
Rikiuokitės ir pasišvęskite!
Drąsus yra žygis pradėti 

šiandien katalikiškosios akcijos 
darbą naujame krašte, naujose 
sąlygose. Drąsus ypač dėl to, 
kad daugelis tautiečių šio są
jūdžio dar nesupranta- Įtarimai, 
nepasitikėjimas, nepalankumas 
iš vienos pusės ir nesupratimas, 
nesidomėjimas, inertiškumas iš 

~ antros, lydės šį darbą jau pa
čioje pradžioje. Vieni baiminsis 
paties katalikiškumo, kiti akci
jos — kažkokios kataliku "smo
giamosios" jėgos prieš kažką, 
— treti naujo susiorganizavimo. 
Paprastas žmonių galvojimas 
tokiuose reiškiniuose jieško po
litinių tikslų. Tokio galvojimo 
gal bus ir pas gerus katalikus, 

' išaugusius kitose politinėse sfe
rose. Kažkodėl katalikiškoji ak
cija laikoma ateitininkų ar 
krikščionių demokratų monopo
liu. Ištikrųjų katalikiškoje akci
joje dalyvauja visi katalikai. 
Aktyvūs politikai, tiesa, į šį

XI — kotai- akcijos kūrėjo valia 
buvo, kad ši akcija išliktų šalia 
ir virš politikos.

KataL akcija kartais supran-

(prie Dievo pažadų vykdymo) 
su visu rūpestingumu •. (2
Petr. 1, 5). Tai, ką Kristus pasa
kė 'savo apaštalams ir mo
kiniams, būtent — Eikite ir mo
kykite! liečia ne tik kunigus, 
bet ir visus Ipikščionis. Vadi
nas, nelaukite, kol pas jus ateis 
kiti, jieškokite tų, kurie alksta 
tiesos ir šviesos. Nelaikykite tie
sos lobių paslėpę savyje — mo
kykite, skiepykite dieviško gy
venimo atžalas pagoniškam ir 
supagonėjusiam pasauliui.

Modernioji pagonybė šian
dien yra gili ir grąsi. Vienur ji 
civilizacijos patogumų ir gyvu- 
linio instinkto persotinimų pa
graužta. Kitur — laukiniškai 
žiauri, karinga, pavergianti, ki
tus naikinanti. Vienur piktas 
savaime keroja kaip pūvančioj 
baloj gyviai, kitur jis kovingai 
primetamas iš viršaus. Būtų tai 
nusikaltimas, jei tie, kurie tie
są ir gėrį išpažįsta, tylėtų, ran
kas sudėję lauktų, leistų blo
giui visiškai įsigalėti. Jeigu 
krikščionybė savaime kiekvie
ną savo narį įpareigoja kovoti 
su blogiu savyje ir savo aplin
koje, tai šiais laikais ji skatina

SVEIKINAME

Katalikų veikėjus, susirinkusius aptarti svarbiųjų 

Katalikų akcijos reikalų.
Dieviškoji Apvaizda tegloboja Jūsų pasiryžimus.

Korėjoje prasidėjo karas
Pereitos savaitės pabaigos di

džiausias įvykis buvo sekma
dienio ankstyvą rytą prasidė
jęs karas Korėjoje- Dar tik prieš 
savaitę Japonijoje viešįs sena
torius Dulles pareiškė, kad or
ganizuotoji komunistų pajėga 
šiuo metu dar nesanti pavojin
ga. Pavojų sudarą tuo tarpu tik 
penktųjų kolonų komunistai, ku
rie stengiasi visokiomis priemo
nėmis pagrobti valdžią pasau
lio kraštuose. Tarytum, "pa
iliustruodama" šį Dulles teigi
mą, bolševikinė Korėja, remia
ma Sovietų Sąjungos, pradėjo 
puolimą pietų Korėjos, buvusios 
anksčiau okupuotos amerikie
čių ir tik nesenai teišsirinkusios 
naują parlamentą. Puolimas 

mus ir išvesti kariuomenę iš P. 
Korėjos teritorijos. Betgi karo 
veiksmai vyksta toliau ir pavo
jus gresia ir krašto sostinei 
Seoul- McArthur tuojaus pat 
pradėjo teikti pagalbą, suor
ganizavo "oro tiltą" iš Japonijos, 
tačiau teikiama tik medžiaga, 
bet nesiunčiama žmonių. Ir į 
lėktuvus sodinami korėjiečiai. 
Tuo tarpu pranešama, kad pa
imtuose puolančiųjų tankuose 
randami rusai. ,'

Antradienio žinios praneša, 
kad komunistų jėgos atmuštos.

reikšmės įvykis yra tos dienos

ta budėti ir sutrukdyti galimą 
kom. Kinijos bandymą pulti 
Formozą. Beabejo ryšy su tuo 
Hong Konge viešėjęs JAV lai
vyno dalinys jau išplaukė "ne
žinoma kryptimi". Įsakyta su
stiprinti ir Filipinų pajėgas.

bar viskas priklauso nuo Mas
kvos. Ligi šiol ji dar tepasisekė 
tik dėl Saugumo Tarybos nu
tarimo, jį paskelbdama nelega
liu- Manoma, kad Maskva savo 
jėgas atšauks. O jei ne, išeitis 
tebūtu viena — karas.

St. Laurent vyks į Vašingtoną
Kaip pranešama iš Ottawos, 

premjeras St- Laurent vyks pa

Sugriuvo Prancūzų vyriausybė; VLIKo delegacija —
į pirm. prel. Krupavičius, prof. L 
Brazaitis ir min. V. Sidzikauskas 
— birželio 15 d ouv o priimti J- 
Šv. Pijaus XII ypatingoje au
diencijoje mažojo sosto salėje, 
kur paprastai priimamos vals
tybių vyrų delegacijos. Audien
cijos metu' J. Šv. buvo įteiktas 
memorandumas. Audiencijai 
baigiantis, prel. Krupavičius 

į paprašė palaiminti vargstan
čius, kenčiančius ir išblašky
tus lietuvių tautos vaikus- j. Šv_ 
teikdamas palaiminmą, atkar
tojo visus šio prašymo žodžius.

Delegacija birželio 16 d. iš
vyko į Vokietiją.

Arabai suskilo
Arabų Lygos 5 nariai — Egipr 

tas, Sirija, Libanas, Saudi Ara
bija ir Jemenas — pasirašė sa
vitarpinės pagalbos ir ūkmfo- 
bendradarbiavimo sutartį. Tucr 
tarpu Jordanas ir Irakas liko už: 
šio bloko ribų. Beabejo tcri ak
cija prieš Jordaną, kurio kara
lius Abdullah visus apstatė-, 
pasigrobdamas didelę dalį Pa
lestinos ir tebesvajoja apie ai a- . 
bų imperiją, o Irakas laikosi sx> 
juo te abu naudojasi? D- Britan!-- - 
jofi globei c. *- - “ -

Nesusitarus algų padidinimo 
■ klausimu, G. Bidault vyriausy
bė negavo parlamento pasitikė
jimo ir atsistatydino. Preziden
tas V. Auriol naują vyriausybę 
pasiūlė sudaryti radikal-socia- 
listui buvusiam premjerui Que- 
uille. Šio pastarojo nuomone 
betgi partijų nesutarimai esą 
per dideli, jis abejojąs savo pa
stangų sėkmingumu. Jis dėl to 
tik apsiėmęs išaiškinti padėtį. 
Galimas dalykas, kad teks net 
naujus rinkimus skelbti- Vy
riausybės krizė Prancūziją išti
ko labai nepatogiu momentu — 
tebevykstant ūkinei konferenci
jai dėl vad. Schumano plano ir 
Korėjos karo išvakarėse.

žemės reforma Italijoje

jau galutinai nutarta. Vyriau
sybė perima. įžemės reformos 
fondą 2.650.000 akrų žemės, ku
rie bus išdalinti bežemiams.

Parlamente 
svarstomas įstatymas, suteikiąs 
pilnas balsavimo teises indė-

mą. Ta prasme kathindstori 
akcija šitai kova? duoda pritai
kytas formas, priemones ir nau
jus kovotojus. Pikto grėsmė 
šiandien yra visuotinė, dėl to 
ir atsakymas visų gerųjų žmo
nių turi būti visuotinis ir vis
pusiškas. Reikia aiškaus, pa-

katalikų dalyvavimas krikščio- 
. niškojo gyvenimo kūrime, puo

selėjime, ugdyme. Šitam veiki- 
• mui organizacija nėra esmiškai 

būtinas dalykas. Katalikas ga
li apaštalauti ir nedalyvauda
mas organizacijoje- Gali jis 
krikščionišką gyvenimą kurti ir 
būdamas kitose organizacijose. 
Tačiau turėti kokį nors centrą 
katalikiškosios akcijos darbams 

' skatinti, gilinti, jiems derinti yra 
būtina. Būtina apjungti visas 
rinktines, apaštalavimui tinka
mas jėgas, jas ugdyti, joms 
uždavinius paskirstyti. Štai ko
dėl reikia rikiuotis, organizuo
tis. Tačiau ir susiorganizavus 
svarbiau yra pasišvęsti, savo 
jėgas įglaudinti tiesos ir gėrio 
tarnybai. Asmeniškos pastan
gos, iniciatyva, pasiaukojimas 
ir sugebėjimas čia daugiausia 
vertintinas. Organizacija šito 
nepakeis ir neatstos. Priešingai, 
organizacijos tikslas yra, kiek 
galima daugiau ugdyti šį as
menišką žmonių įsijungimą į 
apaštalavimo darbus.

Apaštalavimas yra senas 
kaip ir pati krikščionybė- Jis pri
klauso prie būtinų krikščiony
bės uždavinių. Pastaraisiais 
šimtmečiais šios pareigos su
pratimas žmonėse buvo lyg iš
blėsęs. Ligi šiandien katalikas 
inteligentas kartais galvoja, kad 
tiesioginis Kristaus darbas jam 
nepriklauso. Jis tariasi pasitar
naująs kunigui arba už jį dir
bąs, jei^u jam tenka atlikti re
liginio ar dorinio apaštalavimo 
darbą. Tuo tarpu pasauliškio 
nepakeis joks kunigas šeimoje, 
mokykloje, visuomenės gyveni
me. Pagaliau pasauliškis taipj 
pat yra kunigas tam tikra pras
me. "Jūs esate išrinktoji gimi
nė, karališkoji kunigystė, 
šventoji tauki, įsigytieji žmonės, 
kad skelbtumėte dorybes to, 
kurs pašaukė jus iš tamsybės 
į savo įstatymų šviesą" (1 Petr.

saus krikščionybės išpažinimo 
visose gyvenimo srityse. Reikia 
nešti meilę ten, kur klesti nea
pykanta, atlaidumą — kur yra 
neteisybė, tikėjimą — kur abe
jonė, viltį — kur nusiminimas, 
šviesą—kur tamsumas, džiaugs 
mą — kur liūdesys, taiką — kur 
nesantaika. Reikia entuziazmo 
ir tikėjimo, kad atgaivinti be
prasmybės, nevilties ir pikto 
prievartos sulaužytą žmogų.

Tiems, kurie dar abejotų ka
talikiškosios akcijos reikalingu
mu, atsakymas tegali būti vie
nas: įsitikinkit! Prieš jokį žmo
gų, kaip asmenį, nieks nesikė
sins atgręžti ginklų. Katalikiš
kosios akcijos apaštalai pir
miausia turėtų būti priešai sau 
patiems, nes blogį jie ravės iš 
savęs ir savosios aplinkos- 
Piktžolių pakankamai yra mu
myse pačiuose, ir mes būtume 
veidmainiai, jei sakytume, kad 
jau esame tobuli ir, va, dabar 
einame kitu tobulinti. Tačiau 
mes nesame tie viduramžio ir 
vėlesnių laikų sektantai, kurie 
vengdami išpažinti tiesą ir 
skelbti gėrį tik dėl to, kad patys 
esame silpni, klystą, nusidedą. 
Krikščionybė nėra viršžmogių 
religija, bet silpnųjų, kurie Die
vui padedant ir patiems sten
giantis gali pasidaryti tvirti. 
Gera daryti gali visi, net ir silp
nieji. Katalikiškoji akcija nori 
tat visus mobilizuoti šiai gerai 
kovai. "Tam, kas moka daryti 
gera ir nedaro, yra nuodėmė" 
(Jok. 4, 17).

I

Rikiuokitės ir pasišvęskite! — 
šiais didžio lietuvio arkivysku
po Matulaičio —* Matulevičiaus 
žodžiais linkiu Jūsų suvažiavi
mui pradėti istorinį žygį.

klausias JTO nuo pat 1945 m.
Tą pačią dieną sušaukta 

Saugumo Taryba užpuoliką pa
smerkė ir nutarė imtis sankcijų 
— nuo ūkinių iki karinių ima
mai. Š. Korėja įpareigojama 
tuojau sustabdyti karo veiks- 

Nori baigti karo padėtį su Vokietija
Prancūzijos vyriausybė ruo

šia memorandumą vakarų są
jungininkams, kuriame siūlo 
baigti karo padėtį su Vokietija. 
Prancūzai nesiūlo vakariečiams 
taikos sutarties su suskaldyta 
Vokietija, bet siūlo, kad kiek
viena valstybė atskirai dekla
ruotų nuo tam tikros datos 
nebelaikanti savęs karo padė
tyje su Vokietija ir pradėtų nor
malius santykius su ja. Spren
dimas būtų praneštas visai Vo
kiečiai, bet ne vien Vakarų 
Vokietijai- Memorandumas bū-

sms
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jų karo vadų ir abiejų partijų 
politikų posėdžio Vašingtone- 
Nutarimas paremtas Saugumo 
Tarybos kvietimu visiems eiti 
pagalbon, kai užpuolikas nepa
klausė sustoti ir pasitraukti. Tuo 
pačiu metu JAV laivynui įsaky

siąs įteiktas vakariečių trijų 
valstybių ekspertų konferenci
jai,. liepos 3 d. susirenkančiai 
Londone. Tuo pat metu jis bū
siąs įteiktas Belgijai, Holandijai 
ir Luksemburgui.

Prancūzai tai daro beabejo 
norėdami paspartinti antibolše- 
vikinio fronto organizavimą ir 
Europos konsolidaciją. O siūly
mas, kuris beabejo daromas ne 
be sąjungininkų žinios, atneš 
didelę staigmeną, žymiai pa
keičiančią Europos situaciją. 

rių bus kalbamasi, bus gyny
bos reikalai ir St. Laurence upės 
pritaikymo okeaninei laivybai 
klausimai. Šis projektas buvo 
sutartas dar prez. Roosevelto 
ir Kanados premjero Mackenzie 
Kingo, bet neįvykdytas dėl to, 
kad Roosevelt negalėjo nugalė
ti pasipriešinimo sauskelių kom 
poni jų, . Atlanto uostų ir nuo 
upės tolimesnių geležies pra
monės gamyklų. Mat, šiuo keliu 
būtų pigiau transportuojami di
džiųjų ežerų rajonų pramonės 
gaminiai. Uostai ir kiti keliai, 
o taip pat šio kelio nepasiekian
ti pramonė tą laiko sau nenau
dingu dalyku.

— OTTAWA. — Birželio 16 
d. čia lankėsi IRO vyr. direk
torius J. Donald Kingsley ir ta
rėsi dėl didesnio skaičiaus DP, 
ypač nedarbingųjų, perkėlimo 
į Kanadą.

mams: 4000 Šiaurės Vakarų sri
tyse ir 1000 Labradore, prisi
jungusiame pernai su New
foundland.

Rytų Vokietija visiems 
"nuolaidi"

Kremliaus komunistų laimė
jimu Vokietijoje, matyt, netiki. 
Nesenai Rytų Vokietijos vyriau
sybė oficialiai pripažino Lenki
jai Oderio—Neisės sieną, o per
eitą savaitę Čekoslovakijos 
naudai atsižadėjo bet kokio at
lyginimo už iš Sudetų krašto 
išvarytų vokiečių turtą- Krem
lius, matyt, nusprendė dovano
mis prisirišti lenkus ir čekus, bet 
ne vokiečius. Komunistinės vy
riausybės vardas vokiečių aky
se po to beabejo dar labiau1^^ 
kris.

sovietų atstovas stįungininkin 
komisijoje pareiškė protestą te
reikalauja, kad McArthur juos 
atšauktų. Esą tai priešinga 
Potsdamo susitarimui ir sąjun
gininkų komisijos nutarimui Ja
poniją sudemokratinti-

Nuo to meto, kai buvo pra-- 
nešta, kad kalbėjosi su Trygve 
Lie gegužės 18 d., Višinskio 
vardas nebuvo paminėtas nei, 
per Maskvos radio, nei spaudo
je. Diplomatai spėlioja, kad ils 
esąs užimtas kokiuo nors spe
cialiu uždaviniu arba išvykęs- 
į kurį satelitų kraštą, arba ser
ga, arba nušalintas.

— BRIUSELIS. — Iš parla
mento sluoksnių pranešama,. 
kad karalius Leopoldas į Bel
giją grįšiąs greičiausia liepos 
21 d., Belgų tautos šventėje.
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Mūsų kovos prasmė
Mūsų kova dėl nepriklauso- įvykdoma. Panašaus likimo su- 

mybės atgavimo, kova dėl tau- laukė žymiai mažesnės ingušų 
tos teisių ir skundas pasauliui, ir čečėnų tautelės, tačiau jos 
beldimasis į pasaulio sąžinę dar ir šiandien, jau ketveri me- 
vyksta ne iš inercijos, ne dėl to, 
kad taip jau įprasta, bet yra 
sąmoninga kova. Didžiąsias 
tautos skriaudas ir neteisybes 
kiekvienas doras lietuvis per
gyvena visa savo širdimi, vi
sa savo būtybe. Tačiau ne re
tam dažnai į širdį įsimeta des
peracijos šauklys, nevilties kir
minas. Mes tokie maži ir ne
pajėgūs, o tautą sukaustęs ir 
ėdąs slibinas toks milžinas. 
Ypač daug kam tokios mintys 
lenda į galvą skaudžiųjų sukak 
čių progomis. Štai jau pami
nėjam kirašto okupacijos de
šimtmetį ir metų sukaktį nuo 
tautos masinio naikinimo pra
džios. Kiek per tą laiką aukų

tai, tebekovoja.
Mūsų tautos atsparumas jau 

amžiais išbandytas. Ji jau 
daug kovojo. Nepražuvo sun
kiais laikais, būdama nesąmo
ninga, tad juo labiau gerų vil
čių gali turėti dabar, kada ji 
yra pasiekusi aukščiausio są
moningumo laipsnio. Ji niekad 
nebuvo taip sąmoninga, kaip 
dabar.

Didžiąją kovos naštą neša 
tėvynėje likusieji, bet ir ant iš
eivijoje bei tremtyje esančių 
pečių taip pat gula didelė atsa
komybė. Išeiviai ir tremtiniai 
yra tos pačios tautos dalis ir 
bendros kovos dalyviai, kovo
tojai to paties fronto, tik kito-

sudėta, kiek kančių iškentėta ir kiomis priemonėmis. Jei ten ko- 
širdgėlos patirta, o rezultatų vojama su kruvinomis aukomis, 
dar nematyti. Tauta naikinama • tai čia tik propagandos priemo
li ne mes vieni pradedam būkš- 
tauti, kad Lietuvoje po kito de
šimtmečio galį nebelikti lietu
vio -..

Beabejo, tai skaudi, bet reali 
galimybė. Tačiau dėl to negali 
atbukti nei mūsų budrumas nei 
susilpnėti kovingumas. Tautos

nėmis. Čia jų naštos palengvin
ti negalima, tačiau kovos išei
čiai ir ši kova gali būti nema
žiau naudinga.

Mūsų reikalas yra kovos

Šio kongreso sesijos metu pa
kartotinai svarstytas JAV kari
nis saugumas. Karo specialis
tai kongresui nurodė, kad JAV 
apsiginklavimas nebūsiąs tin
kamoje aukštumoje ne vien 
šiais, bet ir ateinančiais metais.

Kai Louis A Johnson, krašto 
apsaugos ministeris, ramino, 
kad JAV nedidelis karinis bran
duolys, oro laivyno apsaugoje, 
esąs užtektinai veiksmingas ka-

į ro netikėtumams sutikti, gen. 
Omar N. Bradley, prie uždarų 
durų, padarė JAV karinės ana
tomijos analizę- Ten primygti
nai rodinėjo, kad JAV kariuo
menė nebūsianti pajėgi netikė
tą užpuolimą sulaikyti, bet ir 
tinkamai pasitraukti iki krašte 
bus pravesta mobilizacija. Su
glaustai generolas pareiškė: 
"Sausumos, oro ir jūrų mūsų 
karinės pajėgos nėra užtektinos 
visuotiniam kare. Mes negali-i 
me laukti žymaus pagerėjimo 
šiais ir net 1951 m.".

Santarvės parama

Jei karas iškiltų, tęsia Brad
ley, JAV drauge su santarvin. 
turėtų užtektinai pajėgų karą 
laimėti. Ši prielaida tačiau ne
sudaro rimto pagrindo karines 
pajėgas tvirtinti ir daryti pažan
gą apsiginklavime.

Europoje, per pastaruosius 
metus karinėje srityje yra pada
ryta didelė pažanga. Jei JAV ir 
toliau apsiginkluosiančios, tu
rint laiko, — vakarinė Europa, 
bendradarbiaujant su Šiaurinio 
Atlanto santarvininkais, galinti 
būti ginama.

Iš paskelbtų duomenų susi-j sutelkusios visą energiją į tyri
mus ir įvairių naujų ginklų mo
delių ruošimą. Kaikurios pra
monės šakos esančios įspėtos, lavimą-

pusmetį buvo spaudoje išvardy- buvusi tokiame aukštame laips- 
ti 95 miestai JAV, kurie dėl jų 
svarbos gali būti sovietų lėk
tuvų bombarduoti. Povandeni
niai laivai gali pažeisti ne vien 
JAV uostus, didmiesčius, bet ir 
padaryti žymių nuostolių jūrų 
transportui.

JAV dar nebuvo taip

JAV gynybos ministeris Louis 
A. Johnson patikino kongresui, 
kad praeityje niekada JAV ne
buvusios taikos metu pasiruo
šusios, kaip nūdien. Karo pra
monė racionaliausiai gaminan
ti karo reikmenis. Už tą patį do
lerį dabar pramonė daugiau 
ginklų pagaminanti, kaip anks
čiau. Karo reikalams užteksią 
13 bil. dol- ir nei cento nebūsią 
prašoma. Jam tą pareiškimą 
darant kongresas svarstė eilę 
papildomų karo kreditų imtinai 
Harry S. Truman prašytų 1.22 
bil. dol.

