
• -'|įK

3 & 3 4 3 3

Nr. 38 (39)

Susiklausymas ir talka SAVAITĖS APŽVALGAVaržo pamaldas

Mes dažnai daromės perdide- 
.li kritikai. Imame ir pradedame 
viešai svarstyti tokius dalykus, 
kurie esamose sąlygose negali 
būti visiškai viešai išdėstyti dėl 
daugelio aplinkybių, ypač dėl 
mūsų rezistencinės veiklos po
būdžio.

Atsiranda žmonių, kurie pasi
čiupę kokį nors klausimėlį, iš 
adatos ima skaldyti vežimus, 
daro labai toli nueinančių iš
vadų bei priekaištų, ir taip au
toritetingai, su tokia pasitenki
nimo mina, kad jau štai prispy
riau prie sienos ir nieko mana
jai logikai niekas negali pasa
kyti. Pagrindu paprastai imami 
demokratiškieji principai, kad 
visa tauta turi žinoti visus su
metimus ir visus centrinių ins
titucijų darbus.

Deja, čia pamirštama, kad 
pilnutinio demokratinio tvarky
mosi pagrindinė sąlyga, įgali
nanti veikiančiuosius supažin
dinti tautą su visais savo veik
los motyvais bei sumetimais, 
yra suverenumas, duodąs ga
rantijos, kad perdidelis atviru
mas neduos blogų pasekmių. 
Mūsieji gi organai juk toli gra-

jų veikimas tegali būti parem
tas tik dviem principais: budėti 

. ir išnaudoti progas. Mūsieji or
ganai negali vesti politikos, ku
rios kryptis bent kuriuo būdu 
paveiktų valstybių politikos li
nijas. Jie gali tik stebėti anųjų 
kelią ir protarpiais ant tų ju
dančių juostų švystelti savą 
svarstelį. Jei tinkamu laiku ir į 
tinkamą vietelę jis nukris, į jį 
galės būti atkreipta dėmesio.

Mūsuose jčtu neretai pasigirs
ta ir VLIKui dėstomų pamokų 
bei reikalavimų, toli gražu ne
suderinamų su jo veiklos sąly
gomis, jo ištekliais ir jėgomis. 
Juk tuo būdu ardomas jo auto
ritetas, kertama šaka, ant ku
rios sukabinome visas viltis. 
Kai kas, tokių "gudrių" išva
džiojimų prisiklausęs ir nesu
laukdamas išsamių paaiškini
mų, palinks visai į nepasitikėji
mą. Nes jam ir į galvą gal ne
ateis,- kad išsamių paaiškinimų 
jis nesulaukia tik dėl to, kad 
arba tai neįmanoma fiziškai 
arba tokių paaiškinimų nega
lima skelbti, nes jie, paskelbti, 
atsidurtų ir ten, kur neturėtų pa
kliūti. Daugeliui neateis į galvą, 
kad tas VLIKas negali reaguoti 
į visame pasaulyje pasigirsian
čias pastabas ir dėl to, kad jis 
neturi aparato, nes dirbantieji 
ten ant pirštų suskaitomi.

Šitie neatsakingų "advoka
tų" įsikišimai sudaro nuotaikas, 
kad VLIK yra kažkur tai vei
kianti grupė žmonių, atsijusi 
nuo mūsų visų. Mes sau, o jie 
sau. O juk tai mūsų centrinis 
organas, sudarytas iš žmonių, 
pasišventusių dirbti aukščiau
siajam mūsų dabarties uždavi
niui, atėjusių dirbti ne savą už
mačia, bet įprašyti tam tikrų 
visuomeninių grupių ir jau pa
rodę savo darbo vaisių.

Nepamirškim, kad kas mums 
iš šalies gali atrodyti vienaip, 
ten vietoje, turint visus duome
nis, gali atrodyti visad kitaip ar-

ba neįvykdoma, o pasišovimas 
pamokyti dažniausia bus ver
tas meškos patarnavimo.

Vertinant VLIK darbus tenka 
pasidžiaugti, kad visų "pa
mokslų" variklis beveik be iš- 

t? 

imties pagimdytas vidaus riva- 
lizacijos. Esminei jo veiklai — 
vadovavimui kovai dėl krašto 
laisvės bei tautos teisių — prie
kaištų beveik nesigirdi. Atseit, 
jo veikla visų vertinama, o 
spaudoje pasirodančios pasta
bos yra jo šeimyninių pasirau- 
kymų atgarsiai.

O jei jau šitas vežimėlis barš
ka, tai ne organas netvarkoje, 
bet pamokslininkai.

Mes juk žinome, kad vado
vaujantis rezistencinis organas 
mums būtinas. Žinome, kad jį 
turime ir kito geresnio nesuda
rysime, jei ir norėtume. Jei kam 
nelabai teoatinka jo sudėtis, i 
reikia aogailėti. Bet esmė ne E^opos gynimo- klausimas 
sudėty. Esmė darbe. Vistiek, | P-sta™pju metu pasidarė Labai 
kas ten bus, svarbu, kad gerą 
darbd dirba. Jokia sudėtis ab
soliučiai visų nepatenkins. O 
pagaliau ar tai jau taip svarbu. 
Atvirai kalbant, daug svarbiau 
ne kokių politinių partijų ar ki-

bet kokie jie bus. Ar pajėgūs ir 
darbingi, nes nei vienų juk ne
įtariame, kad kovos reikalus iš
duos.

Artėjame prie labai karšto 
laikotarpio. Ir ne apie persi
tvarkymus laikas kalbėti, bet 
apie darbą. Jo tiek daug ir taip 
svarbaus! Nejaugi visa našta 
gali būti palikta tam mažam 
būreliui pasišventėlių?

VLIK vadovauja ir jau yra 
apčiuopęs pagrindinius reika
lus, reikalų visumą, o mūsų 
visų uždavinys eiti jam talkon. 
Ne kritikos dabar reikia ir pa
mokslų, bet įsijungimo į darbą. 
Į kokį darbą mestis, VLIK jau 
ne kartą yra metęs gairių. Rei
kia tikėtis, kad jis paskelbs ir 
detalią talkininkų vajaus prog
rama.

Štai prieš pora mėnesių iš JA 
V-bių išgirdome balsą atkuria
mos krašto atstatymo komisijos. 
Tai buvęs VLIK talkos organas. 
Kodėl negalėtų būti suorgani
zuota panaši talka kitiems sek
toriams? Argi dabartinis jho- 
mentas neiškelia gyvų reikalų, 
pav., studijinių arba ir propa
gandinių? Bet toji talka gali 
reikštis ir ne vien tiesioginiai, 
ne vien parūpinant medžiagos 
jam, bet ir atliekant mažesnia
me plote tuos pačius uždavi
nius, kokius VLIK driba pa
sauliniu mastu.

Šiuo metu bene aktualiausi 
yra informacijos bei propagan
dos reikalai, kuriems dirva jau 
daug palankesnė darosi. Tad 
įvairiuose pasaulio kampeliuo
se kurkime vietinius informaci
jos bei propagandos biurus ar 
kitokio vardo kolektyvus, kurių 
uždavinys būtų informuoti vie
tos spaudą bei visuomenę. Juk 
iki šiol tai daroma tik pavienių 
asmenų iniciatyva ir dažnai tik 
pripuolamomis progomis. Pas
tovi, planinga informacija bus 
didelė talka didžiajam mūsų 
dabarties uždaviniui.

Suimtas vysk. Paltarokas? •
Vatikano radijas pagal žinias 1

iš Paryžiaus praneša, kad pas- i , A v. .
, . t . x , i -du metu giedamų giesmių rei-kutinio Lietuvoje dar buvusio , . tkia is anksto 
vyckupo jo-dijecezijoie jau ne-;Giesmė "Marijcii 
bėra. Spėjama, kad ir jis jau uždrausta. Šv.
suimtas. mos laikyti tik

Amerika skambina nauju laisvės varp&
vyriausybės nekontroliuojamas JT kanuomenė galės pradėti 

paskaitas. Pakeliavęs rfenzyvq- .Paskutinės savaitės 
. i .! įvykiai įrodė, kad tai nebuvo

Ką tik iš New Yorko pradėjo 
kelionę po kraštą milžiniškas 
sunkvežimis, o ant jo didžiulis 
varpas pritaisytas su užrašu: 
"Padėkite mums pakelti "Gele
žinę Uždangą"! Tie "mums", 
tai "Tautinis Komitetas gelbėti 
laisvai Europai". Šis komitetas, 
10 torių naujuoju Laisvės Var
pu tikisi prižadinti dar tebemie- 
gančius amerikiečius, kad jie 
kuo gausiau aukotų, Įgalindami 
šalia "Voice of America" i pa- 
vergtąsias tautas siųsti, jokios 

Attlee planai ir Churchill įsiūlymas;

_ ■ aktualus. Dėl jo kalbamasi Nau
jerke trijų ministerių, dėl jo kal
bamasi ten pat vykstančioje 'At
lanto pakto konferencijoje, o 
Attlee Britų parlamente savo vy 
riausybės nusistatymą paskei-

Naujorke.
Attlee sako, kad D. Britanija 

taikos meto ūkio rėmuose ne
galinti į kontinentą pasiųsti 
daugiau kaip dvi pilnai gink
luotas divizijas ir trečią dar pa
galbinę. Tuo būdu D. Britanija 
Vokietijoje turėsianti 45-54.000 
karių. Beabejo, tai yra atsaky
mas į prezidento Trumano pa
žadą pasiųsti daugiau JAV pa
jėgu ir kvietimą tą patį pada
ryti kitom valstybėm.

Kartu Attlee išdėstė viso ka
rinio plano schemą.

1. D. Britanija savo dabar tu
rimas 6V2 divizijų pakeisianti 
iki 10, o, be to, suorganizuo-, 
sianti 12 teritorinių divizijų.

2. Savo karinės pramonės 
iki 
tai 
rė-

ga-

pajėgumą išvystysianti 
aukščiausio laipsnio, kiek 
galima taikos meto ūkio 
muose.

3. Suvaržysianti civilių
minių gamybą: radio, televizi
jos, auto ir tt.

4. 250.000 darbininkų perve- 
sianti numatytai 3.600.000.000 
svarų programai per 3 metus 
įvykdyti su JAV parama.
- 5. Retąsias žaliavas paskir- 
sainti karinės pramonės prog
ramai.

6. Išeidama iš dabartinės 
padėties įvesianti valstybės 
kontrolę eksportui į Rusiją ir 
satelitų kraštus.

Kartu Attlee paprašė parla
mentą per 4 dienas priimti ka
rinės prievolės pratęsimo įsta
tymą — nuo 18 mėn. iki 2 metų, 
ir priimti karių atlyginimo pa
kėlimo įstatymą — nuo 75% ei
liniui iki 10% generolui. (Dabar, 
pav.. Korėjoje Britų karininkas 
gauna mažiau kaip amerikiečių 
eilinis).

