
J

f

f i

Nr. 34 (35)

v*

TORONTO, Ontario, 1950 an. -RUGPIŪČIO (August) men. 24 d.

f

Kaina 10 c.

The Lights of Homeland 

Lithuanian Weekly

Soctety oi Canada.
Authorized as Second Class Mail
Post Office Department, Ottawa

SAVAITRAŠTIS

941 Dundas St W., Toronto, 
Ont Canada

Mūšy laisve nėra
tis nenori net kalbėti, pav., apie 
ukrainiečių, gudų, o ką jau kal
bėti apie dešimtų kitų dar caris- 
tinės Rusijos pavergtų ir tebe
laikomų vergijoje tautų teises. 
Kai prieš keletą savaičių vie
nas ukrainiečių politikas krei
pėsi į Voice of America direkto
rių, klausdamas ar nebūtų ga
lima įvesti ukrainietiškos prog
ramos, direktorius atsakė,, kad 
tai būtų priešinga Valstybės De
partamento politinei linijai. Prie
šinga, nes tuo pačiu tai būtų 
tam tikras įsipareigojimas atei
čiai. Juk "Amerikos Balsas" ski
riamas laisvoms tautoms arba 
turinčioms teisę į laisvę. Mums, 
o taip pat ir latviams, tokio at
sakymo nebuvo duota niekad. 
Pagaliau jau pradėta ruoštis ir 
prabilti lietuviškai, jau verbuo
jamas personalas. Bet ar mes 
galime nesijaudinti dėl ano at
sakymo ukrainiečiams? Mūsų 
teisė laisvai gyventi pripažįsta
ma, bet kertama šaka, iš pat' .
šaknų išraunamas medis, ant 
kurio ji subrendo. Kol nebus pri
pažintas tautinio apsiprendimo 
principas, kol amerikiečiai ne- 
p&fiya4 europinė?--tautos scpęc-

Stovime angoje ų.įtujų įvykių, 
kur bus sprendžiamas ir mūsų 
krašto likimas. Tad kaip tik da
bos dera rezistencinę veiklą dar 
labiau sugyvinti ir sustiprinti. 
Daug ką padaryti mes čia ne
galime. Pagrindinė sritis į kurią 
mes visi -— visi, ne vien kurios 
organizacijos — turime jungtis, 
yra informacija. Informacija, 
informacija ir dar kartą infor
macija! Nes mūsų reikalą ir 
mūsų skriaudą dar taip mažai 
kas težino ir supranta. Pasau
lio galiūnai, nuo kurių priklau
sys mūsų tautos gyvenamojo 
regiono’ateitis, dar taip mažai 
tesiorientuoja Rytų Europos pro
blemose bei tautiniuose santy
kiuose, kad net siaubas ima. 
Mes viliamės Amerika — Ame
rika, kurios vardas ir sapnuose’ 
kartojamas visų laisvės trokš- 
iančiųjų ir jos neturinčiųjų. Bet 
ar ši Amerika yra perpratusi 
ano Europos kampo žmonių šir
dies dūžius? Deja! Eiliniam 
amerikiečiui tai visai neįdomu, 
o šviesuomenė ir politikai yra 
išaugę universitetunose bei ka- 
lidžiuose, kur visos žinios apie 

; «jytų Europą jiems buvo ^suteik-
-7£.

kiek jų ten yra! Jie ne tik auto
ritetai, bet ir politinių koncep
cijų formuotojai, ir praktiški 
konsultantai. Ne Kerenskio ir ki
tos "baltųjų" politinės grupės 
dabartinių Amerikos veikėjų 
galvose suformavo pažiūras į 
Rytų Enropos problemas, bet jie 
jas atsinešė iš mokyklos suolų, 
išskaitė vadovėliuose bei-lite
ratūroje, parašytoje rusų emi
grantų. Dėl to tai jiems ir atro
do, kad ateities tarptautinių 
santykių idealas būtų vėl di
džiulė Rusija, tik be to nelemto
jo bolševizmo. Klausimas tik kur 
vesti sieną su Lenkija. Atsimin
kim, kad amerikiečio galvose
noje tautybės sąvokoje veik vi
sai nėra biologinio momento, 
bet vien tik gyvenimiškųjų in
teresu ir istorinis momentas. 
Dėl to tai nestebėtina, kad ir 
dabar pradėjusiame prie Vals
tybės Departamento veikti Nau
josios Europos studijų komitete 
jau užakcentuota "vienos ir ne
dalinamos" koncepcija. Tiesa, 
Pabaltijo teisė gyventi savaran
kiškai dar nepaneigta, nes ji iš
plaukia iš karo meto ir pokario 
deklaracijų — legitimizmas! 
Galim būti tikri, amerikiečiai 
jos jau nepaneigs iki pat to mo
mento, kada reikės tą įgyven
dinti. Bet tada... Tada iškils 
autonomijos, konvencijos, ga
rantijos ir panašios teoretiškai 
juridinės sąvokos, galinčios su
raizgyti labai painų voratinklį.

Pabaltijo valstybių teisė gy
venti savarankiškai dabar ne- 
kvestijonuojama, neginčijama, 
prie jos klaustuko nestatoma, 
nes jos jau gyveno. Užsigulęs 
ant žemėlapio amerikietis, kon
struodamas būsimos rytų Euro
pos vaizdą, gal dažnai nervi
nas miesdamas akį į Pabaltijį: 
"Bet kaip su šitais? Juos palik-

Bet jų teisė išplaukia štai iš anų 
dabartinės politikos šukių!" 
Dažnai jis taip galvoja.

Mes gi negalime guostis, kad

atsieta

e, if mūšų 
nepriklausomybės klausimas 
stovės ant labai slidaus kelio, 
vien konjunktūrinių veiksnių te- 
remiamas. Dėl to tai ir savo 
pastangas didindami, mes pri
valome nepamiršti platesnių 
problemų, neprivalome atsiri
boti ir nuo tų, kuriems dar ne
norima nieko žadėti. Jų likimas 
yra ir mūsų likimas. Dėlto tai 
reikia sveikinti betkurį platesnį 
mąstą, reikia jungtis į bendrą 
akciją ir praverti amerikie
čiams akis. Teisybė, jie niekad 
nepasisavins europinės pažiū
ros į tautą, bet jie turi vieną kar
tą suprasti, kad Europa gali gy
venti tik pagal savas koncepci
jas, nes tik jos ten yra veiksnys. 
Šitą amerikiečiai jau baigia 
perprasti Indokinijos ir Indone
zijos santykiuos, bet nesupranta 
to Europoje. Jie, mat, yra per- 
greiti. Jiems rūpi tik kad būtų 
ramu ir kad kraštų santykiai 
būtų kuo paprastesni. Bet vieną 
kartą turės jie įsitikinti, kad 
kiekviename pasaulio regione 
gyvenimiškosios jėgos yra sko
lingos ir kad gyvenimas tik pa
gal jas tegali būti suorganizuo
tas. Ir mes turime dėtis į šį dide
lį darbą amerikiečių galvose
nai pakeisti. Turime dirbti kar
tu, visi, kuriuos tai liečia.

politinių veiksnių pasitarimas 
įvyko rugpiūčio 5 d. Vokietijoje. 
Aptarti visas tautas liečiu politi
niai klausimai, uždaviniai ir ke
liai jiems siekti. Prie kokio nors 
bendro organo sudarymo dar 
neprieita.

Švedija neutrali
♦

Švedijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Oesten Unden savo kal- i
boję Linkoepinge, pasakė, kad 
Švedijos parama JTO akcijai 
Korėjoje nereiškiami, jog Šve
dija atsisako savo tradicinės 
neutralumo politikos. Ši politi
ka tik esanti apvaržyta Švedi
jos priklausymu JTO. Jei iš Ko
rėjos konflikto išaugsiąs pasau
linis karas, Švedija laikysiantis 
ginkluoto neutralumo politikos.

Nušautas Belgų komunistų 
vadas

J. Lahaut, Belgų komunistų 
vadas, rugpiūčo 19 d., 4 šū
viais nušautas ant savo namų 
.slenksčo. Policija spėja, kad tai 
politinis nužudymas. 100.000 
darbininkų, reikšdami protestą,* 
išėjo į streiką. Komunistai šau
kia: "Mirtis žudikui".

Rugpiūčio 17 d. N. Plastiras 
vyriausybė atsistatydino. Ka
ralius Povilas/naują vyriausy
bę sudaryti pavedė buvusiam 
premjerui liberalui Sopholes 
Venizelos.

B •
JAV karo vadai į Korėją

Rugpiūčio 19 d. išskrido į Ko
rėją JAV armijos štabo viršinin
kas' gen. J. Lawton Collins ir jū
rų laivyno operacijų viršinin
kas admirolo^ F. P. Sherman.

Ar išsikėlė australai 
Korėjoje?

Britų vyriausias vadas Japo
nijoje gen. Įeit Robertson gan
dus, kad australų 4000 dalinys 
išsikėlęs Korėjoje, paneigė. Pa
gal iš Pusan Reuterio atstovo 
pranešimą, australai išsikėlę 
Inchon uoste, apie 20 mylių nuo 
Seoulo į vakarus. Tai reikštų, 
kad norima perkirsti pagrindinį 
raudonųjų tiekimo planą. Bet ar 
tai tiesa?

— VAŠINGTONAS. — Cent
rinės žinių jamybos direktorių 
prezidentas paskyrė buvusį am
basadorių Maskvoje gen. Badei 
Smith. -.

TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE

Pasaulio dėmesio centre vis 
dar tebėra Korėjos karo veiks
mai. Amerikiečiai buvo pradė
ję senai žadėtą puolimą pieti
niame fronto ruože. Marinų da
liniai čia pasistūmėjo tryliką 
mylių, pasiekdami Chinju mies
tą. Tačiau spaudoje taip entu- 
zistiškai išreklamuotoji ataka 
nepavyko. Komunistams pasi
sekė atkirsti pagrindinį tiekimo 
kelią. Amerikiečiai pasitraukė.

Tuo pačiu metu, kada ameri
kiečiai žygiavo į priekį pietinia
me fronto ruože, šiaurėje komu
nistų daliniai, netikėtai prasi
veržę, užėmė Pohang uostą, pri
artėdami iki geriausia ameri
kiečių žinioje esančio aerodro
mo — 6 mylios į pietų rytus 
nuo Tchango. Paskutinėmis ži
niomis — Pohango prarastąjį 
uostą vėl atsiėmė Pietų Korėjos 
divizijos. Taigi, ir aerodromui 
tuo tarpu pavojus pašalintas ir 
jis vėl normaliai naudojamas.

Griūva Naktong linča

Naktong upės rytiniame kran 
te buvusi amerikiečių gynimosi

apžvalga

paskelbtas rugpiūčio 22 d. visus Kiekvienais 
sujaudino, nes gresia dideliais 
ūkiniais sukrėtimais. Susirūpi
no ir vyriausybė, kurios pirmoji 
iškelta mintis buvo streiko pra
džią nukelti 1 mėn., kad būtų 
daugiau laiko deryboms. Pas
kum buvo iškelta mintis, kad 40 
vai. darbo savaitė būtų sutarta, 
bet pradžia jos būtų po metų. 
Visos pastangos bei pasitarimai 
ir vyriausybės paskirto tarpi
ninko prof. Mackintosh rūpes
čiai, iki šiol nedavė jokių vai
sių. Darbininkų unija nenusilei
džia nuo savo reikalavimo — 
40 vai. darbo savaitė, o kompa
nijos sutinka tik su 44 vai. dar
bo savaite.

Torontas geležinkelių streikui 
pasiruošė jau prieš keletą die
nų. Maisto ir gyvenimiškų reik
menų pristatymui jau prieš sa
vaitę buvo paruošta per 40000 
sunkvežimių. Ontario provinci
joje tam reikalui paruošta dar 
183.598 sunkvežimiai

lietis į Torontą atvežama 1.600.-

garsinę paskutinių atsitraukimų 
riba, praktiškai, deja, jau neeg
zistuoja. Nakties metu Korėjos

000 tonų anglies, o šiais metais komunistai, pasistatydami iš 
-- ----- ■ ------- rąstu ir akmenų povandeninius 
Tik pramonei reikalingi upės

1.700.000 tonų anglies yra at- permetę didesnio masto opera-

dar tėra atvežta vos 700.000 to
nų.

vežami laivais.
Ūkininkams numatoma nuos

tolių su kiaulių eksportu ir aps
kritai su pardavimu tų prekių, 
kurios transportuojamos vago
nais šaldytuvais. Ypač jaudi
nasi Niagara rajono vaisių au
gintojai, nes streikas supuola 
kaip tik, su derliaus nuėmimu. 
Vaisių kooperatyvų sandeliai 
viso derliaus negalės sutalpinti.

i Paštas bei pašto siuntos į to
limesnes vietoves nebepriima- 
mos nuo penktadienio, o į ki
tas — nuo šeštadienio, nes į 
tolimesnes vietas, iš kur iki strei 
ko pradžios negalima grįžti, ne
beina traukiniai.

Na, žinoma, streikas labai pa
lies turizmą, o per jį ir viešbu
čius. "Royal York Hotel" iš 1200

Daržovių, pieno ir kitų pro- savo personalo nutarė nuo rug- 
duktų problemos nebus Bet iš piūčio 23 d. 400 atleisti laikinai, 
toli bei iš užsienio atvežamų 
vaisių truks. Taip pat bus dide
lis trūkumas anglies, jei strei
kas ilgiau užsitęs, nes apie 90% 
anglies gyventojų reikalams 
yra atgabenama geležinkeliais.

JAV atsakymas Pabaltijui

Paskutiniame "TŽ" numeryje 
buvo paminėtas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovų Vašing
tone memorandumas JAV Vals
tybės Departamentui. Departa
mento atsakyme, rugpiūčio 9 d., 
po formalaus įvado sakoma:

, "Valstybės Departamentas 
maloniai priima Estijos, Latvijos 
bei Lietuvos atstovų pareiški
mą, vertinantį JAValstybių po
litiką Pabaltijo valstybių atžvil
giu. Departamentui taip pat yra 
malonu konstatuoti Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos atstovų pa
reikštą pritarimą JAV ir JTautų 
vedamai politikai ryšium su pa
skutiniais įvykiais Korėjoje.

pažiūromis į visų tautų teises 
laisvai apsispręsti ir būti lais
voms nuo agresijos.

Pabaltės valstybių atstovų 
prašymas, kad JAV paremtų 
Jungtinėse Tautose svarstymą 
"tautžudiškų masinių trėmimų ir 
pasibaisėtinų sąlygų Pabaltės 
valstybėse" bus nukreiptas dė
mesiui tų Departamento atsto
vų, kurie tiesioginiai rūpinasi 
Jungt. Tautų reikalais".

— Chicago Herald — Ameri
can rugp. 18 d- išspausdino ve
damąjį "A Plea from the Ensla- 
vd Baltic State", kuriame memo

Bet darbininkams paskelbus 
streiką, atleidimas buvo atšauk
tas. Streikas atsilieps ir parodos 
lankytojų skaičiui.

Streiką pradedant unijos jau 
buvo sutikę, kad 40 vai. darbo 
savaitė būtų pradėta nuo 1951. 
I. 1., kompanijos reikalavo da
tos nenustatyti.

ka sutinka su tradicinėmis JAV

dėtį laiko pakankamu įrodymu, 
kad turi būti sriurta JTO be so

Lietuvių kraujas
Azijoje lietuvių karių yra jau 

eilė metų. Tai tarptautiniuose 
Prancūzų legionuose tarnaują 
lietuviai Indokinijoje. Jų ten iš
viso yra kelios dešimtys.

Kaip praneša JAV spauda 
gausūs lietuvių būriai, jų tarpe 
ir daug tremtinių, stoja savano
riais į JAV 'kariuomenę. Pa
kviestam atsisakius, susidaro 
daug nemalonumų. Kai vienas 
lenkas atsisakė, spauda pakė
lė didelį alasą. Tačiau visiems

riuomenės telkinius vakarinia
me Naktong upės krante. Bom
bardavimas buvo tikrai baisus: 
į dvidešimt vienos mylios kvad
ratinį plotą numesta 960 tonų 
stambaus kalibro bombų. Ko
munistams tai buvo labai ne
maloni staigmena. Efekto stip
rumą liudija kad fr toks karo 
korespondentų užregistruotas 
epizodas — prieš prasidedant 
bombardavimui, rytiniame upės 
krante vyko kautynės tarp ame
rikiečių ir jau per upę persikė
lusių komunistinių dalinių. Ka
da per jų galvas praūžė pirmie
ji B-29 ir savo bombų krovinį 
pradėjo sėti rytiniame Naktong 
krante, fronto ugnis tuojau bu
vo nutraukta, nes ir amerikie
čiai ir komunistai, užmiršdami 
frontą, ėmė stebėti anapus upės 
žemyn švilpiančias bombas.... 
Bombonešius sekė naikintuvai, 
apšaudydami kiekvieną tame 
ruože dar tebejudantį taikinį. 
Toks netikėtas amerikiečių avia 
cijos bombardavimas komunis
tams, be abejo, padarė milži
niškų nuostolių- Nors puolimo 
visiškai ir neįstengė sutrukdyti, 
bet smarkiai susilpnino jų jė
gas/ | .

j Taegu evakuojamas

Pietinės Korėjos respublikos 
vyriausybė, kovoms artėjant 
prie Taegu, išleido įsakymą 
evakuoti provizorinę sostinę,

či; oms pakankamą vyrų skai
čių. Prietilčiai padaryti net ke
liose vietovėse ir į juos- plūs
ta vis nauji tūkstančiai komu
nistų. Juos visur išstumti atgal 
bus tikrai sunku.

Pagrindinį smūgį amerikie
čiams komunistai ruošė Waeg- 
wan sektoriuje, čia sutraukdami 
virš 60.000 kariuomenės, kuri 
turėjo pradėti žygį į provizorinę 
Pietų Korėjos sostinę Taegu, 
esančią vos už 12 mylių nuo ko
munistų dalinių, persikėlusių 
per Naktongą. Situacija labai 
rimta. Amerikiečiai buvo pri
versti griebtis žūtbūtinių priemo
nių, nes tolimesnis pasitrauki
mas lengvai galėtų virsti jų ka
riuomenės savižudyste. Viena 
iš tokių paskutinių priemonių, 
siekiančių išgelbėti griūvančią 
Naktong gynimosi liniją, buvo 
didžiųjų bombonešių B-29 ne
tikėta ataka. Paprastai šie toli
mo skridimo bombonešiai bom
barduodavo Šiaurės Korėjos 
pramonės centrus. Šį kartą jie 
buvo mesti į tiesiogines fronto 
operacijas. 96 supertvirtovės 
apibėrė bambomis minėtus 
Šiaurės Korėjos komunistų ka-

liesis ir Azijoje
jie būtų pakviesti ne kaip kan
didatai į amerikiečius, JAV pri
siimtam vienam uždavinui pa
remti, bet kaip visų pasaulio 
tautų laisvės kovotomjai, veikią 
tautiniuose daliniuose. Deja, 
tremtiniai, kaip ypatingas mū
sų laikų pasaulinis reiškinys, 
dar nevertinamas. Jie dar te
bėra priglausti benamiai, turį 
prisidėti prie šeimininkų rūpes
čių ir nedaugiau. O koksai bū
tų entuziazmas, Jei klausimas

liais šiuo metu jau buvo virš 
pusės milijono gyventojų. Visos 
valdžios įstaigos perkeliamos į 
vienintelį didesnį miestą — Pu
san uostą. Taegu jau pasiekia 
komunistų patrankų sviediniai. 
Karo korespondentai skelbia di
delį sąmišį ir paniką gyvento
jų tarpe. Žmonių masės su ry
šuliais ant nugarų skuba trauk
tis toliau į pietus.

zoje skelbia gavę tikslių žinių 
apie Molotovo kelionės į Peipin- 
gą rezultatus. Ten buvusi suda
ryta karinė sutartis tarp Sovie
tų Sąjungos ir komunistinės 
Kinijos. Kinija įsipareigojusi pa
siųsti į Korėją 150.000 kariuo
menės, jei amerikiečiai komu
nistus atstumtų iki 38 parale
lės ir žengtų toliau į Šiaurinę 
Korėją. Žinoma, pranešimai nei 
iš vienos pusės nėra oficialiai 
patvirtinti. Tačiau visi komenta-- 
toriai ir politikai jau yra susi
gyvenę su mintimi, kad, ame
rikiečiams pradėjus stumti Ko
rėjos komunistus į jų išeities 
bazes, komunistinė Kinija pagal 
"ukazą" iš Maskvos kiekvienu 
momentu gali jiems ateiti į pa-

Spėjama, kad 10 dienų pa
sitarimuose buvo paliesti ir For- 
mozos reikalai. Formozos klau
simu JAV ir Didž. Britanijos vy
riausybių tarpe vyrauja didelis 
nesutrarimas. Prezidentas H. S. 
Truman savo deklaracijoje aiš
kiai davė įsakymą laivynui in
vazijos atveju ginti Formozą, 
tuo būdu Korėją ir Formozą

kortos.. Tuo tarpu Didž. Briianng- 
savo politikoje Formozą skfrfiJ~ 
nuo Korėjos. Ji sutinka teikti pa
galbą JTO Korėjos kare, bet dėl 
Formozos nesiima jokių įsipa
reigojimų, vis dar tikėdamasi 
"gerų santykių" su Kinijos ko
munistais ... Tas abiejų didžių
jų valstybių nesutarimas labai 
palankus Maskvai, kuri, išnau
dodama situaciją, į minėtųjų 
valstybių politikos kelius dar 
labiau išskirti...

JAV SUVARŽO EKSPORTĄ Į 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Amerikos vyriausybė ėmėsi 
priemonių suvaržyti eksportui į 

Pats komunistų puolimas Tae Sovietų Sąjungą. Prekybos de
partamentas išleido sąrašą 
1.100 prekių, kurios draudžia
mos be specialaus leidimo iš
vežti į Sovietų Sąjungą ar jos 
kontroliuojamus kraštus. Įdomu, 
kad tų satelitinių kraštų tarpe ' 
yra suminėtas ir Lietuvos var- 

. das.
Lig šiol eksportui į Sovietų 

Sąjungą specialių leidimų ne
reikėdavo, tik buvo nustatytas 
kiekis — kiek ir kokių prekių 
vienu kartu gedima išvežti. Da
bar gi jau net ir mažiausiam 
sovietų užsakymui patenkinti 
reikalingas specialus leidimas.

Į New Yorką atplaukęs britų 
keleivinis ląįvas "Mauretania" 
atvežė kailių iš Sovietų Sąjun
gos. Uosto darbininkai, kurių 
daugumą sudaro buvusio karo 
veteranai, atsisakė kailius iš
krauti, taipogi pareikšdami, 
kad jie ir ateityje nekraus iš lai
vų sovietų gaminių. Savo pa
reiškimą motyvuoja svariu ar
gumentu: jų nuomone JAV dėl 
Korėjos įvykių jau dabar prak
tiškai yra karo stovyje su So
vietų Sąjunga... Atrodo, kar
tais JAV darbininkai toliau pa
žengę politinių įvykių raidoje^ 
negu JAV diplomatai kurie vis 
dar vargsta su Maliko "ožiais" 
Saugumo Taryboje, nedrįsdami

gu kryptimi tuo tarpu, atrodo, 
sulaikytas. Dvi pietinių korėjie
čių divizijos ir vienas amerikie
čių pulkas'atmušė pirmuosius 
komunistų kylius dvylikos my
lių atstume nuo Taegu. Tačiau 
miesto likimas vis dar tebėra 
didelėje grėsmėje.

Lemiamos kovos

Nuo Taegu likimo didele da
limi priklausys visa situacija 
šiaurės fronte, kur dabar ame
rikiečiai su pietiniais korėjie
čiais pamažu stumiasi į priekį. 
Jeigu komunistai prasilaužtų ir 
užimtų Taegu, amerikiečiams 
tektų kuo skubiausiai evakuoti 
visą šiaurinį fronto sparną, nes 
jam grėstų atkirtimo pavojus. 
Tokia evakuacija paliestų be
veik trečdalį visos amerikiečių 
ir pietinių korėjiečių kontroliuo
jamos teritorijos. Padėtis Korė
joje tada pasidarytų dar sun
kesnė ir beveik beviltiška. Tai
gi, dabartinės kovos yra lemia
mo pobūdžio. Jos nuspręs Korė
jos likimą. Jeigu amerikiečių ir 
pietinių korėjiečių divizijos ir 
dabar neįstengs atsispirti, var-

tą išlaikyti tol, kol ateis parama 
iš kitų pagalbą pažadėjusių 
valstybių.

