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lias mums atris akmenį nuo kapo angos?
Mork.’ 16,3.

su kenčiančiu Išganytoju’ (Jo 
Motina, būrelis moterų, apašta
las Jonas). Baigėsi Kalvarijos 
kaino kruvinoji atpirkimo auka, 
tik- nesibaigė ir iki pasaulio pa
baigos nesibaigs mistinio Kris
taus kūno, atskirų jo narių — as
menų ir tautų — kentėjimai. Pa
kelkime akis į nukryžiuotą Tėvy
nę, į agonijoje besiblaškančią 
mūsų Motiną! Ir po jos kryžiumi 
panašus elgesys, kaip ir Kalvari
jos kalne. Yra šokančių ir bur
tus metančių. Tai tie, kuriems te
rūpi linksmintis ir turtėti. Tai 
Mamonos ir Bacho vergai, Ro
mos kareiviai, po kryžiumi žai
džią kauliukais. Yra tokių, kurie 
krauju plūstančioje Lietuvoje ir 
čia tremtyje tyčiojasi iš tautos 
kančių. Tai prisiplakėliai ir prie
šo bendradarbiai, nelaimingieji 
savo motinos kankintojai. Ačiū 
Dievui, absoliuti dauguma tikrų
jų Tėvynės sūnų ir dukterų nei
na šitų išsigimėlių pėdomis. Jie 
kenčia su kenčiančia tauta ir pra
našo žodžiais sako: “Didelis, kaip 
jūra yra tavo skausmas” (Jer. 
Raud. 2,13).

Šeštadienio bandymas
Atpirkimo kančia savo viršūnę 

pasiekė penktadienio Kryžiuje, 
kai didžioj) Auka iškilo tarp 
Dangaus ir Ž*emės. Ir mūsų ken
tėjimai eina crescendo ir deeres- 
cendo keliu.-Ar jie j'aū'Peržengė 
kulminacinį tašką? Jei taip, tai 
gyvename šeštadienio bandymų 
metą. Ir šitas metas yra pats pa
vojingiausias. Ne trumpa kančia 
žmogų palaužia, bet jos užsitęsi- 
mas, vilties nustojimas. Šeštadie
nis tai buvusiu vilčių sudužimas. 
Šeštadienis tai Dievo teisybės ir 
gėrio pergalės laukimas ir nesu- 
laukimas. Šeštadienis tai žmogiš
kasis nekantrumas. Žmogui vis 
rodosi, kad Viešpaties laikrodis 
perdaug vėlinasi. Jis nesivėlina, 
tik užsuktas visai amžinybei. 
Mes norėtume jau dabar matyti 
piktadarius nubaustus, teisingu
mą triumfuojantį. Didysis Vieš
paties teismas įvyks, gėris ir tie
sa triumfuos. Tik ne mūsų ga
lioje jį paskubinti, jam laiką pa
skirti.

Tragiškiausias suklupimas — 
suklupimas prie pergalės slenks
čio. Ir tačiau niekados žmogus 
nėra taip arti prie laimėjimo,

Didis žmogus yra panašus į 
aukštą kalną. Iš kurios pusės į jį 
nežiūrėsi, jis vis atrodys didin
gai. Ir didieji įvykiai turi visuo
tinę, viršlaikinę prasmę. Jų tu
rinys laiko srovėje neišsisemia, 
bet vis suspindi naujų minčių 
šviesa. Ir Kristaus atpirkimo žy
gis, Jo kančios istorija turi virš- 
laikinės prasmės ir neišsemiamo 
turinio žymę. Jo gyvenime at
randame š.vąjį gyvenimą, Jo 
kančioje — savąją kančią, Jo da
lioje savosios tautos dalią. Nuo
stabu, kad ir mūsų likimas ir 
šventasis tridienis, kurį sekė Ve
lykų rytas turi tikro panašumo., 
tam tikros analogijos.

Ketvirtadienio išdavimas
Didysis ketvirtadienis yra di

džiosios meilės ir nedėkingiausio 
išdavimo diena, Meilės Sakra
mento ir 30-ties sidabrinių isto
rijos diena. Skaudžiu disonansu 
šitos dienos įvykiai suskamba ir 
mūsų netolimoj praeity. Turėjo 
ir mūsų Tėvynė, ne vieną Judą, 
kurie ją išdavė ir paruošė prie
šui kelią. Judo Iskarijoto likimas 
žinomas: “Už neteisybės algą jis, 
tiesa, įsigijo dirvą, bet pasikoręs 
pusiau perplyšo” (Ap. D.I,18). 
Mes to nelinkime saviesiems ju
dams — juos teteisia Dievas ir 
istorijos teismas. Kristų suėmus, 
pabėgo apaštalai. Panašiai pasi- 
rilgė ir mūtų priėteliat'Jtė"vaV 
gė mūsų duoną, sakėsi esą drau
gai, o pavojaus valandą mus pa
liko ir pabėgo. Ne vienas ir šian
dien su Pilotu nusiplauja ran
kas, matydamas žūstančią tautą 
ir sako: “Aš nesu kaltas dėl šito 
kraujo; jūs žinokitės” (Mat. 27, 
24). Jūs žinokitės! Išdaviniu ir 
apleidimu prasidėjo mūsų Tė
vynės kalvariios.

Penkiadienio Kryžius
“O jūs visi, kurie praeinate 

pro šalį, žiūrėkite h matykite, ar 
yra skausmas, oanašus mano 
skausmui’’ (Jer. Rauu. 1,2). Šiuos 
pranašo Jeremijo žodžius Bažny
čia taiko nukryžiuotojam Išga
nytojui. Po kenčiančiojo Jėzaus 
kryžiumi matome įvairaus elge
sio žmonių. Kaip nevienodai jie 
dalyvauja Kristaus, kančioje! 
Vieni žaidžia, burtus meta (ka
reiviai), kiti tyčiojasi (parizie- 
jai ir Rašto žinovai), treti kenčia

Vergu darbas Sovietu Rusijoje
Dabar Čilėje Santiago A i este 

vykstančiuose JTO Ūkinės ir So
cialinės Tarybos posėdžiuose JA 
V-biu atstovas Walter M. Kot- 
chnig apkaltino Sovietų Rusiją, 
kad ji įsivedusi vergų darbo sto
vyklas,- kurias padariusi reikš
mingu savo ūkinės sistemos 
veiksniu. Dėl to atstovas Kot- 
schnig pasiūlė, kad Ūkinė ir So
cialinė Taryba visame pasaulyje 
pravestų priverstino darbo įstai
gų tyrimą.

Sovietų Rusijoje, kalbėjo Kot- 
schnig, pagal vienų apskaičiavi
mus esą mažiausia 2-3 milijonai 
nelaimingųjų, kurie politiniais ar 
ūkiniais sumetimais yra pa
smerkti į kalėjimus ar koncent
racijos stovyklas ir yra priversti 
dirbti jose pačiose arba arti jų, 
kaip tai esą numatyta 1933 m. 
rugpjūčio 1 d. ir kt pan. įstatymų 
Pagal kitus skaičiavimus tokių 
priverstino darbo vergų esą 5-7 
arba net 13 milijonų, o kaikas 
priskaičiuojąs 20 milijonų.

JAV vyriausybė kaltinanti So
vietų Sąjungą įvedus priverčia
mojo arba pataisomojo darbo sis
temą, naudojamą kaip bausmę 
nepalankaus politinio nusistaty
mo žmonėms ir kaip naudingą 
ūkinei sistemai.

Dr. Kotschnig skundą parėmė 
tarptautinės unijų federacijos 

atstovė Miss Toni Sender, kuri 
pateikė Tarybai dokumentų, 
gautų per pabėgėlius iš komunis
tinių kraštų po šio karo.

Dokumentų tarpe yra 75 pusla
pių 1937 m. gegužės 27 d. instruk
cijos Uchta Pečora darbo sto
vyklų vadovams NKVD-istams. 
Šioji knygutė rodo, kad pagrin
dinis maisto davinys tesiekia 
1.300 kolorijų ir tik pilnai atlie
kantiems darbo normą skiriama 
kiek daugiau. Kartu pabrėžiama, 
kad šunų davinys siekia 1.183 ka
lorijų dienai. Tai yra sistemos 
brutalumo baisūs įrodymai, pa
reiškė panelė Sender. Žmogaus 
sulyginimas su gyvuliu.

Darbo stovyklų tinklas Sovie
tų Sąjungoje pavaizduojamas čia 
pat pridedamom fotokopijom 36 
pažymėjimų iš jų paleistųjų len
kų karių. Tą patį rodo 1942 m. 
Sovietų užsienių r. min. laiškas 
lenkų ambasadai laikinoje sos
tinėje Kuibiševe, kur kalbama 
apie ' atleidžiamus iš stovyklų 
lenkų karius.

Visi tie dokumentai dabar bus 
išspausdinti JTO leidinyje.

— Ixmdonas. — D. Britanija 
nutarė savanoriais į kolonialinę 
armijų priimti ir visus spalvuo
tuosius bei kitus neeuropiečius. 

kaip tadą, kai sako: viskas pra
laimėta. Atsiminkime: šeštadie
nis yra daug arčiau prie prisi
kėlimo ryto, negu penktadienis 
ar ketvirtadienis. Nepalūžti pas
kutiniame kančių etape bežen
giant prie Prisikėlimo dienos — 
mūsų dabarties uždavinys.

Prisikėlimo rytas
Viešpaties kūnas ilsėjosi kape. 

Jo kapo angą priešai užrito di
deliu akmeniu, pridėjo antspau
dus, pastatė sargybas. Jie manė 
galutinai Jį nugalėję ir sunaiki
nę. Mūsų Tėvynės likimą prie
šas taip pat mano galutinai už
antspaudavęs. Jos sienas apstatė 
stipriom sargybom, tuos, kurie ją 
myli, žudo ir tremia. Baisia prie
spaudos uola užtvėrė duris į lais
vę ir nepriklausomybę. Matyda
mi ją apleistą, daugelis jos vai
kų kartu su moterimis, ėjusio
mis prie Kristaus kapo, dejuoja: 
“Kas mums atri^ akmenį nuo ka
po angos?” Viešpaties visagalė 
ranka jau- buVb nubloškusi ak
menį nuo kapo angos, o jos dar 
bėdojo. Išganytojas kėlėsi ir sar
gyba su baime pabėgo. Prisikėli
mas įvyko. Jis kėlėsi pergalė
jęs mirtį, priešų klastą ir neapy
kantą. Jo įkurtoji Karalystė — 
Bažnyčia gyvuos iki pasaulio pa
baigos. Kelsis ir mūsų pavergtoji 
Tėvynė, sutruks ir jos vergijos 
pančiai, Visagalio Dievo ranka ir 

gėrį okupantais Kryžių šalies 
laukų. Jei švęsdami šitas Vely
kas dar nematome jos prisikė
limo, tai juntame priartėjimo 
valandą. Paklausykime, ką mū
sų paguodai sako Dieviškasis 
Mokytojas: “Palaiminti, kurie 
liūdi, nes jie bus paguosti. Palai
minti, kurie alksta ir trokšta tei
sybės, nes jie bus pasotinti” 
(Mat. 5,5,6).

Dr. J. Gutas.

BRITAI IRANE PRALAIMI
Anglo-Iranian Oil Company ii-  ———— ———

sulaukė labai kritiškų dienų, gre
siančių kompanijai milžiniška 
katastrofa. Mat, Irano parlamen
to žibalo komisija nutarė pasiū
lyti parlamentui žibalo pramo
nę nacionalizuoti, Parlamentas 
klausimą išprendė nelauktai 
greit, dar kovo 15 d. priimdamas 
atitinkamą įstatymą. Įstatymas 
buvo priimtas vienbalsiai. Prieš 
50 metų įkurta Anglo-Iranian 
bendrovė turi baigti savo dienas, 
o D. Britanija turi netekti didžiu
lio kiekio naftos.

Nėra abejonės, kad tai vaisius 
Maskvos spaudimo, kuri visada 
prikaišiojo Iranui, kad jis aprū
pinąs nafta karo ištroškusius va? 
kariečius agresorius. Nutarimas 
padarytas po savaitės žuvus nuo 
fanatiko muzulmono rankos 
premjerui Ali Razmarai.

Praktiškai nacionalizacija dar 
neįgyvendinta, nes vyriausybė 
tokias milžiniškas įmones per
imti nėra pasiruošusi nei finan
siškai, nei techniškai. Perėmimas 
numatomas už poros mėnesių, 
bet ir tai vargu ar bus galimas 
ir tada.

D. Britanija Iranui pasiuntė 
notą, kurioje gina kompanijos 
reikalą, nurodydama, kad Iranui 
jos siūlomos sąlygos yra pelnin
giausios ir duoda suprasti, kad, 
D. Britanijos nuomone, naciona
lizacija yra neteisėta, nes tarp
tautinės sutarties apdrausto rei
kalo negalį pakeisti nei administ
racijos, nei parlamento aktai. Ne
susipratimams spręsti, esą, galė
tų tarpininkauti Haagos tarptau
tinio teismo pirmininkas.

Britai beabejo turi juridinių 
kozirių, bet gyvenimiškai grei
čiausia jau yra pralošę ir var
gu ar bcatlaikys savo pozicijas. 
Grečiausia teks pasidaryti eiliniu 
tos pačios naftos pirkėju.

VLIK SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGALIK pareiškimas 
pasiteiravimus, ar VLIKui

yra žinoma naujai steigiama or
ganizacija “Lietuvos rezistenci
jos santarvė” (LRS), ar ji yra 
kuriama VLIKui pritariant ir 
kas ją kuria, — ELTA yra įga
liota paaiškinti:

1. Taip, apie “Lietuvos rezis
tencijos santarvę” VLIKas turi 
žinių. Bet jos steigėjai dėl tos 
organizacijos nėra taręsIssŽBZLI 
Ku, imi jii

2. “Lietuvos rezistencijos,san
tarvės” steigėjų tarpe yra dau
gelis tų pačių asmenų, kuri eanks 
čiau buvo organizavę VLAK ir 
BDPS delegatūras.

3. Bet kurią skyrium varomą 
ir nesuderinta veikla Lietuvos 
laisvinimo srityje—taigi ir “Lie
tuvos rezistencijos santarvės” — 
tenka laikyti Lietuvos reikalui 
nepageidaujamu jėgų skaldymu.

ELTA.

Ekskomunikavo Bažnyčios 
griovėjus

Kovo 17 d. Šv. Tėvas paskel
bė ekskomunikuojąs visus kata
likus, kurie prisidėjo prie Prahos 
arkivyskupo Beran ištrėmimo ir 
apskritai prie Bažnyčios prie
spaudos Čekoslovakijoje. Tai jau 
antra ekskomunika čekoslova- 
kams ir penkta iš viso šio popie
žiaus. Anksčiau ekskomunikos 
buvo paskelbtos arkivyskupo 
Stepinac ir kardinolo Mindszen- 
ty persekiotojams, visiems akty
viems komunistams pasaulyje ir : abejotina 
Čekoslovakijos tautinės bažny-l Koh) Kinija K reikalu 
cios kūrėjams. .

Arkivyskupas Beran esąs iš
tremtas į Rozmitalio pilį, pri
klausiusią arkivyskupams, ir nu
baustas $1000 iž “valstybei ne
palankų nusistatymą”. Jis nesąs 
saugomas, bet neturįs teisės iš 
Rozmitalio išvykti.

Kanada suvaržė kreditus pirkimams
Kaip priemonę prieš infliaci

ją, Kanados vyriausybė kovo 14 
d. paskelbė suvaržymą kredito 
perkant automašinas ir namų 
reikmenis. Naujoji tvarka įveda
ma nuo kdvo 19 d. pirmadienio. 
Perkant naujus arba vartotus 
automobilius arba kitas moto
rizuotas susisiekimo priemones, 
nuo tos dienos turės būti įmoka
ma nemažiau 50% sumos, p li
kusioji dalis galės būti išdėstyta 
nebe 18 mėn.,»kaip ik^šiol buvo, 
bet tik 12 mėn.

Perkant kitas reikmenis, ku
rias šis potvarkis liečia, kaip šal
dytuvus, skalbiamas mašinas, 
krosnis ir pan., turės būti įmo
kama nebe 20% vertės, bet treč
dalis visos sumos, o likusioji da
lis galės būti paskirstoma 1 mt

Jo prisikėlimo šventė teneša paguodos

didžios

Apžvalgininkui vis dar tenka 
pradėti nuo Azijos, nes pasauli
nė žaizda čia tebėra atvira ir 
naują padėtį gali sukurti kiek
vienas naujas pajudėjimas. O 
kas ten dedasi, niekas nepajėgia 
įžvelgti.

Korėjoje JT kariuomenė vis 
dar yra priversta slinkti pirmyn 
įįeveik be jokių kovų. Kai diplo- ramumų žie

vadovybei būtų pravartu padels
ti, rasti šiokio tokio pasipriešini
mo, bet raudonieji vis tebesi
traukia nesikaudami. Jie atida
vė be kovų ne tik Seoulą, bet ir 
Hongchong, negynė net Chun- 
chon bazės, kur tikrai buvo lau
kiama paskutinio pasipriešini
mo prieš 38 paralelę arba net lau
kiama didžiojo puolimo pradžios. 
JT karinės vadovybės žiniomis 
čia buvę sukaupta apie % mili
jono karių. Pagaliau ir rytų fron
te raudonieji pradėjo trauktis.

38 paralelė nuo Chunchon yra 
mažiau kaip už 10 mylių. Oficia
liai sakoma, kad MacArthur tu
rįs pilnus įgaliojimus ją perženg
ti, jei karinis reikalas to reika
lauja, tačiau šiuo metu tarp JT 
operacijose dalyvaujančių vals
tybių bei Vašingtono ir tarp jo 
bei MacArthuro štabo vyksta gy
vi pasitarimai ir dar sunku spė
ti, kaip bus nuspręsta. Galimas 
dalykas, kad bus žygiuojama 
bent kokį 80 mylių į šiaurę, kur 
yra puikios natūralines sąlygos 
gynimosi linijai sudaryti, bet 
kad vėl būtų bandoma išvalyti 
visą Šiaurės Korėją yra labai

i visiškai tyli, o viduje vykdo bol
ševikiniams kraštams būdingus 
apsivalymus nuo nepalankių ele
mentų. Ypatingai žiaurus teroras 
siautėja pietinėse srityse, kur te
bėra dar gyva antikomunistinių 
partizanų veikla ir kur laukiama 
Čiangkaišeko bandymų išsikelti.

Kreditas perkant knygas palie
kamas nesuvaržytas ir knygų 
pardavimo suvaržymas, įvestas 
šių mėtų pradžioje, atšaukiamas 
ir nuo kovo 19 d. pardavimo 
agentai su enciklopedijų ir kitų 
leidinių siūlymais vėl galės vaikė 
čioti po miestus nuo durų prie 
durų.

— Otava. — Eilė metalų ofi
cialiai paskelbta gyvybinės reikš 
mės metalais. Laukiama, kad ne
trukus bus pradėtas jų normavi
mas.

' — London, Ont — žinoma 
Labatt alaus firma Korėjoje 
esantiems kariams padovanojo 
3.440 dėžių alaus. Jos būsią nu
vežtos kartu .su balandžio mėn. 
ten išvykstančiu nauju karių 
transportu.

Tai, kova su “sabotažninkais” ir 
kariniai pasiruošimai rodo, kad 
Mao nemano ramiai sėdėti.

Irane sovietai į rodė sugebą 
veikti britiškais metodais — sa
vo tikslams pasinaudoti vietos 
pajėgom. Pasaulis laukė Irane 
tarptautinių ginkluotų kompli
kacijų, laikė galimu antruoju ne-

kiečiai — nusprendė nustumti 
nuo Tolimųjų Rytų žibalo ra
miomis priemonėmis ir iraniečių 
nacionalistų rankomis. Jei ap
sukriesiems britams nepasiseks 
savo interesų išgelbėti — ne pas
kutinį momentą, bet po kokio 
mėnesio ai’ pusmečio — rezultate 
beabejo įsitemps santykiai, pairs 
žibalo pramonė, o ją atstatyti 
ateis. ... rusjįi.

Europa Paryžiaus konferenci
jai jau mažai vilčių bereiškia, nes 
joje ir per praeitą savaitę nepa
daryta jokios pažangos. Gromy
ko užsispyręs reikalauja 4 kon
ferencijos darbotvarkėn pirmuo
ju punktu įrašyti Vokietijos gink 
lavimo klausimą, 6 vakariečiai 
sutinka jį.svarstyti tik kaip vie
ną iš visos eilės klausimų, ap
sprendžiančių vakarų ir rytų 
santykius.

V. Vokietijos vyriausybė pri
siuntė Paryžfeus paruošiamajai 
konferencijai notą, kurioje pasi
sako už abiejų Vokietijų suvieni- 
mą, bet pastato visą eilę sąlygų, 
kurias priėmus pasikeistų visas 
R. Vokietijos veidas: grąžinti 
normalius teismus, paleisti poli
tinius kalinius, vad. rytų trem
tiniams leisti grįžti į jų gyventą
sias vietas, panaikinti įstatymą? 
baudžiantį už skirtingą nuo ko
munistų partijos nuomonę užsie
nio reikalais, panaikinti slaptą
ją policiją. Be viso to nebūsią 
psichologinių sąlygų abiejų da
lių susivienijimui.

Apsiginklavimo klausimu Vak. 
Vokietija betgi nepadarė jokio 
žingsnio ir guodžiasi neutralu
mo propaganda, šūkiu: “Jokio 
karo, kuriame dalyvautų Vokie
tija, jokios taikos be Vokietijos”. 
Šitas sąjūdis tik praeitą savaitę 
turėjo 3 d. konferenciją ir garsi
nasi savo pusėj turįs 80c< tautos.

Sovietų politikoj vokiečių at
žvilgiu pastaruoju metu įvyko 
staigus posūkis. Ne taip senai So
vietų vyriausybė kryžiavojosi 
paleidusi visus karo belaisvius, 
nebelaikanti nei vieno, išskyrus 
karo nusikaltėlius, o dabar staiga 
visą Vokietiją užplūdo belaisvių, 
esančių Rusijoje, laiškai. Beabe
jo, ir tai bus priemonė santy
kiams su vokiečiais pagerinti.

Sovietai ir satelitai turi nema
lonumų su bruzdėjimo reiški
niais viduje. Vokietijoje Torgau 
nesenai pakarta 14 rusų karinin-

kų, tikrai ar tariamai dalyvavu
sių sąmoksle prieš Staliną ir ki
tus bolševikinius vadus. Jų šei
mos ištremtos į Sibirą. Praeitą 
savaitę griežtų priemonių prieš 
“titoistinius” reiškinius ėmėsi 
Albanijos valdžia. Beabejo, tai 
turi ryšio su užpraeitą savaitę 
Tirahės rusų atstovybėje su-, 
sprogdinta bomba. Čia vykdomi

premjeras Spiro Spano ir pramo
nės ministeris Rita Markon. 
Daug kas bėga į Italiją.

Italijos premjeras de Gasperi 
ir užsieniu reikalu min. Grafas 
Sforza viešėjo 3 dienas Londone, 
kur buvo tartasi svarbiausia 
Triesto ir taikos sutarties revi
zijos klausimais. Kokio susitari
mo pasiekta ir kokių žygių bus 
toliau imamasi, neskelbiama, bet 
abu ministerial viešai priminė 
italų palankumą vakariečių se- 
nesniąjai deklaracijai, kad Tries
tą reikią grąžinti Italijai. Iš britų 
pusės nebuvo nei to priminta.

Ispanijoje užpraeitą savaitę 
vykę neramumai ryšy su Barce- 
lonos streiku jau nebepasikarto
jo. Vyriausybė juos griežtai už
gniaužė. Tačiau diktatoriui tai 
beabejo įrodė, kad ir suspausta 
tauta kartais gali savo žodį pasa
kyti. Gal būt tai bus pakankama 
pamoka susirūpinti skurdu, dėl 
kurio su Ispanija Europoje retas 
kraštas galėtų konkuruoti.

Atlanto Sąjungoje svarstomas 
administracijos aparato supras- 
tinimo ir sukoncentravimo klau
simas. Kanada yra pasiūliusi, 
kad Taryba būtų viena ir kad ga
lėtų spręsti visus klausimus, kad 
nereikėtų, kaip iki šiol, rinktis 
kelių vadybų ministerių konfe
rencijoms atskirai. Iki šiol, mat, 
atskirai rinkdavosi užsienių r. 
min., krašto apsaugos, finansų ir 
tt. Be to, yra mintis Sąjungos Ta
rybą perkelti į Paryžių, prie Ei- 
senhowerio štabo. Bet šio pro
jekto neremia pats Eisenhoweris 
ir prieš jį stoja griežtai britai.

JAV lipdo krašto ištelkių mo
bilizavimo bei kainų ir atygini- 
mų kontrolės aparatus. Turima 
vilčių, kad darbininkų atstovai į 
tuos organus grįš.

JAV spauda daug rašo apie da
bar vykstančią šnipų bylą bei 
apie tai, kaip atominės paslaptys 
buvo išduotos rusams. O žmogus 
sau galvoji, kodėl ten bylos ke
liamos tik po 7-8 metų, kodėl ne
girdėti bylų dabartiniams šni
pams, kurie dabar paslaptis va
gia ir parduoda. Nejaugi jų ne
bėra? O gal ir jų veiklą teismas 
įvertins tik po 5 ar 10 metų?

Kanada ruošiasi siųsti dau
giau karių į Korėją, bet neskelbia 
kiek. Galimas dalykas, kad bus 
siunčiama nebe 1 batai i jonas, bet 
visa brigada.
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Lietuvai laisvinti vajus
Dažnai skaitome spaudoje, kad 

lietuviai esą nerangūs paaukoti 
vieną kitą centą tėvynę laisvinti 
iš. raudonųjų jungo. Tiesa, vie
nas .kitas pamiršo tuos gerus pa- 
žądusf. .kuriuos sudėję bebūnant 
Vt^iėtijpje. Bet as^dabar ir nesi
stebiu, kad taip yra. Štai pavyz
dys: Vasario 16 proga panorau 
įteikti 5.'dot Tautos Fondai. Klau 
sinėju pažįstamų, kur tą kuklią 
auką galėčiau palikti Niekas ne
galėjo atsakyti Einu į Baltijos 
restoraną pasiteirauti. Klausiu 
p. Stasį Šenferį. Jisai* pakraipė 
galva ir taip pat negalėjo atsa
kyti. Tuomet jis, pagalvojęs, pa
tarė man tuos $5 palikti pas jį, 
o jisai jau pasistengsiąs patar
pininkauti.

Kovo 10 d. užeinu vėl į Bal
tijos restoraną paimti kvito. Ir 
kągi?! Stasys Šenferis, nusimi
nęs, man paaiškino, kad jis tei- 
ravęsis jiet pas “Tėviškės Žibu
rių” administratorių ir tasai ne
galėjęs jam suteikti atsakymo. 
Jis išėmė iš . kasos $5 ir grąžino 
man. Tai, jums ir vajus!

