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Kaip spaudoje taip ir priva
čiuose pasikalbėjimuose nuolat 
apgailestaujama dėl pasyvaus ir 
neryžtingo centrinio LOK veiki
mo. Jau antri metai, o dar KL 
Bendruomenės centras nesuor
ganizuotas. Lietuvių bendruome
nė organizuojasi iš apačios, va
dovaujantieji veiksniai Montre
ale lyg ir miega, dažnas pagal
voja, kad jie nesugeba.

Kas gi tą centrinį LOK suda
ro? Ogi Kanados lietuvių organi
zacijų centrų deleguoti atstovai. 
Ten yra ir KLS, KLCT, LAS, KL 
KMD, socialdemokratų ir kt or
ganizacijų atstovai .

Kad viskas taip blogai einą, 
kalti arba Centro LOK nariai, 
nesugebą ar nenorį veikti, arba 
visų organizacijų centrų valdy
bos. * ..

Jos paskyrė tuos atstovus į 
LOK ir taria, kad reikalas baig
tas, pareiga atlikta. Ne, gerbia
mieji, čia ne vien į Centr. LOK

• paskirtųjų asmenų reikalas. Čia
* visų Kanados lietuvių reikalas, 

Čia pasaulio lietuvių reikalas.
Jei nutarta organizuoti PLB, 

kaip priešpaskutinis etapas Ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės, tai, dirbkime rimtai, kaip 
pridera garbingos tautos na
riams.

Valandėlei atidėkime į šalį pa
rapijinius, smulkius rėikalus, 
darbus.

Pirmiausia centralizuotos Ka-

Toronte ir

registracija 
davė labai

retų patikrinti ar' pėkarikamai 
pajėgūs ir tąm darbui pasišventę 
asmens ’yra paskirti į Centrinį 
LOK. Gal jie jau pavargo, gal 
jiems nusibodo, ne prie širdies 
reikalas, gal jie “prievarta” pa
siųsti, kaip dažnai esti organiza
ciniame darbe.

KL centr. organizacijos turėtų 
padūmoti ir savęs paklausti, kiek 
per metus centrinės valdybos yra 
prisidėjusios prie KLB organi
zavimo savo planais, projektais. 
Ar buvo sušauktas per metus 
vienas ar du valdybos posėdžiai 
tiems reikalams gvildenti?

Ištikrųjų KL organizacijų cen- 
•trinės valdybos permažai dėme
lio kreipė KLB organizavimui, 

y Jos yra užimtos savais smulkes
nės apimties darbais.

Pagaliau ir visa Kanados lie
tuvių visuomenė ne be nuodė
mės. Jos laikysena žemiau kriti
kos, pasyvi, ypač 
Montreale.

Paskelbta pernai 
į KLBendruomenę
liūdnus rezultatus. Pavyzdžiui iš 
Toronto 4000-5000 lietuvių drįso 
prisipažinti lietuviais esą tik 
1500 asmenų, įskaitant ir vaikus.

Gal tai dalinai yra kaltė vie
tinių LOK, kurie gal paviršuti
niškai pravedė registraciją ir 
silpnokai išryškino jos prasmę.

Aš nesu toks pesimistas ir ne
tikiu, kad lietuvis (ypač tremti
nys) bijotų prisipažinti lietuviu 
esąs. Privačiai su šimtais lietu
vių išsikalbėjus, gaunasi įspū
dis netaip blogas. Visi sielojasi 
dėl lietuviškų reikalų ir norėtų 
prisidėti kaip darbu taip ir lė
šomis bendriesiems reikalams.

Deja, dauguma pastebi, kad 
Kanados lietuvių nedarnus vei
kimas ir dalinis užsnūdimas at
siradęs dėl daugybės organizaci
jų, kurios egzistuojančios tik po
pieriuje, o jų vadovaują asmens 
dažnai nemoką pasiaukoti bend
riems reikalams. Kiekvienas vei
kiąs dėl savęs. Čia yra daug 
tiesos. .

Amerikos lietuviai milžiniškus 
darbus nuveikė tik susiorgani
zavę į ALT ir sudarę BALFą. 
Šių organizacijų nuveiktieji dar
bai bus įrašyti auksinėmis di
džiosiomis raidėmis į lietuvių 
tautos istoriją.

O mes Kanados lietuviai (net 
8500 tremtinių) kuo galime pa
sigirti? Kiek dhvėm lietuvių 
bendriems reikalams? Gėda net 
išvardinti. '

Per 1950 metus vos dvi ar trys 
organizacijos pasiuntė keletą 
šimtų dolerių vertės siuntinių sa
vo likimo draugams Vokietijoje 
ar Austrijoje. 1

Mes, Kanados lietuviai, temo
kame susirinkę 2-3 vai. pasikal
bėti, pasikritikuoti ir. tuo vis
kas baigiasi. Viena kita organi
zacija yra parodžiusi šiokio tokio 
veiklumo, dinamikos, turi savus 
laikraščius ir narių sąrašuose po 
keletą dešimčių narių. Deja, ma
siniai lietuviai neįjungti į orga
nizacinį gyvenimą. Dažnai vei
kime dalyvauja tos pačios pavar
dės net keliose organizacijose. 
Į susirinkimus ateina nuo 20-60 
asmenų. Beveik per kiekvieną 
susirinkimą jų skaičius sumažė
ja 10-50%, įpusėjus susirinkimui. 
Susirinkimai baigiami apatiško
je nuotaikoje.

Tat dabartinė Kanados lietu
vių organizacinė veikla yra ant 
blogo kelio. Laikas gydytis, o 
kartu gal ir visuomenė suakty
vės.

Politinis momentas tarptauti
nėj raidoj verčia budėti tuos lie
tuvius, kuriems rūpi Lietuvos 
valstybės atstatymas, ir cemen- 
tuotis bendriems reikalams. O 
tas kelias yra viena Kanados 
Lietuvių bendruomenė, iš kurios 
laukia mūsų broliai anapus ir 
šiapus geležinės uždangos, pa
skendę krauju je ir ašarose.

* Jonas Karka.

Tamsta simbolis kovojančios tautos
siomis dienomis Urugvajuje 

su didelėmis iškilmėmis įvyko 
valdžios perdavimas naujai iš
rinktam respublikos prezidentui 
Andres Martinez Trueba. Į šias 
iškilmes specialias delegacijas at
siuntė net 46 valstybės. Dauge
lių valstybių delegacijos buvo 
skaitlingos; jas sudarė žymūs 
politikai bei diplomatai.

Lietuvai šiose iškilmėse atsto
vavo Dr. Kazimieras Graužinis, 
kaipo Nepaprastas Pasiuntinys ir 
Įgaliotas Ministeris specialioje 
misijoje, ir buvo garbingai pri
imtas Urugvajaus vyriausybės.

Kai laike iškilmingų audienci
jų mūsų pasiuntinys Dr. Grauži
nis perdavė Lietuvių Tautos pa
sveikinimus, tai jį priimdami 
Urugvajaus respublikos prezi
dentas P. Luis Batlle Berres at
sakė, jog turįs vilties aplankyti 
netolimoj ateityj lai vos Lietuvos 
prezidentą. O Urugvajaus užs. r. 
ministeris Dr. Dominguez Cam- 
pora atsakė šitokiais žodžiais“ 
“Man ypatingai malonu priimti 
Tamstą, Pone Minister!, nes 
Tamsta esi simbolis kovojančios 
už savo laisvę Tautos ir aš nuo
širdžiai linkiu jums atgaivinti 
Nepriklausomą Lietuvą”. Taip 
pat ir naujas prezidentas p. Mar
tinez Trueba maloniai priėmė 
mūsų pasiuntinį. ‘ •

Panašiai kaip ir prie kitų vals
tybių misijų,- prie Lietuvos pa
siuntinio buvo priskirti du paly
dovai — civilinis attache p. Juan 
H. Sheppard Penco ir kariškas 
adjutantas pulk. Įeit. Francisco 
Bazzi, kurie ir lydėjo jį valdžios 
paskirtu automobiliu į visas iš
kilmes, kurios tęsėsi 6 dienas.

Užs. reikalų ministerio kvieti
mu Dr. Graužinis drauge su ki
tų valstybių misijų šefais buvo 
nuvykęs į Tarptautinį Kinema
tografijos Festivalį garsioj Urug
vajaus vasarvietėj Punta del 
Ecstc. Ten užsienio reikalų mi
nisterijos svečiams buvo rezer
vuotos vietos viešbučiuose ir iš 
Montevideo pasiųsti automobi
liai svečių dispozicijai.

Ryšyj su specialių delegacijų 
atvykimu ambasadose buvo su
rengti priėmimai. Dr. Graužiniu! 
teko dalyvauti priėmimuose D. 
Britanijos, Italijos, Argentinos 
ambasadose ir kitur.

Kanada šauks D. Britaniją . 
į Tarptaut. Teismą

Jau eilę savaičių ypatingai di
delį rūpestį Kanados vyriausy
bei sudaro klausimas, kaip atly
ginti ūkininkams už 631.000.000 
bušelių kviečių, parduotų Ang
lijai pigia kaina, kai ji žadėtuo
sius primokėjimus atsisako mo
kėti. Kovo 8 d. žemės ūkio min. 
Gardiner parlamente pareiškė, 
kad vyriausybė yra nusistačiusi 
iškelti D. Britanijai bylą Tarp
tautiniame Haagos Tribunole.

Per paskutines derybas Lon
done Kanados atstovai siūlę bri
tams pasinaudoti šitam atlygini
mui $65.000.000, kurie dar yra li
kę neišmokėti jiems iš 1946 m. 
Kanados suteiktos $1.250.000.000 
paskolos, bet ir tai nebuvę su
tikta.

Prekybos ministeris pareiškė, 
kad kviečių skyrius turįs vilčių 
praeitą derlių parduoti pelningai 
ir vyriausybė mananti, kad ūki
ninkams galima būsią atlyginti iš 
šio pelno.

Opazicija visą laiką karštai 
puola vyriausybę dėl netikusios 
sutarties.

— Naujorkas.—Naujorko mies 
tas lenkų laivui “Batory” prane
šė, kad leidžia jam dar sustoti 
prie 88 molo, bet jau paskutinį 
kartą. Tai dar nebuvęs preceden
tas pasaulio laivyno istorijoje.

— Londonas. — Italijos prem
jeras Alcide de Gasperi kovo 12
15 vizituos D. Britanijos vyriau

Baigęs savo misiją Dr. Grau
žinis atitinkama nota padėkojo 
Urugvajaus vyriausybei, savo 
palydovus su poniomis pakvietė 
pusryčių Ermitage viešbutyje, 
apdovanojo knygomis apie 
tu va, o ponias gėlėmis.

Lie-

Kas pardavė Pabaltijį
Italų laikraštis “La Patria deg

li Italiana” vasario 17 d., Nr. 7, 
skelbia sensacingą straipsnį, ku
riame įrodinėja, kad Ispanijoje 
paskelbtais duomenimis, dėl da
bartinės Europos padėties kalta 
esanti JAV karo meto politika. 
Esą, Jose Doussinague, Ispanų 
užs. r. min. politikos direktorius, 
savo memuaruose paskelbęs do
kumentą, buv. prezidento Roose- 
velto laišką vienam savo asme
niškų draugų, emisarui Zabras- 
ky, — iš kurio daroma išvada, 
kad pats Rooseveltas, norėda
mas sukurti pasaulinę imperiją, 
pasiūlęs Stalinui Suomiją, Pabal
tijo kraštus, pasidalinti Lenki- ■ 
ją, visus Rytų kraštus.

“V. of A.” ir pavergtosios tautos
Kai 1919-1920 metais 80.000 

baltųjų rusų pabėgėlių suplūdo į 
Jungtines Valstybes labai didelė 
ir svarbi jų inteligentų dalis su
kopė į vadovaujančias vyriausy
bės aparato pozicijas, universite
tų katedras, net į biznio korpora
cijų centrus.

Net “Amerikos Balse” buvę 
baltagvardiečiai karininkai, vai
dino dideles roles. Lietuviai grū
mėsi iki paskutiniųjų iki gavo 
atskirą Pabaltijo grupę. Pradžio
je, juos buvo norėta prijungti 
prie bendros “Rusų motinėlės” 
kompanijos, vadovaujamos bal
tagvardiečio generolo, kadaise 
vedusio amerikietę, turtingo biz
nieriaus dukterį. Nors ir dabar
tinis, laikinasis, lietuviškojo 
“Amerikos Balšo” štabas jau su
silaukia gausios kritikos, bet lie
tuviškumas toje grupėje visiškai 
neįmanomas. Ukrainiečiai, kurie 
priklausę minėtam “Visa go rodi- 
je”, senai skundžiasi. Ukrainie
čiai partizanai klausydami savo 
kalba pranešimų iš Amerikos 
griaužia iš piktumo nagus ir pe
čiais kraipo — jie kovoja už Uk
rainos Nepriklausomybę, o Ame

Montrealis gazus ims iš 
Albertos

Parlamentas patvirtino bend
rovę su $250.000.000 kapitalu, ku
ri imsis pravesti 3.100 mylių 
vamzdžių liniją iš Albertos, Pin- 
cher Creek, į Montrealį natūra
liems gazams atvesti. Tuo tarpu 
dar yra kliūtis, kad Albertos vy
riausybė nuo rugsėjo mėn. yra 
uždraudusi gazus panaudoti už 
provincijos ribų, kol nebūsią iš
aiškinta ar yra ten jų pakanka
mai, kad užtektų sau ir kitiems.

Naudojant natūralius gazus 
Montrealiui ir gretimiems mies
tams, būtų sutaupyta per metus 
1.500.000 tonų anglies.

$v. Tėvas socialiniu klausimu
Pereitą sekmadienį, savo karu- kad negali būti galutinis socia- 

nacijos 12 metų proga — oficia
liai ji švenčiama buvo šį pirma
dienį — Šv. Tėvas per radio pa
sakė kalbą Ispanijos darbinin
kams, susirinkusiems; karūnaci
jos sukaktį paminėt'Madride ir 
kituose miestuose. Šv. Tėvas pa
brėžė, kad Bažnyčia gina nuosa
vybės teises, tačiau vienas pa
grindinių Bažnyčios socialinės 
programos punktų yra tikslesnis 
ūkinių gėrybių bei turtų paskirs
tymas. Yra priešinga natūraliai 
tvarkai, sako Šv. Tėvas, kad di- 
džiuAs masės yra priverstos gy
venti skurde greta mažos grupe
lės turtingųjų ir privilegijuotų. 
Geresniam ūkinių gėrybių pa
skirstymui pagrindinė priemonė 
yra teisingas atlygąnirnasuždar-

tikslesnis gėrybių paskirstymas 
ir teisingas atlyginimas už dar
bą yra pagrindiniai Bažnyčios so
cialinės programos punktai.

Dar niekas nepateikė, sako Šv. 
Tėvas, tokios socialinės progra
mos,’kuri būtų pralenkusi Baž
nyčios programą savo pastovu
mu ir realizmu. Klasių kova nie- 

Paskjrti EiseWhowerio štabo pareigūnai
Kovo 6 d. gėn. Eisenhpweris 

paskyrė 7 savo štabo, skyrių vir
šininkus, iš kurit^&leuropiečiai ir 
tik 1 amerikietis.

Gen. Įeit. Marcel-Maurice Car
pentier, prancūzas, paskirtas šta
bo viršininko pavaduotoju ad
ministracijos srityje. Tai abiejų 
'pastarųjų karų veteranas, 56 m., i 

1940-1950 m. buvęs prancūzų ka
riuomenės Vietname vadas.

Oro vice maršalas E. C. Hud- 
leston, buvęs Britų bombonešių 
vadas, paskirtas planavimo vir
šininku.

Adm. Ferrante Capponi, buvęs 
ryšininkas tarp italų ir sąjungi
ninkų šio karo pabaigoje, paskir-

rikos Balsas lyg persispausdinęs 
iš “Pravdos”, skelbia, kokią di
delę pažangą daro ukrainiečių 
tauta, remiama talentingosios 
rusų tautos. Ukrainiečių vadovai 
įteikė argumentuotą skundą 
Amerikos vyriausybei. Jie nuro
do, jog “Amerikos Balsas” veda 
Rusų imperialistų inspiruojamą 
politiką Ukrainos atžvilgiu. Uk
rainiečiai net gaižiai nusišaipo 
argi “Amerikos Balsas” ir toliau 
bus “Rusijos balsu”.

Kaip svarbiausią žinių klasto
jimo pavyzdį ukrainiečiai nuro
do žinomąjį Stasseno pareiškimą, 
kad Ukraina, Pabaltijo, Turkes
tano ir kitos Sovietų tautos pri
valo būti laisvos. “Voice of Ame
rica” žinią išvertė į visai nereikš
mingą politiko pliurptelėjimą!

Skundu susidomėjo senatorius 
W. Benton iš Conn. Prieš pora 
savaičių jis paskelbė reikalavi
mą, kad “VofA” būtų atskirtas 
nuo State Department© ir pa
verstas visai atskiru departa
mentu, tiesioginiai priklausan
čiu prezidentui. Mr. Ben tonas 
geriau žino, matyt, kas inspiruo
ja šitokią politiką. * (aim.)

Nuomų kontrolė
Vyriausybei tai nepopuliarus 

reikals. Ypač artėjant rinki
mams. Dėl to provincijos nori, 
kad kontrolė liktų federalinės 
valdžios žinioje, o toji priešin
gai. Kadangi balandžio 30 d. kont 
rolė baigiasi, tai Manitobos par
lamentas visdėlto jau ruošiasi 
išleisti įstatymą, pratęsiantį kont 
rolę provincijos autoritetu. On
tario žada nuomas tuojau . šal
dyti.

— Otava. — Kanados Raud. 
Kryžius šiuo metu sudaro krau
jo atsargas ir siunčia į Korėją 
savo sužeistiems kareiviams.

linio žmonijos gyvenimo tikslas. 
Katalikų Bažnyčia niekad ne
skelbė socialinės revoliucijos, 
bet, nuo pat socialinius klausi
mus nagrinėjančio Šv. Povilo 
laiško, iki 19 ir 20 amžiaus po
piežių socialinio mokslo imamai, 
Bažnyčia moko, kad visi atliktų 
savo pareigas ir duotų savo įna
šą kaip krikščionims ir žmonėms 
tinka. Bažnyčia ragina visus pri
sidėti prie to, kad santykiai tarp 
darbdavių - ir darbininkų būtų 
kuo labiau humaniški ir krikš
čioniški.

Arkivyskupas Beran išvarytas 
iš dijecezijos

Prahos arkivyskupas Beran, 

čio, apie kurį 13 mėn. ? nebuvo 
girdėti nieko tikslaus, kaip ofi
cialiai paskelbta kovo 11 d., pa
šalintas nuo arkidijecezijos val
dymo, ištremtas už jos ribų, o 
arkidijecezijai valdyti paskirtas 
tūlas “patriotas, ir demokratas” 
kunigas.

tas asmeninio ir administracinio 
skyriaus viršininku.

Gen. maj. H. Leavey, ameri
kietis, pakviestas iš atsargos — 
štabo virš, asistentu.

Gen. maj. Pierre Louis Bodet, 
prancūzas — padėjėjas operacijų

Gen. maj. Sir Ference Airey, 
britas — žinių tarn, viršininku.

Keturios pagrindinės vietos 
dar paliktos laisvos. Pirmiausia 
tai vyriausio vado pavaduotojo 
vieta, kurini numatomas britų 
feldmaršalas Montgomery, o be 
to dar nepaskirti vyriausi vadai 
trijų atskirų ginklų rūšių: oro, 
jūrų ir sausumos.

JAV valosi nuo komunistų
Senato Vidaus Saugumo komi

tetas, kaip pareiškė jo narys sen. 
Herbert R. O’Conor, pradeda 
spręsti komunistinių agentų įsi- 
filtravimo į valstybės aparatą 
klausimą. Komunistinė veikla, 
sako senatorius, neabejotinai yra 
vadovaujama svetimų agentų, 
saugomų diplomatinės neliečia
mybės. Komitetas veikiąs, bet 
veikiąs slaptai, apie savo darbą 
nieko neskelbdamas. Galimas da
lykas, kad komitetas yra susirū
pinęs ir praeitais metais sen. Mc 
Carthy keltu klausimu — apsi
valymu nuo komunistų Valsty
bės Departamente.

• *

KLB Centr. LOK posėdžio pranešimas
Paskutiniame posėdyje (kovo 

2 d. — “T2” Red.) KLB-LOKas 
svarstė ir priėmė 30§§ KLB Kraš 
to Tarybos rinkimų taisyklių. 
Numatoma, kad sekančiame po
sėdyje taisyklių svarstymas bus 
baigtas ir jos bus paskelbtos.

Ilgai netrukus po to seks skel
bimas rinkiminių datų: sudaryti 
rinkikų sąrašus, įteikti tuos są
rašus, ir tt Bet pagrindinis da
lykas — surašyti visus Kanados 
lietuvius, sudaryti visų Kanados 
lietuvių kartoteką, nes pagal ją

Savaitės įvykių apžvalga
Į Korėją ir išviso į Tolimuo

sius Rytus tebėra nukreiptos vi
so pasaulio akys, bet ir ši savaitė 
ten nieko neatnešė nei diploma
tinėje dirvoje, nei karo lauke. 
JT kariuomenė centriniame fron 
te palengva tebesistumia pir
myn, atmušdama mažesnius rau
donųjų puolimus ir laukdama 
stambaus ruošiamo' puolimo. Tuo 
tarpu JT kariuomenė jau nebeto
li stambios raudonųjų bazės 
Honchong ir, kovo 6 d. persikė
lusi per Han upę, palengva su
pa Seoulą.

Diplomatinėje dirvoje visiška 
tyla, bet praeitą savaitgalį Azijo
je visoje eilėje valstybių iškilo 
neramumų — sąmokslų, grei
čiausia ne be komunistų rankos. 
Susektas sąmokslas Thailande— 
Siame, kur suimta eilė kariškių. 
Išaiškintas panašus sąmokslas 
Pakistane, kur suimta net štabo 
viršininkas, 2 generolai ir komu
nistuojančio laikraščio redakto
rius. Tik vyriausybė pakol kas 
neskelbia jokių paaiškinimų. Ma
tyt, reikalas dar nėra baigtas. 
Kažkodėl Indijoje staiga suimta 
net 1250 komunistų. Irane tero
ristai paskelbė grasinimų šachui, 
bet šis vieton nužudytojo prem
jero postą atidavė buvusiam už
sienių r. ministeriui Hussen Ala, 
aiškiam komunistų priešui, pa
garsėjusiam 1946 m. ginant Ira
no Azarbeidžaną. '

Europai praeito, savaitgalio įvy 
kiai žada nors dalinį aprimimą. 
Prancūzija Ja^iųri naują.vyriau
sybę, kurią, sudarė radika I socia
listas Henry'Qfceuille, buvęs to
se pareigose jau 1948-9 m., gavęs 
parlamente pasitikėjimą 332 bal
sais prieš 311. Jo kabinetas liko 
beveik toks pat kaip Pleveno: 
užsienių r. min. tas pats Shu
man, krašto apsaugos — Moch, 
finansų — Petsche, teisingumo 
— Mavcr. ■v

D. Britanijoje pagaliau išspręs
tas užsienių r. min. klausimas. 
Švęsdamas savo 70 m. sukaktį, 
Bevinas atsistatydino, likdamas 
ministeriu be portfelio, o jo vie
ton paskirtas griežtos rankos ir 
puikus oratorius, Herbert Morri
son, kuris vadovavo visai darbie- 
čitį įstatymdavystei ir puikiai 
orientuojasi vidaus reikaluose, 
bet ligšiol buvo visai svetimas 
užsienio reikalams. Sakoma, kad 
D. Britanijos užsienio politika 
nesikeisianti, jos pagrindiniai 
stulpai liksią tie patys: rėmimas 
JTO, bendradarbiavimas su JAV 
ir visos pastangos išvengti at
viro konflikto su Sovietų Rusi
ja. Morrisonas nelaikomas idea
liu užsienių r. min., bet džiaugia
masi, kad padėtis be ministerio 
jau išgyventa. .

Paryžiaus konferencija per 
pirmąją savaitę nedavė jokių 
vaisių. Gromyko ten dominuoja 
su savo ilgomis kaltinimų kalbo
mis, į viską težino vieną atsaky
mą — “Niet” — ir jau pakartoti
nai pareiškė, kad Sovietų Rusija 
neis į 4 konferenciją, jei ten ne
būtų svarstomas Vokietijos gink
lavimo ar nuginklavimo klausi
mas, o visais kitais reikalais tik 
triukšmą kelia. Dėl to neturima 
daug vilčių ir šios savaitės posė
džiams.

Tito apkaltino Sovietų Rusiją 
ir satelitus agresiniu spaudimu.

bus nustatomas kiekvienai apy
gardai kandidėtų į Krašto Tary
bą skaičius. Registracijos korte
lių dublikatus reiks prisiųsti bent 
riniam KLB—LOKui.

• . •

Primenama, kad visose apylin
kėse rinkimus vykdo Apylinkių 
Laikinieji Organizaciniai Komi
tetai, kurie yra sudaromi pagal 
KLB—LOKo paskelbtas taisyk
les. kurioms pagrindu yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sta
tutas. KLB-LOKas.

Jugosla vijos užsienių r. minis
terija paskelbė 481 psl. ‘"Baltą
ją knygą”, kurioje dokumentaliai 
įrodo sovietų bloko agresyvinę 
veiklą prieš Jugoslaviją. Kartu 
yra detalizuoti kariniai komin- 
formo bloko pasirengimai.

Užsienių r. viceministeris pa
reiškė, kad knyga būsianti iš
siuntinėta visoms vyriausybėms, 
išskyrus kominformo bloko, nes 
tos ir taip dar geriau žinančios 
savo pasiruošimus ir ten išspaus
dintus dokumentus. Šios agresi
jos griežčiausias pasireiškimas 
esą kariniai pasiruošimai kaimy
niniuose kraštuose, kurie esą re
miami Sovietų Sąjungos. Jų pa
siruošimai toli prašokę taikos 
meto priemones. Taip pat nuro
doma, kad ir satelitų karo pra
monė esanti pervedama gaminti 
sovietų tipo bei kalibro ginklus.

Kovo 11 d. veteranų konferen
cijoje griežtais žodžiais puolė So
vietų Sąjungą ir Staliną asme
niškai pats Tito, perspėdamas, 
kad Jugoslavijos žemės kiekvie
na pėda esanti apšlakstyta krau
ju ir, jei būsią reikalo, vėl bū
sianti šlakstoma, bet “ji liks mū
sų”. Kad Kardelij kurį laiką ne- 
bepasirodąs, kominformas aiški
nus, jog Jugoslavija pereinanti 
visiškai į imperialistų frontą, bet 
Kardelij tik sergąs. Ir pats Tito 
sergąs gripu, bet visdėlto ryžę
sis ateiti į suvažiavimą ir pasa
kyti šį atvirą žodį. Priekaištas, 
kad Jugoslavija ruošiantis puo

ga betgi stengiantis ardyti tautų 
sugyvenimą Balkanuose.

Čekoslovakijoje kažkas neaiš
kaus vyksta. Naujorkiškis Lais
vosios Čekoslovakijos Komitetas 
paskelbė gavęs žinių, kad Cler 
mentis buvęs nužudytas bebėg
damas iš krašto, o prezidentas 
Gotwald ir premjeras Zapotocky 
esą namų arešte už tai, kad no
rėję pasipriešinti Čekoslovakijos 
stambiųjų įmonių perkėlimui į • 
Lenkiją ir Sovietų Rusiją, o taip 
pat Čekoslovakijos specialistų 
gabenimui į S. Rusiją. Komiteto 
informacijom galima suabejoti, 
nors Gotwalda liečiančių tokių 
•žinių jau kuris laikas ateina, bet 
ir oficialiai paskelbta, kad Pra
hoje suimtas buv. krašto apsau
gos vicemin. B. Reicin, štabo vie
no skyriaus viršininkas pulk. Įeit 
K. Kopold, o gal būt, ir gen. J. 
Pavel, karo metu buvęs britų ar
mijoje eiliniu kariu. Pagaliau 
taip pat paskelbta, kad iš Pra
hos ištremiamas arkivyskupas 
Beran.

JTO, galima sakyti, miega, nes 
susipainiojusioje padėty nedrįs
tama daryti jokių naujų nutari
mų. Tik vad. kolektyvinių prie
monių komitetas svarsto JAV 
pasiūlytą tarptautinės kariuome
nės klausimą, bet ir tai taip lėtai, 
kad nieko nesigirdi. •

JAV taip pat laikosi laukimo 
politikos ir aiškiau pradės kal
bėti gal tik įsitikinus, kad iš Pa
ryžiaus konferencijos tikrai nie
ko neišeis. Nenori, kad joms bū
tų primesta nesusitarimo kaltė. 
Jos užimtos vidaus fronto stipri
nimu.