Kinijos nacionalistai Forme-
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Kas būtina
"Viešpatie, visuomet duok 
man to, kas būtina!"

Georges Bemanos.

Didysis filosofas G. Bema
nos, gulėdamas mirties patale, 
pasakė: "Nežinojau, kad žmo
gui taip nedaug yra būtina". O 
tačiau ir jis, kaip daugelis mir
tingųjų, maldavo: "Viešpatie, 
suteik man garbės!"

Garbės, tiesa, minėtas filoso
fas suilaukė, tačiau tik mirties 
patale įsitikino, jog žmogui 
taip nedaug reikia.

1. Pilkas žmogus.

Kas jis, tas pilkas žmogus?
Tai tartum nedidelis sraigte

lis didelėje įmonėje, tyliai ir są
žiningai atliekąs savo pareigas, 
nors jo nuopelnus ir vardą ma
žai kas težino.

Tai žmogus, kuris dirba, už
laiko servo gausią šeimą, kuris 
rūpestingai auklėja vaikus ir vi
suomet sėdi tarp tų, kurie klau- 
sosi kitu ugningu ir permokomų 
žodžiu ir kalbu.

Pilku žmonių daugiausia mū
sų tarpe. Jie, rodos, nedalyvau
ja radikališkuose sprendimuo- 
muose, tačiau pirmiausia su 
jais susiduriama, kai tuos 
sprpndiTnns reikia vykdyti. Pil- 

. ki, Kasdieniai žmonės pripildo 
bcF’-'-'—'-s lietuviškų pamaldų 
r-■’’u, s~'es minėjimų ir meni
nu pasirodymų progomis, pil
ki žmonės efektingiausiai pare
mia įvairias rinkliavas, suauko
dami daugiausia aukų.

Teisingai pasakė Sally Sal- 
minen "Kcrtrynos" romane: "Kol 
žmogus gali būti kam reikalin
gas, tol jam yra prasmės gy
venti". Gyvenimo prasmę jau
čia pilkasis žmogus. Kalbėtojas 
išsikalba, menininkas servo kū
riniais išsictlsuoja, o eilinis, kas
dienis žmogus savo buitį įpras
mina kokiu nors, kad ir labai 
nežymiu derrbu.

Klystume, manydami, kad 
pilkųjų žmonių tarpe nėra did
vyrių. Ir jie turi servo vargų ir 
rūpesčių, ir jie be poilsio kovo
ja dėl servo egzistencijos: "Yra 
nežinomų narsių žmonių, kurie 
atkakliai grumiasi pertarusiuose 
su fcrtališkcri juos užplūstančiu 
skurdu ir gėda... Gyvenimas, 
nelaimės, vienuma, palikimas, 
neturtas, — tai kovos letukas, 
kuriame yra tikrų didvyrių" (V. 
Hugo).

Pilkasis žmogus, pagalietu, 
natūralicri siekia to, kas jo gy
venimui, jo buičiai būtina.. Jis 
nesitenkina tiktai merterijaliniu 
minimumu,—jis siekia antgam- 
tės jerm įmemomu būdu ir, gal
būt, etrčiausiai visatos Kūrėjo 
priartėja. Juk ir Ant. Vienažin
dys, apdainuodamas tolimojo 
dangaus ilgesį, išreiškė, be abe
jo, tiktai paprasto žmogaus lū
kesčius:

Ar priimsi tada, Aukščiau- 
< sis Tėveli,

biedną man vargdieni, 
nabagą žmogelį?

Mane, menką dulkę, man 
saujelę dūmo, 

argi greit įleisi į dangišką 
rūmą?

2. Degą žiburiai

Kristus savo pamoksle nuo 
kalno šitokiais prasmingais žo
džiais kreipėsi į savo mokinius: 
"Jūs žemės druska... Taip pat 
nedegama žiburio ir nededama

jo po saiku, bet į žibintuvą, kad 
šviestų visiems, kurie yra na
muose" (Mato 5, 13-15).

Mūsų enciklopedininkas prel. 
A. Dambrauskas — Adomas 
Jakštas visus tuos, kurie atsi
duria kitų priekyje, pavadino 
degančiais žiburiais.

Tikra tiesa: žiburio nededama 
po saiku, bet į žibintą, kad jis 
visiems šviestų. Gali koks ži
nomas veikėjas vesti nuošaliau
sią gyvenimą, vistiek visuome
nė kalbės ne tik apie jo darbus, 
bet ir apie jo gyvenimą! Tai 
yra natūralu ir paprasta: minios 
akys visuomet atkreiptos į va
dovus ir jos mato daugiau, nei 
kitam iš šalies atrodo.

Visuomenė nuolaidžiai žiūrės, 
jei "degąs žiburys" su G. Bar- 
nanos trokš garbės. Pagaliau, 
garbė savaime aplanko taurius 
visuomenės ar tautos darbuoto
jus. Tačiau visuomenė bus 
daug jautresnė, stebėdama, ar 
virš jų atsistojęs ar pastatytas 
pirmiausia atliks tai, kas būti
na, kas -reikalinga. Tegu tiktai 
koks "žiburys" pradės švaisty
tis į šalis, įdomautis nebūtinais 
(bent jam!) dalykais, — tuojau 
tai bus pastebėta ir jautriai įver
tinta.

Ypačiai dabarties karta jautri 
įvairiems užsiangažavimams ir 
atsargi, veržiantis į nebūtinos 
srities erdves. Ji tuoju įtaria tar
naujant svetimiesiems ir nesku
ba patenkinti įvorių norų, iš
reikštų perplačiose anketose.

Degą žiburiai yra ne kas ki
ta, kaip didžios sielos. Jie to
kiomis sielomis ir turi stengtis 
būti. O "didžiosios' sielos", — 
kaip Romain Rolland tvirtina, 
— tai aukštos viršukalnės. Vė
jas švilpauja po jąsias, debesys 
apgula jas, bet kvėpuoti šiose 
viršukalnėse> yra letigtviau ir 
laisviau, negu kur nors kitur".

Kiekvienas vadovaująs turi 
būti tartum almanachas: jis tu
ri mokėti suprasti vadovauja
mus, tačiau negali nusilenkti iki 
kiekvieno net neišmintingo rei
kalavimo. Visuomenė gerbia 
savo vadovus, moka jiems pa
klusti, tačiau moka juos ir per 
virvę pašokdinti.

3. Dabarties būtinybė

Dabartis yra mįslinga kaip 
Egipto sfinksas.

Lietuvių tauta laukia laisvės 
ir nepriklausomybės savo Tė
vynei, nors nežino, kada ir ko
kiu būdu tie lūkesčiai reali- 
zuosis.

Dabarties būtinybė — vienin
ga kova dėl laisvės. Ir žmonės, 
ir organizacijos, ir laikraščiai 
niekuomet tos būtinybės negali 
pamiršti. Ir neprivalo pamiršti.

Dabartis yra rimta ir reikalau 
ja rimtos kovos. Pažaisime, kai 
sugrįšime į savo Tėvynės lau
kus. J. Kuzmiclds.

Kanados lietuvių pasisakymas

Kanados lietuvių organizaci
jos specialiu pareiškimu pasi
sakė pasmerkdamas komunis
tų agresiją Korėjoje, reikšdamos 
pasitenkinimo, kad į tautų lais
vės kovas įsijungia ir Kanada, 
kviesdamos tautiečius remti vi
sus vyriausybės žygius šia link
me ir reikšdamos protestą prieš 
penktosios kolonos organizavi
mą "taikos peticijos" priedan
goje.

. ' ' GEDIMINAS GALVA
■ -L * •
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Sovietai Baltijoje
Baltijos jūroje nūdien sovietai 

pilnai šeimininkauja. Nesenai 
Švedijos Riksdago debatuose 
paaiškėjo, kad jos žvejų 'lai
vams sovietai neleidžia savo 
pajūryje priplaukti arčiau 12 
mylių nuo kranto. Ten prieita 
vienintelės išvados — tartis su 
sovietais dėl žvejybos Baltijoje. 
Gi Maskva leido suprasti, kad 
Skandinavijos valstybės tegali 
žvejoti tik savo pakrantėse.

"Handels och Sjofartstidning" 
nurodo, kad Kremlius įsivyra
vimo Baltijoje daugiau siekia, 
kaip kontrolės žvejų laivams. 
Jie nori paimti į savo rankas vi
sas Skandinavijos valstybes, 
kurių Danija, Norvegija priklau
so Šiaurinio Atlanto santarvei. 
Švedijos užsienio politika iki šio 
meto rėmėsi spekuliatyviu neut
ralumu ir pataikavimu Mask
vai ■' .

Rusai ilgai kovojo už laisvą 
išėjimą į jūras. Tačiau ir iki šiol 
jiems nepavyko atsiekti tikslo. 
Ir nūdien Juodoji jūra yra tary
tum užkimšta bonka. Negeriau 
yra Baltijos jūroje, kurioje jie 
viešpatauja, bet be strateginio 
žygio negalėtų jų laivai karo 
atveju plaukti Kielio (Kaiser 
Wilhelm II) kanalu ar Beitais.

Vienintelė galimybė laisvai 
sovietų laivams naudotis daug 
gyvybių kaštavusiu Baltijos — 
Baltosios jūrų kanalu, Baltąja 
jūra ir Vladivostoku, bet vj^ už
tinkant nedraugingus kaimy
nus. Korėjos "karo" dalinis už
davinys pastūmėti tą "nedrau
gingą Fair Deal sieną" į rytus. 
Į tą sritį įeiną Formoza ir Fili
pinai, USA satelitai, gali atsi
durti grėsmėje, jį - į.

Nūdien sovietaf užėmė Vokie- 
čių poziciją, turėtą H pasaulinia
me kare. Baltijos jūra atsiduria 
naujose "geležinėse" rankose. 
Švedijos net prekybinių laivų 
judėjimas priklauso maskviškės 
malonės. Todėl Švedai buvo 
priversti kasti Falsterbo kanalą, 
panašų į Cape Cod kanalą, pa
krančių prekybiniam laivynui 
judėti. Sovietai imasi priemonių 
Skandinavijos prekybiniam lai
vynui pažaboti, bijant šnipinė
jimo.

Švedų vyriausybei 
neprasiveria akys

Iki šio meto socialdemokratų

Šnipai, šnipai.
Vakarų demokratijų pokari

nį ramios sąžinės miegą laikas 
nuo laiko sukrečia į dienos 
šviesą ištraukiami atominių pa
slapčių šnipai. Laikraščiai tada 
pasipuošia sensacingomis ant
raštėmis. Pasibarama. Pašūka- 
liojama, tuo beveik viskas ir 
baigiasi, nes šnipas, kaip tai
syklė, atominės paslapties so
vietams jau būna perdavęs 
prieš kelerius metus__ Negi
dabar kreipsiesi į Kremlių ir 
paprašysi Juozapą jas atgal su
grąžinti ...

Didelės nuostabos kelia ame
rikiečių neapdairumas: karo 
metu jie taip įtikėjo sovietų 
"draugiškumą", kad net ir sau
gumo priemones savo ginklavi
mosi laboratorijose, galima sa
kyti, buvo užmiršę. Sovietai — 
gi viena ranka ėmė amerikiečių 
teikiamą pagalbą vokiečiams 
mušti, o kitą ramiausiai kišo į 
Amerikos atominių paslapčių 
stalčius...

Nežinia, kuo šis didysis ame
rikiečių miegas būtų pasibai
gęs, jeigu ne Igorio Guzenkos 
atsivertimas. Prasitrynę, akis, 
FBI atstovai tada jau ir patys 
Dr. Fuchsą įžiūrėjo .. • Senatą- 
rius McCarthy ėmėsi tikro kry

vyriausybė vedė ne vien trum
paregišką, pavojingą ir nehu
manišką užsienio politiką. Są
ryšyje su Korėjos įvykiais Šve
dai turėjo aiškiai pasisakyti: 
rems ar nerems kovą prieš so
vietų organizuotą užpuolimą.

Švedijos ir net Danijos vy
riausybės gana ilgai svyravo, 
nedrįsdamos pasisakyti ir tei
sindamasis — reikėję tartis su 
parlamento komisija užsienio 
reikalams.

Korėjos karo atvejy Švedai 
atsidūrė didelėje dvejonėje, ne- 
leidusioje jiems ką nors pozi
tyvaus pasakyti. Švedų užsie
nio reikalų ministeris Osten Un- 
den, pasižymėjęs nepaprastu 
nemoraliu lankstumu, kuris ne 
vieno ir lietuvio galvą įspraudė 
kartuvių kilpon, pareiškė, kad 
Švedija tęsės JTO Saugumo Ta
rybos įpareigojimus. Tačiau šį 
pareiškimą, jo paakinta, Švedų 
spauda, įdėjo nematomame 
kampe.

JTO kreipimasis į savo na
rius, padėti P. Korėjai, Švedų 
visuomenėje sukėlė pasitenki
nimą. Dideliu nusivylimu ji su
tiko vyriausybės išsisukinėjantį 
atsakymą klausimą paliekant 
atviru. Ministeris pirmininkas 
Taga Erlander pasakytoje kal
boje vėl perša nepageidaujamą 
prekę — Švedijos neutralumą. 
Esą, "pažeidimas' Pietinės Ko
rėjos neutralumo ir sudaro da
bartinį pasaulinio pavojaus 
branduolį. Todėl mes likime ne
utralūs". '

Stockholm© vyriausybė seno
biniu stiliumi tiki Lneutralumą, 
kuris leido Šveddfos j "nutukti" 
per pirmąjį ir ąHąjį pasaulinį 
karą.’
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Kuo jie nūdien spekuliuoja?

Pirmiausia jie saisto, kad so
vietai turi žymiai svarbesnių už
davinių Vakarinėje Europoje: 
vakarinėje Vokietijoje, Olandi
joje, Belgijoje, Prancūzijoje. To
dėl ir agresija linksianti ta kryp
timi, nors ji būsianti atominė
mis bombomis greitai sustab
dyta.

Antras samprotavimas dar 
naivesnis, — esą, jiems pasirin
kus kelią į Vakarus, sovietai 
tuojau okupuotų Suomiją. Toji 
okupacija jiems ne tiek rūpi, 

žiaus karo prieš šnipus Valsty
bės Departamente. Kilo didelis 
triukšmas. Net Achesoną buvo 
užsimota iš sosto išversti. Ta
čiau pamažu ir vėl viskas ap
rimo..- Tik rėtkarčiais prave
dami nauji areštai Dr. Fuchso 
prisipažinimų sąskaiton dar tei
kia vilties, kad nesnaudžidma.

Komunizmas — sovietinių 
šnipų šaltinis

*

Visi ligi šiol dešifruoti šni
pai buvo aiškūs Sovietų Sąjun
gos simpatikai, nusikalstamąjį 
darbą atlikę ne už pinigus, kaip 
kad dažniausiai būna tokiais at- 
vejaisjais, bet iš "idėjos". Toji 
"idėja" juos pastato, jeigu jau 
ne į komunistų, tai bent į pro- 
komunistų eiles- Kremliaus po
nai į-visas keturias pasaulio ša
lis komunistinę propagandą 
triūbija ne savo idealizmui pa
reikšti — jie turi labai praktišku 
tikslų: kiekviena komunistų 
partija, kur ji bebūtų, yra pui
kiausias medžiagos šaltinis so
vietiniam špionažui, sabotažui 
ir, reikalui esant, iš Maskvos di
riguojamam perversmui.

JAV vadovai galų gale su
prato sovietinio komunizmo pa
vojų. Vienuolikos komunistu 

kaip suomiai pabėgėliai, kurių 
skaičius galįs siekti ketvirtį mi
lijono, o tat "pažeistų" švedų 
tautos ūkį.

Šios dvi spekuliacijos Švedi
jos vyriausybei neletajj^pra- 
verti akių. Nuostabd^^^fcve- 
dai nenuvokia dab^^^^Beo- 
politinės gravitacijUUfeo- 
vietai deda pastangas ne vien 
Baltijoje įsigalėti, siekdami lais
vo išėjimo, bet užimti visą 
Skandinaviją Švedija militariš- 
kai visai nepasiruošusi, nes jų 
strategų balsai iki šio meto liko 
neišgirsti.

Suomija yra Sovietų apsupta. 
Jiems užtektų pasiųsti karinius 
dalinius nuginkluotam kraštui 
užimti. Jie tat nesvyruodami pa
darys, kai bus užsimoję kirsti iš 
Kolos pusiasalio į šiaurinę Nor
vegiją.

Švedų visuomenė gyveno 
provincijališkomis nuotaikomis 
visai išsijungus iš tarptautinės 
politikos esminių matomų ir ne
matomų srovių. Jiems imponuo
ja tradicinė politika balansuoti 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Šis 
balansavimas yra virtęs dide
liu nesusipratimu, kai sovietai 
vyrauja ne vien Baltijoje, bet ir 
vidurinėje Europoje. Švedai, 
matyti, yra pamiršę istorinį dės
nį: rusai slenka į Europą, kai jos 
branduolys----Vokiečiai yra
nusilpę ir tenkinasi Azija šiems 
sustiprėjus. Tas balansavimas 
dar bergždesnis, kai sovietai 
yra linkę vesti žemės rutulio — 
geopolitinę politiką, tik laikinai 
pakęsdami tokius šašus, kaip 
Švedija, kuri bandė svetimu 
kraujų ir nekaltomis aukomis 
įsiteikti MaskvaL 'fat bw& va
kar. O šiandien? J A

Konservatoriai vis aštriau pa
sisako prieš socialistų izoliacinę 
politiką. Jų spaudos balsas nu
girstamas ir socialistų,' kurie ga
na didelį nepasitikėjimą teikė 
JAV "intervencijai", o Korėjos 
įvykius vadino politiniu farsu, 
nors farsu geriausia tiktų Šve
dų socialistų politiką pava
dinti.

Švedų karinė silpnybė

Švedija sunkiau pažeidžiama 
pietuose, todėl galėjo būti "ne
utrali" per pirmuosius du pa
saulinius karus. Tačiau jos ry- 

vadų teismas liudija, kad jau 
imama rimčiau veikti. Šiuo me
tu — FBI direktoriaus J. Edgar 
Hooverio patiekiamomis žinio
mis— JAV komunistų partija 
kraustosi į pogrindį. Tuo pačiu 
komunistų šnipinėjimas pasida
ro dar sunkesnis- Jau vien tik 
anam komunistų vadų teismui 
FBI turėjo ruoštis ir rinkti'-me
džiagą net dešimt metų. To dar 
nepakako ;— liudininkais teko 
išstatyti septynis savo agentus, 
saugiai užsimaskavusius komu
nistų partijoje. Kai kurie iš tų 
agentų, būdami aukšto rango 
komunistais, liudijimo išvakarė
se dar dalyvavo vadovaujan
čių komunistų posėdžiuose, o 
sekančią dieną teisme atskleidė 
savo tikrąjį žaidimą — priklau
symą FBI. Tai buvo, be abejo, 
graži staigmena komunistų 
partijai.

JAV komunistai keičia 
taktiką

Tačiau po tokios pamokos 
komunistai griebiasi ypatingų 
atsargumo priemonių. Be savo 
persikėlimo į pogrindį kompar
tija dar yra decentralizuojama 
— suskirstoma į smulkesnius 

(Nukelta į 3 psl.) 

tų krantai sovietams yra atvi
ri. Ateinančio karo metu šve
dai bus įtraukiami į karo ope
racijų sritį, nors jie to ir labai 
nenorėtų.

Ar Švedai gerai apsiginkla
vę? Jie turi 150.000 šaulių, ku
rie gali krašte.kovoti prieš de
santus ir vidaus priešus. Nuo
latinės kariuomenės teturi 15 
tūkstančių vyrų. Kasmet yra 
šaukiama 35.000 vyrų devynių 
mėnesių kariniam apmokymui. 
Vyrai šaukiami birželio mėne
sį. Jei sovietai pultų viduvasary 
praktiškai jie sutiktų tik neap
mokytus žaliukus.

Švedijos karinis laivynas 
menkutis: 2 kreiseriai 8000 to, 
20 naikintojų ir 25 povandeni
niai laivai. Oro laivynas turi 
1000 lėktuvų, kurie gali būti 
veiksmingi mažame kare.

Ką Švedija darys jei sovietai 
eis per jų teritoriją į Norvegiją? 
Ką Maskvai atsakys ministeris 
pirmininkas Erlander ir užsienio 
reikalų ministeris Unden, kai ji 
pareikalaus oro laivynui bazių 
Oeresund ar' kur kitur? Į tuos 
klausimus leiskime atsakyti 
ateities įvykiams.

Norvegija giesmėje

Oslo, pergyvenęs vokiškąją 
okupaciją pastarajame kare į 
ateities raidą žiūri žymiai rea
liau. 3 mil. norvegų gerai nu
vokia grėsmę, ypač ilgai už
truksiant vakariečių tiekimui ir 
žinant anglosaksų nerangumą.

Amerikiečių ir britų karo spe
cialistai, apsvarstę padėtį, pri
ėjo išvados, kad Norvegija yra 
gintina visomis turimomis prie
monėmis.

Pirmiausia jie nenori, kad so
vietų povandeniniai laivai įsi
kurtų norvegų uostuose ir iš ten 
užpuldinėtų karinio tiekimo lai
vus Atlante. Jei sovietai kojos 
neįkels į Norvegiją, l^urmans- 
kag, vienintelis nėužšalantis 
uostas šiaurėje, gedi būti sunai
kintas, o Baltijos ir Juodoji jū
ros liktų "užkimštos".

Anglosaksams taip pat nepri
imtina, kad Sovietai pav. Sta
vanger, įrengtų raketomis ap
šaudymą D. Britanijos. Sovie
tams įsitvirtinus Norvegijoje bū
tų neutralizuotas amerikiečių 
raketų veikimas iš Islandijos.

Šiuos argumentus žinodami, 
anglosaksai ypač nuogastauja, 
nes II Pasaul. karo metu So
vietai primygtinai reikalavo 
leisti jiems įsėsti Narvike neva 
saugumo sumetimais.

Ar norvegai, milžiniškoje sri
tyje išsklaidyti, ir anglosaksai 
bus pajėgūs sukurti tinkamą 
pasipriešinimą Sovietams?

Vokiečiai užėmė Norvegiją 
per du mėnesiu, nors kraštas 
geriausia gintinas iš visų Euro
pos kalnuotų kraštų. 100.000 
norvegų šaulių ir 6 brigados 
nuolatinės kariuomenės gali 
stabdyti žygį, bet nesulaikyti jį.

Švedijos "neutralumo" politi
ka ypač sunkina norvegų ka
rinę padėtį. Jie turi pasikliauti 
anglosaksų parama, be kurios 
būtų beviltiška krašto gynyba.

Danų blaivi pažiūra

Danai numato, kad jie nea
bejotinai bus įvelti į karą. Dani
jos teritorija yra sovietams mil
žiniškos svarbos. Jie dėl pastan
gas kuo veikiau užgrobti Didį
jį, Mažąjį Beitus, Kiel kanalą 

1 ir Oeresund, kuris guli tarp Da
nijos ir Švedijos. Nelsono, Na
poleono ir Bismarcko laikais 
įgyta patirtis leidžia įvertinti so
vietų polėkius Danijoje.

Danai, 4 mil. tauta, turi 20 
tūkstančių kariuomenės. Jūrų 
karinis laivynas mažutėlis. 
Krašto gynybai skiriama 353 
mil. kronų ty. $51 miL Toji su
ma sudaro 2% metinių tautos 
pajamų, kai JAV išleidžia karo 
reikalams 6,4%, o britai 7.7% 
tautos pajamų.

Danijos lygumas sovietų tan
kai gali lengvai užimti. Jos pa
dėtis tuo labiau beviltiška, kad 
meška yra kaimynystėje ir iš 

vidurinės Europos lengvai gedi 
juos pasiekti.

Danams laikant savo padėtį 
beviltiška, jų užsienių reikalų 
ministeris Rasmussen, neseniai 
kalbėdamas apie Atlanto San
tarvę, stengėsi gyventojams 
įkvėpti valdininkiško optimiz
mo.

