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Arčiau prie namų
Praeitame "TŽ" numeryje šio

je vietoje prisiminėme, kad mū
sų likimas yra neatsiejamai su
rištas su visos Rytų Europos 
likimu nevien tuo atžvilgiu, kad 

Jiie-visą pynę tenykščių reikalų 
- sprendžiant tegali būti išspręs

tas nūdienis Lietuvos laisvės 
reikalas, bet ir ta prasme, kad 
tik visų Rytų Europos tautų tei
sių pripažinimas yra laidas mū
sų ateities laisvo gyvenimo. ♦

Iš to išplaukiančią vieną iš
vadą, būtent reikalą jungtis bei 
organizuoti bendrą visų Rytų 
Europos tautų laisvės kovos 
frontą, jau minėjome. Šį kartą 
norisi priminti dar tolimesnes 
išvadas. ;

Pirmiausia mes turėtume 
bent kiek peržiūrėti savo infor
macijos bei propagandos taiki
nių pasirinkimą. Lig šiol, tęs
dami nepriklausomybės laiko
tarpio mūsų informacinių orga
nų tradicijas, mes visą dėmesį 

1 skyrėme pasaulio didiesiems,
kurių ausys labę^ilgai buvo už
kimštos ir vaisių nesulaukda
vome. Nesulaukdavome, nes 
didieji negalėjo dėl’ mūsų bal
so ką nors daryti atsitraukdami 
nuo savo linijos, pažeisdami 
savo interesus. Mes užmiršo- 

,me mažuosius, kurie tiesa, ne
lemia pasaulio politikos, bet 
labai dažnai gali nesivaržyda
mi tiesą pasakyti tarptautinėse 
įstaigose taip atvirai, kaip nei 
vienas didysis nepadarys, kuris 
visada jaus, kad pasaulis iš 
jo žodžių lauks atatinkamų iš
vadų, laikys juos įsipareigoji
mais, o suinteresuotieji nere
tai juos primins. Užmiršome, 
kad h® mažieji kada nors daly
vaus tarptautinėse konferenci
jose, kur ir mūsų byla bus 
sprendžiama, dalyvaus viešuo
se posėdžiuose lygiu balsu su 
didžiaisiais ir galės juos veikti. 
Didiejij, ten, kur nebus labai 
suinteresuoti, mažųjų balsui da
rys nuolaidų, vien tam, kad įro
dytų esą tautų teisių ir balso 
lygybės šalininkai. Šitas mo
mentas kartais gali labai daug 
nulemti. O mes šiuo atžvilgiu 
nesam padarę nieko, jei nemi
nėti VLIK memorandumų, iš
siuntinėtų visiems JTO nariams. 
Visa mūsų informacinė literatū
ra, išskyrus vokiškai išleistą Dr. 
N.E. Sudurto "Ein kl. Volk vrird 
ausgeloescht" ir eilę ispaniškų 
Vera* darbų, skirtų Pietų Ame
rikai, yra angliška, skiriama 
JAV ir anglosaksiškajam pa
sauliui.

Dar mažiau, nes visai nieko, 
nesame padarę, kad įsąmonin
tume savo reikaluose kaimy
nus, kad užtikrintume sau tin
kamą vietą būsimoje Rytų Eu
ropos tautų šeimoje. Kaimynai 
mūsų pažiūromis domisi ir jas 
paskleisti nebūtų sunku, nes 
čia nereikėtų atskirų leidinių 
leisti. Mūsų pažiūros ir reikalai 
galėtų būti išspausdinti kaimy
nų perijodinėje spaudoje ir tai 
nieko nekainotų. Nauda iš to 
būtų dviguba. Iš vienos pusės 
jie perprastų, kas mums dabar 
rūpi, o iš antros ir nesąmonin-X 
gai, įtaigos verčiami, būtų lin
kę daugiąu skaitytis su mu-

mis. O kada nors tai bus labai 
svarbu.

Mes juk net 'su latviais dar 
nesusigyvenome kaip reikiant, 
o ką jau kalbėti apie, pav., len-

Lietuviški reikalai pasauly
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vistiek turėsime sąskaitas su
vesti. Mes net patys dar neturi
me pažiūros į santykius su len
kais. Jie turi net specialų laik
raštį, kuriame nagrinėja snty- 
kius su Lietuva ir Ukraina (Wil
no i Lwow), jie išleido specialiai 
lenkų lietuvių santykius nagri
nėjančią knygą (WielhJrski, 
Polska a Litwa), veikia speciali 
daugiausia tuos klausimus na- 

n 

grinėjanti organizacija (Spolesz- 
nosc Akademicka Uniwersyte- 
tu im. Stefana Batorego w Wil 
nie — Londone), dažnokai tuos 
klausimus paliečia jų perijodi- 
nė spauda, o mes vis dar tebe- 
kontempliuojame ir jei mums 
rytoj tektų su lenkais kalbėtis, 
nežinotume, ką jiems turėtume 
pasakyti. Nebent tik tiek, kad, 
kaip jie prisimena, pasitarna
vome 1939 m. jų pabėgėliams ii 
kad norime turėti Vilnių.

Mazcžfbs"' laefuvoš reikatū Va
rnės turime aiškią savo nuomo
nę, kad nuo amžių lietuviškos, 

vkad ir buvusios apvokietintos, 
žemės turi būti sulietos į vieną 
valstybinį organizmą, tačiau ką 
mes pasakytume, jei mūsų kas 
paklaustų, koks gi likimas turi 
tekti tolimesnėms Rytprūsių sri
tims. Mes to dar nesvarstėme. 
Argi neturime galvų, ar čia nie
ko nediktuoja ir mūsų ir kitų 
tautų interesai?

. O kaip gi su Gudais? Ar'čia 
pakanka moti ranka, kad išei
vijoje tesutinkame nerealius en
tuziastus panašius į mūsų "Auš
ros" meto romantikus? Juk mū
sų troškimas būtų ir juos maty
ti išsivadavusius iš rusų jungo. 
Kiek tas sukeltų sunkiai spren
džiamų klausimų. Juk jiems ne 
tik Gardinas, bet ir Vilnius gudų 
miestas. O mes savo pažiūros į 
gudų klausimą visai neturime.

Su ukrainiečiais mes neturi
me nei bendrų sienų nei jokių 
sąskaitų. Turime jų neribotas 
simpatijas sau, bet kažkaip ne
siryžtame ar net privengiame 
su jais arčiau sueiti. O juk tai 
didelės ateities, energijos ir’ en
tuziazmo kupina tauta, kuri sa
vo vietą Rytų Europoje vieną 
-dieną vistiek iškovos ir vaidins 
ten pirmaeilį vaidmenį. Jie gali 
būti mūsų ateities geriausia at
rama, o taip pat ir dabarties. 
Gal būt, mums kartais atrodo 
perdaug nesuvaldomas jų ug- 
ningumas, bet stepių dvasios 
šie sūnūs turi tiek daug tokių 
vertingų bruožų, kad tik pasi
gėrėti tenka. Atsiminkim, kad 
daugely bylų ir ateity tai bus 
geriausi ir ištikimiausi mūsų 
sąjungininkai. Atsiminkim taip 
pat, kad jų yra arti 40 milijo
nų. O lenkų, kurie taikosi paim
ti vėl pirmąjį smuiką Rytų Eu
ropoje, juk vos per 20 milijonų.

Taigi jau laikas. Ateina lai
kas, kada reikės pradėti politi
kuoti. Tad laikas plėsti savo 
akyratį ir akyliai apsidairyti.

Padidėjus karo grėsmei, visos 
lietuviškos politinės ir visuome
ninės institucijos kartu su kito
mis tautybėmis pasaulio sosti
nėse, IRO centre ir amerikiečių 
štabe Frankfurte daro žygių, 
kad būtų numatyta, kaip bus 
apsaugoti, nespėję ar negalį 
emigruoti tremtiniai. Rūpinama
si, kad būtų paspartinta emi
gracija, nes dabar išemigruoja 
tik pusė normos.

Taip pat rūpinamasi, kad IRO 
konstitucija būtų taip pakeista, 
kad pilnos DP teisės būtų pri
pažintos klaipėdiečiams ir re
patriantams.

Bonos vyriausybėje daromi 
žygiai sutvarkyti juridinę 
kančių lietuvių padėtį.

Atostogaujantį VLIK narį V. 
Vaitiekūną pavaduoja T. Šid
lauskas.

Rugpiūčio 6-9 d. VLIK būstinė
je lankėsi 0ALF pirmininkas Dr. 
Končius. Ta proga specialiame 
VT posėdyje buvo aptarti trem
tinių šalpos ir teisinės apsaugos 
reikalai.

Diepholz© Lietuvių gimnazijos 
bendrabučiui steigti VLIK iš sa
vo lėšų paskyrė 4.500 DM. '

vajais padidinti Tautos Fondo 
išteklius ir pagriežtinti atsiskai
tymą iš surenkamų sumų.

lie-

Iš VLIK veiklos

VLIK pirmininkas M- Krupa
vičius nuo rugpiūčio 10 d. iš- 
vyko_ilgesniam laikui atostogų 
sveikatai pataisyti. VLIK pirmi
ninkas visada yra pavaduoja
mas kitų narių iš eilės. Šiuo 
kartu išpuolė}. Brazaičiui.

ninkas Dr. D. Jasaitis rugpiūčio’ 
14 d^ išvyko į JAV. Valdybos 
pirmininko pareigas laikinai ei
na provizorius J. Makauskis.

Lietuviai Europos Sąjūdy

Europos Tarybos sesiją Stras- 
burge nuolat seka kun. Krivic
kas ir B. Paramskas, kurie ten 
ir gyvena. Specialūs delegatai 
lietuvių buvo pp. Bačkis, Bra-

Europinio Sąjūdžio vykdoma
jame komitete visiems pabaltie- 
čiams dabar atstovauja iš eilės 
estas p. Roi.

Paryžiuje sudaryta Europinio 
Sąjūdžio lietuvių tautinės tary
bos skyrius, į kurį įeina pp. St. 
Bačkis, prof. Galtrušaitis ir E. 
Turauskas.

ELTOS SKELBIMAI

I. Visi PLB bei jų LOK pirmi
ninkai ar jų įgaliotiniai, o taip 
pat ir kraštuose esančių buv. 
DP organziacijų vadovybės ar 
jų-įgaliotiniai yra prašomi sku
biai pranešti savo adresus Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybai: M. 
Krupavičius, (14b) Pfullingen bei 
Reutlingen, Goethestrasse 16, 
Germany.

II. Tautiečiai, radę nelietuviš
koje spaudoje įdomesnius 
straipsnius mums opiaisiais 
klausimais, yra prašomi juos 
skubos keliu prisiųsti adresu: 
ELTA, (14b) Pfullingen bei Reut
lingen, Goethestrasse 18, Ger-

Įmany.

Tolimiijy Rytu karas ir jo atgarsiai 1 
dens britams Hong Konge, pa
keldamas .triukšmą dėl tariamo 
Kinijos sienų pažeidinėjimo. Jis 
netgi įspėjo, kad ateityje visa 
atsakomybė dėl tokių incidentų 
pasėkų kris ant jų galvų. Daly
kas čia greičiausiai liečia britų 
naikintoją "Concord", kuris 
plaukdamas į Hong Kongą, bu
vo apšaudytas kiniečių salų pa
krančių baterijų ir į jų ugnį at
sakė savo patrankų ugnimi. 
Tikroji gen. Yet Chien-ying įtū
žimo priežastis, reikia manyti, 
yra kita: 1.500 britų karių iš 
Hong Kongo išplaukiančių į Ko
rėjos frontą.

FRONTAS KORĖJOJE 
STABILIZUOJASI

Paskutinioji savaitė Korėjos 
fronte nedavė nieko naujo. Vi
si komunistų bandymai užimti 
Taegu nepavyko. Gaunasi įs
pūdis, kad komunistai jau bai
gia išsikvėpti. Iš žaibinio karo 
aiškiai pereinama į pozicinį, kur 
kasdien stumdomas! iš vienos 
pusės į kitą poros mylių ribose. 
Be abejo, tai didelis amerikiečių 
laimėjimas. Nuolatinis trauki- 
masis buvo smarkiai pakirtęs 
jų neprityrusių karių moralę. 
Pradėjus bėgti, nesinori susto
ti, o tuo labiau žygiuoti į priekį. 
Tačiau dabčtr amerikiečių ka
riuomenės daliniai jau sustojo. 
Jeigu jie ir vėl nepradės trukūs, 
sekančių savaičių laikotarpyje 
galima būtų tikėtis naujos staig
menos — amerikiečių pajudėji
mo į priekį. Per tą laiką juos 
pasieks pirmoji kitų kraštų sau
sumos kariuomenės parama — 
1.500 britų karių iš Hong Kongo.

Tuo tarpu Korėjos komunistai, 
mesdami į frontą visas turimas 
jėgas, mėgina apeiti Taegu iš 
šiaurės ir pietų pusės. Ypatingai 
stiprus spaudimas išvystytas 
šiauriniame fronte netoli Uisong 
kur komunistai bando veržtis 
keliu, vedančiu į Yongchon. Ta
čiau ir čia jie neįstengia prasi
laužti. Pietiniame fronto ruože, 
tiesa, jie pasiekė vietinio pobū
džio laimėjimų vėl priartėdami 
pne Masan, esančio tik 40 my
lių atstu nuo Pusan uosto.

GEN. MACARTHUR ĮSPĖJA 
KOMUNISTŲ VADUS

Korėjos komunistai jau spėjo 
pagarsėti pasaulyje belaisvių ir 
sužeistų amerikiečių žudymu. 
Būdami ištikimais sovietinio ko
munizmo pasekėjais, jie, aiš
ku, negali išsiversti be teroro 
veiksmų.

Gen. MacArthur paskelbė pa
reiškimą šiaurės Korėjos komu
nistų kariuomenės vadui, įspė-

. J damas jį ir jo štabo karininkus: 
tuojaus nutraukti beginklių be
laisvių ir sužeistųjų žudymą. 
Priešingu atveju jie visi bus pa
sodinti į kaltinamųjų suolą už 
nusikaltimą prieš žmoniškumą.

Žinoma, sunku tikėtis, kad to
kia gen. MacArthuro interven
cija sustabdytų raudonųjų žiau
rumus. Kąj, MacArthur kada 
nors vėl užims Korėją, komu
nistų kariuomenės vadas su vi
su savo štabu tikriausiai jau 
bus Kremliuje — sovietų globo
je ar, gal būt, viešės komunisti
nėje Kinijoje ...

KINIJOS KOMUNISTAI ŠIRSTA 
DĖL FORMOZOS

Korėjos karas ir prezidento 
Trumano įsakymas laivynui už
puolimo atveju ginti Formozos 
salą Kinijos komunistams su
maišė kortas’.’ Invazija į Formo- 
zą pasidarė neįmanoma, neno
rint išprovokuoti tiesioginio ka
ro tarp JAV ir komunistinės Ki
nijos. Dabar jos premjeras iški
lusią problemą bando sutvar
kyti diplomatiniu keliu, genera
liniam JTO sekretoriui pasiun
tęs telegramą, kurioje, apšauk
damas JAV agfesorium, reika
lauja, kad Saugumo Taryba 
amerikiečius priverstų atitraukti 
septintąjį laivyną iš Formozos 
vandenų. Antroji tokio pat tu
rinio telegrama, adresuota da
bartiniam Saugumo Tarybos 
pirmininkui Malikui. Tačiau šis 
komunistinės Kinijos diplomati
nis manevras baigėsi fiasco. JA 
V-bių atstovas Austin šaltai pa
neigė jo vyriausybei kiniečių 
mestus kaltinimus. Malikos, ži
noma, buvo kitokios nuomonės, 
bet kadangi dar nesuspėjo tuo 
reikalu gauti instrukcijų iš Krem 
liaus, ofenzyvos dėl Formozos 
nepradėjo.

Tuo pačiu metu kiniečių ko
munistų generolas Yeh Chien- 
ying, militarinis Kwantung gu- 

, bemotorius, užpylė šalto van-
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VAKARŲ VOKIETIJA PRAŠO 
APSAUGOS

Vakarų Vokietija randasi ne
pavydėtinoje sovietų grėsmėje. 
Rytinėje Vokietijos zonoje liau
dies policijos priedangoje pilnu 
tempu organizuojama kariuo 
menė. Ten taip pat randasi net 
dvidešimt sovietų raudonosios 
armijos divizijų. Staigaus karo 
atveju sovietai galėtų judėti be 
didesnio pasipriešinimo, nes 
amerikiečiai savo zonoje turi tik 
dvi divizijas. Nedaug stipresnės 
už amerikiečių ir britų'okupaci 
nės pajėgos. Sovietams netgi 
galima būtų pakartoti Korėjos 
epizodą. Padėtis panaši. Ir čia 
mes turime dvi Vokietijas. Ry
tinės Vokietijos "policija" jau 
tiek pajėgi, kaj ir viena pati 
galėtų susidoroti su Vakarų Vo
kietijos okupacinėm pajėgom.

Vakarų Vokietijos politinių 
partijų vadai su kancleriu Ade- 
naueriu pryšakyje kreipėsi Į 
vakariečius x prašydami padi
dinti okupacinės kariuomenės’ 
skaičių. Amerikiečių pareigū
nai Frankfurte pilnai pritaria 
vokiečių reikalavimui, bet ga
lutinas žodis priklauso Vašing- 
tonui. JAV šiuo metu negali at
siųsti tiek kariuomenės, kad at
svertų anų 20 sovietų divizijų 
grėsmę. Todėl projektuojama

KANADOJE

Korėjos įvykius Kanados 
spaudoje aiškiai nustelbė rug
piūčio 22 d. prasidėjęs geležin
keliečių streikas, sustabdęs vi
są geležinkelių judėjimą. Toron
to dienraštis- "The Globe and 
Mail" viename iš savo vedamų
jų padėtį šitaip apibūdina: "Ka
nada pirmą kartą savo istorijos 
eigoje yra ištikta geležinkelie
čių streiko. Niekada taikos me
tu mes nebuvome tokioje rimto
je padėtyje. Kiekviena streiko 
diena kraštui neša milžiniškus 
nuostolius. Tuo tarpu gyvento
jams dar negresia pavojus pri
trūkti maisto, nes prekinių trau
kinių funkcijas perėmė sunkve
žimių bendrovės ir transporti
niai lėktuvai. Tačiau problema 

i vis viena nėra išrišta. Tai tik 
laikinos priemonės. Streikui už
sitęsus ilgiau, nuo uostų toli
mesnėse vietovėse išsibaigs 
benzino atsargos ir, ko gero, 
sunkvežimiai taip pat bus iš
jungti iš transporto tarnybos"...

ŪKINIAI SUNKUMAI

- Fnbrikaį^u ę^abar ima jaus
ti žaliavų trūkumą. Pagaliau ir 
gaminių jie neturi kur padėti, 
nes ,jų negalima išvežti. Rezul
tate — jau prasideda darbinin
kų atleidimai iš darbo. Pav., 
Hamiltone Studebaker Co. pa
siuntė namo 700 darbininkų. 
Kelvinator Co. Londone ruošiasi 
atleisti tūkstantį, o Š. Ontario 
popieriaus pramonė atleido vi
sus 30.000. Šiuo metu, dėl ge
ležinkeliečių streiko jau yra nu
stoję darbo virš 300.000 kana
diečių.

Ypatingai liūdnoje situacijoje 
atsidūrė vaisių ūkiai. Nuskintų 
ir greit gendančių vaisių neįma
noma išsiuntinėti po visą Ka
nadą. Ūkininkai priversti siųsti 
juos savo mašinomis į artimiau
sius miestelius. Tačiau tokiomis 
priemonėmis jie gali išgelbėti 
tik labai mažą derliaus dalį. 
Negalima vaisius pristatyti į 
konservavimo įmones ir mano
ma, kad, jei streikas užtruks, šį
met konservuotų vaisių gali 
trūkti.

Turistų biznis taipogi priėjo 
liepto galą. Todėl nenuostabu,

į Vokietiją siųsti naujokus ap
mokymui, tuo siekiant bent psi
chologiškai apraminti sovietų 
išsigandusius europiečius. Ade
nauer padarė konkretų pasiūly
mą, reikalaudamas leidimo re
krutuoti ir apginkluoti 65.000 
policininkų, kaip atasvarą Ryti
nės Vokietijos liaudies policijos 
armijai. Tačiau vakarų demo
kratijos čia ir vėl išsigando at
gimstančio Vokietijos militariz- 
mo. Greičiausiai policijos kon
tingentas bus leistas žymiai 
mažesnis. Šiuo atžvilgiu vaka
riečių politika verta pasigailė
jimo šypsenos. Sovietų milijo
ninės armijos Vokietijoje ir liau
dies policija "nebaisios", nors 
tos armijos juk skirtos jiems 
mušti, bet keliosdešimt tūkstan
čių vyrų V. Vokietijos policija, 
kuri karo atveju kovotų už Va
karų demokratijų interesus, 
baugina. Vyt Kastytis.

apžvalga
kad turistinėse vietovėse vieš
bučių savininkų ir krautuvinin
kų tarpe ima kilti neapykantos 
banga geležinkeliečiams. Antai 
— North Bay miestelyje vienas 
geležinkelio tarnautojas norėjo 
nusipirkti benzino savo automo
biliui. Benzino stotis, sužinojusi, 
kad jis yra geležinkelietis, atsi
sakė parduoti...

Praeitą savaitę vyriausybė į 
unijų ir kompanijų derybas ne
įsikiš©, nors premjeras abi šalis 
buvo pakvietęs į Otavą, kur su 
abejomis pasikalbėjo, bet tarpi
ninko neskyrė, o pusantros die
nos užtrukusios derybos vėl nu
trūko. Šių derybų metu sutarimo 
taip pat nepasiekta. Geležin
kelių atstovai iš Otavos išvažia
vo, o darbininkų unijų atstovai 
liko Otavoje, kur nori sekti, ko
kių priemonių norės imtis vy
riausybė bei parlamentas strei
kui likviduoti. Yra žinių, kad 
vyriausybė grasina klausimą 
pastatyti taip, kad negrįžtantieji 
į darbą darbininkai prarastų 
teises į pensijas. Kitos darbinin
kų unijos, pasklidus gandui, 
kad vyriausybė norinti streiką 
palaužti, pareiškė geležinkelie- 

vr.C1US
kongresai, apimą 806.000 
bininkų, pareiškė tokiam atve 
taip pat skelbsiančios streiką. 
Dabar, atrodo, viskas priklau
sys nuo tų priemonių, kurias 
nutars antradienį susirenkąs 
parlamentas.

DOLERIS IR KRAUJAS

Kanados geležinkeliečių strei
ką galima pateisinti, nes juk ji 
bent tuo tarpu dar gyvena tai
kos meto dienas. Didesnės nuo
stabos sukėlė JAV geležinkelie
čiai dėl trumpesnių darbo va
landų ir aukštesnio atlyginimo 
taip pat pasišovę pradėti strei
ką. Blogesnio streikui momen
to jie, atrodo, negalėjo išsirinkti.