Kanada planuoja didelius ūki
nius užsimojimus, o vyriausybė 
vargsta su damokėjimų ūkinin
kams už kviečius byla, kuri pa
sidarė mėgiamiausiu opozicijos 
arkliuku, nustelbusiu net susido
mėjimą įgaliojimų vyriausybei 
klausimu. Ontario vyriausybė 
smarkiai sujudo, prisimindama 
rudenį įvyksiančius rinkimus ir 
paskelbė ar skelbia eilę naujų - 
įstatymų, kurių priekyje stovi 
vad. nediskriminacijos įstaty
mas, kurio atskiros dalys laiduo
ja lygias teises naujai atvykusių 
ir moterų. Deja, praktiškai iš to 
naudos nebus, nes niekas nepri
vers darbdavio priimti į darbą 
pav. naujai atvykusį svetimtautiį 
arba moterį, jei jam tai nebus 
priimtina,
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JIS
... ir jis Europą nuo mongolų 
apgynė nuoga krūtine.

Mūsų istorijos lapai yra krau
ju ir nuolatine auka rašyti. Nuo-. 
ląĮi^ė^ova su Rytįi.ir Vąkąrų 
kaimynais iš mūsų reikalavo am
žino budėjimo ir kietos, geleži
nės kovotojų valios. Nepasotina
mi slavų ir germanų apetitai iš 
mūsų reikalavo kirtį mokėti kir
čiu, kad jų ekspansyvios politi
kos nebūtume paklupdyti. Tirpo 
priešo jėgos prieš mūsų kovoto
jo ryžtingumą, karžygiškumą ir 
pasiaukojimą. Jis sugebėjo netik 
priešo smūgius atmušti, bet jį 
triuškinti ir paklupdyti, tuo su
kurdamas mūsų istorinę Lietuvą 
tvirtą, galingą ir ją pastatyda
mas į pirmaeilių valstybių tar
pą. Istorinis mūsų kovotojas pra
dėjo rašyti mūsų karžygišką epo
pėją, kuri šiandien ypatingai jo 
ainių yra ryškinama.

Tik kovojantis Mindaugo-Vy- 
tauto lietuvis, mūsų sukilėlis, 
knygnešys, savanoris, partiza
nas neša ant savo pečių mūsų Tė
vynės didingumą ir jos laisvę. 
Tik jis sunkiausiais Tėvynės lai
kais suprato aukos svarbumą, pa
miršdamas save ir pasiaukoda
mas. Ši nenutrūkstama aukų 
grandinė ir sudaro mūsų tautos 
didingumą.

Šis istorinis mūsų kovotojo pa
likimas — testamentas buvo ir 
yra mūsų kovos bazė. Neįstengė 
lietuvio atplėšti nuo praeities, 
savų karžygių kapų nei nacis, 
neįstengs nei raudonasis maras. 
Mūsų partizanai, mūsų buvę ir 
dabarties kovotojai miršta, bet 
nepainįną mūsų praeities. Lietu
vis- yra kietas, ir svetimų dievų 
garbinti nenorų Jo neatbaido

drakoniškiausi potvarkiai bei įs
tatymai, juos mindo, prieš juos 
kovoja. Šių dienų mūsų istori
joj didžiausios aukos rodo mūsų 
Tautos gyvybingumą. Kova yra 
kieta, sunki, nes priešas 100 kar
tų gausingesnis. Šiandien yra 
laikomas sunkiausias mūsų ir pa
saulio istorijoj egzaminas — ar 
barbaras šoks ant pasaulio kul
tūros griuvėsių pragaro šokį, 
ar laimės žmogus, kuriąs pasau
liui žydinčią ateitį.
, Garbė jam — mūsų didvyriui, 
nes jis vienas iš pirmųjų prieš jį 
pakėlė ginklą, suprasdamas jo 
barbariškus kėslus. Pasaulis tik 
dabar atmerkia akis,, praregi, 
pradeda suprasti, kad ne gražiais 
žodžiais, o kirtį mokėdamas kir
čiu priversi barbarą nutilti ir 
paklupdyti. Kol jis yra gyvas ir 
pajėgus, pasaulis nei minutės ne
gali būti ramus. Joks stebuklas 
arba politinė gražbylystė jo siau
tėjimo nesustabdys, yra tik vie
nas kelias — mūsų kovotojo — 
partizano kelias — kieta bekom- 
promisinė kova už pasaulio ir 
žmogaus laisvę. Gana žaisti kau
liukais ant politinio stalo, kada 
tavo partneris sadistiškiausiomis 
priemonėmis smaugia tautą po 
tautos, kada jau bundančio pa
saulio vyrai miršta kovos lauke. 
Kiekviena uždelsta diena parei
kalaus daugiau aukų, daugiau 
kraujo. Didelė atsakomybė krin
ta pasaulio * politikos vairuoto
jams. Bent kartą tegu užgirsta 
milijonų ašaras ir šauksmą, žūs
tančių dejavimus ir taria lemtin
gą žodį — pradėti šventą kry
žiaus žygį prieš naujųjų laikų 
barbarą. ~

R. Medelis.

Iš gyvenimo okupanto replėse
Prievarta kolchozininkai 

nenori dirbti rusų imperialistams
Komunistai skundžiasi “Tie

sos” sausio. 24 d. numeryje, jog 
kolchozai daugelyje vietų nerodą 
noro rengtis pavasario sėjai. Taip 
esą Salomėjos Neries kolūkyje, 
kur laiku buvę išvalyta ir sėjai 
parengta vos 15%. “Sodybos”, 
“Giedručių”, o ypač M. Melnikai- 
tės kolūkiuose ypatingai bloga 
padėtis. Išvis dar nieko nepradė
ta... Didelė kaltė dėl blogo pasi
ruošimo tenka agronomams, ku
rie retai lanką kolūkius, nesutei- 
kią patarimų. Agronomai Lan
gas, Šimaitis, Zakarauskas ten
kinasi vien trūkumų registra
vimu. (A)

Įdomūs pavadinimai
“Tiesa” sausio 26 d. numeryje 

22 rašo, jog Kūno Kultūros ir 
Sporto Komitetas praneša, kad 
sporto reikmenų gamyba per
duodama “Lietverstarybai”, Kau 
ne, Minties Ratas 9. (A)

Prisipažįsta, kad tebeveikia 
partizanai

“Tiesos” sausio 24 d. Nr. 20 ra
šoma, jog Krokuvos karo teis
mas nuteisė “teroristus” kun. P. 
Oborskį, kun. Z. Gadomskį, M. 
Grabinskaja ir V. Pivorskį — į 
Sibirą iki gyvos galvos. (Įsidė- 
mėkim — Lenkijos teismas į Si
birą). Lupka Zdzilav, P. Tedeusz 
ir Adam Genrich nuteisti mirti 
sušaudant Kiti nubausti kalėti 
mažesnėmis bausmėmis. (A)

Žinia kalba pati už save
“Jonava. Garbingą užsakymą 

gavo šiais metais Jonavos baldų 
fabrikas. Jis gamins baldus nau
jai statomiems daugiaaukščiams 
Maskvos universiteto rūmams. 
Gautas taip pat užsakymas iš 
Čaikovskio vardo Konservatori
jos Maskvoje. *

Fabrikas auga. Šiemet bus per
duotas eksploatacijon naujas bal
dų cechas, • didelio pajėgumo 
elektrinė. Auga taip pat ir įmo
nės darbininkų gyvenvietė. Eks
ploatacijon perduota 16 mūrinių 
namų, šiemet bus pastatyti dar 
25 namai. Gyvenvietė turės van
dentiekį ir kanalizaciją”.

(“Tissa”, 1951. I. 20). Aim.

Lietuviai chemikai dirba
LTSR universiteto nariai atli

ko visą eilę mokslinių tyrinėji
mų. J. Kriaučiūnas suradęs bū
dą gaminti dažus iš pirito dege- 
nų, kurie atlieka gaminant trą
šas. V. Sližys ištyręs, jog iš Šiau
rės Lietuvos dolomitų — kreidos 
galima gaminti hydraulines kal
kes, naudojamas statyboje. Gru
pė universiteto įmonių, esant di
deliam kuro trūkumui uoliai 
tyrinėja Ilgelių, Šepetos, Ežerė
lio, Vokės, Didžiojo Raisto ir ki
tus durpynus, siekdami nustatyti 
jų eksploatacijos galimybes.

Matininkų kursai Vilniuje
“Žemės ūkio ministerija vasa

rio 1 d. Vilniuje pradėjo matinin
kų kursus vienų metų. Į juos bu
vo priimami asmenys nejaunesni 
kaip 16 metų, baigę šešias gim
nazijos klases arba 9 klases vi
durinės mokyklos”.

Priimant reikalauta “Vykdo
mojo komiteto charakteristikos”.

Medicinos Institutas Kaune
Be melo nei trupučiuko. Štai 

mėnesio senumo naujiena iš 
Kauno. “Universiteto Medicinos 
Fakultetas reorganizuotas į sa
varankišką Medicinos Institutą. 
Jame atidarytos 7 naujos kated
ros, kurių nebuvo Medicinos Fa
kultete. Tai — Sveikatos Apsau
gos Organizacijos, infekcinių su
sirgimų, Patologinės fiziologijos 
ir kitos. (?) ... Studentų skai
čius Institute nuo vasario mėne
sio pradžios padidės penktadaliu 
ir sudarys apie 1000 žmonių. Ja
me bus praplėsta labaratorinė — 
klinikinė bazė. (A)

— Tarybinis rašytojas ir kri
tikas Kostas Korsakas sausio 26 
d. “Tiesoje” parašė straipsnį “Pir 
masis kandidatas”, 300 eilučių 
rašinyje, Stalino vardas buvo su
minėtas 60 kartų! Štai “dėlko” 
Stalinas LTSR buvo išrinktas 
99,9%. Bet tokio šuniško liaupsi
nimo, nors ir per prievartą, dar 
iki šioliai lietuvio ranka turbūt 
nebuvo parašiusi. (A.)

Pažaislio vienuolynas, kaip ra
šoma 1950 m. lapkričio 22 d. vie
name laiške iš Lietuvos, pavers
tas psichiatrine ligonine.

priešinga betkuriam jėgos įsiki
šimui. Jos atstovai prileidžia, kad 
pasaulio jėgos, net sovietų verž
ia, nustos veržtis karo akyvaiz- 
doje. Karas gi neišsprendžiąs jo
kių esminių klausimų: etinėje ar 
religinėje srityje. Jie yra linkę 
manyti, kad Vašingtonas ir Mas
kva yra pasiekę įtampos tarpsnį, 
tačiau netiki, jog Kremlius steng 
tusi jėga komunizmą pasauliui 
primesti. Jų požiūriu valstybės 
tarpusavyje rungtyniauja lyg 
pavieniai piliečiai valstybėje. 
Hartfield — Me Coy žiūri į karą, 
kaip priešingų interesų anarchis
tinę apraišką, bet mano tuomet 
reikią “tarpusavio didesnio pa
sitikėjimo ir geros valios”. Visa 
tai ir sumažinsią dviejų pasaulių 
skirtingumą. .

Šita teorija atitinka amerikie
tiškam naivumui, paveldėtam iš 
kvakerių. Šiuo “geros valios” 
šūksniu norima nustelbti atomi
nės ar vandenilio sprogusių bom
bų aidą. Ją numatė Alexis de 
Tocqueville, rašydamas apie JA 
V-bes 1833 m., tardamas ameri
kiečiams esant artimą “evange- 
lišką įtaigą”. Galbūt, tarp per
sisotinusių, bet ne alkanoje ma
sėje, kuri yra perdaug plėšri.

Prie šios srovės priskirtinas H. 
Fordo taikos šūkis 1916 m., ap
šauktas amerikiečių kvailumu, 
Kellog-Briand paktas sudarytas 
1928 m. balandžio mėn., palydė
jęs Vokietiją ir Italiją agresijon, 
tikėjimas į Vokietijos ir Japoni
jos taikingumą, pagaliau F. D. 
Roosevelto sveikinimas 1938 m. 
rudenį Muenchene pasirašius 
gėdos aktą, nuvedusi į pasaulines 
skerdynes.

Ši srovė šiandieną laiko sovie
tus taiką mylinčiais. Ji mėgsta 
kalbėti apie nusiginklavimą, ato
minės bombos pavojų. Barucho 
planas neįgyvendintas vien dėl 
to, kad jis JAV labiau nusilpnin
tų, kaip sovietus.

Tos grupės atstovai tiki į Tru,- 
mano-Stalino pasitarimų ypatin
gas išvadas. Jie tiki į bet kurių 
bandymų tartis geras išvadas, 
nors jos tebūtų eilinė išdavystė. 
Jie tiki į JTO ypatingus nuopel
nus pasaulio taikai, nors bejėgė 
JTO artina pasaulinę katastro
fą paskubomis, sekdama TS 
liūdną finalą.

GRIEŽTOJI LINKMĖ

Šioji neigia tai, ką švelnioji tei
gia. Ji neigia JTO, ją vadinda
ma “tarptautiniu nesusiprati
mu”. Jos atstovai eina dar toliau: 
remtis tik savu kraštu skelbiant 
izoliacionizmą. Jų kaktos • atžy
mėtos kvailybės ženklu, kad iš
rinktoji tauta — amerikiečiai - 
galį kovoti prieš visą pasaulį. Jie 
niekuomet neišaugs iš pionieriš
ko tarpsnio tardami: “Anuomet 
mano tėvas viso miestelio gyven
tojus botagu pliekė”. Jie remia 
krašto apginklavimą, JAV ko
munistų kalinimą ir sienos ap
saugos suorganizavimą. Toks 
amerikiečių tipiško neišmanymo 
ir tarptautiniuose klausimuose 
nenusivokimo pažymys, kai 
pulk. Mc Cormic 1950. IX. 11 
“Chicago Daily Tribune” — kaip 
jame skelbiama “The World's 
greater newspaper” — įdeda gy
nybos planą. Pirma linija siekia 
Grenlandiją, Islandiją, D. Brita
niją, Azorus ir Cape Verde sa
las. Antroji eina nuo Newfound
land, per Bermudus ligi P. Ame
rikos. Trečioji — šiaurinės Ka
nados, JAV pakraščiais ir siekia 
West Indies salas. O ketvirtoji 
jau be New England, Bostono, 
Naujorko, Vašingtono, bet su 
purvinąja Čikaga, veik pačiame 
centre. Panaši komedija daroma, 
kai Ramiajame vandenyne raižo
mos įvairiaspalvės linijos.

1951. II. 1 tas laikraštis vėl 
įdeda gynybos planą, bet be Va
karinės Europos, išskyrus D. 
Britaniją ir Pirenejus, Mažosios 
Azijos, Indijos, Malajų ir, su
prantama, be amerikiečių krauju 
nušlakstytos Korėjos...

Tačiau šios linkmės atstovai 
yra linkę Sovietams paskelbti 
preventyvinį. karą ir paskirti 
jiems apstybę atominių bombų.

Jie nepasitiki kitomis tauto
mis, nes tai reikštų “haul down 
the Stars and Stripes” — paže
minimą JAV vėliavos.

ŪKIŠKOJI LINKMĖ
Šios linkmės atstovai užsienio 

politikoje daug kuo primena 
Karl Marks, kuris tvirtini, kad 
ūkiška būtis sudaro istoriją. Pa
sekus oficialių pareigūnų, o ypač 
H. S. Truman ir D. Acheson kal
bas, tuojau kyšo mintis: ūkiško
mis priemonėmis galima išlaikyti 
lygsvarą tarptautinėje politikoje. 
Pragyvenimo lygmens pakėli-

mas, kraštų praturtėjimas, skur
do ir vargo pašalinimas yra ge
riausias ginklas kovoti prieš ko
munizmą. Todėl atsirado Mar
shall planas Europai, Fair Deal 
— Tolimiesiems Rytams, finan
savimas Artimųjų Rytų ir tt. 
Dar nesenai galvota, kad šiuo 
būdu galima išvengti trečio pa
saulinio karo.

Šis samprotavimas išplaukia iš 
nenusivokimo istorijos raidoje. 
Visais laikais yra buvusi bied- 
nuomenė, tačiau ji panaudojama 
revoliucijai daryti, kai valdan
tieji yra vidiniai palūžę, atspara 
sumažėjusi, o kitų veiksnių įta
ka sustiprėjusi. Pagal tą teoriją 
Sovietuose revoliucija jau senai 
turėjo nublokšti režimą, nes ten 
vyksta nuolatiniai bandymai ją 
daryti.

Nūdien prieš revoliucijos įtam
pą stoja centralizuota valstybė, 
kuri turi pranašesnes techniškas 
priemones sudrausti sukilėliams. 
... Ūkiškos sąlygos yra didelės 
reikšmės, bet tuo atveju, kai jos 
lydimos tam tikros jungiančios 
idėjos. Rusijoje pavyko revoliu
cija, nes carizmas buvo nusigy
venęs. Vokietijoje naciai laimė
jo, nes Reichswehr liko neutra
lus. Kinijoje įsigalėjo komuniz
mas, nes turėjo idėją, o naciona
listai buvo iš vidaus palūžę.

JAV ūkiškuoju determinizmu 
siekia dar toliau: palenkti sovie
tų satelitas. Jei šiaridieną turi 
progos žaisti su Tito, tik jau ne 
ūkio politikos išdavoje. Čia pir
menybę reikia skirti politikai, 
kurios išdavoms nevertėtų už
bėgti uzzakių.

H. S: n'ruman

taroj i linkmė, berods, nūdien vy
rauja, nes pasukus žodžiais griež 
ton linkmėn pradėtas nelemtas 
vietoje trepsėjimas. Miniai va
dovauti visuomet lengviau, kaip 
ją sekti.

Amerikiečiai kritikuoja savo 
politikus, tačiau, E. H. Mowrer 
žodžiais (159 p.), “Jie niekada 
nerinko prezidento turinčio nuo
voką tarptautinės politikos sri
tyje. Prezidentas dar rečiau pa
renka užsienio reikalų ministe- 
riu mokantį vertinti istorijos rai
dą ir pažįstantį kitas tautas. Pa
prastai prezidentas skiria amba
sadoriais į svetimas sostines -
generolus, admirolus, biznierius 
ar kitų sričių sėkmingus valdi
ninkus, sėkmingus partiečius. O 
tie piliečiai yra provinciališko 
akyračio ir nepaprastai nepakan
tūs svetimšaliams”.

Mowrer teisus. Apie dabarti
nę padėtį galima daugiau pasa
kyti: D. Acheson išvaikė paty
rusius diplomatus, kad jo aureo
lė spindėtų. Tas siauras požiūris 
nuvedė į miglas, kuriose pats did
vyris vos hematomas. Apsčiai net 
amerikiečių trokšta jo net visai 
nematyti ir apie jį negirdėti.

JAV 'istorijoje užtinkamiems 
politikams suskaičiuoti pakanka 
pirštų. Štai Benjamin Franklin 
prasikišęs kovose už nepriklau
somybę. John Quincy Adams 
Londone paruošia dirvą Monroe
doktrinai. Charles ' Francis (Deja, ne.

s.
Adams palenkia britus konfedę-* 
raciją remti, Theodore Roosevelt 
nutiesiu kelią JĄV tarptautinėje 
politikoje ir sukuria būriškąjį- 
kultą, k • • •’ j . ' i

’ :Iš pastarojo meto (jiplnmatų. 
paminėtini Joseph Grew, amb. 
Cavendish Cannon - Belgrade 
(1947-49 m.), paruošęs Titą nau
jai linkmei.

Nūdien, didžiausios pasaulinės 
suirutės metu, kai reikalingi did
vyriai, užtinkami toli ne didvy
riai, o mėgstanti pusiaukelę, nes 
toji siauražiūrė politika leidžia 
formaliai atsikratyti atsakomy
bės.

JAV sunku mobilizuoti tautą 
didžiajai politikai. Prezidentinė 
persvara reikalauja prezidenti
nės asmenybė!. Kai pajuntamas 
jos trūkumas pradedama iš ša
lies daryti įtakas: kongresas, ka
pitalas, darbas^ atskiros' veiklio
sios grupės (pressure groups) ir 
net padugnės. Toms įtakoms rei
kalingas laikas netiesiog paveik
ti. Čia užtinkama daug farizie
jiškumo, kai priedangos, o ne 
skelbiamas tikslas vyrauja. Visa 
tai primena, John Milton žo
džiais, pasibaisėtiną tuštumą 
gamtos nebaigto darbo. JAV dar 
nebaigia sprendimo tikslams ir 
veiklai rikiuoti? Ar galima atidė
ti rytdienai, kai šiandieną svy
ruojama? Ar nūdien JAV gali 
žaismą tęsti pagal savo valią?

Ar atidėjimas karo užtikrina 
laimėjimą? Ne. Sovietai išdėstė 
atvirai kortas — siekdami pasau
lines revoliucijos. O vakariečiai? 
Jų buitis — jų tikslas. Jų nuo- 
vąfgis ar smaguriavimas —*jų 
pančiai. Jų šūkis: krikščioniško
ji kultūra — fariziejiškumas, nes 
įšaukiantis nebando krikščioniš
kos kultūros įgyvendinti. Nu
nuogintas žmogus, netekęs dva
singumo,; tampa auka žmogątfT. 
žvėries, kuris prisidengęs “aukš- - 
tąja politika” išdavė dalį pasau
lio. Nežmoniška ta politika, kuri 
nuėjo tuo keliu. Dar labiau pa
sibaisėtina, kai didžiausio pasau
linio sukrėtimo metu labai daug 
kur tesiverčiama akmenėliais 
laidinėjimu. Vakariečiai dar šia n 
dien nedrįsta atidengti atvirai 
kartas. State Department nėra 
padaręs viešo pareiškimo: JAV 
kovos už užparduotų ir pavergtų
jų išlaisvinimą. Jis nedrįso tarti: 
Lietuva privalo būti laisva. JAV 
atstovams miela džiaugtis ir ra
mintis: sovietuose neramu. Te
būnie liejamas svetimas kraujas, 
tebūnie šlakstoma Korėja ir sa
vuoju, bet teleidžiama džiaugtis 
tuo menkaverčiu, , žūstančiojo 
gyvenimu. • •
. Nūdienė didžiausia tragedija, 
kai JAV — tariamas vakariečių 
vadovas — paskendęs prielaidų 
sofizmuose, nesuvokia pasaulio 
tragiškos būties, atitrūkęs gyve
nimiškos didvyrio logikos, bet 
įsikibęs pipirų verteivos svars
tymą, neturįs užtektinai valios 
ir autoriteto vyrauti: įsakyti, • 
vykdyti ir aukotis.

šios grupės 
atstovas, kuris tiki Sovietus tap- 
siant lojaliu JTO nariu. JTO už
ginama ne dėl idėjos, bet dėl 
būdo pajungti tautas, tai pačiai 
tvarkai ir vienokiems <sįstaty- 
mams. Bet ir čia pamirštamajs- 
torinė patirtis. O ji sako: pir
miausia būtina atlikti savo meto 
uždavinius nesidairant kas tave 
girs ar peiks. Konkretus žmogaus 
ir aplinkos sąlygų pažinimas 
dažnai vers nusivilti, bet ir tada 
yra logiškas atsakas: veikti va
dovaujantis jįtoli siekiančiais 
tikslais, kurilį tos kartos nariai- 
nesumoja. Toji didžioji perspek
tyva, deja, JAV yra labai toli
ma. Valstybės vyrų' pasigenda
ma. Gal todėl pasirenkama link
mė irtis pagal tėkmę, nors ir tuo
met užtinkama apsčiai kliūčių, 
kai patenkama į verpetus, (/veik
ti reikia ryžtingai. -•-/ y

DOKTRINIERIŠKUMAS
JAVsyisuomet ap&įh doktrinie

rių. Vieni žiūri, kad tautos tei
sės nebūtų pažeistos vykdomo
sios galios. Kiti imato daug blo
gybių krašto valdžioje, jos ko- 
rupcijoje^ftSvajoja apie teisingu
mą ir tiksfingumi. Šis tikslas yra 
suprantamas. • Tačiau sunku iš
siaiškinti, kodėl tas doktrinieriš- statų kampą, maždaug puškely 
kas idealizmas praktikoje įrė
minamas oportunizme? Ar JAV 
pastebima žymesnė pažanga p<>- 
litikoje, kuria vis lydi plėšrieji 
gangsteriai? Vartant JAV isto
rijos lapus užtinkame, kad vy
riausybė visuomet talkino tuos, 
kas parankiausia pasiekti.

Kita linkmė doktrinieriškumo, 
kai kapitalistai ugnimi spiaudo 
bent kiek nuklydus nuo asme
ninės laisvės ir patalkininkavus 
socialinį pradą. Visa kas socia- 
liška tuoj vadina socialistiška. 
Kas socialistiška — raudona. O 
kas raudona 
Kai iškyla socialinio gydymo 
klausimas, gydytojai, gindami 
savo “biznį”, jį apšaukia socia- 
listišku. Aišku, tas gydymas ne
įgyvendintas ne dėl tariamo so
cialistinio baubo, bet dėl gydyto
jų organizacijos ir ligonių netu
rėjimo profesinės sąjungos.

Socializmo baubas net tiek toli 
siekia, jog reakcionieriai siūlo 
nebendrauti su socialiniais kraš
tais. Tuo • atveju amerikiečiams 
demokratams parankiau dėtis 
fašistais Tito, vėliau Franco.

JAV NELANKSTUMAS
TARPTAUTINĖJE 

POLITIKOJE

Hans J. Morgenthau “Politics 
among Nations”, 432 p., 1948 m. 
pastebi: “Tauta garbina didvy
rius, bet ne arklių pirklius. Tau
tos viešoji nuomonė, nuogastau- 
dama karo, reikalauja, kad poli
tikai elgtųsi, kaip pritinka did
vyriams, kai jie žiūri į priešo 
akis nedvejodami pasirinkti net 
kraštutines priemones karo ir 
pasmerkia bailius, išdavikus, tu
ne visuomet pasirenka pusiau 
kelią tarp taikos ir karo”. Pas-

bolševikiška.

su

Komunistinis voratinklis 
Kanadoje T. G. MCMANUS.

Vertė V. Kol.

Šio straipsnelio autorius T. 
G. McManus priklausė komu
nistų partijai virs 20 metų ir 
buvo Kanados komunistų par
tijos centro- komiteto narys. 
Prasidėjus karui Korėjoje, jis 
su partija nutraukė visus ry
šius. Žemiau dedamame straips 
nely, išspausdintame McLean 
— Canadian National Magazin, 
Nov. 15, 1950, jis pavaizduoja, 

ų.susiorga- 
nošę

kaip kom
tadoie ir

veikti karo atveju.» 
VEIKLOS PLANAS

IR METODAI '
MES atrodėme lyg du žvejai, 

važiuoją į Ottawa River žvejoti, 
arba biznio agentas ir jo klijen- 
tas, apžiūrėję norimą pirkti nuo
savybę. Mūsų kalbos tema buvo 
oras ir šeimos reikalai. Visos 
smulkmenos jau buvo apkalbėtos 
prieš paliekant Montrealį ir vie
nintelis mūsų kelionės tikslas 
buvo pasitikrinti man skirtą vie
tovę, kad vėliau aš neturėčiau 
vargo ją surasti.- • - .

Netoli Point-Fortune kaimo, 
kur Quebec© ir Ontario riba daro

tarp Montrealio ir Ottawos mes 
pasukome laukų keliuku link 
vieno seno namo, stovinčio šalia 
ežero. Mano vadovas Harry Bin
der, vyriausias partijos organi
zatorius Quebeke, sustabdė ma
šiną ir mudu išlipome.

Aš ilgai žiūrėjau į tą slėptu
vę, kurią partija ’man parinko 
tam atvejui, jei prasidėtų karas 
tarp Kanados ir Rusijos. Iš šito 
ramaus, vešliai apaugusio pasta
to aš buvau numatytas vadovau
ti, padedant ryšininkam, kelių 
tūkstančių kanadiečių organiza
cijai, kuri jau yra mobilizuota 
ir pasiruošus. Mano uždavinys 
buvo padaryti Kanados komu
nistų partiją slaptąja armija, ko
vojančia prieš Kanadą ir jos 
žemę.

Ateinančio karo metu Kana
dos komunistai yra pasiruošę ko
voti dviejuose pagrindiniuose 
frontuose. Pirmiausia bus kovo
jama gamybos bei pramonės sri
tyje. Iš kitos pusės su lygiu in
tensyvumu bus kovojama Kana
dos armijos eilėse, kur jau daug 
partijos narių turi užsivilkę uni
formas ir gauna visas instrukci
jas tiesiai iš partijos. Partija iš 
jų taip pat gauna pranešimus 
apie jų veiklą ir kovą, kurią jie 
veda prieš įsitikinimus ir mora
lę tų vyrų, su kuriais jie kartu 
valgo, miega ir yra apmokomi.