Johnson nuomone kariuome
nė yra pati stipriausia. Oro 
laivynas yra tokio pat laipsnio 
paruoštyje, kaip 1945 m. Ka
riuomenės vadovybės centrali
zavimas ir karo kreditų taupy
mas esą priderinti nūdienei pa
dėčiai-

Tuodu pareiškimu vienas ki
tam neprieštarauja. Bradley* re
miasi grynai kariniais sampro
tavimais, jei netrukus JAV tek
tų stoti karan prieš sovietus. 
Tuo atveju jis laiko JAV. nepa
siruošusias ypač gamybiniu! moniniu požiūriu JAV yra atsi- 
požiūriu. Žiniomis pasiekiančio
mis viešumą, JAV dabar yra

daro įspūdis, kad konferencijo-
įtampos neatleisti, bet ją dar! ie buvęs sutelktas dėmesys į 
labiau gHorktyvinti, nes pasąli- ■ i-rrvs-nierrT r>r>vrm<4»r>ir>iii Irri- 
lio tarptautiniai horizontai vis 
labiau

dijos rodo, kad sovietų finan- 
etiiai duomenys yra klaidingi, 
nes atominiai tyrimai finansuo
jami iš Švietimo biudžeto, avia
cijos išlaidos užtinkamos pra
monės ministerijos biudžete, ka
riniai pastatai, strateginiai ke
liai statomi iš civilinio biudžeto.

nyje taip pat atitinka tikrovei. 
Tačiau ar šiandienykštė JAV 
kariuomenė būtų pajėgi atsi-1 Nauj'as apsiginklavimas užtin- 
spirti sovietams Europoje ir ki- karnas naujų investicijų šlai
tuose frontuose? Šiuo atveju, 
rodos, Bradley stovi žymiai ar
čiau tiesos. Sovietų nereikia 
pervertinti, bet taip pat būtų 
klaidinga juos nedavertinti, 
ypač kai apstybė vokiečių 
mokslininkų jiems talkininkauja 
ir yra pagrobę rytinės ir vidurio 
Europos, pav., Čekoslovakijos 
pačią moderniškiausią karo 
pramonę-

tyse"...
Šių duomenų paskelbimas 

JAV spaudoje, sukėlė rimtą su
sirūpinimą. Todėl "taikos" puo
selėtojai JAV yra verčiami im 
tis atitinkamų priemonių, kad 
neatsidūrus prieš įvykusius fak
tus. JAV, norėdamos pirmauti 
pasaulyje, yra verčiamos auko
tis ne vien finansiškai. Dabar 
jau yra praėjęs tarpsnis sveti
mų rankomis traukti kaštanus iš 
ugniakuro. JAV įstatymdavys- 
tės procedūra yra paini ir bergž
džiai daug laiko gaišinanti. Ta
čiau nauji faktai vers ir įstaty
mų leidėjus tapti veiksminges
niais, nors ir įsikibus į vidaus 
politikos spekuliacijas.

Ateities karo kraštai

Sovietai skiria apsiginklavi
mui astronomines sumas. Ten 
nereikia parlamentuose ginčy
tis mokesčių ar karinio biudže
to klausimais. Pusbadis sovie
tų gyventojas kasmet turi pasi
rašyti mėnesinio atlyginimo 
valstybės paskolą, kuri taip pat 
naudojama apsiginklavimui. Iš 
sovietų ateinančiomis žiniomis 
sovietuose svarstomas visuoti
nės žmonių ir ūkiškos mobiliza-j ni visuotinis karas užsitęs arti 
cijos klausimas. Atėjus valan-- 5 metų, kaip tat buvo pastara- 
dcd, nors chaotiškai, bet gali jame kare, JAV vidaus įsiskoli- 
būti masė pastatyta ant kojų ir 
išsiųsta kariauti.

Ateinančiomis dienomis'ir JA 
Valstybės kviečia ekspertus 
tartis dėl visuotinės mobilizaci
jos, ypač pramonės srityje. New 
Yorke, Astor viešbutyje vyku
siame dviejų savaičių pasitari
me pažymėta, kad karo pra-

Greenhalgh nuomone, 
vienerius metus ateities kare 
būsią išleista 145 bil. dol. Jei

per

nimas, karo pabaigoje sieksiąs 
600 bil., kai dabar siekia 250 
bil. dol- Stabtelėjęs ties tarp
tautine politika, jis tvirtina, kad 
sovietai tik po penkerių mėtų 
gausią pilnai eksploatuoti Ki
nijos žmonių ir gamtos turtų 
šaltinius.

JAV dabar yra žymiai geriau 
pasiruošusios karui, žiūrint žmo
nių karinio apmokymo, kaip 
prieš II pasaulinį karą. Karinis 
apmokymas vykstąs įvairiau
siose formose. Karinis planavi
mas atliekamas didžiausia ati
da. Tačiau JAV esančios ne
paprastai atsilikusios ūkišku 
ir pramoniniu pasiruošimu.

Pulk. W. A. Steiner, Air For
ce atstovas, papildė pranešė
ją nurodydamas, kad aviaci
jos pramonė esanti pilnoje pa 
ruoštyje- Tačiau jis priduria, 
kad JAV neturinčios eilės esmi
nių žaliavų. Turtingas "have" 
kraštas yra patapęs žaliavomis 
biędnuoju •— 'Tiave not". To
dėl nūdien reikalinga sudaryti 
ištekliai tų žaliavų, kurių tieki
mas gali būti sustabdytas karo 
metu. JAV, anot Steiner, jau da
bar trūksta cinko, švino, vario. 
Žibalo gamyba tenkina taikos 
meto reikalavimus, bet karo 
metu gali trūkti. Tose sąlygose 
vyriausybė ir pavieniai asme
nys turi pradėti taupyti žalia
vas, kad karo metui sudarius 
tam tikrus išteklius.

Bernard Baruch kiek ankstė
liau iškeltoji karo ūkio mintis 
vis dažniau svarstoma. Ji ne
bus populiari vartotojų sluoks
niuose ir įmonininkūose, kurie 
yra liberalinio ūkio šalininkai. 
Valstybės įsikišimas į ūkio sri
tį, kaip jis būtų nepopuliarus 
gyventojų tarpe, turės būti pa
laipsniui įgyvendinamas norint 
būti paruoštyje numatomų įvy
kių akyvaizdoje.

Gediminas Galva.

likusios net lyginant su 1940 
m. William T. Greenhalgh, In
dustrial College of the Armed 
Forces atstovas, ten plačiai re
feravo apie sovietinį apsigink-

Hierarchai socialiniu klausimu
Koelno arkivyskupas kardi-

tvers ir lietuvių tauta. Vilty? juo 
didesnės, kad šioje kovoje mes 
ne vieni. Pavergta ir kankina
ma yra beveik pusė Europos. 
Bolševistinio ' imperializmo sli
bino nagai turi suardę Euro
pos gyvenimą ir graso tuo pa
čiu visam pasauliui. Dėl to tai 
mūsų pusėje yra ne vien 120 
milijonų pavergtųjų, ne vien vi
sa Europa, bet visas pasaulis.

apsaugą nuo povandeninių lai

rimtą
Johnson tvirtinimas, kad JAV^ rublių arba 20 bil. dol. Green- 

kariuomėnė taikos metu nėra halgh taria: "Nuodugnios stu-
gali sudaryti 

pavojų JAV. Jau prieš

> biL dol.,

toje kalboje išdėstė katalikiškus 
principus, kurie turi normuoti 
darbininkų ir darbdavių tarpu- 
savius. santykius. Aukštasis 
hierarchašpabrėžė, jog Katali
kų Bažnyčia nori ir daro visa, 
kas yra jos galioje, kad darbi-

ninkai gautų teisingą atlygini
mą, teisę ir galimybę į bent ma
žą nuosavybę, teisę į bendra
darbiavimą įmonės administra
vime. Jo Eminencija pagaliau

Pirmyn, vergai nužemintieji!"
Senas komunistas — teorėti-1 galėjo ateiti į galvą, kad šita-

gos ir daromi projėktai; mūsų 
reikalas neturi būti užmirštas. 
Jis turi būti įpintas į visą jų 
Pynę.

Kiekvienas tautos kančių ir 
savojo likimo prisiminimas 
mums skaudus, bet jis nepriva
lo iššaukti desperacijos. Mums
reikia tik aiškios linijos. Reikia' kas Rip Van Winkle, atsėdėjęs me rojuje komunistai šaudomi 

miiŽonų'^rįSuTne^įivi-!vis<? P^blemą, bei jos santykį J savo tėvynės kalėjime 20 metų 
sa Europa, bet visas pasaulis.' su kitomis šio meto P^lemo-, už priešįstatyminius veiksmus 
Juk šiandien niekas — be pa-1 TOis Patiems ^erai Parasti ir. komunistų naudai, ir už.kenki- 
čiu bolševikų — Rytų Europos1 atitinkamai ją perteikti kitiems,' mą savo tėvynei, buvo kaip 
padėties nelaiko normalia. Vi-,nu0 kurh* daug kas priklausys. ■ politinis kalinys išmainytas ir 
si žino, kad sprendimas arte- 
ja. Tad kodėl mes turėtume ne
sijausti stiprūs- Ne mes vieni 
kovojame, bet visas pasauliš ■ 
grumiasi. Grumiasi, kad ir ne 
apie mus galvodami, bet už mū
sų reikalą. Mūsų uždavinys yra 
tik išsikovoti sau tinkamą vietą

Tie, kurie kasdien grumiasi su' išsiųstas į Sovietų Sąjungą. At- 
priešu rizikuodami savo gyvy-’ vykęs čia, į savo 20 metų sap- 

1 be, šito padaryti negali. O kad 
! šito reikia, abejonių negali bū- 
: ti. Tam tad turi būti įkinkytos .t? ‘
visos mūsų intelektualinės pajė
gos ir materialiniai ištekliai.

1 Taigi ir visi mūsų minėjimai, 
šitcm7’irJnte7išsikovotL kad'visi Pasirodymai ir raštai turi 
būtume pripažinti veiksniu ir P^smės. Reikią tik, kad 
sąjungininku. Mūsų propagan- _ -
da šito ir siekia. Tik nebūkim, vi©ną taikinį- 
perdaug kuklūs — mes ištikrųjų 
ir esame veiksnys. Visa Lietu 
va yra veiksnys, nes per ją ei
na susisiekimo linijos į didžią
sias sovietų karines bazes Ryt
prūsiuose, o iš dalies Pomerani
joje. Tiesa, tai yra didelė grės
mė mūsų tautai, kuri savo ats
parumą bolševikiniam okupan
tui jau įrodė, bet kartu ir dide
lės reikšmės faktas antibolševi- 
kinio fronto organizatorių aky
se. Ar mūsų tautai šis faktas 
atneš daug naujų kančių, ar su
kurs jai patogią padėtį savo in
teresams apdrausti, priklausys 
nuo to, kaip ilgai visa tai už
truks.

Kritišku momentu okupantas 
gal nebesitenkins "liaudies 
priešais" paskelbdamas tautos 
didelę dalį, jis gedi visą kraštą, 
visą tautą paskelbti "vakarų 
imperializmo" samdiniais, so- 
vietinės santvarkos išdavikais 
ir gali ryžtis ją visą nušluoti nuo 
tėviškių žemelės, šiurpą kelia 
šitokia išeitis. Tačiau nemany
kime, kad tai būtų taip lengvai

viskas vyktų tikslingai, eitų į

nuotą rojų, jis pirmomis dieno
mis vėl pakliuvo į kalėjimą už 
tai, kad teiravosi adresų senų 
komunistų veikėjų, kurie Sta
lino jau senai buvo apkaltinti ir 
sušaudyti. Mat vargšas Rip 
Van Winkle visai nei nežinojo, 
kad sušaudytųjų Sovietų Są
jungoje nei pavardės ištarti ne- 

Į galima. Pagaliau iš kur jam

Vokiečiams tarnavę ukrainiečiai
Kanados ukrainiečių spauda 

džiaugiasi, kad po ilgų klabe
nimų ukrainiečiai, tarnavę spe
cialiuose daliniuose prie vokie
čių kariuomenės, galės atvyk
ti į Kanadą tomis pat teisėmis 
ir tokia pat tvarka, kaip trem
tiniai, t.y. į žemės ūkius ir pas 
gimines. Pirmoje eilėje tai bus 
"Haličina" divizijos kariai. Esą, 
jų nenaciškumą įrodąs faktas, 
kad vos tik susidūrę su JAV ka
riuomene, jie pasidavė belais- 
vėn ir buvo nugabenti į Angli
ją, kur netrukus buvo pavers
ti civiliais darbininkais. Įdomu, 
kad įvažiuojantiems nereikės 
nei apklausinėjimo bei indivi
dualių įrodymų. Visi jie pripa
žinti ne naciais. Vyriausybėje 
jų reikalą taip labai stropiai gy
nė ukrainiečių kilmės atstovas 
Decore.

Dėl Šių karių išgelbėjimo uk
rainiečiai yra daug vargę- Jiem 
atsidūrus belaisvėje. Sovietų

Sąjunga reikalavo juos "grąžin
ti". Londoniškiam Ukrainiečių 
Centriniam Šalpos Biurui pasi
sekė pasiekti to, kad divizijos

kai tuo tarpu kituose kraštuose, 
jie tik už ypatingus nusikalti
mus sėdi ilgesnį laiką kalėjime 
arba pasiunčiami į tą kraštą, 
kurio tvarką jie giria. Maskvos 
kalėjime besėdėdamas jis ga
lutinai nusprendė, kad jį jo tė
vynės valdžia bus išsiuntusi ne 
į Sovietų Sąjungą, bet į kokį 
nors baisų tironijos kraštą, ku
rio jis nei vardo nežino- Tai
gi, atseit, kapitalistai stačiai jį 
apgavo. Dabar jo vienintelis 
troškimas — kaip iš čia išsisu
kus, kad papulti į Sovietų Są
jungą, pas senuosius idėjos 
draugus. Šią savo mintį jis nuo
lat kartojo baisaus kalėjimo 
sargams, kol šie jo prašymą 
pagaliau išpildė...

Kalėjimo celėje jis vis karto
davo: "Pirmyn, vergai, nuže
mintieji ..." — Tatai tik pagrei
tino jo žuvimą, nes ir šis senas 
komunistų kovos šūkis, Sovietųkariai is belaisvių kategorijos Į o . . . . _ . v. ., .,, * . Sąjungoje senai jau griežtaibuvo pervesti į kategoriją "prie

šo dalinio, kuris pats pasida
vė". Kadangi divizija buvo Ita
lijoje, o tuo metu buvo pasira
šoma taikos sutartis su ja, tai 
kilo pavojus, kad Italijos vyriau
sybė gali nebūti taip palanki 
ir juos išduoti. Po ilgų pastangų 
Biurui pasisekė išgauti Britų vy
riausybės sutikimą juos pervež
ti į D. Britaniją. Po to sekė vėl 
nauji rūpesčiai, kol jie buvo 
paleisti iš belaisvių stovyklos j 
darbus žemės ūkyje. Dabar štai 
laimėtas ketvirtas kovos etapas 
ir daugumas jų atsidurs Kana
doje.

— SOFIJA. — Bulgarija pa
sirašė prekybos sutartį su Rytų 
Vokietija.

draudžiamas.
Šitokius klaikius bolševizmo 

tikrovės vaizdus mums perduo- 
1 da buvęs komunistas, anglas 
Arthur Koestler savo atsimini
muose, kuris gerai susipažino 
su Sovietų Sąjungos "laisve" ir 
kuris dabar yra griežčiausias 
komunizmo priešas. Jam teko 
tos laisvės ragauti...

Ne kiekvienas tačiau, užsie
nyje išaugęs komunistas, kaip 
Arthur Koetsler, turi tiek laimės,

Daug dažniau nueina Rip Van 
Winkle liūdnais keliais. Gi už
sienyje augančius, Stalinas ne
pasiekia savo "valomuoju išra-

ža katalikų prisideda prie so
cialinio judėjimo.

Socialiniais klausimais per
eitą savaitę yra kalbėjęs taip 
pat Lurdo vyskupas. Jis kreip
iamasis į darbininkus, susi
rinkusius šv. Teresės maldyklo
je Trabe mieste, pareiškė, jog 
jau kuris laikas darbininkija ko-vergai nužemintieji" kalėjimų

celėse užgiedotų, jei tik jiems voja už didesnį teisingumą, už 
pavyktų tą duobę iškasti. Argi pašalinimą tos padėties, kuri 
ne taip su Rusijos pirmaisiais Y10- priešinga prigimties ir Die- 
komunistais buvo, argi ne taip vo teisei.
ten patylomis ir dabar gieda- - - .
ma. Pagaliau kur dingo Lenki-1 tarptautinis Socialinės Akcijos

- .. Ai___1___ I chirlnn tAmrr

komunistai toli "atsilikę" ir la
bai daug jau nukrypę nuo "Sta
lino — Lenino generalinės lini
jos". Jiems visai svetima "ver
gų nužemintųjų" psichilogija.' 
Kaip tie pavasario viendieniai 
vištyčiai, jie propaganda maiti
nami lyg .minkštu kiaušinio 
tryniu., • i

Valstybės lėšomis, per Sam-1 
dytus agentus, visame pašau-!
lyje bolševikai knisasi po lais-' riami, kada tai savo laisvuose j 
vų tautų pamatais ir neįprastu , kraštuose valgę trinio ir balti-į

Birželio 3-5 d. Romoje įvyko 
. tarptautinis Socialinės Akcijos 

jos, Rumunijos, Čekoslovakijos, kongresas. Jo studijų tema: 
| Vengrijos ir kitų pavergtų kraš- j "Masių nuproletarinimas pagal 
tų garsieji komunistų vadai, j ^staus ir Bažnyčios mokslo 

! prieš tai Maskvos dailinti ir gi-j dėsnius .

akiplėšiškumu varo rafinuotą nio • 
propogandą. Po gražiais var
dais paslėpti pikčiausi darbai., 
"Tiesa", "Liaudies ----- - -
"Viltis" — tai vis vardai, kurie 1 
kiekvieną kartą mums primena 
ieškančius tiesos ir neturinčius 
balso bei vilties žmones, už
grūstuose liaudies kalėjimuo
se"- Tačiau šita propaganda ne 
tiems tūkstančiams ir milijo
nams pabėgėlių skiriama, ne 
tiems, kurie sugeba galvoti, bet 
tiems, kurie bolševizmo nepa
žįsta, kurie ant savo kailio bol
ševizmo neišmėgino. Tai vis 
tokiems, kaip tas nelaimingasis 
Rip Van Winkle!

Mūsų tėvynė baisųjį bolševiz
mą savo gyvu kūnu patyrė. Iš
trėmimas mirčiai, rafinuoti kan
kinimai ir šūviai į pakaušį ten 
nuo pat pirmųjų dienų pasidarė 
kasdienybė. Sukrečia mus, kai 
iš už geležinės uždangos, laiks 
nuo laiko, išgirstam vaitojimus 
ir pagalbos šauksmus, kai gir
dim, kad giltinė mūsų tautoje 
šienauja. Ne tik mūsų, bet Ir 
kiekvienoje bolševizmo prie- 
spaudon patekusioje tautoje.

Liūdna ir skaudu, kad mūsų 
tautiečių tarpe dar vis tokių pa
sitaiko, kurie kasa žmonijai 
duobę, kurie tačiau "pirmyn.

Perspėjanti Pabaltijo 
tragedija

Tokia antrašte birželio 17 d. 
Toronto "The Telegram" edito- 
rialiniame puslapy išspausdi
no straipsnelį, Latvių savišal
pos organizacijos sekretoriaus 
Umars Andrėj sons pareiškimo

Mauras savo darbą at-, 
liko, mauras gali eiti..."

------- Priešas mindžioja mūsų že-
Balsas', mę įr žudo tebekovojančią tau-.

-’ tą, gi trečdalis tautos yra išsiJ
sklaidžiusi po visą pasaulį iri 
kiekvienas pagal savo išgales!
atiduoda tai kovai savo auks. I
Mes esame kovojanti dėl savo gana nuoseHus.
laisvės tauta. Šios kovos pobū- )is elfi
dis yra universalus ir priešą su
tinkame kiekviename krašte. 
Tos kovos aplinkybėse mūsų 
ginklas — moralinė persvara — 
yra labai svarbus. Teisėtumas 
ir viešoji laisvojo pasaulio opi
nija, taip pat mūsų pusėje. Gi 
visos legaliosios priemonės 
mums prieinamos. Taigi mes 
kiekvienas šias visas priemo
nes turime pilnai išnaudot, kad 
juo plačiau atskleistume komu
nizmo klastą ir gėdą! Neturi 
būti nei vieno mūsų aplinkoje 
ar tai jis būtų svetimtautis ar 
abuojus neapsiskaitęs lietuvis, 
prie kurio mes negalėtume-pri
eiti ir grąžinti iš Rip Van Wink
le kelio, pirmiau negu turės pro
gos komunistinio kalėjimo cė- 
lėse užgiedoti: "Pirmyn, vergai 
nužemintieji"-

Šitame mūsų kovos bare ne
apykantai neturėtų būti vietos. 
Daug daugiau padės konse-

Federacijos vardu. Priminus 
Pabaltijo respublikų sunaikini
mą, kaip nacių ir bolševikų su
sitarimo rezultatą, ir 1.200.000 
deportuotųjų į darbo stovyklas, 
daroma išvada, kad Pabaltijo 
tragedija yra geras perspėji
mas visoms laisvoms tautoms.

kventiški metodai ir nuosaiku
mas. Juk Stalino tironijai neiš
laiko jokios kritikos ir senai jau 
nieko bendro neturi su utopiška 
Markso doktrina. Šiai tironijai 
sukritikuoti ir stalinizmo siste
mai numaskuoti mes turime ar
gumentų kiekviename žingsny
je. Toji sistema mus norėjo na
ciais pakrikštyti, kad mūsų ar
gumentus susilpnintų ir mus pa
čius niveliuotų. Jiems tatai ne
pavyko ir mes išėjome nuga
lėtojais.

Vytenis.
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TORONTO OKTETUI DVEJI METAI

Ir oras, ramumu išpiltas, ' 
Nenorams traukia prie dainos 

(Vaičaitis, Lietuva'

Lietuvį ir dainą sieja nenu
traukiamas ryšys. Daina yra 
tarsi veidrodis, kur atsispindi 
lietuviškoji buitis. Švelniu lyriz
mu ir akinančiu paprastumu 
meistriškai atausti kasdieniniai 
vargai bei troškimai, liūdesys 
ir viltys gražesnės ateities su
daro lietuviškųjų dainų siužetą. 
Apdainuodamas savo vargingą 
būklę, lietuvis ne tik jautriai iš
gyvena, bet sykiu pasisemia ir 
stiprybės naujiems gyvenimo 
žygiams. Todėl jis dainuoja vi
sur ir visada. Daina skambėjo 
gimtam sodžiuj, netekusiam tė
vynės ji lengvino tremties naš
tą. Pagaliau ir čia, dainos žo-. plėsti savo repertuarą. Atsižvel- 
džiais betariant, už jūrų, marių,1 giant į tai, kad visi okteto na- 
vandenėlių, jinai nenutilo. Prie- riai dirba, ir visai skirtingu me-

transporto, Diepholzo pereina
moje stovykloje jis per keturias 
dienas suorganizavo chorą, ir 
davė puikų atsisveikinimo kon
certą. To choro dalyvių didelėj 
dalis dabar yra Toronte. Tada, • 
pasak p. Verikaičio, ir pagalvo
jau apie oktetą, nes buvo gerų 
balsų-

Perplaukęs Atlantą ir atsi
dūręs Valoroje irgi negali ap- 
sieti be choro. Pasibaigus dar
bo sutarčiai, pasuka Torontan, 
kur ir realizuoja savo sumany
mą. Sudaromas oktetas, į kurį 
įeina: Skrebūnas, Misiūnas, 
Norkus M., Petruitis, Kuzmickas, 
Romeika, Janavičius ir Zubric-- 
kas. Pirmajame koncerte okte
tas labai šiltai sutinkamas ir de
biutas laikomas puikiai psise- 
kusiu. Oktetininkai rankų nenu
leidžia, o intensyviai pradeda

Koncertuota ne vien Toronte, 
bet ir kitur, kaip pvz., Hamilto
ne 2 sykius, paskui Delhi, Wel- 
lando ir St. Catharines lietu
viams. Vykusiai reprezentavo 
lietuvišką dainą ir St. Thonaas 
radiofone. Buvo gautas kvieti
mas atsilankyti ir į Ameriką, 
bet dėl visiems gerai žinomų 
pervažiavimo sunkumų nega
lėjo nuvykti. >

Okteto repertuarą sudaro 
apie 40 atskirų dalykų: 25 — 
originalios kompozicijos, 10 — 
harmonizuotų liaudies dainų ir 
5 — bažnytiniai kūriniai. Jų au
toriai: J. Štarka, J. Dambraus
kas, M. K. Čiurlionis, J. Švedas, 
Gruodis, Račiūnas, Schubert, 
Brahms, Palestrina, Fr. Witt. 
Bixio ir Martan Parks rodo, kad 
oktetas eina pilnutinio meno ke 
liu. Taip pat ketina pradėti pro
paguoti ir moderniąją, muziką- 
Patį dalykų išpildymą okteti- 
ninkai atlieka pasigėrėtinai. 
Aiški tarsena, mokėjimas isi-

rijoje dainavimo klasę pas prof. 
Benonį, jam mirus, pas prof. 
Kutkų. Artinantis rytų pabaisai 
teko studijas nutraukti ir pasi
rinkti vakarus. Būdamas Vokie
tijoje (Fischbache, Spakenber- 
ge, išvykstant Diepholze) visą 
laiką vedė mišrius chorus- Va
loroje vadovavo vyrų chorui. 
Kaip matyti, p- Verikaitis yra ne 
tik dainininkas, turįs malonaus 
tembro baritoną, bet ir geras or
ganizatorius, kas ypač svarbu 
šiose nelengvose lietuviškos 
dainos plitimui sąlygose.