Aš maniau, kad Amerikoje šis 
reikalas geriau patvarkytas. Ir 
štai jums ištraukos iš “Draugo”: 
“...Gražiai išleistame Čikagos 
Lietuvių Tarybos leidiny š.m. va
sario 16 d. proga iš ten patalpintų 
skelbimų galima sužinoti, kur 
galima nusipirkti įvairių dalykų, 
jų tarpe ir kai kieno nemėgiamų 
(be reikalo!) automobilių, ar te
levizijos aparatų, bet, deja, ten 
negalima rasti nurodymo, kur 
Čikagos gyventojams — lietu
viams galima bet kuriuo metu 
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Komunistinis voratinklis

įteikti auką Tautos Fondui...” 
Nejaugi esame taip negabūs 

organizatoriai? Ir taip, ir ne! Kas 
čia kaltas? Kaip matome, šia liga 
serga ne vien Kanados lietuviai, 
ja serga ir Čikagos, rasi, ir kitų 
miestų lietuviai. Kodėl toks ap
snūdimas? Gi be pinigų Lietuvos 
neišlaisvinsime!

Kodėl taip yra? Man atrodo, 
kad mus užhipnotizavo, kaip tą 
gyvatę, doleris. Mės mokame do
lerius rinkti sau, bet ne tėvynei 
vaduoti, mes galime namus nusi
pirkti, bet pamirštame Tautos 
Fondą, kursai nori palengvinti 
mūsų broliams raudonųjų ver
gijoje. Mes pamirštame pareigą 
mūsų tautai, mūsų išvargusiai 
tautai. Už tai taip eina ir Lietu
vai laisvinti vajus.

Toronte mes turime eilę lietu
viškų įstaigų, organizacijų, įmo
nių. Turime pagaliau lietuvių 
kleboniją. Aš nenoriu tikėti, kad 
jie, šiam svarbiam reikalui, at
sisakytų patarnauti. Dar yra gera 
proga parinkti aukų Tautos Fon
dui prie bažnyčios, kur sekma
dieniais susitelkia didelė minia.

Pranas Kaunas.
Red. pastaba: Nerandąs, kam 

įteikti auką TFondui, prieš kurį 
laiką vienas tautietis lankėsi ir 
“T?” redakcijoje bei administra
cijoje. Tai aiškus įrodymas, kad 
TF agentūra Toronte ir kitose 
vietose kuogreičiau įkurtina. O 
ji jau ras, kas galėtų aukas pri
imti betkuriuo laiku. “TŽ” admi
nistracija tam taip pat pasiryžusi 
savo patarnavimus teikti.

Linkėjūnai tragedijoje
Trisdešimt trečioji Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktis rado 
ypatingą palankumą JAV kong
rese. Jos išvakarėse, vasario 14 
d., daugumoje sekančią dieną, 
Atstovų Rūmų 11 narių pasakė 
nuoširdžias kalbas ar tarę žodį 
pateikė dokumentus. Aišku, tų 
kalbų turinys daugumoje karto
jasi liečiant praeitį, Lietuvos lai
mėjimus ir dabarties siautėjimą 
sovietų, žodžiai, jautriai vaiz
duoja nūdienę tragišką lietuvių 
tautos būtį. Tačiau, apgailėtina, 
kad jie nesiekė toliau eilinio pi
liečio puoselėjamų vilčių ir žiau
riosios vergijos pasmerkimo...

J. von Ribbentrop 1939. VIII. 
23 pasirašytasis agresijos aktas 
buvo pasmerktas demokratinio 
pasaulio, imtinai JAV.

Kasgi nutiko antrajam pasau
liniam karui pasibaigus? Ar at
sitiktinai sovietai nuriedėjo ligi 
Elbės? Rytų ir Vidurio Europa 
buvo dovanota jiems. Pabaltijis, 
buvęs laisvojo pasaulio pakrašty, 
atsidūrė už kelių geležinių už
tvarų. Ribbentropo palikimas de
mokratijų de facto buvo pripa
žintas. Iki šio meto nesulaukta 
oficialaus jį pasmerkiančio veiks 
mo ir reikalavimo, kad pavėrg-“ 
toms tautoms būtų grąžinta lais
vė, kurią antrą kartą sovietai iš
plėšė demokratų laiminami.

Vienuolika mielų kalbėtojų 
smerkia agrsiją, bet ji buvo su
tartinai su demokratiniu pasau
liu numatyta Jaltoje. Vienuolika 
vyrų vyriškai pasisako už Atlan
to pakte paskelbtas laisves, ku
rios anksčiau palaidotos negu 
paskutinieji kariai žuvo aname 
kare. Vienuolika, mūsų bičiulių 
smerkia tiraniją, tačiau tas pats 
Kongresas iki šio meto nėra ra
tifikavęs genocido konvencijos, 
kurios įgyvendinimas mažiausia 
abejotinas. Jis abejotinas, nes 
demokratų pirštai teliečia geleži
nę užtvarą, o oficialių stebėto
jų akys — 15 km ratu aplink 
Maskvą. Abejotinas, nes tuomet 
nusikaltėlis yra juo, kaip yra 
įstatymų persekiojamas ir bau
džiamas. Dabar nusikaltėlis yra 
teisėju, įstatymdaviu (JTO), pa
sitarimų bendrininku konferen
cijoje. Ir jis tokiuo galėtų likti 
amžiams, jei ne rikiuojamos divi
zijos, kylanti grėsmė dar nepa-

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos Nepriklausomybes sukaktį mini 
Jungtinių Amerikos Valstybių Kongresas

T. G. MCMANUS.
Vertė V. Kol.

patys principai, kurių partija iš 
jų reikalauja, bet atsisakymas 
bet kokių principų. Daugelis iš 
jų pamatys, kaip aš kad viešai 
pareiškiau, palikdamas partiją, 
kad yra negalima remti politikos, 
kuri iš vienos pusės palaiko ag
resyvų karą, o iš kitos — šaukia 
pasauliui taikai Jie pamatys tą

(Tęsinys iš praeito nr.)

VADOVYBĖS PAKAITALAS
Neskaitant politinio biuro ir 

bet kokio kito didesnio partijai 
vadovaujančio vieneto, visada 
vadovavimui yra paruoštas ant
ros eilės organizacinis vienetas. 
Kai tik kuris vadovaująs asmuo 
būna internuojamas, arba turi! realią tikrovę, kad būti komunis-
išvykti iš krašto, jo vieta tuoj yra 
užimama kito asmens, kuris tam 
reikalui jau iš anksto yra pa
skirtas. Šitokia vadovavimo sis
tema, lygiai kaip ir visa, į celes 
suskirstyta, partijos struktūra 
yra priimta pogrindžio veiklai ir- 
pasirodė gana sėkminga Prancū
zijoje, Belgijoje ir kituose Euro
pos kraštuose. Paskutinių trijų 
metų laikotarpy kiekvienas Ka
nados komunistas, kuris turėjo 
galimybių išvykti Europon, ten 
rinko visas smulkias informaci
jas apie slaptosios veiklos takti
ką ir grįžęs privalėjo pranešti 
partijai. Čia turiu pabrėžti, kad 
iš tikrųjų jokia organizacija, bū
dama netaip jau gausi ir išblaš
kyta, negalėtų pasiekti tokių re
zultatų, kaip komunistų partija. 
Visi tie, kurie-aktyviai dalyvavo 
pogrindžio veikloje, tuo metu, 
kai aš palikau partiją, praėjusių 
metų liepos mėn., galbūt nesu
darė daugiau, kaip trečdalį, ar 
ketvirtadalį visų 12.000 narių, 
kurie turi partijos korteles.

PARTIJOS GALIA — 
JOS AKTYVAS

. Aš esu tikras, kad karui prasi
dėjus mažiausia pusė Kanados 
komunistų vengtų kovoti parti
jos pusėje prieš savo kraštą. Dau
gelis iš jų, aš tikiu, susidurtų su 
ta pačia dilema, su kuria man te
ko susidurti prasidėjus karui Ko
rėjoje. Nežiūrint jų politinių bei 
ekonominių įsitikinimų, jie pa
galiau veidas į veidą susidurtų su 
ta žiauria ir sielą sukrečiančia 
tikrove, kad komunizmas iš tik
rųjų nėra toks, kokį jie vaizda
vosi prieš tai. Jie pamatytų, kad 
visi tie melai, kuriuos jie kartą tro Komiteto posėdy Toronte, 
priėmė iš širdies ir sąžinės įsiti- mes kalbėjom daugiau negu 30 
kinūnų, iš tikrųjų nėra tiesėjai J valandų dviejų dienų posėdžiuo- 
kelio į geresnį pasaulį. Daug kam se. Buvo kalbama tik sinonimais: 
pasidarys aišku, kad tai nėra tie į “apsaugoti partijos aparatą” reiš

tu bet kuriame krašte, galbūt, iš
skyrus Sov. Rusiją, reiškia būti 
savo krašto išdaviku.

Yra didelė klaida spręsti apie 
partijos pajėgumą iš jos narių 
skaičiaus. Beveik % milijono ka
nadiečių priklauso įvairiom ra
sinėm ir mažumų organizacijom, 
dažnai pagal savo gimtąją kalbą, 
ir jos visos praktikuoja ir pri
sitaiko partijos linijai. Man no
risi dar kartą pabrėžti, kad ka
ro su Rusija atveju kiekvienas 
Kartados komunistas, kuris liks, 
komunistu, privalės stoti Rusijos 
pusėje ir pasidaryti aktyviu Ka
nados priešu.
/ VADAI SVYRUOTI 

NEGALI
Kaip jau kartą minėjau, aš tu

rėjau vadovauti pramonės sabo- 
tavimui antrojoje savo didumu 
provincijoje. Aš tiksliai nežinau, 
ką aš būčiau daręs ir kaip visa 
tai vykdęs. Nėra abejonės, kad 
Buck, Ryerson ir kiti politinio 
biuro nariai turi visas detales 
apie įmones, kuriose turės būti 
pradėti streikai, gadinamos ma
šinų dalys ir kokie įrankiai bei 
metodai bus vartotini. Tačiau 
saugumas yra viena iš didžiausių 
partijos savybių. Net centro ko
miteto susirinkimuose yra nesu
laužoma taisyklė, kad niekas ne
stato klausimų apie bet kokius 
ateities planavimus. Niekas ne
kalba net bendriausiais termi
nais apie sabotažą, špionažą, ar 
penktosios kolonos veiklą armi
joje. Tačiau kai reikia kas ap
svarstyti, partija neatsižvelgia 
nei į laiką, nei į nuovargį. Kai aš 

'paskutinį kartą dalyvavau Cen-

kė pereiti pogrindin; “Wall
street imperializmas” reiškė Ka
nados užsienio politiką; Kanados 
armija buvo vadinama “fašisti
nėmis karo jėgomis”; “kovoti už 
taiką” reiškė kovoti už Rusiją. 
Tačiau net ir labiausiai karštam 
komunistui nusibosta šitos pa
pūgos frazės. Kiekvienas parti
jos narys tuos sinonimus supran
ta teisingai ir kai ateina laikas 
žino, kaip reikia veikti ir elgtis. 
Pagrindinis tikslas yra aiškus: 
jei kils karas su Rusija — daryti 
viską, kad Kanada taptų nuga
lėta.

DĖMESIO CENTRE 
KARIUOMENĖ

Korėjos karas dar nebuvo pra
sidėjęs tuo metu, kai aš dalyva
vau Centro Komiteto posėdyje, 
kuris man ftuvo paskutinis. Ot
tawa dar neregistravo vyrų spe
cialiai JT brigadai. Tačiau jau ir 
tuo laiku vienu iš svarbiausių 
uždavinių, kaip Tim Buck pa
brėžė, buvo “didesnis ir glaudes
nis partijos narių sukoncentra
vimas armijoje”.

Aš negalėčiau tiksliai pasakyti 
apie komunistų įsigalėjimą armi
joje, nes, kaip mjnėjau, partijos 
diskusijose visada vengiama mi
nėti vardus bei skaičius. Bet aš 
tikrai galiu pasakyti, kad kariuo
menės eilėse yra begalės komu
nistų, kurie gauna visas instruk
cijas tiesiai iš partijos ir jie pra
nešinėja partijai apie armijos ap
mokymą, stiprumą ir moralę. 
Netoli kariuomenės stovyklų vi
sur yra specialūs partijos skyriai 
(Pembroke. netoli Petawawa, 
Brandon netoli Shilo, Saskatoon 
netoli Dundurn ir kt). Partijos 
nariai kariuomenėje stengiasi 
gauti išėjimui leidimą nakties 
metu, arba nakvoja už stovyklos 
ribų, kad susitiktų su savo ry
šininkais. Ypač paskutiniu metu 
yra atkreipta didžiausias dėme
sys, kad partijos nariai kariuo
menėje būtų klek galima geriau 
užmaskuoti ir neįtarti. Didžiau
sia komunisto kario nuodėmė 
būtų viešai ką nors pasisakyti 
kareivinėse. Jų uždavinys yra 
stengtis būti pavyzdžiu kitiems 
kariams ir savo elgesiu siekti pa-

vergtam pasauliui Laisvame pa
saulyje dešimtmečiais klausytu
me gražių raminimų, kurie neiš
gelbės nei vieno sovietų pa
smerkto mirti lietuvio. Mūsų bi
čiuliai žino, kad jų žodžiai neiš
plėš iš sovietinio budelio nei vie
nos aukos. Jie tik padrąsina 
mus, kai laisvėje negebame or
ganizuotis į PLB kovoje tesėti, o 
taip pat tuos, kurie ten tėvynėje, 
slegiamoje mirties šešėlių, nugir
dę kilnius žodžius, taria: pasaulis 
praregėjo...

Tik taip tegalime sutikti tą di
džią dovaną, kuri lietuviams 
miela ir visiems įsidėmėtina.

Hon. Adolph J. Sabath, Illinois 
atstovas, 1951. II. 14: -“Ir vėl var
guos metai praslinko kovojančiai 
lietuvių tautai, kuri be pasigai- 
lėjmo Kreliaus naikinama”. “Is
torija mus moko, kad narsios tau
tos valia negali būti palaužta, 
nors be pasigailėjimo ją slopin
tų diktatorių-.velija...' Galima 
užgniaužti, į šviesą netikintis ga
li ipanyti jos nesant, bet vėl žaiz
dras pamažu įsižiebs ir sulieps
nos plačiau, kaip anksčiau lieps
nojo”. Jis baigia kilniais linkėji
mais.

Hon. Kenneth B. Keating, New 
York atstovas; 1951. II. 15: “Toji 
laisvę mylinti šalis, trumpą lai
kotarpį tebuvusi suvereni, nu
stebino savo draugus ir laisvąjį 
pasaulį. Nepriklausomybės tarps 
nį prisimindama tartum legendą, 
net priespaudos metu tvirtėja”. 
“Rusai yra padarę nepaprastą 
nusikaltimą mažai 3 mil. tautai, 
kai 0,5 ar net 1 mil. mirė badu, 
nužudyta, nukankinta,'išvežta į 
mirties stovyklas Arktikoje. Ge
nocidas, be pasigailėjimo įgyven
dintas, tapo rusų tautinės politi
kos gaire, nes jie žino, kad kova 
už laisvę tęsis iki gyvens savo 
žemėje”.

““Mes tegalime būti nustebinti 
ir sujaudinti prisiminę tos tautos 
narių asmenišką išsižadėjimą. Gi 
čia, mūsų krašte, kai mes gerai 
apsirengę gyvenanti šiituose bu
tuose, galime savęs klausti ar 
pajėgtume bentjdalį ištverti ve
dant kovą rusiį.priespaudoje (Pa
braukė G.G.) O tokią pasiprieši
nimo kovą veda narsi, užjaustina 
tauta, turėdama tik vilties”.

“Mes, kaip tauta, negalime iš
vengti istorijos sprendimo, kurį 
pelnėme būdami atsakingi už ak
lumą ir suvedžiojimą II pasauli
nio karo metu, kai leidome Rusi
jai apspręsti Pabaltijo likimą”. 
(Pabraukė G.G.).

Toliau kalbėtojas reiškia vil
ties, kad Lietuva su Pabaltijo se
serimis vėl džiaugsis pelnyta 
laisve.

Kalboje yra sumaišyta geogra
finiu vardu ir istorinė klaida — 
esą Lietuva 900 metų kovojusi 
su carine priespauda.

Hon. John Lesinski, jr., Michi
gan atstovas, 1951. II. 15 pateikė 
išspausdinti “Congressional Re
cord” LAIC laišką, kuriame tarp 
kitko iškelta mintis, jog nūdienė 
kova prieš bolševizmą apima ne 
vien pavergtųjų išlaisvinimą, bet 
ir pasaulio laisvę.

Hon. John C. Kluczynski, Illi
nois atstovas, 1951. II. 15 ilgesnė
je kalboje, be klaidų, objektyviai 
tačiau drąsiai ir sutelktai apžvel
gia Lietuvos politinę raidą pasta
rojo karo metu ir jam pasibaigus. 
Matyti, jog autorius nepabūgo 
konsultuoti autoritetingus šalti
nius. Toji kalba labai gerai pa
grįsta atpasakotais faktais.

“Lietuva yra jėga okupuota ir 
neteisėtai Sovietų valdoma. Lais
voji Lietuva tapo sovietine kolo
nija. Lietuvos ūkišką, kultūrinį 
ir politinį gyvenimą, sukurtą 
laisvojo pasaulio pavyzdžiu, so
vietai sunaikino. Žmogaus teisės 
ir esminės laisvės užgniaužtos.

Nuosavybės teisė panaikinta. 
Lietuviai grąsomi, persekiojami,, 
suimami, kalinami ir išvežami į 
vergų darbo stovyklas Sibire ir 
šiaurinės Rusijos dykumose”.

“Lietuvos okupantai yra pa
žeidę tarptautines nepuolimo ir 
genocido konvencijas, 
tarptautinius įstatymus neiššauk 
ta okupacija jėga laisvos valsty
bės, persekiojimas ir naikinimas 
nekaltos tautos yra didysis nusi
kaltimas. Iš to seka, kad Sovietai 
yra pažeidę ne vien Lietuvą ar 
lietuvių tautą, bet visą kultū
ringą pasaulį”. (Pabr. G.G.)

“Be patikrinimo laisvos Lietu
vos negali tverti, kitos mažos 
valstybės Europoje”. Tarčiau ne 
vien — mažos, bet negali būti 
sukurta ir didesnių valstybių 
bendruomenė..

Kalbėtojas vykusiai pateikia 
“NY Times” ištrauką, kurioje 
kalbama apie Atlantic ir JTG 
nuostatų taikymą sovietų pa-

Lietuvą iš komunizmo kilpos...” 
(Pabr. GjGč): ;

Hon. John W; Me Cormack, 
Massachusetts atstovas, 1951. H? 
15, primena W. Shakespeare žo-: 
džius: “Nors grobikai dar šfalari- 

Pagal-^®H ir viešpatauja,-bet dangus 
■— t i teisingas, o laikas blogį griauna”.

vergtomš v ę
Kalba baigiafta^^^jltūvių ko

vą už- savą laisvę., 'ytą; kovą- už 
laisvę dar nepavergto pasaulio... 
Lietuviai kovoja prišakinėse ei
lėse. Jie reikalingi demokratijų 
paramos arti-ir iš toliau“.

“Lietuviai maldauja visas lais
vę mylinčias tautas padėti kovo
ti prieš pabaisą, naikinančią tau
tas, laisvės ir žmonijos priešą, 
diktatoriškumą ir raudonąjį des
potišką imperializmą”. .

Hon. Peter W. Rodino, New 
Jersey atstovas, 1951. II. 15 prisi
mena 1948 m." iš Lietuvos pogrin
džio gautą laišką, kuriąme pa
smerkiama Teherano, Jaltos, 
Potsdamo ir San Prancisko pali
kimo negerovės. Pjisiminęs įra
šą Jeruzalėje: “1940-50. Viešpa
tie, gelbėk Lietuvą”, tęsia: “Tūks 
tančiai lietuvių Amerikoje randa 
laisvę ir žmonišką pragyvenimą, 
kurio negali suteikti jų tėviškė. 
Tačiau jie nepamiršo Lietuvoje 
esančių brolių, kurių lemtis žy
miai nelaimingesnė dėl Maskvos 
atneštų kančių. Jie niekuomet jų 
nepamirš ir visuomet pasiryžę 
kovoti su demokratinio pasaulio 
priešu”.

Hon. Thaddeus M.Machrowiez, 
Michingan atstovas, 1951. II. 15, 
išdėstęs N. Lietuvos laimėjimus, 
sovietų ir vokiečių pavergimą, 
baigia: “Siekdami įgyvendinti 
pasaulyje taiką, mes negalime to 
padaryti, neatstatę pavergtųjų 
laisvės ir nepriklausomybės. To 
nepadarius negalima tikėti į pa
stovią ir teisingą taiką”. (Pabr.

Hon. Joseph W. Martin, jr., 
Massachusets atstovas, 1951.11.15 
tarp kitko pamini: “Lietuva, at
sidūrusi už geležinės uždangos, 
negali paskelbti savo nepriklau
somybės ... Nelaimingoji tauta 
kasdieną ’meldžiasi,’ prašydama 
išlaisvinimo... Čia, Amerikoje, 
lietuviai palaiko gyvą dvasią ko
voje už tautos aspiracijas. Tegu 

•jos tampa tikrove”.
Hon. Leo E. Allen, Illinois ats

tovas, 1951. II. 15, patiekdamas 
Rockfordo lietuvių susirinkimo 
nutarimą, prabyla: “Jau metas, 
kad ši tauta (amerikiečiai) im
tųsi veiksmingų priemonių ginti 
lietuvių tautą, ginkluoto antpuo
lio metu netekusią laisvės, o nū
dien reikalingą paramos. Aš ska
tinu Kongresą ir State Depart
ment imtis atitinkamų priemonių 
užgniaužti terorui ir priespaudai. 
(Pabr. G.G.).

Hon. Roy W. Wier, Minneso
ta atstovas, 1951. II. 15, atkreipęs 
ypatingą dėmesį į religinį perse
kiojimą Lietuvoje, baigia: “Aš 
dedu dideles viltis, jog mūsoji 
užsienio politika toliau tęs pro
testo žygį dėl Lietuvos pavergi
mo, o artimoje ateityje griežtai 
pareikalaus Sovietų išlaisvinti

kėlimo laipsnyje. Savo draugų 
akyse jie turi pasirodyti ištiki
mais Kanados piliečiais, neken
čiančiais Rusijos ir nepasitikin
čiais. Žinoma, pasitaiko, kad vie
nas kitas patenka partijos nema
lonėn. Kartą Centro kom. posėdy 
Tim Buck ilgai kalbėjo apie da
romas klaidas ir su nepasitenki
nimu minėj? faktus, kad dauge
lis karių “išsiduoda draugams esą 
kairiaisiais”.

Partija savo leidiniuose yra 
paskelbusi, kad ji turi vadovus- 
direktorius įvairiom sritim: uni
jom, auklėjimui, moterų reika
lam, agitacijai ir propagandai,

*'* 1 " .. ..... .............t.... .............

jaunimui. Tų vadovų pavardės 
yra žinomos. Tačiau niekad ne
buvo skelbta apie vyr. vadovą 
veikimo armijoje reikalams. Pra
ėjusio karo metu aš kurį laiką 
dirbau karinio direktoriaus ži
nioje, bet niekad nesužinojau, 
kas jis buvo. Net ir šiandien aš 
nežinau jo pavardės. Aš tik spė
ju, kad tai buvo Sam Carr, tuo
metinis partijos sekretorius, da
bar sėdįs kalėjime, kaipo Rusi
jos šnipas. Aš tikiu, kad jo įpė
dinis dabar yra Stanley Ryer
son, kuris taip pat jį pakeitė, kai
po armijos sekretorius. Tačiau aš 
tik spėju, to įrodyti negaliu.

(Bus daugiau)

cijos eigą prisimena Sumner 
Wells 1940. VII. 23 spaudai pa
reiškimą, kuriame patvirtinama,' 
jog JAV nepripažins sovietinės 
okupacijos, vertina “Voice of 

; America” informacijos svarbą 
'lietuvių kalba. Baigdamas pa
reiškia: “Aš prisidedu prie lietu
vių gyvenančių šioje šalyje, sie
kiančių* iškovoti laisvę atsikra
tant komunizmo ir Rusijos vieš
patavimo”...

Vienuolika mūsų bičiulių deda 
viltis. Kaikurie jų' neboja save 
pakaltinti už tragiškos tarptauti
nės politikos pasėkas. Deja, pra
regėta, kai demokratiškam pa
sauliui iškyla žūtbūtinė kova už 
savąją laisvę. Iki šio meto buvo 
raminta. Ramino. F. D. Roosevelt, 
H. S. Truman, guodė State De
partment pareigūnai. “Lietuvos 
žemelė gaivinama ne rasa, bet 
lietuvišku krauju”. ♦

Džiugu, kad nūdienis pabudi
mas Kongrese pradeda gaivinti 
mintį, jog JAV imsis aiškios po
litikos pavargtajam pasauliui Iš
laisvinti. Tas kelias yra vienin
telis, vedantis į tikslą' ir teisin
gas. Mes turime būti dėkingi ats- 

: tovams už to kelio tiesimą. Nėra 
vidurio tarp vergijos ir laisvės, 
tarp dorovingumo ir nedorovin
gumo, tarp tiesos ir melo, tarp 
ryžto ir susmukimo. Tuo metu
kai mūsų “vadai” JAV stengiasi 
dangstyti tautinę mintį prieta
rais, taip pat daro nusikaltimą 
tautai. Amerikiečiai, kurie siekia 
mums talkininkauti, nori matyti 
mus subrendusius, kovingus ir 
gerai organizuotus ne žodžiais; 
šūkiais, bet veikla. Mūšio metu 
nei vienas karys neturi teisės 
nuošaliai tūnoti ar savanaudiš
kai progomis naudotis. Tuo me
tu visi turi būti įrikiuoti į kovos

“Aš, šia proga, noriu pareikšti 
pagarbą atspariai, narsiai tautai 
daug patarnavusiai žmoniškajam 
teisingumui ir laisvei. Aš gerai 
nuvokiu, kad milžiniški tautiniai 
ir tarptautiniai klausimai užsitar 
navę didelio dėmesio, tačiau bū
tų nedovanotina, jei mes pasku
bomis nepadarytume mūsų se
seriai respublikai nuoširdaus įna
šo, kurio ji pilnai užsitarnavo”.

“Pirmojo • pasaulinio karo su
irutėje ji neteko Vilniaus”...

“Lietuviai daug patarnavo gar
bingai • krikščioniškai kultūrai,; 
kuria Europa rėmėsi niūriais n? 
audringais tarpsniais. Maldauju 
Dievą, kad vėl ateitų metas išsi
vaduoti iš priespaudos ir Urani
jos .. . Mes tikime, kad Vytis vėl 
atlėks, geltona, žalia, raudona 
spalvos vėl plevesuos. O tuomet 
Lietuva pjaus pribrendusi derini 
ir miškus, kurie nūdien patriotų 
krauju laistomi”.

H on. Ray J. Madden, Indiana 
atstovas, 1951. II. 15, istoriškai 
politinėje kalboje nušvietė Lie
tuvos reikalą, o baigdamas per
skaitė Indianos gubernatoriaus 
Henry F. Schricker raštą, kuriuo 
1951. II. 16 skelbiama Lietuvos 
Respublikos diena.

Hon. Edith Nourse Rogers, gretas. Nūdien, kai lietuvių tau- 
Massachusetfs atstovė, 1951. II. ta neša sunkų kryžių, mes esame' 
15, atpasakojusi Lietuvos okupa- kovos lauke.

