
f
f

Nr. 18 (71)

t 1

-į--

s

TORONTO, Ontario, 1951 m. Gegužės (May) 3 d. Kaina 10<

LL^L
■’ The Lights of Homeland 

Lithuanian Weekly 

Publisl til by the Lithuanian 
RX. Cultural Society 

of Canada
Authorized as Second (’loss 

Moil PoU Office Depart merit 
Ottawa

Lcidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Ml M(NA
Jau kuris laikas, k< kul

tūringasis pasaulis g mė
nesį turi Motinos Diei yra 
švenčiama motinų ganoti- 
nų džiaugsmui. Tą diatin- 
gu būdu reiškiame j pa
garbą, meldžiame ja> pa
laimos.

Motinos Dieną meiame 
pagarbą visoms mot ku
rios turėjo didįjį smą: 
glausti prie savęs saybės 
kūdikį. Mes švenčiaiinas, 
kurios jau užaugininas; 
švenčiame motinas, kplin- 
kui supa būrelis m< taip 
pat ir tas, kurios rūpe ruo
šia dar pirmąjį lopšį, nuo
stabiai graži šitoji nirau* 
gė įvairi!

Gyvybės ugd;
Didi yra motinos remė- 

je, nuostabiai gražus tinos 
pašaukimas žmonijdruo- 
menėje.

Motina yra Dievo J pa
siuntinys žemėje, žrrįam- 
žintoja. Jai yra skir die
viškosios kūrybos tinke. 
Jai Kūrėjo patikėta ti že
mę gyventojais, ir taip 
pat.

Šitame savo paše su
teikti pasauliui gyvyleris 
suranda pati save, sveni- 
mo įprasminimą, savau ar 
mažiau sąmoningų išsi
pildymą. “Diena, kaapau 
motina, buvo grąžinano 
gyvenime. Man aTrid as 
nieko daugiau nebeg^okš- 
ti”, — sakydavo rašlmile 
Baumann motina.

Sielos auklė.
Motina yra viena žiau- 

sių gamtos brangen>aties 
Dievo jai palikta diouoš- 
mena. Jos misija ne gy- 

išugdymu, jikėtą 
gyvybę išaugišauk-

vybės 
naują 
lėti.

Iš kūdikio, iš vailginti 
žmogų, jį auklėjant,ojant 
jo sielą, yra ypač mažda- 
vinys, nes ji daugiatėvas 
su vaikais pasiliekabiau 
juos perpranta, ji ši juos 
myli. Šiuo atžvilgiumoti- 
na reiškia būti didžiainin- 
ke, sielų auklėtoja, nnoni- 
jos atžalų formuotoj

Yra žinomas posakvyrai 
valdo pasaulį, o vyru mo
terys, todėl esą passtori- 
ją kuria moterys. Dais tu
ri šis posakis, kada r ima
ma jos motinystės . Pa
gal šį požiūrį ir B yra 
prasmingai pastebėj “di
deli žmonės formuoj mo
tinos kelių”.

Viena skaitlingos moti
na Prancūzijoje, jos Mar
tin (mirė 1877 m.), (mels
davo Dievą: “Dievaryk, 
kad mano vaikai b?nti”. 
Ir jos malda buvoisyta. 
Paskutinė jos dukn ap
vainikuota altorių gai Šv. 
Teresė Kūdikėlio Jėą die
nų jaunimo susižavė

Buvo, beabejo, mourios 
išugdė ir mūsų tautegius, 
lėmusius mūsų istorp Šv. 
Kazimierą, Vytautą Mer
kelį Giedraitį, Vyslalan- 
čių, Basanavičių ir k

Šeimos šilu
Motina yra šeimos'nė ir 

jos valdžios skeptrass ku
pina meilės širdis. P) len
kiančios motinos ak lai
minančios rankos, Hinos 
viešpatavimas. Moti tar
tum vaidilutė, kurikirtis 
yra kurstyti šeimoiinąją 
santaikos ir meilės i

“Kada aš būsiu e, aš 
bersiu rožes ant žen sakė 
Šv. Teresė Kūdikėzaus. 
Motina eina per žedama 
visur dorumo rožių Kiek 
gražių darbų pasaikurių

įkv buvo motina! O pasi- 
prhe blogiui! Vien tik mo- 
tinisiminimas yra ylyg tas 
ger angelas sargas, kuris 
sau padrąsina. Motina yra 
skaa prie gero. Motinos 
akječia žmogų prie to, kas 
kildora.

■\motina, kada jos vaikai 
paiVo, jiems padovanodavo 
lailį, sakydama: ’’Visos šio 
lailo valandos, iki pat pas
kui terodo tik gražiai pra- 
leialandas. Žiūrėk, kad tau 
neų rausti nei dėl vienos 
juonėtos valandos”,—(Mgr. 
Ma, Meaux vyskupas, apie 
savtiną). Taip, motina yra 
genimos dvasia, ji skatina 
prikas gera, ji atgraso, sau- 
goalogio.*

iyvenimo palaima
tingesnio Kūrėjas žmogui 

yrręs, jei ne motiną: mielą, 
paajančią, šventą motiną! 
Femes gavome gyvybę ir 
kr; kūno išraišką ir sielos 
prhus. Ji buvo mums švie
sa ima mūsų jaunystės me- 
tud įkvėpė mus prie gero, 
įspvo juose.

trumas, kurį Dievas įdie
gė tinos širdį, laimina mus 
džine, guodžia ir ramina 
ska atvejuje, paskatina ir 
pata pareigoje. Motina yra 
nuė rriūsų palaima. Visas 
joseiškimas yra džiaugsmu 
pląiąs, laime liūliavimas. 
Mcyra meilės simbolis', mei- 
lėsiimas, pats meilės įsikū- 
nij Motinos gerumas yra ne- 
išrjamas, jos laiminimai ne- 
patys.

Uis mums rodžiusių prie- 
tehą. jau mus pamiršo. Dau 
geiims gera velijusių, liko 
ab. Motina mums pasilie- 
kanai ištikima savo meilė- 
jeja pastovi savo laimini- 
mi Nenuostabu todėl, kad 
pastinktas žmogų traukia 
pr moters, kuri tyra, kilni, 
ideudėjo ant jo lopšio, prie 
mc

’a” yra pirmasis žodis, 
ktę angelo pamaldumu ta- 
riaenimo aušroje kūdikio 
lū])ažnai šis žodis nuskam- 
baskutinis, kada gyvenimo 
sassta.

ia, tu pati mums esi kaip 
geDievulis, apie Kurį pasa
ko- pastebėjo sykį savo mo- 
tinža mergytė. O rašytojas 
W., vienoje savo knygų, ano 
kū spontaniškus žodžius pa- 
tvi po ilgų apsvarstymų: 
“Kp Dievas negalėjo būti 
visa tomas, todėl Jis sutvėrė 
m<”. Taip, motina yra Die- 
vosasadorius žemėje. Jos 
mtra Dievo meilės atspin
dy gerumas Dievo gerumo 
da •

] susižavėjimas, pagarba 
ir ds priklauso mūsų moti- 
nadaugybei joms panašių 
švflt Motinos Dieną.

Jurgis Rąžulis.

Lietuviai kauiiasi Korėjoje
Bus teikiama pagalba 
sovietų dezertyrams

Prieš penkis metus amerikie
čių kariai Kemptene daužė uk
rainiečius nenorinčius grįžti “na
mo”, balandžio 24 d. Vokietijos 
gubernatorius John J. McCloy 
sovietams pranešė, jog daugiau 
joks sovietų dezertyras nebus 
jiems grąžinamas. Labai įdomi 
pareiškimo vieta, kad ’’perbėgę 
dezertyrai gausią tokias pat vie
tas ir algas, kokias jie turėjo 
prieš pabėgimą ir jiems bus su
daryta proga persikelti į bet kurį 
jų norimą apsigyventi kraštą”.

Šis pareiškimas nėra propa
gandinis triukas, praneša “NYT” 
korespondentas. Specialios įstai
gos, sudarytos iš prityrusių pa
reigūnų pradėjo naujųjų dezer
tyrų globą. Ypatingai rūpinama-

(Naujorko bendradarbio)

Sovietai prievarta veža lietuvius į Korėją. Svarbūs pasitarimai 
lietuvių kariškių Vašingtone.

Sovietams pradėjus III Pasau
linį karą, lietuviai laisvųjų tau
tų kariuomenių kariai, turės šau
dyti į savo brolius, prievarta 
įjungtus į Raudonąją armiją.

Kaip sovietai nakina lietuvius 
karius, kur tik įmanydami, rodo 
paskutinis “The New York Ti
mes” pranešimas iš Hong Kongo. 
Cituoj amas prb-nacionalistinis 
laikraštis “Sin Wen Tien-ti”, pra
neša, jog Mukdene įkurtas tarp
tautinės sovietų karinės organi
zacijos štabas, kuriam vadovau
ja maršalas Kurenkov, gen. Be- 
revyenko ir kinietis gen. Peng 
Tėh-huai. Ši armija buvo pradė
ta formuoti vasario 18 d. ir be 
kiniečių, bei korėjiečių, joje di
delė dalis mongolų, japonų, len
kų, vengrų, čekų, lietuvių, latvių 
ir estų. Magazino “Sin Wen Tien- 
ti” žiniomis maršalas Kurenkov 
turįs uždavinį sėkmingai užbaig
ti Korėjos aferą, “apginti” Man- 
džiūriją ir reikalui esant “susi
tvarkyti” su Japonija.

Kongresmanas Anfuso, vasario 
16 d. sveikindamas lietuvius

išdavos bene ar nebūtų tūlo bel
gų dienraščio žinios patvirtini
mas: “Gen. Eisenhoweris esąs la
bai susidomėjęs Antikomunisti
nių pabėgėlių įjungimu į savąją 
armiją”.

“Amtorgas” rėmė komunistinę 
spaudą

Vašingtone komunistai specia
lios įstaigos tebėra smulkiai ka
mantinėj ami. Balandžio 24 d. 
klausinėjamas iki 1924 m. buvęs 
komunistų aukšta? pareigūnas 
Benjamin Gitlow, patvirtino, jog 
tuometinė OGPU (sovietų sau
gumas) jau 1921 metais numez
gė JAV puikų šnipinėjimo tink
lą. Agentais daugiausia buvę Ry
tų Europos imigrantai. Tyrinėji
me taip pat paaiškėję, jog so
vietų neva prekybos organizaci
ja “Amtorgas” svarbiausiu tikslu 
turėjo remti “ komunistinę spau
dą leidžiamą svetimomis kalbo
mis”. Tai pirmą kartą oficialiai 
buvo paskelbta iš kur ir “laisvie- 
čiai” gauna fondus leisti taip 
menkai skaitomą dienraštiį ir

Webster Hall, neaiškiai buvo už- i Pyktis puikius rūmus Jamaicoje.
siminęs, kad, lietuvių kariai yra 
verčiami tarnauti Kinijoje, kai 
tuo tarpu mongolai atlieka tas 
pačias pareigas Lietuvoje...

Laisvųjų pusęje, be- kelių ba
talionų Vokietijoje, lietuviai vy
rai tarnauja prancūzų Indoki
nijoje ir kiekvieną dieną vis dau
giau vyksta atlikti savosios pa
reigos į JAV kariuomenę. Bene 
9 tremtiniai jau kelintas mėnuo 
kaunasi Korėjoje. Vienas iš jų 
buvo pakliuvęs Į apsuptųjų lai
vyno pėstininkų grupę, kuri vė
liau išsigelbėjo. Kur kas dides
nis skaičius šiuo metu apmoko
mas Amerikos poliguonuose ir 
spėjama, jog jų didesnė dalis 
vyks į Europą.

Praėjusią savaitę Vašingtone 
įvyko aukštųjų lietuvių ir kitų 
tautų karių konferencija, kurios

Na, o Kanados “L; Balso’’ šalti
niai taip pat bus tie patys.

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
MacArthuro byla, kuri aną sa

vaitę buvo patraukusi visą pa
saulio dėmesį, praeitą savaitę bu
vo nustelbta susidomėjimo nau
jais įvykiais Krėjoje. MacArthur 
dar tebevazinėja po JAV ir visur 
iškilmingai sutinkamas. Praeitą 
savaitę jis buvo triumfališkai su
tiktas Čikagoje ir savo gimtaja
me mieste Milwaukee. Jis visur 
tebeakcentuoja, kad JAV neve
dančios tinkamos politikos Toli
muose Rytuose, kad to rezultate 
Korėjoje vyksta tik Amerikos 
sūnų 'žudymas, be perspektyvos 
karą kada nors baigti, kad vie
nintelė išeitis iš tos padėties lai
mėti kovą, priešą sumušant to
kiais žygiais, kokie tam reikalin
gi. Jis pats savo viešąją karjerą 
baigęs, kalbėjo' MacArthur Čika
goje 55.000 miniai, sukėlusiai 
ovacijas išlipus iš lėktuvo, bet

si sovietais, rusais, kurie, pakliu- kaip pilietis savo pareigą iŠpildy- 
vę į laisvą pasaulį, pameta gal- siąs ir tęsiąs kovą su komunizmu, 
vas. Taip atsitikę su rusų Įeit. Paskutinėje spaudos konferen- 
Baršov, kuris, pasivažinėjęs po cijoje prezidentas Trumanas pa-

I

Ontario nuomų kontrolė tuo: 
tarpu yra pavesta parlamento 7 
narių komisijai, o pačios nuomos 
įšaldytos balandžio 17 d. lygyje. 
Provincija kontrolę perima nuo 
gegužės 1 d. Jai vykdyti sudaro
ma centrinė įstaiga Toronte ir 
rajoninės Hamiltone. Londone, 
Sudbury, Windsore, Kitchener ir 
Kingstonc arba Cornwalle. Dar 
tebesvarstoma ar reikės atidary
ti tokį skyrių Port Arthurc bei 
Fort William srityje. Rajoninės 
įstaigos bus iš 3 narių, bet jose 
nebus teisėjo, kaip kad buvo fe
deralinės valdžios kontrolės įs
taigose.

Satelitai bus paversti soviet, respublikom
“The Ensigne” praneša įdomių 

žinių iš Zuerich, Šveicarijos, apie 
Sovietų pradėtą vykdyti planą 
perimti į savo rankas visų sateli
tinių valstybių užsienio politiką, 
jas nuo vakarų pasaulio visiškai 
izoliuoti ir pagaliau paversti 
sovietinėm respublikom.

Šitas planas jau pradėtas vyk
dyti nuo Čekoslovakijos. Atšauk
ti Čekoslovakijos pasiuntiniai iš 
JAV, Anglijos, Prancūzijos ir In
dijos. Pastarasis — Dr. B. Kra- 
tochvill — atsisakė grįžti ir pa
prašė Anglijos vyriausybės glo
bos. Atšaukti konsulatai Antver
pene, Lieže ir Marselyje. Taip 
pat uždarytas Prancūzijos konsu
latas Bratislavoje, Slovakijoje, je buvo padaryta su saugumo or- 
Atšaukti kariniai atstovai iš JA ganais. Kol satelitinės valstybės 
V-bių, Anglijos ir Turkijos.

Padidėjo valymas Čekoslova
kijos administracijoje. l|er pas
kutinius du mėnesius čekų ko
munistų su ministerių titulais 
patalpinta kalėj iman daugiau, 
negu kitų satelitų per du metus.

Uždrausta užsienio diploma
tams turėti bet kokius ryšius su 
ministeriais ar departamentais, 
išskyrus užsienių reikalų ir už
sienių prekybos ministerijas.

Gerai informuotų sluogsnių ži
niomis Čekoslovakiją turį sekti 
Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Ru
munija ir Albanija. Visų tų vals
tybių užsienių politikos aparatas 
būsiąs absorbuotas sovietinio 
aparato, taip, kaip metų pradžio-

IRO savo veikią pratęsia
Jeneralinės Tarybos sep

tines! j a nesenai baigė savo 
danutardama organizacijos 
ve pratęsti tol, kol užteks 
e&ondų. Generalinio direk- 
toiJ. Donald Kingsley ap- 
sk imu jų pakaksią dar iki 
šių galo, tad IRO galutinai 
biriduota 1952 m. pirmaja- 
mdrtyje.

tų šios sesijos tarybos 
spnų yra minėtinas nutari- 
maaikinti ankstyvesniojoje 
see priimtą dėsnį, kad pa* 
bės gali būti pripažinti ir 
gleikiama tik tiems, kurie 
atlki 1950 m. spalio 1 d.

avo veikimą IRO yra pa- 
dėmigruoti 980.000 tremti
niu© tarpu jos 70 stovyklų 
tedar 65.000 pilnai išlaiko- 
mntinių, o globojamų išvi-

so yra 224.850. Iš pilnai išlaiko
mų 25.000 laikomi netinkamais 
emigruoti — hard core. Jiems 
išlaikyti 1940 m. spalio mėn. Ta
rybos nutarimu yra sudarytas 
$22.000.000 fondas.

Didelis sprogimas Gibraltare
Balandžio 27 d. Gibraltare spro 

go 500 tonų municijos laivas. Už
mušta 10 darbininkų. Sužeistų 
apie 1000. Bet laivo įgula visa 
sveika. Ji spėjo pasprukti, neš 
prieš didįjį sprogimą prasidėjo 
smulkūs sprogimai. Oficialiai ne
sakoma nieko, bet kalbama, kad 
tai gali būti vaisius sabotažo, ly
giai kaip kad praeitą vasarą 
Portsmouth uoste sprogo laivas 
su municija, siunčiama į Korėją. 
Pastaroji siunta buvo skirta Gib- 
raltarui ir Maltai.

dar nebus paskelbtos Sovietų res
publikomis, jų užsienių politiką 
Maskva tvarkysianti per “Tarp
tautinį Taikos Komitetą”, kurio 
priekyje būsiąs pastatytas Molo
tovas arba Valerijan Zorin.

Lenkijos ir Čekoslovakijos ats
tovai dar kurį laiką būsią palikti 
tik JTO, kur jie turės padėti vyk
dyti sovietinius uždavinius. O kai 
tie būsią baigti, iš JTO sovietai 
pasitrauksią, o su jais, žinoma, ir 
Lenkijos bei Čekoslovakijos ats
tovai.

— Tokio,.— Pietų Korėjos vy
riausybė pergyvena krizę. Prezi
dentas S. Rhee atleido du mi- 
nisterius, atsakingus už žudynes 
neištikimųjų savų piliečių. At
leistieji spaudžia, kad atleistų ir 
karo ministerį, artimiausią pre
zidento patarėją, kuris dėl tų žu
dynių esąs labiausiai atsakingas.

Ameriką, pareiškė velig norįs 
grįžti į kartuves, negu pasilikti 
laisvajame pasaulyje. Naujosios 
įstaigos turėsiančios pabėgėliuo
se išugdyti jų individualumą ir 
jų atsakingumą. Sovietai jau 
prieš kelis metus savo teritorijo
je ėmėsi kuo griežčiausių repre
sijų prieš dezertyrus, bet jų skai
čius vistiek augąs. Aim.

reiškė, kad MacArthur esąs at
leistas dėl to, kad jo politika ve
dusi į III pasaulinį karą, kad dėl j 
jo pareiškimų prezidentas netu
rįs ką pasakyti ir jis galįs kalbė
ti, kaip norįs, o į‘klausimą ar nu- 
matąs jam kokio darbo, atsakė 
neigiamai. Laukiama, kad naujų 
dalykų dėl MacArthuro bus iš
kelta senato tardomojoje komisi
joje, kuri savo darbą pradės ge
gužės 3 d. Jau dabar jai esą per-

Britų Azijos Naftos Bendrovės 
turto nusavinimas toli gražu ne
gali būti. laikomi santūrumo 
ženklais.

Iranas yra antras didelio rū
pesčio teikiąs neramumų židinys. 
Pirmajai streikų bangai aprimus, 
viename rajone, neramumai pra
sidėjo Kaspijos jūrų pahrmtėse, 
Sovietų Rusijos kaimynystėje. 
Kai parlamento naftos komisija 
pareikalavo iš vyriausybės kuo 
greičiau perimti nacionalizuotą 
naftą, o Britų ambasadorius per
spėjo nedaryti jokių žygių, kurie 
užtrenktų duris deryboms, prem
jeras Hussein Ala įteikė atsista
tydinimo pareiškimą. Yra davi
nių, kad šachas nusprendęs mi
nisters pirmininko vietą atiduo
ti nacionalistų vadui F. Moham
med Mossadegh. Nacionalistai 
stovi už apsivalymą nuo visų pa
šalinių įtakų — ir nuo Britų ir S. 
Rusų ir JAV, — tačiau jie parla
mente labai nepajėgūs ir bijoma
si, kad iš visos painiavos pasinau
dos tik komunistinė Tudeh parti- 

i ja, dabar oficialiai uždaryta, bet 
i faktiškai kelianti neramumus.
I Paryžiaus konferencija vis dar 
nepasiekė jokio sprendimo, Gro
myko vėl visus vargina savo il
gomis kalbomis, greižčiaūsiai 
puldamas vakariečius — pasta
ruoju metu ypač dėl Korėjos, dėl 
Atlanto santarvės, JAV bazių ir 
tt. Į Italų viceministerio pastabą, 
kad kalbėtu įžei.di.nėiimu. jis 
itfeaFtbr pSšskyiR.

Kanada už bombardavimą 
Mandžiūrijos

Kanados užsienių r. min. Pear
son balandžio 26 d. pareiškė, kad 
Kanada nesipriešinsianti nutari
mui bombarduoti komunistų ba
zes Mandžiūrijoje, Tai buvo pa
reikšta parlamente, atsakant į 
atstovų paklausimus. Šioje prob
lemoje esą dvi pusės. Iš vierfos 
pusės reikią išvyti raudonųjų 
lėktuvus, atskrendančius bom
barduoti. o be to, kyląs atsiker
šijimo klausimas už puolimus. 
Tai turį būti nuspręsta visų tautų 
dalvaujančių karė? Sunkumų dėl 
to negalį būti, nes Korėjon ka
riuomenės pasiuntusių valstybių 
atstovai susitinką Vašingtone 
kasdien ir galį greitai nuspręsti.
Kanada gamins amerikoniškus 

karo vežimus
Dvi Kanados įmonės gavo už

sakymų pagaminti 1.236 ameri
koniškus karinius vežimus, trečia 
įmonė turinti netrukus pradėti 
džipų gamybą.

Winsoro Chrysler Corp, šiais 
metais pagamins 456 karinius 3/a 
tonos sunkvežimius. Oshawos 
General Motors pagamins 780 
karinių 2% tonos sunkvežimių. 
Džipus gaminsią Fordo įmonės 
Windsore.

— Sudbury. — Nikelio kasyk
lose nuo birželio mėn. praplečia
mas darbas ir bus reikalinga 1000 
naujų darbininkų.

— Quebec. — Balandžio 24 d. 
atvyko 1554 imigrantai olandai. 
Du suomiai, kurie Ameriką pa
siekė laiveliu ir buvo neįleisti į 
JAV, gavo leidimą likti Kana-

Vogeler paleistas
17 mėnesių Budapešte kalintas, 

tarptautinės telefono telegrafo 
bendrovės viceprezidentas Ro
bert A. Vogeler balandžio 29 d. 
pagaliau paleistas. Vengrų val
džia už paleidimą išreikalavusi 
leisti atkurti savo konsulatą Cle- 
velande, uždarytą sausio mėn.; 
išgavusi pažadą leisti JAV pilie
čiams lankytis Vengrijoje, atseit 
leisti ją lankyti komunistams, 
ir grąžinti Vengrijos turtus karo 
metu patekusius į Vokietijos 
amerikiečių >oną.

Budapešto Standard Electric 
Co. prezidentas anglas E. Slu
ders, nuteistas 13 m., dar tebe- 
kalinamas.

dokūmen;fą.JAr Viskas, kas tuose 
dokumentuose yra, bus paskelb- delegatai patys spren-
ta, turės nuspręsti senatas. džią. Jie neboja vyriausybių, bet 

kalba tautoms, liaudžiai. Jei va- 
Korėjos įvykių raida betgi vi- kariečiai dėl jo žodžių nerimsta, 

suomenei perša mintį, kad visoje ! matyt, jaučiasi neteisūs, biją, kad 
teisybę pasaulis sužinos. O jo 
“teisybė” labai aiški: esą. pietų 
Korėjos agresoriai, paremti JAV. 
užpuolę šiaurės Korėją, kuri da
bar ginantis. Agresoriai vistiek 
būsią išvyti, o Britų viccministe- 
ris‘ Davis, kuris pasisakė prieš 
kinu kišimąsi ir Sovietu rėmimą, 
kalbėjęs kaip kanibalizmo advo
katas, gindamas žmogžudystes.

Didžioji Britanija vyriausybės 
krizės dėl atsistatydinimo 3 mi
nisterių išvengė. Jie parėmė 
darbiečių kairiojo sparno nusi
statymą, kad nevalia karo biu
džetu sugriauti gyventojų gerbū
vį, tačiau nerado atgarsio net 
darbininku sluogsniuose ir savo 
akciją sustabdė. Tačiau padėtis 
tebelaikoma labai kritiška ir kon 
servatoriai kaip tik dabar taria
si sulaukę geriausios progos nu
versti Attlee vyriausybę ir išrei
kalauti naujus rinkimus. Buvo 
pasklidę gandų, kad Churchill 
šmėkštelėjusios progos atsisakęs 
vykti ir į Pennsylvania univer
siteto iškilmes kalbos pasakyti, 
ištikrųjų betgi jis atsisakė ten 
vykti dėl MacArthuro bylos, dėl 
kurios pasisakyti jis nenori, o to 
išvengti kalbant pasaulio politi
kos klausimu, būtų neįmanoma.