Tačiau jis tik laikinai tenura- 
mino realistus. Danams telieka 
ginkluotis ir iškovoti anglosaksų 
realią paramą. Britams rūpi, 
kad Danija liktų sovietų neuž
imta, nes tuo atveju iš jos teri
torijos, o ypač Jutlandijos, smū
giai būtų pajuntami D. Britani
joje.

Atlanto santarvė dalimi yra 
priemonė anglosaksų intere- 
resams ginti. Jei nūdien ji yra 
taip dažnai linksniuojama, o 
JAV remia Europą papildomai 
ginklais už $4 bil., tereiškia, kad 
anglosaksai dės pastangas, 
kariauti svetimose žemėse.

Europai "išlaisvinti" yra da
romi sustiprinimai Afrikoje. Šis 
faktas turėtų dar labiau sukrės
ti švedus. Skandinavija gali bū- ' 
ti sovietų iš šiaurės ir pietų ap
supta ir lengvai atsidurti sovie
tų rankose. Jei Švedai vaikiškas 
pasakas kurdami raminasi so
vietiniu puolimu centrinės Eu
ropos, tai pamiršta, kad kitu 
smūgiu per Suomiją, šiaurinę 
Švediją bus kertama į Norve
giją, kad į vakarus "prakirtus 
langą".

Ūkiškas nesutarimas 
Skandinavijoje

Užsienio politikos ir karinės 
srities derinimas skandinaviš
kuose kraštuose liko bergždžių. 
Negeriau ten dedasi ir ūkio sri
tyje. Ilgai svarstyta Skandina
vijos ūkiškoji sąjunga palikta 
užuomarščiai. Iš jos daugiausia \ 
pasinaudotų Danija, Švedai. 
Norvegai ją atmetė. Tų kraštų 
ūkiui tvarkyti ūkiškojo -bend^P- .^ 
darbiavimo -taryba "principe" 
sutarė dėl muitų sąjungos. Tos 
srities specialistai reguliariai 
rinkosi posėdžiams vienoje ar 
kitoje sostinėje per pastaruosius 
dvejus metus. Norvegų atstovas 
Odd Gjelsvik pareiškė, kad Os
lo nepriimtinas muitų sienų pa
naikinimas iki visų trijų valsty
bių ūkiškas gyvenimas nebus 
vienodame lygyje. Muitų sienas 
panaikinus danai išvežtų tech
nikos reikmenis, tekstilę, o šve
dai — plieną, stiklą ir audinius. 
Jo manymu, pirmiausia reikia 
sutartti mokesčių, primokėjimų, 
gamybos ir išvežimo klausi
mais. Kiekvienam kraštui turi 
būti sudaryta tolygi proga ga
minti įvairius reikmenis. Kai 
norvegai kelia šiuos reikalavi
mus, skandinaviškoji spauda 
nuolat primena JAV skatinimus 
kuo veikiausiai panaikinti mui
tų sienas.

Norvegai, spirdamiesi sku
biajai muitų unijai iš Marshall 
plano sumų nepaprastu spar
tumu kuria naujas įmones. 
Norvegų pramonės gamyba da
bar jau prašoko 'prieškarinį 
iy<4-

Norvegijos pramonėje svar
biausia vieta tenka geležies ga
mybai, kuri 1952 m. sieksianti 
Imil .to.

Antroje vietoje, pagal svar
bą, yra aliuminijaus pramonė, 
esanti vakarinėje Norvegijoje. 
Pastaruoju metu norvegai į me
tus pagamino 10.000 to aliu
minijaus, kuris išvežamas 
Skandinavijos kraštuosna.

Norsk Hydro gamina įvairius 
cheminius reikmenis, imtinai 
sintetinį kaučuką iš Špciberge- 
no anglies.

Šiaurėje rasti anglies klodai 
ypač paskatins plėsti norvegų 
pramonę.

Skandinavų nesutarimai įvai
riausiose srityse tebūnie pavyz
džiu tiems idėjų "meistrams*. 
kurie naudoja sąvokas: Balto- 
skandinavija. Europos sąjunga 
ir tuo labiau pasaulio valsty
bė, į kurią yra dar labai toli
mas ir dagiuotas kelias.
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BE GALO NEBUS GALO
("Tėviškė* Žiburių"bendradarbio New Yorke)

daugelio laimingųjų, gavusių 
leidimą dalyvauti vykstančiuo
se Saugumo Tarybos posė
džiuose, kada Jūs stebite atvi
rus Amerikos delegacijos vei
dus ir jų nuoširdžius žodžius — 
"kas gi pagaliau remia tikrąjį 
agresorių — mes ar Sovietų Są
junga?",—kada Jūs mgtote kal
bantį Mediką, nusikeikianti mu
žikiškai mostaguojantį rankomis 
ir visad stebintį nesamą tašką 
ir kai girdi, kad šis negirdėto 
pasaulio tirono tarnas kaltina 
armerikiečius žudant taikius 
miestų gyventojus ir taip toliau 
— ūmai imi ir prisimeni lietuviš
ką patarlę — "Be galo nebus 
galo". Ak,, kaip šlykštu buvo 
klausytis kalbų atstovo valsty
bės, kurios tankai ir lėktuvai ir 
automatai (o jų kiekviena "šiau
rės korėjiečių" divizija turi ne
mažiau kaip 3.200) užpuolė tik 
policijos saugomą Korėjos res
publiką. Ir šitas Malikas dabar 
kaltina vieną iŠ 53 Jungtinių 
Tautų pasmerkusių agresiją, 
jog jos tai žudo taikius gyven
tojus. O tai kas, po velnių, gi 
pagaliau pradėjo tą visą košę? 
Kam tos durnos kalbos, iš tik
rųjų! Argi nelaikąs tą tikrąjį 
kaltininką — agresorių išmesti 
per duris, jei taip bijoma jis nu
bausti. Juk Maliką Stalinas ir 
parsiuntė — propagandai, o kai 
tik amerikiečiai pradės eiti pir
myn Korėjoj, kad paskelbtų at- 
siskiriąs iš šios "kapitalistų" 
valdomos organizacijos... Ta
da jie steigsią, Von Wiegand 
spėja, užbėgant lėtai-dirbančios 
demokratijos smegenynams už 
akių "Naujojo Revoliucinio Pa
saulio Tikrai demokratines tau
tas" Jūs nesišaipykite — šitie 
Kremliaus politikieriai parodo 
nepaprastą gudrumą. Pažiūrė
kime —- Sovietų Sąjunga, Kini
ja, Indija, Pakistanas ir sovietų 

sudarytų 1.200.000.000 
žmonių grupę — Stalinas leng
vai to pasiektų. Wiegandas sa
ko jog tai būsiąs sekantis Polit-

šnipai, šnipai...
(Atkelta iš 2 psl.)

vienetus- Tas beveik tris kartus 
padidino komunistinių klubų 
skaičių. Tuo pačiu, žinoma, ir 
jų sekimui jau reikia trigubai 
daugiau agentų. Seniau FBI at
stovai galėdavo prisisukti prie 
partijos narių sąrašų ir partijos 
nario kortelių, kurios juk ir bū
davo didžiausias įrodymas ku
rio nors asmens priklausymo 
partijai. Nuo 1949 m. narių są
rašai nevedami ir narių korte
lės neišduądamos. Partijos na
riai pasikalbėjimams naudo
ja dviprasmiškus sakinius- Ko
respondencija rašežua specialiu 
kodu, o jos pristatymui įvesta 
kurjerių sistema. Partija vengia 
didesnių viešų mitingų, kai tuo 
tarpu dar taip nesenai visi ko
munistai viešai dalyvaudavo 
gegužės pirmosios manifestaci
jose, išstatydami savo veidus 
FBI agentų foto aparatams...

To paties FBI direktoriaus J. 
E- Hooverio pranešimu — parti
ja jau dabar ruošia slaptus va
dus, kurie turės vadovauti visai 
pogrindinei partijos veiklai. Ša
lia visų šitų priemonių partija 
ypatingai sustiprino "screenin- 
gus". Kiekvienoje JAV valsty
bėlėje veikia atskiri partijos ap
klausinėjimų komitetai. Netgi ir 
egzekutyvinis KP komitetas ne
paliekamas ramybėje. Jo tryli
kos narių lojalumą nuolatos tik
rina iš trijų atstovų sudarytas 
subkomitetas. •.

Partija jau padarė atatinka
mas išvadas ir griebiasi saugu- v
mo priemonių. FBI komunistų 
sekimo darbas susiduria su vis 
didėjančiais sunkumais. Tačiau 
tikėkimės, ir FBI atstovai persi
kels į pogrindį. Septyni iš ge

biūro ėjimas, kai tik amerikie
čiai užšachuos Mediko ėjimus 
Jungtinėse Tautose. Galvojama 
padaryti tai atidedant Saugu
mo Tarybos posėdžius sekan
čiam mėnesiui "Susibankruta- 
vusi politikoje, tiek namie, tiek 
užsieniuose, Amerika pradeda 
mokėti už jos valdovų darytas 
klaidas" — išvedžioja tūlas. 
Juk žinot — Detroito fabrikai Ca- 
dilaco ir Dodges — ūžia kaip 
pašėlę, vien laivynas užsakęs 
7.000 lėktuvų kažkur kitur. Yra 
tačiau tokių, kurie tvirtina "Sta
linas ne toks kvailas — jis lauk
siąs" ... Bet ko? leiskit klausti 
jų — iki demokratijos išstenės 
suprakaitavusios vokiečių ir ja
ponų "policijas"? Iki Amerikos 
fabrikai įsibėgės? Jungtinės 
Tautos išvaromos iš Lake Suc
cess pastatų, nes firma, gavusi 
karinius užsakymus, nepratę
sia sutarties. Tai Amerikos ruo
šimos! barometras! Bet pirmieji 
nepėsti — sako, tada Stalinas 
vistiek nesileisiąs į karą, tikė
damas, jog iki 7000 lėktuvų bus 
pagaminti jis- dar turįs kiek lai
ko —- Korėją jis tik norėjęs pa
skatinti Vakarų Europos ūkinį 
susmukimą, girdi; ji buvo per 
greit atsigavusi. Dabar pinigus 
sumosianti į ginklų balą, padi- 
dėsiąs vargas, nepasitenkini
mas ... Čia ir vėl randi atsa
kymą. Juk tai tik viena sąlyga 
Stalino planuojamai pasaulio 
revoliucijai.

Edmundas A. Walshas, vie
nas smarkiausių Amerikos geo
politikų ir politikų buvo . kada 
sudaręs formulę pasaulio revo
liucijai laimėti, išvestą iš Pran
cūzų ir Rusų revoliucijos.

VxNxŠxOxV2xKxK2xS lygu 
R

NV x G
Ji taip suprastina: Vargas, ta

pęs Nepasitenkinimu, tinkamai 
paveikus Švietimą, per tam tik
rą Organizaciją ir tinkamą Va
dovybę, išnaudoj ant kilusią 
Krizę, Jkurią išprovokuoja Vy

rai užsimaskavusių agentų'turė
jo stoti liudininkais į komunistų 
vadų teismą- Betgi tikriausiai 
daugiau, negu septyni ir toliau 
likosi komunistų partijos eilė- 
se..

Tragikomedija Valstybės 
Departamente

Žinių, kaip raudonieji įsifiltra
vo į Valstybės Departamentą, 
patiekia Emest R. Pope, buvęs 
JAV Užsienio Radijo Kontržval
gybos skyriaus viršininkas. 
Prieš pat Pearl Harbor kata
strofą Valstybės Dep. suorgani
zavo Užsienio Radijo Kontržval
gybos skyrių, kuris turėjo sekti 
visus užsienio radijo stočių pra
nešimus, kad galėtų VD parei
gūnus supažindinti su priešo 
skleidžiama propaganda.

Kiekvieno krašto radio stočių 
sekimui buvo paskirti tų valsty
bių gyvenimą gerai pažįstą 
žmonės. Emest Pope gavo pa
skyrimą sekti Vokietijos radijo 
stotis, nes jis ilgus metu buvo 
praleidęs Vokietijoje korespon
dentu. Tarp redaktorių buvo 
taipogi Sovietų Sąjungos, Bal
kanų, prancūzų pogrindžio ir ki
ti ekspertai. Niekas tada netikri
no šių asmenų lojalumo JAV 
vyriausybei. SSSR simpatikai 
lengvai įsivogė į atsakingas re
daktorių vietas. Norėdami susi
daryti tvirtesnį užnugarį, jie su
organizavo prokomunistinę sky
riaus uniją. Unijos spaudimo 
dėka į direktoriaus kėdę pasiso
dino savo žmogų. Lojalūs tar
nautojai buvo pradėti tiesiog te
rorizuoti. Jų pašalinimui ar ata
tinkamam "perauklėjimui* rau
donieji pasikvietė į pagalbą 
vodką, gražias moteris, užmas

riausybės Kvailumas yra lygu 
Revoliucijai padalytai iš nepa
prasto Noro Valdyti su pagalba 
Ginklų. Rasi, ši formulė slysta 

damas pasaulyje įvesti "revo
liuciją", yra paskutinis skaičius 
Noras Valdyti ir Ginklai. Taigi 
po to, kai Wallace spiovė pro
gresyviesiems viso pasaulio į 
lūpas, po to, kai Bridges tapo 
padėtas į džėlą (amerikoniškais 
terminais) po to, kai Maršalui 
Tito, po jo paskutinio išsišoki
mo JT Amerikos bankai suspu- 
ro atsakyti žadėtas paskolas, 
ir po to, kai Amerika iššoko pil
nai pabudusi iš lovos, argi Sta
linas ko nors geresnio sulauk
tų... laukdamas, ir nesinaudo
damas Noru Vcddyti ir Gink
lais? Tad — palaukim tik, Ko
rėjos karo laimės atsivertimo 
kiton pusėn. Va tada gal ir tu
rėsim pradžią gedo. Amerikie- 
čicri iš Korėjos nesitrauks, nors 
tektų duoti išskersti visus tedp 
nenoriai kariaujančius ten yan- 
kius. Tuomi prasidėtų III karas 
ir žmonės suprastų tikrąją da
lykų esmę. Gal tada FBI, taip 
baisiai negąsdintų čia mūsų,

Zur, zur, malūnėlis... Lietuvos laukuose. \

kuotus mikrofonus, klastojimus 
ir šantažą — žodžiu, bolševikiš
kai tariant, visas "geras" prie
mones, kurios pateisina tiks
lą, o tikslas buvo aiškus: šios 
institucijos sabotavimas.

Amerikiečiams oras blogas, 
rusams geras...

Užsienio Radijo Kontržvalgy
bos skyriaus kas dieną išlei
džiamas biuletenis VD parei
gūnams ypač būdavo svdtbus 
tarptautinių konferencijų metu. 
Iš jo jie galėdavo susidaryti 
apytikrį vaizdą, kokios nuotai
kos viešpatauja priešo ar są
jungininkų kraštuose. Sakysi
me, 1946 m., kada valstybės 
sekretorius James F- Bymes Pa
ryžiaus taikos konferencijoje 
kovojo su Molotovo užsispyri
mais, jam buvo labai svarbu 
gauti sovietinių radijo stočių 
pranešimų santraukas, nes iš 
jų buvo galima nuspėti tolimes
nius Molotovo ėjimus ir jam už
bėgti už akių. Tačiau čia ypa
tingai ryškiai pasireiškė raudo
nųjų veikla. Tarnautojai, ku
riems buvo pavesta sekti so
vietų radijo stotis, nepatiekė jo
kių pranešimų, motyvuodami 
kad blogos oro sąlygos trukdo 
žinių klausimą. .. Tačiau "blo
gos" oro sąlygos sovietams ne
trukdė klausytis amerikiečių 
stočių ir informuoti Molotovą 
Paryžiuje.. •

Vienam iš vyriausių skyriaus 
redaktorių prokomunistinė uni
ja pakišo gražuolę sekretorės 
pareigoms. Toji gražuolė — 
tarp kitko jau turėjo darbą ir 
Lenkijos konsulate, stengdama
si "užimti" vieną aukštą konsu
lato pareigūną... Rezultate — 
redaktorius, bijodamas nustoti 
malonaus gražuolės dėmesio, 
visas svarbias informacijas,

jokų, nepasirodžiusių rekrutavi- 

bausmės — 5 metai kalėjimo!

rikos kalėjimus—daug kas rim
tai mąsto... Bet tai nieko ne
sako — Mediko propaganda 
amerikiečius veikia priešingai, 
kaip aziatus. Yankių karininkai 
mėto į sąšlavynus gautus so
vietų ordinus, o studentai degi
na Amerikos vyriausybės išleis
tas knygas apie didįjį draugą 
Rytuose. Jie rengias padaryti 
gedą visam šitam sovietiniam 
galui. ALMUS.

Kinai įsfldš Korėjon

Rugpjūčio 16 d. Kinų naciona
listų šaltiniai paskelbė, kad So
vietų Sąjunga sudarė sutartį su 
Kinija, pagal kurią Kinija pa
siųs 150.000 karių į pagalbą, jei 
JTO raudonuosius išvytų už 38 
paralelės. Kentu sutarta piet
ryčių Azijoje eiti komunistų in
filtracijos keliu. Tai esąs rezul
tatas Molotovo vizito Peipinge, 
kur jis buvęs 10 d., nuo liepos 
mėn. 31 d.

ypač, jeigu jos liesdavo Sovie
tų Sąjungą, užuot pasiuntęs į 
Valstybės Departamentą, mes
davo į šiukšlių dėžę.

Jūs esat velnio vaikas...

Kur nepavykdavo Valstybės 
Departamentui, lojalia opozicija 
susitvarkyti šnapso ir gražių 
moterų pagalba, į talką ateida
vo prosovietinis Užsienio Radi
jo Kontržvalgybos skyriaus di
rektorius. Pav., jis pareikalavo, 
kad Emest Pope iš savo biulete
nio išbrauktų porą sakinių, lie
čiančių sovietus, viename pra
nešime iš Kairo. Pope, žinoma, 
matydamas tų sakinių svarbu
mą, atsisakė. Direktorius tuojau 
oficialiai jį apkaltino bendra
darbiavimo stoka.

Kitą kartą, pasikvietęs Pope į 
savo kabinetą, pradėjo labai 
nekaltą pokalbį: — Mielas Er
nie, aš nežinau, ar aš tau patin
ku ar ne. Galimas dalykas, tu 
mane laikai velnio vaiku. Taip 
daro daugumas iš mūsų tar-1 
nautojų- Aš norėčiau sužinoti 
tavo nuomonę . . . Pope, nieko 
blogo nenujausdamas, atsakė: 

*— Pone direktoriau, jeigu jūs 
mane traktuosite garbingai, aš 
manau, jūs esate visiškai tvar
koj. Tačiau, jeigu jūs pradėsite 
mane stumdyti dėl to, kad aš 
nenoriu įsijungti į uniją (proko
munistinę), tada, žinoma, Jūs 
esate velnio vaikas...

Po kelių dienų Emest Pope 
buvo atleistas iš pareigų už di
rektoriaus įžeidinėjimą- Kaltina
moji medžiaga? Direktorius pa
tiekė plokštelę su vienu vienin
teliu Pope sakiniu: "Jūs esate 
velnio vaikas"... Tai buvo 
paskutinieji Pope žodžiai, ku
riuos jis pasakė direktoriaus ka
binete, išpešti iš jo anų nekaltų 
sakinių. Vyt Kastytis.

"Kol žmogus sveikas, tai ir 
bagetas" byloja lietuvių liau
dies išmintis. Ir iš tikrųjų svei
kata yra brangiausias turtas. 
Jei žmogus netenka sveikatos

kuriai neseniai suėjo 30 m. nuo 
įsikūrimo pradžios.

Turėdamas galvoje puskapio 
metų sukaktį, nutariau kreiptis 
pas dabartinį Šv. Jono Pašalpi- 

arba jį ištinka kitokia nelaimė nės Draugijos pirmininką Anta
nė-dažnai jis praranda viską, ką ną Čirūną ir pasiteirauti kiek 
sveikas būdamas susitaupo, ^plačiau apie Draugijos įsikūri- 
kuo tikisi palengvinti senatvės 
dienas.

Dar blogesnėje padėtyje ligos 
atveju atsiduria tie, kurie, dėl 
kokių nors priežasčių, nepajė
gia cento užspausti "juodai 
dienai". O Kanadoje, kaip ži
nome, socialinės apdraudos 
klausimas . dar tebėra kūdikio, 
vystikluose.

Tad labai girtinas mūsų tau
tiečių žingsnis, kuomet jie pa
tys pasiryžta burtis į savišalpi- j 
nes organizacijas ar draugijas, I 
kuriose, mokėdami nedidelį j 
įstojimo ir nario mokestį, nelai
mės ištikti gauna paramą.

Vienas iš tokių gražiai vei
kiančių sambūrių — yra To
ronto Lietuvių R.-K. Šv. Jono 
Krikštytojo Pašalpinė Draugija,

Generolas Mac Arthur bėles, norisi nuoširdžiai palin
kėti Draugijai savo veikla gra-

Mūsų laikais gal kiek ma
žiau, bet karo vadai vis dar te- , 
beturi šansų pasidaryti didvy
riais ir dienos dievaičiais. JAV 
po karo labiausia garsėjo Euro
pos fronto laimėtojas Eisenho- 
veris, bet jau tada su juo garbe 
varžėsi ir Ramiojo vandenyno 
fronto laimėtojas gen. Mac Ar
thur, kuris dabar beabejo turi 
progos iškilti į garsiausius JAV 
istorijos karo vadus, nes prieš 
komunistinio pasaulio agresi
ją vadovauja nebe vien JAV, 
bet visų JTO narių — veik viso 
pasaulio karinėms pajėgoms, 
išskirtoms šioms operacijoms.

Gen. Douglas Mac Arthur nė
ra eilinė figūra. Tai jau senai 
JAV pagarsėjęs karys profesio
nalas. Jam jau 70 metų, bet jis 
tebėra jaunuoliškos energijos. 
Jis gimė 1880 m. Jo tėvas Arthu- 
ras buvo taip pat karys ir mirė 
kaip generolas 1912 m. Douglas 
Mac Arthur 1903 m. baigė karo 
akademiją ir karinę karjerą 
pradėjo kaip inžinerijos leite
nantas. Ir tarnybą jis pradėjo 
tame pasaulio regione, kur da
bar jam tenka veikti. 1903— 
1904 m. jis praleido JAV dali
nyje Filipinuose, o 1905 m. bu
vo paskirtas Ramiajame vande
nyne veikusios divizijos vado 
adjutantu. Tais pačiais 1905 m. 
jis pasiunčiamas Japonų — Ru
sų karo stebėtoju. 1914 m. jis 
jau vyriausiojo štabo narys, o 
1918—1919 m. Vokietijoje vei
kusios divizijos vadas, jau ge
nerolo laipsnyje.

Grįžęs iš Europos, Douglas 
Mac Arthur buvo paskirtas 
West Point karo akademijos 
viršininku. 1922 m. jis išsiunčia
mas į Filipinus, kur 1937 m. pa
sidaro prezidento Manuel Que
zon vyriausiu kariniu patarė

Šv. Jono Palaipinei Draugijai 30 m
gijos valdybą yra išrinkti šie 
asmenys: Antanas Čirūnas —

kolo sekretoriumi, Pr. Lekšas — 
finansų sekretoriumi, A. Bielic-

mą, jos veiklą ir dabartinį
stovį.

Proga pasitaikė Draugijos 
suruoštoj gegužinėj liepos 13 d. 
Šv. Augustino Kunigų Seminari
jos aikštėj. Iš pirmininko gauto
mis informacijomis noriu pasi
dalinti su "Tėviškės Žiburių" 
skaitytojais.

Toronto Lietuvių Šv. Jono Pa- 
šalpinė Draugija įsteigta 1920 
m. liepos mėn. 3 d. Jos steigimo 
didieji iniciatoriai buvę: Vincas 
Danielius, Kazys ir Antanas Jur- 

j cai bei kiti tuometiniai veikles
ni katalikai. Šios Draugijos stei
gimo reikalas tapo aktualus 
tuomet, kada ligi to laiko vei
kusi Šv. Juozapo Pašalpinė 
Draugija suskilo į dvi dalis: 
kairę ir dešinę. Kairieji įsistei
gė Sūnų ir Dukterų Pašalpinę 
Draugiją, o dešinieji — susibūrė 
į Šv. Jono Pašalpinę Draugiją.