Aš dėstau tik faktus. Per de
vyniolika metų, iki aš nutrau
kiau ryšius su partija karui Ko
rėjoje prasidėjus, aš visą laiką 
stovėjau partijos viršūnėse. Aš 
buvau Centro Komiteto narys, 
dalyvavau pogrindinėje veikloje, 
organizavau ir vadovavau kari
niams kadrams, kurių pagrindi
nis uždavinys buvo skleisti anti-

militarinę propagandą armijoje. 
Mes visi, tačiau, atrodėme ištiki
miausi Kanados piliečiai. 1940 
metų pavasarį aš buvau Kanados 
policijos pagautas ir internuotas. 
Vėliau, kai Hitlerio užpuolimas 
ant Rusijos, “imperialistinį” ka
rą pavertė “teisėtu ir demokra
tišku”, aš buvau paleistas ir par
tijos įsakymu įstojau armijom

POGRINDŽIO VADAI 
j Sl^.IR KYŠIAIS Į ~
Ateinančio karo slaptam veiki

me — kuris, aš pakartoju, yra 
itin gerai organizuotas ir visi yra 
paruošti pradėti veikti per vieną 
valandą nuo įsakymo davimo — 
mano uždaviniai būtų buvę dar 
svarbesni. Aš buvau numatytas 
darbo pajėgų direktoriumi Que
beko provincijoje. Mano uždavi
nys turėjo būti: trukdyti karinę 
produkciją visais galimais bū
dais, kaip sabotažais, lėtumu, ar
ba streikais. Šis parėdymas man 
buvo duotas - Harry Binderio, 
prieš vienerius metus, kaip tik 
prieš tai' kai jis vežė mane savo 
mašina į Point-Fortune, tą slėp
tuvę, iš kurios aš turėjau venkti. 
Tuo pačiu laiku mes susitarėm 
dėl mano sįapyvardės, kuria aš 
turėjau būti žinomas visiems, 
palaikantiems ryšį sū manim. 
Mano pavardė turėjo būti Fitz
gerald. Paškutinį kartą partijai 
mane siunčiant pogrindin — tai 
buvo 1940 metais — man buvo 
duota pavardė Wright. Šitame 
10-ties mėtų laikotarpy kaikurios 
pogrindžio veiklos smulkmenos 
pasikeitė, bet pagrindiniai už
daviniai liko tie patys.

Man, kaipo nariui galingo C. 
Komiteto, ir partijoje vertingam 
asmeniui, taip pat pavojingam 
policijos akyse, buvo duoti visi 
nurodymai, kad pavojaus metu 
išsisaugojus. Partijos planas bu
vo sekantis: •’ •

Matant, kad tarptautinė padė
tis vis blogėja, yra aišku, kad 
vieną dieną karas atrodys tikras 
ir neišvengiams. Tokią dieną 
partijos politinis biuras, kuris 
kasdien posėdžiauja Toronte, 
yra pasiruošęs išsiuntinėti skubų 
pranešimą visiems skyriams, kad 
“apsaugojus partijos aparatą”.

DIDŽIAUSIAS 
PASLAPTINGUMAS

Visiems partijos nariams, ku
riais pilnai pasitikima, toks pra
nešimas būtų aiškus ir neatidė- • »’.•••» • ♦

liotinas įsakymas pereiti pogrin- 
dinėn veiklom Man toks įsaky
mas būtų buvęs perduotas per H. 
Binder, kuris buvo paskirtas ma
no ryšininku. Tol, kol mes dar 
buvome laisvėje, jis buvo vienin
telis ryšininkas tarp mąnęs ir 
partijos viršūnių. Tuo atveju, jei
gu jam kas atsitiktų, man buvo 
pasakyta, kad jo vietą užimtų 
Pierre Gelinas, Quebeko komu
nistę lai^pščio /‘Le Combat^ re-.^. 
daį^torius. Abiejų sįapyvardės ) 
man turėjo būti praneštos vė- ) 
liau. Aš pakankamai buvau susi
pažinęs su abiejų rankraščiu. 
Veikiant pogrindy jiems tikriau
sia būtų buvę reikalinga.bendra- 
darbiauti su manimi per kitus 
ryšininkus — patikimus partijos 
narius. Tačiau kiekvienas prane
šimas, kuris nebuvo rašytas as
meniškai Binderio ar Gelino, 
man turėjo būti įtartinas. Jų 
pranešimai turėjo būti rašomi . 
pagal tam tikrą kodą raktą am- 
svogūno žievės popieriaus, pasi- ’ 
rašyti vieno iš jų slapyvardžiu-ir 
įdėti į mažą ištirpstančią tabletę. ;

Šios buvo pagrindinės atsargu
mo priemonės, kada aš perėjimu 
pogrindin, kaip Saskatchewan^, 
provincijos komunistų perti jos \ 
vadas. Šitokie buvo mano santy- ' 
kiai su tais, kurie buvo aukščiau 
manęs partijoje. Viskas buvo pa
našu ir mano ryšiuose su tais, ku
rie stovėjo žemiau manęs. Aš tu
rėjau vadovauti mažai celei, su
sidedančiai nedaugiau kaip iš 6 
asmenų, kurių pavardės ir sla- 
pyvardės man turėjo būti prista
tytos tik “reikalui esant”. Kiti 
mano celės nariai turėjo nepa
žinti vienas kito, nebent tik tuo 
atveju, jei koks nors bendras 
darbas padarytų tai būtinai rei
kalinga. Tokiu būdu visas parti
jos aparatas, įskaitant ir aukštai . 
stovinčius asmenis, nežinotų apie 
vienas kito veikimą, nei apie gy
venvietes. Tam tikrais atvejais 
būtų gerai žinomi tik 7 asmenys. 
Pats Binder, galbūt, neturėjo ry
šio su daugiau kaip 12 asmenų.

Net ir pats Tim Buck, slapto
sios armijos generalisimus, yra 
izoliavęsis iš visų kitų, išskyrus 
10 politinio biuro narių. Tie as
menys yra: 'Stanley Ryerson, 
William Kashtan, Leslie Morris. 
Beckey Buhay, J. B. Salsberg, 
Norman Penner, Charles Sims, 
Norman Freed, Stewart Smith ir 
Dorise Neilsoft. •

(Bus daugiau)

Vak. Vokietijai duoda daugiau laisvės.
. ' 4 • V * .O t» ’ . • 9 ' . - • • •

Kovp 6 d. vakariedpu paskelbė 
V. Vokietiją paliuosuoją nuo 
okupacinės kontrolės, leidžią su
daryti užsienių ministeriją ir 
siųsti į užsienius savo ambasa
dorius bei atstovus.

Tuo pat metu vakariečiai pa
skelbė panaikiną didžiąją dalį 
vidaus gyvenimą kontrolės—pa
likdami teisės sau įsikišti, kur

• • • • r * *
reikalaus jų pačių saugumas, Vo
kiečių demokratinio principo iš
saugojimas ir Vokietijos tarptau
tinių įsipareigojimų vykdymas. 
Sąjungininkai dar pasilieka sau 
užsienių prekybos kontrolę, kad 
užkirstų kelią strategiškai svar- ' 
bioms medžiagoms plaukti už ge
ležinės uždangos ir kad būtų ga
rantuoti privalomieji mokėjimai.
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KANADA KORTINE TĮI KARO FRONTE
Ilgi ir graudūs Lake Success 

aikos poteriai iš Jaltos, Tehera
no ir Potsdamo laikų bonzos pa- 
ūgailėjimo neišprašė. Prisieina 
riską mesti į plieno katilą ir

skrodė ledjūrį skersai. Polių lan
kė lėktuvai ir dirižabliai. Sovie
tų lakūnas Levanevsky, 1936 mt 
iš Los Angeles etapais perskrido 
per Arktiką į Maskvą. 1937 mt 

engtis atominei simfonijai. . • "Sovietai įvykdė du transpoliari- 
. niuš skridimus be sustojimo iš 

Maskvos iki Kalifornijos. SSSR 
komentatoriai tada didžiavosi: 
“Arktikos okeanas nėra 
siena”.

Iki šių dienų Arktikos 
abiejų pusių lakūnai jau 
išstudijavo. Į ledjūrio pakrantes 
eina nuolat oro linijos. O karinėj 
srity j, sakoma, poliarinių kelių 
išsivystymas yra pažengęs žy
miai daugiau, negu publikai yra 
žinoma. ,
. Hubert Wilkins, daug skraidęs 
po Kanados Arktiką, tvirtino, 
kad žiemą čia oro sąlygos skridi
mui geresnės, kaip viduvasaryje. 
Naudojantis tyrimo stočių nuro
dymais ir pagal technišką pažan
gą kovoj su apledėjimais, dabar 
pradedama galvoti, kad skridi
mui oro vidurkis yra geresnis 
virš Arktikos žemių, kaip tarp 
Naujorko ir Cleveland© ir virš 
Arktikos vandenų tinkamesnis, 
kaip tarp Niufundlando ir Airi
jos. O 36.000 pėdų aukštyje virš 
poliaus ir virš ekvatoriaus šal
čio skirtumas nereikšmingas. 
Daugybė ežerų speigračio terene 
esą gali būti panaudoti, kaip ae
rodromai priverstinuose ir takti
niuose nusileidimuose. Ant van
dens —• su plūdėmis, o lygiam, 
užšalusiam paviršiuj — su sli
dėmis ir su ratais.

- Distancijos tarp Š. Amerikos 
gyvybinių centrų ir SSSR 

• puolimo tramplynų s
Grenlandijos sparnas:
Maskva—Naujorkas 4620 my

lių, pro Skandinaviją, Islandiją, 
ryt. pakraščius Grenlando ir 
Labradoro. Murmansk — Nau
jorkas — 4060, pro Grenlandiją, 
Labradorą (pakeliui Kanados di
dieji: Montrealis, Otava, Toron
tas). Maskva—San Francisko — 
6000, per Arkt. archipelagą, Ed- 
montoną (palyg. Maskva—Lon
don 1540, — Ankara — 1110).

Alaskos sparnas: Sibiro pakraš 
čiai prie Beringo sąs. — Naujor
kas — 4000 (nedaug arčiau-Či
kaga Detroitas), — San Francis
ko — 2750.

Per plačiuosius šiaurės vartus: 
Murmansk — Edmonton—3750 

Sibiro krantai priešpriešais per 
polių — Winnipegas — 3700, — 
Montrealis ar Otava — 4000, čia 
pat ir Torontas. Detroitas—4300, 
Čikaga r— 4400. •

Iki šiol sovietų “geriausias iš 
geriausių” buvo TU-4 (kopija 
Amerikos B-29) su 4500 mylių

Susinervino Amerikos didieji 
egoistai, kaip Naujorkas, Čika
ga: Civilinė apsauga?! Ir Kana- 
los miestai įsteigė savisaugos 
tabus. Kam ta panika?

Geopolitinė padėtis
Kadaise Kanada būdavo 

Ižiųjų įvykių pakraštyj, dabar 
itsidūrė centre. Kol Vakarų Eu- 
opa ir Tolimieji Rytai buvo pa
kulio politikos kritiškos zonos, 
Kanadai nepriklausė didelė ro- 
ė. Jėgų balansui sveriantis tarp 
A V ir SSSR, Kanados pozicija 
pasidaro gyvybinės lemties. Š. 
^ed. vandenynas — jau naujoji 
Ziduržemio jūra. Aplink susi
glaudusios Azija, Europa, Š. 
kmerika, koncentriškai rišdamos 
aponiją, Kiniją, Rusiją, Pabalti- 
o kraštus, Skandinaviją, Brita- 
liją, Kanadą ir JAValstybes 
Alaska), Arktikos vandenyse 
udaro naują strateginį centrą. 
*Tankuojama tik Alaskos ir Gren 
andijos, Kanada tiesioginiai 
lakta-kakton atsiduria prieš Eur 
izijos masyvą.

Tačiau agresijos atveju, Kana- 
la ir Jungt Valstybės yra tas 
>ats Šiaur. Amerikos kontinento 
LŪnas. Lankydamas Kanadą, 
>rez. Rooseveltas 1938 m t. išreiš
kė Amerikos nusistatymą: “Aš 
urns užtikrinu, kad Jungt. Valst. 
auta nestovės nuošaliai, jei prieš 
Kanados žemę būtų kėsinamasi”. 
940 mt dėl bendros gynybos bū
ro susitarta Ogdenburgo Susita- 
■ime. Kanados teritoriją įjungia 
gynybos zoną 1947 mt vakari- 

lio pusrutulio valstybių sudary- 
as paktas Petropolio Konferen
cijoj. Ir Jungt. Tautų politikos 
ikilime, Kanada, nors ir su pasi- 
ąsymais pagal Commonwealth© 
jaimės įtaką, neišvengiamai turi 
suktis Amerikos politikos or- 
)itoj.

3/a sausažemių ir 0,9 žmonijos 
zra į šiaurę nuo pusiaujo. Sosti- 
lės didžiųjų žemės karinių jėgų, 
šskyrus Čungkingą, yra arčiau 
?rie Arktikos lanko, negu pū
dau jo. Kai 1922 m t didelis geo
grafas ir Arktikos žinovas, Vilh- 
amur Stefansson, rašė (“The 
Northward Course of Empire”), 
<ad Kanada ateityje bus pasau- 
io kryžkelė, į tai buvo žiūrima, 
kaip dabar į “skraidančias lėkš
tes”. Oro amžius sukūrė naują 
geografiją. Kanada jau turi tos 
kryžkelės raktą. Kai kurie stra- 
;egai drąsiai įrodinėja: “Kas 
kontroliuos Arktikos oro linijas, 
tontroliuos pasaulį” — armijos 
)ro pajėgų viršininkas gen. 
Spaatz (“Northern Ramport”, 
Mew York Herald Tribune 27. 10. 
1946). “Jei bus 3-čias Pas. karas, 
io strategijos centras bus šiaurė- 
ie” — gen. H. H. Arnold.

Strateginės galimybės -
.Iš pirmųjų atradėjų ir tyrinėji

mo ekspedicijų gamtos pareika
lauti herojiški žygiai, viešoj opi
nijoj sudarė mitą apie poliarinę 
sritį, kaipo neperlipamą pasaulio 
stogą. Pagal tą įspūdį visuomenė 
dar ir šiandien skeptiškai žiūri į 
pranašavimus apie kontinentų 
ikarą per polių.

Pati Arktika:
Kaip “apačioj” žemė turi dug

ną — Antarktikos žemyną, supa
mą vandenų, taip “viršuj” yra be 
dangčio — apie šiaur. ašigalį led- 
įūris supamas sausažemių. Jis su
daro, galima sakyt, tik Atlanto 
jūrą, pailgą nuo Beringo sąs. link 
Skandinavijos. Ilgiausia distan
cija per Arktikos vandenyną Ka
nadai bus tarp Aklavik (Macken
zie žiotyse) ir Murmansko — 
3075 mylios. Tarp šiauriausios 
Kanados Arkt archipelago salos 
Ellesmere, kur yra RCMP postas, 
ir* Bulun, Lenos deltoj — 1800 
mylių. Tačiau Beringo sąsiaury
je Alaska nesusiduria nosimis su 
Sibiru tik per 50 mylių. Laivyno 
operacijos atmetamos beveik be 
prielaidų.

Rusijos “Šiaurės rytų keliu”, 
Sibiro pakraščiais ir Kanados 
‘Šiaurės vakarų linija” pro ar
chipelagą navigacijos sezonas la
bai trumpas ir tai komerciniai 
laivai vos prasikrapšto tarp plau
kiojančių ledo masių. Arktikos 
sausa žemi o tereno kliūtys bet 
kokiai frontinei invazijai nesu
daro galimumų. Visą tiesioginę 
kaimynystę per Arktiką žada tik 
oro keliai. •

Užbaigdamas vykdyti Andree 
idėją, adm. Byrd, 1926 mt pir
mas lėktuvu pasiekė Šiaurės aši
galį. Tuoj Amundsenas, Wilkins

Kinų

di-
sritis 
gerai

skridimo nuotoliu prie 5 tonų 
“naudingo” krūvio. Taigi atomi
nės agresijos galimumo šešėlis 
dengia visą Šiaur. Amerikos kon
tinentą. Žūtbūtiniame kare svar
biausias tikslas pasiekti taikinį, 
o ne grįžti atgal, juk numuštieji 
irgi negrįžta. Be to, įgulai be kitų 
galimybių (internuotis, pasiekti 
pakrantėse dežuruojančius savus 
povandeninius) būtų viltis rasti 
paruoštą prieglaudą tarp • 5-tos 
kolonos. Ir prie kiekvienos ato
minės bombos pridėti po bombo
nešį apsimokėtų, o laikas ir vo
kiečių konstruktoriai sovietams 
dirba. Amerika atsakymą turi 
gerą — B-36 su 10.000 mylių skri
dimo radiusų ir 435 myl. greičiu 
per vai. Bet tai tik rūpestis Mas
kvai, o Vašingtonui alarmo metu 
jykia paguoda.

Gynybos sistema
Dar II Pas, karo metu Ameri

ka ir* Kanada, šokusios mūryti 
šoninius plyšius, sudarė du dide
lius gynimosi jėgų trikampius: 
vieną Šiaor. Atlantui, kitą Šiaur. 
Pacifikui.Ta pati sistema atitin
kamoms zonoms galioja ir dabar.

tik labiau daboj ant šiaurines 
kryptis. Vienas trikampis ske
čiasi iš žemyno rytinių pakran
čių centro į Atlantą link Vak. 
Europos ir Kanados pakramtais 
į Šiaur. Atlantą. Kito viršūnė Pa
cifiko kranto centre, o kraštinės 
spinduliuoja į vandenyną—Alas- 
kos smaigalius. 50% Kanados lai
vyno Š. Atlantui ir RCAF (avia
cija) neša atsakomybę vakari
niam Atlante. Vašingtonas stipri
na šio trikampio gilumą jūros 
ir oro baze Niufundlande — Ka
nados Arktikoje. Prie pirmo rei
kalo, žinoma, vėl bus ’’susitarta” 
su Islandija.

Pacifiko šoną visu svoriu blo
kuoja Amerika. Čia paremia 
Otava. Nuo Edmontono j Fair
banks, Alaskos kariniams reika
lams, per Kanados teritoriją nu
tiesta “Alaska Highway”. JAV 
industrijos centrus ir Alaską 
jungia sistema oro bazių Kana
doje. Šiaur. Pacifiko laivyną tvir
tindama, Kanada įsteigė Royal 
Roads jūros akademiją, B.C. Ed- 
montone įsikūrė karinė JAV oro 
bazė. Iš Norman alyvos šaltinių 
Mackenzie slėnyje tiekiamas ku
ras Alaskos žemės ir oro trans
portams ir per nutiestą vamzdį 
varomas į Pacifiko krantus.

(Bus daugiau)

Šv. Juozapo mirtis

»**

smerktųjų naudai.
Radom čia ir įvairių organiza

cijų. Daugiausiai tremtiniai dy- 
pukai pasuko į Kanados Lietuvių 
Tarybą, kuri siekė apjungti visus 
patriotinio nusistatymo lietuvius 
Kanadoje. Toronto skyrius trem
tiniams dar tik pradėjus rinktis 
jau virš pustrečio šimto narių 
buvo pasiekęs. O ar ne puikioj 
vieningoj darbo nuotaikoj to me
to susirinkimai praeidavo pilnai 
salei dalyvių esant? Kas liko 
šiandien, kai garsusis Montrealio 
seimas Tarybos nariams parti
nius “cedelius” užkabinti pano
ro?! Kas po to dėjosi salėse, kaip 
atrodė spauda? Ir niekas nei ma
nęs, nei tūkstančių kitų dabar 
nebeįtikins, kad tai nebuvo stoka 
supratimo, pareigos tautai ir tė
vynei, statant pirmoje vietoje 
savo ambicijas ir tuščią garbę sė
dėti vadovų kėdėse.

Gedą daranti padėtis tęsėsi ne
randant išeities. Padėčiai gelbėti 
įsikibome Bendruomenės. Ir čia 
negalėjome nustatyti pagrindo— 
partijos sudaro bendruomenę, ar 
visi lietuviai? Pagaliau pasilikta 
prie partijų, nors jos dažnai pri
sidengusios organizacijų vardais 
savo tikrąjį veidą slėpė ir slepia. 
Bendruomenės kūrimo darbas 
trukdytas aiškinantis noru visų 
pakraipų partijas iššifruoti ir 
leisti joms jungtis į Bendruome
nę. Slinko mėnesiai ir metai be 
konkrečių darbų, o kiekvienas 
skatinantis balsas karščiavimusi 
pavadintas. Šiandien Centrinis 
LOKas visai nebylys, kaip spy
na užrakinęs laiko — nei patys 
valgo, nei kitam duoda. Ar iš
bris kada LOKas iš rietenų liū
no į dirbamus laukus?

Kiek kartų Toronte kelta min
tis daryti žygių radio valandė
lei gauti. Baigdavosi tuo, kad 
bizniui tarnaujančios radio sto
tys nesuprasdavo mūsų, nes mes 
negalėjome pasiūlyti pinigo. Štai 
jau turime radio valandėlę, kiek 
girdėjau, vieno žmogaus inicia
tyva ir atsakomybe. Neteko 
spaudoje skaityti, kad kas nors 
ragintų organizacijas remti šią 
sveikintiną iniciatyvą programai 
reikalinga medžiaga bei pini
gais, o vienas asmuo jau reikala
vimus stato: gauti pranešėją ge
resniu balsu, neužtenkamai gera 

. _ _ plokštelė paleista ir kitos smul-
įgu palyginti pinigines aukas Jie- kybės. Ir prisiminė man sena pa
i tuviškiems reikalams, tai santy- I saka, kai uodas sėdėjęs jaučio au- 
i kis būtų toli gražu mūsų nenau-1 syje ariant ir siurbęs kraują, o 
dai. Ir nebandykim teisintis, kad paskiau gyręsis: “Ir aš ariau”.

Dar taip neseniai tremtiniai 
sėdėjome DP stovyklose, pri
slėgti bolševikų artumo ir klai
kios nežinios, vis dairėmės į Va
karų Pusrutulį, tikėdamiesi iš 
ten materialinės pagalbos alkiui 
nuraminti bei kūnui pridengti ir 
žygių, skatinančių šių kraštų vy
riausybes plėsti bei lengvinti 
imigracijos galimybes. Tai visa 
turėjo atlikti senieji emigrantai. 
Kiek jų kur buvd ir kaip jie ma
terialiai laikėsi, dažnai mes ir 
supratimo neturėjome, nes, argi 
Amerikoje kas nors gali būti ne
turtingas? O kad, pav., Toronte 
didesnė dalis lietuvių “Stalino 
saulės” laukė ir tik dalis buvo 
išlikę patriotai, tai nei aš, ma
nau, nei didžioji dauguma ir ne
manė. O vis tik taip buvo. Da
bar sužinojom, kad ir Montrealy 
ir kitur tos pačios -naujienėlės. 
Taigi tik atvykę sužinojome, kad 
tik dalis lietuvių mūsų ir tėvynės 
gelbėjimo darbą tedirbo, nors jis 
buvo toks didelis. Tik permeski- 
me mintimis, kiek maisto ir rū
bų prisiųsta į Vokietiją ir kitas 
Europos valstybes, kiek afidavi- 
tų padaryta tremtiniams atsi
kviesti, kiek žygių valdžios įstai
gose, kiek pagalbos ir šiltos 
užuojautos mums parodyta čia 
besikuriant.

Kas gi tie geradariai? Daugu
moj tai žalio Lietuvos kaimo 
darbininkai, be didelio mokslo, 
dažnai net mažai Laisvos Lie
tuvos tematę; čia išvargę depre
sijos nedateklius ir tik karo me
tu, atsiradus darbams, pradėję 
užsipirkti namelius ir bemoką už 
juos skolas, bet tebeturį tikrą, 
nesugadintą lietuvišką širdį, kuri 
nesudreba paskutinį kąsnį su sa
vo artimu besidalinant.

Atvažiavę čia, radom lietuviš
kus laikraščius, organizacijas, 
bažnyčias, chorus, kurių išlaiky-* 
mui jie buvo daug darbo ir. gau
sių lėšų įdėję. Iš mūsų jie lauke, 
kad mes savo darbu ir lėšomis 
jiems palengvinsime tėvynės va
davimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbą.

Nedrįsčiau pasakyti, kad mes 
pasilikom nuo viso to nuošaliai, 
bet argi pakankamai esame įsi
jungę į darbą. Drįstu tvirtinti, 
kad iš naujųjų ateivių didesnis 
procentas yra neprenumeruo- 

" ’jančių lietuviškos-spaudos, o jei-

pasitikėjimą pirmininko vietai, 
negalint iš jo šio darbo perimti 
dėl nebuvimo lėšų, tai kažin ar 
ne per daug įžulu. Siūlymas bū- - 
tų tvarkoj, jei valandėles vedė
jas imtų šiam reikalui naudoti 
visuomenės lėšas.

Atvykę Torontan radome “Auš 
ros” chorą su gražia- praeitini. 
Pas naujuosius tuoj kilo mintis, 
kad chorą reikia sustiprinti ne 
tik naujais dainininkais, bet ir 
nauju chorvedžiu. Buvo susitar
ta su pagarbos vertu chorvedžiu 
Motiejūnu ir šis chorą, nors la
bai skaudančia širdžia, apleido. 
Noriu paklausti į ką naujieji 
chorvedžiai chorą išaugino? ... 
Kad net tautinių švenčių, metu 
nėra kam padainuoti. Sugriauna
me lengvai, bet pastatyti — sun
ku. • *’*•

Karas vyksta ir vis daugiau’ 
lietuvių iš JAV išvyksta į Užjū
rius. Niekas nežino, kada gali bū
ti paskelbta, visuotinė mobiliza
cija JAV ir Kanadoje. Girdėti 
kalbant apie lietuviškų dalinių 
organizavimą. Tikėkim, kad toks 
žygis būtų padarytas gerai ap
svarsčius ir reikiamu momentu, 
o ne vien buvusiems viršinin
kams viršininkauti panorus. Te- 
nepasikartoja batalijonų, luft- 
waffės, o ypatingai pirmojo pul
ko Žemaitijoj skaudžios klaidos, 
nes iš apytikriai esančių laisvų 
70.000 lietuvių pabėgėlių, net 16 
% paėmus, tebus 7000. O ar kas 
tiki, kad visi šaukiamojo amžiaus 
tremtiniai panorės eiti į lietuviš
kus dalinius? Jei ne, tai ar su po
ra batalijonų galėsim pasaulį nu
stebinti? Mano nuomone, šitokių 
projektų autoriams labiau reika
linga kritika, negu radio valan
dėlės vedėjui.

Maždaug tokiomis temomis 
kalbamasi Toronte vyriškose ir 
mišriose kompanijose. Visi suka 
galvas, kodėl mes taip nepajuda
me vienyjimosi bare. Gal per 
daug vadų, o visai mažai eilinių, 
kuriuos galėtumėm komanduo
ti. Gal “free country” gyvenimas 
ir medžiojamas pinigas pakeitė 
mūsų idealus ir išmušė iš tėvy
nėn vedančio kelio.

Prisimena man vieno stam
baus ūkininko lietuvio Klaipėdos 
Krašte žodžiai Suvalkiečių riau
šių metu. “Nereikia sukilimų nei 
šaudymųsi j^vadui7 nubausti už 
negeroves dėl daromų klaidų 
krašte, o tik paimti lazdą ir gerai 
išplakus bei tėviškai pabarus iš

. _ . vyti į sodžių”. .Ar tik nereikėtų
būk senieji ateiviai galį daugiau Mano manymu, reiktų susirūpin- lazdos ir mūsų kaikuriems va
duoti, nes jie materialiai tvirtės- ti, kad ši valandėlė neuždustų dovaujantiems asmenims, :kurie, 
ni. Sunku yra nustatyti, kurio dėl pinigu stokos. Organizacijos : būdami asmeninių bei partinių 
centas sunkiau uždirbtas ir ku- turėtų padaryti parengimų spe- “ožiu” pilni, daro išeivijos vie-
rio daugiau atliekamas. Tikro
ji priežastis yra per mažas pa
reigingumas ir politiškas rankų 
nusiplovimas ką nors daryti pa-

VAKARAMS “SAUGUMO SIENĄ BERUOŠIANT
Prieš išvykdamas į nuolatinę 

savo būstinę Prancūzijoj, Atlan
to pakto valstybių armijos vyr. 
vadas, gen. Eisenhoweris, Va-- 
šingtone šitaip pasakė: “Kuria
me ir sukursime laisvojo pasau
lio žmonėms tokią saugumo sie
ną, už kurios jie galės gyventi 
be baimės ir priespaudos. Toji 
siena turės būti išlaikyta ligi tol, 
kol komunistinis imperializmas 
žlugs savo sukurtame praga
re” ...

Jeigu kas nūdien gyvena šia
me pasaulyje tik savo kailiu be
sirūpindamas ir nekvaršindamas 
galvos dėl kitų, tam, be abejo
nės, šie garbingo generolo žo
džiai gali atrodyti labai kilnūs, 
geri it vertingi, nes jie žada “lais
vojo pasaulio žmonėms” ir toli
mesnes gyvenimo dienas “be bai
mės ir priespaudos”...