Esame netekę visko. Gręsia 
pavojus prarasti ir patį didžiau- 
sį mūsų iki šiol taip rūpestin
gai saugotą turtą — meilę vi
sam, kas lietuviška. Daina ir 
yra vienas šaltinių, iš kurio 
mes, atitrukdami nuo kasdieni
nių rūpesčių, retkarčiais bando
me pasisemti jėgų ir, perskridę 
didelius tolius, nusileidžiame 
ant gimtosios žemės, norėdami 
pakvėpuoti tėviškės oru ir atsi
gaivinti. Tenka tik džiaugtis, 
kad atsiranda asmenų — kokie 
yra oktetininkai, — aukojančių

SOCIALINĖS VEIKLOS CENTRAS - DARBININKAS

šingai, dar galingiau išsiveržė, tu, labai didelių sunkumų tu- . A
iš laisvos lietuvio krūtinės. į rimą su repeticijomis. Pagaliau, jausti į dainos turinį, tobulas savo laisvą nuo sunkių darbo

Dar taip neseniai, vos prieš; jei ir pasisekdavo suderinti lai-j balso apvaldymas, gražus pia- 
porą metų suskambėjo pirmą ką, tai nebūdavo tiesiog kur su- j nissimo. bei galūnių išpildymas 
kartą ir Toronte naujai atvy-j sirinkti-Vis dėlto pasiryžėlių kil- 1 -i'*-*-- i •• - —j

kusiųjų lietuvių daina sureng- i nūs darbas paremiamas. Jiems 
tame "Dainos" pašalpinės gru- ■ mielai į talką ateina pp. Mon- 
pės vakare. Kupini meilės ir at- kai, Indreliai ir Kundrotai, leis- 
sidavimo dainai žengė tuomet į darni pasinaudoti savo patal- 
sceną aštuoni vyrai. Tai buvo 
p. Verikaičio oktetas, kuris, kaip 
pats pirmasis meno vienetas 
Toronte, savo dviejų metų su
kaktį mini gan kukliai, pasiten
kindamas repeticijomis ir nuo
latiniu repertuaro plėtimu- Ne
vienas torontietis, paklaustas, 
kur susikūrė p. Verikaičio ok
tetas, netbejodamas pasakytų, 
kad tik Toronte. Vis dėlto ne. 
Mintis sudaryti oktetą dabarti
niam jo vedėjui kilo dar tebe
sant Vokietijoje ir ruošiantis iš
vykti į Kanadą. Laukdamas-

pomis. Vėliau, įvykus pasikei
timams parapijos vadovybėje, 
daug paramos patiriama iš kle
bono kun. P. Ažubalio.

Iš okteto pasitraukia Petruitis, 
Kuzmickas ir Romeika. Jų vietas 
papildo Brazys, Racevičius >r 
Čekelis- Darbas vyksta toliau 
ir nevienas svarbesnis minėji
mas ar koncertas Toronte neap
sieina be okteto. Publikos visa
da audringai sutinkamas, lai
mi daug prielankumo. Nuo pat 
pradžios oktetas turėjo 35 pa
sirodymus, iš kurių 8 anglams.

kalba oktetui už sėkmingų vai
sių nešančią ateitį.

Porą žodžių ir apie patį p. 
Verikaitį, kuris ir yra viso okte
to spiritus movens. Savo laiku 
jis dainavo Vilniaus Operos 
chore, lankydamas konservato-

. ..Z

Pilietybės netekimo klausimu
Š.m. birželio mėn. 8 d. "Nepr. 

Lietuvoje" tilpo p- Juškaičio at
sakymas jį paklausimą: "Ko
kia yra Kanados lietuvių pilie
tybė ir kokie dokumentai galio
ja?". Paminėtame atsakyme 
buvo paliesta "Lietuvos Piliety
bės Įstatymas", paskelbtas "Vy-

bės jeigu jis bent dvejus metus 
negyvena Lietuvoje ir nutraukia 
ryšius su Lietuvos gyvenimu". 
Kaip šitą įstatymo tekstą mes 
turime suprasti? Šis straipsnis 
yra tik sąlyginis. Pagal jį asme
nys išgyvenę be užsienio paso 
daugiau dviejų metų užsienyje.

'.— .•//./į,.
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valandų laiką tai dainai kles
tėti ir bujoti. Jei oktetas žavi 
skambia daina, tai nemažiau 
ir savo ryžtingumu, ir linkėtina, 
kad ir toliau tuo keliu eitų, o jo 
dirbamas darbas bus visada 
suprastas ir paremtas visu lie
tuvišku nuoširdumu.

Birželio 4 d., priimdamas tik 
ką pasibaigusio vad. sociali
nių studijų savaitės kongreso 
ir tarptautinės krikščionių socio
logų draugijos narius, Jo Šv. Pi
jus XII pasakė reikšmingą prin
cipinę kalbą-

Pasidžiaugęs, kad kongresas 
dirbo kaip tik šiais Šventaisiais 
Metais, J. Šv. tęsė:

"Mums tai duoda vilčių, kad 
jūsų studijos ir nutarimai ga
lės duoti gerų vaisių šiais vi
suotino grįžimo ir susitaikymo 
metais, kuriais mes tikimės, kad 
žmonių giminėje atsinaujins ir 
sužydės ■ teisingumo, meilės ir 
taikos dvasia. Kaip tik šios dva
sios trūkumą arba nuo jos nu
krypimą reikia laikyti priežas
timi blogių, kurie kankina mo
derniosios visuomenės milijo
nus narių, daugybę nelaimin
gųjų, kuriuos nedarbas stumia į 
badą. Kaip tik ant vargo ir ne- 
datekliaus remiasi blogio dva
sia, norėdama juos atitraukti 
nuo Kristaus — vienintelio Gel
bėtojo — ir mesti į ateizmo ir 
materializmo bedugnę, juos su- 
verbuoti į socialines organizaci
jas, kurios eina prieš Dievą. 
Apakinti gražių pažadų šviesa, 
jie pasiduoda naujos santvar
kos iliuzijoms, leidžiasi įtrau
kiami į socialinius perversmus, 
nors po to turi nusivilti skaudžia

realybe.. • Tik viso’ pasaulio 
gerų žmonių bendra ir domi 
akcija gali padėtį pataisyti!

Didelę nedarbo problemą 
nereikia suvesti Į papras
tą mėginimą geriau išda
linti pasaulyje darbo jėgas. 
Reikia visu platumu su
prasti pareigą nesuskaito
moms šeimoms parūpinti 
pakankamus, nors ir kuk
lius, pragyvenimo išteklius, 
kaip dera turėti žmonėms.

Gana egoistiškų tautų ir kla
sių interesų, kurie kliudo teisin
gas pastangas ir iniciatyvas vi
so pasaulio jėgas .ir galimybes 
sutelkti į visuotinį bendradar
biavimą, kur kiekvienas duotų 
savo dalį žaliavomis, kapita
lais ir darbo jėga. Didžioji so
cialinė problema turi būti iš
spręsta net medžiaginių intere
sų ir visos žmonijos šeimos na
rių aukų kaina. Tokiu būdu bus 
panaikintas vienas veiksnių, 
dėl kurio jaučiamas "šaltasis 
karas" ir gresia karštasis.

Pasirodytų labai atsilikę, 
kurie senose pramonės ša
lyse galvotų ir šiandien, 
kaip prieš šimtą ar kelias 
dešimtis metų, jog darbi
ninkams pakanka tik užtik

rinti laisvę-

Tai būtų tikras nesupratimas 
dabartinės padėties. Svarbiau
sia ir labiausiai sprendimo rei
kalaujanti problema yra darbi
ninkų šeimų deramas aprūpini
mas. Šalyse, kuriose pramonė 
tik dabar pradeda reikštis, ten
ka girti Bažnyčios autoritetus, 
kurie rūpinasi, kad naujieji pra
monininkai darbininkų aprūpi
nimo klausimo neapleistų, ne
padarytų ekonominio liberaliz
mo klaidų.

Katalikų turėtų būti remia* 
ma socialinė politika, kuri 
garantuoja liaudžiai dera
mas žmonėms materialines 

ir dvasines sglygas-

Jau perdaug kartų buvo mė
gintos masinės produkcijos, di
džiausio šalies žaliavų panau
dojimo galimybės, kurios vis- 
tiek nepadėjo išlaikyti norma
laus tautų gyvenimo lygsvaros. 
Perdaug pasitikima pasaulinės 
rinkos pozicijomis. Socialinė 
problema nebus išspręsta nei 
pozityvistinės teorijos dėsniais 
pagal "rinkos įstatymus", nei 
formalistinės "pilno darbu 
aprūpinimo" teorijos- Šitai turė
tų žinoti visi katalikai sociolo
gai savo studijose ir praktikoje.

Pabaigoje melsdamas Šven
tosios Dvasios dovanų katali
kams sociologams, Jo Švente
nybė teikė nuoširdų Aapašta- 
tališką palaiminimą.

Katalikų akcijos pagrindai
Romoje tik ką pasibaigusioje 

socialinių studijų savaitėje tarp 
kitų kalbėtojų įdomią kalbą pa
sakė advokatas Veronese. Jis 
kalbėjo apie socialinę katali
kybę. Remdamasis Popiežių 
kalbomis, jis nurodė, kad nū
dieniai katalikai, siekdami pa
gerinimo tarptautinių ir sociali
nių santykių, ypač Europos tau
tų šeimoje, turi įsisąmoninti ir 
visada turėti prieš akis šiuos 
principus: 1. Antgamtinį mo
mentą visada statyti aukščiau 
už betkokį gamtinį interesą. 2. 
Būti krikščioniškoj ofensyvoj, 
ne defensyvoj ar pasyvume. 
3. Siekti visada ir visur tarnauti 
Bažnyčiai ir niekad nesinaudo
ti ja kurioms nors asmeniš
koms ar tautinėms ambicijoms 

į patenkinti.
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Lietuvio mokslinis darbas

Toronto oktetas:

"Canadian Journal of Re- 
search", gegužės mėn. laidoje 
atspaude trijų autorių mokslinį 
darbą Erythina alkaloidų klau
simu. Vienas iš tų trijų autorių 
yra lietuvis — prof. Stepas Kai
rys. Tai pirmasis lietuvio moks
linis darbas paskelbtas Kana-

Karas nubloškė Stepą Kairį į 
Vieną, kur jis dirbo vaistų pra
monėje, vėliau Kemptene —• 

■ pieno gaminių analitinėj labo- 
ratorijoje. Tuojau po kapitulia
cijos persikėlė į Innsbrucko uni
versitetą ruošti doktoratą. Me
džiagą savo disertacijai buvo

riausybės Žiniose" 1939 m. rug
pjūčio mėn. 8 d. ir priminta šio 
įstatymo 22 ir 25 str. pagal ku
riuos pilietis, išgyvenęs už Lie
tuvos ribų daugiau dviejų me
tų ir nutraukęs ryšius su Lietu
vos gyvenimu t.y. dėl gyveni
mo ilgiau paminėto laiko užsie
nyje be Lietuvos užsienio paso 
arba su užsienio pasu nustoju
siu galios, gali būti pripažintas 
netekusiu Lietuvos pilietybės ir 
nustoti teisių turėti Lietuvoje ne
kilnojamą turtą.

Pilietybės išlaikymo klausi
mas, beabejb, mums lietuviams 
■yra labai svarbus ir brangus. 
Kaikurie iš mūsų, pasiskaitę pa
minėtą atsakymą, labai susirū
pino, ypač tie, kurie užsieny
je išgyveno be jokio užsienio 
paso žymiai ilgiau negu du me
tus- Tokie jau kalba nebesą Lie
tuvos piliečiais ir jau nebeturį 
jokių teisių į paliktą Lietuvoje 
bet kokį turtą. Susirūpinę, kaip 
seną padėtį atstatyti.

Šia proga noriu pažymėti, jog 
dėl pilietybės ir teisių į turtą 
netekimo nėra ko jaudintis. Mes 
esame Lietuvos piliečiai ir to
kiais, jei tik patys norėsime, 
liksime. Niekas iš mūsų jos ne
atėmė, niekas nesikęsina atimti 
nors, kaip įstatyme pažymėta, 
ir esame išgyvenę be užsienio 
paso daugiau dviejų metų. Dėl 
pilietybės ir turto įstatymai kal
ba kiek kitaip, negu mes esa
me supratę:

1. Paminėtas tas pats 1939 m. 
Lietuvos Pilietybės Įstatymas 
patvirtina, jog mes nesame nu
stoję savo pilietybės. Tai ga
lima aiškiai matyti 22 straips
nyje, kuris šitaip skamba: "Lie
tuvos pilietis gali būti pripažin
tas netekusiu Lietuvos piliety-

po šio termino automatiškai ne
nustoja Lietuvos pilietybės, bet 
tik yra galimybė jos netekti. 
Ši galimybė labai aiški šio 
teksto ir išreikšta: "... gali bū
ti pripažintas netekusiu Lietu
vos pilietybės" ... Reiškia, 
kompetetingos įstaigos, kurių 
kompetencijoje yra pilietybės 
suteikimo bei atėmimo klausi
mai, pasiliko sau rezervuotą 
teisę ir po dviejų metų termino 
spręsti "atimti pilietybę" arba 
"ir toliau palikti jos turėtojui". 
Šio straipsnio sąlyginė galimy
bė kaip tik ir yra labai reikš
minga. Tas pasako, jog svars
tant pilietybės atėmimo klausi
mą, ne vien svarbu pasas ir 
paminėtas laiko terminas, bet 
dar kokios tai sąlygos. Tos są
lygos nedvejotinai yra įvairios 
aplinkybės dėl kokių priežas
čių asmuo neišpildė arba nega-

iš kairės į dešinę: pirmoje eilėje Misiūnasį okteto vedėjas Veri kaitis ir Skrebūnas, antroje — 
Racevičius, Janavičius, Zubric kas, Norkus M., Čekelis ir Bra zys.

Vario graviūra V. Maco Foto: Skudra.

nančiomis. O mes gi tremtiniai 
ar tų aplinkybių neturime?!

2. Kaip jau paminėjau, nie
kas iš mūsų ir nesikęsina atim
ti mūsų turimą Lietuvos piliety
bę. Tačiau, jei kada nors šis 
klausimas ir iškiltu, būtent, at- 
gimusioj Nepriklausomoje Lie
tuvoje, tai tik tokiems asme
nims, kurie sąmoningai turimos 
pilietybės ir bendrai savo kraš
to norėjo ištikrųjų išsižadėti ir 
nutraukti bet kokius ryšius su 
savo kraštu. Beabejo, kiekvie
nu atveju bus išžiūrėtos ir įver
tintos jau aptartos aplinkybės.
Mes tremtiniai esame apleidę 
savo kraštą ne dėl laisvo noro 

Įėjo išpildyti įstatyme nurodytų ■ iį palikti, su juo nutraukti ry- 
sąlygų. Įstatymiškai tokias ap- ■ sius, bet grynai prieš mūsų lais- 
linkybes įprasta vadinti švel- j va norą, būtent dėl rusų — ko

munistų grėsmės: baimės netek
ti gyvybės, būti ištremtiems į

ninančiomis bei pateisinančio
mis aplinkybėmis. Aiškesniam 
supratimui paimkime kad ir ši
tokį pavyzdį. Daleiskim, rusai, 
kaip jų praktikuojama, slaptai 
buvo pagavę ir išgabenę į Ru
siją jiems nepageidaujamą as
menį. Ir štai tik po penkių me
tų, sprendžiant jo pilietybės at
ėmimo klausimą, paaiškėjo tik
rosios išvykimo priežastys (ta 
paslaptis). Taigi, ar šiuo atveju 
būtų galima atimti jam piliety
bę? Tikriausia ne. Įstatyme nu
matytų reikavimų neišpildė ir 
išpildyti prie geriausių norų ne
galėjo, nes tam trukdė jau pa
sakytos aplinkybės- Štai tas 
aplinkybes kaip tik ir vadiname 
švelninančiomis arba pateisi

Sibirą arba kitaip jų nukankinti. 
Tos pačios priežastys privertė 
mus palikti ir visą turimą turtą- 
Teisėje yra šitoksai pagrindinis 
dėsnis. Netekimas kokių nors 
teisių dėl pavartoto smurto, grą- 
sinimo, dėl veiksmų sukelian
čių baimę, dėl apgaulės bei ki
tokių įstatymams priešingų 
veiksmų, skaitoma veiksmais 
neteisėtais ir tos prarastos tei
sės, nukentėjusiam reikalau
jant, gali būti atstatytos. Kaip 
paminėjau, mes kaip tik buvo
me priversti nutraukti ryšius 
prieš savo norą ir dėl gręsian- 
čios baimės išsižadėti turto. To
dėl pagal šį teisės dėsnį, kai 
tik atsiras palankus laikas, mū

sų prarastos teisės į turtą galės 
būti atstatytos. Šis teisės dėsnis 
nedvejotinai turės įtakos ir į 
pilietybės klausimo sprendimą.

3. Tremtinių ypatingos sąly
gos turėjo įtakos ir į kitų vals
tybių praktikinį įstatymų taiky
mą- Ši aplinkybė patvirtina 
tremtinių sąlygose buvimą 
švelninančių ir pateisinančių 
aplinkybių. Štai pav., valsty
bės, į kurias mes tremtiniai at
vykome, atsisakė taikyti mums 
kai kuriuos įstatymus. Jų skai
čiuje ir užsienių pasų reikalu. 
Pagal tarptautinius susitarimus 
užsienių pasai buvo skirti ir ko
vai su nelegaliais sienos per
žengimais ir kovai su tarptauti
niais nusikaltėliais. Asmuo, at
vykęs į kitą kraštą be savo 
valstybės užsienio paso su vi
za (leidimu įvažiuoti), laikomas 
atvykusiu nelegaliai, už tai 
baudžiamas ir, bausmę atlikus, 
grąžinamas atgal. Praktiškai 
užsienio pasas be leidimo įva
žiuoti lygus vidaus pasui- Todėl 
asmuo atvykęs Ir su tokiu pa
su, laikomas taip pat nelega
liai atvykusiu ir baudžiamas. 
Mūsų patyrimas parodė, jog 
mums to viso nebebuvo taikyta. 
Niekas iš mūsų ir nereikalavo 
užsienių pasų, nelaikė nelega
liai atvykusiais, nebaudė ir net 
negrąžino atgal. Mūsų vidaus 
pasai ir kitokie pažymėjimai 
buvo 4am pakankami doku
mentai. Gi kai kas nei tų netu
rėjo. Reiškia, šios valstybės,

teisinančią padėtį, nebetaikė 
įstatymo raidės. Todėl iš to 
prašosi išvada, jog taikymas 
pilnumoj ir be jokių sąlygų 1939 
m. Liet. Pil. Įst. reikštų ne ką ki
tą, kaip mums patiems pripa
žinti tremtinių atsiradimo sąly
gas normaliomis ir pateisina
momis.

doje.

Stepas Kairys iki šiol Kana
dos lietuvių bendruomenei dau
giau buvo žinomas kaip meni
ninkas — smuikininkas. Pra
dėjęs groti nuo 12 metų amž.,. 
baigęs gimnaziją svyravo tarp 
konservatorijos ir universiteto. 
Pasirinko chemiją ir 1939 m. 
baigė Vytauto Didžiojo Univer
sitetą. Tais pat metais, kaip 
vienas gabiausių tų metų ab
solventų, buvo pakviestas likti 
universitete asistentu. Iki 1942
metų skaitė Kauno VD u-tete

4- Taikyti pilnumoje paminė-; pharmaceutinės ir maisto daly
tą įstatymą mums tremtiniams ■ kų chemijos kursą- Dalyvavo 
būtų priešinga Lietuvos valsty- Vilniaus u-teto perėmime iš len- 
bės interesams. Paminėtas įs- kų. 1942 m. keliamas adjunktu 
tatymas buvo išleistas norma-, ir skiriamas pharmaceutinės 
liais laikais. Tarp kitų tikslų • chemijos katedros vedėju Vil- 
šis įstatymas turėjo tikslą ne-į niaus universitete. 1944 metais, 

prof. Kairys išleido pirmąją Vii-leisti mažėti piliečiams kraštą 
apleidžiant. Tas kaip tik ryšku 
iš itin skaudžios sankcijos: ne
tekti pilietybės ir net netekti vi
so turto. Šiandien gi mūsų 
tūkstančiai vis žūsta. Kiekvie
nas pilietis mūsų būsimai ir Ne
priklausomai valstybei bus dar 
labiau brangus- Todėl taikyti 
be sąlygų tūkstančiams tautie
čių šį įstatymą, kitais žodžiais, 
vien dėl to, kad šie neturi užsie
nio pasų, būtų lygu dar dides
niam Lietuvos piliečių sunaiki
nimui.

Baigdamas noriu pažymėti, 
jog yra labai džiuginantis reiš
kinys, kad mūsų tautiečiai rū
pinasi ir sielojasi dėl savo pilie
tybės išlaikymo. Būtų dar la 
biau džiugu, kad tokiais liktume

niaus u-te 13 pharmaceutininkų 
laidą.

ir ateityje!
Adv. Jer. Valaitis.

Red. Pastaba: Autorius, na-
Įvertindamos nenormalią ir pa-, grinėdamas pilietybės ir turto

praradimo klausimą, pavyzdžiu 
ima tremtinius, pabėgėlius. Be
abejo, tas pats tinka ir senie
siems išeiviams, kurių daugelis 
taip pat jau eilė metų negali 
atlikti įstatymų reikalaujamų 
veiksmų. Teisėje gi yra dėsnis, 
kad niekas nieko nepraranda 
be savo kaltės Ir niekas negali 
būti apkaltintas ko nors neatli
kęs, jei tą atlikti jam sutrukdo 
galingesnė jėga- Žinoma, nėra 
absoliutinės juridinės normos, 
tačiau teisės pagrinde yra tei
singumo dėsnis, su kuriuo koli
zijų dažniau Ištinka tik proce- 
sualinėje teisėje. Taigi ir mūsų 
pilietybės praradimo klausimas 
greičiau yra tik teoretinis, bet 
ne gyvenimiškas pavojus. _

pradėjęs rinkti jau Lietuvoje.