Europa turinti būti sutvirtin
ta, nes ir čia galinti pasikarto
ti Korėjos istorija. Bet Attlee 
pasisakė prieš Vokietijos ka
riuomenės sudarymą. Esą, ga*

i leidimą.
visai

leidžia-

žinias ir

Berlyną ir ten bus įkartas j 
Miesto Rotušę. Ged.ir Lietuva 

lauks malonių "viešpačių" a la 
Mr. Poole — prezidento šio ko
miteto — ir panašių malonės.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sluoksniuose k : jog po-1 
litinė situacija if šio komiteto 
šypsenas, priminus Baltiją, da
ro vis platesnes! Alsa.

J

kariečiu kontrolėje.^-,- * \ *

Opozicijos vadcįfV Churchill 

sybės užsimojim 
luoti remsianti, b 
dama, esą maža.:
kią 60-70 div nešimuose minimos trys divizi-

pogi menkas malonumas. Jei
gu išsikėlusieji daliniai petsiro-

dėjo ofenzyvą ir vienoje vietoje 
jau peržengė Naktong upę, o 
laikyti frontą, kada užnugaryje 
sėdi priešas, atkirtęs tiekimo,

užėmė Korėjoje geriausią Kim- 
po aerodromą Jį šiaurės rytus 
.lirmylių nuo Seoulo) ir statosi 
tiltus per Han upę žygiui į patį

nistams belirtlux kraštų, 10 -f- JAV, 2-3 Ka
nados, 6-8 D. Britanijos, keletas 
Skandinavų kraštų ir 20 Pran
cūzų. Dabar vyriausybė per 
mažai daranti. Ir į Korėją ji pa
siuntusi per mažai. JAV dėlto, 
beabejo, nesančios patenkintos.

Dabartinių Korėjos kovų laukai. Šiaurės Vakarų kampe esą 4 
figūros reiškia kom. kinų kariuomenės telkinius, o klaustukas

Kanadiečiai į Okinavą
Numatoma, kad apmokymui 

baigti Kanados specialioji bri
gada bus pasiųsta į Okinavą, 
salą, esančią tarp Formozos ir 
Japonijos. | pačią Japoniją siųs
ti esą neįmanoma dėl tarptauti
nių komplikacijų, nes Kanada 
nepriklauso prie ’ okupacinių 
pajėgų.

Brigadon suverbuota jau yra

Lemiamos dienos
Prieš porą savaičių, kada ko

munistai visomis savo pajėgo
mis puolė JT kariuomenės prie
tiltį Korėjoje, gana keistai 
skambėjo prez. Trumano rami
nantieji žodžiai: situacija'fron
te nėra pavojinga, greitu laiku 

tūkstančių amerikiečių išlaipi
nimas, vadovaujant pačiam 
Mac Arthurui, Inchone, pačioje 
Pietinės Korėjos sostinės Seoū- 
lo pašonėje, komunistus pa
statė į labai keblią padėtį. Ki
tos amerikiečių ir jų sąjunginin
kų pajėgos išsikėlė Kunsane 
(115 mylių į pietvakarius nuo 
Taejon, Kum upės žiotyse) ir 
Mokpo (200 mylių į pietus nuo 
Inchon) ir net trijose vietovė
se Yogdoko i? Pohango ruože. 
Taigi, praėjusią savaitę Korėjos 

' kovose prasidėjo nauja fazė — 
amerikiečiai su savo sąjungi
ninkais perėjo į ofenzyvą. Rau
donieji beabejo skubiai traukia 

sukauptos. Pusan ir Taegu ruo
že, kur jos dabar atskirtos nuo 
savo tiekimo bazių. Amerikie
čiai raudonųjų kariams išmetė 
3.000.000 lapelių "Pasiduokit, 
arba žūsit!".

Greitam karo užbaigimui Ko
rėjoje amerikiečių strategai ii 
turėjo tik tą vieną galimybę:

apie 9.000 ir dar būsią verbuo
jama iki 10.000. Reikėsią dar 
gydytojų ir kitų specialistų. Iš 
Kanados brigada būsianti iš
siųsta apie lapkričio vidurį, o 
jos apmokymas būsiąs baigtas 
vasario ar kovo mėn.

Kažin ar užtruks taip ilgai 
operacijos Korėjoje? O gal šiai 
brigadai numatomas ar spėja
mas ir kitoniškas uždavinys.

Lithuanian W««Hy

Society of Canada

Post Office Department, Ottawa
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karas ar taika?
pagrindines komunistų jėgas 
atkirsti dar prieš 38 paralelę. 
Įsiveržus į Šiaurės Korėją gali 
kilti komplikacijų su kitais ko
munistiniais kraštais.

Tiesa, ir dabartinis ėjimas 
taip pat yra gana rizikingas. 
Niekas negali užtikrinti, kad Ki
nija sėdės rami ir lauks, kol 
Korėjos komunistų armijos bus 
priverstos kapituliuoti. Jeigu ko
munistai turi pakankamai re
zervų išsikėhisiems užblokuoti, 
greito Kinijos įsikišimo lyg ir 
netektų laukti. Tačiau jų rezer
vai užfrontėje, reikia manyti, 
labai riboti. Spėjama, kad vie
na raudonųjų divizija yra pa
čiam Senule ir dvi dar yra Š. 
Korėjoje, kurios taip pat bus 
mestos. Ar jie sudarys dar dau
giau be žinomų 16 divizijų, sun- 

nq mobilizaciją, vyrų gal ir už
tenka. Bet ar pristatys Maskva 
laiku medžiagų? Atitraukti ka
riuomenę iš dabartinės fronto 
linijos raudonieji negali, nes

mušti Stalinui sveikinimo tele
gramą į Kremlių ir prašyti, kad 
atsiųstų kinus į pagalbą. Ką

Politikai subruzdo: prie ginklo, draugai
Iliuzijos išlaikyti taiką su So

vietų Sąjunga aiškiai priėjo 
liepto gedą. JAV visu rimtumu 
pradeda ruoštis sutikti sovietų 
agresiją. Pirmiausia joms tenka 
atitaisyti namie pasireiškusius 
nesklandumus. Korėjos karas 
jas ištiko nepasiruošusias. At
gailos ožiu tapo gynybos sekre
torius Johnson, kuris savo postą 
tokiu nepatogiu visokiems pa
sikeitimams laiku turi užleisti 
gen. Marshalliui. Visame pa
saulyje dėl šio pakeitimo jau
čiamas pasitenkinimas, nes 
fohnsonas politiniu atžvilgiu 
buvo nepakankamai aiški as
menybė. Dabar turėtų ateiti eilė 
Achesonui, kurie taipgi spėjo 
pasižymėti labai neapdairiomis 
draugystėmis su komunistuo
jančiu elementu.

New Yorke svarbiems posė
džiams susirinko trijų didžiųjų 
užsienių reikalų ministerial ir 
Atlanto pakto tautų taryba. Jų 
pasitarimų pagrinde vyravo 
Europos paskubintas apginkla
vimas. Dar prieš prasidedant 
šiems pasitarimams, Churchil- 
lis, kalbėdamas parlamento ne
paprastoje sesijoje ginklavimo
si reikalams, pasiūlė sudaryti 
Europos kariuomenę. (Žiūr. ats
kirai). Tai buvo lyg ir savotiš
ka uvertiūra New Yorke prasi-

Indijos premjeras aiškina komunizmą
Indijos premjeras Nehru ame 

rikiečių spaudos atstovui išdės
tė savo pažiūras apie komuniz
mą Azijos žemyne. Jos.tiesa, la
bai atsargios, nes Indija susirū
pinusi gerų santykių išlcdkymu 
su Komunistine Kinija. »Nehru 
vengia kalbėti apie Azijos tie
sioginę priklausomybę Sovietų 
Sąjungai. Akstiną komunisti
niam judėjimui jis įžiūri Azijos 
kraštų tautiniam atgimime. Il
gus metus tautos čia buvo en- 

‘giamos įvairaus plauko kolo- 
Į nistų. Dabar visame Azijos že
myne prasidėjo tautinio atgi
mimo judėjimas. Ir jis kaltina 
vakariečius Azijos tautų intere
sų nesupratimu, cituodamas 

j poeto Tagore prasmingus žo
džius: ”Užrakto nepatartina ati- 

Idarvti kūio aaaalba. ii reikia 

tada reikštų tie 40.000 amerikie
čių Seoule ajba dar tik prie jo, 
kada prieš juos stotų 200.000 ar 
daugiau kiniečių... Norint at
sispirti Kinijos intervencijai 
amerikiečiams reikėtų mažiau
siai keturis- kartus daugiau di- " 
vizijų, kurių jie šiuo metu iš vi
so dar neturi apginkluotų. Tik 
jungtinės *JAV ir D. Britanijos 
pajėgos galėtų rimčiau pasi
priešinti kinams, bet britų ka
riuomenė pririšta kolonijose. 
Komunistinė Kinija juk dairosi į 
Hong Kongą. Negalima taipogi 
užmiršti, kad jau artėja žiema. 
Korėjos temperatūra nukris iki 
20 laipsnių žemiau nulio. Avia
cijos veikla pasidarys dar sun
kesnė.

Taigi, Korėjos likimas dabar 
yra Maskvos, rankose. Koks bus 

ti: tiesioginis Kinijos įsikišimas Į 
Korėjos karą, Formozos puoli
mas, Indokinijos ataka, kinie
čių "ekskursija" į Hong Kongą, 
pačių sovietų žygis Vakarų Eu
ropoje arba, gal būt, pilotiškas 
rankų nusiplovimas ir Korėjos 
komunistų palikimas Dievo va
liai. Del paskutiniosios galimy
bės, žinoma, galima mažiausiai 
vilčių dėti •—per daug jau bū
tų paliestas sovietų prestižas'.
O juk tautos,-ypač tos, kurios* - 
vadovauja kitų tautų blokams,

tiek dėl kilnaus idealizmo, kiek 
Vį? prestižo. JAV Idivy* 

įįoėįj pasiuntė . Į 
taipbgi ne tik padėti pie- 
tiniams korėjiečiams, bet ir sa
vo griūvančiam prestižui atgta- 

dideančioms konferencijoms 
(Apie tai žiūr. 8 pskT.

