanctum”. Tyrinėtojas ir rašyto
jas’ nesitenkina kieno nors per- 
tiekimu — jis nori originalą ma
tyti, vertimą patikslinti (ar bent 
du gretimai sudėti vertimai kada 
nors sutinka?), pritaikinti kalbos 
dvasią kiton kalbon verčiant. 
Amerikietis mėgsta faktus, ne. 
propagandą, ir didžiuojasi savo 
teise išvadas daryti iš patiektos 
originalinės medžiagos — vie
nam įdomi viena dalis, kitam ki- i A V W W 1 « •

nuolat augąs pareikalavimasnuolat augąs pareikalavimas, is 
žymių įstaigų, nors vos apie 400 
lietuvių biuletenį gauna — ir 
daugelis tik — “gauna”, t.y., ne
skaito. LAIC mielai vertina iš ša
lies gautus patarimus ir pageida
vimus.

(2) Profesorių, menininkų ir 
kitokių žvaigždžių dalyvavimas 
“politinėje propagandos akcijo
je” ne nuo mūsų priklauso. Mes 
neturime nei totalitarinio nei 
kitokio aparato ir, galop, pusėti
nai gerai pažįstame amerikiečių 
nemėgimą “gauti nurodymus iš 
aukšto”. Lietuvos naujausieji iš
eiviai, atrodo, turėtų jaustis įpa
reigoti savo parblokštai Tėvynei

suomet stengėsi nenusikalsti šiuo 
požiūriu. ’

Visą rašinį paskyręs LAIC 
analizei, p. Galva pakišo “sinte
zę”: jis meta “nuogastautiną” įta
rimą dėl kažkokių, jo vadinamų 
“oficialių propagandininkų”, ta
riamo “žygio”, kuris neva įvykęs 
1950. II. 16 Naujorke ir kame ne
va “Nepriklausomybės šventės 
proga už surašymą rezoliucijos 
kongresui paimta $100 honora- 
ro”.Susidaro/įspūdis, būk tai LA 
IC yra tokį “nuogastautiną” nusi
kaltimą padaręs.

Reikia pasakyti, kad Am. Liet. 
Kongresas posėdžiavo 1949 m.

lygio scenos menininkės sugebė
jimus parodė pirmajam spektak
ly, puikiai atkurdama Živilės 
sunkų ir vietomis nelabai sce- 
ningą vaidmenį. Šioje komedijo
je ji tiktai dar ryškiau pademons
travo savo plačią ir spalvingą da
viniu skale.

Ir Kazio Veselkos patiektasis 
Pustapeckas- (Eleną įsimylėjęs 
našlys tremtinys, atvykęs kartu 
su Elena ir Dilbiene aukso ša
lin) buvo nemažiau spalvingas ir 
gerai išstudijuotas. Veselkos 
trumpa, bet dėkinga rolė buvo 
ligi smulkiausių mizansceninių 
detalių žmogiškai pagaunanti, 
nesubanalinta, lengvai galėjusiu 
pasipiršti, išoriniu juforu. Kelios 
neilgos scenos su Elena (B, Pū
kelevičiūtė) buvo visais atžvil
giais abiejų aktorių atliktos taip 
be priekaišto, kad jos iššaukė 
(panašiai kaip ir daugelis puikiai 
patiektų Alg. Dikinio replikų) 
pritarimo audrą salėje.

B. Dikinienė (vaidinusi nepri
klausomoje Lietuvoje) visai pui
kiai įsiliejo kolektyvan savo

lapkričio mėn. Kongreso Rezoliu- trumpu, bet charakteringu, trem- 
pagelbėti. Kas iš jų panorės ben- cijų Komisijai pirmininkauti te- 
dradarbiauti—visuomet pas mus ko man. Rezoliucijų projektai 
ras visiško pasiruošimo jiems pa- buvo iš anksto pagaminti ir eks-

tinės moterėlės (Dilbienės) vaid
meniu. Įgimtu scenišku tempera
mentu ir įgudusios aktorės pa-

dėti savo patarimais, medžiaga pertų komisijos išnagrinėti bei tyrimu ji tobulai išsprendė savo 
ir tt. 1 _

(3) Koks “paralelizmas” gali to už tą darbą negavo, ir patys 
būti tarp privatinės Amerikos pi- | visi aukojo. 1950 m. vasario 16 
liečiu koalicijos ir svetimos vals- ■ paminėjimas Naujorke bebuvo 

ta. Aš Goebbelso niekad neskai-j tybės Pasiuntinybės leidinių? į vienas. Rezoliuciją surašė mano 
čiau, bet esu studijavęs tyrinėji-1 Kai p. Galva prieiną išvados, kolega advokatas, Steponas Brie- 
mo ir rašymo metodologiją, ku- būk ’’JAV teturime tik gražiai dis, su mano talka. Vėl niekas 
rios vienas pagrindinių dėsnių besivadinantį LAIC” — tegali- negavo ir nereikalavo $100 -r- ar 
yra: “Nėra dokumentų — nėra ma pastebėti, kad jis nežino pa- vieno cento. Iš viso, per metų
rios vienas

istorijos”.
nepavaduos 
mento.

Tikiuosi, kad ne tik p. Galvai

Komentaras niekad 
originalaus doku-

VU IVVUiiUlJVU JL1XV. VX , »/-------------------- -------------------- *

taisyti. Bet niekas nei vieno cen- rolės ilgų, nelengvų pauzų užpil
dymus.

L. Barauskas labai trumpą 
Džako Akivaro (Tirvelės priete- 
liaus, buvusio policininko) pasi
rodymą atliko įtikinamai. Šitas 
keliu sakinių vadmuo, deja, ne
leidžia nieko išsamesnio pasaky
ti apie L. Barauską, “Živilėje” ta- 

i metus dalyvaudami visuomeni- lentingai išpldžiusį vieną pagrin- 
(4) “Išskirti politinę informa- nėję veikloje ir skirdami savo dinių vaidmenų — Gluosnį.

Bendrai, antrasis Lietuvių

čiu pagrindinių faktų.
------------r-----------r -------------- . ------------

ciją nuo propagandos” yra svei- mokslo ir kitokius talentus, nie
ką mintis, kurios ALT—LAIC kas mūsų, amerikiečių, už visuo- Dramos Teatro Kanadoje spek-OV Viii *-------~ — ---- -------------------.--------------------- --- - •* -

bus kiek aiškiau “kokiam tiks- laikosi. Bet kad politinė informa- meninį darbą ir posėdžių lanky- taklis laikytinas pasisekusiu la-
lui” ir “kam patarnauja” Lithua- cija būtų “propagandos dalis ’. Imą pinigų nereikalavo ir nega- bai gerai. Tai geras ir džiuginan- 

negalima sutikti: priemonė sta- vo. Advokatų atveju, iš jų reika- 
toma aukščiau tikslo — vežimas laujama savo ypatingą prof esi j i- 
priešaky arklio. i nį pasirengimą nemokamai au-

, (5) “Panaudoti JAV ir kitų į koti visuomenės naudai (ko me
dikai ir inžinieriai negali profe- 
sijiniai aukoti) — ir mūsų advo
katai mielai aukojasi, pav., Olis, 
Laukaitis, Briedis, Kalinauskas, 
Grigalius, Jurgėla ir tt ir tt 

Reiškia, p. Galvos teigimas ir 
“nuogąstautinas” prasimanymas 
ir tokių rimtų įtarimų skleidėjui 
garbės nedaro.

nian Bulletin. Jei jis būtų Ame- 
rioje gyvenęs 1944-6 m., jam bū
tų buvę lengviau susivokti apie 
Inusų nugalėtas kliūtis ir kodėl 
mes atsisakome “propagandos”.

Kai dėl p. Galvos išvadų:
(1) LB niekad nepretendavo 

“propagandai” tarnauti is nesiva
dovavo nei Goebbelso nei Agita
toriaus Bloknoto “mokslu”. In
formacijos reikalams pasitarna- 
vimą vertinti geriau yra pajėgūs

kraštų institucijas” visuomet mė
ginama, ir šis tas yra laimėta. 
Vėliausias laimėjimas šiomis die
nomis išsiryškins.

(6) “Prisitaikyti vietos papro
čiams ir atskirų skaitytojų ly
giui” nėra p. Galvos išradimas, 
bet visiškai jam pačiam pritai- 
kintinas. ALT—LAIC veikla vi-

tis reiškinys. Paminėtinas taip 
pat ir mūsų publikos kultūringas 
reagavimas, kuris įrodo, kad ji 
pradeda atskirti aukšto meninio 
lygio pastatymus nuo tragiko
miškų mėgėjų “lošimų’’. Žinoma, 
tai taip pat jaunąjį teatrą įpa
reigoja toliau dirbti ir dar nevie
ną naują veikalą parodyti sce
noje. Kiek teko patirti, sekantis 
pastatymas jau planuojamas, 
būtent, A. Rūko “Bubulis ir Dun
dulis”. M. Butvilą.
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Winnipeg, Man.
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Dainų koncertas per radio
Winnipego lietuviai dvigubai 

atšventė Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. Vasario 16 d. va
kare “Šimkaus” choras, vadovau
jamas p. P. Šopagos, akompo- 
nuojant poniai Janeck-YČaitei, 
davė dainų koncertu iš radiofono 
transliuojant per CKSB radio 
stotį. Buvo sudainuota: “O kas 
sodai, da sodeliai”, “Miškų gėlė”, 
“Siuntė mane motinėlė” ir “Na
mo broliukai”. Buvo taipgi trans
liuojamos lietuviškos dainos iš 
C JOB vasario 18 d., sekmadienį, 
tarp 12:30 ir 1:00 vai. vidurdienį.

Lietuviai su pasigerėjimu 
klausosi savųjų dainų. Mūsų 
dvasios vadovas, tėvas Barnabas 
Mikalauskas, žada parūpinti daž
niau panašių radio pusvalandžių, 
jei tik choras suspėtų pasiruošti.

Pamaldos bažnyčioje 
'Vasario 18 d., sekmadienį, 11 

vai. rytą, St. Paul College kop-. 
lyčioje, buvo atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios už Lietuvą, daly
vaujant beveik visai lietuvių ko
lonijai. Progai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. B. Mikalaus
kas, O. F. M. Mišrus bažnytinis 
choras, p. Pr. Šopagos vadovy
bėje, garžiai giedojo lietuviškas 
giesmes.

Po sumos buvo suteiktas Pa
laiminimas Šv. Sakramentu ir 
atlaikytos gedulingos pamaldos 
už žuvusius. Tarp dviejų lietu
vaičių, pasipuošusių tautiniais 
rūbais, stovėjo Lietuvos trispal
vė. Baigta Tautos Himnu.

L. K. Moterų dr-ja prisidėjo 
prie iškilmingesnio Vasario16-os 
minėjimo nupirkdama gražių gė
lių, kuriomis buvo papuoštas baž
nyčioje altorius.

Minėjimas salėje
Tos pačios dienos vakare, 7 

vai., Lietuvių klubo salėje įvyko 
oficialioji Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimo pro
grama, kurią pradėjo p. V. Dar-

Jaunimo Globėjas
rymo mūsų Tėvynei Lietuvai.

Taip neseniai ir-taip negarbin
gai išvaryta iš mūsų Tėvynės su 
savo bedievišku bolševizmu 
Maskvos galybė, kuri čia trumpu 
laiku yra padariusi tiek begalinių 
skausmų ir skriaudų, išspaudusi

, (Atkelta iš 3 psl.) 
matydamas pagarbą, reiškiamą 
mirusiajam, kreipėsi į šventąjį 
Tėvą, prašydamas Bažnyčios var
du pripažinti Kazimierą šventuo
ju. Tuometinis Popiežius Leonas 
X, per savo įgaliotinį Fererį su
rinkęs reikamas žinias, karaliaus 
prašymą patenkino. Kanonizaci
jos bulė buvo įteikta karaliaus 
įgaliotiniui Viteliui. Šiam Romo
je susirgus ir mirus, bulė kažin 
kur dingo ir Kazimiero pripaži
nimas šventuoju nebuvo Lietu
voje paskelbtas. Pačioje Lietu
voje kilus kai kuriems sumiši
mams, visas Kazimiero šventuo
ju paskelbimo reikalas nusitęsė 
ir buvo atnaujintas tik po 80 m.

Karalius Zigmantas Vaza, pri
tariant Lietuvos visuomenei, vėl 
kreipėsi Romon Kazimiero ka
nonizacijos reikalu. 1603 metais 
karaliaus pasiuntiniai parvežė iš 
Popiežiaus Klemenso VIII gautą 
bulę, kuria buvo leista Lietuvos 
ir Lenkijos valstybėse švęsti šv. 
Kazimiero šventę kovo mėn. 4 d. 
ir garbinti Jį, kaip šventąjį. Drau 
ge su bule buvo parvežta Popie
žiaus pašventinta dovana—Šven
tojo vėliava su Jo paveikslu.

Su negirdėtomis iškilmėmis 
Šventojo kūnas buvo paimtas iš 
kapo ir perkeltas į katedrą vie
šam garbinimui. Senoji karališ
koji koplyčia, kur pradžioje bu
vo laikomas šventojo kūnas, il
gainiui buvo perstatyta, labai iš
puošta ir paskirta šventojo palai
kams laikyti ir būti amžinoje 
sargyboje Lietuvos Sostinės ir 
visos, ypačiai Rytų Lietuvos.

Audringais Lietuvos istorijoje 
vėlesniais laikais teko ir tiems 
šventojo palaikams pasitraukti iš 
Vilniaus į Lietuvos vakarus ir čia 
per ilgesnį laiką pasilikti paslėp
tiems nuo sudeginusių patį Vil
nių Maskvos gaujų, nuo ne vieną 
skerdynę padariusių kazokų. Bet 
audrai praėjus, šv. Kazimiero re
likvijos vėl buvo grąžintos į Vil
nių savo vieton. Ir’šiandien ta 
šventa visai Lietuvai brangeny
bė pasilieka ten, kur ją tikinčių
jų pagarba ir meilė prieš 340 
metų padėjo.

Šv. Kazimieras karalaitis mirė 
jaunas, vos pražydęs tebebūda
mas. Nepasiekė Jis karališkojo 
sosto, kuriam buvo skirtas ir ruo
šiamas. Nebuvo apvainikuotas 
karaliaus vainiku, tat, rodos, ne
teko didelės Jam priklausiusios 
garbės. Bet argi Jam tekusi gar
bė buvo mažesnė už kitų Lietu
vos karalių garbę? — Vieton že
miškojo vainiko, Jis apvainikuo
tas danguje “nevystančiu garbės 

gužas, pakviesdamas sugiedoti 
himną “O Canada”, po kurio 
naujai pakvietė sustoti ir minu
tės tylėjimu pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę.

Trumpą paskaitą skaitė L. B. 
pirm. p. J. Šmaižys; pagrindinę 
kalbą pasakė Manitobos Parla
mento narys Mr. J. McDowell.

Po to buvo pastatytas istorinis 
dramos veikalas “Mirga” — Vy
tauto, Didž. Liet. Kunigaikščio, 
išgelbėjimas. Gabūs artistai gra
žiai suvaidino. Publika buvo pa
tenkinta. Režisavo p. V. Šmai- 
žienė. Gražias dekoracijas paga
mino p. A. Kupčiūnas ir A Lingė.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Rūta

— Kovo 4 d., 2 vai. popiet. Lie
tuvių klube šaukiamas visuotinis 
L. Bendruomenės Winnipego su
sirinkimas. -

— Kun. B. Mikalauskas yra pa
kviestas dalyvauti Pan Amerikos 
Ukrainiečių konferencijoj, kuri 
įvyksta kovo 4 d. .3 vai. popiet 
Playhouse teatro salėje.

— Sekantis parapijos bankie- 
tas su pasilinksminimu įvyks ko
vo mėn. 31 d. Lietuvių klubo sa
lėję.

Timmins, Ont.
M. Agurkis, išdirbęs aukso ka- 

svklose dvidešimt aštuonis me
tus, išėjo pensijon. Šiuo metu 
kasyklų bendrovė moka jam mė
nesinę keturiasdešimties dolerių 
pensiją, iš kurios abu su žmona 
pragyvena savo nuosavuose na
mukuose.

M. Agurkis yra nuolatinis “T 
2” skaitytojas ir rėmėjas. Pas
kutiniame laiške rašo- “Nors ir 
sunku mums dviem pragyventi iš 
40-ties dol. per mėnesį, bet mie
lai užsimoku prenumeratą ir siun 
čiu $1.00 auką laikraščio parė- 

. mimui”.

vainiku”, kaip sako šv. Petras 
(1 Petr. 6,4). Nukrinta nuo gal
vos karalių ’ vainikai, jei mirtis 
nesuskumba jų atimti. O ar nu
stos kada nors žibėjęs šv. Kazi
miero dangiškasis vainikas? Ar 
gali jį kas atimti?

Turėjo šv. Kazimieras penkis 
brolius, kurių keturi nešiojo ka
ralių karūnas, o penktasis buvo 
papuoštas Romos Kardinolo pur
puru. Penkios jo seserys buvo iš
tekėjusios už kunigaikščių, buvo 
kunigaikščių ir karalių motinos. 
O kas šiandien apie juos kalba, 
kas juos mini?