Deja, čia pat norėtųsi dar pa
statyti ir šitokį kuklų klausi
mėlį: “O kaip gi bus su tais, ku
riems likimas lėmė gyventi ne
laisvame pasaulyje, už “geleži
nės uždangos”? O tokių, kaip ži
nome, susidarė ypatingai “apva
lus” skaičius. Priskaitant “per
leistą” komunistams milžinišką 
Kiniją, įsumuojant bolševikų 
okupuotus ir jų satelitinius kraš
tus, o taip pat ir Sovietinę Ru
siją, — jų susidaro apie 800.000.
000. Ar jie, tie žmonės, jau pa
smerkti amžinai pražūčiai?...

Ar buvo pasaulyje amžinų 
, “saugumo sienų”?
Tuo klausimu rašydamas len

kų laikraštis “Glos Polski” tei
gia, jog ligšiolinės saugumo sie
nos ar linijos, kaip jas bepava
dintume, pasaulyje subyrėjo, ta
rytum tvirtovės, statytos ant 
smėlio pamatų. Dvi iš jų, ir pa-

PKANYS ALŠĖNAS.
Eisenhowerio žodžiai Vašington e. — Ar vertingos “saugumo lini
jos” tuomet, kada didžioji pasaulio dalis neša sunkų vergijos 
kryžių? — Koks turėtų būti šūkis kovojant už žmonijos laisvę?

čios garsiosios: Kinijos milžiniš
koji mūro siena ir Prancūzijos 
Maginot linija, atrodė, tikrai ga
lės amžinai tarnauti tų kraštų 
žmonėms, jų saugumui ir laisvei 
apginti, o kur jos dabar yra? ... 
Žinome, kad tos “saugumo sie
nos”,. tarytum neapdairus gydy
tojas, vieton pagydyti, ligonį pri
baigė.

Šiandieną, štai, esame liudi
ninkai, kuomet, gen. Eisenho
werio žodžiais tariant, “budavo- 
jama” nauja saugumo siena. De
ja, kaip atrodo, toji “siena” bus 
itin vienašališka ir besirūpinan
ti apsaugoti tik “laisvojo pasau
lio” žmones; o vergijos pančiais 
surakinta didžioji dalis žmoni
jos — tesižino sau...

Toji “saugumo siena”, tačiau, 
gali ištverti tik keletą metų. Na, 
pagaliau, teišsilaiko ji ir ilgesnį 
laikotarpį, bet reikia žinoti, jog 
per tą laiką žus vergijos pan
čiuose -keliasdešimt milijonų 
žmonių, kurie, mirdami, sukepu
siomis iš bado, kančių ir nuo
vargio lūpomis gal klaus: “O kur 
gi dingo pasaulyje garsioji At
lanto Cha r ta ir kitos žymiosios 
žmogaus laisvių deklaracijos?”.

Jaltos ir Teherano šmėklos, 
atrodo, dar persekios žmoniją 
Tiesa, Vakarai šiandieną atbu

do. Ypač sukruto ruoštis. Deja, 
gal tik.todėl, kad pajuto ant sa
vo kaklų veriamą bolševikų kil

1 Jeigu ne Korėjos įvykiai — ir

toliau būtų viešpatavusi politiko
je spengianti tyla. Ir vis tai — 
“taikos labui”. O kad šiaukiasi 
pagalbos už “geležinės uždan
gos” naikinamos tautos — “tuš
čia jų”.

Atvirai kalbant, ir šiandien dar 
niekas nepasako, jog bus sten
giamasi pasaulį vaduoti iš baisios 
vergijos, tik, kaip matome, ku
riama “saugumo linija” laisva
jam pasauliui apsaugoti. O pa
vergtuosius kraštus — dar gal 
ilgai tebepersekios, kankins ir 
žudys Jaltos bei Teherano šmėk
los...

Jeigu paskiras žmogus išsipar- 
duoda savo turtą — “išsiiieituo- 
ja”, dažniausia ateityje jam 
sunku ir net neįmanoma vėl tą 
turtą įsigyti. Taip lygiai, atrodo, 
bus ir po garsiųjų Teherano ir 
Jaltos “licitacijų”, kur Vakarų 
aukštieji politikos vadai, turėda
mi savo patarėjais įvairius his- 
sus (nūdien sėdinčius kalėji
muose), užpardavė Stalinui daug 
valstybių, net buvusių savo są
jungininkių ... Žinoma, dabarti
nės politinės konjunktūros vyks
me, reikia manyti, daugelis tų 
valstybių galės atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę, jų tarpe ir 
mes, lietuviai — tvirtai to tiki
mės — bet tai nebus Vakarų de
mokratijų nuopelnas...

Bet grįžkime ir dar prie 
“saugumo sienos”

Gen. Eisenhoweris, kaip iš vis
ko matosi, tikrai nuoširdžiai

dinėsi tos sienos mūrininko pa
reigų. Jis tas pareigas atlieka at
sidėjęs ir, dargi, su optimizmu. 
Jo manymu, prancūzai nepada
rysią jam gėdos ir pajėgsią at
likti tai, ką atliko jų tėvai prie 
Verdūno 1916 m. Italai, esą, pa
jėgsią kovoti taip, kaip jie ko
vojo prie Vittario Veneto Pirma
jam Pasauliniame kare. Britai — 
jis neabejojąs — išsigalėsią pa
rodyti tokią drąsą ir ištvermę, 
kokią jie parodė 1940 m. Hitlerio 
bombonešiams be perstojimo 
griaunant jų kraštą. O jeigu taip 
iš tikrųjų bus — generolas ma
no, jog budavojamos “saugumo 
sienos” ištvermingumas būsiąs 
tikras...

Deja, gen. Eisenhoweris, kal
bėdamas apie brftų ištvermę ir 
karingumą, neprisiminė, jog ir 
nūdien (kaip paprastai), britai 
nėra linkę kovoti už pasau
linės laisvės idealą, o tenori 
laikyti išskėstą “taikos liet
sargį” viršum savęs, nežiūrint 
kokios kainos ir kokių kompro
misų šąskaiton. O su lietsargiu, 
kaip žinome, ligi šiol dar niekas 
jokio karo nelaimėjo (nebent 
kažkada, kažkur ir kažkokia ner
vinga žmona lietsargio kotu savo 
vyrą nugalėjo...).

Kaip atrodo “atlanlicčiai” 
šiandien?

Tiesa, JAV Korėjoj pamoky
tos, kitaip sakant, pamačiusios 
savo akimis, kaip taikliai šaudo 
raudonieji į beginklių jų belais
vių pakaušius, daro viską, kad 
tik tą britų “taikos lietsargį” 
kaip nors pamainius į šautuvus 
ir patrankas, Kanada, kaip ži
nome, pasišovė ginkluoti Bene
lux’© (Belgijos, Olandijos ir Liuk 
semburgo) karius, Amerika - •

cialiai šiam reikalui, kad sudary- nybei ir kenčiančiai tėvynei ža
lų bent keliu šimtų dolerių atsar- I lą. Juos išplakus gal pajudėtų ir 
gą. Skubėjimas su nurodymais. C LOKas. ir mažesni padaliniai 
kaip tą ar kitą dalyką vykdyti, ir vienas kitame gal brolis brolį 
yra lyg liga mūsų išeivijoje. Ji 
slopina kiekvieną 
Reikia pritarti vadovaujančių 
sluogsnių kontrolei, platesnio 
masto darbuose, kaip lankymasis 
valdžios įstaigose tėvynės ar 
bendrais tremtinių reikalais. Bet 
kad reiktų tuoj šokti kontroliuo
ti niekieno nepastatytą asmenį, 
vedantį radio valandėlę, tuo la
biau, kai jis turi Toronto LOKe

atpažintumėm. O tada ir vieno- 
iniciatyvą. kią ar kitokią auką gal būtų leng

viau daryti.
Keliamiems klausiniams fak

tus paėmiau daugiau iš Toronto 
ir bendrai Kanados gyvenimo, 
nes jį ne tik iš spaudos, iš kurios 
ne visuomet lengva tiesą nusta
tyti, bet ir tiesiogai pažįstu pats 
išgyvendamas.

M. Norkus.

prancūzų, italų ir turkų armi
jas, šiuo metu — gal ir ispanų, 
Anglija — ginkluojasi pati. Tai
pogi- šiuo metu girdime apie kaž
kokius naujus ir labai baisius JA 
V-bių atominius naujus ginklus, 
deja, tik labai maža girdime apie 
pačius Atlanto Pakto valstybių 
kareivius. Taip — apie tuos ju
dančius. galvojančius ir galinčius 
kautis žmones, kurie vadinami 
kareiviais... Jų labai maža turi 
Atlanto Pakto “europietiškoji 
dalis”. Gi Amerika su Kanada, 
kaip žinome, daugiau yra linku
sios paremti Vakarų Europą 
šautuvais, bet... ne žmonėmis.

Tiesa, vakarinėj Europoj yra 
vienas gausus žmonių (kareivių) 
šaltinis, tai Vokietija. Deja, Va
kariečiai jiems ginklus siūlo, 
kartais, tarytum duoda, ir vėl... 
atitraukia.

Kaip matome' “mūrinihkui” 
Eisenhoweriui gerų norų ne
trūksta ir patyrimo ligi valios, 
deja, tai “saugumo sienai” būda
vot! trūksta vieno ir svarbiausio 
dalyko — plytų ...

Ligi šiol laisvasis pasaulis, at
rodo, vis dar nepilnai supranta, 
kas yra komunizmas ir neįsisą
monina sau, jog reikės stoti akis 
į akį su juo kovon ir toji kova bus 
itin sunki, ypač jeigu ji prasidės 
po keletos metų. Taigi, jeigu ir 
pasisektų subudavoti nors ir 
apytvirtę “sieną” — visvien ji 
konflikto su bolševikais nepaša
lins ... j Prime.

Baigiant, viena tik norėtųsi 
pasakyti, jog vedant karą (“šal
tą” ar “karštą” — nesvarbu), 
ideologinėj srity ir kovojant dėl 
savo laisvės, nereikėtų “saugu
mo sienų” budavotojams užmirš
ti ir tų, kurie jau visa eilė metų 
kenčia vergiją. Reikėtų ruoštis 
kovai ir kovoti šūkiu “Už jūsų ir 
mūsų laisvę”, reikėtų vėl iš nau
jo sužvejoti ir ištraukti Atlanto 
gelmėsna nuskendusią A. Chartą, 
kiekvienam iš Vakariečių diplo
matų reikėtų įsirėmuoti į rėmus 
ir pasikabinti savo darbo kabina
te Wilsono deklaratyvinius ketu
ris punktus, o tuomet — gal ir 
visa žmonija greičiau galėtų su
laukti laisvės...

Influenza Kanadoje
Oficialiai pranešama, kad Ka

nadoje* pasireiškusi influenza yra 
palyginus lengva ir pavojinga tik 
vyresnio amžiaus žmonėms. Jos 
sukėlėjas išaiškintas. Tai virus 
A Prime, ne tas pats, kuris siau
tėja Anglijoje. Kovai su influ
enza vesti Otavoje sudaryta spe
cialus informacijos centras prie 
higienos laboratorijos.

Komplikacijų atvejais naudo
jami naujieji vaistai: penicili
nas r sulfatai. Praktikuojama ir 
skiepijimas, kuriam gaminami 
specialūs vaistai prieš Virusą A
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‘ Misijos
Hamiltono lietuvių parapijoje

• kovo 18 d. prasidės misijos. Misi- 
4' jas ves iš Čikagos atvykęs T. Juo

. % zas Vaišnys, SJ. Jos tęsis visą sa
’ vaitę.

— KLB Ap. reikalų vedėjas p. 
K. Baronas “NL”-Nr. 7 skelbia 
visoms Hamiltono lietuvių orga
nizacijoms, kad balandžio 7 d. 
rezervuota Hamiltono ateitinin
kų šokių vakarui. Teko patirti, 
kad minėtą dieną ateitininkai, šo
kių vakaro visai nė nemanė reng 

> ti ir eilės neužsakė.
• ' ' Aukų vajus BALFui

Kovo 4 d. 6 vai. vakaro “Dai
navos” salėje įvyko Hamiltono 
Apylinkės Lietuvių Bendruome
nės valdybos ir organizacijų ats
tovų posėdis vajaus pravedimo 

, ..reikalu, . . .... .
Nutarta aukis rinkti pinigais, 

drabužiais ir konservuotu mais
tu. 'Visos-organizacijos, išskyrus 
socialdemokratus, pareiškė pasi
tikėjimą Hamiltono Apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bai ir pavedė jai pravesti vajų. 
Socialdemokratams nepasitikint 
HALB valdyba, rasta kompro
misinė išeitis. Vajaus metu so
cialdemokratai prisiunčia savo 
atstovą prie HALB valdybos au
kų rinkimo reikalams tvarkyti.

Tikrai apgailestautina, kad yra 
keletas žmonių, kurie netik truk
do susiorganizuoti lietuviams į 
Kanados Lietuvių Bendruomenę, 
bet kartu kelia savo nepasitikė
jimą ja ir trukdo lietuvių sugy
venimą.

Šv. Kazimiero minėjimas
Kovo 4 d. lietuvių parapijos 

bažnyčioje per pamaldas giedo
jo solistė p. Ščepavičienė akom
panuojant p. Danutei Rautinš. Po 
pamaldų, palaiminimo Švč. Sa
kramentu, sugiedotas Tautos 
Himnas. »

Po pietų 3.30 vai. “Dainavos” 
salėje įvyko Šv. Kazimiero die

. nos minėjimas, kurį suruošė Ha
miltono ateitininkų kuopa.

Minėjimą atidarė kuopos pir
mininkas Kl. Matkevičius pa
kviesdamas visus sugiedoti “Ma
rija, Marija”.

Šventei pritaikintą paskaitą 
skaitė kun. Gureckas. Meninė 
dalis buvo pradėta tautiniais šo
kiais — Kalveliu, Kubilu ir po
puri, kuriuos išpildė jaunesnės 
moksleivės ateitininkės.

Sol. p. Ščepavičienė, akompa
nuojant p. Danutei Rautinš iš
pildė Faure “Crucifix”, Heiser 
“Kampelis” ir A. Dvariono “Dru
gelis”. Plastikos dalykėlį “Ten 

. toli ošia...” išpildė jaunosios 
ateitininkės. Sol. p. Marijošius, 
akompanuojant p. D. Rautinš, 
išpildė Mollete “Viešpaties mal
dą” ir Kačanausko “Mano gim
tinę”. Montažas, kurį išpildė vy
resnieji moksleiviai ateitininkai 
buvo truputį perilgas ir savo tu
riniu nevisai atatinkąs istorijos 
faktams. Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu.

Lietuvos Globėjo šventė nebu
vo pamiršta Hamiltone. Gražus 
ir sveikintinas ateitininkų mos
tas padėjo tautiečiams arčiau pa
žinti savo Globėją ir kartu davė 
puikią kultūrinę pramogą nesu- 
ardant gavėnios rimties. Als.

Iš Hamiltono Liet. Kat. 
Moterų veiklos

1949 metų pabaigoje, Hamilto
ne įsikūrė Kat. Mot. Dr-jos sky
rius. Jis buvo neskaitlingas, bet 
pajėgus ir judrus. Tuometinę 
valdybą sudarė: Pr. Žymantie
nė, Baltrukonienė, M. Kėžinai- 

• tytė, L. Meškauskienė ir Kaz
lauskienė. Neilgai teko mums vi
soms dirbti, keletas atsimetė. Bet 
visgi, skyrius šiaip taip pergyve
no krizę ir jau 1950 m. vasarą su
silaukėme energingų ir darbščių 
moterų: B. Juozapavičienės, L. 
Valevičienės, M. Vaitonienės, O. 
Kačinskienės ir seselės Vaičai
tytės. Manau, kad jos turėjo ma
žiausia laiko, bet dirbo daugiau
sia. Susiklausymas ir sukaupta 
energija padaro viską. Jos visos 
turi šeimas, dirba fabrike, ir dar 
laiko suranda kaip tokiam kil
niam darbui: ligonių lankymui, 
siuntinių siuntimui į Vokietiją, 
tai ir buvo vieni iš pagiįndinių 
mūsų skyriaus darbų.

Hamiltone ant kalno randasi 
sanatorija. Ten guli mūsų mieli 
tautiečiai palaužti džiovos. Juos 
lankome kas dvi savaites, tik. 
gaila, kad dėl influenzos lanky- 

. mas laikinai sustabdytas. 1950 m. 
Kūčių dieną juos aplankėme ir 
įteikėme po kuklią dovanėlę. Ten 
guli sekanti lietuviai, Daunienė, 
Daunius, S. Vaitiekūnas, V. Žau- 

- neraviČius, V. Žalneriūnas.
Nuo įsikūrimo pradžios esame 

pasiuntusios 14 siuntinių virš 250

sv. maisto produktais ir kava į 
Vokietiją: senelių prieglaudas ir 
sanatorijas. Šiuo metu nutarta 
pasiųsti po vieną siuntinį į vai
kų sanatoriją Kemptene ir prie 
Oldenburgo esančioje sanatori
joje lietuviams. Taip pat susirin
kime nutarėme paimti nuolatos 
globoti vieną lietuvį džiovinin
ką Vokietijoje gulintį. Tuo rei
kalu užklausėme kun. K. Mažutį, 
nes jis rūpinasi likusiais Vokieti
joje džiovininkais, ir iš jo jau 
gautas atsakymas, mums skiria 
Miką Radzevičių, kurs guli prie 
Oldenburgo sanatorijoje. Jam 
jau pasiųsta $5. Mūsų pavyzdžiu 
galėtų pasekti ir kitos organi
zacijos.

Pereitais metais, gruodžio 8 d. 
buvo suruošta bendra Šv. Komu
nija už brangią tėvynę, ten ken
čiančius ir ištremtuosius lietu
vius. Buvo suruošti du pasilinks
minimai, vienas pereitais metais 
prieš adventą, kuris davė apie 
$90 pelno. Šis pelnas skiriamas 
anglų zonos lietuviams džiovi
ninkams ir seneliams. Antras, 
kaukių balius, vasario mėn. 3 d. 
davė apie $200. Abu vakarai pra
ėjo geroje nuotaikoje.

Pagaliau 1951 m. vasario 11 d. 
buvo sušauktas visuotinis susi
rinkimas ir išrinkta nauja val
dyba, kuri pareigom pasiskirstė: 
pirm. Pr. Žymantienė, vicepirm. 
B. Juozapavičienė, sekr. L. Va
levičienė, ižd. L. Meškauskienė; 
rev. komisija: J. Paškevičienė, M. 
Kėžinaitytė ir M. Rimbutytė.

Šalpos reikalams A. Grajaus- 
kaitė. Reikalų vedėjos: M. Vaito- 
nienė ir G. Breichmanienė.

Hamiltono skyriui daug padė
jo gerb. kun. Dr. J .Tadarauskas, 
jam reiškiame nuoširdžią padė
ką. Taip pat dėkojame, kurie 
nuosavom mašinom nuveža mus 
į sanatoriją ir visiems kitiems, 
kurie remia mūsų darbą.

Žemaitė.

Vasario šešioliktoji Sao Paulyje
(Laiškas iš Brazilijos)

Vėl suplevėsavo mūsų trispal
vė virš Lietuvos konsulato Sao 
Pauly j e rūmų. Vasario 16-toji 
Gerb. konsulas A. Polišaitis su 
Ponia ir šiais metais šią iškilmin
gą dieną maloniai sutiko sveikin
tojus. Svečių .knygoje vienas po 
kito, paliko savo parašus konsu- 
larinio korpuso dekanas, konsu
lai, gubernatūros ir kitų aukštų 
vietinių įstaigų atstovai, o taip 
pat lietuvių kolonijos veikėjai. 
Ponia konsulienė visus gražiai 
pavaišino. .

Sekmadienį mišios už Lietu
vos išlaisvinimą Viloje Zelinc- 
je, o popiet minėjimas didžiojoje 
konservatorijos salėje miesto 
centre. Tiek prigūžėjo šion sa- 
lėn tautiečių, kad nebetilpo. Jau 
kitais metais lietuviškos organi
zacijos ketina išsinuomoti teatro 
salę.

Po eilės kalbų ir sveikinimų 
sekė meninė dalis. Ją atliko Me
nininkų Klubo nariai: klarnetu

Lietuviškasis pasaulis
JA VALSTYBES

G.'Gaiva kovo 10 d. biržiečių 
klube skaitė paskaitą “Lietuvos 
atkūrimas”.

Paskaitininkas padarė istorinį 
palyginimą 1918 m. su dabarti
niu metu, politiškai nušvietė at
sikūrimą, aptarė valstybės at
kūrimą, ūkiškas sąlygas ir kul
tūrinę sritį. *

Paskaitai pasibaigus buvo daug 
klausimų ir gyvas nuomonių pa
sikeitimas.

Organizuojasi žurnalistai
Spaudoje jau nekartą buvo 

klausinėta apie LŽS-gos likimą. 
Prieš pusantrų metų pirminin 
kas, šiuo metu gyvenąs Great 
Necke, N.Y., paprašė parašyti 
jam laiškus ir tuomi viskas pa
sibaigė. Tik šių metų pradžioje 
Naujorke vis smarkiau pradė
ta šis reikalas judinti. LTD kul
tūros sekcijos vadovo p. A. Ben- 
doriaus iniciatyva buvo bandy
ta šaukti Spaudos Darbuotojų 
pasitarimą LAIC būstinėje. Po 
poros savaičių vėl reikalą paju
dino J. Petrėnas ir A. Gražiū- 
nas, kurie, pritardami jaunųjų 
entuziazmui surasti problemos 
išeities mazgą, III. 3. sušaukė 
pasitarimą “Amerikos” patalpq- 
se. Dalyvavo: J. Petrėnas, A. 
Gražiūnas, D. Penikas, S. Urbo
nas, J. Butkus, A. Pocius, S. Nar- 
keliūnaitė, P. Paulauskas (Spau
dos Klubo atstovas), B. Aušro
tas, A. Šalčius. LŽS pirmininkas, 
gyvenąs taip gi Naujorko apy
linkėse, atvykti negalėjo, kaip 
pasitarimas buvo painformuotas 
“tik 6 vai. grįžta iš sunkaus fizi
nio darbo”.

Nutarta sušaukti visų Naujor- 
ke gyvenančių žurnalistų susi
rinkimą. Tai padaryti pavesta or
ganizacinei komisijai, į kurią iš
rinkta: S. Urbonas, J. Petrėnas, 
A. Gražiūnas, D. Penikas ir A.

muzikas Al. Ambrozaitis, padai
navo solo O. Žibienė, J. Jotekai- 
tė, K. Ambrozevičius ir V. Lau
rinaitis. Publika solistus vis šau
kė pakartoti. Be to, visus sužavė
jo Al. Ambrozaičio meistriškai 
vedamas LK Šv. Juozapo bend
ruomenės choras. Lietuvos. pro
paganda Sao Pauly j e šiais metais 
buvo ypatingai gerai pravesta.

Alfonso Žibo (Menininkų Klu
bo valdybos nario) pastangomis, 
visos 16 Vasario proga iškilmės 
buvo nufilmuotos ir kalbos beĮ 
dainos įrašytos į plokšteles. Be 
to, vasario 20 d. 21 vai. S. Paų- 
lyje Televizijos stotis* tas iškil
mes pademonstravo. Ateinančią, 
savaitę ši apžvalga, pavadinta 
“Independencija da Lithuania” 
bus parodyta Rio.de Janeire.

Taip pat vasario 20 d. žinomas 
žurnalistas Dr. Bueno de Azeve
do Filho kalbėjo apie Vasario 16 
d. ir Lietuvos kančias per Sao 
Paulo radio “Cultura”. J. V-tė.

Šalčius. Komisija sekantį savo 
posėdį paskyrė kovo 7 d. Spėja
ma, jog LŽS-gos Brooklyn© sky
riaus susirinkimas įvyksiąs dar 
prieš Velykas. aim.

Dail. Antanas Melnikas iš Ita
lijos persikėlė į Detroitą, kur 
kartu su žmona skulptore Gloria 
Martini surengė savo kūrinių 
parodą. Tuo tarpu dailininkas 
verčiasi bažnyčių ir kt. pastatų 
dekoravimu;

Antano Vanagaičio kapo pa
minklas Šv. Kazimiero kapuose 
bus atidengtas gegužės 20 d. Jis 
statomas visuomenės lėšomis.

Dail. Pautieniaus, gyv. Cicero,
III., 3 paveikslus—Birštonas, Pa-

langa ir Žemaičių vaizdas — nu
pirko vienas Cicero bankas. Dai
lininko darbų parodėlėje eilę 
kūrinių nupirko ir lietuviai: Dr. 
Račkus, pp. Petrikienė ir Petrai- 
tienė.

Prof. Dr. Pr. Gudavičius iš 
tremties atvyksta į JAV.

Faustas Kirša atšventė savo 60 
metų amžiaus sukaktį.

Prof. St. Yla persirgo influ- 
enzą.

Gyd. Sofija Oželytė, prof. K. 
Oželio dukra, dirbanti Manteno 
State Hospital, Ill., ir ruošianti 
egzaminus, susituokė su Dr. Wil
son H. Gauertin.

Tėvynės šaukliai Kolumbijoje
Didžiai nusipelnę tėvai seleziečiai. — Prof. Iz. Vasyliūno koncer
tai — Lietuviškasis menas Tauti niame Muziejuje. — Didingai at
švęsta Nepriklausomybės šventė. — Mažosios kolonijos didėli

* darbai — Vyrai pajudinkime žemę!...
rugsėjo 27 d. jis duoda Centri
nėje Meno Galerijoje J. S. Ba
cho koncertą. Ten pat, šių metų 
vasario 14 d., lietuviškosios mu
zikos koncertą. Išpildomi K. V. 
Banaičio ir J. Gruodžio kūriniai. 
Vasario 17 d., Nepriklausomy
bės šventės proga, jis duoda tre
čiąjį koncertą. Teatre Colon jis 
išpildo J. Gruodžio, K. V. Banai
čio, G. F. Haendelio, F. Mendel- 
sohno, G. Faure, I. Albeniz kū
rinius.

Minint 33-čias nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuves, lie
tuviai dailininkai E. Kulvietis, 
K. Žeromskis, J. O. Penčyla ir 
Nijolė Mockus išstato savo kūri
nius Tautiniame Muziejuje. Pa
rodos proga išleidžiamas gražiai 
iliustruotas katalogas, kuriame 
duodama istorinių žinių iš mūsų 
praeities. Apaštališkasis nunci
jus Antonio Samore įžangos žo
dyje rašo: “Pažįstu Lietuvą iš 
1932 ir 1938 m. Stebiuosi šitos ka
talikiškos tautos tikėjimu, kurio 
iškalbinga išraiška buvo pirma
sis Tautinis Eucharistinis Kon
gresas: tikėjimu paprastu ir gy
vu, kaip paprasti ir gražūs yra 
kryžiai, duodą Lietuvos laukams 
ypatingą pobūdį”. .

Prieš mane guli Ęogotos Lie
tuvių Komiteto kvietimas, kuria
me rašoma:

Vasario 16 d., 18 vai. 30 min.: 
Liėtuvių meno’parodos atidary

mas Tautiniame Muziejuje. 
Vasario 17 d., 21 vai 30 min.: 

Didelis koncertas lietuvio smui
kininko Izidoriaus Vasy liūno 

Teatre Colon.
Vasario 18 d., 10 vai. ryto: 

Šv. Mišios Carmen šventovėje, 
per kurias giedos Lietuvių cho
ras. Po pamaldų bus padedamas 
vainikas prie Bolivaro paminklo, 
kaip lietuvių kolonijos dėkingu
mo ženklas kilniajai Kolumbie

čių Tautai.
Štai ką gali padaryti maža fio- 

gotos lietuvių kolonija, minėda
ma nepriklausomybės paskelbi-* 
mo sukaktuves ir garsindama lie
tuvių vardą!

Pažangioji Kolumbijos res
publika priglaudė per 300 lietu
vių tremtinių. Jie čia naudojasi 
visomis demokratinio krašto 
laisvėmis ir dideliu kolumbiečių 
palankumu. Gyvenk, kur nori, 
keliauk, kur nori, dirbk, ką nori 
— niekas tau laisvės nevaržys. 
Lietuviai susispietę į dvi dides
nes kolonijas — Bogotos (apie 
200 gyventojų) ir Medellino 
(apie 100).