Iš gyveninio okupanto replėse
1950 LTSR Valstybinio 

plano rezultatai
LTSR Statistikos valdyba 

skelbė pranešimą, kuriuo blan
kiais išsireiškimais ir procentų 
suskaičiavimais norima įtikinti 
bolševikus padarius didelę pa
žangą.- Bendrosios gamybos pla
ną , LTSR įvykdžiusi 105,5% . Pra
monė, kurios gaminiai buvo iš
vežti į TSRS — 102,5%, vietinės 
— 106,1%; produkcija, lyginant, 
su 1949, padidėjusi 26%. Tačiau 
visa eilė sričių plano, LTSR ne
išpildė:

Vilniaus ■— vinių, plytų, kal
kių, čerpių, padarinės miško me
džiagos išvežimo, malkų išveži
mo, piautos miško medžiagos ir 
nevalyto spirito gamybos planų.

Kaimo — vielos, vinių, pasagų, 
1 emaliuotų, aliumininių ir cinkuo
tų indų, čerpių, padarinės miško 
medžiagos ir malkų išvežimo, ko
jinių ir puskojinių, sviesto gamy
bos planų.

Šiaulių — stiklo, gipso, padari
nės miško medžiagos ir malkų, 
lininių audinių, veltinių, konser
vų, sviesto, alaus ir cukraus ga
mybos planų.

Klaipėdos — superfosfato, kal
kių, čerpių, miško, faneros, med
vilninių verpalų, trikotažo balti
niams ir sviesto gamybos planų.

Vilniaus miesto —-lovų, aliu
mininių indų, jfanėrbs, kojinių 
ir puskojinių, trikotažo balti
niams, avalynės, kietos odos, 
chromo,. avikailių, bealkoholinių* 
gėrimų ir augalinio aliejaus ga
mybos planų.. v. . '

LTSR Statistikos valdyba savo 
sausio 30 d. komunikate tvirti
na, kad “1950 vyko tolesnis vals
tiečių — pavienininkų jungima
sis į kolchozus. Baigiantis me
tams respublikoje buvo į kolcho
zus susijungę daugiau kaip 90% 
valstiečių ūkių”

Prekių apyvartos planas esąs 
įvykdytas 99%. Prekybą šiuo 
metu Lietuvoje varo: LTSR Pre
kybos ministerija, Respublikinė 
gastronominių parduotuvių kon
tora, Vyriausioji universalinių 
Parduotuvių .Valdyba, Geležin
kelių transporto restoranų val
dyba, Lietuvos Vartotojų Koo
peratyvų sąjunga, Žvejų Varto
tojų Kooperatyvų sąjunga, Ga
mybinė Kooperacija, Invalidų 
Kooperacija, Darbininkų Aprū
pinimo skyriai... Darbininkų ir 
tarnautojų LTSR priaugo nuo 
J949 m. 11%, “Besimokančių mo- 
kyklose skaičius išaugo. Kultū
ros švietimo įstaigų tinklas 1950 
metais palyginant su 1949 padi
dėjo — masinių bibliotekų 40%, 
klubų — 4%, skaityklų — 5% ... 
Lovų skaičius gydymo įstaigose

pa-

padidėjo lyginant su 1949 — 7% 
ir tt. -

Visa bėda, jog 1949 metais jie ‘ 
procentais paskaičiavo, jog buvo 
geriau tiek procentų negu 1948 
ir tt. daina be galo. Iš viršaus 
skanąba gražiai. Viskas procen- %, 
.tukliai auga, plečiąsi, o jikrųmo- ..
je --..Lietuva eksploatuojama, 
kaip dar nei naciai nebuvo su
gebėję. ,.ir A.

Savaip minėjo Klaipėdos 
sukaktį

Bolševikai neleido minėti lie
tuviams Klaipėdos atvadavimo 
1923 metais. Jie tačiau kuo pla
čiausiai išpūtė antrąjį “išlaisvi
nimą” 1945 sausio 28 d., rusams 
pradėjus generalinę žiemos ofen
zyvą. Bolševikų propagandos 
mašina triūbijo Stalino “nuopel
nus” Lietuvai sugrąžinant vie
nintelį uostą, kuris dabar yra pa
verstas Sovietų agresingojo lai
vyno povandenine baze.

Anykščiams tai jau klius...
“Tiesos” nr. 24 labai smarkiai 

puolamas Anykščių rajonas, už 
sabotažą kolchozų sėjos pasiren
gime. Kai kur net nepradėta kul
ti!!). O tarybiniai darbuotojai to 
visko nematą. Gi rusai (šnipai) 
dalinami iš sėjos fondų(!), patys 
vagia, kaip tai atsitiko su drg. P. 
Bedov “Gegužės Pirmosios” kol
choze. Daugelio kolchozų kalvės 
beturi f net geležies ir anglies. 
Anykščių kooperatyvas, kurio 
vedėjas Šiaučiūnas, taip gi nesi
rūpinąs išgauti noragų, verstu
vių, anglies ir kitų būtinų prekių. 
Anykščių traktorių stotis paren
gusi planą atremontuoti 16 sovie
tinių traktorių, o atremontavusi 
tik 3. Bloga Vadovybė esanti to 
visko priežastis! Vykdomasis 
Anykščių komitetas dėlto esąs 
kaltas. A.

Naujas biologas LTSR
Vasario 22 d. Vilniaus univer

siteto Fizikos-Matematikos di
džiojoje auditorijoje Naugardu
ko 22, P. Petryla gynė disertaci
ją “mokslų kandidato laipsniui” 
įgyti. Oponentais buvo prbf. J. 
Dagys k Žemės ūkio Akademi
jos doc. P. Svetika. Disertacijos 
tema

Dramos mėgėjai aktyvūs
Jie stato ne tik sovietinę pro

pagandą, bet ir lietuvių autorių - 
veikaliukus: Ignalinos “M. Mel- 
nikaitės” kolchozas — Žemaitės 
“Pėtrą Kurmelį”, “Stalino” kol
chozas, tos pačios Ž. “Marti”. 
Anykščių gimnazijos mėgėjai J. 
Gustaičio ir J. Chlivickio pjesę 
“Obelys žydės” — parašytą jau 
sovietinės okupacijos metu.

Kun. Dvaranauskas, MIC, te
bėra gyvas ir dirba Kaune.

“Uoginės kultūros”.
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(Tęsinys iš praeito nr.)
Laike paskutinio karo šiaurė iš 

fronto nekėlė rūpesčio, nes ki
toj pusėj Arktikos buvo drau
giška Sovietų Sąjunga. Tačiau 
karui baigiantis ateities proble
ma ir Arktikos reikšmė jau tiek 
buvo išryškėjusi, kad dar neiš- 
sisklaidžius atominėms dulkėms 
virš Hirošimos ir Nagasaki, abu 

* draugiški kaimynai šoko su ne
pasitikėjimu prie užpakalinių 
durų. Prasidėjo nervingas triū
sas šiaurėje. “Anglo - Amerika” 
įsteigė galingą bazę prie Hudson 
Bay, Churchill...

“Kanada užleidžia teritoriją ir 
savo armiją Amerikai, paruoši
mui agresijos” (Izvestija, 1947. 
II. 18). “Sovietų Sąjunga reika
lauja Norvegijos lengvatų įstei
gimui bazės Špicbergeno saloje” 
(New York Times. 1947. III. 4).

Turėdama apsaugą vien iš flan 
kų, Kanada ėmėsi pergrupuoti 
savo pajėgas su koncentracija 
centralinėje ir šiaurinėj srityj. 
Savisaugos kritikams rėkiant 
“mes esame plačiai atdari iš vir
šaus”, 1946 mt. įsteigta jungtinė, 
Amerikos ir Kanados bazė prie 
Hudsono, kurią mini “Izvestija”, 
tyrinėjant Arktikos sąlygas su
rengti bendri žemės ir jūros ma
nevrai (Musk Ox). Pradžioj 1947 
mt. Kanados oro pajėgų koordi
nacija paskirstyta dviem centri
nėm bazėm: Trenton, Ontario ir 
Edmonton, Alberta. Tad vėl su
daryti du vidujiniai gynybos tri
kampiai, sujungti su šoninės ap
saugos sistema. Edmontono ba
zės koordinuojamos link Hudso
no įlankos, Arktikos archipela
go, Mackenzie slėnio ir Alaskos, 
kairiuoju sektoriumi remia Pa
cifiko trikampį. Trenton baras 
Hudson įlankoje jungiasi prie 
Edmontono kraštinės ir toliau 
dengdamas Labradorą, Niufund- 
landą, prisijungia prie Š. Atlan
to gynybos trikampio.

Šalia to, pravesti tyrinėjimai 
šiaur. sričių apgyvendinimui, 
plečiamos karo pramonės žaliavų 
kasyklos (gausu uranijaus), ša
koj ami šiaurėn geležinkeliai, pa
statytos hydroelektrinės ant Ju- 
kono, Churchill, Moose, Ottawa 

. ir Saguenay upių, “kažkokį dar
bai” Labradore rodo, kad Kana
da pradėjo žygį į šiaurę. Tai pri
klauso prie gynybos problemos. 
Radijo koregavimo, meteorologi
nės stotys, radaro punktai neria 
vis tankesnį tinklą Arktikos saus 
žemio smaigaliuose. Tačiau da
bartinį palyginimą viso to su ana 
puse dar geriau nutylėti...

Grėsmingoji zona
Kontinentams susidūrus

sioginiai, pagrindiniame ruože 
lįsti pro Šiaur. Atlantą sovietai 
nelabai drįstų, čia anglosaksai, 
kaip savo kieme. Mažiausia pa
vojaus užkabinti sparnus būtų, 
visdėlto, plačiu centriniu keliu, 
kuriuo bombonešiai labiausiai 

z priartėtų į centrą, nesutikdami 
pakeliui svarbesnių aktyvios ap
saugos bazių. Tačiau kol kas siau 
rokas TU-4 žingsnis, nepergrei- 
tas ir be naikintuvų apsaugos, 
gal būt nelabai ir ta kryptimi 
trauktų. Tikras dalykas, kad ky
lį mėgintų mušti į Alaską. Jau 

tie*

Italijos ministeris pirmininkas 
M. de Gasperi pareiškė, kad atei
nančią vasarą pasaulis prieis taš
ką, kuriame reikės galutinai ap
sispręsti, kur pasukti — pradėti 
karą arba pasukti į taikos kelią.

Kuo de Gasperi savo nuomonę 
remia, jis nepasakė, bet žurnalis
tai ją nagrinėja ir randa tikrai 
įsidėmėtinų reiškinių. Pirmiau
sia pastebima, kad Rytų Vokieti
jos vad. “Bereitschaft” jau ga
vo sunkiuosius ginklus, kad Len
kijoje sunormuotas naudojimas 
benzino, o Vokietijoje užmesta 
komunistinė propaganda, kurios 
vietoje propaguojama taika ir 
vienybė visų vokiečių. Berlyno 
taikos kongrese visa Vokietijos 
problema buvo paremta suvieni
jimo šūkiu — laisvi rinkimai ir 
neutralizacija, net nebūtinai su- 
komunistinus viską.

Tuo tarpu JAV šiuo metu ne 
šūkių ieško, bet sprendžia, kaip 
suorganizuoti karinę pajėgą, ku
rią turint būtų galima drąsiau 
kalbėti ir tam tikrų reikalavimų 
pareikšti. Tačiau, kokie būtent į čiau turima galvoje, kad tuo pa
bus tie reikalavimai, Vašingto
nas tuo tarpu dar nesako arba 
pats dar nežino.

Kiti komentatoriai tuo pačiu 
metu randa daug argumentų, ku-

seniai tas kumštis panosėj erzi
nančiai juos veikia. Alaskos reikš 
mės didžiausias alarmuotbjas, 
gen. Mitchell jau 1935 mt. grau
deno: “Kas laikys Alaską, laikys 
pasaulį”. Šių metų 1. 15 “Litera- 
turnaja Gazieta” rašo: ”... Ame
rika daro Alaską tramplynu SS 
SR ir Kinijos užpuolimui”.

Mongoloidai turėdami visoke
riopą laivyną Vladivostoke, Ni- 
kolajevske ir Petropavlovske, ar
timą karinę bazę Wrangel saloje 
(į šiaurę nuo Beringo), saugią 
oro liniją iš Murmansko į Fair
banks per patį polių (3.160 myl.), 
paly g. prieinamas distancijas iš 
Sibiro užnugario aplink Beringo 
sąs. (Yakutsk—Fairbanks 2460, 
Petropavlovsk—Fairb. 2020), ga
li užsimanyti pademonstruoti in
vazinius sugebėjimus. Amerikos- 
Kanados laivynas galėtų kliudy
ti tik iš vienos pusės. Raudonie
siems būtų svarbu čia oro bazė, 
nors ir laikina. Atkirtimui AĮes- 
kos stengtųsi aplamdyti Vanku
verį ir visai išjungti Edmontoną. 
“Edmontonas oro ir žemės gyny
bos atžvilgiu pasidaro, galbūt, 
strategiškai didžiausios reikšmės 
yieta Kanadoje”, įsteigus čia RC 
AF vadovietę, rašė spauda (Ha
milton Spectator, 1947. II. 22). 
Šiandien Edmontonas raktas į 
Alaską ir strateginiai šiaurės var 
tai, Edmontonas puolimo tankas 
ir žemyno gilumos gynimo bun
keris oro jėgoms, Edmontono 
laukuos 90% Kanados alyvos, 
Edmontonas Port Radium ura- 
nijaus tiekėjas.

Tai tik atsargūs faktai orien
tacijai, dėl ko įspėta radijas, 
spauda ir atsakingų asmenų pa
reiškimai. Tuo reikia domėtis ir 
sekti, o ne kišti galvą į sniegą.

Gąsdinimasis daleidimais apie 
povandeninių laivų lėktuvų ka
tapultas, atominių bombų šmu
gelį į uostus ir užnugarį iš anks
to, prielaidos bombonešių pasi
pildymo varomuoju skystimu 
grįžimui iš, reikiamoje vietoje 
pasitaikančio, bombonešio-tan
ko, yra emocinis magazinų lek
sikonas. Stratosfęriniai sviedi
niai, p. Ged. Galvos žiniomis (“T 
Ž” Nr. 3, 1951) jau išbandyti iki 
2800 mylių, iš ryt. Sibiro platfor
mų galėtų siekti Vankuverį, Ed- 
fnontoną ir Saetle (JAV), bet dėl 
neužtikrinto taiklumo, toki pa
būklai, aišku, skirti tik koncent
ruotiems taikiniams Vakaru Eu
ropoj, Anglijoj. Didelių staigme
nų gali pridaryti jau prasidėję 
sabotažai. . '

Vakarų kontinentas ima kursą. 
Efektingas skaičius bilijonų ka
rui, B-36 pakilę iš Texaso pasiro
dė Europai, atominės pašvaistės 
Nevadoje erzina Kremlių; di
džiausi j et manevrai Pacifiko — 
Brit. Kolumbijos — Alaskos erd
vėje, arktikiniai manevrai Kana
dos šiaurėj, cenzūra žinioms apie 
pasirengimus Alaskoj, 5 bilijonai 
gynybai Kanadoj.

Tačiau Amerika,, pagerbdama 
mongolų, hunų ir vandalų rene
sansą, šioj dvikovoj, iki paskuti
nės rizikos, pirmą šūvį paleisti 
paliks priešui. Ar Pearl Harbor 
bus Europoj, ar atomas iš karto 
trenks į Šiaurės Amerikos kon
tinentą? ...

‘ STASYS SUTKAITIS.

Taigi, bus šįmet karas ar ne?
rie kalba, kad Sovietai pulti vis 
dėlto neišdrįs, kad jie dar nėra 
galutinai pasiruošę, nes jų viltis 
yra vad. žaibo karas, kuris turėtų 
daug frontų, o šiandien sovie
tams visus juos atlaikyti būtų 
neįmanoma.

Specialistai mano, kad pradė
dama žaibo karą, Sovietų Rusija 
pultų Skandinaviją, Vakarų Eu
ropą iki pat Ispanijos, Šiaurės 
Afriką nuo Sueso iki Dakaro, 
Artimuosius Rytus, per Kiniją 
abi Indijas ir Japoniją, pagaliau 
Alaską ir Kanadą tuo pat metu 
stengdamosi suparaližuoti laivų 
judėjimą Atlanto vandenyne po
vandeninių laivų puolimais, o 
JAV gyvenimą — miestų puoli
mais iš oro.

Kaikas net apskaičiuoja, kiek 
reikėtų karinių pajėgų tokiam 
užsimojimui vykdyti — 250 so
vietinių divizijų ir 20-30.000 karo 
lėktuvų. Tuo tarpu Sovietų Ru
sijai dar trūktų 75 divizijų. Po 
trejeto mėnesių ji galėtų turėti 
visu 100 divizijų daugiau. 'Ra

čių metu demokratijų jėgos au
ga, kad satelitų kariuomenės dar 
tebėra nesutvarkytos, nepergink 
luotos ir nevisur patikimos, dėl 
to manoma, kad Maskva dar ne

Prisikėlimo šventė VISI

Velykos — prisikėlimo .diena 
visų Viename — Kristuje! Tai 
triumfo šventė, kuri apima die
viškąją krikščionijos istoriją; tai 
grobio atgimimas, nešąs gyve
nimą. ■ :

Žmonija tebeina kruvinu Kal
varijos keliu, nešdama nepake
liamą gyvenimo kryžių. Pasau
lis pavargo belaukdamas prisi
kėlimo naujam gyvenimui. Lin
kėkime, kad Dievo Sūnus, kurio 
Prisikėlimą šiandien švenčia vi
sas krikščioniškasis pasaulis, pa
liestų nedorėlių širdis, uždegda
mas jas teisingumo ir solidaru
mo taika.

Ramybė jums — štai Kristaus 
linkėjimas pasauliui. Bet kur toji 
ramybė? Dar neužgijusios praei
to kąro žaizdos, o tautos jau te
rorizuojamos nauju pasauliniu 
karu; kardai galandami, durtu
vai smailinami, atominės bom
bos bandomos. Atrodo, kad žmo- se tvyksi brolžudybė, o ant kaktų 
nės nori’ nugalėti Dievo rūstybę^* prakeikimas, 
bet nė.aptųrėti Jo atleidimą. Tolimas ir liūdnas Kristaus

Kąlbąma- apie . teisingumą, o balsas sako: “Mano ranka buvo

‘‘If paėjęs truputį tolyn, jis puolė kniūbsčias, melsdamos ir sakydamas: Mano Tėve, jei galima, 
tegul ta taurė praeina pro mane; tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu”. (Mat. 26,39)

Kariai po vandeniu
deguonies aparato visiškai nepri
klausomai nuo laivo. Paprastai 
narai yra sujungti su laivu oro 
vamzdžiais ir telefonu. Šię per
eito karo povandeniniai kariai^- 
narai judėdavo visai savistoviai. 
Anglų kalboje juos vadina “the 
frogmen” žmonės-varlės. Pava
dinimas kilo iš jų kuprotos iš
vaizdos ir lyg didžiulių varlių 
judėjimo vandenyje.

“X-craft” uždavinys buvo įsi
brauti į priešo uostus, prikabinti 
prie stovinčių uoste laivų sprogs
tamus pagal nustatytą laiką už
taisus ir saugiai pasitraukti. Ita
lų gyvosios torpedos buvo eko
nomiškos ir efektyvios, tačiau jų 
veikimo radiusas, atsižvelgiant į 
mažą torpedos varomosios me
džiagos išteklių, buvo labai ribo
tas. Paprastai ir “X-craft” po
vandeninis laivas nuvilkdavo 
kaip galima arčiau taikinio. Ta
da jau jis pats su budinčiu išorėj 
naru judėdavo. Naro pareiga bu
vo ne vien tik pritvirtinti sprogs
tamus užtaisus prie priešo laivo, 
bet jis buvo atsakingas dėl mi
nų perplaukiant minų užtvaras ir 
daugeliu atvejų jam su žnyplė
mis reikėjo praskinti kelią per 
povandeninius tinklus.

“X-craft” pasididžiavimas — 
vokiečiu didžiulis kovos laivas 
Tirpitz, susprogdintas šiaurės 
Norvegijos Kaafjord fiorde 1943 
m. rugsėjo 22 d. Paleistas prie 
fiordo įėjimo “X-craft” turėjo 
pereiti stiprius minų laukus ir 
vėliau praplaukti stipriai saugo
mu fiordu 50 mylių iki taikinio. 
Kelionė į abu galus truko 10 die
nų. Per šį laiką kiekvieną dieną 
23 vai. iš 24 vai. išbuvo po vande
niu. Pritvirtinti sprogstamus už
taisus jiems sekėsi gerai, nes ang
lai naudojo magnetą. Laimingai 
pavyko pasprukti ir atgal į jūrą. 
Sprogmenims sprogus vokiečių 
kovos laivas Tirpitz tuojaus pa
skendo.

Tirpitz ir kiti anglų mažųjų 
pov. laivų ir italų gyvųjų torpe- 

įvežamoms’ prekėms Danų vy- dų nuskandinti ar sužaloti laivai 
lengvai būtų galėję apsiginti, jei 
sargybos būtų sekę vandenį visai 
prie laivo. Tiesiai iš viršiaus toks 

šaulio saloje yra 30.000 gyvent povandeninis laivelis ar torpeda

Kaip jau .skaitėme “T. Žibu
riuose”, italai su savo gyvosiomis 
torpedomis “apčiuopiamai” at
kreipė anglų dėmesį į šį karo bū
dą. Tik anglai jį patobulino. Po 
įvairių bandymų jie vietoje tor
pedos formos povandeninės ma
šinos 1943 m. pasistatė' miniatiū
rinį povandeninį laivą “X-craft”. 
Šis laivas teturėjo vos 48 pėdas 
ilgkKir penkias su puse per skers
menį, storiausioj vietoj. Du labai 
jautrius, periskopus, su kuriais 
vos ^Viem coliais kyšant iš van
denį galima buvo, gauti pilną 
aplinkos vaizdą. Vienas iš jų at
stojo radijo anteną. įgula — ke
turi žinonės, vienas jų naras — 
plaukėjas, aprūpintas panašiai į 
italų’gyvųjų torpedų įgulas. Jis 
gali operuoti po vandeniu dėka 

gali rizikuoti.
Reikia dar prisiminti, kad so

vietų divizijų skaičiaus triuški
nantis pranašumas neatatinka 
faktinajam santykiui, nes sovie
tų divizijoje tėra 10.000 karių. 
Jos pajėgumas ištiktųjų yra veik 
du kartu mažesnis, kaip, pav., 
britų divizijos pajėgumas. Dėl to 
tai ir Eisenhoweris mano galė
siąs pasipriešinti ir su 60 divizi
jų, nors- žino, kad prieš jį stovi 
170 sovietų divizijų. Generolai 
mano, kad ^pasaulis galėtų jaus
tis saugus, jei jis prieš Sovietų 
turimas 250 divizijų suorgani
zuotų 120-125 savas divizijas.

Įdomios lažybos
Žinomas Los Angeles finansi

ninkas Andrew T. Jergins pa
reiškė statąs lažyboms $100.000, 
kad Sovietų Rusija šiais metais 
karo nepradės ir statąs $200.000, 
kad karą pradės 1952 m.

— Kopenhaga. — Pirmą kartą 
istorijoje Grenlandijoje įvedami 
mokesčiai pąnijai. Į Grenlandiją 
t " - ’ - ' ’’ 
riausybė nutarė uždėti muitus, 
kurių per metus susidarys apie 
$300.000. Šioje didžiausioje pa- 

tuo tarpu *triumfuoja smurtas su 
Kaifais ir Pilotais. Žodis “demo
kratija” tarnauja pabaltintų kars 
tų priedangai.

Ar tai prisikėlimo šventė lie
tuvių tautai, kenčiančiai po rau
donojo tirono padu? Ar tai ra
mybės Velykos lietuviams, ku
rių namai tušti, židiniai užgę- 
sę, bažnyčios išniekintos? Ar tai 
džiaugsmo diena tremtiniams, 
vargstantiems svetimuose kraš
tuose?

Pažvelkime į šių dienų tragiš
ką realybę. Ant laiko prarajos 
stovi Kryžius, kurį supa kregž
džių pulkai ir motinų ašaros. Po 
jo kojomis ištvirkusi minia šau
kia: nukryžiuoti! Ar tai ne grū- 
mimasis aklo su reginčiu, žmo
gaus su Dievu? Ar tai ne Judo 
Iskarijoto pragaištis, įsiutusios 
minios, trokštančios Nekaltojo 
kraujo, siautimas? Jų kumščiuo- 

ištiesta malonei, kaip švelnutis 
gėlės žiedas, o suspaudė tik skaus 
mą. Mano kojos vengė siauro ta
kelio, o turėjo ęiti erškėčiuotu 
keliu. Mano pasipriešinimas bu
vo meilė, ir už tai buvau nukry
žiuotas. Tavyje, žmogau, dega 
neapykanta, ir užtat kali mane 
prie kryžiaus. Su pasibiaurėtinu 
šykštumu laikai suspaudęs tris
dešimt sidabrinių ir nori turėti 
ramybę”.

Taip žmonija išėjo prieš Kris
tų. Nors jaučia savo silpnumą 
negalėdama Jo paneigti, tačiau 
nenori Jo sekti.

Kultūringasis pasaulis dar turi 
kitą ginklą prieš tamsybių galy
bes: maldą. Velykų dieną visose 
bažnyčiose milijonai širdžių pa
kils maldoje prie Aukščiausiojo 
maldaujant, kad Dievo neigėjai 
atvertų akis, kad pavergtos tau
tos rastų įkvėpimą ir jėgų prisi
kelti naujam laisvės gyvenimui 
ir kad pasaulis išvengtų naujo 
kraujo praliejimo.

B. Mikalauskas.

dienos metu aiškiam vandenyje 
galima lengvai pastebėti, bet, 
kaip praktika parodė, laivų sar
gybos niekuomet neseka vandens 
kelių pėdų atstumoje nuo laivo.

Dviem dienom prieš aliantų in
vaziją kariai po vandeniu ope
ruodami iš mažųjų “X-craft” ba
zių jau valė Prancūzijos pakran- i 
tęs nuo minų ir įvairių kitokių Į 
kariškų įrengimų. Kariai-narai į 
galėjo išvykti ir vėl grįžti į savo 
bazes po vandeniu. -

“X-craft” turi 3 pėdų aukščio, 
dviejų su puse pločio ir keturių 
pėdų ilgio išėjimo patalpą, kuri 
po vandeniu įeinant ir išeinant 
pripildoma vandeniu. Dirbdami 
labai pavojingose sąlygose (stip
rus povandeninis sprogimas ga
li užmušti narą iki mylios atstu
mo) kariai-narai iš 120 asmenų 
Prancūzijos pakrantėse invazijos 
metu neteko tik dviejų užmuštų 
ir 10 sužeistų. Ir karui pasibaigus 
šie vyrai dar ilgai buvo pavojin
game darbe, šalinant iš uostų pri
mėtytas minas. Pav. Bremene 
per 600 darbo dienų išvalė 20 
milijonų kv. pėdų plotą, nuke
liaudami po vandeniu daugiau 
kaip 1300 mylių. Iš uosto dugno 
jie iškėlė arba padarė nepavojin
gomis 150 minų, 50 lėktuvnešių 
minų, 121 sprogstamą laiko užtai
są ir vieną V2 sviedinį. Darbo 
pavojus didelis, nes niekas neži
no kuriuo metu laiko mina gau 
sprogti. Vokiečiai naudojo užtai
sus, kurie sprogdavo nuo vienos 
valandos — iki 80 dienų po už
vedimo. Uostuose visuomet daug 
dumblo, narams tekdavo dirbti 
ir judėti dažnai įklimpus iki pa
žastų ir visiškoje tamsoje. Todė! 
ir šiai tarnybai labai retą priima.