Ne taip šv. Kazimieras! To 
šventojo vardu, vos dvejiems me
tams nuo Jo šventuoju ir Lietu- vizmo. Savo patyrimu bolševikus 
vos Globėju paskelbimo praslin- Į pažinusias tautas, taigi ir mus 
kus, Vilniuje jau buvo baigta sta- lietuvius katalikus, viena mintis
tyti šv. Kazimiero šventovė. Dau
gelyje Lietuvos žymesnių vietų, 
o net ir Amerikos išeivijoje šv. 
Kazimiero vardu pastatyta di
desnių ir mažesnių šventovių. 
1621 metais šv. Kazimiero garbi
nimas buvo praplėstas visai Ka
talikų Bažnyčiai ir atsirado ne 
viena vieta, kur Jis pradėta gar
binti ypatingu atsidėjimu.

Ir Amerikoje ir Lietuvoje šv. 
Kazimiero vardu buvo įsteigta 
ne viena draugija, mokykla. Jo 
globai pasidavė ir pirmosios nau
jos lietuvaitės vienuolės. Ne taip 
jau daug Lietuvoje yra katalikiš
kų .šeimų, kurių vienas narys ne- 
sididžiuotų Kazimiero vardu. 
Ima jį savo globėju tie visi Lie
tuvos Kazimierai, ima Jį Globė
ju Lietuvos Jaunimas, žiūri į 
šventojo dorybes, tiria jas ir tai
ko savo gyvenimui.

Tos visos šventovės, tie visi 
šventojo sekėjai, visi Lietuvos 
Karalaičio mylėtojai ir garbinto
jai skelbia Jo garbę; nes Jis yra 
iš tų, kurių “gyrių skelbia susi
rinkimas” (Eccli. 44,15), kaip sa
ko išminčius.

Turi šv. Kazimieras ir priešą. 
Tas priešas Jo taip gerai pažin
tas, kolei buvo gyvas, yra Mask
vos galybė. Ji buvo pareiškusi 
savo nusistatymą atimdama Vil
niuje šv. Kazimiero dievnamį ir 
paversdama jį stačiatikių cerkve. 
Ji buvo suvaržiusi ir uždraudusi 
šv. Kazimiero garbinimą, Jo 
šventės šventimą. Reikėjo laukti, 
kolei Apvąizda, grąžindama Lie
tuvai Nepriklausomybę, pašalins 
tuos pančius.

Šiandien mes su’ džiaugsmu 
švenčiame šv. Kaziemiero šven
tę, bet ir su nemažu susirūpini
mu keliame maldaujančias ran
kas į dangų, prašydami šv. Kazi
mierą ypatingos globos ir užta-

Sudbury, Ont.
Vasario šešioliktoji

Sudburio lietuviai Vasario 16 
dieną minėjo vasario 18 d. Kris
taus Karaliau^bažnyčios salėje. 
Priešpiet buvo atlaikytos pamal
dos už tėvynę. Pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė Sudburio 
lietuvių kapelionas kūn. A. Sa
bas. Jis savo pasakytame pamoks 
le priminė maldos reikšmę ko
vojant dėl mūsų tėvynės laisvės.

Vakare toje pat salėje įvyko 
iškilmingas šventės minėjimas. 
Minėjimą trumpu žodžiu pradė
jo KLB Sudburio apylinkės val
dybos vicepirm. J. Striška. J. Gu- 
levičius įnešė scenon mūsų tri
spalvę, kuriai asistavo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios A. Po- 
derytė ir N. Indriulytė. Visų su
giedotas Tautos Hijnnas. KLB

Sudburio apyl. vald. pirm. R. 
Bagdonas skaitė paskaitą — Va
sario 16 ir mes.

Meninėje dalyje — baletas, ei
lėraščiai, tautiniai šokiai ir trio.

Keletą vaikiškų baleto daly
kėliu išpildė: O. Paulaitytė, L. 
Poderytė ir V. Jasiūnaitė. Eilė
raščius pasakė: O. Laureckaitė, 
V. Galeckas, V. Jasiūnaitė ir L. 
Poderytė.

Šį kartą scenoje pasirodė ne
mažas tautinių šokių šokėjų bu
rys — astuonios poros. Jie pašoko 
Kubilą ir Šusta. Š^ko — R. Bag
donienė, M. Žižienė, St. Gasiū- 
nienė, L Povilaitienė, O. Semaš
kienė,.N. Indriulytė, A. Poderytė, 
A. Šulmistraitė. Iš vyrų —- R. 
Bagdonas, J. Dženkaitis, R. Mal- 
dūnas, J. Gudelevičiuš, Pr. Visoc
kas, St. Čipkus,‘VI. Skilandžiū- 
nas ir V. Staškevičius. Lenciūgė
lį pašoko: A. Siemaška, M. ži
žienė, Rj Bagdonienė, O. Siemaš- 
kienė ir N. Indriulytė.

Trio Bijūnėlį padainavo: R. 
Bagdonas, A. Siemaška ir A. Ku- 
sinskas. Šokiams akordeonu gro
jo A. Kusinskas.

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija Marija.

Minėjimas praėjo susikaupi-

tiek kruvinų ašarų, išliejusi 
tiek kraujo, blykštelėjus šiokiai 
tokiai atsigavimo vilčiai po iš
kentėtu smūgiu, vėl skelbiasi no- 
rinti “išlaisvinti Lietuvą”, kurią 
ji laikanti Rusijos dalimi.

Mes netikime, kad pasaulyje 
daug atsirastų pasiryžusių įtikėti 
klastingiems bolševikų pažadams 
net ir tarp tų, kurie nėra arčiau 
pažinę bedieviško Rusijos bolše- 

£pie galimą bolševikų grįžimą 
pripildo tikro pasibaisėjimo. Mes 
turime būti pasiryžę padaryti vi
sa, kas nuo mūsų pareina, kad 
panašus pavojus nebegrįžtų, 
mums niekados nebegrėstų. Mū
sų nedaug, bet mes tikimės, kad 
Dievas bus mums gailestingas, 
kad Galybių Viešpats bus su 
mumis.

Ne vieną kartą senesniais lai
kais Lietuvos sūnūs, atsiradę di
deliuose pavojuose iš mūsų Tė
vynę puolusių gausingų Maskvos 
būrių pusės ir iš kitų panašių 
priešų, šaukdavosi pagalbos 
šventojo Karalaičio Kazimiero 
ir Jis stebuklingai jiems padė
davo.

Taigi ir dabar dažniau kreip
kime savo mintis į tą savo Glo
bėją, esantį danguje ir maldau
kime Jo užtarymo, kad to, bai
saus mūsų ir paties Dievo priešo
koja niekados nepaliestų mūsų 
Tėvynės žemės.

Uolus Marijos garbintojas čia 
žemėje mūsų Globėjas šventas 
Kazimieras teišmeldžia pagalbą 
Švenčiausios Dievo Motinos, kuri 
ypatingu visos Lietuvos pamal
dumu yra garbinama Aušros 
Vartuose, tame pačiame Vilniuje, 
kur ir Šventojo Kazimiero šventi 
palaikai. .

Šventasis Kazimierai, Garbin
gas Lietuvos Globėjau, mes krei
piamės šiandien į Tave ir šaukia
me litanijos žodžiais:

“Šv. Kazimierai, gynėjau pa
vojuose, melski už mus!

Šv. Kazimierai, priešų pergalė
tojau, melski už mus.” Amen. 
Rašyta Kaune. 1943 metais kovo 
mėn. 1 dieną.

Juozapas Skvireckas
t

Kauno
Arkivyskupas Metropolitas.

mo nuotaikoje. Ypač gražų įspū
dį paliko minėjimo užbaigimas 
giesme. Surinkti prie įėjimo pi
nigai 45,35 dol. numatyti paskir
ti lietuviams džiovininkams Vo
kietijoje.

— KLB Sudburio apyl. Valdy
bos nariai pradeda rinkliavą Tau
tos Fondui aųkų lapais. Jie ap
lankys visus Sudburio* ir apylin
kės lietuvius. Būtų gerai, kad, 
kurie gali, tą auką įteiktų rinkė
jams tomis progomis, kada vie
noje vietoje susirenka daugiau 
tautiečių, pav. sekmadieniais po 
pamaldų. Tuo būtų parodytas 
nuoširdumas iš tautiečių pusės ir I 
rinkėjams sutaupytų daug bran
gaus laiko.

— V. žižys, kurs autobuso ne
laimėje buvo sužeistas, iš ligoni
nės išėjo ir gydosi namuose. Jo 
sužeidimas nėra pavojingas.

— Kovo pradžioje, 4-11 d, Sud
burio lietuviams bus pravestos 
rekolekcijos. Tam tikslui numa
tomas pakviesti kunigas iš kitur.

— Šiemet Sudburyje daugiau 
“Tėviškės Žiburių” skaitytojų, 
negu praeit, metais. Skaitytojai 
laikraščiu labai patenkinti. Šie
met laikraštis gaunamas punk
tualiai. J. V.

Sault Ste. Marie, Ont.
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
Sekmadienio rytmečio tyloje, 

susikaupę bažnyčioje, prisiminė
me žuvusius už mūsų tautos lais
vę ir dėkojome Aukščiausiąjam, 
kad tų didvyrių aukomis pažin
dami laisvę, pamilome ją.

Mintimis peržvelgdami pasi
rinktą karčią paniekinto bėglio 
dalią, tvirtai ryžtamės būti žmo
nėmis ne tik sau, kad pargrįžę 
tėvynėn galėtume pažvelgti bro
liams tiesiai Į akis.

5 vai. p.p. įvyko iškilmingas 
minėjimas ukrainiečių salėje. At
rodo, kad tik pirmą sykį į šią sa
lę susirinko tiek daug lietuvių.

Minėjimą pravedė p. Eug. Kut- 
kevičius, pirmiausia iškviesda- 
mas į garbės prezidiumą Nepri
klausomybės kovų dalyvius sa
vanorius p. Ad. Daugirdą ir p. V. 
Sakalauską. Toliau buvo tai die
nai pritaikinta paskaita ir pa
gerbti tylos n^ųiųte kovojusieji 
už brangią mums laisvę.

Po to sekė meninė dalis, kuria 
pravedė p. J. Stoškūnienė. Eilė
raščius deklamavo mūsų jaunie
ji: L. Akėlaitytė, B. Levišauskai- 
tė, R. Karnėnaitė, R. Motuzas, A. 
Okmanas. kuris dar paskaitė Ma- 
zalaitės “Legendą apie nežinomą 
kareivį”.

Kadangi čia lietuviai gyvena 
išsiskirstė įvairiose miesto daly
se, kad taip gausiai susirinkti ne 
visada gali, tai po meninės dalies 
buvo aptarti einamieji reikalai.

Tautos Fondo aukų reikalu 
kalbėjo p. Eug. Kutkevičius, ra
gindamas tautiečius išpildyti šią

JUOZASKRALIKAUSKAS

KRIOKLYS
(Tęsinys iš praeito hr.)

Rita kentėjo. Jau viskas buvo jai nemiela. Neturėjo ramybės. 
Naktimis ilgai neužmigdavo, dažnai iki švintant pragulėdama atvi
romis akimis. Sublogo, dar labiau pajuodo.

O nervinga ir irzli pasidarė. Kibdavo prie Maiko kartais jau 
ir visai dėl menko nieko. Jei vyras nenukęsdamas dar spyriuoda- 
vos, Rita žiauriai įsiusdavo ir griebdavos pagalio, šluotos ar kas 
pakliuvo. Žmogus ką bedarys — išmoko laiku nutilti ar išsisku
binti į alinę. Paskutinįkart bemaž ausų jam neišrovė, nagais nuar
dama žandus. Paskui kieno klausiamas, meluodavo sakydamas, 
kad kasyklose nuo kopėčių paslydęs. Po šio paskutinio neapykan
tos prasiveržimo Maikas pradėjo bijoti, kad gal jo žmona jau iš
proto išeidinėja.

Ar taip ar taip neužmigdama, prasimanė naktimis išeiti kur 
parymoti. Drungni vėjoko pūkščiojimai ją gaivindavo. Kada ne- 
kada atklysdavo iš-kur tolimi nakties garsai — ramindavo, guos
davo kažkokia viltimi. Kažkas turėtų dar būti. Turėtų atsitikti 
kažkas, ir nuo tada pakryptų viskas vėl į gerąją pusę. Prakiūtodavo 
kur ištisas valandas, žiūrėdama į žvaigždžių mirgėjimą. Drebulys 
ją perbėgdavo, kai retkarčiais viena iš daugybės krisdavo į mišką...

Tą pačią šiaurės pašvaistės naktį Rita perėjo tiltelį. Sustojo-prie 
krioklio — toje pačioje vietoję kur ją Berniukas pirmąkart pabu
čiavo. Rūsčiai ūžė krioklys. Nepaliaujamai krisdama, baugios jėgos 
pilna masė gundė ją, kaip anais metais indėnę. Kvietė kartą už
baigti viską, kristi į poilsį, į miegą be jokio sapno...

Bet kas anapus? Nežinia kas. Rita žiūrėjo į vandenį, kuriame 
ji pranyktų. Juoda masė kraupiai žvilgėjo, glesčiojant šiaurės 
pašvaistei. Taip, anapus — nežima kas. Ar ten yra kas, ar gal 
visiškai nieko? O jei yra ten kas, tai ar bus ten jai lengviau? Ir 
švystelėjo, kaip žaibas, mintis — nepalikti jų abiejų laimingų 
pačiai išnykstanti Su ta mintimi kėlėsi rūstus noras atkeršyti, 
žūt ar būt — perskirti juos...

Krioklys ūžė rūsčiai. Pašvaistei glesčiojant tamsiai sužvilgė
davo krisdamas vanduo, lyg baisus slibinas į verpetų gelmę ner
damas. Nepalikti jų abiejų laimingų! Kas būtų jiems jos mirtis —

juokas tik vienas. Liktų abu drauge, būtų laimingi drauge. Gal pa- 
gązdino ką indėnė nusiskandindama? Kad ir žūti, tai iš visų trijų 
žūti paskutinei. Jeigu ten anapus yra kas daugiau negu miegas 
be sapno, tai jai nebūtų nė kiek lengviau, kaip dabar. Nė kiek 
lengviau, jeigu jie liktų abu drauge ...

Nepalikti jų abiejų laimingų! Kovoti! Žūt ar būt — perskirti 
juosi... ■■

Panėrusi galvą, Rita liūlino šalin nuo krioklio. Krūmai visiškai 
ramūs tylėjo: nešlamštė lietuje, nešvokštė vėjuje. Buvo neišpasa
kytai tylu ir skurdu.

Praėjusi barkūnus ir kiek palipus taku, Rita atsisėdo prie uolos, 
tarp dviejų krūmų.

Krioklys vis ūžė. Šiaurės pašvaistė žvagėjo žvilgėjo, kaip van
deninė šimtakojė pabaisa. Lojo šunes, apimti nežinios ir nerimo. 
Gal tiems lojantiems ši pašvaistė atrodė kaip didžiulės žvilgančios 
žuvys? O gal kaip vienas milžiniškas slibinas, daugiakojis, žvilgąs 
žvynais, judąs ties miško piūklu? Gal tai iš miškų pakilusių gy
vačių siautėjimas šitas margžvilgis blizguliavimas? Gyvačių neršto 
meto kirbėjimas, vyniojimasis ir putojąs siutimas?... Kubiliniu 
balsu lojo šuo. Ambrino. Jam pritardamas kiauksėjo antrasis — 
aiškiai dar jaunas šuneliukas...

Krioklys vis ūžė. Šiaurės pašvaistė blėso. Šunų vienas jau lio
vėsi lojęs.

Krioklys vis ūžė. Šiaurės pašvaistė jau buvo išnykusi be jokio 
ženklo. Šunes buvo jau nuščiuvę. Rita išvydo Karolę, takeliu par- 
grįžtančią. Kraujas mušė jai į galvą, širdis padažnėjo plakti. Da
bar? Šitokiu metu Pangonienė? Ar ji nesapnuoja tik? Vos savo 
pačios akimis galima patikėti — tikrai Pangonio žmona pareina! 
Ak, tai štai kas. Pangonienė nemiega, iš susitikimo pareina. Ne
užtenka jau jai ir dienos. Grįžta Berniuko išbučiuota ir priglamo- 
nėta — laiminga....

Ritai iš pykčio net alsu pasidarė. Paims ji tuoj varžovę į savo 
rankas. Sudirbs jos snukį, nosį nuplėš. Baidyklę padarys iš to šyp
sančio ir savimi pasitikinčio veido. Parsimes ją ant žemės, užgulus 
išplėš nagais ir dantim iš jos grožybę. Didelis saldumas apėmė ją 
dėl tuoj įvyksiančio atsiskaitymo ir naikinimo. Jos pačios vaikas 
motinos nepažins: rėks išsigandęs, lyg kokią raganą pamatęs..,

Užukrūmėj tykodama nusprendė — geriausia bus Pangonienę 
praleisti ir tada užpulti ją staiga iš užpakalio. Parsimesti aną ant 
žemės ir tada užgulus maitoti... Ach, jeigu ji dabar turėtų sieros 
rūgšties!...

Karolė prieidinėjo. Kai pro pat šalį ėjo, tiktai krūmas ir tirš-

AUKOS TAUTOS FONDUI
Montreal, Que. KLTarybos sky 

rius surinko aukų $65.50; N. N. 
$10.00; F. Dubauskas $2.00.