Jei lietuviai čia žinomi ir ger
biami, jei Lietuvos vardas nuo
lat minimas radijo pranešėjų ir 
randamas diępraščių puslapiuo
se, jei dauguma atvykusių gra
žiai įsikuria, tai vis nuopelnas 
didelių patrijotų tėvų seleziečių.= 
Po keliolika metų išgyvenę sve
timuos^. kraštuose, jie visa šir
dimi .Jebemyli (-Tėvynę ir josios 
vaikų?,-Kun. Nijk. Saldukas, gy
venąs sostinėje Lietuvos ir lie
tuvių labui dirbdamas, pasima
to su respublikos prezidentu, 
praeina prie ministerių, infor
muoja apie lietuvių tautos kan
čias Kolumbijos vyskupus.’Pa-- 
našią misiją atlieka Medeįlihe 
kun. M. Tamošiūnas. Jis ir “Ko
lumbijos Lietuvį” leidžia, ir per 
radijo stotis kalba, ir tautiečiams 
darbų suranda. Mačiau pas jį di
delius pluoštus straipsnių, ku
riuos jis parašė ispanų kalba apie 
Lietuvą. O kiek didesnių ir ma
žesnių minėjimų ir švenčių; su
ruošta! Kur tik gali, Lietuvai ir 
lietuviams dirba ir kiti Tėvai se- 
leziečiai — St. Matutis, dirbąs 
Šv. Roko parapijoje Barranquil- 
loje — ji “teturi” 40.000 parapi
jiečių; pamatytumėt jo atnau
jintą bažnyčią, įtaisytus vargo
nus! Vac. Dubinskas, Lietuvių 
Katalikų Komiteto iždininkas, 
.■©idžįąi nusipelnęs Tėvynei ir sa- 
yp, .tautiečiams minėto komiteto 
pinų,^Dr., St. Sjįjutis.

Sgauiįso gąrsąįs Lietuvos var
dą garsina Izid. Vasyliūnas (Po- 
payand unitu ihdzikos mokyklos 
profesosius)p paskutiniu laiku 
suruošęs net. tris labai pasiseku
sius koncertus. Praeitų metų

“Lietuvio laisvės troškimą tik

Septinti metai “Stalino saulu
tė” plikina gražiai žaliavusią lais
vą šalį. Rezistencija okupantui 
teberusena visur, visoj Lietuvoj 
ir lietuvių pilnose Sibiro mirties 
stovyklose. Jums pateikiami fak
tai vos iš sausio mėnesio — per
skaitykite ir susidarykite nuo
monę apie tautiečius Tėvynėje 
ir apie... save.

Iš Vilniaus miesto Stalino 
rajono partinės konferencijos 
Sausio 3, 1951... “Ataskaitinį 

darbo pervertinimą padarė LKP 
(b) sekretorius drg. Naumov... 
Partijos rajono komitetas ir jo 
propogandos-agitacijos skyrius 
toli gražu nepatenkinamai dirbo 
su lietuvių inteligentija, kartais 
tik paviršutiniškai domėjosi 
mokslo ir meno įstaigomis. 
Drg. Tichov, Drg. Petrovichev, 
drg. Samsonov ir Filiminov, pa
laikomi draugo Juodžio, Operos 
ir Baleto teatro partinės organi
zacijos sekretoriaus, o taip pat ir 
Valstybinės Konservatorijos drg. 
Girdzijauskienės, kritikavo par
tijos rajono komitetą už tai, kad 
per mažai dirbo lietuvių inteli
gentijos tarpe, nepadėjo kovoti 
dėl kadrų grynumo, .prieš buržu
azinio nacionalizmo pasireiški
mus kultūros ir meno įstaigose”.

Tai buvo signalas. Po dviejų 
dienų “Tiesa”, sausio 5, 51 nume
ryje įsidėjo M. Vismanto straips
nį “Ryžtingai pagerinti ideologi
nį darbą”... Jis aprašo Lenino 
rajono, kuriame yra dauguma 
Vilniaus mokslo institucijų, par
tinę konferenciją, pridėdamas: 
“...silpnai vyko politinis-auklė- 
jamasis darbas aukštojo mokslo 
įstaigų profesorių, dėstytojų ir 
studentų tarpe. Todėl Valstybi
niame universitete, Dailės ir Pe
dagoginiame Institutuose, o taip 
pat eilėje mokyklų būna iškrai
pymų ir apolitiškumo faktų; dės
tant visuomenines disciplinas pa
sireiškia priešiški elementai ir 
pasitaiko nacionalistiniai išsišo
kimai. Dar iki šiol Valstybinio 
Universiteto dėstytojai Kavec- 
kas, Garmus vis dar prastumia 
savo paskaitose reakcines buržu
azines pažiūras. Pedagoginiame 
Institute dėstytojai Martinkėnas, 
Rinkūnas, Laužikas skaito pas
kaitas, darydami grubias politi
nes klaidas ir iškraipymus, ne
paisant to, kad jie už tai buvo ne 
kartą kritikuoti. “Kaip šio rajo
no partijos sekretorius, drg. Vil
džiūnas nurodo, kad “aukštojo

Jei šitokius darbus padaro 
saujelė žmonių, kokių darbų 
lauktina iš tų lietuvių kolonijų, 
kurios savo narius skaito šimtais 
ir tūkstančiais. Vyrai, pajudin- 
kim žemę. Tokiu vardu vengrų 
rašytojas Jokay parašė romaną, 
kuriame vaizduoja kovotojus už 
krašto laisvę. Mes taip pat turim 
pajudinti dangų ir žemę, daly
vaudami didžiojoj Tėvynės lais
vinimo kovoje!

’ Peregrinus.

mirtis gali atimti”

mokslo įstaigos blogai vykdo LK 
P (b) VI suvažiavimo nutarimus 
dėl lietuvių tautos kultūrinio pa
likimo marksistinio įvertinime. 
Kaip, pav., Čiurlionies kūrinių 
palikimo aptarimas, kuris buvo 
visiškai nukrypęs nuo marksisti
nės linijos... Drg. Lazutka, uni
versiteto politrukas, konferenci
joje pareiškė: “Universiteto par
tinė organizacija sustiprino auk
lėjamąjį darbą universitete, pa
aštrino kovą prieš buržuazinės 
ideologijos pasireiškimus. Buvo 
demaskuoti dėstytojai Kvedaras 
ir Kruopas, kurie savo paskaitose 
skleidė buržuazinį nacionalizmą. 
Jie iš universiteto pašalinti...

Dailės instituto partinei orga
nizacijai, kaip nurodė delegatai, 
trūksta budrumo, ji silpnai kovo
ja su prasiskverbusiais į institutą 
priešiškais elementais... Viduri
nės mokyklos politrukas drg. Te- 
respolskis taip pat pažymėjo, kad 
partijos rajono komitetas ir liau
dies švietimo organai neryžtingai 
kovoja prieš mokyklų užteršimą 
svetiniais elementais...

V Vid. mokyklos politrukas 
drg. Voločkov paskundė moky
tojus Kucevsky, Volčiakaja, Če- 
katovskaja, kad jie neauklėją ta
rybinio patriotizmo ir tautų drau 
gystės dvasioje. Klasėje, kuriai 
vadovauja Čekatovskaja, kulti
vuojami religiniai prietarai, kai 
kurie mokiniai lanko bažnyčią. 
Todėl nenuostabu, — mano Vo
ločkov, — kad čia neauga kom
jaunimo ir pionierių organizaci
jos. ..” Galiausiai kliuvo ir tū
zams. “Eilė konferencijos dele
gatų pabrėžė, kad eilės įstaigų 
vadovai, kaip LTSR Švietimo 
ministras drg. Knyva, ministro 
pavaduotojas drg. Lapajev, Uni
versiteto rektorius drg. Bučas, 
meno reikalų vedėjas drg. Ba
naitis ir kiti, abejingai žiūri į 
paskaitinį darbą, labai retai daro 
pranešimus ir paskaitas”.

Mokytojams pylos duoda “Tie
sos” vedamasis sausio 10 d. “Už 
Komunistinį Moksleivijos Auklė
jimą”. Girdi, “praėjusiais metais 
įvykusių mokytojų konferencijų 
patyrimas parodė, jog kai kurios 
jų praėjo nukrypstant nuo pag
rindinių uždavinių, kuriuos par
tija ir vyriausybė stato tarybi
nei mokyklai... Šiais metais 
daug padaryta gerinant auklėji
mo darbą mokyklose, tačiau, rei
kia pažymėti, kad yra nemaža ir 
trūkumų... Kaikurios mokyklos 
tebėra užterštos buržuaziniais 
nacionalistiniais elementais, ta
čiau tos srities Kėdainių LKP 
(b) komitetas nesiėmė reikiamų 
priemonių trūkumams pašalinti”.

Ir vėl, ir-vėl, klausimą judino 
Vilniaus miesto komitete sausio 
17-tą sekretorė drg. Abečiūnaitė. 
Ji skundėsi: “Platieji inteligenti
jos sluoksniai negali būti įtraukti 
į paskaitinį darbą. Yra net atsiti
kimų, kai paskaitose pertempia
ma buržuazinė ideologija”.

(A)

JUOZASKRALIKAUSKAS

KRIOKLYS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Maikas gėrė. Pangonis buvo nusprendęs iš Mėlynojo Kėkšto 
neišvažiuoti su abejone. Palaukti toi, kol pilnai paaiškės tiesa ir 
atpuls abejonė. O tiesa tegalėjo būti tik viena iš dviejų: arba tikrai 
taip, arba tikrai ne---------

Karolė buvo jau atsigulusi, bet dar nemiegojo. Vyras buvo 
išėjęs į darbą: šias dvi savaites jis vėl dirbo naktinėj pamainoj. O 
Guga šnarpė, giliai įmigęs.

Karolė gulėjo, atmetusi rankas už galvos, ir klausė, kaip lijo 
smarkus lietus. Nagi, ir buvo dieną tvanku! Toks šutas dažniausiai 
ir būna prieš audrą. Pavakare dangus pradėjo sparčiai drumstis 
ir niūkuliuotis. Paskui mūriniai debesys augo ir vis daugiau skliau
to užimdinėjo... Pagaliau prapliupo liūtis, plakdama namelį. 
Švysčiojo žaibai. Trenksmingai griaudė, net sienoms sudrebant ir 
langų stiklams skambtelint, sunkiam dundesiui nudundant tolyn...

Tokia vieniša ...
Tai koks čia jos gyvenimas, mąstė žiūrėdama į tamsą. Kada 

bus gyventi, jeigu ne jos metuose? Pasiilgus iki graudumo pati 
nepasakytų ko. Meilės, tikros ir didelės meilės! Vyras ją, tiesa, 
myli, bet... Jis jai daugiau kaip tėvas negu vyras. Norėtų būti 
kitaip mylima, ant rankų nešiojama. Jis vis rimtas, vis baisiausiai 
išmintingas: nei pajuokauti, nei pakvailioti. Pagaliau nėra ir jo. 
Naktis po nakties vienai ir vienai, lyg kokiai našlei... Tai koks 
čia jos gyvenimas, gulėjo neužmigdama.

Jos vyras — mąstė, žiūrėdama į tamsą — yra, aišku, labai są
žiningas ir geras žmoįus. Bet ar ji turi tikrai tokį vyrą, kokio norė
tų, kokio reikia? Ne tik gerą žmogų, bet ir gerą vyrą? Gyventi! 
Gyventi — ne tik būti gyvai. Argi ji jau kokia senė? Ne tik žinoti, 
kad esi mylima, bet ir jausti, kad esi mylima. Būti kieto glėbio 
apkabintai. Būti nešiojamai ant stiprių rankų. Pakvailioti... Ak, 
norėtųsi daug daugiau iš gyvenimo! Gyvenimas juk eina. Tik kar
tą juk praeis. Norėtųsi iš gyvenimo daugiau... •

O Balys juokiasi iš tamsos... Balti stiprūs dantys juokiasi, į

puotą kviečia... Kvaila buvai tada miške, ar ne sakysi? Žaibo 
švysčiojimai priminė jai šiaurės pašvaistę. Priminė iįp kažkokio 
graudulio. Vyras ją myli, bet jis nemoka mylėti. Balys mokėtų 
mylėti, toks tai mokėtų.— rojaus žaltys jai kuždėjo. Balys drąsus, 
vyriškas: kaip jis tada šoko į tą Velnio Gerklę. Toks pašėlęs vyras: 
tik kvailioti, dūkt, rizikuot — Didelėm akim žiūrėjo į tamsą, ku
rioje švysčiojo žaibai, lydimi perkūniško trenksmo ir dundesio ...

... Jos pačios kraujuje nardė rojaus žaltys ir gundė. Ar buvo jai 
kas taip kalbėjęs, kaip Balys? Jis — puikus. Toks, kaip iš filmos... 
“Gyvenk, tai reiškia — juokis ir mylėk!” — šypsojo jis iš tamsos. 
Gal ir tiesa šitie jo žodžiai? O vyras užvakar pasakė: “Pasirodo, 
kad viskas, net meilė išnyksta, kaip muilo burbulas. Tik nei iš
nyksta, nei praeina gyvenimo prasmė ir gyvenimo skausmas”. 
Tiesa gal ir vyro žodžiai...

Daug kas yra tiesa. Minčių gali persiversti visokių. Maža kas 
gali ateiti žmogui į galvą. Bet visvien pasilieka aišku, kad vyras 
— tai vyras, o Balys — pervėlai sutiktas. Vyras ją tikrai myli, nors 
jis mylėti nei moka, nei tikęs. Balys mylėti moka: jis lyg būtų 
tik tam ir sutvertas. Bet jis nemyli, tikras dalykas. Užtai jo žo
džiai yra tik saldi veidmainystė, tik padažytas melas. Meilę jis tik 
vaidina, kvailutei į galvą pūsdamas arabus. Kas iš to gali išeiti, 
parodė anas rytas. Negalima turėti dviejų vyrų, o jeigu tik vieną, 
tai katrą gi tada? Kai jau net Guga yra, Balys negali būti vyro 
vietoj. Bet jis negalį būti ir šalia vyro. Jęi jis painiosis šalia, tai 
kartą vistiek iškils skandalas ir baigsis šeimos sudužimu. Dėl savo 
kvailos galvos prarasi mylintį vyrą, o gal dar net ir Gugą. Iškeisti 
į Balį. Tai kas, kad jis puikus. Ar mažai yra puikių vyrų? Bet jei 
Balys nemyli, tik vaidina, tai pagaliau atsuktų ir jis nugarą. Iš 
dviejų vyrų neliktų nė vieno. Kvailystė net ir į tokias mintis 
leistis... •. . ■

Karolė pasivertė ant dešinio šono ir susirietė, prisitraukdama 
kelius. Prisiklojo veidą ir užsimerkė, kad nematytų žaibavimo ir 
greičiau užmigtų. Vis girdėjo lietų atsimušant į stogą, sienas ir 
langą. Sunkus griausmas lėtai nudundėdavo tolyn----------

Staiga — kažkas pasibeldė į duris.
Karolė greitai nusimetė nuo galvos apklotą. Pasikėlė ant alkū

nės.. Įtemptai sukluso. Ar Meškiukas? Susirgo, kad taip ne savo 
laiku? Betgi jis turi raktą kaip tik nuo šitų durų. Su savim nešio
josi: pro jas pareidavo, ją miegančią rasdavo. Ji pati pareidavo ar 
kur išeidavo p*o virtuvės duris.

Pasibeldė dar antrąkart.
Karolė iššoko iš lovos ir basų kojų pirštais priėjo prie durų:
— Kas ten?
— Aš. peisk! — už durų lietuje buvo Balys Šalvėjus----------
O Rita irgi nemiegojo tą audringą vakarą. Ir seniau ji mėgdavo 

žiūrėti, kaip šėlsta audra viršum uolų ir miško atšlaičių. Tada ji 
jausdavos, lyg pati būtų tos audros dalis. Su juoda ugnimi akyse 
žiūrėdavo į milžiniškus žaibus. Paniurusi klausydavos rūstaus per
kūnijos gaudesio.

Tą vakarą ji paliko savo namelius pakalnėj, netoli slėnio krū
mų, ir palipo į kalvą. Tenai tarp barkūno ir erškėtrožių buvo sena, 
niekeno jau negyvenama troba, be langų ir durų. Užsilikus ji ap
valių rąstų dar iš anų metų, kai čia kūrėsi pirmieji kolonistai, 
įrengdinėdami kasyklas ties aptiktąja aukso gysla. Nuo šitos sen- 
trobės buvo visiškai netoli iki Pangonių namelio, kurs žaibui 
švystelint matėsi ryškus ir atskiras.

Ji žinojo, kad Pangonis dirba naktinėj pamainoj ir kad jo žmo
na pasilieka nakčiai tik su vaiku. Tai jau kelintą vakarą ji šitoj 
sentrobėj prarymojo iki išnakčių, sekdama, ar neatslinks pas Pan- 
gonienę jos Berniukas. Ji atsimena, kad pas ją pačią jis mėgdavo 
ateiti kaip tik audros ar pūgos naktimis. Kaip tik tada jis ir bū
davo labiausiai pašėlęs. Dabar paniekinta ir nužeminta, nes pa
mesta. Pavalkiota ir pamesta. Ji pati save kamantinėjo, ėdė ir siuto, 
nerasdama nei poilsio, nei atramos. Buvo perdaug nepakenčiama 
savo troboj, kad ji neišeitų. Perdaug slopu, kad neišeitų iš to ankš
to narvo į platumas, kur visoje savo laisvėje dūksta niekeno nepa
žabojama audra. Karste, meilės ir laimės karste. Tylu vienai, nes 
ir lėtasis Maikas, tas apsnūdęs darbo ūjautis, neapsikęsdamas na
mie, iki vėlumos prasėdėdavo alinėj. Pastarojom savaitėm Balys 
jau nė karto jam neužsakė alaus, kaip tai padarydavo seniau, neva 
dideliu draugu prisimesdamas. Taigi, ji jau jam nerūpi, nėra rei
kalo gerintis prie jos vyro... x -: ■ >

Mane jis paliko, tarė ji sau. Kentėjo, o laikas buvo toks bega
liniai ištysęs. Aš jam nerūpiu, nors ir mirčiau; ji rymojo, uždėjus 
smakrą palangėj ant savo plaštakos. Moteris laiminga, kol ji turi 
ko laukti ateinant Ligi šiol nei žinojo, nei būtų tikėjusi, kad pa
liekamai taip sunku. Iš čia baltas namelis matėsi kaip paveiksle 
tarp rėmų. Matėsi kaip pasivaidenimas, kiekvieną kartą skaisčiam 
žaibui švystelint. Būtų daug geriau, mąstė, jeigu Šiąnakt Berniuką 
perkūnas užmuštų... Berniuką arba, dar geriau, tą baltoj dėžėj,

Rio.de
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Henriko Radausko

. Henrikas Radauskas, Strėlė 
Danguje”, eilėraščiai; Viršelio ir 
skyrių piešinius darė Vytautas 

* Kasiulis; Išleido Vytautas Sau
lius; Tiražas — 700 egz.; Spaudė 
"Naujienos”; Chicago 1950.

“Strėlė Danguje” — didžiai 
šviesus šūvis mūsų poezijoj. Tai 
labai skirtinga knyga iš gausybės 
paskutiniojo meto to paties žanro 
leidinių. O skirtinga dėlto, kad 

... tai yra tikro kūrėjo tikra kūryba.
Henriko Radausko kūryba, 

. lyg perpildyto šaltinio veržima
sis iš krantų, kuriame aiškiai at
simuša “žali debesys”, “sena 
saulė”, "paukštis giedantis ant 
šakos” ir pats žmogus “žydriom 
akim, kaip lietus”, stebintis pa
saulį begaliniame judesy to pa
ties šaltinio į kurį jis neatsitrauk 
damas žiūri, lyg pirmą kartą re
gėdamas save ir aplinkui verdan
čią tikrovę.

Toks* įspūdis susidaro skaity
tojui, kuris nejučiom pasineria 
poeto teikiamuose vaizduose, lyg 
nuosavame pasauly į kurį jis ga
li įsigyventi, sakytume, pojūti
niu tikrumu:

. Skambi lakštingala triukšmin
gai gieda.

Alyvom kvepia senstanti 
naktis. .

O žalias mėnuo per medžius 
atrieda

. Ir ima šviesti tiesiai į akis. 
Pavasario naktis, 75

Kad saulė buvo kaip poetų 
Garbė: ugninga ir sena, — 
Turiu rašyt, kad jis spindėtų, 
Kai jau seniai užges diena.

Pavasaris, 8 p.
Gamta tėra priemonė kūrimui 

vaizdo ir nuotaikos iš kurios ga
lima suvokti žmogiškosios savi
jautos momentas:

Raudonos uogos. Lapai — 
kaip iš vaško.

Pasaulis miršta, silpnas ir 
gražus.

.Štai vėjas debesį ties kaimu 
drasko, • .

ir rėkia debesis, į žmogų 
panašus.

Ruduo, 66 p.
Labai darniai išreikštas žmo

giškosios būties praeinamybes 
santykis su gniuždančia vylinga 
tikrove ir neišvengiama laiko 
tėkmė (Pavasario naktis, Gėlė, 
Elegija).

Meilė ir moteris nėra poetui 
priežastis praradimo savosios 
būtybės ir lygsvaros. Ji yra tik 
dėkinga žaliava papildymui gro
žinių išteklių. Ji yra tik įsimai
šiusi tarp gėlių, drugių ir kito
niškų. gležnų padarų “lavinos”, 
tarnaujančios minties ir žodžio 
pagražinimui:

Griaustiniai plyštančioj

p.
Nė viename eilėrašty nerasime 

poeto intencijos skaitytoją grau
denti arba liesti aktualiją bei 
jautrias šio meto žaizdas. H. Ra
dausko poetinė idėja yra —: pil- 

• nai įforminti išgyvenamosios tik
rovės akimirksnį gyvu tikrumu 
su jo spalva, tonu ir judėsiu:

Geltonu vingiu žaibas liejas, 
Nurieda dundesys platus. 
Po visą žemę bėginėja 
Stiklinėm kojom tas lietus.

Lietus, 64 p.
Pats poetas lyg ir nesikiša į 

vyksmą, kuris aplinkui jį dedasi 
ir tėra pastabus, bet santūrus, 
neįsišokantis stebėtojas.

r

... Ir skamba medyje melodija 
tyli

O aš klausau jos ir užrašau 
smėly... z

. . _ Dainos gimimas, 7 p.
Labai gausūs ir gyvi kiekvie

name eilėrašty gamtos vaizdai, 
bet gamta anaiptol nėra poeto 
tikslas. Nors ji yra judanti, gy
venanti ir panteistišfcai asmenin- 
ga, tačiau tai yra labai sodrus ir 
spalvingas fonas paveikslo, ku
rio centre — žmogus. Paimkime 
eil. “Pavasaris”, kuriame šie tei
gimai labai aiškiai pastebimi:

Kas man pavasaris? Ne brolis, 
Ne draugas ir ne giminė.
Bet toks platus ir vaiskus tolis, 
Kad negaliu nepaminėt,
Jog jis sudarė foną lapų, 
Žiedų, ir paukščių, ir šakų, 
Kad parke vėjas krūmą kvapų

/ • Pagavęs purtė už plaukų,

Žolių, žiedų, drugių lavinos,
Ir toj padūkusioj srovėj 
Kaip žuvys taškosi merginos.

Primavera, 55 p.
Iš viso poetas stengiasi apie 

meilę nekalbėti savo vardu (Mer 
gaitė bėga į mišką, Neištikimas 
mylimasis, Pirmoji naktis, Krau
tuvės pardavėja. Jūrininko iške
liavimas), lyg norėdamas likti 
objektyvus ir teisingas kievie- 
nam gražiam padarui — ar tai 
būtų žolė, drugys, ar mergaitė.

Radausko vaizdai, net ir stag- 
natiškiausi, kuriuose jokio jude
sio nėra, dinamiški ir garsingi: 
“... Sprogdina veidrodį banga 
skambių šilkų”. Spalvos mirgan
čios ir spinduliuojančios: “Kiek
vienas tavo plaukas kaip žvaigž
dė, man pro pirštus tekėdamas 
mirgėjo...” Gi judesys kupinas 
gyvybės ir ekspresijos ir kiek
vienoje frazėje auga palaipsniui 
stiprėjančiu staigumu. Pav. ei-* 
nančios mergaitės vaizdas: . .

Išeina. Eina mėnesienoje, 
Žėrėdama žaliais plaukais, 
O jos šešėlis plaukia sienoje 
Ir lūžta, bėgdamas laukais.

Mergaitė bėga į mišką, 31 p.
Poetas yra gausiai sukūręs 

nuostabių formos ir nuotaikos 
derinių puošniomis aliteracijo
mis arba muzikaliniu garsų su
derinimu (žiūr. žemiau antraja
me pav., kaip taikliai >kietųjiĮ 
prieb. ir plačiųjų balsių sąskam
bis atitinka didelės ir rūsčios ga
lybės griaudimą), kurie bema
tant įstringa skaitytojo sąmonėn 
neužmirštamai Pav.:

Mes nuklystam į juodas alėjas, 
Į pražydusių medžių kvapus,

Kur mėnulis liūdėdamas 
liejas — •

Kaip aliejus — į liepų lapus.
Šventė parke, 38 p.

Valdo šalį galingas vyras. 
Suka girnas juodi vergai 
Teka kraujas, nuodai ir vynas, 
Skamba kardas ir pinigai

Kilo, istorijos mūza, 80 p.
Poetinės medžiagos ir žodžio 

suvaldyme daugely eilėraščių 
Radauskas yra pasiekęs gaivaus, 
klasiško spindėjimo, ir įsimaišy
mas vieno kito Olimpo gyvento
jo, lyg primena, kad Mūza poe
tui nėra apgaulinga.

Visų šių teigimų sutvirtinimui, 
skaitytojui belieka tik atydžiai 
perversti pačią knygą.

Vienok esama ir netikusių ga
balų, kurių "Strėlė Danguje” 
lengvai galėjo išvengti. Pav. ei
lėrašty “Debesys” tėra ištisai 
prozaiškas pasakojimas ir neiš
moningas pafilosofaviipas, bai
giamas išvada: “... Bet man šian
die visvien atrodo, kad gyventi 
nėra prasmės”. Arba “Sidabri-. 
jiiai lietūs lyja” tėra tik skambi 
tuštuma: .

Piemenėliai, į miškus,
Į lankas ir į laukus
Bėkit, rėkit ir dainuokit,
Su jaunom karvytėm šokit, -
Su lakštingalom giedokit:
Jau pavasaris pas mus!

•Į; 52 p.
Sakytum — tai ne Radauskas, 

bet daugiau panašu į bažnytinę 
giesmę: “Piemenėliai, bėkim, bė
kim — į Betliejų paskubėkim”...

Tokių vietų tėra nedaug ir, sa
kytum, jos yra lyg savotiška 
priemonė dideliu kontrastu iške
lianti tobulųjų eilėraščių grožį.

Lietuvių Kalbos 
Vadovo 

prenumeratoriams 
“Lietuvių Kalbos Vadovas” iš

ėjo jau beveik prieš pusę metų. 
Daugumas jo prenumeratorių, 
kurie primokėjo reikalingą pre
numeratos skirtumą, jį jau seniai 
gavo. Bet gana daug prenumera
torių, matyt, šią knygą užmiršo, 
ir ligi šioliai neprimokėjo nei 
skirtumo nei nepranešė savo pas
kutinio adreso. Tad jiems čia dar 
kartą primenu, kad: 1. kas mokė
jo prenumeratos 2 dolerius, dar 
primoka 1.50 dol; 2. kas mokėjo 
3 dol. — primoka 50 centų; 3. kas 
prenumeravosi Vokietijoje už 10 
DM. — primoka 1.50 dol.; 4. kas 
dabar prenumeruoja — moka 
4.50 dol. Atrodo, kad knyga var
gu bus laisvai pardavinėjama 
spaudos kioskuose ar platintojų. 
Taigi prenumeravimasis yra vie
nintelis būdas ją įsigyti.
• Visi atsilikę prenumeratoriai 
prašomi bent dviejų savaičių bū
vyje atsiųsti man reikalingą skir
tumą ir tikslų adresą.

P. Štuopis
104 Wright Ave. 
Toronto 3, Ont.

KARIŪNAS

Prie kelio kryžius, šalmas peršautas. 
Kuopa ir batalijonas. Pavardė.
— Virs mūs kapų žydėk, tėvyne, 
Graži, nedidelė, laisvųjų sakalų tauta, žydėk.

Gulėjai pusnyse, o šalta buvo.
Po kuprine palinkęs, per pusnis bridal 
Žygiavot vasarą, o saulė kepino taip baisiai, . 
Tekėjo prakaitas įkaitusiais ir dulkėtais veidais • • * -J, •

O naktys buvo juodos. Ėjote žvalgybą. 
Pasiutusi ugnis prie žemės lenkė jus.

. . Veidai žemėti, akyse valia plieninė 
Ir Žemę kiekvieno sulaistėte krauju. .

t - ’ •
- Lig paskutinio kovėtės — atgal nei žingsnio. 

.......... Ir tu kritai O žengė vasara laukais
Ir palikai tarp girių, tarp laukų, tarp pelkių,,

• Tik mūsų širdyse vis gyvas palikai
Tu gyvas ir nemirsi niekad, niekad
Ir aš tave matau žygiuojantį greta ... .
O rausta vakaras ir jūra ošia,
Dangun raketos keliasi: raudona ir balta.