Kartais būna labai sunku su
prasti amerikiečius. Kada vieni 
iš jų miršta Korėjos karo lauke, 
laukdami ir vis nesulaukdami 
pakankamos paramos, kiti — 
šiuo atveju geležinkeliečiai — 
nesiskaitydami su rimta krašto 
padėtimi, visomis jėgomis gru
miasi dėl didesnio dolerių skai
čiaus. Tikrai nemaloni dolerio'ir 
žūstančių kareivių kraujo kon
kurencija! ... Kur slypi tikrasis 
kaltininkas? Tautiniam ameri
kiečio nesubrendime? O gal ir 
prie geležinkeliečių streiko bus 
prikišę nagus komunistai?  ̂Juk 
geriausia parama Korėjos rau
doniesiems kaip tik ir būtų toks 
Šiaurės Amerikos žemyno gele
žinkeliečių streikas, suparcdi- 
žuojąs viso kontinento judėjimą 
Labai sunku patikėti, kad Kana
dos ir JAV geležinkeliečių strei
kas būtų atsitiktinai supuolę 
vienu laiku ...

Prezidento Trumano įsikiš! 
mas padėtį išgelbėjo. Nerasda 
mas kitos išeities, jis buvdfįpri 
verstas duoti įsakymą armijo 
sekretoriui Frank Pace perimi 
geležinkelius vyriausybės fi 
nion. Kadangi darbininkai kiel 
vienos industrijos šakos, perint 
tos į vyriausybės žinią, netu 
teisės streikuoti, tuo būdu stre 
ko pavojus buvo pašalinta 
Streikas atšauktas.
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Vietnamo misle

— Darbas yra druska, kuri 
saugo žmogų nuo sugedimo —

Tačiau, visi gerai žinome, 
kad darbas darbui nelygus. 
Vieni darbai fiziniai, kiti — pro
tiniai. Žinoma, abieji jie lygiai 
geri ir garbingi, abieji, galima 
teigti, apsaugo, žmogų "nuo su
gedimo", jeigu tiktai sąžiningai 
atliekami.

Bet ne visose tautose yra vie
nodas darbo supratimas ir ne 
vienodas jo vertinimas. Ne pas
laptis, kad Lietuvoj kažkodėl 

. buvo įsigalėjęs paprotys ypač 
... į amatininkų darbą žiūrėti "krei- 
' vesnėmis" akimis.

Be abejonės, tai buVo klai
dingas ir žalingas supratimas. 
Dėl tos priežasties, didelė dau
guma jaunuolių verždavosi į 
gimnazijas, vėliau į universite-

Naujieji ateiviai, žinoma, tai
pogi jokių darbų nesibaido. Kas 
kitaip mėgintų teigti — netiesą 
sakytų. Jie kantriai dirba viso
kius fizinius darbus, nežiūrint to, 
kad dauguma jųprie juodo dar
bo nepfatę. Lietuvoje daugelis 
iš jų mokėsi, kiti, mokslus už
baigę, dirbo kitokį protinį dar
bą įstaigose, mokslinėse labo
ratorijose ir pan. Nelengva, ži
noma, jiems prie kitokio darbo 
priprasti, bet dirba.

Tiesą sakant, šioji padėtis 
galės išeiti daug kam į naudą. 
Čia bus galima suformuoti vi
sai kitokią pažiūrą kaip į pa
prastą darbą, taip ir į amatus.

Juk ir mūsų šviesusis Vaiž
gantas teigė: "Ne mokslo pa
tentai, ir ne septyneriopi talen
tai sudaro piliečių garbės vai
niką, o darbas, darbas iš tikrų 
širdies motyvų".

Žinoma, kiekvienam žmogui 
norėtųsi dirbti tokį darbą, kuris 
jam geriau patinka, prie kurio 
jis pripratęs, kurio mokęsis ir 
pan. Tačiau, kad dirbti reikia — 
negali būti dviejų nuomonių.

G. Popini darbo reikalu iš
vedžiojo: "Viešpats Dievas nori, 
kad kiekvienas žmogus žemėje 
dirbtų kokį savo darbą. Jis ne
mėgsta ant Jįruko ežių atsisė
dusių ir į sėjėjų bei arėjų darbą 
žiūrinčiųjų. Reikia tau nedel
siant pasirinkti darbą, kuris 
duotų tavo gyvenimui tikslą ir 
prasmę".

O Petrarka — dar griežčiau 
išsireiškė: "Snauduliu, miegu ir 
tinginyste išvejamos iš pasaulio 
visos dorybės". •

1 Taigi, duok Dieve, kad mūsų 
visų darbas, visūek koks jis be
būtų, atneštų naudos. O dirbti 
reikia ir visi dirbame. Dirba
me sau, dirbame saviesiems, o 
kartu — ir savo brangiai Tėvy-

Dėka Maskvos varomojo po
litinio žaidimo mūsų laikais ne- 
paparastai iškilo Azijos vaid
muo. Šiandien niekas neabejo
ja, kad pasaulinio sprogimo pa
rako knatai ten suraizgyti ir pa
saulio ateitis priklauso nuo to 
ar tie knatai ten padegti toly
džio plėsis ar bus nukapoti ten 
pat. Maskva nenori išeiti pati 
— siunčia priekin azijatus.' Ji 
išdrįsta imtyniautis ten, kur 
viskas turėtų išsispręsti, tad pir
miausia nori išstumti savo prie
šus iš Azijos. Tai yra didelis už
simojimas, kuris neabejotinai 
turės istorinės reikšmės visai 
pasaulio ateičiai. Jei sovietams 
ir nepasiseks išstumti vakarie
čių iš Azijos, tai jie vis dėlto 
privers šiuosius susirūpinti ir 
keisti savo kolonialinės politi
kos liniją — privers parodyti 
palankumo Azijos tautų nepri
klausomybės siekimams, b tai 
turės priversti prie naujų san
tykiavimo formų. Jau eina šituo 
keliu Britai, vietoje imperijos 
kurią "Britų pasaulio bendruo
menę", surištą realių interesų 
saitais; nors ir labai nenoromis, 
nors ir trūkčiodami ir nenuosek
liai, priversti ta linkme Indone
zijoje sukti Olandai, bet Pran
cūzai vis dar tebebando ir .čia 
taikyti arabų pasaulyje lig šiol 
sėkmingai varytą politiką, (da
bar jau pergyvenančią krizę ir 
ten), statydami sau palankius 
valdovus, juos remdami jėga. 
O šita politika mažiausia teža
da pasisekimo ir šiandien kom
plikacijos pietų rytų Azijoje la
biausia gresia’Prancūzų Indo
kinijoje.

Azija Kremliui žada sėkmę

Jei Korėjos karą pasaulis 
šiandien laiko pirmuoju Mask
vos bandymu sutraukti vaka-

riečių dėrųesį bei jėgas Azijon, 
tai sekančio židinio tikisi kaip 
tik Indokinijoje. Niekas neabe
joja, kad Kremlius nusprendė 
paglemžti sau Aziją, nes nie
kur nėra jam tiek daug vilties 
laimėti, kaip čia. Kremlius žino, 
kad jo ekspansijos užmačioms 
pasipriešinti gali tik JAV, pade
damos "Britų Pasaulio Bend
ruomenės", bet jis taip pat ži
no, kad anglosaksiškajam pa
sauliui niekur nebus taip sunku 
veikti kaip Azijoje. Jei, pav., Eu
ropoje į amerikiečius visada 
bus žiūrima kaip į išvaduotojus, 
jei jie ten bus sutinkami su iš
skėstomis rankomis, tai Azijoje 
jie visur bus sutinkami kaip iš
naudojančios ir spaudžiančios 
kolonialinės politikos nešėjai. 
Jei Europos tautos juos laikys 
sąjungininkais, padedančiais 
išsivaduoti ar apsiginti, tai Azi
joje juos visur sutiks kaip prie
šus, kaip vergijos nešėjus. To
kią jau nuomonę ten per pora 
amžių sudarė kolonialinė D. Bri
tanijos poltiika.

Kremlius dėl to nori grumtis 
su Amerika ten, kur jis savo pu
sėje turės vietos tautas, kur 
amerikiečiai bus sutinkami su 
neapykanta arba nors su nepa
sitikėjimu.

Ar prisidės Mao Tse Tung
Kaip sakyta, jautriausia vie

ta šiandien atrodo yra Indoki
nija -— Vietnam. Ar čia prasi
dės naujas žygis, priklausys 
nuo Kinijos, .kuri ged būt neno
rės veltis į sunkų karą su JAV, 
nes tebėra dar neatsigavusi nuo 
ilgų vidaus karų. Mao vis dėl
to yra kinas ir gali spirtis Mas
kvai, gali reikalauti sau laiko, 
gali reikalauti, kad komunistų

pasukta prie Indijos per Tibe
tą, bet, kinų nacionalistų žinio
mis, paskutinio Molotovo lan
kymosi Peipinge metu buvę su
tarta kaip tik pasukti Indokini- 
jos link. Ar tai tiesa, po kurio 
laiko pamatysim, bet Mao tar
tas žodis Korėjos reikalu — rei
kalavimas tą ginčą spręsti ir 
kom. Kinijai dalyvaujant — ro
do, kad kaž kas sutarta ir kad 
sutarta ir Kinijai kalbėti. O pa
gal pranešimus iš Formozos In- 
dokinijos pasieny jau esą kau
piamos Mąo pajėgos.

Prancūzų Indokinijos — Vie
nam padėtis šiandien yra labai 
palanki komunistų pasaulio 
puolimui. Ją užkariauti jau be
veik nė nereikėtų. Reikėtų tik 
pribaigti.

Vienam viešpats Bao Deri
Vakariečių pripažįstamas ir 

Prancūzijos ginklu remiamas 
dabartinis Vietnam "valdovas" 
yra Bao Dai. Tai imperatoriaus 
Khay Dinh sūnus, gimęs 1913 
m., 1925 m. paveldėjęs ■ sostą 
kaip tryliktasis tos dinastijos 
imperatorius. Auklėtas Prancū
zijoje, sulaukęs 19 m. pradėjo 
valdyti kaip elegantškas išsi
kvepinęs prancūzas, salioninis 
kavalierius, šokėjas, teniso mė
gėjas ir prancūzų kultūros gar-

užkrauta ne 
kitam kraštui. Gal tada būtu

bintojas. Jis buvo nuolankus 
Prancūzų valios vykdytojas, bet 
Japonų laimėjimų metu jis nu
sprendė "gelbėti, kas dar yra 
išgelbima" ir priėmė Tenno vaL

cūzai dabar,šaukia, kad jie tam 
karui turi išleisti dešimteriopai 
ir kad amerikiečiai dar pančioją 
juos, reikalaudami duoti dau-

karą, Bao Dai. atsidūrė visdėlto 
jie laimėtojų mąlokėje, bet tu
rėjo savo kraštą apleisti, nes 
negalėjo atsispirti prieš Japonus 
kariavusių komunistinių parti
zanų vadui Ho Chi Minh. Jis 
atsisakė sosto ir išvažiavo į 
Prancūziją, kur smagiai gyveno 
Rivieroje, švaistydamas iš tėvų 
paveldėtus turtus.

1949 m. pavasarį Prancūzai 
nutraukė jo lėbavimus Cannes 
ir nugabeno į Indokiniją, pada
rydami Vietnam respublikos 
galva. Jį čia remia apie 130.000 
Prancūzų kariuomenės, tačiau 
70% krašto tebėra komunistų 
partizanų rankose, o Bao Dai 
viešpatauja tik miestuose, kur 
yra įgulos. JAV į šią Prancūzi
jos politiką visą laiką žiūrėjo 
kreivai ir manė, įrad ir Indoki
nijai reikėtų duoti nepriklauso
mybę, kolonialinį laikotarpį už
baigt. Tačiau derantis dėl At
lanto santarvės bei Europos ap
ginklavimo jie buvo priversti 
pažadėti šitai Prancūzų politi
kai paramą — 15 mil. dolerių 
ginklais ir 25 mil. dol. ūkinės 
paramos. Tai buvo JAV užmo
kestis Prancūzijai už divizijas 
Europai ginti ir už Schumano 
planą. Amerika tuo būdu Pran-

Šitokia yra padėtis Indok-ni- 
joje, o perspektyvoje giedros 
dar nematyti. Bao Deri ir tas 
pradeda šiauštis prieš Prancū
zus, būkštaujama net, kad jis 
gali susikirti su Ho Chi Minh. 
Vyriausias Prancūzų kariuome
nės vadas Indokinijoj jau skun
džiasi, kad Bao Dai esąs sun
kiai sukalbamas, o Aukštasis 
komisaras Pignon skundžiasi, 
kad norįs jį — Metropolijos ats
tovą išnešdinti iš savo rūmų 
Saigone.

Taigi Indokinijoje vietinė 
stambiausia pajėga yra Ho Chi 
Minh, kuris visada bus Mask
vos dispozicijoje, Bao Dai te
bėra žaisliukas,, neturįs pakan
kamos atramos krašte, o Pran
cūzų viltis amerikiečiai gana 
kreivai žiūri į jų politiką ir pa
ramos duoda tik kitais išskai
čiavimais. Kodėl gi Ho Chi 
Minh "vadovaujama liaudis", 
gavusi keletą dešimtų tūkstan
čių talkininkų iš Kinijos, negali 
pabandyti sukilti ir išsivaduoti. 
Juo labiau, kad ir pagrindo tam 
būtų. Atrodo, kad už koloniali- 
nės epochos naudą Europai da
bar gali ir čia tekti atsiskaityti. 
Pakol kas tai dar mįslė. Bet 
kaip ilgai? Grybas. ’

Kai 1948 m. gegužės 15 d. 
buvo paskelbtas Izraelio valsty
bės įkūrimas, pasaulio žydija 
įėjo į didelę krizę. Ji atsidūrė 
prieš didelę problemą, kas gi 
toliau bus iš žydų. Ar jie dar 
galės likti religijos apjungiama

kais, kitaip sakant, baltaran
kiais ponaičiais, o. į amatų mo
kyklas — vengdavo eiti.

Šitą žalingą pažiūrą į ama
tus Lietuvoje labai vaizdžiai 
apibūdino ilgoj ir išsamioj pa
skaitoj Prof. Ig. Malinauskas, 
kurią skaitė Kanadoj, Toronte, 
Ateitininkų suvažiavime, įvyku-

• l apos 2 d.
/rsvčfo ^pedagogo, Prot 
i-a^iko paskaita buvo įti

kinanti. Paskaitininkas nurodė 
vieną iš daugelio pasitaikyda- 
vusių atvejų. Pav., įsisteigusius 
Kaime laikrodžių taisymo kur
sus telankę tik... šeši kursan
tai. O laikrodžius Lietuvos gy
ventojai juk visi turėjo ir tas 
amatas buvo geras ir- pelnin
gas. Veržimosi į amatus stabdis 
buvo toji nelemtoji pažiūra.

Visai kitokį vaizdą pamatėm 
atvykę šiapus Atlanto. Čia nie
kas žmogaus neklausia: "Ką tu 
dirbi?", nebent, kartais, pasi-. 
teirauja: "Kiek uždirbi?" Čia vi- mes- savo uždirbtais
si darbai yra lygiai geri ir ly- centais, paremiame vargstantį 
giai garbingi. Joks darbas žmo- i - -

Radaru valdomos rakietos

gaus negadina. Svarbu, kad 
žmogus jį sąžiningai dirba ir už
sidirba pragyvenimą.

Didieji mūsų žmonės tą rei
kalą labai seniai suprato. Pav., 
garbingos atminties Prof. J. Ja
blonskis apie darbą sakė:

"Darbas yra visų geriausias 
vaistas kūno ir dvasios sveika
tai laikyti, tam, kad žmogus 
pats savimi tenkintųsi. Darbas 
yra tautos subrendimo, kultū
ringumo ir nepriklausomybės 

. .< saikas. Darbas neturi kojų, pats 
.į mus neateina. Reikia patiems 

**'. jo ieškoti visur ir visada".
. Mūsų senieji ateiviai siapus 
Atlanto taip pat labai gerai dar- 

• bo reikšmę suprato. Jie įsisą
monino ir ką reiškia šiose šaly
se amato mokėjimas. Amati
ninkas yra geriau ir apmoka
mas už paprastą darbininką, ir 
lengviau dirba.

Be to, kai kurie senesnieji mū
sų išeiviai tik per darbą ir gra
žiai prasimušė. Vieni iš jų, be
dirbdami fabrikuose ar kasyk
lose, lygiagrečiai lankė net mo
kyklas, kolegijas, seminarijas. 
Iš jų pasidarė ir advokatai, ir 
kunigai ir kitoki mokyti žmonės. 
Kurie mokslo nesiekė — Ir tų 
darbas neapvylė. Jie įsigijo vie
nokį ar kitokį turtą, jei nesimo- 
kino patys, tai nors vaikus iš
mokė ir tt

brolį ar sesę tremtyje, jeigu pre
numeruojame ir skaitome lietu
višką spauda, perkame knygas, 
tuo pačiu vedame kovą dėl mū
sų brangios Tėvynės laisvės.

Pranys Alšėnas.

Didelį dėmesį ir dideles su
mas amerikiečiai ’ skiria tolimo 
valdymo rakietoms tobulinti. Iki 
šiol daugiausia girdėjosi apie 
bandymus, darytus šaudant ra- 
kietas vertikalia linkme. Tik š. 
m. liepos 24 d. buvo atliktas 
naujas bandymas, kurio kai ku
rie daviniai yra paskelbti. Pa
gal tuos dervinius, tai buvęs 
bandymas su pirmąja rakieta 
iššauta iš Amerikos žemyno ir 
nukreipta horizontaline linkme 
virš Atlanto Vandenyno. Rakie
ta pasiekusi greitį 3600 mylių į 
valandą. Ji susidėjusi iš dviejų 
atskirų rakietų: pirminės — vo
kiečių V-2 ir antrinės grynai 
cnnerikiečių — pavadintos "W

Gal dar nevėlu
Toronto dienraštis "Globe 

and Maile" rugpiūčio 24 d. ve
damųjų puslapy išspausdino 
Ray N. Bryson straipsnį "The 
Fate of the Baltic States". Čia 
pirmiausia prisimenama, kad 
Maskvoje dar šį mėnesį buvo 
švenčiama Pabaltijo 10 metų 
paminėjimas ir daroma pasta
ba, kad ten apie 800.000 nekal
tų deportuotojų, žinoma, nebuvo 
prisiminta. Pabaltiečiai, sako 
autorius, mūsų tylą dėl jų kovų 
supranta lyg ir pritarimą anek
sijai. Buvę tylima dėl santykių 
su sąjungininku — Sovietais, 
bet gal dar nevėlu būtų nu
traukti tylą ir kovojančius pa- 
baltiečius paremti. • Jiems jau 
didelis paskatinimas, sako, bu
vo užsienių r. min. žodžiai pa
sakyti senato užsienių komisi
joje 1950 m. birželio 13 d.: "JTO 
ištisas valandas eikvojo, disku- 
tuodamos mažus incidentus, 
bet nebuvo pasakyta nei žodžio 
apie kruvinus žiaurumus, ku
riuos kenčia Sovietų Rusijos 
rankose esąs Pabaltijys".

nutraukti tylą
Pabaltijo tautoms reikalinga 

parama. O galimą paramą Bry
son sutraukia į tris punktus:

1. Mes galime tęsti ir palai
kyti vakarų demokratijų politi
ką nepripažinti sovietų Pabalti
jo aneksijos ir reikalauti, kad 
rusai iš jo pasitrauktų.

2. Mes galime reikalauti, kad 
tarptautiniai organai ištirtų Pa
baltijo tautų gyvenimą Sovietų 
okupacijoje; o taip pat kuo pla
čiausiai per spaudą, radijo ir 
tarptautines organizacijas, kaip 
pav. JTO, paskleisti pasauliui 
žinias apie nusikaltimus žmo
niškumui Pabaltijy.

3. Tarpe mūsų esančius es
tus, latvius ir lietuvius pabėgė
lius mes galime traktuoti malo
niai, parodydanji supratimo ir 
suteikdami visišką laisvę kultū
riniam jų pasireiškimui, o taip 
pat teisę čia gyventi ir dirbti.

Tai jau antras to paties var
do straipsnis "GL and M." ir 
taip pat sveikintina^. Šitokiems 
straipsniams pasirodyti galimy
bių atsirado tik nesenai.

AC coporal", kuri buvo įmon
tuota į pirmosios nosį.

Pagal pulk. Harold Turner, 
kuriam buvo pavesta pravesti 
šį bandymą, rezultatai buvo pa
siekti labai puikūs visais atžvil
giais.

Rakieta buvo pakrauta preci
ziškais instrumentais, kurie tu
rėjo fiksuoti visus reiškinius ra- 
kietai skrendant viršgarsiniu 
greičiu. Rakieta pasiekusi 51 
tūkstantį pėdų aukštį ir buvo 
susprogdinta besileidžiančioje 
trajektorijos dalyje 20.000 pėdų 
aukštyje. Prieš susprogdinant, 
antrinė rakieta "WAC caporal" 
buvo atskirta ir vėliau, berods, 
grąžinta atgal į krantą. Susprog 
dinimui panaudotas mažas TNT 
— trinitrotulolo — kiekis, kuris 
užgautas radaro kontrolės įren
gimų susprogdino V-2 virš oke
ano. V-2 metalo gabalai ir 
brangūs instrumentai sukrito į 
vandenį. Pati sprogimo vieta 
buvo 15 mylių toliau, negu bu
vo apskaičiuota bazėje, spau
džiant susprogdinimo kontrolės 
aparatų mygtuką. Kaip toli nu
lėkė rakieta ir kokia jos kelia
moji galia neskelbiama.

Pulk. Turner .yra išsireiškęs, 
kad rakieta yra pajėgi nešti vi
sus šiandie žinomus sprogme
nis, taigi, gal būt, ir atomines 
bombas.

Tačiau, jo pareiškimu, ši ra
kieta nebūsianti vartojama 
prieš priešą eventualiam kare 
mažiausiai dar 2 metus.

tauta, kaip visos kitos pasaulio 
tautos. Izraelis yra vaisius vad. 
sionistinio judėjimo, verisius su
brandintas maždaug vos per 30 
metų. Bet prie šito buvo prieita 
ne tuo keliu, į kurį savo akis 
žydija buvo nukreipusi jau 2000 
metų. Per tuos 2000 kančių i: 
vargo metų pasaulio žydija pa
laikė jų tikėjimas — Toros (5 
Mozės knygų) dvasia ir Talmu
do išdirbtos gyvenimo formos. 
Be šito žydai nieku būdu būtų 
viso to nepakėlę, ką jiems teko 
pakelti. 2000 metų žydai ilgėjo
si savo karalystės, bet ne to
kios, kokia yra dabartinis Izrae
lis ir ne šitaip kuriamos. Pagal 
žydiškąją pasaulėžiūrą bei To
rą Izraelis turi atgimti, bet tik 
per Mesiją, kurio viltis gaivina 
žydus visus amžius. Šitas at
gaivintas Izraelis turi būti teo- 
kratiškas. Bet dabartinis Izrae
lis yra kitoniškos kilmės. Tai 
vaisius žydų noro būti tautat 
kaip ir kitos tautos. Tai nutoli
mas nuo ortodoksinio žydišku
mo, nes žydui ortodoksui negali 
būti kitokio Izraelio, kaip Mesi
jo sukursimasis.