Toronto, Ont J. Prišas $25.00; 
Po $10.00 J. Bersenas, V. Tamo
šiūnas, S. Zaldokas.

Vancouver, B.C. Kazys Skrins- 
kis $25.00; Feliksas Skrinskis $5.

Ottawa, Ont. Lietuvių Bend
ruomenės suaukota $24.35.

St. Catharines, Ont. Po $10.00: 
J. Šukauskas, A. Staugaitis.

Lethbridge, Alta. KLB ALOK 
10 dolerių.

Edmonton, Alta. A. Virbickas 
10 dolerių.

London, Ont. A. Miškinis $5.00.
Saskatoon, Sask., Nežinomas 

3 doleriai.
Petewawa, Ont. J. Astra $ 1.00.
Spirit River, Alta. V. Taraške

vičius $1.00.
Visiems dėkui nuoširdžiai.

M. Arlauskaitė.

AUSTRALIJA

Sydnejuje įsteigtas pabaltiečių 
bendradarbiavimo komitetas.

Kultūros Fondo skyriaus Syd
nejuje valdyba: Ratarskienė, Us- 
tjanauskienė ir Baltramiejūnas, 
o rev. komisija: Bogušas, Bičiū
nas ir Kantonas.

šventą pareigą, prašydamas juos, 
kad pasitikėtų tomis aukomis 
dispanuojaučiais žmonėmis, nes 
jų aukščiausia pareiga yra, kad 
kiekvienas mūsų aukotas doleris 
neštų galimai didžiausią naudą 
tėvynės išlaisvinimui. Susirinku
sieji tam pritarė ir komitetas pa
reiškė greitu laiku padarysiąs 
rinkliava. . V -į

Minėjimas užbaigiamas Tautos 
Himnu ir apleidžiame salę, ku
rion renkasi sportuoti, mums 
draugiškai nusiteikusios, ukrai
niečių tautos jaunimas, nepaži
nęs dar laisvės, bet tvirtai siekiąs 
jos. V.

Delhi, Ont.
Vasario 16 minėjimas bažnyčioje

Sekmadienį vasario 18 d. 12.45 
buvo lietuviams laikomos pamal
dos. Buvo minima mūsų nepri
klausomybės 33 :metų sukaktis. 
Romos katalikų bažnytėlė prisi
rinko arti pusės žmonių. Buvo 
atvažiavę solistai iš Londono p. 
M. Chainauskas, latvė ponia 
Luks ir vargonininkas K. Bag
donavičius. Jie visi pertpamal- 
das giedojo. Šv. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. V. Ru- 
dzinskas. Pamaldos buvo baigtos 
Lietuvos himnu.

Prie lietuviškų pamaldų pa
laikymo energingai prisideda pp. 
Julius ir Ona Stradomskiai. Tai- 
pat ir visi lietuviai kiek galėda
mi remia savas lietuviškas pa
maldas.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
JA VALSTYBĖS

Lietuviškas Amerikos Balsas 
jau kalba

Vasario 16 d. prabilo “Voice of 
America” lietuviškoji transliaci
ja. Lygiai 11 vai. trumpomis ban
gomis 13, 16, 19, 25, 30, 31, 41, 48, 
49 į visą pasaulį nuskrido pirmie
ji lietuviški žodžiai: “Pradedame 
lietuviškąją transliaciją iš Nau- 
jorko...“ Pirmiausia buvo lie
tuvių tauta pasveikinta Vasario 
16-tos proga — toliau sekė žymių 
asmenų trumpos kalbos.

Šiuo metu lietuviškame štabe 
dirba pulk. K. Grinius ir S. Laba
nauskas ir laikinas tarnautojas 
V. Dambrava. “New York Times” 
ta proga įsidėjo vedamąjį “Lais
vės Balsas”, kuriame nurodė, jog 
lietuviškosios transliacijos įsive- 
dimas patvirtina griežtą ir neat
mainomą JAV nusistatymą nie
kados nepripažinti agresijos Bal
tijos pakrantėse.

Lietuviškoji programa yra ant
roji organizuojamo  j “VofA” Pa
baltijo grupėje. Pirmoji buvo 
suomių. Netrukus žadama pradė
ti taip pat latvių ir estų kalbomis 
transliacijas. aim.

“Crusade for Freedom” siųstu
vas, skiriamas Europos išlaisvi
nimui iš komunizmo, dabar kal
ba 6 kalbomis, o nuo balandžio 1 
d. bus sustiprintas ir praplėstas. 
Nuo tada jis bus skiriamas ir lie-

LONDON, Ont.
Vasario 16 minėjimas

Vasario 18 d. 7 vai. vakaro bu
vo minima Vasario 16 p. Statkaus 
salėj. Žmonių prisirinko pilnoę 
patalpos. Salė buvo išpuošta tau
tiniais kaspinais. Vytį ant sie
nos supo iš šonų Lietuvos ir Ka
nados vėliavos.

Iškilmingą susirinkimą atidarė 
KLB pirmininkas p. Eimantas. 
Garbės prezidiuman kviečiami 
vietos klebonas kun. V. Rudzins- 
kas, latvių atstovas prof.- Drei- 
manis ir p. Kulvinskienė. Skau
tai per salę iškilmingai įneša tau
tinę- vėliavą. Atidaromąją kal
bą pasakė kun. V. Rudzinskas, 
kviesdamas visus dirbti vieningai 
tautinį darbą. Prof. Dreimanis 
linki mūsų Tėvynei greitai at
gauti laisvę ir pasimatyti Vil
niuje. Estų atstovas p. Art. Kai- 
gas linki greitai atgauti laisvę 
ir ilgų laimingų metų Lietuvai.

Turiningą paskaitą skaitė p. 
Dragunevičius. Primena, kad vi
sos kovojančios tautos atgavo 
laisvę ir mes atgausime.

Po trumpos pertraukėlės tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
p. M. Chainausko, pašoko, rugia
pjūtę, šienapiūtę ir kt.

Londono lietuvių mišrus cho
ras, p. K .Bagdonavičiaus diri
guojamas, sudainavo kelias lie
tuviškas dainas. Chorui pijaninu 
akomponavo p. Matukaitytė. Inž. 
Kulvinskas kelis kartus nufoto
grafavo chorą ir žiūrovus.

tuvai. Komitętb direkt. Frank C. 
Wright, atsakydamas į laišką 
kun. A. Kontautui tarp kitko ra
šo: “Mums yra malonu Jums už
tvirtinti, kad Lietuva yra mūsų 
planuose, mūsų širdyse ir mūsų 
mintyse. Aš turiu viltį, kad arti
moje ateityje tai galėsime įro
dyti”. %

Clevelande vasario 11 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
mą surengė Lietuvių Latvių- Vie
nybė, o programą išpildė latviai 
ir latviškai, nors viskas buvo lie
tuviška — muzika, dainos, poezi
ja ir tt. Tai gal pirmas toks bro
liškos tautos mostas visoje mūsų 
sugyvenimo istorijoje.

T. Marijonų Seminarijoj (Hins 
dale, III.) Vasario 16-oji buvo pa
skelbta nedarbo diena. Ta proga 
kun. J. Vaškas, MIC, celebravo 
Šv. Mišias ir pasakė gilų pamoks
lą. Vakare minėjimas pradėtas 
malda. Kun. M.- Urbonavičius 
MIC skaitė įdomią paskaitą. Bro
lis A. Kleiva ir .brolis J. Petrai
tis šį tą paskaitė iš mūsų poezi
jos ir prozos, Minėjimui vado
vavo kun. V. Bagdonavičius MIC. 
Šios brangios šventės minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Gyd. V. Karoblis išlaikė reika
laujamus gydytojo egzaminus 
Columbus mieste.

Užbaigai dar pašokama tauti
niai šokiai: Kubilas ir Lenciūgė
lis. Jiems pagroja p.p. J. Andri
jauskas ir K. Bagdonavičius 
akordeonais.

KLB pirmininkas šventės daly
viams išreiškia nuoširdžią padė
ka. Kun. V. Rudzinskas dėkoja,V v J

chorui ir dirigentui už taip šaunų 
ir žavingą pasirodymą su daino
mis Londono visuomenei. Tai 
buvo puikus ir" gražus jauno cho
ro pirmas pasirodymas.

P. Misius rinko aukas iš daly
vių Tautos Fondui.

Gražus minėjimas užbaigiamas 
Tautos Himnu.

Vancouver,'B.C.
Dingo lietuvis

Žinomas Vancouveri° spaudos 
platintojas P. Visockas praeitą 
vasarą apleido Vancouverį ir din
go be žinios. Sužinota, kad polici
ja radusi jo lavoną rytinėje On
tario provincijos dalyje ir nu
siuntusi tvrimui i Montreali. Lie
tuvos Generalinis Konsulas Ka
nadai p. Gylys paslaptį aiškinasi 
Kanados valdžios įstaigose.

“TŽ” platintojas V’ancouveryje

Pranešame, kad “TŽ” platinto
ju Britų Kolumbijoje yra ponia 
E. Barisienė, gyv. 792 Keefer St., 
Vancouver, B.C. Visais prenume
ratos reikalais prašome kreiptis 
i ją-
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JULIJA ŠVABA1TĖKaip neišrodytų keista, jaunystėj moterys sensta daug sparčiau, negu vėlyyesniuose metuose. Įspūdžiai jaunystėj gilesni ir ilgesni, jie greitu ląiku formuoja žmogų. Tada ateina stagnacija. Yra moterų, kurios tarp 40-50 metų beveik nesikeičia, lieka “visuomet jaunos”. Fizinio grožio vietoj" iškyla dvasinis grožis — asmenybė. Duoti šiai asmenybei rėmus yra išvaizdos reikalas.Mūsų laikai nustūmė senėjimą 20-čiai metų. Praeito šimtmečio pabaigoj moteris tarp 40-50 metų buvo jau išbraukta iš gyvenimo scenos, tuo tarpu šiandien ji yra judri, dažnai ant dviračio važiuoja supirkinėti ir dalyvauja visų gyvenimo .problemų sprendime. Dvasinis ir fizinis judrumas grąžina jai jaunystes išvaizda. Maži džiaugsmai pavaduoja didelius jaunystės pergyvenimus. Iš dalyvių jos išsivystė į patyrusias jaunimo žaismų stebėtojas. Niekuomet moteris neprivalo pamiršti savo išvaizdos. Ir žili plaukai privalo būti tvarkomi, oda prižiūrima. Ir protinga senutė gali patikti ir sau ir aplinkai.tykiams tą brolišką nuotaiką, nuo kurių priklauso jų vaisingumas.4. Būti plačiai ir tiksliai informuotoms. Plati informacija, kuri yra palyginamai lengva, turi būti taip pat ir tiksli— kitaip ji nustoja savo vertės. Krikščioniška sąžinė jaučia reikalą ištirti idėjas ir sprendimus nekintamųjų principų šviesoje ir kaip tik šitos nepavaduojamos kritikos link reikia kantriai auklėti jaunimą. Kas gi nemato to didelio vaidmens, kurį galėtų vaidinti šitoje srityje specialistės tuo labiau jeigu jų darbas būtų daugiau suderintas.

Greit paliksim žemės karalystę, 
Apsuptą šešėlių ir mirties, 
NebeŠauks gyveniman sugrįžti 
Brangūs atminimai praeities.

Tik ramus ir šventas Įkvėpimas 
Ves tolyn pavargusias vėles, 
Kol sustos kelionėj begalinėj 
Paliestos naujos Buities strėle.

Kai pranyks pasaulis palengva
Ir nulinks pavargusi galva 
Pilna rūpesčių ir kasdieninio vargo, 

<>al į šventą prieglobstį djenu, 
Kur nėra gyvenimo kovų, 
Susirinksim tylūs ir pavargę.

■ ■ ■ i y

Mergaitės pasauliniame gyvenimePasaulinės Katalikių Mergaičių Federacijos dvasios vadas — patarėjas vysk. A. C. Ramselaar parašė šiuo reikalu labai įdomų straipsnį olandų laikrašty “Dux”.’ Norėčiau šičia paduoti to straipsnio pagrindines mintis.Jaunimas dažnai galvoja, kad

Visam katalikiškam pasauly į kas pasidavė tai įtakai. Nevengia gavėnia laikoma maldos bei susi- J mūsų jaunimas įsijungti į tokius telkimo laiku. Mūsų krašte buvo I pasilinksminimus, ruošiamus pri- nusistovėję net tam tikri gavė- > vačiuose butuose. Mūsų bažny-. nios papročiai — tradicijos. Nu- čioje varginantis susikimšimas ir tildavo daina ir muzika, o jų vie- perdidelis paprastumas taip pat nepakelia mūsų minties ligi pačios Golgotos. O kai nueini penktadienį vienon ar kiton lietuvis- tarptautinis veikimas susideda kon valgyklon, tai net graudu tik iš kelioriių, kongresų, sveti- pasidaro, kaip mamyčių sūneliai mU kalbų mokinimosi. Ne! Tarp-
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nios papročiai — tradicijos. Nu-tą užimdavo laiko rimčiai pritaikinta giesmė ne tik bažnyčiose, bet Vakarais neretai nuskambėdavo ir ūkininko pirkioje. Kas iš mūsų neprisimenam organizuotai — dideliu būriu einamų “Kryžiaus Kelių” bei sekmadie-' niais giedamų “Graudžių Verksmų”. Mums netrūkdavo tam nei laiko, nei noro ir Velykas pasitikdavome su pakilusia dvasios nuotaika.Čia mus supa visai kitokia aplinka. Bažnyčią aplankome dažniausia tik sekmadieniąis if tik vieną kartą. Sunkus fizinis darbas dulkinam ir nešvariam fabrike atima daug jėgų ir energijos. Pinigo reikalas ir jo vertė nejučiomis atsistoja pirmoje vietoje. Tokiose sąlygose lengva pa- !ja gyvybe, jos pareiga — ne tik ją išauginti, bet ir nuolatos j ung- -ti ją su dangumi. Ji to atsieks i meniškai įsijungti į platųjį, tarp- keldama tam tikrą maldos dva- tautinį gyvenimą. Neužmirškim, šią šeimoje ir iš už stalo jos ran- kad kiekvieno tikro kątaliko pa- komis padengto pasninko vai- : žymys yra gyventi su žmonija ir giais, kiekvienas atsistos sotus dėl jos ir tas katalikiškas uni- ir ramus. versalumas turi pasireikšti neKai kiekvienas pajusime mal- vien malda ar finansine auka del dos nuotaiką savyje ir kančios netikinčiųjų atsivertimo ar pa- prasmę Kalvarijos kalno tragė-! klydušiųjų sugrįžimo! Jis turi dijoje. pakils mumyse tikroji Ve- j uždegti mūsų ' širdyse amžiną lykų dvasia su širdyje skamban- i meilės ugnį visiems žmonėms, čiais gyvais tautos prisikėlimo varpais.

laužo jų švenčiausią tiesą “penktadieniai be mėsos”.Moteris yra dvasingesnė, negu vyras. Ji visos lietuviškos—katalikiškos tremties vardų kviečiama mūsų brangiausių papročių sargybom Jos pareiga užžiebti iš naujo čia ir tą religinę gavėnios ugnelę ir ją išlaikyti. Šį darbą palengvins gausybė pavyzdžių katalikiškame šio žemyno pasaulyje. Kiek čia maldos nuotaikos šeimose, koks dvasinis jų pakilimas gausiai lankomose bažnyčiose! Moteries pasaulį sušildo nau-

tus liepė mylėti, kaip Jis pats mylėjo, t.y. nieko neišskiriant, iki savęs paties užmiršimo.2. Turėti visur specialisčių, kurios stengtųsi suprasti svetimtaučių galvojimo būdus ir apgalvoti problemas tarptautiniu mastu, tam kad galėtų informuoti mus ir rodyti iniciatyvos bei pasiūlymų duoti tarptautiniam broliškumui ugdyti. •Todėl yra labai naudinga, kad kiekviena jaunimo organizacija galėtų pavesti specialistėms tarptautinius reikalus ir santykius ir

miršti laiko prasmė, nes nebelieka valandėlės “sustoti ir pagalvoti”. Kiekvienas pripažins, kad niekada laikas taip greit nebėgo, kaip čia, nežiūrint, kad mes kartais tą tremties nedalią karčiai pakeikiame. Mes jaučiame, -kaip pamažu atbunka mūsų dvasiniai jausmai ir, nežiūrint kaip įsikibę laikomės į savą spaudą, savą meną, pilkėjame ir prastė- jame. Gal tai neišvengiama, nes esame sauja išmesta svetimoje žemėje tarp svetimų žmonių, kurių kalba jau nešasi mūsų ma-. žuosius ir kurių gyvenimo būdas palieka daugiau ar mažiau pėdsakų suaugusiuose.Ir mes vienodai išgyvename šv. Kalėdas ar vienodai ruošiamės ir sutinkame gražiausią Velykų šventę? Ar mums daug ką primena čia šv. Kazimiero ir šv. Juozapo šventės? Lietuvoje jos buvo dviejų didelių šventųjų ir parskrendančių paukščių šventės, tam tikru džiaugsmu surišdamos pradedančią pavasarėti žemę su dangumi. O čia j^rb jas praeinama tyliai kartais net neprisimenant, kas jau yra dideliu nuotoliu lietuviškam — katalikiškam j pasauliui.Čia mes ypač turime būti at-1 sargūs, nes atsidūrėme tarp dau-Į gybės religinių srovių, kurių dau- ; . guma mūsų lietuviškai katalikiš- j kų papročių nepalaikys. Gavėnios metu jos nedraudžia pasilinksminimų, neorganizuoja gavėnios rimčiai pritaikintų pamaldų, nepalaiko pasninko. Daug