Vokietijoje dabar svarbiausi 
klausimai yra du. Pirmasis yra 
plieno ir anglies pramonės su
jungimo sutarties ratifikavimo 
klausimas, kuriam priešinasi so
cialdemokratai, o antras, jau se
nai varginąs — įsijungimo į Eu
ropos gynimą klausimas. Šiuo 
atžvilgiu vokiečiams griežtą žo
dį pasakė amerikiečių aukštasis 
komisaras McCloy, kalbėdamas 
per Miuncheno radio balandžio 
25 d. Pasak jo, JAV nenorinčios 
vokiečių nei nupirkti, nei pri
versti, bet vokiečiai turį supras
ti, kad neutralumas tegalįs bū
ti tik svajone ir kad Vokietijos 
niekas negins, jei jie patys tame 
gynime nedalyvaus. Iš to tenka 
daryti išvadą, kad Eisenhowerio 
planuose Vokietija yra tik prie
šakinių dalinių kovos laukas, 
skirtas stabdomosioms kauty-

toje byloje teisus yra MacArthur , 
ir net vyriausybė kaikuriais ai- ; 
žvilgiais linksta daryti tai, ko jis 
reikalavo. ■■

Kai balandžio 22 d. komunis
tai pradėjo savo ilgai ruoštąjį pa
vasario puolimą, tuojaus JAV,
D. Britanija, Prancūzija, Austra
lija ir Venecuela įteikė JTO ko
lektyvinės veiklos komisijai siū
lymą apsvarstyti ūkinių sankci
jų Kinijai klausimą, 14 valstybių, 
dalyvaujančių Korėjos kare, ko
misija gegužės 3 d. pradės svars
tyti Mandžiūrijos bombardavi
mo klausimą, o JAV oficialiai pa-1 
skelbė savo sutartį su Kinų na- I 
cionalistų vyriausybe apie teiki
mą paramos su sąlyga, kad sau
gos naujųjų ginklų paslaptis ir 
prisiims JAV kariškų instrukto
rių kadrus. Juk tai beveik vis
kas, ko reikalavo MacArthuras. 
Tie klausimai, tiesa, dar tebėra ; 
neišspręsti, - tačiau einama ta 
linkme ir darosi nesuprantama, 
kam buvo visas tas triukšmas. 
Į žurnalistų klausimą ar naujasis 
vadas Ridgway jau įgaliotas pra
dėti Mandžiūrijos bombardavi
mą, prezidentas Trumanas atsi
sakė ką nors atsakyti. Beabejo 
tai priklausys nuo karo įvykių 
raidos.

Tuo tarpu Korėjoje komunistai 
spaudžia vakarų ir centro fron
te. Vakarų fronte jie jau prislin
ko prie pat Seoulo, iš kurio gy- j 
ventojai bėga, o centro fronte už-1 
ėmė Chnuchon. 8-osios armijos 
vadas Fleet yra pareiškęs, kad 
Seoulas bus ginamas, kad iki šiol 
buvę traukiasi planingai. Mano
ma, kad gynimosi pozicijos ren
giamos pietiniuose Han upės 
krantuose, kuri Seoulą lanku 
juosia, o centriniame fronte šiuo 
metu gynimosi liniją sudaro Puk 
han upė.

Apskritai manoma, kad nuo to. 
ar puolančios kinų masės — apie 
6-700.000 — bus sulaikytos, daug 
kas priklausys. Britų karo minis
ters Strachey pareiškė, kad su
triuškinus jas galima būsią tikė
tis, kad bus susitarta karą baig
ti. Tik kažin ar jis pats tuo tiki. 
Kinams žmonių užteks. Kinijoje nėms, o ginamoji linija nukclia- 
vykdomas teroras, nepatikimų- ma už Reino. Perspektyvos ne 
jų naikinimas, tik ką paskelbtas is pačių maloniausių.
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GEDIMIMS GA

Kremliaus taikiniu

MAMA

“Ma—ma—ma!“ tiesia

Rūpestingas veidas. Ji papras
ta, kasdieniška. Stabteri nešdama 
savo kūdikį. Nesitveria iš džiaugs 
mo, kai jos vaikutis krykštauda
mas
rankutes į tai, kas patraukė jo 
dėmesį. Ir motina naiviai links
ma. Didžiausia motinos laimė yra 
juoktis drauge su kūdikiu ir dės
tyti žaislelius...

Paaugusio vaiko akimis, mama 
savo pastabomis ir draudimais 
perdaug jau įkyri. Ji žino tik 
burbėti, mušti ir sekioti. Pamoks 
lai ir pamokslai. Būk namie ir 
namie, kaip koks kalinys. O ten 
pamišky prie ežero nei mama 
mato, nei tų pamokslų girdi, ten 
daug vaikų ... Jei slaptai išbėg
tum? Diržas kabo...

O laikas bėga.
Nei mama, nei vaikas nepaju

to, kaip vaikystė pasiliko toli.
Motina dar tebestovi, lydėda

ma jį akimis. Peržegnoja tą pu
sę. Grįžta prie kitų savo vaikų 
vis su tuo pačiu kasdieniniu rū
pesčiu apie išleistąjį gyveniman.

Netoli tekeliavęs jaunas žmo
gus suklumpa. Ypač skaudus yra 
pirmasis apsivylimas. Dažnas ta
da prataria — “Mama“.

Vėl keliauja. Ir kuo toliau jis 
keliauja, tuo didingesnė akyse 
auga jo motina.

Argi nenuostabu, kad, turėda
mas jau net savo vaikus, dvasia 
vis labiau ir labiau grįžta pas 
motiną. — Šis pražilęs vaikas, ir 
aukštuosius mokslus išėjęs, pra
regi, kad vxstę<iidžiausias buvo 

’ motinos mokslas. Atsiminęs tuos

spręstas. Kariniu požiūriu yra 
nesąmonė tvirtintis Baltijos pie
tiniuose krantuose pamiršus šiau 
rę ir vakarus.

Tuo metu, kai užsiliepsnojo 
karas Korėjoje^ kurios nūdienė 
įvykių raida tarnauja tik Sovie
tams, rodo jųlilčrą taikinį į Japo
nijos salas.

Sąmišis JAV >
MacArthur, nevainikuotas JA 

V-bių imperatorius Japonijoje, 
keliais atvejais griežtai pasisakė 
užsienio politikos klausimais. Jo 
esminis teigimas: nūdien Azijos/ 
politinis svoris nusveria Europą. 
Išvada: reikalinga telkti visas 
jėgas ne Europoje, bet Azijoje. 
Šis teiginys yra gana klastingas. 
Aišku, jog sovietai dažnai eina 
mažiausio pasipriešinimo link
me. Britų policiniu žodynu nau
dojantis, jie skina tik prinoku
sius vaisius. Jokiame kontinente 
nėra taip prinokę vaisiai, kaip 
Azijoje. Europiečių nesutarimas, 
o amerikiečių įsiterpimas ten tie
siog atidarė vartus sovietiškai 
veržlai. Tačiau MacArthur, norė
damas suduoti-esminį smūgį so
vietams Azijoje, netiesfog apsau
gotų Europos likutį nuo skubaus 
sovietinio žygio. Aišku, kad so
vietai yra pasimokę iš A. Hitlerio 
nekariauti dviem frontais.

Antra MacArthur tezė: smog
ti Kiniją ir Mandžiūriją, kurioje 
sutelkti Sovietų techniški kari
niai daliniai. Aišku, jis negalėjo 
pakęsti tos beprasmės padėties, 
kai kiniečiai vis siunčia naujas

Politinio biuro planai -
Politinis biuras, kuriame J. 

Stalinas naudojasi neabejotina 
įtaka, jau senokai yra paruošęs 
planus ateities antpuoliui. Kai 
vakarietiškas pasaulis dar nese
nai buvo gerokai praskydęs, Po
litinis biuras siekė be atvangos 
savo tikslų. Vakarų pasauliui dar 
nesumojant tikslo, ginčyjantis 
dėl priemonių ir nesutariant dėl 
veiklos būdo, Kremlius taiklio
mis vilyčiomis apšaudo taikinius. 
Tie taikiniai parenkami labai ap- 

“pamokslus” su dėkingumu ir j dairiai, kad neįsivėlus į peranks- 
graudulių prataria: “Taip, ma- 
ma! . z

Tūkstančiai perskaitytų kny
gų. Jose nėra to, ką turėjo mo
tina. Nei vienas mokytojas ar 
profesorius nedavė jam to, ką da
vė motina.

Ach taip! Nuoširdžiai žodį — 
“Mama” ištaria tik kūdikiai ir se
natvės angą priėję. Su šiuo trum
pu žodeliu pajaučia kažką ypa
tingai mielo, kažką suraminan
čio. —

Deja, jau pervėlai: tik kai jau 
neturime motinų, tada mes pil
nai išgyvename tikrąjį žmogaus 
vienišumą ir nykumą.

Kas gi kitas galėtų tiek auko
tis, kiek tavo motina? Motina 
niekad nepavargsta. Rūpindamo- 
si savo vaikais nepritrūksta nei 

. jėgų, nei kantrybės.
Visas jos gyvenimas tėra savo 

vaikui auka, už kurią šioje že
mėje nei kas galėtų atlyginti.

Viena gražiausių ir drauge mis 
tiškiausių šiame gyvenime galių 
yra motinystės galia.

Viešpaties įkvėptai sielai mo
teris iš Aukščiausiojo gavusi ga
lia duoti kūną.

• Per motinystės galią žmonija. .
tęsiasi iš kartos į kartą. Didžiausi į kus, Jau pradeda svyruoti. Ji pa- 
pasaulio genijai, išradėjai, gera- Į laipsniui artėja į Gottwaldo per- Leinant administracinę drausmę, 
dariai ir šventieji buvo jų motinų Į v^ršma Čekoslovakijoje. Šuo- j 
pagimdyti ir išauklėti. miai turi dabar gerus nervus. Bet i

Ir nenuostabu, kad žmonijos 
istorijoje yra palikę tūkstančiai 
meno kūriniu motinos garbei: 
žmogaus sūnaus Motinai ir Die
vo Sūnaus Motųjjii.,

V. Ramūnienė.

tyvą karą. Politinis biuras savo 
veiklos plane įspraudžia jiems 
palankų laiko veiksnį. Vadina
mos “laiko” politikos išdavoje 
šiendieną jau turi raudonąją Ki
niją, kuri atnešė ir apsčiai prob
lemų. Tačiau kuri valstybė jų ne- 
.turi? Laiko politika jiems savai
me įmeta į jų krepšį eilę kitų 
Azijos sričių. Artimuose Rytuose 
— Irane suorganizuoti komunis
tų neramumai amerikiečius inži
nierius verčia pasitraukti į Ira
ką. Amerikinėje Europoje pade-, 
tis laikinai nusistovėjo, bet ne 
sovietų naudai.

Tačiau vakariečiai peranksti 
džiūgauja dėl tenykščių komu
nistų skaičiaus mažėjimo. Sovie
tai niekuomet nesirėmė demok
ratiniu — daugumos pradu. Jų 
pagrindu yra gerai organizuotos 
mažumos kumštis. Todėl dėl “va
karinės Europos neverta daryti 
per ankstyvų išvadų. Menu, jog 
Politinis biuras numato karinius rva.i iMiiicvicu vxo oiunuia nauja.
aimėjimus vakarinėje Europoje, Į armijas< o sovietai iš Mandžiūri- 

kurioje, tuo atveju, atskirų tau-, jos atiėkdina į frontą sprausmi- 
tų komunistų branduoliai atliks ; nįuž lėktuvus, kurie, atlikę veiks

mus, gali būti neliečiami savo 
bazėse. Toji karo vedimo nesą
monė ir atsakomybė už žuvusius 
vertė MacArthur pasielgti ap-

Kremliaus pavestus uždavinius 
Suomija, kuri puikiai laikėsi, 

pakeitus ministerius pirminin-

jie nepatikrina, kad nuginkluota i 
ir parklupdyta Suomija, vakarie- i v 
čiams tylint, neatsidurs raudona- Į 
jame katile. Tuo atveju gali pra- ; * 
regėti savo ateitį ir storaodžiai' 
švedai, kurių-Tikimds, neabejoju, 
Kremliaus jau šiandieną yra ap-

STALINAS PASIRUOŠĘS PULTI VAKARUS?
Konstancoje leidžiamas sensa-t (Mūsų bendradarbio Vokietijoje) ! eilė reiškinių: įvykiai Persijoje, 

cijų mėgėjas “Die 7 Tage” ba- ~ -----x—1 --
landžio 13 d. paskelbė naują sen
saciją: į Vieną pabėgęs Sovietų

kur bolševikų įkurstytos minios 
žudo britus ir europiečius, strei
kai Ispanijoje ir Prancūzijoje. Gi 

maršalo ŠapožnikoVo sūnus pulk, masis bėglys nėra joks bėglys, š ’ Į ” 
Šapožnikovas, kuris drauge atsi- o sąmoningai į Vakarų Vieną pa- 1 
gabeno Sovietų gen. štabo slap- siųstas su specialia misija žmo- pabaigos patys didžiausi karo 
tai paruoštą vadin. Stalino planą gus, idant panašių puolimo pla- manevrai, kuriuose, be R. Vokie- 
“V. Europiai išlaisvinti”. Naujasis 
bėglys tvirtina, kad tą planą 
Sovietai panaudos, kai tik tam 
susidarys tinkamas momentas.

Planas numatomas įvykdyti 4 
fazėmis: 1. Žygis į V. Europą iki 
Atlanto turi būti įvykdytas per 
3 savaites. Jau po 36 valandų, So
vietų šarvuotininkai, pradėję žy
gį nuo Hofo, kaip kad jame nu
matoma, galės Stuttgarte atvira
me ore virtis dešreles. Tam . tiks
lui numatyta pasiųsti 9.000 šar
vuočių ir 14 motorizuotų divizi
jų, paskui kurias žygiuos 55 pės
tininkų divizijos su artilerijos 
daliniais, Stalino vargonais, mig- 
losvaidžiais etc. 2. Ispanijoje nu
matyta išmesti 30.000 parašiuti
ninkų, kad būtų išvesti iš rikiuo
tės ispanų kariai ir amerikiečių 
lėktuvnešiai. Su pačiais ispanais 
turi padėti susidoroti Barcelonos 
ir Madrido darbininkai, kurie jau 
pradėję “generalinį bandymą”, 
reikalaudami aukštesnių algų. 3. 
Tuo pačiu metu stiprūs motori
zuoti daliniai turi per Persiją 
prasimušti iki Sueso kanalo ir 
Persų įlankos, atskirdami Vaka
rus ir visą Europą nuo naftos. 
Tada pasidarys bejėgė ir Turki
ja. 4. Tol. Rytuose kautynėms 
paruoštų 70 Sovietų divizijų 
drauge su 100 divizijų raudonųjų 
kinų turi išmušti “imperialistus” 
iš Azijos, užimti Japoniją ir vie
noms paliktoms JAV pasiūlyti 
taiką, aiškiai pasiskirstant įta
kos zonomis.

Tačiau kiti galvoja, kad mini-
ši mėnesį Rytų Europoje turi bū
ti pagal planą Įvykdyti po karo

nu “atidengimas” laikytų bai- tijoj stovinčių 600.000 Sovietų 
mėje visą Vakarų Europą. Betgi karių, turi taip pat dalyvauti Ry- 
yra ir kitaip manančių. Kiek tų zonos vokiečių policija, iš da- 
anksčiau apie panašų galimą So- lies tam tikslui jau nugabenta į 
vietų puolimo planą buvo pasisa
kęs ir buv. vokiečių gen. štabo 
virš. gen. Halderis, nurodyda
mas, jog dar viena Sovietų šar
vuočių strėlė turi pro Šveicari
ją pasiekti Ispaniją. Tačiau bri
tų “Observer” pastebi, kad po 
poros metų vienos JAV bus stip
resnės už visą kitą pasaulį drau
ge. Tie laikai, kai Sovietai vai
dino pirmaeilį vaidmenį, jau esą 
praeityje. Rusijai ateity bus lem
ta vaidinti tik antraeilį vaidme
nį. Tiesa, Sovietai gali pulti, bet 
niekad negali laimėti karo: tai 
reikštų jiems savižudybę. Ta
čiau, iš kitos pusės, europiečiams 
tat nieko nepadėtų, jei jie būtų 
vėliau išlaisvinti. Kai nusigandę 
JAV kongreso nariai ir senatoriai 
klausinėjo Eisenhowerj, už kurį 
niekas geriau nežino tikrosios si
tuacijos, o ką būtų galima pada
ryti, jei, sakysime, Sovietai tuoj 
pat arba už poros mėnesių pra
dėtų žygį į V. Europą, kaip tada, 
tai tas nė kiek nedvejodamas į 
tai atsakė: Nieko. — Tad kam ta
da siųsti į ją naujas amerikiečių 
divizijas, jei jos vis tiek turi būti 
paaukotos? — O tam, — atkirto 
vyr. Atlanto gynybos karo vadas, 
— kad jos, pasiųstos dabar, ats
tos kelis kartus didesnį divizijų 
skaičių, pasiųstų vėliau.

Ko Sovietai siekia, rodo visa

Lenkiją, lenkų ir čekų armijos.

■ bet politiškai klausimą aptarti 
aiškiai.

Šis JAV labiausiai gerbiamas 
Įvyrąs buvo skubiai atleistas iš 
. pareigų. Dėl to žygio respubliko- 
rnai niršta, europiečiai paslapčia 
i rankas t'^ina, .e^pmunistinįs pa
saulis džiūgauja. Ne vienas radi
jo siųstuvas JAV paskelbė mal
dą: “Viešpatie, nors mes nesame 
verti, duok mums išmintingu 
valstybės vyrų, o vadovaujan
tiems daugiau išminties”. Kaip 
bebūtų nuostabu, tačiau bent 
tremtyje esantieji lietuviai turė
tų šių maldos žodžių nepamiršti.

MacArthur paskubomis Ja
poniją apleidžia. Politinį sąmyšį 
pergyvenančios JAV jam ruošia 
triumfališką sutikimą. Azijoje 
nyku. O Korėjoje nežinia kam to
liau kraujas upeliais srūva.

MacArthur skelbtoji 
politika tęsiama

Šiam 71 m. generolui daromi 
trys priekaištai. Pirmiausia, JAV

Ne kiekvieną galima leisti prie siųstuvo
Ukrainiečiai, nuolat keldami 

balsą prieš per “V. of A” ir “Free 
Europe” siųstuvus netinkamai 
varomą propagandą, reikalauja, 
kad ir ne kiekvienas būtų prilei
džiamas prie mikrofono. Miun
chene leidžiamas čekų žurnalas 
“Bohemia” smarkiai užsipuolė

komentatoriai, kaip Dr. Ziak, Dr. 
Demetz, dtto Graf ir Jan Strans- 
ky, aktyviai dalyvavę komunis
tinėje veikloje, jų atminimas už 
geležinės uždangos kenčiantiems 
tebesąs liūdnas, tad jų komenta
rai tegalį tik palaužti simpatijas

prezidentas ra vyriats- 
titucinės gaos atstovą- 
sprendžia J.V užsienią. 
Ir pagaliau trečias -š- 
plėtimu gal būti pre- 
čias pasauliis karas, jg- 
ji kaltinimasako Maca- 
žeidus preziento gailis 
yra bergždžis, nes nia- 
ras Korėjoj yra pasiu- 
sipratimo ukščiausiiį. 
Tat pajuto rezidentan 
Acheson, kris jau linh- 
žinti MacAihur tezes

H. S. Truian 1951. lo
mas Jeffersn ir Anck- 
son pageriamas nurj- 
dien pavojs kyla ai 
tautai, kievienam ii, 
kiek vieniem namams e- 
nam asmenii. Tas pš- 
plaukia iš Zremliause- 
kiant pašau nukarian- 
lius nededapastangųti 
būklę jo valomųjų. Jai 
atima iš vyi ir moterc- 
lįųs, kurie siriami ga
ro mašinai inukariavie 
prileidžia giį suskaldo- 
kratinį pasalį pavėli
ną šalį po Itos. Mėsi
niame prieš ias galimai 
baisų karą dl pirmavii- 
lyje ar pakisti Kremc- 
viena galimbė yra pi
na. Mes pvalome aą 
grėsmę taipvirtai, ke
sonas tat daė, kovodaš 
piratų barbają”.

MacArthu kalboje ii

1951. ingai nurodo: 
“Komtiė yra visuoti
nė. Jius vienoje da
lyje pveria pavojui 
duris H jūs negalite 
darytizijoje, jei nori
te jucEuropoje”. Ta 
proga nai reikalauja: 
ūkinėiblokados prieš 
Kiniją draudimą iš 
oro p pakraščius ir 
Mandmaudoti kinie
čių dajzoje.

Gensantūri ir atvi
ra. Taimo žodis, tar
tas taištarnavo 52 m. 
Prezidabai gerai nu- 
dailinėjomis, kurios 
toli įj>. Tuodvi kal
bos rtdien JAV dar 
nėra aios užsienio po- 
litikojpasaulis senai 
laukiarių. Tų gairių 
trūkuiugia sovietai, 
kurie..

Jtos sutartis
Maebėjo per pen- 

kerius-esti lygsvarą 
priešodeta laikysena, 
aiški >nuose sulaukė 
pagarl tautą MacAr
thur ktinėmis gėlė
mis. lai skirta praei
čiai. iKaip išspręsti 
japonbuities proble
mas, ketinis prieaug
lis sieb išsimaitinimo 
galirmikėtos?

Kadaps savaiminga 
valsty sutarties pasi- 
rašymavietų ir Kini
jos povietai iki šio 
meto letimo su Japo
nija tapasirašyti. Pa-

gal Vašingtono, D.C., susitarimą 
vienai galybei nesutinkant, nega
li būti taikos sutartis pasirašo
ma su anksčiau kariavusiais kraš 
tais. Abu kraštu kalba apie są
lygas.

Sovietai nepageidauja JAV ka
riuomenės Japonijoje. Jie visai 
nesutinka kalbelis dėl pietinio 
Sachalino, Kurilų ar Riukiu sa
lų grąžinimo, tarkime, JTO ži
nion.

Kinija reikalauja Formozą 
grąžinti pagal Kairo susitarimą. 
Tuo reikalu bent JAV ilgai svy
ravo.

John Foster Dulles, State De
partment© patarėjas, MacArthur 
beapleidžiant Japoniją, atsidū
rė Tolimuose Rytuose. Jis siekia 
Tolimuosius Rytus suorganizuo
ti. Australijos ministeris pirmi
ninkas Menzies tai minčiai pri
taria. Tačiau jis nieko dabar ne
gali aiškiai pasakyti, nes par
lamento rinkimai įvyksta š. m. 
balandžio 28 d.

Pastangos sukurti Tolimųjų 
Rytų karinę santarvę yra nenau
jos. Čia teužtinkame naujieną, 
jog šalys jau linkę paskubomis 
kaiką apčiuopiamo daryti. Ame
rikiečiams tiesiog degantis rei
kalas nuo sovietų apsaugoti Ja
poniją, kurią reiks palydėti sa
vu keliu. Nemažesnės svarbos 
uždavinys sukurti lygsvarą To
limuose Rytuose. Vakariečiai 
pagaliau pradeda suprasti, kad 
betkurį sovietų veržtą reikia už
gniaužti. O sovietams daugiausia 
taikinių yra Azijoje, kurios kas
dienybę lydi skurdas, tamsumas 
ir palaipsnis apsisprendimas bū
ti laisvais.

Paruiu miškai
VIRŽIS

NIUNBERGME RU.DUOTI GOE- 
-HAMBES SUM/ HALDERIO

KAIP
RINGĄ.
PUČĄ. — AM. CANE LIAIS SUERGE PA
SIUSTA IR’ER 2.000TŲ. — [NĖS SISTE

MOS iAMUJU

Kitą kart; atsibudęs 
pagalvoji: aitai buvo te,, 
ar reali gyyiimo tikni 
— Vokietijoj. Progą a- 
liau pagalvė sudaro Ir 
įvairias bylaiškilusias- 
Socialistinio totalizmcs. 
Kaip per Kivčenkos o 
Rousset bylą iškeltas i- 
tus komunisniams lais 
Paryžiuje, įkaitinamą 
buvo , iš tiki pasodint- 
nistinis totazmas su i- 
binga tikrOv,taip per •- 
go, Buchenvaldo koo 
žmonos IlzėsKoch Auir 
paskiausiai bųv. vjo 
būstinės žynius pareig- 
riausybės diektoriausi- 
kotheno byls Miunch. 
teisme visą savo neją 
veidą parod&itos rūŠi- 
tai — nacionlsocializr,-

S6W lu.

dininkišku tikslumu žemesnių 
pareigūnų, “tevykdžiusių tiktai 
tiksliai įsakymus iš aukščiau”. Ir 
tie žodžiai — su akyvaizdžiu fak
tų tikslumu — padarė tai, jog 
narsūs buv. Goteringo kariai ga
liausiai visai atsisakė nuo savo 
sumanymo ir nesiėmė jokių žy
gių “mūsų Hermanui” išvaduoti. ■

Daug šiurpių momentų išryš
kėjo taip pat Ilzės Koch byloje. 
Tačiau . juos savo pedantišku 
skrūpuhimu ar tik nelenkia miun 
cheninė byla. Čia į kaltinamųjų 
suolą buvo pasodintas vyr. Ges
tapo būstinės žymus pareigūnas 
Huppenkothenas, kuris buvo ap
kaltintas neteisėtu likvidavimu

tisais ] miškais.
Voki iš buv. nacių 

bonzų ds daugiau ir 
daugia įvairių reve- 
liacijųav., žurnalas 
“Neue: Nr. 23 rašo 
apie

mėgūoti Niurn- 
bergtu Goeringą,

Ir tas i ėmėsi keli ge- , vad. 1944 m. liepos 20 d. nepa- 
ležiniolakūnai, būtų ■ sisekusio pučo prieš Hitlerį, ku- 
buvęs įvykdytas, jei; rio metu gen. Stulpnagelis buvo 
jo nebdžiusios reve- ! sukišęs į karo kalėjimą visus Ge- 
liacijonacių pareigu- ! stapo valdininkus Paryžiuje, lik

vidavimu adm. Canario grupės, 
dalyvavimu žmogžudybėse ir tt. 
Byloj liudininkais buvo iškvies
ti buv. vokiečių gen. štabo šefas 
gen. Halderis, Bavarų teisingu
mo mįnisteris Dr. J. Muelleris, 
buv. danų karo žvalgybos šefas 
gen. Lundingas, keli žymūs ge
stapininkai ir kt. Iš jų pareiški
mų paaiškėjo, kokios pasibaisėti
nos sąlygos buvo tuometiniuose 
nacių kacetuose ir iš viso nacių 
režime. Tačiau kaltinamieji pa
prastai viską stengdavosi patei
sinti šablonišku: “toks buvo įsa
kymas iš aukščiau; aš tik lojaliai 
jį įvykdžiau”. Be abejo, jos būtų 
pakitusios, jei vienam iš liudi
ninkų, gen. Halderiui arba likvi
duotiesiems karinio pučo daly
viams būtų pasisekę Hitlerį nu
versti.