Yra manoma, kad bet kokiam 
ateities kare kariai po vandeniu 
vaidins labai didelį vaidmenį. 
Atgabentas pov. laivo ar lėktuvo 
toks mažas pov. laivelis gali pa
daryti daug žalos, pav. kad ir į 
didž. ežerus paleistas. Ypač ap
rūpintas atomo sprogstama jė
ga. Vokiečiai baigiantis karui bu
vo paleidę į vandenis taip vadi
namus “jūros šunis”. Rusai gali
ma spėti, taip pat nesnaudžia.

P. Br.

Nuo vasario 1 d. į Kanadą 
emigruoti

Europa emigruoti pasiruošusių į tarpą tų, kuriuos Kanados val- 
žmonių turi daug daugiau, negu j džia verbuoja iš anksto nenusta- 
kad imigraciniai kraštai yra pa
siryžę priimti. Visi emigruoti 
norintiej dažnausia svajoja apie 
JAV ir Kanadą. Iki šiol abu šie 
kraštai visas pirmenybes teikė 
tremtiniams, esantiems anksčiau 
UNRRA, o vėliau IRO globoje. 
JAV dar ir dabar taip elgiasi ir 
kitokių imigrantų įsileidžia tik 
pagal nustatytas kvotas, o iš bu
vusių priešo kraštų visai neįsi
leidžia. Kanada į imigraciją visą 
laiką žiūrėjo, ne kaip į tremtinių 
problemos sprendimą, bet pir
miausia kaip į aprūpinimą kraš
tui reikalinga darbo jėga. Iš 
tremtinių betgi ji įsileido tik 
tuos, kurie po garsiųjų skonin
gų- liko IRO globoje, o kitus la
bai retais atvejais teįsileisdavo. 
Betgi dabar padėtis yra visiškai 
pasikeitusi.
Nuo 1951 m. vasario 1 d. į Ka
nadą imigruoti iš Europos lei
džiama visiems, be skirtumo 
tautybės, religijos ir nežiūrint 
ar kas turi vad. IRO globą ar 

jos neturi. .
Žiūrima tik, kad jie atitiktų Ka
nados imigraciniams reikalavi
mams. Atseit, dabar be jokių 
kliūčių gali imigruoti Kanadon 
ir vad. “išskrininguotieji” lietu
viai tremtiniai arba tie, kurie 
niekad IRO globos neturėjo, pav. 
buvo pripažinti vokiečiais (Volks 
deutsche), buvo repatrijavę, ir tt.

Imigruoti galima trejopu keliu.
Pirmiausia, kaip ir anksčiau, 

kiekvienas gali atvykti, jei turi 
čia giminių arba pažįstamų, ku
rie kviečia. Imigracijos įstaigos 
tokiais atvejais yra labai palan
kios ir jokių kliūčių nebeieško, 
nes Kanada užsimojo įsileisti 
šiais metais net 150.000 imigran
tų, kurių didelei daliai pati val
džia net skolina pinigų kelionei 

i apmokėti. Valdžiai gi daug pa
togiau kuo daugiau isilėisti to- 
kių, kurių kelionę kas kitas ap
moka. Dėl to tai šiomis paleng- 
vėjusięmis sąlygomis reikėtų pa- ‘ 
sinaudoti visiems, kas tik turi 
kokios progos.

Antroji galimybė tremtiniams 
atvykti į Kanadą yra prisirašy1 
mas prie grupių, renkamų dar
bams atskirose ūkio šakose. Šiuo 
metu yra sudaromos grupės dirb
ti prie cukrinių runkelių augini
mo. Į jas priimami: 1. nevedę 
vyrai ir moterys, 2. bevaikės šei
mos, 3. šeimos, turinčios tik vie
ną vaiką, 4. šeimos turinčios 2 ir 
daugiau vaikų, jei dirbti galinčių 
skaičius yra bent 3 ar daugiau. 
Žmonos ir vaikai virš 15 metų 
laikomi darbingais, o savarankiš
kai imigruoti tinkančio kandida
to amžiaus riba yra 18-50 metų.

Šių imigrantų kelionės išlaidas 
apmokės Kanados valdžia, bet 
imigrantai turės įsipareigoti prie 
cukrinių runkelių dirbti du sezo
nus, atseit, nebus laisvi 2 metus.

Trečioji galimybė imigruoti to
kių pačių kategorijų žmonėms, 
taip pat nežiūrint ar jie turi ar 
neturi IRO globą, yra patekti į

lytiems darbams, taip pat apmo
kėdama kelionės išlaidas, kurias 
betgi reikės grąžinti iš uždarbio 
per 2 metus. O darbai jiems bus 
nurodyti jau atvykus į Kanadą.

Šie visi turi turėti po $30 kiek
vienas vokiškomis markėmis, 
skaitant oficialiu kursu. Tai su
ma, už kurią turės būti apmokėta 
kelionė nuo Kanados uosto, ku
riame išlips, iki darbovietės ir 
padengtos pirmųjų dienų pragy
venimo išlaidos. Reikalaujamoji 
suma turės būti įmokėta konsu
latui gavus vizą.

Vokietijoje visais imigracijos 
reikalais rūpinasi Kanados mi
sija, esanti Karlsruhe, Wuertt. 
Ten ir tenka kreiptis visiems, 
kurie norėtų šia galimybe past-, 
naudoti. Pirmiausia reikia para
šyti laišką, pareiškiant, kad no
rėtų vykti Kanadon, pasinaudo
dami šia schema, nurodyti var
dą ir pavardę, gimimo datą, spe
cialybę ir tikslų savo adresą. 
Laišką rašyti ir adresuoti šitaip: 
Canadian Government Immigra
tion Mission Karlsruhe, Wuertt., 
Lutz Hotel Building, Kriegstr. 94.

Kaip atsakymą, prašytojas 
gaus du formuliarus, kuriuos rei
kia užpildyti ir skubiai pasiųsti 
atgal tuo pačiu adresu.

Kokiam darbui kas bus paskir
tas, teoriškai spręs toji pati Karls 
ruhe imigracinė komisija, prak
tiškai daugelis galės ir į kitus 
darbus pakliūti. Bet nepamiršti
na, kad per 2 metus tokie imi
grantai turės mokėti pervežimo 
per vandenyną išlaidas, tad bus 
imigracijos kontrolėje, ne laisvi.

—- ° —.
Kaip gaila, kad mes nesame 

pasiruošę savo tautiečiams' padė
ti nors šiomis galimybėmis pasi
naudoti, nes tebesame neorgani
zuoti, neturime vieno centro, ku
ris galėtų valdžios Įstaigose pa
tarpininkauti, nesusipratimus iš
aiškinti arba net ir suorganizuoti 

; kokį fondą iš kurio būtų teikia
mos paskolos tiems, kurie norėtų 
vykti į Kanadą, bet neturi reika
laujamų $30 galvai. -

Mūsų tautiečių, ypač mažalie- 
luvių, buv. repatriantų ir karių 
Vokietijoje yra nemažai. Į JAV 
jie išvykti negali, nes neleidžia 
imigracinis įstatymas. Mes visi 
suprantame, kad Vokietijoj jiems 
likti ir pavojinga dėl gresiančių 
naujų įvykių ir perdaug vargin
ga kurtis tarp milijonų bedarbių, 
o negalime, padaryti nieko. Juo 
skaudžiau, kad'negalime to dai
ryti vien dėlto, kad jau antri 
metai neišbrendame iš organiza
cinės painiavos. Kuo mes pasiaiš- 
kinsim prieš ten vargstančius 
brolius?

Šį reikalą mes jau senai nuro
dėme, kai konkrečių galimybių 
dar nesimatė. Dabar jos jau virta 
dienos klausimu. O mūsų centri
nis LOKas vis dar “tebeposė- 
džiauja” ir “sunkias” rinkiminių 
taisyklių problemas sprendžia. 
Jei nebūtų taip liūdna — links
mą feljetoną galėtum parašyti.

Propagandos grumtynės griežtėja
Vis smarkiau įsibėgėjant JAV 

pramonei, vis gausėjant kariuo
menei, amerikiečiai drąsiau ir 
drąsiau kelia savosios demokrati
jos balsą. “Voice of America”, 
anksčiau daugelio vadintas 
“Amerikos šnabždėtuvu”, šiais 
metais atrodo pilnai išvirs į pa
vadinimo vertą įstaigą. Šių me
tų pradžioje įvedus suomių, pas
kui lietuvių programas, arti
miausioj ateityje bus prijungtos 
ir mūsų šiaurės kaimynų dvi kal
bos ir tuo pačiu metu lietuvių 
programa bus jau transliuojama 
30 minučių kasdien. Numatomos 
dar dviejų kalbų programos, ku
rios — nenurodomos. Kongresui 
priėmus Trumano prašomą 97 
milijonų šiam radijui dolerių 
fondą, tuoj pat bus nepaprastai 
sustiprintos “VA” pertransliuo
jančios keturios stotys Europo
je, kad sovietų trukdymo 300 sto
čių nepajėgtų jų daugiau kliudy
ti. Tikimasi, jog papildomą so
vietų pavergtų tautų informaci
ją netrukus pradės “Radio Free 
Europe”, kurio svarbiausias vi
dutinėmis bangomis siųstuvas 
randasi Miunchene. Esama gan
dų, jog baltų programos bus įves
tos ir čia. “Laisvosios Europos 
Radijas”, kuris yra finansuoja
mas Amerikos kapitalistų, bus 
vedamas europiečių pabėgėlių, 
žurnalistų. Šiuo atveju ypač ap

gailestautinas LŽS-gos ištižimas. 
Radijas turės visišką laisvę kal
bėti, ką jis nori ir apie ką nori. 
Jo nevaržys jokie Užsienių rei
kalų ministerijos suvaržymai. 
Šių metų pabaigoje tikimasi, jog * 
Amerikos radijai savo programų 
dažnumu ir gausumu pralenks 
net BBC įstaigą, kuri iki šiol bu
vo laikoma geriausia šiam darbui 
pasirengusia.

Tačiau, kol kas britai turi įs
taigą, kurios amerikiečiai dar nė 
neplanuoja. Tai BBC užsienio 
siųstuvų klausymo stotis, kuri, 
saugoma ją gaubiančios paslap
ties, anglosaksams pateikia visų 
sovietuose veikiančių, oficialių ir 
neoficialių, kad ir silpniausių 
stočių radijų siųstuvų praneši
mus. Paskutiniu laiku ir ameri
kiečių pareigūnai ten įsileisti 
sekti sovietų stočių reakciją į 
VA pranešimus.

Amerikos didžiosios korpora
cijos, prieš kurias sovietų pro
paganda ypačiai putoja, paskuti
nę savaitę sudarė Biznio Pataria
mąją Komisiją prie JAV Infor
macijos programos. Jos vadovu 
paskirtas “General Electric” val
dybos pirmininkas P. D. Reed. 
Užsienių reik, ministerija, sako 
jog greit, tokius pat komitetus 
prie jos paskirs Amerikos uni
jos, radijas, filmų bendrovės ir 
spauda. A.

1
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Hamilton, Ont. Ottawa, Ont
TAUTIEČIAI!

Lietuvi, ar tau negaila 
vargstančio lietuvio?!

Dar nedaug praėjo laiko, kai 
mes apleidome tremtinių stovyk
las Europoje (Vokietijoje, Aus
trijoje, Italijoje). Gerai prisime
name tas sąlygas, kuriose mes 
ten gyvenome ir kaip mes tada 
vertinome ir branginome kiek
vieną mums ištiestą pagalbos 

• ranką. Didelė dauguma mūsų tu
rėjome laimės palikti tremtinių 
stovyklas ir pradėti laisvą gyve
nimą šiame kontinente. Bet ne
užmirškime, kad dar virš 10.000 
mūsų brolių ir seserų — lietuvių 
yra priversti pasilikti tose pa
čiose stovyklose, arba gyventi iš 
svetimųjų malonės. Pasilikusių
jų materialinė padėtis, turimo
mis žiniomis, yra pasunkėjusi, 

-nes . tarptautinės organizacijos 
susiaurino savo šalpos darbą. Pa
silikusieji Europoje lietuviai — 
tremtiniai su ištiestomis ranko
mis ir prašančiomis akimis krei
pia į mus visus savo žvilgsnį ir 
klausia: “Argi Jūs mus pamir-, 
šote!” Mūsų visų, kaip vieno, at
sakymas: Ne, mes Jus nepamir- 
šome, Jūs esate mūsų bendros 
šeimos nariai! Todėl pateisinki
me tąjį atsakymą ir pagal gali
mybes paremkime juos, ištieski
me vargstantiems ir trūkumuose 
gyvenantiems pagalbos ranką.

' KLB Hamiltono ap. valdyba, 
padedama visų lietuviškųjų or
ganizacijų Hamiltone, nutarė 
pravesti šalpos vajų Europoje 
likusiems tremtiniams — lietu
viams paremti. Bus renkamos 
aukos: pinigais, rūbais, apavu 
maistu ir kt. Kiekvienas geros 
širdies lietuvis prašomas bent 
kuo prisidėti prie vajaus ir pa
gal išgales paaukoti tremtiniams.

Aukų vajaus pravedimui Ha
miltonas paskirstomas į rajonus 
ir pas kiekvieną mieste gyvenan
tį lietuvį atsilankys rinkėjai ir 
paims aukas, išduodami pakvita
vimus ir įtraukdami į aukų la
pus. Aukotojai .prašomi aukoja
mus daiktus paruošti, juos suri
šant ar supakuojant, kad būtų 
patogiau juos surinkti į bendrąjį 
surinkimo punktą. Tikime, kad 
rūbai ar apavas bus aukojami 
tik tokie, kurie dar tinka dėvė- 

' -jimuii z-.-š ,s
—Dar -daug-mieste gyvena lietu
vių, kurių adresai nėra valdybai 
žinomi,, ar jie yra pasikeitę ir 
gali atsitikti, kad rinkėjai, dėl 
aukščiau minėtos priežastiesč ne
atsilankys paimti aukos, tuo at
veju, prašomi visi tuojau praneš
ti savo adresus arba aukojamus 
daiktus atgabenti į valdybos būs
tinę — 18 Barton Str. W. telef. 
3-8593. Jeigu kam nors bus ne-

LONDON, Ont.
Rekolekcijos

Kovo 9-11 d. Londono ir apy
linkės lietuviams buvo pravestos 
rekolekcijos.- Jas vedė Tėvas J. 
Vaišnys, SJ. Vakarais prisirink
davo žmonių pilna 'salė. Konfe
rencijos buvo pilnos gyvų pa
vyzdžių iš gyvenimo. Buvo da
romos trumpos pertraukos, ku
rių metu choras ir visuomenė 
giedojo Marija, Marija ir Kry
žiau Šventas. Kovo 10 d. vaka
re du kunigai klausė išpažinčių 
Šv. Petro katedroj iki 10 vai. 
nakties. Kovo 11 d. buvo mišios 
ir paskutinė konferencija

Rekolekcijų metu buvo plati
nami “Laiškai Lietuviams”. Su
rinkta 25 prenumeratos. Garbė 
mūsų visuomenininkei Reginai 
Gesnerytei, rinkusiai prenume
ratas.

WELLAND, Ont
Wellando ir apylinkės lietuviai 

Nepriklausomybės šventės pro
ga suaukojo ir pasiuntė Tautos 
Fondo atstovei Kanadoje $300.00.

Tenka pasidžiaugti, kad šūkis 
— “Vienos dienos uždarbis — 
tautos reikalams!” — Wellando 
apylinkėje bus įgyvendintas.

Apylinkėje, kurioje gyvena tik 
150 lietuvių (su vaikais), Tautos 
reikalams nuo 1949 m. pradžios 
iki dabar paaukota $680.96. Jeigu 
pagal savo dydį lietuvių skai
čium būtų davusios kitos lietuvių 
kolonijos Kanadoje, kaip Toron
tas, Hamiltonas ir kit, tai Tautos 
Fondo sąskaitoje šiandien būtų 
ne keturi tūkstančiai dolerių, bet 
mažiausiai dešimtkartų daugiau.

Didesnėms lietuvių kolonijoms 
vertėtų ne tik skelbtis pirmau
jančiomis, bet darbais įrodyti 
savo pirmenybę, nes gražūs žo
džiai daugumoje žūsta partijų 
bei organizacijų ginčuose, nepa
siekę tikslo. JJS. Sk. 

įmenama ar neparanku pasiekti 
būstinę, aukas prašomi atgaben
ti Parapijos būstinėn, 58 Dun- 
durn Str. N. Surinktos aukos bus 
perduotos BALFui, kuris jas 
persiųs Europon. Aukotojai gali 
nurodyti asmenis ar stovyklas, 
kuriems jie pageidautų, kad au
kos būtų persiųstos. Ta pat pro
ga, bus renkamos ir piniginės 
aukos vienintelei lietuvių gimna
zijai Diephilze, Vokietijoje.

Tenelieka nė vieno mūsų tar
pe lietuvio, kuris neprisidėtų 
prie šios šalpos!

Visiems aukotojams iš anksto 
valdyba taria nuošridų ačiū!

KLB Hamiltono ap. V-ba.

TFondo rinkliava
Hamiltono ateitininkai, atsi

liepdami į Tautos Fondo atstovy
bės Kanadoje paskelbtą vajų 
Tautos Fondui, aukų lapais ren
ka aukas. Rinkliava tęsis iki ba
landžio mėn. 16 dienos. Hamil
tono lietuviai, tam reikalui dar 
nepaaukoję, prašomi atsiliepti 
duosnia auka. Kiek sąlygos lei
džia, aukos renkamos atsilan
kant namuose. Sekmadieniais po 
pamaldų aukos priimamos spau
dos kioske.

Ateitininkai rikiuojasi
Šiais metais Hamiltono ateiti

ninkai išsirinko naują kuopos 
valdybą, kurios sudėtį sudaro 
pirm. — K. Matkevičius, vice- 
pirm, ir moksleivių reikalams — 
A. Astravas, sekr. — A. Grajaus- 
kaitė, ižd. — M. Kėžinaitytė ir 
parengimų reikalams — J Plei- 
nys. Šiuo metu valdyba vykdo 
visų Hamiltone gyvenančių atei
tininkų registraciją. Visiems atei 
tininkams registracija yra priva
loma. Kurie dar nėra užpildę re
gistracijos kortelės, valdyba pa
geidauja, kad neatidėliojant ji 
būtų užpildyta ir prisiųsta sek
retorės adresu — 230 Hughson 
St. N., Hamilton, Ont.

Moksleiviai ateitininkai, įsi
steigę pereitų metų lapkričio mė
nesį, savo veikloje žada gražių 
rezultatų. Moksleiviai turi išsi
rinkę energingą savo atskirą val
dybą: pirm. — St. Verbickas, 
sekr. — L. Baltrukonytė, ižd. ir 
kitokioms pareigoms — S. Ver- 
bįckaitė.

Padėka ,
Už pagalbą rengiant Šv. Kazi

miero dienos minėjimą reiškia
me gilią padėką kuopos dvasios 
vadui kun. Dr. J. Tadarauskui.

Nuoširdi padėka mieliesiems 
svečiams iš Toronto: paskaitinin
kui kun, Gureckui, sol. p. Ščepa- 
vičienei, sol. p. Marijošiui, akom- 
ponistei p. Danutei Rautinš ir 
Panelei ak o m pon avusia i sol. p. 
Ščepavičienei bažnyčioje. Nuo
širdus ačiū p. Stepui Normantui 
už menininkų atvežimą iš To
ronto ir visiems kitiems prisidė- 
jusems prie minėjimo parengi
mo. Hamiltono ateitininkai.

JUOZASKRALIKAUSKAS

KRIOKLYS
(Pabaiga)

Pangonis įžengė į kambarį, durims baugščiai spygtelint vyriuo
se. Tamsoj pažino, kad iš lovos šokanti figūra buvo ne vyras, o 
Karolė.

— Prašau išeit, Baly! — girdėjo įsiutusios Karolės balsą. — Ir 
gavęs tada miške į veidą nesusipratai? Neturi gėdos atlįsti net prie 
mano vaiko lovytės? Išeik laukan, sakau!

Pangonis paspaudė elektros'įjungiklį — per akimirksnį kam
baryj tamsą pakeitė šviesa. Guolis baltavo tuščias.

_
— ! —
— Aš nepažinau, Meškiuk! Iš miegų man pasirodė, kad...
Karolė pamatė jo rankoj geležį:
__ ?_
— ... — jis numetė geležį po lova. r.
Tylėdamas nusivilko ir batus nusiavė. Sėdėjo, o Karolė glostė 

jo plaukus.
— Kaip tau atėjo į galvą?
— Bosas man pranešė, kad susirgęs vaikas. Paleido namo. Kai 

išsikėliau, mane pasitiko Pasiutus Tigrė.
— Ir vėl ta? *
— Šiuokart ji man pasirodė, lyg būtų pamišus.
— Ką ji tau pasakė?
— Kad tu įsileidus turi...
— Važiuokim iš čia! Kuogreičiau! Nors ir ryt. Palikim čia juos, 

kaip radom. Gerai? — bučiavo vyrą.
— Gerai. Dabar jau išvažiuosim.
Jis mąstė, kad dabar jau gali išvažiuoti. Abejonės jau nebuvo. 

Tiesa buvo aiški. Pasitikėjimas Karole buvo vėl sugrįžęs. Pajuto 
ramybę. Buvo Karolei nepaprastai dėkingas.

Pangonis išjungė šviesą. Priglaudė žmoną prie savęs ir glostė. 
Ji buvo tik su naktiniais marškiniais...

Tą paskutinį vakarą Mėlynajame Kėkšte buvo Šilta mėnesiena.

Ir pasitaikė vėl, lyg tyčia, šiaurės pašvaistė. Tas paskutinis buvo 
reto gražumo vakaras.

Šalvėjus turėjo jau kaip ryt išvažiuoti. Buvo jau iš vakaro pra
nešęs kasyklų raštinei ir transporto punkte užsisakęs vietą. Atėjo 
paskutinįkart aplankyti krioklį. Pasižiūrėti dar kartą, kaip krito, 
skubėjo, nepaliovė, kaip žemai putojo, verpetu sukos...

Paskui užsižiūrėjo į baltus namelius, kuriuose Kardės gyven
ta... Galvojo, gyvenk — tai ligi šiol jam reiškė: ką išgėrei ar su- 
valgei — tavo. Juokis ir mylėk: ką iš moters laimėjai -—tavo. Rat- 
kelis piktai smerkdavo šią pažiūrą. Sakydavo, toks gyvenimas — tai 
slieko gyvenimas. Tik kirmėlės toks gyvenimas, o ne žmogaus. 
Ratkelio žodžiai šį vakarą jį slėgė, nes dabar atrodė jau teisingi. 
Viskas jau atrodė ne taip. Viskas palikę tuščia, kai Karolė jau toli 
išvažiavus. Kažkur labai toli nuo šito krioklio. Kada tik bus mėne
siena ar šiaurės pašvaistė, jis vis atsimins tuos baltus namelius. 
Kur bebus, neužmirš...
. Pigios — tai ir paliko pigios: greit prieinamos, greit užmiršta
mos. Gal ir Karolė būtų likusi tokia pat, kaip kitos. Bet jis buvo 
į ją atsimušęs. Vis atsimena Karolės susikaupusį veidą, tada šiau
rės pašvaistės apšviestą. Vyras gali pamiršti moterį, kuri kažkada 
jo buvo. Bet niekados neužmirštama toji, kuri geidžiama pasiprie
šino. Yra dar moterų, iš kurių negalima juoktis...

Taip, iškeliauti iš čia ir pradėti kitaip gyventi. Apsistoti tame 
pačiame mieste, kur įr Pangoniai. Pamatyti ją ten nors retkartė- 
liais, nors iš tolo... Jei kada ves, tai jau tik ne tokią, kaip Rita ar 
kuri iš buvusių. Vestų tik į Karolę panašią...

Baltuoja nameliai mėnesienoj viršuj šlaito. Baltuoja aukštai 
balti, kaip iš sniego. Tuose nameliuose ji gyveno, Karolė. O čia prie 
krioklio praleisti drauge vidudieniai palikę. Kap liūdna prie upės 
dabar, Karolė! Kaip ilgu tarp šešėlių..,

Nebėr jau Karolės
Nameliuos baltuos...
Vai ilgu, man liūdna...
Ak, ilgu be jos... —

kartojo posmą, kuris jam savaime susidėjo požemyj bedirbant 
Kartodavo ten urvuose daugelį kartų ilgomis valandomis. Niūniuo
davo skendėdamas tų žodžių prasmėj ir nuotaikoj. Kiek atsimini
muose palikę Karolės, jos balso ir žodžių, lyg jie būtų buvę pa
žįstami jau labai seniai... Pats stebėjosi šį poilsio vakarą, kad Mė
lynasis Kėkštas jam tapo tokia pasikeitimo vieta. Jei galėtų, išsi
vežtų su savim tuos baltus namelius...

Gražiai pravestos rekolekcijos
Vietos B-nės Dvasinio vadovo 

Dr. kun. J. Razučio pastangomis 
kovo 10-11 d. buvo suruoštos vie
tos lietuviams priešvelykinio su
sitelkimo pamaldos. Dalyvavo di
delė dauguma vietos lietuvių ka^ 
talikų. Rekolekcijas pravedė 
svečias kun. S. Kulbis iš Montre- 
alio. Sekmadienį tuoj po pamal
dų, jaukiam rekolekcijų užbaigi
mui buvo suruošti Šv. Brigitos 
parapijos salėje bendri pusry
čiai su turininga programa, skir
ta paminėti Šv. Kazimierą — 
Lietuvos Globėją.

Gilių minčių istorinę paskai
tą apie Šventąjį skaitė prof. Pap- 
lauskas-Ramūnas. Solo bažnyčio
je ir minėjime giedojo pp. Žilins
kienė ir Šimanskis. Iš savo kū
rybos Didžiosios Savaitės min
timis paskaitė ponia Paplauskie- 
nė-Ramūnienė. Be to, deklamavo 
kuone visas vietos atžalynas. Pa
baigoje žodį tarė Vietos B-nės 
valdybos pirm. Paškevičius ir- 
svečias kunigas S. Kulbis.

Programą pravedė kun. Razu- 
tis, kuri prabėgo labai pakilia 
nuotaika prie gražiai paruoštų

Prisikėlimo šventės — šv. Velykų proga, 
kovojančius ir dirbančius 

Lietuvos laisvei 
sveikina ir pergalės linki

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Aukos Tautos Fondui
Vasario 16-tos minėjimo

Fort Williams ir Port Arthur, 
Ont. Po $5.00—V. Bružas, J. Pet
ruškevičius, V. Cibulskis, V. Jo- 
kubauskas, kun. L- Kemėšis, G. 
Mitalas, V. Jonaitis, K. Kamins
kas. Po $2.00 — Tėvas S. Kulbis, 
Dr. J. Baltrušaitis, B. Giedraitis, 
K. Šileika, P. Kajutis, A. Mitalas, 
A. Urkienė. Viso aukų gauta 
55.27 doleriai.