Dievas žada saugią tėvynę, bet neramų praėjimą i ją. Tas, kuris skundžiasi, turi per daug. Protingas žmogus nesirūpina tuo, ko jis negali turėti.Viskas žemėje išskiriant žmogaus sielą, praeina šešėliu.Drąsos dideliems gyvenimo rūpesčiams ir kantrybės mažiems. Tada, kada esi atlikęs dienos darbus, eik ilsėtis ramus —■ Dievas budi.Kas yra išmintingas? Tas, kas iš kiekvieno mokosi. Kas yra galingas? Tas, kas suvaldo savo aistras. Kas yra turtingas? Kuris visuomet patenkintas. Kas tokiu yra? Niekas.Prisiminimas, ką gero esame padarę tiems, kuriuos mylėjome, lieka vieninteliu suraminimu jų netekus.Grožis dalinai yra tame, kas jį mato.

tautinio auklėjimo pirma sąlyga yra ne kelionės ar suvažiavimai, bet atsisakymas savo egoizmo: reikia galvoti, ką mes galim duoti kitiems, o ne tik ką galime iš tuo būdu sekti didžiųjų pasaulio jų paimti: XX-to amžiaus jauni- organizacijų—kaip UNO ar UN mas turi pasaulinę atsakomybę. ESCO — veikimą, nes ten prob-Norint suprasti tarptaut. gyve- lemos yra svarstomos tasptauti- nimą ir galėti jame pasireikšti, reikia taip pat mokėti pažiūrėti kitų žmonių akimis į probleipas, apleisti savo tašką.Štai svarbiausios tarptautinio pasiruošimo sąlygos:1. Suprasti savo gyvenimą ir veiklą kaip dalį pasaulinio vieneto. Kiekvienos pareiga yra as-

nes jie yra mūsų broliai. Kris-

niu mastu. '3. Išsidirbti tarptautinę galvoseną. Tam reikalingos savybės:— platus ir diskretiškas protas, kuris nežiūri į tai, kas neatitinka jo tautos žmonių galvojimo būdui ar jausmams kaipo į klaidas ar trūkumus.— švelnus ir jautrus stilius, tas tikrasis vidujinis mandagumas, kuris leidžia atspėti tai, kas galėtų įžeisti ar nudžiuginti: tarp tautinio gyvenimo didžiausias pavojus yra vienas kito nesupratimas: todėl reikia saugotis ne tik asmeniškų, bet ir tam tikrų tautinių ydų, kurios sau pačiam yra nejuntamos, bet galėtų kitus nemaloniai veikti.Tik krikščioniška tarpusavio meilė duoda tarptautiniams san-

Jaunoji karta džiūgauja vasaros stovykloje

- Su daržovėmis užkeptos 
silkėsImti: 3 silkes, 5 bulves, 5 pa- midorus, 2 “kietai virtus kiaušinius, saujelę mažųjų ar didžiųjų svogūnėlių laiškų ir truputį citrinos rūgšties.Išvirti nuluptas ar neluptas bulves ir supiaustyti plonomis riekelėmis; pamidorus perpiauti pusiau ir išimti sėklas. Išvirti kietai kiaušinius. Kiaušinius ir pamidorų puseles taip pat supiaustyti plonomis riekelėmis. Silkes išmirkyti, nulupti, išimti kaulus ir kiekvieną puselę supiaustyti į 4 dalis. Kepimui skirtą indą ištepti taukais ar sviestu ir pabarstyti pyrago džiūvėsiais. Paskui dėti eilę piaustytų bulvių, ant jų — eilę kiaušinių, į trečia eilę dėti silkių gabalėlių ir ketvirton eilėn — pamidorus, kuriuos truputį pasūdyti, jei silkė gerai išmirkyta; ant viršaus pabarstyti smulkiai kapotais svogūnėlių laiškeliais, kad būtų stipresnio skonio, palaistyti praskiesta citrinos rūkštimi, ir į paskutinę eilę dėti vėl bulvių. Viską sudėjus, užpilti padažu.Padažui imti % litro grietinės, • 1 kiaušinį, žiupsnelį kapotų kra- ! pų, druskos ir pamidorų vidurių.Pamidorų vidurius pertrinti per sietelį, kad atsiskirtų sėklos. Pertrynus sumaišyti su išplaktu kiaušiniu ir grietine. Pridėti kapotų krapų, druskos, išmaišyti ir užpilti. Kepti apie 45 min. Paduoti i stala su visu indu. . t

Aguonų pyragasImkime: 1 klg. miltų, 1 stiklinę pieno, 1 stiklinę cukraus, 1 stiklinę sviesto, 8 kiaušinius, 30 gr. mielių, 1 % stiklinės aguonų, JĄ lazdelės vanilijos ir trintos citrinos žievelės.Pieną pašildykime ir užmaišykime jame 14 visų pyragui skirtų miltų. Mieles ištrinkime su šaukš teliu cukraus ir sudėkime į užmaišytą pyragą. Dubenį su pyragu pastatykime į šiltą vietą, kad

pasikeltų. Po 1 vai. pakilusią tešlą gerai išplakime, sudėkime iki baltumo su cukrum ištrintus trynius, citrinos žievelę ir pabaigoj tirpintą sviestą. Labai gerai išminkytą pyragą vėl pastatykime pakilti. Kai pakils antrukart, tešlą iškočioti (mažojo piršto storumu) ištepkime paruoštomis ągUo nomis, laisvai suvyniokime į volelį, kiaušinio baltymais pateptus kraštus gerai suspauskime, dėkime ant išteptos skardos ir leiskime dar sykį truputį pakilti. Prieš dedant į krosnį patepkime plaktu - kiaušiniu ir švariu šakalėliu išbadykime skylutes, kad galėtų išeiti aguonų masėje susidarę vandens garai ir kad pyragas nesprogtų.Aguonų paruošimas. Švariai nuplaukime, sugrūskime ligi baltumo, pridėkime apie 150 gr. cukraus, smulkios vanilijos ir 3 gerai išplaktus kiaušinių .baltymus; viską sumaišius, tuoj tepti ant iškočiotos tešlos. Pyragą kepti apie 45-50 min. Išėmus iš krosnies, kol karštas suvynioti į drėgną skudurą. Tada pyrago pluta bus minkšta ir skani.

tesnė pakrūmės tamsa teskyrė abi moteris. Rita užgirdo, kad Pan- gonienė verkė. Ne tik užgirdo, bet ir pamatė.!—• Pangonienė verkia!?! — ■' 'Nustebimo ir klausimo prismeigta, Rita paliko savo vietoje. Mąstė spėliojo, kodėl Pangonienė verkdama parėjo? Kodėl galvą, nuleidus; šnirpščiodama ir atgalia ranka per akis nubraukdama? Ir kodėl viena? Tik viena pati. Kas buvo? Kas atsitiko šią naktį?Po tos nakties, jau užtekėjus saulei Pangonis nusialinęs grįžo iš kasyklų. Šviežias oras buvo atgaivus, išsikėlus iš požemio. Dangus buvo švariai išpūsto stiklo. Bet nesigirdėjo niekur jokio paukštelio. Rytas visai be dinamikos, sustingęs tyloj. Tačiau einant tarp pušelių akmenuotu taku, matant anapus upės mišką ir uolotas pakrantes, Pangoniui šis rytas atrodė kažkoks didingas. Savotiškai gražus buvo šis rytas laukinėje tylumoje.Tarp pušaičių ant tako susitiko Ritą su pintinėle rankoje.— Halou! Kaip laikaisi? — dar iš atokiau parodė dantis tamsiame veide.— Halou! Neblogai. Kaip jūs? -— Gerai. Uogaut einu.-=r Rytas gražus uogauti. ,•— Bet kokia buvo naktis! Su didžiule šiaurės pašvaiste. Tavo žmona tau papasakos. Smagiai ji praleido šią naktį miške.— Mano žmona miške? Naktį? . .— Ne viena. *— Jūs abidvi?—i Ne su manim! O ne! Kam reikalinga naktį miške moteris •moteriai? Cha cha cha, — Rita juokėsi nueidama.
k j— •• * • •Laikomas šuo būtų ištikimesnis. Šuo naktį nepalieka namų ii’ nenudoklina kažin kur. Tas nepasitrauktų naktį nuo miegančio vaiko, nepaliktų Algučio vieno... Taip, šuns širdis ištikimesnė už tokios žmonos. Žiūri nekaltutėm akim ir tyliai šypsosi angelo šypsenėle, o apsimetusi, o slapukė, su užkulisiais. Tylios gyvatės būdą ji turi. Jis ją taip mylėjo! Kokią menkystę! Kokio nieko jis taip iki skausmo ilgėjos, kai ji buvo likusi Europoj----------'Lova buvo palikta tuščia. Jam skausmą kėlė tuščios lovos vaidinys: skausmą su nejaukumu ir šleikštumu dėl išdavystės. .. Kam reikalinga naktį miške moteris moteriai?...” Geriau būtų jam dabar apie jos mirtį pranešę. Žmona būtų išlikusi mylima atmintyj, nors ir mirusi. Prie tos lovos jis būtų labai verkęs savo

Karolės. Meilė būtų išlikusi ir po jos mirties. O dabar nieko neliko dar jai gyvai tebesant. Karolę šėtonas pavertė gyvate, kuri iš šeimos lovos iššliaužė į krūmus...— Karolė!... — dejuote sudejavo.— • • • — neatsiliepė, nebėra. Nebėra niekur pasauly Karojęs. kokia buvo. Ne mirtis Karolę sunaikino: mirtis negali sunaikinti mylimos moters. Ji pati save sunaikino, jos nusikaltimas ją sunaikino. Šėtonas pavertė ją gyvate, naktį nuo kalvos šliaužiančia į krūmus —------Pangonis atsitokėjo, kad jis tebestovi dar toje pačioje vietoje. Apsidairė. Pušelės nemielos, niekas nebemiela. Viskas tuščia. Pasijautė sunaikintas, visiškai baigtas. Kas iš to, kad dangus toks, lyg išpūstas stiklas. Žalsvai pilkšvas dangus, kaip skysta, vos žymi akvarelė... Staiga jam pasidarė taip graudu, kad jis užsimerkė: Karolė — ------- ' .Ji iš rankų į rankas? Eis per rankas vis su užkulisiais? Keis vyrus meilės vardu, palikdama vis nešvaresnė? Pigi ir pavalkioti vis prieinamesnė ji bus. O bus dar gyvas ir jis tame pat pasauly — be jos bus sename, tuščiame pasauly. Baime ir nejaukumas apsėmė Pangonį. O iki šiol Karolė jam atrodė tokia nesudėtinga. Lygi, tyra ir be dėmių ji atrodė. Gyvatė Karolė!Išsukęs iš tako, po keliolikos žingsnių nuvirto tarp pušelių ir išsitiesė aukštieninkas. Dirbus visą naktį, kaipgi netrauks atsigulti. Buvo nuvargęs kiekvienas sąnarys, ir tat dabar pasijuautė lengviau. Nusižiovavo ir pasidėjo patogiau galvą. Namo jau nebuvo ko skubėti. Pušelės buvo tirštai žalios, kamienai rudi, švarūs, tarytum nuplauti. Kvepėjo drungnu šviežumu. Keletą "minučių jis gulėjo beveik be jokios minties. Tylėjo žemė, pušaitės ir t<arp šakų suplėšytas dangus. Geriausia dabar pabūti čia vienam, lyg po vandeniu, nieko gyvo nematant ir negirdint — pagalvojo ir užmerkė akis. Jau kuris laikas jis įtarė; o šiandien štai išaiškėjo visa tiesa. Gal taip net geriau: bus geriau žinoti tikrą tiesą negu abejoti. Ar negalėtų jis dabar, sukaupęs valią, prisiversti čia užmigti? Vargiai pasiseks priveikti save, pamanė, nes atrodė, kad širdis perstipriai beldžiasi. Ir ne tik širdis — toli giliai viduje kažkoks kankintojas vis nepaliaujamai klabeno... ‘ ‘ »Širdies dūžiai nesilpnėjo. Giliai viduje klabenimas nesiliovė. Namie jis dar labiau neužmigtų. Visas jo dėmesys susitelkė į tą vienintelį ir didžiausią jo priešą...---------- Šalvėjus.Buvo jis kažkur bevardis, nežinomas, kaip nereikšmingiausi.? smulkmena. Reikėjo jam atsirasti irgi čia, tame pačiame žemės

taške. Tiesiog iš rankų išplėšė jis Karolę. Kaip vanagas užpuolė šeimą. Niekas dar tiek blogo nebuvo padaręs, kaip šitas žmogus. Baisiausias žmcgus, užėjęs iš prieš. Buvęs nereikšmingas tipelis nulenkė visą jo likimą. Taigi, ir brolis lietuvis, galvojo karčiai Pangonis. Nebūtų jis čia pasitaikęs, gražiausiai būtų ligi mirties pragyventa. Ne indėnų, ne kitų svetimųjų reikia saugotis — labiausiai savų. Kuo toliausia nuo “brolių”. ..Bet iš tikrųjų, ar Šalvėjus čia kalčiausias? Kodėl bernui nepamėginti? Tokiam kas: kepurė ant galvos. Karolė daug kaltesnė. Ko lauks alkanas vilkas, jeigu pas jį pati avelė atlenda į krūmus. Pati savo valia naktį išslinko: nieks'prievarta jos ten neišvarė. Ko? Šniukštinėti- aukštesnės prasmės? Laimės? Ar žmona ji? Negali būti su ja gyvenimo. Net ir ji pati ką gali krūmuose atrasti? Kokią laimę ir prasmę, išsivogdama iš šeimos naktį?...Atsiskirti? • •Žinoma, atsiskirti — vistiek jau nėra nei žmonos, nei šeimos. Surado artimesnį draugą, tegu sau ir eina šalin. Nei kur sutikti, nei bent ką nors apie ją daugiau girdėti. Plūktis prakaite, kad šertum ją kitam? Ryšiai jau nutrūkę. Ji jau svetima, daug blogiau negu svetima... Vienas su nusivylimo kartybe. Su neapykanta tai, kuri buvo viskas. Labiau vienišas negu laukdamas jos iš Europos...Bet Algutis? O kaip su vaiku tada? Neatiduos jai jokiu būdu. Netekus jau ir Algio, neliktų nieko — tik tuštuma. Ji ir be vaiko nebus viena: turės Šalvėjų, paskui bus iš eilės kokie nors kiti. O jam tegali tik vaikas belikti. Be Karolės c’.ar kaip nors reikės gyventi. — be Algučio negalėtų. Vaikas bus vienintelis džiaugsmas. Tik su vaiku tegalės palikti prasmė gyventi...Prasmė gyventi? Ar yra, ar gali būti prasmė gyventi, žinant, kad laimės nei yra, nei bus? O tėvai ten kaime, ar jie gyveno .laimei ieškoti? Ar jie buvo radę laime savo nuolatiniuose nepritekliuose, ligose ir sunkiuose darbuose? Bet pareigą ir prasmę gyventi jie gerai žinojo. Žinojo, dėl ko kasdien sunkiai vargo. Laimės jau nėra, Pangonis aukštieninkas žiūrėjo pro spygliuotas šakaš į suplėšytą dangų. Jau jos ir nebus. Bet ir Karolei ir meilei pranykus, prasmė gyventi dar liko. Su Algučiu ir dėl Algučio yra prasmė gyventi. Viskas netikra, viskas praeina. Pastovūs išlieka tiktai gyvenimo prasmė ir gyvenimo skausmas-----------— Kodėl šiandien taip vėlai? — Karolė klausė sugrįžusį vyrą.
— Taip išėjo.— Pradėjau labai rūpintis. Sakau, atsitiko kas.

(Bus daugiau)

Kaip valomos 
dėmės?Rašalo dėmės imamos: 1, iš medvilninių medžiagų — praskiestu actu, citrino sunka, citrinos rūgštimi, spirite ištirpintu muilu. Paskui Švariai išskalbti, kad valymo priemonės nepakantų medžiagai. Įsisenėjusias dėmes 10 minučių pamerkti į mišinį iš 14 acto ir % benzino; paskui ta vieta gerai išskalbti. Arba dėmę pavilginti vandeniu su amo niaku ir merkti i šilta vandeni su oksalio rūgštimi. Jei dėmė greit nepranyksta, dar kartą pakartoti,2. Iš šilkinių medžiagų imti pamuilių ir amoniako mišiniu arba šiltu sūriu vandeniu arba šiltu spiritu su trupučiu acto.3. Iš vilnonių . medžiagų imti glicerinu ir išskalbti šiltomis pamuilėmis. Iš baltu vilnoniu medžiagų dėmes imti citrinos rūgštimi ar rūgusiu pienu. Tą vietą išskalbti švariam šiltam vandenyje.Riebalų dėmės iš lininių ir med vilninių medžiagų valomos šiltomis pamuilėmis. Iš šilkinių ir vilnonių medžiagų neblogai išima košelė, padaryta iš eterio arba benzino ir krakmolo arba talko. Ta košele patepti dėmę ir ją iš- prosinti. Kaip apdžius (pirm pro- sinimo), išpurtinti..Iš juodo šilko naują dėmę valyti odekolonu ir paskui išlaidyti. Įsisenėjusias dėmes valome spirito ir amoniako mišiniu; paskui reikia atsargiai išskalbti minkštu vandeniu ir išlaidyti, padėjus tarp skudurėlių. Taip pat galima valyti benzinu ir eteriu. Išėmus riebalines dėmes benzinu ir kitais tirpalais, tuoj drėgnas vietas apiberti krakmolu ar talku, kad sugertų skysčių likučius. Kiek palaikius išpurtinti, iš- šepečiuoti. Tada nepasilieka vadinamųjų ratų.Is pliušo ir aksomo dėmes galima išimti terpentinu ar benzinu, labai atsargiai trinant prieš plauką. Arba į švarų, baltą maišelį įpilti įkaitinto smėlio ir juo atsargiai trinti dėmę, prieš tai suvilgtus benzinu, fIš tamsių vilnonių medžiagų dėmes dar galima išimti praskiestu amoniaku (6-8 dalys vandens ir 1 dalis amoniako). Po to, tą vietą gerai išplauti vandeniu ir iššluostyti skudurėliu.
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IS PLATAUS PASAULIO
Naujieji prancūzų ginklai

Vokietijoje, Rheinlande, Baum 
holder poligone, kur kadaise 
Romelis atliko apmokymą savo 
armijos Afrikos žygiui, prancū
zai parodė sąjungininkų kari
ninkams savo naujųjų ginklų da
lį, kurių betgi neleido fotogra
fuoti.