Į Sūnų ir Dukterų Pašalpinę 
Draugiją susispietę kairieji il
gesnį laiką veikė apsiribodami 
tik savo sergančių ir nelaimės 
ištiktų narių pagelbėjimo veik
la. Politinės ir partinės aistros 
toje Draugijoje lyg ir nebuvo 
juntamos. Deja, laikui bėgant, 
ėmė vyrauti joje komunistinis 
elementas. Pagaliau, buvo nu
eita taip toli, kad jau prieš 4-5 
metus i Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinės Draugijos valdybą nebe
galėjo patekti tie, kurie nebuvo 
komunistai...

Įsisteigusioj 1920 m. Šv. Jono 
Pašalpinėj Draugijoj pradžioje 
buvo tik apie 20 narių. Vėliau 
narių skaičius sparčiai didėjo h 
1930 m. buvo pasiekęs net 200. 
Po to jų skaičius ir vėl mažėjo, 
pakol priėjo prie dabartinio 
lygmens. Šiuo metu Draugijoje 
yfa apie 100 aktyvių narių. 
Nuo 1950 m. pradžios į Drau- 

misija: Pr. Motiejūnas ir A Ba- 
tulevičius.

Draugija turi banke einamąją 
sąskaitą, kurioje šiuo metu yra 
virš 3.000 dolerių grynais pi
nigais.

Pažymėtinas Šv. Jono Pašal- 
pinės Draugijos nuopelnas To
ronto lietuvių gyvenime — yra 
jos rūpestis ir pastangos įsigy
ti savą bažnytėlę ir kleboniją. 
Didžictusi to reikedo iniciatoriai 
buvę: Pr. Motiejūnas, E. Naru
šis, P. Jctrašiūnas, P. Lastaus- 
kas, P. Kundrotas ir kt. Jų pa
stangomis, lėšomis ir darbu, o 
taip pat Draugijos parama ir 
gerų tautiečių aukomis, 1928 m. 
pabaigoje buvo užpirkta bažny
čia, o vėliau — pastatyta ir kle
bonija. Po nupirktąja bažnyčia 
nebuvo sėdės. Ją iškasė lopeto
mis ir įrengė patys joniečiai. Be 
abejo tai kainavo daug darbo ii 
lėšų.

Draugijos įstatuose (konstitu
cijoj) pažymėtini itin kilnūs jos 
tikslai. Čia vieną kitą paragra
fą ir norisi paminėti. 2-me pa
ragrafe, jos tikslai apibūdinami 
šitaip: a. Teikti savo nariams li
goje pašalpą, pagelbėti nelai
mėje, o mirusius — katalikiškai 
palaidoti, b. Drcnigijos naricd 
savo gražiu, doru ir pavyzdingu 
gyvenimu kelia savo tautos 
vardą svetimtaučių tarpe, c. 
Draugija stengiasi savo narių 
tarpe skleisti apšvietą, steigiant 
knygynus, skaitant katedikiškus 
laikraščius, ruošiant paskaitas, 
irti.

6-me paragrafe pažymima, 
jog: "Esant tinkamoms aplinky
bėms, ši Draugija steigia Ka
nados lietuvių kolonijose atski
rus skyrius bei kuopas". Deja, 
ligi šiol Draugija skyrių niekur, 
nėra įsteigusi ir apsiriboja savo 
veikla tik Toronte.

Baigiant šias trumpas pasta-

ju. Nuo to meto Amerikos jis 
jau nebematė.

Mac Arthuras buvo vienas iš 
nedaugelio asmenų, kurie nuo
lat nurodinėjo reikalą JAV apsi- 
ginkluotti ir nesumažinti savo 
pajėgų Ramiojo vandenyno sri
tyje. Jis nuolat rašė tuo reikalu 
memorandumus, o karui prasi
dėjus siuntė telegramas, kad 
tenai JAV padėtis yra katastro
fiškai. pavojinga. Bet tada jam 
nesisekė. Net Filipinams skiria
mas $8.000.000 karo biudžetas 
nuolat buvo apkarpomas, o jį 
patį vienas senatorius pavadi
no karo kurstytoju. Tik Pearl 
Harbour katastrofa parodė, kad 
jis buvo teisus. Ir kaip tik jam 
teko atstatyti padėtį, atgauti 
viską, ką Japonai pirmaisiais 
puolimais buvo užgrobę. 1941 
m. liepos 26 d. jis buvo paskir
tas JAV pajėgų Tolimuose Ry
tuose vadu. Jis žygiavo nuo 
Australijos į Japoniją — 5000 
mylių.

Jis priėmė Japonijos kapitu
liaciją. Ir po to jo misija dar ne
buvo baigta. Kaip okupacinės 
valdžios galva, jis turėjo didėti 
uždavinį sudemokratinti Japo
nijos gyvenimą — sudemokra
tinti kraštą, kurio psichologija 
tam visai netiko. Sudemokra
tinti gyvenimą tautos, kuri savo 
imperatorių laiko dievu. Ir čia 
jam neblogai sekėsi. Bet jis visą 
laiko buvo šauklys neapleisti 
pozicijų? nesusilpninti JAV pa
jėgų Tolimuosiuose Rytuose ir 
remti antikomunistines pajėgas. 
JAV jo balso nepaklausė, ta
čiau jo iš ten neatšaukė ir kai 
iškilo Korėjos krizė, keft komu
nistinis pasaulis padarė pirmą 
atvirą žingsnį vakariečių įta
kai tame regione sunaikinti, 
niekas ir nepaabejojo, kad vi

žlai plėtoti ir antro puskapio 
gyvavimo metų bėgy, o žinant 
jos pajėgumą ir nuopelnus To
ronto lietuvių gyvenime būtų 
gera, kad-kuo daugiau narių 
stotų į joniečių eiles.

Pr. Alšėnas.

sos pasipriešinimo akcijos va
du turi būti Mac Arthuras. Ne
abejojo tuo ir jis pats. Jis tuo- 
jaus pradėjo organizuoti Korė

jos., gynimą ir nuolat šaukė: 
"Daugiau j_gųl", nes visuose 
Tolimuosiuose Rytuose jo dispo
zicijoje tada tebuvo vos 4 divi
zijos. JAV visi suprato, kad su 
turimomis jėgomis ir Mac Ar
thuras Korėjos neapgins, bet 
taip pat visi buvo visą laiką tik
ri, kad, vadovybė čia tik jam 
tegali priklausyti ir kad gavęs 
pakankamai jėgų, jis tikrai at
laikys. Fronto vadas karui pra
sidėjus gal niekad nebuvo taip 
aiškus, kaip šį kartą. Jo kaip 
vado savybes laiduoja jo tikrai 
kariška dvasia, jo patyrimas 
bei pažinimas Tolimųjų-Rytų 
problemų, kur jis praleido di
džiąją dalį savo gyvenimo ir jo- 
nusistatymas neužleisti JAV po
zicijų šiame pasaulio krašte. 
JAV jis laikomas JAV interesų 
ir misijos Tolimuosiuose Rytuo
se reiškėju ir apie jo asmenį jau 
kuriasi Tolimųjų Rytų mitas, 
kuriasi legendos. Jau dabar 
spaudoje minima, kad, 13 m. 
nematęs savo krašto, jis vieną 
kartą esąs pasakęs, kad ne
grįžtąs namo tol, kol nebaigsiąs 
savo darbo. Amerikiečiai tiki 
iuo ir tik juo. Niekas jo čia ne
galėtų pakeisti. Amerikiečiai 
dabar aiškiai prisimena jo žo
džius: "Būkim pasiruošę, nesi
duokim užklumpami!" Jie jau
čiasi kalti prieš jį ir bent dabar 
nori savo klaidaes atitaisyti. 
Gal dar ir nevėlu.
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Kaip begyvena klaipėdiečiai
—

HLDMB Valdyba.

yra politinė milicija — MGB ir 
saugumo milicija — NKVD. Pa
staroji užsiima žmonių deporta
vimu ir kova su banditais ir 
partizanais.SPEKTAKLIS ĮVYKS "CENTRAL HALL" 213 JAMES ST. N.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti.

tuvos gyventojams jokios nau
dos nesudaro, atvirkščiai — dėl 
jų labai daug nukentėjo. Nau
dingi jie galėtų būti tik karo 
metu.

’’VINCAS KUDIRKA“

Hamilton, Ont. ___ J *
Spaudos gegužinė

Rugpiūčio 27 d. 2 vai. po pie
tų Oakvilėje įvyks Spaudos ge
gužinė, kurią ruošia Hamilto
no spaudos ir kitų organizaci-

nės pelnas bus paskirtas mūsų 
spaudai paremti.

įdomi ir įvairi programa: spau
dos antis, kupletai, kuriuos at
liks kvartetas, melodeklamaci
jos; loterijoje bus daug išloši
mų, kurie susidės iš knygų ir 
laikraščių prenumeratų. Lau
kiama daug svečių iš Toronto 
ir kitų lietuvių kolonijų. K1.G.

Antra premjera Hamiltone
Rugpiūčio 26 d. Hamiltone 

bus vaidinama antra dramos 
premjera. Hamiltono meno mė
gėjai pirmą spektaklį — "Pir
mas Skambutis" suvaidino š.m. 
gegužės 13 d. Dabar statoma 
Inčiūros drama "Vincas Kudir
ka". Rež. E. Dauguvietytė. Da
lyvauja stiprios meno . jėgos, Į kitiems!

kurių tarpe p-lė Stanulytė, Iz 
Baltrukonytė ir kt.

Atvyksta Montreal!© trupė
Rugsėjo 2 d. Hamiltonas lau

kia atvykstant Montrealio dra
mos teatro trupės, kuri čia su
vaidins "Živilę". Tai bus jau 
antros gastrolės iš didesnių ko
lonijų. Pirmieji mus aplankė To
ronto trupė su "Sudrumsta Ra
mybe".

Teętro gastrolėms lietuvių vi
suomenės susidomėjimas yra 
didelis. Kl. G.

Gražus pavyzdys kitiems
Hamiltono Steel Co. dirba 

daug lietuvių. Sporto klubo 
"Kovas" pirmininko K. Barono 
iniciatyva, daugelis lietuvių 
darbininkų nupirko Genocido 
knygų anglų kalba ir padova
nojo savo įtakingesniems bo
sams, kad jie galėtų susipažin
ti su dabartine tragiška Lietuvos 
būkle ir komunistų darbais Lie
tuvoje. Tai sektinas ■ pavyzdys

Ottawa, Ont.
B-nės Dvasios Vadovas kun. 

Razutis, dėl susidėjusių aplin
kybių, tarnybos reikalais bus 
išvykęs net iki lapkričio mėn. 
vidurio, tačiau pamaldos, kaip 
ir seniau kiekvieno mėn. ant
rąjį sekmadienį visada įvyks 
Murray St. bažnytėlėje. Be to, 
yra pasižadėjęs ir šiaip visada 
atlikti reikiamus dvasinius pa
tarnavimus, jei jam šiek tiek iš 
anksto bus pranešta. Per tą lai
ką besikeičiančią jo buvimo 
vietą žinos B-nės Komitetas.

— Jau baigiama įvykdyti 
lietuvių surašymas. Kas dar 
neįrašydintas B-nės sąruoše, te
sikreipia į Komitetą. Patogiau
sias laikas sekmadieniais per 
lietuviškus vakarojimus nuo 7 
vai. vakaro Sister of Service 
patalpose 478 Albert St.

Vabalas.

(Tęsinys iš praeito nr.)

Dabar Klaipėdoj ir Šilutėj 
matoma daugiau rusų negu lie
tuvių. Didelė dalis atvykusių ru
sų — civilių gyvendl iš juodos 
rinkos ir plėšikavimo. Turguose 
yra daug kišenvagių. Anksti ry
tą į turgų vykstą žmonės dažnai 
apiplėšiami ir net nužudomi 
Kartą Šilutės turge viena mote
ris dienos metu buvo užmušta 
ir pagrobti jos pinigai. Pirmais 
metais po karo pabaigos Klai-1 
pėdos mieste buvo baisi padė
tis. Žmonės nakties metu buvo 
užpuolami, užmušami ir pagro
biami jų pinigai ir drabužiai. 
Net auksines karūnėles išlauž- 
davo iš dantų. Pravedus pini
gų reformą, plėšikavimai kiek 
sumažėjo. Bet dar praeitą va
sarą mūsų kaimyno sūnų už
puolė rusų kareiviai dienos me
tu miške, jį nužudė ir paėmė jo 
dviratį ir 150 rublių. Tai buvo 
kareiviai, vežą malkas iš miš
ko į Klaipėdą. Niekuomet nete
ko girdėti, kad šitie žmogžudžiai 
būtų pagaunami ir nubaudžia
mi.

Rusų kariuomenės yra maty
ti Klaipėdoje, Šilutėj ir Tilžėj. 
Kaimuose -nėra kariuomenės, 
tik milicijos. Ji susideda iš lietu
vių, jų viršininkai yra rusai. 
Be to įvairiose krašto vietose

Ar yra krašte partizanų?

Klaipėdos krašte niekuomet 
nebuvo partizanų, taip pat čia 
nėra jaučiama jų veikimo. Jų 
randama Lietuvos miškuose. 
Daugumoj tai asmens, kurie pri- 

Į sibijo deportavimo ir išėjo į miš
kus. 1945 m. rusai civiliams gy
ventojams uždraudė betkokį su
sižinojimą su partizanais. Bet 
daugel gyventojų visvien juos 
rėmė. Dėl šito nusikaltimo dau
gel lietuvių buvo deportuojami 
į Sibirą. Rusai norėjo juos iš
naikinti, o pcątizanai norėjo gy
venti. Maistą jie pasiimdavo ar 
geruoju ar jėga. Dažnai jie už
puldavo nakties metu žinomus 
komunistus, užmušdavo juos, 
užgrobdavo jų turtą ir gyvulius. 
Milicija už tuos žygius įmesda
vo į kalėjimus kaltus,ir nekal
tus. Daug nekalto kraujo bu
vo pralieta. Apie geležinkelių 
sprogdinimus niekuomet neteko 

, girdėti. Gyventojų nuomonė 
ar/e partizanus yra nekokia, 

■ nes jų tarpe yra ir daug krimi
nalistų rusų ir kariuomenės de
zertyrų. Dabartiniu metu jie Lie-

lietuviškojo pasaulio

Hamiltone “Živilė”
Rugsėjo mėn. 2 d., punktualiai 7.30 ved. vak. Hamiltone 

statoma A. ŠKĖMOS lietuviškas veikalas

ŽIVILE”
Vaidybos kolektyvas atvyksta iš Montrecdio

SPEKTAKLIS ĮVYKS "WESDALE COLLEGE"

Hamiltono ir apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti.

HLDMB Valdyba.

Sudbury, Ont.

vestuvės A. Agurkio su G. S®* 
dauskaite. Jungtuvės įvyko 
Kristaus Karaliaus bažnyčioje. 
Šliūbą davė kun. V. Skilandžiū- 
nas šv. Mišių metu. Nuo viškų 
skambėjo "Avė Maria" giesmė. 
Vestuvininkų automobiliai bu
vo papuošti tautiškais kaspi
nais. Vestuvių vaišėsi dalyva
vo apie 50 svečių — giminių 
bei artimųjų. Vaišių metu jau
niesiems palinkėta ilgiausių i> 
laimingiausių metų. Taip pat 
buvo įteikta gražių dovanų. 
Linksmos ir nuotaikingos vai
šės nusitęsė iki vėlaus laiko. 
Abu jaunieji yra atvykę iš 
ties.

Saulėto jiems gyvenimo!
— Inž. Pranas Razgaitis

šeima persikėlė į Torontą ir ga
vo darbą pagal savo specialy
bę vienoje stambioje statybos 
firmoje. Taip pat į Torontą per
sikėlė su savo šeimomis A. Kiš
kis ir V. Kuzma.

— Miško darbams išvyko J. 
Dėdinas, M. Kazlauskas ir Ed. 
Steponavičius.

— R. Jurgulis guli Šy. Juoza
po ligoninėje. Jam padaryta 
sunki vidurių operacija. Ligonis 
taisosi ir tikisi po poros sa
vaičių iš ligoninės išeiti. JV

su

VOKIETIJA

PLB Vokietijos krašto organai

Išrinkta pirmoji PLB Vokieti
jos krašto taryba buvo susirin
kusi posėdžio liepos 22 dieną 
Schweinfurte, kur išrinkta kraš
to valdyba.

Tarybą sudaro: Dr. Dumbrys, 
J. Čaplinskas, A. Lymantas, J. 
Glemža, J. Apyrulis, J. Strolia,

Brantford, Ont.
Prasidėjo tabako "harvestas"

Ontario provincijoj visu įkars 
čiu prasidėjo tabako derliaus 
nuėmimo darbai. Ontario pro
vincijoje prie tabako dirba apie 
10.000 darbininkų. Jų tarpe ne
maža ir lietuvių. Uždirba nema
žai — mažiausiai į dieną gauna 
po 10 dolerių, butą ir maistą. 
Kai kurie farmeriai moka net 
iki 15 dol. už darbo dieną.

Netikėtai man teko užklysti 
pas vieną tabako farmeiį bel
gą, kuris Kanadą pasiekęs tik 
prieš porą metų. Šiuo metu jis

žemės ir ima antrą tabako der
lių. Tai labai simpatiškas as
muo, kalbąs vokiškai, kuris 
man suteikė šiek tiek tikrų in
formacijų apie tabako ūkių ver
tę ir pajamas iš jų.

Šis ūkininkas, Maurice De 
Coster, yra vienas iš pavyzdin
giausių tabako augintojų Delhi 
distrikte.

Šiais metais iš savo 42 akrų 
ūkio jis numato priskinti apie 
55.000 svarų tabako. Tai būsią 
gražaus pinigo. Tabaku užsodic 
namas plotas jo ūkyje — 38 
akrai žemės. Pernai metais jis 
priskynė 52.000 svarų tabako, 
kurį pardavęs gavo po 42 cetus 
už svarą. Taigi, pajamos neblo
gos. , J. K.

'•Tėviškės Žiburiai", prisiimtus adresą siuntinėjami

prisiųsti adresus savo pažįstamų, kurie "T. Žiburių'

mokamai

St. Povilavičius - Vykintas, V. 
Skrinskas, kun. A. Trakis ir J. 
Pavilionis.

Posėdy dalyvavo 11 narių. Į 
valdybą išrinkti: pirm. inž. Pra
nas Zunde, mok. Pranas Kara
lius ir Erdmonas Simonaitis, 
Maž. Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas. Kandidatais: J. Glemža 
ir Dr. Antanas Rukša.

Kotrolės komisija: A. Lymari- 
tas, komp. Strolia ir Rauchas.

Garbės teismas: Dr. Dumbrys, 
Vyt. Skrinskas ir Stp. Vykintas.

Vokietijos krašto Valdybos 
būstinė įkurdinta Britų zonoje 
Detmolde.

Lietuvos laivai

Nemuno garlaiviai "Lituani- 
ca" ir "Balanda", su kuriais 
grupė jūreivių 1944 m. paspruko 
iš Lietuvos, ilgai stovėjo Ham
burgo uoste ir juose gyveno lie
tuviai tremtiniai. Jie buvo Balti
jos Loydo bendrovės nuosavy
bė. Tos bendrovės valdybos na
riai, esą tremtyje, bandė laivus 
atgauti, tačiau Anglų okupaci
niai organai jų grąžinti nesuti
ko. Dabar tie laivai paleisti 
kursuoti Reinu, o jų pajamos 
— apie 1500 DM per mėnesį — 
dedamos į banką, kol atsiras 
pripažintas savininkas. Ten pat 
yra ir baidokai: "Rimgaila", 
"Ūdra" ir "Lapė". "Tr”

Naujas DP įvažiavimo įstaty
mas jau veikia nuo birželio 15 
d. Kvietimų tremtinių jis apsun
kina tuo, kad kvietėjas turi būti 
JAV pilietis.

ITALIJA

Prof. kun. Dr. Tulaba, Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius, iš 
Vokietijos .grįžo Romon rugpiū-

komo radio lietuviškos valandė
lės redaktorius išvyko porai 
mėn. į Austriją. Jį pavaduoja 
kolegijos vadovybės žmonės. ♦

iibaigtų šis 
aus kelias.

Lietuviai maldininkai Romoje

Rugpiūčio pirmomis dienomis 
atvyko iš Prancūzijos studentas 
Stankevičius.

Amerikos lietuvaitė Irena Ju
rėnaitė, kartu su grupe ameri
kiečių gavo Šv. Tėvo audien
ciją. Jo Šventenybė klausinėjo 
apie Amerikos lietuvius ir sutei
kė palaiminimajgrięiems lietu
viams ir žadėjo ųuolatos mels
tis, kad greičiai 
baisus Lietuvos

Iš Anglijos Manchesterio dvi
račiu atvyko į Romą ir gavęs 
Šv. Tėvo palaiminimą tuo pa
čiu dviračiu grįžo atgal studen
tas Vilius Fidleriš.

Iš Belgijos su viena klierikų 
ekskursija atvyko Malines se
minarijos klierikas Lukošiūnas.

Viena Paryžiaus lietuvaitė at
vyko su draugėmis marokietė
mis. /

Iš Paryžiaus pėsčias, tik pasi
naudodamas pasitaikančiais 
pavėžėjimais, atvyko Jasėnas.

Rugpiūčio 9 d. atvyko antro
ji tautinė lietuvių ekskursija iš 
JAV, vadovaujama kun J. Ber- 
natonies. Viso 11 asmenų. Ji 
jau lankėsi Fatimoje Portuga
lijoje ir. Lourde Prancūzijoje. 
Rugpiūčio 16 d. išvyko į Vene
ciją ir toliau į Austriją, Vokie
tiją, Šveicariją.

ŠVEDIJA

PLB Švedijos krašto organai

Į Švedijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybą išrinkti: Eugeni-1 
jus Budrys, Ignas Kazlauskas, ] 
K. Kraujalis, J. Kriaučiūnas, B. 
Laucevičius, J. Narakas, J. Pla- 
čas, Vyt. Staneika, F. Valys, E. 
Vamauskas ir V. Vileišis. Į gar
bės teismą išrinkti: Ign. Kaz
lauskas, Juozas Lingys ir V. Vil
kenas. Bendruomenės būstinė 
įkurdinta Stockholm© mieste. Iš 
viso paskutiniu metu dėl emi
gracijos ir lietuvių skaičiaus su
mažėjimo, kultūrinis veikimas 
čia gana menkas. Sustojo ėję 
"Pragiedruliai". Išeina tik Lie
tuvių Draugijos Švedijoje biule
tenis. "D"

daiktas, kad apie Kalėdas, ar 
pradžioj kitų metų, rašytoja Jau 
bus Australijoje-

Norint pavaizduoti rašytojos 
K. Pažėraitės nūdienes nuotai
kas po karštu Brazilijos dan
gumi, norėtųsi pridurti vieną ki
tą ištraukėlę iš jos privataus 
laiško, rašyto savo prieteliams 
Kanadoje, ji rašo:

"Daug čia, S. Paulyje, lietu
viai ruošia vaidinimų, koncer
tų ir kitokių parengimų, tačiau į 
juos visus nebepajėgi žmogus 
ir atsilankyti. Vis to laiko — 
maža ir maža. 16 Vasario bu
vau nuvykusi į Nepriklausomy
bės šventės minėjimą. Buvau 
pas konsulą priėmime. Ne tiek 
dėl priėmimo, kiek norėjosi pa
sižiūrėti į konsulato vartuose iš
keltą Lietuvos trispalvę. Gal 
esu perdaug sentimentali. Ta
čiau ir iš Maskvos, kai ten dir
bau pasiuntinybėje, 1940 m. 
vasarą skubėjau paskutinį kar
tą į Vilnių pasižiūrėti į Lietuvos 
vėliavą Gedimino pilyje, o pas
kiau į Kauną, kad ją dar pama
tyti plevėsuojančią Vytauto Di
džiojo muziejaus bokšte. Jau
čiau, kad gal ilgai jos nebema
tysiu...

"Mano brolis užsiėmęs bizniu 
ir-šachmatais (p: Pažėra Brazili
joj yra šachmatų lošimo meis
teris — Al.). Brolienė augina 
dar trečią dukrelę. Tai graži ir 
meili 4 metų Rūtelė. Ir šiandien, 
sekmadienį, visi išvažiavo į S. 
Paulo, skautų šventėn, kuri 
įvyksta lietuvių kolonijoje. Aš 
likausi su Rūtele. Ji miega, tai 
aš galiu parašyti laišką ir no
velę "Tėviškės Žiburiams". 
Ateinantį sekmadienį vyksiu 
liet- bažnyčion ir koncertam Iš 
anksto džiaugiuosi". Al.