1946 m. Hamburge buvo 
įsteigtas Baltijos u-tas- Prof. Kai
rys gavo pakvietimą skaityti 
pharmaceutinę chemiją. Jaus
damas pareigą savam univer
sitetui, rudenį atvyko į Hambur
gą. Čia kaip ir Vilniuje, reikėjo 
viską iš naujo organizuoti. Be. 
abejo, Hamburge buvo daug 
sunkiau. Netrukus paskiriamas 
chemijos fakulteto dekanu ir 
tose pareigose liko iki emigra
cijos. Būdamas nuoširdus vi
suomenininkas, Hamburge visa 
energija įsijungė į visuomeninį 
darbą. Organizavo drauge su 
studentais muzikines popietes, 
švenčių minėjimus, grojo kop
lyčioje vargonais, kaip korp! 
"Vyties" filisteris globojo stu
dentus skautus.

Į Kanadą atvyko 1948 metų 
rudenį, padedamas Lady Davis 
Foundation, kuri pasikvietė 62 
europiečius mokslininkus dirb
ti Kanados universitetuose. Pa
kviestųjų tarpe be prof. Stepo 
Kairio, buvo dar agronomas 
prof- Bronys Povilaitis, dirbąs 
MacGill universitete. Stepas 
Kairys pateko į Frederictono, 
N.B. u-tą, kur visus metus dirbo 
pedagoginį ir mokslinį darbą. 
Iš Frederictono persikėlė vį 
Guelph, Ont., kur pagilino ži
nias organinėje chemijoje pas 
vieną žymiausių Kanados che
miku dr. H. Manske. Visai ne
senai apsigyveno Toroonte ir 
dirba Canada Packers pramo
nėje kontrolinį darbą. Mūsų ga
biam ir darbščiam tautiečiui 
priklauso pagarba ir nuoširdūs 
linkėjimai energijos bei ryž‘o 
tolimesniems darbams-

Melos.
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Sudbury, Ont
Tragiškų dienų minėjimas

Birželio 18 d. Sudbury lietu
vių kolonija minėjo tragiškas 
mūsų tautos dienas. Vienuolik
tą valandą buvo atlaikytos pa
maldos už kankinę mūsų tėvy
nę ir nužudytus tautiečius.

Kun- V. Skilandžiūnas savo 
pamoksle paminėjo, kad mūsų 
Šauta stovi išnaikinimo angoje 
ir kad visi karštai prašytumėm 
Aukščiausiąjį pagalbos.

Vakare St. Anne's salėje gau
siai susirinko tautiečių į iškil
mingą minėjimą. Minėjimą pra
siėjo KLB Apyl. valdybos pirm. 
1 Kriaučiūnas, tardamas trum-

"Avė Marija" garsams, visi sto
vėjo susikaupę, prisimindami 

esavo artimuosius, likusius už 
- geležinės uždangos. R- Jurgulis 
; paskeltoje nušvietė komunis- 
■riško žvėries siautėjimą mūsų 
.tėvų žemėje.

D. Laureckaitė padeklamavo 
■eilėraštį. apie motiną tėvynę. 
A. Vyšniauskas ir Viktoras De
veikis kartu balalaika ir gitara 
paskambino porą lietuviškų 
dainų melodijų. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu. Po mi
nėjimo sekė susirinkimas.

Susirinkime buvo pranešta, 
kiek surinkta aukų Tautos Fon
dui ir perskaitytos aukotojų pa
vardės- Aukų surinkta 390 dol. 
Tarp kitko buvo pasisakyta 
prieš tuos tautiečius, kurie atė
ję į pobūvius ar panašias pra
mogas į aukų dėžutę-įmeta tik... 
nikelį. Minėjime ir susirinkime 
dalyvavo ir senieji Kanados 
lietuviai.

Sudbury lietuvių gyvenimas 
labiau ir labiau konsoliduojasi. 
"Kolonija padidėjo keliolika 
naujų šeimų. Tas jaučiama ir

pamaldose ir susirinkimuose- 
Senieji lietuviai, neskaitant ke
letas raudonų ar paraudusių, 
aktyviai dalyvauja bendruome
nės gyvenime. | lietuviškas pa
maldas atsilanko net kitatau
čiai — lenkai, latviai, kurie gra
žiai save reprezentuoja aukų 
rinkimo metu.

— Sudburio lietuvių koloni
joje pravestas vajus Tautos 
Fondui. Surinkta apie 400 dol. 
Aukas rinko patys bendruome
nės valdybos nariai.

— Į Sudburį atsikėlė lietuvių 
iš kitų kolonijų ypač iš Noran- 
dos. Jie visi gavo darbo INCO 
firmoje. Daugumas jų yra su 
šeimomis.

— Birželio 11 d- St Annes 
salėje įvyko lietuvių šokių va
karas į kurį atsilankė per 100 
tautiečių. Tai yra paskutinis šo
kių vakaras salėje pavasario 
sezone. Vasarą numatoma su
ruošti atvirame ore gegužinių.

— Pr. ir M. Razgaičių šeimo
je gimė dukrelė. Pr. Razgaitis 
su šeima neseniai atvyko iš 
Šveicarijos, kur baigė mokslus 
ir gavo inžinieriaus diplomą.

— J. ir D- Stankevičiai savo 
dukrelę pakrikštijo Irena Jūratė.

— Vienas sudburietis lietuvis 
parašė straipsnelį apie . mūsų 
tautos deportacijas ir pasiuntė 
į žymiausį Kanados katalikų 
laikraštį "Ensign". Straipsnelis 
buvo sutrumpintas ir patalpin
tas to laikraščio 34 nr. š.m. bir
želio 17 d.

bury įvyko gaisras padaręs 
apie 350 tūkstančių dol- nuosto
lių. Vienos šeimos apdegė net 
5 asmenys, kurie buvo nuga 
benti į. ligoninę. J. V.

PRANCŪZIJA

kongresas

"Birželio 6—9 d. įvyko Pary
žiuje Pasaulinio Motinų Sąjū
džio kongresas. Lietuves moti
nas atstovavo Dr. Karvelienė, 
kuri kongrese padarė praneši
mą apie "Lietuvos Motinos pa- 
;dėtį" ir p. M. Galdikienė. Dele
gačių skaičiuje dalyvavo ir P. 
Bačkienė. Dr. V. Karvelienė :š- 
rinkta į Tarptautinio Sąjūdžio 
Tarybą.
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Windsor, Ont
Wlndsor ir lietuviai

Apie Windsor Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Apylinkės 
susiorganizavimą jau matėm 
spaudoj. Šiuo kart noriu plačią 
lietuvių visuomenę supažindinti 
su seniau čia atvykusiais lietu
viais, vietove ir su naujai čia 
atvykstančių apsigyvenimo są
lygomis.

Windsor miestas randasi pa
čiam Ontario provincijos smai
galy, prie JAV sienos ir lygiai 
ties Detroito miestu. Čia eina 
natūrali gamtos siena — didžiu
lio Huron ežero kanalas. Tarp 
abiejų kraštų yra didelis bend
ravimas. Susisiekimas vyksta 
kas 5 minutės autobusais tu
neliu, kuris eina po kanalu ir 
traukiniais per tiltą.

Windsor turi apie 130-OpO gy
ventojų, bet dėl savo Išplana
vimo — labai plačios gatvės, 
veik kiekvienas namas turi po 
didelį sklypą žemės, be to daug 
sporto aikščių, parkų, sodų, pa
gal ežerą eina tūkstančiai gra
žių gražiausių vasarnamių — 
savo plotu prilygsta didmies- 
v. ..eitu.

Detroitas yra milijoninis mies
tas ir pasaulinis auto mašinų 
gamybos centras. Čia veikia 
patys didžiausi automobilių 
fabrikai: Galerai Motor Co., 
Fordas, Kreisler ir k. ir lygiai 
tų pat fabrikų skyriai veikia ir 
Windsore. Daug senesnių Win- 
dsoro gyventojų dirba Detroite 
ir jei ne streikai, visi darbinin
kai rižtenka darbo. Nežinau, 
kiek čia tiesos, bet atvykstantie- 
ji į čia iš kitur darbininkai sa
ko, kad Windsore darbai esą 
geriau apmokami negu kituose 
Kanados miestuose. Didesniam 
fabrike pradedantis darbinin-

lietuviškojo pasaulio

2.

3

4.
5.

žuvo vokiečių deportuoti, 
susisiekimo katastrofoje 
žuvo vienas, rusų nužu
dytas —- peiliu subadytas 
vienas 1944 m.—Kazlaus
kas, Versalyje;
Kare žuvusių lietuvių 
Prancūzijoje
Žuvusių Indokinijoje lie
tuvių karių
Džiovininkų.
Psichiniu ligoniu

3

11
4
3

Viso žinomų lietuvių Pran
cūzijoje ir kolonijose 1.121
Viso nežinomų lietuvių ir 
lietuvos piliečių 550

Pasiskirstymas krašte

Daugiausia lietuvių gyvena 
Paryžiuje — 286 ir jo priemies
čiuose — 122. Dar kiek daugiau 
yra Meurthe et Moselle depar
tamente — 67, Moselle — 66, 
Calvados — 44, Seine et Oise 
dept. — 39, Maroc — 28, Bas 
Rhin — 26, Rhone — 25, Nord 
— 24, Haut Rhin — 22, Pas de 
Calais — 21, Allier — 21, Seine 
Inferieure — 16, Aube — 16, 
Alpes — 14, Ardennes — 12, 
Isere — 11, Loret — 10, Cote 
d’Or — 10. Kituose departamen
tuose nesiekia nei po 10-

da, kada jai vadovavo lietuviai. 
Šiuo metu tikrai gražiai atrodo, 
nes visur atremontuota, apie 
barakus įruošti gėlynai. Žino
ma, pinigų į visą darbą — re
montus, įdėta daug. Barakuose 
gyveną ligoniai švariai užlai
komi. Mediciniška priežiūra ir 
tvarka pakenčiama. Paviljonuo
se apgyvendintos ligonių šei
mos ir čia toj pat pusėj, pavil
jonuos įrengtos dirbtuvės, kur 
ligoniai turi pasirinkti specialy
bę ir mokytis amato- Yra šių 
specialybių skyriai: elektra - in
staliacijos, radio, stalių, batsiu
vių, siuvėjų, taikomojo meno — 
braižybos ir anglų kalbos kur
sai.

Dirbtuvės įrengtos gerai ir ve
damos# gerų specialistų. Kiek
vienas ligonis turi per dieną 
nustatytą valandų skaičių —

kas gauna 1-1.20 dol. per vai-, 
o moteris iki 60 centų.

Iš senesnių emigrantų lietu
vių, čia gyvena keliolika šei
mų ir keli viengungiai. Džiu
gu, kad daugumas sudarę lie
tuviškas šeimas ir kalba lietu
viškai. Gaila, kad daugumas 
skaito "Liaudies Balsą". Ta
čiau, kurie susipratę kaip: pp. 
Narušiai, gyveną netoli Wind
sor©, Viktoras Kirkliauskas, Juo
zas Ratkus, Brazaitienė, Bedi
kams, Kisielius, Marija ir An
tanas Skeiviai yra karšti pabi
jotai, malonūs, dedasi prie tau
tinės veiklos ir visu kuo remia 
suvargusius ateivius tremtinius. 
Iš jų vieni savo lėšom atsikvie
tė savo gimines iš stovyklų, ki
ti čia atvykusiems padeda susi
rasti butą, darbą ar duoda nau
dingų patarimų. Žmogui atsi
dūrus varge, kaip mes raudono
jo siaubo — komunizmo aukos, 
jau daug padeda žodinė pagal
ba, o tuo labiau materialine- Dėl 
to, turbūt, nesuklysiu pasakęs, 
kad mes visi naujieji ateiviai 
seniesiems esame dėkingi. .

Pradžioj imigracijos iš DP sto
vyklų, čia mūsiškių nedaug te
atvyko. Seniesiems dėl pažiūrų 
skirtumo, nepavyko sukurti jo
kios kultūrinės organizacijos. 
Dabar, esant čia neblogoms 
darbo sąlygoms, lietuvių skai
čius auga ir tas sudarė galimy
bių įsteigti KLB-nės Apylinkę.

Neseniai Apylinkės vadovy
bė gražiai pravedė Motinos die
nos minėjimą. Dabar visu 
kruopštumu ruošiamasi 14-15 
birželio paminėjimui — mūsų 
tautos tragedijos (birželio 25 d.) 
Minėjimui paruošta rimta prog
rama. Pakviesti aukštieji mies
to pareigūnai. Paskaitą anglų 
kalba skaitys.proi Padalskis- Į 

ęr_ • •
"bėtfoito^.
CA, 511 Pelissier Str.

Apylinkės vadovybė yra pa
sišovusi padėti čia atsikėhi- 
siems lietuviams iš kitų vietų. 
Tuo reikalu kreiptis į pirminin
ką: Edv. Žatorskis, Benjamin 
Ave. 1564, Windsor.

Labai džiugu, kad visi lietu
viai, išskyrus pačius raudonuo
sius, labai gražiai sugyvena. 
Be mažų išimčių visi gyvena 
taupiai — negirtauja- Vieni 
krauna sutaupąs į banką, kiti 
perkasi namus ar sklypus.

Viktoras Kirkliauskas, savo 
lėšom atsikvietęs iš stovyklos 
dvi sesutes su šeimom, pasista
tė erdvius namus. Čia pasidarė 
lietuviam lyg užeigos namai. 
Čia gyvena 4 Apyl. v-bos na
riai, su pačiu pirmininku, čia 
vyksta posėdžiai ir liuoslaikiais 
šiaip susitikimai linksmiems

nuo 3-7 — atidirbti. Be plaučiais, pasišnekėjimams.
sergančių, čia atvežami ir inva
lidai, trijų mėnesiu kursams.

Pacientų tarpe yra ir lietuvių, 
kurie buvo džiovos kankinami. 
Tarnautojų ir valdininkų tarpe 
labai mažai tėra DP, nuolat juos 
atleidžia, pakeisdami austrais 
bei Volksdeutsch'iais. Matyt vi
sur taip "globojami" DP.

JA VALSTYBĖS

plė Stanevičiūtė, daro kultūri-

gumą lankytojų sudaro lietuviai
Prieš keletą dienų mūsų tau

tietis Grušas darbovietėj susi
žeidė ranką. Padaryta operaci
ja- Maža geležies skeveldra 
pakirto dviejų pirštų nervą.

Pasigendama lietuvio kunigo 
ir lietuviškų pamaldų

— EDMONTON, Alta—Vie- 
na Belgų naftos bendrovė veda 
derybas, norėdama nupirkti 
nemažą plotą Albertos naftos 
laukų. Bendrovė mano, kad po 
1952 m., pasibaigus Marshallio 
planui Europoje labai stigs do
lerių, tad dolerinės naftos ji ne
galės pirktis. Belgai mano, kad 
tada galėtų padaryti gerą biznį.

Iš ANAPUS
PoUtrakas Tuinyia sužeistas

pirmojo "Pravdos" Nr. pasiro
dymo. Viso pasaulio komunis
tams vadovaujančio ir toną 
duodančio partijos oficiozo su
kaktis ir Lietuvoje triukšmingai 
atšvęsta, nors su Lietuva tas 
laikraštis ir nieko bendra neturi.

Išnyko briedžiai

Šiuo .metu Kuršių Neringoje 
briedžių nebesą. Jie buvę sunai
kinti rusų karių arba ir badau
jančių vietos gyventojų, o likę 
gyvi du paskutinieji buvę "do
vanoti" Leningrado zoologijos 
sodui.

Vokietijos lietuvių gyvenimas
BALF ir LRK įgaliotinių 

suvažiavimas

įvyko birželio 15 d. Muenchene 
dalyvaujant BALF pirmininkui 
kan. Dr. Končiui. Aptarti visi 
aktualieji tremtinių gyvenimo 
reikalai-

Išvyko į JAV

Iš Bremerhaffeno uosto birže
lio 8 d. į JAV išvyko 89 lietuviai 
tremtiniai. (Laivas "General 
Blatshford" į New Yorką). Birže
lio 10 d. išvyko 65. (Laivas "Ge
neral Ballon", į Bostoną). Birže
lio 13 d. lėktuvu iš Bremeno iš
skrido 4 lietuviai tremtiniai.

TREMTINIŲ DOKUMENTACIJA

Pervedant stovyklas vokiečių 
administracijai, tremtiniai sure
gistruojami ir aprūpinami vo
kiškais dokumentais. Visa tai 
atliekama maždaug tokia tvar
ka:

a. Tremtiniai pakviečiami į

PAGALBA IŠSKRYNINGUOTŲ 
APELIACINES BYLAS 

SPRENDŽIANT

Tų bylų sprendimui pagrei
tinti ir joms išaiškinti Genevoje, 
BALFo įgaliotinis prie IRO H-O-, 
Šveicarijoje, p. S. Garbačiaus
kas, palaiko artimą ryšį su Ape
liaciniais Rūmais, zonų įstaigo
mis ir BALF Centru bei jo atsto
vybe Europoje, o ypač su pa
čiais interesantais. Pasisekė vi
sa eilė painių bylų išaiškinti ir 
susilaukti palankių sprendimų.

Nemaža sunkumų sudaro vo
kiečių metu tarnavusiems poli
cijoje asmenims. Jų atveju IRO 
statutas yra itin nepalankus. 
Dėl jų tuometinės tarnybos, dė
ka šio asmeninio kontakto, pa
sisekė Apel. Rūmų nariams bei 
teisėjams padėtį išaiškinti.

Tuo pačiu metu ir būdu yra 
galutinai išaiškintas taip vadi-

Prancūzų zonoje gyvenu
siems tremtiniams sovietinis 
kapitonas Tuinyia gerai žino
mas. Jis ten buvo sovietų re- 
patriacinės komisijos narys ir 
dažnai bandydavo užmegsti ry
šius su lietuviais tremtiniais, 
kviesdamas juos vykti namo. 
Vykdamas per amerikiečių zo
ną į rusų zoną automobiliu, jis 
pergyveno automobilio kata
strofą ir buvo sužeistas, grei
čiausia susidūrė su amerikiečių 
mašina, nes jis apkaltino tūlą 
amerikiečių seržantą, kad su 
juo blogai pasielgęs, jį apkūlęs 
ir pan. Dėl to rusų zonos ko
mendantas gen. Čuikov ameri
kiečių aukštajam komisarui Mc 
Cloy įteikė griežtą protestą. Tas 
atsakė, įvykį ištirsiąs, nes apie 
jį jokių davinių neturįs- Reikia 
manyti, kad tyrimo daviniai 
bus paskelbti.

Tuinyia sakosi esąs alytiškis, 
ten baigęs gimnaziją, karo mo
kykloje buvęs sovietams Lietu
vą okupuojant ir ten likęs dirb
ti. Karo metu jis buvo Rusijoje, 
kur vedė rusę. Matyt, laikomas 
patikimu, kad buvo paskirtas 
į repatriacinę komisiją.

Už ką apdovanoja sovietų

Sovietų spauda paskelbė, 
kad už nuopelnus mokslui ap
dovanoti 227 mokslininkai. Įdo
mu, kad net 81 iš jų apdovano
tas už atradimus bei patobuli
nimus ginklavimosi srityje: 18 
už išradimą naujų ginklų, 18 už 
patobulinimą esamų ginklų, 13 
už išradimus karo aviacijos rei
kalams, 8 už atradimus karo 
chirurgijos ir farmakologijos sri-

Kas antradienis vakarais, YM 
CA, į kurios vadovybę įeina ir

alfabeto tvarka.
b- Fotografuojami:

serija nuotraukų laikina
jam svetimšalio liudijimui, 
serija nuotraukų vokiečių 
įstaigoms,
serija nuotraukų IRO.

c. Užpildomas formuliaras — 
registracija policijos įstaigose.

d- Užpildomas pareiškimas 
apie svetimšalio gyv vietą. *

e. Užpildomas formuliaras 
(R) Pol. 158.

f. Išduodamas laikinas sve
timšalio liudijimas.

g. Išduodamas asmens liudi
jimas-

h. Registruojama darbo biure.
i. Registruojama pašalpai

gauti- ’ -
j. Išduodami IRO teisinės ir 

politinės globos pažymėjimai.
Savo pilnai nuosavybei trem

tiniai, gaus dalį ar visą dabar 
naudotą inventorių. Turimos 
drabužių atsargos taip pat bū
siančios tremtiniams išdalintos.

mas, ty. dėl tarnavusių tuose 
daliniuose- Jei nėra kitų nusi
kaltimų bei asmeninių ar kerš
to diktuojamų įskundimų, dėl to
kių buvusių karių nėra jokių 
abejonių ir jiems DP statusas 
.negali būti atimtas arba emi
gracijos galimybė susiaurinta.

Tuo pat metu pasisekė išaiš
kinti ir. net palankiai išspręsti 
repatrijantų bei prašiusių arba 
gal net gavusių Vokietijos pilie
tybes bylas. Bet tenka pastebė
ti, kad tai buvo tik pavieni atsi
tikimai ir tik IRO statusą lietė. 
Žymiai sunkiau yra klausimas 
DP Komisijoje Frankfurte spren
džiamas.

mijoje, 18 už išradimus moder
nėjo karo fortifikacijoje.

Stachanoviečiai ir 
sabotažininkai

Komunistinė Vengrija jau 
renka vaisius į pramonę įvesto
sios stachanoviškos sistemos. 
Eksportuojamų į užsienius pre
kių daugumas grįžta atgal kaip 
netikę. Tik šiomis dienomis Da
nijos pirkliai grąžino visą laivą 
emaliaus dirbinių, nes visas 
krovinys buvo niekam vertas. 
Rezultate Vengrijoje pradėta 
akcija prieš "sabotažininkus".

JUOZAS KRALIKAUSKAS
G

■

nuopelnas, kuris tuo reikalu 
specialiai lankėsi Vašingtone ir 
net- redaguoja specialų biulete
nį "Lithuanian Bulletin" šitiems 
politikams apšviesti.

Prancuajos lietuviai skaičiais
Žinios 1950. 5. 31 d.

1. Senelių, ligonių, invalid.
2. Buvusių legijonierių
3. Buv. politinių kalinių 

vokiečių suimtų
4. Pabėgusių iš Lietuvos ir

atvykusių į Prancūziją 327
5. Vokiečių deportuotų iš

Lietuvos į Prancūziją 110
6. Iš viso nuo 1940 m. ligi

1950. 5. 31 d. atvykusių 493
7. Buvusių karo belisvių 37
8. Lietuviai ėmigravę į

Prancūziją ligi 1940*m. 471
9. Lietuviai vyrai vedę sve

timšales
10. Lietuvaitės ištekėjusios 

už svetimšalių
11. Svetimšalių moterų ište

kėjusių už lietuvių
12. Lietuvaičių ištekėjusių 

už svetimšalių valkų
13. Lietuvių vaikų ligi 10 m. 129
14. Lietuvių vaikų 10—-6 m. 51
15. Lietuvaičių moterų 401
16. Lietuvių vyrų 423
17. Žinomų lietuvių tarnau

jančių svetimš. legijone 129
18z Mardke įsikūrusių lieji. 28
19. Reikia skaityti, kad dar

■yra neįsiregistravusių 175
20. Lietuvos piliečių, neįsi

registravusių, reikia skai
tyti visoje Prancūzijoje 375

1. Nuo 1940 m. ligi 1950. 5.
31 d. mirusių
be to, dvi seserys vienuo
lės mirė nuo bombardavi
mų, penki nusinuodijo, du
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AUSTRUA

Rledo stovykla

1945 metais, po karo pabai
gos Aukštutinėj Austrijoj, Rie- 
de buvo įsteigta stoyykla. Me
diniuose barakuose talpinosi 
baltiečiai, lietuviai (daugiausiai 
buvo apie 400 asmenų), latviai 
ir estai, mūriniuose pastatuose 
talpinosi rusai ir ukrainiečiai- 
Stovykloj būdavo viso 1600 as
menų.