Vakariečiai nori kalbėtis 
apie viską

' Vakariečiai dėl siūlomos 4 di
džiųjų konferencijos jau atsakė 
Maskvai, siūlydami, kad kovo 5 
d. Paryžiuje susirinktų visų 4 
kraštų užsienių r. viceministeriai 
aptarti konferencijos darbų pla
no. Tačiau vakariečiai nemano
kalbėtis vien dėl vakarų Vokieti- naujųjų prancūzų ginklų la
jos ginklavimosi, bet ir dėl Ry- biau kreipę dėmesį raketų svai- 

dytojas, aptarnaujamas lengvai 
vieno žmogaus, patranka, iš di
delio atstumo pataikanti į judan
tį tanką; žvalgybinis Šarvuotis su 
8 ratais, sveriąs 12 tonų, ghlįs 
vienodai greitai važiuoti pirmyn 
ir atgal; 50 tonų tankas su 100mm 
pabūklu ir mašina apkasams 
kasti. .

tų Vokietijos, dėl grėsmės Jugo
slavijai, kurios. puolimas prana
šaujamas balandžio viduryje ir 
dėl daugelio kitų problemų. Mad 
rusai nuoširdžiai norėtų susita
rimo, netikima, nes taip be pa
grindo priekaištų notbse nevers
tų. Manoma, kad Maskva su vice- 
ministerių pasitarimais sutiks.

Savo kalboje California uni
versitete Achesonas nurodė šiuos 
6 klausimus, kurie turėsią būti 4 
didžiųjų aptarti: 1. susitarti dėl 
taikos sutarčių su Vokietija, Aus
trija ir Japonija; 2. išvedimas so
vietų armijos ir policijos iš ko
munistinių satelitinių kraštų; 3. 
kad Sovietų Sąjunga sutiktų su 
efektyvia atominės energijos 
kontrole ir ginklavimosi apribo
jimu; 4. panaikinimas komunisti
nio aparato kituose kraštuose, 
kur vyriausybė to nenori; 5. So
vietų Sąjunga turi priimti tarp
tautinį statutą svetimų diploma
tų traktavimui; 6. uždrausti pro
pagandoje iškreipinėti kitų vy
riausybių politikos veiksmus bei 
jų sumetimus.

Viena Europos armija
Nenorint leisti Vokietijai su- kurio buvo ištremti vokiečiai. Ži- 

kurti savo atskirą armiją, yra nios esą gautos per dar dabar 
sunku įtraukti Į Europos gynimą.; pasprunkančius iš Čekoslovaki- 
Prancūzai betgi rado išeitį. Jie jos pabėgėlius.
siūlo sukurti vieną Europos ar- Krašte, kuriame gyveno 3 mi- 
miją, su viena vadovybe ir*vie- lijonai gyventojų, belikę jų apie 
na ministerija. Tuo reikalu dabar 600.000. Apie 300 kaimų ir mies- 
Paryžiuje susirinko 5 valstybių telių esą visai tušti ir tik sulau- 
konferenciją: Prancūzų, Vokįė- i kėjusių šunų bei kačių tegyvena- 
čių, Italų, Belgų ir Luksembur- ■ mi. Pora tuzinų tokių kaimų pra- 
go. Buvo kviestos taip pat D..Bri- eitais metais čekoslovakų kariuo- 
tanija, Norvegija, Danija, Olan-timenė bombardavusi per manev- 
dija ir Portugalija, kurios betgi rus, panaudodama juos taikiniais, 
tik stebėtojus tepasiuntė — kaip Visame krašte nesą vietovių, ku- 
ir JAV bei Kanada. iriose būtų daugiau 20% buvusio

Pagal prancūzų mintį pirma gyventojų skaičiau. Čia atgaben- 
turinti atsirasti vienalytė Euro- • tų čekų' daugumas pabėgę, nes 
pos armija, kuriai pagalbon atei-; nieko paruošta neradę, o patys 
zią amerikiečiai ir kanadiečiai ; tuštumose kurtis nenorėję. Dau- 
'.r britai. ~ ; gely miestelių telikę žiemojan-

Slaptas ABN posėdis į čių čigonų stovyklos, pakeitu-
Reuteris paskelbė, kad praei- sios visą jų veidą. Ūkis visiškai 

tą savaitę Miunchene įvyko slap- apleistas, žemė nedirbama, fab- 
tas ABN posėdis, kuriame 'daly- rikai stovi. Garsieji Sudėtų miš- 
vavę ir britų ekspertai Balka-: kai netvarkomi ir kenkėjų naiki- 
nams. Dalyvavę posėdy ukrainie-! 
čiai, lenkai, azerbeidžan iečiai, j 
turkai, gruzinai, kazokai, kroatai,! 
čekai ir slovakai. Lietuviai kaž- i 
kodėl nedalyvavo. Kokiais rei- į 
kalais tartasi, žinoma, neskel- ■ 
biama. .
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SPORTO ŽINIOSVargais negalais sudarytoji JT 
Organizacijos vad. “geros valios” 
komisija pradėjo darbą. Visi trys 
nariai vasario 20 d. tarėsi užda
ram posėdy ir nei vienas nesuti
ko žurnalistam ką nors tuo rei
kalu pasakyti.

— Londonas. — D. Britanijoje, 
Man saloje, rasta uranijaus. Iki 
šiol britai jį importuodavo iš Bel
gų Kongo.

— Londonas. — Churchill va
kario 20, šį mėnesį jau penktą 
kartą, bandė pasiekti nepasitikė
jimo pareiškimą Attlee vyriau
sybei, puldamas dėl nenu^seku- 
sio ir nuostolingo užsimojimo 
Tanganikoje užvesti žemės rie
šutų plantacijas, tačiau vėl pra
kišo surinkęs 295, kai už vyrau- 
sybę balsavo 302.

— Landsberg. — Mirti nuteis
tųjų 7 nacių malonės prašymai 
atmesti, ir jie bus pakarti.

tijos rusų zonos propagandos še
fas, buvo priverstas paskelbti 
savo atgailos išpažintį, kad anks
čiau pasireiškęs priešingas Sta
linui bei jo bendradarbiams. Ka
žin ar nereikės jam dar vieną 
kartą bėgti? Tik kur?

— Kalkuta. — Tibeto delega
cija, nuvykusi į Indiją derėtis su 
kom. Kinija dėl (Tibeto autonomi
jos, nepasiekė vaisių, nes Kinija 
nenori turėti nieko bendra su se
nuoju Tibetu ir nori visiško jo 
prijungimo prie Kinijos.

Andre Gide mirė
Prancūzų novelistas Andre Gi

de, 1947 m. Nobelio premijos lau
reatas, vaąąrio 19 d. mirė nuo 
pneumonijos.

Gide buvo gimęs 1869 m. lap
kričio 22 d.,' Paryžiuje, literatū
rinę karjerą pradėjo 1891 m.

Pr. Gvildys Toronto stalo 
teniso meisteris

tą iškovojo jaunas liet, žaidėjas 
H. Vilbmbrektas. Antra vieta ati-Vokiečius spaudžia

Vakariečiai paskelbė, kad jie 
V. Vokietijai pateikia 9 bilijonų 
markių arba 2 bilijonų dolerių 
sąskaitą savos kariuomenės iš
laikymui, kol Vokietija neturi 
savos kariuomenės. Iki šioL Vo
kietija okupacinių išlaidų mokė
jo per metus 5.462.000.000 mar
kių. Beabejo tai sukels Vokieti
joje audrą, kur ir iki šiol didžiau
sias priekaištas vakariečiams bu
vo jų imamas mokestis okupaci
jos išlaidoms padengti.

Dviejų blokų pajėgos
JAV saugumo žiniomis šiuo 

metu Sovietų blokas turįs 4.200.- 
000 karių, o vakarų pasaulis 
3.89L000. Valstybėmis tai šitaip 
skirstosi:

Sovietų Sąjunga — 2.500.000 ir 
dar 400.000 saugumo policijos, 
Rytų Vokietija —. 350.000, Alba- 

----------------------------„1- 
000, Čekoslovakija — 160.000, 
Vengrija — 65.000, Lenkija — 
200.000, Rumunija — 275.000.

Demokratijų pusėje: D. Brita- 
nije — 37-51.000, Prancūzija — 
500.000, Belgija — 85.000, Olan
dija — 175.000, Danija — 10.000, 
Norvegija — 35.00, Italija — 
250.000, Portugalija — 65.000, 
Kanada — 62.000, JAV — 591.000. 
Tai sudaro 2.148.700. Be to, šio 
bloko pusėje tarėtų veikti šios 
armijos: Jugoslavijos — 500.000, 
Ispanijos — 422.000, Graikijos — 
146.000, Turkijos — 675.000.

Italų, komunistų krizė
Pasipriešinimas Maskvos ko

mandai Italų komunistų tarpe 
vis plečiasi. Vis nauji ir nauji ko
munistų vadai atsisako paklusti 
partijos dabartinei vadovybei ir 
ruošiasi sudaryti naują partiją. 
Oficialiai pareiškimus padariusių 
skaičius jau siekia 400. Parla
mento atstovai Aldo Cucchini ir 
Valdo Magnani iš Bolonės grįž
ta į Romą i savo vietas, neuž- 
leisdamrjų ištikimiesiems. Apu
lijos Gravinoje pasitraukimo iš 
partijos pareiškimus padarė iš 
karto net 220 narių.

Ryšy su šiuo skilimu Italijoje 
pasireiškė įdomus reiškinys, kad 
policija nuolat užtinka vis naujų 
ir naujų ginklų sandėlių, kurių 
anksčiau jokiu būdu negalėjo su
sekti. Manoma, kad sadėlių vie
tas išduoda patys komunistai, kai 
pamato, kad jie patenka į prie
šingos grupės rankas. Greičiau
sia taip bus atidengti visi san
dėliai, nes atskilusiųjų daugu
mas yra buvę partizanai ir san
dėlių vietas gerai žino, tad norės 
juos paimti savo žinion. 

■' ; ■
— Londonas. — Anglijoje va

saris mėnuo labai lietingas ir ne
paprastai patvino upės, milžiniš
ki krašto plotai — ištisos 9 pro
vincijos apsemtos vandens.

— Londonas. —’ Edenas savo 
kalboje Glasgove pasisakė, kad 
britų diplomatija turinti būti pa
remta didesnėm karinėm pajė
gom. Ginklavimasis negalįs kliu
dyti numatomųjų 4 didžiųjų pa
sikalbėjimų.

— Vašingtonas. — JAV preky
bos sekretorius pareiškė, kad 
JAV galinčios nupirkti visą aliu- 
minijų, kiek tik Kanada galės 
jo parduoti.

— Hong Kongas. — Apskai
čiuojama, kad per Hong Kongą iš 
Kinijos į pasaulį kontrabandos 
keliu per metus išsiųsta 50.000 
uncijų opiumo. Šitą kontrabandą 
varo pati kom. vyriausybė, kuri 
šiuo metu turinti tam paruoštus 
specialius opiumo sandėlius: 
Tientsine 400 tonų, Kantone 200 
tonų ir Hankowe 180 tonų. O 
kontrabandai geriausias sąlygas 
sudaro nuolatinis lankymasis šio-

Vasario 14-15 d. Ryerson Insti- 
tut of Technology patalpoje įvy
ko st. teniso miesto ir apylinkės 
indiv. pirmenybės. Šioje sporto 
šakoje, gal būt, pajėgiausi būda- 

: mi, lietuviai šiam mieste dar kar
tą įrodė savo pranašumą kana
diečiams.

toko Biliousiw. Moterų vieneto 
baigmėje susitiko dvi nuolatinės 
konkurentės tai Joan Jessop ir 
Andrey Perkins (dabartinė Ka
nados meisterė), kuri ir šį kartą 
laimėjo. Moterų “B” grupėje lie
tuvaitė A. Kasperavičiūtė, pra- 
lošdama finale, laimėjo antrą

Svarsto St. Lawrence kanalo 
reikalą

JAV kongreso komitetas vasa- nija"_ 60.000,"Bulgarija”190 
rio 20 d. pradėjo nagrinėti dar 
1947 m. iškeltą ir daug kartų jau 
svarstytą,, bet vis atmestą, St. 
Lawrence kanalo klausimą. Ka
dangi už jį yra pasisakęs prezi
dentas Trumanas ir eilė buvusių 
jo didelių priešų ir jį labai remia 
plieno kompanijos, manoma, kad 
šįmet klausimas bus baigtas. Są
mata numatyta 1 bilijonas dole
rių, bet kai kas spėja, kad tai 
kaštuosią 3 bilijonus.

Sudėtai — dykuma
Vokiečių spauda pastaruoju 

metu paskelbė, kaip atrodo da
bartiniu metu Sudetų kraštas, iš

KANADOS ŽINIOS

! narni netrukdomai. Vyriausybė 
nežinanti, kas ten dedasi, kur dar 
yra gyventojų, kur visai nieko 
nebėra. Ten buvę likę apie 350 
tūkstančių vokiečių, bet iš jų vos 
10'< belike kiti išsikraustė to
liau j Čekiją.

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.. 

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame 

SKALBIAMAS MAŠINAS 
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantija.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

Nauja priemonė
Prieš galvos odos ydas, pleiskanas ir prieš plaukų kritimą. 

' Tinka vyrams ir moterims. Buteliukas kainuoja $1.25
Užtikriname geras pasekmes arbji grąžiname pinigus. 

Pabandykite, įsitikinsite patys.
Veltui duodame įvairius patarimus. Jeigu turit rūpesčių su 

plaukais, kreipkitės į mus

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING
1138 DUNDAS ST. W. (netoli Ossington Ave.) 

Telef. ME 8177, Toronto

Plaukų ir galvos odos specialistas

i

je kolonijoje kinų ir daugybė sa-

Kanada remia Colombo planą
Pietų ir Petryčų Azijos ūki- 

aiam pakėlimui numatytam 6 
metų 5 bilijonų dolerių planui 
Kanada paskyrė pirmiems me
tams $25.0Q0.000. Tačiau ji pridė
jo sąlygą, .jei atitinkamą sumą 
paskirs JAV, kurios dar tebetyli.

Anie kraštai-— Indija, Pakista
nas, Ceilonas, Britų kolonijos šia
me regijone ir Vietnam, kuris 
vienintelis nepriklausąs Com
mon wealthui pastaruoju metu 
prisidėjo prie šito plano, — jau 
sudarė projektus, kuriems reikia 
5,5 bilijonų, o savų vos 2 bil. tesu
daro. Be Kanados paramą paža
dėjo D. Britanija, Australija, N. 
Zelandija ir žada JAV.

Kanados užsienio prekyba
Kanados užsienio prekybos 

apyvarta 1950 m. pakilo iki $6.- 
000.000.000, kai 1949 .m. buvo $5.- 
783.700.000. Eksportas pakilo iki 
3.157.100.000, o importas iki $3.- 
174.300.000. Importas pakilo veik 
$400.000.000. Tuo būdu Kanados 
prekybos balansas 1940 m. buvo 
neigiamas — $17.200.000. Pirmą 
kartą nuo 1931 m. Skirtumas 
betgi yra tas, kad 1931 m. pasy
vas susidarė dėl žemų kainų, o 
dabar dėl to, kad daug įvežta 
prekių, ypač iš JAV, su kuriomis 
prekyba labai padidėjo. Į JAV 
eksportas padidėjo 34% ir pasie
kė $2.050.000.000, o importas pa
didėjo 9% — iki $2.130.500.000.

Siunčia auksą apsaugai • "
Praeito karo metu Kanada bu

vo pasidariusi brangenybių ir 
baukso saugotoja. Gryno aukso 
buvo prisiųsta apsaugai net 25.- 
114.000 uncijų. Šiuo metu vėl 
vyksta tas pats reiškinys ir pri
siųstas aukso kiekis pasiekė 15.- 
885.000 uncijų, kurių vertė 400.- 
000.000 dolerių.