Kokie yra santykiai tarp 
Klaipėdos krašto gyventojų ir 
atsikėlusių iš Lietuvos 
lietuvių?

Nekokie. Iš Lietuvos po karo į 
kraštą atsikėlusieji lietuviai 
daugumoje skaitosi komunis
tais. Jie gavo gyvulių, mašinų ii 
kitų žemės ūkiui reikalingų pa
dargų, be to ir pinigų. Juda
mas inventorius buvo imamas 
iš vietinių gyventojų ūkių. Dve
jetą metų jie neprivalėje ‘ati
duoti javų pyliavų. Kad buvo 
sudaromi kolchozai daugel iš 
jų pasidarė kolchozų vedėjais, 
brigadyriais. Kiti dirba valsčių 
valdybose, jie ten skaitosi pir
mininkais, komsorgais ir partor
gais. Vietiniai gyventojai iš jų 
turėjo daug nukentėti, nes netik 
visi rusų parėdymai eina per jų 
rankas, bet kaikurie nori atsi
keršyti už jiems būk tai seniau 
padarytas skriaudas. Dažnai iš 
jų burnos teko girdėti: "jūs fa
šistai, . hitlerininkai; važiuokit 
pas Hitlerį. Kam jūs čia pasili- 
kote?" Reikia pasakyti, kad ir 
Lietuvoj gyventojai turi daug 
nukentėti nuo jų komunistinių 
brolių. Bet mus jų elgimasis stip 
riau paliesdavo. O rusai palai
ko kievieną komunistinį sau
valiavimą.

Kaip yra su tikybiniais 
reikalais?

Susirinkimai Klaipėdos kraš
te kaip ir likviduoti. Niekas ne
beturi laiko ir išgalės užsiimti 
Dievo žodžiu. Visos jėgos yra 
tikėdavo, ir dabar dar tiki. Sa
ko, kad visos nelaimės atėjo 
dėl! žmonių bedievystės Ar žmo
nės pildė Dievo prisakymus?

Senųjų kunigų Klaipėdos 
krašte neliko nei vieno. Dalinai 
jų vietas užima sakytojai. Ten 
veikia Klaipėdiškis Anskis Balt- 
ris, žinoma tiek kiek sąlygos 
leidžia. Kaikurios bažnyčios už
darytos, padarytos sandėliais. 
Tas pats likimas ištiko ir Kintų 
bažnyčią, ji padaryta javų san
dėliu. Motyvuojama tuo, jog ji 
per sena ir galinti užmušti žmo
nes. Bet šiaip komunistai nė- 
baidosi išžudyti milijonus žmo
nių.

PR. KOZULIS

BRAZILIJA

Rašytoja Karolė Pažėraitė,

dabar gyvenanti -Brazilijoje 
brolio šeimoje (jos adresas: CaT 
eiras E.F.S.J. Ėst. de Sao Paulo, 
BrasiD, žada išvykti į Australi
ją, pas įeitų savo brolį, kuris 
jos iškvietimu rūpinasi. Galimas į

Mokinių vakaras

Liepos pradžioje, Dariaus ir 
Girėno salėje, Moocoje, Rua Li- 
tuania 67, Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje Carlos Gomes mo
kyklos lietuvių kalbos pamokų 
lankytojai suraušė viešų vaka
rų, kuris kolonijos kultūrinėje 
veikloje buvo savotiška nau
jovė.

Mažieji aktoriai suvaidino 
mokyt Simo Bakšio parašyta ir 
režisuotų vieno veiksmo vaizde
lį "Miškas ūžia". Vaidinimas la
bai gražiai pavyko ir davė gra
žaus pelno.

Bet Dievas tyli! Labai sun
ku seniesiems žmonėms, jiems 
nebetenka tas aprūpinimas, ku
rio turėdavo jų protėviai. Ge
riau tiems, kurie kapinėse. Jie 
jau nebelaukia giesmių tiems, 
tik mirties.

Ar žmonės laukia 
išlaisvinimo?

Jau penkis metus gyventojai 
laukia išlaisvinimo nuo bolše
vikinio jungo, visvien ar jis atei
tų iš vokiečių ar amerikonų pu
sės. Daug propagandos žodžių 
teko girdėti iš Didžiosios Lietu
vos gyventojų. Jie sakydavo: 
"Palaukit, amerikonai neapleis. 
Per naktį viskas gali būti ki
taip". O žmonės laukia jau pen
kis metus. Į Lietuvą sugrįžę re
patriantai vėl sakydavo: "Ne- 
įsivaizdinkit, kad viskas suka
si dėl mažytėlio Klaipėdos kraš
to ir Lietuvos. Visa Europa yra 
iširusi". Daugel žmonių ligi šiol 
tebelaukia, kad bent būtų suda
ryta teisinga, tvarkinga taikos 
sutartis ir žmonėms būtų leidžia
ma gyventi kaip jiems pridera. 
Daugel žmonių nesupranta, kad 
pusė pasaulio gali būti valdo
ma rusų ir kad šitie gali išplėš
ti žmonijai laisvę, teisingumų ir 
jų sunkiai uždirbtą turtą.

Krašte vyrauja dvi nuomo
nės: vieni laukia karo, vis vien 
koks jis būtų. Tai yra tie, ku
rie visko nustojo. Kiti, kurie yra 
įkinkyti kokiu nors būdu į val
dymo aparatą, bijo karo kad 
nenustotų to ko dabar yra įsi
giję-

Įstaigos žmonėms dažnai sa
ko: "Jūs laukiate amerikonų, 
kurie jus išlaisvins. Jūs laukiat 
veltui, nes viena yra tikra: už 
dviejų metų mes steigsime kol
chozus Anglijoje". Po visų ko
munistinių pasisekimų 
nėms nebelieka jokių 
mentų.

Radio aparatų dar leidžiama 
turėti, bet yra uždrausta klau
sytis svetimas stotis. Bet yra 
žmonių, kurie nebojant uždrau
dimo, užsienį klauso. Bet ligi tol 
iš ten ir nebuvo girdėti, kad pra
dėtu mušti išlaisvinimo va
landa. Gyventojų masė pasida
rė apatiška, be savo valios.

Atsakiau, kiek galėjau, į vi
sus klausimus. Pasiskaitę turė
site apytikrį vaizdą apie gyve
nimą už geležinės uždangos.

Pamariškis.

DRHTRRAS IR
žmones

< > -v/ (Pabaiga)

Žaliakalny baigia žydėti sodai. Žiedlapiai krinta ant 
kelio, tako ir ant žmogaus galvos. Kai baigiasi žydėjimas 
visados mano galya apkrintažiedlapiais: dabar man aiš
ku, kodėl senelių galvos būna baltos, kaip obelys.

Viešpatie, kodėl taip tuščiai eina mano jaunystė ir me
tai raško dienas, kaip žiedlapius. Kur aš, našlaitė, dingsiu 
visų mindomoj mūsų žemėje?...

1943 m. spalio 13 d.
Mieste žmones gaudo. Dažnai ateina ir į namus. Man 

atrodo, kad manęs, kažkas vis tykoja. Gal tai įsikalbėji
mas ir vaizduotės liguistumas, bet aš bijau. Mano senutė 
šeimininkė, ryte išeidama į kaimų duonos, gražiuoju pra
šė, kad tik neičiau į miestų.

Kadagi pragiedrės ta beviltiška nežinia?...

Kokia aš laiminga. Ryt išvažiuoju į tolimų nežinomų 
kaimų. Nežinau, kas ten manęs laukia, bet mane traukia 
ištuštėjusių laukų platybės ir nauji, nematyti žmonės, ku
riems aš ten būsiu naudinga.

srovę, kuri saulėlydžio spinduliuose baisiai raudona; ro
dos, čia teka ne tyrasis Neris, bet kraujas.

Po dviejų savaičių Laimutė grįžo iš ligoninės. Veidas buvo



'TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Balio Rukšos poezija
BALYS RUKŠA, Žemės rankose, Toronto — Canada, 1950 m. Iliustravo daiL Juozas Balds.

Dar viena poezijos knyga, i Rutkūno etc. poetinio kelio se- 
. kėjų. "Žemės rankose" randa

me pastangą Išsakyti gilesnę 
problematiką. Rukša kalba apie 
žmogiškosios būties praeinamu
mą, trapumą, apie žmogaus 
vergiją auksui, susidėvėjimą 
didmiesčių skersgatviuose ir 
degtinės tvaiko pilnose smuk
lėse, apie nerastą, prarastą ii 
nueinančią meilę. Tematika 
nesiaura, bet už jos, deja, au
toriaus veido nematome. Apie 
viską tik kalbama: kalbama 
daug kartų girdėtais žodžiais, 
palyginimais, vaizdais. Jeigu 
mums reikėtų pasakyti kuo 
Rukša gi, iš tikrųjų, yra būdin
gas, ką jisai naujo ir savitai 
pasakė mūsų poezijoje, atsaky
mą rasti būtų labai sunku. Kai 
kas pasakys, kad eilėraščiai 
nesą blogi, kad juose atskiri 
posmai visai vykę, kad esama 
ir pavyzdingo rimo i% ritmo, ir 
pasisekusių vaizdų, tačiau vi
sos šios detalės nesugriauna 
vieno bendro įspūdžio, kad 
knyga vidutiniškumo ribos nie
kur neperžengia.

Pagrįsime detaliau mūsų 
sprendimą. Tematikoje randa
me visą eilę motyvų, kuriuos 
yra labai panašiai išdainavę 
kiti mūsų poetai. Pavyzdžiui, 
įkyriai kartojamas kabaretų, 
aludžių, karčiamų ir pragerto 
gyvenimo motyvas mums nuo
lat primena mūsų Nepriklauso
mybės meto poetus (Miškinį, 
Linkevičių, Borutą, Karužą etc.), 
kurie jį daug įspūdingiau ir pras 
mingiąu — kontrastuodami su 
gimtuoju kaimu ir žeme — iš
sėmė. Rukšos poezijoje tasai 
"tavernų", "karčiamų" ir "tau- 
rių", "alaus ir kokteilio" ir "va- 
gabundų" nuolatinis kartojimas 
dvelkteli nudėvėtu manieringu
mu. Nedaug geriau pasisekė 
Rukšai įlieti savon poezijon- 
filosofinės gelmės. Jo filosofavi
mas, su nepaprastai retom išim
tim, yra seklus ir banalus.

Štai kelios citatos:

Sunkiai lietuviškas spausdintas 
žodis skinasi sau kelius užjū
ryje, todėl kiekviena literatū
riniai vertinga knyga, kuri pa
sirodo čia, mums primena mūsų 
dvasios gyvastį. Mums prime
na mūsų kelią atgal, mums pri
mena, kad stovime tiktai uosto 
krantinėje ir laukiame grįžimo 
laivų. Gera paimti rankosna 
šiandien mūsų motinos žodį, 
kai toji šviesi valanda nebe už 
kalnų.

Tiesa, poezija nėra populiari 
šiandien, nes jos žodžiai toliau
siai atitrūkę nuo kasdienybės. 
Poezija kalba tiktai pasiruošu
siam ją priimti ir ją mylinčiam 
skaitytojui, bet už tai jos at
skleistoji tiesa paliečia savo ty
rumu tiesiogiai žmogaus sielą. 
Pagaliau, ne populiarumas yra 
literatūrinės vertės mastas.

Tačiau vien pasidžiaugti nau
jai pasirodžiusia knyga būtų 
permaža. Nors tai yra, iš tiesų, 
džiuginantis įvykis, mes turime, 
svarbiausia, klausti jos literatū
rinės vertės. Diletantiškos kny
gos įrašyti į jokį literatūrinį ak
tyvą neįmanoma. Atvirai kal
bant, iš ligi šiol Kanadoje pa
sirodžiusių knygų (išskyrus Pra
no Kozulio "Dulkės ežere" ir 
Balio Rukšos "Žemės rankose") 
didelio džiaugsmo nepatyrėme. 
Jos nesugebėjo nuslėpti savo 
diletantiško pobūdžio.

Balio Rukšos poezijos neban
dysime lyginti su Kozulio eilė
mis. Perdaug skirtingas yra 
abiejų autorių vidinis išgyveni
mas ir jo išsakymas. Nei leng
vos Kozulio poetinės plunksnos, 
nei jo ironiškai šiltos (be preten
zijos) šypsenos Rukšos poezi
joje nerandame. Rukša nori ap
reikšti. platesnių dimensijų poe-

Todėl jam nuslysti 
lengvabūdišką žaismingumą 

pavojaus nėra. Tačiau pavo
jaus esama kitur, ir ne tik pavo
jaus, bet ir visai konkrečių su- j 
klupimų. Žvilgsnis į Rukšos 
knygos puslapius mums tai pa
tvirtins.

Šioje pirmoj jo poezijos kny
goj mes neberasime mums ge
rai atmintino Rukšos, spausdi
nusio Nepriklausomos Lietuvos 
periodikoje sklandžias, bet ga
na trafaretiškos tematikos eiles. 
Tuo metu jisai buvo vienas iš 
nedaugelio Zubkos, Graičiūno,

anksčiau. Dabar labai retai ji tenusijuokdavo. Kalbėdavo ne
daug, o jos mintys buvo toli atsijusios nuo kasdienybės. Kar
tais ji sutelkusi visą dėmesį pažiūrėdavo į mane ir man tada 
būdavo lyg gėda prieš ją, nes man atrodė, kad ji žino mano 
mintis.

— Kodėl tu taip žiūri į mane? — paklausiau kartą neiškentęs.
—• Aš žiūriu į tave ir negaliu suprasti, kodėl man vieni žmo

nės patinka, o kiti — ne?
— O kas tau nepatinka?
—■ Man nepatinka daktaras Julius, — atsakė ji nė nemirk

sėdama.
— Kaip tai?

kad aš jai galiu suteikti nors tokį džiaugsmą ir užsimiršimą, Man 
atrodydavo, kad tai ne tas senas kuinas, bet pats mūsų gyveni
mas per neapžvelgiamus pusnynus traukia mus į sapne nesap
nuotą, audringą nežinią.

Labai tyliais rytmečiais galima buvo girdėti tolimus griausti
nio smūgius. Pavasariop tas griaustinis vis aiškėjo ir stiprėjo. 
Kiekvienas stipresnis trenksmas, rodos, suduodavo krūtinėn. Aiš
kiai jaučiau, kad neišvengiamai ateina viską praryjanti ^pra
gariška galybė. ,

Mano šeimininkas užsėjo laukus ir atsiduso:
— Pasėt pasėjau, bet Dievas žin, kas piaus...
Dienos buvo viena už kitą giedresnės ir karštesnės. Aukštai

čių žemė paskendo vasarojų bangose, o padangė virpėjo amži
noj vyturėlių giesmėj. Tačiau griaustinis stiprėjo ir augo. Vieš
kely kilo dulkių debesys ir pilkas sluogsnis užgulė pakeles. Puoš
nūs, jaunais sodais apsikaišę, vienkiemiai tyliai laukė artėjančio 
pasmerkimo. Rytmečiais, kada patrankų gaudimas taip sustip
rėdavo, kad imdavo drebėti žemė ir langų stiklai, tada visus 
apimdavo savotiškas jausmas: ištisas valandas prastovėdavo 
žmogus, tylus, įsistabeilinęs išplėstas akis į tolumas, pamišęs.

Danguje, tartum giedras šaltinis, virpėjo negęstanti vyturėlių 
giesmė, o žemėje, prisiglaudęs prie savo sodybos, prieš artėjan
čią aklą likimo galybę, drebėjo žmogus.

Vieną rytmetį, kada vieškeliu nenutrūkstančia srove pasi
pylė vežimai, arkliai ir žmonės, Laimutė man tarė:

— O mes ar pasiliekam?
— Ne — mes irgi turim bėgti, — atsakiau, visai negalvoda

mas, ir tai buvo lemiamas sprendimas. Šeimininkas pakinkė 
Klišakojį, sėsdamas į vežimą peržegnojo savo sodybą ir laukus 
ir sunkiai sunkiai atsiduso:

— Gal Dievas duos — grįšim...
Ir mes įsijungėm į vieškeliu plaukiančią eiseną, panašią į 

didžiulę laidotuvių procesiją.
Kol pasiekėm miestelį Klišakojis buvo visas šlapias. Mes su

stojome pasiganyti. Perėjau tuščiomis gatvėmis — atrodė, kad 
visas miestelis išmiręs. Nebetikėdamas nieko sutikti, pabel
džiau į Juliaus Šniokos kabineto duris. Ir... kaip aš nustebau 
— Julius sėdėjo už stalo ir skaitė knygą.

— Ar tu nekeliauji?
Jis ilgai žiūrėjo į mane, kol suvokė, ko aš klausiu.
— Ne. O kur aš keliausiu, kas manęs laukia?
— Bet mes pasinešę tolyn.
— Kas—jūs? Tu ne vienas? — atydžiai įbedė į mane žvilgsnį.
— Ne — mano šeimininkas ir Laimutė.

Išgirdęs tą vardą, jis krūptelėjo. Aš pamačiau, kaip jo veidą 
staiga nušvietė džiugi mintis. Jis pakilo iš užu stalo ir valandėlę 
trepinėjo po savo kabinetą, laikydamas rankose kažkokį medi
cinišką įrankį. Galbūt jo vaizduotėje švistelėjo džiugūs praeities 
paveikslai. Jo žvilgsnis buvo atsijęs nuo aplinkui stovinčių daiktų 
— kai susitikdavo mūsų akys, atrodė, kad jis žiūri ne į mane, 
bet į tolimus kalnus. Paskui nurimęs, nesvyruodamas tarė:

— Tau — kas kita, bet aš negaliu palikti savo ligoninės ir 
ligonių. Aš aiškiai regiu, kokia nelemtis artėja į mane, bet, žinai, 
mano toks kraujas: aš negaliu palikti savo ligonių, savo pradė
tojo darbo. Ką jie man pasakys, jei aš paliksiu jų atviras žaizdas?

Man, bėgančiam iš savo žemės vien tik dėl to, kad likčiau 
gyvas, buvo gėda žiūrėti jam į akis ir aš, nuleidęs galvą lyg 
pasiteisindamas, pradėjau:

— Niekados, Juliau, aš negalvojau, kad galėtų žmogus taip 
pasiaukoti...

— Tu tik negirk manęs, nes žinai, kad tai man labai nema
lonu.

Aš nutilau. Tik dabar supratau, kadaise klasėje girdėtus pli
kagalvio inspektoriaus žodžius: "jiems paaukosi gyvybę, laimę 
ir kraują, o jie visvien liks alkani ir jų neišgelbėsi".

Julius palydėjo mane ligi vežimo. Senas ūkininkas, Laimutė 
ir aš palikome jį vieną ištuštėjusio miesto pakrašty. Klišakojis 
savo noru sujudo lėkti zovada. Prieš mus atsivėrė dulkėtas vieš
kelis ir pilni pačiame žaliavime Lietuvos laukai, kurie tolumoje 
mėlynuodami susilieja su papilkėjusiu nuo dulkių dangumi ir 
giriomis.

Pavažiavę kelio gabalą, staiga, lyg susitarę, visi atsisukome 
atgal į miestą: Julius apsuptas dulkių debesio, lyg nepažei
džiama akmens statula, dar tebestovėjo vidury kelio ir, prisidė
jęs ranką prie kaktos, atydžiai žiūrėjo, kaip mus Klišakojis kui
nas, lyg pats audringasis mūsų likimas, zovada neša į Vakarus.

- nustebau. — Juk jis tave taip rūpestingai gy
dė. Jis visiems geras ir padeda nelaimėje iš paskutiniųjų. Aš 
nežinau kito tokio gero ir savo darbui atsidėjusio žmogaus.

— Bet ar tu žinai: kas visiems geras — niekados nebus ge
ras vienam ... Ir man jau dabar gaila tos, kurią jam skirs liki
mas. Profesoriams, mokslininkams, daktarams, kurie pasiaukoja 
kitų gerovei turėtų būti uždrausta mylėti. — Mane pritrenkė to

kios keistos ir drąsios jos mintys, bet paskui nusprendžiau sau 
kad Laimutė, kuriai mirtis neseniai žiūrėjo į akis, dar ir dabar 
tebėra šiek tiek atitolusi nuo tikrovės.

Snieguoto vakaro šėma prieblanda užliejo kambarėlį ir, įsiti
kinęs, kad sutemoj Laimutė nebeįžiūrės mano veido paklausiau:

— Laimute, aš noriu tik tau vienai būti geras, argi aš galiu 
būti tikras, kad kada apie mane taip nekalbėsi, kaip dabar ...

— Ne, ne, brangusis, — staiga nutraukė ji mano mintį. — Aš 
žinau, ką tu galvoji... Tu būk- angelas ar plėšikas — vis vien 
tu turi būti mano. — Tie Laimutės žodžiai ir tas prasidedančio 
vakaro gęstantis žvilgsnis buvo tikrasis mano gyvenimo trium
fas ir aukščiausia laimės viršūnė. Aš pamačiau, kad Laimutė 
yra būtina mano buičiai: taip kaip saulė, duona ir oras. Nuosta
bu, kaip iki šiol tas didelis kaimas ir aš galėjome be jos gyventi.

Po mėnesio Laimutė visiškai pasveiko. Vėl grįžo jos jau
nystės spindėjimas ir gyvumas. Didžiausias būdavo jos džiaugs
mas, kai retkarčiais paėmęs savo šeimininko klišą kuiną kvies- 
davau ją pasivažinėti. Tas arklys buvo iš prigimties savotiško 
sudėjimo: žingine eidamas labai smarkiai klišakiuodavo, bet 
zovada lėkdavo, keldamas iš po kojų sniego debesis, kaip vie
sulas. Tada ji džiūgaudavo, kaip mažas vaikas ir man buvo gera,

Išdegini praeinančio žmogaus šauksmu
(N. N., 41 pusi.)

... Nes prasmė tartum žvaigždės. O žvaigždės - stikliukai - 
Netikri netikri brilijantat

Tokių pavyzdžių gausu visa
me rinkiny. Dirbtinai sustatyti 
sausi posakiai sugriauna pačią 
poeziją, o eilutėsna sudėti tarp
tautiniai žodžiai, vieton preten
duojamos gelmės parodo pigų 
neskoningumą.

Nepalyginamai geresni (kai 
kurie jų visai be priekaišto) yra 
Balio Rukšos paprasti ir nuo
širdūs, be dirbtinos ir nudėvė
tos filosofinės pretenzijos, trum
pučiai eilėraščiai, kaip pav.: 
Ruduo (21), Sesuo (31), Šauks
mas (37,) Duobkasiai (58) ir 
Skurdžiaus testamentas (48).

Vieną cituojame: Sesuo": 
s-.- '

Ji laukia grįžtančio iš jūros brolio 
Ir stovi vieniša prie molo.
Ji netiki senų žvejų legendom
Apie laivus, kurie nuskendo.

Prdplėš tuojau skliautus dangaus ir jūros 
Jo laivo stiebas, baltos burės...

Dienų dienom pavargusi prie molo 
Ji laukia grįžtančio iš jūros brolio ....

Tuose eilėraščiuose Rukša, 
mūsų nuomone yra ir savitas, 
ir formaliai stiprus ir suradęs 
tiesų žodį skaitytojo širdin. Gali 
būti, Rukšos poetinis kelias kaip 
tiktai yra šiuose eilėraščiuose? 
Juk jokia paslaptis, kad poeti
nis kūrinys nieko nelaimi vertės 
atžvilgiu, jeigu jame autoriaus 
pirmykštis išgyvenimas ap
kraunamas bereikalinga raiz- 
gyta butaforija. Geru pavyzdžiu 
tokios įforminimo katastrofos 
gali patarnauti kad ir Rukšos 
eilėraštis "Banga" (14 pusk). 
Kiekvienam posme yra tiek ne
skoningos žaliavos, kad sunku 
suprasti kodėl panašius eilėraš
čius autorius iš viso atspausdi- 

I no į rinkinį.

j Viena šios knygos pagrindi-

Slapčia norėtumei savos širdies paklausti 
Iš kur apatija, nuobodulys kartus?
Neklausk, jei vakar ją užrakinai, apkaustei 
Ir užrakinęs pametei kažkur raktus.