Strategai susirūpinę krapšto
si galvas, spręsdami sunkų 
klausimą, ar sovietai leis suor
ganizuoti jungtinę Europos ar
miją. Jie vis dar yra linkę ma
nyti, kad sovietus bent dvejus 
metus nuo Europos invazijos 
nuodėmingų minčių turėtų at
grasyti amerikiečių atominių 
bombų atsargos. Tačiau ir čia 
niekas negali būti tikras dėl jų 
apskaičiavimų neklaidingumo. 
Įtartinų artėjančio karo reiški
nių pastebima net ir pačiose 
JAV. Vyriausybė davė įsaky
mą laivų statybos bendrovei, 
kuri stato didžiulį liuksusinį 48 
tūkstančių tonų keleivinį laivą, 
atsisakyti viso liuksuso ir pri
taikyti jį kariuomenės transpor
to reikalams. Panašus vyriau
sybės patvarkymas palietė ir 
dar tris mažesnius laivus. Ko
rėjos karui, rodos, pilnai paka
ko lig šiol turimų laivų. Tad kur 
gi veš kariuomenę tas naujasis 
taip staiga į karo tarnybą įjung
tas milžinas? Senatas ir ats
tovų rūmai paskubomis ruošia 
įstatymą karo atveju raudonie
siems į klėtkas sutupdyti. Lig 
šiol tokiais dalykais JAV vy
riausybė dar nesirūpino. Matyt, 
nebuvo reikalo.

atrakinti jam pritaikintu rąk- 
tu" ... Azijos gyventojų širdžių 
negalima savo naudai nuteikti 
bombomis ir durtuvais. Tuo tar
pu vakariečiai, deja, mėginda
mi išrišti Azijos problemą, kaip 
tik visada ir remiasi militarine 
jėga bei ekonominiu pranašu
mu. Būtų žymiai protingiau tuo
jau panaikinti kolonizacijos lie
kanas, duodant toms tautoms 
nepriklausomybę ir padedant 
joms ekonominiu atžvilgiu at- 
sitoti ant kojų. Tada ir komuniz
mo pavojus Azijoje pranyktų. 
Pavyzdžiu jis nurodo Indiją, 
kur, atgavus nepriklausomybę, 
gerėjant gyvenimui, komuniz
mas jau ima atitrūkti nuo savo 
tiesioginio kontaĮdo su masė
mis ir darosi nepajėgus.

Vyt, Kastytis.
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Tėviškės žiburiai
THE UHGTS OF HOMELAND

SAVAITBASTIS .

Į Kanados Lietuvius Katalikus
padalinių. Kiekvienoje vietovė
je turi būti Katalikiškosios Ak- 
ajfc>S ; Komitetas, susidedąs iš 
3-5 narių arba bent Katalikų 
Veikimo Centro Įgaliotinis. Vi
sais katalikų gyvenimo klausi
mais prašome kreiptis į Kana
dos Lietuvių Katalikų Veikimo 
Centrą (Adv; P. Vilutis, 52 Beat
rice Ave., Toronto, Ontario), kur 
bus galima gauti nurodymų.

Šiandien pasaulyje vyksta 
kova tarp tikėjimo ir bedievys
tės, tarp Kristaus ir antikristo. 
Katalikai Tėvai, Jūsų šventa pa
reiga auklėti savo vaikus reli
ginėje dvasioje, juos leisti mo
kytis į katalikiškas mokyklas, 
kad gautų pilnesnį ir geresnį 
išauklėjimą.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt. Ugdyki
me savo vaikus Tėvynės meilė
je, leiskime juos mokytis į šeš
tadienių* lietuviškąsias mokyk
las, mokykime lietuvių kalbos 
ir Lietuvos istorijos. Užprenume
ruokime jiems jų laikraštėlį 
"Eglutę".

Mūsų broliai ir seserys likę 
Tėvynėje nebeturi lietuviškos— 
katalikiškos spaudos, net ma
žiausios-knygelės — katekizmo 
neleidžiama spausdinti. Mūsų 
šventa pareiga skaityti, platin- 

Jti. ir remti tą lietuvišką spaudą,

Toronte sušauktasis Kanados 
lietuvių katalikų suvažiavimas 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Tai pirmasis, istorinis tokios ap
imties suvažiavimas, priėmęs 
Katalikiškosios Akcijos statutą, 
išrinkęs Kanados Lietuvių Kata
likų Veikimo Centrą, apsvars
tęs katal. spaudos, organizaci
jų, mokyklų — auklėjimo rei
kalus, nutiesęs gaires tolimes
nei veiklai. Suvažiavime daly
vavo 166 atstovai ir svečiai, o 
viešame posėdy keli šimtai da
lyvių, išklausę nepaprastai įdo
mios prof. Dr. K. Pakšto paskai
tos. Bendrojo suvažiavimo rė
muose vykę Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos ii 
Kanados Ateitininkų Sąjungos 
suvažiavimai taip pat praėjo su 
dideliu dvasios pakilimu ir sėk
mė. Tačiau katalikų veikimo 
pionieriais laikytini tie mūsų 
broliai ir seserys lietuviai, ku
rie, anksčiau atvykę į Kanadą, 
kūrė parapijas, pirko ar statėsi 
bažnyčias, sales, būrėsi į kata
likiškas organizacijas. Jiems 
priklauso pagarba už parody
tąjį pasiaukojimą ir padėka už 
nuveiktus darbus.
/ Kanados Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras, džiaugdama
sis gražiai praėjusių suvažiavi
mu ir už tai dėkodamas Laiki-

likų Veikimo Centrui už jo su
šaukimą, vis dėlto mano, kad 
tėra padaryti pirmieji žingsniai 
Kanados lietuvių katalikų su- 
siorganizavimo ir veikimo kely
je, po kurių turėtų ateiti dar gra
žesnis ir našesnis Katalikiško
sios Akcijos darbas.

Mūsų brangiąją Tėvynę te
beslegia toji baisi santvarka, 
kurioje nėra vietos Dievui, reli
gijai, sąžinei, dorai, kurioje 
žmogus nužmoginamas ir pa
verčiamas vergu. Kanados lie
tuviai katalikai, susiorganizuo
kime, pasiruoškime nešti Lietu
vai dvasinį atgimimą ir laisvę. 
Laiko balsas yra Dievo balsas, 
ir vienas svarbiausių šio meto 
reikalavimų — visi į katalikiš
kų — lietuviškų organizacijų 
eiles. Dievo ir Tėvynės priešai 
organizuoti, turime neapsileisit 
ir mes.

Katalikės moterys ir mergai
tės, įsijunkite į atgaivintosios 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos veiklą, kurkite jos sky
rius, neškite Tiesos ir Meilės ug
nį į sesių lietuvių širdis.

Moksleiviai, studentai, aka
demikai, Jūsų laukia Ateitinin
kų Federacija. Ateitininkai vei
kė rusų caro priespaudoje, jų 
buvo gausiai pirmųjų savano
rių eilėse, jie ir šiandien stovi 
už krikščionišką Lietuvos ateitį, 
pasirinkę obalsį "Viską atnau
jinti Kristuje".

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija yra užsimo
jusi varyti platų kultūrinio dar
bo barą. Ji leidžia katalikiškos 
— lietuviškos minties savaitraš
tį "Tėviškės Žiburius", organi
zuoja savo spaustuvę, planuoja 
išleisti eilę knygų. Ji laukia 
naujų jėgų, naujų darbininkų, 
naujų skyrių.

Tenelieka nė vienos kad ir 
mažos lietuvių kolonijos, kur 
katalikai nebūtų organizuoti, 
kur nebūtų kata!, organizacijų
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GEDIMINAS GALVA.

Europos saugumas

mis, mažai tepadeda amerikfe- 
ciams. JAV, neturėdamos už
tektinų karinių tradicijų, psicho
logiškai nepasiruošusios, neti
kėtai įstrigo tame kare. Pėsti- 
ninkija ir artilerija užduotį atlie
ka nepatenkinamai. Aviacija 
nėra visagalė, o ypač kai ji bu
vo pradžioje blogai organizuo
ta ir iš Japonijos siunčiama. Net 
pastaruoju metu, nežiūrint į ne
paprastą orinį naikinimą, rau
donųjų masių neįstengia pastū
mėti.

Šie faktai išblaškė daugelį 
mitų, kuriais JAV maitino lais
vuosius emigrantus. Tie mitai 
anuomet šiaip skambėjo: sovie
tams pradėjus žygį Europoje, 
būsianti panaudota aviacija ne 
vien raudonajai armijai, bet so
vietų pramonei ir geležinke
liams naikinti. Tuo būdu sovie
tų kariuomenė neteksianti tie
kimo ir būsianti nepajėgi toli
mesnį žygį daryti. Kelioms die
noms praslinkus nuo karo pra
džios būsianti oro laivyno at
vežta amerikiečių kariuomenė, 
kuri atlaikysianti sovietų puoli
mą. Šie tvirtinimai yra laibai to
li tikrovės. Jau nekalbant apie 
amerikiečių karių paruošimą, 
kyla klausimas, iš kur jie bus 
paimti, jei dabar daroma mobi
lizacija yra tik bandymo sta
dijoje?

Vėliau JAV patiekė kitus sam 
protavimus: mes duosim gink
lus, o europiečiai patys turi or
ganizuoti kariuomenę savo gy
nybai. > .<

Vak. Europoje yra tvirtina
mos komunistų pozicijos, ku
rios pakerta pasitikėjimą ryt
dienos saugumu, nes Trojos 
arklys įsodintas jautriausiose 
srityse: Italijoje ir Prancūzijoje. 
Graikijoje vėl iškyla komunistų 
organizuojamo civilinio karo 
grėsmė. Vak. Vokietija inertinė, 
kariškai neorganizuota ir neap
ginkluota. Skandinavija stovi 
vidurkelyje tarp spekuliacijos ii 
heroiško gynimosi. Susimąstęs 
europietis taria: mes nepasiruo
šę prieš sovietus kariauti.

Vakarų Europoje šis tas pa
daryta per pastaruosius penke
rius metus sovietų žygiui sutikti. 
Dabar jau turima trečdalis rei
kiamos kariuomenės. 280 mil. 
gyventojų tepajėgia tik trečdaliį 
reikiamo kariuomenės skai
čiaus išrikiuoti.

JAV, kurios anksčiau garsi
nasi galinčios likutį Europos ap
ginti, dabar tariasi galinčios 
nusiųsti keletą divizijų kariuo
menės ir 225 bombonešius. Eu
ropa jei ir gedėtų suorganizuoti 
kariuomenės, operacinio oro 
laivyno sutelkimas sunkiai iš
sprendžiamas. Todėl artimoje 
ateityje vakarinė Europa balan- 
suosis tarp minimalinio pajėgų 
telkimo gintis nuo sovietų ir vil
ties į JAV paramą.