Psichinės ligos Ontario
Ontario sveikatos ministeris 

Philips nurodė, kad psichinės 
ligos jau sudarą didelę proble
mą provincijoje. Visų provinci
jos pajamų 5% esą skiriami psi
chinių ligų ligonims. 27% visų 
provincijos tarnautojų dirba šio
je srityje. Iš 1000 gyventojų 4 
gydosi; 1941 m. kovai su psi
chinėmis ligomis buvo skiriama 
$5.000.000, o dabar jau $15.000.- 
000. Vyriausybė tam skiria vis 
naujas ir naujas sumas. Pagerė
jimo nepastebima. Pav., iš 3000 
ligonių, kurie 1940 m. buvo pa
leisti į gyvenimą bandomam lai
kui, 1922 vėl grįžo į ligonines. 
Baigiantis 1950 m. 2.287 psichinių 
ligonių buvo šeimose ir šiaip po
ilsiui išsiųsti.

—.Toronto. — Influenzos epi-

Nori pakeisti šventes
Kanados parlamentas svarsto 

projektą įstatymo, kad Victoria 
Day ir Dominion Day nebūtų 
švenčiama bet kurią savaitės die
ną (gegužės 24 ir liepos 1 d.) , bet 
nukelta į pirmadienį.

Žemės ūkio pajamos mažesnės
1950 m. žemės ūkio pajamos 

sumažėjo 12% palyginus su 1949 
m. Praeitais metais žemės ūkio 
produktų parduota už $2.170.000.- 
000, o 1949 m. — už $2.459.000.000. 
Daugiau žemės ūkis gavo ir 1948 
m., bet 1947 m. buvo gavęs daug 
mažiau — vos $1.967.000.000. Pra
eitais metais žemės ūkis ypač 
daug neteko iš pardavimo javų, 
kurių kaina nuo rugpiūčio 1 d. 
buvo sumažinta 35 centais už bu
šelį — vietoje $1.75 mokama $1.40

t Lėktuvų pramonė
Šiuo metu vyksta pasitarimai 

tarp Kanados, JAV ir D. Britani
jos dėl lėktuvų gamybos suderi
nimo. D. Britanija nori, kad JAV 
ir Kanada pagamintų jai bent 
300-400 sprausminių F-86 Sabre 
naikintuvų, nes nenorinti turėti 
naikintuvų, kurie atsiliktų nuo 
sovietinių. Numatoma, kad lie
menis gamins Kanada, o motorus 
JAV. Be to, D. Britanija užsako 
JAV 70 sunkiųjų lėktuvų B-29.

— Otava. — Kanadiečiai per 
1950 m. Europos gyventojams pa
remti išsiuntė siuntinių už $206.- 
000. Buvo išsiųsta 127.931 sva
ras maisto ir 11.000 sv. rūbų, 
vaistų ir kt.

— Otava. — Kanada, taupyda
ma plieną ir kt. metalus, numato 
automobilių gamybą apriboti.

— Otava. — Ontario provin
cijos organai tyrinėja priežastis 
dėl ko taip labai sumažėjo suga
vimas žuvų didžiuosiuose ežeruo
se." 1936 m .buvę sugauta 2 mili
jonai svarų, o 1949 m. vos 3,207 
svarai.

— Otava. — Žemės ūkio mi
nisteris Gardiner išskrido į Lon
doną derėtis dėl primokė j imu už 
anksčiau eksportuotus kviečius.

— Montreal. — Šiuo metu ko
munistų valdomoje Kinijoje te
bėra dar 40 jėzuitų misijonierių. 
Jų tarpe 3 amerikiečiai ir 37 ka
nadiečiai.

BATES & DODDS
Funeral Services Limited 

Laidotuvių direktoriai 
931 Queen St. W.

' Toronto 3, Ont. « 
Tel. EM 3-0681

A. E. Raper—adm. direktorius

demija Kanadoje vis plečiasi.
lėlių, kuriose kontrabandininkai Ontario provincijoje 6 žmonės 
įrengia savo stotis. nuo jos jau mirė.

Namų pardavimas (Real Estate) ir 
draudimas visiems dalykams

A. DAGELIS
reprezentuoja KENNETH J. COOPE Real Estate and Insurance

707 BARTON ST. E., HAMILTON, Ont ’
Tel. 45446 arba 36594

Parduodamos fanuos, namai, gazolino stotys ir įvairiausi bizniai 
Kreiptis minėtu adresu Į A. DAGELĮ.

DRAUDIMAI
Apmokame ligonines, operaci

jų ir daktarų sąskaitas bei 
prarastą darbo laiką.

Draudimą išmokame namuo
se arba ligoninėje 

amžius 
nenustatytas

Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 
Charles E. REA Ltd.

2047 Yonge St 
Tel. MA 0377 arba LL 9624

Draudžiame nuo ugnies, auto
mobilius ir tt

LUNA Toto studija *
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

Vyrų vieneto nugalėtoju tapo 
Pr. Gvildys, baigmėje įveikęs R. 
Paškauską (21:17; 21:11; 19:21; 
21:6). Jam teko š.m. Toronto m. 
meisterio titulas, pereinamoji 
taurė ir asmeniška dovana.

Pusiau' finale vienoje pusėje 
Gvildys po sunkios kovos įvei
kė J. Ranonį, antroje gi Raškaus
kas nugalėjo E. Porterį. Vyrų 
dvejeto meisteriais tapo du jau
ni ukr. Biliousiw ir Trofįmovicz, 
įveikdami stiprius priešininkus 
Rathlou — Ralbowsky.

“B” vyrų grupėje pirmąją vie-

vietą. Mišriojo dvejeto nugalėto
jais tapo Jessop — Rathlow.

Iš komand. st. t. varžybų 
Toronte

Po sėkmingo komand. st. teni
so I-mo rato varžybų užbaigimo 
mūsų ,vyrai, perdaug pasitikėda
mi savimi truputį atsileido. Pir
moji komanda pralošė prieš 
Broadview Aces 7:14. Antroji k. 
ir toliau tęsia savo pralošimų cik
lą. Senior div. dalyvaują vytie- 
čiai irgi pralošė prieš ukr. 4:17.

Žg.

Stalo teniso varžybų laimėtojai—R. Paškauskas ir Pr. Gvildys.

Sportas pavergtoje Lietuvoje
— Sovietų krepšinio komando

je, kuri neseniai žaidė komunis
tų Kinijoje, buvo keturi lietu
viai krepšininkai: Butautas, Pet
kevičius, Lagunevičius, Sabulis 
— visi iš Kauno. Visas rungtynes 
laimėjo sovietai. Apie jas buvo 
rašyta net Amerikos spaudoje, 
pabrėžiant, jog sovietai iškraipo 
net sporto taisykles.

— Po Kalėdų dvimetę sporto 
trenerių mokyklą Kaune baigė 48 
sportininkai, jų tarpe rekordinin
kas lengvaatletis Zekas, imtyni
ninkas Variakojis, lengvaatletas 
Kalpokas ir kiti.

— Praėjusiais metais lietu
viams sportininkams suteikti TS 
RS sporto meisterių titulai: krep
šininkams V. Kulakauskui, St. 
Butautui, J. Lagunevičiui ir šach 
matininkui V. Mikėnui.

— Vilniuje veikia trys čiuo
žyklos, kurių didžiausia Valsty
biniame Stadione.

— Vilniaus miesto moterų 
krepšinio pirmenybių nugalėtoja 
išėjo ASK Universiteto koman
da nugalėjusi ‘‘Spartaką” 37:32.

—- Sausio 9-tą Vilniaus Vin
gio parke įvyko slidininkų pir
menybės, kurias surengė “Žal
girio’’ klubas. Geriausius rezul
tatus parodė 3 km. Baranova (?) 
iš Universiteto ir J. Kolovskis 
(?) iš “Tiesos“ spaustuvės.

— Vilniaus vyrų krepšinio 
pirmenybėse smarkiai varžėsi

Pedagoginis Institutas ir Univer
sitetas.

— Sausio 11 Vilniuje pasibai
gė moksleivių šachmatų turny
ras, kuris vyko žiemos atostogų 
(sausio 24 — vasario 9) metu, 
Laimėjo Kauno mokiniai. Antrą
ją vietą paėmė Vilnius, trečiąją 
Šiauliai ir ketvirtąją •— Klaipė
da. Ypatingai pasižymėjo Ute
nos vidurinės mokyklos IX kla
sės mokinys Rimantas Genius, 
kuris laimėjo visus lošimus. Mer
gaičių grupėje buvo premijuotos 
Šimkutė (iš Kauno) vos 14 me
tų ir Kairytė (šiauliškė).

— Lietuvių greitojo čiuožimo 
rinktinė dalyvavo Petrozavodske 
įvykusiose pirmenybėse, kur da
lyvavo Ukrainos, Gudijos, Ka
relijos, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sportininkai.

— Vilniuje šiuo metu vyksta 
boksininkų treniruotė, kurią ve
da rusai “sporto meistrai” Deni
sov ir Ogurenkov. (A)

R. MacIntyre Aylesworth I

ADVOKATAS IR
NOTARAS

B. 61, 880 Bay Str.
(Bay Grossvenor Bldg.)

Tel. RA 2107-8 arba RA 1787

Kalbame vokiškai ir rusiškai

ELUSTEIN HJEMTUKE
COMPANY

TORONTO
Tel. WA—6376 ' 721 QUEEN St. W.

(vienas blokas į vakarus nuo Bathurst)

. . . Didžiausias, naujausias, 
puikiausias pasirinkimas,

... Visur žinomos rūšies prekės, 

... Pigiausio s kainos.

Lietuvis radio mechanikas
L. ROČIUS

949 Dundas St W. netoli lietuvių bažnyčios. Tel. WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas atl tekamas 

gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet 
Pataisymus palikti galima bet kuriuo metu



*

Pristatyk šį kuponą sutaupysi *2.00
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S P EC I AL US garantuotas šaltas 
nuolatinis sušukavimas 

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING 
1138 Dundas Str. W. (prie Ossington) 
Išbandyk mūsų specialų pasiūlymą ir su
sitark su mumis iš anksto. Mes taip pat 
esame specialistai nudažyti jūsų žilus 
plaukus. Nudažome natūralia spalva 

Pagal susitarimą dirbame vakarai?.
Šis specialus pasiūlymas galioja iki kovo !

* mėnesio 1-mos dienos.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LIĮNSKY, R.O

S

Ar laimingas tavo 
vyras?

I
Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gai
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto

TeL RA 3924,

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

205 Euclid Ave. (prie Dundas St.), Toronto, Ont.

Duona, pyragaičiai, tortai
pristatomi į namus, skambinkite: LL 7445 

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

• MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

MARGIS DRUGS
JONAS V, MARGIS Phm B.

19 St. John’«s Road (prieš 3131 Dundas St. W.)
Parduodama Penicilin. Streptomicin ir kiti moderniški vaistai. 

Paruošiami vaistai pagab receptus
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.

LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas ELgin 0649

Telefonas
NU-9543

Telefonas
MU-9543

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. ( Tel. WA9822

Kas yra tremtinys
JTO Socialiniai kultūrinė ko

misija 15 balsų prieš 5,17 susilai
kius, priėmė tremtinio sąvokos 
aptarimą. Pagal šį aptarimą, 
tremtinys yra asmuo, kuris tarp 
1941 m. rugpiūčio 1 d. ir 1951 m. 
sausio 1 d. “verčiamas įvykių ar
ba pagrįstai bijodamas persekio
jimų dėl rasės, religijos, tauty
bės arba politinių Įsitikinimų ap
leido kraštą, kurio buvo piliečiu 
ir dėl tos pačios baimės arba dėl 
kitų ne asmeniškos naudos prie
žasčių negali arba nenori grįžti 
to krgšto globon”.

Vokiečių spauda nurodo, kad 
šis aptarimas neapima vokiečių, 
ištremtų iš rytinių Vokietijos že
mių, tekusių Lenkijai arba Čeko 
Slovakijai, kurie naudojasi Vak. 
Vokietijos globa.

— Berlynas. — Berlyno-Bran- 
denburgo protestonų sinodas ko
munistinės Rytų Vokietijos vy
riausybės reikalavimą savo cent
rą perkelti į Brandenburgą at
metė. Jis liks vakarų Berlyne, o 
rytų Berlyne bus įkurdintas sky
rius, per kuri bus1 palaikomi ry
šiai su rytų zonos bažnyčiomis.
JAV nebus naujų automobilių 

modelių .
ii. uaz.uax jį pa5m; Kadangi automobilių modelius

Jei tų galėsi pasakyti “taip” į; keičiant reikia keisti fabrikų ma
li ar daugiau klausimų, galimas šinas, kurių gaminimas trukdytų 
daiktas, tavo vyras yra laimin- Į karinės promanės mašinų gamy- 
gas ir patenkintas. Jei atsakysi bą, tai JAV nuspręsta naujų au- 
“taip” tik į 9 ar dar mažiau, kaž- tomobilių modelių gamybą už
kas tarp jūsų netvarkoj. Tuomet drausti. Bus išleisti 1952 m. .auto- 
patikrink visus neigiamus atsa- mobiliai, kurių gamybai firmos

Laimingumas priklauso ne tik 
nuo paties žmogaus, bet taip pat 
nuo santykių su kitais. Darbas, 
draugai, vedybos — ir ypatingai 
tu — daug prisidedi prie vyro 
laimingumo. Pagalvok ir rūpes
tingai atsakyk į šiuos klausimus:

Ar tavo vyras paprastai būna 
linksmas ir patenkintas?
Ar daugeliu dalykų j|ori ta? 
ve pradžiuginti?
Ar bendrai visuose gyvenimo 
dalykuose yra nuosaikus?
Ar dažnai parodo tau, kad ta
ve myli?
Ar suinteresuotas lygiai sa-

2.

3.

5.
vo darbu ir namais?
6. Ar mieliau jaučiasi namuose 

negu kur kitur?
Ar retai jaučias sutrukdytas 
ar užpykęs?
Ar greit susiranda draugus ir 
juos draugais išlaiko?
Ar tiki, kad tu esi laiminga 
su juo?
Ar tu matai, kad jis turi už
tenkamai poilsio ir miego?

11. Ar įvertini jo darbus?
12. Ar padedi jam suvesti savai

tinį ar mėnesinį balansą?
Ar tau lengva su juo gyventi?
Ar dažnai jį pagiri?

7.

8.

9.

10.

13.
14.

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

DR. F. TICKETT
Gydytojas

■ h:
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

Kai norisi nusišypsoti
Vienas peryklos vedėjas norė

jo sužinoti kur yra moderniš
kiausia perykla pasaulyje.

Paklausęs vieną tos rūšies spe
cialistą, nusigando.

— Kaip tai Kremliuje, juk tai 
atsilikęs kraštas.

— Atsilikęs, tai atsilikęs, bet, 
kad Stalinas sugeba išperinti ko
munistus Vašingtone pats būda
mas Maskvoje, tai faktas!

Vyresnysis brolis, jau buvo ve
dęs, sako jaunesniajam:

— Jonai, štai imk du dolerius 
ir atvesk mano uošvę iš stoties.

— Bet jei aš nerasiu jos?
— Tai aš tau duosiu dar du.

Sutaria

kymus ir pagalvok, kaip galėtum jau pasiruošė, o po to naujų ne- 
ji ir save laimingais padaryti. bus išleidžiama tol, kol nepaleng- 

— . vės padėtis. Be to, nuo balandžio
1 d., kad sutaupyti plieno, vario 
ir aliuminijaus, visą automobilių 
gamybą numatoma sumažinti 
nuo 25 iki 40%.

Ar daug energijos svare
Jei kas paklaustų, kur daugiau į

ji ir save laimingais padaryti.

Atsargiau su dažais
Dažai tai puikus dalykas. Sa

kysim nori iš balto ar geltono pa
daryti žalia tai tik pamozini ir 
jau turi. Seniau geriausi dažai 
buvo germaniški, t.y. tie ant ku
rių dėžučių buvo užrašyta ‘‘Ma
de in Germany”. Bet kai vėliau 
Vokietija pražlibo, t.y. parpuo
lė, tai ūr amerikoniški dažai bu
vo neblogesni už jų. žodžiu, jie 
“šakar-makar” sugebėjo padary
ti. Bet staiga Maskva, užgiedojo, 
kad geriausi dąžai yra maskoliš
ki. Išsigandę biznieriai jų kokybę 
ištyrė ir pasirodė, kad jų dažai 
tikrai puikūs, o nepaprastai.aukš 
tos kokybės buvo raudonieji. Čia 
:— taip į ausį pasakius — jau mes 
rusų nepralenkiam, tik žvilgter
kim į visus satelitus, Kiniją, tai 
pamatysime, kad jie raudoni lyg 
virti vėžiai. Jeigu Stalinas galė
tų gerai pasiekti, tai ir Italija 
ir Prancūzija būtų raudonos. Ge
riausio dažytojo vieta jau ir be 
konkurso Stalinę laimėta!

— Žinai ką Petrai, tavo žmo
na labai įdomi. Kai ji kalba, man 
neatsibosta klausyti.

•J- Visai teisingai, aš nuo pat 
vedybų daugiau nieko ir neda
rau, tik klausau!

Ne jo mintis
Liucija: Aš niekada negalvo

jau, kad Pranas turėjo idėją tave 
vesti!

Ona: Aišku, jis tokios idėjos 
ir negalėjo turėti, tai yra grynai 
mano sumanymas.