Izraelis jau yra gyvenimiškas

faktas. Dėl to tai dabar žydi jai 
labai sunku apsispręsti tiek dėl 
jo vertinimo, tiek dėl jo vidaus 
santvarkos. Atsisakyti nuo pa
grindinio žydiškojo bruožo, ku
ris du tūkstančius metų juos iš
skyrė iš kitų tautų tarpo, ne
drįsta ir nuo ortodoksinio žydiš
kumo nutolusieji, nes tai būtų 
nukirtimas šakos ant kurios lai
kosi viso pasaulio žydai; at
mesti pagal naujus principus 
sukurtą valstybę negali ir orto
doksiniai žydai, nes ir jiems vis 
dėlto tai malonus faktas. Rei
kia kad atsirastų koks didelis 
rabbi — mokytojas ir šitą susi
dūrimą išaiškintų, suderintų 
amžių ilgesius ir dabarties "ge
gužiuką". Dėl to tai Izraelis iki 
šiol dar neturi konstitucijos. Pat 
radoksalė naujosios valstybės 
padėtis čia yra bene svarbiau
sia kliūtis. Negalima paneigti 
visos žydiškosios pasaulėžiūros. 
Bet sunku yra pradėti įgyven
dinti tokios visuomeninio gy
venimo formos, kurios šiandien 
jau tikrai nebetiktų net patiems 
ortodoksiškiausiems. Nerandant 
išeities, šis klausimas apeina
mas ir gyvenimą lyg jo nebū
tų. Gal kas nors pasiūlys tin
kamą kompromisą.

Berods tik viena šios srities 
problema jau buvo aiškiai pa
statyta, tai aukščiausiojo teis
mo — sinedrijono klausimas. 
Bet čia iškilo vėl didelio ir sun-

Nei vieno išteisinto

— MASKVA. — Sekančiame 
penkmety Kuibyševe ant Vol
gos būsianti pastatyta jėgainė, 
pajėgesnė už Dnieprostrojų.

— TAEGU. —- Nuo rugpiūčio 
17 d. raudonieji pradėjo šaudyti 
į Taegu iš kažkokios dar iki šiol

anapus Naktong upės. Jos sa
vybės dar neišaiškintos.

Bolševikinio teismo sprendi
mų teisingumą gerai pavaiz
duoja iš Saksonijos Waldheim 
pabėgusi Gertrud Milke, buvusi 
tenykščio teismo raštininkė. 
Jos darbo teisme metu nebu
vęs išteisintas nei vienas-kalti
namasis, nes teisėjai nedrįstą' 
daryti kitokių sprendimų, ko
kius pristotą rusų saugumo 
agentai. Teisėjų tarpe tik vie
nas esąs teisininkas, tai mote
ris berlynietė Dr. Hildegard 
Heinze, nepaprastai žiauri ir 
brutali. Mirties sprendimai ir 
sprendimai po 20 metų kalėji
mo esąs nuolatinis reiškinys. 
Bylos netrunką ilgiau 45 minu
čių, daugumas daug trum
piau, nes sprendimai jau iš

anksto žinomi. Waldheim darbo 
stovykloje esą 3500 kalinių, 
nors sovietai skelbia, kad sto
vyklų visai nebesą, kuriuos 
saugą 800 policininkų. Iš tų ka
linių ponios Mielke nuomone 
bent 500 esą visai nekalti. Per 
3 mėn. buvę išspręsta 220 by
lų ir 7 nuteisti mirti, jų tarpe 
viena moteris. 8 buvę nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos. Vienas 
jaunuolis buvęs nuteistas 12 
metų kalėti už tai, kad nuplėšęs 
komunistinį plakatą. Tūlas 
Erich Scholz buvęs nuteistas 20 
metų kalėti už tai, kad paleistas 
iš Buchenwald koncentracijos 
stovyklos kurį laiką buvęs ver
tėju vokiečių belaisvių Stovyk
loje Prancūzijoje.

kiai išsprendžiamas klausimas. 
Sinedrijonas turėtų daryti spren 
dimus pagal Torą ir Talmudą, 
pagal religinius žydų įstatymus. > 
Bet tie kelių tūkstančių amžiaus 
įstatymai yra labai žiaurūs. Iki 
šiol aukščiausias žydų teismas 
buvo rabinu teismas. Už naši-— 
kaitimus žydiškumui bei atpuoi 
limus jis galėjo skelbti iškeitimo 
bei iš visuomenės išskyrimo 
sprendimus, o sinedrijonas pa
gal Senąjį Testamentą turėtų 
skelbti mirties sprendimus. Bet 
Jemeno laikus atkelti į 20 amžių 
vargu ar norėtų ir ortodoksiš- 
kiausieji žydai.

Dėl to tai dabar kyla, klau
simas, kas bus iš žydų tautos, 
kur ji pasuks susikūrusi savo 
valstybę. Bus reikalingas kom
promisas. Bet kaip jį įvykdyti? 
Kuris religingas žydas sutiks 
atsisakyti pačios esminės savo 
pasaulėžiūros dalies? Ir kuris 
realus Izraelio politikas išdrįs 
atvirai paneigti tą veiksnį, kuris 
žydus išlaikė per 2000 metų, 
pervedė juos per ugnį ir vande
nį? Šitas klausimas Izraelio ir 
pasaulio žydams yra labai 
svarbus. Izraelis negali pasida
ryti kokių atskalūnų valstybė. 
Jis turi išsaugoti ryšius su viso 
pasaulio žydija. Bet tai bus la
bai sunku, nes sunku surasti 
tą kompromiso formulę. Lig šiol 
tai bus ir tautybė ir pilietybė, 
pilietybė valstybės, kurios san
tvarka toli gražu ne tokia, ko
kios žydai laukė 2000 metų. 
Taigi kompromiso formulė sun
kiai surandama. Ją beabejo turi 
surasti rabinai, ortodoksinio žy
diškumo saugotojai. Kokai bus 
formulė sunku spėti, bet žydiš
kosios religijos suliejimas su 
valstybe taip, kaip iki šiol tai 
buvo suprantama mesijonizmę 
teorijos, visdėlto neįmanomas. 
Ta religija jau perdaug nori per
sisunkti per visą gyvenimą, 
valstybė turėtų būti perdaug 
jau teokratinė ir perdaug nepa
liečiamų formų, kad galėtų tikti 
mūsų laikams. Čia, atrodo, rei
kėtų tokios formulės, kuri nau
jojo gyvenimo reiškinius suge
bėtų įterpti į senąją schemą — 
nepažeistų nei gyvenimo, nei 
doktrinos. Tada pat atpultų di
lema — tauta ar religija, o būtų 
sveikintina išeitis: ir tauta ir re
ligija kartu. H. K.
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Ir skambėjo lietuviška daina Kanadoje
(TORONTO "AUŠROS" CHORĄ PRISIMINUS)

jo. Lietuva nebus išlaisvinta, 
lietuvių tauta nebus išgelbėta 
nuo išnaikinimo taikos priemo
nėmis. Sovietai taikos priemo*

Bet, va,- karas jau prasidėjo. 
Žinoma, tas karas gali dar ir 
nepasidaryti pasauliniu karu. 
Gali būti dar padaryti kokie 
nors mainai ir padėtis gali vėl 
apsiraminti iki naujos kibirkš
ties. Bet gali būti ir kitaip.

Karas, nors jis ir baisus, yra 
• vienintelė lietuvių tautos lais

vės viltis. Bet tik viltis, o ne ga
rantija. Jis bus tikra laisvės ga
rantija tik tada; kai visi lietu- 

. viai aktyviai tose kovose daly
vaus. Bet kaip dalyvauti? Į 
kokį frontą eiti? Į Korėją, For- 
mozą, Tibetą, Iraką ar dar ki
tur? Kai karo frontas artės prie 
Lietuvos laukų tokio klausimo, 
žinoma, nebebus. Bet dabar kur 
ir kaip?

O vis dėlto, atrodo, kad ir da
bar jau yra toks frontas kur vi
si lietuviai gali stoti. Gali į tą 
frontą nedelsdami stoti ir tie, ku
rie dėl amžiaus ar sveikatos į 
mūšių lauką, kad ir labai norė
dami, patekti negalėtų. Kas gy
vena Amerikoje dažnai turi pro
gos stebėti, va, šitokius keistus 
dalykus. Štai, žiūrėk koks nors 
pavienis žmogus labai energin
gai ir su didžiausiu užsispyri
mu įsimaišo į tokius klausimus, 
kurie jam jokios asmeniškos 
naudos nežada, kurie neturi 
nieko bendro nei su jo darbu, 
nei su jo profesija, nei su jo ki
tokiomis gyvenimo aplinkybė
mis. Atrodo, keistuolis tas ame
rikietis ir tiek. Kaip gi ištikrųjų 
ten esti?

Žinoma, gali būti visokių crtsi- 
tikimų. Yra nemažai ir keistuo- 

' lių ir kitokių asmenybių. Bet 
faktas, kad Amerikoje smarkiai 
plinta žmones, kurie save va- 
dna Kristoforais. Kogi jie nori, 
kokios yra tų Kristoforų idėjos? 
Jų idėjos labai paprastos bet 
drauge galingos. Jeigu kiekvie
nas žmogus savo inicijatyva, 
savo priemonėmis, ir savo atsa
komybe sieks kurio nors užsi
brėžto gero ir gražaus tikslo, tai 
pasaulis nejučiomis ir stebuk
lingai pasikeis į gerą pusę. Tik 
niekada nesakyk, tai ne mano 
reikalas, aš nieko nepadarysiu, 
aš bejėgis ir tt. Visada imkis 
inicijatyvos ir veik nedelsda
mas.

Nujaučiu, kad ged ne vienas 
pasakys,, kad tai sena ir dažnai 
girdėta pasaka. Sena tai sena, 
bet naujai ją gyveniman vyk-

Iškreipta krikščionybė
Toli gražu ne katalikiškų nuo

taikų, bet pasikeitus prieš kelias 
savaites redaktoriui, gana tole
rantiškas, plačiai skaitomas Ka 
nados lenkų savaitrašt. "Zwiaz- 
kowiec" liepos 30 d. Nr. gana 
taikliai rašo šitokia antrašte 
apie protestonų neteisingus 
priekaištus katalikams.

Pradžioje primenama, kad 
Pietų Afrikos protestantų baž
nyčios nesenai užgyrė Malano 
rasistinę politiką, remdamiesi 
neva Senuoju Testamentu — 
girdi, spalvuotieji esą Chamo 
ainiai ir tebesinešioją prakeiki
mą. Malanas pats yra protes
tantų kunigas, o 7 jo ministerial 
priklauso protestantų įvairiom 
bažnyčiom. Prieš šią politiką 
pasisakė tik viena protestantų 
bažnyčia (Christian Council oi 
South Africa) ir katalikai. Te- 
nikštėse būrų protestantų baž
nyčiose baltieji niekad nesimai- 
šo su spalvuotaisiais. Jiems yra 
atskiros bažnyčios.

Toliau autorius primena, kad 

pasaulio protestantų kongresas

dant neįtikėtini dalykai pasida- lat informuojami. Bet gi demok- 
ro. Visi dar gerai atsimename, ratinėse valstybėse tie lemian- 
kaip bolševikų kalinama ir kan- tieji politikai yra balsuotojų 
kinama Kosenkina iššoko iš So-į renkami. Vadinasi šiaip ar taip 
vietų konsulato lango ir išsi-l lemia balsuotojas ir rinkėjas.

O tie balsuotojai labai dažnai) sviestu, bet ne ginklais. į šį ūki- 
yra mažai informuoti, visai ne-* nio sustiprinimo planą be JAV 
informuoti, ir labai dažnai so- turį įsijungti ir kitos valstybės, 
vietiška kryptimi informuoti.

Tai va, į šitą frontą tremtiniai 
pirmučiausia ir turėtų pasukti. 
O progų šioje srityje turime 
tūkstančius. Juk dauguma iš 
mūsų kasdien esame politikuo
jančios darbininkijos tarpe. Su
prantamas dalykas, kad šis už
davinys nelengvas. Bet gi jei 
dabar nestosime į šį frontą gali 
būti greit per vėlu ir gali kitos 
progos greit nebūti. Ir šito darbo 
iš mūsų reikalauja ne tik žūs
tanti Lietuva, bet ir kiekvienas 
tas kraštas, kurs mums suteikė 
laikiną ar nuolatinį prieglobstį.

gelbėjo. Tik ne daug kas at
kreipė pakankamai dėmesio į 
faktą, kad Kosenkinos žygį ga
lutinai nulėmė vienos niekam 
plačiai nežinomos kaimo moters 
inicijatyva. Ta moteris niekada 
Kosenkinos nebuvo mačiusi ir 
apie visą įvykį išgirdo tik per 
radio.

Tad, nepaisant kokia linkme 
pasisuks dabar prasidėjęs ka
ras, lietuviai privalo pirmučiau
sia stoti į Lietuvos laisvinimo 
Kristoforų frontą. Aš nenoriu tuo 
pasakyti, kad Lietuvos reikalas 
būtų nežinomas ar neaiškus di
diesiems politikams ir atsako- 
mingiems valstybės vyrams. 
Jie žino, jie informuoti ir nuo-

kas labai nepatrauklus. Netgi 
bauginantis. Sakomą, kad tokie 
pažadai, tokios dovanos iš sve
timos kišenės Sovietams buvo 
duotos, kad tada nebuvo kitos 
išeities, padėtis buvusi labai 
bloga. Bet kas gi gali garan
tuoti, kad ir per būsimą karą 
bloga padėtis nesusidfarys ir 
nebus pagundos vėl kokią do
vanėlę Sovietams kad ir visiš
kai slaptai pakišti. Tai gi, pra
eities didžiosios nuodėmės smar 
kiai užgulė dabartį ir leidžia 
blogą šviesą į ateitį. Tai ar nuo
stabu, kad atsiranda vis dau
giau balsų, kad visų pirma rei
kia nuplauti praeities nuodė
mes ir viešai jas atgailėti. Kon
krečiai pasakius — suplėšyti vi
sas tas slaptas sutartis su .So
vietais, kurios laisvų tautų de
šimtis milijonų atidavė į Sovie
tų vergiją. Atkasti Atlanto Char- 
terį ir nedviprasmiškai visam 

pirma pačiumpa, kurią leng- pasauliui paskelbti, kad to Char 
viau, patogiau ir pelningiau tą 
ir laisvina. Vakarų sąjunginin
kams padėtis keblesnė. Juos 
varžo du dalykai. Pirmučiausia 
yra didėlis noras laikytis su So
vietais padarytų sutarčių, apie 
kurias viešai ir kalbėti nesino
ri. Antras dalykas tai baimė su
pykinti Sovietus. Pradėsi viešai 
kalbėti apie karo tikslus, Stali
nas gali labai užsigauti, dar 
kartą pavadinti agresoriais ii 
pradėti karą.

Bet gi abu šitie varžtai va
kariečių pusėje sukėlė jau ir 
dabar daug neaiškumų ir blo
gos nuotaikos. Jeigu norima su 
Sovietais kariauti dėl to, kad 
anie pasitenkintų tuo ką jau 
gavo ir kas jiems buvo pažadė
ta tai tamsus dalykas. Ir daly-

Cicero, Illinois, USA— So
vietų Sąjunga ir Amerika su sa- 

šiasi dideliam karui. Tiek vie
na, tiek kita pusė norėtų turėti 
galimai daugiau sąjunginnkų 
ir pritarėjų būsimame kare. Ta
tai lengvina karą, o kaikada 
nulemia ir pergalę. Bet tokiais 
atvejais neišvengiamas vienas 
gan nemalonus dalykas. Reikia 
viešai pasakyti kodėl tu nori 
kariauti, ko tu per tą karą nori 
atsiekti. Ir to dar permažai. Rei- 

kad ir jiems bus kokia nors 
nauda iš to karo. Juk taip sau 
tik dėl keleto gražių žodžių nie
kas nenori savo galvelę pakul- 
dyti.

Sovietai dėl savo karo tikslų 
skelbimo didelių sunkumų ne
turi. Jie sakosi einą išlaisvinti 
visas tautas iš kapitalistų vergi
jos ir kriukis baigtas.. Kurią jie

Toronte tarp kitų priėmė rezo
liuciją, protestuojančią, kad ka
talikiškuose kraštuose protes
tantai neturi tų laisvių, kokiomis 
naudojasi katalikai '

Čia autorius (redaktorius) pri
simena nelabai senai Toron
to gatvėse matytą didžiulę vad. 
Oranžistų (Orange) manifesta
ciją, daromą kasmet protestan
tų galutinam laimėjimui ir kata
likų bažnyčios užspaudimui 
Anglijoje priminti. Toje manifes
tacijoje dalyvavo daugybė lo
žių (Orange Lodges), kurios ei
senoje nešė savo insignijas ir 
transparentus su šūkiais, kurių 
tarpe buvo reikalaujančių pa
naikinti katalikų mokyklas.
' Koks apakimas, tęsia auto

rius, Pietų Afrikoje iškreipti Di
džiojo Nazareto Mokytojo moks
lą; koks apakimas protestuoti 
prieš protestantų nelygias tei
ses katalikų kraštuose ir nema
tyti manifestacijų, reikalaujan
čių panaikinti katalikų mokyk
las, neleisti katalikų vaikams 
mokytis katalikų mokyklose,

kada tenka Suformuluoti kata
likų tikėjimo tikėtinumo spren-

J

Dėl kurio tikslo ruošiasi kariauti

Rublio blokas
Ūkinio gyvenimo dėsniai pri

valomi ir bolševikams. Pasiro
do, kad "neklaidingasis" mark
sizmas — leninizmas — stali
nizmas čia turi nusilenkti eko
nomistų nurodymams. Dar ne- 
taip senai stambiausias Mask
vos autoritetas ekonomistas 
Varga (vengras) buvo iš Krem
liaus pašalintas ir išvytas į Bu
dapeštą už tai, kad pasisakė 
prieš Stalino pažiūra, jog kapi
talistinis pasaulis eina į bank
rotą ir siūlė kaikurių kapitelis 
tiškų priemonių sovietiniam 
ūkiui. Po kurio laiko jis vėl bu
vo atšauktas ir jam, kartu u 
buvusiu vokiečių izsienic pre
kybos šefu Claudius, buvo pa
vesta išdirbti rytų Europos • - 
bolševikų satelitų pasaulio — 
ūkinį;-toną.

Šitas planas jau paruoštas. 
Jo pagrinde yra 5 punktai: 1. 
Viso rytų bloko ūkinės sutartys 
turi būti remiamos rubliu (rub- '^ pa{Ma tam tikrų 
lio blokas); 2. rublio kursas turi 
būti pakeltas, satelitų valiutos 
stabilizuotos ir paremtos rubliu;
3. tiesioginės valstybių ūkinės 
sutartys draudžiamos; 4. visas 
rytų blokas sudaro muitų uni
ją; 5. visa bloko prekyba turi

Rugpiūčio 22 d. Londone pra
sidėjusiuose pasitarimuose .dėl 
Europos apginklavimo, Kana
dos atstovui pavesta pastayti 
dvi pagrindines sąlygas: 1. turį 
būti pašalinti dolerių keitimo 
apsunkinimai ir 2. turį būti jai 
padėta nuo britiško tipo ginklų 
pereiti prie amerikoniškųjų.

Kanada tas sąlygas laiko sa
vo įsipareigojimų kaina. Ji, sa
ko, prisiimanti naštų Europos 
naudai, bet taip pat ir kiti kraš
tai, jų tarpe ir JAV, turį taip pat 
prisiimti įsipareigojimų Kana- 

tomas ne apsiginklavimas, bet 
ūkinis visų kraštų sutvirtinimas, 

komunizmą siūloma sulaikyti

Pakeltas gyvenimo lygis, visuo
menės gerbūvis esąs geriausias 
ginklas prieš komunizmą. Dėlto 
savo tarptautinę politiką dar- 
biečiai remsią pasaulio ūkinio 
atstatymo planu, turinčiu pra
dėti veikti po to, kai pasibaigs 
Marshall© plano laikas — 1952 
metais.

— LAKE SUCCESS. — Pietų 
Korėjos ambasadorius JAV JTO 
nagams išsiuntinėjo raštą, ku
riame sako, kad raudonieji P. 
Korėjoje jau .nužudę 700.000 
krikšči7onių: 300.000 katalikų ir 
400.000 protestantų.

terio vykdymas yra aukščiau
sias būsimo karo tikslas. Tada 
bus aišku, tada išnyks baimė 
dėl galimų naujų Teheranu, lai
tų, Potsdamu ir tt.

Žinau, nevienas pasakys, 
taip kalbėti gali tik neatsako- 
mingas žurnalistas. Juk tai bū
tų baisus žygis, karo provoka
vimas. Taip. Bet skelbti Charte- 
rius ir duoti milijonus pažadų 
tada, kai karo laimė pašlyja, 
— per vėlu. Tada niekas netiki, 
nes žino, kodėl taip daroma. 
Dar blogiau. Žino, kad karui 
laimingai pasibaigus daug kas 
pamirštama ar net gi stačiai 
pasakoma, kad tokie "nerea
lūs" pažadai buvo duoti tik ne
laimei prispaudus, kad jų vyk
dymas dėl daugelio "rimtų" ap
linkybių arba neįmanomas ar
ba turi būti atidėtas patoges- 

■ liau gali būti per vėlu.

vykti per vieną centrą, o mokė
jimai turi būti atliekami per 
Tarptautinį Kliringo banką 
Maskvoje. Nuo kada šis planas 
bus pilnai vykdomas, dar ne
aišku. Bet Lenkija jau birželio 
mėn. užsienio prekybos davi
nius paskelbė jau rubliais, o 
anksčiau visada skelbdavo do
leriais. ' "

Nauja enciklika
Miestas, Rugp. 21 
"Humani Generis

, Vatikano 
d. (AP). - 
(Žmonių giminės) vardo encik
likoje, apimančioje 5000 žodžių. 
Pijus XII-sis pasmerkia keletą 
klaidingų nuomonių, griaunan
čių katalikų mokslo pagrindus. 
Negalima daryti jokių pakeiti
mų katalikų tikėjimo pagrin
duose, nenusikalstant tiesai, 
nors ir būtų siekiama visų krikš
čionių vienybės. "Žmogiškasis 
protas", pastebi Popiežius, "kar- 

Ir tada, kad didžiulis Torontas, 
toli gražu, dar negalėjo pasi
džiaugti tokiu dideliu skaičių? 
mi lietuvių, kiek jų šiandieną 
yra, vis dėlto lietuviai dirbo ir 
rūpinosi lietuviška kultūrine 
veikla. Jie turėjo savas organi
zacijas, savus chorus, kurie h 
gaivino lietuviškumą, ugdė 
meilę savai kalbai, puoselėjo 
lietuvišką dainą. Daina — juos 
suramindavo liūdnesnėse va
landose ir linksmindavo gied
resnės nuotaikos metu.