Giedra. Ant šilo debesėlis svyra.
Dangus vaiskus ir žydras, kaip lazurka. 
Pakelėse žolytė kalasi. Purienos žydi, 
Tik žemė nuo lietaus perdaug įmirkus.
Pečius kuprinė slegia, prakaitas srovena veidu. 
Tiktai širdy pavasaris, lyg vyšnioms žydint, 
Taip mes išeisim kautis už šios žemės laisvę, 
Visi lig vieno pasikelsim žygiu.
Už mūs pečių žydės laisva tėvynė, 
Upės tekės ir laisvėj mėlynuos. *
Žiogeliai ^pievoj skambins laisvės dainą
Ir žydinčios aguonos suliepsnos rugiuos.

4 *.* •
Už mūs pečių žydės gegužės sodai, 
Bitutės skris ir dobilų laukuos paklys... 
Mes eisim mirti, kad gyvent ten būtų gera, 
Kad vėl žydėtų laisvo Nemuno šalis.
Giedra, ant šilo debesėlis svyra 
Ir pievoj pirmosios purienos žydi.
Propelerių daina padangėj lydi mus, 
O prieš akis dar didelis ir ilgas žygis.

Lėktuvai visą clieną dūksta.
Nuo marių pučia vėjas. Šalta apkasuos.
— Atsiųskit šovinių, granatų ir prieš tankus minų... 
Nevalgėm nieko. Duonos bent sausos...
Ant marių mėlyni pilki laivai siūbuoja ,
O naktį dažosi gaisrais dangus, 
Kulkosvaidžiai nuo ryto kaip pašėlę 
Ir bombos maišo žemę su sniegu.

> O vakarais graudus pušų ošimas,
- Ir krantus plaukančių bangų giesmė,
; Iš čia nėr kur. Atgal nei žingsnio.

* Tarp kopų čia' stovėsim mes.
Lėktuvai dieną, naktį dūksta '
Ir įdauža (apkasus patrankų sviediniai.
Iš čia su laisve tėviškėn nueisim, 
Ar smėly pajūrio paliksim amžinai.

Skauduliai ir prošvaistės tėvynėje
Aktyvus Panevėžio dramos 

teatras
Sausio 23-24 d. teatras suren

gė iškilą į Šiaulius, kur suvaidi
no Paukštelio "Audra ateina”, 
Franko — "Pavogtoji laimė” ir 
Labrenevo "Amerikos Balsas”. 
Po to gastroliavo Joniškyje. Nau
jai ruošiama pastatyti Moljero 
’’Miestelėnas Bajoras” ir Čer
niausko “Fabrikai ir Namai”. Te
atras susitaręs sU rašytoju J. 
Grušu, kad parašytų jiems pjesę 
iš tarybinės inteligentijos gyve
nimo. (A)
Lietuviai aktoriai ir dainininkai 

studijuoja Maskvoje
Sausio pabaigoje į Vilnių su

grįžo Maskvos Lunačarskio te
atro lietuviškosios studijos stu
dentų grupė. Prieš 3 m. jie pra
dėjo studijas prof. Orlovo ir jo 
docentų M. N. Griovos bei Kons- 
kio vadovybėj. 5 šios grupės stu
dentai — M. Rasteikaitė, K. Ge
nys, Z. Zelčius, R. Varnaitė ir R. 
Tumpa gauna “stalinines” sti
pendijas.

Sausio 25 d. jie pasirodė Vil
niaus studentijai. 22 žmonių gru
pė suvaidino įvairių dramų iš
traukas ir "Figaro Vestuvių” 
pirmąjį veiksmą. Sekančią dieną 
pasirodymas įvyko Pedagoginia
me Institute. (A)

Studentai vežami į Maskvą
Propagandos tikslu, žiemos 

atostogų metu kelios Vilniaus 
studentų grupės buvo nuvežtos 
į Maskvą ir Leningradą. Vilniaus 
Pedagoginio Instituto Meno An
samblis — viso 165 studentai — 
koncertavo Maskvos Liaudies 
Kūrybos namuose ir kitur. Insti
tuto krepšininkai sužaidė rung
tynes su maskviečiais studentais.

Pagal “Tiesą” sovietų studen
tai vežami į Vilnių, Kauną ir ki
tus Lietuvos miestus. (A)

Koncertas Vilniuje
Sausio pabaigoje LTSR Vaisi 

Filharmonijoje įvyko P. Čai
kovskio romansų vakaras, kurį

Knygos Lietuvoje
Neskaitant partinio šlamšto, 

taip vadinamų Stalino ir Lenino 
raštų, tėvynėje metų pradžioje 
buvo išleista A Matulio “Vaikai 
iš Kolūkio”, iliustruota Tarabil- 
dienės, vaikams. Taip pat vai
kams išleista Mark Tvain’o ’To
mo Sejerio Nuotykiai”. Rusų ir 
ukrainiečių kaltomis išleistos 
Žemaitės ir Donelaičio Raštų 
rinktinės. Suaugusiems buvo pa
teiktas vertimas iš rusų kaltos 
"Gulija”, Sakene. (A)

Lietuvių liaudies audiniai
Vilniaus universiteto istorijos 

fakulteto (instituto) bendradar
biai praėjusiais metais buvo su
organizavę nemaža iškilų, kurių 
metu surinko vertingos medžia
gos iš lietuvių liaudies įvairių kū
rybos sričių. Ją išstudijavus, Et
nografijos muziejaus bendradar
bė M. Glemžaitė parengė refera
tą "Lietuvių Liaudies Audiniai”, 
kurį skaitys Etnografininkų kon
ferencijoje Maskvoje. * (A)
Pamokslai Lietuvos rašytojams..

Sausio 19 d. kom. partijos būs
tinėje (Gedimino 29) Vilniuje, 
lietuviams rašytojams jų drau
gijos tikrasis narys V. Ustinovas 
skaitė paskaitą: “Lenino — Stali
no paveikslas grožinėje literatū
roje”.

Šiauliuose juda dramos mė
gėjai ir profesionalai

Šiaulių Dramos teatre prieš 
tris savaites buvo, pastatyta 
premjera Goldonio komedijos 
“Savikvaišos”, o rinkimų proga, 
M. Gorkio “Miesčionys”. Moky
tojų Instituto mėgėjai, režisuo
jant mokytojai I. Vaisytei, pasta
tę Klionovo pjesę “Mokinė”. Re- 
žisorė Pinkauskaitė, vadovau
janti Miesto Kultūros Namų mė
gėjams stato “Kalnų Pasa
ką” (A).

Klaipėdoje režisuoja 
R. Juknevičius

Ten dirba geros meninės jėgos, 
kurios nesenai pastatė estų ra
šytojo A. Jakobseno 4 veiksmų išpildė Aleksandra Staškevičiū- 
pjesę "Trys kapitonai”, dekorą- tė, pritariant styginiam kvarte- 
vo dailininkas L. Lukšas. tui. Aim.

Redakcijai prisiųsta
Vasario mėn. AIDAI

Vasario mėn. AIDŲ pirmame 
puslapy randame dailininko T. 
Valiaus apipavidalintą maldą: 
Tavo vardo šaukiuos, parašytą 
Jono Noreikos Stutthofo koncen
tracijos stovykloje. Vaitiekūnąs 
— "Tautinės bandruomenės iš
silaikymas” — iškelia pačias ak
tualiausias išeivijos problemas; 
A. Mažiulis—“Lietuviškasis kry
žius ir jo kilmė” — kelia naujas 
kryžiaus kilmės teorijas; J. Naš
laitis — “Lietuvos partizanai” 
(su S. Radvilos įžangėle) įpras
mina partizanų kovą už tautos 
laisvę.

Dailiojoje literatūroje sutinka
me: A. Vaičiulaičio — "Červenėj 
sušaudytųjų sielos stovi prieš 
Viešpatį Dievą” (eil.); Juozo 
Krumino keturius eilėraščius iš

"Žiemos iliuzijų” ciklo; Pauliaus 
Jurkaus “Juodvarnių” poemos 
ištrauką “Sukas laužo dūmai”. 
Juozas Kralikaųskas ilgesnėje no 
velėje “Motina ir sūnus” perke
lia į karo sukūrius Lietuvoj 1941 
m. Turiningas apžvalgų skyrius. 
Numeris iliustruotas tik lietuvių 
dailininkų kūriniais.

Current News on the Lithua
nian Situation, vol. VIII, Nr. 4 
(108), Compiled by the Lithua
nian Legation, Washington, D. 
C., January-February, 1951, 25 p.

The Steps to Canadian Citizen
ship, prepared by Canadian Citi
zenship Branch in Coop, with the 
Can. Citizenship Registration 
Branch, Department of Citizen
ship and Immigration, Ottawa, 
1950. >t#l I

kuri taip įsivaizduodama vaikšto... Kai susitinka, pasižiūri su 
baisiausiu nugalėtojos išdidumu. Rodos nušautų tada Pangonienę 
vietoje, jeigu tik turėtų kuo nušauti... •

Staiga — Rita pastebėjo lietuje žmogų. Plykstelėjus žaibui, 
pažino — * . ISfalI:

Šerniukas’
• Pat pradžioj pajautė net kažkokį salsterėjimą, kad jos įtarimas 

pasitvirtino. Bet antroji banga buvo vienas skausmas, paraližuojąs 
kvėpavimą. Buvo kažkas baisaus matyti, kaip Berniukas priėjo 
prie Pangonių namelio ir pranyko, užeidamas iš kitos pusės prie 
durų. Ji susigriebė, kad reikėjo jį šaukti, kai tik pamatė einant 
Dabar jau pervėlu. Dar turėjo kiek vilties, kad gal lange atsiras 
šviesa... Ne!... .

Rita, kaip permušta, išslinko iš sentrobės ir prisviro prie są
sparos. Girdėjo lietų, šakose vėją ir nuo stogo čiurkimą. Sulenkė 
kelius, atsisėsdama ant savo užkulnių. Įsigriebė į sąsparą. Kelia
klupsčia spiegė ir nagais draskė patrūnijusią medieną. Pajutusi 
skausmą nuo užlaužtų nagų, įsikando pirštus ir užrietė galvą. 
Vanduo krito ant jos užmerktų akių ir tekėjo per skruostus drau
ge su ašarom... .
• Ak, Berniuk! Kaip būtų gera, jei dabar staiga viskas kartą 
pasibaigtų! Trenktų į juos perkūnas! Ir paskui antras į ją čia prie 
sąsparos... Ak, Berniuk! pražūk prakeiktas!... Ištisą parą mirk, 
merdėk, atkentėk nors dalį, kas dėl tavęs kentėta...

Paskui ji atsikėlė ir pasileido bėgti kasyklų bokšto link----------
Tą naktį Pangonis plūkėsi drauge su Ratkeliu giliai po žeme, 

devynioliktame aukšte. Akmens tunely. Toli nuo vakaro ir nuo 
perkūnijos.

Batuotas ir purvinas Ratkelis kalbėjo savo vargo bendrui:
.— Velnias prieš daugelį tūkstančių metų paslėpė auksą čia 

kvarco sluogsniuose. Ir pasitaikyk mums pakliūti kaip tik čia į 
šitą gilybę po raistu.

— Kai pagalvoji, tikrai keista, — pritarė Pangonis. — Negerovė
Čia atnešė ir auksą ir mus. •

— Įsijautus galva pradeda kvaisti. Prieš daugelį tūkstančių 
metų buvo pradėta ruošti čia vieta mūsų Šokiams ir žaidimams.

— Taigi, maloniam laiko praleidimui
— Truput sukrauta čia lobio tamsybėj ir drėgmėj! Jeigu yra 

pragaras, tai jis turėtų būti kur nors netoli nuo čia.
u— Apie užkeiktą ir žemėje paslėptą lobį girdėjom kadaise tik

pasakose. Dabar patys savo akimis matom.
Prie jų atėjo bosas: kaip visada, su plaktuku rankoje. Jis tuoj 

pasakė Pangoniui: •. .■ - ’
— Eik i stoti ir kelkis į viršų. Tavo vaikas apsirgo.
“Palikau sveiką. Atsitiko kas nors. Kas galėjo? Gal jau nėra? 

Man gal tik sušvelnintai praneša? Karolė ten dabar iš proto eina”, 
— Pangonis skubėjo kreivais tuneliais.

Iškeltas į viršų, nustebo, kad čia toks lietus ir perkūnija. Išvir
tusiuose iš langu šviesos ruožuose sublizguliuodamos, krito žemėn 
liūties srovės. Tiško į oksiduotus klanus ir akmenis. O toliau — 
tamsi naktis, kurioje nežinia kas buvo atsitikę su jo Algučiu.

Spruko į didžiulę griozdišką daržinę, “pakaruokline” pravar
džiuojamą, kurioje grįžę iš požemio persirengdavo ir palikdavo 
džiūti darbinius drabužius. Bet iš užu bokšto atramos jam kelią 
pastojo Rita. Apsigaubusi neperlyjamu apsiaustu, ji blizgėjo tam
siu stiklu.

— Rita! Ar tu pranešei? '

— Palikau sveiką. Kas jam pasidarė?
— Tavo vaikas sveikas.
— Sveikas?
— Taip.
— Kokias čia komedijas darai?
— Kaip kitaip per žmones tau į požemį praneščiau. Tavo žmona 

turi kitą įsileidus.
— Ką tu?
— Pas ją Salvė jus.
— Netiesa!
— Skubėk greičiau namo!
— Melagė!
— Tuoj pats galėsi įsitikint
— Arba pamišus.
— Nesikoliok ir netruk. Nejau nesupranti? Jis tavo žmoną... 

Tavo bute... — jos balsas buvo pakeltas ir nesavas.
Pangonis neatsiminė, kaip jis parsirado namo. Kažkaip auto

matiškai. Buvo tarpą lyg išmestas į tuštumą: išmestas iš laiko, 
minčių ir visos perkūningos nakties —------

— Tu? Eik namo! — plakė pagreitėjusi Karolės širdis.
— Kur dar namai, — anapus durų šalvėjus pamėgino klemką.
— Nieko negaliu pagelbėti •

. — Nejau negirdi, koks čia pasiutęs lietus, — įtikinėjo Šalvėjus.
— Nieko. Atvėsins tave. Geriau miegosi.
— Karole, nejuokauk! Atidaryk greičiau!
— Ne. Nieko nebus. .
— Laikysi mane už durų?
— Kitaip negalima.
— Ar kaip šunį tokiam lietuj?
Karolė pasviro petim prie sienos:
— Eik namo!
— Labai prašau atidaryti.
— Negaliu.
— Karole! Protinga būk!
— Aš ir noriu būti protinga.
Abu patylėjo.
— Tai įleidi ar ne?
— Ne, Baly! .
— Tikrai ne?
— Jokiu būdu.
Jie dar pastovėjo tylėdami Karolė — viduj, vienoj pusėj durų. 

O Šalvėjus — lauke, lietuj, antroj pusėj.
Paskui ji užgirdo jo nueinančius žingsnius. Pažiūrėjo pro lan

gą. Stiklus plovė lietus. Įžiūrėjo nueinantį žmogų, kuris buvo jos 
pačios atėjęs. Keista buvo žiūrint galvoti, kad jį čia buvo atvedęs 
toks tikslas. Atrodė lyg nueidamas mažėjo, nyko į tamsos gelmę. 
Susigalvok tu man tokiam lietuj ateiti! Nė vieno sauso siūlelio ant 
savęs neparsineš, šypsojos Karolė. Ir gerai tokiam! Veltui per
šlapęs, tegu dabar pamuša kojom akmenis. Buvo smagu žiūrėti 
pro langą. Priglaudė kaktą prie vėsaus stiklo. Ramu viduj, gera, 
kad išliko švari. Nęmanyk, Meškiukai, kad tavo Karolė yra jau 
tokia pagedus...

Pabučiavo auksinį kryželį ir vėl atsigulė. "Nejau negirdi, koks 
čia pasiutęs lietus”, atsiminė ir šypsojo. Gudrus, kaip musė. Ir 
lenda, kaip musė prie medaus. Veltui! Ė, tie vyrai — kumeliai! 
Vos kiek arčiau susipažink, tuoj ir pamatai, prie ko jie eina, viso
kių gudrybių prasimanydami Net jau kuone reikalauti pradedą, 
lyg būtų teisių įsigiję: ‘Tai įleidi ar ne?” Nemanyk, kad mes 
jau visos tokios ištižusios vištelės...

... šypsodama užmigo Karolė —------
(Bus daugiau)

Šveicarijos LB Valdyba išlei
do savo informacini biuleteni 
"Šveicarijos Lietuvių Žinios”, re
daguojamą Dr. A. Geručio.

P. Babickas netrukus išleidžia 
knygą “Brazilija”.

Lietuvos atstovas Dr. Frikas 
Meieris išleido dvi informacines 
knygas portugalų kalba apie Lie
tuvą. Pirmoji: O Baltico, išleista 
visų trijų Baltijos valstybių at
stovų lėšomis kalba apie Pabalti
jo valstybių didžią praeitį ir klai
kią dabartį, o Lithuania Ilustra- 
da parodo žavius Lietuvos pa
veikslus ir duoda įvairių infor
macinių davinių apie mūsų tėvy
nę. Lituania Ilustrada redagavo 
Rachel Portella-Audenis, įžymi 
Brazilijos poetė ir Petras Babic-

“Reader’s Digest” kovo mėn. 
leidinyje patiekia santrauką la
bai įdomios knygos "Verdict of 
Three Decades” (Trijų dešimt
mečių sprendimas), redaguotos 
Julien Steinberg. Šioje santrau
koje trumpai, ryškiais bruožais 
nupiešiama Sov. Sąjungos isto- 
torija, paminima ir Lietuvos 
okupacija. Santrauka pavadinta 
"The Real Soviet Story” (Tikro
ji Sovietų istorija).

Konkursas moksleiviams. LRK 
F paskelbė Amerikos pradžios ir 
aukštesniųjų mokyklų mokslei
viams konkursą tema "Kodėl aš 
džiaugiuosi, būdamas kataliku”. 
Premijoms paskirta $700 taupy
mo bernais. Rašiniai galimi lietu
vių ir anglų kalbomis.*



IS PLATAUS PASAULIO
Sovietai Austriją riša su 

Triestu
Paryžiaus pasitarimuose So

vietų atstovas Gromyko parei
kalavo, kad svarstant Austrijos 
klausimą būtų svarstomas ir 
Triesto klausimas. Triestas esąs 
pasidaręs JAV ir Britų karine 
baze. Vakariečiai pareiškė, kad 
sutinką Triesto klausimą įrašy
ti į 4 didžiųjų konferencijos dar
bų tvarką, tačiau jo nerišant su 
Austrijos klausimu, nes tai vi
sai atskiri dalykai.

Išviso Austrijos byloje jokios 
pažangos nematyti. Gromyko 
kartoja tuos pačius argumentus, 
kurie jau daug kartų buvo girdė
ti įvairiausiuose bendruose posė
džiuose, kurių yra buvę apie 250. 
Jie visi suvedami į vieną, kad 
sovietai nori Austriją apsaugoti, 
kad ji nepatektų įtakon tų kraš
tų, kurie rėmę Hitlerį. Tuo tar
pu Triestas pagal 1947 m. taikos 
sutartį su Italija, turi būti demi
litarizuotas ir neutralus, valdo
mas JTO skirto gubernatoriaus. 
Tačiau Saugumo Taryba dėl to 
gubernatoriaus niekad negalėjo 
susitarti ir sritis tebėra JAV, Bri
tų ir Jugoslavijos okupacijoje.

Siūlo tarptautinę kariuomenę
Kovo 5 d. JAV atstovas JTO 

vad. kolektyvinių priemonių ko
misijoje primygtinai siūlė grei
tai, bent iki rugsėjo mėn., sukur
ti tarptautinę armiją.

Šitas komitetas buvo sudary
tas dar lapkričio 3 d. plenumo 
posėdy, bet be Sovietų ir be sa
telitų. '

Korėjos karo balansas
JAV Gynybos departamentas 

vasario 21 d. paskelbė naujausius 
davinius iš karo Korėjoje: žuvu
sių 8.346, sužeistų 31.377, dingu
sių 9.409, viso 49.132. Priešas iki 
minėtos datos neteko žuvusiais, 
sužeistais ir paimtais į nelaisvę 
viso 624.000 — 206.000 kinų ir 
418.000 šiaurės korėjiečių.

Delsia Pabaltijo įsileidimą
The National Committee for 

Free Europe, Inc., prisidėjusi 
prie Filadelfijos Deklaracijos pa
skelbimo, stebėtinai tebedelsia 
•pabaltiečių įsileidimą į jų remia
mų šalių tarpą. Mūsų informa
cijos centro pareigūnai ir Nau- 
jorke gyveną žurnalistai baimi
nasi, kad amerikiečiai, nežiūrint 
taip smarkių pareiškimų, yra lin
kę Keturių konferencijoje dar į 
kaikurias nuolaidas ir todėl 
State Department paprašė minė
tą komitetą savo organizuojamą 
antikomunistinę veiklą pristab
dyti, bent iki konferencijos.

“New York Times” magazine 
praėjusią savaitę rašęs George 
Kennan, buvęs State Depart
ment© patarėjas rusų klausimais, 
reikalavo, jog viskas turi būti da
roma, kad susitarus su sovietais. 
Panašiai reikalavo ir III. 4. tame 
pačiame, leidinyje A. J. P. Tay
lor, Oxfordo universiteto profe
sorius, nors prie jo straipsnio 
pridėtoj politbiuro nuotraukoj 
per visą sieną driekėsi šūkis “Vi
sų šalių proletarai vienykitės”.

De Gasperi gavo pasitikėjimą
Kovo 6 d. Italijos parlamentas 

pergyveno triukšmingiausią die
ną visoje savo istorijoje. Kai mi
nisteris pirmininkas de Gaspe
ri patiektąją balsavimui krašto 
gynimo programą surišo su pasi
tikėjimo klausimu, kilo didžiau
sias triukšmas. Komunistai ir 
prokomunistiniai socialistai pa
reikalavo, kad balsavimas būtų 
slaptas ir kad būtų duota 3 die
nos projektui apsvarstyti. Kai 
jų reikalavimas daugumos buvo 
atmestas, jie triukšmingai kolio- 
damiesi išėjo iš parlamento, kad 
suardytų kvorumą ir balsavimus 
padarytų neteisėtais. Balsavimai 
vis dėlto įvyko ir projektas bu
vo priimtas 325 balsais prieš 16..

Programoj ginklavimuisi šiais 
metais paskirta 750.000.000.000 
lyrų — apie $1.245.000.000, t.y. 
veik dvigubai, kaip pereitais me
tais.

Teroras komun. Kinijoje
Vienas Hong Kongo laikraštis 

turi slaptą specialų korespon
dentą kom. Kinijos mieste Swa- 
tow, esančiame priešais Formo- 
zą. Jis praneša apie pastaruoju 
metu pradėtą nepaprastą suėmi
mų ir žudymų akciją Swatowe ir 
iš viso pietų rytų Kinijoje. Ma
tyt, Mao laukia, kad ten gali ban
dyti išsikelti Čiangkaišekas įr 
stengiasi sunaikinti visus, kas 
galėtų stoti jo pusėje. Visur vyk
domi masiniai areštai. Kaliniai 
nebetelpą kalėjimuose, tad su
talpinami apie kalėjimus konfis
kuotuose sandėliuose. Vien Swa
towe suimtųjų esą per 60.000, ku
rie kas nakt šaudomi kulkosvai
džiais. Pietų Kinijos provincijo
je Kwangsi, kaip oficialiai pra
nešta, buvę likviduota vien sau
sio mėn. 62.535 antikomunistai. 
Vasario mėn. sušaudyta dvi gru
pės — vieną kartą 300, o kitą — 
170. .

Aukšč. Sovietų Taryba ir karo 
biudžetas

Vasario 18 d. išrinktoji Sovie
tų Sąjungos Aukščiausioji Tary
ba paploti Stalino ministeriams 
susirinko kovo 6 d. ir “posėdžia
vo” 5 dienas. Yra būdinga, kad 
lauktojo naujos petilietkos pla
no šį kartą kažkodėl į ATarybos 
darbų eilę neįtraukta. Pateiktas 
betgi šių metų biudžetas, siekiąs 
457.900.000.000 rublių. Iš tos su
mos tiesiogiai karo reikalams ski
riama 96.376.000.000 riblių, t y. 
16.976.000.000 rubliais daugiau, 
kaip pernai.

Sovietų rublio oficialioji vertė 
lygi $0.25, tad išeina, kad karo 
reikalams paskirta $24.094.000.
000. Lyginant biudžetines skait
lines, JAV karo reikalams yra 
skiriama daugiau — $41.421.000.
000 ir dar $7.461.000.000 kitiems 
kraštams kariškai paremti. Ta
čiau ištikrųjų Sovietų biudžete 
ne visos karinės išlaidos yra va
dinamos karinėmis. Daugybė po
zicijų nevadinamos kariškomis, 
nors jos skiriamos kariškiems 
įrengimams, pay., keliams arba 
įmonėms karinėms pastatyti.

Irano premjeras nušautas
Buvęs štabo viršininkas, o nuo 

praeitų metų birželio 26 d., mi
nisteris pirmininkas Ali Razma- 
ra, kovo 7 d. nušautas. Razmara 
buvo užsimojęs pravesti didelių 
reformų krašte, tačiau sutiko 
perdaug kliūčių. Žudikas, stalius, 
bandė nusižudyti, bet suimtas. 
Jis pareiškė, kad šovęs dėl to, 
kad Razmara kraštą pavedęs 
svetimiesiems. Čia beabejo turi
ma galvoje Anglo-Iranian Oil Co, 
kurios nacionalizacijai Razmara 
priešinosi. , •

Maro pavojus Korėjoje
Dar nepatikrintomis žiniomis, 

Korėjoje kariaujančių kinų tar
pe pradėjęs reikštis maras—juo
doji mirtis. JT karinė vadovybė 
yra labai susirūpinusi, nes ma
ras galėtų labai lengvai persi
mesti ir į JT kariuomenės eiles. 
Tačiau, atsimenant, kad jau 
daug kartų buvo pasklidę gandų 
apie šiltinę ir kitas epidemijas 
komunistų tarpe ir kad visa tai 
pasirodė neteisinga, reiškiama 
vilčių, kad ir šį kartą gandas liks 
gandu. .

KANADOS ŽINIOS

Darbo unijos boikotuoja 
kainų kontrolę

Kai prieš* pora savaičių kainų 
kontrolės įstaigos leido kaiku- 
riom prekėnvpakelti kainas 10%, 
darbo unijos pareiškė protestą. 
Nuo to meto tarp jų ir kontro
lės institucijų tęsėsi trynimasis, 
kuris pasibaigė tuo, kad vasario 
28 d. unijos atšaukė savo atsto
vus iš visų vyriausybės agentū
rų, tvarkančių krašto išteklių ir 
pajėgų mobilizaciją. Unijos pro
testuoja, kad tose agentūrose vi
są galią turį kapitalistų kompa
nijų atstovai.

— Paryžius. — Prancūzų gen. 
Alphonse Juin paskirtas Centri
nės Europos sausumos pajėgų va
du. Gen. Juin iki šiol buvo Pran
cūzų kariuomenės Maroke va
das, 1944-1947 m. buvo vyr. šta
bo viršininkas, o 1942 m. kovėsi 
prieš Eisenhoverį. kaip Vichy ar
mijos Maroke vadas, bet tik 3 d. 
Vėliau vadovavo laisvų prancū
zų pajėgom Afrikoje ir Italijoje.

JAV katalikai
Kaip praneša katalikų spaudos 

direktorija, JAV katalikų yra 
27.766.141 arba 19% visų gyven
tojų. Iš 38.451.033 šeimų, esančių 
JAV, katalikų šeimų yra 5.784.
613 — 15%. Katalikų gimimų 
skaičius sudaro 26.5% , vedybų — 
1^.6%. Katalikiškų įstaigų betgi 
nėra atatinkamai gyventojų skai 
čiui: pradžios mokyklų — 4,8%'. 
kolegijų bei aukštųjų mokyklų— 
7,8'% mokini u— 14%, mokytoju 
—12,8. ligoninių 15,5% (849), vai
kų prieglaudų — 16,1% (353), 
senelių prieglaudų — 13,1 (254).

— Frankfurtas. — Vokietijoje 
susikūrė nauja partija, vadovau
jama tūlo buvusio mokytojo, ku
ri stoja už atgaivinimą Reicho su 
kaizeriu.

— Vašingtonas. — JAV pragy
venimo indeksas nuo gruodžio 
15 d. iki sausio 15 d. pakilo 1.5 
punkto. Atlyginimai pakilo 4 ct- 
valandai daugiau 1.000.000 darbi
ninkų.