JAV padėtis darysis gana kri
tiška ne vien dėl nesugebėjimo 
namie tvarkytis, bet ypač dėl 
sovietų spaudimo ir įpainioji
mo vis į naujus karo žaizdrus. 
Sovietų esminis uždavinys pa
mažu silpninti JAV. Jie to užda
vinio galį siekti įvairiais bū- 

č paminėtini šie:

nuo siu s religiniusTir lietuviškuo
sius idealus.

Mūsų jėgos, mūsų mintys 
šventajai-Tėvų Žemei, jos dva
sinei didybei ir laisvei!

Kanados Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras <

' Vakarinė Euroj&i, nežiūrint į 
apstybę, apsiginklavimo konfe
rencijų, nėra pakankamai ap
siginklavusi. Daugeliu politinių 
klausimų tarpusavyje nesuta
ria. Neaiškumų iškelia net ame
rikiečių teikiamų ginklų pasi-

mos jėgų, kad negalėtų ginti 
esminių pozicijų ir karo metu 
bandymas paraližuoti gyvybi
nę nervų sistemą.

Pirmasis metodas buvo ban
dytas, tačiau žaliavų kraštų už
grobimas nedavė lauktų vaisių.

Torontiečiai Kanados Ministeriui Pirmininkui
REZOLIUCIJA PRIIMTA PER TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

kurną ginančių valstybių tarpe. 
Ypatingai pastarųjų mėnesių 
Kanados vyriausybės aktyvus 
pasireiškimas prieš agresorius, 
mums duoda tikrų vilčių, kad 
Kanada ne tik niekad nepripa
žins neteisėtos bolševikinės 
okupacijos mūsų tėvų krašte, 
bet taip pat aktyviai prisidės 
prie agresoriaus pašalinimo iš 
jo. Mes šią vyriausybės veik
lą džiaugsmingai sveikiname, 
pasižadėdami ją visomis išga
lėmis remti, o savo tėvų žemės

dar tebėra Europoje ir dreba 
dėl neaiškios ateities.

Mes prašome įsileisti jų dar 
didesnį skaičių pagreitintu tem
pu, kiek galima suprastinant 
procedūrą ir palengvinant įva
žiavimo galimybes.

Didžioji jų dalis yra aktyvūs 
dalyviai lietuvių rezistencinės 
akcijos tiek bolševikų tiek vo
kiečių — nacių okupacijos me
tu. Skaudžiausioje nacių prie
spaudoje lietuvių tauta nedavė 
nei vieno SS legiono ir nei vie-

Pastaruoju metu dar JAV įta
koje esančiuose žaliavų kraš
tuose organizuojamos suirutės.

Maskva ypač dėmesį kreipia 
į strateginį JAV karinių pajėgų 
išskcddymą ir sukūrimą ne vie
no, bet eilės frontų. Vien Korė
jos karas atitraukia apie 10% 
JAV karinių pajėgų, kuriomis 
šiaip gedėtų sustiprinti-kitas sri
tis, pav., Vak. Europą. Tegul 
H.- S. Truman stengiasi Formo- 
zoje galimą karą išanksto "ne
utralizuoti", kad neįsivėlus 
maištan su Kinija, nors neiš
vengiama, žiūrint vien iš Korė
jos perspektyvos.

■Britai taikos metu nemėgsta 
daryti "bergždžių" kaštų dides
nei kariuomenei, nors ji nujau
čia karo grėsmės artinimąsi. 
Krašto ir imperijos gynyba su
daro daug galvosūkio, kuris, 
deja, liko neišspręstas. Kai pa
staruoju metu Cl. Attlee papra
šė Žemųjų Rūmų naujų kredi
tų apsiginkluoti, ne kaskitas, o 
W. Churchill siūlė geriautartis 
su J. Stalinu negu ginkluotis.

Anglosaksiškos galybės nū
dien spekuliuoja vakarinę Eu
ropą panaudoti netiesioginiam 
gynimuisi, kai ši jaučiasi pa
vargusi, nesutarianti ir ištiesus 
rankas prašo: pagalbos. Todėl 
vakarinė' Europa jaučiasi ne
saugi, o gyventojai pradeda 
nervinti ir sudarinėja atsargas 
karo atvejui. Vokietijoje DM ne
jučiomis rieda infliacijom Pir
mo būtinumo reikmenys dings
ta ten iš rinkos, kai buvo tvir
tinama, kad Marshall planu 
ten visos ūkiškos problemos 
esančios išspręstos.

Suovietų galimo puolimo gairės

"Chicago Daily News" kores- 
pondentas v George Weller iš. 
Vienos, ftsd. vm. šo' rašo, kad 
Europoje laukiama sovietinio 
puolimo rugsėjo, spalio ir -lap
kričio mėnesiais. Jo* nuomone 
sovietai pirmiausia prasiveršią 
per šiaurinę Jugoslaviją. Tuo 
pat metu raudonoji armija žy
giuosianti Dunojaus slėniu į 
Austriją, o Vokietijoje būsią 
kertama per Elbę žygiui į šiau
rinę Prancūziją. Galimas daly- 
kjas, kad pirmiausia būsianti 
puolama Italija, o vėliau Vokie
tija.

Ateinančiais mėnesiais, žiū
rint trumparegiškai, sovietams 
gana palankios sąlygos žygiui 
į vakarinę Europą, nes JAV ap
siginklavimas eina lėtai, o mo
bilizacija yra tik bandymų 
laipsnyje.

Šiaurinėje Italijoje, kurioje 
komunistai yra persvaroje, ruo
šiasi tokiai ofenzyvai. Aišku, 
kad sovietai, užėmę šiaurinę

Italiją, rastų nemažą pramonę, < 
kuri padėtų jiems ginkluotis.

George Fielding Eliot rašo 
"Look", 1950. VIII. 29, apie so- . 
vietų antpuolį V. Europoje ir jų 
sustabdymą, patiekdamtas iš
samesnius duomenis. V. Vokie
tija gali būti sovietų užpulta 80 
divizijų, lydimų technikinių da
linių ir 2000 lėktuvų.

Atsvarai dabar yra 4 div.: 2 
div. JAV, 2 div. britų ir 300 lėk
tuvų. Reino sritis būtų ginama 
12 ir pusės divizijų. 5 prancūzų, 
2 JAV, 2 britų, 2 belgų, 1% olan 
dų ir 800 lėktuvų. Tat sudaro 
tik trečdalį būtinų pajėgų, žy
mesni pastiprinimai būtų su
laukti ten po 3-9 mėn., žiūrint 
JAV ir britų mobilizacijos spar
tumo. Reino linija galėtų būti 
tų pajėgų laikoma neilgiau 10 
dienų. Tuo metu prasidėtų žy
mesnis vakariečių lėktuvų vei
kimas, darąs daug< nuostolių 
sovietams, tačiau nepajėgiąs 
jų sulaikyti. Sovietų atominės 
bombos būtų naudojamos tik 
dideliems kariuomenės telki
niams naikinti. Vokiečių sukilė
liai būtų remiami, tačiau abe
jojama dėl jų didelio veiksmin
gumo.

Berlyno vakarietiškas sekto
rius greitai atitektų sovietams, 
nes ten esą 6 batalionai galėtų 
atlikti tik nacių Volksturmo už
davinį-

Italijoje pasipriešinimas so
vietams būtų dar menkesnis: 7 
divizijos italų, 1 divizija san
tarvininkų, 1 divizija austrų, ly
dimos italų 200 karo lėktuvų te-

galėtų padaryti nuostolių tie
kimui.

Norvegiją pultų 4 sovietinės 
divizijos, kurioms pasipriešinti 
yra paruoštyje 1 norvegų divi
zija. Nežiūrint į norvegų ne
palankias nuotaikas sovietams 
ir galimą britų paramą kraštas 
vargu sugebėtų ilgai priešintis.

Tas pats dėtųsi su Danija ir 
Schleswig - Holstein. Jas užim
tų sovietų 5 divizijos. Danų 1 di
vizija ir britų laivynas ilgai ne
galėtų atsilaikyti.

Panikai sukelti sovietai pa
naudotų atominę bombą, lėktu
vus ir povandeninius laivus, 
kuriais nusveria vakariečius.

Šiam galimam smūgiui ąutik- 
ti vakarinė Europa turėtų pa
skubomis mobilizuotis ir gink
luotis, kad bent dvigubai su
stiprinus dabartinį karinį pajė
gumą.

Tačiau ten daugiausia .esa
ma nusivylimo, kaip ryžtingos 
valios veikti. Vakarinės Euro
pos Sąjunga nesenai Strasbur- 
ge pritarė žinomam R. Schu
man planui bendrauti ūkiškai 
su Vokietija, nors jam priešta
ravo britai. To plano įgyvendi
nimas reikalingas ilgų metų, 
kuriais vargu galės europiečiai 
naudotis. Kariškas ir politinis 
imperatyvas nūdien nusveria 
ūkišką. O tuo metu Europoje 
pernelyg apstu nuovargio, už
sispyrimo ir fatalizmo. Šioje 
perspektyvoje yra suprantamas 
anglosaksų įsitvirtinimas Afri
koje, kad kaikada galima būtų 
Eurooa išlaisvinti.

“Pax Romana” Romoje
Romą Užplūdo "Pax Roma

ną" kongresistai, baigę savo 
studijų dienas Amsterdame. 
Suvažiavo apie 7.500 studentų 
ir profesionalų iš įvorių kraštų: 
daugiausiai š Italijos ir Vokieti
jos, paskui iš Olandijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Belgijos, 
KanadėSs, JAV, Anglijos, Airi
jos, Australijos ir kit. Šioje kata
likų akademikų triumfalinėje 
šventėje atstovaujama yra ir 
Lietuva. Yra atvykę keturi lietu
viai studentai iš Vokietijos o 
kiti keturi dalyvauja iš Italijoje 
esančių ateitininkų. Be to, Bra
zilijos delegacijoje į "Pax Ro
maną" kongresą dalyvauja 
viena lietuvaitė mokytoja. Ji 
tuojaus suėjo į kontaktą su lie- 
uviška delegacija.

Kongreso dalyviai 7.500 ka
talikų akademikų rugpiūčio 29 
d. pradėjo lankyti Bazilikas. 
Vakare Domicijono stadijone 
pasakė kalbas Italų Katalikų 
Akcijos pirm. adv. V. Vero
nese ir Msgn. Montini.