Žinodamas, kad ilgesnį laiką 
Toronte veikęs "Aušros" cho
ras buvo vienas iš pozityviausių 
ano meto kultūrinių veiksnių, 
kreipiausi į choro vedėją p. Pra
ną Motiejūną ir paprašiau kiek 
smulkiau painformuoti apie 
"Aušros" choro kūrimąsi, jo 
veiklą, repertuarą ir kt. P. Ma- švenčių metu 
tiejūnas sutiko patenkinti ma- ^giesmės. Greitai po to — buvo

persikelta į savą bažnytėlę. Nei 
devynetą metų P. Motiejūnas 
vargonininkavo bažnyčioje ii 
vedė "Švitinto" chorą. Choras 
pasaulietiškam repertuare turė
jo visą eilę populiarių lietuviš
kų dainų, kaip: "Kur bėga Še
šupė", "Ei, pasauli", "Užtrauk
sim naują giesmę", "Loja šu
nys ant kiemo”, "Mes padai
nuosim dainų dainelę", "Balnok 
broleli bėrą žirgelį", "Lietuviais 
esame mes gimę" ir kit.

1938 m., dėl įvairiausių prie
žasčių, choras iširo ir pora me
tų visai neveikė. Vėliau ir vėl 
buvo pradėtas organizuoti.

ir
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no smalsumą, todėl apie tai 
noriu parašyti.

r ■ ■‘ . •

Žodelis — kitas apie choro 
vedėją

Pranas Matejūnas, kaip 
daugelis Lietuvos išeivių, Kana
dą pasiekė 1927 m. Vienerius 
metus jam teko gyventi kitur, o 
nuo 1928 m. — nuolatinai gy
vena Toronte. Dėl žinių apie 
save p. Motiejūnas buvo itin 
šykštus. Aplinkiniais vingiais 
.tepavyko sužinoti, kad jis Lietu
voje penketą metų mokėsi var
gonininkauti, o atvykęs į Kana
dą — vietoj modemiškesnių 
"šiušių" ar "siūto" — pirmiausia 
nusipirko vargonėlius...

Tuometiniai foronto lietuviai 
veikėjai, be abejonės, tai greitai 
"suuodė" ir pradėjo kalbinti or
ganizuoti chorą. Žinoma, pas 
p. P. Motiejūną netrūko tada, 
kaip ir dabar netrūksta, entu
ziazmo, energijos ir pasišventi
mo lietuviškam patriotiniam 
darbui. Jis sutiko.

1929 m. pradžioje iš veikusios 
Toronte Jaunimo Kuopos buvo 
suorganizutas mišrus lietuvių 
choras, kuris pradžioje veikė 
parapijinio choro vardu, o vė
liau — buvo pavadintas "Švy
turio" choru. Taip tuo metu su
aidėjo P. Motiejūno nuosavi vai 
gonėliai St. Francis bažnyčio
je, lietuvio vargonininko valdo
mi ir pasklido iš lietuviškų krū
tinių giesmių posmai. Tada te
buvo giedama bažnyčioje tik 

dimai", turint dėmesy įvairių 
mokslo teorijų tvirtinimus. Kaip 
pavyzdį nurodo evoliucijos teo
riją, kurią daugelis panaudojo 
sugriauti tikėjimui į žmogaus 
dieviškąją kilmę. Tokioms klai
dingoms teorijoms mielai prita
ria komunistai, nes, kur nebėra 
Dievo idėjos, ten lengviau pla
tinti ir ginti dialektinį materia
lizmą.

— LAKE SUCCESS. — JTO 
sekretoriatas rugpiūčio 18 d. 
pradėjo gabentis į savo nuolati
nę būstinę — 39 aukštų dango
raižį.

Pranas Motiejūnas

lotyniškos Mišios, o Kalėdų
- ir lietuviškos

"Aušros" choro gimimas

1941 m. P. Motiejūnas, dai
nos entuziastų padedamas ii 
pritariamas, sušaukė į pasitari
mą virš penkiasdešimt lietuviš
kos dainos mylėtojų ir įsteigė 
"Aušros" chorą. Po to choristų 
skaičius protarpiais keisdavosi, 
tačiau visą laiką turėjo per ke
turiasdešimt balsų. Choro akom 
poniatoriumi visą laiką buvo 
pasišventęs muzikai p. L. Po
cius.

Nors turint bent kiek baimės 
truputį suklysti, tačiau norisi iš
vardinti pavardėmis ir tuos žmo 
nes, kurie dalyvavo chore ir sa
vo dainomis skiepijo lietuvių 
širdyse Tėvynės meilę ir garsi
no lietuvių vardą svetimtaučių

Sopranai: Z. Užemeckienė, 
M. Daukienė, E. Ivaškaitė, p, 
Margelienė, S. Dervinienė, V. 
Kundrotienė, J. Lastauskaitė, I. 
Grubevičiūtė, S. Gudziauskaitė, 
V. Jarašiūnaitė, J. Grinskaitė, 
A. žižiūtė, E. Beinorytė ir V. Be- 
ličkaitė. Altai: A. Miskevičiūtė, 
V. Samulevičienė, p. Butkienė, 
A. Vaitkevičiūtė, B. Andreliūtė,
A. Batulevičiūtė, H. Batulevi- naujų ateivių 
čiūtė, M. Motiejūnienė, P. Po- Motiejūnas perdavė "Aušros" 
cienė, M. Motiejūnaitė, J. Yoku- į chorą atvykusiam muzikui a.a. 
bynaitė, A. Karaliūnaitė, M. Pa- A. Dvarionui.
rakevičiūtė ir V. Dervinytė. Te- Jeigu kas rašys ateityje Ka- 
norai: J. Gudziauskas, P. Kun-, nados lietuvių istoriją, be abe- 
drotas, p. Margelis, J. Yokuby- 
nas, L. Vekteris, A. Augutis ir 
P. Vedeckis. Bosai: P. Brazaus
kas, P. Kairys, F. Meldažis, E.

Narušis, p. Butkus, R. Bepirštis, 
B. Dervinis, B. Jokubynas, A 
Čirūnas, V. Dagilis, J. Samule- 
vičius ir A. Kuniutis.

Be to, solo dainomis dažnai 
pasirodydavo Ž. Užemeckienė, 
kuriai akomponuodavo duktė 
A. Užemeckaitė, o taipogi pa
dainuodavo solo sopranas Van
da Jarašūnaitė arba duete — 
Edna Ivaškaitė ir Antanina Mic
kevičiūtė. Pirmoji yra dainavusi 
ir solo dainų.

"Aušros" choro repertuaras

Toronto "Aušros" choro pro
gramos visuomet buvo prade
damos Lietuvos Himnu, o mė
giamiausios dainos — A. Vana
gaičio, J. Žilevičiaus, Č Sasnaus 
ko, J. Naujalio, Andrulio, J. Gu
davičiaus, St. Šimkaus, L Or- 
diti (verstinė), Gounod (taip pat 
versta), A. S. Pociaus "Tu ir aš", 
J. Neįmano, J. P. Žemaitaičio, 
VI. Paulausko ir kitų muzikų 
komponuotos populiarios lietu
viškos dainos.

Išvykose su gastrolėmis "Auš 
ros" , chorui teko būti Niagara 
Falls — JAV pusėje, lietuvių ko
lonijoje, New Yorke pasaulinės 
parodos metu, kur buvo suruoš
tas tarptautinis dainų festivalis 
ir didelė lietuvių šventė, Mont- 
realyje, kur buvo duotas kon
certas "Nepriklausomos Lietu
vos" naudai, Hamiltone—mies
to sukakties 100 metų proga ii 
tt. Na, be to, Gen. Lietuvos Kon
sulas a.a. Grant-Suttie chorą 
buvo iškvietęs dainuoti į Toron
to gimnaziją (Spadina ir Bloor 
gt. kampas) ir du vakarus teko 
koncertuoti Meno Galerijos pa
talpose, Toronte.

"Aušros" choras net keturias 
savaites turėjo savo pusvakm- 

išdainuotos 39 lietuviškos dai
nos ir keletas solo išpildymų.

1946 m. Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras "Aušros" 
chorą buvo iškvietęs į Detroitą, 
kur armėnų salėje, 6705 Lafay- 

. eite W., įvyko koncertas turėjęs

Lygiagrečiai su "Aušros" 
choru veikė ir tautinių šokėjų 
grupė, kuri turėjo savarankišką 
charakterį. Tautinių šokių šokė
jai — taipogi įnešdavo į pro
gramas nuoširdžios lietuviškos 
dvasios. Šokiams vadovavo p. 
Pipiraitė, o vėliau — p. Jokuby- 
naitė.

Kaip matome, nuoširdžiu vi
sų lietuvių darbu ir pasišventi
mu buvo daug padaryta ir 
daug nuveikta lietuviškosios 
kultūros puoselėjimo bare.

Pradėjus atsirasti Toronte 
• lietuvių, p. P.

jonės, "Aušros" choro, jo cho
ristų ir chorvedžio darbai joje 
turėtų užimti ryškią vietą.
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Winnipeg, Man.
Tautos šventė 

vietoj rugsėjo 8 d. bus šven
čiama sekmadienį, rugsėjo 10 
d. Ryte 11 vaL pamaldos St 
Paul College koplyčioje, 4 vai. 
p.p. paskaita ir meninė dalis 
lietuvių klubo salėje 240 Mani
toba Ave. Minėjimą ruošia KL 
B-nės Winnipeg© Apylink. Ko
mitetas ir kviečia visus manito- 
biečius lietuvius kuo skaitlin- 
giau dalyvauti. Salėje bus ren
kamos Tautos Fondui aukos.

nui. Vieton pasitraukusių, stojo 
jauni entuziastai: Vyt Jaučiu
kas, Jurgis Vidžiūnas ir Elena 
anuškevičiūtė. Daug sėkmės 

atjauninto kraujo parengimų 
komisijai. Jrg. R.

AUSTRIJA

Iš lietuviškojo pasaulio Iš ANAPUS

Rinkliava BALFui

KLB Winnipego Apylinkės 
K-tas nuoširdžiai dėkoja už rink 
liavos BALFui metu suaukotas 
pinigines ir daiktines dovanas. 
Šių metų rinkliavos rezultatai 
kiek mažesni už pernykščius. 
Tai Winnipege nuolat mažėjan
čio lietuvių skaičiaus vaisius. 
Surinkta $130 pinigais ir nema
žas kiekis rūbais. Daug triūso 
įdėjo rinkėjai: Jančiauskas Vy
tautas, Rutkauskaitė Aldona 
(daugiausia surinkę — 64 dol.), 
Saimininkaitė Genė, Januškevi
čiūtė Elena, Bunkutė Bronė, 
Dambaras Jonas, Mikalauskaitė 
Aldona, Račinskaitė Valė ir Jur
gis Januška, savo autovežimiu 
visus suaukotus rūbus pats po 
visą miestą surinkęs, pristatęs 
į surinkimo punktą ir už tai jo
kio atlyginimo nepaėmęs, bet 
savo visos dienos darbą ir susi- 
jnsias išlaidas paaukojęs BAL 
Fui. Visiems Apylinkės K-tas ta
ria nuoširdų ačiū.

Lietuviai tremtiniai Austrijoje

1950 m. liepos 9 d. BALF pir
mininkas kan. prof. Končius, su 
j.E. vysk. V. Brizgiu ir BALF įga
liotiniu Austrijai kun. K. Raz
minu lankėsi pas Linz lietuvius 
tremtinius.

Linz lietuviai tremtiniai nuo 
liepos 1 d. perduoti Austrų ūkiui 
ir nusiskundė, kad maitinimas 
žymiai pablogėjęs. Tuo tarpu 
prie Salzburg, Glasenbache 
esantieji lietuviai pareiškė, kad 
jiems kaip tik maistas dabar 
pagerėjęs. ♦

Salzburg Glasenbach stovyk
loje tebėra neturinčių garanti
jų ir užkliuvusių lietuvių apie 
50. Vįso lietuvių tremtinių iš
sklaidytų po US, Britų ir Pran
cūzų zonas Austrijoje yra apie 
300.

'“T"““ 1950 m. liepos 10 a. kan. Kon-
žadėjo dalyvauti CCF Manitoba' wrwc u..r-
Commonwealth laikraščio re
daktoriai, CCF Manitobos sek
cijos viršininkai ir keli parla
mento nariai.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus Winnipego ir apylinkės lie
tuvius, kurie tik simpatizuoja 
CCF, kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

Parengimas įvyks vietos lie
tuvių klubo svetainėje, 240 Ma
nitoba Avė., Winnipeg, rugsėjo 
2 d. Pradžia 8 ved. verk., tęsis ik! 
12 vai. nakties. Įžanga $1.

Kampanijos naudai

Apie pabaigą spalio mėn. 
įvyks Winnipego miesto vcddy- 
bos rinkimai. CCF Manitobos 
Lietuvių Grupė savo kandida
tams paremti ruošia iškilmingą 
šokių bankietą su alumi, už
kandžiais ir linksma lietuviška 
muzika. Garbės svečiais yra už
prašyti ir pasižadėjo dalyvetuti 
CCF kandidatai į miesto may-, 
orus cddermanas. J. Blumberg, 
kuris jau virš 30 metų alderma- 
nauja be pertraukos ir kiti CCF 
kandidatai, aldermanai bei švie 
timo komisijos nariai. Taip pat.

Parengimų komisija

KLB Winnipeg© Apylinkės 
parengimų komisijai persitvar
kius, įsiliejus daugiau naujų 
jėgų, ir veikloje pasireiškė pa
gyvėjimas. Trijų savaičių lai
kotarpyje suruošta 2 gegužinės, 
apmesti apmatai rudens sezo-

Ona Zenkevičiūtė, Lietuvoje 
buv. Alytaus gimnazijos moky
toja, tremtyje Wuerzburgo gim
nazijos mokytoja, vicedirektorė 
ir pagaliau direktorė, 1948 m. 
vasarą atvykusį Kanadon pas 
brolį į Nanaimo, BC, šių metų 
balandžio 24 d. po ilgos ligos 
toje nuošalioje vietovėje mirė.

čius apsilankė NCWC, kur kal
bėjosi įvairiais klausimcris su 
Miss M. Mores. Pažadėjo jai 
įteikti visų 300 lietuvių pilną 
sąrašą su adresais. NCWC iš 
savo pusės pažadėjo lietuviams 
tremtiniams visokeriopą pa
galbą.

Kan. Končius įteikė eilės lie
tuvių studentų bebaigiančių 
mokslą Austrijoje sąrašą, kad 
jiems suteiktų šalpos ir visaip 
pagelbėtų.

Dėl tremtinių perkėlimo į Vo
kietiją Miss Mores apgailes.- 
tavo, kad tuo reikalu daryti žy
giai likę be pasėkų. Vokietijos 
valdžia nenorinti tremtinių dau
giau įsileisti, nes turinti apie 8 
milijonus vokiečių DP. Pažadė
jo šį klausimą iškelti Vokietijoje 
karo ir civilinėse JAV įstaigose.

Linz lietuvių iškėlimo iš pa
sienio klausimu BALF pirminin
kas tarėsi IRO įstaigose ir pa
žadėjo surasti jiems patalpas 
perkelti.

padėtis Austrijoje yra sunkes
nė negu Vokietijoje.

Pirmininkas iškovojo teisę ' 
BALF tarnautojams Austrijoje, 
kad susisiekimui kelionės išlai
das apmokėtų IRO.

VOKIETIJA

Padaryta operacija

P. Radzevičius praneša bičiu
liams ir pažįstamiems, kad lie
pos 20 d. jo žmonai Heilbron sa
natorijoje padaryta operacija 
(plastika). Dėl jos buvo ilgai 
svyruota, bet pasisekė gerai. Li
gonis jaučiasi silpnai, tačiau 
"tikimės, kad, Dievui padedant, 
pasitaisys", rašo vyras.

Savižudybė Bremen — Tirpitz 
pereinamojoje stovykloje

Lenkas, Marian Kozlowski 
jau metai kaip keliauja į Kana
dą. Bremeno — Tirpitz pereina
moje stovykloje buvo gruodžio 
mėnesį sulaikytas, kur iki šiol 
laukė galutinio sprendimo. Ne
senai Kanados imigracijos įs
taiga atsakė jam ir jo šeimai iš
važiavimą. Neturėdamas vilties 
grįžti į Afriką, kur anksčiau bu
vo, ir negalėdamas išvažiuoti į. 
Kanadą, parašęs laišką žmonai, 
dukrai, savo pieteliui ir IRO pa
reigūnui, — vieno bloko rūsyje 
pasikorė. Šis, ir panašūs įvy
kiai pykina DP ir nustato juos 
kaip prieš IRO, taip ir prieš ki
tus imigracijos pareigūnus. ■ ■

Per Bremeną į JAV išvyko 
lietuvių:

Į JAV iš Bremeno liepos 2 d 
išplaukė 112 lietuvių, liepos 6 
d. — 20, liepos 16 d. — 60. į 
Australiją išvyko birželio 15 d 
— 5, birželio 24 d — 22, liepos 
12 d. — 8, liepos 14 d. —24, lie- 
pos20 d. -—■ 83- 
dar 6.

Liepos 20 "General Laug- 
fit", be paskelbtųjų," išplaukė

Liepos 24 d. laivu "General 
Blatchford" — 97;

- 105;
Rugpiūčio 3 d. laivu "General 

McRae" — 50;
Rugpūičio 6 d. laivu "General 

Hersey" — 76.
Rugpiūčio 10 d. laivu "Ge

neral W. G. Haan" išvyko 108 
lietuviai.

Į Australiją išvyko: - 
9 

Liepos 8 d. laivu "SS Fairsea

Liepos 31 d. laivu "Amara 
Poora" —• 10;

Rugpiūčio 7 d. laivu "SS Nel
ly" — 42.

Bolševikinis Lietuvos 
himnas

tuvoje viešai jau nebegirdėti. Jis 
uždraustas. Yra įvestas naujas 
himnas — žodžiai A. Venclova, 
o muzika B. Dvariono ir J. Šve
do. Šiame himne jau nėra nei 
tėvynės vardo, nei garbingos 
praeities, bet akcentuojama ta
rybinė Lietuva, "lygi tarp lygių 
respublikų", sukurta padedant 
"didžiai rusų tautai", vadovau
jant Stalinui ir tt. Žodžiu, vis
kas taip, kaip skamba propa
gandos kalbose ir brošiūrose.

ITALIJA

Pasikeitimai

Buvęs BALF įgaliotinis Itali
jai ir Šalpos Komiteto pirminin- 
kas kun. Dr. V. Pavalkis iš Ro
mos išvyko j JAV, į San Fran
cisco. Šalpos Komiteto pirmi
ninko pareigas laikinai perėmė 
p. St. Lozoraitis, jr., o BALF įga
liotiniu paskirtas marijonas tė
vas J. Vaišnoras.

ARGENTINA

Nenori eiti į kolchozų valdžią

Daugumos kolchozų vedėjais 
yra rusai. Bet ten dar reikia 
daug kitokio personalo. Kad ir 
anekdotas, bet netoli tiesos yra 
pasakojimas, kad nacionalizuo
toje kalvėje, kur dirba vienas 
kalvis yra dar. du pareigūnai — 
direktorius ir buhalteris. Pasi
rodo, kad lietuviai neina į to
kias vietas.

Kaip praneša "Tiesa" Šakių 
apskr. buvo reikalinga paruošti 
185 kolchozų vadovus. Į specia
lius kursus Vilniuje buvę parei
kalauta 70 kandidatų, bet... 
atvyko vos 6. Kai buvę bandy
ta paruošti vietoje, atsiradę vos 
24 kandidatai. Į sąskaitininkų 
kursus vietoje 180 reikalingų 
įstoję 31. Panašiai trūkstą ir ki
tokių specialistų — brigadirų, 
veterinorių,. agronomų, zootech
niku ir tt.

Anykščiai

Karo metu abu šaunūs Anykš 
čių tiltai, juostą Šventosios upę, 
liko susprogdinti. Miestelis la
bai išdegęs. Einant nuo A Sme
tonos tilto likę tik Ručių namai. 
(Ručių sūnus Vytautas yra Ang
lijoje). Vienuolio - Žukausko 
vaistinė sudegus. Miesto cent
ras išdegęs iki Bažnyčios gat
vės.

Hoppenų ir dr. Laskausko 
namai sveiki (dr. Laskauskas 
dabar yra Amerikoje). Gražioji 
gotikos bažnyčia likusi sveika, 
tik langai išbirėję.

Seserų Širdiečių vienuoly
nas ir klebonija dabar pavers
tos ligoninėmis. Kas ten kuni
gauja nėra žinių. Buvęs Anykš
čių klebonas dr. J. Čepėnas ne
va esąs kur tai Žemaitijoje.

Debeikių klebonas Mikelins
kas, Skiemonių klebonas Meš
kauskas ir Sudeikių klebonas 
sėdi Vilniaus kalėjime. Andrio
niškio klebonas M. Šermukšnis 
išvežtas į Sibirą.

Panevėžio vyskupas K. Palta
rokas dar yra gyvas. Jis esąs 
Vilniaus Arkivyskupijos Kura
toriumi. "Drg."

Kiprui Petrauskui, kuris anks
čiau buvo apdovanotas Raudo
nosios Vėliavos ordinu, birže
lio 23 d. aukšč. tarybos prezi
diumo įsaku suteiktas "Tarybų 
Sąjungos Liaudies Artisto" var
das. ■ ' ..

A. Makačinas, žinomas muzi
kas, mokytojauja Panevėžio 
mokytojų seminarijoje. t

Šuolis per Atlantą
Nuo Belgijos iki Kanados .... . 

ėmė siausti paauglių gaujos, 
kurios įsakinėjo uždaryti vitri
nas ir duris; kas nepaklausė, 
daužė langus. Tos gaujos tapo 
tikra "liaudies policija", kurios 
niekas, nedrįso neklausyti. Net 
automobiliai, norintieji važinė
ti mieste turėjo gauti streiko ko
miteto leidimus. Vakarais bau
gu išeiti gatvėn, nes socialistu 
gvardijos nariai — Jeune garde 
socialiste. — užkabinėjo praei
vius. Antai viena šeima iš Briu
selio, turėjusi išvykti į Kongo, 
sustojo Lieže pernakvoti. Gvar
diečiai ėmė ir padegė ją. ’

Diena iš dienos streikininkų 
įkarštis didėjo. Pagaliau suętojo 
visi traukiniai. Didesnius kelius 
ėmė blokuoti: statė barikadas 
iš akmenų, smėlio maišų ir pra
leisdavo tik pėsčius praeivius. | 

Tokia būklė susidarė beveik 
visoj Valonijoj, išskyrus Namu- 
ro ir Luksembūrgo provincijas, 
kurios buvo ištikimos karaliui. 
Vyriausybė nutarė reaguoti: 
paskelbė apsiausties stovį, už
draudė betkokius susigrupavi- 
mus ir tvarkai palaikyti iškvietė 
kariuomenę. Su tokiais potvar
kiais streikininkai betgi nesi
skaitė, ypač priemiesčiuose kur 
vietinė valdžia yra socialistų 
rankose. Taip Grace—Berietu 
priemiesty ir įvyko supirėmimas 
kavinėj, kurikrito trys streikinin
kai. Šis įvykis tiek įkaitino ir 
taip karštus valonus, kad šie 
ryžosi masėmis vykti Briuselio 
versti karaliaus. Spaudimas 
Briusely pasidarė tiek stiprus, 
kad karalius pagaliau nutarė 
pasitraukti nuo sesto.