Gen. Halderis ruošėsi su 
Wehrmachtu perversmą 
įvykdyti kaip tik tuo metu, 
kai į Miuncheną atskrido 

Chamberiainas
ir savo garsiosiomis nuolaidomis 
sumaišė visus jų planus. Net 
daugiau: Hitleris, nusigabenęs 
Chamberlainą su tuometiniu užs. 
reik. min. A. Edenu į Berchtes- 
gadeną ir tiems bandant jam 
prieštarauti, kad ir dėl Čekoslo
vakijos, drauge su Ribentroppu 
įrodė, jog jie netiesą kalbą, čia 
pat iš patefono plokštelės pade
monstruodamas Goeringo “ypa
tingojo skyriaus” nuklausytą pa
sikalbėjimą telefonu tarp Prahos 
ir Londono. Ir čia Chamberiainas 
su Edenu išgirdo ne tik Benešo 
balsą, bet taip pat ir savuosius. 
Pats Halderis, nepasisekus pu
čui, buvo atleista? iš eitųjų parei
gų ir galiausiai įkištas į Berlyno 
kalėjimą.

(Bus daugiau)

nų atsmo metu. Iš 
jų paa? pas. karo ki- 
birkštįame Sarajeve, 
įžiebė irrengęs ištiki- 
miausinkų uniformo
mis iwns “užpulti” 
Gleiwtetoti, kad tuo 
būdu kstą apkaltinti 
lenkus pradėjus karo 
'veiksntaltintas daly- 
vavimi 90.000 žmonių 
nužud; iš SS vadų, 
Ohlenas iš svarbiau
sių Lajinių, kas va
karas o savo celėje 
po but ir tai iš jį tei- 
susio tiano, kuris bu
vo įsip sekretorę ir 
jai kasnodavo po mi- 
nimąjįis savo ruožtu 
nukelismerktojo vie
nutę, r mylėjo ne tei
sėją, brktąjį. Taip ir 
Goerirtusipažinęs su 
planu š šio pasaulio 
vargų’>nus žydų, per 
Ausch’enecko ir kt. 
kone, iškeliavusių 
aną pa

Tik ichwitzo bu
vo ”1000 kg. auk
siniu žiedų ir 35 
vagokailių, o pro 
krencaminus “iš

rūk žmonių.
Lenktasis Ausch- 

witzo k Hoessas smul 
kiai ptaip toji cere- 
monijaiekama. Pasak 
jo, išsybūdavo nuodi
jami njomis, bet vė
liau, kgreičiau eitų”, 
imtas ’’’Ciklonas B”, 
kurio htieji per 3-15 
min. btomi. Paskum 
palaukę valandos ir 
lavonuro, kol susida
rydavo krūvos. Tada 
“imda\spec. koman
dos, kustydavo nuo 
rankų irnos išlupda- 
davo antis, surankio
davo bkailius ir tt.

1

— Varšuva. — Lenkijos vidu
rinės mokyklos šiuos mokslo me
tus baigia anksčiau, kad mokiniai
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JAV parama Sovietų Rusijai
Šiandien pasaulis jau aiškiai 

mato, kad naujo karo grėsmė ka
bo kaip Damoklo kardas virš vi
sų galvų. Prieš viena kitą stovi 
dvi jėgos — JAV ir Sovietų Ru
sija su satelitais. Dar taip nese
nai Sovietų Rusija buvo parblokš 
ta ir sunaikinta, o dabar jau vėl 
kelia galvą ir drįsta varžytis su 
didžiausia pasaulio galybe. Kaip 
ji taip greit atkuto?

Sovietai giriasi savo penkme
čių užsimojimų sėkmingumu, bet 
ištikrųjų lemiamas veiksnys čia 
buvo dovanos bei parama tų pa
čių JAV, kurios dabar pačios 
dreba dėl išauginto priešo. Dalis 
tų gerybių buvo ir slapta nu
kniaukta.

JAV parama Sovietų Rusijai 
prasidėjo nuo 1941 m., kai kilo 
Rusų-Vokiečių karas. Per 5 me
tus Sovietų Rusija gavo iš JAV 
pagal nuomoj imo bei skolinimo 
įstatymą prekių už 11 bilijonų 
dolerių. Per UNRRA organizaci
ją 1946-7 m. gavo prekių už 2 bi
lijonus dol., o nuo 1948 m., kai 
pradėjo veikti Marshallio planas, 
vėl už 2,5 bilijonus dol. 1950 m. 
gruodžio mėn. šita parama buvo 
pagaliau nutraukta, bet per 10 
metų jau išleidus tam apie 16 bi
lijonų dol.

Bet tai buvo dar ne vienintelė 
parama sovietų ūkiui.

Pirmiausia tenka prisiminti iš
montuotus ir išsivežtus Vokieti
jos fabrikus, iš rytų zonos net su 
darbininkais ir specialistais. Ne
pamirštini ir gausūs Mandžiū- 
rijos fabrikai, taip pat išmontuo
ti ir pervežti į Sovietų Rusiją. 
Jų visų vertę apskaičiuoti žino
ma, sunku, bet skaičiuojama iki 
keliolikos bilijonų.

•’ Toliau nepamirština, kad ka
ro metu, vykdant nuomojimo 
skolinimo plano operacijas JAV 
buvo specialus štabas 1500 spe- 
cialistų? vykdęs ir slaptus užda
vinius, šnipinėj ęs, išgavęs ir ato
minės bombos paslaptis ir dau
gybę patentų. JAV prileidus juos 
prie patentų, jie nufilmavo 13 
tūkstančių pavyzdžių, kurių tik 
mažą dalelę tepanaudojo karo 
metu, o kitus tik dabar pradeda 
naudoti savo gamybai bei pramo
nei tvirtinti. Lygiai taip pat jie 
buvo prileisti prie gausybės ame
rikiečiams patekusių vokiečių 
patentų karui pasibaigus.

Kaikuriuos fabrikus karo metu 
sovietams patys amerikiečiai 
įrengė bei supažindino su savais 
gamybos metodais. Taip, pav., tik 
amerikiečiams leidus pasinaudo
ti naftos rafinavimo metodais, so
vietai sugebėjo pagaminti aukš
tos kokybės benzino. Tai buvo 
leista tik karo metui, bet, nežiū
rint amerikiečių protestų, tada 
jų įrengtos rafinerijos ir dabar 
veikia ir gamina benziną, naudo
jamą kad ir Korėjoje sovieti
niams lėktuvams.

Yra nustatyta, kad karo metu 
sovietų “užpirkimų komisija” ne 
tik gavo visus amerikiečių pra
monės išdėstymo bei įrengimų 
planus, dabar beabejo studijuo
jamus aviacijos bombardavimų 
ir sabotažo vykdymo reikalui, 
bet taip pat slaptai išgabeno iš 
JAV medžiagų, reikalingų ato
minių bombų gamybai. Kaip 
Antiamerikoniškos Akcijos Tyri
mo Komitetas nustatė, tada buvo 
išvežta 1200 svarų uranijaus nit
rato, 468 svarai uranijaus oksi
do, 25 svarai gryno uranijaus ir 
2 siuntos sunkiojo vandens. Nu
statyta, kad misijos narys S. Va
silenko išvežė 6 maišus dokumen 
tų, kuriuose buvo eilės tyrimų 
daviniai, Linn, Mass., elektrinės 
planai, planai elektros įrengi
mais vairuojamo laivo ir tt, ir tt.

Bet įdomiausia, kad gerybių 
plaukimas iš JAV į Sovietų Ru
siją nesustojo net tada, kai san
tykiai tarp jų buvo jau įsitem-

Dabar daugiausia buvo išnau
dojami Europos kraštai, kuriuos 
JAV rėmė. Gaudamos prekes iš 
JAV, tos šalys perpardavinėjo tai 
Sovietų Rusijai. Pav., Anglija 
persiuntė jai net už $34.129.037 
vien elektros mašinų, o komunis
tinei Kinijai, net jau prasidėjus 
Korėjos karui, 650.000 galonų 
benzino ir 9000 tonų gumos, o 
1950 m. pirmoje pusėje sovietams 
persiuntė įvairių prekių už 43 
mil. dol. Prancūzija sovietams 
persiuntė prekių už 18,5 mil. dol. 
Iš viso 1950 m. sovietams Euro
pos valstybės davė prekių už 100 
mil. dol., jas pačios gaudamos iš 
J A Valstybių.

Sovietams už 230 mil. dol. pre
kių pardavė ir Vak. Vokietija. 
Dabar toji prekyba jau sulaikyta 
betarpiškai, bet tebevyksta per 
Austriją — kas savaitę maždaug 
už 4 mil. dol. Apskaičiuojama, 
kad tuo būdu Sovietų Rusijai te
ko 22% visų Marshallio planu 
Europai pasiųstų prekių.

Tenka stebėtis Europa, bet 
kaip nesistebėti pačiomis JAV, 
kurios dar 1950 m. lapkričio mėn. 
Kinijai, Sovietų Sąjungai ir sa
telitams pardavė net 15.000.000 
galonų benzino, 4.500.000 svarų 
vario, 10.000 tonų plieno, 5.347.- 
000 tonų švino. O tai vis karinės 
medžiagos!

Visa tai buvo daroma “gero 
biznio” vardu, nors tuo būdu bu
vo stiprinamas priešas, nesirūpi
nant, kad iš to švino, vario ir plic 
no gaminami sviediniai, kulkos ir 
patrankos tų pačių JAV karei
viams Korėjoje žudyti, o benzi
nas vartojamas lėktuvams ir tan
kams varyti.

Visiems komunistiniams kraš- 
tiktams embargo paskelbtas 

1950 m. gruodžio mėn.

Naftos pagimdytas miestas
Prieš naftos atradimą — kaip 

tik prieš dvejus metus — Redwa
terio kaimelis, Albertos provin
cijoje, 30 mylių į šiaurės rytus 
nuo sostinės Edmontono, teturė
jo 160 asmenų, įskaitant ir keletą 
šeimų, gyvenusių netolimuose 
ūkiuose. Čia buvo keturios krau
tuvės, du garažai, trys grūdų ele
vatoriai, mažas viešbutis bei res
toranėlis, žaidimų salė ir kalvė; 
traukiniai ateidavo du kart per 
savaitę, bet jokio gatvių apšvie
timo, jokių kinų, vaistinių, ban
kų arba ugniagesių komandų.

Dulkinas, ramus mažasis Red- 
wateris buvo mažas centrelis stip 
rios ūkininkų bendruomenės, 
daugiausia ukrainietiškos kilmės 
naujakurių ir jų įpėdinių su ke
letu anglo-saksų, prancūzų ir vo
kiečių šeimų.

Greit viskas pasikeitė. Pabudęs 
, kaimelis staiga pasidarė kaimu, 
o pagaliau ir miestu. Gyventojų 
skaičius padidėjo iki 3.500 per du 
triukšmingus metus. Aliejaus 
transportavimo priemonės, cis
ternų vežimai, bulldozeriai, gy
venamos automobilių priekabos, 
perkeliami namukai ir visa armi
ja darbininku bei pirklių atplūdo 
į tą buvusį ramų kaimą.

Visa tai nulėmė atrastoji nafta, 
kaip tai buvo pasireiškę jau ir su
radus ją Leduc. Tūkstančiai žmo
nių buvo tiesioginiai ar netiesio
giniai su ja surišti. Jie pradėjo 
dalintis naftos pelną. O jis, nu
matoma, užsitęs mažiausia 20 m.

Pirmieji Redwateryje pasipel
nė ūkininkai, gavę nuomą už sa
vo žemės paviršiaus teisių per
leidimą ilgesniems laikams. To
liau pasipelnė miestiečiai, kai

pakilo prekyba. Darbininkai su 
šeimomis ar be šeimų, keliavo į 
Redwaterį, kaip gręžėjai, vežė
jai, gamybos žinovai, mechani
kai ir tt.

Kanados vyriausybė rezervavo 
mineralų teisę Karūnai, tad ūki
ninkai neturi teisės į mineralus 
po jų žeme ir pelnas iš naftos 
tenka valstybei. Tačiau ūkinin
kai turi pelno išnuomodami naf
tos kompanijom paviršiaus tei
ses, reikalingas žemes bei vietas 
šaltinių statybom, parduodami 
dalį savo ūkių bei išnuomodami 
naftos gamybos reikalams.

Redwaterio šaltinį surado Im
perial Oil 1948 m. rugsėjo mėne
sį Hilton Cook ūkyje. Jo sūnčs, 
Ray ir Percy Cook, pardavė tris 
ketvirtadalius savo sklypų šal
tinio statybai už $32.000.

Redwaterio trys pagrindinės 
gatvės užsipildė labai greit viso
kiomis prekybos įmonėmis.. Ša- • 
ligatviai buvo nutiesti. Atsirado 
gatvių apšvietimas, telefono tink 
las, kasdieniniai traukiniai, regu
liarus pieno pristatymas, polici
ninkas, kaimo sekretorius, labda
ringos organizacijos, bažnyčios 
ir du savaitiniai laikraščiai. Mies
tas pastatė naują gimnaziją ir le
do sporto aikštę. Tuo tarpu, kai 
daugelis pramonės žmonių tebe
gyvena kilnojamuose namuose, 
tad skubiai statomi nauji namai.

Yra apskaičiuota, kad iš vienos 
Redwater apylinkės naftos kom
panijos per sekančius 25 metus 
Albertos vyriausybei sumokės 
mažiausiai 1Q0 milijonų dolerių.

Provincijos vyriausybė už val
dinių žemių perleidimą per 2 me
tus jau gavo $41.687.345.

MOTINOS DIENA JONAS AISTIS

Gegužės 6 d. Motinos Diena, 
tai poezijos ir meilės diena, visos 
žmonijos diena.

Senasis Testamentas prasidėjo 
su motina Jieva; Naujasis su mo
tina Marija. Jieva pagimdė Abe
lį, kurį nužudė brolis. Marija pa
gimdė Jėzų, kuris buvo nužudy
tas brolių.

Tarp tų dviejų motinų — kai- Į motinų vardais, kurios gyveno 
tės atnešėjos ir kaltės panaikin- Į čia žemėje, kaip angelai, 
tojos — glūdi žmogiškoji ir die
viškoji drama. Senasis Testament 
tas yra džiaugsmingos motinys
tės epopėja; Naujasis Testamen
tas yra skausmingos motinystės 
tragedija.

Istorija paženklinta auksiniais

Rafaelio Madona iš Šv. Siksto koplyčios Romoje

i*

Prelatas Pranciškus M. Juras
Neseniai patyrėme, kad kun. 

Pranciškus Juras, Lawrence, 
Mass., Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas, už didelius nuopelnus 
katalikybei, Bažnyčiai ir kultū
rai, Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII-tojo pakeltas monsin
joru Very Reverand titulu.

Tai yra didelė ir džiugi žinia 
visiems lietuviams, kryžių ir rū
pintojėlių krašto sūnums ir duk
roms.

Šis gražus ir reikšmingas Šven
tojo Sosto žygis mums itin bran
gus todėl, kad matome apčiuo
piamą įvertinimą didžiųjų dar
bų vyro, kuris per daugelį metų 
atsidavusiai dirbo ir tebedirba R. 
Katalikų Bažnyčios ir lietuvių' 
tautos gerovės darbą.

Prelato Pranciškaus Juro var
das yra labai tampriai surištas 
šiapus Atlanto su lietuviškąja 
kultūra, nenuilstančia veikla lie
tuvybės gaivinimo dirvoj ir, svar 
biausia, su vieninteliu mūsų kul
tūriniu ginklu išeivijoje — lie
tuviškų knygų leidimu. Šiam 
pastarajam tikslui — Garbinga
sis Prelatas niekad nesigailėjo ir 
nesigaili nieko: nei sveikatos, nei 
nuolatinio darbo, nei, pagaliau, 
pinigų.

Prel. Pr. Juras — tai moder
niškasis mūsų laikų knygnešys, 
tai kultūringas šių dienų lietu
vybės apaštalas. Didžiulė daugu
ma išleistų JAV, o taip pat ir 
tremtyje, lietuviškųjų knygų ne
apsiėjo be Prelato paramos ir 
pagalbos.

Prelatas Pranciškus Juras yra 
gimęs 1891 m. birželio 16 d. Šiau
lių parapijoje. Pradžios ir aukš
tuosius mokslus išėjęs dar tėvy
nėje. Į Ameriką atvykęs 1912 m. 
Kunigu įšventintas 1922 m. birže
lio 18 dieną.

Prel. Pranciškus Juras — tai 
šių dienų mūsų Valančius. Jo ne
nuilstamas visuomeninis ir kul
tūrinis darbas, o ypatingai — lie
tuviškų knygų leidyba
mums jį sulyginti su mūsų di
džiuoju vysk. Valančiumi ir lai
kyti garbinguoju vysk. Valan
čiaus tradicijų tęsėju.

Dar nelabai seniai, 1947 m. Pre 
latas atšventė savo dvigubą ir 
reikšmingą jubiliejų: 25 m. ku
nigavimo ir 35 m. visuomeninio 
ir literatūrinio-kultūros darbo. 
Ta proga lietuviškoji, o taip pat 
ir Amerikos spauda parašė apie 
jį gana gražių minčių.

Lietuviškojo rašto puoselėji
mo darbe Prel. Pr. Juro pėdsa
kus* jau galėtum užtikti nuo 1912 
m. Tais metais atvykęs į JAV 
nuo to kilnaus užsiėmimo ir ne- 
bepasitraukė, tačiau kaskart vis 
daugiau skyrė jam savo darbo, 
energijos ir taupmenų.

Amerikoje Prelatas ilgiausią 
eilę metų ėjo ir tebeina daugy
bės kilnių organizacijų pirminin
ko arba valdybos nario pareigas. 
Jo rankose yra Lietuvių Kultū
rinio Instituto bei Kultūrinio

Felicija, apkaltinta už Kris
taus - išpažinimą, pasiliko tvirta 
savo tikėjime, žvelgdama nesu
drebančiai į savo septynis kanki
namus sūnus, kuriuos drąsinda
ma mirė pati nuo žiaurios bude
lių rankos.

Kada Sinferinas buvo vedamas 
nukankinti, motina jam sakė: 
“Mano sūnau, pakelk širdį į dan
gų, tau neatims gyvenimo, tik 
pakeis geresniu”. '

Madam Roland, viena iš žy
miausių prancūzų revoliucijos 
aukų, sutiko geriau mirti, negu 
išduoti savo sūnų. Jos išsireiški
mas pasiliko istorinis: “O laisve, 
kiek prasikaltimų papildoma Val
dan tavęs!”. -

Jaudinanti transliacija buvo 
pasiųsta 1943 m. iš Bostono radio 
stoties Nežinomos Motinos kovo
jančiam sūnui: “Mano sūnau, kul
tu bebūtum, tepasiekia tave tavo 
motinos meilė. Telaimina tave 
Dievas, mano sūnau; teužlaiko 
tave Dievas; teužtikrina tau Die
vas pergalę. Dievas savo begali
niu gerumu tesugrąžina tave ta
vo motinai!”.

Motina privalo būti moraliniai 
tvirta ir išmintinga, suprantanti 
pilnai savo šventą misiją, nes tik 
tada sukurs geresnį pasaulį. Ta
da atgytų tikėjimas jaunuoliuo
se, j ieškančiuose sveikos ir do
ros mergaitės idealiai šeimai su
daryti. Kada jaunimas nesupran
ta kilniosios meilės aukščiausiai 
misijai, negalima tikėtis laimin
gos tautos, nes tauta išauga ant 
motinos kelių. ’

Mūsų gyvenimas yra sąlču mo
tinos pasiaukojimo dovana, kuri 
nežino nei laikmečių, nei saulė
leidžių. Meilė, kuri neturi sau ly
gios, kuri pralenkia ir nugali vi
sas pasaulio meiles, neš motinos 
meilė yra kaip skaidri rytmečio 
aušra, kaip saldi saulės šypse
na. B. Mikalauskas.

TAI ŠIT — susėdusios pabarėj jūs šnekate, 
O pilkos, it medinės dievdirbių madonos. 
Ranka nubraukę sūrų veido prakaitų, 
Valgote jūs vargo ir sopulio duoną.

O vakarais prie rūtų daržely rymote — 
Išsitiesia daina, it šlapokšniuos rūkas. •. 
Praeis gyvenimas kaip sunki darby metė, 
Pasiliks skruostai nuo ašarų nublukę.

Ir pievoje sielvartą ant grėblio remiate, 
* Akys ilgesiu tartum linais pražysta:

Bara jus beširdės-žiežulingos pamotės, 
Baramos kaip rūtos rudenį nuvystat.

O po to jūs tekat, tekate tik liepiamos, 
Ištekėję pievon ąsotėlius nešat.
Lieka jaunas bernas, lieka ten, po liepomis . 
Menat jį ir meilę, sapnui nepanašią.

Būnat jūs ir tylios, būnat geros motinos, 
Sopuliui gimdytą prie krūtinės glaudžiat. 
Jūs gerai pažinot, skausmo prisisotinę, 
Sunkią žemės naštą, šitą naštą skaudžią.

Ir išleidžiat sūnų su vienu makruotiniu — 
Užkandis nusvėręs mergautinę juostą! 
Argi jums neaišku, argi abejotina?
Lydint, ilgamakre braukdamos per skruostus ...

Rudeni jūs verpiat liną arba pašukas, 
Krūpčiojat, kai durys šiurpulingai verias: 
Gomury žirginiai, metelės ir ašaros;
Ilgesys banguoja, lyg mėlynė marių.

Ir bažnyčion einat, ir ilgai ten klūpote, 
Giedat: “Nebijosim, kad ir kalnai virstų!” 
Einate ten guostis, pasiguost nors truputį.. 
Kažin ar tą skausmą tie skliautai nugirsta?

leidžia

Archyvo pirmininkavimas bei 
visa eilė 'kitų garbingų pareigų. 

Prelato nuveikti darbai JAV 
spaudos bare ir lietuviškosios 
knygos leidyboje — niekad neiš
dils iš lietuviškosios istorijos pus
lapių. Jis visą savo gyvenimo me
tą tame krašte — intin tampriai 
surišo su lietuvišku laikraščiu ir 
lietuviška knyga.

Katalikiškosios minties laikraš 
tis “Darbininkas” ilgus metus 
jautė nuoširdžią Prelato globą 
ir paramą, taipogi pradėtas leis
ti vaikų laikraštėlis “Eglutė” 
didžiąja dalimi jb nuopelnas. O 
kiek lietuviškų knygų išleista 
Prel. Juro lėšomis — sunku bū
tų ir suskaityti! i tose konferencijose, dėl VLIK

. Pirmosiomis iš lietuviškųjų Ju
to išleistų knygų reikėtų paminė
ti maldaknyges, kurios lietu
viams turi itin didelės reikšmės. 
Štai, pora jų: Didysis Ramybės 
Šaltinis. Tai moderniškai išleis
ta. odiniais viršeliais, monumęn- 
talinio dydžio maldų knyga, tu
rinti net 786 puslapius. Antroji— 
taip pat tokio išleidimo — Ramy
bės Šaltinis. Pirmoji skiriama se- i 
nesnio amžiaus žmonėms, antro
ji - visiems Jų šriftas, graži vlIk neįžeidęs, jo daSu'nep^ 
hetuviska kalba ir turiningumas niekinęs, tik, kas negera, pasa- 
— tikrai pritaikinti mūsų dva-1 • - .. .. . ..
šiai, nežiūrint kokio amžiaus ir 
kokios padėties bebūtume. Abi 
maldaknygės parašytos paties 
garbingojo Prelato. Jo paties pa
rašyta ir išleista puiki religinio 
turinio knyga — Pranašystės 
apie pasaulio pabaigą. 111 psl.

Dar toliau: Naujasis Testamen
tas (Arkivyskupo J. Skvirecko 
vertimas), Šventųjų Gyvenimai, 
net 1033 pusi., Kristaus sekimas 
(Dr. O. Labanauskaitės vertime), 
424 pusi., itin prabangiškai ir 
gražiai išleistas.. V erta ypatingo 
dėmesio Kazimiero Čibiro para
šyta ir Prel. Juro išleista neper- 
didžiausios apimties, bet reikš
minga knyga — Komunizmas — 
Antikristo religija. x

Metus žvilgsnį į religinio turi
nio veikalus, reikia prisiminti ir 
grožinės literatūros knygas, to 
paties autoriaus išleistas. Pir
miausia — tai Jurgio Baltrušai
čio raštų tomas, į kurį sutalpin
ta visa šio mūsų didžiojo poeto 
lietuviškai parašyta poezija. Be 
to, Prel. Juras yra padengęs veik 
visas išlaidas rašytojo A Vaičiu
laičio knygos “Kur bakūžė sa-‘ 
manota”. Daugelis Prel. Juro fi
nansuotų leidinių yra atžymėti 
kaip Kultūros Instituto arba 
“Darbininko” spauda. Jo papil
dytos ir išleistos kųn. Dr. J. Dab- 
rilios (bolševikų kankinio mirti
mi mirusio) liaud. dainos “Vai, lė 
kite, dainos”, Banaičio harmoni
zuotos liaudies dainos ir tt

Prisimintinas ir Dr. A. Macei
nos “Didysis Inkvizitorius”, ku
rio antrąją laidą finansavo Prel? 
Juras. Dabar vėl tremtyje “Ven
tos” leidykla išleido Dr. A. Ma
ceinos paruoštą žmogiškosios

Užtenka
“NL” Nr. 15 (209) užsipuolė 

“TŽ” dėl vedamojo “Santarvė ar* 
ardymas?”. Esą “TŽ” nenorį nie
kam leisti pasisakyti dėl VLIKo, 
kurio padėtį laiką idealia. Tuo 
tarpu ir pats VLIK ne kartą krei
pęsis į visuomenės įvairius veiks
nius, taręsis su jais paties sušauk

Taip veidai pilkėja, medis taip nulyjamas, 
Ir nelieka ženklo sopulio taip didžio, 
Tik širdyje tvyro aštrūs kalavijai jums, 
Prie varpstelių skausmas Motinos po kryžium.