Sekančią dieną lietuvių gru
pė padidėjo 4 studentais iš Vo
kietijos: Ant. Valiuška, T. Pa
lionis, Ant. Vytuvis ir L. Meje- 
ris. Po pamaldų buvo atidaryta 
Tarpt. Kat. Veiklos paroda, ku-

išlaisvinimo ir lietuvių tautos ( nas lietuvis nekovojo prieš de- 
kančių palengvinimo akcijoje 
trokšdami Kanadą matyti va
dovaujančiame vaidmenyje, 
prašome:

1. Kaj Kanados vyriausybė 
rastų progos dar kartą viešai

Mes; Toronte gyveną lietu
viškos kilmės kanadiečiai ir Ka 
nados lietuviai, 1.500 žmonių 
susirinkę tradiciniai paminėti 
savo tėvų krašto Tautos šven
tės, su dideliu liūdesiu prisi
mindami, kad mūsų tėvų žemė 
ir mūsų tėvai, broliai, seserys, 
o daugelio ir vaikai, jau 10 me
tų kenčia nuo pasauly negirdė
tos bolševikų — rusų okupaci
jos: kad mūsų tėvų žemėje vyk
domas viso laisvojo pasaulio 
pasmerktas genocidas — visai 
nekalti žmonės žudomi ir išve
žami baisiai mirčiai į žiauriojo 
Sibiro priverčiamojo darbo sto
vyklas; kad šituo būdu iš 3 mi
lijonų lietuvių tautos per 7 ma
sines deportacijas bei žudymus 
ir kalinimus jau yra sunaikinta
apie 520.000 žmonių; kad su- •• pasmerkti Sov. Rusijos agresiją 
naikintas krašto gerbūvis, kad prieš Lietuvą ir kitus Rytų Eu- 
sugriautos žmoniškosios lais
vės, persekiojamas tikėjimas, 
uždaromos bažnyčios ir ištre
miami kunigai, kad nežmoniš
kasis okupantas mūsų tėvų že
mę geležine uždanga neteisė
tai atskyręs yra nuo pasaulio,

Kreipiamės į Jūsų Ekscelen
ciją, prašydami Jūsų ir Jūsų va
dovaujamos vyriausybės dėme 
šio ir paramos kenčiančiam 
mūsų tėvų kraštui ir tautai 

šia proga, mes kaipo kana
diečiai ir neokanadiečiai nori
me pareikšti savo padėką ir pa
sigėrėjimą, kad Jūsų Ekscelen
cijos vyriausybės vadovauja
ma Kanados valstybė tvirtai 
stovi laisvę, teisę ir demokratiš-

ir Sovietų Rusijos 
pašalinimo klausi-

tūkstančių lietuvių,

ropos kraštus.
2. Kad Kanados vyriausybės 

delegacija jau šioje JTO plenu
mo sesijoje energingai iškeltų 
Lietuvoje vykdomo genocido 
sulaikymo 
okupacijos 
mą.

Apie 70
karo įvyktų išblokšti iš tėvynės, 
atsidūrę Vakarų Europoje ir po 
karo atsisakę grįžti į Sovietų 
Rusijos okupuotą kraštą, liko 
vargingam DP gyvenimui. Mes 
džiaugiamės ir dėkojame, kad 
apie 9.000 šių nelaimingųjų 
buvo įsileisti į Kanadą, kur ra
do laisvą gyvenimą, darbo bei 
duonos. Bet apie 25.000 lietuvių

mokratinius Vakarų sąjunginin
kus. Nežiūrint to, bolševikinės 
propagandos atgarsiai reiškiasi 
kai kuriuose Kanados visuome
nės sluoksniuose trukdydami 
atvykti naujiems, o atvyku
sioms tinkamai įsijungti į čio
nykštį gyvenimą.

Mums atrodo, kad oficialiųjų 
valdžios įstaigų organų etiškus 
žodis čia būtų naudingas ir rei
kalingas.

Tikėdamiesi mūsų balsui Jū
sų Ekscelencijos dėmesio, lie
kame Jūsų nuolankūs

Susirinkimo Prezidiumas.

Prasidėjo Andrulio byla
Ryšy su areštavimu praeitų 

metų gale daug trukšmo buvo 
sukėlusi "Vilnies" redaktoriaus 
V. Andrulio byla. Valdžios or
ganai jį, kaip komunistą, nori 
deportuoti. Iki šiol jis buvo pa
leistas už $5.000 užstatą, o rug
sėjo 12 d. Čikagoje pradėtas jo 
bylos svarstymas. '

Visus apjungiančio centro 
latviai tremtyje neturi. Bene rys 
kiaušiai reiškiasi LCP — Latvi
jos Centrinė Taryba, vadovau
jama vysk. Rancano, kuris 
priešulmaninio laikotarpio par
tijų yra laikomas einančiu res
publikos prezidento pareigas, 
nes pagal senąją konstituciją 
prezidentą pavaduoja seimo 
pirmininkas arba pirmininko 
pavaduotojai, o Rancan kaip 
tik yra buvęs paskutiniojo sei
mo II vicepirmininkas. Apie 
LCP grupuojasi demokratinės 
partijos ir parlamentarai.

Kitas latviu centras vra vad. 
LNP — Latviešu Nationala Pa- 
dome, glaudžiai bendradarbiau 
iąs su Vokietijoje tremtinių rink
tu komitetu. Kaikurie LNP na
riai įeina į LCP sudėtį. Bet trem
tyje visdėlto vyrauja paskuti
niajai vyriausybei pritariąs 
elementas "ulmanininkai", ku-

Latviai tremtyje
rių tarpe LCP nepopuliari. Ta
čiau pagal reikalą abu organai 
kartais veikia sutartinai.

Trečias centras yra diploma
tų grupė, veikianti pagal pas
kutiniosios vyriausybės įgalio
jimus, duotus 1940 m. gegužės 
mėn. Diplomatų prieky dabar 
stovi atstovas Londone Zarinš. 
Antrasis įgaliotinis Alfr. Bilma- 
nis mirė. Diplomatai, atrodo, 
labiau mėgsta LNP, bet ne LCP, 
kuri jiems atrodo įtartina dėl 
"revoliucinių" tendencijų.

rioje yra ir sujungtas lietuvių ir 
latvių skyrius. Tosdienos vaka
re įvyko audiencija pas Šv. 
Tėvą, kuris pabaigoje pasikal
bėjo su delegacijų vadovais. 
Lietuvius čia atstovavo prof. Z. 
Ivinskis. Po to įvykusiame tau- ' 
tinių delegacijų atstovų susiti
kime lietūvlus atstovavo stud. 
J. Žadeikis, Julius Čeginskas ir 
Margarita Macevičiūtė.

Rugpiūčio 31 d. vakare "PR" 
kongresas buvo iškilmingai už
baigtas.

Rugsėjo 1 d. Studentų Šalpos 
pirmininko p. Kirchner iniciaty
va įvyko specialus tremtinių 
studentų susitikimas. Jame bu
vo atstovaujama Lenkija, Lie
tuva, Latvija, Ukraina, Čeko
slovakija, Vengrija, Kroatija, 
Slovėnija, Rumunija, Bulgarija.

Dienos programa buvo pra
dėta pamaldomis švė -Kaliksto 
dėta pamaldomis šv. Kaliksto 
apeigomis atlaikė ukrainietis 
vyskupas J. E. Buczko.'

11 vai. Foyer du Pax Roma
ną patalpose p. Kirchner pada
rė pranešimą apie studentų 
tremtinių gyvenimo sąlygas, jų 
įkurdinimą naujuose kraštuose. 
Pagal jo patiektus davinius 
gausiausią' tremtinių studentų 
grupę sudarą lenkai, kurių vien 
D. Britanijoje esą apie 2.000. 
Vokietijoje iš viso buvo apie 10 
tūkstančių tremtinių studentų. 
Iš jų 8.000 jau išemigravo. Ypa
tingo rūpesčio komitetui teikia 
nauji studentų antplūdžiai iš už
imtų kraštų Vienoje. Dedama 
pastangos Juos pargabenti į 
Vakarus. Bet tai sunkiai vyksta, 
dėl įsimaišančių šnipų. Mini
mas Studentų Šalpos Komitetas 
rūpinasi taip pat ir vokiečių

Lenkijos kariuomenė didinama
Rokosovskio įsakymu Lenki

joje pašaukti dviejų metų nau
jokai iš karto — 1929 ir 1930 m. 
gimę. Tai duos mažiausia 300 
tūkstančių vyrų. Skaičiuojama, 
kad sekančiais metais Lenki
joje kartu su saugumo kariuo
mene, pasieniečiais ir visom 
policijos rūšim bus, 850.000 
ginkluotų vyrų.

Lietuvių atstovas, pareikšda
mas dėkingumą už rūpinimąsi 
studentais tremtiniais, pastebė
jo, jog tremtiniai studentai 
trokšta daugiau negu pats gau
ti aprūpinimą, kad būtų rūpina
masi jų tėvynėm, kad būtų kė
limas balsas, reikalaujantis jų 
išlaisvinimo iš baisios vergijos, 
kuri grąso pavergtųjų visišku 
sunaikinimu. Šiai lietuvių ats
tovo stud. Šeškevičiaus iškeltai 
minčiai karštai pritarė visi 
tremtinių studentų atstovai.
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Visuomeninis fariziejizmas
Pasaulio Didysis Mokytojas Tada turėjom ir dabar tebe- vq. suformulavusių mūsųreika- 

— didžiausias žmogaus sielos ir turim mes tokį laikraštį. Jis va- lavimus, tezes beį surinkusių
jo silpnybių žinovas, — .tarp 
daugelio kitų mums paliko ryš
kų tipą fariziejaus. Tai šimtme
čius per pasaulį keliaująs žmo
gus, save laikąs tobulybe, ne
lyginamai geresniu už kitus 
žmones, pasak mūsų patarlės, 
kito akyje matąs krislelį, o sa
voje nematąs rąsto. Kristaus 
palyginimo fariziejus, gėrėda
masis savimi, dėkoja Dievui: 
"Dėkoju Tau, Viešpatie, kad aš 
ne toks, kaip kiti žmonės: plė
šikai, neteisūs, svetimoteriai, 
taip pat ir kaip šitas muitinin
kas" ... (Luk 18, 9-14).

Kaitoks fariziejus savo "tobu
lybėmis" giriasi tik pats vienas, 
prieš Dievą, visuomenės rim
čiai jis nėra pavojingas. Tai jau 
jo sąžinės reikalas. Bet visai 
kitas reikalas, kai toks farizie
jus pradeda savo "dorybes" 
viešai skelbti, prieš pastatyda
mas jau ne vien kitų silpnybes, 
bet ir išmislus arba, dažniausia, 
tik išmislus. Tada jis jau darosi 
tikrai negatyvus tipas, visuo
menės rimties drumstėjas, jos 
erzintojas. Nes juk ir kvošų 
svaičiojimus ne visi tik šypsena 
sutinka. Kai ką visa tai erzina, 
kai kam duoda medžiagos ple
palams, o padėties nežinančius 
dezorientuoja ir verčia trūkčioti 
pečiais. Atrodo, nesąmonė, bet 
juk sakoma, skelbiama, rašo
ma!.. .