Šių metų pradžioj stovykla 
buvo perorganizuota Į Rehabili
tation Center (Poilsio), kurio vi
sai kita paskirtis, čia suveža- 
mi iš visos Austrijos DP sirgu- 
sieji plaučiais, negalį šiuo me
tu emigruoti..

Riedo stovykla visada atsi
žymėjo tvarka ir švara, jau ta-

Mūsų vis dar nežino

Amerikiečių politikai stebėti
nai nesugeba išskirti mažesnių 
tautų vardų — dar ir dabar Va
šingtone juokiamasi iš senato
riaus Connaly, Užs. Reik. Ko
miteto Kongrese pirmininko, ku
ris Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegaciją bent pusę valandos 
išlaikė, pildamas prakalbą be 
atvangos, už ukrainiečius. O 
dabar štai ir vėl žymus jų se
natorius Brien McMahon vie
name pasikalbėjime išsireiškė, 
jog "paskutinę savaitę genoci
do diskusijoje latvių ir estų ats
tovai mane tiksliausiai informa
vo, kas dedasi už geležinės už- čiau -.. Kiek brolių lietuvių jau 
j_____» .j—x_> t—__ 1i.—jl,*..

ITALIJA

Lietuvių tautos gedulo ir 
ryžto diena Romoje

Šv. Kazimiero Kolegijos kop
lyčioje buvo pamaldos tėvynės 
intencija, kurias laikė Jo Šven
tenybės Rūmų Prelatas M. Kru 
pavičius. Pamaldose dalyvavo 
visa Romos lietuvių kolonija su 
J.E. vysk. Būčių ir ministeriu 
Lozoraičiu priešakyje. Cele-, 
brantas savo pamoksle iškal
bingai priminė tėvynės meilės 
pareigą šiuo sunkiu tautai peri- 
jodu. Jau psalmininkas kalbė
jo: Jei užmirščiau tave Jeruza
le, tegu džiūsta mano dešinė, 
tegu pridžiūsta mano liežuvis 
prie gomurio, jei tavęs nemlnė-

nėję likę moka ją mylėt ir au
kotis jos labui, tačiau ją ap
leidę kartais ją gėdingai pa
miršta. Lietuvių tautos priešai 
nori gyvenančius užsienyje lie
tuvius visais būdais sugaudyti 
ir sunaikinti, nes supranta, kad 
esame jėga. Ta jėga dar nėra 
tinkamai suburta. Dėl to šian
dien yra kartu ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės diena. 
Reikia mums visiems didelio 
ryžto atgauti savo laisvę ir iš
silaikyti vertingoje aukštumoje. 
Apie mūsų laisvę Dievas žino 
ir į ją veda, tačiau tai neįvyks 
be mūsų pastangų...

Pamaldų pabaigoje buvo at
kalbėta malda į Aukščiausiąjį 
už tėvynės laisvę- Po pamaldų 
Kolegijos salėje buvo dienos 
posėdis, kuriame prie juodu 
kaspinu perrištos trispalvės pa
sakė kalbas ministeris Lozorai
tis, ir VLIK delegacijos nariai: 
prel. Krupavičius, Sidzikauskas 
ir Brazaitis.

daugiausia Lietuvių Informal j ranką ar liežuvį, jei pildytųsi "Tėviškės Žiburius" gedima už- 
nio Biuro vedėjo Kosto Jurgėlos šis psalmės linkėjimas. Tėvy-1 riscdcyfl metų gedo nelaukianti

(Tęsinys iš praeito Nr.)

Tik jau paskui ji pradeda spurdėti ir, išsivijus iš glėbio, su
šuko uždusus:

— Pasiutai ar ką? Einam rengtis. Laikas namo, — nusisu
ka eiti prie laivelio. —O gal norėjai perplaukyti? —- atsigręžia 
stabterėdama.

■ •'— Ne.,
— Žinoma, dėl tos gyvatės.
Juodu prieina valtį, po kuria sėdėjo petsislėpę nuo per

kūnijos.
— Imk savo skudurus ir pasinešęs kokią mylią už pušai

čių lukterėk, kol aš apsirengsiu.

Išbudęs pirmiausia išvysta kaukuolės šypseną... Nu
stemba. Bet tuoj pat atsimena, kur esąs ir kaip ji čia atsiradus.

Kaip gaila, kad tai tik sapnas, pagalvoja. Pasiutimas, koks 
skirtumas tarp gyvenimo sapne prie nežinomos upės ir tarp 
to, ką nubudęs randi viename Medūzos gatvelės kambarėlyjl 
Taip juk galėtų būti ir ne tik sapne- Prie tos upės gyvenimas 
buvo tik džiaugsmas. Išbudęs vėl pamatė, kad gyvenimas yra 
nk kančia. . .

Iš kur toks saupnas? Iš kur šitie dalykai? Gal tai iš kau
kuolės autobiografijos? Gal iš to, kas tikrai buvo anuomet Gal 
ji užsnūdusiam pakuždėjo epizodą iš savo buvusio gyvenimo.

Gal šis nežinomas buvęs žmogus papasakojo jam savo 
meilę,-pergyventą prie nežinomos upės ir amžinai tenai iš
nykusią.

Jeigu tai iš jos dienų, ji gyvendama buvo pažinusi laimę 
anuomet - . -

Jis jau vėl sugrįžęs į savo vietos ir laiko nuovoką. Ir kau- 
kuolė vis tokia pat Ironiškai žiūri. Ir Agės nėra. Jis ėjo su ja tik 
sapne. O tačiau Išbudus kaip tikrai atrodo, kad jiedu dar labiau
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Visi, mes, pakilę nuo žemės,
Lig pirmųjų, auksinių žvaigždžių: 
Gyvenime ateitį lemtam — 
Ir ieškom širdžių!?

*

Ieškom kelio, takelis per pievas, 
Kai berželiai vilioja žali. — 
Mūsų žingsnį palaimina Dievas, 
Tik mes vis akli...

Visi, mes, benamiai, turtuoliai, 
Visi: — Tu, ašen arba jis — 
Žingsniuojam ir skubam į tolį, 
Kaip marių vilnis.

f •

Pro didmiesčių mūrus, alėjas, 
Per tiltus aukščiausių kalnų.
Tai saulė mus lydi, tai vėjas — 
Tai garsas dainų.

Visi, mes, pakilę rods laukiam, 
Kada? Oi, kada? Bus namai?!...
Kada nušienautom palaukėm , 
Plauks žodis ramiai? — — —

Iš bibliografinio pasaulio

dos centre New Yorke lietuviš
kai surašytą iliustruotą žurna

Britų Tautinė Bibliografija

Nuo š.m- sausio 1 d. anglai 
pradėjo leisti "The British Na
tional Bibliography". Bibliogra
fija leidžiama kas antrą savai
tę sąsiuviniais. Kiekviename 
sąsiuvinyje aprašyta maždaug 
300 veikalų. Per metus susida
rys 1800 pusi, tomas. Knygos 
aprašomos pagal "anglo - ame
rikiečių" katalogavimo instruk
ciją, prisilaikant C. D. Dewey’o 
klasifikacijos sistemos-

Naudingas biuletenis

Tarptautinių sąjungų susivie
nijimas (Union des Associations 
Internationales, Palais d’Eg- 
mont, Bruxelles, Belgija) leidžia 
mėnesinį biuletenį, kuriame 
skelbia labai tiksliai visus nu
matomus ateityje tarptautinius 
kongresus. Šiuo metu susivieni
jimas turi jau 1700 tarptautinių 
organizacijų dokumentus (kon
gresų protokolus, statutus, moks 
lo darbus ir pan.) praneša Bel
gijos Dokumentacijos Sąjungos 
organas "Les Cahiers de la Do
cumentation".

Pasikeitimai leidiniais

UNESCO biuletenio praneši
mu tarptautinio pasikeitimo lei
diniais reikalai pavesti bel- 

» gams, kurie turi nemažą paty
rimo šiame darbe. Karališkos

AD. II.MA

KELEIVIAI

Propagandinis okupantų 
f '' -

Nusipirkau sovietų propogan- vaizduoja nuotrauką ir "Žibu-

bibliotekos (Bibliotheąue Roya- 
le de Belgique) Briuselyje kon
servatoriaus pavaduotoja p-lė 
Dargent redaguoja "Manuel sur 
les ėchėnges intemationaux de 
publications", jo priede skelbia
mas sąrašas bibliotekų, univer
sitetų, mokslinių įstaigų, moks
linių draugijų ir pan- norinčių 
prisidėti prie pasikeitimo leidi
niais. Reikia pranešti organi
zacijos pavadinimą ir adresą, 
o taip pat nurodyti siūlomų lei
dinių pavadinimus. Tad ir mū
sų lietuvių organizacijoms ver
ta užsiregistruoti pas p-lę Dar
gent Briuselyje.

Austrijos viešosios bibliotekos 

labai nukentėjo pr. karo metu iš 
dalies dėl bombardavimų, o 
dar labiau dėl maskolių sau
valiavimo ir savanoriškai at
liktos bibliotekų "čistkos", per 
kurią išnyko graržiausios kny
gos, ypač kur spalvoti paveiks
lai buvo pridengti rūkomuoju 
popierių. Tas popieris senai 
maskolių sunaudotas bankrut- 
koms, o knygos išmėtytos. Aus
trijos švietimo ministerija ir vie
šųjų bibliotekų draugija įsteigė 
jau 1280 vieš, bibliotekų- Kal
nuotose vietose laikomos kilno
jamos bibliotekos, kurios prista
to knygas į namus.

(LBT pranešimas).

lą "Tėvynėje". Siūlau visiems jį 
įsigyti, juk baikos — vos 10 
centų, o jų propogandos neva
lyvumas įtikintų mūsų kančios 
tremtyje prasmę-

Štai pats viršelis. Užrašyta: 
"Numeris skirtas Kaunui". Bro
niaus Baltrušaičio kirpta, brai
žyta ir sulipdyta: Obelies pa- 
unksmėje... vidury Nemuno 
sėdi mergaitė, už jos plaukia 
čia pat baidarė, o už baidarės 
porą žingsnių Nemuno sala, už 
jos Kauno panorama, o dangus 
vėl kitos fotografijos priklijuo
tas. Antrame puslapyje "Nūdie
niame Kaune". Kažkada mėg- 
tas, feljetonistas Pivašo, kuriam 
ir paskirtas šio žurnalo reda
gavimas, konstatuoja, kad Kau
ne žmonės ir gyvena, ir keltuvai 
veikia, ir autobusai iš Maskvos, 
ir vietoj statyti, važinėja. O 
kiek mokyklų! Tik jau nedau
giau, kaip buvo ir mums pasi
traukiant ar prieš 10 metų šė
tonams užgrobiant šalį- "Tary
binės valdžios rūpestį kauniečių 
sveikata įrodo gydomų įstaigų 
tinklas Kaune" ... ir nuolatiniai 
laiškai iš jo, prašant iš mūsų 
pabėgėlių, vaistų... Toliau vi
sa eilė nuotraukų. Iš jų patiria
me, kad savivaldybė tebėra įsi 
kūrusi buvusiuose Taupomųjų 
Kasų rūmuose priešais teatrą.

Toliau seka švietimo pasta
tų nuotraukos- Prie VD Univer
siteto didžiųjų rūmų net ir mete- 
reologijos skelbimų lenta tebe
stovi, o ji — mes kauniečiai ge
rai atsimename — buvo nuimta 
dar prieš bolševikams ateinant 
1940 m. Žemės banko rūmus

rių" dažnai naudota klišė. Uni
versiteto klinikos nufotografuo
tos iš katilinės pusės, taip kad 
ir nesimato, ar jos atstatytos ca 
ne. Parodoma visa eilė studen
tų grįžusių iš Vokietijos Jr tę
siančių savo mokslus. Visų vei
dai nuvargę, apatiški. Nei vie
no naujo pastato nesimato. Vis
kas, kas likę iš Nepriklauso
mos Lietuvos. Net ir Kult muzie
jaus nuotrauka iš vokiečių lai
kų — stiebai išduoda-

A. Sabaliauskas — Žalia Rū
ta kunigo drabužiuose nufoto
grafuotas; jis verčiąs vis iš suo
mių kalbos. Rodoma, kad'Cent
rinė Valstybinė Biblioteka įsi
kūrusi Prekybos ir Pramonės rū
muose Donelaičio gatvėje. Spor
to halėje rengiami Filharmoni
jos koncertai, nes kitur neuž
tenka vietos. Tai galimas daly
kas, nes kultūra yra belikusi 
vienintelė jungtis mūsų su va
karais ir pačios lietuvių tautos 
jungtis. Knygų lietuviškų išvaiz
da tiesiog sugraudina. Kaip jie, 
ten pasilikę, visomis jėgomis 
įkibę laikosi savojo meno, sa
vosios kultūros!

Medicinos skyriuje matome 
dr. Matulevičių, Staugaitį, Mus- 
teikį — paniurę, lyg beviltiški. 
Toliau seka pramonė — darbi
ninkai apsivilkę sovietiško su
kirpimo kailiniukus- Skelbimus 
ir fabrikų įsakus pasirašo viso
kie Gabdankai, Kardasevičiai !r 
pnašūs. Stebiesi, kaip maža 
naujų fabrikų pastatų—juk p-a 
gal žodžius nuotraukos turėtų 
būti kitokios. Su nuotraukomis 
nepameluosi taip lengvai. O 
kai rodomos krautuvės, tai šir 
dis verkia beskaitant '— 550

Buv. Savivaldybių departamento rūmai Kaune. Dabar čekistai 
čia kankina lietuvius.

melas
krautuvių yra Kaune, kur kiek
vienas gali pirkti ką tik nori -.. 
Pienocentro, Maisto, Paramos 
gaminius... bananų, apelsinų 
— visų tų krautuvių lentynose 
lųžte lųžta. Lai prisimena pabė
gėliai pirmuosius bolševikme
čio metus prieš 10 metų ir tada 
tegul patiki Pivošos — Augusti
no Griciaus — žodžiams: "Gat
vėse gausu kioskų su saldumy
nais, rūkalais, vaisiais. Kaune 
yra apie 170 restoranų, kavinių, 
brų. Vsarą visur pardavinėja
mos gėlės. Kaip ir visada kau
nietės didelės puošeivos ir jų 
kasdien apstu šukavimo galio
nuose". Įrodymui nuotrauka 
grįžusio dr. Sipavičiaus su žmo
na mėsos produktais perptidy- 
toje krautuvėje- Už stalo rusiš
ko tipo mergina, o juodviejų 
abiejų akys žemyn nuleistos, 
tarytum kas užpakalyje su re
volveriais stovėtų. O gal jie pa
klydę buvo ir užėję į MVD krau
tuvę..-.

Štai kita nuotrauka per Ne

Buv. užsienių reik, ministerija. Dabar universitetas.

Prof. Dr. A. Paplauskas — 
Ramūnas

nuo šių metų pradžios skaito 
paskaitas Ottawos ir Monrea
lio universitetuose. Ottawos uni
versitetas įvertindamas jo moks 
linį darbą suteikė jam Associa
ted Professor laipsnį bei titulą.

Tai pirmasis lietuvis profeso
rius iš tremtinių Kanadoje.

Profesoriaus žmona Marija 
tuo pat metu išlaikė daktaratui 
skirtus egzaminus-

Mūsų mielųjų bendradarbių 
vertais pasiekimais džiaugia
mės ir linkime tolimesnės sėk
mės.

muną "nutysusio naujo plataus 
tilto". Matome evangelikų baž
nyčią ir tik gabaliuk;. tilto at
ramos, kuri tačiau taip nieko ii 
nepasako. Repatrijavusių pasi
sakymai su motto: "Tik gimto
joj padangėj tegalimas mielas 
jaukus, laimingas gyvenimas" 
— jokia naujiena mums — nie
kam nėra reikalo važiuoti kaip 
buržuaziniais laikais į Ameriką, 
Braziliją vergauti, visiems už
tenka duonos Lietuvoje.. • 
s (Kaimo jaunimas siūbtelėjo 
į pramonės centrus Kauną, Vil
nių, Klaipėdą" ... (Paskutinė
mis žiniomis daugiau kaip 800 
tūkstančių žmonių per 10 metų 
išvežta iš Lietuvos arba išžudy
ta vietoje). Ir gale štai dar kele
tas kvailai padirbtų nuotraukų. 
Laisvės Alėjoje įklijuotas ame
rikoniško tipo autobusas — 
įkarpos foto popierius yra visai 
kitoks negu viso vaizdo. Arba 
Nemunu plaukia garlaivis, ak
menuotas krantas, o jame žydi 
vyšnia- Stebuklai! Baigiamasis 
žodis reiškia džiaugsmą grįžu
sių DP iš "Langvaserio, Bem- 
burgo, Vangeno stovyklų", ku

"Darbininką" perima 
pranciškonai

JAV įsikurę^tėvai pranciško
nai plačia vaga varo kultūrinį 
darbą. Dar tik metų pradžioje 
pradėję leisti "Aidus", birželio 
5 d. Lietuvių Darbininkų Seimo 
nutarimu perima ir vieną iš pa
jėgiausių JAV lietuvių laikraš
čių —- "Darbininką", o taip pat 
ir jo spaustuvę. "Darbininkas ir 
toliau liks LDS organas.

— SOFIJA- — Bulgarijos ko
munistų partijos.centro komite
tas paskelbė, kad 30.000 parti-

■ jos narių yra beraščiai.

rie "su didžiausiu džiaugsmi 
dėkoja už tuos milijonus rublių, 
kuriuos Kauno Savivaldybė iš
leido jiems sušelpti".

Leidinys, nors propagandinis, 
bet taip suartina su tėvyne,per
sekiojama, naikinama — ir 
būkšteli, kad tie dešimts metų 
mus nusviedė toliau nuo Nepri
klausomosios negu galvojame. 
Kiekviena nuotrauka, nors ir 
sena, ir klastota, taip miela iš 
tenai, kiekvienas lietuviškas 
žodis — nors ir prievarta rašy
tas — toks jaukus. Tik šipro- 
paganda mūsų neapgauna. 
Priešingai. Ten matome, kad ir 
klastoti — ne dabarties, bet mū
sų palikti — vaizdai didina tik 
pasiryžimą kovoti prieš gro
buoniškąjį tironą, engiantį mū
sų gražiąją tėvynę.

Almus.

Ukrainiečiai apie "Čiurlionį"

Ukrainiečių nacionalistų sa
vaitrašty "Gomin Ukraini" Nr. 
23 (58) M. P- "Čiurlionies" an
samblio pasirodymą Toronte 
vertina nusimanančio ir gerai 
informuoto žmogaus plunksna, 
linkėdamas jam, reprezentaci
niam lietuvių ansambliui, pa
siekti tokio vaidmens, kokio pa
siekė ukrainiečiu O. Košic. Tik C
kažin ar visi sutiktų su auto
riaus įvedamosiomis pastabo
mis, kur teigiama, kad ukrai
niečiams lietuviškasis folkloras 
bei daina esą taip artimi, pri
meną gimtą Poliesę, dėl ukrai- 
nietiškų įtakų, vaisiaus ano se
nojo abiejų tautų bendravimo. 
Kažin ar nereiktų ieškoti pla
tesnės bazės? Autoriaus- teigi
mas, kad kanklės esą moterų 
muzikinis instrumentas beabejo 
yra išvada, kad ansambly nėra 
kanklininkų, tėra vien kankli
ninkės. Atrodo, kad tai įsidė
mėtina ansamblio pranešėjos 
tekstui-

Ukramiečių Eucharistinė
• šventė

Birželio 9—11 d. rytų Kana
dos ukrainiečių katalikų egzar- 
chatas surengė Eucharistinę 
šventę Toronte. Penktadienį 
įvyko iš kelionės į Romą ir po 
Europą grįžusio egzarcho Izi- 
doro Boreckio iškilmingas pasi
sveikinimas Šv. Juozapato ka
tedros salėje, šeštadienį "Co
lumbus" salėje įvyko iškilmin
ga akademija Eucharistijos gar
bei, o sekmadienį iškilmingos 
pontifikalinės pamaldos Eucha-

suartėję- Ag, be jos gyventi būtų visiškai tuščia. O kambarėly 
tylu, kaip žiauriai tylu----------

- -— Bet šį vakarą jinai sugrįš gal vėl pasimačiusi su 
anuo, tuo ilganosiu. O jam ji tik sapnuose gera. Užtektų jai 
rankelę ištiesti, žodelį ištarti, idant išnyktų tarp jų nutysus tolu
ma, idant atgytų tuščia dykuma. Tik truputį ji jeigu prisiglaus
tų, tik ranką ant jo peties uždėtų, būtų gera, kaip sapne buvo. 
Kaip nedaug tereikia, kad būtų labai daug. Gal net tik vieno 
trumpo josios sakinėlio.

Ir įsivaizduoja jis sau, kad jau būtų, sakytum, Agė parėjus. 
Lyg išeina jis iš kambarėlio ir, sustojęs prie laiptų, sako Agei, 
į antrąjį aukštą lipančiai:

— Labas vakaras, Age-
— Labutis.
— Galėtum truputį užeiti pas mane?
Ji žiūri šypsodama. Kas čia yra, kad jis pas save kviečia? 

Niekad nėra kvietęs: visada pats užeidavo.
— Esu pavargus, kaip šunelis. Būtinai turiu parašyti dar 

laišką, — atsisako užeiti Agė.
— Trumpam tik.
— Bet ko? Gali juk ir tu užeiti. Arba sakyk dabar, jei turi 

ka svarbaus. »
— Tu mėgsti burti ateitį-
— Nori šįvakar man burti iš kortų? — nusijuokia Agė.
— Ne iš kortų ir ne aš. Jei norėtum atsakymo į rytojaus ne

tikrumą, pas mane yra svečias,, tikras burtininkas.
— Atspėja? — Agė jau susidomėjus, bet vis dar lyg abe

jodama, ar užeiti. ••
— Jam nereikia spėti. Jis ateitį pasako tokią, kokia iš tik

rųjų laukia.
— Tai labai įdomu.
Ir įsivaizduoja jis sau, kad įeina Agė ir visa krūpteli, staiga 

pamačiusi gale jo lovos kaukuolę.
— Čia dabar?!
— Kiekvieno mūsų likimas-
— Tu pats parnešei? — Agė žiūri Į jį tiriamai. Jam pasirodo, 

kad žiūri abejodama, ar tik jis nebus pamišęs, betarnaudamas 
toje bepročių ligoninėje.

— Sėsk. Didžiulė mano viešnia esi, — parodo jai šitą pačią 
sofą.

— Kurgi, baisiausia viešnia, — ji kažkaip prisiversdama šyp
teli, nesava.

Nesisėda Agė. Tik tyli ir žiūri į kaukuolę.
Jį tvaikina Agės artumas, atsiminimas iš sapno, jos nustebęs 

veidas, praviros lūpos- Kažkaip net suskausta širdį, kad ji tokia- 
Mato jos krūtinę, jausdamas jos prisispaudimą iš sapno. Štai, 
taip arti. Argi ji galėtų ištekėti už kito, būti kito. Jis pajaučia ne
išsakomai didelę savo skriaudą. Niekam jos neatiduoti. Tegu 
nudžiūsta ano kito rankos, kurios siektų ją glamonėti. Net Agės 
nematydamas, tik atsiminęs jos krūtinę, jos šnervelių virptelėji
mą, kažkokį kentėjimą pajausdavo . •.

Neatiduoti jos niekam kitam. Išbučiuoti ją dar šį vakarą, 
dabar. Išgerti dabar jos lūpas, kaklą, pajusti tą jos krūtinę, 
kurią jautė tenai prie nežinomo vardo upės ...

Jai pasidaro nejauku iki kaulų smegenų, kai ji jo veide pa
mato kažkokį atkaklų reikalavimą, užsispyrimą. Suka šalin vei
dą, vengdama jo tiesaus į lūpas pabučiavimo •..