Coniston, Ont. šeši ten gyveną 
lietuviai paaukojo $27.00.

Guelph, Ont. Jurgis Strazdas 
10 dolerių.

Kapuskasing, Ont. R. Bulovas 
2 doleriai.

Lethbridge, Alta. KLB ALOK 
surinko aukų.$44.45.

Vancouver, B.C. KLTarybos 
skyrius surinko aukų $95.00.

Calgary, Alta. Apylinkės Lie
tuvių Organizacija, naujai įsi
steigusi, likusį pelną iš minėji
mo 10 dolerių. ,

Paris, Ont. ir apylinkės suau
kota $30.00.

Port Alice, B.C. Iš tolimos Ka
nados Pacifiko salos J. Kartočius 
5 doleriai.

Montreal, Que. KLB ALOK 
pagal aukų lapą Nr. 12 įteikė 
Juozas Pakulis $27.50.

Hamilton, Ont. KLB surinko 
aukų laike minėjimo $259.16. Lie
tuvių parapija laike pamaldų 

0

ponios Paplauskienės pastango
mis stalų. Vietos lietuviai pagei
dautų dažniau panašių sueigų.

— Kanadoje siaučianti gripo 
epidemija gerokai yra palietusi 
ir vietos lietuvius. Reta šeima, 
kurioj kas nors nebūtų persir-

— Dažnas vietos lietuvių ima 
abejoti ąr išviso pavyks sulaukti 
KLB-nės suorganizavimo, kurio 
taip visi sąmoningieji lietuviai 
laukia. Juk tiek yra darbų, ku
rių arba niekas nedirba, arba jei 
ir dirbama, tai pripuolamai ir 
nesėkmingai. Delsimas, koks jis 
bebūtų, numuša visiems nuotai
ką ir norą dirbti. Tai reiškiniai, 
kurie daug kur aiškiai pastebimi.

— Čia pasigendama šiais me
tais spaudos platintojo. Pereitais 
metais labai rūpestingai ir geru 
pasisekimu tą darbą dirbo p. Ši
manskis. Labai gaila, kad tų pa
reigų jis šiemet nebegali eiti, o 
kito tokio energingo, matyt, ne
surandama.

— Patirta, kad daromi pasi
ruošimai minėti Motiną.

Jonas Kočius.
—

rinkliavos atsiuntė $83.05, Viso 
ta kolonija prisiuntė $342.21.

Sheta, Ont. M- Dinčius $10.00.
London, Ont, KLB ALOK su

rinko aukų $69-00,
Burmis, Altą. Petras Vilenči- 

kas $25.00.
St. Catharines, Ont. 36 asmens 

prisiuntė $167.00:
Po $12-00 St. Valickis.
Po $10.00: EI. K. Janusai, P. 

Meškauskas, V. Palujanskąs, A. 
Vyriautas, A. M. Gverzdžįaį, P. 
Šukys.

Po $9.00: V. Pavilčįus.
Po $8.00: K. Galdikas.
Po $5.00: M. Šorius,, J. Daino

ra, P. Polgrimas, A. Visockas, A. 
Šetikas, A. Vaičius, V. Vilčiū- 
naitė, T. T. Pranciškonai.

Po $4.00: K. Kuodukis.
Po $3.00: J. Kazragis, J. Alon- 

deris, J. Satkevičius.
Po $2.00: V. Satkevičius,, K. 

Bukys, A. Satkevičius, V. Plata- 
kis, M. Sauka, A. Antanavičiūtė, 
R. Rimkienė, V. Alonderis, I. Sa- 
jauka, J. Ališauskas.

Po $1.00: M. Satkevičius, S. 
Balevičius, K. Bogužas, A. Ku
raitis, V. Grabauskienė.

Timmins, Ont. J. Šarapnisckas 
5 dolerius.

Visiems aukojusiems šiam kil
niam tikslui nuoširdus ačiū.

Marija Arlauskaitė.

Lietuviškasis pasaulis
JA VALSTYBES

Minėjo Šv. Kazimierą
“TŽ” tilpo- labai aktualus ver

damasis “Pasiruošimo klausimu” 
— iškeliant, jog mažai pastangų- 
daroma auklėti jaunąją lietuvių 
intelektualų kartą. New Yorke 
tas pats; gal net blogiau. Čia net, 
lietuviais maža noro rodoma iš
likti. Todėl buvo pagirtina atei
tininkų lietuvių, kadir paskubo
mis, surengtas minėjimas Šv. Ka
zimiero ir savosios organizacijos' 
40 metų sukakties. Buvo mažai 
reklamuotas—dalyvių buvo per, 
maža. Gal buvo norėta uždaro?

Kovo 4 d. 4 vai. Apreiškimo sa
lėje, pagerbus įneštas vėliavas, 
pirmininkavusio pakviesti, daly
viai susikaupimo minute pager
bė už Lietuvos laisvę žuvusius 
ateitininkus. Po to naujai įstoju
sieji davė priesaiką — jų buvo 
keliolika. Vienintelė aktyvi lie
tuvių jaunimo organizacija Nau- 
jorke, reikia manyti, savo lietu
viškąją veiklą dar labiau galės 
išplėsti. Pritaikintą paskaitą apie 
pasaulėžiūrą skaitė “Darbinin
ko” redaktorius S. Sužiedėlis-

Įdomią meninę dalį išpildė sen-[PRANCŪZIJA

Vasario 16 d. Stuttgarto radio 
stotis net du kartus transliavo 
specialią programą.

Traunstęino stovykla likviduo
jama. Ten buvę lietuviai stengia
si persikelti į Augsburgą, kur yra 
daugiau lietuvių.

Tremtinių banką, kurio įkūri
mu taip ilgai buvo rūpintasi ir 
vyko pasitarimai tarp vokiečių 
ir ’IRO, turės atstoti tremtinių 
skyr. prie vokiečių Vertriebener 
Bank, į kurį IRO padės pradžiai 
1.500.000 DM, o vėliau dar antra- 
tiek. Šis banko skyrius skirstys 
paskolas tremtiniams, norintiern 
imtis kokių verslų. Skyrius tu
rėtų pradėti veikti dar balandžio 
mėnesį.

Tremtinių stovyklų administ
ravimas ir tremtinių maitinimas 
numatomas netrukus perduoti 
vokiečiams, kurie iš IRO gaus 
tam reikalingus pinigus. Vidaus 
tvarka liksiantį ir toliau pačių 
tremtinių žinioje, o IRO dar pa
silaikysianti sau politinę tremti
nių globą, emigracijos, sveikatos 
reikalus ir statistiką.

draugiai poetai K. Grigaitytė- 
Graudušienė įr L- Žitkevičius, o 
Pauliaus Jurkaus melodeklama
ciją vykusiai padeklamavo Apa- 
navičiūtė, akomponavusį G- Ma
cely tė paskui atskirai paskambi
no Chopįną. Aim.

Dr. Br. Gaižiūnas, buvęs V. D. 
Universiteto moterų ligų klini
kos asistentas, išlaikęs egzami
nus gavo praktikos teises ir įsi
kūrė Čikagoje.
VOKIETIJA

Dvasiniai tremtinių reikalai
Dabartinis lietuvių sielovados 

reikalų tvarkytojas kun. Alfon
sas Bernatonis gyvena: Dįeburg, 
Kapuzinerklostęr, Mįnenfeld 33. 
Jis yra vienintelis lietuvis ku
nigas toje apylinkėje, tad kartu 
yra kapelionas 2 lietuvių darbo 
kuopų, “Caritas” reikalų tvar
kytojas įr BALF ir LRKr. įga
liotinis.

Vokietijoje dar yra apie 30 lie
tuvių kunigų, iš kurių 14 ir liks 
ten aprūpinti neišemigruojančių 
lietuvių. Daugumas kunigų yrą 
įjungti į vokiečių ūkį, IRO para
mos negauna, tad sunkiai verčiasi 
iš pašalpos 85 DM mėnesiui, kuri 
duodama vokiečių.

Šalpą numatoma vykdyti per 
“Caritas” organizaciją, kurios 
bus 14 skyrių, atseit prie kiekvie
nos lietuvių parapijos. “Caritas”, 
mat, yra pripažįstamas oficialių 
įstaigų ir gali ųžmegšti ryšius su 
vokiečių ir tarptautiniu “Caritas”

Ambergo Sanatorijoje — (13b) 
Amberg i. Bayern, IRO Sanato
rium — praeitų metų pabaigoje 
gydėsi 33 lietuviai ligonys, dau
gumoje perkelti čia iš Heilbrono.

zentącįja rūpinasi p. Bačkienė, 

nė, kuri veda ęhorelį ir kitos po
nios, kaip Pagnier, Gedgaudienė, 
bei kitos.

— Tie emigrantai, kurie lai
komi Prancūzijoj, (o tuo pačių ir 
kituose kraštuose> jau įkurdin
tais, negali tikėtis, kaip infor
muojama, patekti į JAV pagal 
DP bilių. Jie gaus ten emigruoti 
tik pagal lietuvių kvotą be jokio 
pirmumo.

— Esant įtemptai tarptautinei 
padėčiai, Prancūzijos lietuviai 
įspėti, kad būtų santūrūs, nepa
siduotų gandams ir visuomet tu
rėtų tvarkoje savo asmens do
kumentus. ’
MADAGASKARAS

Ernestas Galvanauskas, daug- 
.kartinis Lietuvos ministeris pir
mininkas, dabar gyvenąs Mada
gaskare, Majungos mieste, yra 
stambios verpyklos ir audyklos 
direktorium (Socįete de Filature 
et Tissągę de Madagascar). Be to, 
jis vadovauja jo paties sukurtai 
ūkio mokyklai, kurią dabar glo
boja Prekybos ir pramonės rū
mai. Šiais metais į tą mokyklą 
kandidatų atsirado tiek, kad tik 
trečdalis tebuvo priimta.

E. Galvanauskas tarp kitko ra
šo: “Rašau apie tą mokyklą, nes ; 
ji man sudaro šiokį tokį moralinį 
pasitenkinimą ir poilsį po nuo
bodžių ir įgrįstančių valandų 
įmonėje”.

Įmonėje, mokykloje ir kitur jis 
sugaišta apie 12 vai. kasdien. Tat 
rodo jo neišsenkančią energiją.
BELGIJA

— Kun. J. Dėdinas grįžo iš li
goninės į Louvain ir pradėjo lan
kyti nutrauktas studijas linivęr- 
sitete. . ■. <į...

— P. Stepas Paulauskas nėra 
BLB Krašto Valdybos pirminin
kas nei jos nariu. BLB reikalais 
kreiptis į Moons, rue Fęrręr, 15.
- — Gausiai surinko T. Fondui 
aukas p. Budrevičius 170 f r. iš 
Dour apylinkės ir p. Dabulskis 
440 f r. — Pommerouel.
ŠVEDIJA
- — Išvykus buv. BTLF įgalioti
niui p. Ig. Kazlauskui į JAV, 
B ALF įgaliotinio pareigos pa
vestos p. V. Blažiui. Adresas: ė.o. 
Berglund, Hantverkargatan 59 
tr. 2, Stockholm.

— BALF yra pažadėjęs parū
pinti Švedijos lietuviams, norin
tiems emigruoti kaip DP į JAV, 
keliolika darbo ir buto garantijų. 
BALF įgaliotinis tokius regist
ruoja.

Švedija prizmė 150 the ligonių 
su jų šeimų nariais. Tarp jų į 
Švediją pateko ir pora lietuvių iš 
Gautingo. Dabar 50 tbc ligonių 
žada priimti Šveicarija, kur B AL 
Fo tarpininkavimu taip pat gali 
būti įkurdinti keli lietuviai. Tbc 
ligonių žada priimti ateityje ir 
Airija.

Tautos Fondo Valdytojas . 
prof. J. Kaminskas, Prancūzijos 
lietuviams per 1950 m- 2-jį pus
metį suaukojusiems nę 15,000 
frankų, kaip kad jiems buvo nu
statyta, bet 30.825, per buv. LŠ 
Dr-jos pirmininkę p. O. Bačkie- 
nę atsiuntė nuoširdžią padėką. 
Stambiausią 5.0QO fr, auką įne
šė gyv. Maroke in?. K. Pabedins
kas, paskum Caęn skyrius — 
5.700, Paryžius — 3.750, P. Paš
kevičius iš Bazelio —1000 etc.

— Iš NCWC Paryžiuje gauta 
1000 kg. miltelių ir 900 kg kiau
šinių miltelių, kurie BALFo įga
liotinio Prancūzijai dr. St. Bač- 
kio paskirstyti tarp Prancūzi
jos lietuvių.
Paryžiaus “Mažųjų Europiečių 

Klubo” šventė
Prancūzių Moterų Federalis- 

čių globoje veikia “Jaunųjų Eu
ropiečių Klubas”, kuriame tarp 
keturiolikos tautų dalyvauja ir 
mūsų mažieji lietuviukai. Šio 
klubo tikslas — pažinti Prancū
ziją ir kitas Europos tautas, jų 
skirtingus charakterius ir per 
draugišką bendravimąsi auklėti 
vaikuose bendro Europos solida
rumo dvasią. Tuo tikslu ruošiami 
priėmimai ambasadose, rodomos 
filmos, rengiamos šventės.

Kovo 8 d. klubo metinėje šven
tėje, pirmininkaujant Mr. Bois- 
don ir dalyvaujant skaitlingai tė
vams, svečiams ir vaikams, mū
siškiai, apsirengę tautiniais dra
bužėliais, padainavo tris liaudies 
daineles — šaltyšių, Motule ma
no ir Du broliukai. Jas užregist
ravo prancūzų radiofonas.

Klubo Globos Komitete Lietu
vą atstovauja ir mažųjų repre-

Atsikėlė ir nuo krioklio ėjo prie Velnio Gerklės. Kam reikėjo 
tada jos Gugą čia įstumti? Kam buvo taip žiauriai žaisti motinos 
jausmais tarp mirties ir meilės? Koks jis buvo apkvaišęs! Ratkelio 
tiesa... “Tu savo mirtįm nemirsi.., Kas nors nuims tau galvą.. 
atsiminė jo žodžius. Ne, Ratkeli! Nenuims jau niekas, jeigu iki šiol 
nenuėmė. Tavo nemėgiamas šalvėjus bus jau kitas žmogus. Tikrai 
bus!.

— Aaa — hūūu? — krūmuose kažkas suūkė.
— ... ?! — Šalvėjus krūptelėjo. Jeigu ne Velnias, tai nusiskan

dinusios indėnės vėlė. Nustebęs laukė; kas čia toliau dėsis.
— Aaa — hūūu! — pasikartojo netoliese vargingas šauksmas iš 

anapus.
— ...! — Šalvėjų pagavo neaiškumas, kas gi yra šito priežastis.
— Ha ha ha-a!... Nebijok, Berniuk. Tai aš, — iš pasalūniškos 

tankmės išėjo Rita. Jos juokas jam pasirodė esąs netikras.
Rita buvo labai džiaugusis, kad Pangoniai išvažiavo. Atgijusi 

galvojo, Berniukas buvo paklydęs, bet dabar jam belikę grįžti vėl 
prie jos. Laukė jo diena po dienos. Bet negalėjo taip greit nusikra
tyti prisimetusio keršto. Turėjo Berniuką pabausti, bent jau pasi
branginti. Tegu pats briedis ateina prie krūmo, — ne krūmas prie 
briedžio. Jis vėl jos rankose. Dabar gali ir turi jį nulenkti, kad pats 
ateitų kaip sugrįžtąs. Prisikentėjo dėl jo ikvaliai: dabar negaudys, 
tegu pats ateina kaip atgailaująs paklydėlis. Už bausmę pašokdins. 
Kurstė save greit neatsileisti ir pigiai su juo nesusitaikyti...

Bet prieš pat saulėlydį ją užpuolė ta baisį žinia, kad jis rytoj 
išvažiuoja. Nusprendė tą patį vakarą jį susitikti ir išsiaiškinti..,

— ....»—r jo įtampa atslūgo. Tačiau Ritą pamatęs nė kiek nenu
džiugo. Jau negrįžtamai praėję tos dienos, kai susitikimai su ja 
teikdavo tiek džiaugsmo.

— Ar prisigirdyt atėjai, Berniuk? — jos juokas buvo prisi- 
verstinis.

Kodėl taip blogai manai?
— Kad gi blogai išėjo: ji pametė ir išvažiavo.

** — Mano tolimoj šalyj sakydavo, kad nėra to blogo, iš ko nebūtų 
drauge įr gero, — šalvėjus atsisėdo prie pažemiu nusitiesusias * 
šakos, prie tos pačios šakos, kurią pamindamas įstūmė Gugą i upę.
t — Ir laiku tave pametė. Ramiai būtų nepraėję. Jeigu ne vaikas, 

jau seniai būčiau su ja susitvarkius.
— Kuriuo būdu?

' Naktį užriši duris ir užleidi ugnį. Pačiu laiku velnias išnešė 
iš čia jos galvą, šiandie saulėlydį pasigailėjau, kad išleidau ją iš čia.

— ... — jis žiūri į baltus namelius, kurie kitoj pusėj upės, tarp
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Praeities šauksmas
Pagaliau mes buvome užfron

tėje. Tylėdami jojome laukais 
per sodybų griuvėsius ir sutremp 
tas dirvas. Deganti žemė pasiliko 
toli užpakalyje musų. Tik jos gel
mių graudus vaitojimas telydėjo 
mus.

žinome, nei kur, nei kada išgir
sime tą paslaptingą gaudimą iš 
ąnų gelmių, nuo kurio ima virpė
ti širdis. O kokios mažos priežas
ties kartais tam reikia! Štai, kad 
ir šio varpo trumpas suskambė- 
jimas tuščiuose laukuose... Ak, 
kad manęs vėl lauktų ji namuo
se. Bet atėmė ją iš manęs tas pats 
varpo skambėjimas, kartu pri
keldamas mane naujam gyveni
mui. Per ištisą metų eilę vienas 
šviesus veidas vis iškyla mano 
akvse... — ir jis nenoromis p? 
žvelgė į mano akis.

— Man rodos, kad mano šir
dis visada alko ir troško kažko 
aukštesnio, ko neradau materi
joje. O dvasios tuštumą ypač pa
jutau pamilęs girininko dukterį, 
kurios vaizdą visada primena 
Velykų varpai. Aš įsiveržiau į 
jos sielą staiga, kaip audra. Aš 
žadėjau jai meilę ir laimę, kal
bėjau apie ištikimybę ir amžinu
mą, nors mano širdis apie tai ne
turėjo jokio supratimo. Melas 
mums daug ką padeda laimėti, 
bet tik ne laimę. Garbė, turtas ir 
pasisekimas mums žmonėms 
duoda šį tą, kas laikinai pasotina 
mūsų širdį, bet tik ne tą, kas pa
keltų mus virš žemės, kaip štai 
šitas tolimo varpo skambėjimas. 
Bet kuris iš mūsų tuo tikime? 
Mes plaukiame sraunia upe, dai
rydamiesi į žaliuojančius kran
tus, negalvodami apie juodą gel
mę po mūsų kojomis. Ir tik tada, 
kai į aštrias uolas sudūžta mūsų 
laivas, išgąstinai sušunkame, dai
rydamiesi išsigelbėjimo.

— Sunku man nupiešti pa
veikslą anos jaunos mergaitės, — 
kalbėjo kapitonas. — Gal tik ga
lėčiau lyginti ją su nuostabiu 
žiedu, išaugusiu vidury girios. Ji 
mokėjo kalbėti su pavasarį 
sprogstančia vijoklio šakele, ga
lėjo liūdėti su gelstančiu lapu, 
kuris virpėjo ant beržo viršū
nės ... Bet aš atėjau ir pavogiau 
ją. Mūsų vestuvės buvo labai iš
kilmingos. Triukšmas ir aštrus 
muzikos skambėjimas, kuris ma
nio manymu, turėjo ją paskan
dinti laimėje, tik nuliūdino ir 
skausmu pripildė akis.

— Ar tu nesidžiaugi? — pa
klausiau.

— Ar aš galiu džiaugtis tuo. 
kas dirbtina ir netikra? — atsakė 
ji, bailiai pakeldama akis.

Aš pjrmą kartą supykau ir at
sakiau:

— Ar tavo tėviškėje pelėdų 
ūkavimas gražesnis už visą tai, 
ką girdi. Nejau, tu neturi supra
timo apie grožį?

— Gal būt, — atsakė ji nuleis
dama akis. — Ne tam juk čia ma
ne atsivežei, kad mokyčiausi...

Aš nieko neatsakiau, tik šokau

Atsimenu... Aušo tada pava
saris. Bet pirmasis daigas, ku
ris Čia kėlėsi pakelėje žydėti, bu
vo lygiai toks pat abejingas gy
venimui, kaip ir mūsų širdys...

Kai prijojome pamiškę, tekanti 
saulė skaisčiai švystelėjo tarp su
sigrūdusių dębesų. Bet vėl ji 
greit paskendo pilkame dangaus 
rūke. Pro tolumų debesis vos įžiū 
rimai dar baltavo jos mielas vei
das, kaip motinos žvilgsnis iš pra
eities. Primerkęs akis, liūdnai 
žiūrėjau į ją. Tai buvo Velykų 
ryto saulė... Velykų, kurių švie
sūs atminimas tėviškės klony su 
pirmais pavasario žiedais taip gi
liai buvo įstrigęs sieloje... Bet 
Šiandien tie prisikėlimo spindu
liai nyko tarp klaikių šešėlių, 
būkštaudami traukėsi iš kelio ir 
slėpėsi tarp akmenų ir išraustų 
juodų duobių. O kažkur suskam
bo varpas.

— Din-dan, din-dan... — kel
iesi ir gaudė plieninė širdis, dar 
nesutirpusi geležinėje karo kros
nyje ir nespėjusi pakeisti savo 
Šaukiančio balso klaikiu artileri
jos sviedinio staugimu.

— Din-dan, din-dan’...
Ar išgirs kas tavo balsą, grąži

nantį mums namus ir meilę? Ar 
pabudinsi tu iš gruodo pirmąjį 
pavasario žiedą, kurį galėtume 
priglausti prie lietaus ir vėjų su
plakto veido?

— Ar tu girdi? — nutraukė 
mano mintį kapitonas, patempęs 
arklio pavadžius. — Tai juk Ve
lykų varpai...

Aš tik liūdnai linktelėjau gal
va. Jis valandėlę jojo greta ty
lėdamas. Jaučiau, kad nori kaž
ką pasakyti, bet nenorėjau jo kal
binti. Tyla mums šiuo metu buvo 
iškalbingesnė už žodžius. Ji ve
dėsi mus iš šitų svetimų, rūsčių 
laukų į šiltą tėviškės pastogę, kur 
ruseno negesdami jaunystės pe
lenai, rūpestingai saugomi šito 
tylaus, graudaus varpo gaudimo.

— O vis tik sujuda širdis išgir
dusi tai., ..Ką mes turime šian
dien gražesnio? Tik aidą, tik 
skambesį praėjusios laimės. Taip, 
taip, mano bičiuli, — sujudėjo 
kapitonas balije, pasvirdamas į 
mano pusę. Ir mes vėl tylėdami 
jojome tolyn ir tolyn per rytme
čio balzganą, purviną rūką.

— Sunku mums ieiti i kito šir
dį, — prašneko kapitonas. — O 
dar sunkiau ją suprasti. Neišse
miama ir niekada nepasiekiama 
ana sielos gelmė, kur kartojasi 
paskendusio varpo misterija. Ne

“Prikalę jį ant kryžiaus, jie pasidalino jo drabužius, 
mesdami burtą, kad įvyktų, kas pranašo pasakyta... 
Ir atsidėję jie sergėjo jį. Viršuje jo galvos jie prisegė 
parašytą jo kaltę: ŠITAS YRA JĖZUS ŽYDŲ KARA
LIUS...” . - (Mat. 27,35-36)

ir gėriau taurę po taurės, džiaug
damasis savo laime. Jos daug kas 
man pavydėjo. Ir tik dėl to ją 
mylėjau ir branginau. Gal būt, 
tai buvo išdidumo jausmas nuga
lėtojo, kuris netikėtai laimėjo di
delį grobį.

— Aš tariausi jai davęs dide
lę laimę, už kurią ji man turėjo 
būti skolinga. Tai buvo klaida, 
kuri, kaip aštrus dyglys, mirtinai 
pervėrė jos sielą. Aš tik po to su
pratau, kad laimė niekada neda
linama ir nelaužoma trupiniais. 
Kas ją sveria ir įkainuoja, tikė
damasis atlyginimo,. skaudų ap
siskaičiavimą išlygina pats. Aš 
per vėlai sužinojau, kad kas my
li, tas aukojasi. Be aukos meilė 
tuščia, kaip tuščiavidurio žiedo 
žydėjimas. Nors ir lanko jį auk
sinė bitė, bet paslaptingojo sal
dumo ji nepajus. Pūstels vėjas ir 
jis mirs...

Nežinau, kaip jums atsakyti į 
klausimą, ko aš norėjau iš jos? 
Jau pirmas dienas po vestuvių, 
aš padariau jai daug skausmo. 
Pradėjau nepakęsti nieko, ką ji 
brangino ir pradėjau nemėgti to, 
kas jai patiko. Gal tai buvo bai
sus pavydo jausmas, kuris už
dengė mano protą ir akis. Aš py
kau ant kiekvieno daikto, kuris 
buvo ne mano dovanotas, o jos 
mėgiamas. Aš pamažu pradėjau 
naikinti ir niekinti viską, kas, 
mano manymu, nepriminė jai 
manęs ir mano meilės. Su dikta
torišku godumu aš norėjau už
kariauti ne tik jos širdį, bet ir 
mintis, svajones, ilgesį... Ir svar 
blausiai, aš jaučiausi turįs tam j 
jėgų ir drąsos. Turtas, garbė ir išdidi širdis,

perteklius, kuris buvo mano tur
tingų tėvų namuose, turėjo už
mokėti jai už miškų ošimą ir vė
jų ūžesį kukliame girininko na
melyje. Bet tai buvo per maža 
kaina. Ji suprato tai, tik niekada 
nepasakė. Ji kantriai sėdėjo prie 
didelio lango, už’kurio ūžė ir bil
dėjo gatvė, kantriai ir nuošir
džiai įtikinėjo motiną, kad ji ne
galinti dažnai aplankyti namiš
kių, nors ir pasiilgusi jų. Neiš
duodama savęs, ji kovojo visai 
kitaip, kaip aš. Tyliu žvilgsniu ji 
žiūrėjo man į akis ir švelniu ran
kos apkabinimu norėjo sušildyti 
grubią širdį...

Laikas bėgo ir ji vis labiau 
balo ir niaukėsi, lyg nuostabioji 
gėlė šiltnamyje. O mane tas nv- 
kino. Atsimenu, kartą ji iš savo 
tėviškės atsivežė mažą koplytė
lę, kabojusią kieme prie seno 
ąžuolo. Tai buvo puikus medžio 
drožinys su Nukryžiuotojo pa
veikslu. Dar kūdikiu būdama jį 
gėlėmis puošė.Pirmosios pavasa
rio gėlės miške in^aliuojanti ša
kelė kabojo prie Jo kojų. Tuo 
tarpu aš Jo nekenčiau. Turiu pri
sipažinti, kad aš buvau netikin
tis ir mane pykino toks jos prisi
rišimas prie šito menko kaimo 
dievdirbio kūrinėlio. Aš jį pavo
giau ir sudeginau.