Tokiomis tad dienomis teko 
palikti Belgiją. Visa laimė, kad 
mano bendradarbis kun. Pa- 
ąuot ėmėsi rizikos nugabenti

Braškant karaliaus sostui • > <
Po kelerių metų darbo Belgi

joje tenka persikelti Kanadon. 
Vos sušilai žmogus kojas, apsi
pratai, žiūrėk, atsiranda nauji 
keliai. Taip ir kraustais! žmogus 
iš vieno miesto kitan, nuolat pa
tirdamas, kaj "čia neturime pa
stovaus miesto".

Paliekant Europą, Belgijoje 
vyko dramatiškos kovos dėl ka
raliaus sosto. LeopoldasIII, par
lamento nutarimu, grįžo Briuse
liu ir užėmė sostą, kurio laukė 
tremtyje (Šveicarijoje) ištisus še
šerius metus. Grįžo lėktuvu 
anksti rytą taip kad sostinės 
publika to istorinio fakto beveik 
nė nematė. Buvo realiu vilčių, 
kad karalius, turėdamas dau
gumą parlamente, galės laiky
tis soste. Pirmos jo prakalbos 
per radiją visuomenei padarė 
gilų įspūdį ir buvo manyta, kad 
jokių didesnių riaušių nebus. 
Deja, jau pirmomis dienomis 
prasidėjo demonstracijos ir sa
botažo aktai. Valonijoj vienui 
kitur išsprogdinti geležinkelio 
bėgiai, tiltai. Socialistų — ko
munistų sindikatas skelbia ge
neralinį streiką. Buvo tikėta, kad’ 
karaliaus priešininkai pade
monstruos ir tuo viskas pasi
baigs. Vyriausybė nesiėmė strei 
kui (politiniam) sulaikyti • jokių 
priemonių Įvykiai ritosi betgi 
rimčiau. Socialistai — komunis
tai metė visas savo pajėgas, 
kad streikas pavyktų. Antai Lie- 
že, viso-sąjūdžio centre, strei
kas prasidėjo nuo angliakasių 
ir apėmė visas kitas pramonės 
šakas. Miestas liko be dujų, be 
elektros, be tramvajų, be tak-

mane iki Prancūzijos pasienio, 
iš kur galėjau pasiekti Paryžių. 
Važiavom aplinkiniais keliais, 
kurie nebuvo užblokuoti, o pa
siekus kitas provincijas buvo 
saugu, nes jokio streiko ten ne
buvo.

Negana to: visos parduotuvės 
turėjo užsidaryti, nes gatvėmis

Pas Lietuvos atstovą 
Paryžiuje

Prancūzijoje šiuo metu gražu 
ir ramu. Jei Prancūzijos vyriau
sybės taip dažnai negriuvinė- 
tų, kraštas galėtų greičiau atsi
statyti ir sukurti pastovesnį gy
venimą. Vasaros metu Pran- V
cūzijoj knibždėte knibžda .lan
kytojų, ypač Paryžiuj. Visi jau
čia, kad Prancūzijai trūksta 
tvirtų kojų ir rankų. Ji turi ge
rų galvų, bet jos bejėgės. Kraš
tui reikia vięningesnės, tvirtes
nės valdžios. 1Nežiūrint visų sunkumų, Pa
ryžiuj nuotaika ramesnė nei 
Belgijoj. Čia visko gali gauti. 
Tuo tarpu Belgijoj susijaudini- 

’mas dėl galimo karo žymiai di
desnis: per tris dienas parduo
tuvėse neliko nei cukraus, nei 
kavos, nei druskos. Mat, buvo 
kilusi panika dėl įvykių Korėjoj.

Atostogas jaučia ne tik turis
tai, bet ir Paryžiaus lietuviai. 
Ne vienas jų išvažiavę pailsėti. 
Atostogauja ir lietuvių susibū
rimai: nėra susirinkimų, nėra 
netgi pamaldų iki pirmojo rug
sėjo sekmadienio. T. Pečkys SJ, 
betgi laikosi savo poste ir patar
nauja tautiečiams esant reika
lui.

Būdamas Paryžiuje negali ne 
užeiti pas p. Bačkius. Tai. vie
nintelis Lietuvos Pasiuntinybės 
Paryžiuje žmogus, išsilaikęs di
plomatiniame poste ir iki šiol 
einąs Lietuvos atstovo pareigas.

Kiti pasiuntinybės nariai buvo 
priversti ieškoti sau duonąs 
įvairiuose užsiėmimuose. Toks 
likimas ištiko latvių ir estų pa
siuntinybes, kurių žmonės turė
jo jieškoti užuovėjos prancūzų 
ar belgų ekonominiame gyveni
me. Antai, ntūsų p. Liutkus nu
keliavo ūkin, taip pat p. J. Sa
vickis (rašytojas ir diplomatas); 
p'. Turauskas gi ir p. Lansko- 
ronskis dalyvauja pramonėj. 
Šie žmonės galėtų daug prisi
dėti prie Lietuvos laisvinimo, jei 
lietuviškos visuomenės parama 
būtų stipresnė.

Iš pokalbio su Dr. Bačkiu pa
aiškėjo, kad Prancūzijoje yra 
apie 1500 lietuvių, kurie verčia
si gana sunkiai, ypač gyvenan
tieji Paryžiuje: uždarbiai nedi
deli, o pragyvenimas brangus. 
Kiek geriau įsitaiso mūsiškiai 
provincijoje. Nemaža rūpesčių 
sudaro, lietuvaitės vienuolės, 

, kurių būsią apie 100 įvairiuose 
vienuolynuose. Jos gana sun
kiai prisitaiko jjrie vietinio gy
venimo, turi daug sunkumų su 
vienuolynų vadovybėmis. Yra 
ir psichiškai susirgusių. Joms 
gelbsti p. Bačkienė kaio savi
šalpos dr-jos pirmininkė. Beto, 
šiuo reikalu žada pasrrūointi h 
kun. Vyt. Balčiūnas. Kuris šiuo 
metu vieši Prancūzijoje ir rengia 
disertaciją apie Šv. Pranciškų 
Salezietį.

Iš pasikalbėjimo taipgi buvo 
matyti, kad Paryžius greičiau
siai taps Lietuvos laisvinimo 
centru. Čia žada įsikurti musu 
žymieji veikėjai ir aukštieji dvo 
sininkai. Tam rengiama dim: 
Nežiūrint didelės komunistų jto 
kos Prancūzijoj, Paryžius yic 
tapęs žymiausiu Europos cem 
ru, kuriame randa užuovėją 
daugelio tautų tremtiniai.

(Bus daugiau)
Dr. Pr. Gaidamavičius.

Kreipimasis | Kanados 
lietuvius

Susidarius sąlygom iš Vokie
tijos atvykau į Argentiną- Po 
metų laiko pajutau, kad blogai 
su sveikata. Gydytojas patarė 
kuo greičiau pakeisti kraštą, 
nes mano sveikatai netinka šis 
klimatas.

Esu įsigijęs dažytojo specia
lybę ir kelionei pinigų turiu.' 
Būčiau labai dėkingas, jei kas 
iš Kanados lietuvių man pa
gelbėtų, sudarytų sąlygas atva
žiuoti i Kanada. Esu visiškai 
vienas, 40 mt. amžiaus, darbui 
pajėgus.

Jei kas galėtų man pagelbė
ti, būčiau labai dėkingas:

Mano adresas: Vaclovas Svi- 
derskas, Mendoza 2280, Avilla- 
neda, Buenos Aires, Argentina.

Red. pastaba: Neapleiskim 
tautiečių, nepalikim jų ten, kur 
jų sveikata nepakelia- Dabar 
pagelbėti, atrodo, bus kiek 
lengviau. Žiūr. straipsnį apie 
naujas imigracijos taisykles 
"TŽ" Nr. 29 (30).

BRAZILIJA

Kultūros veiklos bare

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
yra vienintelė iš seniausių lie
tuvių organizacijų ne tik Sao 
Paulo mieste, bet ir visoje Bra
zilijoje. Ji jau įžengė į trečiąjį 
savo gyvavimo deišmtmetį. Per 
tą laiką daug kas keitėsi: vie
nos organizacijos griuvo, o jų 
vietas naujos užėmė, tačiau Są
jungos nepalaužė jokie vėjai. 
Ji išsilaikė be svyravimų, nes 
jos pasirinktą linkmė — gera. 
Sąjunga rūpinasi lietuvių kul
tūrine veikla, steigia lietuviškas 
pradžios mokyklos ir žiūri, kad 
mūsų priaugantis jaunimas ga
lėtų siekti šviesios ateities. Šis 
kelias sutapo su lietuviškosios 
visuomenės norais.

Viena iš tokių kultūros ir 
mokslo židinių yra buv. Dr. V. 
Kudirkos, dabar pakeista į Car
los Gomes vardo pradžios mo-

St. Catharines

kykla, kuri randasi Rua Litua- 
nia Nr. 67.

Savaime aišku, kad tiems 
kultūros židiniams išlaikyti rei
kalingos lėšos, kurių suradimu 
tenka rūpintis Sąjungai. Tam 
tikslui siekti imamasi įvairiau
sių priemonių, kurių tarpe pir
mą vietą užima parengimai.

Mokslo besiekiant

Neringa Bačelytė, inž. Z. Ba- 
čelio duktė, baigė "S. Georges 
Shobl" anglų gimnaziją S. Pau- 
lyje, kurios pažymėjimas duo
da teisę stoti į universitetą ap
lenkiant. "sciencifico" kursą, 
kurio baigimas privalomas tu
rintiems keturmetės brazilų 
gimnazijos baigimo pažymėji
mus.

— Robertas Grinbergas, ki
lęs iš Jurbarko, baigė S. Paulyje 
veikiančią amerikiečių 12-kos 
netų mokyklą — "S. Paulo Gra
ded School" ir žada dar šiemet 
vykti į JAV studijuoti

PAIEŠKOJIMAI
Juliaus Račkausko, Veroni

kos Račkauskienės ir sūnaus 
Alberto Račkausko, gyvenusių 
Kaune—Šančiai, Kranto VI g-vė 
Nr. 9, ieško Vincas Rymas ir 
Kazė Šmulkštytė — Rymas.

Adresas: 1521 Weldon Street,. 
Rockford, m. ŪSĄ.

Posingis Jonas, dabar žino
mas kaip John Brown, gyvenąs 
Ontario srityje, gimęs Lietuvo
je Grumbeln (?!) ieškomas Wal
ter Kurt Stimbra. Kreiptis į The 
Canadian Red Cross Society, 
National Office, 95 Wellesley • 
St. E, Toronto, Ont. Canada.

Prašo pagalbos
Norėčiau dirbti mieste, fabri

ke. Jei kas galėtų man pagelbėti 
surasti darbo, būčiau labai dė
kingas. .

Mano adresas: Antanas Kru- 
nis, c.o. Mr. Melvin Hill,. RR Nr. 
1, Kimbum, Ont.

Didžiulė gegužinė

Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 
vai. KLB-nės St. Catharines 
Apylinkės K-tas ruošia linksmą 
ir paskutinę šiais metais geguži
nę su kuklia programa.

Veiks turtingas bufetas. Gros 
puiki muzika.

Kiekvienas atvykęs galės 
maloniai praleisti laiką ir pa
kvėpuoti grynu oru.

Gegužinė įvyksta Rykert St, 
West. St. Catharines.

2

KLB St Catharines Ap. K-tas.

VANDA RAMONIENĖ

VYŠNIOMS ŽYDINT
— Ir ko čia įsivaizduoji! Duonos nepakepi, pro ližės kraštus 

krenta! Ale vistiek man patinki. Nereikės vargti tau* Būk mano 
pačiutė, ant rankų nešiosiu. Kas tame mieste ar ten vyrai: va
landėlę dalgiu pasišvaistę ir ieško rankom tvarsčių. Ar aš tau 
negeras? Ir ėdalo kiaulėms padarau, gal manai, kad mano 
darbas? A, Lice, kad tu žinotum... nereikėtų kilogramais mitalo 
ieškotis, pas mane visko rastum. Šįmet alga ne markėmis, sotūs 
būtumėm...

Botagu kapodamas varnalėšos lapus, nuoširdžiai kalbėjo Ba- 
venčių bernas, ūkio darbo talkininkei Liticijai.

— Du kilogramai vilnų, paršas metinis nupenėtas, po cent
nerį visų grūdų ir ožka vedanti. Nepatiks sodžiuj su ožkom ir la
šiniais, mieste išskėstom rankom sutiks. Valgysi, taukai per 
rankas varvės! ... Mano pačiutė bus riebi, riebi. Sakys žmonės 
"vot Jons tai užlaiko savo pačią!"

Baigęs kalbėti pakėlė akis.
— A, kad ją kur paraliai parautų!... Vienas pats sau kalbu, 

nelyginant pusprotis. O ji nukiūtino. Išpuikus miesčioniška: kad 
prie darbo, tai Joneli, Joneli. Kad ir šiandie: pajuto, kad ryt i 
laukus važiuosim atsirado ir gėlės, nelyginant pavasario kraštas 
atrėžtas ir pastatytas klėtin, visokių spalvų, ir lovoje žiedų! ... 
Pasinėriau žieduosna...

— Chi, chi.... ne Lice, — pirštą įsikandus, o kita ranka už
dengus akis artinosi pusmergė. — Negaliu pasakyti, chi, chi, 
kaip čia pasakius, nugi, jau būsiu aš pati tas kvietkas pamerkusi.

— Varlamušė... ir lovą man, kad tave kur! Marš prie žąsų! 
Ir ji kvietkas pamerkė! ... Gėdytumeis... pienu dar atsiduodi, 
o jau bernų slenksčius zulini! Kvietkas pamerkė! ..

Spiovė šulinio svirtin, patenkintas prasijuokė, kad pataikė. 
Patrynė saulės įdegtas rankas ir, lyg dveigys arklys, peršoko
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terų Draugijos

P. STOČKUTĖ

Moteris turi savą pasaulį, savą pasaulėjautą, saistančią jos 
pergyvenimus, rūpesčius ir reikalus Lietuvių katalikių Moterų 
Draugijos Kanadoj rūpesčiu "Tėviškės Žiburiuose" įvedamas mo
terų puslapis, kuris pasirodys kiekvieno mėnesio paskutiniame 
numeryje. Čia bus galima pasisakyti įvairiausiais moters pasaulį 
liečiančiais klausimais, pasįdalinti mintimis ir rūpesčiais. Kad 
jis būtų įdomesnis, reikalinga plunksnos parama. Dėl to tai visos 
moterys, kurios tik turi linkimo savo mintis bei jąūsmus išlieti 
popieryje, kviečiamos bendradarbiauti "Moterų Žodyje". Visos 
bendromis jėgomis sukurkime savą moterišką židinėlį, duosiantį 
atsigaivinimo, paguodos ir džiaugsmo kartais ir labai liūdnuo
se kasdienybės rūpesčiuose.

Raštus siųsti šiuo adresu: P. Stočkutė, 311 Rusholme Rd., To
ronto, Ont. Canada. "Moterų Žodžio" redakcija.

miršta Rusijos tyruose, arba ta, 
kuri ranka rankon eina su 
vargstančiu broliu partizanu? 
Reikia manyti, kad jinai yra 
vertesnė būti laisvės atpirkimo 
auka.

Tokio heroizmo čia iš mūsų 
niekas nereikalauja. Vienas ir

būtų sunkus čia gyvenimas iri 
materialiniu atžvilgiu, lietuviš
kos šeimos auklėjimą nevalia 
pavesti vien svetimoms ran
koms ir gatvei. Tavo akimis žiū
rint, mažutis nuostolis tavo šei
mai išaugs į didžiulį nuostolį 
visai tautai. Todėl kiekvienai 
lietuvei motinai, esamai ir bū
simai, šeimos auklėjimas turi 
rūpėti daug labiau, negu anais 
rusifikacijos laikais. Daug leng
viau išmokyti meilės Dievui ir 
žemei, kai kūdikis toje pačioje 
žemėje auga ir ja alsuoja. Jis 
maitinamas jos vargais ir rū
pesčiais, jis su jax suauga ir ją

neapsakomi pavojai tykoja čia 
naujas lietuviškas šeimas. Mū
sų paliktoji žemė čia gimusiems

Ir nelaimė tai šeimai, kurioje ji 
bus sekama retai, be pasišven- 
imo arba visai pamirštama. Te
gul būva šita "mažytės žemės 
pasaka" viena iš gražiausių ta
vo vaikams, kurios besiklausy
dami jie pamirš šio krašto" kau-

bojus ir komikus" Savo širdy tu 
ją nešiojies be galo ilgą ir gra
žią. Tik atrask valandėlę laiko 
kasdien ir atverk ją savam kū
dikiui.

Ir čia tu neliksi viena. Tau 
ateis į pagalbą bažnyčia, mo
kykla, spauda. Tik tavo'parei
ga nelikti nuošaly ir leisti savo 
vaikui naudotis jam priklausan
čia dalimi. Tavo auklėjamasis 
darbas perpus palengvės tau 
net nejuntant Tu pamatysi, kad 
didelę dalį "mažytės žemės pa
sakos" tavo veikai išmoks čia ir 
sugrįžę jau pasakos tau besitar
siant virtuvėje ar besišneku
čiuojant prie pietų stalo.

Tad tavo sunkaus darbo ir 
rūpesčių centre gražiausiu ide
alu tebūva tavo šeimos laimė, 
kuri slypi jos katalikiškume ir 
lietuviškume. Tik gili tėvynės 
meilė, darbas ir auka padės iš
laikyti šiuos lietuviškus idealus 
ir, laikui atėjus, grąžinti juos 
savo tautai kaip mažytę duoklę.

Tremtinė.

Liet Kat Moterų C. Valdyba
Liepos 1-2 d. suvažiavime iš- 

1 rinktoji Kanados Liet Kat Mo- 
Valdyba

pareigomis pasiskirstė sekan- 
p. A. Užupienė — pirm., p 

M. Jakubėnaitė — sekretorė ir 
p. A. Žymantienė — iždininkė. 
Pirm. p. Užupienės adresas: A. 
Užupienė 95 Galley Ave., To
ronto, Ont Telef. ME 3726.

erai:

Prekybininkių ir profesonalių 
kongresas

Rugpiūčio 1 d. aštuoniolikos 
tautų atstovės dalyvavo Tarp
tautinės Prekybos ir Profesiona
lių Moterų Federacijos V-io 
pasaulinio kongreso atidaryme.

Ponia Caroline Haslett iš Bri
tanijos, sveikindama daugiau 
kaip 2000 delegačių, jų tarpe 4 
kanadietės, nušvietė kokią di
delę pažangą moterys padariu
sios nuo to laiko, kai buvo ve
dama kova už moterų balsavi
mo teisę.

"Šiandien mes matome mote
ris ne tik prekyboje bei kitokio
se profesijose, bet daug kur net 
vadovaujamuose postuose, o 
Anglijoje net politinėse sferose. 
Ta pažanga moteriai neša ir di
delę atsakomybę", pareiškė ji

Tą patį vakarą Britų valdžia 
suruošė delegatėms priėmimą.

Jlalda
Atleisk, o Viešpatie, kad Tavo saulės spindulys nukritęs žemėn, 
j mano širdį šitą melsvą rytą neįkris.
Kad paskui mane vilksis dienos valandos aptemę.

I

Nors nevilties dienom guodžiuos viltim kaip mažas vaikas 
Sugrįždama tuščiais delnais pas Tave vakarais...
Aplink tirštėja pragariško žemės šokio tvaikas, 
O Tu toks tolimas ir neduosnus, Dievuti, man darais.

Kad pelenų išblėsusių gimtos pastogės mano kojai — 
Aš juos atšildyčiau ugnim ilgai kentėjusios širdies ... 
Ne palaidūne prie savo gero gero Tėvo kojų 
Suklupčiau, kaip laimingasis iš gyvų mirties.

Kad ramiai mėlyno dangaus ruoželį mano akiai
Su tom pačiom mane gyvenime lydėjusiom žvaigždėm,. 
Savu spindėjimu neleidžiat jūs nė šiandien man apakti, 
O kas be jūs man ilgas Joninių naktis kugždės?

| Palaimintum auksinę varpą krauju aplaistytų palaukių 
Rasos sidabro, tekant saulei, lašeliu.
Ir naktį Bcdtijon žvejys žuvies ramiai išplaukęs 
Nebebijotų net įsiutusias audros šėlių.

Atleisk, O Dieve, kad taip giliai gimton įaugau žemėn. 
Kad tik per žemę aš galiu mylėt Tave,
Kad kartais man be jos net saulės spindulys aptemęs. 
Kad vis rečiau randu prie Tavo kojų ir save!SESEI LIETUVEI

/ -

Tremtis kasmet palieka savo blogesnė buvo ta lietuvė mote- 
grubios rankos antspaudą ant Į ris, kuri šiandien kenčia ar gal 
kiekvienos iš mūsų, — ar tail 
būtų baltagalvė motinėlė, ar 
dar visai jauna ir daug gyve
nimui žadanti moteris. Neviena 
motina kasdien ištisoms valan
doms atsisako savo vaikų, pati-' 
kėdama juos svetimoms ran
koms, o pati patampa tiesiogi-'
ne vyro talkininke kasdieninės svarbiausias dalykas — nepa- 
duonos reikale. Buvusios stu- lūžti svetimųjų jūroje ir pupse- 

lėti tas dvasines ir tautines ver
tybes, kurias esame išsinešę iš 
savo pastogių. Menasi viena 
graži kažkur skaityta Tolstojaus 
mintis: "Mes visi esame kaip 
keleiviai laive, kuris pasiekė 
salą. Mes išlipame į krantą, 

. vaikščiojame aplink ir renkame 
lukštus ir kada švilpukas su
švilps, visi lukštai bus išmeta
mi ir mes skubėsime į laivą".

Tolstojus galvoj turėjo pomir
tinę žmogaus kelionę, bet mes 
tą mhltį galime pritaikinti ir sau. 
Ir mūsų laivas įplaukia tai į vie
na, tai i kita sala. Ir mes tvirtai v v u v
tikime, kad vieną dieną jo švi! 
pūkas sušvilps — namo — ir šis 
žodis mus deginte degins. Jei 
tu turėsi sudėjusi gan gražų ka
pitalą per savo ilgo ir sunkaus 
darbo valandas, bet tavo vaikai 

į bus neišmokę ar jau pamiršę 
. I lietuvišką žodį; ar tu drįsi pa

sirodyti partizanų ir aukos kraš
te? Jei tavo vaikai neminės tėvų 
žemės su pagarba ir pasidi
džiavimu, ar tu pajėgsi atplėšti 
juos nuo šaltos ir svetimos že
mės, tau, kuri jų širdims jau bus 
miela ir sava? Nežiūrint kaip

dentės ir profesionalės fabrikų 
monotoniškam ūžesy ieško sau 
pragyvenimo. Ir matome, kad 
gyvenimas šiapus vandenyno 
yra vienas begalinis skubėji
mas. Šitas skubėjimas mus gąs
dina, nes jaučiame, kad neiš
vengiamai jis pagauna ir mus. 
Gyvenimo aplinka mus veikia 
neigiamai. Mes jaučiame savo 
nepritaikomumą šjam naujam 
kraštui. Mes keliamės rytais ir 
einame poilsio vakarais su am
žinu namų pasiilgimu. Šio troš
kulio nė kiek nemalšina vis il
gėjanti tremtis. Jei retkarčiais 
ir prisiverčiame pamiršti va
landėlei tą amžiną širdies skaus 

•mą, bet įsitikinome, kad jo ne
numarina nei laikas, nei nuo
tolis. Turbūt dauguma iš mūsų 
tiki, kad ir ši vieta yra, tarsi 
uostas, iš kurio mus vieną dieną 
pašauks mūsų paliktieji namai.