Ar jo vietoj kaukuolė snaustų, svyruotų ir nedrįstų, jei ji 
galėtų gyvenimą pakartoti?

— Age, mano...
—- Aš ne daiktas, aš niekieno, — Agė atsistumdinėja nuo jo. 

Ji nustebus. Ji nesupranta, ko jis nori. Ji krūpteli, kai jis ją apima 
ir brutaliai prie savęs prisispaudžia. "Ne, jis negirtas", — galvoja 
Agė- "Jis iš tikrųjų pamišęs", išskaito, žiūrėdama iš visiškai arti 
į jo keistai žibančias akis. "Tai pakliuvau..."

Jis įsisiurbia į jos kaklą, pajausdamas jos virptelėjimą visu 
kūnu.

Tą patį akimirksnį pro jo petį ji pamato kaukuolės iššieptas 
žiaunas, tas pačias, kurios skaudžiai kremta jos kaklą...

Tada jai pasidaro jau neapsakomai klaiku, kad šis pamišėlis 
įsisiurbęs per jos kaklą iki pat širdies. Jis gi nužudys, būkšteri, 
pajusdama jo sunkią ranką ant kairios krūties. Laikraščiuos 
ji rasdavusi, kad užpuolę vyrai pagaliau dar moterį Ir nužudo. 
Tokia žinia ją visada sukrėsdavo. Jie nužudydavo pamišę, ne 
kitaip. Už kągi dar po visko. Dabar ir šitas. Ir ji pati pakliuvo į 
pamišėlio rankas. Nieko nėra namuose, ir niekas jos pagalbos 
šauksmo neužgirstų. Jis niekad prie jos nesikabino taip su jėga, 
buvo žmogus kaip žmogus. Ji pasijunta visai viena tuštumoj, 
drauge su kaukuolę ir ją laužančiu bepročiu.

Nuo vyro jai jau yra tekę gintis, ne pirmąkart. Ji graži, daug 

vyrų norėtų jos. Kai kas berniškai mėgino su jėga, lyg neva 
juokaudamas- Bet niekad ji nėra buvusi tokioj blogoj situacijoj.

. Ji suspurdėjo, norėdama išsiveržti. Ji metėsi iš visų jėgų gintis, 
kol dar nevėlu. Susopo krūtinę, lyg jis būtų išplėšęs ligi širdies. 
Gynimosi instinkto užviešpatauta, ji plėšiasi iš jo. Patamsėja 
akyse. Besigindama užgriebia metalinį daiktą ir kerta jam.. • 
ir dar kartą... ir dar. -.

Jis susipurto ir griūva. Ach, Agės veidą užstoja ironiškai 
šypsanti kaukuolė. Per akimirksnį kaukuolė išauga didumo su- 
lyg'ežeru, išauga per visą dangų... Iškyla viršum pasaulio 
kaukuolė, kaip mėnuli^, j - Paskui kaukuolė fcusverdėja ir 
skliūsta, skrodžiais krinta į sutemstančią tuštumą...

Iš šito košmaro jį išvaduoja apačioj durų dunksterėjimas- Jis 
greit atsisėda ir klauso. Ir girdi žingsnius žemai koridoriuj: kaž
kas parėjo. Jam jau buvo pradėjus smarkiau plakti širdis. Bet 
šituose namuose jis visų žingsnius puikiausiai pažįsta ir atskiria. 
Tcd ne Agė grįžo. Tai tik šeimininkė.

Jis atsigula ir sugrįžta į mintį, kągi tada darytų Agė, kai nuo 
jos smūgio jis jau gulėtų užmuštas ant grindų. Gulėtų negyvas 
vistiek nuo jos smūgio ar savo paties liguistos širdies knekte- 
rėjimo. ..

Kambary, žinoma, taptų begaliniai tylu. Jis ir Agė būtų jau 
atsiskyrę milijonams metų. Agė, išplėtusi akis, žiūri į sudribusį 
ant grindų. Apstulbusi. Ji kažkaip praradusi i« rvoką, kur besanti.

Staiga — ji pastebi belaikanti rankoje masyvinę, kampuotą 
peleninę. Ir iš karto atsitokia. Prikandusi žadą apsižvalgo- Vėl 
išvysta kaukuolę — Ir krūpteli-----------

-------kaukuolė juokiasi, įsigręždama į jos sielą tuščiom 
akim. Žengterėdama atatupsta, Agė užsistoja ant jo rankos, 
tos pačios, kuri tik ką buvo jos liemenį apkabinus. Atšoka ir žiūri 
į gulinu išdriką negyvėlį. Jo veide kentėjimo bruožai. Jis lyg būtų 
iš karto daug senesnis tapęs. Išlikus žymė kažkokios pastangos, 
norėjęs kur veržtis- Atsimena, kaip jis krisdamas skausmingai 
suinkė, o nukritęs pasitempė paskutine pastanga.

Agė, kaip drobė, išbalus, kad, štai, įvyko toks kvailas atsi
tikimas. Gal dabar jai gaila jo? O gal atsiminė, kad yra gatvės, 
žmonės, policija? Vietoj lauktų vestuvių, susilauks teismo už 
žmogžudystę...

(Bus daugiau)

ristijos Kristaus garbei De La- 
salle Oaklands aikštėje, kur da
lyvavo apie 5000 tikinčiųjų-

Birželio 30 d. Winnipege pra
sideda visų Kanados ukrainie
čių Katalikų Eucharistinis Kon
gresas, kuris tęsis 3d. — iki 
liepos 2 d.

Kanados jubiliejinės 5 centų 
monetos konkursas

Kaip mūsų buvo pranešta 
Kanados jubiliejinės 5 centų 
monetos "1751—1951" projekto 
konkurse buvo paskirtos 5 pre
mijos: $1000 ir keturios po $250. 
Jau paskelbti konkurso davi
niai. Pirmąją premiją laimėjo 
Toronto skulptorius, 1929 m. at
vykęs iš Vengrijos, Stephen 
Trenka, dirbąs Ridpath Furni
ture Co- Karo metu jis buvo ka
riuomenės braižytojas ir yra 
paruošęs visą eilę paminklų, 
kurie dabar statomi Kanados 
kariuomenės žygių vietose. Ki
tas 4 premijas laimėjo du to- 
rontiečicti ir du montrecdiečiai. 
Pirmąją premiją gavusiam pro
jekte matome apačioje tris kle
vo lapus, virš jų ant lentos 6 
šonais sudurtus namukus, ku
riuos skiria keturkampė kolona, 
einanti iki pat monetos viršaus, 
viršuje "CANADA", įrašyta 
lanku, kolonos kairėje "Niekei" 
1751—1951, o dešinėj "5 cents".

— PRAHA — Išganymo Ar
mija Čekoslovakijoje uždaryta 
birželio 1 d. Ii ten turėjo nema
žai turto ir buvo gana veikli.
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Kam. pasaulio vidaus kovos
(Tęsinys iš praeito Nr.)

Kostov buvo kietas ir užgrū
dintas vyras. Priešingai Rajkui 
jis buvo senas kovotojas, įsto-

atiteko gerosios globėjos visiš- 
kon priklausomybėm Buvo iš
rinktas naujas parlamentas- 
Viešam lankymui atidarytas Di- 
mitrovo mauzoliejus.

mos jaunas teisių studentas* Jis

voje. Jau net antrajam pasaulio 
karui’ prasidėjus, jis buvo Bul
garijos komunistų pogrindžio 
vadas. Komunistų tarpe jis bu
vo beveik legendarinė asme
nybė. 1942 m. buvo pagautas ir 
sisteraatiškai kankintas. Visą 

■ laiką laikėsi didvyriškai ir neiš-

ti ištrukdamas iš policijos n 
šokdamas per langą iš ketvirto 
aukšto. Telefono vielos sutrukdė 
jo planus, nukrito susilaužyda
mas nugarkaulį ir visam gyve
nimui liko luošas. Bulgarijos 
Karališkasis teismas nuteisė jį 
kalėti visą amžių.

Stovėdamas prieš liaudies 
teismą, Kostovas atsisakė pri
sipažinti. Gi Pravda ■ aprašyda
ma įvykius ir tyčiodamasi iš jo 
išvaizdos niršo: "Teismo salė
je pasirodė Kostov, kuprotas su 
gudriomis vagies akimis. Su 
jo griežtais žodžiais teisėjams 
buvo aišku, kad prieš save turi 
suktą, patyrusį ir viskam pasi
ryžusį priešą". Pravda neklydo, 
jis tikrai buvo toks- Jau pirmąją 
teismo dieną jis atšaukė visus 
savo prisipažinimus, aiškinda
mas, kad tai buvo išgauta per 
nežmonišką kankinimą. Tuo 
savo atvirumu sumaišė teismo 
kortas ir tuč tuojau buvo išves
tas "poilsiui". Bet ir vėliau jo

Pabaisos veidas

Su Maskva kalbantis, svar
biausias dalykas rodyti savo 
drąsumą ir nei sekundei nenu
sigąsti. Pastaruoju atveju rau
donieji despotai su nustabiu 
miklumu išnaudoja kiekvieną 
silpnesnę vietelę. Pakankamai 
žinoma, kad Kremliaus toleran
cija yra laikina ir apgaulinga. 
Nežiūrint kas tai būtų, pajėgus 
varžovas ar paprasčiausias sa
telitas, iki tam tikro laiko vis
kas eis kaip patepta, bet pri
ėjus tašką ir Maskvai suėmus 
visus siūlų galus, be jokio pa
sigailėjimo jie bus apvynioti 
apie oponento kaklą 
truotinas pavyzdys — Graikijos) 
partizanų likimas. Pradžioje 
Maskva juos laimino. Paskiau 
pamatę, kad ir ten atsiduoda ti- į 
toizmu, pradėjo daryti keisčiau-' 
sius trugdymus, o galiaus’al,1 
nieko biauresnio nesugalvoda
ma, pačių kovų viduryje nužu- ' 
dė vadus. Pagaliau ir patys 
eiliniai pateko tarp kūjo ir prie
kalo: jų galutino žlugimo kalti
ninkais buvo vienodai Maskva 
ir Trumano Doktrina.

Yra aiškių duomenų, kad dėl 
kažkokių politinių nesklandu
mų vidaus teroras jau yra vėl 
prasidėjęs. Dar iki šiol neišaiš
kinta 1948 m- Ždanovo mirtis, 
Politbiūro nario Nikolai Vozne-

nai vestoji mirties bausmė irgi 
ne vagims bus taikoma.

Per trisdešimt savo "veiklos" 
metų, Kremlius yra išžudęs iš
tisas divizijas nuosavų komu
nistų, jie tai gali tęsti dar tris
dešimt metų, bet pagaliau visa 
tad turės vieną kartą pasibaigti 
ir pats žudytojas prieis kelio 
galą...

Sentimentalūs Vakarai, Ry
tinės Europos, prieš Kremlių nu- 
sistačiusiuosiuse komunist uose 
stengiasi įžiūrėti tikruosius idė
jinius kovotojus, kuriems nei že
mės reforma, nei industrijos na- 

Į cionalizacija nerūpi. Tokiems 
1 Vakarams geriausią tiesą paro- 
I do Dimitrovo likimas. Gi re riie- 
I ji Vakarai, nors paradoks.škai, 
■ turi sutikti ir žinoti, kad Sovietų 
kaltinimai prieš Tito, Rajk ir ki
tus tūkstančius 'Amerikos agen- 

Paliius tų’' Y10 tiesa- Tiesa, kad jie mie- 
į lai padėtų tiems idėjiniams ko- 
i votojams, bet dėl savo nerangu- 

s mo negali nei mažojo piršči iko 
I pajudinti.
1 Baigiant tenka pasakyti, kad 
I šiuo metu komunistiniame pa 
šaulyje yra šimtai tūkstančių 
žmonių, kurių svajonės yra žy
miai arčiau prie Amerikos in
dustrijos laisvės, kaip kęsti pri
mityvią Sovietų tironiją.

Sulietuvino S. Meškuitis.

karūna

Apie Vengrijoje* sausio mėn. 
nuteistą 15 m. Tarptautinės Te- 
lef. ir Telegrafo bendrovės vi
ceprezidentą Robert A. Voge- 
ler, dėl kurio išvadavimo buvo 
žadėtos derybos, ilgai nebuvo 
jokių žinių. Tik prieš porą sa
vaičių buvo pranešta, kad dėl 
jo vedamos derybos, o dar po 
kelių dienų žurnalistai, iš kaž 
kur ištraukę, paskelbė, kad 
Vengrų vyriausybė už jo pa
leidimą reikalaujanti grąžinti į 
Budapeštą istorinę Vengrijos re
likviją — šv. Stepono karūną.

Vengrijos sukrikščionintojas 
karalius Steponas I (977—1038) 
kanonizuotas 1083 m., šią karū
ną buvo gavęs iš popiežiaus 
Silvestro 1001 metais. Nuo to 
meto ji buvo karalystės švente
nybė. Ja būdavo karūnuojami mis, kuris pirmą kartą, debiu- 
visi Vengrijos karaliai. Vokie- ’ tavo lietuvių sąstate. Tai nau- 
čiai karo metu ją išgabeno į' jas liet, sporto klubo narys, ku- 
Vokietiją, kur ji buvo atrasta 
JAV kariuomenės ir laikoma 
jos žinioje, greičiausia Wies- 
badene. JAV iki šiol buvo atsi
sakiusios karūną išduoti komu
nistinei Vengrijos valdžiai.

— VIENA- — Derybos dėl 
Vengrijoje nuteisto Internatio
nal Telef..and Telegr. Comp. vi
ceprezidento Vogeler išvadavi
mo, kaip pranešama, vyksta 
sėkmingai ir laukiama, kad šio
mis dienomis jis bus paleistas.

SPORTO ŽINIOS
Iš Toronto padangės

Antrame pirmenybių rate liet

mų. Pirmą kartą teko gan skau
džiai pralaimėti prieš pirmau
jančią Tartans komandą 3—0 
santykiu. Jau pirmose minutėse 
užtikrintas priešo įvartis numu
šė mūsų vyrų nuotaiką. Tą die
ną priešas ypatingai gerai su- 
kovojo-

Sekančios rungtynės prieš 
Avro klubą buvo užskaitytos 
1—0 lietuvių naudai be žaidi
mo, kadangi to klubo žaidėjai 
ne visi susirinko nustatytu laiku.

Prieš Dentonia vienuolikę Vy
tis laimėjo 2—1 pasekme. Ten
ka pastebėti, kad įvarčių auto
rius buvo centro puolėjas suo-

ris sustiprins mūsų komandą. 
Jis taip pat prieš porą metų yra j 
atvykęs iš Suomijos pas gimi- 
ries. '■

Paskutinėse rungtynėse prieš 
Oshawa City lietuviai baigė ly
giomis 1—1- šiuo kartu šališki 
teisėjo sprendimai susilpnino 
mūsų padėtį bendroje lentelėje, 
nes vieno įvarčio teisėjas ne
užskaitė.

Po šių varžybų lietuviai stovi 
antroje vietoje- Keturios pirmau-

jančios komandos turės sužaisti vo United Manchester, kurį bai- 
tarp savęs ir tada bus nustaty- gė 2—1 savo naudai. Abu vie- 

I netai šiuo metu gastroliuoja 
I Amerikos kontinente.

— Birželio 21 d. liet futbo
lininkai žaidė priešpaskutines 
pirmenybių rungtynes prieš 
Commodores klubą- Lietuviai 
laimėjo 3—2 (1—0) pasekme. 
Vyties klubui įvarčius pelnė B. 
Astrauskas 1 ir S. Pulkaunin
kas 2. Priešui įvarčius laimėjo 
G. Logan ir E. Winters.

Tą pačią dieną Massey — 
Harris nugalėjo 7000 Club net 
'6—0 rezultatu ir Mimico klu
bas pasiekė pirmą pergalę šio
se varžybose prieš Dentonia 
vienuolikę 2—1 santykiu-

Major Section (senjorų futbo
lo sąjunga) iš dešimties viene
tų šiuo metu pirmauja Earls 
Legion ir Ady komandos. Ant
rame divizijone- varžybose da
lyvauja 11 komandų. Čia kol 
kas pirmauja White Eagles, 
Olympia, Nationals klubai. Ši 
grupė yra paskutinė sen. futbo
lininkų gradacijoje.

tas nugalėtojas.
Lentelė atrodo sekančiai:
1. Žaistų rungtynių skaičius,)

2. Laimėtų rungtynių skaičius,
3. Pralaimėtų rungtynių skaič.,
4. Lygiomis baigtų rungt. sk-,
5. |muštų įvarčių skaičius, 6. 
Įleistų įvarčių skaičius, 7 
dras taškų skaičius: 
Tartans 6 5 
Lithuania 7 4 
Massey-Har. 5 4 
Hungaria 5v
Stewarts 5 
Commodores 5 
Dentonia 
Oshawa 
7000 Club 
Mimico 
Avro

— Birželio 10 d.
Vytis suruošė savo nariams po- 

\ būvį. Pobūvis įvyko West End 
■ YMCA salėje, kurio metu buvo 
pagerbti pereito sezono liet, sta
lo tenisininkai. Po trumpo klubo 
pirmininko Sapočkino žodžio 
buvo įteiktos dovanos.

— Birželio 14 d. Toronte susi
tiko dvi anglų pirmaujančios 
futbolo vienuolikės. Po įdomios 
ir įtemptos kovos pergalė atite
ko English International koman
dai. Pirmame puslaikyje vyra-
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nepalaužė. Dėl jo nepaprjsto' sensky paslaptingas dingimas' 
ryžtingumo, iš H kaltinamųjų, 
tik jis vienas buvo pakartas.

Pereitų metų paskutinėmis 
dienomis, Bulgarija pradėjo
naują . gyvenimą. Su Sovietų 
S-ga pasirašiusi naują sutarti,

rodo, kad ir pačiose viršūnėse 
yra nemažai rūpesčių, kurie te- 
pašalinami tik su gyvybėmis. 
Šiek tiek stebina ir vienuolika 
metų besitęsiąs, rusų parti ios 
kongreso atidėliojimas, o nese-

— LONDON. — Britų opozi
cijos vadas Churchillis pasku
tiniu laiku reiškia mažiau pasi
tikėjimo, jog konservaSoriai 
greitu laiku pajėgtų laimėti 
daugumą parlamente. Darbo 
partija, atleidusi kontrolės ir na
cionalizacijos varžtus, vėl pa
traukė į savo pusę žmonių sim
patijas.

Tr. Lie vėl vyksta į Europą

Pranešama, kad rūpindama
sis, kaip įvesti į JTO komunisti
nę Kiniją, dėl kurios neįsileidi- 
mo pasitraukė iš darbų Sovie
tų blokas, Tr- Lie birželio 30 d. 
žada vėl vykti į Europą. Liepos 
3 d. kalbėsiąs Londone JTO 
Britų Draugijoje. Iš ten vyksiąs 
į Genevą, kur dalyvausiąs Ūkio 
ir Socialinės Tarybos posė
džiuose. Vykdamas į Norvegi
ją, pakeliui sustojęs Paryžiuje, 
mėginsiąs sutvirtinti Prancūzi
jos nusistatymą iškelti kom. Ki
nijos įsileidimo klausimą JTO. 
JAV norinčios išlaikyt savo nu
sistatymą priešintis kom. Kini
jos įsileidimui, bet būsiančios 
patenkintos, kai teigiamai bū-

meta ir reikalauja imtis priemo
nių "nenormaliai padėčiai pa
šalinti"-

Kitoms betgi trukdoma išvykti, 
reikalaujama, kad visai atsisa
kytų Čekoslovakijos pilietybės 
ir pasiimtų anglišką pasą.

— MADRIDAS. — Grupė 
amerikiečių bankininkų jau ku
ris laikas studijuoja ūkinį Ispa
nijos gyvenimą. Jų nuomone Is
panijai reikią 25 mil. dol. pasko
los. Franko nori dvigubai tiek.

— BELGRADAS. — Komu
nistų organas "Borba" kaltina 
ūkininkus, kad sėjos metu iš
pildyta tik 74% plano. Kolcho
zai išpildę 90%, o privatūs 
ūkiai — vos 53%.

i — LONDON. — Birželio 26 
d. čia prasidės paruošiamieji 
JAV, D- Britanijos ir Prancūzi
jos pasitarimai dėl rugsėjo mėn. 
užsieniu reikalu min. konferen- c* v
cijos Vokietijos reikalui spręsti.

— SYDNEY. — N. Pietų 
Welsch birželio 17 d. rinko sri
ties parlamentą. Ten dar tebe
valdė darbiečiai, senatas liks
su darbiečių dauguma ir įsta-: šią išspręsta prieš jos balsą, 
tymdavystė bus negalima. Pir
miausiai tai bus išbandyta su 
antikomunistiniu įstatymu, ku
rio senatas nepraleis. Premje
ras G-R. Menzies pareiškė, kad

; tokiam atvejy bus nauji rinki
mai.

— LONDON. — Thomo Edi
son tyrinėjimų bendradarbis Al
fred Clark, 77 m., gimęs New 
Yorke, 1928 m. priėmęs britų pi
lietybę, mirė Fulmer.

"Reiškite jausmus gėlėms" — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai

lav. A. MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Fuchs išdavė ir vandenilio 
bombos paslaptis

New York Times mokslinis 
korespondentas W- L. Laurence, 
vienintelis iš pasaulio žurnalis
tų,’ kuris buvo prileistas prie 
atominės bombos paslapčių, 
rašo, kad Fuchs žinojęs nė tik 
atominės, bet ir vad. vandeni
lio (hidrogeno) bombos pa 
slaptis, kurias taip pat beabejo 
perdavė rusams. Fuchs buvęs, 
mat, narys Los Alamos tyrinė
jimų mokslininkų štabo, veiku
sio slapčiausiai, posėdžiavusio 
už trijų užrakintų durų.

Maskva vėl kimba prie 
Irano

DP skaičius didėja

Britų policija iš Hong Kongo 
praneša, kad į britų kolonijos 
teritoriją kas savaitę atbėga 
iki 25.000 kinų,, kurie išsprunka 
iš komunistų - kontroliuojamos 
Kinijos srities.

Hong Kongo vyriausybė su 
atbėgėliais turi daug sunkumų. 
Rimta problema atbėgėlių ap
gyvendinimas, jų maitinimas <r 
pasunkėjusi sanitarinė padėtis.

Gautomis žiniomis raudono
sios lavos užlietoj Kinijoj jau 49 
mil. žmonių kovoja su bado 
šmėkla. Toji pati grėsmė ruo
šiasi paliesti ir dar 60 mil. gy
ventojų. Paramos maistu iš JAV 
visai nebesitikima, nes bet ko
kia prekyba su laisvuoju pa
sauliu yra nutrūkusi.

Čekai nenori liudininkų

Birželio 13 d. iš Prahos pra
nešė Reuteris, kad 17 britų mo
terų, kurios buvo karo metu iš
tekėjusios už čekoslovakų, bet, 
ir tapdamos Čekoslovakijos 
pilietėmis, buvo pasilikusios 
Britų piliečių teises, meta nau
jąjį kraštą ir grįžta į D- Brita
niją. Dvi tokios našlės be jokių 
ceremonijų išvarytos iš krašto-

Austrijos reikalu

vakariečiai taip pat pradėjo 
spausti sovietus ir įteiktoje no
toje reikalauja karišką admi
nistraciją pakeisti civiline. Va
kariečiai tą jau daro ir tą patį 
siūlo rusams- Kol rusai nepri
ims vakariečių reikalavimų, šie 
atsisako dalyvauti Austrijos ko
misijos posėdžiuose.