Tai atsitiko prieš pat Velykas.
--- Kur Jis? — paklausė ji grį

žusi iš miesto su pirmais pavasa
rio žiedais. Aš nieko neatsakiau. 
Ji viską suprato iš aštrau^, pa
niekinančio žvilgsnio.

— Viskas pavirsta pelenais 
ten, kur nori viešpatauti kieta, 

ištarė ji. — Ak.

kaip gaila, kad viskas buvo taip 
trumpai... — išblyško staiga jos 
veidas ir akys pasruvo ašaromis.

— Tu verki to medžio gabalė
lio? — paklausiau.

— Ne medžio gabalėlio, sude
gintos širdies... — ir ji išėjo-į 
kitą kambarį.

Nė žodžio neištariau jai vaka
re, kai ji ilgai meldėsi, suspaudu
si galvą mažomis, baltomis ran
komis.

Rytą ji pabudo' labai anksti. 
Tekėjo saulė ir skambėjo varpai. 
Ji atidarė langą ir klausėsi jų 
gaudimo. Paskui skubiai apsiren
gė ir tarė:

— Įsiklausyk... Jei fte šian
dien, tai gal vėliau kada suprasi 
jų šauksmą. Tai prisikėlimo var
pai... Tik tu įsiklausyk! Kaip 
galingu, didžiu balsu prabyla jie 
į širdį, kildami iš pelenų, kuriuos 
tu išbarstei, sudeginęs mano jau
nystę ... — ir ji plačiai atvėrė 
visus langus.

Šaltas pavasario vėjas įsiver
žė į kambarį.

— Uždaryk langą, — tariau jai 
šaltai. Jos veidas paraudo, užsi
degęs karščiu. Ji neseniai buvo 
išgulėjusi karščiuodama lovoje ir 
kažkas baugaus, rodos, įbėgo į 
mūsų kambarį kartu su anuo pa
vasario vėju.

— Uždaryk langą, — pakarto
jau, neišsiduodamas, kad rūpi
nuosi jos sveikata. Ji paklusniai 
uždarė.

— Sudiev! — tarė ji stipriau 
prisiglausdama prie manęs. —- 
Sudiev!...

Aš norėjau apkabinti ją ranko
mis, prispausti prie krūtinės ir 
atsiprašyti. Bet ji greit grįš, gal
vojau. Ji išeis į bažnyčią ir grįš 
linksmesnė ir ramesnė.

Bet nusibodo belaukiant tą 
dieną. Tik vakare po pagalve ra
dau jos trumpą laišką. “Brangu
sis, jei mes nepasimatysim, ne
kaltink manęs . . . Aš būčiau lai
minga, jei įstengčiau prikelti ta
ve, kaip šio rytmečio varpas pri
kelia žemę žydėjimui, o žmogaus 
širdį amžinai meilei... Aš myliu 
tave, bet' praeities šauksmas, ku
rį girdžiu, yra per daug stiprus, 
kad galėčiau negrįžti ten, kur

Draugiškas pasitarimas dėl Velykų ryto

PR. KOZULIS

Nelabasis Prisikėlimo Aušroj
Iš begalinių sutemų išlindęs, 
aš vaikščioju labai kukliai, 
nes jau per akinančiai spindi 
žolė, žmogus ir vabalai;

net ir tikriausios mano aukos — 
didžiųjų nuodėmių tarnai 
mosuoja rankomis ir šaukia:

“Laudetur Dominus! Laudetur Lux aeterna!”

Netyčia pakeliu akis aukštyn: 
padebesiais didžiulis angelas atplaukia 
aušros užtvindytais sparnais...

Nė nejutau: į žemę, ar purvą, 
aš prasmegau, kaip šovinys.

pamilau tave, kur tikėjau mūsų 
pavasario meilės amžinumu ... 
Aš grįžtu ten pėsčia, einu tikėda
ma, kad ir tu eisi paskui... Šau
kia praeitis grįžti ten, kur tavo 
širdis man tebėra gyva, o ne šalta 
ir mirusi, kaip šituose namuose. 
Iki pasimatymo! Aš tikiu, kad ta
vo prisikėlimas reikalingas di
desnės aukos”.

Bet aš neišbėgau Į kiemą, šauk
damas ją vardu. Ir ne tą pačią 
dieną pasiekiau jos tėviškę. Daug 
kur mes, žmonės, pavėluojame 
savo apskaičiavimu. Mūsų bu
halterija ne visada parodo tik
rąjį’balansą. O kai nematoma 
ranka staiga raudonu rašalu nu
braukia mūsų netikruosius kre
ditus, tada griebiamės už galvos, 
keikdami save ir kitus. Taip, ma
no bičiuli. Tik po dešimt dienų, 
išdidžiai rūkydamas cigarą, pra
vėriau girininko pasodos vartus. 
Bet ji jau buvo mirusi. Suklu
po prie to pačio seno ąžuolo, kur 
kabojo koplytėlė. Ar mano aša
ros ir skausmas galėjo prikelti 
dabar ją? Sustyrusia ranka grai
biausi apie smilkinius, norėda
mas paleisti lemiamą šūvį pats 
sau.. Bet ar nebūčiau išniekinęs 
tuo ją antru kartu?!...

Ilgai žiūrėjau į jos-baltą veidą, 
norėdamas apkabinti bent kojas.

Bet nedrįsau. Tik viena buvo 
man aišku, kad jos mirtis prikė
lė mane naujam gyvenimui. Aną 
mylinčią širdį turėjau dabar iš< 
girsti iš kapo. Ir kaip galingai da
bar ji šaukė mane... — O Ve
lykų ryto varpai, kad jūs vėl 
kada suskambėtumėte man kar-* 
tu su jos plakančia širdimi! 
Kad jūs pabudintumėte ją! Bet 
ar prikeliama tai, ką žmogus 
pats numarina?! Ne, ne ... — 
įsmeigė akis kapitonas į tolumą, 
lyg dar tikėdamasis išgirsti ano 
nutilusio varpo skambėjimą... 
Bet tik tyla gaubė mus, nuostabi, 
šventa tyla, kurioje skendome... .

Redakcijai prisiųsta
Skautų Aidas, 1951 m. kovo 

mėn. Nr. 3, 22 psl. ir viršelis. Tai 
velykinis numeris.

Eglutė, 1951 m. Vasario, Nr. 2, 
33-64 psl. Numeris skirtas Ne
priklausomybės šventei.

Pianisto Kuprevičiaus 
koncertai

Laisvėje gyveną lietuviai pia
nistai gan dažnai pasirodo sve
timtaučių visuomenei. Argenti
noje gyvenąs Andrius Kuprevi
čius su dideliu pasisekimu nese
niai koncertavo Posadas miesto 
didžiausiame teatre, pakviestas 
vietos savivaldybės. Vietinis 
laikraštis “EI Territorio” priėmė 
jį labai gerai. Sekančią dieną pa
kartojo koncertą tam pačiam 
mieste, o vėliau gastroliavo Pa
ragvajuje, kur skambino Radio 
Encarnation programoje. Kup
revičius visuomet į savo progra
mą įtraukia Čiurlionį. A.

— Šiaurės, o ypač P. Amerikos 
lietuvių spauda paminėjo žurna
listo Mato Šalčiaus, “Svečiuose 
pas 40 tautų” autoriaus, 10 metų 
mirties sukaktį. Velionis daug
dirbo Šaulių sąjungoj, ELTOJ, 
Lietuvos Aide ir labai mėgo ke
liauti. Susirgęs drugiu ir smege
nų uždegimu, mirė Bolivijoj ir 
buvo palaidotas Guyramino ka? 
pinėse.

viršūnių išsikirpimo. Balti, lyg snieginiai, kaip filme. Rita užriša 
duris, uždega ir pabėgą ... Pašoka liepsna, kaip didžiulis gaidys ... 
Viduj Karolė, siaubo apimta, veltui daužo duris... Dūmų troški
nama nualpsta... Koks laukinis Ritos vidus! Velniška užaugo tarp 
uolų ir miškų ...

— Tai ko nieko nekalbi? Prisipažink pagaliau: tu čia atėjai pri- 
gigirdyti dėl Pangonienės ar tikėjaisi mane susitikti?

— Aš čia paskutinįkart. Rytoj išvažiuoju. Atėjau šitų vietų 
atsisveikinti.

— Aha! Vietų! Reiškia, krioklį, krūmus, upę, Velnio Gerklę. 
O Ritos jau net ir atsisveikinti nereikia?

— ... — jis tylėjo ir mąstė, kad jam visdėlto reikėjo užeiti ją 
atsisveikinti. Tas jos priekaištas visai rimtai ir vietoje.

— Tu tikrai išvažiuoji?
Js pagalvojo, kad jo gyvenimas tikrai turi persikelti į kitas vie

tas ir būti kitoks, todėl pasakė:
Taip.

— Kur?
Kažkur. Vieta neaiški, nematyta dar. Dėl viso šio neaiškumo 

pasakė:
— Nežinau.

— Vejiesi Pangonienę?
Išeina beveik iš tikrųjų jos tiesa, kad jis Karolę vejasi. Jos 

pėdomis. Bet jis čia nepakeltų laiko, kurs jos pėdsakus iš lėto pri- 
dengdinėtų ir blukdytų. Todėl atvirai pasisakė:

— Aš nepakelčiau šičia gyvenimo.
—r Nešdinies ieškoti išskridusios paukštės?
Geriau sakytum — išskridusios savo svajonės. Gal būt, tik sva

jonės. Nepasiekiamos, kaip fantazija, iš tikrųjų, kaip nuskridus 
paukštė. Ir nors jis jautė, kad ji iš pikto taip klausė, bet atsakė 
ramiai pritardamas:

— Gal būt
— Negaila Mėlynojo Kėkšto palikti?
Ar naujiena jam keisti vietas. Kelinti jau metai į vis naujus 

akiračius. Prisibuvo ėia užtenkamai. Mieste bus patogiau. Pailsės 
nuo tų uolų ir laukiniškumo. Iš vidurnakčio juk jis važiuos į ryto 
žarą. Kas gali gailėti laukinio vidurnakčio, užgirdęs vyturėlius 
aušroje? Šypsojo, patylėjo ir papurtė galvą:

— Ne! — Jos klausinėjimas jam nepatiko. Tai nebuvo normali 
kalba. Bet jis šypsojo.

— Nei manęs?
—.Tau lieka Maikas.

— Aš skirsiuos su juo.
— Kaip sau žinai.
— .. — jeigu jis bent nesišypso tų. Bent kalbėtų nuoširdžiai ir 

ją atjausdamas. Ėmė ją pasiutimas. Ar tai šitoks jų paskutinis susi
tikimas? Paskutinįkart? Ir tuo pasikalbėjimu viskas pasibaigs? — 
Aš prašau tave, Berniuk, pasilikti.

Jis galvojo, kad apie tai negali jau nė kalbos būti. Ryt išva
žiuos ir visiems laikams nutrauks su ja pažintį. Pasakė:

— Negaliu.
— Tu turi čia palikti.
— Aš turiu išvažiuoti. Vistiek kartą reikės. Juk buvau čia tik 

laikinai. Čia aš tik pakeleivis iš labai tolimos šalies.
— Žinok, kad dar niekad nieko taip neprašiau, kaip dabar tave. 

Pasilik, Berniuk! Būkime vėl, kaip seniau buvome!
— Tu nesupranti. Kas jau kartą praėjo, tai praėjo neatšau

kiamai. \
— ...— ją neištveriamai erzino jo užkietėjęs, išdidus ir paže

minąs laikymasis. Sėdi, lyg koks valdovas, o ji maldauja neišmal
daujamo. Nepakeliama buvo jo šypsena, ypač ta šypsena. Ji norėjo 
ką sakyti, bet tik sausai užsikosėjo, sekundei pritrūkus kvapo.

Jis sėdėjo, žiūrėdamas į baltuojančius namelius. Atsimins juos 
vis, kada tik bus mėnesiena. Kur bebus, Šitų namelių neužmirš. 
Jeigu galia ko iš Mėlynojo Kėkšto, tai tik šitų namelių. Ar išva
žiuojančiai Kardei irgi buvo gaila juos palikti?

— Išeina taip, kad uogas išvalgei, pintinėlę numetei ir baigta’
— paklausė sunkiu balsu, kaip kelią pastojusi.

— Uogos buvo skanios abiems, — nusijuokė.
—... — Rita virpėjo iš pykčio, kaip įtempta styga. Įmanytų — 

sudaužytų jį, suplėšytų į gabalėlius. — Tu pasiliksi čia, Berniuk,
— iškošė stovėdama už jo pečių.

— Ryt išvažiuosiu, Rita, — jis stebėjo šiaurės pašvaistę.
— Aš tau sakau, kad pasiliksi, — pasakė kietu balsu už jo pečių.
Ar tokia Rita diktuos jam ateitį, gyvenimą? Nusijuokė:
— Aš tau sakau, kad išvažiuosiu.
— Ar tai paskutinis tavo žodis?
Tik jau nė ultimatumus bylok man, poniute, prašyčiau!...
— Paskutinis, Rita, — šalvėjus vis tebežiūrėjo į nuostabaus 

grožio šiaurės pašvaistę.
Jis nematė, kaip už jo nugaros ji pasilenkė akmens.
— Tai tegul paskutinis...
Jam pasirodė, kad į galvą pataikė indėno strėlė iš įtempto lan

ko... Subangavo sujudėjo šiaurės pašvaistė...

Į galvą krito antrąkart... Ne strėlė — kažkas sunkus ir kietas, 
gal tomahaukas ... Susvyravo viršūnių piūklas .. . Krioklys suūžė 
pasiutusiai garsiai... Pasivaideno kažkas iš laivo plaukiant į 
Kanadą... ‘

Krito trečias smūgis... Šalvėjus dar spėjo pamatyti, kaip snie
giniai nameliai, rausviu apsiliedami, nusmego į juodumą... Ir 
susyk viskas išnyko, krioklio ūžesiui ūmai nutylant. ..

— Nėsustiksit!... Nebūsi mano, tegul ir ne jos!... Liksi čia, 
sakiau. . .

Pasiutus Tigrė pritempė Šalvėjų prie pat krašto:
— Eikš! Norėjai juk keliauti.
Nusimetė drabužius ir nusileido į vandenį:
— Eikš! Norėjai važiuoti, tai ir važiuok dabar.
Įsitraukė Šalvėjų į upę ir plaukė su juo, lyg gelbėdama skęs

tantį. Po nulinkusiom ties vandeniu šakom pamerkė savo Berniuką. 
Dirbdama rankom ir kojom, įgrūdo jį kuo giliausiai tarp šaknų:

— Pailsėk, Berniuk! Pavargai vis šviežias bemedžiodamas.
Išlipo iš upės ir apsirengė. Atsisėdo toje pat vietoje, kurioje dar 

tik prieš keletą minučių jis sėdėjo. Užsižiūrėjo į vandenį.,.
— Pasilik, Berniuk, čia. Kur tu bekeliautum? ... Būsi vis netoli 

manęs... Juk ar nežadėjai amžinai mylėt,..
Juoda moteris ilgai žiūrėjo į upę. Vanduo buvo šešėlyj: tamsus 

ir tylus. Ar nieko daugiau vandeny, kaip tik tamsa ir tyla? Nieko 
daugiau?... Pasirodė vandeny jo šypcer.d. Balta šypsena juodam 
vandeny. “Gyvenk — reiškia juokis ir mylėk!” — tarytum gyvas, 
buinas Berniuko veidas, pilnas šypsenos...

Ji kėlė nuo vandens akis ir užrietė galvą, lyg uostydama orą. 
Bet jos žvilgsnis atsirėmė į mėnulį — taip pat į veidą, taip pat 
buiną,- pilną šypsenos... “... reiškia ju )kis ir mylėk!” — šypsojo, 
ak, visai panašiai, kaip Berniukas šypsodavo...

Juoda moteris drebėjo, stebeilydama į mėnulį. Atrodė jai, kad 
jau nieko daugiau nėra pasaulyj, kaip tik ši viena šypsena. Buvo 
pasidarę klaiku dėl aplinkui į visas puses atsivėrusios tuštumos...

Netoliese sūry ko j o kažkoks paukštis.
Juoda moteris aiktelėjo krūptelėdama. Parkrito kniūbsčia, cypė 

ir inkė, nagais draskydama žemę. A.dė žemę toje vietoje, kurioje 
dar tik prieš keliolika minučių jis sėdėjo šypsodamas...

O ties Mėlynojo Kėkšto apylinkėm — ties upe, skardžiais, uo
lom ir miškais — buvo šilta mėnesiena ir nuostabaus gražumo 
šiąurės pašvaistė.

Krioklys vis ūžė toliau---------

Šv. Tomo Akviniečio dieną, ko
vo 7 d., T. Marijonų kunigų semi
narijoje paliai Čikagą šis genia
lusis filosofas buvo paminėtas 
specialiu aktu, kurio metu kun. 
Dr. Rimšelis skaitė paskaitą apie 
Švč. Trejybę.

“Ventos” leidyklos savininkas 
J. Rimeikis, gyvenęs Traunstein 
stovykloje, perėjo į vokiečių ūkį 
ir įsikūrė netoli Miuncheno: Post • 
lagernd (13b) Murnau, Germa
ny, USZone.

“Naša Meta” — Kanados uk
rainiečių katalikų organas, kovo 
3 d. laidoje platokai ir tiksliai pa
minėjo mūsų vyskupą kankinį 
Matulionį.

Lietuviai kilnojamoje 
parodoje Australijoje

Kilnojamoji Australijos naujų
jų ateivių paroda, atidaryta Can- 
beroje imigracijos ministerio, 
turinti parodyti, ką atnešė Aust
ralijai naujieji ateiviai, jau ke
liauja po visą kraštą.

Lietuvių skyriaus vadovas dai
lininkas. J. Bistrickas vadovauja 
bei tvarko ir grynojo meno bei 
graikų tautodailės skyrių.

Iš lietuvių dailininkų parodoje 
dalyvauja: Bistrickas, Kalgovas, 
Rūkštelė ir grafikai — Ratas, 
Šalkauskas, Šimkūnas, Vaičaitis. 
Lietuvių tautodailė eksponuota 
budingoje lietuviškoje seklyčio
je — gintaras, audiniai, margu
čiai, kryžiai.

Klaidos atitaisymas
Paskutiniame “TŽ” nr. recen

zijoje “H. Radausko Strėlė Dan
guje” yra įsibrovusi klaida: 5 psl. 
antroj skilty, 21 eil. iš apačios tu
rėtų būti: ”Gi judesys kupinas 
gyvybės ir ekspresijos ir kiekvie
noje fazėje.. .* (ne frazėje).
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IS PLATAUS PASAULIO
Naujas Olandų kabinetas

Du mėnesius trukusi vyriausy
bės krizė Olandijoje pasibaigė. 
Naują kabinetą sudarė tas pats 
William Drees, socialistats. Į ka
binetą įeina: 6 katalikai, 5 socia
listai, 2 krikšč. istoriškos parti
jos, 1 Laisvės ir Demokratijos 
partijos ir 3 nepartiniai.

Civilis Eisenhowerio štabe
Eisenhoweris paskyrė savo pa

vaduotoją tautų reikalams, t.y. 
štabo ir Atlanto valstybių ry
šiams, tvarkyti. Į tą vietą paskir
tas pulk. Ant. J. Drexel Biddle jr. 
Tai patyręs JAV diplomatas, 
1935-7 m. buvęs atstovu Norvegi
joje, o vėliau ambasadorių Len
kijoje. Jis pasitraukė iš Lenki
jos 1939 m. su vyriausybe. Karo 
metu buvo JAV nepaprastu am
basadorių prie 7 egzilinių vyriau
sybių. Taigi jau turi praktikos 
palaikyti ryšius su daugeliu vy- 

• riausybių.

Žydai sovietiniuose kraštuose
Jau senai pastebėtas žydų ma

sinis bėgimas iš Sovietų Rusijos 
* ir satelitinių kraštų nėra be pa

grindo. Neseniai įvykusioj Žydų 
Darbininkų Komiteto konferen
cijoje plačiai buvo kalbama apie 
žydų gyvenimą už geležinės už
dangos, Dokumentais paremtuo
se pranešimuose konstatuotas 
visiškas žydų kultūrinio gyveni
mo sunaikinimas visuose komu-, 
nistiniuose kraštuose. Rusijoje 
uždarytos visos mokyklos, spau
da sunaikinta, rašytojai likvi
duoti, Biro-Bidžano respublika 
faktiškai likviduota.

Žydai taip pat persekiojami sa
telitų kraštuose. Rumunijoje net 
iš komunistų partijos išvalyti 
veik visi žydai. Lenkijoje belikę 
vos 50.000 žydų. Imigracija į Iz
raelį sulaikyta Visuose sateliti
niuose kraštuose.

— Tapei. — Nac. kinai skelbia, 
komunistinėje Kinijoje per vyk
domus valymus nužudyta 210.000 
žmonių. 90.900 Kvangsi provinci
joje, 70.000 Kvangtungo ir 50.000 
Fuken prov.

Australija tęsianti kovą su 
komunizmu

Australijos Aukščiausiasis Teis 
mas įstatymą, uždarantį komu
nistų partiją, paskelbė nesuderi
namu su konstitucijos garantuo
tomis laisvėmis ir negaliojančiu. 
Premjeras Robert G. Menzies ta 
proga pareiškė, kad tai nėra ga
las kovos su komunizmu, bet tik 
pradžia. Bendruomenė privalanti 
turėti teisės gintis nuo tarptauti
nių griovikų. Tą įstatymą labai 
puolė ir teismui apskundė buvęs 
užsienių r. ministeris Evatt. Da
bar jis labai puolamas ir kaltina
mas, turįs ryšių su komunistais. 
O vyriausybė nusistačiusi spren- 

' dimą apeliuoti į vad. Slaptąją 
Tarybą Londone.

Barcelonos streikas
Kovo 12 d. Barcelonoje, po 

Madrido didžiausiame Ispanijos 
mieste prasidėjo streikas ir ne
ramumai. Vyriausybė pasiuntė 
ten policijos, kariuomenės ir 3 
karo laivus. Buvo daug suimtų. 
Vyriausybė įsakė tuojaus tokius 
atleisti iš darbo. Valdžia sako, 
kad streikas yra organizuotas iš 
užsienio ir elgiasi griežtai.

— Roma. — Grafas T. F, Ser- 
belloųi, vedęs vieną Mussolini 
giminaitę, pasiuntė laišką Chur- 
chilliui, kviesdamas jį arba jo 
sūnų dvikovon už įžeidimą italų 
tautos vienu savo posakiu par
lamente. Atsakymo betgi jis ne
gavo!

— Madridas. — Iš Vakarų Eu
ropos valstybių didžiausią ar
miją šiuo metu turi Ispanija — 
485 000, iš kurių 40.000 yra laivy
ne ir 23.000 aviacijoje. Bet Ispa
nų armija yra apginkluota labai 
pasenusiais ginklais, o pastarojo 
karo naujovių, pav., radaro, visai 
neturi.

— Vašingtonas. — Atominės 
Energijos Komisijos pirmininkas 
G. Dean patvirtino, kad JAV nu
mato ’ netrukus išsprogdinti dar 
vieną atominę bombą. Galimas 
dalykas, kad šį kartą bandymas 
bus atliktas vandenyne. Išviso 
JAV jau yra susprogdinusios 14 
atominiu bombų.

2.
3. 
4j 
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Įsigykite T. Z." kišeninį kalendorių!
1951 metų

"Tėviškės Žiburių" kišeniniame kalendoriuje
rasite daug informacijų:

Kalendariumq su nurodymu lietuviškųjų, Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių tautinių švenčių;
Apie Lietuva— kraštą, žmones, ūkį;
Apie Kanadą;
Kanados pašto tarifą; /’■■?'/■■■■
Adresus: Lietuviškųjų politinių institucijų, diplomatinių atsto
vybių, konsulatų, organizacijų ir beveik visų pasaulio lietu
viškųjų laikraščių bei leidyklų;
Angliškosios sistemos matus ir jų santykį su dešimtainės sis-6 _
temos motais ir kt.

. O kaina tik $0.35
'■ "TŽ" kalendorių galima gauti pas visus spaudos platintojus.

Platintojams duodama 15% .nuolaidos.

Kaip sprendžia Eisenhoweris
Gen. Eisenhoweris, kalbėda

mas JAV senate vaizdavęsis, kad 
karą vesti Europoje nebūtų be
įmanoma, nors rusų persvara 
skaičiumi būtų aiški. Pasak jo, 
150.000 amęrikiečių galėtų atlai
kyti 190.000 rusų puolimą. O 12 
amerikiečių divizijų, pakanka
mai paremtų iš oro ir jūrų, esą, 
Bretonėje gintis prieš betkokių 
pajėgą puolimą. Rusams gi ka
riauti, esą, būtų sunku, nes karui 
prasidėjus, okupuotose srityse 
prasidėtų sukilimai bei partiza
ninės kovos.

Vėl svetimšalis šnipas
Anglijoje keliama byla už te>. 

kimą žinių svetimiesiems buvu
siam., .Čekoslovakijos . piliečiui, 
Britų pilietybę gavusiam tik 1949 
m., Carl Strauss. Jo nusikalti
mas ne iš pačių didžiausių. Jis 
tiekdavęs žinių Čekoslovakijos 
ambasadai apie D. Britanijoj gy
venančius Čekoslovakijos žmo- 

- nes, gaudamas už tai 20-40 svarų 
per mėnesį. Kadangi įrodyta, 
jog 1949 m. jis jau šnipinėjo, tai 
jam suteiktoji pilietybė bus at
imta, paskelbta negaliojančia, 
nes tarnyba svetimam kraštui 
buvo nuslėpta.

JAV didina karių skaičių
JAV senatas priėmė įstatymą 

ir pasiuntė jį į atstovų rūmus, 
kuriuo įvedamas karinis apmo
kymas 18-kamečių. Prieš balsa
vo tik 5 respublikonai.. Kartu 
priimtas įstatymas tarnybą pra
ilginąs nuo 21 iki 24 mėnesių.

Karinis rezervas nuo 3,5 mil. 
padidintas iki 4 milijonų. Vedu
siųjų 19-25 m. vyrų šaukimo ati
dėjimas panaikintas. Svetimtau
čių priėmimas apribotas iki 5000.1 
Netinkamus kariuomenei nu
matoma pašaukti darbams.

■i— Londonas. — Britai prane
ša, kad jų statomas naujas tan
kas būsiąs stipresnis už Centu- 
rioną ir už betkokį kitą tanką 
pasaulyje.

— Briuselis. — Belgijos teis
mas 4 vokiečių generolus — buv. 
vyriausiąjį vokiečių vadą v. Fal- 
kenhause, 72 mt., ir 3 jo bendra
darbius —• nuteisė kalėti po 12- 
10 metų.