(Pamesti raktai, 7 pusi.)

Ir aš jaučiu kaip jau be gailesčio išplauji 
Tą tamsų vanitas man iš širdies gelmių;
O ir išdidų Aš iš mano drumsto kraujo

vojingas kitų mūsų poetų seki
mas. Ištisi posmai eilėraščiuo
se "Laiškas" (5), "Rudenėjant"

(***, 38)
(27), "Poeto namuose" (45), 
"Vakaras" (49), "Ruduo ir kla
joklis" (63) yra nepavykusios fo
tokopijos Alfonso Nykos-Niliū
no poezijos. Ištisi Alf. N.-Niliū- 
no palyginimai ir vaizdai, o 
taip pat ir žodyno bei sakinio 
konstrukcijos savitumai randa
mi, be anksčiau suminėtų, dar 
ir kituose Rukšos eilėraščiuose 
(12, 13, 16, 22, 40, 69, 73 pusi.). 
Paminėtina dar J. Aisčio-Alek- 
sandravičiaus (21, 39, 42, 67 
pusi.), Prano Kozulio (18, 23, 24) 
ir Vlado Šlaito (76) įtaka.
Baigdami tematines pastabas 
nenorėtume tylomis praeiti pro

pamažu įsivyraujantį mūsų 
naujausioj poezijoj keistą įpro- 

eilėraščiams paties autoriaus 
nukaltus motto. Originalumu tai 
pavadinti sunku. Gal tai ir bū
tų galima šiaip taip pateisinti, 
jeigu tokie motto būtų tikrai kuo 
nors ypatingi, nauji. Tuo tarpu 
visi Balio Rukšos užrašytieji (3, 
25, 48, 55 pusi.) yra banalūs ir 
nesklandžia lietuvių kalba su
redaguoti.

Bendra išvada dėl Rukšos po
ezijos knygos vidinio veido: Ba
lys Rukša, atrodo, yra užslopi
nęs savo tikrąjį poetinį pasisa
kymą geroku kiekiu skolinių ir 
jam svetima didaktika ir mąs
tytojo poza. Juk ir jo paties sa
vęs charakteristika kupinam 
nejaukios pretenzijos eilėrašty
je "Praeisime" (43 pusi.) yra ly
giai nieko nepasakanti:

"... O ašen ir tada esu tamsus ir geliantis 
Ir mano žodžiai nušniokščia kriokliais" ...

"... Tu amžinai svajojantis, kažin ko gedintis, — 
Aš — nemokąs širdim nutildyti būties .

Rukšos eilėraščių forma iš
lyginta ir sklandi, tačiau ir joje 
nemaža trūkumų, kurie logiškai 
iššaukti knygos vidinių nely
gumų.

Kompozicija dažnai palaida 
ir atskiri posmai nesusieti vidu
jinio būtinumo ryšiu. Pav. to
kiam geram eilėraščiui "Pėdsa
kai" (52) yra visai bereikalingai

prijungtas trečiasis posmas. Jis 

savo nepavykusiomis paskuti
nėmis eilutėmis visai sugriauna 
gerą pirmųjų posmų įspūdį.

Tarp stilistinių priemonių 
ypačiai didelių nusižengimų 
skoningumui randame Rukšos 
vaizduose ir palyginimuose. Su 
retom išimtim juos visus žudo 
trafaretiškumas, įtakos ir stoka 
subtilios išraiškos. Pav.: "... Ji 
degina tave skeveldrom juodojo 
jaunystės kryžiaus, / Daužyda
ma nepabaigtas išgert išėjusių 
taures..." (69 pusi.); "Tartum 
lapai rudenio, nuplyšę žvilgs
niai" (64); "Nereikia veidrodžio. 
To stiklo rėmuos akmenio ne
reikia". (72).

Detalesnis Rukšos eilėraščių 
stiliaus nagrinėjimas atidengia 

Į dar daugiau silpnybių. Pav. 
Rukšos poezijoje jungtukas

Prašykim lietuviškų dainų
Kartais taip maloniai širdį pa
kutena, kai išgirsti oro bango
mis skriejančias lietuviškas 
dainas. Minėjimų arba šiaip 
svarbesnėmis progomis jau ne
kartą pasireiškė Kanadoje mū
sų lietuviškos kolonijos. Žino
ma, čia nuopelnas tenka tiems, 
kurie savo gražiu pasirodymu 
iššaukia susidomėjimą lietuvių 
dainomis net ir svetimtaučių 
tarpe.

Mes žinome mūsų tautietę 
Polyną Stoską, Metropolitan 
Operos solistę, kurios dainos 
dažnai transliuojamos per JAV 
radio. "Telephone Hour , NBC, 
New York, NY. Polyna Stoska 
š.m. spalių mėn. 9 dieną radio 
programoje dalyvaus jau aš-

REDAKCUAI PRISIŲSTA
Jean Mauclere, La Situation 

de l'eglisce catholiąue en Lithu- 
anie, Les editions Claires, 1950, 
28 psi., 4 iliustracijos.

Kompozitorius Serg. Prokofievas 
kuris kartu su Šostakovičiu, Ka- 
chaturianu ir kt. 1948 m. buvo 
apkaltintas buržuaziniu deka- 
dentizmu, paskelbė 5 dalių ora
toriją "Taikos sargyboje", kuri 
turėtų reabilituoti visą jo kū
rybą.

"jau“ yra naudojamas ligi nuo
bodulio beveik kiekviename ei
lėrašty ir tai po kelis kartus — 
ten kur reikia ir kur nereikia. 
Dažnai jo panaudojimas aiškiai 
prieštarauja lietuvių kalbos sin
taksei ir, atrodo, autoriaus pa
naudotas užkamšyti ritminėms 
spragoms. (Pav. pusi. 12, 27, 50, 
54, 63 etc.).

Rinkiny esama ir stambesnių 
kirčio klaidų. Autoriaus žody
nas konvencionalus—skaityto
jas norėtų rasti sodresnių ir gy
vesnių mūsų turtingos kalbas 
žodžių. ~ '

Dar žodis dėl knygos iliustra
cijų. Juozas Bakis yra nenugin
čijamai talentingas dailininkas 
ir tikrai originalios skulptūrinės 
keramikos kūrėjas, tačiau jo 
plunksna ir teptukas "Žemės 
rankose" mūsų nesužavi. Išsky
rus pirmąjį viršelių puslapį (ir 
čia užrašo raidės mažai tęišieš- 
kotos) visos, kitos jo iliustracijos 
yra perdaug skubotai atliktas 
paviršutiniškas "surrealizmas".

Henrikas Nagys.

tuntą kartą. Tik deja, ji turės 
dainuoti ne lietuvių kalba. O 
kodėl? Todėl, kad nesą "parei
kalavimų" lietuviškoms dai
noms. Atrodytų, kad jomis nie
kas nesidomi.

Ar taip ištikrųjų yra? Tą pa
reikalavimą juk mes pilnai ga
lėtume parodyti, parašydami 
laiškus radiofonui dar iki spalių 
9 d., kad ji be svetimų dainų 
padainuotų ir lietuviškų. Gali
ma būtų net parašyti ir kokias 
būtent lietuviškas dainas pa- • 
geidautumėm išgirsti.

Taigi nepamirškime paprašy
ti, o atėjus minėtam laikui ir 
pasiklausyti. Ši programa gir
dima visoj Amerikoj ir Kanadoj. .

Les Lithuaniens au Canada
Šitokia antrašte Montrealy iš

einąs jėzuitų leidžiamas žurna
las "Relations", š.m. rugpiūčio 
mėn. nr., 228-230 psl. išspaus
dino ilgoką kun. St. Kulbio, S.J., 
straipsnį. Tai kondensuotos ži
nios apie Lietuvą bei lietuvių 
tautą, apie lietuvių emigraciją, 
lietuvius imigrantus Kanadoje 
ir jų gyvenimą, organizacijas, 
spaudą ir tt. Tenka pasidžiaugti, ■ 
kad toks rimtas intelektualų 
sluoksniams skiriamas žurnalas 
lietuvišku požiūriu taikliai para
šytą straipsnį išspausdino. At
rodo, kad jis neturėtų likti be 
pėdsako ir nūdienėms lietuvių 
problemoms šiame krašte.

Lietuvių Kalbos Vadovas jau 
išspausdintas. Liko dar tik įriš
ti.

Tremtinu tautiniai komitetai, 
veikę stovyklose IRO parėdymu 
turėjo būti uždaryti, bet praktiš
kai ir mišriose stovyklose jie te- • 
beveikia.

Katalikai Palestinoje
Iš Jeruzalės patriarcho išleis

to biuletenio aiškėja, kad kata
likiškosios Palestinos bendruo
menės nuo 1948 m. karo veiks
mų ir dėl išstūmimo arabų gy
ventojų yra smarkiai nukentės 
jusios. Penkios katalikų para
pijos visiškai išnyko. Visi ara
bų kilmės gyventojai, su ma
žomis išimtimis Lydda apylin
kėse, turėjo palikti šias vieto
ves. Kitos trys parapijos ne
paprastai sumažėjo. Naujaja
me Jeruzalės mieste, kur katali
kų bendruomenė turi tikrai di
namišką elitą, priskaitoma tik 
apie 150 tikinčiųjų iš 100 tūks
tančių gyventojų. Kitos, dau
giausia pabėgėlių parapijos 
yra sunkiose ekonominėse są
lygose, nes daugely vietų, kaip 
Galilėjoje, yra suvaržytas susi
siekimas, o Nazareto apylinkė
se sekvestruotos geriausios 
žemės.



Iš plataus paša
Europa reikalauja pagcdbos

Amerikiečių atstovai iš Pa
ryžiaus praneša, kad tenykštės 
visuomenės nuotaikos labai 
krenta. Dvasinis pakilimas JAV 
įsikišus į Korėjos reikalus jau 
slūgstąs ryšy su amerikiečių

Maskvoa pėdomis

Rytų Vokietijos komunistinė
KANADOS ŽINIOS

sišku JAV autoriteto praradimu. 
Dėl to minėtieji atstovai reika
lauja, kad JAV tuojaus prisiųs
tų arba pažadėtų tuojaus pri
siųsti į Europą bent 5 divizijas 
kariuomenės. Be to, turįs būti 
paskirtas koks nors generolas, 
geriausia amerikietis, kuris va
dovautų visam Europos apgink
lavimui. D. Britanija taip pat 
turinti pasiųsti bent 5 divizijas į 
Vokietiją arba į šiaurinę Pran
cūziją.

rugpiūčio 16 d. sulaukė dukre
lės. Pirmagimis jos sūnus yra 
21 mėn. amžiaus. Pagal seną 
paprotį, istorinės Westminsterio 
abatijos varpas gaudė 30 min., 
o Šv. Povilo katedros varpai 45 
min. Anglai tuojaus' metėsi į 
diskusijas dėl naujosios prince
sės vardo. Apie šį įvykį žinių 
pilni Anglijos laikraščiai.

Vašingtono Lenkų ambasa
doje iš 5 aukštųjų pareigūnų 
beliko tik 2. Trys aukšti parei
gūnai, pakviesti grįžti į Varšu
vą, paprašė JAV globos ir at
sisakė vykti. Tad yra ministeris 
Janusz Zaltowski, ambasados 
patarėjas Stefan Rogozinski at
stovas finansiniams reikalams 
ir antrasis sekretorius Wladys-

nešauks

Vyriausybei paskelbus, kad 
parlamentas bus sušauktas 
rugsėjo 12 d., opozicijos lyderiai 
pareikalavo sušaukti greičiau. 
Attlee po pasikalbėjimo su jais 
rugpiūčio 16 d. paskelbė, kad 
opozicijos lyderių argumentai 
jo neįtikinę ir parlamentas ne
būsiąs sušauktas anksčiau.

Pasipriešinimas Churchill 
siūlymui

Europos parlamente, vado
vaujant Anglijos darbiečiams ir 
remiant Norvegams, Švedams 
ir Islandams rugpiūčio 15 d. 
prasidėjo griežtas puolimas 
Churchill siūlymo sukurti Jung
tinės Europos pajėgas. Esą, Eu
ropos konsultatyvinė taryba ne
turinti galios šitokius klausimus 
svarstyti. Matyt, gautos tokios 
instrukcijos iš vyriausybių. Bri
tai bijo perdaug didelių įsipa
reigojimų, o Skandinavai bijo 
Maskvos.

Anglai šaudėsi su kinais

Britų naikintuvas Concord 
rugpiūčio 17 d., praplaukdamas 
pro Kinijos krantus, buvo ap
šaudytas pakrantės baterijų. 
Laivas atsakė tuo pačiu. Susi
šaudymas vyko 30 min.

Naujas Belgų kabinetas

Rugpiūčio 15 d- Belgų vyriau
sybės krizė, užtrukusi 4 dienas, 
kai su senojo karaliaus pasi
traukimu atpuolė ir jo kabine
tas, baigta. Vyriausybę iš vie
nų katalikų sudarė užsienių rei
kalų ministeris Paul van Zee- 
land.

Karo nusikaltėliai paleidžiami

Iš Franfurto pranešama, kad 
keletas nacių, nuteistų kaip ka
ro nusikaltėliai, gerai elgęsi ka
lėjime, bus paleisti jų kalinimo 
laikui nepasibaigus. Jų tarpe 
yra Hitlerio spaudos šefas Otto 
Dietrich ir buvęs maisto bei že
mės ūkio ministeris Walther 
Dane. Jie būsią paleisti rugpjū
čio 25 d. Toliau būsiąs paleistas 
Heinrich Lehman ir šefas stam
biausios anglių pramonės kom
panijos Flick, nuteistas 1947 m. 
gruodžio 22 d. už rusų darbinin
kų eksploatavimą. Be to jis bu
vo kaltinamas eksploatavimu 
okupuotų kraštų. Buvo nuteistas 
2 su puse metų.

Dietrich ir Dane buvo nuteis
ti 1949 m. balandžio 12 d. 14 
didžiųjų nacių byloje, kaltina
moje dėl 6.000.000 žydų išžu
dymo.

Perspėja lenkus

Lenkų egzilinės vyriausybės 
narys Odzierzynski per radio 
kreipdamasis į tėvynėje esan
čius tautiečius perspėjo budėti 
ir nepasiduoti įvykių keliamai 
panikai, nesileisti įtraukia
miems į įerankstyvuš veiksmus 
prieš okupantą ir nedaryti nieko 
be atsakingų sferų sprendimų.

Beabejo, kad tai yra iš vienos 
pusės perspėjimas vengti ne
tikslių beviltiškų kovų, o iš ant
ros pusės tai noras vėl paim
ti į savo rankas Lenkijos po
grindį, kad jį valdant būtų ga
lima priversti vakariečius skai
tytis su egziline vyriausybe, 
nes vakariečiai okupuotų kraštų 
pasipriešinimo neabejotinai 
sieks.

reiškė ta proga, kad jų atšau
kimas esąs įrodymas, jog ne- 
komunistai Lenkijos tarnyboje 
nesą reikalingi. Ambasadoje 
jau mažai nekomunistų belikę, 
nors ambasadorius esąs neko- 
munistas. Pasak jo Lenkijos ko- 
munistinime posūkis įvykęs 
praeitą lapkritį, kai atvyko Ro- 
kossowskis.

Kaltina komunistų vadų

Vak. Vokietijos parlamentas 
atšaukė imunitetą komunistų 
partijos vadui Max Reiman, 
kuriam prokuratūra kelia bylą 
už pagrobimą ir perdavimą 
sovietams komunistų atstovo 
Kurt Mueller.

Daugiau žemės japonams

Tokio Katalikų agentūros To- 
sei direktorius kun. Vilhelmo 
Kaschmitter reikalauja, kad 
JAV perleistų didelius savo der
lingos, bet nedirbamos žemės 
plotus japonų bedarbiams, ku
rie savo tėvynėje neturi vilties 
gauti darbo žemės ūkyje. Kaip 
žinoma, Japonijos gyventojų 
perteklius — 82 milijonai gy
ventojų ant 80 tūkstančių kvad
ratinių mylių dirbamos žemės 
— kelia didelį susirūpinimą.

Kun. Kaschmitter primena, 
kad jau 1930 m. Dr. Jarren S. 
Thompson, amerikietis, siūlė 
duoti japonams žemės, kad bū-

Jūrų ministerija turi plačią 
karo laivų statybos programą. 
Būsią pastatyta 110 laivų. Vie
nas iš jų būsiąs varomas atomi
ne energija ir kainuosiąs $37 
tūkstančius. Be to, statomas kaž 
koks naujas povandeninis lai
vas, apie kurio savybes neskel
biama nieko. Jei jis pasirody
siąs tobulas, kaip laukiama, bū
sią jų daug statoma, kad pasi
vytų ir pralenktų sovietų po
vandeninį laivyną, kuris turi 
400 laivų. JAV povandeninių 
laivų nestačiusios, laukusios, 
kol bus baigtas sukonstruoti šis 
naujasis tipas. Povandeninių 
laivų'statybai laivyno ministeri
ja paprašė 1 bilijono dolerių.

Vėl juda Katyno byla

JAV karo ministerijos archy
ve yra raportas pulk. Įeit. J. 
Van Vliet apie Katyno žudynes, 
paruoštas pagal dokumentus 
rastus vokiečių archyvuose 
Berlyne. Tame raporte turi būti 
visi oficialūs daviniai) keikiu 
buvo gavę specialios šį klausi
mą tyrinėjusios vokiečių ir jų 
sudarytos tarptautinės komisi
jos. Betgi šis dokumentas laiko
mas paslaptyje. Anksčiau jis 
buvo slepiamas, kad nesugadi
nus santykių su Maskva. Da
bar, kai tie santykiai jau visai tos peticijos prisiunčiamos pasi- 
sugedę, kongresmanas J. D. rašyti. Yorko arkivyskupas Dr. 
Lodge griežtu laišku pareikala- C. Garbet pareiškė, kad karo 
vo iš karo sekretoriaus leisti juo 
pasinaudoti. Ankstyvesni tokie 
reikalavimai buvo be vaisių.
Įdomu, ką dabar atsakys.

Parodiniai teismai nesiliauja

Ostravos mieste vėl nuteisti 
45 asmenys "slaptai veikę 
prieš Čekoslovakijos vyriausy-

kūrinius šių 7 pasaulinio garso 
kūrėjų:

Artūro Toscaini — garsiau
sias šio meto dirigentas, 83 me
tų senelis, po karo grįžęs į Mila-

rietiškas.
Andre Gide — prancūzų" no- 

velistas, essaystas ir dramatur-

Ign. Paderevskis — buvęs 
Lenkijos min. pirmininkas, pia
nistas. Esąs lenkų šovinistas 
reakcionierius ir sovietų prie
šas.

Igoris Stravinskis — rusas 
emigrantas kompozitorius, "so
vietų priešas".

Rainer Maria Rilke — vokie
čių poetas, esąs, blankus ir ne
populiarus.

Stefan George — vokiečių 
poetas, esą, "dekadentiškas 
svajotojas ir germanų nekkn- 
dnigumo mito čempionas".

Jean Paul Sartre — prancū
zų rašytojas ir filosofas, egzis
tencialistas.

Anglų bažnyčia prieš taikos 
peticiją

Komunistams išvysčius pa
saulinę akciją parašams rinkti 
po vad. Stockholm© taikos pe
ticija, Anglijos dvasininkų dau
gelis kreipėsi į aukštuosius baž
nyčios dignitorius, prašydami 
nurodymų, kaip pasielgti, kai

nusikaltėliu reiktų paskelbti ne 
vien tą, kas pirmas panaudos 
atominę bombą, bet ir tą, kas 
pasaulį įtrauks. į karą per neiš
provokuotą puolimą.

Darbo partija peticiją pa
skelbė komunistų kominformo 
propagandos kampanija.

Rugpiūčio 17 d. karo vadovy-

linius 5000 vyrų jau surinkta. 
Krašto apsaugos ministeris pa
reiškė, kad verbavimas bus tę
siamas iki 8000. Kas virš 5000 
bus lyg ir rezervas.

Daugiausia suverbuota Mont
real© — 1033, toliau seka To
ronto — 998, Otava — 463. Bri
gada apmokymui paskirstyta į 
Petawawa, Shilo, Man., Calga
ry ir Valeartier, Que.

Ginklų pramonės planas

Kanados vyriausybės priimtas 
rugpiūčio 16 d. Jis numato ir sa
vo krašto reikalus ir Europai 
teikiamos pagalbos reikmenų 
gamybą. Jis yra laikinas — iki 
susirinks parlamentas, be to, 
galutinai dar nebus vykdomas 
tol, kol bus gauta žinių, ką Ka
nada turės duoti Europos rei
kalams.

natorius 
■*

skiriamas 6 metams. Viscount 
Alexander laikas baigiasi ba
landžio mėn. Anksčiau buvo 
gandų, kad jis būsiąs pakeis
tas. Kai dabar Edmontone žur
nalistas jį paklausė, kada jis 
"pradėsiąs naują laikotarpį", jis 
atsakė, kad dėl to jo dar ne
klausę. Atseit, klausimas tebėra 
atviras.

Pasiruošimai geležinkelių 
streikui

kunigas, tėvas Zdeenek Skra-

, . . , .v. metu sunkiųjų darbu kalėjimotų išvengta karo, ir pabrėžia, , ‘ , y T-
i j . . ..... ir $400 bauda. ■kad tai yra vienintele pnemo- j
nė užtikrinti japonų tautai tei- — ROMA. — Iš Jugoslavijos 
sę gyventi ir nugalėti pavojin- ateina žinios, kad ten daug kur 
gą -komunistinę propagandą vyksta valstiečių maištų, ypač 
šiame krašte.

kad tai yra vienintelė priemo-

Kroatijoje ir Bosnijoje.

Iš kur gresia pavojus 
Kanadai?

Britanijos vyriausybė rūbų ga
myklas perspėjo neskelbti nie
ko apie gaunamus kariškų rūbų

— VAŠINGTONAS. — Spau
dos'konferencijoje prez. Truma- 
nas pareiškė, kad Vatikanan 
būsiąs paskirtas oficialus JAV 
atstovas.

Aligatorius Genevos ežere

Į Genevos ežerą paspruko 
maudomas vienas 4 pėdų dy
džio privataus kolekcijonieriaus 
aligatorius, atvežtas iš Missisi- 
ppi. Gyventojai perspėti sau
gotis. Manoma, kad iš šalto eže
ro vandens jis išplauks kur į 
pakraščius. Žiemos tikrai ne
pergyvens — sušals.

Poliomelytis

Vašingtono gydytojas Dr. J. 
G. Curuming paskelbė rugpiū
čio 16 d. visiškai naują teoriją, 
kad poliomelytis užkrečiamas 
tik turint kūne kur nors atyirą 
žaizdą, per kurią ligos bacilos 
patenka stačiai į nervų siste
mą. Kitu atveju bacilos neveiks
mingos.

Plieno kontrabanda 

kaip paaiškėjo smarkiai vyksta 
iš Vakarų Vokietijos į Rytų Vo
kietiją. Per pastaruosius 6 mėn. 
kontrabandos keliu išgabenta 
plieno už $3.000.000. Normaliu 
prekių pasikeitimo keliu plieno 
taip pat išgabenama.

Iš pasaulio katalikų gyvenimo
Pijaus X kanonizacija

Liepos 18 d. Vatikano šv. 
Apeigų kongregacija svarstė 
popiežiaus Pijaus X beatifikaci
jos bylą. Tai buvo tik pasiruo- 
šiamasis posėdis, kurį seks dar 
labai ilga procedūra.

Katalikai Anglijoje

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie-

386 Batbursta St Toronto 
TeL EL—6515

Dr. Wiliam J. Zinchesin
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų. 
386 Bathurst St Toronto

TeL WA1344;

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St Toronto. TeL WA—9954

. TEL WA—6872 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektai.

Krosnys ir tu

Kalbame slavų kalbomis. 
=SS^ZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESSSSSSSESSSSESSSSSSSSSSSSSSSiSSSESSSSS

w 
\ •

Vengrijoje

1949 m. rudenį vienoje 
minformo konferencijoje italų h 
prancūzų atstovai buvo pareiš
kę, kad katalikų persekiojimas 
anapus geležinės uždangos la
bai apsunkinęs komunizmo 
platinimą Vakarų tautoms. Dėl 
šios priežasties kova prieš Ka
talikų Bažnyčią Vengrijoje bu
vo laikinai susilpninta. 1950 
m. pradžioje Maskvos valdžia 
nepagfcrilėjo vengrų komunis
tams šiurkščių papeikimų, iš
vadindama juos atsilikėliais 
ideologiniuose planuose. Dėl to 
Budapešto komunistų viršūnės 
nusprendė nesivaržant iš nau
jo pradėti kovą prieš taip vadi
namą klerikalinę reakciją.