Nežiūrint visų tų sunkių aplin
kybių, mes esame tos laimingo
sios, galėdamos naudotis lais
ve ir gan normaliomis svetimo 
krašto sąlygomis. Gal pats Die
vas mums skyrė kokius užda
vinius, kad atsidūrėme čia. Ar Lietuvaitės ir gėlės

Moteris Amerikoje
Šiais metais JAV moterų virš 

14 metų yra 5.452.000 daugiau, 
negu buvo 1940 met. 6.806.000 
daugiau ištekėjusių gyvenant 
čių su savo vyrais. 117.000 mo
terų daugiau gyvenančių ats
kirai nuo savo vyrų. 1.202.000 
daugiau našlių ir išsiskyrusių. ’’ 
2.762.000 mažiau likusių nete
kėjusių. Antroje šimtmečio pu
sėje moterų mirtingumas iš san
tykio 16 su 1000 perėjo į santy
kį 8 — 1000. Netekėjusių mote
rų — merginų, našlių, išsisky
rusių — mirtingumas apima tik 
penktą dalį aukščiau minėta. 
Vidutinė Amerikos fabriku dar- 
bininkė per 8 darbo minutes 
uždirba užtenkamai nusipirkti 
5 svarus bulvių ar litrą pieno, 
arba pokelį cigarečių New Yor- 
ko rinkos kaina. Jei vidutinės 
Anglijos darbininkės norėtų 
pirkti šiuos dalykus Londone, 
jos dirbtų 14 minučių bulvėms, 
19 minučių pienui ir beveik ve- 
landą ir 20 minučių cigaretėms.

MERGAIČIŲ
Šie klausimai bus naudingi 

tik tuomet, jei tu atsakysi į juos 
atvirai ir rimtai. Pagalvok prieš 
atsakydama "taip" ar "ne".

I. Ar tu galvoji, kad dauguma 
žmonių yra geresni už tave? 
Ar tu lengvai susinervini? 
Ar jautiesi žemesnė, nepa
jėgesnė už kai kurias savo 
drauges? /
Ar nuolatos kritikuoji save? 
Ar daug praleidi laiko į die
ną svajodama?
Ar greit pažeidžiami tavo 
jausmai?
Ar jaudiniesi dėl praeityje 
padarytų klaidų?
Ar esi pavydi savo drau
gėms?
Ar tavęs kritika ir rūpestis 
pribloškia tave?
Ar esi patenkinta savo at
liktais darbais?

II. Ar nuolatos ieškai garbės 
ir pagyrimų?
Ar jautiesi nepatogiai suti
kusi naują vyriškį?
Ar mažos klaidos ir nepa
sisekimai pribloškia tave?
Ar dažnai jautiesi vieniša 
draugijoje?

15. Ar tau neatrodo, kad lai
kas slenka perdaug lėtai?

16. Ar nesijaudini, kai esi labai

17.

2.
3

4.
5.

6.

8.

9.

10.

18.

19.

DĖMESIUI
stiprioj vakaro šviesoj?
Ar labai sunku paslėpti sa
vo jausmus?
Ar bijaisi, kad gali likti ne
tekėjus?
Ar lengvai parausti ir pri- 
trūksti kalbos?

20. Ar tau nėra sunku kalbėti 
su tau patinkamu vyriškiu?

Jei tavo visi atsakymai yra 
"ne", galimas dalykas tu esi 
perdaug pasitikinti savimi ir ag
resyvi. Bet jei atsakymai "taip" 
viršys 12, tu esi per kukli ii 
pervertink save. Pabandyk šiuo 
būdu save pažinti.

* * *

12.

13.

14.

MINTYS
Kas yra civilizacija? Aš at
sakysiu — gerų moterų jė
ga. Emerson.

Vidutinis vyras galėtų du 
kartu tiek atlikti pasaulyje, 
jei jis pusę savo gyvenimo 
nepraleistų pasakodamas 
moterims kaip atlikti įvai
rius darbus.

Helen Rowland.

sodo tvorą. Dairėsi lyg pirmą kartą čia atėjęs. Stabtelėjo ties 
žydinčia vyšnia.

Ir šis stiprus, grubokas jaunuolis, žiemą be pasigailėjimo 
kirviu vertęs vos apkabinamus medžių kamienus, dabar lenkėsi 
prie palaužtos vyšnios šakutės.

— Kas tave kitas palaužė, jei ne ta ožka?! Bene supranta, 
kad ir medelis nori gyventi, kad tik pasidaužius. Vėjas Licė! ... 
Tikra vėjas ...

Jis stovėjo lyg stulpas įbedęs akis žydinčion vyšniom
— Kaip prie altoriaus vestuvių drabužiuose, kaip dangumi 

plaukią debesėliai... Licė vestuvių drabužiuose, ai...
Jautė, kaip kažkas jo mintis nešė pirmyn. Kažkas lyg glaus

tėsi apie jį, tarytum nematomom rankotn pančiojo, įpindamas 
persaldytus žiedus mirštamai dusinančiu kvapu. Neskabė pirš
tais ramunės žiedo, neminėjo to žodžio, ką kuždėjo pavasaris. 
Tik girdėjo savo širdį jau kitoniškai plakant.

"Lice, kad tu žinotum ... Taip dabar kas pamatytų — saky
tų, kaip šventas stacijas eini. Kaip prieš Dievomūką klupinėji, 
Joni, a? Ar tatai šita yra verta, ar iš viso moteris verta, kad tavo 
širdis kaip varpinyčioje varpas daužytųsi ir smaugytų kaitra 
lyg sunkioje ligoje.

Slinko Jonas sėlindamas rasota žole pro medžius ten, kur jo 
ausys vos pagavo pustylės kalbos žodžius.

— O kur buvome anksčiau? Kodėl mes sprukome iš žydin
čių pievų, bijodami atsigręžti, net gėdinomės savo vyžoto tėvo. 
Šiandie vėl pamilome kaimą! O gal mūsų alkanas gomurys?! ...

— Taip, Liticija. Gal ir tiesa, kad ieškojome lepumo. Ne- 
pagalvodavom, jog, kas nors turi dirbti, kad kitas gyventų. Todėl 
aš ir grįžau į laukus. Tik kažin, ar ne pavėluotai? Grįžau tėviš
kėn ne dėl alkano gomurio, ar dėl okupantų baimės ar pasunkė
jusių sąlygų atlikti diplominį darbą. Ne! Aš supratau, kad mūsų 
mažytė žemė prašosi ne vien juodų rankų, bet ir žiniomis turtin
gų smegenų. Daugelį metų alkūnėmis trynėm mokyklos suolą su
mintimi, kad tik greičiau palikus gimtuosius lizdus. Net nepadė-1 nuo naštos, o gal nuo jaunatvėje padarytos klaidos.

J

koję tėvų prakaitu permirkusiai žemei, kuo skubiausiai spruko- 
me iš žalumos į pilkumą. Palikome brolį su primityviu noragu 
krapštyti derlingą žemę. Ar seserį negrįstoje pirkioje.

Kartais aplanko iki beprotybės varginančios mintys: eitum, 
rodos, išilgai ir skersai su kirviu, prakirstum užrūkusius lange
lius — orui ir saulei. Pakeistum naujomis molio nudrėbtas ply
tas, nuo kurių kilnoja sunkius garuojančius viralų katilus sukai
tusios mūsų motinos. Ir pastatytum iki dangaus aukštumo mo
kyklas—tekvėpuoja mokslu ir oru mokytojas ir mokinys. Džiaugs 
mu nesitverčiau, išvydęs paliekantį mokyklos suolą su plačiu 
akiračiu, vispusiškai išprususį artoją. Nors gal jau ir pavėluotos 
šios mūsų mintys. Svetimieji baigia mus prismaugti... Et, kalbi 
žmogus, lyg nuo to būtų geriau .. .■

— Mudu galėtumėm kalbėtis, kalbėtis ir niekad nepritrūk- 
tumėm temų. Tik dvi savaitės mudviejų pažinties. Maža. O vis 
dėlto daug! — kalbėjo Liticija įspūdžio pagauta.

— Taip, laikas mėgsta pokštą. Neretai jis menką vaidmenį 
tevaidina dviejų žmonių suartėjime.

— Bet nepamirškime, kad laikas menką vaidmenį vaidina 
ir dviejų asmenų išsikyrime. Eilė metų draugystės ir, štai, dėl 
vieno žodelio, gal geriau pasakius, dėl nereikšmingos klaidelės 
— išsiskiriamą.

— Taip, taip, laikas bėga tai pakeldamas, tai prilenkdamas 
žmogų. Tavo žodžiuose daug tiesos. Dėl mažytės klaidos išsiski- 
rir geri draugai. Arba dėl mažos klaidos, tarytum užsidedi di

džiulį kryžių ir velki jį dienas, mėnesius, net ištisus metus. Be 
gyvybės, be žodžių eini, kaip merdėdamas, tarytum išsiskyręs iš 
gyvųjų. Kartą suvirpa žmogaus širdis, pakeli akis — gi visa ap
linka atgimsta gyvenimui. Pastebi net mažytį daigelį skverbiantis 
į šilumą. Ir medžius, lapais prisidengiančius nuo vėjo ir audros 
besimylinčių paukščių lizdus. Net pradedi žmogus suprasti tą di
džiąją gamtos giesmę, kuri skrenda laukais, paupiais ir darže
liais. Ir tada atsiranda noras pasipurtyti, kad galėtum atitrūkti

(B. d.)

Visiškai dingusi iš visų die
nų yra ta, kurioje mes nesi
juokėme, Chamfort.

Mes nužemintai dėkojame 
tiems, kurie mums padeda 
pakilti. Kuomet mums pa
vyksta, dėkojame savo pa
čių nuopelnams.

John Petit — Senu.

Tas nėra tinkamas gyventi, 
kuris nėra tinkamas mirti. 
Ir tas netinka mirčiai, kuris 
susitraukia nuo kiekvieno 
gyvenimo džiaugsmo ir 
kiekvienos pareigos.

Theodore Roosevelt.

Šeimininkių skiltelė
rūkščios grietinės, išmaišyti ir 
pastatyti šiltoj vietoj. Per 24 va
landas pienas surūgs ir turės 
tikrai gerą skonį.

Trapūs sausainiukai

Paimti: 1 puodelį syrupo, V2 

puodelio sviesto ar kitų riebalų, 
3 puodelius miltų, pusantro 
šaukščiuko druskos, V2 šaukš
tuko sodos, šaukštą imbiero. 
Syrupą užvirinti. Atskirai sudė
ti riebalus ir užpilti verdantį sy
rupą. Ant viršaus užpilti mil
tus, druską ir imbierą, išmaišy
ti ir leisti ataušti. Plonai iško
čioti, supiaustyti stikline aps
kritais rutuliukais ir sudėti kep- 
tuvėn ištepton riebalais. Kep
ti karštoje krosnyje apie 5 min.

6

2

Kimšti kiaušiniai
Kimšti kiaušiniai geras valgis 

pasiimt piknikan, važiuojant žu
vauti bei šiaip išeinant į laukus. 
Tinka ir vakarienei vasaros me
tu. Jų paruošimas:

6 kietai virti kiaušiniai,
2 šauktai sviesto ar marga

rino,
Pusantro šaukšto citrinos sun

kos arba acto, 
sardinkos —. mažytės žu
velės, 
šaukščiukai smulkiai suka
potų svogūnų laiškų,

Truputis paprikos.
Išvirtus kiaušinius atšaldyfi, 

nulupti ir išilgai perpiauti. Iš
imti trynius ir juos ištrinti su sar- 
dinkom ir sviestu bei kitais liku- 

-siais priedais. Padaryta tešla 
prikimšti kiaušinių baltymus.! 
Abi puses sudėjus suspausti, 
kad atrodytų kaip visas kiau
šinis. Gerai atšaldyti. Valgant 
namuose, kiaušinių puseles su
dėti į salotom išklotą lėkštę api
barstyti kapotais svogūnų laiš
keliais ir paprika, tada duoti į 
stalą.

Kaip surauginti pasterizuotą

Pienui rūgti yra dvi būtinos 
sąlygos: šilima ir rūgimo bakte
rijos, kurios pasterizuotam pie
ne jau yra žuvusios. Norint tok} 
pieną surauginti, reikia jį supil
ti į atvirą indą, įdėti šaukštą

* * *
Verdant ryžius, ištepk auga

lų riebalais puodą, — ryžiai ne- 
svils prie puodo dugno.* * *

Kepant bulves su lupyna, rei
kia jas nuplauti, nušluostyti ii 
ištaukuoti — bulvės greičiau iš
keps, bus minkštesnės ir bus 
galima valgyti su lupynom.* * *

Kad nesviltų ir nerūktų kep
tuvė kepant bulvinius blynus, 
ištirpink šaukštą riebalų ir su
pilk į tešlą.

* * *
Kad verdant rūgščius kopūs

tus nesijaustų nemalonaus kva
po, įmesk į puodą gabalėlį cit
rinos.

Tas, kuris niekuomet neat
šaukia savo nuomonės, 
myli daugiau patį save, ne-

Joseph Joubert.

Yra toks lygiai absurdas 
sakyti, kad negalima mylė
ti tą pačią moterį visuomet 
kaip geram menininkui rei
kalauti keletos smuiku at-

Balzakas.

Būk tolerantas. Jei tu ne
gali ar nenori pakeisti savo 
nuomonės, pakeisk patį 
dalyką. Anon.

Dideliuose veiksmuose vy
rai parodo save kokiais jie

Chamfort.

Viduriniu keliu dažniausia

ną. Jie randa pasitenkinimo 
rasdami draugystę abiejo
se pusėse.

Prof. F. A. Harper.
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Iš plataus pasaulio
rugpiūčio 22 d. vėl praėjo tik 
pasižodžiavus. Malikas reika
lavo, kad S. Taryba "suvaldy
tų agresorių JAV", vedantį ko- 
lonialinę kovą prieš "taikingą 
tautą", q Austinas ir Jeb pri
kaišiojo jam ir Sov. Sąjungai 
melą. Bet Malikas dėl to juk ne 
sivaržo.

Iš Frankfurto pranešama, kad 
rytų Vokietijoje smarkiu tempu 
ruošiami kadrai "raudonajam 
Wehrmachtui". Per pastarąjį 
pusmetį kariškų poligonų rytų 
Vokietijoje iš '11 pakilo iki 50.

JAV oro laivyno viršininkas
SPORTO ŽINIOS

Medikui maišant Saugume
Tarybos darbus jam pagalbon

kija, o rugpiūčio 21 d. ir Čeko
slovakija su komun. Kinija pri
siuntė JTO savo kaltinimus JAV, 
kad jos įsiveržusios į Korėją 
bombardavimais žudančios ci
vilius gyventojus ir sudarančios 
Tolimuose Rytuose padėtį pavo
jingą taikai. Visi trys satelitai 
taip pat reikalauja prie klausi
mo sprendimo prileisti Š. Korė
jos atstovus.

Maskvos patriarchas Aleksie
jus taip pat prisiuntė telegramą, 
prašydamas "Korėjos bylos 
taikaus sprendimo".

Tai dar vienas pavyzdys, 
kaip bolševikai moka supainio
ti procedūrą ir sprendimus pa
skandinti kalbose. O dėl to 
juk teks kalbėti.

Po kominformo suvažiavimo

das Togliatti pareiškė, kad šių 
metų jo partijos pirmasis užda
vinys yra išvyti amerikiečius iš 
Italijos. Korėjiečiai užpuolikus

Rugpiūčio 17 d. Vengrijos ko
munistų organas paskelbė, kad 
anksčiau sudarytos darbininkų 
organizacijos, turinčios 50.000, 
prie to dar prijungus "šimtus 
tūkstančių darbininkų" būsian
čios paverstos ginkluota milici
ja, nes Korėjos įvykiai parodę, 
kad liaudis turinti būti pasinio-1 
šus ginti savo kraštą.

Prekyba su Rusija esanti 
naudinga

Kai senatorius Lodge (resp.) 
prikišo,' kad dabartinė vakarų 
Europos prekyba su Rusija pri
menanti JAV prekybą su Japo
nais prieš praėjusį karą, kai jie 
JAV plieną grąžinę bombų fir
ma, Ekonominio Bendradarbia
vimo administratorius Foster at
sakė, kad panašumo nesą, nes 
iš Japonijos tada nebuvę gau
nama nieko, o dabar vakarų 
valstybės už išvežamas prekes 
iš Rusijos gauną sau reikalingų 
dalykų. Pav. Italija pardavusi 
60 lokomotyvų, bet už tai gau
sianti sau reikalingo plieno, ge
ležies, žibalo, kviečių ir kt. Ši
ta prekyba vykstanti su atatin
kamų organų žinia ir esanjį pri
pažinta rikalinga vakarų Euro
pos valstybių sustiprėjimui.

Strasburge posėdžiaujančiai 
Europos patariamojo! Taryįjai 
įteikta taikos deklaracija, pa
ruošta D. Britanijos parlamento 
atstovo M. Edelman ir belgų 
socialistų lyderio H. Rollin ir V- 
Larock, kaip atsakymas komu
nistų Stockholm© deklaracijai. 
Patariamojo! Tarybai priėmus, 
ši deklaracija bus taip pat iš
siuntinėta į visą pasaulį para
šams rinkti. Joje yra trys pagrin
diniai punktai:

1. parama JTO Korėjos by
loje ir prieš betkokią bet kur pa
sireiškiančią agresiją;

2. pasipriešinimas bet kokios 
(formos agresijai;

3. aktyvi parama pasaulio 
problemas sprendžiant tokiu 
būdu.

Suėmė tris vyskupus

Vykdydama akciją prieš ka
talikus Čekoslovakų valdžia su
ėmė tris vyskupus: Bratislavos 
vysk. M. Buzalka, Olomouco 
sufraganą St. Zela ir Scepusio 
vysk. J. Bamas. Pirmasis kalti
namas sabotažu, o kitų dviejų 
kaltinimai nepaskelbti.

— PRAHA. —Valdžia sten
giasi sukurti vadinamą Čeko
slovakijos tautinę Katalikų Baž
nyčią. Siekiant šio tikslo, už
daromos visos tikrosios katali
kų kunigų seminarijos ir teolo
gijos fakultetai. Rugsėjo mėn- 
atidaromos naujos seminarijos 
ir nauji teologijos fakultetai su 
valdžios' paskirtais dėstytojais.

Popiežius iš Romos neišvyks

Genevos spaudoje pasiro
džius žiniai, kad karui prasidė
jus popiežius persikeltų į Que
bec, Vatikano sluogsnicd pa
reiškė, kad tai fantastiškos ži
nios. Romos vyskupas iš Romos 
nesitrauksiąs niekad. Esą taip 
pat negalima, kad į Quebec 
persikeltų kardinolų kolegija. 
Bažnyčios vyriausybė ’turinti 
būti ten, kur Bažnyčios galva.

Dangun paėmimo dogma

Katalikų jau senai tikima ti
kėjimo tiesa apie Šv. Marijos 
dangun paėmimą, kam pami
nėti net šventė švenčiama, lap
kričio 1 d. bus paskelbta dog
ma. Anglikonų bažnyčios hie- 
rarchai, Canterbury ir York ar
kivyskupai, pareiškė, kad nau
ja dogma dar labiau praplo
siant! plyšį tarp katalikų ir pro
testantų bažnyčių. Iki šiol tokių 
dogmų’ tebuvę dvi —■ nekalto 
prasidėjimo ir popiežiaus ne
klaidingumo.

Iš Vatikano pranešama, kad 
dogma būsianti paskelbta, o 
spalio 30 d. būsiąs' oficialus 
pagrindimas paskelbtas.

— TRIESTAS. — Pranešama, 
kad čia esą paruošti JAV ir D. 
Britanijos kariunomenės dali
niai įsikišti, jei būtų pulta Jugo
slavija. Čia laikoma, kad Tito 
armija būtų kietas riešutas.

— TAPEI. — Iš kinų naciona
listų sluogsnių pranešama, kad 
komunistų valdomoje Kinijoje 
veikią partizanai, ypač pietinė
je ir pietų vakarų Kinijoje.

rėjoje veikiančių Sovietų tankų 
neperšauna. Jis pasirūpinsiąs, 
kad kaip galima greičiau būtų

tetas jau liepos 6 d. davęs įsa
kymą pradėti gaminti naujus 
6% colių pabūklus prieš šar
vuočius.

Rugpiūčio 17 d. Mac Arthur 
paskelbė, kad naujieji prieštan
kiniai pabūklai pradėti vartoti 
Korėjoje.

Katalikai Japonijoje

Pagal Tėvo Bitter SJ. paduo
damas statistikas katalikai Ja
ponijoje šiuo laiku turi 740 ku
nigų, 197 brolius, 2580 seserų, 
184 mokytojus. Taigi visą misi
jų personalą sudaro 3701 as
muo. 63% iš šio skaičietus, t.y. 
2334, yra japonai ir 37%, t.y. 
1367 — užsieniečiai. Užsienie
čiai priklauso iš viso 32 įvai
rioms tautoms, daugiausia vo
kiečiai, kanadiečiai, prancūzai, 
amerikiečiai, italai, ispanai ir tt.

—■ HELSINKIS. — Garsioji 
Suomių parlamento komunistų 
vadė Herta Kuusineno pradėjo 
persiskyrimo bylą su savo vy
ru Yrjoc Leino, buv. vidaus reik, 
ministeriu. Priežastis — jo "per- 
didelis palinkimas prie alko
holio". ~

Berlyno suvažiavimą,. jis pa
reiškė dalyvavęs kūrime naujos 
Europos, kuri apimsianti visą 
kontinentą — nuo Rusijos iki 
Atlanto, įskaitant Italiją ir Ispa- 

_ jnįjg.
— NEW DELHI. — Indijos 

premjeras. Nehru yra pakviestas 
į Peipingą, tartis dėl Azijos kraš
tų vadovavimo likviduojant Ko
rėjos konfliktą.

Rado ginklų

Netoli Genuos Ansaldo uoste 
policija aptiko ginklų sandelį, 
pasak vieno suimto darbininko, 
"revoliucijos reikalui". Rasta 
134 šautuvai, 5 kulkosvaidžiai, 
bazooka, radio siųstuvas ir 
daug šovinių. Ar nebus tai vie
nas iš garsiųjų komunistų san
dėlių, kurių policjpa vis ne
galėjo surasti.