Kas gi jūsų skausmą? Kas gi neįmatomą?
Kds jumyse mato amžių Antigoną?
Veriasi kaip votys sopulingos platumos, 
Sopulingoj pozoj dievdirbių madona ...

organizavimų - reikia darbu
tai dar užakcentuojami “NL” 
redaktoriaus ir jo partijos nuo
pelnai VLIK organizuojant.

Mes su “NL” paprastai nesigin- 
čijam. Ypač dėl to, kad — “ne
partinė ir visus apjungianti” — 
ji paprastai nušneka apie vežė
čias, kai kalbama apie akėčias, 
kaip sakoma mūsų tautosakoje. 
Tai jau įprastas “nepartinių” me
todas. Ir šį kartą “NL” nukalbė
jo apie įsileidimą į VLIKą naujų 

sakyta net paties VLIK pirmi- narių, kai mes kalbėjom apie 
“kūrimą“ naujo rezistencinio 
centro.-

Mes šiuo reikalu atsiliepiame 
antra karta tik dėl to, kad klau
simas yra per svarbus.

Mes niekad nemanėme “užra
kinti burnų” “turintiems gra
žius norus”, ir “kultūringu būdu 
savo mintis reiškiantiems” (ar 
prie tokių priskirtinas ir mūsų 
anąkart paminėtas “NL” kores-

kritiškai pasisakęs ir buvęs jo 
narys p. Sidzikauskas, dėl Mažo
sios Lietuvos atstovo buvę pasi-

ninko ir “viso pasaulio lietuviai 
nori, kad tie santykiai būtų rim
tai sutvarkyti, Tad ko čia "TŽ“ 
karščiuotis? Juk visa tai siekia
ma, kad efektyviau priartėtų 
Lietuvos okupacijos pašalinimas. 
Tam reikalinga visų veiksnių 
darna”. “NL” korespondentas

kęs. O paliesti trūkumus esanti
kiekvieno lietuvio teisė. Toliau ' ppndentas, geriau nesiginčykim), 
“NL” koneveikia “TŽ”, kad jie' bet manome, , kad dabar laikas 
“turintiems gražius norus daly- dirbti, o ne organizavimais bei 
vauti bendrame darbe ir turin- > persiorganizavimais užsiimti.
tiems visas teises reikšti savoj Dėl “Santarvės”, dėl kurios bu- 
mintis kultūringu būdu, yra už-; vo pasisakvta kalbamajame 
simoję užrakinti burnas". Prieš > straipsnyje, “NL” šį kartą nepa- 

N' ' ' sisako nieko, bet savo nuolatinį
būties apmąstymų studiją — “Jo- baksnojimą VLIKo gina keldama 
bo drama”. Taipogi prelato pini-j visų apjungimo principą, 
ginės išlaidos dengia tos knygos 
pasirodymą.

Čia suminėtosios lietuviškosios 
knygos, išleistos Prelato lėšomis, 
toli gražu, nėra visos. Jų tik da
lis, nes, neturint po ranka tikrų 
žinių šaltinių, neįmanoma jų vi-

dirbti, o ne organizavimais bei

Mes taip pat niekad nepasisa
kėme prieš visų apjungimą, tik 
aname straipsnyje nurodėme vi
siškai atvirai, kad tolygios rū
šies veiksnių, kurie nebūtų ap
jungti VLIKo, nėra, išskyrus vie- 

i na partiją, dabar pasireiškiančią 
sų suminėti, o girdime ir dau- jau kitais vardais, kurios išsky-
giau ruošiamų, pay., Maironio 
“Pavasario Balsų“ nauja laida.

Žinodami gerai labai sunkius 
šiapus Atlanto lietuviškosios kny 
gos kelius, mes turime susimąs
tyti ir įvertinti tą milžinišką dar
bą, kurį yra atlikęs garbusis Pre
latas, imdamasis tokio rizikingo 
“biznio”. Tikimės, kad tai ne pas
kutiniai veikalai ir nepaskutinės 
knygos, kurias Prelato malone 
turime progos skaityti ir jomis 
džiaugtis. Tikrai neklysta dabar 
išėjusio veikalo “Jobo drama” 
autorius Dr. A. Maceina, reikšda
mas dėkingumą knygos finan
suotojui Prel. Jurui, šitaip išsi
tardamas: “... jau tik didelių šir
džių didelėmis aukomis galime 
išlaikyti gyvą lietuviškąją mintį”

Prelatui Pranciškui Jurui lin
kėtina dar ilgus, o ilgus metus 
stovėti mūsų lietuvybės ir lietu
viškosios knygos sargyboje. Te
padeda jam Dievas.

Pranys* Alšėnas.

rimas iš VLIKo sudėties įvyko 
Visiems gerai žinomose aplin
kybėse.

Bet šita kalba yra kalba apie 
vežėčias, kai mes kalbėjome apie 
akėčias, tad ne tą dabar norėtu
me akcentuoti. O būtent tai. kad, 
mūsų požiūriu, lemiamasis dabar 
turi būti ne visų apjungimo, bet 
darbo, principas. Lietuvos rei
kalui šiuo momentu reikalinga 
ne visų partijų atstovybė, bet 
veiksmingas rezistencinio darbo 
organas. Dėl mūsų tų partijų ten 
galėtų nebūti nei vienos, galėtų 
būti ir dar bent šimtas, bet svar
bu, kad tas organas būtų pajėgus 
dirbti ir kad galėtų dirbti sėk
mingai. Jei mes dar nesame tiek 
subrendę, kad manome, jog kito
kios pasaulėžiūros žmonės išduos 
visus arba nors dalį lietuviškųjų 
reikalų, — kaip tai dažnai, deja, 
šaukiama ir “NL” demagogiško
se tiradose, — tai dėl mūsų tegu 
susirenka ten visi ir dar su kau-
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pu. Tačiau mes negalime patei
sinti to amžino šaukimo apie per
siorganizavimą vien dėl jo.

Mums rūpi VLIKo darbo sek- “■ 
mingumas, o jo sudėtis tik tiek, 
kiek tai gali patarnauti tam sėk
mingumui. Mes sutinkame, kad 
pozicija “nuskriaustųjų” gali bū
ti trukdančiu veiksniu, tad ir ne
manome ginčytis dėl jų dalyva
vimo, nors jų buvimas ten tiesio- 
ginės naudos ir neduotų.

Tačiau lietuviškajai visuome
nei jau perdaug nusibodo tos am
žinos kalbos apie persiorganiza
vimą neva visų teisių pabojimo 
šūkiu. Nusibodo, nes tose kalbo
se visur prasikiša ne rūpestis re
zistencinės veiklos sėkmingumu, 
bet rūpestis savo partijos atsto
vavimu. Mes siūlytume parti
joms pirmiausia susirūpinti ne > 
tuo, kad visur turėti po atstovą, 
bet tuo, kaip kuodaugiau pada
ryti laisvės bylai. Kol jos rū
pinsis tik savo “teisėmis”, o ne 
pareigomis, mes jomis nesižavė
sime. Vistiek ar jos bus VLIKe 
ar už jo.

“NL” redaktorius primena sa
vo ,nuopelnus VLIK organizavi
mo darbe. Nėra reikalo šį kartą 
pasisakyti dėl ano organizavimo 
ar savo nuopelnų iškėlimo, bet 
norėtume pasakyti, kad jau už
tenka tų organizavimų, keikia 
darbų. Ir tai tiktų tiek rezisten
cijos reikale, tiek čia Kanados 
reikaluos. Per ilgai ir “per 
kruopščiai” “tebeorganizuoja- 
ma”, o darbai stovi.

Ir rezistencinio centro atžvil
giu mūsų pozicija yra aiški. Mes 
jį turime ir galvokime pirmiau
sia apie jo veiklos galimybes bei 
sąlygas, nes jis mūsų rezistenci
nės veiklos centrinis aparatas, 
darbo organas. Jo puolimo tuo 
pretekstu, kad manęs ten nėra 
ar manęs ten nevertina, mes nie
kad nevertinsime, bet sveikinsi
me pastangas palengvinti jo dar
bą ar Lietuvos bylai nuveikti ką 
nors greta jo.

KUN. KULBIS LANKO 
LIETUVIUS

Kun. S. Kulbis, kaip ir kiekvie
nais metais pavasarį, aplankys 
sekančias lietuvių kolonijas ir 
ten laikys pamaldas:

Calgary — gegužės 13 d. ‘
Edmonton — gegužės 20 d.
Lethbridge — gegužės 27 d.
Coleman — birželio 3 d.
Brooks — birželio 20 d. ?
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Hamilton. Ont. Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIOi i Iš PAVERGTOS TĖVYNĖS
Motinos Dienos minėjimą Ha

miltone ruošia Kat. Moterų Dr-ja 
gegužės 6 d. šeštadienį, gegužės 
5 d., 7 vai. vak. bus klausoma iš
pažinčių. O sekmadienį 11 vai. 
šv. Mišios ir bendra Komunija už 
motinas. Po šv. Mišių egzekvijos 
— prisimininjui minusiųjų moti
nų ir padedamas, vainikas. Po 
pietų 3 vai. 30 min. minėjimas St. 
Michaels (buvusi “Central”) sa
lėje James Str. 213. Oficialioje 
programos dalyje pagerbimas 
daugiavaikių motinų ir p. Rin
ktino (iš Toronto) paskaita. Me
ninę dalį atlieka mažieji (“Ra
mutės sapnas”) ir Hamiltono me
no mėgėjų būrelio “Aukuras” ar
tistai.

P.S. Pereitame “^ėv.. nu
meryje buvo netiksli korespon
dencija. Prašoma įsidėmėti: ne 
“Dainavos” salėje, bet St. Mi
chaels 2.13 James St. N. (buvusi 
“Central”).

Metinės sukaktuvės. Hamilto
no Dramos Mėgėjų Būrelis ’’Au
kuras” balandžio 22 d. šventė sa
vo įkūrimo metines. Ta proga bu
vo suruoštos vaišės “Dainavos” 
salės bufete su kviestais org-jų 
atstovais. Režisierius ir organi
zatorė, būrelio “spiritus mo- 
vens”, ponia E. Dauguvietytė- 
Kudabienė savo apžvalginėje kai 
boję padėkojo visiems pagelbė- 
jusiems ir prisidėjusiems prie 
būrelio veiklos, pasidžiaugė nu
veiktais darbais (per metus trys

VISI Į HAMILTONĄ!

Š. m. gegužės mėn. 5 d. 7 vai. 30 min. vakare “Dainavos” salėje
- Bay St. 469 parapija ruošia

JAUKŲ ŠOKIŲ VAKARĄ
su programa, kurioje dalyvaus žinoma dramos aktorė

p. K u d a b i e nė-D augu v iety t ė.

• •
Grieš lietuviška kapela “Aidas”.

Bufetas su minkštais ir kietais gėrimais

D ė mes i o H a m ii t o niškiam s

Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų Grupė
Š. m. gegužės 12 d., šeštadienį, stato Hamiltone

'■ St. Pilkos
3-jų veiksmų komediją

. . . Žemės Rojus. . .
Režisuoja J. Graičiūnas

Pastatymas įvyks Parish Hali 213 James St.
(buvusi Central Hall)

Pradžia 7 vai. punktualiai. Bilietai gaunami prie įėjimo 
Po vaidinimo šokiai. Veiks bufetas su įvairiais gėrimais.

WELLAND, Ont
KLB Wellando ALOKas gegu- 

žės 6 d.,sekmadienį, rengia Mo
tinos Dienos minėjimą.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis 10 vai. ryto po St. Mary’s 
bažnyčia, kur visada būna pa
maldos lietuviams. Vėliau toje 
pačioje vietoje paskaita ir meni
nė dalis iš vietinių pajėgų.

Wellando ir apylinkės lietuviai 
maloniai prašomi atsilankyti.

Wellando ALOK.

Lietuvių 
Dailės Studija 

Kanadoje
Tautiniai drabužiai, juostos, 
kaklaraiščiai, gintaras, staltie
sėlės, pagalvėlės. Lietuviškos 
lėlės, kilimai, odos, medžio, 
metalo dirbiniai, kraitinės 
skrynios, ir kiti įvairūs dailės 

dirbiniai.
Adresas: A. Tamošaitienė, 

R. R. 1, Kingston,Ont. Canada

veikalai: Pirmasis skambutis, 
Vincas Kudirka ir Vanduo Ca- 
nitogai), apgailestavo trijų artis
tų paliekančių būrelį — jie pa
lieka, bet visuomet esą laukiami. 
Drąsino ateičiai, naujiems dar
bams. Dabar ruošiama “Aušros 
sūnūs”. Klebonas kun. Tadaraus- 
kas savo kalboje primniė, kad 
kaip senovės lietuvių vaidilutės 
kurstė šventąją ugnį aukure, 
kad ji negestų, taip ir Hamiltono 
meno mėgėjai — vaidilos savo 
veikalais kurstytų lietuviuose 
negęstančią tėvynės meilės ug
nį. H. Liet. Bendruomenės pirm, 
inž. p. Naikauskas sveikino “Au
kurą”, kuris įnešė tiek gyvumo 
ir judrumo į Hamiltono liet, gy
venimą. Tai aktyviausia grupė. 

- Kitų org-jų atstovai taip pat 
linkėjo sėkmės būrelio ateičiai ir 
naujų jėgų — “atžalyno”. Po to 
buvo sugiedota “Aukurui” il
giausių metų. Kiekvienas būre
lio dalyvis turėjo kuo nors pasi
rodyti — tai buvo lyg savotiška 
vaišių meninė programa. Vaišės 
praėjo linksmoj ir kultūringoj 
nuotaikoj, nuolat skambant lie
tuviškoms dainoms. Svečias.

Koncerto nebus
' Numatytas gegužės 5 d. lie
tuvių menininkų iš Čikagos kon
certas, skelbtas praeitame “TŽ” 
numery, neįvyks. Dėl nežinomų 
priežasčių ukrainiečiai atsakė 
žadėtą minėtai dienai salę, o ki
tos per tokį trumpą laiką nepa
vyko gauti.

JA VALSTYBES
Iš Brooklyn©

Visa eilė jaunųjų lietuvių gy
dytojų gavo teisę praktikuoti 
Naujorke. Jų tarpe Tadas Savic
kas, Dr. Milukaitė, Dr. Levins- 
kas ir kt. Didelė grupė buvusių 
Miuncheno, Tiubingeno, Heidel
bergo auklėtinių numato persi
kelti Čikagon, kur gydytojų li
cencijos esą lengviau gaunamos.

— Gausus būrys lietuvių bu
vo atleisti iš darbų elektrotechni
kos pramonėje. Spėjama, jog tai 
dėl fabrikų permontavimo nau
jajai gamybai karo reikmenų. 
•Kiti, iš atleistųjų lietuvių ypač 
su gausesnėmis šeimomis, atsi
dūrė sunkioje būklėje.

Boikotą biznieriams, kurie re
mia komunistus, paskelbė Brock- 
tono ALT ir R. Kat. Fed. Priim
toje rezoliucijoje kviečiama su

Delhi, Ont.
Delhi ir apylinkių lietuviams 

svarbu!
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas gegužės 5 d., 8 vai. 
vak. ruošia Delhi miesto salėje 
vaidinimą S. Pilkos “Žemės Ro
jus”, kurį atliks Toronto Lietu
vių Meno Mėgėjų Grupė.

Prieš vaidinimą 7 vai. vak. toj 
pačioj salėj rengiama^ Motinos 
Dienos minėjimas. Kviečiame vi
sus lietuvius gausiai atsilankyti.

Gegužės 6 d. 7 vai. 30 min. vak. 
įvyksta Tillsonburgo Lietuvių 
Ūkininkų Klubo visuotinis narių 
susirinkimas Augustinavičiaus, 
senjr., ūkyje. Bus priimami nau
ji nariai.

— Balandžio 14 d. Delhi lenkų 
salėje buvo suruoštas Kanados 
Lietuvių Benrūomenės šokių va
karas. Nors oras ir buvo neper
geriausias, bet salė buvo pilna. 
Matėsi svečių iš Toronto, Hamil
tono ir Londono. Vakaras pra
leistas jaukioje lietuviškoje nuo
taikoje ir gauta gražaus pelno.

Šioje apylinkėje vis didėja lie
tuvių skaičius, kurie su atkakliu 
ryžtingumu kimba į tabako far- 
mhs. Jau keletas naujų ateivių 
yra pirkę nuosavas farmas ir ne
mažas skaičius yra dirbančių -pu
sininkais bei darbininkais pas ki
tus. Santykiai naujųjų ateivių 
su senaisiais yra geri. Senieji 
imigrantai ne tik nešykšti pasida 
linti savo žiniomis tabako au
ginime, bet reikale ir medžiagi
niai paremia.

Taip pat malonu pastebėti, kad 
šioje apylinkėje pas senuosius 
lietuvius yra išsilaikęs gražus 
lietuviškas paprotys, tai vaišin
gumas. Pas kurį lietuvį tik už
eisi, kiekvienas stengiasi būtinai 
pavaišinti. J. 2.

Vancouver, B.C.
Mūsų koloniją apleido nema

žas skaičius bendruomenės na
rių. Pereitais metais išvyko 12, o 
šiemet jau šeši. Torontas ir Wind 
soras daugumai tapo naujomis 
gyv. vietomis. Be to, dar penki 
ruošiasi pasekti pirmųjų keliais. 
Šiuo metu lietuvių tremtinių pri- 
skaitant visus vaikus, tepriskai- 
tome 69.

Tenka labai pasidžiaugti, kad 
mūsiškiai supranta liet, spaudos 
svarbą, ją skaito ir remia. Kaiku- 
rie turi 4-5 laikraščius ar žurna
lus užsisakę. Daugiausia pareina 
“Tėviškės Žiburių” — 26 egz., to
liau “Nepr. Lietuvą”, “Draugas”, 
“Aidai”, Naujienos”, “Ateitis”, 
“Girios Aidas” ir keletas egz. 
“Laiškai Lietuviams”.

1949 ir 1950 metais kolonijoje 
15 porų sukūrė naujus šeimos ži
dinius. Iš jų penkios mišrios — 
viena kuri šalis svetimos tauty
bės, ir aštuonios poros savo su
tuoktuvių aktus atliko tik civili
nės metrikacijos įstaigoje.

Vancouverietis.

LONDON, Ont.
Eismo nelaimė

Balandžio 13 d. Rožė Jaku
bauskienė, eidama skersai gatvę, 
prie savo sūnaus namo, buvo 
sunkiai sužeista lengvos mašĄ 
nos. Nugabenta į ligoninę, pĄ 
sunkių kančių. 19 d. mirė.

Jos palaikai balandžio 21 d. 
palaidoti Šv. Petro kapinėse, 
Londone.

A.a. R. Jakubauskienė buvo 65 
m. amžiaus, ūkininkė, kilusi iš 
Menkupių km., S. Kalvarijos, vis. 
Bėgant iš Lietuvos, 1944 m,, ne- 
laimingu būdu išsiskyrė su vy-- 
ru. kuris liko Lietuvoje.

Velionė paliko sūnų Petrą Ja
kubauską Kanadoje, vieną duk
terį Magdeleną Gladienę Ame
rikoje,'dvi dukteris ir vyrą Lie
tuvoje.

A.a. R. Jakubauskienė tikėjosi 
dar parvykti į savo gimtąjį kraš
tą, susitikti vvra ir dukteris ir 
tenai savo amžių užbaigti, bet, 
deja, ją priglaudė svetima žeme
lė. J. Ž.

Sault Ste. Marie; Ont.
Nelabai seniai iš Sudburio at

silankė kun. Sabas. Balandžio 
mėn. 14, 15 d. atlaikė lietuviškas 
rekolekcijas . Atrodo, kad dau
giau nereikės kun. A. Sabo truk
dyti, nes turime kūn. Kemešį, 
tik ... nežinojome.

Mūsų kolonijoje baigtas Tau
tos Fondo vajus. Aplankyti visi 
mieste gyveną lietuviai. Auko
tojų sąraše daug pavardžių, o pi 
nigų — $84. Kai kas buvo skru
pulingai taupus.

Aukojo po $5.00: Z. Rimša, A. 
Bajoras, H. Matijošaitis. $4.00 A. 
Gustinis. Po $3.00: E. Kutkevičius 
N. Aukštikalnis, R. Galinis, V. 
Gavelis, B. Umbrazas. Po $2.00: 
S. Matulionis, Z. Girdvainis, E. 
Maziliauskas, J. Kvoščiauskas, 
J. Valavickas, A. Skardžius, J. 
Malskis, A. Vengrys. V. Vainutis, 
V. Sendžikas, L. Bielskis, A. Liau 
kus. $1.50: V. Žekonis. Po $1.00: 
A.Daugirdas, P. Umbrazas, B. 
Kaminskas, E. Chinienė, E Skar 
žinskienė, S. Grigelaitis, Bukaus
kas, V. Skaržinskas, J Okmanas, 
J. Sendžikas, J. Meškys, P. Gas- 
peras, Akilaitienė, J. Kriaučiū
nas, O. Kriaučiūnaitė, P. Motu
zas, J. Duoba, A. Vizbaras, J. Ka 
zakauskas, A. Trakinskas, P. 
Staškūnienė, E. Pukinskas, B. 
Mozūras, A. Motiejūnas ir $0. 50 
aukojo K. Valius.

Pinigai pasiųsti p. M. Arlaus
kaitei. V.

tokiais biznieriais neturėti jokių 
ryšių.

A. Vaičiulaičiui premiją buvo 
nutaręs skirti ir Brooklyn© Lie
tuvių Spaudos Darbuotojų Klu
bas. Paskyrus jam Rašytojų 
Draugijos premiją, klubas savo 
sprendimą atšaukė, nes dviejų 
premijų tam 'pačiam rašytojui 
paprastai neskiriama.

Ir padėkoti pačiam nereikės
Bostono spaustuvininkas J. Ka 

počius išspausdino tremtinių pa
dėkos lapus savo geradariams. 
Piešinys grafiko Steponavičiaus, 
tekstas St. Santvaro. Juos esą 
galima įsigyti ir tik pavardes 
įrašius pasiųsti geradariams.

Taip kaip “marga gromatėlė” 
kadaise su “gramatno” draugo 
užrašvtu adresu.
D. BRITANIJA

Tarptautinė Rytų ir Vid. Euro
pos rašytojų sąjunga įsteigta 
Londone. Įeina estų, jugoslavų, 
kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, 
rusų, ukrainiečių ir vengrų atsto
vai. Laik. vald. pirmininku iš
rinktas prof. S. Stronskis. Lie
tuvius atstovavęs F. Neveravi- 
čius taip pat išrinktas į valdybą.

Lietuvių Namus perkant buvo 
paimta trumpalaikės paskolos 
1000 svarų, kuriuos reikia grąžin
ti dviem ratom — gegužės 1 d. ir 
lapkričio 1 d. Kadangi kasoje esą 
vos kelios dešimtys Svarų, tai ba
landžio pradžioje paskelbtas atsi
šaukimas i šėrininkus už reikia
mą sumą nupirkti akcijų. Antrą-

Liet. švietimo įsi
I. Vasario 16 Gimnazija 

Diepholze
Tai yra vienintelė lietuvių gim 

nazija Vokietijoje. Šiuo metu jo
je mokosi arti 100 mokinių ir dir
ba 11 mokytojų. Mokinių ir mo
kytojų skaičius netrukus žymiai 
padidės. Daugiau gimnazijų išlai
kyti nepajėgtume dėl lėšų ir dėl 
kvalifikuotų mokytojų stokos. 
-Mintis išlaikyti daugiau gimnazi
jų šio laiko sąlygose nebūtų įgy
vendinama ir dėl kitų sumeti- 
mų. Vokiečū^lyiętimo vadovybė 
nesutinka pripažinti teisių to
kioms mokykloms, kuriose dirb
tų nekvalifikuoti mokytojai. O 
laidyti mažas gimnazijas be gerų 
jdokyt. ir be teisių nebūtų pras
mės. Todėl ir dedamos pastangos 
išlaikyti bent vieną, bet tvirtą 
gimnaziją, kurioje dirbtų geri mo 
kytojai, mokytųsi galimai dides
nis skaičius mokinių ir būtų pa
kankamas kiekis reialingų mos- 
lo priemonių. Vienu žodžiu, turi
me išlaikyti tokią gimnaziją, kuri 
savo lygiu neatsiliktų nuo šios 
rūšies mokslo įstaigų Vokietijoje.

Iš šio nusistatymo išplaukia ki
tas uždavinys: kaip suburti moki
nius, kurie gyvena išsklaidyti 
bent 160 vietų ir dauguma, pav., 
klaipėdiečiai, gyvena privačiai. 
Tam tikslui Buvo įsteigtas moki
niams bendrabutis. Neturėdami 
mokinių bendrabučio, negalėtu
me laikyti ir gimnazijos. Kadan
gi mokinių tėvai nėra pajėgūs 
prisidėti mokesčiais prie savo 
vaikų išlaikymo bendrabutyje— 
reikėjo ieškoti paramos iš kitur. 
Tokiu būdu Vasario 16 gimnazi
jos biudžetas taip ir išsipūtė. Vie
no mokinio išlaikymui ir priežiū
rai išleidžiama per mėnesį apie 
60 DM. Taigi mokinių išlaikymas 
bendrabutyje yra kartu ir šal
pos darbas, per kurį sudaromos 
sąlygos mūsų rinktinei jaunuo
menei augti ir šviestis savoj mo
kykloj.