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS 
su lietuviškais ženklais ir įvairius 
laikrodžius, gausite tik pas vienintelį 

“Adrian Jewellers” atstovą

JONĄ BERŽINSKĄ
872 Dundas St. W. Tel. WA 2429 

88 Anette St. Tel. LY 2816
Ir ten pat užpildysiu Jums “Income

Kanadiečių nuostoliai 
Korėjoje

Kovo 2 d. paskelbtas pirmasis 
kanadiečių nuostolių- Korėjoje 
sąrašas: 5 žuvę kovose, 1 miręs 
nuo žaizdų, 10 sužeisti kovose ir 
4 nelaimėse.

Sunkiai sužeistieji oro tiltu 
bus atgabenti į JAV, o iš ten, iš 
Tacoma, Wash., pergabenti į Ka
nados ligonines. Jau paskirta 
pergabenimo tarnybai Kanados 
oro laivyno eskadra esanti Ed- 
montone, paskirtos ir ligoninės.

Kovo 6 d. paskelbtas antras 
aukų Korėjoj sąrašas: 3 žuvę ko
vose, 1 miręs nuo žaizdų, 6 su
žeisti. Tuo būdu išviso žuvusių 
yra jau 10, sužeistų 15 ir 5 sužeis
ti ne kautynių nelaimėse.

Kontroliuos pelną
Kanados vyriausybė kainų 

įšaldyti nesiryžta, bet svarsto 
pelno kontrolę, kuri buvo var
tota ir praeito karo metu. Be to, 
būsią imamasi dar visos eilės ki
tų priemonių ūkio pastovumui iš
laikyti.

Automobiliai Kanadoje
1950 m. Kanada pati pagamino 

193.556 keleivinius, automobilius, 
kurių vertė yra $277.660.998, pa
gamino, be to. 99.028 sunkveži
mius, vertus $146.697.354.

Daugiausia mašinų importuota 
iš D. Britanijos — 77.658 kelei
viniai automobiliai, iš JAV — 
3.154 automobiliai. Be to, sunk-, 
vežimiu importuota: iš D. Brita
nijos 5.180, o iš JAV — 1.616.

Buvo importuota dar šiek tiek 
kitų kraštų gamybos mašinų, ta
čiau per JAV, tad jos įeina į pa
minėtus skaičius.

Iš D. Britanijos įvežti keleivi
niai automobiliai verti $68.294.
490, o sunkvežimiai — $4.893.
480. Iš JAV importuotųjų keleiv. 
automobilių vertė $6.038.482, o 
sunkvežimių — $6.056.200.

— Oshawa. — General Motors 
įmonėse pradėjo reikštis sabota
žo veiksmų, ypač convejerių su
gadinimų įkišant geležgalius.

Vyrų ir moterų atlyginimo 
sulyginimas

Neretas atsitikimas, kad pra
monėje ar kitose ūkio srityse ly
giai tą patį darbą, kaip vyrai, 
dirba ir moterys. Šis reikalas da
bar yra svarstomas Ontario vy
riausybės ir, kaip pareiškė prem
jeras Frost, esąs galimas daly
kas, kad atlyginimų sulyginimo 
įstatymas būsiąs priimtas dar 
šioje parlamento sesijoje. Jis 
pats betgi šiuo reikalu galutinos 
nuomonės neturįs. Principo tei
singumas esąs neabejotinas, ta
čiau esą pavojų, kad jį. įgyvendi
nant gąįį būti daugiau neigiamų, 
negu teigiamų, pusių. Iš vienos 
pusės tai galį sulaikyti didinimą 
atįyginimų vyrams, o iš antros 
nepriėmimą į darbą bei atleidi
mą .moterų, nes darbdaviai grei
čiausia bemeilytų visur vyrus 
laikyti. Dėl klausimo painumo 
ir D. Britanijos darbiečių vyriau
sybė nesiryžusi tokio įstatymo 
išleisti, nors jį ilgai studijavusi.

Ontario abi didžiosios unijos— 
LC ir CCL — pasisakiusios už 
tokį įstatymą.

Įstatymo projektą parlamentui 
pateikė darbo ministeris Daley. 
Įstatymas sudaro dalį vad. ne- 
diskriminacijos įstatymo ir tu
rėtų įsigalioti nuo 1952 m. sau
sio mėn. 1 dienos.

. “Grinoriams” darbas
‘ (Ontario parlamentas prieš po
ra savaičių nutarė, kad darbda
vys, atsisakąs duoti darbo nau
jam imigrantui gali būti .nubaus
tas iki $100rBet kaip tat-įrodyti?

Kanada iha’ž&a valstybės • 
tarnautojų skaičių

Taupumo sumetimais Kanados 
vyriausybė mažina valstybės tar
nautojų skaičių, pirmiausia pa
greitindama atleidimą į pensiją 
tų, kurie jau priartėjo prie pen
sininkų amžiaus. Išviso būsią su
mažinta 6000 tarnautojų, iš bend
ro skaičiaus apie 150.000.

Antros uranijaus kasyklos 
Kanadoje ,
Vakarų Teritorijose

widowski 21:18, 22:20.
Iš lietuvių pusės moteris ats

tovavę Z. Vizgirdaitė, lengvai 
nugalėdama net tris savo prieši
ninkes: Baczynska 21:13, 21:19; 
Dalko 22:20, 21:12 ir Zacharuk. 
21:12, 18:21, 21:6. Q

Krepšinis Montreale
Po ilgesnės pertraukos; pra- . 

jusį sekmadienį, mūsų krepši
ninkai vėl pasirodė aikštėje. Bu
vo sužaistos draugiškos rungty
nės tarp jaunųjų ir vyresniųjų 
krepšininkų. Visą laiką įtemptai 
vykusios rungtynės finale nusvi
ro vienu tašku jaunųjų koman
dos naudai 28-27. Jaunųjų ko
mandai taškus laimėjo: Bukaus
kas 16, Ramanauskas 9, Piečai- 
tis 3. Senųjų — Bunys 15, Inta 11 
ir Slėnis 1. •

Stalo teniso rungtynės 
Montreale

Prieš kilrį laiką ukrainiečiai 
iškvietė lietuvius stalo tenisą 
rungtynėms. Kadangi tuo laiku 
mūsų sportininkai nebuvo pil
nai pasiruošę, tad rungtynės iš
ėjo ukrainiečių naudai 7:2.

Lietuviai, ruošdamiesi naujam 
susitikimui — revanšui, pravedė 
tarpusavio turnyrą, kuriame pir
maujančias vietas laimėj i: I-mą 
Žilinskas, 2-rą V. Piečaitis ir 3- 
čią J. Ramanauskas.

Revanšinės rugntynės įvyko 
kovo 4 d., kuriose dalyvavo ir 
moterys. .

Šį kartą lietuviai buvo nusi- 
tatę taip pigiai nepasiduoti. Jų 
pasiryžimas nulėmė pergalę 8:1 
lietuvių naudai.

Lietuvių tarpe 1-mą vietą turįs 
Žilinskas nugalėjo savo stiprų 
priešininką Stenijcki 15:21, 21:15, 
21:16. Piečaitis lengvai įveikė 
Murij 21:9,21:16. Bunys—Salisk- 
jak 21:23, 21:12, 21:19. Slėnis — 
Hapaliwski 21:14,21:12. Ivanaus- 
kas—Dowidowski *12:21; 21:10, 
21:18. Deja, šį kartą Ramanaus
kas turėjo nusileisti savo prieši
ninkui, pralaimėdamas prieš Pa- 
linsky 11:21, 22:20, 9:21-

Dvejeto rungtynėse lietuviai 
žengė be pralaimėjimo. Žilinskas 
—Slėnis prieš Stenijcki—Salisk- 
jak 21:17, 22:20. Ramanauskas— 
Ivanauskas prieš Murij—Palins- 
ky 12:21, 22:20, 22:20. Bunys —
Piečaitis prieš Hapuliwski—Do-į užėmė 11-tą vietą.

Nauja pasaulio figūrinio 
čiuožimo čenmpionė 

Dvidešimtmetė Angelė Jean
nette Altwegg vasario 24 d. Mi
lane laimėjo pasaulio figūrinio 
čiuožimo moterų čempionės var
dą. Ji nugalėjo devynių valsty
bių 22 čiuožikes. Pažymėtina, kad 
J. Altweg yra ketvirtus metus 
Anglijos čempionė.

Jaqueline Du Bief, ketvirtus 
metus Prancūzijos čempionė, už
ėmė antrą vietą ir Amerikos čem 
pionė Sonnya Klopfer iš Brook
lyn© užėmė trečią vietą.

Torontietė Betty Hiscock paro
domajame čiuožime užėmusi de
vintą vietą, po laisvo čiuožimo

Šiaurės
prie Great Bear ežero jau pilnai 
veikia uranijaus kasyklos, ku
rios iki šiol buvo vienintelis Ka
nados uranijaus šaltinis. Pasta
ruoju metu aptikti antri urani
jaus sluogsniai prie Athabaska 
ežero Saskatchewan© provinci
joje. Čia būsią galima iškasti 
apie 500 tonų uranijaus rūdos 
kasdien.

Pabrango pragyvenimas
Pernai, prasidėjus Korėjos ka

rui, pradėjo kelti kainas beveik 
visoms prekėms pirmoj eilėj pre
kybininkai. Juos sekdami, pradė
jo kainas pūsti ir gamintojai, 
nors tam neturėjo kaip pirmieji 
taip ir antrieji jokio pagrindo.

Tas davė progos visiems pre
kybininkams vėl pakelti kainas 
savęs nenuskriaudžiant. Rezul
tate, kaip maisto taip ir pramo
ninių* prekių, kainos pakilo ne
normaliai. Unijos pradėjo klibin
ti didžiųjų pelnagaudžių, duris, 
kad ‘ir darbininkai nebūtų už
miršti. Šis tas pavyko-išpešti, ta
čiau tik ašaros, 5-10%. Maisto 
kainos pakilo iki 25%, vilnoniai 
rūbai 40-75$£, ypač gerųjų rūšių 
kostiumai ir paltai. Mat, tarp
tautinėje rinkoje pašoko kainos 
N. Zelandijos ir Australijos vil
nų. Jos buvo išpirktos greitu tem 
pn. Didžiausi varžovai buvo SSS 
"Rusija ir JAV. Nylon kojinės pa
kilo 50-100%. Nors Nylon koji
nės gaminamos iš anglių, bet dėl 
karo jų gamyba yra apribota. "

Odinių batų kainos pakilo 25
50%. Gi namų apyvokos prekes
5- 15%, skalbiamos mašinos, šal
dytuvai ir kt elektro-technikos 
prekės iki 50% . Tat nenuostabu, 
kad pragyvenimo indeksas jau 
eina į 190, kas Kanados ūkio gy
venime įvyksta pirmą kartą.

Butų kainos tebesilaiko vie
toje. Namų kainos kyla be jokių 
ribų. Tuo tarpu namų pasiūla 
yra labai maža.

Jei kas ir parduoda, tai reika
lauja dvigubai daugiau “cash”, 
kaip pernai ir pora, trejetą tūks
tančių daugiau, kaip pernai. Jei 
pernai turint gryna'is $2000-3000 
dar galima buvo seną namą iš
6- 8 kambarių nupirkti, tai šįmet 
jau ne. Daugumojes namų parda
vėjai reikalauja Vi ca^h.

• Geležies prekės, statybos me
džiagos yra pakilusios iki 50%, 
bet jų ir gavimas yra labai pa
sunkėjęs. Užtat ateinantį pavasa
rį numatoma nedidelė namų sta
tyba. Tas prisidėjo labai ir dėl 
valdžios sumažinimo paskolų 
statybai.

Politinė raida tarptautiniuose 
santykiuose nuspręs tolimesnį 
Kanados ūkio gyvenimą.

Jonas Stumbrys.

Sportas pavergtoje Lietuvoje
Pirmenybės

LTSRespublikoje šiais metais 
įvyks kelios TSRS pirmenybės. 
Gegužės 12-17 d. Kaune bus pra
vestos sunkumų kilnojimo rung
tynės. Lapkričio mėnesį Vilniu
je įvyks individualinės Sovietų 
Sąjungos- stalo teniso pirmeny
bės, o rugsėjo mėnesį moterų 
šachmatų pirmenybės. “Darbo 
rezervas” (nauja darbininkus 
kontroliuojanti organizacija) ren 
gia bokso pirmenybes Kaune bir
želio 6-15, o rugpjūčio 20-29 “vi
sasąjungines” krepšinio pirme
nybes mūsų didžiojoje krepši
nio halėje. (A).

— Vilniaus ledo rutulio pir
menybes, kaip draugas Vasilje
vas “Tiesoje” nr. 22 praneša, lai
mėjo “Spartakas”. Sausio 30 d. 
turėjo įvykti Kauno-Vilniaus 
pirmenybės, kurių nugalėtojas 
turėjo žaisti su Maskvos ledo ru- j 
tūlio komanda vasario 2 d. Vii- j 
niuje. (A)

Rusai čiuožėjai išstūmė 
lietuvius

Vilniaus Jaunimo stadione įvy-

kusiose greitojo čiuožimo pirme- 
menybėse vyrų ir moterų “dau
giakovės” varžybas laimėjo 
“Spartako” čiuožėjai Zalogin ir 
Novikova. “Spartaką” sudaro 
Vilniuje apgyvendintieji rusų 
kolonistai ir LTSR pareigūnų — 
sovietų šeimų nariai.

LTSR čiuožėjų komanda įvy
kusiose šešių respublikų pirme
nybėse laimėjo paskutinę vietą. 
Pirmąją iškovojo Kerelijos — 
Suomių komanda. Paskiri čiuo
žėjai Severinas, Jonkaitis, Ju- 
zėnaitė ir Novikova (?) pasiekė 
“respublikos rekordus”. (A)

LTSR sporto meistro titulas y

K. MacIntyre Aylesworth

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

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

> Tel. RA 2107-8 arba RA 1787 
^Kalbame vokiškai ir rusiškai!

metu respublikoje randasi 30 
sporto meistrų ir 5 nusipelnę 
sporto meistrai, (a)

Zarasuose buvo slidininkų 
pirmenybės

“Žalgirio” sporto grupė buvo 
suruošusi Lietuvos apskričių sli
dininkų pirmenybes, kuriose da
lyvavo virš 80 slidininkų. Suko
ręs 18 km. distanciją, per 1 vai. 
16 min. 57 sekundes, laimėjo Kaz 
lauskas (Vilnius). Taip pat vil-J 
nius laimėjo moterų ir vyrų es-« 
tafetes. Moterų grupės 5 kinl| 
varžybas laimėjo Alksnytė, 8 km.l 
—Vietrinienė (abi Kauno). Grei
tojo nusileidimo varžybų nuga- • 
lėtojais tapo vilniečiai Gaidama
vičius ir Mejeraitė, o slalomo — 
taip gi vilniečiai Gaidamavičius 
ir Kolesnikova (!) - A.

Lietuvis radio mechanikas

Moffat 5750 CPC

MICHAEL’S RADIO & APPLIANCES
1390-92 QUEEN ST. W. (prie O’Hara) .

Atidaryta vakarais Telefonas KE 4579

TEL.
EM 3-2131

Budime
24

valandas

(t <£

949 Dundas ŠL. W. netoli lietuvių bažnyčios. TeL WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas a tl .tekamas 

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

AUTOMATINIS laikrodis įjun
gia ir išjungia gazą, kai jūs ne
sate namuose.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Užeikite ir apžiūrėkite tuos 
kitokius modelius

•BC TAXI

Nauja priemonė
i V ’ '

Prieš galvos odos ydas, pleiskanas ir prieš plaukų kritimą.
; Tinka vyrams ir moterims. Buteliukas kainuoja $1.25 

Užtikriname geras pasekmes arba 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 8117, Toronto

Plaukų ir galvos odos specialistas

Nuo š. m. kovo mėn. 15-tos dienos

L LINA fctc studija

984 DUNDAS ST. West, TORONTO

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. L U K E’S
■*| & Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W.
Toronto, 

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
Parduodame 

SKALBIAMAS MASINAS 
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI 

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
' garantiją.

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus. ’
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SPECIALUS garantuotas šaltas 
nuolatinis sušukavimas. - 

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING
1138 Dundas Str. W. (prie Ossington) 

Išbandyk mūsų specialų pasiūlymą ir su- 
šita r k su mumis iš anksto. Mes taip pat 
esame specialistai nudažyti jūsų žilus 
plaukus. Nudažome natūralia spalva

Pagal susitarimą dirbame vakarais.

MANNING CARTAGE
& MOVERS

.. 184 Manning Ave.
TeL WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

4 ’ < . •

St. Catharines Kai norisi nusišypsoti... .

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

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 1

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

[Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
tais, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

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 pagal receptus
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.
_ •_ . LAIKOMOS PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS

SNIFF'S
VALYMAS — • 

PROSĄVTMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St, West. Toronto 

Telefonas ELgin 0649

Telefonas
MU-9S43

Telefonas
MU-9543

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

. Laimė — nelaimėje
Nedidelė St. Catharines kolo

nija Vasario 16 d. buvo pasiruo
šus minėti vasario 25 d. Tai die
nai išsinuomavo erdvią ukrainie
čių salę; pasikvietė iš Buffalo so
listus ir jau baigė repetuoti Gus
taičio 1 v. vaizdelį “Sekminių 
vainikas”. *

Įvyko nelaimė: solistus ir kelis 
vaidintojus aplankė negailestin
ga influenzos epidemija. Atro
dė, kad teks pasitenkinti susirin
kimu bei‘ paskaitėle, arba visiš
kai nuo minėjimo atsisakyti.

Tačiau energingo St. Catha
rines klebono Tėvo Juvenalio 
Liaubos OFM ir Apylinkės komi
teto pirmininko P. Šukio pastan
gomis iš Toronto atvyko solistai 
ir iš Hamiltono prelegentas. Tuo 

j būdu ir mažoje kolonijoje ture- 
j ome progos išgirsti visur laukia
mus solistus P. Radzevičiūtę ir 
Br. Marijošių.

Minėjimas buvo pradėtas va
sario 25 d. pamaldomis lietuvių 
koplytėlėje. Mišias laikė ir turi
ningą bei jautrų, pamokslą pasa
kė Tėvas Juvenalis Liauba OFM.

17 vaL ukrainiečių salėje buvo 
iškilmingas aktas. Minėjimą ati
darė Apylinkės komiteto pirmi
ninkas Petras Šukys ir pakvietė 
prezidiuman Tėvą Juvenaliu 
Liaubą OFM, ukrainiečių atsto
vus Dr. Rosochą ir prof. Boičuk, 
estų atstovą A. Altasaar, atvių 
Lidum ir senai Kanadoje gyve
nančių lietuvių Ant. Satkevičių.

Prelegentas iš Hamiltono Ant. 
Ruzgys išsamiai' nušvietė mūsų 
istoriją ir dabartinę politinę pa-

gimtinė**, Thoma “Ar žinai šalį 
tą” ir Tallat-Kelpšos “Mano sie
loj šiandien šventė”. Plojimams 
nenutilstant solistai dar padaina
vo duetą “Nesek sau rožių prie 
kasų”. Solistams akompanavo p. 
Danutė Rautinš.

Minėjimo metu buvo pradėtas 
vajus Tautos Fondui. Jau surink
ta 180 dol., kurie dėl įvairių prie
žasčių negalėjo paaukoti minėji
me, aplankomi namuose. Vajui 
vadovauja J. Satkevičius.

Taigi nelaimėje — laimė, 
rėjome minėjime solistus, 
riuos ir didesnės kolonijos 
įstengia pasikviesti.

St. Cathariniečiai ir kitų arti-

Tu
ku
ne-

Juk teisingai pasirinko...
Didelės firmos direktorius ieš- «. 

kojo naujos sekretorės. Norėda
mas išsirinkti pačią numaniau
sią, paprašė savo draugą psicho
logą apklausinėti atvykusias 
kandidates.

Psichologas apklausinėjo tris 
kandidates tuo pačiu metu ir pa
baigoje užklausė: “Kiek bus du 
ir du?’*. “Keturi”, — buvo pirmas 
atsakymas. Antroji mergina pa
galvojus tarė: “Galėtų būti 22”. 
Trečioji atsakė: “Gali būti 4 ir • 
gali būti 22”.

Kandidatėms išėjus, psicholo
gas atsisuko patenkintas į di-

Netikėjo
Viena išsilavinusi ponia sako 

kaliniui:
— Aš būsiu labai laiminga ga • 

lėdama tamstai padėti, kada bū
site laisvėje.

— Hm ... netikiu, kad tu ei
tum vogti!

Tarnaitė: — Mielas pone, pa
nelė prašė pasakyti, kad jos nėra 
namie.

Svečias: — Labai malonu. Pa
sakykite jai, kad aš nebuvau atė
jęs...

rektorių: “Tai štai ką reiškia psi- mu Koioniiu lietuviai, netoiimoie . r
ateityje tikimės išvysti scenoje 
Gustaičio “Sekminių vainiką”.

Dalyvis.

Vancouver, B.C

chologija! Pirmoji davė tikrą at
sakymą. Antroji suabejojo. Tre
čioji norėjo būti gudresnė už pir
mąsias. Puiku, kurią jūs pasi
rinkote?”. '

Direktorius ilgai negalvojo: 
“Aš pasirinkau tą aukštą blpn-

— Entiuzastas kun. A. Traške- dinę su mėlynomis akimis”, 
vičius užsimojęs dar šiais metais 
pradėti lietuvių katalikų bažny
čios statybą. Lietuvių kolonija

- Nepavojinga
— Tai ką daktaras sakė dėl ta-* •> • | X Gi FkQ KXCXIYUCILC

.maža, tai dalis parapijiečių ma-;v žmonos ligos?
■____i________i___ ______________________:_____ ®no, kad reiktų vėlesniam laikui 
atidėti, nes pinigų tuo tarpu te
surinkta vos $1500. Sklypą ir sta
tybinę medžiagą vietos senieji

— Tai, esą, senatvės ženklas.
— Tai reiškia nėra vaistų.
— Vaistų nė nereikia. Kai grį

žom namo, jau buvo sveika.

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus .

CARDINAL & SON
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 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų -

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

• • •

— P-lė Danguolė Šilingaitė 
kovo 2 d. išvyko dviems mėne
siams atostogų į JAV aplankyti 
savo sesučių.

— Pernai išrinktasis Lietuvių 
Bendruomenės LOK neparodo 
jokio veikimo. Pasiteiravus suži
nota, kad ALOK trukdanti KL 
CT skyriaus valdyba. Tuo tarpu 
visi Vancouverio lietuviai, o 
ypač tie, kurie nepriklauso KL 
CT skyriui, laukia, kada jie ga
lės įsijungti į bendrą lietuvių 
darbą. Vancouverietis.

Nežinojo
— Tai sakote, kad neįeisite sa

vo dukters už manęs?
— Žinoma, kad ne. Tamstos ne 

labai švari praeitis, o mano duk
tė svorio vertės!

— Vargšė, už tat tokia kūda...

Meninę dalį pradėjo St. Ca
tharines mamytė dėklamatorė 
Dalytė Palojanskaitė9 B. Braz
džionio “Tėvų Nameliai’’. Po to 
galingai Nuskambėjo A.' Molotte 
“Viešpaties Malda”, Kačšriausko 
“Sielvartas” ir Schumano “Du 
grenddieiiai”. Išpildė sol. Bf. M?a- 
rijdšius? Op. sol. Pr. Radzevičių-^ joje yra p. E. Barisienė — 792 
tė padainavo Kačanausko “Mano

TŽ” platintoja Br. Kolumbi-

Keefer Str. Vancouver, B.C.

JEI NORI 
Radio ir patefono 

plokštelių 
ateik į 

Michaels Radio & 
Appliances 

1390-92 Queen St. W. 
(prie O’Hara) 

Atidaryta vakarais. 
Telef. KE 4579

-----_-----------------------r--~

Kas nori namus
arba bizni nirkii

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.

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

FRANK B0CHUL1S
Taiso ir parduoda naujausius Įvairių rūšių laikrodžius. Galima 
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
272% QUEEN ST. W. TORONTO

MES PERKAME 
KUR

Paieškojimai
Matilda Mazūrienė - Pilkaus- 

kaitė, gyv. 19 Ceylon St. Dor
chester, 25, Mass., ieško savo sū-._ 
naus Aloyzo Jono Fritsch,, 
mūšio 1918 m. gegužės mėn.l d.,? 
gyvenusio Biržuose. Paskutinės 
žinios iš jo gautos 1944 m. lap
kričio mėn. iš Vakarų Vokieti
jos. Jei kas iš jo draugų bei pa
žįstamų žinotų jo likimą, malo
niai prašoma pranešti motinai 
aukščiau nurodytu adresu arba 
J. Pilkauskas 27 5 St. New To
ronto, Ont., Canada.

Praksėdą Olšauskaitc, 1946-7 
metais gyvenusią Vokietijoje. 
Lupburge ir Amberge, maloniai 
prašome atsiliepti adresu: E. 
Prosiv, 48 Manning Ave., Toron
to, Ont.

Vyšniausko Alberto, gyv. Kas- 
selyje, 1948 mt. išvažiavusio Ka- 
nadon. ieško Elijas Kvedaravi- 
čius, 70 Staatsbaan, Waterschei 
L., Belgium.

— Stasys Jonaitis, kilęs iš Pa- 
bradumės km., Sedos valse., Ma
žeikių apskr., gyvenęs nuo 1936 
m. iki pabėgimo į Vokietiją, Klai- 
šių km., Skuodo valse., ieško bro
lio Krano Jonaičio, giminių, kai
mynų bei pažįstamų.

Jei kas turėtų žinių apie mano 
brolį ar šiaip pažįstami, malonė
kite rašyti šiuo adresu: Stasys 
Jonaitis, 2 Frankin Avė., Toron
to 3, Ont., Canada.

MODERNI LIETUVIŠKA f

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 vaL vakaro.

GERRY & DAVIDSON
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome i namus 
. 848 Dundas St. W. ,

LPL 1849
Kalbame rusiškai

- •

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius

Vyrišky rūbu krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 
ir pagal užsakymą. Skrybėlės, įvairūs 
švarkai, kelnės, megstukai, viršutiniai 

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt. „■

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams 10%
Savininkas P. Salmonaitis

• . *

Lietuviška Baldų 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 RI 4411 143 Hamilton St/Toronto

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

LAIKRODININKĄ 
turinti 30 metų profesinę praktiką 

„ Kalbu lenkiškai ; ,4
Į M JMALINA — I.18? PUWASgT. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Sausio mėnesio IŠPARDAVIMAS papigintos kainos 

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 
Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR 00 TORONTO
197 Spadina Ave* Prieš ateidami skambinkite: EL6509*

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. AD 6373 Toronto

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo,— pardavimo 

tarpininkas* 
496 Queen St. W.

(prie Denison Ave.) 
Tel. WA 5232 Toronto

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.

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO Telefonas HY 9624

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS _ .

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto 
TeL WA 1344

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA G849

615 Queen St. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai 

į Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PARK RĘSTA URANT’ v

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

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairnj maisto gaminių jjauj ai .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

TEL. WA 6812 - - 587 QUEEN ST. W. TORONTO

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 rasit ■kfTtT "

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras 

ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVĖ., 
(College ir Spadina kampas) 

Telef f RA 5125-6

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

Gėlių krautuvė LOTUS
854 Bathurst St. (1 blokas į šiaurę nuo Bloor St.). Telef. KE 3884
Gaminame puikias puokštes nuotakoms. Gausus pasirinkimas: 
orchidėjų, rožių, lelijų, callas ir kt. Gėlės krepšiuose ir vazonuose 

Turime pavasario pumpurų — “kačiukų”

SUSIRGUS KREIPKIS I

>AI HI> 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

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

ŽICLCIIJ99 Spaudus Bendrovė b
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas AD 4265

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA

JANETS BEAUTY SALON

Skambinkite: GE 6620
346 Broadview Avę. Toronto 

Sav. J. Viliūnienė 
Atidaryta kasdien 9-9 vai.

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

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen SL W. (prie Rontesvalles) Toronto. TeL LO 7882
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TORONTO, ©nt
* Rekolekcijos

Verbų sekmadienį su anksty
bomis pamaldomis Toronto lietu
vių parapijoje prasideda šių me
tų gavėnios susikaupimas, reko- 
.ekcijos. Jos vyks per visą sa
vaitę kiekvieną dieną rytais ir 
vakarais. Rekolekcijoms vado
vauti iš Čikagos atvyksta lietu
vių jėzuitų provincijolas Tėvas 
J. Kidykas.

Iš Apylinkės LOK veiklos
Paskutinis Toronto apylinkės 

LOK posėdis buvo kovo 7 d., tre
čiadienį. Jame buvo baigtas tvar
kyti Vasario 16 d. minėjimo* iš
kilmių palikimas, o be to, svars
tyti Tautos Fondo vajaus, Va
sario 16‘ gimnazijos, Toronto lie
tuvių surašymo ir Motinos Dię- 
ųps minėjimo reikalai.