Nauja skalbykla Jums
TRINITY HAND LAUNDRY
Rūbų valymas ir prosinimas

VELTUI skalbinius pataisome ir adome
926 DUNDAS ST. W. (prieš lietuvių bažnyčią) TORONTO

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai.

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Ronceswcdles) Toronto. TeL LO 7882

DRNTiSTRS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vaL 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 p.p.
386 Bathurst St Toronto 

TeL EL—6515

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų.
386 Bathurst St Toronto 

TeL WA 1344;

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

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

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

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

366 Bathurst St Toronto. TeL WA—9954

CITY FURNITURE COMPANY
DUODAMA LENGVAM IŠSIMOKĖJIMUI

3097 DUNDAS ST. W. TORONTO. TELEF: LY—9921

Lietuviai futbolininkai turėjo 
keletą rungtynių Il-me pirme
nybių rate, kurių pasekmės at
rodo sekančiai. Antrame susiti
kime lietuviams teko pralaimė
ti prieš vengrus 2-3, kova prieš 
Massey-Harris baigėsi lygiomis 
be pasekmių 0-0. Tenka paste
bėti, kad šios rungtynės buvo 
gana įtemptos, pasižymėjo dar
niomis pasuolėmis iš abiejų pu
sių. Prieš Mimico Beach lietu
viai laimėjo 2-1 rezultatu. Atei
tyje Vyties komanda turės pir
menybių rungtynes: rugpiūčio 
27 d. prieš Stewarts Earlscourt 
aikštėje, rugsėjo 6 d. prieš Avro 
Withron aikštėje, rugsėjo 10 . d. 
prieš Commodores Withrow

aikštėje, rugsėjo 17 prieš Tar
tans Greenwood aikštėje.

*
Smulkesnės informacijos 

apie žaidynių laiką ir vietą skel 
biamos lentoje prie liet parapi
jos salės.

Campbell Cup taurės varžy
bose lietuviai laimėjo paskuti
nes rungtynes prieš Mahrs vie
nuolikę 1-0 ir pateko į paskuti; 
nį ratą. Per vienas varžybas 
smarkiai buvo sužeistas liet 
žaidėjas Goikas, kuris ilgesnį 
laiką negalės dalyvauti varžy
bose. Kadangi dėl lėšų stokos 
žaidėjai nėra apsidraudę, tai 
išlaidos gydytojui buvo pa
dengtos iš Sp. klubo Vytis ka
sos. Jžg.

SPORTINĖ KARŠTLIGĖ NUSIAUTĖ P. AMERIKĄ

Jau mėnuo laiko praėjo nuo 
pasaulinių futbolo pirmenybių, 
bet jos vis dar prisimenamos.

Šios pirmenybės pasižymėjo 
eile staigmenų, kurių didžiau
sia buvo pačioje pabaigoje. 
Rimčiausias kandidattas dėl 
.meisterio vardo braziliečių rink
tinė, netikėtai pralaimėjo.

Rio de Janeiro gyventojai su 
didžiausiu smalsumu laukė 16- 
sios, kada turėjo susikibti du 

i varžovai — brazilai ir uragva- 
jiečiai. Vietos spauda pilna

—< TAIPEI. —- Kinų naciona- gerkle rėkė apie busimą brazi- 
listai į JTO plenumo posėdžius liečiu pergalę. Gyventojų tarpe 
rugsėjo mėn. prisius 5 asmenų vyravo irgi pakilusi nuotaika, 
delegaciją, kurios uždavinys nes susitikimų rezultatai su ang 
bus iškelti jau du kartus reikštą į lais, švedais, amerikiečiais pa- 
skundą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tikimasi, kad šį kartą skundas 
sulauks didesnio pritarimo.

Sunku aprašyti braziliečių 
nuatrrikas. Gal ir atomo bom
ba nebūtų smarkiau sukrėtusi 
publikos, kaip šios varžybos. 
Žmonės verkė ir šaukė, plėšėsi 
drabužius patekę į isteriją. Sun
ku įsivaizduoti, kas būtų atsi
tikę su laimėjusiais žaidėjais, 
jei ne stipri policijos apsauga. /

KANADOS ŽINIOS
Kanados karo biudžetas ) Ypatinga parlamento sesija | Pabrangs autuvas 

šiais fiskaliniais metais pake
liamas iki $575.000.000. Prie jau 
esamos sumos $425.000.000 
krašto apsaugos departamentas 
prašo pridėti dar $150.000.000. 
Įstatymo projektas jau paruoš
tas ir bus įteiktas parlamentui. 
Į šį biudžetą dar neįeis sumos, 
skiriamos Europos apsiginklavi
mo programai. Manoma, x kad 

turės

Ryšy su geležinkelių streiko 
iššaukiamais ūkiniais sunku
mais, vyriausybė šaukia ypa
tingą parlamento sesiją rugpjū
čio ŽO d. Be parlamento įgalio
jimų vyriausybė negali įsikiš
ti į streiką, nes įstatymai strei
kų laisvę pripažįsta.

- Autuvo prekybos firmos pra
neša, kad autuvo kainos netru
kus būsiančios pakeltos nuo 50 
centu iki $1.

esančių metų biudžetas 
siekti 1 bilijoną doleriu.

Didina laivyną

Kanada didina laivyną 
atsargos į aktyvią-tarnybą per
veda tris naikintojus. Dėl to di
dinamas personalas ir verbuo
jami nauji jūrininkai, net nauji 
ateiviai, po 300 kas mėnesį. 
Amžiaus riba 17-29 metai.

ir is

Geležinkelių streiko vaisiai JAV

Kanados geležinkelių streiką 
JAV pirmiausia pajuto spauda, 
kuriai pradėjo trūkti popieriaus, 
nes 80% laikraštinio popieriaus 
gaunetma iš Kanados.

Paštų direkcija paskelbė, kad 
į Kanadą nepriims jokių spau- 
diniu ir siuntinių, bet tik laiš-

Ar pakels mokesčius?

Per spaudos konferenciją, už
sienių reikalų min. Pearson kal
bant apie Kanados dalyvavimą1 
Europos apginklavime, vienas 
žurnalistas paklausė ar nerei
kėsią padidinti dėl to mokesčių. 
Min. atsakė, kad, žinoma, su 
dabartinėmis pajamomis tų už
davinių nebūsią galima įvyk
dyti. Su dabartinėmis pajamo
mis būsią galima išsiversti gal 
pusmetį ar kiek.

Pamestų vaikų keliai

Rugpiūčio 17 d. Toronto laik
raščiai pranešė tokį faktą. Nak
ties metu viename miesto gat
vės kampe sulaikyta įtariamo 
elgesio mergaitė pasisakė 
esanti 20 metu, neturinti adreso 
ir teturinti 30 centų. Po kurio lai-, 
ko atsirado jos brolis 16 metų 
amžiaus, kuris paprašė seserį 
pavesti jo globai. O apie savą 
šeimą jis papasakojo šitaip:

— Mūsų tėvai persiskyrę ir 
mudu su sesere gyvenome ats
kirai vienu du. Aš sesers nema
čiau jau kelis mėnesius, nes da
bar gyvenu Hamiltone. Aš no
riu seserį nusivežti į Hamilto
ną ir pagelbėti jai ten susitvar-

tys kalbėjo už save. Paskutinė 
pergalė prieš ispanus net 6-1 
santykiu išbloškė visas brazi
liečių abejones. ,

Ir štai lauktoji diena. Vietos 
policijai teko nelengvas užda
vinys atlikti, nes jau per varžy
bas su ispanais 4 žiūrovai bu
vo užmušti ir 450 sužeista. Šį 
kartą policija sutraukė visus sa
vo rezervus, į pagalbą paši- 
kviesdama kariuomenės spec, 
dalinius. Tvarką palaikė 15.000 
policininkų. Prie įėjimo sargyba 
atėmė visus "ginklus" iš publi
kos kaip akmenis, plytas, bon- 
kas ar konservų dėžutes.

Pritrūkus bilietų, atsirado 
agentų, kurie vieną bilietą par
davinėjo po 250 kruzeirų, t.y. 
10 kart brangiau už normalią 

■ kainą.
Prisikimšo pilnutėlis stadio

nas. Greit pasirodė ir koman
dos. Jau iš pat pradžios brazi- 
liečiai laimi įvartį, manydami, 
kad laimėjimas jau jų, pereina 
į -gynimosi taktiką.

Nežiūrint publikos ūžimo ir 
nemalonių replikų Uragvajaus 
vyrai nepalūžta dvasioje, kaip 
kaj su ispanais įvyko, bet ryž
tingai atakuoja priešo vartus. 
Įvartis po įvarčio plaukia jų

Ar nėra verta susigalvoti? naudai. Rungtynės 4q

Karinės misijos

Kai Sovietų Sąjunga savo 
karinę misiją Kanadoje padidi
no iki 5 asmenų, Kanada "pa
dvigubino" ir savo atstovų skai
čių Maskvoje — vietoj 1 pa
skyrė 2. Taip pat pakeistas 
karo atache Varšuvoje.

Kanados bekonas į Angliją

Vyriausybė yra padariusi 
sutartį į Angliją išvežti 60 mili
jonų svarų bekono. Iki šiol tėra 
išvežta vos 14 mil. svari!. Ma
noma, kad nebus išvežta dau
giau kaip 40 mil. svarų.

Vyriausybei iš to išeina pel
nas, mat ji ūkininkams už sva
rą moka 32,5 cento, o iš Angli
jos gauna vos 29 centus. Ma
žai išvežama dėl to, kad ūkinin
kai valdžiai neparduoda, nes 
vidaus rinkoje kainos yra aukš
tos, o be to nebloga rinka yra 
JAValstybės.

Šiaurės Ontario padėtis 
kritiška

Prasidėjus geležinkelių krizei 
kaikuriose šiaurės Ontario vie
tovėse jau sekančią dieną pra
sidėjo maisto krizė ir bado pa
vojus. Daug kur nebebuvo mė
sos, pieno, duonos, nes visa tai 
buvo atvežama geležinkeliais.

Pragyvenimas pabrango

Kaip praneša Kanados Sta
tistikos biuras, pragyvenimo in
deksas rugpiūčio pradžioje jau 
buvo pasiekęs iki 167,5.

Indeksas yra išvedamas tuo 
būdu, kad 1935-1939 m. pragy
venimo vidurkis laikomas 100

• Šaltos kasyklos

Jau pradžios mokyklos moki
niai sužino bendrą reiškinį, kad 
juo giliau žmogus kasasi į že
mę, tuo darosi šilčiau, nes artė
jama prie karštųjų sluogsnių 
žemės rutulio centro. Kasyklų 
darbininkai visame pasaulyje 
tą pajunta kasdien leisdamiesi 
į jas. Bet pasaulyje yra kasyk
los, kur giliai po žemėmis nuo
lat vėsu ir drėgna. Tai geležies 
garsiosios kasyklos Bell Island 
New Foundlande, kurios tėra 
vos 2 mylios nuo kranto ir ku
rių dugnas yra 32 metrai že
miau okeano dugno. Darbinin
kai ten dažnai girdi bangų pla
kimą į kasyklų šoną.

Uragvajaus pergale.

mui jie galėjo pasislėpti viena
me viešbutyje, kuris kaip ko
kia tvirtovė saugojo juos nuo 
šėlstančios minios. Visas Bra
zilijos kraštas liūdi dėl nesėk
mės. Pradėta ieškoti kaltininku. 
Kaltė suversta žaidėjams dėl 
bailios defenęyvios taktikos. 
Klubo vadovams, kurie pasiro
do padarė gražų biznį su bilie
tais, iškeltos bylos.

Savaime aišku, Uragvajuje 
vyravo priešinga nuotaika. 
Montevideo gyventojai gatvėse 
suruošė didžiules demonstraci
jas ir su tautos himnu pasitiko 
žaidėjus. Tris dienas niekas ne
dirbo: sustojo fabrikai ir dirbtu- 
vės, neveikė įstetigos, kinai ir 
krautuvės. Tautos "didvyriams" 
visas miestas be pertraukos kė
lė ovacijas ir statė kandidatais 
į sekančius krašto rinkimus.

Toks istorinis įvykis Rio de 
Janeire praėjo be diplomatų in- 
trygų ir tarptautinių nesusipra
timų. Nors trumpam laikui dra
matiškos varžybos privertė vie
tos žmones pamiršti kasdienius 
vargus ir rūpesčius dėl kainų 
pakilimo, infliacijos ir sterikų. 
Per eilę dienų gyventojų dėme
sys buvo nukreiptas į vienuo- 
liką jaunų vyrų, kurie atstova
vo jų kraštus. Futbolas Pietų 
Amerikoje yra netik mėgiamas 
sportas, bet kartu yra ir tautos 
garbės reikalas. Šiuo atveju 
futbolo varžybos turėjo daugiau 
jiems reikšmės negu paskutiniai 
įvykiai Tol. Rytuose, kurie gal 
būt išaugs į naują žiaurų karą 
dėl viso pasaulio ateities.

Jžg.

TEL WA—6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektaL
• siuvamos mašinos.

Kalbame slavų kalbomis.

Skubėkite naudotis proga —
DIDELIS RUGPIŪČIO MĖN. MOTERIŠKŲ

KAILINIU IŠPARDAVIMAS
žymiai pigesnėmis kainomis

mo jį pakelia. Jis, pasirodo, 
nuolat kylo. 1947 m. indeksas 
buvo 135, 1948 — 156,9,1949- 
162,1. Atseit, ką galėjai gauti 
1939 m. už $100, tai 1949 m. 
reikėjo $162,10, o dabar reikia 
jau $167.50.

Vedybų tikslu
noriu užmegsti pažintį su Kana
doje gyvenančia lietuvaite tarp 
25-30 metų amžiaus.

siu tik į rimtus laiškus. Rašyti: 
A. Dapkus, c.o. P. Denys, 2040 
S. Halsted St. Chicago, Hl. USA.

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 vok.

BERGMAN FUR CO.
197 SPADINA AVE., TORONTO. TeL: W-tSQS
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Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO"

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

ParaMutcd

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

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

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

„ . . Pristatoma į namus T , f Telefonas * Telefonas
MU-9543 visame Toronte MU-9543

Parfumerijos fabrikantai turi 
sunkią problemą kvepalų var
dui išlaikyti dėl to, kad augan
čių didmiesčių gyventojų uoslė 
atbunka dėl negryno oro. Mies
tiečiam reikia vis stipresnių ir 
stipresnių kvepalų. Kaimų gy
ventojams tinka silpnesni.

minami tik iš šilko. Dabar juos 
gamina dar iš nylono, o japo
nai ir švedai — ir iš specialaus 
stipraus, popieriaus. Tuo tarpu 
popieriniai parašiutai naudo
jami dar tik meteorologiniams

Uošvis ir žentas

Naftos "šaltiniai" /
tant iš lėktuvų medžiagas. Žmo
nės su jais dar nešoka.

Kai norisi nusišypsoti

Jaunikaitis, prašydamas duk
ters rankos, kreipiasi į būsimą 
uošvį:

— Negeriu jokių alkoholinių 
gėrimų...

Konvertitai

"Keiskite jausmus gėlėmis — skambinkite AD 1618

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

•iav. A.MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Naftos šaltinių, kur ji telkšno- 
tų lyg ežeras nėra. Ji žemėje — 
uolose yra išsisklaidžius ir tik 
dėka spaudimo veržiasi į vir
šų. Spaudimui sumažėjus ji nu
stoja tekėjus ir šaltiniai "iš
džiūsta", nors naftos žemėje iš- 
tikrųjų dar daug yra. Dėl to da
bar išrastas būdas "išdžiūvu
sius" šaltinius atgaivinti į žemę 
leidžiant tam tikrus chemika
lus. Daug kur šis metodas duo
da labai gerų rezultatų.

Laidotuvių
Direktoriai

HARRY R. RANKS CO.

455 Queen St. W.

TeL: WA—5370 Toronto
Vedėjas Bill Zaleschook

SKIFF’S

Lietuviška rūbų valykla RE-NEW
Prašiname ir taisome. Paimame ir pristatome į namus.
Sav. J. ŠINKŪNAS — 415 RONCESVALLES AVĖ. (prie 

Howard Pk.) Toronto. TeL: LL—1451.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE
Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

Sav. Ignas Astrauskas 
1414 Dundas St West. Toronto

VALYMAS —
PROSAVIMAS — 

PATAISYMAS -

Kalbame lietuviškai
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas ELgin 8649

> PETRAS KAIRYS : '/■< 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU 

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

Puikus ir greitas patarnavimas

D. HOLOTA REAL ESTATE

,496 Queen St W.
(prie Denison AveJ

Tel. WA—5232 - Toronto

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

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

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

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

PLAUKŲ DAŽYMAS IR ŠVIESINIMAS 
ILGALAIKĖS ŠUKUOSENOS

Žili plaukai atnaujinami be dažų į
natūralią spalvą. . -

PABARIMAI VELTUL

1438 Dundas St'W. Toronto
(prie Gladstone)

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754
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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

“EUROPA” 
FOTO STUDIO

615 Queen St W. Toronto 
Telef. WA 6848

Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimų. TeL WA 9822.

Ką turite spausdinti, neškite |

T he 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.

k Pirmos eilės lenkiška rankinė telefonas AD 0360
: SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY
: BŪBŲ VALYMAS
> , Mes paimame iš namų ir pristatome.
■ Darbas garantuotas. Kainos neaukštos.

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS '

STINSON’S JEWELLERY

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

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

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taisc !r pcrrdvčda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- : 
nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. ;
Krautuve atidaryta kasdien tiri 8 valandos vakaro.

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktika

• Kalbu len krekeri
Me MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

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 vaikus, 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.

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

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

D; m A A*. A I LAIKRODININKAS6 m 6 S I 0 ; Kazimieras Tutlis
Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

tai, gerai ir pigiai. Prdtšome kreiptis ir įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER

762 Queen St W. Toronto, Ont

Siūlome bliuzes-sijonus
Priimame moterišku rūbu užsakymus 

Darbas garantuotas ir pigus.
Moteriškos kojinės ir apatiniai

Fortune Ladies Wear
789 Queen St W. Toronto

LUNA jpio iinAijoj | (I
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL PL 5717 » .I.

— Aha!
1

— Nerūkau...
— Na, ir daugiau?
—< Nelošiu kortomis...
— Hm, hm!
— Esu sąžiningas namų sau

gotojas ...
—. Ir ką daugiau? — nekant

raudamas paklausė tėvas.
— Ar negalėčiau aš papra

šyti ... jūsų dukters rankos? ...
— Niekada!
— Kodėl?.-.-.
— Aš nenoriu, jog tamsta bū

tumei nuolatiniu priešingu pa
vyzdžiu mano žmonai...

Fronte prieš bolševikus.

Vienas žydelis — karys tei- 
Via: ■ ■

— Ui, fronte aš kai pasišvais- 
čiau su kardu, tai •vienam bol
ševikui visus rankos pirštus nu
kirtau...

— Reikėjo jam ir galvą nu
kirsti ...

— Kad jis galvos jau nebetu
rėjo ...

Kartą žydelis su žmona su
galvojo pereiti į katalikų tikėji
mą. Norėdami krikštytis jie 
kreipiasi į katalikų kunigą.

Kunigas klausia:
— Ar mokate persižegnoti?
— Ui, kaip gi ne. Mokam.
— Tai persižegnokit.
— Vardan Tėvo ir Sūnaus 

ir... Čia žydelis ir užsimiršo 
Kumštelėjo žmonai į pašonę ir 
pašnibždomis klausia:

— Ui, Sore, sakyk, kaip to 
trečio kompanijono vardas? ...

Ačiū Dievui

Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu vienas ruselis karys 
kalbasi su lietuviu:

— Aš nesuprantu, kodėl jūs 
lietuviai kiekviena proga vis 
sakote "Ačiū Dievui"? O ką čia 
Dievas turi bendro?

.— O ką jūs sakote, kai norite 
išreikšti džiaugsmą?

— Ačiū- Stalinui! Nes tik jo 
dėka pilietis gali džiaugtis ge
rove.

— Na, gerai. Bet ką sakysit,- 
kai Stalinas mirs?

-— Kai mirs... "Ačiū Dievui" 
sakysim — sako kiek pagalvo
jęs ruselis.

Fenomenali žmona

— Na, kaip, laimingas sil 
nauja žmona?

— Žinai, išmoko siūti, bet 
nesiuva; išmoko lopyti, bet ne
lopo. Neišmoko tik virti, bet 
verda.

Muziejuje

— Tai deviės Minervos sto- 
vyla.

— O tas užpakaly af jos vy
ras?

— Ne, ji vyro neturėjo... 
Tai išminties deivė...

Iš dantų..

— Iš ko pažįsti, kad žąsis 
sena?

— Iš dantų.

Bet aš turiu

Jis negali pakęsti...

Vienas asmuo, sėdėdamas 
autobuse, niurna:

— Negaliu pakęsti dabarti
nių autobusų. Jie visuomet per
pildyti ir nėra kur žmonėms su
sėsti ...

— Juk tamsta, rodos _ pato
giai sėdi? — įsikiša kitas.

— Aš tai sėdžiu, bet mano 
žmona stovi...

Ne kvepinimui

— Kokį čia sviestą duodate. 
Tik pauosčiau ir pasidarė blo- 
ga, — sako svetys.

— Nes mūsų sviestas skirtas 
valgymui, ne uostymui, — at
sako kelneris.

Tai nelaimė

Daktaras: — Ponia, aš per
spėju, kad Tamstos vyro padė
tis visai rimta. Jam reikia vi
siškos ramybės...
■ Žmona: — O, Dieve! Kaip 
kartais išeina. O mes buvom 
sutarę rytoj eiti į kiną.

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau cddnius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadienais pagal susitarimą 
55 St John's Rd., W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)

TeL LYndhurst 0052

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

SVETIMAS ŽODIS ABSURDAS - 
reiškia tokį galvojimą, kad ir kitur gali pasidaryti lygiai gerų ir lygiai pigių nuotraukų kaip

Vytukas mokosi groti smuiku.
— Kad tu niekad nepaimi 

švaraus tono, — pyksta motina.
— Iš kur imsis švarus tonas, 

kad jo amžinai nešvarios ran
kos,— įsiterpia tėvas.

Kaip greit

— Kaip tai, dukra? Vos prieš 
savaitę -ištekėjai ir jau skundies 
vyru. ,

— Kad jis vis barasi su ma
nim

— Didelis daiktas! Aš su ta- 
vo mama jau trisdešimt metų 
baramės ir gražiai gyvenam ...

''V- ./Z

Plepi poniutė pasakoja savo 
vyrui apie viešnios blogą elge
sį: "Jei ji brau nusižiovavus tik 
vieną kartą man bekalbant", 
sakė ji, "bet ji tai padarė dešimt. 
kartų".

"Gal būt ji nežiovavo, - bran
gioji Gal ji tiktai norėjo ką nors 
sakyti" — suramino vyras.