Subūrimas galimai didesnio 
skaičiaus lietuviškos jaunuome
nės, sutelkimas geriausių Vokie
tijoje gyvenančiųjų lietuvių in
telektualinių pajėgų, sudarymas 
galimai geresnių darbo ir mokslo 
sąlygų vienoje vietoje (vistiek 
kur tąi būtų, ar Diepholze ar ki
toje kurioje Vokietijos vietoje) 
ir yra uždavinys, kuriam, rodos, 
neturėtume gailėtis nei darbo, 
nei aukų.
II. Vokiečių valdžios remiamos 

pradžios mokyklos
1. Wehnen prie Oldenburgo — 

8 metų pr. mokykla su 90 moki
nių ir 3 mokytojais.

2. Diepholze — 4 metų pra
džios mokykla su 35 mokiniais ir 
2 mokytojais.

3. Augustdorfe prie Detmoldo 
— 4 metų pradžios mokykla su 20 
mokinių ir 1 mokytoju.

Šioms mokykloms parama teik 
tina vadovėliais, rašomąja me
džiaga ir, jeigu įmanoma, pini
gais mokinių sušelpimui papil-

ją ratą sumokėti tikimasi iš na-
nių pajamų. Dabar kasa esanti 
veik tuščia dėl to, kad nelauktai 
tekę sumokėti arti 400 svarų vals 
tybinių mokesčių už ilgalaikę pa
skolą. Tie mokesčiai buvę neįkal- 
kuliuoti it- sąmatą išmušę iš vė
žių. Reikia tikėtis, kad reikiama 
suma bus sudėta, nes priešingu 
atveju būtų daug nemalonumų, 
jos šventės metu, Canberroje ati
daryta ir jau keliauja po visas 
Australijos sostines bei didžiuo
sius miestus. Dalyvauja 13 tau
tų. Lietuvių skyriuje dominuoją 
dvi tautiniais drabužiais apreng
tos figūros, juostos, kaklaraiš
čiai, drožinėti kryžiai bei kop
lytėlės, gintaras, knygos. Kad ne
būtų nesusipratimų, žemėlapio 
neišstatė nei lietuviai, nei lenkai, 
bet gudai savo skurdžiame sky
riuje išstatė žemėlapį, kuriame 
jiems priskirtas ir Vilnius, ir 
Gardinas, ir Suvalkai. Grynojo 
meno skyriuje Canberroje daly
vavo šie lietuviai menininkai: ta- 
pyt. Bistrickas, Kalgovas, Rūkš- 
telė, grafikai: Ratas, Šalkauskas, 
Šimkūnas ir Vaičaitis.

Melbourne, Šv. Jurgio bažny
čios parapijos patalpose įkurta 
biblioteka. Knygos suaukotos.

A.a. Zigmas Šidlauskas, 17 m. 
jaunuolis, lankęs vidurinę mo
kyklą ir dirbęs geležinkelių dirb
tuvėse Sydnejuje, vasario 25 d. 
besimaudydamas prigėrė.

Lituanistinė mokykla Sydne
juje organizuojama apylinkės 
valdybos rūpesčiu.

aigos Vokietijoje
domu maistu. Mokytojams algas 
moka vokiečių įstaigos.

Pastaba: ligi 1051. IV. 1. veiku
si progimnazija Wehnene, nebe- 
gaunant jai vokiečių paramos, 
uždaroma. Mokiniai 'persikels į 
Diepholzo gimnaziją. (70 km nuo 
Wehnen).

III. Bendruomenės išlaikomos 
vargo mokyklos

Ten, kur vokiečių vietos vy
riausybės nesutinka mūsų tauti
nių mokyklų remti, steigiame sa
vąsias vdrgo mokyklėles, šiuo 
metu veikia:

1. 4 metų pr. mokykla Mem- 
mingene su 40 mokinių ir 2 mo
kytojais.

2. 4 metų pr. mokykla Miun
chene su 20 mokinių ir 1 mokyt.

3. Vargo mokykla Liubeke su 
40 mokinių ir 2 mokytojais.

. 4. Vargo mokykla Neustedt.- 
HolSt. su 75 mokiniais ir 3 mo
kytojais. '

5. Vargo mokykla Spakenber- 
ge su 30 mok. ir 1 mokytoju.

Eilė vargo mokyklų paskuti
niu metu laikinar nutraukė dar
bą dėl stovyklų kilnojimo ar 
bendruomenių išardymo, pav., 
Trausteine, Ulme, arba dėl mo
kytojų emigracijos. Bus tačiau 
stengiamasi tas mokyklas naujo
se vietose vėl atgaivinti, q iš
emigravusių mokytojų vieton ki
tus surasti.

Vasario 16-tos Lietuvių Gim
nazijos oficialų atidarymą š.m. 
vasario mėn. 16 d., filmavo vo- 
kiečių-amerikiečių filmų bendro
vė “Welt im Film”. Filmą bus ro
doma vokiečių kino teatruose. Ti
kimasi gauti tos filmos kopiją ir 
pademonstruoti didesnėse lietu
vių kolonijose užjūriuose.

Sielovados Tvarkytojo tėvo 
Bernatonio rūpesčiu, buvo gau
tas prie Frankfurto sklypas lie
tuviškoms sodyboms statyti. Bu
vo pradėti ir paruošiamieji dar
bai — išplanavimai ir pan. Šiomis 
dienomis pranešta, kad sklypas 
rekviziuojamas kariuomenės rei
kalams. Dedama pastangų rasti 
naują vietą statyboms.

Luebecko Meesen ir Artileric 
ir Neustadt - Holstein stovyklos 
yra arčiausiai geležinės uždan
gos. Čia gyvena dar apie 600 lie
tuvių. Geležinė uždanga nuo čia 
3-6 km. Keista, bet pasikalbėjus 
su žmonėmis, susidaro įspūdis, 
kad jie mažiau bijo karo, net ne
gu prie Rheino gyvenantieji. Tai 
apsiprantama su būkle... Jų pa
dėtis kai kuriais atžvilgiais net 
geresnė negu kitų, nes gali gy
venti gerose kareivinėse, nes tų 
kareivinių niekas nenori imti.

Jaunoji karta priversta lankyti 
vokiškąsias mokyklas. Lietuvių 
bendruomenė organizuoja ir re
mia pastangas tose stovyklose 
laikyti lietuvių, vargo mokyk
lėles, kuriose mokoma lietuviškų 
dalykų.

Maskuoti trėmimai
Lietuvoje vėl vykdomi nauji 

trėmimai, šį kartą — darbams 
pagal Stalino penkmečio planą 
prie Turkmėnijos ir Volgos kana
lų. Tam tikslui, bus “suieškota” 
100.000 “darbo žmonių”, kurių ne 
vienas net apšaukiamas “darbo 
savanoriu”. Pirmieji transportai 
jau išvežti. Kad toji trėmimo ak
cija būtų nuo visuomenės akių 
nuslėpta, per radiją, spaudą, su
sirinkimus ir kt. varoma agitaci
ja “patiems vykti” (faktiškai 
kandidatus pateikia MVD iš ne
patikimųjų tarpo), nurodant tų 
statybų “grandioziškumą”, kaip 
kad, pav., š.m. vasario mėn. iš
leistame “Jaunimo Gretų” Nr. 2, 
kur LTSR Mokslų Akademijų 
tikrasis narys, prof. Dr. K. Bie- 
liukas, gausiai iliustruotame 
straipsnyje “Volga-Donas”, įro
dinėja, jog tuos ir panašius dar
bus atlikus, “bus kaip pasakoje: 
elektra ars ir sės, elktra derllių 
ims... Tada Maskva taps uostu 
5 jūrų: Baltijos, Baltosios, Kas
pijos, Azovo ir Juodosios. Tai sta
tyba, kuri mus dar labiau priar
tins prie mūsų visų tikslo — ko
munizmo”. E.

Utenos ligoninės vyr. gyd. Ka
valiauskas, vidaus infekc. skyr. 
vedėjo B. Kunigėlio ir gyd. O. 
Veržulytės keliamas į padanges, 
kad “aiškina partijos ir vyriau
sybės darbus” ir kolchozuose ku
riąs Raud. Kryžiaus draugiją.

Tytuvėnų ra j ono ryšių konto
ros viršininkas Pocius, taip pat 
Žąslių vid. mokyklos direktorius 
Čepulis bei ūkvedis Girdžius at
leisti kaip netinkami, praneša 
“Tiesa” Nr. 51.

J. Matulis yra ir “LTSR poli
tinių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijos pirmininkas”. Jo 
reikalas organizuoti bolševikinę 
propagandą krašte. Savo draugi
jos ir gausių paskaitų uždavinius 
jis šitaip aptaria:

“Pirmaeilę reikšmę įgyja VKP 
(b) istorijos propaganda, mūšų 
didžiosios socialistinės tėvynės ir 
Lietuvos istorijos, didžiųjų rusų 
tautos mokslininkų, genialaus 
rusų fiziologo Pavlovo palikimo... 
etc. nušvietimas”.

LTSR Mokslų Akademijos as
pirantų tarpe yra ir 15 moterų: 
E. Karosienė, O. Galdikienė, M. 
Stankevičiūtė, S. Rastenienė, B. 
Petraitytė ir kt. R. Kulikauskie
nė apgynė disertaciją tema: “IX- 
X šimtmečių Lietuvos gyventojų 
materialinė kultūra”.

Moterys užvaldė mokytoji: 
ir gydytojų luomą

Paskutiniaisiais ~ duomenimis 
iš 16 tūkstančių LTSR mokytojų 
10.962 yra moterys. Iš 4.953 Pe
dagoginio Instituto studentų ir 
seminarų klausytojų 2.995 yra 
taipgi moterys. Lietuvoje šiuo 
metu yra 1.571 moteris gydyto
ja, slaugių, seserų ir kitokio med. 
personalo apie 4.980. A.

Vilniaus Rusų Dramos Teatras 
pastatė naują premjerą, jau ke
lintą šį sezoną, brolių Turų ir 
Pyrjevo 4 veiksmų pjesę “Luto- 
ninų šeima”. Statė — vaidino, ru
sai iš broliškųjų respublikų.

Liet, organizacijos Sao Paulyje
Lietuvos konsulo Sao Paulyje, 

A .Polišaičio vasario 3 d. praneši
mu, šiuo metu Sao Paulyje Bra
zilijoje veikia šios lietuvių orga
nizacijos:

1. Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je, Rua Lituania, 67 Sao Paulo. 
Valdybos sąstatas: Garbės pirmi
ninkas — konsulas A. Polišaitis, 
pirmininkas — Marius Dantas, 
vicepirmininkas — Bronius Stan
kevičius, 1-asis sekretorius — St. 
Vancevičius, 2-asis sekretorius— 
Alfonsas Kublickas, Iždininkas— 
Kazys Pranaitis, knygininkas — 
Pranas Jonas Mažietis ir ūkio ve
dėjas — Jonas Sirvydas.

2. Lietuvių R.Kat. Šv. Juozapo 
Bendruomenė, Vila Zelina, S. 
Paulo. Caixa postal, 4118.

Valdybos sąstatas: pirmininkas
— kun. P. Ragažinskas, vicepirm.
— Juozas Skorupskis, sekreto
rius — Alfonsas Petraitis, iždi
ninkas — Jonas Paukštys ir iždi
ninko padėjėjas — Kazys Mus
teikis.

3. Brazilijos Lietuvių Katalikų 
Jaunimo Sąjunga “Vytis”, Rua 
Lituania, 67 Sao Paulo.

Valdybos sąstatas: pirminin
kas — V. Grabauskas, likusieji 
valdybos nariai: V. Sauka, K. 
Truba, J. Joteikaitė, H. Klimas, 
A Ralickas.

Bolševikinės tirados 
pavyzdėlis

Vasario 18, kada lietuviai liūd
nai, bet viltingiau kaip bet kada, 
minėjo Nepriklausomybės šven
tę, LTSR spauda rašė, lyg tyčio
damasi ... “Ankstyvą žiemos ry
tą, nakties tamsumoje visais ke
liais, į rinkimines būstines 
linksmai skambėjo kolchozinin- 
kų varpeliai... Šiandien dauge
lių kolchozų trobose spindi IIji- 
čiaus lemputė (!) iš garsintuvo 
skamba Maskvos balsas... Sta
linas ... Ketvirta valanda ryto, 
nakties tamsumoje nušvinta pir
mieji namų žiburiai. Gatvėse pa
sigirsta linksmi žmonių balsai. 
Būriuojasi rinkėjai. Stalinas — 
mūsų laimė ir džiaugsmas... Sta 
linas tai taika — spindi motinų 
su kūdikiais ant rankų akys 
įsmeigtos į vado paveikslą. Visų 
mintys nukreiptos į Kremlių ir 
Staliną. Vienas pirmųjų atvykęs 
balsuoti į Černiachovskio rinki
minę apygardą Nr. 1 Stalininės 
premijos laureatas komp. Dva
rionas iš visos širdies išreiškė ta
rybinių meno darbuotojų mintis: 
— balsuodamas už komunistų ir 
nepartinių bloko kandidatus, aš 
balsuoja už dar didesnį kultūros 
ir meno suklestėjimą, už komu
nizmą. . Mes balsavome už mū
sų pergalių organizatorių ir įkvė 
pėją draugą Staliną, už didingą 
komunizmo rytojų. (“Tiesa” va
sario 18, Nr. 2412, K. Maurukas).

Ruošiasi sezonui Nemune
Kaune veikiančios laivų re

monto dirbtuvės nesenai baigė 
remontuoti . laivus “Kęstutį”, 
“Volgą”, “L-l” ir “Amūrą”. Ne
muno laivininkystės kadrų mo
kykla išleido naują laidą Štur
manu, mechaniku ir motoristu. 
Numatoma, jog šiais metais, pra
dės plaukioti plokščiadugniai lai
vai į Nemuno aukštupį. A.

Mokslo laipsniai
Kovo 20 d. Vilniaus universite

to bibliotekos salėje V. Galinis 
apgynė disertaciją “Petro Cvir
kos apsakymai”, filologijos moks 
lų kandidato laipsniui gauti. Opo 
nentais buvo prof. V. Mykolaitis, • 
M. Ročka ir doc. P. Mikutaitis. .

Kovo 28 d. LTSR Mokslų Aka
demijos salėje Algirdas Mala- 
chovskis apgynė disertaciją “Di- 
fosfotiamino įtaka angliavande
nių apykaitai ir kraujo katalazos ‘ 
aktyvumui” biologijos mokslų 
kandidato laipsniui gauti. Opo
nentais buvo prof. Dr. V. Lašas, 
doc. M. Valius. -

Ruošia naują operą
LTSR Operos ir Baleto teatras 

“netrukus pradės” ruošti A. Kle- 
vickio operą “Prie Nemuno”, pa
gal B. Dauguviečio ir St. Ylos 
libretą. Dažnai, paskutiniuoju 
metu, statoma Karnavičiaus ope
ra “Gražina”. A.

— Vasario 17-18 BTSR Valsty
binio choro koncertai. Dirigentas 
G. R. Širma. Programoje: rusų, 
ukrainiečių, lietuvių liaudies 
dainos.

Ukmergės gimnazijos rūmai 
atstatyti. Juose vėl sutilps apie 
900 mokinių. Jau kovo 5 d. ten 
prasidėjo pamokos. A.

4. Lietuvių Skautų Draugovė 
“Chavantės”, Rua Lituania, 67 S. 
Paulo.

Valdybos sąstatas: Garbės pir
mininkas — konsulas A. Polišai
tis, pirmininkas — Sk. Vyt. Ge
diminas Draugelis, sekretorius— 
Kazys Ambrazevičius, iždinin
kas — Jose Matelionis, techniki
nis direktorius — skilt. Pranas 
Jonas Mažietis, pionierių vadas 
— paskilt. Steponas Pareigis, 
skautų vadas — paskilt. Bronius 
Garkauskas ir vilkiukų ir paukš
tyčių vadė — paskilt. Ona Ma- 
tulicnytė bei jos pavaduotojas — 
sk. Antanas Rudys.

5. Savišalpinė Kultūrinė Ben
druomenė ’’Lietuva”, Vila Zeli
na, Sao Paulo (Caixa postal, 
4118).

Valdybos sąstatas: pirminin
kas — inž. Zenonas Bačelis, vice
pirmininkai — kun. K. Miliaus
kas ir Stasys ReVnenčius, iždinin
kas — J. Švėgžda, sekretoriai — 
agron. A. Bogolauskas ir A. Vo
sylius ir knygininkas — inž. M. 
Ivanauskas.

6. Lietuvių Menininkų klubas, 
Rua Curupacė, 108, Sao Paulo.

Valdybos sąstatas: pirminin
kas — Kazys Ambrazevičius, se
kretorius — A. Žibąs ir iždinin
kas — A. Kairys.
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siuose metuose atras ten visą mažytę Lietuvą. Šio pagrindo

Pirmoji moteris, 
katalikė Lietuvoje.Dail. A. Tamošaitienė audžia didžiulį sieninį kilimą Karaliaus Mindaugo 700 metų krikšto sukakčiai atžymėti.Kilime vaizduojama karalienės Mortos, Mindaugo žmonos, krikštas, karalienė Morta kaip pirmoji moteris katalikė Lietu-

Motinos Dienos išvakarėseLietuvės motinos likimas tampriai susijęs su visos Lietuvos likimu. Visais laikais sunkiausios tautos valandos labiausia slėgė motinos širdį. Jos mylimiausias sūnus iš maldaknygės išmokytas mylėti Dievą ir Tėvynę, caristi- nių žandarų persekiojamas ir tre miamas. Pirmutinė pravirksta motina, kai jos vaikas krinta nelygioje kovoje už savo krašto laisvę. Ji aukoja visas savo jėgas ir darbą pati stokodama net reikalingiaysio rūbo ar geresnio kąsnio, kad jos sūnus ar dukra galėtų išvysti gražesnį gyvenimą lankydami aukštesnes mokyklas. Ji sunkiai renka centą prie cento, kad'jos vaikai būtų sotūs, aprengti ir išmokslinti. Kažin ar kuriame kitame krašte rasime motinose tiek pasiaukojimo kiek visais laikais jo turėjo lietuvė. Jei mažytis, svetimųjų nualintas ir mirčiai pasmerktas kraš tas prisikėlė vėl gyventi Ir per trumputį laiką gražiai sužydėjo, didžiausias tautos dėkingumas priklauso lietuvei motinai. Ir rei kia pabrėžti, kad pati giliausia pagarba priklauso kaimietei,kuri pagimdė Daukantą, Valančių, Basanavičių, Kudirką, Žemaitę, Maironį ir daugybę kitų, paaukojusių visą savo laiką ir jėgas ant savo tėvynės aukuro. O kas suskaitys visus tuos raudonojo teroro kankinius, kurių vardai kraujo raidėmis bus išrašyti istorijos lapuose. Iš kaimo šiaudinių pastogių išaugo gausi inteligentija, kurios rankoms buvo patikėta viso krašto gerovė. Iš čia išaugo ir motina inteligentė, per spaudą, įvairius kursus bei paskaitas ir organizacijas su- grįždama į tą patį kaimą ir paskleisdama jame daugiau šviesos. To dėka lengvėja sunkus kaimo moters gyvenimas.Deja, ateina naujos besąlyginio gyvenimo valandos, kai kraštą užlieja nauja komunizmo banga. Tūkstančiai tautiečių nu-1 bloškiami į vakarus, o tūkstančiai su ginklu rankoje žūtbūtinėje kovoje budi savo krašto sargyboje. O kiek ištremtųjų, kurių likimas mums .žinomas — lėta kankinanti mirtis. Ir šį kartą tragedija vėl didžiausiu sunkumu užgula motinos širdį. Neretai ji viena palieka gimtų namų slenks čio sargyboje, jei ją neištinka mi- riop pasmerktojo likimas ištrėmime. Jos išverktų akių žvilgsnis

paklysta rytuose ir vakaruose, ieškodamas savo mylimo kūdikio. Ji drebančia širdimi vakarais suka savo rankoje- rožančiaus karolėlius ir baukščiai klau sosi ar tamsi naktis neatneš minutėlei sūnaus partizano žingsnius. O ne viena iš jų miršta kankine tik už tai, kad giliai myli savo gimtą žemę ir Dievą. Tai vardas vertas visos gyvosios tautos gražiausio paminklo, kuris įamžintų šią auką. Kankinamoji tau-I tos dalis tą paminklą jai tikrai pastatys, nes jų ir lietuvės motinos kančia už savo kraštą yra nedalinama. Kyla klausimas ar laisvame pasaulyje išblaškyta tautos dalis tinkamai supras ir įvertins kankinamos Lietuvos motinos auką ir kančią. Ji įvertinta bus tik tuomet, jei neatitols nuo jos brangiausio idealo—meilės Dievui, savajai žemei ir savo kūdikiui.Išeivijoje lietuvės motinos sąlygos nėra lengvos. Ji greta šeimos tėvo rytais skuba į fabriką palikdama savo mažuosius darželiams, mokykloms, na, ir, žinoma, gatvei. Vakarais grįžta pavargusi, o namuose pasitinka gausūs ruošos darbai. Mažai telieka laiko šeimos reikalams. Vaikutis tuo tarpu pasitinka ją su šimtais įvairių klausimų, į kuriuos dažnai ji nenoriai atsakinės; išvargusiems jos nervams tik besaikis dilginimas. Neviena jaučiasi atliekanti pareigą, suteikdama Savo vaikui pakankamą aprangą bei maistą. Visas auklėjimas pavedamas mokykloms (jose iš viso jo beveik nėra) ir gatvei. Daugelis šeimų palieka kurti net gražiausiems skatinimams užsakyti vaikams “Eglutę”, kuri kainuoja tik keletas dolerių metams. Iš kur jie gaus žinių apie tą kraštą, kuriame jų pačių tėvai buvo užauginti dainomis ir pasakomis. Paskui stebimės, kad po 2-3 metų vaikai jau lengviau kalba angliškai negu lietuviškai. Yra jau ir tokių šeimų, kur vaikai Į lietuviškus tėvų klausimus atsakinėja angliškai.^ Teatsako patys tėvai į šį klausimą — kiek valandų į dieną jie išbūva su savo vaikais kartu. Ne visi net pripažįsta lietuviškos mokyklos reikalą, nes reikalinga truputis rūpesčio ir du kelionės bilietėliai savaitei. Greito praturtėjimo klausimas atima laiką ir širdį. Dirbti ligi persidirbimo

ne dėl išgyvenimo_ reikalo, bet kad padidėtų savaitinis bankan įnašas. Praeitis mumyse blanksta ir samanoja. Neduosnūs net ten, kur esame tikri aukos svarba ir realumu. Taip greitai pamiršome, kad ir mes buvome apgailėtinai reikalingi pagalbos. Blogiausia, kad mes patys savo nykimą jaučiame ir nesurandame priemonių jam sustabdyti.Į šią tautinės mirties kovą pirmoji, tu motina, esi šaukiama. Pabusk pati savo kūdikio sargybai ir reikalauk kitų, kad tavo sunkiose sąlygose padėtų. Pirmiausia reikalauk lietuviško darželio, kuriam galėtum išeidama į darbą patikėti savo kūdikį. Čia jį palikusi jausies rami, nes tavo vaikas pačiuose savo jautriau-

jau nepadės jam jokia čia veikianti mokykla, nes jau bus per vėlu. Šitoks darželis yra dar reikalingesnis už šeštadieninę mokyklą. Ar bus daug tokios mokyklos lankytojų, kai mūsų mažieji pereis per angliškus, lenkiškus net su skirtinga religija darželius. Šito jūs reikalaukite iš parapijos, organizacijų ir visų tų, kurie kur nors turi lemiamą balsą. Toks darželis jums, motinos, atliktų milžinišką patarnavimą. Jūsų vaikai ten išmoktų mylėti Dievą, o per dainas ir pasakas pamiltų niekad nematytą savo tėvų žemę ir kalbą. Ir tau būtų džiugu, kad viena ano minėto paminklo plytelė būtumei tu pati.Taigi, motiniškumas ir lietuviškumas teveda tave šventųjų motinų keliais.

voje.Kilimo mecenatas Alkos muziejaus įkūrėjas kun. P. M. Juras.

ŠATRIJOS RAGANA

SENAME EVAEE(Ištrauka)
Irutės lizdelisRaudoniesiems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą.. . -Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiau prie žiedo karštą kaktą... Motin mano! ar ne tavo rankos — baltos, meilios, kvapios ir švelnutės — taip mane meilingai glamonėja?Ar ne tavo tai rankelės brangios?Ašaromis apsirasojo žiedas ...O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų kvapo bangos audžia seną seną aukso sapną.