: ĄŲOK nutarė prąšyti TFondo 
įgaliotinę visus vajaus rinkliavos 
lapus jam prisiųsti, kad pats ga
lėtų paskirstyti organizacijoms. 
Tautos Fondui aukų rinkėjai lan
kysis į namus ir kitomis progo
mis rinks. LOK nutarė panau
doti šią progą ir vietos lietuvių 
surašymui baigti, 'tad rinkėjai 
prašomi kartu užregistruoti vi
sus lietuvius, kurie dar nėra pa-1 pavasarinę apžvalginę Ontario 
tekę į kartoteką. Pasirodo, kad Menininkų Sąjungos ir Kanados 
surašymo kortelių yra veik dvi-1 Grafikų Sąjungos parodas.
gubai daugiau išdalinta negu1 Menininkų kūryba yra krašto 
grįžo į LOK. Atseit daugelis ne
prisiruošė jas grąžinti. LOK tad 
prašo visus pasinaudoti šia pro
ga ir užpildytas korteles įteikti 
Tautos Fondo aukų rinkėjams. 
Tuo būdu Toronto lietuvių sura
šymą norima baigti kartu su 
Tautos Fondo vajaus pabaiga — 
balandžio 16 d. Po to jau turėtų 
sekti pastoviųjų apylinkės or- i įr dviejų lietuvių menininkų kū- 
ganų rinkimai,

LOK iš savo kasos Tautos Fon
dui nutarė paaukoti $50.

Aukų lapai vienintelei ^lietu
vių gimnazijai Vokietijoje, pasi
vadinusiai Vasario šešioliktosios 
gimnazija, paskirstyti organizaci 
joms ir rinkliava pradedama.

Toronte praeitais metais Mo
tinos Dienos minėjimas buvo dvi
gubas. LOK randa, kad tiksliau 
tą’ tradicinę brangią šventę pa
minėti visiems bendrai, tad nu
tarė daryti žygių, kad šįmet ji 
būtų visų bendrai paminėta — 
vistiek ar kelių susitartisfų or
ganizacijų ar paties1 LOK su
ruošta.

Dr. M. Anyso paskaita
Kovo.18 d. 6 vai. vak. ukrainie- liaus kūriniai pažymėti NN. 80 

čių salėje 404 Bathurst gt, buv. ir 81. , ,
Klaipėdos krašto Gubern. pata
rėjas Dr. M. Anysas skaitys pa
skaitą iš politinės mažlietuvių 
veiklos, o po to tuojau bus Maž.
Lietuvos Bičiuliu dr-jos narių na su kūdikiu”, 
susirinkimas.

Kviečiame visuomenę kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

MLB dr-jos Toronto sk. V-ba

Eglutės prenumeratoriams 
pranešama, kad visi sąrašai ir 
pinigai yra senai pasiųsti admi
nistracijai. “Eglutės” išsiuntinė
jimas taip uždelstas dėl kažkokių 
kliūčių jos administracijoje.

“Eglutės” atstovas Toronte

Torontiečių aukoti rūbai * 
pasiekė tremtinius

Kanados Lietuvių Sąjungos To 
ronto skyriaus iniciatyva 1949 m. 
rudenį rinkti rūbai sušelpti lie
tuvius tremtinius esančius Vo
kietijoje, ten jau dalinami.

Štai lietuvė O. Spurgaitienė iš 
Heidenheim-Brenz Staat-Wohn- 
heimba. A. Zm. 80 radusi auka
vusio adresą, š.m. vasario 15 d. 
laiške rašo:

“Kad Jūs manęs ir nepažįstat, 
bet aš noriu Jums širdingai ačiū 
pasakyti už kelnes, kurias šian
dien gavau mano berniukui ir ra
dau adresą. Tos kelnės pateko 
našlės su septyniais vaikais vy
riausiam sūnui. Mes patekom į 
Vokiečių ūkį. Tai man labai pra
vartu susilaukti paramos, nes ne
įstengiu naujų nusipirkti.

Jūs esate minimi mūsų kasdie
ninėse maldose ir mes meldžia
mės už visus geradarius, kurie 
mūsų neužmiršta“. L.Š.

Įsidėmėtina paroda
Praeitą penktadienį Toronto 

Meno Galerijoje Generalguber
natorius Alexander atidarė 79-ją

kultūrinio beido rodyklis. Ap
žvalginės parodos, kur kūriniai 
atrinkti specialios menininkų 
komisijos, ypatingai tinka tam 
veidui studijuoti ir pažinti. O 
ši paroda mums lietuviams lan
kytina dar ir dėlto, kad joje, — 
berods, pirmą kartą Toronto me
no galerijos istorijoje — išstatyti

• riniai.
Grafikų parodoje (ji užima dvi 
sales) išstatyti dail. T. Valiaus 5 
kūriniai: Pabaltijo Tragedija cik
las — 4 paveikslai ir Bodeno eže
ro šventasis (pagal taisykles kiek 
vienas meininkas parodoje galė
jo išstatyti tik po du savo pa
veikslus. Visi 4 ciklo paveikslai, 
įrėminti vienuose rėmuose, buvo 
paskaityti vienu vienetu. Dėlto 
dail. Valiaus paveikslų skaičius 
parodoje yra didesnis. Panašiai 
yra atsitikę su keleto kitų meni
ninkų darbais. Kaikurių vienuo
se rėmuose yra sutalpinta net ke
liolika mažesnių darbų, berods, 
knygų iliustracijų). Grafikų pa
rodoje ir jos kataloge dail. Va-

Ontario Menininkų Sąjungos 
parodoje Nr. 102, prie pat vienų 
salės durų išstatyta E. Zeblaus- 
kaitės skultūrinė figūra “Mado-

Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų Grupė 
kovo 17 d., šeštadienį, r L • - .š.m

sta to
• S. Pilkos

3-jų veiksmų komediją

ŽEMĖS ROJUS
Režisuoja J. Graičiūnas-

Pastatymas įvyks ukrainiečių salėje 404 Bathurst

Pradžia 8 vai. vak.

Papoškime menininko kapą
Gegužės *18 d. sueina metai, 

kaip iš gyvųjų tarpo pasitraukė 
torontiečiams lietuviams gerai 
pažįstamas muzikas a.a. Antanas 
Dvarionas. Velionies našlė savo 

. mylimo vyro metines numato pa
minėti iškilmingomis pamaldo
mis Toronto lietuvių bažnyčioje. 
Deja, šio per anksti iš gyvųjų 
tarpo pasišalinusio menininko 
kapo nepuošia joks paminklas.

A.a. Dvarionas daug kartų 
kaip pianistas yra pasitarnavęs 
Toronto liet, visuomenei. Ar ne 
laikas pagalvoti metinių proga, 
pagerbiant muziką velionį, ant 
jo kapo pastatyti paminklą?

Parapijos choras
Besiartinant Velykų šventėms, 

Toronto parapijos choras visu 
uolumu rengia velykines gies
mes. Šiuo laiku yra baigiama iš
mokti naujos lotiniškos mišios ir 
eilė lietuviškų giesmių. Chorui 
vadovauja iš seniai lietuviams 
pažįstamas lietuviškos giesmės 
ir dainos mylėtojas, buv. “Auš
ros” choro vedėjas, Pranas Mo
tiejūnas. Jo energija ir pasišven
timu tenka tik stebėtis: nuo sun
kaus fizinio darbo atliekamu lai
ku net 4-5 kartus į savaitę pada
ro choro repeticijas. Po Velykų, 
choro vedėjas numato uoliai 
ruošti pasaulietiškų dainų reper
tuarą ir pasirodyti scenoje.

Pastebėtina, kad ryšy su šia 
paroda Ontario Menininkų Są
jungoj įvyko skandaliukas:. 4 na
riai, protestuodami prieš jų nuo
mone, favorizavimą moderniz
mo, iš sąjungos pasitraukė. Spau
doje kalbama apie revoliuciją 
mene. Ar neverta visa tai pa
matyti?

st

Bilietų kaina 75 centai

MONTREAL. Que
Rekolekcijos

Montrealyje, Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje rekolekcijos 
prasidėjo praeitą sekmadienį. 
Jas veda gerbiamas kun. Kidy
kas, SJ, iš Čikagos. Rekolekci
jos vyksta kiekvieną dieną 8 vai. 
vakaro. Rytais pamaldos būna 
7, 7.30, 8 ir 8.30 vai.

r •

Filma
Verbų sekmadienį parapijos 

salėje filmą “Karalių Karalius” 
bus rodoma 2.30, 5 ir 8 vai. Fil
mą yra muzikali, religinio turi
nio ir tinkanti rekolekcijų nuo
taikai.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”,
“Draugo”, “Aidų”, “Ateities”, 
“Laiškų Lietuviams”, “Lietuvių 
Dienų”, Kario” ir Reader’s Di
gest” prenumeratas priima bei 
pratęsia spaudos platintojas V. 
Aušrotas parapijos salėje kiek
vieną sekmadienį tarp maždaug 
12 ir 1 vai. po pietų.

KINO “CENTRE” w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

, ■ Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 15-17 d.
1. MALAYA — su Spencer Tracy ir James Stewart
2. FLAMING FURY — su Ransom Sherman, Roy Roberts •
3. LIVE GHOST — su Laurel ir Hardy

; Pirmadienį — trečiadienį, kovo 19-21 d.
1. GENTLEMAN’S AGREEMENT — su Gregory Peck,
2. HERE COMES TROUBLE — su W. Tracy ir Joe Sawyer■, , . . . ■■■■.. — ■ ■ , —. ■ ■■ ■ -
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Gražus koncertas
Praėjusį šeštadienį Toronto 

katalikų Šv. Mykolo katedros sa
lėje įvyko Lietuvių Bažnyčios 
Statymo Fondui koncertas. Prog
ramą išpildė Toronto lietuvių 
meninės pajėgos: solistai: Pr. Ra
dzevičiūtė, A. Ščepavičienė, B. 
Marijošius, smuiku prof. Step. 
Kairys ir pianinu L. Pocius ir D. 
Ščepavičiūtė. Be to, poetas Pr. 
Kozulis perskaitė savo kūrybos 
novelę “Išganytojo Gatvė”, o EI. 
Strimaitytč — padeklamavo kc 
lėtą eilėraščių iš B. Brazdžiohic 
kūrybos. .

Koncertas susidėjo iš dviejų 
dalių: bažnytinės muzikos ir pa 
saulietiškos kūrinių. Op. solistė 
Pr. Radzevičiūtė dainavo tris da
lykus: Pučinio Mimi ariją iš ope
ros Bohema, Mocarto “Lopšinę" 
ir nuotaikingąjį Šopeno “Ru
duo”. Sol. A. Ščepavičienė, akom 
ponuojama savo dukrelės Danu
tės, pagiedojo giesmes: Foure 
“Crucifix”, Kalvaičio “O Dieve” 
ir Roseweg “Ave Maria”, o iš pa
saulietiškų dainų: Šuberto “Aša
ros”, Dvariono “Drugelis” ir Hei- 
les “Kampeli mielas”. Sol. B. Ma
rijošius, pradėjo koncertą “Vieš
paties Malda”, o kitoje dalyje iš
pildė Massenet “Elegia” ir Gau- 
bos “Žinau aš dainą vieną”. Prof. 
Stp. Kairys smuiku išpildė Hen
delio “Largo”, Tartini “Largeto”, 
Šuberto “Muzikalinis momentas” 
ir Brarpso “Vengrų šokis Nr. 5”. 
Pianinu akomponavo L. Pocius.

Tenka labai pasidžiaugti tikrai 
gražiu mūsų menininkų pasiro
dymu.

Nors koncertas užsitęsė apie 
pora valandų, bet klausytojai 
laukė, kad tos gražios valandė
lės dar ilgiau tęstųsi. Katedros

salė, pasirodo, yra viena geriau
siai rezonuojančių salių.

Gražios yra Toronto lietuvių 
menininkų pastangos talkinin
kauti kilniam darbui — remti 
Bažnyčios Statymo Fondą. Jų 
pašvęstos valandos koncertui pa
siruošti galėtų būti visiems vie
ningo darbo ir pasišventimo lie
tuviškai parapijai išeivijoje išlai
kyti pavyzdys. G.B.

Padėka
Toronto Lietuvių Bažnyčios 

Statymo Fondo valdyba širdin
gai dėkoja skelbusiems nemoka
mai BSF koncerto ruošimą “Tė
viškės Žiburiams” ir p. J. Sima
navičiui — radio bangomis; kon
certo programos dalyviams: sol. 
p. Radzevičiūtei, sol. p. Ščepavi- 
čienei, sol. p. Marijošiui, smuik. 
prof. p. Kairiui, p. Strimaitytei, 
p. Ščepavičiūtei, p. Kozuliui ir p. 
L. Pociui. Taip pat BSF valdyba 
dėkoja ir visiems kitiems ruo
šiant šį koncertą darbu, aukomis 
bei pritarimu prisidėjusiems tau
tiečiams. ’• BSF Valdyba.

Lankėsi p. O, Matelienė
C. Matelis, iš Lietuvos atvykęs 

prieš dvidešimt keletą metų, ir 
ponia Ona Matelienė, .^gimusi Ško 
tijoje, o augusi Kanadoje, tębetu- 
rinti dar gyvus savo tėvelius Ha
miltone ir brolius bei sesutę tose 
pačiose apylinkėse gyvenančius, 
Delhi, Ont., lietuvių tabako, au
gintojų tarpe yra žinomi kaip 
gražiai savo ūkį sutvarką ir veik
lūs lietuviai. Jie yra išsikvietę iš 
tremties jau 4 lietuvių šeimas, o 
šiuo metu laukia atvykstant dar

Pamaldos ateitininkams
Kovo 18 d., sekmadienį, 10 vai. 

rytą, Tėvas Kubilius SJ, atlaikys 
mišias ir pasakys atatinkamą pa
mokslą visiems Montrealio atei
tininkams. Ateitininkai moks- 
leviai ir sendraugiai, bei draugai 
ir pažįstami, kviečiami šiose mi
šiose dalyvauti bei prisidėti pri
imant Šv. Komuniją. Mišių metu, 
p. Piešinai pritariant vargonais, 
žada pagiedoti p-lė Stankūnaitė.

Ateitininkų pobūvis
Kovo -8 d., sekmadienį, 4 vai. 

po pietų, Aušros Vartų parapijos 
salėje yra ruošiama bendra, visų 
ateitininkų, jų pažįstamų ir drau 
gų, bei šiaip prijaučiančiųjų su- 
supažinimo arbatėlė. Pastebėti
na, kad ateitininkų dalyvavimas 
yra būtinas. *

Gauta “PLB Keliu”
Neseniai Centrinis LOKas ga

vo iš VLIKo išsiuntinėjimui į 
Apylinkių LOKus nemažą skai
čių knygutės “PLB Keliu”, ku
rioje yra atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenių statutų pavyz
džiai, kartotekų sudarymo nuro
dymai, eilė Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnybos aplinkraščių PLB 
organizavimo reikalu, kitų kraš
tų bendruomenių valdybų adre
sai ir kita vertinga medžiaga.

Kun. Stankūnas Aušros 
Vartų parapijoje

Pereitą sekmadienį, kovo 11 d., 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, lietuviams sumą atlaikė 

•! kun. Stankūnas. Gražų pamoks
lą pasakė misijonierius kun. Ki
dykas, SJ, iš Čikagos.

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

>97 Dundas SI. W.. Toronto, OnL, Canada. Telefonas l’L 4880

Moksl. ateitininkų susirinkimas
Pereitą sekmadienį, tuoj po 

pamaldų įvyko Moksleivių Atei
tininkų susirinkimas. Neradus 
tinkamos^ patalpos susirinkimui, 
buvo labai nudžiugta, kai kun. 
Vilkaitis užleido savo kambarį. 
Susirinkime buvo apsvarstyti ei
namieji reikalai, bei aptartas Vo
kietijoje. likusių lietuvių šalpos 
klausimas. .

Pasidairius po Aušros Vartų 
parapiją anksčiau ir dabar

Seniau būdavo užeini klebo- 
nijon ir pasijunti tarytum lūš
noj. Kambariai pustuščiai ir pati 
bažnyčios salė tuščia — altorius 
menkas, nepapuoštas, be gėlių...

Bet štai dabar, per tokį trumpą 
palyginus laiką — visa pasikei
tė. Menininkas p. Ladyga nupie
šė puikų Aušros Vartų Marijos 
paveikslą, išpuošė altorių, ir iš 
paprastos salės padarė puikią 
šventovę. Taip pat ir kiti bažny
čios reikmenys, .atsįrado. Ponų

spausdinimas — $19.10; dekoraci-; 
joms medžiaga — $14.80; ženkliu-; 
kams gaminti medžiaga—$14.80;: 
salės nuoma ir apšvietimas —■; 
$65.00; meninės dalies išlaidos —; 
$53.25; transporto išlaido*—$3.50;: 
pašto išlaidos — $0.54. Grynas: 
likutis — 178.07, kuris Montrea-, 
lio ALOKo nutarimu perduoda-; 
mas Tautos Fondo atstovybei 
Kanadoje. \ Į

Ši apyskaita Kanados Lietuvių- 
Bendruomenės Montrealio ALO^ 
Komiteto posėdyje, įvykusiame 
vasario mėn. 25 d., vienbalsiai 
patvirtinta ir skelbiama lietuviš
kosios visuomenės žiniai per 
spaudą. - ,

Aukotojų sąrašas, aukavusių 
Nepriklausomybės šventės rninė^. 
jime 1951. II. 18 d. Plateau salėj:*

Po $5.00 — J. Žemaitis, M. Že-: 
maitienė, kun. K. Riekus, J. Zu- 
bieliauskas, Br. Staškevičius.

Po $4.00 — E. Kudžmaitė, V.’ 
Liaudinskienė.. . . .

Po $3.00 — J. Valiulis, A.’ Va-
Stankevičių šeima padovanojo Į zaiinskas. V. Efertienė ir dvi pa- 
puikų kieliką, p. Stonkienė — vardės neiskaitOmos.vardės neįskaitomos.

Po $2.00 — E. ir J. Kardeliai, V. 
Zubas, A. Markevičius, Pėterai- 
tis, Pavilionis, Bučinskas, Tu
mas, B. Povilaitis, St. Baraus
kas, Gaurys, Puniška, Petras, E. 
Bogvlauskas, Naginionis, Rusi
nas, Lorince, J. Gražys ir trys pa
vardės neįskaitomos.

Po $1.50.— J. Laimikis.
Po $1.00 — Lukas, Veselka, 

•Barauskienė, P. Čipkus, Narbu-. 
taitė, B. Narbutas, E, Andriejaus 
kaitė, J. Skučas, Palo, A. Džen- 
kaitienė, B. Pšesdeskienė, J. Lu
koševičius, J. Svotelis, B. Mar
kevičiūtė, A. Markevičienė, M. 
Gaputytė,* S. Daukša, T. Vičas, 
O. Čečkauskienė, A. Rudytė, J. 
Gražytė, J. LubinSkas, V. Že- 
maulytė,’ K. Otto, V. Skaisgiris, 
N. Šliogeris, M. Puzarauskas, J. 
Adomaitis, V. Irlikis, S. Jagėla,

taip labai reikalingą monstranci
ją, p. Venskienė — gražius likto
rius, pi Kvietkauskas puikią lie
tuvišką vėliavą ir tt.

Taipgi ir klebono kambarys 
praturtėjo. Atsirado nauja kana
pė, ponios Matuzienės padovano
ta, bei daug kitų reikmenų. Da- 1 
bar klebonas nebesuka galvos, j 
kur reikės svečią kunigą ar misi- 
jonierių paguldyti, bei kur reiks 
gauti stiklinę, kad arbata juos 
pavaišinus. Žodžiu, kas dieną ir 
kas savaitę, Aušros Vartų para
pijos kūrimosi darbas vyksta vis 
sparčiau ir sparčiau

Montrealio ALOKo apyskaita
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimo, įvykusio 1951 m. vasario 
mėn. 18 d. Plateau salėje, pini
ginė apyskaita:

Pajamos: Surinkta aukų prie ’
įėjimo — $331.25; Surinkta už ■ S. Mazionyte, J. Kibirkstiene, Br. 
programas — 22.95. Viso gauta Į Mazūras, V. Valkauskas, Gražys,
— $354.20.

Išlaidos: programų ir kvietimų

LONDON, Ont.
Šv. Kazimiero minėjimas

Londono lietuviai šiemet pir- j

SUDBURY, Ont
— Sudburio šej&adieninės mo

kyklos tėvų komitetas per Atve

M.V., K. Purvinskaitė, E. Ga- 
putytė, Vincevičius, M. Kiaupa. 
Bajoras, Al. Navikėnas, S. Stan
kūnas, P. Jocas, V. Kudžma, Če- 

i sekas, Žilys, Petronis, Staniulis,
Lesniauskas, Dapkus, V. Čėsna, 
Pužauskas, Asipavičius’, Šipe-_ 
lis, Vaitonis, P. Narbutas,, Kati-. t w** 1 1 xrlci Ann 1 pi o rpn cri gi i— * • • * *vienos lietuvaitės. Šiais metais ma karta minėjo Šv. Kazimiera jv.r.. ’ . m • u • nas, Ambrazas, H. Freidankaitė.• n t * ■ *- J r - • HTi’lli norpnmmo rot nuc mr_

pp. Mateliai savo ūkio nebedirbs, kaip Lietuvos skautų globėją, i 
Jie nusipirko puikų namą Delhi Pamaldos prasidėjo 11 vai. CCC 
mieste ir persikėlė ten gyventi, 
o tabako auginimą savo ūkyje 
pusininko teisėmis perdavė lie
tuviams tremtiniams — savo bu
vusiam darbininkui A. Budęeikai 
:r pp. Augaičiams. Šie pastarieji 
.š Toronto išvyksta šią,savaitę.

Ponia Matelienė su’vyresniąja 
iūkrele Danute praėi(ą šeštadie
nį' ir~ sekmadienį viešėjo pas sa
vo bičiulius Toronte. Ta proga 
oonia aplankė ir “TŽ” redakciją. 
Buvo pasikalbėta apie tos apy
linkės gkūsįii^ lietuvių ūkininkų 
gyvenimą ir^apggaiėtinus nesuta
rimo skaudulius.

salėj giesme Pulkim ant kelių. 
Laike mišių puikiai giedojo cho
ras ir solistas p. M. Chainauskas. 
Šventei pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. V. Rudzinskas. Pamal
dos baigėsi giesme Marija, Ma
rija. Minėjimas įvyko kitoj salėj 
3 vai. po pietų.

Minėjimą atidarė malda į Šv. 
Kazimierą kun. klebonas. Pas
kaitą skaitė KLB pirmininkas p. 
L. Eimantas. Paskaita buvo tu
rininga ir išsami. Buvo iškelta 
daug faktų mažai visuomenei ži
nomų. Paskum sekė susirinkimo 
darbų tvarka. Susirinkimas bai
gėsi pakelta nuotaika.

Pigiai, gerame stovyje, parduo
damas 4 registrų, 120 bosų “Hoh- 
ner” akordeonas. Kreiptis telef. 

GL 8394.

IEŠKAU PUSININKO 
tabako ūkiui su 2500-3000 dol.

P. Jonelis, R R 6, Tillsonburg, Ont

Reikalingas butas: 2 kamb. ir vir
tuvė. Padėjusiam surasti būsiu 
dėkingas. B. Stasiulis. Tel. LO 

5078. Nuo 5-7 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys antram 
aukšte, 1-2 vyrams. Galima ir su 

maistu. 134 Danforth Ave.

Išnuomojamas butas 4 kambarių, 
be baldų, 4-5 suaugusiems. 923 

College Str. W. Mrs. Swistun.

Įsigykite T. Z." kišeninį kalendorių! 
1951 metų ‘ ;

1 k* * *

"Tėviškės Žiburių" kišeniniame kalendoriuje
rosite daug informacijų: ...

1. Kolendariumą su nurodymu lietuviškųjų, Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių tautinių švenčių;
Apie Lietuvą — kraštą, žmones, ūkį; 
Apie Kanadą; . .
Kanados pašto focifą; ; - . ‘
Adresus: Lietuviškiijų politinių institucijų, diplomatinių atsto
vybių, konsulatų, organizacijų ir beveik visų pasaulio lietu
viškųjų laikraščių bei leidyklų;
Angliškosios sistemos motus ir jų santykį su dešimtainės sis
temos motais ir kt.

O kaina tik $0*35 ,* •
"TŽ" kalendorių galimo gauti pas visus spaudos platintojus.

Platintojoms duodamo 15% nuolaidos. *'

5.

' • i

■ —

džiūlį parengimą. Tai bus pir
mas parengimas su vaidinimu. 
Be to, bus moterų kvartetas, jū- 1 
rininkų ir čigonų šokiai, kuple-!- 
tai ir kitos staigmenos. Po prog
ramos — šokiai.

— Kovo 18 d. Sudburio lietu
viams katalikams bus rekolekci
jos. Jas pravesti iš Toronto at
vyks kun. A. Gurcckas. Rekolek
cijos prasidės iš vakaro — šešta
dienį 7 vai. vak.

— P. Mazaitis, ilgesnį laiką 
gulėjęs INCO ligoninėje su su
laužyta koja, dalinai pasveiko 
ir iš ligoninės išėjo.

— A. Žilionienė guli INCO, o
J. Mačiulis Šv. Juozapo ligoni- Striaupis, savo draugų tarpe,- 
nėje.

J. Strėlienė, P. Gaputis,. Z. Ba-^ 
VoP’^’ūtė, V^siut-^vičius; 

. Uzdonas, Slėnys, K. Žižiūnask 
Pakulienė, Paknys, G. Alinaus- 
kas ir daug pavardžių neįskaito-i 
mų. Neįrašant pavardžių į au« 
kų lapus surinkta $98.75. . ;

St. Kęsgailą
už Komiteto pirmininką. • 

M. Juodviršis C
KLB Montrealio Ap. LOK ižd. ’

Naujas parapijonas '
Nesenai Montrealio Aušros 

Vartų parapija padidėjo dar vie-' 
nu parapijonu — pp. Koncevičįai 
susilaukė sūnelio. \

• • • ’;— Pereitą šeštadienį, Kostas

kukliai atšventė savo vardines.

Winnipeg, Man.
— Rekolekcijos lietuviams bus 

Į kovo 15, 16,17 ir 18 d. d. Pamoks
lai vakarais 8 vai. St. Paul Col
lege koplyčioje. Rekolekcijoms 
yra pakviestas kunigas svečias. 
Klebonas kviečia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti ir 
atlikti Velykinę.

— Winnipeg© lietuviai pami
nėjo Šv. Kazimierą, Lietuvos 
jaunimo globėją, pamaldomis 
bažnyčioje. Kun. B. Mikalauskas 
pasakė pritaikintą pamokslą ir 
atnašavo Šv. Mišių auką, kurių 
metu tikintieji pasimeldė už Lie
tuva. / .. •

— Pan Amerikos Ukrainiečių 
kongresą, įvykusį kovo 4 d., di
džiulėje Playhouse teatro salėje, 
tarpe kitų tautų sveikino ir lietu
vių delegatai: kun. B. Mikalaus
kas, negalėdamas asmeniškai at
vykti, pasveikino raštu. A. Paup- 
lis, P. Liaukevičius ir S. Bujokas 
sveikino žodžiu. Labai gražiai 
nuteikė ukrainiečius, kada Bu
jokas prabilo į juos gryna ukrai
niečių kalba. .

— Kovo 4 d. Lietuvių klube 
įvyko visuotinis metinis L Ben
druomenės susirinkimas, kurį ati 
darė pirm. J. Šmaižys. Po ilgų ir 
karštų diskusijų nepavyko iš
rinkti r(iujos valdybos sekan
tiems metams. Rinkimai atidėti 
dviem savaitėm.

“Tėv. 2ib.n 7 nr. koresponden
cijoje iš Winnipeg© “Iš L. Kat 
Moterų Dr-jos veiklos” valdybos 
vicepirm. pažymėta Ramanaus
kienė, turėjo būti p. Raman- 
čiauskienė.

AR JŪS PAGEIDAUJATE 3
pirkti namus;

1. Parduodamas geras plytų namas-
10 kambarių, 5 virtuvės (cinkos) ir dvi vonios. Prašoma ■ 
kaina — $16.000. Įnešama mažiausiai $6.000. Namas ran

dasi Bloor-Dovercourt Rd. rajone. . ’
2. Parduodamas dviejų aukštų plytų namas

6-šių kambarių. Kartu 42 x 204 sklypas. Šis namas par
duodamas palyginti žema kaina. Prašoma kaina $9.300. 

Randasi Dundas gatvėje (prie Amber upės)
3. Parduodama valymo ir prosymo įmonė 

Tinka siuvėjams. Labai geroje vietoje — Bloor-Dundas . 
rajone. Prašoma kaina $4.000. Savininkas priverstas bū
tinai parduoti. Skubiai kreipkitės. Nuomos kaina — $60

mėnesiui. *. >

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 - Konversaci jos
Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalbą. 

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

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

4