Deja, ir mūsiškėje visuome-. 
nėję šios pablogintos rūšies fa
riziejizmas jau perdaug ryškiai 
prasikiša, drumsčia visuome
nės rimtį insinuacijomis bei at
virais užpuldinėjimais, ardo bet 
kokias vieningo darbo pastan
gas, skaldo visuomenę, jos na
rius kleimuodamas pagal sa
vos gamybos štampelius, save 
nekaltybės skraiste apgaubda
mas, o kitus nusikaltėliais ap
šaukdamas. .

Šitas reiškinys tęsiasi jau 
antri metai.

Pernai vasarą mes Kanadoje 
dar teturėjome vieną laikraštį. 
Viduvasarį jis atostogavo. Bu
vo daugiau laiko. Tada "atva
žiavo" iš Čikagos į Montrealį 
toks nelabai trumpas p. Trum
pa (tik ne tas, kur dabar yra 
"Nemuno" redakcinio kolekty
vo narys. Šiojo ir vardas ne
toks — Vincas, o anas buvo 
"Antanas" — taip pat tikras, 
kaip ir pavardė!). Taigi "atva
žiavo" tas p. Trumpa, aplankė 
montrecdiečių susirinkimus, vy
kusius net sausio mėnesį, o kai 
laiko yra, tai galima parašyti. 
Na, ir parašė. Parašė šimta- 
sieksnį straipsnelį. Ne į savą, 
ne į kanadiškį laikraštį. Čia rei
kia rūteles saugoti. O tokiems 
reikalams juk mes turime spe
cialią dėžę. Vėl persikrikštijo 
tas p. Trumpa, "nuvažiavo" į 
Otavą ir vėl parašė. Gal dar ir 
daugiau būtų parašęs, bet pasi
baigė atostogos, reikėjo "grįžti" 
į Čikagą.

Parašė tai parašė, bet ką gi? 
Nedidelį dalyką. Tik suštampa- 
vo visus, kas pakliuvo ant sei
lės Anas štai didžiausias fa- 
šistų rabinas, šitie jo pakalikai, 
atstovai ar įgaliotiniai, anie su
vedžioti mulkiai. Visi jie ne de
mokratai, lietuvių priešai, o de
mokratas tai va šitas ir Co. Par 
rašė ir dar kai ką Savo įprati
mu pradėjo nuo Adomo ir Jie- 
vos rojuje ir bene pirmą kartą 
visiškai ryškiai parodė, kad ne
turi nei mažiausio supratimo 
apie lietuviškojo visuomeninio 
gyvenimo raidą nei apie jos di
ferenciacijos pagrindus. Bet tai 
nė nesvarbu. Svarbu, kad nuo 
tada, dar ryškiau negu po ano 
"seimo", prasidėjo rūšiavimas, 
erzelis ir amžinas kartojimas: 
"Ačiū Tau, Dieve, kad aš ne
toks, kaip anas va..."

dinasi gražiu vardu — "Nepri
klausoma Lietuva". Jis buvo su
kurtas ir per metus išlaikytas 
visų bendromis pastangomis ir 
turėjo visus patenkinti. Ir da
bar dar jis sakosi esąs visų Ka
nados lietuvių laikraštis. Bet 
tas pats "visų lietuvių" laikraš
tis jau senai neleidžia savo skil
tyse pasisakyti bent kiek kitaip 
manantiems. Tas pats laikraštis 
nuolat užpuldinėja vieną lietu- 
tuviškosios visuomenės dalį — 
katalikus — ir vis dėl to tuo pert 
metu kartoja esąs visų, atsto
vaująs visus! Čia jau Dievas ži
no kokia logika. Tas pats "visų 
laikraštis", vienybės deklama
torius, nuolat visokiais išmiskris 
užpuldinėja "Tėviškės Žibu
rius", nors jie ne tik jo nei kar
to nepalietė, bet net nereagavo 
(kažin ar tikslu?) į tuos užsi
puolimus.

"TŽ" buvo jau visaip apšauk
ti. Jie buvo ir melu kaitinti ii
bloga valia ir Jar dadg kuo. 
O "NL" vis tobulybės šaltinis, 
patriotizmo sriautas ir geros va
lios įsikūnijimas .

Kaip šitą reiškinį vadinti? 
Fariziejizmu, rodos, negalima. 
Fariziejus juk ir mano esąs to
bulybė, o čia juk aiškiai žino
ma, kokiam dievaičiui tarnau
jama nekaltybės vaidmenyje.

NL" pirmasis arkliukas bu
vo, kad katalikai esą vieny
bės ardytojai, kad jie trukdą su
daryti PLB krašto organus Ka
nadoje ir tt. Pasinešiojus šitą 
barškančią pūslę, buvo įsitikin
ta, kad visuomenę tuo įtikinti 
sunku, nes visur didžiausio en
tuziazmo šitiems organams su
daryti parodė ir geriausiai į tą 
darbą įsijungė kaip tik katali
kai. Ir ne kas kitas, bet tie pa
tys katalikai ir šiandien labiau
siai ragina centrinį LOKą, ku
riame daugumą turi kaip tik 
"visus apjungiantieji" ir "demo
kratai", kad šitas darbas paga
liau būtų baigtas, bet tos pabai
gos vis negali įžiūrėti. Įsitikinus, 
kad tuo pačiu bėriuku jodinėti, 
neleidžiant jo į darbą, nebepa
togu, "NL" atsigabeno šivelį iš 
tremties partinės arklydėlės.

"NL" redaktorius paskelbė 
savo stambiausi atradimą, kad 
katalikai., nevertiną nekatalikų 
lietuvių bei nekatalikiškų Lie
tuvos sričių, kad jie atsisaką 
Mažosios Lietuvos ir tt. Tikrai 
sveikintinas "NL" redaktorius, 
atidengęs šitokią išdavystę! 
Visus "apjungiančio ir visus at
stovaujančio" laikraščio redak
torius savo absurdškąją (gal 
desperacijos iššauktą) tezę re
mia prof. Kuprionio straipsniu 
ir "T. Žiburiais" (kaip ceterum 
censeo!) Prof. Kuprinio straips
nio man neteko skaityti, bet jį 
labai gerai pažindamas, galiu 
drąsiai tvirtinti, kad šitokio pa
triotizmo, tolerancijos ir socia
lumo žmonių duok mums, Die
ve, visą 100%. O "TŽ" nuo pat 
pradžios skaitau ir atsimenu, 
kad kaip tik "TŽ" pirmieji iškėlė 
mintį įvesti Mažosios Lietuvos 
dieną. Atsimenu ir tą numerį. 
Teko matyti ir kitų laikraščių, 
išgirdusių "TŽ" kvietimą ir taip 
pat minėjusių Mažosios Lietu
vos dieną. Ar p. ”NL redakto
rius mano, kad tai buvo nusi
kaltimas, ar jis mano, kad "TŽ" 
ne katalikų laikraštis? Tenai 
linksniuojama ir "TŽ" redakto
riaus pavardė. Bet ir "NL" red,, 
tur būt, žino, kad tremties metu 
pirmasis išėjęs leidinys apie 
Maž. Lietuvą buvo suorgani
zuotas ir suredaguotas kaip tik 
"TŽ" redaktoriaus (antrasis yra 
Mažosios Liet. Tarybos išleis
tas).

Aš žinau dar visą eilę kario
likų, tarp kitko ir VLIK ruošu
sių medžiagą apie Maž. Lietu* 

argumentus joms paremti. De
ja, žymiai mažiau žinau tokį 
darbą dirbusių nekatalikų. Ži
nau, tik daug triukšmavusių. 
Bet ar kultūringam krašte lai
koma garbinga savo kromelio 
labui žaisti tautai brangiais ir 
šventais dalykais?

Negarbinga taip pat dangs
tytis skambiais šūkiais nesa
kant savo tikrojo vardo. Kam 
šiandien paslaptis ir kas ne
mato, kad Kanadoje "visus ap
jungiančios ir visus atstovau
jančios" KLCT vardu yra vin
giuotais keliais kuriamas anti- 
katalikiškas "blokas"? Katali
kai mano, kad šitame krašte iš 
Lietuvos atsineštinės pretenzi
jos visai netinka, kad čia poli
tinis lietuviškos visuomenės 
grupavimasis pagal Lietuvoje 
išsikristalizavusią formą yra 
nesąmonė. Bet katalikai negin
čija teisės burtis visokiems 
laisvamaniams ir bedieviams, 
nes pasaulėžiūrinė diferencia
cija yra neišvengiama. Katali
kai šituo keliu eina visai atvi
rai, nes taip supranta savo 
žmogiškąją misiją. Būdami at
viri, katalikai laukia tokio pa
ties atvirumo ir iš jūsų ponai 
"vienybininkai", o jūsų antika 
talikiškos veiklos pastangų sa
vajam kromeliui kredito graibs
tytis patriotiniais šūkiais nie
kad nelaikys garbingomis..

Nenorėčiau tikėti, kad kam 
nors neatrodytų keistos, pav., 
partijos centro komiteto nario 
fariziejiškos deklamacijos apie 
kitu partiškumą ir savąjį nepar- 
tiškumą, nenorėčiau taip pat ti
kėti, kad šitokia demagogija 
galėtų būti pavojinga katali
kams. Perdaug jau ji fariziejiš- 
ka, kad ką nors gedėtų perveik

’ PR. KOZULIS

KIAULĖ, GĖLĖS IR BALANDŽIAI

Pasakėčia

Gyveno, augo ir bujojo — kiaulė nematyta, 
švariai apaugusi šeriais 
ir jos vienintelis troškimas — daug praryti 
su savo dideliais nasrais.
Pabodo jai didžiulis tvartas, 
įgriso kasdieninė košė ir mėšlai;
ir ji išėjo vieną kartą 
pažaist su saulės spindulieds.

Visur medonu, gryna, žalia — 
vėjelis judina laukus...
— Aure, koks nematytas ir puikus danelis;
— aš jį išknisiu su snukiu...
Staiga apsidžiaugė degloji 
ir į vartus pabaladojo.

Maldavo rąžės ir lelijos 
ir rūtos žalios amžinai:
— Saulyte, tu puikus galvijas;
— Tik leisk ramiai dar pagyvent... —

— Vai. ne — aš noriu tik žiedų pauostyt
— su savo dyrinu snukiu —
— ir, džiaugsmo ašaras nušluosčius,
— toliau keliausiu per laukus...