Bolševikų .metodai kovoje 
su Bažnyčia

Lenkų spauda praneša, kad 
šiuo metu Lenkijos kinuose rodo
ma iš Rusijos prisiųsta filmą, 
pavadinta “Bankrotų sąmoks
las”, kurioje iškoneveikiami dva
sininkai, o ypač kardinolas Mind- 
szenty, kuris pavaizduotas žmo
gumi įsikūnijusiu savyje visas 
blogybes, atstumiančiu kiekvieną 
sutiktą. Kadangi žmonės tokios 
filmos žiūrėti daug kur nėjo, tai 
policija pradėjo prievarta varyti 
į kinus, ypač jaunimą ir vaikus.

Europoje komunistai silpnėja
JAV Vakarų Europos reikalų įstaigos direktorius J. Byington 

pareiškė, kad Europoje komunistų partijos, narių skaičius įvairiuose 
kraštuose per keletą pastarųjų metų sumažėjo nuo 30% — Prancū
zijoje iki 84% — Luksemburge. Departamento nuomone, kova su 
komunistais esanti laimima laipsniškai. Atskirais kraštais komu-

Vašingtono ir Naujorko pletkai
(NY bendradarbio)

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS
su lietuviškais ženklais ir Įvairius 
laikrodžius, gausite tik pas vieninteli 

‘‘Adrian Jewellers'’ atstovą

JONĄ BERZINSKĄ
872 Dundas St. W. Tel. WA 2429 
106 Evelyn Cresc. Tel. MU 3940

Ir ten pat užpildysiu Jums “Income 
Tax” pareiškimus.

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

Nauja priemonė
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.) 

Telcf. ME 8117, Toronto

Plaukų ir galvos odos specialistas
Į—...... . -M»I

nistų partijos narių skaičius šitaip atrodąs: 
Austrija 
Belgija 
D. Britanija —1946 m. 
Prancūzija —1946 m.
Italija —1948 m
Luksemburg —1946 m. 
Norvegija 
Olandija 
Švedija 
Vokietija

— 1946 m.— 150.000,1950 m.—
— 1946 m.— 100.000,1950 m.— 

60.000,1950 m.—
850.000,1950 m.— 

2.300.000,1950 m?— 
3.000,1950 m.— 

40.000,1950 m.— 
50.000,1950 m.— 
60.000,1950 m.—

—1946 m
— 1946 m.
— 1946 m.
— 1946 m.— 300.000,1950 m.—

100.000, sumaž. 34% 
35.000, sumaž. 65% 
40.000, sumaž. 34% 

600.000, sumaž. 30% 
1.600.000, sumaž. 31%

500, sumaž. 84% 
14.000, sumaž. 65% 
33.000, sumaž. 34% 
33.000, sumaž. 45% 

200.000, sumaž. 33.3%

KANADOS ŽINIOS
Kanados biudžetas

‘ 1951-1952 finansinių metų Ka
nados biudžetas suvestas iki $3.- 
586.916.000, t.y. $858.360.000 di
desnis kaip buvo besibaigiančiais 
metais. Ypatingai išaugusios su
mos, skiriamos krašto gynimo 
bei Atlanto Sąjngos įsipareigoji
mams — viso $1.700.000.000, Iš 
tos sumos $165.965.892 skiriama 
tiesioginei paramai Europai. Ar
mijai skiriama $667.609.000, avia
cijai — $929.577.000, jūrų laivy
nui — $277.754.000. Išviso krašto 
gynimui $1.600.000.000.

Visoms kitoms žinyboms biu
džete skiriama $l-.922.703.656, t.y. 
$35.268.292 mažiau, kaip einamai
siais metais. Čia žymiau padidin
tos pozicijos yra tik Sveikatos ir 
gerbūvio departamento, skirtos 
daugiausia šeimų priedams.

Imigrantams į Kanadą oro ke
liu atvežti paskirt® $231.125. -

Kanada pagreitins karių 
verbavimą

Šiuo metu Kanada visose trijo
se ginklų rūšyse turi 66.000 vy- 

I rų, o norima tą skaičių pakelti 
iki 115.000. Kadangi ir toliau no
rima remtis savanoriais, tai bus 
griebiąmasi naujų skatinimo 
priemonių, ypač bus padidinta 
reklama bei propaganda per fil
mas, radio, spaudą ir tt. Tam rei
kalui numatoma šiais metais iš
leisti net $4.000.000. Įdomus yra 
palyginimas, kiek verbavimo rei
kalui atskiroms ginklų rūšims 
buvo išleista šiais metais ir kiek 
numatoma išleisti sekančiais: ar
mijai išleista $1.100.000, numato
ma išL — 1.840.000; jūrų laivynui 
išleista $180.000, numatoma išl. 
$500.000; oro pajėgoms išleista 
$710.000. numatoma išl. — $1.480. 
000; karinių tyrimų skyriui 
leista $5.000, numatoma išl. 
15.000 dolerių.

Care siuntiniai
Care įstaiga — 73 Albert Str., 

Ottawa — praneša, kad dabar į 
visas 3 vakarines Vokietijos zo
nas ir į Berlyną siunčiami maisto 
siuntiniai po ,16 svarų kaštuoja 
$12.20. Užsakyti galima per cent
rą arba per vietines Care agen
tūras.

1S

Ontario nori daugiau 
imigrantų

Ontario provincijoje numato
ma eilė didelių naujų darbų, ku
riems reikės daug darbininkų. 
Juos norima papildyti imigran
tais. Ontario provincija jau su
laukė 10.000 naujų gyventojų, 
o dabar norima dar 20.000 įvežti. 
Pirmiausia norima įvežti anglų. 
D. Britanijoje imigrantų verba
vimui be valdžios organų veikia 
dar agentai šių 5 didelių kompa
nijų: A. V. Roe, Canadian Gen
eral Electric, Ontario Hydro, 
De-Havilląnd Aircraft ir Hollin
ger Mines.

Pirmiausia renkami nevedę 
vyrai, o vedusieji, kviečiami va
žiuoti be šeimų, žadant jas vė
liau pergabenti.

Kova su vėžio liga /
Ontario vyriausybė nutarė im

tis griežtų priemonių kovai su 
vėžio liga. Nutarta įkurti Vėžio 
Ligų Institutą, kuriam bus pa
statytos patalpos prie Wellesley 
Hospital. Jos kainosią 6 milijo
nus dol. Pusę išlaidų apsiėmė pa
dengti federalinė valdžia.

— Otava. — Federalinė val
džia vykstančiose derybose su 
provincijom nesutiko, kad vad. 
pirkimo mokesčiai prašoktų 3% 
prekių vertės.

— Otava. — Vyriausybė ruo
šiasi paskelbti oficialius doku
mentus, kurie liečia pardavimą 
D. Britanijai kviečių bei pastan
gas išgauti primokėjimus. Vy
riausybė kreipėsi į D. Britanijos 
vyriausybę jos pritarimui gauti.

— Otava. — Pramonės įmo
nės praneša, kad Kanada dar nie
kad nepergyvenusi tokio plieno 
trūkumo, kaip šiuo metu, kai 
įmonės negalinčios vykdyti net 
karinių užsakymų.

— Otava. — Kanadiečiai turis
tai per 1950 m. užsieniuose išlei
do $220.000.000, iš jų 85% JAV. 
Svetimų kraštų turistai Kanado
je išleido $275.000.000. Iš to skaU 
čiaus 94% tenka JAV turistams.

Specialus
pasiūlymas — tik naujiems 
prenumeratoriams

— Užsienių reikalų ministeris 
Achesonas, ilsėdamasis Bermu
duose, planuoja savąją ministeri
ją performuoti Krašto Apsaugos 
ministerijos pavyzdžiu. Būtent— 
suskirstyti į 3 dalis: Užsienių rei
kalų, . Užsienio Ekonomikos ir 
Propagandos. Propagandos, kuri 
amerikiečių vadinama Informa
cija, sekretorius savo žinioje tu
rėsiąs spaudą, radiją ir užsienio 
informacijos naujai kuriamąją 
sistemą.

— Mūsų Montrealio kolegos 
labai domėjosi skraidančių lėkš
čių problema ir žinomasis laivy
no paskelbimas, jog tai buvę tik 
balionai, turėjo būti jiems nema
lonus siurprizas. Tačiau dabar ir 
vėl iš naujo byla tęsiama. Buvęs 
Karo Aviacijos mokslininkas ‘A. 
O. Miracchi pareiškė, jog tai ne
buvęs tikslus pareiškimas... Jis 
manąs, kad tai galį būti ir mūsų 
“pajėgaus priešo” eksperimentai. 
Karo aviacija pranešė, kad ji sa
vo tyrinėjimus tebetęsianti.

— Gen. Eisenhowerio štabas 
Paryžiuje esąs kasdieną užver
čiamas pabėgėlių prašymais juos 
priimti į kuriamąją Europos ar
miją. Sakoma, jog 100.000 jų pri
sistatytų tuoj pat, jei amerikie
čiai sutiktų juos priimti į svetim
šalių legioną. Šis reikalas jau 
kelinti metai bandomas pravesti 
teisėtai kongrese. Vienas didžiau 
siu entuziastų yra šen. Lodge, j r. 
Jis mano, jog net 2 mil. žmonių 
pasisiūlytų į šią anti-komunisti- 
nę kariuomenę, kurių daugumas 
dabar slapstosi, kaip amerikiečių 
dar iki šioliai netoleruojami, so
vietų armijos dezertyrai.

— Apie 1000 dypukų turėjo 
nemaža strioko kai juos gabenęs 
į Australiją laivas neteko moto
ro. Laivas “Liguria” vėliau bu
vo kito laivo nutemptas į Perth 
uostą.

— Panaši sekimo sistema kaip 
Rusijoje, tik už teisingą reika
lą, įvedama JAV, reikalaujant 
FBI įstaigai. Direktorius Hoove- 
ris kreipėsi į amerikiečius, kad 
nedelsdami praneštų jei paste
bės:, šnipinė j imą, sabotažą ir ken 
kėjus; nežinomo povandeninio 
laivo prisiartinimą; įtariamą nu
sileidimą parašiutu; skaitančius 
ir dalinančius užsienio propagan
dą; vagystę arba laikymą ginklų 
be leidimo; laikymą radijo Siųs
tuvų ir priimtuvų; apnuodijimą 
vandens; lėktuvus, skrendančius 
per draudžiamą teritoriją; įtarti
nus asmenis slankiojant apie 
draudžiamas vaikščioti vietas ir 
laikymą radioaktyvių medžiagų.

— Naujas “pažangiųjų” Inter
nacionalas susikūrė Londone per 
Šv. Kazimierą, kurį išsirinko 36 
socialistų partijų vadovai iš 21 
valstybės. Jis pakeisiąs Antrąjį 
Internacionalą sulikviduota II

karo metu, apimsiąs apie 10 mi
lijonų narių.

— Pasirodo, kacį yankiai pa
saulyje “geriausia” spaudą skai
to tik 7 vietą “geriausių skaity-. 
tojų” eilę teužimdami. Tai pa
tvirtina 1949-1950 m. UN Statis
tinis metraštis. Pirmoje vietoje 
yra britai, kurių 600 iš tūkstan- • 
čio yra nuolatiniai spaudos rė-« 
mėjai. Toliau seka australiečiai, 
liuksemburgiečiai, norvegai, šve
dai, šveicarai ir tik tada ameri
kiečiai.

— Sirakūzų - universiteto pro
fesorius R. W. Burkhardt piktinos; 
vienoje paskutinių paskaitų, jog * 
Amerikos mokyklose geografijos.; 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją 
yra mokoma daugiau negu apie 
Sovietų Sąjungą, kaip rašo New 
York Times.

— Pirmoji piniginė pašalpa už '* 
laisvę kovojantiems partizanams i 
buvo pasiūlyta “Carnegie Fund” ’• 
metinio susirinkimo proga. Už- • 
sienių reikalų komisijai buvo pa
skirta $22.500(1). ;

— Prieš 2 metus-Vokietijoje < 
susigrūdę pabėgėliai juokėsi, jog ; 
ateis laikai, jog DP-kai bus • 
grobstomi ir dideli pinigai bus Į 
mokami, kad tik juos gauti. Pas-; * 
kutinio mėnesio žinios rodo jog I 
beveik teisybė buvo šnekėta. Ko- ’ 
vo 11 buvo pranešta, jog specia-: } 
Ii komisija išvyko į Europą ieš- .* 
koti DP ūkininkų. DP komis, pir- 1 
mininkas pastebėjo, jog tai yra 1 
“dalelė Amerikos mobilizacijos C 
plane”. Kita proga, jis pastebėjo,- * 
jog nuo 1948 m. spalio 30 d. į 
JAV perkelta 207.000 žmonių. Iš * 
jų 40% buvo katalikai, 33% pro- • 
testantai ir 21% žydai. •

— DP komisija nurodo, jog te- ; 
begalio j ant dabartiniams' potvar- ; 
kiamš nėra galima DP atsivežti į 
vyriausybės darbams, kadangi 
jie nėra piliečiai. Bet daugelis:, 
Amerikos pramonininkų dabar *. 
prašo leisti juos atsigabenti, kad * 
piliečius galėtų pervesti į kitus ; 
darbus. DP komisijos narys Ro- 1 
senfiled vienam susirinkime pa- * 
stebėjo, jog “DP buvo nacių pa- - 
imti kaip vergai, nes jie buvo ge
riausi darbininkai Rytų Europo- * 
je”. Esą, amerikiečių darbdaviai 
tuo įsitikino, ir DP komisija da- * 
bar nespėjanti pristatyti, pakan- 
kama'i DP. Komisija dar turihti * 
kongreso leidimą įsileisti 180.000 ; 
per sekantį 16 mėnesių. Iš jų 100 * 
tūkstančių bus darbininkai, liku- • 
si dalis — jų šeimos. •

Ainius. J1

Moterų rūbų 
siuvėja ;

N. ŠALKAUSKIENĖ į
persikėlė į 69 Essex St. i

Bloor ir Ossington gatvių '
rajone. Tel. LA 6432 ».

I

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

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

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.

Užeikite ir apžiūrėkite tuos ar 
kitokius modelius

®® j Moffat 5750 CPC

Kaina $299.50

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

Atidaryta vakarais Telefonas KE 4579

—Amerikos žurnalas Nr. 1 
70-čiai savaičių — kaina $7.27 
1-nas numeris kainoj a mažiau 

negu 11-ka Centų
READERS DIGEST 

—populiariausias žurnalas pa
saulyje anglų ir prancūzų kal
boje. Šis žurnalas siunčiamas 
Kanadon ir į JAV — papigini- 
mas galioja iki š.m. kovo 31 d. 
Kaina: 8-niems mėn. — $1.00 
Užsisakyti pas įgaliotą visų 

žurnalų atstovą
Mr. ELMAR RIIK

39 Classic Ave., Toronto, Ont.
Telef. — KI 1021

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

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

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

Nuo š. m. kovo mėn. 15-tos dienos

LUNA Fote studija

984 DUNDAS ST. West, TORONTO

R. MacIntyre Aylesworth

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deimantų, brangak

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 
Tel. E M4-0047

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

LUKE’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.

0

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

v-

f

11
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P E C I A L U S garantuotas šaltas
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nuolatinis sušukavimas
GOLDENBERG'S HAIRDRESSING

1138 Dundas Str. W. (prie Ossington) 
Išbandyk mūsų specialų pasiūlymą ir su
sitark su mumis iš anksto. Mes ta’ip 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 parvežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai

^ MKALADISKOS ŽINIOS”
Iš vienkartinio leidinio, išleisto Montrealio Šv. Kazimiero p-jos 

tradicinės vakarienės metu.
Leidėjai: Nikodemas Kakta ir ... Alijošius Kaladė
Oras: Būtų geras, jei bolševikai jo negadintų.

Kai norisi nusišypsoti

AKIŲ SPECIALISTAS

L LttNSKY, R.O.

Laiškas redakcijai
Ponas Redaktoriau:
Gyvenimas Sovietijoje, sako

ma, sukolektyvintas. Bet ir mano 
gyvenimas Kanadoje kolektų pil
nas. Iš manęs kolektuoja: žmo
na, uošvė, vaikai, biurokratas,

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

Til- iiTf ii.ii-i ~ h.. lįfc..jl .........ui - —..' - . .

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel RA 3924

MARGIS DRUGS
X 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
Telefonas

MU-9543 trejos devynerios
Telefonas

MU-9543

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus 

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

ĮĮ...... I . . . ! . , , I ■    ................. .... Į.

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

it y '■
chirurgas

Priėmimo valąndos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

■Mill*

Kas nori namus 
arba bizni nirkti

*
BR. BUKOWSKA, R.O. 

AKIŲ SPECIALISTĖ

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.

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

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

Tel. LYndhurst 0052
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

t- , ■ . • J.

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 
Telef. AD 6373 Toronto

Lietuviška Baidu 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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma- 
, lauš dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

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

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

Užsisakykite anglis

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
Telefonas Rl 4411 143 Hamilton St., Toronto

■mignMhūi n.
hribmii r nei

innii.B

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką 

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

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui .

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509
—■■ . .. ..... WWI 111 !■ >>

GYDYTOJAS ir ' 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

Pavojingos ligos
— Klausyk Motiejau, kaip ei

nasi Pranui ir jo žmonelei? Gir
dėjau, kad smarkiai serga?

— Ištikrųjų, taip smarkiai ap
sirgo, jog abu gali našliais likti.

Gudrus ligonis
Ligoninėje gretimose lovose 

guli du ligonys. Abu kenčia reu
matizmą kojose.

Ateina gydytojas ir sutvarko 
pirmojo ligonio nesveikąją koją. 
Tas šaukia iš skausmo lyg sker
džiamas. Baigęs su pirmuoju, gy
dytojas pereina prie antrojo lo
vos ir atlieka tą patį. Bet šis ligo
nis visą laiką guli ramus, nei 
nesudejuoja.

Gydytojui išėjus, pirmasis li
gonis sako:

— Na, tokį herojų aš pirmą 
kartą matau. Kaip tū taip iškenti' 
nei nesudejavęs?

— Niekai, — atsako šis. — Pa
matęs, ką jis su tavim daro, aš 
parodžiau jam sveikąją koją.

— o —
Firmos savininkas bara tar

nautoją: — Kodėl neįteikei mano 
laiško, kaip kad buvau liepęs?

Tarnautojas: — Aš dariau vis
ką ką tiktai galėjau.

Firmos savininkas: — Darei 
ką galėjai... Jeigu būčiau žino
jęs, kad siunčiu asilą, būčiau 
pats nuėjęs su tuo laišku ...

, — ° —
Gydytojas ligoniui:
— Šiandien tamsta, atrodo, jau 

lengviau kosite?
— O taip, po paibeiių, — aš vi

są naktį- praktikavau, — atsako 
ligonis.

' . . /:---- - O'—

Korėjos fronte šnekasi du sa
vanoriai: .

— Kodėl tu įstojai savanoriu? 
Ar taip komunizmo nekentei?

— Matai, aš dar nebuvau ve
dęs, o kartais labai norėdavau 
pasimušti. Nutariau patraukti i 
Korėją. O kokie vėjai tave čia 
atpūtė?

— Su manim visiškai priešin
ga istorija: aš jau turiu žmoną ir 
ieškau ramybės...

Revanšas
Jonas įsitikino, kad Petrė jam 

visdėlto nepora ir paskutinį mo
mentą, per jungtuves, kai išgir
do klausimą “Ar nori Petrę imti 
žmdna?”, atsakė — “Ne”.

Petrė užsigavo ir kitą dieną 
parašė Jonui laišką, kad jis ją 
perdaug Įžeidęs. Ji reikalavo re
vanšo ir, būtent, kad jiedu vėl 
stotų prie altoriaus ir, kad jai 
būtų palikta teisė pasakyti “Ne”.

Jonas sutiko.
Po kurio laiko jiedu vėl stovė

jo prie altoriaus. Šį kartą Jonas 
nesijaudindamas ištarė: “Taip”.

Bet koks buvo jo nustebimas, 
kai “Taip” ištarė ir Petrė...

Tai buvo jos revanšas visam 
gyvenimui.

. — O’—■ .

Literatūros žurnalo redakci
joje leidėjas kreipiasi į jauną 
poetą: — Nejaugi tamsta pats 
būtumei parašęs šį eilėraštį?

— O, kaip gi — iki vienos eilu
tės. Viską'pats parašiau — nuo 
pradžios iki galo. -

Redaktorius šypsodamasis at
sikelia: — Labai malonu su Ju- 1 * • v • « • j_ • i

Naujausių žinių santrauka:
— Žinios i§ Korėjos skelbia, 

kad'amerikonai/šauna, o' kinie
čiai kulkas gauna.

— Paryžiuje prasidėjo anglų, 
amerikonų, prancūzų ir ruskių 
viceministerių konferencija. Ka- 
dangi ruski, atvyko rūgštaus pia-
no pnstnjęs, spėjama, konferen- k Raudonasis K illfs Mėlv.
eųa blogu veju nue^ nasis Kryžiu į į.

— Lenkija pfSfijb Vilnių — ir J SJ J
zginęla; Vokietija prarijo Lenki
ją — ir. gavo ■ kaputą; Maskva 
nori praryti Vokietiją — ir, tur 
būt, užsprings.

— Maskva turi, stebėtiną viš
tą: tupi Kremliuje, o išperėjo 
Ylą Toronte. ;

Lietuviai pasaulyje
Čikagos dipukės motinos ste

bisi, kad į mokyklą išleidžia Mo
tiejuką, Matuką ir Mykoliuką, o 
namo pareina trys Maikiai.

Korespondencijos iš kolonijų
Hamiltonas: Du broliai Svogū

nai sumušė Pipirą Druskiaus sa- pijąs. Viena negauna leidimo sta- m^s susipažinti, mielas Goethę, 
liūne. Visiems pasidarė kartu. < tyti naują bažnyčia, o kita neturi aš maniau, kad Jūs jau seniai 

Winnipegas: Vienas vyrukas pinigų. pr6f. žvirblys teigia, jei į esate miręs. . .
pašovė mylėti atsisakiusią mer- ajjį susidėtų i vieną — būtų ir lei- 
giną ir iššoko per langą. Vieton dimas, ir pinigu.

la, konduktorius, už šunį, už ra- 
i diją, už mašiną, partijų rengėjai 
ir pats ponas redaktorius. Jei ma- 

11 no gyvenimas ne sukolektyvin- 
tas, tai kaip jį pavadinti?

Plikis Tilvikis.
Vietinės žinios

— “NL” skelbia, kad miesto ta
ryba įsakiusi laikraščiui per du 
metus įsigyti antrąjį aukštą. Jau 
du metu laikraštis ėjo be tos gai
dukams tupyklos, tai žmonės 
klausia, kam jos reikia?

— Raštas iš Romos patvirtino 
Montrealio lietuviams dvi para-

patenkintos širdies gavo nulū
žusią koją. ■■■ •' ’

Mados
Vyrams kamzelkos-kitais me

tais bus be rankovių.
Merginos su negražiomis ko

jomis nori ilgesnių sijonų,- o tos, 
kurių kojos gražios — nori trum
pesnių. Rastas kompromisas: va
sarą visos nešios siekų tipo kel
nes. Storos mamulės, tačiau, po 
senovei galės nešioti sijonus.

Norėčiau sutikti moterį
... kuri nebūtų liūdėjusi dėl 

nelaimingos meilės.
...kuri prieš jungtuves vedy

bas būtu laikiusi rizika.

' — ° ~
Gyvenimu nusivylęs ponas nu

tarė pasikarti. Tačiau į jo kam
barį netikėtai užėjo vienas bičiu
lis ir, pamatęs jį su virve ant 
juosmens, nustebęs paklausė, ką 
jis ruošiąsis daryti. Nusivylęs 
gyvenimu ponas paaiškino, kad 
jis ketinąs nusižudyti.

— Nusižudyti? Bet karhgi tu
.. . kuri be pavydo galėtu klau- |tą vir9vę apsivyniojai aplink juos- 
x- i • ’ f • , i - ' • ■ meni?

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRĖ 

Charles E. REA Ltd.
2047 Yonge ,St.

Tel. MA 0377 arba LL 9624
Draudžiame nuo ugnies, auto

mobilius ir tt.

G E R R Y & D A VID S O N 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus

- 848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas 
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 , Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 ,Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė .vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies
A

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 URANF

1002 Dundas St. W. (pora minučių kelio nub lietuvių bažnyčios)

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgytHfidelitt^asirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. Oią 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 if studfo — 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai, - • f . ' * f
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų ,kalba ____ 4

sytįs, kai šefas jos kolegę giria.
... kuri laikytų perdaug gau

nanti šeimos ūkio reikalams.
... kuri paslaptį galėtų taip 

saugoti, kad ir jos geriausia drau
gė nesužinotų.

... kuri netrokštų išgirsti kom
plimentų dėl jos naujosios suk
nelės.

... kuri praeitų nepažiūrėjus į 
langą, kur vyksta išpardavimas.

...kuri ramiai stebėtų, kaip 
jos vyras krapšto pypkę su jos 
nėrimo virbalu.

— Matai, aš buvau užsinėręs 
ant kaklo, bet tada ji mane smau 
gia ir verčia kosėti...

— o —
Tomas: — Vakar Vienas mano 

prietelius pasakė, kad aš pana
šus Į tave. : \

Kazys: — O ką tu jam atsakei?
Tomas: — Nieko neatsakiau, 

nes, matai, jis yra beveik du kar
tus didesnis užmanė...

... kuri protestuotų, kai į jos į 
dokumentą per klaidą įrašoma 10 
metų jaunesnė.’

... kuri savo vyrui būtų dar 
nelinkėjusi nors vieną savaitę 
padirbėti namų ruošos ir virtu
vės darbus.

HOLLYWOOD CLOTHING
Nauji ir dėvėti vyriški žiemi
niai PALTAI ......... , S5-S50
Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5 

Pasirinkimas iš 8 spalvų 
500 dėvėtu ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo $ 8 ligi $ 40

270 Queen St. W.
(prie Beverly) Toronto

LOUIS A. TU RECK
Advokatas, notaras

Suites 213-14
455 SPADINA AVE., 

(College ir Spadina kampas) 
Telef. RA 5125-6

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

73 Adelaide St. W
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

MODERNI LIETUVIŠKAMES PERKAME
KUR

O

Vyrišku rūbų 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

DERBY
2576 YONGE ST. TORONTO

................... Wu< iiiiuummiiii

MEN’S SHOP
Telefonas HY 9624

Gėlių krautuvė L O T U S
854 Bathurst St. (1 blokas į šiaurę nuo Bloor St.). Telef. KE 3881
Gaminame puikias puokštes nuotakoms. Gausus pasirinkimas: 
orchidėjų, rožių, lelijų, callas ir kt. Gėlės krepšiuose ir vazonuose 

Turime pavasario pumpurų — “kačiukų”

SUSIRGUS KREIPKIS I

YAKMEV CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

Slavų medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. Y ARMEY
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. T
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

..ŽIKIJKIIJ“ Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas AD 4265

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA ,

JANETS BEAUTY SALON
Skambinkite: GE 6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9-9 vai.

RUTH FROCKS
♦ w ‘ *• ♦

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

Duodame lengvam išsimokė j imui

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



Pamaldos Didžiąją Savaitę
Toronto liet, bažnyčioje Didž. 

Savaitę pamaldų tvarka yra se
kanti:

Did. Ketvirtadienis: 10 vai. Šv. 
Mišios, pamokslas, pernešimas 
Švenčiausiojo.

Did. Penktadienį: 10 vai. pa
maldos, pamokslas, Kryžiaus pa
garbinimas. 2 vai. pamokslas jau
nimui ir Kryžiaus keliai.