Franko prieš, protestantus

Franko vyriausybė, atsaky
dama į protestantų prašymą 
pakeisti ankstyvesnį įsakymą, 
pakartotinai paskelbė, kad Is
panijoje bet kokios viešos reli
ginių bendruomenių demons
tracijos, išskyrus katalikus, yra 
draudžiamos. Protestantams 
kartu prikišama, kad jų centruo
se esą susimetę vyriausybei 
priešingos masoniškos pajėgos.

- Atsidėkoda
mas už karališkos šeimos glo
bą karo metu ir už pagalbą 
kraštui išlaisvinti, Holandų par
lamentas patvirtino vyriausy 
bės nutarimą dovanoti Kanadai 
17 amž- Meindert Hobbema pa
veikslo "Du malūnai".

HAAGA.

TEL WA—6872 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,
• krosnys ir tt

Kalbame slavų kalbomis.

Dar gegužės 14 d. Maskva 
buvo įteikusi Irano vyriausybei 
notą, reikalaudama pašalinti iš 
sovietų pasienio JAV ir kitų 
svetimšalių tyrinėtojų ekspedici
jas. Gegužės 18 d. Iranas atsa
kė, kad tai yra paties Irano ži
balo ieškotojų ekspedicijos, ku
riose svetimšalių specialistų yra 
labai mažai. Birželio 22 d. Mas
kva Teheranu! įteikė naują no
tą, kurioje aną pareiškimą ai

i k met tow
1 JrAA ©WTAtlO

SPECIALUS ATSTOVAS

G. PALTAROKAS
įstaiga — Terminal Bldg., 
Main Street Hamilton. Ont

Gyv. vieta — 52 Orchard
Avenue. Delhi, Ont

Marshall© plano kraštų 
konferencija

Paryžiuje pasibaigė. Buvo ieš
koma bendrų būdų finansi
niams atsiskaitymams, kurie 
pakeistų pavienių valstybių va
liutinius susitarimus. Numatyti 
tarptautiniai atsiskaitymo rū
mai. Europos glaudaus ūkinio 
bendradarbiavimo reikalui ap
svarstyti konferencija numatyta 
liepos pradžioje.

Sovietų anglies pramonė

Aukščiausios Tarybos sesi
joje anglies pramonės ministe
ris Zasiadko pranešė, kad SS 
RS užplanavusi iškasti 500 mil- 
tonų anglies. Dabar iškasanti 
260 mil. to per metus. Darbui 
paspartinti būsią patobulinta 
kasyklų darbo techniškos prie
monės.

Perų sukilimas

tęsėsi 24 vai. Užmuštų buvę 120, 
sužeistų 300. Vadai — gen. E. 
Montagne ir Dr- J. Fr. Mostajo 
— suimti. Vyriausybė žada vi
sus paleisti.

— PRAHA. — Birželio 16 d. 
Čekoslovakijos vyriasuybė pa
reikalavo, kad D. Britanijos am
basados tretysis sekretorius ir 
vicekonsulas McLaughlin per 
14 d. iš krašto išvažiuotų.

ŠNIPU MEDŽIOKLĖ JA VALSTYBĖSE IR KANADOJE
Pasaulio saugumo organų 

veiklos istorijoje beabejo yra 
neįprastas dalykas, kad vienos 
valstybės saugumo agentai pa
tys ir visam pasauliui žinant, 
tardytų kitos valstybės pilie
čius. 1914 m. net karo priekabi 
buvo pasirinktas Serbijos atsi
sakymas įsileisti Austro - Veng
rijos saugumo organus sekti jų 
sosto įpėdinio žudikus. Tuo tar
pu Britai visam pasauliui ži
nant leido JAV saugumo orga
nam apklausinėti garsųjį Fuchs. 
Ir pasirodė, kad šitas apklau
sinėjimas davė naudos. Kaip į pradžioje, 
žinia, to apklausinėjimo rezul
tate Harry Gold jau suimtas — 
suimtas aiškiu Fuchso nurody
mu, kaip asmuo periminė:ęs iš 
Fuchso paslaptis ir jas toliau 
perdavinėjęs. Po to dar suimti 
D. Greenglass, S. Weinbaum 
ir A. D. Slack Pasirodo, kad be- 
narpliojamo kamuolio siūlų ga
lai atveda į Kanadą, kuri 1940 
—1945 m. i

tino bylos buvo atominių pa
slapčių šnipinėjimo centras. Vėl 
užkliūnamo už kanadiečių ko
munistų Sain Car ir Fred Rose, 
dabar atliekančių bausmę kalė- 

"The Ensigne" žiniomis, JAV 
saugumas prašysiąs Kanados 
vyriausybės sutikimo juos ap
klausinėti. Mat, pasirodė, kad 
Fred Rose bent kelis kartus 
vykęs j JAV kaip tik tuo pačiu 
metu, kuris domina saugumą 
ir kad jis palaikęs ryšius su 
Fuchsu tada, kai šis buvo inter
nuotas Famham, Que., karo

"The Ensigne" vėl priekaiš
tauja Kanados vyriausybei ap 
sileidimą šnipų sekimo srityje. 
Žurnalas primena, kad niekam 
nesuprantama, kodėl nepada-

C
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mo ministeris nežino, kiek jų 
tarpe buvo valstybės tarnauto
jų; kodėl "National Film Board’

eitų metų gale, nors National 
Research Council jau 1946 m. 
kovo mėn. pasiūliusi dviems 
tarnautojams pasitraukti; kodėl 
nesą paskelbti rezultatai Ca 
nadian Broadcasting Corpora
tion personalo tikrinimo rezulta-’ 
tai; kodėl pagaliau nieko neda
roma dėl "žmogaus su užrašų 
knygute", kurio net vardo nepa
skelbiu, nors jis jau daug kam 
esąs žinomas.

Be jau praeitame "TŽ" Nr. 
suminėtų šnipų suėmimų, JAV 
daug dėmesio teikiama atnau
jintai laikraščio "Amerasia" 
bylai. Kadaise tai buvo iš ne
aiškių šaltinių-gyvenąs laikraš
tukas, kurio redakcijoje 1945 m. 
buvo surasta daugybė didelės 
svarbos slaptų Valst. Departa
mento ir kitų įstaigų dokumentų. 
Tada iškelta byla buvo kažkaip 
užtrinta. Dabar ji atnaujinta ir 
ieškomi dokumentų vagys ir 
aiškinamas laikraščio vaidmuo.I Kanaaq, kur i jų; nuuvittu & um w uu % alsinamas laiiurascio vaiamuo.

iki garsiosios Žabo personalas persijotas tik per-j Tyrimą veda kongreso komisija.

/Birželio 17 d. Niagara Falls 
įvyko plataus masto varžybos 
tarp Kanados ir JAV-bių vie
netų. Buvo žaidžiama net 94-se 
lentose-

Kanadiečius atstovavo To
ronto ir Hamiltono šachmatinin
kai, kurių tarpe žaidė meisteris 
Vaitonis (II lenta), Paškauskas, 
Stepaitis, Sirutis, Rimas, Sima
navičius. Taškus pelnė Vaitonis 
l, Stepaitis %, Simanavičius 1. 
Amerikos rinktinę sudarė Buffa
lo ir Cleveland© miestai, iš lietu
vių dalyvavo p. Nasvytis. Po 
įtemptos kovos varžybos baigė
si lygiomis 47—47. Kanadie
čiams tai buvo didelė staigme
na, nes pereitais metais-jie bu
vo gan smarkiai pralaimėję. 
Abiejose šalyse žaidė nemažas 
skaičius naujųjų ateivių. Vie
no iš pajėgiausių klubų — uk
rainiečių — nei vienas pirmaei
lis žaidėjas nedalyvavo (atrodo 
boikotavo), taip pat ir iš lietu
vių klubo keletas stipresniųjų 
žaidėjų dėl įvairių kliūčių nenu
vyko-

Vyties klubo šachmatininkai 
artimoje ateityje numato sužais
ti prieš Gambit klubą 10-je len
tų ir prieš Hamiltono lietuvius.

-— Stalo teniso tarptautinės- 
federacijos ilgametis pirminin
kas W. J. Pope (anglas), 62 mt., 
mirė birželio 9 d. Beaconsfielde.

Futbolas New Yorke

Paskutiniu metu į New Yor- 
ką bei jo apylinkes suplaukė 
nemažas būrys gerų futbolinin
kų. Kilo reikalas organizuotis 
ir pasirodyti. Po vienos kitos tre
niruotės, š.m. gegužės mėn. bu
vo surengtos rungtynės su New 
York Sport Club komanda. 
Rungtynės baigėsi lygiomis 1:1. 
Iš pradžių lietuviai sužaidė silp
nokai, nes nebuvo gero susižai- 
dimo. Tačiau yra vilties, kad 
jiems padirbėjus turėsime ne
blogo pajėgumo vienetą- Žaidė
jų yra pakankamai ir jaunes
nieji futbolininkai galės tinka
mai atstovauti lietuvius.

Abu įvarčiai buvo pasiekti 
antrame kėlinyje. 5 minutėje 
Vyganto šūviu lietuviai vedė 
1:0 ir turėjo daugiau progų, kol 
staigiai prasiveržę priešininkai 
pasiekė išlyginimą. Aikštėje 
stipriau pasirodė Jokūbaitis, 
Saldaitis, Steponavičius, Vy
gantas, Žukauskas. Buvo ir ve
teranas futbolininkas VI. Ado
mavičius. Linkėtina, kad žaidi- 
kai neužmestų pradėto darbo 
ir New Yorke po truputį įgautų 
svaresnį balsą savo pamėgtam 
žaidime. Pirmąsias rungtynes 
žaidė: Adomavičius, Jokūbaitis, 
Liobis, Kligys, Gricevičius, Ku
bilius, Labutis, Saldaitis, broliai 
Simonavičiai,
Sabaliauskas, Vygantas, Žu
kauskas.

Steponavičius,

K. G.
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TE7ISKES ŽIBURIAI 7 PSL

Į PATOBULINTA MIEGAMOJI SOFA

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadienais pagal susitarimą
55 St John's Rd., W. Toronto, 

(kampas 94 Laws St) 
TeL LYndhurst 0052

Jūs galite pastatyti šią patogią sofą gražiausiame salone, TIKTAI
būdami tikri, kad ji tiks prie moderniškiausio apstatymo, 
ir... niekas — tikrai niekas — niekad nepagalvos, kad 
ši puiki sofa naktį tampa jūsų... patogia lova.
Aptraukta puikiausia minkšta medžiaga, parinkta įgudu
sio dekortoriaus.

Pristatome į namus Toronte ir bet kur Kanadoje. Ateikite ar užsakykite paštu. 
Mažas pradinis įmokėjimas ir lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Kalbame europiečių kalbomis.

$159
Prezidentų mirties pilis

Pirmojo Čekoslovakijos prezi
dento G. T- Masarik pasirinkto
ji vasaros rezidencija Lany vir
to prezidentų mirties vieta. Ten 
mirė pats respublikos tėvas Ma.

Original FURNITURE CO.
< 515 Queen St. W. Tel.: EL-08883 438 Queen St. W. Tel.: WA-5612

1938 Eglinton Av. W. Tel.: RE-3511
Šalia baldų čia taip pat rasite platų pasirinkimą žinomų radio aparatų, patefono plokštelių, 
skalbimo mašinų, šaldytuvų ir įvairių kitokių elektros reikmenų.

E. Beneš. Dabar ten reziduoja 
ir Klementas Gottwaldas. Iki 
šiol pilies sargyba buvo čekai 
(Masariko buvo palikti visų tri
jų I p. karo legionų — Pran
cūzijos, Italijos ir Rusijos atsto-

GOLDENBERG’O moterg kirpykla
1138 DUNDAS ST. W. TEL. ME 8117 
Atidaryta ir vakarais.

Žili plaukai atnaujinami be dažų į 
natūralią spalvą. .

PATARIMAI VELTUL

PLAUKŲ DAŽYMAS IR ŠVIESINIMAS 
ILGALAIKĖS ŠUKUOSENOS

“EUROPA” 
FOTO STUDIO

615 Queen St W.
Telef. WA 6848

Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.”
Darbas pirmos rūšies.

ĮVAIRENYBES
Pusnuogių paradas Londone

Londono miesto tarybai už
draudus vad. "Bikini" maudy
mosi kostiumus, 20 gražuolių 
nutarė surengti pusnuogių pro
testo eiseną iš Westminsterio 
miestelio. "Bikini" kostiumas, 
mat, yra iš dviejų dalių, o tary
ba leido tik vieno gabalo mo
terų maudymosi kostiumus, 
kurie gali būti ir be nugaros.

Patarlių kalba

Kartą mokytojas mokykloje 
aiškino vaikams apie patarles 
ir priežodžius. Ilgokai kalbėjęs 
ir davęs eilę pavyzdžių, moky
tojas pagaliau kreipėsi į klasę:

Užtvenktų Reiną

Vokietijos amerikiečių aukš
tasis komisaras J. J. McCloy pa
tvirtino, kad vakariečiai darą 
pasirengimus galimo sovietų 
įsiveržimo atvejui, bet paneigė 
komunistų skleidžiamus gan
dus, kad tokiam atvejy numa
toma garsųjį Lorelei kalną nu- 
nuversti į Reiną, kad padarytų 
jį neplaukiojamą ir aptvindytų 
plačias apylinkes-

kokią nors patarlę?
Ilgai klasėje tyla ir nei vie

nas rankos nepakelia. Pagaliau 
iš paskutinio suolo pakyla ma
žojo Petruko ranka.

— Na, Petruk, pasakyk-
— Vienas kvailys gali dau

giau paklausti, kaip 10 pro
tingų atsakyti, — pasako Pet
rukas.

Mokytojas, kuris visada pasi
žymėjo dideliu nervingumu, už
kaito. Jam atrodė, kad Petru- 
kas čia jam taiko. Norėdamas

, I įsitikinti, susivaldęs, jis dar 
klausia:

— Gab tu, Petruk, žinai dar 
kokią patarlę?

— Žinau: "Kam švarkas tin
ka, tas ir užsivelka".

Mokytojas jau nebeišlaiko ir ] 
išbėga iš klasės. Po kurio lai-Į 
ko jis grįžta su direktorių. Di
rektorius, priėjęs prie Petruko, 
ramiai klausia:

— Na, Petruk, gal tu žinai 
dar daugiau patarlių?

— Žinau, — atsako Petrukas, 
— "Nelaimė viena nevaikšto".

KIRPĖJAS
JONAS JOT AUTAS

PERSIKĖLĖ 922^ DUNDAS ST. W. TORONTO
— — prieš lietuviu bažnyčią — — 

Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius.
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Statistika rodo, kad QQ0L
lietuviškų vestuvių fotografavosi 1

LUi^lA
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

NeuzsilUdte ir Jūs!
X

J. PIEKARZ
Motery ir vaiky 

drabužiai
Speciali sezoninė apranga.

744 Queen St W.
Telef. AD-1835

Kalbame europiečių kalbom

sargybą perėmė sovietų slapto
sios policijos agentai. Jų esą 
apie 100. Ar tai padaryta paties 
Gottwaldo noru ar Kremliaus 
tokia valia, tuo tarpu nežino
ma- Kažin ar ir jo neįtaria titoiz- 
mu sergant? Kad tik ir G. ten 
nemirtų...

Prie pilies prisiartinti drau
džiama. Negali ten lankytis ir 
svetimi diplomatai.

Po vestuvių
— Klausyk, Pranai, kaip ge- 

rai linksmincrisi kaimyno vestu
vėse?

— Stebuklingai gražiai. Tarp 
mūsų kalbant, ten buvo viena 
brunetė, lakuotais nagais ir 
gražiai dažytomis lūpomis. Ji 
visą naktį nenuleido nuo ma
nęs akių. '

— Tokia aukšta, simpatiško 
veido, mėlynom akim?

— Taip.
— Žinau. Visada ta pati. Tai 

iš detektyvų biūro. Ji saugojo, 
kad nenušvilptum vestuvinių 
brangenybių...

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas AD 0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY :

Savininkas W. Rudnicki.
Mes paimame iš namų ir pristatome. '• 

Darbas garantuotas. Kainos neaukštos.
205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont

» YARMEY CLINIC
slavu Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Visų rūšių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10 — 15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus tr visokias brange- 
r-ybes. — — Gaiantuct'is darbas, prieinamos kainos.
tSLra’-*- ’-e a*’.'aTyta kasdien iki 8 valandos vaxato.

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

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

 Tik tas be rūpesčio ir vargo : 
gali Kanadoje gyventi, kuris yra apsidraudęs "The ; ■ 
MACCABEES Ins. Co.", kuri jau 72 metus sekmin- ;! 
gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis, J

DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir 
mažamečius vaikus, kurie sulaukę 18 mt gauna premijas. < j 
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai paskir- ; i 
tas atstovas: J O NA S BERŽINSKAS, J

88 Annette Str., Toronto, Ont, telefonas LY 2816.
P. S. Provincijoje susidarius kelių asmenų grupei, < [ 
atstovas atvyksta vieton. ; •

NAUJAI ATIDARYTA

MOTERĮ! RŪBU SIUVYKLA
Gražus darbas

Fortune Ladies Wear
789 Queen St. W. TeL WA 1943.

Siuvami sijonai, blusės, suknelės, vestuviniai rūbai.

LAIKRODININKAS

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

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

EUROPEAN WATCHEMAKER
i:

Žmonų imperija

Britų pramonė pasiuntė į 
Ameriką visą eilę geriausių eks
pertų surasti priežastį, kodėl 
Amerikos fabrikai be jokių ra
ginimų vistiek pagamina dau
giau negu Anglijos. Komisija 
studijavo ištisus mėnesius, iki 
galiausiai vieningai priėjo nuo
monės, kad tai yra tik Amerikos 
moterų nuopelnas!

Štai jų rezoliucijos ištrauka: 
"... Amerikos moterų troškimas 
vis gerinti savo gyvenimo stan
dartą verčia Amerikos vyrus vis
daugiau dirbti, sukalant vis' Pone teisėjau. Reikia sakyti ne
daugiau pinigo. •. Rezultate

I — Jungtinių Valstybių fabrikai 
! pagamina daugiau".

Teisme
. Teisėjas: — Ar liudininkas 

žinote, ką reiškia priesaika?
Liudininkas: — Taip, žinau,

Bus

Kalbasi du rašytojai, grįžtą iš 
iškilmių, kur mirusio poeto at
minimui prie jo gimtųjų namų 
sienos buvo prikalta paminkli
nė lenta:

— Kaip manai? Ar atsiras 
prie mano gyvenamų namų už
rašas, kai mirsiu? ....

— Tikrai: "Išnuomojamas 
kambarys".

Teisėjas: — Teisingai. O jei
gu liudininkas nesakytumėt tie
sos, kas tuomet atsitiktų?

Liudininkas: — Tuomet kal
tinamasis laimėtų bylą ...

Valdininko duktė - -

Valdininko duktė Marytė kar
tą ėjo su motina pro bažnyčią.

— Mama, kas tai per pasta
tas? — klausia Marytė.

— Bažnyčia, vaikeli.
— O kas yra bažnyčia?
— Tai yra vieta, kur Dievu

lis turi savo namus.

— Juk mamytė nekartą sa
kei, iog gerasis Dievulis gyvena 
danguje...

Dai nesulaukusi motinos at
sakymo, Marytė greitai susi. 
galvojo ir pridūrė:

— A, jau dabar žinau, ma
ri-.! Danguje Dievulis gyvena, 
o čia turi savo raštinę...

Ilgai čia nekabėsi

Varšuvos gatve žmona tem
piasi namo įmetusį vyrą. Pri
ėjus prie vieno knygyno, tas 
pastebi vitrinoje kabantį Roko- 
ssovskio portretą. Gerokai įsi 
žiūrėjęs, vyras taria:

— Na... Tu man čia ilgai 
nekabėsi... Nekabėsi •..

Žmona jį tempia, bet tas atsi
gręždamas vis kartoja: "Na . . 
nekabėsi..."

Staiga prie jų prieina tūlas 
ponas ir klausia:

— Kaip tai suprasti, drauge?
Vyras staiga susigriebia.
— Sakau, nekabės, nes rytoj 

aš jį nupirksiu-.. '
Saugumietis — o tai buvo jis

• dar abejoja. Tada
žmona:

— Tikriausia! Toks 
būdas.-.Kai tik įsigeria, 
kiekvieną šlamštą.

"Vertėjas"

Nesenai Toronte teisme iški
lo įdomus skandaliukas. Oficia
liam vertėjui Markowicz ver
čiant vieno lenko parodymą, jo 
draugas padarė pastabą, kad 
verčiama neteisingai. Vertėjas 
už tai jį skaudžiai iškoliojo. Ka
dangi įžeistasis yra praeito ka
ro veteranas lakūnas, tai už jį 
stojo visi veteranai ir eilė len
kų organizacijų. Oficialiai pa
tikrinus, pasirodė, kad vertėjas 
lenkiškai nemoka net paskai
tyti. Veteranų organizacijai va
dovaujant, dabar lenkai renka 
įrodymų dėl vertėjo netinkamu
mo ir kviečia visus lenkus už
registruoti netinkamo vertimo 
pavyzdžius. Daviniai bus įteik
ti Policijos Komisarų Tarybai, 
kuri šią bylą veda. Atrodo, teis
me vienas lenkas gaus darbo. 
Markowicz vertėjauja jau 30 m.

jau jo 
perka

Jei netikite... esate 
kapitalistiniai eretikai

Amerikiečių spauda juokiasi 
paskutine sensacija, paskelbta' 

. sovietų laikraščio "Kultūra ir 
Gyvenimas".

Rūsijoje pienas jau daugiau 
nesurūgsiąs... Žuvys gaunamos 
visada šviežios ... Mėsa kvap
ni... Rusijos šunes nebeturi 
nebeturi daugiau blusų ... Ir 
jei jūs tuo netikite, straipsnio 
autorius pabrėžia, tai jūs esate 
tik kapitalistiniai eretikai

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE 
Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

>414 D’—das St West Toronte, 
TeL RE 2891.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su
sitarimą. TeL WA 9822.

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0.

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

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

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

vaistai. Paruošiami vaistai pagal receptus.
Kosmetika: Yardley "s, Richard Hudnut — Max Factor eCt.

Telefonas
MU-9543

Pristatoma į namus 

visame Toronte MU-9543
> t

Telefonas

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

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

Robert P. Rice Real Estate
■■■■'. 888 College St Toronto. Tėl. LA 1277

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont-------TeL WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Puikus ir greitas patarnavimas

DĖMESIO! Norėdami pirkti ar parduoti* namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės Į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

Telefonai:
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.

GAUTIS
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TORONTO, Ont
Irmoj! komunija

mėn. 2 d., pirmųjų pamaldų me-

vių bažnyčioje įvyksta parapi
jos vaikų pirmoji Komunija.

das atsilankys daug suaugu-

mūsų parapijos mažųjų didžiąja 
švente.

Kanados ateitininkų suvažia
vimas įvyks liepos 1 d. Toronte 
lietuvių parapijos salėje 2—1

Lietuvių Dailės Institutas Ma- 
lloney’s Meno Galerijoje, 66 
Grenville St Toronto (nuo Colle
ge ir Elizabeth kampo eiti į šiau
rę vieną minutę) ruošia grafikų 
P. Augiems, V. Petravičiaus, V. 
Rato ir T. Valiaus medžio bei 
lino rėžinių parodą. Paroda ruo
šima specialiai Kanados meni
ninkams, todėl lietuvių visuo
menė kviečiama parodą aplan
kyti liepos 4 ir 5 dienomis po 
pietų ir vakare iki 10 vai. Įėji
mas nemokamas.

LD I-to Įgaliotinis Kanadai.