Gėlelės, tąsyk nuramintos, 
atkėlė uosio vartelius 
(bet paaiškėjo kiaulės mintys, 
kai tik įlindo tarp gėlių)...
Skraidydami žydrioj padangėj, 
išvydo degląją bcdandžiaL
— Neknisk danelio, gerbiamoji;
— palik žydėti tas gėles —
— geriau pakUkim paskrajoti
— į saule tvaskančias erdves. —
Melsvi balandžiai nusileidę 
dar bandė Viešnią atkalbėt. 
O ši pakėlė rimtą veidą 
rr jiems atšovė pagarbiai:
— Kodėl gi man neldlt lig saulės
— tokioj pavasario giedroj?... —

Aukštai į dangų šoko kiaulė 
ir pasikorė ant tvoros.

skaityta I Kanados Lietuvių Rašyti

tL Tai tik pačių "kovotojų" 
džiaugsmelis.

Bet šita antikatalikiška ak
cija, užsidegimas, žūt būt, kata
likams pakenkti, juos murzinti, 
yra pasireiškusi ir labai liūd
nais demoralizuojančiais reiš
kiniais, dėl kurių turėtų susirū
pinti kiekvienas lietuvis. Taip 
visuomet būna, kai diriguojan
čių vadų uždavinių ateina vyk
dyti, ateina jiems talkon už
kampių herojai, nebesugebą 
suvaldyti savo įtūžimo, nebeiš
laiką lygsvaros.

Berods ryškiausia tai pasi
reiškė Toronte. Dėl ryškumo no
rėčiau porą faktų suminėti.

Nesinori rankioti iš Toronto į 
"Naujienas" ir į "Nepr. Liet" 
siunčiamų korespondencijų, 
dažnai pilnų katalikams pagie
žos su visais jos palydovais. 
Kokį jos rodo moralinį lygį mū
sų visuomenės dalies, visiems 
aišku. Aš suminėsiu tik porą 
faktų. Vieną platesnei visuo
menei dar mažai tegirdėtą, o 

• antrą plačiai skleidžiamą ir la
bai būdingą metodams, kurių 
griebiamasi norint katalikus 
diskredituoti.

Iš pavienių katalikų Toronte 
tuo tarpu puolimo objektu yra 
pasirinktas kun. klebonas. Na, 
kągi, galima, sakysit, ir klebo
ną pulti. Voltaire kadaise net 
specialiai to mokė bedievius. 
Klebonai nėra be ydų. Tačiau 
kultūringoje visuomenėje vis 
dėlto nepamirštama padorumo, 
bent elementarinės tiesos. O čia 
jau visiškai išeinama iš krašto.

Štai Toronto apylinkės LOK 
torontiečius pradžiugina pa
kviesdamas "Čiurlionio" an
samblį. Entuziazmas milžiniš
kas. Visi džiaugiasi. Tai numa
tydamas, LOK svečiams pa
gerbti ir suvesti juos su toron- 
tiečiais jau iš anksto nutarė su
ruošti arbatėlę. Kad nieko ne- 
kainotų, arbatėlei salės papra
šo parapijos kleboną Salė 
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mažytė, bet visi be didelių pre
tenzijų ir smagiai leidžia laiką 
iki po pusiaunakčio. O rezultate 
skundas vyskupui prieš klebo
ną! Rašo viena arbatėlės daly
vė, pirmininkė labai didelių 
pretenzijų "vienybininkų" orga- 
nizalijos, esą, klebonas ir po 
pusiaunakčio leidžiąs salėje po 
bažnyčia "latravoti"! Kaip gi 
tai vertinti? O gal atspėsit, ko
kie raštai ir į kurias redakcijas 
būhį pradėję plaukti, jei klebo
nas būtų salės nedavęs arba 
lygiai 12 vai. būtų visus iš
prašęs? ...

Arba štai vėl faktelis.
1943 m. įsikūręs, valdžios įs

taigose registruotas, savo būs
tinę jau tada nurodęs ir visą 
laiką turėjęs parapijos patal
pas — kleboniją, klubas — To
ronto Lithuanian Social and 
Athletic Club, — matydamas, 
kad kitų tautybių panašios or
ganizacijos turi savas patalpas, 
kuriose turi leidimus alui par
davinėti, nusprendžia pasiekti 
to paties ir įrengti Toronte jokį 
pat klubą, kaip turi montrealie- 
čiai arba vinipegiečiai lietuviai. 
Jie įteikia prašymą, paduodetmi 
savo būstinės adresą, nes jokių 
savų patalpų neturi o kol nėra 
tikri ar gaus leidimą, patalpų 
nusamdyti nenori. Tokia yra 
tvarka Ontario provincijoje, 
kad kiekvienas toks prašymas 
yra skelbiamas spaudoje ir vi
suomenė kviečiama pasisakyti 
.ar kas neturi kokių priekpištų 
moraliniu ar estetiniu atžvil
giais, o visa kita jau patikrina 
atitinkamos įstaigos .

Pasirodo ,kad minėtasis klu
bas jau anksčiau susigriebė, 
kad visų valdžios statomų rei
kalavimų tuo tarpu negalės iš
pildyti ,tad savo pradėtą bylą 
užmetė ir nei jo prašymas ne
buvo svarstytas, nei niekas pa
talpų netikrino. Tuo galėjo įsiti
kinti visi .kada buvo anglų 
spaudoje paskelbta, kad iš 85 
prašymų penkiems buvo pada
ryta priekaištų ir jie atmesti. 
Bet lietuviškojo klubo ten nebu
vo, nebuvo, nes patys prašyto
jai bylą sulaikė . .

Apie tai, kad prašymas bu
vo įteiktas ir kad adresas atitin
ka klebonijos adresą, beabejo, 
iš skelbimo sužinojo visi,, kas 
skaito laikraščius. Na ir pasi
vaideno "padoriems" žmonėms 
proga pavalkioti klebono var
dą. Žmonės, kurie gal dar nėra 
matę, kaip atrodo bažnyčios vi
dus, kurių gyvenime parapija 
tėra mulkių sambūrys, stojo į 
kovą prieš "pastangas nemora
lia įstaiga užteršti brangią vie
tą". Džiaugėsi, kaip geležėlę 
radę, kad dabar tai jau sukom
promituos, jei ne visus katali
kus, tai nors kleboną. O kaip 
gerai yra informuoti ir kaip pa
žįsta parapijos ir bažnyčios gy
venimą, rodo ir paskutinio šiuo 
reikalu Okviliečio straipsnio 
"Naujienose" šauksmas, kad 
būsią demoralizuojami vaikai, 
nes parapijos mokykla taip pat 
esanti klebonijos patalpose. 
Vargšelis, matyt, ir fame krašte 
nebuvo ir dar nežino, kad toji 
mokykla visus metus dirbo ir šį
met dirbs normalios anglų mo
kyklos patalpose, išrūpintose to 
paties "nevydono" klebono.

Kokių pagiežų liudijančių ne
sąmonių šia proga buvo prikal
bėta spaudoje, nėra reikalo čia 
kartoti, nes tai jau visiems ži
noma, bet tenka priminti vięną 
žygdarbį, kurio reikšmė iš 
"moralės sargų" viešų pasigy
rimų nevisai aiški.

Turiu galvoje raštą, pasiųstą 
organizacijų vardu ledimus 
duodančiai įstaigai. Nutarimas 
jį pasiųsti buvo pravestas iš 
anksto pasiruošusių "moralės 
sargų" organizacijų posėdy, 
LOK sušauktame svarstyti lie
tuvių registracijos, pravestas 7 
baisais prieš 4, susilaikius 7. 
Kad'šitas 7 "stambių" organiza
cijų nutarimas skelbiamas da

bar 20 organizacijų nutarimu/ 
tai menkniekis — paprastas 
demagoginis triukelis. Tačiau, 
kaip vertinti anuometinio LOK 
prezidiumo elgesį, kad jis iš
drįso tokį raštą išsiųsti, puikiai 
žinodamas, kad tai tik jų pa
čių — "vienybininkų" — triu
kas, kad klebonijoje niekad 
karčiamos nebuvo ir nebus, 
kad ten jos niekad niekas ir ne
manė steigti, žinodamas, kad 
toks raštas neabejotinai atsi
lieps ir vėliau, kada kuri nors 
lietuviška organizacija šitokio 
leidimo paprašys. Juk jei jau 
kam leidžia sąžinė purvais 
drabstyti nesiskaitant su jokiu 
padorumu, tai ar ne pakanka 
savojo skiedryno? Kam dar 
teršti vardą lietuvių prieš ofi
cialias įstaigas?

Kad ne be ryšio su žygiais 
ALOK prezidiumas po to buvo 
perorganizuotas, šitos dėmės 
tai dar neišdildo. O visi ponai 
"visuomenės informatoriai" ga
lėtų suprasti, kad viešai girda
miesi savo šitokiais darbeliais 
tik dėmę sau teužsitraukią. Ir 
čia jau daugiau negu farizieiz- 
mas — tai nešvari labai jrigi 
demagogija, puikiai žinant, 
kad visa tai negarbingas iš- 
mislas. -

Jei šitokie raštai su pasigar

Sovietinė propaganda
Užsieniečių informacijai ir 

propagandai Sov. Rusija leidžia 
žurnalą "USSR in Construction". 
Jis leidžiamas rusų, anglų, pran 
cūzų ir vokiečių kalbomis. Tai 
puikiai išleistas leidinys 32 psl. 
Puikus popieris, daug gražių 
spalvotų fotografijų ir gražiai 
sutvarkytas turinys. Graži spau
da ir dailios vinjetės.

Žmogus, kuris nėra buvęs 
Rusijoje ir nežino baisios tikro
vės, vartydamas žurnalą nu
stemba gražiais to krašto laimė
jimais. Kuris yra girdėjęs pasa
kojimus apie Rusijos baisybes, 
paskaitęs žurnalą nebenori ti
kėti tikriesiems liudininkams ir 
klausia: "kas iš jų sako teisy
bę?" Juk čia viskas yra parem
ta statistika ir foto nuotraukom.

Kas turėjo nelaimės pamatyti 
kolchozų gyvenimą, tas žino, 
kad kolchozai yra bado, skur
do ir darbininkų išnaudojimo 
lizdan Tuo tarpu žurnale kol
chozai rodomi kaip civilizacijos 
ir žmonių gerbūvio oazės. Žiū
rėkite kaip pas mus puikiai gy
vena ūkininkas — šaukia kiek
vienas puslapis.