• •Už miškų, už upių, tarp daubų ir kalvų stovi seno dvaro medinis rūmas. Ne aukštas, bet ilgas ir platus, su dideliu prieangiu, ant baltų stiebų rymančiu, pilnas meilių kampelių, jaukus ir šiltas, ištikimas visų mūsų džiaugsmų ir liūdesių savo prieglobstin priėmėjas. Prieš jį didelis, miegūstas tvenkinys su paslaptingomis gelmėmis, vakarais mėnesio ir žvaigždžių auksinamas, ir įsigiedojęs, įsikvėpęs, įsisvajojęs sodas.Meilingai glaudžia sodas prie plačios krūtinės tvenkinį ir rūmą — ištikimus savo draugus — ir šnibžda jiedviem kažkokias nepabaigiamas pasakas, kažkokias bylas paslaptingas, ilgas, amžinas godas. O tuodu klauso — tylūs ir susimąstę. •Yra sode mažas pussalėlis, į tvenkinį įsikišęs, spirejų žydinčių krūmų uždengtas, visas gėlėmis apibertas. Ant jo kranto auga gluosnis, kurio stuobrys, matyti, kitąsyk nukirstas, išleido tris naujus stuobrelius ir sudarė tarsi fotelį, kuriame labai patogiai galima sėdėti atsilošus. Kanakados radova tą kampelį su mamate. Mamatė išpiovė ant vieno stuobrelio mano raidę ir tarė:— Dabar čia bus tavo fotelis, Iruse. O kai čia sėdėsi, atmink mamatę — ir vien geros ir gražios mintys teateinie į tavo galvelę.Šį pavasarį dažnai sėdžiu gluosnio fotelyje, nes ruošiu dovanėlę mamatės vardinėms. Žiemą pramokau siuvinėti ij įsigeidžiau pir

Vargo mokykla
— Pasaulinės Katalikių Mer-> Mergaičių Federacija Šv. Tėvuigaičių Federacijos vadovybės narius Šv. Tėvas 1950. 12. 15 d. priėmė specialioje audiencijoje, kurios metu jis bent du kartus pakartojo Federacijos pirmininkei: “Aš Jums esu labai labai dėkingas už visa tai, ką jūs darote dėl bažnyčios. Aš su susidomėjimu perskaičiau jūsų 19o0 m. darbo apyskaitą. Aš laiminu jūsų darbą ir ypatingai visas tas, kurios negali šiandien būti čia”. Ta proga Pasaulinė Katalikių

įteikė maldų rinkinį, susidedantį iš 11.555.808 šv. Mišių, 4.096.1113šv. Komunijų, .10.631.399 rožančių, 3.373.772 maldos valandų, 8.875.669 pasiaukojimų, 167.165 kryžiaus kelių, 3.951.895 gerų darbų.196.000 belgiškų šeimų, 140.000 meksikietiškų, 3.400 peruviečių pažadėjo Kat. Merg. Pas. Federacijai kiekvieną dieną sukalbėti bendrą šeimos rožančių ir Šv. Metų maldą.

Kas yra mergaitė?Mažos mergytės' yra gražiausi žemės kūrinėliai. Jos gimusios nešiotis savyje truputį to angeliško spindėjimo, kuris kartais nusidėvi, bet visuomet lieka pakankamas pavergti tavo širdį, net kai jos sėdi purve, lieja temperamentingas ašaras ar paraduoja gatvėje gražiausiuos motinos rūbuos.Maža mergytė dažnai gali būti meilesnė ir blogesnė, negu bet kas pasaulyje. Ji gali daužytis aplinkui, daryti daug triukšmo ir gadinti tavo nervus, bet vos tu pradarai savo burną, ji įkūnytu rimtumu su tam tikru žiburėliu akyse stovi prieš tave. Mergytė yra purve žaidžianti nekaltybė, stovintis žemyn galva grožis ir velkantis už kojos lėlę motiniškumas.Dievas skolinąs iš daugelio kūrinių, kad sutvertų mažą mergytę. Jis panaudoja paukščio dainą, paršelio spiegimą, asilo užsispyrimą, beždžionės juokingą pamėgdžiojimą, žiogo vikrumą, katės smalsumą, lapės gudrumą, katiniuko kailio švelnumą ir kūriniui atbaigti Jis prideda paslaptingą moters jausmą.Maža mergytė mėgsta naujus batukus, išeigines suknytes, mažus gyvulėlius, lėles, ledus, sve- čiavimąsi ir vieną kurį berniuką. Jai nerūpi svečiai jos namuose, berniukai būryje, šunes. Ji yra triukšmingiausia, kai tu tyliai galvoji, gražiausia, kai ji tave išprovokuoja, darbščiausia, kai laikas miegoti, ramiausia, kai tu nori ją pademonstruoti ir didžiausia flirtininkė, kai nori vėl iš tavęs ką nors išprašyti. Ji gali suvelti tavo namus, tavo plaukus, tavo garbę pažeminti,'dėl jos praleisi savo pinigus, išnaudoti tavo laiką, ir tada, kai tavo kantrybė turi lūžti, vėl suspindi mergaitės veidas ir tu pralaimi.Taip. Mergaitė yra nervus tam panti nesąmonė, tik trukšmingas ryšulys šelmysčių. Bet kada tavo svajonės sudūžta ir pasaulis palieka tik klanas purvo, kai atrodo, kad prie viso to tu esi didele dalimi kvailys, ji padarys tave karaliumi, kai užsilipusi ant tavo kelių sušnibždės: “Labiausiai iš visų aš myliu tave”.

GRAŽINA TULAUSKAITĖ

Mamytei
Kad tau pasakytų nors vėjas,
Kad mūsų sulaukti gali,
Kad vėl greit audra bus praėjus
Saulėtoj gintaro šaly.

Kad tau pasakytų bent paukščiai, 
Kad mes kalnuose ir gyvi, 
Pūgoj visą naktį aš šaukčiau, 
Kol aidą išgirstum širdy.

Kad man pasakytų bent saulė,
Kol vėl už kalnų nusileis, 
Kad jūsų nematė keliaujant 
Į rytus tremtinių keliais.

Kad debesys man pasakytų,
• Kad grįžus į gimtus namus,

Linksma pasitiks mus mamytė, 
Tėvelis atkels vartelius.•

Kad žvaigždės galėtų sakyti,
Kad mūsų kelionė kalnuos
Yra tiktai sapnas trumpytis, 
Kai vėjas dainuoja laukuos.

Iš katalikių mergaičių veiklos— Pasaul. Kat. Mergaičių Federacijos vąld. aptarė tarp kit-Trimestriniam Tarptautinės Mergaičių Globos biuletenyje buvo išspausdintas straipsnelis, kuriame buvo taip pat paminėti Lietuvių Katalikių Mergaičių Globos darbai:“Mūsų skaitytoj ai\turėtų pagrindo tikėti, kad mūsų organizacijos veikla užgęso tuose kraštuose, iš kurių buvo atimta autonomija, laisvė ir kuriuose nežmoniška santvarka siekia užslopinti gyvenimo ir katalikiškas tradicijas. Mes esame laimingos, galėdamos juos apvilti ir jiems pasakyti, kad Lietuvių Mergaičių Globa dar gyvuoja, tik ji savo centrą perkėlė į Vokietiją. Vienas laiškas, nesenai gautas iš Tiubingeno, mums perduoda jaudinančio palankumo aidą idėjoms, kurios prieš 1940 m. inspiravo katalikišką veikimą Lietuvoje. Savo specialiomis paskaitomis, namų ruošos kursais, auklėjimo ir mergaičių globos straipsniais mūsų organizaciją taip pat palaiko Lietuvių Katalikių Moterų Draugija Kanadoje, kur daugelis jaunų lietuvaičių rado prieglobstį. Ji tęsia savo veiklą tarp tiek jaunų lietuvaičių tremtyje, kurių izoliavimas galėtų būti šaltiniu didžiausių nelaimių, dar didesnių, negu šeimos turto praradimas.Gražus bendradarbiavimo pavyzdys tarp katalikiškų organizacijų, kurioms terūpi tik mergaičių gėris; jį jos išgelbės: mokėdamos išlaikyti savo širdyse meilę religinėms ir šeimos tradicijoms”. ; -Be to, pranešama, kad sekantis Tarptautinės Mergaičių Globos kongresas bus Paryžiuje, 1952 m. pavasarį, turbūt 3-čią savaitę po Velykų.

ko ir sekančio tarptautinio kongreso, kuris įvyks 1952 m. Velykų metu, projektus ir programas. To kongreso vedamoji mintis bus “Gyvasis Tikėjimas”. Per valdybos susirinkimo atidarymą kardinolas Pizzardo, Federacijos globėjas, išreiškė norą, kad pasaulyje būtų entuziastiško jaunimo, kuris pažintų džiaugsmą Dievo tarnyboje ir niekad nenustotų ryžtingumo ir kuris būtų pasiruošęs net savo gyvybę atiduoti už bažnyčią ir už Šv. Tėvą.
Virtuvės reikalai■ ♦

Vištienos kepsnysPaimti du pavasarinius viščiukus maždaug 4% sv. kiekvienas. Supiaustyti porcijomis — gabalais, nuplauti, apvolioti miltuose, paruoštuose su druska ir pipirais. Gabalus apkepinti keptuvėje riebalus sumaišant su sviestu. Supiaustyti 6 didelius svogūnus griežinėliais ir sudėti į stiklinę formą (bliudelį specialiai kepimui krosnyje). Pakepti 1 sv. nuvalytų grybų (baltųjų). Sudėti apkeptus vištienos gabalus bei grybus ant sudėtų kepimo formoje- (dubenyje) svogūnų ir užpilti saldžia grietinėle, kad apsemtų. Uždengti formą dangčiu ir kepti lengvam karštyje, kad pamažu virtų — maždaug 350 Ips. Kepti tris valandas. Patiekalas 12 asmenų. Labai tinka karietos bulkutės su sviestu, šviežios daržovės ir salotai.. Mėsos, grybų ir svogūnų porciją galima sumažinti pagal reikalingumą.
Atšaldytas citrinos pudingas3 šaukštai miltų,14 puodelio balto cukraus, 3% puodelio karšto vandens,

mąjį savo darbo vaisių jai atiduoti. Už savo pinigus nupirkau reikiamos‘medžiagos, ir štai, pasislėpusi fotelyje, kad mamatė nepamatytų, siuvu staltiesėlę spintelei prie jos lovos. Pasirinkau šią dovaną, ne kitokią,'gerai viską apgalvojusi. Vakare, mąsčiau, kai mamatė, baigusi skaityti, norės užgesinti žvakę, jos paskutinis žvilgsnis puls ant mano staltiesėlės, ir ji užmigs apie mane mąstydama,. . O rytą pirmutinis daiktas, jos žiūrimas, yra laikrodis ant spintelės... Ir čia vėl turės mane atsiminti.Viršum mano galvos gieda ir čiulba paukšteliai; toli, antrame tvenkinio krante, kalena gandras; ties mano kojomis mėlynuoja dangaus ašarėlių giria, stebėdamosi savo atvaizdu tvenkinio veidrodyje. Kažkoks saldus, tarsi medaus, kvapas kutena man nosį — bet nepaisau nieko ir vis tik siuvu ko uoliausiai. Taip man saldu, linksma mąstant, kaip nudžiugs mamatė, šį mano darbelį pamačiusi. Ir didžiuodamosi žiūriu į savo veikalą — iš tikrųjų menką ir ydingą, bet mano akyse labai gražų. O paskui atsimenu mamatės norą, kad, man čia’ sėdint, tik geros mintys teateitų į galvą ir mąstau, kad juk negali būti minčių geresnių už tą, kaip savo mamatę pradžiuginti.— Iruse!Krūptelėjau, išgirdusi mamatės balsą. Greit susidėjusi darbą, paslėpiau jį už krūmų ir nubėgau.Liuoktelėjau į taką, einantį nuo alėjos, pamačiau antrame jo gale mamatę. Ėjo man priešais, vesdama už rankos mano mažesnįjį broliuką. Neturėjo užsidėjusi skrybėlės, tik su baltu skėteliu dengėsi galvą nuo saulės. Jai taip einant visai saulės spindulių apibertai, šviesus, melsvai pilkas apdaras, apsiaučiąs jos gražų, laibą stuomenį, buvo panašus į saulės nušviestą debesėlį. Skėtelio paūksmėje juodavo ant galvos storų kasų vainikas, o iš blankaus veido liūdnai ir meiliai žiūrėjo juodos didžiulės akys iš po antakių, lyg kregždės sparnai. Mažas Jonelis šalia jos su savo balta eilute, neseniai pakeitusia jupelę, ir didele skrybėle atrodė kaip išlindęs iš krūmų pasakos nykštukas. t— Esu, mamate! — sušukau pribėgusi ir liemenį jai apkabinusi.O ji, su rankele mano veidą glostydama, paklausė:— Savo fotelyje sėdėjai, Iruse? O ką ten dirbai?Per jos lūpas pralėkė lengvutė šypsena, o man dingtelėjo, ar tik ji kažko nenumanė. Nelaukdama mano atsakymo, tarė:— Eisim pažiūrėti, ar nepražydo jau mūsų rožės.Nuėjome pirma prie vadinamųjų mano rožių — dviejų senų, aukštų, sulig mamate, kerų, kažin kieno ir kažin kada pasodintų.

Buvo juodu pilnu baltuojančių pumpurų, bet žiedo neradome nė vieno.— Tavo seneliai vis daugiau aptingsta, — tarė mamatė. — Einame pas manuosius.Perėję per tiltelį, atsidūrėme kitoje sodo pusėje. Ten, ant aukšto tvenkinio kranto, buvo maža dirvelė, pilna jaunų rožių kerelių, pačios mamatės neseniai padiegtų. Ant visų baltavo gražūs, dideli žiedai švelniais, lyg šilkai, ir baltais, lyg sniegas, lapeliais, pačiame viduryje vos paraudusiais. Ir rodės, kad po tuo raudonumu slepiasi rožių siela.Mamatė ėjo nuo vieno kerelio prie kito, lytėjo rožes savo plonais piršteliais ir pasilenkusi traukė jų nuostabų kvapą.— Žinai, Irute, tas meilus kvapas — tai rožių kalba. Ir ta savo kalba pasakoja jos apie tokias grožybes, kokių niekados nėra mačiusios žmonių akys, apie tokius balsus, kokių niekados nėra girdė- jusios žmonių ausys, ir apie tokią laimę, kokios niekados nėra patyrusios žmonių širdys.O aš pagalvojau, kad vis dėlto žmonės daug laimės patiria. Štai puikios, kvapios rožės, štai brangioji mamatė ir mylimasis brolelis, ten, anapus tvenkinio, graži staltiesėlė, ir netrukus bus mamatės vardinės, ir bus daug svečių, ir kremo, ir taip gražu visur, ir saulė taip puikiai šviečia ir šildo.— Mamate, — tariau, — o mano širdis yra labai laiminga. Taip visur gražu, taip puikiai žydi tos rožės!Mamatė jau ne į rožes žiūrėjo, bet kažkur tolyn, pro tamsias pušis, augančias sodo gale, tarsi ieškodama tų grožybių, kurių nėra regėjusios žmonių akys. Išgirdusi mano žodžius, ji, lyg prisiversdama, atitraukė žvilgsnį nuo tų tolių, pažiūrėjo į mane, liūdnai šyptelėjo ir tarė: •— Trumpai težydi rožės, Irute!Ir papurčiusi galvą, tarytum norėdama nusikratyti liūdnomis mintimis, ėmė skinti rožes ir dėti į puokštę.— Nunešim bukietą tėveliui, — tarė.Išrinkusi puikiausią rožę, pasistiepusi įsegiau ją mamatei į kasų vainiką ant kaktos ir gėrėjausi, kad ant juodų plaukų ji atrodė lyg sidabrinė žvaigždė. Ir ūmai par. ačiau, kad tarp mamatės ir baltų rožių yra kažkokio panašumo...Ir tariau:— Mamate, rožės į tave panašios. ■
— Kuo, Irute?— Tokios jos meilios meilios ir taip liūdnai žiūri, kaip ir tu.

1^ šaukštelio želatinos miltelių ištirpintos 14 puodelio šaltam- vandeny,3 kiaušiniai,2-3 citrinos,.4 šaukštai sviesto,3/4 puodelio cukraus pudros. .Saldus pyragas be jokių liukrų, kurį galima pirkti kepykloje vadinamą “lady fingers” arba “sponge cake”.Visus skysčius matuoti su puodeliu, atžymėtu matais vad. measuring cup.
Metodas: Sumaišyti miltus su cukrumi, užpilti karštu vandeniu ir virti dvigubam puode (double boiler) iki pasidarys skaidrus. Išplakti kiaušinių trynius (tiktai) ir supilti į tą masę. Sumaišyti ištirpintą želatiną su nutarkuota 1 citrinos žieve ir 2-3 citrinų Sultimis. Puodą nukelti nuo ugnies ir dadėti truputį druskos ir sviesto (jei sviestas nesūdytas įdėti 

truputį daugiau druskos tik ne- 
persūdyti). Išplakti kiaušinių 
baltymus su pudros cukrum ir 
sumaišyti su visa išvirta mase. 
Maišyti labai atsargiai. Pudingai 
supilti dubenį iškloti supjausty
tu piršto storumo pyragu dugną 
ir šonus iki viršaus. Pyrago ru
dąsias dalis (plutelę) nupjausty
ti. Padėti į šaldytuvą arba šalton 
vieton ir laikyti per naktį. Patie
kalas 6-8 asmenims. Tai puikus 
patiekalas saldžiajai ir nebran
gus. B. Kromerytė.

•
Visuomet laikyk savo veidą 
atsuktą į saulę, o šešėliai kris 
už tavęs.
Apvaizdos šaltinis yra gilus., 
Tik kibirai, kuriuos mes į jį ne

šamės yra maži.
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D. BRITANIJA ATSISAKĖ
Jau ilgokai buvusi neaiški pa

dėtis dėl D. Britanijos vartojamų 
ginklų tipo pagaliau paaiškėjo. 
Amerikiečiai per Atlanto san
tarvės organus spaudė, kad, jei 
ne visų pakto valstybių, tai nors 
stambiųjų ginklai būtų suvieno
dinti. Buvo prieita ir tam tikrų 
susitarimų, tačiau iš viso to be
veik nieko neišėjo. Pirmieji at
sisakė .savo ginklų pramonę per
organizuoti pagal amerikiečių 
modelius Prancūzai, argumenta
vę, kad kaikurie jų ginklai esą 
tobulesni. Dabar ir Britai pa
skelbė lieką prie savų senojo ti
po ir ne metrinės sistemos iš- 
mierų ginklų. Tik viena Kanada 
jau sausio mėn. galutinai pa
skelbė priimanti amerikoniško 
tipo ginklus ir savus senuosius 
ginklus pradėjo jįalinti Europos 
valstybėms — Olandijai, Belgi
jai, Italijai. Kanada tikėjosi, kad 
perims amerikoniškąją sistemą

ir Britai, o kai tie atsisakė, atsi-. 
dūrė labai keblioje padėtyje.

Kanados pramonė yra perstam 
bi, kad apsimokėtų ginklūs ga
minti vien savos kariuomenės 
reikalams. Praeito karo metu ji 
gamino ir D. Britanijai, nes var
tojo josios sistemos ginklus. Da
bar D. Britanija amerikoniško ti
po ginklų nebepirks, tad lieka 
trys išeitys arba senojo tipo gink
lus gaminti vien D. Britanijai, o 
savajai kariuomenei pirkti JA 
V-bėse, arba visai nieko nega
minti, arba atšaukti savąjį nuta
rimą ir atsisakyti savos kariuo
menės perginklavimo ameriko
niškais ginklais. Kaip Kanadia 
pasielgs ir kokios derybos aną 
Britų nutarimą seks, sunku pa
sakyti, tačiau kiekvienu atveju 
paleidimui karo mašinos, apie 
kurią • taip dažnai kalbama, tai 
bus didelė kliūtis, o be-to, galės 
atsiliepti ir į darbininkų parei
kalavimą.

Sovietai kurs Ryt. Vokietijos armiją
AP iš Berlyno praneša, kad So-*~

vietų Rusija jau esanti paruošusi 
planą sukurti Rytų Vokietijos 
armiją iš 25 divizijų, kurių pa
grindą sudarytų liaudies milicija 
ir vad. Bereitschaftęn daliniai. 
Jei tik pairsianti Paryžiaus kon
ferencija ir dingsiančios viltys 4 
didžiųjų konferencijai, šita armi
ja būsianti tuoj aus kuriama.

Dar vasario pradžioje atvykęs 
į gen» ČuikovO štabą Babelsbergo 
pilyje Maskvos politbiuro narys 
Malenkovas išdėstęs, kad Mask
vos planas esąs Vokietiją padary
ti tuštuma, t.y. visiškai neutra
lizuoti, o jei tas nepavyktų, tai 
Rytų Vokietiją apginkluoti ir pa
versti satelitine valstybe. Malen
kovas davęs instrukcijų šitam 
planui pasiruošti iš anksto.

j Perka pas satelitus
Pasirodo, kad Vokietijoje esan

čiai JAV kariuomenei mėsa yra 
perkama rytų Europoje. Tik ne
senai Vengrijoje nupirkta 30.000 
svarų jautienos. Kiaulių pirkta

JAV ir Fonnoza

Valstybės sekretorius Acheso- 
nas pareiškė, kad JAV politika 
Formozos atžvilgiu nuo to mėto, 
kai prezidentas įsakė 7 laivynui 
pridengti ją nuo galimo komu
nistų puolimo, nesanti pasikeitu
si. Jai esą duodama ginklų, bet 
tik apsigynimui. Tai esą daroma 
pagal prieš 3 mėn. sudarytą su 
nacionalistų kinų vyriausybe su
tartį. Toje sutarty esą 3 pagrin
diniai punktai:

1. Kinų N. vyriausybė saugos
visas karines JAV paslaptis, ku
rias jie tik sužinos vykdant šią 
paramos programą; ,

2. priims amerikiečius instruk
torius, kurie pagelbės pasinaudo
ti teikiama pagalba, atseit apmo
kys;

3. be amerikiečių žinios šiuo 
paramos keliu gaunamų medžia
gų niekam neparduos ir kitaip 
nesunaudos. ’

Stassenas vėl kelia balsą
.Pensylvania universiteto pre

zidentas Harold Stassen, kurio 
kalba per radio labai sudomino 
pavergtąsias tautas “Ladies Ho
me Journal” balandžio mėn. Nr. 
išspausdino “The Coming Col
lapse of Communism”. Jis ir šį 
kartą užakcentuoja Sovietų Ru
sijos tautinį nevienalytingumą, 
joje yra 175 tautos, kurių 17 gy
ventojų skaičius prašoka milijo
ną ir dažna iš jų siekia laisvės. 
Sovietų Rusiją turįs pražudyti 
pasipriešinimas pavergtųjų tau
tų, kurių prieky jis stato ukrai
niečius, Pabaltijo tautas, muzul- 
monus ir armėnus. Reikią tik pa
remti tų tautų pasipriešinimo 
sąjūdžius.

Tai ta pati mintis, kaip anoje 
kalboje — “Laimėjimas be ka
ro”. Šitokia mintis mums atrodo 
naivi, tokiar galimybe mes neti
kime, nes pažįstame sovietinį gy
venimą, bet mums, nėra reikalo 
ginčytis. Tegul sau tiki ir guo
džiasi. Mums vertinga propagan
da, iškelianti mūsų krašto vardą 
ir užakcentuojanti jo teisę gy
venti savarankiškai. Kai ši min
tis bus išplatinta JAV visuome
nes tarpe, ji bus naudinga ir ki
tokiais atvejais.

Arkv. Muench nuncijus'
Tremtiniams žinomas arkivys

kupas Aloizas Muench, buvęs 
amerikiečių kariuomenės gene
ralvikaras ir apaštališkasis vizi
tatorius, tvarkęs taip pat ir trem
tinių tautines delegatūras, pa
skirtas pirmuoju popiežiaus nun
cijų Vakarų Vokietijai.

Arkiv. yra vokiškos kilmės 
amerikietis, gimęs Wisconsin 
valstybėje. Jam yra 62 m. O Vo
kietijoje yra buvęs jau po pirmo
jo pasaulinio karo kaip “Caritas” 
atstovas.

— Vašingtonas. — Atstovų rū
mai patvirtino reikalaujamą pa
pildomą karo biudžeto sumą 
$6.468.206.000.

Kinija nesanti Sovietų satelite
Indijos atstovas JTO Sir Sene

gal Rau, praeitą trečiadienį dvie
jose kalbose Toronte dėstė Indi
jos pažiūrą į dabartinę Kiniją. 
Jų esmėje yra prielaida, kad Ki
nijos komunizmas nesąs tolygus 
rusiškajam, kad ten esą nukrypi
mų nuo marksizmo ir kad Rusija 
būsianti priversta su tuo sutikti. 
Be to, Kinijos komunistinė re
voliucija nebuvusi iššaukta Mas
kvos, bet kilusi iš vidaus santy
kių raidos.

Kinija negalinti būti laikoma 
Rusijos satelitiniu kraštu. Jos 
santvarka esanti paremta savo 
krašto santykiais. Esą skirtumo 
tarp komunistinės doktrinos S. 
Rusijoje ir Maocetungo išvysty
tosios Kinijoje. Ir .dabartinė Ki
nijos vyriausybė nesanti grynai 
komunistinė, bet koalicinė. Joje 
esą ir ne komunistų. Daug pry-

šakinių valdžios pareigūnų esą 
buvę šalininkai Čiangkaišeko, o 
dabar priklausą Kuomintango 
Revoliucinei partijai, kuri nesan
ti komunistinė.

Kinų revoliucija kilusi natūra
liai dėl sunkių ūkinių bei nenor
malių socialinių santykių ir dėl 
įsigalėjimo svetimšalių. Tai ne
sąs Maskvos veiklos padaras. Ir 
tie, kurie nepritarią dabartinei 
vyriausybei, taip pat nenori grįž
ti atgal. Dabartinėje Kinijoje ne
są viskas nacionalizuota. Esą ir 
daug privataus ūkio šakų, tik 
valdžios priežiūroje.

Kinija esanti kelyje į modifi
kuotą, fy. sušvelnintą bei pritai
kintą savo kraštui komunizmą ar 
socializmą. Indija taip į ją žiū
rinti. Ir visi JT nariai taip pat 
turį tinkamai Kiniją įvertinti ir 
atitinkamai elgtis.

SPORTO ŽINIOS
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Nuolaidos lietuviams ^0%
Savininkas P. Salmonaitis

MEN’S SHOP
Telefonas HY 9624

Apysaka, vaizduojanti dviejų 
žmonių, vyro ir moters, jaus
mų konfliktų niuansus, dvasi
nius apsisprendimus ir tragiš
kų įvykių pasekmes. 141 psl., 
kaina $1.50. Knygos Bičiulių 
Klubo nariai, įmokėję $5.00 
metini mokesti, šią knygą gau
na už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, 
Nelės Mazalaitės, Jurgio Jan
kaus, Liudo. Dovydėno ir kitų 
žymiųjų autorių grožinės lite
ratūros knygas. Rašykitės į 
Knygos Bičiulių Klubo narius 
ir metinį $5.00 mokestį siųski

te šiuo adresu:

D. Britanija perka mėsą Argentinoje ♦
Kai prieš 10 mėn. Argentina* 

nutraukė D. Britanijai tiekimą 
mėsos, šioje kilo didelis jos trū
kumas. Pagaliau po 7 savaičių 
derybų Buenos Aires pasirašyta 
sutartis, pagal kurią Argentina 
pristatys D. Britanijai per metus 
200.000 tonų mėsos, t.y. veik % 
mažiau, negu anksčiau tiekdavo. 
Mat, Argentina nebeištenkanti 
mėsos, nes per tą 10 mėnesių, kai 
britai nepirko, ji susirado kitų 
rinkų.