Dvinukai
Viena amerikiečių draudimo 

firma paskelbė 1934-1947 m. savo m 
'davinius, kurie rodo, kad per tą 
. laiką JAV gimė 10.589 dvinukai 
ir 98 trinukai kiekvienam milijo-

■ nui gyventojų. Tuo tarpu ketvir
tukų buvo vos 1 milijonui gy
ventojų. Pasirodė, kad dvinu- 

ikų daugiausia susilaukia moti
nuos tarp 35-39 m., ^> motinos 20-

e*

Kas nori namus 
arba bizni pirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus.
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą

’ Kalbame lietuviškai — klauskite Peter
ROBERT P. RICE REAL ESTATE

656 BLOOR ST. W.. TORONTO. TEL. LA 1277

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lietuviška Baldu Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO Tel. LO 1438

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
Telefonas RA 4414 304 Sackville St. Toronto

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangejiybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

t**
LIETUVIŠKAI KALBAS KAILININKAS

Sausio mėnesio IŠPARDAVIMAS papigintos kainos
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EL 6509

MMr*- •....• - ----------- ....__ ....

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St. John’s Rd. W.- Toronto 
kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 

Telef. AD 6373 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

' GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų 

386 Bathurst St Toronto
TeL WA 1344

24 m. jų pagimdo dvigubai ma
žiau.

Užmušė 15.000 varnų
Amerikiečiai visur pirmauja.! 

j Ir varnų naikinimui jie panaudo- i 
jo tokius metodus, kokių kitiems į 
kam ir į galvą neateitų.

Illinois valstybės ūkininkai pa
sijuto apsėsti varnų ir jokiu bū
du negalėjo nuo jų atsikratyti. 
Kadangi varnos darė'ūkininkams 
didelių nuostolių, tai kovos su 
jomis ėmėsi centro valdžios, or
ganai. Buvo nupirktas vienas 
medžiais gausiai apaugęs ūkis, 
kur varnos labai mėgsta rinktis, 
ir vieno tokio jų susibūrimo me
tu ten buvo susprogdinta keletas 
šimtų dinamito užtaisų. Iš tro
besiu ir medžiu teliko tik ske
veldros. Bet ir varnu krite apie 
15.000. ‘ ‘ :

HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

D

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadienihis ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

ATSILANKYKITE! / NESIGAILĖSITE!
“P4RK RĘSTA URANT”

1002 Dundas St. W. (pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios) 
Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti didėliu, pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. ' čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. .TeL ME 0023 

Su pagarba sav. A. Šmigelskis

587 QUEEN ST. W. TORONTOTEL. WA 6812

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: ' 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio 
komplektus ir parduodame kilimus.

✓

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

---- ....-----

Atspėjo
Nekomunistas sako komunistui 

Amerikoje:
— Kaip tu pavadintum žmo

gų, kuris pištolietu bandytų nu- 
,______ _  _ šauti bombonešį?

yra šilimos, parako ar kokios ki-Į — Tai tikras laukinis ir visai 
tos degamos medžiagos svare, kvailas.’
daugumas atsakytų parako nau- i — Na, tai klausyk, 1940 m. ki- 
dai. Bet tai neteisinga. Degančio lūs karui tarp Vokietijos ir Sov. 
parako efektas gaunasi tik dėl Sąjungos atsitiko toks dalykas. 

! greito degimo. Toks greitas ener- Kauno gatve jojo politrukas, 
gijos, atpalaidavimas duoda spro- staiga išgirdo lėktuvą. Nušoko 
girną. Kolorijomis skaičiuojant nuo arklio, išsitraukė savo piš- 

I svaras parako degdamas teduoda lolietą ir paleido seriją lėktuvo 
350 kalorijų, tuo tarpu medžio link, žinoma tai negalėjo p'akenk- 

įsvaras duoda apie 1500 kalorijų, ,ti, lakūnas, gal nė nejuto.
benzino net 5000 kalorijų.

Kur daugiau protekcionizmo
Tai gali paaiškinti, kad ir šių 

dviejų faktelių suderinimas.
Popiežiaus Pijaus XII pusbro

lis Pacelli tik nesenai pardavė 
maisto krautuvėlę Cherche —- 
Midi gatvėje Paryžiuje ir žada 
įsigyti kitą verslą. Jo sesuo, taip 
pat Paryžiuje Vieux Colomber 
gatvėje turi pyragaičių krautuvę.

Stalino sūnus, apie kurio iš
daigas jau daug kartų rašė pa
saulio spauda, yra jauniausias so
vietų generolas. . ■

Indai ir geležies reikmenys
Skubiai pristatome Į namus

- 848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

W. A. LENCKI, B. A.
Advokatas — Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

— Čiort vazmi, nepapal

Paieškojimai
“Čigonės Azos” Jonukas, Pulp 

& Papen Co., Camp 40, Longlac, 
Ont., ieško Aprašo, prieš du ar 
tris metus, iš Vokietijos emigra
vusio Australijon. Jį patį, ar jo 
adresą žinančius, prašau atsi
liepti.

Kenstavičienės Jadvygos ieško 
Jonas Kundrotas — 4641 S. Fair- 
field Ave., Chicago 32, Ill. USA.

Filomenos Biržietienės, gyve
nančios Kandoįe, ieško brolis Juo 
zas Budrevičius, gyvenąs Exter, 
Anglijoje. Prašo atsišaukti per 
Kanados Raudonąjį Kryžių—350 
Christie St., Toronto, Ont.

Henriko Kučinsko ieško Juozas 
Lukošiūnas. Pranešti 59 Seaforth 
St., Toronto, Ont.

Praksėdą Olšauskaitę, 1946-47 
metais gyvenusią Vokietijoje, 
Lupburge ir Amberge, maloniai 
prašau atsiliepti, adresu: E. Pro- 
siv, 48 Manning Ave., Toronto, 
Ont. Canada.

Jonas Rankauskas, Kandon 
atvykęs 1950 m. rugsėjo 15 d. 
laivu “General Hary Taylor’’. 
Ieško Edvardas Vembrė, 4920 
Brock St., Cote St. Paul, Mont-

i real, P. Q.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK B0CHUL1S
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galime 
įsigyti žiedų, Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės 
ir sidabrinės prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
t 272 V2 QUEEN ST. W. TORONTO

SUSIRGUS KREIPKIS I

v CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

Slavų medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. YARMEY 
Telefonas: EM 4-7146.

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į '

LIETUVIŠKĄ KIRPYKLĄ
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas

■

TEL. EL 6597 \ • 849 DUNDAS ST. W. TORONTO

Canada Chrome Furniture
Pilnas pasirinkimas elektrinių reikmenų. Chromo stalai ir kėdės

Lengvos išsimokėjimo sąlygos

*

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit.
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

ZIEUKIU*’ Spaudos Bendrove
u

941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas AD 4265

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA

JANET’S BEAUTY SALON 
Skambinkit!? GE 6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė

Atidaryta kasdien 9-9 vai.

RUTH FROCKS
Moteriikos suknelės, kostiumai, paltai, apatiniai, kojinės ir kt.

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St. W. (prie Roncesvalles) Toronto. Tel. LO 7882

-V - ---



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI8 PUSI*

TORONTO, Cnt.

Toronto mišrus choras, vadov. Ad. Narbuto

tencija bus laikomos šv. Mišios, 
kurių metu skautai pagiedos liet.

Mokinių išpažintis
Prieš Šv. Kazimiero šventę lie-

Maldos diena ttž Lietuvą 
‘ Lietuvos Globėjo Šv. Kazimie
ro šventėje, kovo 4 d., sekmadie- J tuviškos mokyklos mokinių išpa- 
nį, yra skelbiama Maldos diena žintis įvyksta šeštadienį tuojaus 
už Lietuvą. Tą dieną Toronto lie- po pamokų, o bendra komunija 
tuvių bažnyčioje šv. Mišios yra Maldos už Lietuvą dieną, sekma- 
laikomos prie išstatyto Švč. Sa- dienį, 9 vai. 30 min. 
kramento pavergtos Tėvynės in
tencija. Sekmadienio vakare, nuo 
7-8 vai. yra laikoma Šventoji va
landa. Pageidautina, kad šios 
reikšmingos šventės proga tikin
tieji gausiai eitų prie sakramen
tų. Šv. Kazimiero dienos išvaka
rėse, šeštadienį, 7-9 vai. bažnyčio
je bus klausoma išpažinčių.

* šv. Kazimiero minėjimas
- Kovo 4 d., sekmadienį, Toron
to skautai mini Šv. Kazimiero — 
Lietuvos jaunimo patrono šven
tę. Ryte 9 vai. 30 min. skautų in-

3 vai. po pietų 736 Bathurst 
> įvyks įškilminga sueiga —'minė
jimas. Meninę dalį praves sk. vy
čių draugovė. Rengėjai, kviečia 
sk. tėvelius ir bičiulius savo daly
vavimu prisidėti prie šio minėji
mo. Tenka pastebėti, kad iš St. 
Catharines radio stoties liet, va
landėlės. metu sktn. VI. Šarūno 
iniciatyva bus išpildyta trumpa 
Šv. Kazimiero minėjime progra- 
nąėlė. 7 7 A

Rekolekcijų vedėjas
Toronto lietuvių parapijoje šį-
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MONTREAL, Cue.
Pasveiko

BSF rinkliava
Ateinantį sekmadienį, kovo 4 

d., Bažnyčios Statymo Fondo val
dyba per visas pamaldas fondo 
naudai praves rinkliavas.

Paskaitos vyrams ir moterims 
Liet. Kat. Moterų Draugijos To
ronto skyriaus rūpesčiu kovo 3 ir 
4 dd. iš Otavos atvyks į Torontą 
psichologijos daktarė p. Agota 
Šidlauskaitė, kuri kovo 3 d., šeš
tadienį, 5 vai. pp. parapijos salė
je skaitys paskaitą vyrams, o ko-

Suinteresuoti kviečiami daly
vauti.

Didelis koncertas
Kovo 10 d., šeštadienio vakare, 

erdvioje Katedros salėje, Bond 
St., prieš Šv. Mykolo katedrą, lie
tuvių Bažnyčios Statymo Fondo 
valdyba rengia didelį koncertą. 
Programoje dalyvauja op. sol. 
Radzevičiūtė, - sol. Vilčinskaitė, 
Ščepavičienė, Marijošius, smuik. 
Kairys ir pianistė Rautinš.

Meno Mėgėjų Grupė

“The Globė and Mail” apie 
“Dainavos” koncertą 

Rimčiausias Toronto dienra.
KANADOJ ŽINIOS

tis, dažniausiai praeidavęs tylo- PIatūs įgijimai vyriausybei 
mis pro lietuvių šventes, šį kar- I Kanados premjeras St. Lau- 

praneša, kad kovo 17 d., šeštadie- > ųVbai pliekiai ItsiHepė apie !rent vasario 20 d' Pateikė Parla‘ 
nį, Toronte parodysr St.. Pilkos Lietuvos Nepriklausomybės šven mentui įgaliojimų vyriausybei 

■3-jų veiksmų komediją Žemes tę ir ‘<Dainavos» ansamblio kon- įstatymo projektą, pagal kurį vy-

Triklasė mokykla ’ ,
Iš Quebeco provincijos vado- Į §v. Kazimiero parapijos kle- 

vaujančių sluoksnių yra gautas bonas kun. Bobinas, ilgesnį laiką 
leidimas Montręalyje steigti tri- sunkiai sirgęs, dabar jau pasvei- * 
klasę mokyklą lietuvių vaikams. ;ko ir pereitą sekmadienį laikė su- 
Mokykloje pamokos bus dėsto-1 mą. Laikinai kleboną pavadavęs 
mos trimis — lietuvių, anglų ir į kun. Navikevičius, grįžo atgal (j 
prancūzų — kalbomis. Gauna-! JAV tęsti studijų. - Q.
mos trimis • 
prancūzų — kalbomis. Gauna-1 
mos specialios patalpos ir apmo
kamos algos mokytojams. Be to, 
tikimasi gauti ir specialus auto
busas, kuris rytais atveš moki
nius į mokyklą, o vakarais juos 
išvežios namo. •

Paminklas žuvusiems
Montrealio D’Arcy Me Gee 

gimnazijoje, kurioje mokosi taip 
pat nemaža lietuvių, šį sekmadie
nį .įvyko šventinimas paminklo 
žuvusiems mokiniams atminti. 
Šventinimo apeigas atliko Mont
realio. vyskupas. AGP

Išrinktas parapijos komitetas
Iš Jo Ekscelencijos Arkivys

kupo gautas raštas, kuriame Jis 
oficialiai pripažino Aušros Var
tų parapiją su pilnomis teisėmis, 
tuo pačiu padalindamas parapi
joms teritorijas. Šv. Kazimiero 
parapijai palikti Montrealio ry
tai. O Aušros Vartų parapijai — 
vakarai. Parapijai vadovauti ski
riamas Tėvas Kubilius S J. Be to, 
rašte buvo leista išsirinkti nau
ją parapijos komitetą.

Rinkimai įvyko praėjusį sek-i Tokiu atveju ir skyriaus valdyba 
madienį, vasario 25 d., tuojaus po būtų sudaryta ne iš organizacijų 
pamaldų, dalyvaujant gausiam : atstovų, o būtų išrinkta bendro 
skaičiui'parapijiečių. Į naują ko- Montrealio katalikų susirinkimo, 
mitetą išrinkti: Kęsgailą, J. Že- __ .... _T . .,
rnaitis, Rukšėnas, Balsys, Vii-1 Tevo Ku,^haus’. SJ’ Paskaita 
činskas, P. Lukoševičius, J. Lu- Praėjusį šeštadienį tėv. Kubi- 
koševičius ir K. Žemaitis. i liūs, S J, skaitė paskaitą Tauta

Pagal padarytą klebono Kubi- 4r religija . Buvo iškilę nemaža

Q.
Platina laikraščius

Aušros Vartų parapijos kios
kas atidarytas kiekvieną sekma
dienį tuojau po pamaldų. Kios
ke galima užsiprenumeruoti ir 
įmokėti pinigus už senas prenu
meratas “Tėviškės Žiburių”, “Ne
priklausomos Lietuvos”, “Laisvo- . 
sios Lietuvos”, “Draugo”, “Ai
dų”, “Eglutės” ir kt. laikraščių. 
Daugumas iš jų platinami ir ats
kirais numeriais prie bažnyčios 
durų bei pačiame kioske. Taip 
pat gauta naujų knygų siunta, 
kuria kviečiami pasidomėti kny
gos mėgėjai.

Kuriasi Katalikų Akcijos 
skyrius

Prie Aušros Vartų parapijos 
organizuojasi Katalikų Akcijos 
skyrius. Šiuo metu studijuojama, ' 
kuri Kat. Akcijos forma priimti
niausia, linkstama už tai, kad sk. 
remtųsi ne tiek esamomis kata
likų organizacijomis, kiek bend-, 
rai parapijos aktyviais katalikais, 

i Tokiu atveju ir skyriaus valdyba
Specialioji brigada į Korėją

Daug visokių projektų girdė
jome apie panaudojimą specia
liosios brigados, kuri šiuo metu 
JAV yra apmokoma Fort Lewis, 
Wash. Tik vasario 21 d. krašto 
apsaugos ministeris Claxton pra
nešė, kad diena prieš tai JT ka
rinė vadovybė užklaususi ar bri
gada baigusi apmokymą ir ar

t rzv zj r 11Trrn i z ,, •• . , . ie ir JL7ciina.vos činšam oho Kon- i < . ° . .S fn/O° uieta e certą. Laikraščio muzikos kriti-1 ™uisybei suteikiamos teises, pa-
pakviesti lietuviai Tėvai Jėzuitai, i mečių sale 404 Bathurst St. fk nunmonf> choras labai arabai nasios į turėtas praeito karo me- 
Teko patirti, kad rekolekcijas ves ko nuomone eno as labai gražiai skelbti ootvarkius krašto saii-
Tėvas J Kidvkas Amerikos lie- Lankėsi p. Mikelėnas atlikęs tautines dainas. Tik m- ; ’ skelbti potvarkius krašto sau 
tnvin iėžintn nrnJincinlas T Ki- Praeitą sekmadienį “TŽ” re- tonacija ir viršūnės kartais šlu-tg^f

‘-ės būti siunčiami esanti pasiruošusi vykti į
Klimaitė pirmoje dainoje paro- Plentui ir Įgaus galios tik Jauką Del to esą nuspręs a į Ko- iSXSiS '
džius natūralaus grožio balsą. ^ada jei parlamentas jų nesulai- ! rėją, kur^yra antrasis batalionas , R to
Choras savo gražiomis dainomis iTuo tarPu karo metuu Parla* apieJ^ ” ?aS1US’'kimais nebuvo
ir margais tautiniais kostiumais ■mentui ir S1OS teises nebuvo re- ti dar O-6000, aprūpintus ir sPe- ; rimais neo ir margais tautiniais kostiumais rv . tinklais, o likusius 3-4000 ! FaSal Jo Eksc<

Praeitą sekmadienį “TŽ”tuvių jėzuitų provinciolas. T. Ki
dykas lietuviams yra gerai žino
mas kaip uolus visuomenininkas, 
laikraščio “Žvaigždė“ leidėjas ir 
geras pamokslininkas. Konferer.* Mikelėnas. Ta Proga buvo pla- 
cijos prasidės Verbų sekmadienį čiai išsikalbėta įvairais to rajono

dakcijoje lankėsi KLB Delhi, 
Ont., apylinkės Laikinojo Orga
nizacinio Komiteto sekretorius p.

bavusios. Solistas Brazis turįs pa- kimo reikalu. Tačiau visi šitie

prieš pietus.