Kaip žinoma, tuoj buvo pra
dėti vykdyti suėmimai vienuo
lių ir pasauliečių kunigų. Į Epis
kopato protestą valdžia pasiū
lė pasitarimą tarp valdžios ir 
Episkopato atstovų. Nesitikėda
ma ką nors iš šių pasitarimų lai
mėti, komunistinė valdžia ban
dė į savo pusę palenkti kai ku
riuos hierarchijos atstovus, kad 
jų pagalba galėtų apgaudinėti 
žmones. Tačiau ir šis kelias pa
sirodė netinkamas. Manoma, 
kad šiuo laiku ieškoma naujų 
priemonių palaužti Episkopato

Ko

Katalikai, Švedijoje

Naujas įstatymo projektas Kardinolas Griffin, minėda- 
siekia pertvarkyti Valstybės ir damas šimto metų sukak- 
Bažnyčios santykius Švedijoje. 
Iš jo matyti, kokiose sąlygose 
gyvena šiandien Švedijos kata
likai.

Katalikų Bažnyčia Švedijoje 
panaikinta 1427 metais, kai ka
ralius Gustavas Vaza įvedė re
formą. Iki 1876 metų katalikų 
tikėjimą -skelbti Švedijoje buvo 
draudžiama. Liuterio Bažnyčia 
visą laiką naudojosi tautinės 
bažnyčios teisėmis. Pagal ofi
cialias statistikas iš 7 milijonų 
Švedijos gyventojų 11 tūkstan
čių buvo katalikai, bet pasku
tiniu laiku šis skaičius pakilo 
iki 17 tūkstąnčių. Jį padidino po 
karo Švedijoje prisiglaudę ka
talikai pabėgėliai iš Pabaltijo, 
Lenkijos, Vengrijos ir Sudetų. 
Pagal naująjį įstatymo projek
tą katalikų vaikai, kurie moko
si valstybinėse mokyklose, bus 
atleidžiami nuo lankymo liute
ronų religijos pamokų, bet tu
rės išlaikyti katalikų religijos 
egzaminus prieš protestantų 
mokytojų komisiją. Nekatalikų 
vaikai galės lankyti katalikiš
kas mokyklas, tiktai gavę spe
cialų karaliaus sutikimą. Kata
likai, norintieji priimti moterys
tės sakramentą, turės painfor
muoti protestantų pastorių. Be 
to, projektas pramato, kad ka
talikai galės užimti ir aukščiau
sias valdžios vietas, bet Teisin
gumo ir Švietimo minsterių vie
tos rezervuojamos protestan
tams. Galės taip pat dėstyti 
universitetuose, bet tik ne Teo
logijos fakultete.

tį nuo katalikų provincijos su
darymo D. Britanroje, patiekė 
įdomių statistinių duomenių. 
Štai kaikurie jų: per šimtą metų 
ty. nuo 1850 iki 1950 metų kata
likų skaičius D. Britanijoje pa
kilo iki 3 milijonų; kunigų skai
čius nuo 1000 pašoko iki 6C9G 
su viršum; maldyklų skaičius 
nuo 694 pasiekė 2900: katalikiš
kų mokyklų nuo 200 pakilo iki 
2000; vienuolių vyrų nuo 7 pa
siekė 472 ir vienuolių moterų 
nuo 53 pakilo iki 1075- Iškil
mingai ši sukaktis bus minima 
pirmą spalio mėnesio sekma
dienį Wembley stadione. Prieš 
tai bus atlikta speciali iškilmin
ga novena visose Didž. Brita
nijos katalikų maldyklose.

Toronto miesto may oras rug
piūčio 16 d. sudarė specialų or
ganą, kurio uždavinys pasirū
pinti, kad geležinkeliams strei
kuojant miestui būtų pristatyta 
pakankamas kiekis maisto ir 
kitų reikmenų. Tam reikalui nu
matyta suorganizuoti transporto 
pagalbos stotis, kurios taip pat 
rūpinsis pristatymu darbininkų 
iš apylinkių į įmones. Į tą stotį 
gedės kreiptis pagalbos ir visi, 
kam jos prireiks.

Darbininkai prieš komunistus

Rugpiūčio 15 d. Toronto TLC 
AFL — Sujungtųjų Chemijos 
fabrikų darbininkų unija triukš
mingai išrinko savo unijos vice- 
prezid. Harry Yeo, griežtai at
mesdama Ch. Mauser, kaip vie
nu metu buvusį komunistų par
tijos narį, nors jis pats ir kryzia- 
vojosi niekad nebuvęs. Darbi
ninkai taip pat griežtai pasmer
kė Korėjos užpuolimą ir pasisa
kė už paramą jai nuo agresorių 
išlaisvinti.

Pabrango sviestas
Nuo rugpiūčio 16 d. visose 

Kanados vietovėse sviestas pa
brango 1 centu svarui.

Vienam atstovui paklausus, 
kodėl Kanada neorganizuoja 
šarvuočių, karo ministeris Clax
ton atsakė, kad Kanadai negre
sia pavojus priešo įsiveržimo 
sausuma.. Į Kanadą priešas ga
lįs įsiveržti tik iš oro, paleisda
mas šimtus transportinių lėk
tuvų. Dėl to Kanada esanti pa
siruošusi prieš oro puolimus.

Named dygsta, kaip gzybcd
Toronto priemiesčiuose trys' 

stambios firmos ir 21 rangovas 
stato naujų namų už $24.316.000 
— arti 1500 namų, 18 aparta
mentų blokų, 31 krautuvę, teat
rą ir mokyklą. Visa tai yra 5 
rajonuose. Į tą skaičių neįeina 
privačios statybos.

Aš ne komunistas
Pagarsėjęs "taikos kongre

so" vadas Kanadoje Dr. Endi
cott, per spaudą Rev. Rann pa
prašytas atsakyti eilę klausi
mų, rugpiūčio 12 d. atsakė, kad 
jis nesąs komunistas, esąs su
jungtųjų bažnyčių narys ir sa
vo veiklą remiąs Šventuoju . 
Raštu, bet į bolševizmą ir Stali
ną turįs savą pažiūrą. Stock- 
holmo rezoliucijos nepasirašyti 
jo galva nesą jokio pagrindo. 
Ją pasirašę 80 Kanados dvasi
ninkų, jų tarpe ir jo paties tė
vas. Bolševizmas krikščionybės 
plitimui Azijoje nesudarąs-jo
kio pavojaus. Tai rodąs dabar
tinio Kinijos premjero pareiški
mas krikščionių vadams, kad 
kuriant Kinijos demokratiją bū
sią panaudoti Kristaus paskelb
ti principai.

Kiek Kanada turi 
mobilizuotinų vyru

Statistikos Biuras praneša, 
kad šiuo metu Kanada turi 250 
tūkstančių karinio amž. vyrų 
daugiau, negu jų-turėjo 1939 m.

1950 m. birželio mėn. 1 d. da
viniais, šiuo metu Kanada turi 
1.655.900 vyrų tarp 204r HE—
amžiaus. Tuo tarpu, kai 1939 m. 
tokio amžiaus tebuvo 1.399.200. 
Gi, jeigu skaitant dar tinkamais 
kovai vyrus nuo 20 iki 44 m. 
amžiaus, tai Kanadoje jų yra 
2.527.100. 1939 m. tokio amžiaus 
buvo 2.123.700 vyrų.

Tokiu būdu, turint galvoje 
galinčius atkristi nuo mobiliza
cijos plano tam tikrą skaičių 
vyrų dėl nesveikatos ir kitokių 
priežasčių, vis dėlto Kanada 
gali sumobilizuoti 1.000.000 vy
rų armiją.

— OTAVA. Kanados spraus- 
minių lėktuvų gamybos užsaky
mus vyriausybė padvigubino.

— OTVA. — Netoli Otavos, 
prie He du Calūmet surasta ura- 
nijaus ir toriaus rudos.

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. netoli tie tuvių bažnyčios. TeL WA 1691 

priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet

Yra paskelbta statistika, pa
vaizduojanti religijos pamokii 
lankymą Prancūzijos mokyklo
se, kuri sugriauna pesimistiš
kas pažiūras į Katalikų Bažny
čios padėtį Prancūzijoje. 66-se 
provincijos vyskupijose 90% 
vaikų pilnai lanko religijos pa
mokas. Tik vienoje vyskupijo
je lankymas yra sumažėjęs 25 
%. Miestų vyskupijose religi-.Į 
jos pamokų lankymas yra ma-1 
žiau patenkinamas. Tik 41 vys
kupijoje lankančiųjų skaičius 
viršija 90%, 8-se vyskupijose 
siekia 70%, dviejose — 60%. 
Vyskupijose, kurios praneša že
miausią procentą, religijos pa
mokas lankančių mokinių skai
čius siekia 40%.

Skubėkite naudotis proga —
DIDELIS RUGPIŪČIO MĖN. MOTERIŠKŲ

KAILINIŲ IŠPARDAVIMAS
žymiai pigesnėmis kainomis

Už mažą pradinį įmokėjimą jūsų pasirinktas kailinis pal
tas bus veltui laikomas šaltoj apsaugoj ligi žiemos. Vėliau 

gausite jį lengvam išsimokėjimui

KALBAME LIETUVIŠKAL Atidaryta Ugi 9 vaL vak.

BERGMAN FUR GO.
197 SPADINA AVE., TORONTO. TeL: EL—6509

CITY FURNITURE COMPANY
DUODAMA LENGVAM IŠSIMOKĖJIMUI 

3097 DUNDAS ST. W. TORONTO. TELEF: LY—9921
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Lietuviška Baldy' Krautuvė
"ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO"

Sav. J. Kamichcdtis
899 BLOOR St W. TORONTO. TeL LO—1438

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai 

apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St. W. (prie Ronceswalles) Toronto. TeL LO 7882
SEBSESSSSSBE9B8nSB9SSEUBE9Sa^9eBeSBanaaBa9BHBHSMnUHMaHanMMBHUnMHHHIMMHMMnMHHHB

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

19 St John’s Road (prieš 3131 Dundas St. W.) 
Parduodama PeniciEn, Streptomicm ir. kiti modemiški 

vaistai. Paruošiami vaistai pagal receptus.
Kosmetika: Ycsdley"s, Richard Hudnut — Max Factor ect

„. , Pristatoma į namusTelefonas * leleionas
MU-9543 visame Toronte MU-9543

"Keiskite jausmus gėlėmis ' — skambinkite AD 1618 <

THE VICTORY FLORIST
Zestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai.

5av. A. MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO;

PETRAS KAIRYS v
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

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

Puikus ir greitas patarnavimas

AUTOMOBILIŲ DAŽYMAS "Duco" ir "Dulux". Paviršiaus (bo
dy ir fender) taisymas — mūsų specialybė.

Parduodamas skystas kuras, alyva ir baterijos.

IMPERIAL AUTO COLLISION
SAV. G. KERAITIS

561 — 597 LE ST. TORONTO. TELEFONAS. JU 4773

Ką turite spausdinti, neškite į

The Willow Press
2186 Dundas St W. (prie Stinson’s Jewellery) 
Telefonas LO 1397, Toronto.

Vedybiniai pakvietimai, biznio kortelės, laiškų 
antraštės, vokai, pažymėjimai, programos, bylų 
viršeliai ir kiti spaudos darbai.

% YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

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

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

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

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

Siūlome Kiužes - sijonus
Priimame moterišku rūbu užsakymus

Darbas garantuotas ir pigus.
Moteriškos koHnės ir apatiniai
Fortune Ladies Wear

789 Queen St W. Toronto

Nauji kanadiečiai ly Star", randa reikalą priminti

Liepos 6 d. laivu "General 
Hersey" išplaukė į Kanadą lie
tuviai:

1. Landas Emilis
2. Vaičiūnas Florijonas
3. Vaičiūnas. Anelė
4. Vaičiūnas Dalielius
5. Chinas Mykolas
6. Chinas Elena
7. Gedutienė Magdalena
8. Baronaitis Antanas
9. Lukošius Balys

10. Šimkuvienė Julė
11. Antonovienė Zinaida
12. Bernotas Petras
13. Bernotas Sofija
14. Bernotas Vladas
15. Katche Aleksandras
16. Katche Elena
17. Uigsys Jirgis.
18. Uigsys Milė

Nugali kurtumą

Rugpiūčio 14 d. laikraščiai 
pranešė, kad Čikagos elektronų 
tyrimo stotis paskelbė vieno 
mokslininko išrastą "ausį" visai 
nugalinčią kurtumą. Jai nerei
kią jokių išviršiniai matomų 
prietaisų.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo

.496 Queen St W.
(prie Denison Ave.)

Tel. WA—5232 Toronto

Stanley Shoe Store
Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs (EE— 

EEE).
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

FOTO STUDIO
615 Queen St W- Toronto

TeleL WA 6848
Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.
Darijos pirmos rūšies.

"Tėviškės Žiburius" galima už
sisakyti metų galo nelaukianti

gauna algos
Kanados ministeris pirminin- 

kas St Laurent gauna į metus 
$15.000 algos, kaip premjeras, 
be to, $6.000 sesijinio užmokes
čio, kaip parlamento narys ir 
$2-000 automobilio ir šoferio iš
laikymui.- Taigi, iš viso pajamų 
susidaro $23.000 į metus.

Mr. St Laurent yra vedęs, 
todėl mokesčių — income tax 
— į valdžios iždą moka apie 
$6.000 į metus. Kaip matome, 
į metus premjerui lieka "grynų" 
$17.000-

Be viso šito, nesenai iškilo 
vienas nepasitenkinimas dėl 
premjero St Laurent pajamų. 
Eilė Kanados senatorių ir kai 
kuri spauda ėmė protestuoti 
prieš įstatyminį nuostatą, pagal 
kurį Kanados ministeris pirmi
ninkas, valdžios iždo lėšomis, 
turi, teisę užsimokėti $5.000 į 
metus "už butą ir išlaikymą" 
(board and lodging) sau ir žmo
nai, kai, tuo tarpu, yra oficiali 
premjero šeimai rezidencija, pa
statyta ir išlaikoma valdžios lė
šomis ...

Ta pačia proga, rašydamas 
apie tai, valdžios oficiozas "Dai-

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE 
Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

Sav. Ignas Astra uskas 
1414 Dundas St West. Toronto

valdytojas (The governor of the 
Bank of Canada) laikydamas 
tokį tarnybinį postą, kuris, visų 
manymu, nėra toks svarbus vi
suomenei, kaip premjero, gau
na į metus $40.000. Jeigu, esą, 
premjeras gautų tiek algos, tai 
jis turėtų mokėti į metus income 
taxų $15.000 ir jam liktų "gry
nų" dar $25.000.

Lenkijos marionetės
ATSKIRAS TELEFONO RYŠYSSU MASKVA. — VISAGALIAI 
LENKUOS VIEŠPAČIAL — SLAPTI MASKOS VALDININKAI

Dr. F. W. TiCKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vedė Ave- Toronto 
TeleL: WA 3754

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

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

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

RŪBŲ VALYMAS
Mes paimame iš namų ir pristatome. #

Darbas garcmtuotas. Kainos neaukštos.
205 Eudid Avė. (prie Dundas St), Toronto, Ont

■ PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

: STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso tr parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybes.
Krautuve atidaryta kasdien iki 8

Garantuotas darbas, prieinamos kainos, 
valandos vakaro.

Tik tas be rūpesčio ir vargo 
gali Kanadoje gyventi, kuris yra apsidraudęs "The 
MACCABEES Ins. Co.", kuri jau 72 metus sėkmin
gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis,

DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir 
mažamečius vatinis, kurie sulaukę 18 mt gauna premijas. 
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai paskir
tas atstovas: JONAS BERŽINSKAS, 
88 Annette Str., Toronto, Ont, telefonas LY 2816.

P. S. Provincijoje susidarius kelių asmenų grupei, 
atstovas atvyksta vieton.

DAmAaIaI laikrodininkase m e s i o i Kaztaieras mu. 
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 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER

762 Queen St W. Toronto, Ont

Rytiečių mandagumas

Garsus pasauly rytietiškas 
mandagumas. Ten kiekvienas 
neigiamas atsakymas apipina
mas tūkstančiais komplimentų 
ir priekaištų sau, nors ištikrųjų 
reiškia priekaištus adresatui ar 
klausytojui. Gražus tokio man
dagumo pavyzdys yra vienos 
Japonų leidyklos laiškas vie
nam autoriui, kuris buvo pasiū
lęs išleisti japoniškai jo knygą:

"Tamstos veikalą skaitėme 
nepaprastai žavėdamiesi ir pri
siekiame šventuoju mūsų tėvų 
atminimu, kad dar niekad netu
rėjome progos, aptikti tokio nuo
stabiai meistriško kūrinio. Jei 
jį išspausdintume, imperatorius 
jį laikytų pavyzdžiu ir neleistų 
spausdinti jokio menkesnės 
vertės veikalo, o tai mūsų lei
dyklos veiklą padarytų nebe
galima mažiausia bent 10.000 
metų-

Dėlto tai šį dieviškąjį kūrinį 
esame priversti padėti po tams
tos kojomis, nors ir suprantame, 
kad būsimos kartos šį išdavi
kišką žygį žiauriai pasmerks".

— NICE, Prancūzija. — Ko
munistų vyriausioje būstinėje 
čia sporogo dvi bombos, kurios 
būstinę padegė. Trečia bomba 
sprogo kino teatre, kur vyko 
mitingas. Aukų nėra.

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS -

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas ELgin 8649

BR. BUKOWSKA, R. O.

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadienais pagal susitarimą
55 St John's R<L, W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)

TeL LYndhurst 0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building
TeleL: AD—6373 Toronto

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

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

575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

Jūs turite kelis brangius paveikslus

Iš Lietuvos, iš namų Duokite juos perfotografuoti, 
’ padauginti ar padidinti

L U MA. tfiia

Sukomunistintosios Lenkijos 
gyvenimas vairuojamas grynai 
Kremliaus nurodymais. Tas 
vairavimas atliekamas telefoni
niais "ukazcds". Jie perduodami 
Lenkijos marionetėms tiesiogi
niais telefono laidais iš Mask
vos, kuriais jokie kiti pasikal
bėjimai negalimi. Taigi, lėlių 
vyriausybė šokdinama mygtu
ko paspaudimu, kurį spaudo 
pats vyriausias "bosas" Stali
nas arba jo artimiausi pakali
kai.

— Kas gi tie patikimieji
Lenkijoje?

Nūdienę Lenkiją/pagal Mas
kvos direktyvas, be maršalo 
Rokosowskio, valdo tik keturi 
asmenys: Boleslaw Bierut, liau
dies vyriausybės prezidentas, 
Jakub Berman, ministerių tary
bos pasekretorius, Stanislaw 
Radkiewicz, saugumo ministe
ris ir Stefan Wierblowski, užs. 
reikalų ministerijos generalinis 
pasekretorius. Šitie asmenys
— ir yra visagalintleji Lenkijos 
viešpačiai. Jie visi turi po ats
kirą telefono laidą su Kremliu
mi. O penktoji telefono linija
— riša su Maskva sovietinį 
maršalą K. Rokosowskį.

Šiuo metu Lenkijos užs. rei
kalų "ministeris" Zygmunt Mod- 
zelewski serga (komunistinėj 
valdžioj daug visokių "ligų" pa
sitaiko), todėl ministerijoje šei
mininkauja Wierbldwskis.

Su kuo toji "ketveriukė", plius 
dar penktasis —- Rokossowskis, 
nuolat kalbasi telefonais Mas
kvoje ir iš ko gauna direktyvas, 
liai šiol tikrai neišaiškinta, ta- 
čau vienas reikalas tik yra aiš
kus žmonėms, kurie turi kontak
tu su "valdžios sferomis", jog 
patikimiausia Stalino asmeny
bė Lenkijoje šiuo metu yra Ja
kub Berman. Jis ir palaiko ar
timiausi kontaktą tarp Varšu
vos su Maskva.

Įsakymai per 30 minučių 
r

Jeigu kiti "liaudies vyriausy
bės" dignitoriai kreipiasi pas 
Bermaną instrukcijų, jis tuč tuo
jau jas pateikia arba įsako 
atsiklausti jo po 30 minučių. 
Laikui atėjus, minutė į minutę, 
Beįmanąs reikiamas instrukci
jas paduoda. (Keistas sutapi
mas: naciškoje valdžioje deši- 
nąja Hitlerio ranka buvo Bor-

VARŠUVOJE.

Slaptieji Maskvos 
valdininkai Varšuvoj Z

Yra nustatyta, kad Varšuvoje 
yra apgyvendintas slaptas 
aukšto rango sovietinis komisa
ras, kuris prisilaiko saugumo
ministerijoje, Koszykowa gt. Nr. 
6. Jis turi savus pavaduotojus.

Slaptųjų valdininkų pavar
dės dažniausia yra minimos ši
tokios: generolas Malinow ir 
Henryk Amsterdamer. ginamo, 
’Malinow" ir "Amsterdamer" 
yra jų šifruotos pavardės, o 
kaip jie tikrai vadinasi — nie
kas nežino.

Viena, esą, aiškų, kad sovie
tų ambasadorius Varšuvoje, Le- 
bediew, nėra tas asmuo Lenki
jos sostinėje ir visi įsakymai 
plaukia iš Maskvos ne diplo
matiniais kanalais, nes tai bū
tų "perilga" procedūra. O čia 
reikia veikti "extra".

Kiti sovietiniai valdininkai 
yra vadinami "techniškaisiais 
tarnautojais". Jiems priklauso 
transportas, geležinkelių kont
rolė ir pan. Vienas toks "tech
niškasis punktas" randasi Pra
hos priemiestyje, Kazimierow?> 
ka gt. Nr. 85. Jo vadovu yra 
NKVD kapitonas Turkin. Jo įsa
kymu, daugelis lenkų yra nu
teisti kariniuose teismuose "už 
šnipinėjimą vakarų valstybių 
naudai" ir išsiųsti nežinomais 
keliais... * s • .

Iš Varšuvos priemiesčio, esą, 
labai dažnai išeina specialūs 
traukiniai, atžymėti kryptimi: 
"Warszawa — Minsk", kurie 
išveža Lenkijos patriotus į pri
verčiamojo darbo stovyklas, 
esančias Bereza, Kartuska — 
kitoj pusėj naujosios sienos tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos.

Taip vargsta šiandieninė Len
kija, "išlaisvinta" iš nacių oku
pacijos ir Jaltoj bei Teherane 
perleista raudonojo despoto 
sauvaliavimui , .. Pr. Al.

Padegė Čenstakavas koplyčią

Čenstakavas Jasna Gora vie
nuolyno garsiąją Marijos kop
lyčią š.m. birželio mėn. buvo 
padegęs tūlas asmuo, kuris, su
čiuptas subėgusių gesinti mies
tiečių, pasisakė esąs bedievis 
ir tyčia tai daręs, nes "kas jums 
lių dienų vaikščiojęs mieste 
šventa, man visai nešventa". 
Perduotas policijai,' jis po ke- 
laisvas. Kai prioras sekantį sek
madienį tą įvykį palietęs per 
pamokslą, po kelių dienų jis, 
kartu su vienuolyno prokurato
rių, buvę pakviesti atvykti į 
policiją ir iš ten jau negrįžę.

manas, o komunistinėj Lenkijos 
valdžioj — Stalino dešinioji ran
ka yra Bermanas...).

Kartais Bermanui nepavyks
ta susirišti telefonu su Maskva 
nustatytu laiku, tai jis gauna
instrukcijas iš kitų kanalų. j Kur jie dingo, niekas nežino.

A RUŠĖNO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

Intersection Body & Fender Repair 
"Dulux" ir "Duco" dažymas. Radiatorių sutvarkymas ir kt 
2692 DUNDAS ST. W. TORONTO, Ont TEL: RO—1509

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. TeL LA 1277

.DĖMESIO! Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) Toronto

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

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą
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TORONTO, Ont MONTREAL, Que.
Lietuviai Kanados taut, 

parodoje

Pagarsėjusi Kanados tautinė 
paroda Toronte šiemet veiks 
nuo rugpiūčio 25 d. iki rugsėjo 
9 dienai.