J-Kudlowsky
LAIKRODŽIAI 
BRANGENYBĖS 
PAPUOŠALAI

Užeikite-
prie Jūsų bažnyčios

932 Dundas St W. 
Toronto

Nauja lietuviška valgykla ir A T I ft II T 1 
maisto produktų krautuvė MlfaMFillw
1330 Dundas St W. prie Rushholm ir Lisgar St Tel- ME 9347
Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų. Daro
mi įvairūs sviestainiai — sandvičiai Patarnavimas greitas. 

Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti
Valgykla atidaryta nuo 6 vaL ryto iki 23 vaL vakaro- 

SAVININKAI: PREIKŠAITIS — BLEEGYS — DAUGĖLA

LIETUVIS LAIKRODININKAI

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius ivairiu rusiu laikrodžius. 
Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja. 

Kainos prieinamos.
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

272»/2 QUEEN ST. W. TORONTO.

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

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

Robert P. Rice Real Estete .
888 College St Toronto. TeL LA 1277

.DĖMES I-O I 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



TORONTO, Ont.
Lietuvių pasirodymai parodoje

Rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį* 
parodos muzikos dienoje pasi
rodys A. Narbuto dirig. miš
rus choras ir Valiukaitės vado
vaujama tautinių šokių grupė.

Lietuvių choras ir taut šokių 
grupė turės po tris pasirodymus.

Centrinis lietuvių pasirody
mas įvyks Band Shell scenoje 
5-5,08 vaL

Visi programos! dalyviai iš- 
- vyksta 1 vai. p.p. nuo lietuvių 

parapijos bažnyčios.
Parodos Granstand scenoje 

kartu-su Hollywoodo artistu Da
nny Kaye kiekviėno vakaro 
programoje pasirodo ir lietuvai
tė, Metropolitan operos solistė 
Polyna Stoska.

Solistų varžybose, baritonų 
klasėje dalyvaus ir lietuvis Vito 
Castini — Kastytis.

Atskirame Mėtuvių paviljone 
Women Building su savo' eks
ponatais dalyvauja šie lietuviai 
menininkai ir mėno dirbinių ga
mintojai:

Juozas Bakis — keramika; 
Valė Balčiūnaitė — lėlės; Aldo
na Mažeikaitė — dekoratiniai 
dirbiniai; Supronas —- medžio 
drožiniai; Anastazija Tamošai
tienė — kilimai ir tautiniai kos
tiumai; Antanas Tamošaitis — 
odos ir metalo dirbiniai; Teles
foras Valius — medžio rėžiniai.

Montrealio Dramos teatras
Šį penktadienį, rugsėjo 1 d., į 

Torontą atvyksta Montrealio 
Lietuvių Dramos Teatras su An
tano Škėmos 3 veiksmų drama
tine legenda "ŽIVILĖ". Veikalą 
pravesti iš Čikagos atvyksta p. 
J. Blekaitis, kuris jį režisavo 
Montreale. "Živilės" pastatymui 
yra paimta Eaton auditorija.

Po spektaklio "Czarda" resto
rane įvyks arbatėlė meninin
kams pagerbti. ~

Sekančią dieną Montrealio L. 
Dramos Teatras gastroliuoja- 
Hamiltone.

Lankėsi Toronte
Praeitą sekmadienį redakciją 

^aplankė vienas artimiausių 
e mūsų rėmėjų p. Narušis iš Lea

mington, kartu su ponia, sūne
liu ir dukrele savo 2_ savaičių 
atostogas leidžiąs Toronte. Di
deli spaudos mylėtojai ir rėmė 
jai ta proga pp. Naručiai jau 
1951 m. atnaujino garbės pre
numeratą, nupirko spaustuvės 
fondo akcijų ir mūsų laikraščiui 
paliko savo biznio skelbimą.

Dėkodami savo rėmėjams pp 
Narušiams linkime geriausios 
sėkmės visuose jų reikaluose.

Toronte atostogaująs p. J. Ga- 
putis taip pat lankėsi mūsų re
dakcijoje ir paaukojo laikraš
čiui $2. Bičiuliui dėkojame ir 
linkime gero poilsio.

Vykdamas į Amerikos moks
leivių ateitininkų stovyklą, To
ronte buvo sustojęs ir aplankė 
savo senus pažįstamus* PMAS 
CV pirmininkas Juozas Baužins- 
kas iš Brooklyn.

Paminklas ant a-a. S. Junevi-

Šių metų vasario 25 d. po 
trumpos ligos mirė lietuvis Sta
sys Junevičius, palikdamas 
žmoną. Velionies žmonos ir jojo 
draugų pastangomis buvo pa
rinkta aukų ir šiuo metu yra 
pastatytas ant a.a. Junevičius 
kapo gražus paminklas su lie
tuvišku parašu: "Pačiam žydėji
me nuskintas toli nuo Lietuvos, 
Stasy, ilsėkis ramybėje. Liū
dinti žmona Elena". Ir pats pa
minklas pasižymi originalumu: 
kryžius, o iš šalies, atsirėmusi 
į knygą, liūdinti moteris.

Ateinantį šeštadienį už a.ai 
Stasio Junevičiaus vėlę, Toron
to lietuvių bažnyčioje 8 vai. ryto 
įvyks gedulingos pamaldos, o 
po jų, našlei žmonai ir velionies 
draugams dalyvaujant, Mount 
Hope Toronto kapinėse bus pa
šventintas naujasis paminklas.

Ateitininkų piknikas
Rugpiūčio 27 d. Toronto At-kų 

kuopa gražiame kunigų semi
narijos sode suruošė gegužinę. 
Polka su ragučiais, loterija ir ki
ti įvairumai pakėlė dalyvių 
nuotaiką. Oras pasitaikė pui
kus, todėl Toronto lietuviškoji 
visuomenė gausiai atsilankė 
gegužinėn. Piknikan buvo ne
maža svečių iš JAV ir tolimes
nių Kanados vietovių. Iš Bosto
no buvo atvykusi p. Mockienė 
ir p. Sandų šeima. Pažymėtina, 
kad p-lė Eleonora Sandaitė nors 
gimusi ir augusi Amerikoje, pui
kiai kalba, net skaito ir rašo lie
tuviškai. Ji mokosi mokytojų se
minarijoje ir priklauso Bostono- 
Ateitininkų kuopai.

Pikniko pelnas bus paskirtas 
liet, spaudai remti.

Adolfo Narbuto vestuvės
Šeštadienį, rugpiūčio 26 d., 

Toronto lietuvių bažnyčioje įvy
ko vienos iškilmingiausių šiais Į
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PADĖKA

Sekmadienį, rugsėjo 3 diena, visi renkamės 
į ŠVENTINĮ KONCERTĄ ir PASILINKSMINIMĄ

Baigiantis vasaros pramogoms atvirame ore, parodos susibūrimo bei švenčių ilgesnės pertraukos proga 
ruošiamas pirmas po vasaros koncertas bei pasilinksminimas salėje.

KONCERTE DALYVAUS:
Lietuvos Operos solistė PRANĖ RADZEVIčIOTĖ
Toronto Vyry Oktetas, vadovaujamas p. V. VERIKAIČIO
Poetas PRANAS KOZULIS

Po koncerto pasilinksminimas - šokiai 1\-.A
Šokiams gros geras orkestras. Veiks bufetas.

KONCERTAS IR PASILINKSMINIMAS įvyks St Helen’s salėje Dundas St W. (prie Lansdowne g-vės tramvajų sustojimo). 
TEN VISI SUSITIKSIME SU SVEČIAIS ATVYKUSIAIS Į PARODĄ IŠ JAV IR PLAČIOSIOS KANADOS!

Š.m. vasario mėn. 25 d., bū
damas pačiame jaunystės žy
dėjime staiga mirė a.a. Stasys 
Junevičius. Buvusių jo bendra
darbių ir bičiulių tarpe kilo su
manymas pastatyti antkapį. 
Dėka mielų tautiečių geros šir
dies šį sumanymą mums pa
vyko įgyvendinti.

Londono lietuviams suauko
jusiems 35 dol. 50 et. per p. V. 
Petrauską; Hamiltono lietu, su
aukojusiems 67 dol. per pp. L. 
P. Kežemėkus; Toronto liet, pa
aukojusiems 205 dol ir už iš kitų 
vietovių gautą auką sumoje 22 
dol., tariu nuoširdų ačiū.

Pradžia 7 vaL vakaro.
KLKKD Toronto skyrius.

metais vestuvių: Adolfo Narbu
to ir Danutės Sabaliauskaitės. 
Jungtuvių metu bažnyčia buvo 
pilnutėlė jaunimo. Gausus cho
ras, vadovaujamas J. R. Sima
navičiaus, pagiedojo "Veni 
Creator", prof. Steponas Kairys, 
akompanuojamas pianistės Da
nutės Rautens, smuiku išpildė 
Schuberto "Avė Maria".

Vestuvių puotos metu jauna
vedžiams buvo išreikšta daug 
linkėjimų. Sveikinta choro, To
ronto liet. Bendruomenės ir kitų 
sambūrių vardu.

Adolfas Narbutas torontie
čiams yra gerai pažįstamas 
kaip nuoširdus lietuviškos dai
nos mylėtojas ir darbštus choro 
dirigentas. Jo vadovaujami cho
rai daug kartų yra pasirodę To 
ronto lietuvių, o taip pat ir už
sieniečių, pobūviuose.

PADĖKA
Gerb. p. O. Jonaitienei, ma- 

lonėjusiai talkininkauti bufete 
at-kų suruoštos gegužinės metu, 
nuoširdžiai dėkoja

Toronto At-kų Kuipos V-ba.

Inicijatorių vardu.

Parapijos vaikų susirinkimai

Kiekvieną šeštadienį 5 vai. 
parapijos salėje įvyksta parapi
jos vaikučių susirinkimai, kurių 
metu rodoma vaikams pritaikin
ta linksma filmą, o po to neto
liese esančiame parke linksmai 
pažaidžiama. Būtų labai gražu, 

t kad tėvai daugiau kreiptu dėme 
i šio į sias vaikų įskilas ir rūpes
tingiau išleistų savo vaikus į 
jas.

Vaikai į kat. mokyklas
Toronto arkivyskupas, prieš 

pradedant naujus mokslo me
tus, atkreipia katalikų tėvų dė
mesį leisti savo vaikus į katali
kiškas mokyklas. Savo raštą 
Eminencija kardinolas baigia: 
"Katalikai tėvai savo vaikus lei
džia tik į katalikiškas mokyklas’

Kelionė į Romą
Touristaid Inc., 18 rue Ste An

ne, Quebec, praneša, kad iš 
Kanados organizuojama maldi
ninkų ekskursija į Marguerite 
Bourgeoys beatifikacijos iškil
mes Romoje, kurios įvyks lap
kričio 12 d- Suinteresuoti gali 
kreiptis į Michel Jaubert, nuro
dytu adresu.

Išnuomojamas 2 kamb. ir 
virtuvės butas su baldais. 163 
Concord Ave. telef. OL 4554.

TORONTO

priešais lietuvių bažnyčią.
Pilnas pasirinkimas geriausių LAIKRODŽIŲ, BRANGENYBIŲ, 

SIDABRO ir PARCELANO indų.
Taisome visų rūšių laikrodžius ir smulkius aparatus su 1 metų

garantija.
Kviečiame, atsilankyti!

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.
i iii»vaiTie

Tėvas Juvenalis apie spaudą *

Praėjusiame sekmadieny pa
maldų metu, pranciškonas Tė
vas Juvenalis Liauba savo pa
moksluose užakcentavo geros ir 
blogos spaudos įtaką į žmo
gaus asmenybės formavimą. ; 
Pamokslininkas ypač akcenta
vo ateistinių laikraščių žalą vai
kų ir. jaunuomenės tarpe.

Laimėjo 365 porcijas ledų

Visokių laimėjimų yra pasau
ly. Štai torontiečiams lietuviams 
gerai pažįstamas, dažnai mato
mas patarnaująs bažnyčioj mi
šioms, Juozukas Kavaliauskas 
laimėjo po kugelį ledų kiekvie
nai dienai per ištisus metus. Jis- 
sugebėjo garsiausiai nusijuokti 
vaikiškų išdaigų rungtynėse To
ronto Odeone. Rugpiūčio 26 d. 
The Globe and Mail įsidėjo jo 
atvaizdą su ledų kugiu rankoje.

Dar vienas straipsnis 
pabaltiečių reikalu

Toronto • "The Globe and 
Mail" dienraštis pastaruoju me
tu jau veik kas savaitė išspaus
dina po straipsnį Pabaltijo ar 
pabaltiečių reikalu. Rugpiūčio 
28 d. vedamųjų puslapy vėl iš
spausdino A. Weiler straipsnį, 
pavad. "They Seek Refuge in 
Canada", kuriame pirmiausia 
nupasakojama, kaip išplaukė iš

Išnuomojami 2 kambariai
tik dviems vyrams. Galima 
naudotis virtuve ir salionu. Kai
na: $6.25 kiekvienam.

308 Euclid Ave., tel. MI 9605.

Išnuomojami 2 kambariai 
High Park rajone su baldais ir 
elektrine krosnele vedusių po
rai ar 2 moterims. TeL LL2252. 
Kreiptis po 6 yaL vakarais.

Paskutinės pasaulio žinios

liais, kuris Quebec pasiekė jau 
su 123. Paaiškinus, kad pabal- 
tiečiams Švedijoje nesaugu, 
kad jie yra visi suregistruoti so
vietų atstovybės ir nėra tikra, 
kad nebus išduoti, jei Sovietai 
jų pareikalaus, kaip tai su vie
na grupe jau atsitiko, reiškiama 
vilties, kad šitiems naujiems at- 
bėgėliams leidimo pasilikti Ka
nadoje nereikės laukti 10 mėne
sių, kaip jau teko vienai tokiai 
grupei. O antroje straipsnio da
lyje reiškiama vilties, kad bus 
pašalintas draudimas įleisti į! 
Kanadą tuos pabaltiečius, kurie 
karo metu kovojo prieš bolševi
kus kad ir vokiškose uniformo
se, nes ne uniformose esmė.

Iš straipsnio atrodo, kad au
torius yra estas arba jiems ar
timas žmogus. Tuo tarpu mūsų 
2 pusi, minimo straipsnio auto
rius R. N. Bryson yra latvių gen. 
konsulas Kanadoje.

Churchillis kaltina savo 
vyriausybę

Praeitą šeštadienį per raria 
pasakytoje kalboje Churchill 
pareiškė, kad artimiausiu laiku 
komunistai galį pulti Tibetą ir 
Iraną, bet didžiausias pavojus 
pasauliui gręsiąs Europoje. De
ja, Europos niekas nesaugąs 
nuo galimo puolimo, išskyrus 
JAV atominę bombą, o reikią 
suorganizuoti pranašesnes pa
jėgas. Dėlto jis kviečiąs opozi
ciją remti visas vyriausybės 
pastangas stiprinti D. Britanijos 
apsaugą. Jis prikišąs vyriausy
bei neryžtingumą ir nenuosek
lumą. Vyriausybė daranti spra
gų savo apsaugos planuose. 
Kaip ryškų pavyzdį, galįs nuro
dyti faktą, kad britų pramonė 
dar tebegaminanti Rusams 
įrankius tankų remontavimui ir 
net įsileidžianti prie šios gamy
bos rusų instruktorius. Tai esą 
nesuderinama su britų nusista
tymu remti JAV pastangas su
stiprinti antikomunistinį frontą. 
Toliau Churchillis priminė, kad 
iš dviejų stambiausių mašinų ir 
įrankių gamybos firmų vadovų 
sužinojęs, kad tos firmos jau 
prieš dvejus metus klausiusios 
vyriausybės ar turinčios gamin
ti Rūsijai mašinas ir ypač tankų 
taisymo įrankius, kai šitokių 
reikmenų esančios labai reika
lingos ir pačių britų tankų at
naujinimo dirbtuvės. Vyriausy
bė atsakiusi gaminti.

Dėlto Churchill laukiąs, kad 
Attlee kalbėdamas sekančia 
savaitę pranešiąs, kad jau duo
tas įsakymas Rusijai mašinų ir 
įrankių gaminimą sustabdyti.

Kad Rusijai tokios mašinos ir

įrankiai gaminami ir kad įsilei
džiami jos inspektoriai, patvir
tino pramonės ministerija, kuri 
aiškina, kad tai daroma pagal 
1948 m. prekybos sutartį, pa
gal kurią ir D. Britanija gau
nanti iš Rusijos reikalingų pre
kių, o ypač, javų. ,

Kontrabanda iš JAV į Rusiją

Praeitą savaitę paaiškėjo, 
kad apie 50 tonų molybdeno 
metalo apie $45.000 vertės, rei
kalingo kietojo plieno gamybai, 
iš JAV išvežtų į D. Britaniją dar 
gegužės mėn., ten liepos 1 d. 
buvo pakrauta į Sovietų laivą ir 
išvežta į Rusiją. Britų ambasa
da pareiškė, kad D. Britanija 
dėl to nėra kalta, nes krovinys 
per jos muitinę nėjo, atseit, 
buvo perkrautas iš laivo į laivą. 
Dabar aiškinama, kas kaltas: 
ar merikietis eksportininks, ku
ris suklaidino licenciją davu
sias įstaigas ar britų pirkliai, 
kurie be jo žinios perpardavė.

Skiria $16.771.384.479 krašto 
gynimui

Įstatymo projektas, krašto gy
nimo reikalams skiriąs $16.771- 
384.479, praeitą šeštadienį JAV 
atstovų rūmuose praėjo 311 bal
sų prieš vieną, kuris statė klau
simą: "Iš kur bus gauta pini
gų?" Projektas pasiųstas sena
tui. Iš tos sumos tarp kitko nu
matyta pastatyto 5.333 lėktuvus. 
4 bilij. bus paskirti paremti ki
tiems kraštams. Kartu buvo pra
nešta atstovams, kad karo de
partamentas ruošiasi paprašyti 
dar 10 bilij. dolerių.

— OTAVA.
duos JAV 440 milijonų svarų 
aliuminijaus už apie $75.000.000 
Tai sudaro 50% visos Kanados 
aliuminijaus gamybos'.

Nepaprasta parlamento sesija

Antradienį susirenkančios Kc 
nados parlamento sesijos pir
masis uždavinys bus rasti prie
monių baigti geležinkelių strei
ką. Toliau jis turės svarstyti Ko 
rėjos politikos klausimą, Kana 
dos laikyseną Šiaurės Atlante 
valstybių apginklavimo reikalu 
Kanados gynimosi planą, su 
darymą fondo kariniams reika 
lams ir pagaliau papildyme 
biudžeto. Manoma, kad sesije 
užtruks 6-8 savaites.

KANADA GINKLUOJASI
Pastaruoju metu Kanada 1c 

biau ima domėtis ginklavimas 
problemomis. Nepersehiausic 
čia buvo pastatytas greičiai 
sias pasaulyje turbininis na 
kintuvas. Dabar 50 keturmote 
rių bombonešių aviacijos dirl 
tuvėse paruošiami pakranči 
apsaugos nublatinei žvaigybe

lėmis jie patruliuos Kanados-A 
lanto ir Pacifiko vandenynų p< 
krantėse. JAV iš savo karin 
atsargų sandėlių Kanapėti pe 
leidžia nemažą kiekį Muštai 
tipo naikintuvų. Kol bus pag 
mintas pakankamas moderni 
kų turbininių naikintuvų sk( 
čius, jie turės saugoti Kanad 
padangę nuo netikėtų prie 
bombonešių įsiveržimų.

JAV kariuomenės inžinier 
šiaurinėje Ontario provinci; 
dalyje apžiūri vietoves, kurie 
bus įrengtas radaro stočių tir 
las. Paskutiniojo karo m< 
amerikiečiai savo radaro st( 
turėjo Cochrane, Kapuskas 

Į Hearst ir Nakina vietovėse 
Kanada par- Kanados teritorijoje. Labai <

Quebec sulaikytieji pabaltiecicti

Vienas iš mūsų jau minėtų 
I 123 Quebec sulaikytų pabaltie-

limas dalykas, pagal spec 
susitarimą tarp Kanados ir J. 
vyriausybių šios radaro sto 
vėl bus atnaujintos

Išnuomojami du kambariai 
erdvūs, su baldais, kdrtu arba 
pavieniai. Į ^’11

Kreiptis galima bet kuriuo 
metu: 49 Dovercourt Rd., Tel. 
OL 2620.

KINO “CENTRE” 772
Kasdien nuo 6 vaL vdk. Salėj atvėsintas oras

Ketvirtad. — ŠestcrcL (VHL 31* —— IX. 2«)

cių mums rašo:
Esu vienas-iš tų, kurie 12. 8. 

1950. atvyko laivu "Goeran" 
Kanadon (Quebec). Žvejų trau- 
leris "Goeran", kuriuo plaukė
me, yra statytas Anglijoje prieš 
48 metus, turi 37 metrus ilgio, 88 
bruto ton. Juo keliavo 123 as
menys. 39 moterys, 43 vaikai 
(viena mergaitė gimė Kanados 
teritoriniuose vandenyse) ir 41 
vyras. Iš Švedijos į Kanadą 
plaukėme lygiai mėnesį su 
dviejų dienų pertrauka Azorų 
salose. Kelionė tuo laivu buvo 
nelengva, daugelis, pasiekę Ka
nadą, Virėjo keliauti ligoninėn.

Kadangi įvažiavimo doku
mentus turėjo ne visi, todėl esa
me nuo pasaulio izoliuoti, lai
kas slenka labai lėtai ir mono
toniškai.

Pasistengsiu plačiau aprašy
ti mūsų kelionę. J. Šimkus.

KELIAUDAMI Nr. 3 Avė. Detroito link arba grįždami atgal •

GERIAUSIĄ POILSĮ RASITE

INTERNATIONAL HOTEI
Šiltas ir šaltas vanduo visuose kambariuose, 

maudynės ir švieži maisto patiekalai.

LEAMINGTON, ONT. E. NARUŠIS, Phone !

Parduodami visi namo baldai: 
lovos, kėdės, stalai, spiruokliniai matracai, komodos, pijanii 
Baldai padėvėti ir parduodami pigia kaina. Parduoda 
ir pavieniui, kas ko nori. Parduodama, kad parduotas nan

L ONAITIS, 39 HAVELOCK ST., TORONTO. Ont Tel OL 5

1. “Loredo Gatvės“ — spalv. su viliam Hoiden
2. “Išdaigos jūroje“ su Larel & Hardy

Pirmad. — Trečiai. (IX. 4. — 6.)

1. “Don Žuano nuotykiai“ — spalv. su Errol Flynn
2. Mėnuli, apšvieski derlių“ su Roy Rogers

Išnuomojami 2 kambariai 
IH aukšte su baldais — vienas 
iš jų virtuve. 38 Alberta Avė., 

tek KE 0970.

wmn mWIFNOT PROGRAMOJ

Ieškomai prancūzų kalbos mo
kytojas pradedančiai. Pranešti 
ME 5983, V. Diėlininkaitytei po

Vertimai - Pamokos - Konversacijc
Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalt 

i Duodamos anglų kalb. pamokas ir konversacijos pažengus!
A. BAJORINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont 
TeL MEhose 8951

Kreiptis vakarais nuo 6-30 iki 7.30 vai., išskyrus sdaneriie- 
nius ir šventadienius. ‘

J*