Mėsos pirkimas buvo nutrūkęs 
dėl kainos, kurios Britai nenorė
jo mokėti. Dabar betgi suderėta 
mokėti žymiai brangiau, kaip nu
matyta buvo 1949 m. sutarty. Už 
toną jautienos bus mokama 146- 
126 svarai, o šaldytai 118 sv. Su
tarta taip pat pirkti kenuotos 
jautienos, bet kiekis nenustaty
tas. Toliau Britų komisija vyks į 
Montevideo ir sieks sudaryti to
kią pačią sutartį su Uragvajumi.

Dingsta korespondentai
Prahoje jau dingo ar žinomi 

kaip suimti 4 amerikiečiai kores
pondentai. Balandžio 23 d. išėjęs 
iš įstaigos dingo AP korespon
dentas William Oatis. Po kelių 
dienų pranešta, kad jis suimtas 
už šnipinėjimą. Tenka laukti nau 
jos bylos.

— Londonas. — D. Britanija 
jau nebereikalauja į taikos su
tartį su Japonija įrašyti suvar
žymą laivų statybos, kam nepri
taria JAV, bet .nori, kad būtų įra
šytas nuostatas japonams nelei- 
džias nevienodai traktuoti savus 
ir svetimus laivus savo uostuo
se bei gabenant prekes.

— Vašingtonas. — Korėjoje 
kariaujantieji daliniai nuo gegu
žės mėn. būsią pakeičiami kitais, 
po 20.000 kas mėnesį.

JAV kareivio galva $10.000

Balandžio 25 d. prezidentas 
Trumanas pasirašė įstatymą, pa
gal kurį kiekvieno mirusio JAV 
kario giminės gaus po $10.000. 
Įstatymas veikia nuo Korėjos ka
ro pradžios. Toji suma bus išmo
kama po $92.50 kas mėnesį per 
120 mėnesių, t.y. per 10 metų.

— Roma. — Iš Italijos nuo 
IRO veikimo pradžios emigravo 
jau 55.820 pabėgėlių, t.y. daugiau 
negu IRO jų perėmė iš UNRRA 
— 29.892. Per tą patį laiką iš Ita
lijos repatrijavo 3042 asmens. O 
dabar Italijoje, dar yra 30.384 
IRO registruoti tremtiniai. Iš 
kur jų atbėga, IRO neskelbia, 
bet ir taip aišku.

— Paryžius. — Į sekančius Eu
ropos Tarybos posėdžius Strass- 
burge būsią pakviesti stebėto
jais ir Kanados bei JAV parla
mentarai.

— Budapeštas. — Vengrų vy
riausybė praeitą šeštadienį pa
skelbė, kad nuo 1949. XI. 18 kali
namas tarptautinės telefono-tėle- 
grafo bendrovės viceprezidentas 
amerikietis R. Vogeler paleidžia
mas. Tuo tarpu betgi nežinoma, 
kur jis yra. Paleistas ir jo kolega 
anglas S. Sauders, buvęs nuteis
tas 13 metų.

— Praha. — Čekoslovakijos du 
didieji lėktuvų fabrikai — Letov 
ir Cakovice, — gamina sovietams 
sprausminius lėktuvus. Tik ką 
pagamintas vienas pajėgiausių 
sunkiai ginkluotas puolamasis 
lėktuvas, pasiekiąs 525 mylių 
greitį, pavadintas AV-52. Letov 
gamina dviviečius L-115 Delphin, 
547 mylių greičio.

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

Life -Fire-Auto
VITOLDAS KRUPAVIČIUS

GENERAL INSURANCE SERVICES
Tuoj pat draudžia: automobilius, bran
genybes. rūbus, baldus, įmones ir namus 
nuo ugnie? ir vagysčių. Taip pat veltui 

• suteikia informacijas ir patarimus.
LIFE INSURANCE

Bet kokioms informacijoms telefonuokite 
ar kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST. — TORONTO 
Telefonas EM 3-6331

Po darbo valandų, šeštadieniais ar šven 
tadieniais prašau telefonuoti LL 9204

-TORONTO
Telefonas EM 3-6331

ŽIEDU S,

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

Moffat 5750 CPC

DE LUXE - 
Kaina $299.50

Užeikite ir apžiūrėkite tuos ar 
kitokius modelius

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

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

“Adrian Jewellers” atstovą

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

Atidaryta vakarais ’ Telefonas KE 4579

340 Union Avenue 
Brooklyn 11, N.Y.

HOLLYWOOD CLOTHING

Nauji ir dėvėti vyriški žiemi
niai PALTAI ............ .....$5-$50
Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5 

Pasirinkimas iš 8 spalvų 
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo $ 8 ligi $ 40

270 Queen St. W.
(prie Beverly) Toronto

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791 

I’erkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Moterų rūbų 
siuvėja

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St 

Bloor ir Ossington gatvių 
rajone. Tel. LA 6432

R. MacIntyre Aylesworth 
B.A.

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

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

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

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes
1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

Padeda surasti paskolas seniems arba naujiems namams. 
Tarpininkauja įvairiose įstaigose.

Tvarko imigracijos reikalus?
Padeda sudaryti pirkimo ir pardavimo dokumentus.

KREIPTIS Į: 9 IRENE AVE. Telefonas KE 7593

Jeigu norite puikiai pailsėti,
prisiminti lietuvišką Palangą, jos gražų baltą smėlį, 
ir žavią aplinką — važiuokite vasaroti į

O. ir E. Narušiu vasarnamic. .

‘FOUR OAKS” TOURIST HOME,
Leamington, Ont., 318 Erie St. South.

Greitas ir geras patarnavimas. Lietuviški valgiai 
Rezervacijos galimos laiškais ir telefonu 233 R.

Gimimo ir vardo dienoms, 
vestuvių ir kitoms progoms

TURIME GRAŽIŲ ODOS DIRBINIŲ DOVANŲ
• Foto albumas, 14” x 10” — spalvotas su Vyčiu—kaina $10.75
• Foto albumas, 14” x 10”, spalvotas su dirželiu $14.95
• Moteriškos ir vyriškos piniginės su smulkių pinigų 

kišenėle, dokumentams kišenėle — su lietuvišku Vyčiu $ 5.95
• Vyriška piniginė (didelė) su Vyčiu................................ $ 6.95

Be to, mes turime didelį pasirinkimą įvairių kitokių odos 
rankdarbių, kaip pav.: ridikiuliai, stalo ir kišeniniai 
bloknotai, šukų makštelės, laikrodžių apyrankės ir tt

Visi odos dirbiniai yra atlikti ranka grynai iš odos. 
Mes siunčiame savo prekes į visą Kanadą ir į JAV

= AKT-FANDICKAFS S
WALTER KOPPEL

609 Yonge St, Toronto, Ont Tel. PR 4596

Hamiltonas
Gegužės 21 d. lietuviai šachma

tininkai turėjo rungtynes su uk
rainiečiais, kurios baigėsi lygio
mis 3:3. Lietuviams taškus lai- 
jnėjo: Vaitonis 2 ir Baipšys 1. Be 
jų rungtynėse dar žaidė Brech- 
manas, Tėvelis ir Danta. Rung
tynės vyko ukrainiečių salėje, 
Barton E. Lietuviams nepavyko 
laimėti dėl neturėjimo sąlygų 
pasiruošti (sporto klubas “Ko
vas” dar neturi jokių tam tikslui 
patalpų) ir dėl trumpo laiko tarp 
iškvietimo ir pačių rungtynių.

Sk. St.

“Ateitis” Illinois Novice stalo 
teniso turnyro nugalėtojas

Balandžio 14 d. Glen Ellyn, Ill., 
įvyko Illinois valst. stalo teniso 
turnyras, Novice grupėje (maž
daug “B” grupė). Dalyvavo apie 
120 žaidėjų įvairiose grupėse, at- 
stoVcivę 14 sporto klubų. Tarp 
keleto klubų iš Čikagos dalyvavo 
ir vienas lietuvių sporto klubas 
— “Ateitis” stalo tenisininkai. 
Dalyvaudami pirmą kartą kaip 
savistovus sporto vienetas “Atei
tis” labai puikiai pasirodė ir nu- 
stebftio daugelį amerikiečių.

Visos pirmosios keturios vietos 
buvo vertinamos taškų sistema. 
Pirmoji vieta — 40 t., antroji — 
30 ir tt.

Vyrų grupėje, vieneto varžy
bose Algis Avižienis laimėjo 3 
vietą ir Jonas Šoliūnas — 4-tą. 
Vyrų dvejeto grupėje baigmėje 
susitiko visi lietuviai ir po įdo
mios ir įtemptos kovos A. Avižie
nis — J. Šoliūnas nugalėjo Ben. 
Žemaitį — VI. Šoliūną.

Betgi daugiausia nustebimo 
sukėlė VI. Šoliūno laimėjimas 
jaunių grupėje, kur jis, pusfina
lyje įveikęs stiprų amerikietį 
Leff, baigmėje įveikė ir Ben. Že
maitį. Tokiu būdu pirmoji ir ant
roji vieta atiteko “Ateičiai”.

Moterų grupėje Elena Blandy- 
tė iškovojo 3-čią vietą.

Mišriųjų dvejetų pusfinalyje 
abu “Ateities” dvejetai pralai
mėjo ir turėjo pasitenkinti 3 ir 4 
vieta. 3-čią vietą laimėjo Ona 
Blandytė — Roman Virk, 4-tą 
vietą— Elena Blandytė — Justas 
Vasiliauskas.

Tokiu būdu “Ateities” stalo te
nisininkai iškovojo daugiausia 
pirmųjų vietų ir surinko didžiau- 1 
šia skaičių tašku.

Trys . pirmieji klubai surinkę 
daugiausiai taškų:

1. Ateitis — 230.
2. Oak Park — 170.
3. Swift Playground— 130.
Turnyro pabaigoje nugalėto

jui, “Ateities” stalo tenisinin
kams, buvo įteikta trofėja.

Daugelis amerikiečių negalėjo 
suprasti, iš kur atsirado “Atei
ties” klubas. Jiems buvo stebė
tina, kad niekad dar negirdėtas 
klubas laimėjo pirmąją vietą.

Linkėtina ir toliau “Ateičiai” 
dirbti, kaip ligi šiol dirbo, ir gar
sinti lietuvio sportininko vardą 
amerikiečių tarpe.

• Balandžio 6, 7, 8 d. St. Louis, 
Mo., įvyko Š. Amerikos stalo te
niso pirmenybės. Dalyvavo 188 
žaidėjai, kurių tarpe buvo ir trys 
“Ateities” žaidėjai.

Vyrų vieneto meisteriu tapo 
D .Milles, finale nugalėjęs M. 
Reissmaną. Pusfinalyje D. Miles 
nugalėjo buv. Vengrijos meiste
rį, žinomą žaidėją T. Hazi, o Reiss 
manas įveikė D. Cartlaridą. Pir
muoju išstatytas B. Holzrichter

kvartfinalyje pralaimėjo prieš T. 
Hazi. Vienintelis svečias iš už
sienio buvo korėjietis K. H. Choi. 
Jam atvažiavus į JAV pasisve- 
iluoti, Korėjoje prasidėjo karas 
kurio metu žuvo jo tėvai ir dingo 
žmona su vaikais. Pirmenybių 
metu jam buvo renkamos aukos 
kelionės išlaidoms atgal į Korėją 
padengti. Jis pralaimėjo trečia
me rate prieš M. Reissmaną.

Moterų vieneto grupės nuga
lėtoja tapo L. Neuberger, finale 
nugalėjusi P. Ishkoff. Pusfinaly
je L. Neuberger nugalėjo jauną
ją P. McLinn, o P. Ishkoff — M. 
Shahian.

Jaunių grupės meisteriu visiš
kai netikėtai tapo R. Liechty 
pusfinalyje nugalėjęs pernai me
tų meisterį J. Taucill ir finale 
H. Hershkowitz. H. Hershkowitz 
buvo pirmenybių sensacija, nes 
nugalėjo kvartfinalyje jaunučių 
klasės meisterį A. Ųoltman ir 
pusfinalyje C. Dentice. Jaunių 
grupėje žaidė ir du lietuviai: B. 
Žemaitis ir VI. Šoliūnas, kuris 
pirmame rate pralaimėjo prieš 
žinomą ukrainiečių žaidėją A. 
Hayday. :

Jaunių mergaičių meistere ta
po Sh. Koenke, lengvai nugalė
dama visas priešininkes.

Jaunučių grupės laimėtojas —- 
A. Holtmann, ne tik savo grupė
je neturėjo sau lygaus, bet bu
vo favoritas taip pat ir jaunių 
grupėje.

Vyrų dvejetą laimėjo B. Holz
richter — M. Reissman, o mote
rų — L. Neuberger — M. Sha- 
hi3n.

Pirmenybių didžiausia sensa
cija buvo vyrų vieneto finalinės 
rungtynės, kai M. Reissmanas 
penktame sete, turėdamas 15-8 
savo naudai, pralaimėjo D. Miles, 
kuris šeštą kartą tapo JAV meis
teriu. Nemažesnė sensacija buvo 
kai H. Hershkowitz antrajame 
rate nugalėjo favoritą A. Holt
mann ir pusfinalyje t aip pat pri
vertė pasiduoti antrąjį gerą žai
dėją ir pirmenybių favoritą C. 
Dentice.

• Balandžio 15 d. Čikagos lie
tuviai' futbolininkai turėjo savo - 
pirmąjį pasirodymą. Pirmąsias « 
rungtynes prieš ■amerikiečių < 
Rangers komandą, “Lituanica“ 
laimėjo 5:3 (0:2). Šį kartą prie
šininkai buvo silpni, ypač varti
ninkas, kuris iš 6 šūvių į vartus • 
tesulaikė tik vieną. Lietuviai su- < 
žaidė vidutiniškai.
“Lituanica” atstovavo ir įvar- 

čius pelnė: Perkūnas, Baltramo- 
haitis, Būžėnas, Koženiauskas, • 
Sobieskis, Sipavičius (2), Num- 
gaudas, Snarskis. Vengianskas 
(2) ir Sadauskas (1).

• Čikagos ASK ’’Ateitis” rung- . 
tynių reikalais nori susirišti su i 
Kanados lietuviais sportininkais. 
Pirmiausia “Ateities“ stalo teni
sininkai norėtų sužaisti rungty
nes su Kanados lietuviais stalo 
tenisininkais. Rungtynių reika- 
kalais prašoma rašyti J. Šo- 
liūnui, 2450 W. 59 Str. Chicago 
29, Ill. USA.

J. Liūnis.

Sportas Australijoje

Perth, W. A. veikia sporto klu
bas, kurio valdybą sudaro A. K1L 
maitis, J. Miliauskas, Knistautas, 
K. Miliauskas ir S. Ginčiauskas. 
Klubas užsimojęs suruošti visos 
Australijos liet, krepšinio tur
nyrą.

TEL.

EM 3-2131 

Budime 

24 

valandas

M. MAYZEL’S CLOTHES
530% Queen St. W. Tel. WA 5374 *

Įsteigta prieš 60-tį metų, plačiai žinoma rūbų siūvykla-krautuvė. 
Darome pagal užsakymus: kostiumus ir paltus — vyrams ir

moterims. Turime pasiūtų paltų.

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
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Kai norisi nusišypsoti
Pirmos komunijos proga

—

GERRY & DAVIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus 

848 Dundas St. W. 
PL 1849

Kalbame rusiškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L LŪNSKY, R.O

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

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

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄVIMAS—
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas EM 4-6649

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Kas nori namus
arba bizni

arba parduoti, kreipkitės į mus. 
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą 
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

ROBERT P. RICE REAL ESTATE
656 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. LA 1277.

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. rvto 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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

Lietuviška Baldi; 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, 

vaiku ir vyrų batai, norma
laus 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

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

Duodame lengvam išsimokėjimui

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto
Tel. WA 1344

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

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

•ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PARK RĘSTA URANT”

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

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidarytarilė uėlika- 
tesų skyriuje. čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. Tel. ME 0023 

Su pagarba sav. A. šmigelskis

TEL. WA 6812 ■' 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt . _ _
............ Kalbame rusų kalba

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR 00 TORONTO
167 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

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

..ŽlI LLIir* SpaudosYiEendrcvė
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas EM 3-4265

Veiksmingas sprendimas
Vieno Švedijos miesto burmis

tras turėjo daug piniginių sun
kumų, nes miestiečiai mokėjo su 
labai dideliais pavėlavimais. 
Ypač mokesčių mokėjimu nesi
rūpino turtingieji ir labiau žino
mieji miesto gyventojai. Tačiau 
miesto viršininkas sugebėjo iš
spręsti keblią padėtį'4abai pa
prastu būdu. Visame mieste buvo 
iškabintas burmistro pranešimas, 
kad visi gyventojai, atsilikę mo
kesčių mokėjime, galės apmokė
ti tuos mokesčius šluodami tam 
tikrą laiką miesto gatves.

Visi mokesčiai buvo užmokėti 
per 72 valandas.

Mandagus svečias
— Gal dar nors mažą gabaliu

ką mėsos?
— Prašau, visai mažą — kaip 

pirmąjį.
x Iš pavydo

— Kodėl superintendentas at
leido jus iš darbo?

— Et, tas superintendentas. 
Tai baidyklė, kuri nieko neveikia 
tik stovi ir spokso, kaip darbinin- 

-kai dirba.
— Na, tai teisybė. Bet kodėl jis 

tave atleido?
— Iš pavydo. Mat, visi įmonė- 

. j e manė, kad aš esu superinten
dentas.

Aš ne beprotis
Stalinas inspektavo vieną' di

deli Maskvos beprotnamį. Visi li- 
gonys buvo sušaukti į salę ir pa 
gal instrukcijas vienbalsiai šau
kė: — “Tegyvuoja mūsų brangus 
tėvas ir vadas, draugas Stalinas”. 
Tačiau vienas vyras stovįs nuoša
liai tylėjo. Tuoj pat prie jo prisi
statė NKVD agentas.

— Kodėl, draugas, nesveikini 
mūsų mylimo vado Stalino?

— Kadangi aš, -— atsakė vy- 
: ras. — nesu beprotis, aš esu tik 
I šio beprotnamio prižiūrėtojas.

Dr. N. J. Neufeld
Gydytojas ir 
Chirurgas

612 Boyd Buildihg
Tel. 925069

V ■*

Rezid. 1102 Wolselev Ave.
Tel. 34222

Winnipeg, Man.

Savininkas W. WIL S O N
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:
536 Queen St. W. ir 1158 St. Clair Ave. W.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
■Tel. WA 7537 Tel. WA 8497

Mes turime šimtus suknelių, apsiaustų, 
kostiumų ir paltų. Geriausios rūšies ta 

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

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

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.

4

Tokiais atvejais sunku
Per patikrinamus klausinėji

mus profesorius studentui, kurio 
pavardės nežino:

— Sekantis, ten greta gražu
tės mergaitės, pasakykit, ką jūs 
pasaulyje randate įdomiausia?

— Kai aš esu greta gražutės 
mergaitės, statistika aš nesido
miu.

Jau bereikalo .
Koncerte, po ilgos programos 

solistė sako:
— Pabaigai dar padainuosiu 

“Lopšinę”.
— Be reikalo, ir taip jau visi 

miega, — pastebėjo jos ąkompa- 
niatorius.

— o —
— Kiek žmonių dirba jūsų mi

nisterijoje?
— Daugiausia, pusė.

Nuomininkas tauta, sutiko žinią apie tai, kad
— Nepamiršk tamsta nuomos,' didžiausias mūsų laikų žmogus, 

— pastebi šeimininke išeinam | išmintingasis viso pasaulio darbo
čiam nuomininkui.

— Tikrai. Aš pasistengsiu 
tą kartą kuo tyliau išslinkti.

ki-

JAV padugnių galva
Senato kriminalinė komisija 

pranešė, apie milžinišką padug
nių organizaciją per metus pa
darančią apyvartos $20.000.000.- 
000. Padugnių organizacijos ka
ralius esąs Charles Luciano, ku
ris gyvenąs Italijoje, tai greičiau
sia ir Sicilijos Mafia veikianti 
JAV.. Čia padugnių pasaulis esąs 
organizuotas į du sindikatus. 
Miami, Fla., ir Čikagos ašyje vei
kiąs Capone sindikatas vadovau
jamas brolių Fischetti, Tony Ac- 
cardo ir Jake Guzik. Kito sindi
kato ašis esanti tarp Miami ir 
Naujorko, o jo vadai Frank Cas
tello ir Joe Adonis. Pirmasis ka
raliaująs Naujorko nakties gyve
nime, o antrasis esąs stambus 
gambjeris Naujorke ir New 
Jersey.

Šitie padugnių sindikatai nau
doją visokiausias priemones, ne
išskiriant ir žudynių, bet dau
giausiai papirkimus, kyšius, po
litinį spaudimą, grasinimus ir tt. 
Tyrinėjimas įrodė-baisią korup
ciją ir administracijos sluoks
niuose. Įrodyta, pav., kad pogr. 
sindikatai finansavę gubernato
rių rinkimuose Floridos Fuller 
Warren ir Missouri Forrest 
Smith.

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 

Charles E. REA Ltd.
2047 Yonge St. 

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

mobilius ir tt.

LOUIS A. TURECK 
Advokatas? notaras 

' ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVĖ., 
(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

VAIKŲ NUOTRAUKOMS PAPIGINTOS KAINOS

• Iš anksto susitarus, fotografuoja 
ir sekmadieniais.

LLNA Let© studija 
984 DUNDAS ST. West, TORONTO

TELEFONAS ME 8967

“Gili mintis” ' kalė ir. nukalė pergalę prieš m ū-
Sausio 21,1951 “ Tiesa” išspaus- >sų šalies priešus. Skirtumas tarp 

dino straipsnį “Su šlovingosios'jų tik tas, kad vieni yra partijo- 
Lenino-Stalino partijos vėliava”. į je, o kiti ne. Bet tai formalus 
Per visą eina motto — “Su neap- į skirtumas. Svarbu tai, kad ir vie- 

1 sakomu džiaugsmu Vilniaus dar- jni ir kiti kuria vieną bendrą rei- 
! bo žmonės, kaip ir visa lietuvių; kalą. Todėl komunistų ir nepar-

žmonių vadas ir mokytojas drau
gas Stalinas davė sutikimą balo
tiruotis į LTSR aukščiausios ta
rybos deputatus...” f

Todėl prisimenama “gili min
tis” pasakyta šio “išrninlingiau- 
siojo” 1946 m. vasario 9 d.

“...Į rinkiminę kovą kom. 
partija eina ne viena. Ji eina blo
ke su nepartiniais. Jie kartu ko
vojo dėl mūsų šalies galybės su
tvirtinimo, kartu kariavo ir liejo 
kraują frontuose mūsų tėvynės 
laisvės ir didybės vardan, kartu 

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

1330 Dundas St. W. prie Rusholm ir Lisgar St. Tel. ME 9347
Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų. Daromi 

įvairūs sviestainiai (sandvičiai). Patarnavimas greitas.
Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti.

Valgykla atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 23 vai. vakaro.
Savininkai: Preikšaitis ir Bleizgys.

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

LAIKOMOS PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS

“His Master’s Voice & Columbia” (apie 50 įvairių). Kaina $1 iki 
$1.25 viena plokštelė, atitinkamo dydžio. Paskubėkite su 

užsakymais, nes išpildysime pagal ankstumą.

Plokštelių katalogus gausite pas:

WALTER KOPPEL
609 Yonge S L, Toronto. — — — — - Telef. PR 4596

Kainos nepakilo pas:

Telefonas
MU-9543

Telefonas

SUSIRGUS KREIPKIS Į

YAKMEY CLINIC 
314 BATHURST ST., TORONTO

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

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

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

tinių blokas yra natūralus ir gy
vybinis reikalas”.,

Štai kodėl jie vienija visų ša
lių, proletarus, nes tik jie ir tega
lėtų suprasti kas čia buvo pasa
kyta. Alni.

Lenkijoje katalikų spaudos 
nebėra

Komunistinė Lenkijos valdžia 
visą katalikų spaudą paėmė griež 
ton savo priežiūron. Nesitenkina
ma net cenzūra, bet perimama 
net laikraščių administracijos 
priežiūra. Katalikams nepalikta 
jokių priemonių pareikšti savo 
protestą net ir prieš biauriausį 
spaudos piktnaudojimą.
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TORONTO, Cnt.
Gegužinės pamaldos

Gražiu lietuvišku papročiu, ge
gužės mėn. Toronto lietuvių baž
nyčioje kasdien 7.30 vai. vaka
rais vyksta Dievo Motinos garbei 
skiriamos gegužinės pamaldos.

Šeštinių pamaldos
Kristaus dangun žengimo šven 

tėję, ketvirtadienį, Toronto liet, 
bažnyčioje pamaldos įvyksta ry
tą 6.30 ir 10 vai.

Pastatykime a.a. Dvarionui

Motinos Dienos minėjimas
Gegužės mėn. 5-6 d. Kanados 

L. Kat. Moterų Dr-jos Toronto 
skyrius rengia Motinos garbei 
minėjimą. Šią gražią tradiciją 
katalikės moterys atsivežė iš Lie
tuvos ir jau kelinti metai čia Ka
nadoje duoda progos didelėms 
žmonių minioms pagyventi šven
tiška nuotaika savo motinų gar
bei.

Šeštadienį 6.30. vai. bažnyčioje 
konferencija su išpažintim. Gra
ži proga pasinaudoti šia Dievo 
malone, nes tam tikslui bus pa
kviestas svetys kunigas.

Sekmadienį 11 vai. Šv. Mišios 
ir komunija už mirusias, ken
čiančias ir laimingąsias motinas 
išblaškytas už geležinės uždan
gos ir visame pasaulyje.