Kaip ir pernai, parodoje ir 
šiemet dalyvauja su savo au- 
dirnais bei kitais darbais dedi. 
Tamošaitienę, kuriai duotas at
skiras paviljonas Women Bulid- 
iQSx šiemet dvigubai didesnis.

Paviljono tvarkyti atvyks ir 
^dąil. Tamošaitis, Pp. Tamošai- 
čiams talkininkauja Toronte gy
veną mūsų menininkai: grafi
kas Telesforas Valius, skulto- 
riai Elena ir Alfonsas Dociai ir 
keramikas Juozas Bakys.
; Lietuviškajam paviljonui ža
dama išspausdinti atskirą kata
logą.

■ Visam parodos metui pavil
jone bus reikalingos budinčios 
aiškintojs ir verpėja rateliu bei 
audėja lietuviškomis kaimo 
staklėmis. " ” T*" — jLi

Apylinkės LOK prašo kaip 
galima skubiau registruotis mer 
gaites, turinčias tautinius rūbus, 
o taip pat audėjas bei verpė
jas. Registruotis Apylinkės LOK 
patalpose 702 Dundas St. W. 
Tel. EL 0315 arba EL 5514.

Tautinių ansamblių pasiro
dymai vyks rugpiūčio 31 d. Čia 
pradedant 2 vai. po pietų pasi
rodys visa eilė tautybių, jųtar- 
pe ir lietuviai — jungtinis miš
rus choras ir tautinių šokių gru
pė.

Per vad. *didįjį pasirodymą 
— Grand Stage — lietuviams 
paskirtas laikas yra tą pačią 
fugpiūčio 31 d. 5-5.08 vai. p.p., 
vos 8 minutės laiko ir chorui ir 
šokėjams.

L, Toronto Liet Namų Statybos 
Fondo Valdyba

visoms vietos lietuvių organiza
cijoms išsiuntinėjo raštą, kvies
dama į TLNF vajaus pravedimo 
darbą. L. Valdyba organizaci
jas kviečia skirti įnašus, skirti 
dalį pelno iš parengimų, ruoš
ti tam reikalui specialius pa
rengimus, vydyti rinkliavas, pa
skiriant tam reikalui energingus 
rinkėjus ir paskirti nuolatinį sa
vo įgaliotinį ryšiams su TLNF 
valdyba palaikyti. Kartu prane
šama, kad pasižadėjimai ir au
kų lapai netrukus bus išspaus
dinti ir gaunami LOK raštinėje, 
pagaliau, kad surinktieji pinigai 
galės būti įnešti arba stačiai į 
banką arba per TLNFondą.

"Dainos" gegužinė
mūsų paskelbta praeitame nu
mery, deja, sekmadienį neįvy
ko. Meteorologijos stočiai pra
nešus, kad bus lietaus, geguži
nė buvo atšaukta. Pasirodė, bet 
gi, kad meteorologai suklydo. 
Oras buvo pakenčiamas ir vi
si labai apgailestavo, negalėję 
dainiečių svečiais pabūti..

Išnuomojamas gražus kamba
rys su naujais baldais prie gero 
susisiekimo. Tinka 2 asmenims. 
Kreiptis 170 Lisgar St, prie 
Queen, po 6 vai.

F0RTEPI0N0 PAMOKOS
Pagal Europos ar vietos 
lavinimosi programą.

Lietuviams papiginta kaina
DANUTĖ RAUTINS

17 Marchmount Rd. TeL LA 1250

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINĘ-KALBINI 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 universitetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
108 Si George St, Toronto, Ont, Canada. TeL KI 1494

KINO “C E N T R E”
772 Dundas St W. Toronto

Ketvirtad. — šeštad.

1. “5 karstai I Kairo“ su Franchet Tone

2. “Sanhajaus dėžė“ < su Charley Chain

Pirmad. — treciad. »’

1. “Apsidairyk“ su Louis Harvard

2. “30 nlMžip po vldarnakAie“ su Peggy Knudson
, ■■ ■■■■ ■ ............. ........ . .. ... . ■ ,» --- ---- --------------
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Švenčių pramoga

Rugsėjo mėn. 3 d. Darbo Die
nos ir Toronte vykstančios pa
rodos proga, KLKK Draugijos 
Toronto skyrius St Helen's sa
lėje — Lansdowne ir Dundas W 
gt. kampas, — ruošia’koncertą 
ir šokius. Smulkesnė programa 
bus paskelbta sekančiame "TŽ" 
numery. V,*

Moterų šventė

Praeitą sekmadienį, rugpiūč. 
20 d. Liet Kat. Moterų Draugijos 
Toronto skyrius gražiai paminė
jo savo metinę šventę — Žoli
nę. $eštqdiėnio vakare buvo 
išpažintis. Sekmadienį 9.30 vai. 
buvo atlaikytos šv. Mišios, per 
kurias visos narės priėmė šv. 
Komuniją už pasilikusias Lietu
voje ir ištremtąsias į Rusijos gi
lumą motinas. Be narių į šitą 
viešą maldą įsijungė gražus bū
rys tikinčiųjų — moterų ir vyrų. 
Jaunų vyrų ir šeimų tėvų. Baž
nytėlė buvo pilnutėlė žmonių.

Po pamaldų draugijos narių 
ir viešnių bei svečių laukė pa
ruošta agapė. Prie skanių su
muštinių ir kavutės greit pra
bėgo keletas jaukių valandė
lių — pasikalbėta reikalais, pa
sidalinta mintimis.

Tai graži moters dvasinė de
monstracija prieš jos išniekinto- 
jus už geležinės uždangos.

Ateitininkai veikia

Toronto at-kų kuopa, kuriai 
šiuo metu vadovauja naujai iš
rinkta valdyba prieky su inž. P. 
Razgaičiu, gyvina ir plečia sa
vo veiklą. Suruoštos paskaitos 
ir diskusijos paliktos šaltesniam 
orui, o dabar naudojamasi 
gamta.

Rugpiūčio 6 d. buvo suruošta 
ekskursija į -Wassaga Beach — 
vieną gražiausių Kanados va
sarviečių. Karšta saulė rudino 
visus be pasigailėjimo, o šiltas 
vanduo traukte traukė ežeran. 
Kely visą laiką skambėjo daina 
ir autobusas ūžė kaip bičių avi
lys. Grįžtant ypač šauniai buvo 
sudainuota "Vai kur buvai die- 
duk mano"/" Ekskursijoje daly
vavo ir Kanados At-ku Centro V
V-bos pirm. inž. dr. A. Juozapa
vičius.

Nariai atliko išpažintį ir rug
piūčio 20 d. priėmė bendrai šv. 
komuniją, prisimindami ken
čiančius savo tautiečius tėvy
nėje. Po pietų buvo suorgani
zuota iškila į High Park. Susirin
kus trejetai dešimtų, kurių tar
pe buvo YVt-kų Federacijos Dva
sios Vadas kun. Dr. J. Gutaus
kas bei svečias iš Amerikos — 
kun. K. Vaišvilas, vykstąs stu
dijoms į Romą, kaip įprasta, 
programa prasidėjo skambia 
daina. Visus linksmai nuteikė 
ir skaniai prajuokino S. Čepo 
pravestų ir bendrai padainuotų 
keletą jumoristinių dainų. Vė
liau buvo pereita prie žaidimų, 
kur teko gerokai pabėgioti. Ke
lios valandos prabėgo nejučiom 
ir nenoriai buvo skirstomas! į 
namus. Visi iškilos dalyviai pa
geidavo, kad ir daugiau pana
šių pramogų būtų suruošta.

/ Gyvieji kalba

Visi gerai prisimena 1941 m. 
kruvinojo birželio įvykius, kada 
pirmosios okupacijos raudonų
jų teroras pasiekė kulminacinį 
tašką. Ypatingai ryškios ir šiur
pulingos buvo Pravieniškių dar
bo stovyklos skerdynės. ,

Tų skerdynių gyvą liudinin
ką turime Toronte. Tai Tadas 
Jakšys, gimęs 1919 m. sausio 2 
d. Jis buvo suimtas dirbdamas 
garaže vasario 16 d. 3 mėn. 
atsėdėjęs 9 forte, buvo išsiųstas 
į Pravieniškes, kur sulaukė kru
vinųjų birželio įvykių.

'Prasidėjus šaudymui aš sto
vėjau paskutinėse eilėse. Po pir 
mųjų serijų kritau, o ant manęs 
užgriuvo du lavonai, mane o 
ypatingai veidą, sukruvindami. 
Gulėjau per visą egzekucijos 
laiką kaip negyvas. Ypatingai 
pergyvenau tikrinimą, kada en
kavedistai pribaiginėjo sužeis
tuosius automatų šūviais. Išli
kau gyvas ne aš vienas, bet 
apie 35, kurie vėliau atsikėlėm 
iš po lavonų krūvų. Vaizdas 
buvo šiurpus. Kai kurie lavonai 
buvo biauriai išniekinti", bai
gė pasakojimą Tadas.

Šis gyvas liudininkas baisių
jų įvykių dirba viename Toron
to garaže mechaniku.

Rom.

Sekimas pavyzdys

Jonas Rinkevičius 1947 m. at
vykęs į Kanadą stoja dirbti pas 
generalinį kontraktorių Mar
shall stalių. Nors stalių niekad 
nebuvo buvęs, bet per trumpą 
laiką šį amatą išmoksta, įgijo 
Marshall pasitikėjimą ir buvo 
paskirtas formanu. Čia Jonas 
palengva traukia į darbą lie
tuvius, daugumoje nemokan
čius staliaus darbo. Dabar su 
juo dirba 14 lietuvių jau pramo
kusių amato ir gauna už valan
dą po 1,5 dol. Kontraktorius yra 
lietuviais patenkintas.

Tai sektinas pavyzdys, kaip 
! lietuvis lietuviui gali padėti.-

R.

— TAIPEI. — Iš Formozos 
pranešama, kad 20-30.000 kom. 
kinų žygiuoja prie Indokinijos 
sienos.

— Džinus Matušaitis kviečia
mas atvykti į Torontą, 889 Dun
das St. W. sutvarkyti skolos 
reikalus. Priešingu atveju, tas 
reikalas bus tvarkomas per val
džios organus.

JAUNIME, piknikas

palydint vasarą, smagiai pasišoksi, jei atvyksi

rugpjūčio 27 d. į
■—• •
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kuri rengiama kunigų seminarijos sode.

' į Veiks bufetas. Gros puikus orkestras.

Naudokitės paskutine proga I •>
Autobusai išeis nuo lietuvių bažnyčios 12, 13, 13.30* 14 ir 14.30 ved.

Esant blogam orui, gegužinė atidedama. ’
TA Kuopa.

Spaustuvės Fondo atsišaukimas
LIETUVI, KATALIKE!

Tu be abejo jau esi skaitęs 
"Tėviškės Žiburių" savaitrašti, 
jį pažįsti ir esi jo bičiulis. Tad 
nesvetimi Tau ir jo kasdieniš
kieji rūpesčiai.

Per pirmąjį savo gyvavimo 
pusmetį "T. Žiburiai" susiforma
vo ir atsistojo ant kojų. Antrojo 
pusmečio metu ruošiamasi 
žengti naują žingsnį — perkelti 
savaitraštį į savą spaustuvę. 
Tačiau tam reikia kapitalo. "T. 
Ž." leidėjas Kanados Liet. Ka- 

i talikų Kultūros Draugija, pati 
viena neturi pakankamai ka
pitalo, reikalingo investuoti j 
spaustuvės mašinas. Norint lei
dėjui tuo atžvilgiu pagelbėti, 
yra kuriamas KLKKD Spaustu
vės Fondas, savistovus viene-

Mūsų ligoniai

Prie Toronto, Weston sana
torijoje, šiuo metu gydosi penki 
lietuviai ligoniai: J. Sabaliaus
kas, B. Šalkauskienė, E. Del- 
kienė, Ruzgą ir Savickienė. Dau 
guma jųjų sanatorijoje gydosi 
po keletą mėnesių ir, pačių li
gonių manymu, jiems teks šioje 
ligoninėje užsibūti dar ilgesnis 
laikas. Ligonys yra patenkinti 
sanitariniu aprūpinimu, bet ge
rokai nusiskundžia labai mažu 
lankytojų skaičiumi iš lietuvių 
pusės. Be darbo ligoninėje ats
kirtam nuo pasaulio buvoti ii-

Paskutinės pasaulio žinios
Britų pasaulio divizija

Australijos premjeras Men
zies, būdamas Tokio, pareiškė, 
kad grįžęs į Canbara pasiūly
siąs Br. Commonwealth suda
ryti atskirą diviziją Korėjos ka
rui, į kurią įeitų po brigadą Bri
tų, Australų ir kanadiečių, o N. 
Zelandiečių būtų artilerija ir kt. 
specialiosios dalys. Visų briga
dų vadai priklausytų divizijos 
vadui anglui, kuris savo rėžtu 
priklausytų gen. Įeit Robertson, 
Commonwealth© pajėgų vy
riausiam vadui Japonijoje.t

Pagaliau pagalbos pasiųs
MacArthurui reikalaujant pa

ramos išsiuntimą paskubinti, D.

Rugsėjo 13 d. Montrealio rau
donieji ruošė "Liaudies Balso" 
pikniką. Piknikas turėjo įvykti 
Ville Lasalle, už Golfo klubo, 
kur vyksta lietuvių, ukrainiečių 
ir lenkų piknikai.

Nukentėjusių nuo komunisti
nio režimo žmonių grupė nuta
rė pikniką piketuoti. Jau 10 vai. 
žmonės gausiai pradėjo rinktis 
į lietuvių piknikų vietą, iš kur 
su plakatais ir Stalino karika
tūromis visa eisena pajudėjo 
"Liaudies Balso" pikniko krypti
mi. Užstoti visi gedimi įėjimai 
ir įvažiavimai, pakelėje, prie 
didžiojo įvažiavimo išstatyta 
plakatai ir pastatytas pranešė
jas, kuris visus įspėdavo kieno 
čia piknikas ir prašė neiti.

Daugybė praeinančių ir pra- 
"važiuojančių žmonių skaitė pla
katus ir teiravosi, kas čia per 
pikietavimas. Tam buvo numa- I v

j tyti irgi aiškintojai. Daug žmo
nių ir "Liaudies Balso" rėmėjų 
visai neatėjo, nes jau prieš sa
vaitę buvo žinoma, kad pikni
kas bus piketuotas. Tik tikrieji 
pasiryžėliai drįso eiti pro foto
grafų linijas, bet ir jie labai ne
maloniai jautėsi, vieni skver
nais dengė veidus, kiti ranko
mis ir pan. Suregistravus pasi
rodė, kad jų esama susirinkę 
vos apie 50 žmonių. Visi taip 
nemaloniai jautėsi, kad net ir 
valgių nesikrovė ant stalų.

Įrengus prie jų pikniko gar
siakalbį, piketuotojai visą lai
ką pasikeisdami kalbėjo apie 
komunistų tikslus ir daromą 
kraštui žalą. Iš jų pusės nie
kas nei burnos neatidarė, net 
ir torontietis«Kilikevičius, nedrį
so išeiti į aikštelės vidurį, o vi
są laiką buvo moterų apstotas.

Pikietavimas praėjo tvarkin
gai, tik į pabaigą vienas "šiau
rietis" užsinorėjo pasimušti. Tai 
buvęs policininkas, bet vėliau 
nusikaltęs išmestas, Vilimas iš 
Grafen Park, šėrė vienam uk
rainiečiui, o tie, gindami drau
gą, čia pat policijos akivaizdo
je jį apkūlė taip, kad net reikėjo 
į ligoninę nuvežti, bet dabar jau 
sveiksta.

Dėl piketavimo kilo daug 
triukšmo. Daug raudonųjų sim- 
patikų dar tą patį vakarą išme
tė iš butų bei kambarių savo 
gyventojus, kurie dalyvavo pi- 
ketavime. Kiti nuėję pirmadie
nio rytą į darbą, jau turėjo eiti 
namo ir jiems buvo atsakytas 
darbas. Žodžiu, daug kas išaiš
kėjo.

tas akciniais pagrindais. Vie
na Fondo akcija — 10 kana-* 
diškų dolerių.

Lietuviai katalikai! KLKKD 
Spaustuvės Fondo organizaci
nė komisija šiandien kreipiasi į 
Jus su prašymu paremti šį didįjį 
lietuviškosios kultūros darbą, 
įsigyjant bent vieną akciją.

Platintojų sąrašą Kanadoje 
paskelbsime "TŽ" artimiausiu 
laiku. Toronte tuo reikalu kreip
tis į "TŽ" administraciją. Pa
skambinus telefonu, platintojas 
gali užeiti ir į namus. Paštu 
kreiptis į St. Dargį "TŽ" adresu.

Spaustuvės Fondo 
Organizacinė Komisija.

1950. VIII. 15. Toronto.

gesnis laikąs yra tikrai nuobo
du. Būtų labai gražu, kad toron
tiškiai lietuviai, ypač lietuviškos 
organizacijos, prisimintų karo 
audrų iškankintus mūsų mielus 
tautiečius ir, valandėlę atitrū
kę nuo kasdieninių darbų, va- 
kymo laikas kasdien nuo 7—9 
landžiukei juos aplankyt!. Lan- 
val. vakaro., o trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
dar ir nuo 3—4.30 vai. Vykti: 
Dundas tramvajumi į vakarus 
iki Keel gatvės ir, persėdus į 
Weston autobusą, važiuoti juo 
į Weston.

Britanija nutarė pasiristi 1.500 
pėstininkų iš Hong Kongo. Tuo 
būdu susilpnėjusi Hong Kongo 
įgula būsianti papildyta iš D. 
Britanijos atplaukiančio batali- 
jono ir naujų dalinių iš Malajų. 
Hong Konge esą 28.000 karių.

Rugpiūčio 21 d. pranešė ir 
Australija ir Filipinai, kad jie 
taip pat tučtuojaus išsiusią savo 
dalinius į Korėją. Britų, Austra
lų ir Filipinų būsią išviso 3.600.

Ir Kinija išvedama į sceną

Komunistinės Kinijos premje
ras bei užsienių reik. min. Čou 
Trygve Lie ir Saugumo Tarybos f 
pirm. Medikui padarė pareiški
mą, kad Korėjos konfliktas turis 
būti baigtas taikiu būdu, o de
rybų pradžios sąlyga — įsileisti 
į Saugumo Tarybą kom. Kinijos 
atstovą.

Iš Formozos pranešetma, kad 
kom. Kinai jau užėmę vieną sa
lą, 140 mylių nuo Hong Kongo. 
Be to, esą žymių, kad ruošiama
si pulti Indokiniją.

Kodėl tebelcriko belaisvius

JAV, D. Britanija ir Australija 
paprašė JTO generalinį sekreto
rių į rugsėjo 19 d. prasidedan
čio plenumo posėdžių darbo
tvarkę įrašyti Rusijoje tebelai
komų belaisvių grąžinimo tiau- 

lieja ant tremtinių, skelbdami 
juos visų senųjų lietuvių prie
šais. Karščiuodamiesi žada 
juos sutvarkyti. Tai jau senai 
žinomas komunistų metodas 
kiršinti, piudyti visuomenę ir 
patiems iš to pasinaudoti.

"Liaudies Balsas" paskutinia
me numeryje vis dėlto rašo, kad 
piknikas puikiai pavykęs ir su
sirinkę daug žmonių, net kele
tas šimtų. Bet argi montrealie- 
čiai nematė, kiek jų buvo ir 
kaip viskas praėjo.

Pradedama brolio Andriaus 
kanonizacijos byla

Montrealiečiams maldinin
kams lankantis Romoje, buvd 
nuvežta 90 svarų dokumentui 
liečiančių dvi kanonizacijas, t.y» 
Šv. Juozapo oratorijos įkūrėjo 
broliuko Anriejaus, kurio kultas 
jau vykdomas Šv. Juozapo gra
žiojoje bažnyčioje, ir Švento 
Kryžiaus kongregacijos B. Mo
reau.

Montrealiečių tarpe ypač pla
čiai žinomas brolis Andrius gi
mė 1845 m. Quebec provinci
joje amatininko ir smulkaus 
verslininko Besette šeimoje, šeš
tas iš 10 vaikų. Vos teturėda
mas 20 metų jis stojo į Šv. Kry
žiaus vienuolyną, o 1886 m. 
pradėjo noviciatą. Baigęs no
viciatą buvo 40 m. durininku 
Notre Dame kolegijos, kuri bu
vo priešais dabartinę Mount 
Royal oratoriją. Be to, jis ėjo 
studentų kirpėjo pareigas. Jis 
pasireiškė kaip ypatingas šv. 
Juozapo gerbėjas ir nuolat jam 
meldėsi ir nuolat skelbė, kad 
kalno pašlaitėje būtų pastaty
ta Šv. Juozapo’ bažnyčia. Skly- 
oas buvo nupirktas 1896 m., o 
1904 m. buvo pastatyta maža 
bažnyčia ten. 1915 m. pradėta 
statyba didžiulės, dabartinės—- 
bažnyčios. Visą tą laiką br. An-, 
drius buvo centras viso šio dar
bo, kainavusio milijonus dole
rių. Jis pagarsėjo ir išgydymais, 
birių įrodymai dabar saugomi 
bažnyčioje (lazdos, ramentai, 
protezai, padėkos ir tt. ir tt.). O 
gydė jis visada vienodai. Vi
siems liepdavęs patrinti Šv. Juo
zapo medaliku, kurį pats išlei
do, ir patepti Šv. Juozapo baž
nyčios šventintu aliejų. Jis mi
rė 1937 m., palikęs švento žmo
gaus garsą, neišblėsusį ir šian
dien, p žemiškos savo veiklos 
paminklą — impozantiškąją 
Montrealio Šv. Juozapo bažny
čią. Po jo mirties vienuolynas 
yra gavęs per 2 milijonus laiš
kų, liudijančių jo pagalbą bei 
užtarimą, kurių tarpe per 24.000 
yra liudijama pagijimų.

Nauja organizacija

Kanados lietuvių pareiškimą, 
remiantį Kanados vyriausybės - 
žygius prieš komunistinę agre
siją, išspausdintą "Nepr Liet." 
Nr. 32 (175), pasirašiusių orga
nizacijų tarpe matome "Lietu
vos Varpininkai Kanadoje". Tai 
dar negirdėta į organizacija, 
spaudoje paminima, berods, 
pirmą kartą. Kas ją sudaro ir 
kada ji atsirado, nebuvo fiksuo
ta niekur. Tokios organizacijos 
negirdėti ir JAV. Lietuvoje 
"Varpas" vardą turėjo akade
minio jaunimo organizacija, pa- 
vo ideologiją siejusi su kudirki- 
niu "Varpu". Kartais taip save 
vadino visi liaudininkai.

Montrealiečiai kalba, kad tai 
būsianti KLCT paveldėtoja, kuri 
perimsianti ir "Nepriklauso
mos Lietuvos" leidimą.

simą. Klausimą pagrindžiąs 
memorandumas būsiąs vėliau 
prisiųstas.

Žudo belaisvius
Korėjos komunistai vienoj 

vietoj vėl nužudė net 32 ameri- 
čius belaisvius. Iš 42 belaisvių 
grupės gyvi buvo išvaduoti tik 
5. Jie pasakoja, kad buvę lai
komi telefono viela užpakaly 
surištomis rankomis, 5 iš jų bu
vę kažkur išgabenti, o amerikie
čiams ateinant kiti sušaudyti. 
Minėti 5 gyvi išlikę tik nepaste
bėti po draugų lavonais.

Sabotažo veiksmai prasidėjo
Rugpiūčio 17 d. San Carlos, 

Calif., susprogo cheminis fabri
kas, dirbąs Korėjos karui. Spro
gimas buvęs toks didelis, kad 
gyventojai manę, jog tai spro
gusi atominė bomba. Nuostolių 
padaryta už $250.000. Vadovy
bės įsitikinimu tai sabotažo vai
sius.

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalbą, j [ 

Duodamos anglu kalb. pamokas ir konversacijos pažengusiert' [
A. BAJORINAS ';

53 Oakwood Ave. Toronto, OnL
TeL MEboee 8951

Kreiptis vakarais nuo 6-30 iki 7.30 vai., išskyrus — rmnriin- 
nius ir šventadienius. '