Andrejs Lindbergs 
pasižymėjęs latvių jaunas smui
kininkas, pasirodys penktadienį, 
kovo 2 d., Kanados Legiono sa
lėje — 22 College St., Toronte.

A. Lindberg yra baigęs Latvi
jos Konservatoriją 1944 metais ir 
grojo solistu Rygos operoje ir ra
diofone, Tremtyje,, Vokietijoje,; 
dirbo BBC radiofone. Buvo so
listu ir simfoninio orkestro diri
gentu, išpildydamas Latvių bale
to muzikinius dalykus.

Dabar jis gyvena Bostone ir 
koncertuoja Amerikos klausyto
jams. A. Lindbergs smuikuoja 
Stradivari  j aus smuiku ir Ameri
kos kritikų po kancėrto buvo 
gražiai įvertintas.

Filmą jaunimui
Ateinantį sekmadienį 8 vai. v. 

parapijos salėje bus rodoma fil
mą “-Young Tom Edison” — Jau
nasis Tomas Edisonas, su akto
riumi Mickey Rooney. Ši filmą 
yra susilaukusi didelio pasiseki
mo jaunimo tarpe.

; visuomeniniais reikalais.
Padėka

Praeitais metais gruodžio mėn. 
MLB Dr-ja Toronte buvo pada
riusi rūbų rinkliavą, kurios metu 
duosnūs Toronto lietuviai nesi
gailėjo geriausių atliekamų rū
bų Vokietijoje varge gyvenan
tiems mažlietuviams paaukoti. 
Buvo surinkta išviso 1674 svarai 
rūbų ir avalynės, iš kurių 54 sv. 
pasiųsta atskirais pakietėliais su 
maistu įvairiems asmenims ir. 
1620 sv. 'pasiusta Mažosios Lie- tbetP pastarąja išeitim nenori: 
tuvos Tarybos dispozicijai. Taip i sutikti, nes tai reikštų, kad dalis Į 
pat laike tos rinkliavos buvo su- į ■ 
rinkta ir pinigais 27 dol. 25 et. 600, —

MLB Dr-jos Toronto sk. valdy- dirbti -
: ba nuoširdžiai dėkoja visiems rū- patį kiekį, kaip išvežiojama per 
bų aukotojams, kurie taip jaut- 6 d. ir didesnio skaičiaus išve- 
riai atsiliepė į savo tautiečių var
gą. Taip pat gili padėka žemiau 
išvardytiems asmenims, pasidar
bavusiems rūbus priimant ir su
pakuojant: M. Abromaičiui, V. 
Abromaičiui. G. Jotautienei, A. 
Masioniui, A. Kuolui, J. Morkū
nui, St. Žaldokui, P.Sidarui, Moc-. 
kui, Ratkui, Kilinskui, Steponui.

Už pasiuvimą 10 maišų be at- 
Ivginimo — J. Kasticinui, gerb. 
Toronto liet. par. klebonui kun. 
Ažubaliui už rūbų rinkliavos 
skelbimus per pamokslus ir už 
jo malonų ledimią pasinaudoti 
parapijos sale rūbų rinkliavai 
pravesti.

MLB Dr-jos Toronto sk. V-ba.

u liaus pranešimą, naujai išrinkats diskusijų, kurios užsitęsė iki ve- 

kun. Kubilius, SJ, taip pat žada 
e/.1,T* i Rosemounto apylinkė šiais rin-! Paruošti kitą paskaitą, būtent: .- 

‘ ■ kimais nebuvo pilnai patenkinta, i ‘Tauta ir komunizmas”. Paskaita | 
! ežiais o

Vyriausybei suteikiamos teisės perkelti į Albertą ir padaryti ’
gamybos, prekybos, importo,, ty- branduoliu naujos brigados, ku-. i- . . .

|bus padavę atatinkamus pareiš-

padaręs neužmirštamą įspūdį.
Pakels pieno kainą?

Toronto pieno išvežiotojų uni- į rįmų, susisiekimo ir visokios rū- ri turės vykti į Europą, 
ja pareikalavo išvežiotojams sa-Į sies transporto srityse. Vyriausv- i, . * , ,.-x. - t> i
vaitinį atlyginimą pakelti $7. Tuo j bei paliekama teisė kontroliuoti - —Otava. — Pirmosiose kauty-i kimus. Del sios kliūties Rose- f 
tarpu Pieno Paskirstymo Sąjun- į žemėlapius, planus ir fotografa- nėse Korėjoje kanadiečių zūvu-.mountas liko nepravedęs nei vie- saiėje, įvyko Moksleivių Ateiti- 
— - — ’ ’ v-- . • .i • • i » siu nėra. Yra tik lengvai sužeistų, no atstovo į parapijos komitetą.

_ _ . . . . , ir -■ ■ ouvo aptarta tolimesne veiKia,Vyrų darbo jėgos paskirstymas Kanadoje i bei apsvarstytas ruošiamo vaka-
Kanados vyriausybė jau pa-[kaip rasti kelią, kad darbo je.51, 

ruošė planą vyrų jėgos regist- nukryptų ten, kur jos labiausiai j 
racijai, kuris bus perduotai su- reikia. Kokių priemonių, bus j Gripo epidemija Montrealyje^-T** 
darytajai tam reikalui specialiai į įniamasi, tuo tarpu neskelbiama. ;vįs dar .nepraeina, vėl cfangens 
komisijai, kuri jau posėdžiavo 'Greičiausiai tam bus panaudoja- i lietuvių serga. Pereitą savaitę 
dvi dienas — vasario 20 ir 21 d.— ;hias susiaurinimas neesminių ša- į gripas aplankė ir kun.'Vilkaitį, 
ir išsiskirstė, pavedusi valdžios į kų gamybos neduodant žaliavų. bei kitus, bet reikia tikėtis, kar 
aparatui pasiruošti registracijos į dėl ko įmonės atleis darbinin- > artėjant pavasariui ir dingstant 
vykdymui. įkus, kurie po to bus nukreipiami žiemos sniegui, dings ir visokios
\T " .. . . [reikiama kryptimi. Trūkumui enidemiios
. . . [papildyti vilčių dedama 1 laukia-j —PereitašeštadienLVytauto-

eijaipirrmaus^ manoma panaų-įmus 150.000 imigrantų ir 70.000 | Didžiojo Klube, buvo'paminėtos 
doti Nedarbo Įstaigų žinias. Ka- ; natūralaus prieauglio. -- - .....
dangi vasario 1 d. dar buvo kraš- I 
te 300.000 bedarbiu, tai darbinin-i , , .. . ,, x ! mas kvalifikuotu darbininku: inkų trukumo tuo tarpu nėra. Yra;.. . . , .. į- . .. . į .. , .. .. __
tik klausimas kain iuos naskirs- ’zinierių’ braižytojų, masimstų,; vėl buvo įsvaziavęs is Montrea- 

... , ’ .P - . .P .. . i mašinų valdytojų, metalo apdir-, lio. Buvo išvvkęs i Port Arthur,lyti ten, kur labiausiai reikia. • w j . * * ? /
Pirmiausia reikia 53.000 kariuo- i “I!?*
menei. Čia yra nemaža proble- 
ma, nes paprastu eeruae.mp ae- ma jr per mokslo istai s „ lai Aušros Vartų bažnyčioje’pamal- 
hu praeitais metais tebuvo su- .. ■■ & j j r• i. nnnn m ,. pat ir pramonėj e. ,das.rinkta vos 17.000. Toliau per 1951 1 1

ja pareikalavo išvežiotojams sa* j sies transporto srityse. Vyriausv- 

tarpu Pieno Paskirstymo Sąjun- i žemėlapius, planus ir
ga pareiškė, kad šitokis atlygini-! vimą> bet tik ne spaudos Cenzū- 
mo padidinimas yra galimas tik-roS) 0 taip pat neduodama teisės 
arba pakėlus pieno kainą net IVz įką nors suimti ar deportuoti. Vy- 
cnt. kvortai arba pieno išvežio- riausybei tai suteiktų teisę be 
j imą viena diena sumažinant — atskiro įstatymo ir toliau palikt' 
nevežant trečiadieniais. Unija ;nuomų kontrolę.

c*tt o 4«-»n o zxv* j '

Kanados biudžetas
pat laike tos rinkliavos buvo su. j išvežioto jų būtų atleista — net j. S1U- ™etų Kanados biudžeto 

OAA o likusieji turėtų daugiau sausi° 31 d- balansas rodo paja- 
— per 5 dienas išvežioti tą > $2.380.100.000, o išlaidų $1.-

j imą viena diena sumažinant -

rinkta ir pinigais 27 dol. 25 et.
831.400.000. Perteklius $548.7000.- 
000. Išlaidos šiais! metais padidė- 

Iš tos sumosIžiotojų. Tam, esą, tektų sugaišti j° $170.500.000.
ilgiau dirbti. $151.500,000 padidėjusių išlaidų 

teko krašto gynimosi reikalams.
sė- Toliau $14.500.000 buvo išmokėta 

jo mėn. buvo pridėta "po $3~sa- Winnipeg© potvynio nuostoliams 
vaitei. Jų unijos sutartis, sudary- padengti, $10.100.000 šeimų para- 
ta 1949 m. balandžio 1 d. pasibai- įmai; $8.4000.000 senatvės pensi- 
gė 1950 m. spalio 1 d. Dabar turi j°m b? $3.300.000 nedarbo drau- 

sutartis. d°s fondui. Šių metų sausy išleis- 
Unija betgi nereikalauja priedo i *a $18-000.000 daugiau ,kaip per- 
nuo spalio 1 d. įna* metll sausy. Iš tos sumos vėl

Sprendimo šiuo reikalu laukia- į $16.2000.000 išleista krašto gyni
ma šiomis dienomis.

Daug ligonių

daugiau laiko —
Unijai, esą, tai nepriimtina.

Pieno išvežiotojams pr. rugsė

būti sudaryta nauja

JVVCK/VZ x ve X. JSX A J A M. v a. a a a v ’V-

gali būti renkami tiktai tie, kurie tėję, 8 vai. vak, 
gyvena jos ribose arba iš anksto MAS susirinkimas

Pereitą sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, Aušros Vartų parapijos

ninku susirinkimas. Susirinkime 
buvo aptarta tolimesnė veikla,

ro reikalas.
Gripas tebesiaučia

vis dar nepraeiną, vėl daugelis

J Naruševičių penkiolikos metų 
Krašte esąs jaučiamas trūku- vedybų sukaktuvės.

—________—............ ...- į — Kun. Kulbis kuriam laikui

--------------- ------------------ — J -------------------------------------- J

jų, elektrikų ir kt. specialistų. I žo ir sekmadienį pavadavo ser- 
, , . , Visokių specialistu būsią ieško- ganti kun. Vilkaitį atlaikydamasma, nes paprasto verbavimo ke- r e j

Išnuomojamas kambarys vienai 
mergaitei. 841 Euclid Ave. Tele
fonas LA 0440.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta

772 Dundaš St. W.
Toronto 

grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadienį, kovo 1-3 d.
1. IN THE NAVY — Abbot & Costello
2. UNDER CALIFORNIA STARS — spalv. su Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 5-7 d.
1. CHINA SKY — su Randolph Scott, Ellen Drew
2. MISS TATLOCKS MILLIONS —su Vanda Hendrix ir

Bary Fitzgerald

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

80% mokesčių mokėtojų, kurie tiksliai, pagal įstatymą, buvo 
užpildę pajamų mokesčių blankus, gavo

$ 100.00
ir daugiau grąžinta 1950 metais•

Žinoma, šiais metais ir Jūs galite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankas užpildo ir kitus su mokesčiais susijusius rei

kalus sutvarko prityrę specialistai.
Užeikite arba parašykite

Jonas J. JUSKAITIS
Teisinės-Kalbinės Pagalbos Įstaiga

907 Duiulas Sį. Toronto, OnU Canada. Telefonas TL 4889

e* . t

mo reikalams.
Prieš infliaciją

Įsigalėjus Toronte gripo epide- Praeitą savaitę darbininkų 
mijai, tenka nugirsti, kad daug į unijos kreipėsi į vyriausybę, pra- 
sėrga ir lietuvių. Daugumas ser- šydamos gelbėtis nuo infliacijos 
gančiųjų nusiskundžia staigiai įvedant kainų kontrolę. Tuo tar- 
pakylančia temperatūra ir dide- pu Prekybos Rūmai nurodo,-kad 
liu galvos skaudėjimu. Šv. My- -- •-
kolo ^ligoninėje po sėkmingos 
operacijos gyja lietuvis Povilas 
Pieta. Torontiečiams jau anks
čiau girdėtas ligonis Ruzge Wes
ton sanatorijoje taip pat laimin
gai pakėlė operaciją ir tikisi 
greit pasveikti.

AUKOS “TŽ”
Garbės prenumeratoriai:

Kun. A. Tamolunas, Jemez
Springs, N.M. $10.—

V. Kazlauskas, Hamilton $10.—
Aukojo:

LKM D-jos Winnipego sk. $15.—
A. Stankevičius, New York 
V. Barisas. Vancouver. BC
B. Cvirka, Toronto, Ont 
P. Jarašiūnas. Toronto, Ont
L. Rudaitis, Toronto, Ont 
A. Tamulionis. Cleveland
M. Agurkis, Timmins, Ont. 
M. Arlauskaitė, Montreal

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Administracija.
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tai negali būti ilgai efektyvi prie
monė, tad siūlo suvaržyti kredi
tavimą, pakelti mokesčius ir vy
riausybei susiaurinti savo išlai
das, kurios nesurištos su krašto 
gynimu.

Kanados kviečiai Indijai
Paskyrusi Colombo planui 25 

milijonus dolerių, Kanada nuta
rė iš tų pinigų pasiųsti badau
jančiai Indijai kviečių, parem- 
sianti taip pat ir Pakistaną, ku
riam duonos užtenka. Jam kažką 
kita pasiųs. Indija jau užpirkusi 
Kanadoje 11.000.000 bušelių kvie
čių, tad prie jų dovana būsianti 
pridėta.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
nuo kovo mėn. pradžios pasto
viam nuolatiniam darbui tabako 
farmoje. Galėtų būti ir vyras su 
žmona. Dėl atlyginimo susitar
sim laiškais.,Rašy ti: M. Taras, c.o. 
Toni Skodls,’ Ę. R. 2, Tillsonburg, 
Ontario. Z

ir 1952 m. ginklavimosi pramonei | 
reikės 100.000 darbininkų, nes da- • 
bar esamas jų skaičius turės pa- ' 
dvigubėti. Toliau bus problema, i

Derybos su anglais nepasisekė i
Kanados žemės ūkio produktų 

pagrindinis pirkėjas yra Anglija. 
Tačiau pastaruoju laiku čia atsi
rado didelė nemaloni trintis. Pa
gal 1946 m. sutartį Kanada pa
lyginus pigiomis kainomis par
davė Anglijai kviečių: du metus 
po $1.55 bušelį, o kitus du metus 
po $2.00. Pirmaisiais 2 metais 
parduota po 160.000.000 bušelių. 
Prekybos sutartyje buvo numa
tyta, kad Anglija atsižvelgs į 
tarptautinės rinkos kainas ir, jei 
jos bus žymiai aukštesnės, pasi- 
stengSySkirtumą išlyginti. Dabar 
betgi Anglija bent kiek primo
kėti atsisako, o Kanados ūkinin
kai laukia, kad jiems už tuos 
kviečius būtu 
$100.000.000.

Tuo reikalu 
Londoną buvo
delegacija, vadovaujama žemės 
ūkio min. Gardinėr, tačiau nie
ko nepasiekė ir grįžo nusivylusi. 
Anglija ir dabar kiek nors pri
mokėti atsisako. Ūkininkams 
primokės greičiausiai pati Kana
dos vyriausybė, kuriai teks tam 
reikalui paskirti apie $84.000.000.

Aiškus dalykas, kad šitas kon
fliktas turės atsiliepti į Kanados 
prekybinius santykius su Angli
ja. Kanada nurodo, kad ekspor
tuodama savo žemės ūkio gami
nius į kitus kraštus galėtų dau
giau gauti ir kad rinkų netrūkstą.

primokėta bent

praeitą* savaitę į 
nuvykus speciali

AR JŪS PAGEIDAUJATE h
pirkti namus;

I. Auto liemens (body) ir radiatorių 
taisymo įmonė.

Šį gerą biznį su visais įrengimais galima pirkti už $4.000 
(pilną kainą). Savininkas suteikia ilgą 'sutartį nuomai, 

jei pageidaujama.

2. Parduodamas namas krautuvei
ir du butai (apartmentai) Dundas gatvėje (prie Howard 
parko). Prašoma kaina $10.500: Įnešti reikia tik $3.500.

Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug senų ir 
naujų namų. Kalbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.

Kreiptis: A. GARBENIS

H. M. DAVY & Co
REALTORS

105 RONCESVALLES AVE.
Tel. LA — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5364

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Surašomi ir verčiami įvąiraus turinio rkštai į anglų kalbą. 

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

A. BAJORINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont. Tel. MElrose 89 "4
Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad. ir švent
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