3 vai. po pietų 297 College St. 
erdvioje salėje ruošiama Moti
nos garbei akademija.

Programoje:
1. Atidarymo žodis su religiniu 

himnu “Marija, Marija”.
2. Prof. Dr. A. Šapokos pas

kaita.
3. Mokyklos vaikų programa.

• (10 min. pertrauka).
4. Literatūrinė valandėlė — 

skaito vietos poetai bei literatai.
5. Oktetas.
6. Užbaigos žodis. •
Ypatinga pagarba priklauso 

mieloms gausių šeimų mamy
tėms, kurioms bažnyčioje ir sa-’. 
Įėję bus rezervuotos prieky vie
tos. Tad visiems ligi pasimatymo 
Motinos Dienos minėjime.

KMDr-jo Toronto sk. V-ba.
Lankėsi ponai Treigiai

Plačiai žinomi visuomeninin
kai. Delhi apylinkės stambūs ta
bako farmeriai, atvykę į “Links
mųjų Brolių” balių, sekmadienį 
lankėsi “TŽ” redakcijoje, kur 
praleido keletą valandų artimų
jų redakcijos žmonių būrelyje. 
Bent kiek pasivaišinant, buvo 
pasidalinta įspūdžiais, pasikalbė
ta ir viešaisiais reikalais.

Lankėsi dail. pedagogė 
Ir. Ralkevičiūtė

Gegužės 19 d. sueina -vieneri 
metai nuo mirties muziko a. a. 
Antano Dvariono. Velionis yra 
palaidotas Toronto “Vilties Kal
no” kapinėse. Iki šiol, deja, šio 
muziko kapo nepuošia joks ant
kapis.

Velionies bičiulių ir gerbėjų 
tarpe yra kilęs sumanymas me
tinių mirties sukaktuvių proga, 
ant jo kapo pastatyti paminklą. 
Tam reikalui yra sudarytas ko
mitetas, į kurį įeina: J. Januška, 
V. Meilus, Pr. Radzevičiūtė, A. 
Ščepavičienė, D. Rautinš, Stp. 
Kairys, Br. Marijošius, J. Simo- 
navičius ir Tel. Valius. Komitetą 
sutiko globoti Toronto liet pa
rapijos kebonas ir Toronto LOK.

Artimiausias ir svarbiausias 
komiteto uždavinys yra sukelti 
pinigų paminklo statymui. Tam 
reikalui, š.m. gegužės 12 d., šeš
tadienį, Toronte yra rengiamas 
koncertas. Komitetas taip pat ti
kisi finansinės ir moralinės pa
ramos iš plačiosios lietuvių vi
suomenės, ir ypač iš lietuviškųjų 
organizacijų, kurių parengimuo
se velionis visada aktyviai pasi
reikšdavo išpildant meninę prog
ramos dalį. Komitetas tikisi su
silaukti savo sumanymui atgar
sio iš liet. kolonijų, kaip tai iš Ha
miltono, Delhi, Wellando ir ki
tur, kur a.a. Dvarionas daug kar
tų yra dalyvavęs tautiniuose ar 
organizacijų parengimuose.

Aukas siųsti ir informacijų rei
kalu prašoma kreiptis šiuo ad
resu: Prof. Stp. Kairys, 716 Lans
downe St., Toronto, Ont.

Paminklu Statyti Komitetas.

Dėmesio! Dėmesio!
Š. m. gegužės mėn. 5 d. 7.30 vai. vak. puikioje DE LA SALLE 

College salėje 131 Fernham Ave.
Kanados Lietuvių Moterų Bendruomenės Toronto ApyL ruošia

MOTINAI PAGERBTI KONCERTĄ
—PROGRAMOJE—

ANNA KASKAS ALGIRDAS BRAZIS
Metropolitaino Operos žvaig^lč Operų solistas

Koncerto pelnas skiriamas Tautoj Fondui 
ir studijuojančiam jaunimui remti.

Bilietai gaunami jau dabar: “Atlantic 
tainėse, o koncerto dieną prie įėjimo. f. .. ......
Balmoral gatvės ir eiti pusę bloko atgal; o mašinomis važiuot;

Avenue Rd. iki Fernham Ave.
Nepraleiskite progos pasiklausyti šio puikaus koncerto ir Moti
nos Dienos proga paremti Tautos Fondą ir mūsų vargo mokyklas

“Baltic” ir “Tulpės’ sve
tainėse, o koncerto dieną prie įėjimo. Kalba fdol., 1.50 ir 1 dol. 
Koncerto salė lengvai pasiekiama Bay tramvajumi. Važiuoti iki 
Balmoral gatvės ir eiti pusę bloko atgal; o mašinomis važiuoti 

Avenue Rd. iki Fernham Ave.

Mielą prietelių ,
p. VINCĄ ČERŠKŲ ir p. ALDONĄ KRANIAUSKAITį., 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime visokeriopos šeimyninės laimės.

L. ir L. Karbūnai,
S. ir A. Makarai.

Mielą mūsų bendradarbę
ELEONORĄ STRIMAVICIŪTĘ ir BRUNARDĄ MACKEVIČIŲ, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir daug džiaugsmo linki

Toronto Liet. Meno Mėgėjų Grupė.

MONTREAL, One
Šv. Kazimiero parapijos norįs reikalą nuodugniai ištirti, 

susirinkimas Mat, į Šv. Kazimiero bažnyčią,
Balandžio 22 d. įvyko istorinis dėl jos geografinės padėties ir ne- 

Šv. Kazimiero parapijos narių buvimo prancūziškų pamokslų, 
susirinkimas, kur dalyvavo per sekmadieniais eina labai daug 
300. Jų tarpe ir p. Girdauskas, vietinių gyventojų kitataučių — 
kuris prisiminė kitą istorinį pa- anglų ir prancūzų. Arkivyskupas 
rapijiečių susirinkimą įvykusį 
1913 metais. Tada negausus bū
relis pasiryžusių lietuvių katali
kų vienbalsiai pakėlė rankas sta
tyti Šv. Kazimiero bažnyčią, nors 
ižde tebuvo $200. Drąsiu dvasios 
vadu tada buvo neužmirštamos 
atminties kun. klebonas Vyš
niauskas. Daug vargo pakėlė jis, 
ir jo pasiryžę parapijiečiai, bet 
bažnyčia buvo pastatyta 1914 m. 
Ji jau baigia savo gražaus tar
navimo amžių. Kilo reikalas sta
tyti naują.

Klausimas buvo svarstomas 
jau nuo 1948 metų, kada parapi
jos komitetas padarė nutarimą 
statyti naują, bet arkivyskupijo
je patarta palūkėti ir sutelkti 
daugiau pinigų. Apskaičiuojama, 
nauja bažnyčia kainuosianti apie 
$350.000, i r "jau turima ižde $144.- 
000 savų pinigų bei $18.000 para
pijiečių paskolintųjų. Parapijos 
komiteto nariai dukart buvo pas 
arkivyskupą prašyti leidimo pra
dėti statybos darbą, bet jiems pa
tarta palūkėti — arkivyskupas

Įsikurs seserys kotrynietės
Jau virš dviejų metų Toronte 

ir Hamiltone pasiskirsčiusios gy
vena iš tremties atvykusios lie
tuvės seselės kotrynietės, iki šiol 
negalėdamos įsikurti pastovioje 
vietoje. J. Em. Toronto kardino
las galutinai sutiko seseles lie
tuvaites įkurdinti savo arkivys
kupijoje, pavedant joms tvarky
ti namą, kuriame seselės išvys
tys karitatyvinę veiklą.

Tenka pasidžiaugti, kad sese
lės kotrynietės gyvai domisi lie
tuvių gyvenimu ir stengiasi visa
da aktyviai Įsijungti ypač lietu
vių parapijoje.

Audinio kursai Toronte
‘‘Verslas” organizuoja Toron

te tautiškų juostų ir kaklaryšių 
audinio kursus. Kursuose

Linksmieji Broliai buvo 
Toronte

Praeitą šeštadienį Torontą ap
lankė Čikagos Linksmieji Bro
liai — Brinką, Mačys ir Veliška, 
kartu su muziku Kalvaičiu. Su 
jais kartu atvyko ir L. operos ba
lerina Irena Eidrigevičiūtė, gre
ta L. Brolių linksmų numerių, 
išpildžiusi tris baleto solo par
tijas, gausiai publikai priminda
ma gražiąsias mūsų baleto tra
dicijas.

Linksmieji Broliai, žinoma, at
vyko su įprasta nuotaikinga 
linksmybių mozaika -— sezoni
nėm ir mūsų gyvenimo aktuali
jom savame vingiuotame veid
rodyje.

Šitas balius dar kartą įrodė 
Toronto lietuviškosios visuome
nės gyvumą ir interesų bei po
mėgių šakotumą. Jei kur pastebi
mas visuomenės abejingumas ir 
nesidomėjimas niekuo, tai To
ronte šituo negalima skųstis. 
Kiekviena žymesniųjų mūsų me
nininkų ar meno kolektyvų gas-

T IC' -4 r i dlHllUlO rkUlbUObC
/ v 3 V ,s A'nci’kos mokomasistematingaisusidarv-
(New Britain. Conn.) kuriam lai- tj _ 
kui pas gimines ir pažįstamus, 
dailininkė-grafikė-pedagogė Ire
na Rąlkęvičiūtė, ilgą laiką lais.
Lietuvoje mokytojavusi Veive
riuose ir tremtyje — Vokietijo-

' je. Kaselio stovykloje. Dail. pe
dagogė Ir. Ratkevičiūtė tik antri 
metai tegyvena Amerikoje ir dir
ba ne savo profesijoje, o siuvyk
loj. kas atima daug laiko ir svei
katos, kad teptukui nėra kada 
pasirodyti. Dar Vokietijoje, nors 
ir mokytojavo, bet rado laiko 
iliustruoti keletą knygų. Pernai 
ir atostogas Kanadoje praleido. 
Šį kartą be Toronto dar aplan
kys ir Otavą.
Reikalingi 2-3 kambariai, jei ga 

Įima ir virtuvė. Skambinti 
telef. OR 1059.

ateitininkų himnas, kurį palydė
jo fisharmonija p. Piešina.

Vakare šventė buvo tęsiama 
salėje.

Vakaro pradžioje krikšto tėvai 
įteikė mišių metu pašventintą 
vėliavą, kurią priėmė kuopelės 
pirmininkas A. Pusarauskas.

Krikšto tėvai palinkėjo jaunie
siems ištvermės žengti ateitinin- 
kiškuoju keliu bei nesuklupus 
grįžti į savo bočių žemę.

Toliau sekė kiti sveikinimai, o 
po jų meninė dalis, kurioje pasi
rodė kuopos jaunieji plunksnos 
mėgėjai: J. Jokūbaitytė, M. Stan- 
kaitytė, A. Pusarauskas, pianinu 
skambino M. Bilevičiūtė išpildy
dama kelis puikius dalykėlius, 
kurie buvo publikos šiltai sutik
ti. Vėliau suvaidinta Trijų bro
lių pasaka. Vaidino: A. Ankuda- 
vičius, R. Jurkus, Ą. Jurkus ir B. 
Naruševičius.

Tremtis nepalaužė mūsų jauni
mo. Jie gyvai domisi lietuviška 
literatūra bei patys bando rašyti.

Pasibaigus meninei programai 
sekė trečioji krikštynų dalis — 
šokiai. Grojo gera muzikos ka
pela “Melodija”. ; ; ,

Hamiltono sportininkai 
Montrealy ,

Praeitą šeštadienį ir sekmadie
nį Hamiltono sportininkai lankė- 

- . v v _ si Montrealy ir išbandė savo jė-
naujai Šv. Kazimiero bažnyčiai; gas su vietos krepšininkais bei 
statyti duosiąs, bet kur nors gre- staj0 tenisininkais.
ta statysiąs prancūzams bažny- šeštadienio vakare krepšinio 
čią. Lietuvių bažnyčioje mišių rungtynes laimėjo montrealie- 
skaičius sekmadieniais būsiąs su-, čiai santykiu 38:33, o antrąsias 
mažintas. Į sekmadienio rungtynes laimėjo

Parapijiečiai gražioje nuotai-. hamiltoniečiai santykiu 35:21.
koje vienbalsiai nutarė: 1. išlai-į Stalo tenisininkų susitikimo 
kyti Šv. Kazimiero parapiją lie- (laimėtojais taip pat išėjo hamil- 
tuvišką; 2. statyti naują Šv. Ka- , toniečiai, laimėję 5:4 santykiu, 
zimiero bažnyčią ir tam tikslui jTik dvejetųrungtynėsemontrea- 
įgalioti kleboną bei parapijos ko- liečiai laimėjo 2:1.
mitetą užtraukti $200.000 pasko- Plačiau apie tai žr. sekančios 

.lą; 3. naujos klebonijos statybos savaitės Sporto skyriuje.

mano, šie prancūzai, negaudami 
savo kalboje pamokslų bei tiky
bos dėstymų, atžalą nuo Bažny
čios. Tokiais sumetimais arkivys
kupas klebonui J. Bobinui ir Šv. 
Kazimiero parapijos nariams siū
lė atsisakyti nuo teisių tautybe 
paremtos parapijos ir pasidaryti 
terįtoriale, kas praktikoje reikš
tų Šv. Kazimiero parapijos per
ėjimą į prancūzų rankas. Lietu
viai, prisimindami savo gražias- 
tradicijas ir faktą, kad Šv. Kazi
miero parapija yra pirmoji ir se
niausia Kanados lietuvių parapi
ja, su’tokiu pasiūlymu jokiu bū
du negalėjo sutikti.

Todėl ir sušauktas visų para
pijiečių susirinkimas. Jam pirmi
ninkavo klebonas kun. J. Bobi- 
nas. Savo įvadinėje kalboje kle
bonas gražiai prisiminė dabarti
nės bažnyčios statytoją kun. Vyš
niauską, prie kurio dabartinis 
klebonas tarnaudavo mišioms. 
Klebonas paaiškino arkivyskupo 
mintį ir pavedė parapijonams 
padaryti sprendimą. Arkivysku
pas yra pareiškęs, kad sutikimą

Be to viso, nuoširdžiai dėkoja
me visiems atsilankiusiems į 
mums surengtą pokylį atšvęsti 
mūsų 25 metų vedybinio gyveni
mo paminėjimą.

Jūsų visų nepaprastai didelis 
nuoširdumas, prieteliškumas nie
kuomet neišdils iš mūsų širdžių 
ir amžinai paliksim jums dėkingi 

S. ir M. Derviniai. 
Padėka .

Kanados Lietuvių Kat. Kultu-: 
ros D r-jos Toronto skyrius, ba- 
landžio 22 d. pasikvietęs Lietu- * klausima atidėti kitam susirinki_ 
V>M Teatrą Amerikoje su 3 v. pje-1 mui kuriam bus tejkta tikres_ 
se Raketa į Menuli , jnese daug

j»j ■». •. j i "\^aiždaSj o po juo klaidingai pa-
...ą, ,dld/“ Prirysimas. Jiems išrodo, raš ta, kad tai naujas la,as
pareiga viešai pareikšti didžiau-1 k,ad kėsinamasi užgesinti, ar pri-----------
šia padėka asmenims padėju- i sloPmtl PlrmaJą Kanados ,etu- 

i stems skvriaus valdybai ta pa-' Vlų .?arap!]?’ “ par.aplįii’ kurią 
rengimą ‘ surengti. Pirmiausia 3ie ?s v,aok“i tbedp .,svadf ,lr pa' 

! klebonui kun. P. Ažubaliui už atate ant ‘VIrtp koM' T»klu bu' 
moralinę ir materialine visoke-: du. .^arkivyskupas pritars pa-

imasi šitas Kalėdas švęsti nau- 
joje Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Šv. Kazimiere, Lietuvos patro
ne, padėk! V.

Jaunųjų ateitininkų vakaras 
Pereitą sekmadienį Aušros V. 

parapijos bažnyčioje ir salėje 
įvyko Montrealio Jaunųjų Atei
tininkų vakaras — krikštynos.

Prieš mišias Aušros V. parapi
jos klebonas kun. Kubilius, S J, 
pašventino Jaunųjų Ateitininkų 
vėliava, kurios krikšto tėvai bu
vo p. Lukoševičienė ir p. Jurkus.

Mišių metu tiek jaunieji ateiti
ninkai, tiek sendraugiai dalyva
vo bendroje Šv, Komunijoje, au
kodami ją už žuvusius bei dabar 
tėvynėje kenčiančius ateitinin
kus. Po mišių buvo sugiedotas

Elza Žebranska Toronte
Balandžio 27 d. Toronto latvių 

bendruomenė turėjo progos pa
klausyti puikaus Amerikos lat
vės Elzos Žebranskos koncerto.

Išvykusi iš Latvijos 1936 m., 
solistė tęsė pradėtas Rygoje stu
dijas Paryžiuje ir Italijoje. Yra 
koncertavusi taip pat Švedijoje, 
Ispanijoje ir Anglijoje. Vėliau 
įsikūrė JAV, kur ir dabar tebe
gyvena. Mezzo sopranas E. Že
branska yra vienintelė latvė dai
navusi kurį laiką Metropolitan 
operoje. Dabar daug koncertuoja 
latvių bendruomenėms, kartais 
paskirdama visą koncerto hono
rarą latvių visuomeniniams rei
kalams.

Šio koncerto programą sudarė 
beveik išimtinai latvių kompozi
torių kūriniai — Alfredo Kalniri- : 
šo, Vitolio, Mediušo, Darzinšo bei i 
Jurijano.

Baigiant tenka pasigėrėti kul
tūringa latvių publikos laikyse
na laike koncerto. Deja, iš mūsų 
lietuviškos auditorijos kartais to

I. K.
Padėka .

Nuoširdžiai dėkojame rengė-į 
jams už nepaprastai dideli nia- i 
lonumą, suteiktą mums suren
giant mūsų 25 metų vedybinio

šviesos prošvaisčių į Toronto lie
tuviškosios visuomenės gyveni
mą. Šia proga jaučiame malonią ■

nių finansinių apskaičiavmių.
Maža klaida

Aname ”NL” numery išspaus
dintas kun. K. Urbanavičiaus at-

Pr. M. Juras.

Kanados vyriausybė 
rūpinantis vienuolėmis

Užsienių reikalų min. Pearsen

rt_ trolė sutraukia jų daugelį šimtų, pasigendama.
Ir šį karta, vos savaitei tepra-1 11 y A V4 ■ . . . 7 ■.■■■ c J

» bus ^us Pb. taip- gausiai lankytos 
Amerikos Lietuvių Dramos Teat-

- pasigaminti tautiškus raš-1 ™ gastrokis. didžiulė UNF salė, 
tūš ir praktiškai austi. Kursams 
vesti pakviesti audėjai specialis
tai, pedagogai. Kursai vvks va- , , , , . ...
karais parapijos salėje. Tikslus ko’ tad dau§ kam teko džiaugtis 

vien parketo malonumais gero 
orkestro muzikos tėkmėje. Artis
tai salėje atsirado kiek pavėluo
tai, publikai jau įsisiūbavus, įsi
linksminus, tad L. Broliai savo 
numatytosios programos nė ne
baigė. O gaila, kad nusiėmė nuo 
scenos kaip tik prieš imdamiesi 
nagrinėti torontiškes naujienas 
bei aktualijas, kurios galėjo būti 
įdomiausios.
Išnuomojami kambariai šeimoms 

• arba panelėms. Telef. ME 1602.
Išnuomojamas kambarys 5% Mc 
Kenzie Cres. (prie Dundas-Do- 

vercourt) Tel. KE 9222.

Amerikos Lietuviu Dramos Teat-

dar prieš skelbtą pradža. prisi- 
rinko kupina, paruoštų 700 vie
tų prie stalų toli gražu neužte-

riopa parama. Be jo nuoširdumo ! vaHos pareiškimui, ti- .pareiškė kad kanadietėms vie-
ir reikalo atjautimo vargu bu- Į .

[ tumėm tikslo atsiekę. Be to, kun. • 11 
Guręckui. dail. T. Valiui, pp. M. 
Jokubėnaitei, Š. Vanagaitei. E. 
Jakubcevičienei, A. Venckutei; J.

i Juodzevičiui, V. Zęnkui, C. Ja- 
kubeevičiui. A. Pukui, V. Sendži- 
kui. J. Prakapui, St. Prakapui, 
V. Bubeliui, E. Abromaičiui, I ir

laikas bus nustatytas kursantams 
ir vadovams susitarus. Pirmasis 
kursantų susirinkimas bus pa
skelbtas spaudoje ir prie parapi
jos salės-durų. Už mokslą iš kur
santų nebus imamas joks mokes
tis. Kviečiami ir vyrai. Norintieji 
kursus lankyti prašomi regist
ruotis iki gegužės 14 d.: LA 3560 
p. Danutė Barškytė, visada va
karais išskyrus pirmadienius ir 
ketvirtadienius ir LO 0513 p. Elz
bieta visada vakarais.

Kursams prasidėjus, nauji kur
santai nebus priimamai.

“Verslas”.

gyvenimo sukakties paminėjimą. St. Kairiams, M- ir V. Tamulai- 
Būtent: pp. Souliui, Motiejūnui, čiams, S. ir V. Jonynams, Daug- 
Samulevičiui, Rinkūnui, Vilučiui i vilienei. Kuolams ir kit.
ir Jonaitienei. Už linkėjimus ir | Dėkojame už reklamą per ra- 
gražias kalbas pokylio vedėjui p. Į diją ir plakatus, artistams po- 
Sauliui, kun. klebonui, Ažuba
liui, Jokubynienei, Rinkūnui, 
Pundžiuvienei, Kalinauskienei, 
Jonaitienei, Sakalauskui, Užu
piui, Simonavičiui, Vilučiui, Juo
zapavičiui, Vekteriui, Šapokai.

Už gražų stalų papuošimą • ir 
pagaminimą skanių vaišių po
nioms: Jonaitienei, Samulevičie- 
nei, Kuniutienei ir Vekterienei.

O taip gi už labai gražią dova
ną, kurią naudodami visuomet 
prisiminsime jūsų gerumą, drau
giškumą.

Būtent: pp. Souliui, Motiejūnui, čiams, S. ir V. Jonynams, Daug-

KINO “CENTRE” 772 D™das st w-Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį—šeštadienį, gegužės 3-5 d.
1. INSPECTOR GENERAL — spalv. su Danny Kaye, B. Bates
2. DOUGH TER OF JUNGLE — su James Cardwell, Lois Hall

Pirmadienį—trečiadienį, gegužės 7-9 d.
1. FIGHTER SQUADRON — spalv. su Robert Stack. E. O’Brien
2. KILLER MCCOY — su Mickey Roony ir Brian Donlevy

Parduodama krautuvė lietuvių rajone
Kreiptis Į Petrą Kairį, 889 Dundas St. W. Telef. WA 0062.

būvio surengimą, programų pla
tinimą, automobilio patarnavi
mą, dekoracijų pastatymą ir išar
dymą,’ bilietų kontrolę bei vietų 
nurodymą ir aktorių apgyvendi
nimą Dar kartą maloniems tau
tiečiams tariame nuoširdų ačiū!

KLKK D-jos Toronto sk. V-ba.
— Toronto. — Per užpraeitą 

savaitę Toronte bedarbių skai
čius labai mažai pakilo — nuo 
13.117 iki 13.259. Šių metų di
džiausias registruotų bedarbių 
skaičius visoje Kanadoje buvo 
304.000. Pernai buvo 434.300.

— Toronto. — Smarkiai padi
dėjus katalikų skaičiui, Toronto 
archidijecezijoj numatoma įsteig 
ti 9 naujas parapijas, kurių 7 pa
čiame Toronte. .

nuelėms Kantone primetami vai
kų žudymo kaltinimai, esą fan
tastiški. Akcija prieš jas esanti 
vietinio pobūdžio agitacijos vai
sius. tad esą vilčių, kad pasisek
sią jas išvaduoti. Užsienių minis
terija kreipusis į Britų atstovy
bės Peipinge charge d’affaires ir 
gavusi užtikrinimą, kad būsią 
padaryta viskas, kas galima.

Tuo tarpu prieš savaitę užsie
nių ministerijos atstovas “The 
Ensign” korespondentui buvo 
pareiškęs, kad ką nors daryti yra 
neįmanoma, nes Kanada įpratusi 
Kinijoje viską daryti per Britus, 
o tie dabar ten neturi ambasado- • 
riaus. Korespondento pasiūlymas 
veikti per Indijos ambasadorių, 
ministerijos atstovui atrodęs taip 
pat neįmanomas.

IŠSIKIRPK! PASIDĖK IR SAUGOK!
pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 

pigiai atlieka STANLEY VAS ARAJS (latvis)
Gabenama ir į užmiestį

9 Delaware Ave. Toronto, Ont. Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403

AR JŪS PAGEIDAUJATE 2 
PIRKTI NAMUS*

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd

JONAS J. JUSKAITIS

1172 BAY STREET, TORONTO. TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU

Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 
apartamentus ir kitokios rūšies- įmones 

kreipkis į

Gerb. Visuomenės žiniai pranešu, kad dėl 
perkrovimo darbu ir laiko stokos naujų 
klijentų iki 1951 m. gegužės pabaigos 

priimti nebegalėsiu.

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

Mūsų įstaiga HAMILTONE:
* prasykit, V. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. TEL. 9 - 4121

Specialus pasiūlymas šiai savaitei:
Atskiras namas Quebec© gatvėje (High Park rajone), 

netoli mokyklų. Susideda iš 10-ties Kambarių. Kaina $14.500.
Atskiras namas iš 8-nių kambarių su garažu. Galima 
padaryti dar 2 kambarius treciam aukšte. Modemiška 

virtuvė ir vonia. Kaina $15.500

Taip pat turime pardavimui tabako 
ir vaisių farmų.

Teisinės ~ Kalbinės Pagalbos Biuras
907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada. Telefonas PL 4880 

=

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

Kreiptis: A. GARBENIS

H.M.DAVY&C0
REALTORS 

105 RONCESVALLES AVĖ 
Tel. L4 — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5361