Did. šeštadienį: 8 vai. šventi
nimas vandens, ugnies, velyk, 
žvakės. 9 vai. Šv. Mišios.

Per šias tris dienas pamaldos 
vakarais 7.30. vah

Pirmą Velykų dieną: 7 vai. Re- 
zurekcija, Šv. Mišios ir pamoks
las. Mišios dienos metu: 9.30, 11 
ir 12 vai.

Prisikėlimo mišios
Toronto Šv. Mykolo katedroje 
šiemet bus Velykų, naktį 12 vai. 
Kitose bažnyčiose tokių mišių 
nebus.

Torontas susilauks Čikagos 
Lietuvių Dramos Teatro

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
atvažiuoja į Torontą Čikagos Lie
tuvių Dramos Teatras. Šia proga 
jis suvaidins Cliford Odets su
kurtą veikalą “Raketa į Mėnulį”.

Vaidinimas vyks Columbus 
Knights salėje, kuri randasi tarp 
Bloor ir Sherborne g-vių sankry
žoje.

“Raketa į Mėnulį” 1950 m. pa
vasarį Liet. Dramos Teatro pir
mą kartą buvo pastatyta Čika
goje ir ten šis veikalas praėjo 
su didėliu pasisekimu. Jo pasta
tymu liko sužavėti žiūrovai, o 
taip pat gražius atsiliepimus da
vė spaudoje meno gerbėjai.

Taigi nepraleiskime progos

Antikomunistinis sąjūdis 
Toronte

Naujųjų atevių pradėtas anti
komunistinis sąjūdis Toronte vis 
plečiasi. Juo domisi įr aktyviai į 
jį įsitraukia ir senieji kanadie
čiai, ypač anglai, kurie nuolat 
primena, kad iš 27.000 Toronto 
komunistų didžioji dalis yra ne
senai atvykę iš rytų Europos, 
daugiausia slavai. Jie veikia pri
sidengę įvairiais vardais, pasta
ruoju metu, “Taikos kongreso”, 
“Slavų kongreso” ir tt.

Antikomunistinis sąjūdis kovo 
4 d., buvo sušaukęs įvairių ang
liškų organizacijų atstovų bei pa
vienių asmenų susirinkimą “Va- 
kunda” patalpose, kur susirinku
siems apie gyvenimą komunistų 
rojuje papasakojo eilė tremtinių, 
jau turėjusių progos tame rojuje 
pagyventi. Apie Lietuvos ūkinį 
gyvenimą bolševikų okupacijoje 
liudijo Dr. J. Kaškeįis.

Susirinkimą baigiant rašyto
jas Law, sutraukdamas pranešė
jų kalbas, kvietė stoti į kovą 
prieš komunizmą ir prisidėti prie 
pavergtųjų tautų išlaisvinimo.

Pieno kaina įšaldyta
Jau kuris metas kaip buvo 

kalbama, kad Toronte pieno kai-

Mirus mylimai sesei
a.a. Konstancijai Dulskienci,

JONUI JOKUBYNUI ir ŠEIMAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

“TŽ” leidėjai ir. redakcija.

Susidomėjimas rekolekcijomis
Verbų sekmadienį Toronto lie

tuvių katalikų parapijoje prasi
dėjo rekolekcijos, kurioms vado
vauja Tėvas J. Kidykas, SJ. La
bai gausus rekolekcijų lankymas 
rodo didelį torontiečių lietuvių 
domėjimąsi. Konferencijos laiko
mos rytais 7 ir 8 vai., o vakare 
— 7.30 vai.

menų komisija, vadovaujama tei
sėjo A. B. Currey. Komisijos na
riai yra po 1 iš pieno gamintojų, 
paskirstytojų ir vartotojų.

Ši komisija turės teisės nusta
tyti pieno maksimalinę kainą 
betkurioje srityje. Vadovaujan
tis teisėjas greičiausia turės pa
dėjėją, kurio pagrindinis užda
vinys bus tarpininkauti tarp pie
no gamintojų ir paskirstytojų. 
Pastebėtina, kad paskutinį kar
tą pieno paskirstytojų kompani
jos buvo $3 išvežiotojų atlygini- šiuo metu Toronto ligoninėse 
mą padidinę be reikalavimo.

Pieno išvežiotojai nutarė 
streikuoti

Aplankykime ligonius

Į VISUS MANTREALIO LIETUVIUSDidž. savaitės pamaldos Aušros 
Vartų parapijoje

vyks šia tvarka: Did. Ketvirta
dienį 8 vai. ryto.

Did. Penktadienį — 8 vai. ry
to, o vakare 8 vai. susikaupimo ir 
kančios valandėlė.

Did. Šeštadienį — 8 vai. ryto, o 
8 vai. vakare visos parapijos ben
dras budėjimas prie Švenčiausio
jo Jėzaus karto.
klausoma išpažinčių, bei einami 
Kryžiaus Keliai Kristaus kančiai 
prisiminti.

Prisikėlimas—sekmadienį, Ve
lykų rytą, 7 vai. punktualiai.

Misijos
Šv. Kazimiero parapijoj prieš- 

velykines misijas šįmet veda kun 
P. Bulovas, Tėvas Marijonas, pa- 
sižymbėjęs pamokslininkas. Mi
sijos vyrams ir moterims bend
ros, ir prasidėjo pirmadienį, ko
vo 19-tą ir tęsis iki Didžiojo Šeš
tadienio — rytais 8 vai., vakarais 
taip pat 8 vai.

Pasibaigė rekolekcijos
Tėvo Kidyko, SJ, vestos misi

jos Aušros Vartų parapijoje už
sitęsė visą savaitę ir pasibaigė tik 
pereitą šeštadienį. Parapijiečiai 
gavo progos gražiai pasiruošti ar
tėjančioms Šv. Velykoms.

Paskutinę rekolekcijų dieną 
visą Aušros Vartų parapiją pa
mokslininkas pavedė Dievo Mo
tinai Marijai, visus jaunuolius ir 
senius, visas šeimas ir visą pa
rapiją — su jos geraisiais ir blo
gaisiais avinėliais, prašydamas 
Marijos, kad nuo dabar gerųjų 
maldos būtų Jai permaldavimo 
auka, o nuodėmingiesiems tas 
vakaras būtų atsivertimo pra
džios valanda.

Ateitininkų pobūvis
Pereitą sekmadieni, 10 vai, ry- 

■ to, visi Montrealio ateitininkai

galutinai baigti, skelbiama > pas
kutinis terminas surašymui pra
vesti iki 1951 m. balandžio mėn. 
15 dienos.

Dar kartą pakartotinai prane
šame, kad surašymas yra daro
mas pagal PLBendruomenės nu
statytas taisykles ir yra reika
lingas Montrealy gyvenančių lie
tuvių skaičiui nustatyti. Todėl 
visi tautiečiai prašomi, pas ku
riuos nebuvo užėję surašinėtojai 
į namus ir kurie patys iki šiol 
nėra užpildę surašinėjimui nu
statytos formos kortelių, tai at
likti iki nurodyto termino — 
1951 m. balandžio 15 d. patiems 
nueinant į vieną iš žemiau pa
duodamų surašymo punktų as
meniškai suteikiant apie save 
savo šeimos narius, reikalingas 
surašymui — kartotekai žinias 
Kiekvienam lietuviui (ir vienos 
dienos vaikui) turi būti užpil
dyta atskira kortelė. Tautiečio 
patogumui, pagal galimybę, yri 
paduodami surašinėtojų telefoni 
numeriai kuriais reikalui esant 
galima pasinaudoti. Nuo užsire 
gistravusių skaičiaus priklausy: 
kiek Montrealy gyveną lietuvia 
turės savo atstovų Kanados Lie 

.. tuvių Bendruomenės Vadovybė: 
butus, ir kiekvieną šventadienį sudaryme.
po pamaldų Aušros Vartų para- į Tad tegul nelieka nė vieno tau 
pijos salėje. Tačiau, norint darbą į tiečio, neatlikusio šios pareigos 
Surašymo punktai, į kuriuos galima kreiptis norint užsiregistruoti: 

Ville Lasalle:
“Nepriklausomos Lietuvos” redakcija — 7722 George St.
Mokyt. A. Ališauskas — 36 6th Ave.

Ville Emard:
Stp. Kęsgailą — 6882 Beaulieu St., telef. HE 5956;
Karolina Lukošiūtė — 6951 Mazarin St., telef. HE 7877.

Verdun:
Aušros Vartų parap. salėje, kiekvieną šventadiene po pamaldų 
A. Sungailienė — 3582 Joseph St., telef. TR 0870;
K. Toliušis — 667 2nd Avė., telef. YO 1659;

4. D. Dikinytė — 1224 Allard Ave., telef. HE 7036;
5. J. Pakulis — 1078 Osborne Avė.

Rosemount:
1. Juoz. Navikėnas — 5515 13th Avė.;
2. Kostas Andriuškevičius—5155 Bourbonniere, Apt. 6, tel. TU5912
3. Mokyt. J. Jankaitis — 6378 12th Avė.;
4. Mokyt. M. Arlauskaitė — 6642 3rd Ave., tel. CR 4626;
5. Juozas Pečaitįs — 6544 3rd Avė.

Point St. Charles:
1. Pov. Kvietkauskas — 1730 Grand Trunk Ave.

Villa St. Michel:
1. Elena Gaputytė -— 7236 Mil ton Ave.

Montreal West: a
Zigmas Lapinas — 2050 Patricia Avė., Apt. 8, tel. DE 8119.

Montreal North: -
Leonas Barauskas — 1070 St. Denis. ‘

Miesto centre:
1. Leono Girinio valgykloje — 749 Atwater Ave., tel. WE 0619.

Kitose miesto dalyse:
Justas Kibirkštis — 2567 Montgomery;

2. J. Pauliūtė — 4690 Jeanne-D’Arc Avė.; tel. TU 7120;
3. Pr. Mickus — 56 Vermont Str., Longueil Annex Que.

KLBcndruonienės Montrealio Apyl. LOKomitetas.
LITERATŪROS VAKARAS

Sulaukėme antrojo literatūros j liūno tipai, bet artimesni poet 
vakaro (pirmąjį suruošė Akade- j Mickevičiaus Konradui Valenrt 
minis Sambūris). Šį kartą ren- • dui, kuris pats kryžioku tap< 
gėjai buvo vadinama KLCT ir kad Ordiną pražudyt6. Komuni:

Greit bus metai, kai buvo su
darytas Montrealio Apylinkės 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas. Daug darbų teko padaryti 
L.Org. Komitetą sudarančioms 
organizacijoms ir dar daugiau 
komplikuotesni stovi prieš akis 
šiandien. L.Org. Komitetas, kaip 
ir pats pavadinimas sako, yra tik

Taip pat bus • (am tikram pereinamam laiko-
tarpiui. Šis “lūikinumas” negali 
tęsti ilgą laiką: darbai vietoje ne
stovi, o kuo toliau, tuo labiau rei
kalingi visos visuomenės rinkti 
žmonės. <

Montrealio Apylinkės Laikina
sis Organizacinis Komitetas bu
vo sudarytas paruošti ir pravesti 
rinkimus pagal Pasaulio- Lietu
vių Bendruomenės taisykles. De
ja, šie darbai nebuvo vieninte
liai, nes visą Montrealį apjun
giančios organizacijos pareigas 
teko eiti L.Org. Komitetui.

Pirm negu pravesti rinkimus 
pagal PLBendruomenės taisyk
les, turi būti padaryta visų lietu
vių, tiek gyvenančių Montrealy, 
tiek visoj Kanadoj, tiek visame 
laisvame pasaulyje, sąrašai-kar- 
toteka. Montrealy surašymas jau 
seniai daromas privačiai einant į

serga šie lietuviai:
1. Weston Sanatorium: Ruzge, 

i Sakalauskas, Dalkus.
Queen Elisabeth Hospital: A.
Slanina.
Mercy Hospital: Vaitekūnas 
(White).
Western Hospital: Ant. Basa- 
rikas, I aukšt., kamb. 4.
St. Michael Hospital: Kazlaus
kienė, III aukšt., kamb. 303.
U. Annex: Kostas Orentas, 
(18 Spadina Rd., kamb. 7).
Namuose serga: Parukevičie- 
nė (141 Gorevale Ave.).
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Praeitą sekmadienį Toronto 

pieno išvežiotojų susirinkimas 
nutarė .reikalauti dar $3 savait. 
priedo ir 5 darbo dienų savaitės, 
nors pieno kaina ir nustayta ne
keliama. Susirinkimas karščia-1 
vosi, kad reikią tuoj aus pat pa-f 
skelbti streiką, tačiau unijų ats- į v‘

3

5.

nos bus pakeltos 1 cnt. kvortai,, tovai nesutiko, nurodydami, kad „ 
nes pieno išvežiotojai reikalau-1 negalima streiką pradėti, kol nė- ' 
ja savaitinį atlyginimą padidinti ‘ ra sutvarkytas aprūpinimas pie-
$7. Kadangi pieno kaina dar ne
senai buvo pakelta ir kadangi 
tai yra produktas, kuris reika
lingas kiekvienai šeimai ir ka
dangi jo kaina yra perdaug iš
augusi paskirstytojų rankose — 
kvorta pieno, už kurią ūkininkui 
mokama 10% cento, parduodama 
po 20 centų, — tai Ontario vy-

nu ligoninių, prieglaudų ir pan. 
įstaigų. Tuo būdu streikas nu
tartas, bet jo pradžia nenustaty
ta, palikta tai nuspręsti vykdo
majam komitetui kartu su uni
ja. Taigi dar galima laukti, kad 
bus susitarta ir streikas neįvyks.

— Pirmadienį pieno išvežioto- 
riausybė nutarė įsikišti ir kovo jų unijos atstovai pareikalavo

pamatyti dramos profesionalų 115 J. specialiu parlamento nųta- ■ greito sprendimo, pieninių atsto- 
sugebėjimų, kurie taip puikiai į rimu pieno kainos paskelbtos vai pareiškė $3 pridėti negalį, o 
moka scenoje atvaizduoti gyve- įšaldytom, o tolimesniam šio rei- valdžios atstovas, kad pieno kai- 
nimišką dalyką.

Dainos grupės susirinkimas 
įvyks kovo 30 d. 8 vai. vak. pas 
narę E. Matjošaitienę, 2008 Ba
thurst Str. Visos narės ir prijau
čiančios maloniai prašomos at
silankyti, į

Medicinos Seserų dėmesiui
Visos Lietuvoje baigusios med. 

seserys kviečiamos susirinkti "š. 
m. kovo mėn. 30 d. 7.36 vai.-pas 
med. sės. N. Ramonaitę, gyv. 54 
Indian Trail, (prie Indian Rd. ne
toli Bloor), sųsiorganizavimo 
tikslu. Negalinčios atvykti, pra
šomos apie save pranešti telefo
nu LL 2252. Norima pravesti

Sault Ste. Marie, Ont.
Balandžio 13, 14, 15 dienomis 

Švč. Sakramento parapijos baž
nyčioje (Blessed Sacrament 
Church 267 Cathcart St.), bus lie
tuviams rekolekcijos. Pradžia 
šeštadienį 7 vai. vakaro. ,

Maloniai kviečiami miesto ir 
apylinkių lietuviai pasinaudoti 
proga atlikti velykinę ir dvasi-

1.
2,

1, O

1.
2

kalo tvarkymui sudaryta 4 as-

Šokiams gros puiki 
kapela

Veiks gausus bufetas su 
gaivinančiais gėrimais
Įėjimas tik 75 centai

... . , i - • j-, i Užsakė “TŽ” ligoniamstiksli registracija, kuri padėtų ! v ,. .. *?
kreipiantis į Kanados Seserų is-i ° ,e Ū°JC
taigas ' " " ! Ponia Jokubynienė užsakė mo

stams “TŽ” vienai jau kelintus
J. Jokubynas lankėsi JAV i metus Vokietijos ligoninėje gu- 

Žinomas visuomenininkas J. j linčiai lietuvaitei..
Jokubynas praeitą savaitę grįžo >
iš Brooklyno, kur dalyvavo savo <o užsakė metinę “TŽ” prenume- 
vyresniosios sesers, a.a. Konstan- ratą nepažįstamam lietuviui — 
cijos Dulskienės laidotuvėse.

' “AIDUS”
bei kitus žurnalus ir laikraš
čius galima užsiprenumeruoti 
“Tėviškės Žiburių” knygyne. 
Čia pat galima gauti patys nau
jausieji ir įvairūs senesnieji 
lietuviški leidiniai. Pageidau
jantiems atsiųsime katalogus.

Prašome rašyti:
“Tėviškės Žiburiai”

Ponas Kasperavičius iš Toron-

karo invalidui Vokietijoje.

P. Jarašiūnienė, gyvenanti To
ronte, užprenumeravo “TŽ” sa
vo giminei Sr. Casimiro Kamins
kas, gyv. Buenos Aires, Argen
tina.

Paieškojimai
Petro Seperio, gyvenančio Ka

nadoje, ieško brolis Vincas Se- 
peris — 134 Union Str., Newark.

911 Dundas St. W. Toronto, Ont. N.J. USA.

KINO “CENTRE” 772”7^w-
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį—šeštadienį, kovo 22-24 d
EASTER PARADE—spalv.—su Judy Garland ir Fred Astaire 
TARZAN & MERMAIDS — su Johny Weismueller ir B. Joyce

Pirmadienį—trečiadienį, kovo 26-28 d.
BATTLEGROUND — su Van Johnson, John Hodiak

2. ABOUT FACE — su Wn. Tracy ir Joe Sawyer
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LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

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

$ 100.00
ir daugiau grąžinta 1950 metais

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

kalus sutvarko prityrę specialistai.

Užeikite arba parašykite

907 Dundas St. W., Toronto, Onfo Canada. Telefonas PL 4880

nos kelti neįeisiąs.
niai atsigaivinti bei atsinaujinti. .. . ,
Rekolekcijas ves kun. A. Sabas. Pr!eme bend.rii Komuniją, o

ruoškis apsilankyti Atvelykio šeštadienį 
š. m. kovo mėn. 31 d. 7.30 vai. vakare, 
žinomose ukrainiečių salėse 404 Bathurst Str., kur rengiamas

Nepraleiskite šios progos po gavėnios smagiai pasilinksminti
KLKKDr-jos Toronto skyrius.

Vai <TOr, Que
Ką padaro 87 nariams, bet kuo prisidėjusįcms

Vasario 16 dieną, prisitaikant 
prie daugumos dirbančiųjų, mi
nėjome 25 d. pamaldom ir aktu 
St. Saviour mokykloje.

Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė pirm. Vizbaras, paskaitą 
skaitė p. Jonynas. Žuvusieji už 
Lietuvos laisvę ir dabar tebeko
voja tėvynėje partizanai pagerb
ti tylos minute.

Meninėje dalyje pasirodė mū
sų mažieji deklamatoriai: Jony
naitė V., Milkeraitis A., Milke- 
raitytė L, Vizbaras A. Milkerai- 
tytė I. gražiai paskambino pia
ninu. Po trumpos pertraukos ten 
pat įvyko bendruomenės narių • 
metinis susirinkimas, kurį ati
darė kultūros reikalų vadovas p. 
Pakalniškis. Prezidiuman išrink
ti pp. Tamašauskas ir Milkerai
tis. P. Čepukas duoda vaizdžią 
1950 m. bendruomenės veiklos 
apyskaitą: Gautingen, Hundlo- 
sen, Amberg sanatorijų džiovi
ninkams; MLL remti; BALFui 
atvežimui ūkininkų šeimų; Tau
tos Fondui; vietinei šalpai; Diep- 
holzo gimnazijai išleista $512.52; 
kultūriniams reikalams išleista 
$89.02. Taigi viso $601.54.

Šių metų sausio mėn. užbaig
ta apylinkės lietuvių registracija 
pagal * KLB-LOK instrukciją. 
Šiuo metu Vai d’Or apylinkėj 
randasi 87 lietuviai: 35 dirbantie
ji, 24 suaugę nedirbantieji nariai 
ir 28 vaikai. Į šį skaičių neįeina 
8, atsisakę turėti bet kokius ry
šius su bendruomene.

Rėv. komisijos aktą skaitė p. 
Tamašauskas.

Į naują valdybą, gal per griež- 
tai susirinkįmtii pasisakius prieš 
kandidatūros atsiėmimą, slaptu 
balsavimu išrinkta: pp. Pakalniš
kis, Jonynas, Rutkauskas. Į rev. 
komisiją išrinkti: pp. Naudžiū
nas, Gipas, Želvys.

Nario mokestis kiekvienam 
dirbančiam ir toliau pasilieka po 
25 et. mėnesiui.

P. Pakalniškis senosios valdy
bos vardu dėkoja visiems b-nės

vėliau, tą pačią dieną, 4 vai. pp. 
i buvo vėl susirinkę susipažinimo 
arbatėlei. Retai būna tokių šei
myniškų ir draugiškų susirinki
mų, kaip šis.

Montrealio ateitininkų sen
draugių pirmininkas, atidaręs 
pobūvį, nušvietė trumpai ateiti- 

: ninkijos uždavinius bei planus. 
: Toliau, gurkšnojant saldų, p. Že- 
jhaaičių dovanotą, vyną, buvo iš- i 
■ girsta keletas žodelių iš kun. K. ■ L 
i Rickaus, kun. Vilkaičio, tėv. Ku- Į 
j biliaus. S J, Tėv, Klemenso Ža- 
; lalio, prof. Povilaičio, p. Jurkaus 
bei kitų. Moksleiviai ateitininkai 
paskaitė savo laikraštėlį “Ąrbat- 
žolė”,

— Tėv. Klemensas Žalalis vėl 
i Montrealyje, ir pereitą sekma- 
i dieni, Aušros Vartų parapijos 
į bažnytėlėje atlaikė pamaldas.

— P. Juškevičių padovanoti 
gražūs liktoriai, o pp. Arlauskų 
mišiolas vėl praturtino Aušros 
Vartų parapijos bažnytėlę.

prie praėjusių metų veiklos, o i 
naujosios valdybos vardu kvie
čia neužsidaryti asmeniškų inte
resų kiaute, kad nesustotų bend
ruomenės gyvenimas, nors tik 
keletą lietuvių pasiliktų Vai d’Or.

Mūsų iškilmės ir darbas, pra- j — Neseniai Montrealyje įsi- 
slinkus 4 vai.-, baigiamas Tautos ■ kūrė tretininkai. Nors pradžia. 
Himnu. Dalyvis. ■ bet jų jau nemažas būrys.

AR JŪS PAGEIDAUJATE J
pirkti namus;

Norėdami pirkti 
:: ar .

parduoti namus 
kreipkitės į

A. Garbenis
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.
Td. LA — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5364

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalbą. 

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

A.BAJORINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont. Tel. M El rose 8951 
Kreiptis vaktfrtrfs^ftio 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad. ir švent.

“Nepriklausoma Lietuva” (fak- 
tinai — tas pats) ir programoje 
dalyvavo ne jauni sproguliai, bet 
jau gerokai išsprogę pumpurai: 
poetas B. Brazdžionis, dramos 
aktorius H. Kačinskas ir rašyto
jas A. Gustaitis. Deja, gal rengė
jų vardas, ar jų nesumanumas 
reikiamai vakarą išreklamuoti, o 
gal ir bilietų brai gumas ($1.50) 
įšaldė publikos skaičių truputį 
per 400. Tiesa, tą patį vakarą Vy
tauto klube vyko tradicinė “Juo
zams” vakarienė, kuri sutraukė 
daugiau 200, bet, visgi, montrea- 
liečiu intelektualiam aukščiui ne 
kokia rekomendacija.

Gustaitis vykusiai palietė veik 
i visas mūsų silpnybes, tik gal per 
! smarkiai paskambindamas neiš
tikimumo šeimoje stygą. Kačins
kas puikiai paryškino ką vysk. J 
Baranauskas “Anykščių Šilely
je” jautė Lietuvos girioje. A. Vai
čiulaičio “Elenos nuodėmę” jis 
klausovams padarė noriai ir sma
giai klausomu dalyku. Nėra abe
jojimo — Kačinskas pirmos rū
šies dramos artistas.

Iš Brazdžionio geriausia (bent 
man) patiko — Atėjo žinia iš 
Lietuvos. Gal būtų patikę ir kiti 
jo kūriniai, jei būtų juos skaitęs 
Kačinskas (ar publikoje buvę 
aktoriai Dikinis ir B. Pūkelevi- 
Čiūtė). Fragmentuose apie vaidi- 

jlą Viliūną realybei prieštaravo 
vaizdai, būk nei “liaudies teis
mas”, nei enkavedistai nieko ne
darė tam liaudį kurstančiam pat
riotui dėlto, kad ji skaitė “pa
mišėliu”. Ta žvėriška ranka, kuri 
dabar Lietuvą smaugia, neturi 
jokio pasigailėjimo mažučiams 
vaikeliams, nėščioms moterims 
ir seneliams, todėl vargu ar pa
kenčia “pam išėlius” ir leidžia 
jiems net valstiečių susirinki
mams kalbėti!
/ Be abejojimo, kas nors Lietu
voje kursto tautinę dvasią. Ta
čiau, greičiausia tai bus ne Vi-

dui, kuris pats kryžioku tap<

tų diktatūroje yra Valenrodi 
kurie, laikui atėjus, ją į pražū 
nuves. Nuolatiniai valymai ir T 
to rodo, kad diktatoriai šito t 
po kaip tik ir bijo, nes jis gyvt 
nimiškas.

— Tremtinio keliai atvedė 1 
Ignaitienę į Kanadą, o jos vyi 
į Ameriką. Dabar ji skubiai ii 
vyko laikinai į Ameriką atlai 
kyti savo vyrą, kuris pateko lig< 
ninėn ir laukia sunkios operac 
jos.

— Jūratė ir' Birutė Ciplijau: 
kaitės ruošiasi vykti atlanky 
motiną Waukegan, Ill. Jural 
studijuoja Me Gill universitete.

— Šv. Kazimiero p-jos metir 
apyskaita rodo pajamų 1950 m< 
tais būta $40.000, išlaidų $11.00 
ižde pinigų $144.000. Parapijc 
tradicinė vakarienė davė api 
$300 pelno. Kor. V.

Vasario 16 minėjimas atėjo 
praėjo. Rengė LOKas, kuris, l 
abejojimo, nejučiomis “lokiška 
pasielgė. Bendruomenės organ: 
piivalėtų visi bendruomenės n 
riai lygiai rūpėti, tautos šventi 
minint. Šį kartą pamiršta gar 
stipri Montrealio bendruomem 
dalis
ir jos choras, taip pat ir vietini 
senakurių dainininkai. Progran 
buvo išleista prancūzų kalba - 
tai mandagu'prieš keletą sveč: 
prancūzų, bet visai nemandaj 
prieš devynis šimtus atėjus: 
lietuvių. Galima buvo bent d 
kalbas pavartoti. Aukų surink 
$354, iš kurių apmokėta $176 i 
laidų.

— Ponai Ališauskai susilaul 
sūnelio.

Šv. Kazimiero parapi,

Atitaisymas. Pereitam “TŽ” i 
MA Kuopos pranešime buvo s 
keistos pavardės: vietoj p. Sta 
kūnaitė turėjo būti solistė Str 
vinskaitė.la

L.Org
L.Org
L.Org