Suvažiavimo dienotvarkė:
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Darbo prezidiumo, manda

tų ir rezoliucijų komisijų 
sudarymas. r

3. Sveikinimai.
Prof. Ig. Malinausko pa
skaita "Kaikurie ateitinin
kų uždaviniai išlaisvina
mai Lietuvai".
Federacijos Vyr- Vado prof 
Dr. A. Damušio žodis aktu
aliais at-kų klausimais.
10 min. pertrauka.
L. Centro Vald. ir kuopų 
vald. pranešimai.
Rev. komisijos pranešimas 
Organų rinkimai.
Rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas.
Suvažiavimo uždarymas.

ĮKAS Valdyba.

5.

6.

8.
9.

10.

11.

Ryšum su įvykstančiu Kana
dos Liet. Katalikų suvažiavimu 
Toronte š.m. liepos mėn. 1—2 
d. tikimasi daug svečių iš JAV. 
Yra laukiamos ekskursijos iš 
Cleveland©, Chicagos ir Det
roito. Viso apie 150 asmenų- 
Pagelbėti atvykstantiems spe
cialiai paskirti asmenys liepos 
mėn. 1 d. nuo 7 vai. budės cen
trinėje Toronto geležinkelių sto
tyje — Union station.

Suvažiavimo proga liepos 2 
d- 5 vai. po pietų St. Francis pa
rapijos salėje bus įdomi pasked- 
ta suvažiavimo dalyviams ir 
Toronto visuomenei.

Su svečieds susipažinti liepos 
mėn. 2 d. 9 vai. vakare ruošia
mas pasilinksminimas St- Fran
cis parapijos salėje (Grace ir 
Mansfield gatvių kampas).

Toronto lietuvių visuomenės 
i-ts.. .. dėmesiui u * -

. Šiuomi pranešama, kad š. m. 
spalio 28 d., ruošiamas koncer
tas, kuriame programą išpildys 
p. Anelės Steponavičienės mer
ginų choras iš Čikagos.

Koncertas įvyks Eaton audi
torijoje. Toronto lietuvių drau
gijos prašomos susilaikyti nuo 
rengimo pramogų tą dieną.
į Račiau apie koncertą bus 
paskelbta vėliau. M.F.Y.

Pastaba dėl korespondencijos
Sąryšyje su korespondencija 

iš Toronto, kuri tilpo "Tėviškės 
Žiburiuose" 1950 m. birželio 8 
d., tebūnie mums leista praneš
ti, kad Toronto Lietuvių Studen
tų Sąjungos sekretoriaus parei
gas eina p-lė Sigita Jonaitytė.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Valdyba.

• ’ Jonas Juškaitis, pirm.

Liepos mėn. 9 d., sekmadienį, 
Toronto lietuvių parapija ren
gia gegužinę, kuri įvyks lietu
viams gerai jau žinomame To
ronto kunigų- seminarijos par
ke. Gegužinės metu numatoma 
įvairi programa. Šokėjų pato
gumui yra puiki platforma, pa-, 
daryta parapijos iniciatyva-

Gražus ir vertingas darbas
KLS Toronto skyriaus susi

rinkimas buvo nutaręs parūpin
ti Lietuvą liečiančios literatūros 
Toronto viešosioms bibliote
koms. Sudarius bibliotekoms 
įteiktinų knygų sąrašą, sky
riaus .valdyba šitam reikalui 
paskyrė $50- Knygos bus užsa
kytos ir įteiktos bibliotekoms.

Buv. korporacijų Filiae Lithu
ania, Neo Lithuania, Jaunoji 
Lietuva, Lietuva ir Hercus Mon
te korporantai-ės ir filisteriai-ės, 
gyvenantieji Toronte ir jo apy
linkėse, š.m. liepos mėn. 8 d. 
19 vai- ruošia subuvimą, kuris 
įvyks 346 Bloor St., East, "Wa- 
kunda", Toronte.

Korporantai-ės registruojasi 
pas p. Stepaitienę, 114 Marion 
St., telef. LA 2565 iki liepos 5 
d., kasdien 19—20 ved-

Atvyksta Hamiltono trupė
Savo pirmoms gastrolėms 

Hamiltonas pasirinko artimiau
sią lietuvių koloniją — Toron
tą, kur š-m. birželio 30 dieną 
bus suvaidinta linksma kome
dija "Pirmas skambutis". Vyks
ta visi premjeros dalyviai, ku
riuos su pirmu savo viešu pasi
rodymu Hamiltone, labai pa
lankiai ir šiltai sutiko mūsų 
spauda. HLDM Mėgėjų Būrelis 
jaučiasi pasiruošęs suvaidinti 
didesnei auditorijai.

Spektaklis įvyks birželio 30 
d., 8 vai. vak. 1087 Queen St-, 
Toronto, Ont. (kampas Queen 
ir Dovercourt) lenkų salėje. Po 
vaidinimo bus linksmi šokiai. 
Sekanti diena — liepos 1 d- yra 
Kanadoje valstybinė šventė, to 
dėl daugelis bus laisvas nuo 
darbo. *

Vaidinant pirmą kartą Ha
miltone, dėl salės mažumo, ne 
visi galėjo spektaklin atsilan
kyti. Todėl daug jaunimo ren
giasi lydėti savo menininkus ir 
po spektaklio per šokius suda
ryti kontaktą su Toronto jau
nimu.

Veikalą rež. žinoma aktorė 
p-lė E. Dauguvietytė; jai talki
ninkauja Ant- Šalčiūnas. Deko
racijos p. Aldonos Baipšienės.

Torontiečiai yra maloniai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Alg. G-nis.

Pereitos savaitės šaltas, o 
šeštadienio jau karštas, bet su 
lietaus protarpiais oras toron- 
tiečiams kėlė abejonių dėl KLK 
Kult Draugijos Toronto skyriaus 
organizuojamos sezoną prade
dančios gegužinės. Sekmadie
nio oras betgi pasirodė palan
kiausias. Iš giedro dangaus ke
pino saulutė ir visus viliojo į 
gamtą, į laukus, kur gaivino 
malonus vėjelis. Greta tūkstan
čių į užmiestes plaukiančių 
mašinų, jau nuo pat ryto ir lie
tuviai ėmė traukti į kunigų se
minarijos sodo paežerę. Vieni 
vyko savomis mašinomis, kiti 
miesto susisiekimo priemonė
mis, o daugumas patogiais au
tobusais, pradėjusiais vežti nuo 
lietuvių bažnyčios jau 11 vai- 
Graži ežero pakrantės aikštė ir 
pati paežerė tą dieną visai su- 
lietuvėjo. Čia vieni ilsėjosi, 
šnekučiavo su bičiuliais, me
džių paunksmėje, kiti šoko.

maudėsi, ar dar kitaip pramo
gavo, braidydami po vešlią žo
lę lyg tėviškės pakluonėje. Su
sitiko ne vien torontiškiai, bet 
ir daugybė svečių. Buvo ne 
vien iš artimesnių vietovių, kaip 
Hamilton, St. Catharines ir kt., 
bet net iš Montrealio gražus bū
relis ir iš JAV. Išviso laukų oru 
pakvėpavo ir nuo miestiško 
triukšmo atsigavo daugiau 1000
tautiečių.

Ir ta diena taip greit prabė
go, kad taip ir norėjosi šaukti: 
"Saule sustoki". Bet ji vis ritosi 
ir ritosi per dangaus skliautus, 
primindama, kad rytoj darbo 
diena ir kad laikas grįžti į pa-’ 
stoges, kur stovi lovos ...

Rengėjai beabejo turėjo daug 
triūso įdėti, kol viską suorgani
zavo — pervežė ir pasiruošė nu
raminti alkį ir troškulį, — bet 
už tai galėjo pasidžiaugti tik
rai gražia tvarka.

Torontiečiai laukia daugiau 
tokių gegužinių — kas sekma
dienį. St-

VERTIMAI — PAMOKOS — KONVEBSACIJOS
Verčiami įvairaus turinio raš

tai iš lietuvių, vokiečių, rusų ir 
lenkų kalbų į anglų kalbą. Pa
rašomi raštai anglų kalba, už
pildomos įvairios anketos.

Duodamos anglų kalbos pa
mokos pradedantiems bei kon- 
versacijos pažengusiems — 
pavieniui arba grupėmis.

A.BAJORINAS
53 Oakwood Ave. Toronto, Ont

Tel* MElrose 8951

Lietuviška vaistinė

Ii "Deduos* Grupės Teikimo

pas

dukrelę Izabel.
Gražiu ir šiltu pavakariu na

rės rinkosi užmiestyje, gausiai 
žydinčiomis tulpėmis apsupta
me pp. Grubevičių name. Nuo
taika šventadieniška, narių ne
mažai, nors rodos galėjo būti 
ir daugiau.

Iš valdybos pranešimo pa
aiškėjo, kad šokių vakaras, su
rengtas YMCA gegužės 20 d., 
atnešė gražaus pelno. Kadangi 
tai buvo valdybos rengimas ir 
trys valdybos narės negalėjo 
dalyvauti, tai jų vietoje labai 
nuoširdžiai gelbėjo: A. Apeikie- 
nė, V. Abromaitytė, broliai E. 
ir K. Abromaičiai ir J. Yokuby- 
nas. Jiems, valdybos vardu, bu
vo išreikšta padėka.

Siuntinių komisija pranešė, 
kad buvo išsiųsta du maisto ir 
du drabužių siuntiniai.

Gauta nemažai padėkos laiš
kų iš sanatorijų ir privačių šei
mų, daugiausia iš našlių su vai-

Dėstęs anglų kalbą lietuvių' bučiais. Iš laiškų paaiškėjo, kad 
gimnazijoje, buvęs svetimų Vokietijoj įvairiems reikmenims 
kalbų vertėju įvairiose įstaigo
se Lietuvoje ir dirbęs prie UNR 
RA’os tremtyje — Vokietijoje.

Kreiptis iš ryto nuo 9 iki 10 
vai. ir vakarais nuo 6.30 iki 7.30 
vai., išskyrus sekmadienius ir 
šventadienius-

. Vertimų tekstus galima palik
ti pas p. A. Šmigelskį, "Park 
Restaurant", 1002 Dundas St- W

MONTREAL, Que.
Birželio 18 d. 1 vaL 30 min. 

Dominion aikštėje prie Kana
dos Nežinomojo Kareivio ka
po įvyko lietuvių, latvių ir estų 
bendras Pabaltijo kraštų užgro
bimo ir trėmimų minėjimas. G. 
Rukšėnas angliškai ir Dr. St 
Daukša prancūziškai apibūdi
no minimus įvykius. Po to žodį 
tarė parlamento atstovas P. Co
te ir lietuvių, latvių bei estų ats
tovai. A. Norkeliūnas perskaitė 
protesto rezoliuciją. Pradžioje 
sugeidotas Kanados himnas, 
tautiniai himnai — po atstovų 
kalbų. Aikštėje dalyvavo orga
nizacijų ir tautinės vėliavos bei 
keli plakatai.

Numatytoji eisena neįvyko, 
► kadangi, kaip teko girdėti, jai j 
I nepritarę latviai ir estai. Šitai' 
reikia labai apgailestauti, nes 
eisena atkreipia žymiai dides
nio žmonių skaičiaus dėmesį, 
ypač anglų ir prancūzų. Dabar 
gi minėjimas buvo lyg ir mūsų 
pačių pasiguodimo vieta, jei ne
skaityti to, kas paklius kukliose 
vietose į kanadišką spaudą ir 
į atitinkamų įstaigų biurus pro
testo rezoliucijų forma.

Šaltokas oras ir vakarykš
čiai įvykęs vaidinimas, matyt, 
sumažino dalyvių skaičių, kuris 
buvo mažesnis, kaip kitų metų 
tokiuose pat minėjimuose.

teatro, kuris savo darbą pradė
jo birželio 17 d. A. Škėmos 3

vile". Premjeros spektaklis įvy
ko Gesu Hali didžiulėje salėje, 
kurios užpildyti lietuviai, deja, 
nepajėgė, nors dalyvavo apie 
700 žmonių. Veikalą surežisavo
J. Blekcritis. Scenovaizdis daili
ninko A- Bielskio, dekoracijos
K. Veselkos.

Živilę vaidino B. Pūkelevičiū- 
tė, Svajūną K. Veselka, Gluos
nį L. Barauskas, Karijotą J. Aks
tinas ir Ašautą A- Dikinis. Da
lyvavo ir autorius A. Škėma, 
atvykęs iš JAV. Aktoriai savo 
roles atliko gerai. Gluosnis — 
Barauskas, nors tik mėgėjas, 
nuo profesionalų taip pat neat
siliko. Tik pats veikalo nesce- 
niškumas sunkiai davėsi įvei
kiamas. L.

Įspūdinga Joninių eisena
Birželio mėn. 24 d. įvyko tra

dicinė metinė Montrealio Joni
nių eisena Sherbrooku beveik 
per visą miestą. Eisenoje daly
vavo tūkstančiai žmonių ir keli 
šimtai tūkstančių žiūrovų. Vy
ravo prancūzų organizacijos, 
mokyklos ir įstaigos, tačiau bu
vo atstovaujamos ir Japonų, Uk
rainiečių ir Lenkų mažumos. 
Girdėt, kad ir lietuviai buvo 
kvietimą gavę, bet atsisakė. Ta
tai labai apgailėtina, nes pada
ryti propagandą keliems šim
tams tūkstančių žiūrovų nebū
na daug progų. Tuo tarpu eise
na rėmėsi ne žmonių mase, bet 
gyvaisiais paveikslais, orkest
rais ir pn- Tatai labai palengvi
na mažų tautų įsijungimą- Juk 
nesunku popierių padabinti 
sunkvežimį ir sudaryti kokį nors 
simbolinį gyvąjį paveikslą. _

Eisena pasžymėjo spalvin
gumu — daugumas orkestrų ir 
kitų dalyvių dėvėjo mūsų airiai

padaugėjus, būtų pageidautina 
pagalba pinigais. Nutarta šį bū
dą išmėginti.

Išrinkta šiems metams revi
zijos komisija iš: M. Pocienės, 
A. Ščepavičienės ir V. Abro
maitytės; Z. Užemeckienė kan
didatė.

Susilaukta naujų 'narių: E. 
Ališauskienė ir J. Zalagienienė.

Kadangi dvi narės, t.y. L. No- 
vogrodskienė susilaukė sūnelio 
ir St. Yokubynienė dukrelės — 
tai sulig dainiečių trcądicijos, 
joms buvo paskirtos lankytojos 
su dovanėlėmis — šaukšteliais 
mažyčiams ir geriausiais linkė
jimais mamytėms.

Šiomis dienomis patirta, kad pas Tėvus Pranciškonus Gree- 
"Dainos" vicepirm. O. Kali- ne ir Kennebunk Port, Maine,

prieš dvejus metus atvykęs į 
Montrealį, čia atliko praktikos 
darbus, kurie yra reikalaujami 
prieš patiekiant Šventraščio 
doktorato disertaciją. Baigęs 
dviejų metų-dėstymą seminari
joje, vasaros atostogas praleis

Miestas valomas
Bevalant miestą nuo maklerių 

pasirodė, kad jų veiklos mėgia
miausios vietos yra batų valyk
los, kirpyklos ir pan. įstaigos, 
kur žmonėms tenka laukti nieko 
neveikiant Spadina g- suimta 
12, o birželio 16 d. nuteisti 9 
tokių lokalų laikytojai bei gast
rolieriai. Suimta yra: J. Apple-

Farmacijos bakalauras Jonas 
Vytautas Margis atidarė Toron
te savą vaistinę: 19 St. Johns 
Road (Dundas g. kampas).

Naujosios vaistinės savinin
kas yra sūnus Toronte plačiai 
žinomų lietuvių veikėjų Antano 
ir Kotrynos Margių. Jo tėvas 
šiuo metu yra lietuvių parapi
jos komiteto pirmininkas, o mo
tina žinoma katalikių moterų 
veikėja, uoli visuomenininke. 
Tai šeima, iš kurios daug para
mos yra sulaukę ir ne vienas iš 
tremtinių. Jaunasis farmacinin
kas yra gimęs Lietuvoj, bet už-] 
augęs Kanadoje. Baigęs Toron
to universiteto farmacijos sky-, 
rių, jis 3% metų tarnavo Kana
dos kariuomenėje. Dalyvavo 
kovose Italijoje, Prancūzijoje ir 
Vokietijoje. Pasibaigus karui jis 
dar 1 metus gyveno Vokietijo
je ir buvo vienas iš pirmųjų 
ryšininkų, tremtiniams padėju-. 
šių susirišti su savo giminėmis 
Kanadoje bei su lietuvių orga
nizacijomis. Šį sėkmingą jo 
darbą per Vasario 16 d. mi
nėjimą gražiai apibūdino savo 
kalboje p. Indrelienė. Daugiau
sia jis gavo progos pagelbėti 
Oldenburgo ir Hannoverio sri
tyse buvusiems tremtiniams. 
Grįžęs iš kariuomenės jis bai
gė studijas, dirbo kurį laiką sve
timoje vaistinėje, o dabar pra
deda savarankiškai verstis.-

Mes džiaugdamiesi sveikina
me jaunąjį vaistininką ir jo tė
velius, sudariusius jam sąly 
gas šito pasiekti ir džiaugiamės 
jūsų džiaugsmu.

Taigi lietuviai nepamirškim, 
kad turim savą ir vaistinę.

Serga E. Matušctitienė
Ilgametė šv. Jono pašalpinės 

draugijos ir Toronto liet. kat. 
moterų Sąjungos narė, p. E. 
Matušaitienė serga šv. Mykolo 
ligoninėje. Prieš keletą dienų 
jai buvo padaryta operacija. 
Ligonė jaučiasi gerai ir savaitės 
bėgyje tikisi ligoninę apleisti.

maker, M.Marenstein, M. Good
man, L- Bomstein, W. Capnik, 
M. Zeldin, Abrah. Bernstein, 
J. Johnson, David Stalker, J. 
Boyle. Policijos nuomone jie pri
klausą tūlam sindikatui. Nu
teistiesiems kaucijos paskirta 
po $1000. Jas įmokėjo tūla mo
teris A- Katz.

gydytojų patarimu, turėjo gulti 
lovon kelioms savaitėms. Visų

darbščiai ir itin "Dainos" gra
žiam tikslui atsidavusiai Onu
tei, greitos sveikertos. Norin
čioms aplankyti, adresas: 139 
Pacific Avė.

Dr. Užupienė grąžino aukų 
lapą su $6.35; ačiū jai už pa
stangas. Aukų bendra santrau
ka bus paskelbta vėliem.

Tartasi dėl gegužinės suren
gimo. Z. Užumeckienė sutiko 
pasiteirauti dėl vietos.

Susirinkimui baigiantis, ma
loni šeimininkė Grubevičienė ir 
Izabelė visas susirinkusias pa
vaišino namuos ruoštais ska
nėstais ir skaniais gėrimėliais. 
Ačiū joms labai.

dokumentus ir rūpinsis viza į 
Italiją, o vėliau, galbūt, ir į Pa
lestiną.

Montrealis gali džiaugtis su
laukęs gan pajėgaus dramos

su virtuve mergaitėms arba 
jaunoms poroms. Teirautis po

6 vai* vak. telef. ME 6140.

PAIEŠKOJIMAI
— Justino Dailydės, anks

čiau gyvenusio Bathurst Feld
spar Mines RR 7 Perti, Ont, ieš
ko pusbrolis Stasys Kundrotas, 
Nr. 66997, B. P. M. 414; S. P. 
72804 T.O.E., Indo China.

— Bernardo ir Andriaus Ra
dzevičių, kilusių iš Nevaromų 
km. prie Kauno. Iš Lietuvos jie 
išvažiavo prieš ar po I Pasau
linio karo. Turimomis žiniomis 
Bernardas gyvena Kanadoje, o 
Andrius — JAV. Atsiliepti ar
ba pranešti prašau: Juozas Ja
kubauskas, 11 — 8th St., Ne
randa, Que.

Mes siūlome
Jums išnuomoti dvi dideles 

sales, tinkančias įvairioms pra-l kiekvieno sekančio $1000. On- 
mogoms, taip pat vieną vidų- proV- atmetama 10% pa
tinto dydžio salę tinkamą susi- jamų( nuo jų atskaičius eksplo- 
rinkimams. Į atavimo išlaidas.

Išnuomoti galima kiekviena’ 
dienai, bet šeštadieniais ir sek
madieniais tik iki 6 ved. vak.

Pensijos atstatomos
Ontario provincijoje suma

žintos pensijos vėl atstatomos, 
nes Ottawa įstatymą išaiškino 
pensininkų naudai. Bet tai bus 
tik laikinas dalykas. Klausimas 
bus svarstomas toliau ir kada 
nors vėliau sutvarkytas. Kana
dos provincijos šiuo atžvilgiu 
laikosi nevienodo nusistatymo.

I Taip Br. Kolumbija, Alberta ir 
Į Manitoba nuo pensijų atmeta 

5% gaunamų turto pajamų- 
Quebec 5% atmetami nuo turto 
pajamų iki $3000 ir po 1% nuo

Dr. F. W, T1CKETT
GYDYTOJAS fr 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

Gorevdle Avė-, Toronnlo
Telef.: WA 3754

11

Federacija
birželio 18 d. .atidarė naujuo
sius namus Toronte, College ir 
Spadina g. kampe- Rytų Kana
dos ukrainiečių egzarchas vysk. 
Izidorius Boreckis juos pašven
tino birželio 16 d.

r • /

dos, ypač Quebec©, gyvenimo 
sritys paveiksluose, pražygia
vo ugniagesiai, raitoji policija, 
miesto aukštieji pareigūnai ir tt. 
Kiekviename žingsnyje gedėjai 
justi prancūziškosios visuome
nės religingumą ir didelį bažny
čios svorį. R.

Delhi, Ont.
Piknikas

Lietuvių Draugiškos Pagalbos 
Klubas liepos 2 d., sekmadienį, 
rengia pikniką p. Mcddeikio 
ūkyje.

Iš Delhi važiuoti 59 keliu iki 
Otterville, nuo čia sukti į kairį 
kelią, kuris veda tiesiai Į p. 
Maldeikio ūkį Sprinford. Bus 
pikniko ženklas.

Pradžia 2 ved. po pietų.
Visus vietos ir apylinkių lie

tuvius kviečiame dalyvauti-
RengėjaL

LIETUVIŲ DRAUGIŠKOS PAGALBOS KLUBAS DELHI 
Liepos mėn. 1 d., šeštadienį, savo svetainėje Hawtrey 

kaime rengia

Naktinį pikniką
■ Bus bufetas su skaniais užkandžiais, gaiviais ir svaiginan-
; čiais gėrimais. Gros gera muzika. Bus linksmų žaidimų.
; Kviečiame visus vietinius ir apylinkės lietuvius.
; Pradžia 3 ved. po pietų. Pelnas skiriamas luošiems vaikučiams 

RengėjaL

PETRAS ALEKNA
Technikas ir namų budavotojas

595 Church SL, teL Ml 0784. Rezidencija: teL MI 9549.

Skambinkite telefonais: 
PL 5543 ir TR 0641.

Puikios maudynės, žuklavimas. 
Kotelis netoli.

Vasarvietė atostogoms
“Atlantik City Lodge“

2 mylios į rytus nuo Hilon Grow, prie pat Simcoe ežero.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINĘ PAGALBĄ
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; sudarome 
darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtintus vertimus; 
tarpininkaujame nuosavybę perkant, parduodant; atsto
vaujame įmonėse, įstaigose; teikiame visokeriopą infor
maciją; giname Kanados ir kitų kraštų lietuvių interesus. 
Jums patarnavimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studi

javę Amerikos bei Europos univedsitetuose.

JONAS JUŠKAITIS