Iliustracijose kolchozų namai 
tikri palociai, aplink kuriuos lin
guoja auksinė javų jūra, daržai, 
užburti gėlynai, puikios gyvulių 
bandos, geriausios ž. ū. maši
nos, kartu su laimingai besišyp
sančiais, puikiai — net darbo 
metu — apsirengusiais kolcho- 
zininkeds.

Net riebių gyvulių piemuo su 
botagu rankoje — laimingai 
šypsosi ir apsirengęs yra -nei 
kiek neblogiau kaip Amerikos 
ar Kanados fermeris sekmadie
niais.

Kitoje fotografijoje rodoma 
javų tyrimo stotis, kurioje vie
na kolchozo varpa padėta ant 
svafstyklių nusveria 7 varpas, 
parvežtas iš JAV! Ir tai ne pa- 
rinktinė varpa, bet iš eilinio kol
chozo lauko krašto!

JAV planas Europai ginti
Prasidedant trijų konferenci

jai Acheson savo partneriams 
pranešė savo vyriausybės nu
sistatymą ir siūlymus:

1. JAV savo karines pajėgas 
skubiu tempu didina iki 3 mili
jonų karių, pramonę perveda į 
karo reikmenų gamybą ir ati
tinkamai suvaržo civilinį ūkį.

2. JAV pasirengusios siųsti 
Europon daugiau kariuomenės, 
jei ir kitos valstybės tą padarys.

3. Vakarų Vokietija turi būti 

džiavimu spausdinami "Nau
jienose", ted nenuostabu. Jos 
tam ir yra. Jos juk ir skirtos ko
vai su "klerikalizmu" ir su "vi
duramžine katalikybe". Bet 
kaip šitas savo pastangas de
magoginiais išmislcds murzinti 
katalikus suderina su savo 
skelbiamuoju nešališkumu "N. 
Lietuva", tai jau ir visas jos si* 
nedrijonas vargu ar išaiškins.

Veskit, ponai, kovą ir su ka
talikybe. Bet veskit garbingai, 
nežalodami lietuuviškos visuo
menės moralės, negadindami 
jos papročių. Nejaugi manote, 
kad lietuviškoji visuomenė taip 
jau naivi ir nieko nesupranta, 
nemato?

V. Stelmokas.
Red. prierašas: "TŽ" į jokius 

demagogiškus užsipuolimus iki 
šiol nereagavo, nes žino, kad 
šios rūšies polemika prie nieko 
gera neprives. Jai mums gaila 
vietos laikraštyje. Paskelbda
mi šį V. Stelmoko straipsnį, mes 
žinome, kad jis iššauks reakci
jos, bet mes savo skilčių pole
mikai neskirsime, ir į jokius už
sipuolimus ar koliojimus ir to
liau nereaguosime. Iš mūsų 
pusės užtenka vieno aiškaus 
pasisakymo, o kas nori pasiko- 
lioti ar insinuacijomis ir toliau - 
verstis, tesižinai.

"Mano Dieve" — atsidus nai
vus Amerikos kontinento skai
tytojas, nustebintas tokio paly
ginimo: — "koks tai laimingas 
kraštas, kuriame laisvai auga 
tokie puikūs kviečiai!"...

Atskirame skyriuje pavadin
tame "Wheat to New. Regions"' 
parodomi Sibiro stebuklai. Su
žinome, kad net pačios blogiau* 
sios to baisaus krašto vietow,. 
stebuklingu XX a. burtininko,, 
SSSR vado "Father Stalin" at
sidusimu pasidarė puikiausios 
ž. ū. kultūros vietos.
''.-^Žurnale jūs,toliau matote pui
kias karves — vargiai ar rasi
te tokių žvalių ir linksmų kar
vių Amerikos kontinente — ge
riausius Maskvos teatrus, gra
žiai išaugintus bežaidžiančius 
vaikučius ir tt. ir tt.

Gražus žurnalas ir vykusi 
propaganda. Tuo tarpu dabarti
niai DP atvykę į vakarų kraš
tus tyli kaip niekur nieko. Da
bar retas kuris sukombinuoja 
ką nors parašyti apie tikrąjį gy
venimą Sov. Rusijoje į anglų 
spaudą. Ir ne tik vieni lietuviai 
bet visų tautybių pabėgėliai 
permažai dirba kovai su Sov 
Sąjungos propaganda. Anglų 
spauda dažnai tokių straipsnių 
pageidauja. Ypač dabar žuma 
lai pasigenda straipsnių, ku
riuose būtų aprašomas tikrasis 
Sov. Rusijos gyvenimas pačių 
liudininkų. '

Juk anglams dažnai neaišku 
kaip gali kolchozininkas dirbti 
17 vai. per parą ir gauti patį 
blogiausį maistą, o užsieniečių 
ekskursijoms specialiai įrengti 
kolchozai yra viskuo aprūpinti 
ir jiems nieko negailima. Ir jei
gu to aplieto ašaromis ir krau
ju nelaimingų sovietų vergų 
žurnalo skaitytojai galėtų žvilg
terti į eilinius sovietų kolchozus, 
jie pamatytų tokių baisybių, ku
rių vargiai jie kada nors yra 
sapnavę. S. But 

įjungta į Europos gynimą Ji 
turi pastatyti bent 10 divizijų, 
kurias apginkluos sąjunginin
kai.

4. Jungtinei Europos armijai 
turi vadovauti vienas vadas, 
kuris turėtų būti amerikietis.

šiuo metu iš amerikiečių į 
tokius vadus minimi du kandi
datai: gen. Eisenhover ir gen. 
Bradley. Berods už pastarąjį 
bus ir naujasis krašto gynimo 
sekretorius Marshall.

t



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Winnipeg, Man. iki vaikų darželio", "Jūsų 1950

i 

legijos patalpose šeštadieninė 
lietuvių mokykla pradėjo 1950- 
51 mokslo metų sezoną. Susi
rinkę vaikučiai koplyčioje pa-

sa, OFM, pasakė jiems trumpą 
pamokslėlį. Pirmą dieną buvo 
susirinkę 15 vaikučių.

— Rugsėjo 6-7 d. Wpg. bu
vo sustojęs kun. Kulbis, kuris 
vyko į vakarus aplankyti lietu
vių kolonijų. Wpg. jis aplankė 
savo pažįstamus.
i. ■— Stanaičiai susilaukė šei
mos džiaugsmo — pirmo vai
kučio — dukrelės.

— yc. Januška persikėlė gy
venti į savo namus. Jo namuo
se dabar gyvena 3 lietuvių šei
mos.

— Nauji ateiviai — biznie
riai — Wpg. gana gerai laikosi. 
Dilka kepykloje turi gerą apy
vartą- ir žada pirktis duonai 
minkyti mašinas.-

Demereckas krautuvėje taip 
pat turi gerą apyvartą ir savo 
bizniu yra patenkintas.

Jrg. Januška metė pieninėje 
darbą ir dabar turi daugiau lai
ko turto pardavinėjime agentu 
ros bizniui. Be to, su sunkveži
miu jis dar kasdien uždirba.

Šmaižys su. Geniu taip pat 
nėjo dirbti už darbininkus, bei 
atlieka užsakymus firmų ir at
skirų asmenų medžio apdirbi
mo ir įvairių namų remonte 
darbams. Nesenai jie dėjo grin
dis didelėje salėje. Prie to dar 
bo turėjo pasisamdę tris padė- 

' jėjus.
— Galinaitis, ilgiau dirbęs 

prie geležinkelio Churchillio ra
jone pabijojęs šiaurės žiemos 
grįžo į Wpg. ir gavo stalio dar
bą vienoje didelėje statybos 
firmoje.

— Vienas jaunas lietuvis už 
trukšmo kėlimą teismo buvo 
nubaustas lygtinai.
- — Liet klube pasikeitė 

' talpų prižiūrėtojas.
— Naujų lietuvių visos 

stangos įstoti į Liet, klubą 
riais nedavė vaisių.

— Šiais metais Manitobos 
provincijoje yra labai geras ja
vų derlius. Jeigu nebus lietaus 
ir jderlių pavyks suimti gerai, 
ūkininkai turės gerų pajamų.

— Naujasis farmeris Vaš
kevičius persikėlė gyventi į sa
vo formą. Kad ir kaip sunki 
pradžia, jis vis dar nenustoja 
vilties įsikurti. Šiuo metu jis su
planavo sodybą, išgręžė šuli
nį ir kerta mišką sodybai. Vie
nas senas lietuvis farmeris jam 
padovanojo plūgą. Iš anglų 
farmerių jis gauna taip pat pa
galbos. Reikia palinkėti jaunam 
entuziastui laimės ir pasise
kimo.

— Rugsėjo 4 d. Grand vasar
vietėje sudegė milžiniška šokių 
salė. 8 vai. prieš gaisrą joje šo
ko 2000 šokėjų. Salė priklausė 
CNR b-vei. Nuostolių padaryta 
apie 150.000 doL

— Prie Manitobos universi
teto atidarytas meno fakultetas. 
Registracija į meno fakultetą 
pradedama rugsėjo 2 0d.

—’ Vietos žydų laikraščiai 
pareiškė protestą prieš SS uk- 
rdmiečių^divizijos karių įsilei
dimą į Kanadą. Tuo reikalu žy
dų kongresas įteikė memoran
dumą Kanados vyriausybei.

kitų. Paskaitos bus nuo 8 iki 10 
vaL vok. vieną dieną per sa
vaitę. Smulkesnių informacijų 
galima gauti pas p. Dunlop, te- 
lef. nr. 36901.

St. John's high school rugsė
jo 13 d. prasidėjo anglų kalbos 
ir rugsėjo 18 d. — technikos ii 
komercijos kursai.

Kursuose sudaromos atskiros 
kursantų grupės. Pav. siuvė
jams sudaromos net kelios gru
pės. Smulkesnių žinių apie kur
sus galima gauti telef. 21891. 
Kursai vyksta vakarais ir todėl 
labai svarbu pramokti kokios 
nors specialybės, kad iau ki
tais metais galima būtų gauti 
geresnį darbą, palengvinti sa
vo ateityje pragyvenimo sąly-

na-

VOKIETIJA
Žygiai dėl nepagrįstų 

įskundimų
BALE pirmininkas Dr. Kon

čius atsilankė pas patį DP ko
misijos saugumo pirmininką 
Bomstein ir jam pavyzdžiais 4 
bylų įrodė, kad 3 iš jų yra dėl 
visai nepagrįstų skundų, kad 
žmonės nuo emigracijos netei
singai sulaikyii. Pasisekė iš
gauti pažadą, kad skundų atve
jais pareigūnai tarsis su BALE 
įgaliotiniu p. Valaičiu, o Ang
lų zonoje su p. Zunde.

BALF tuo klausimu dar įtei
kė platų memorandumą JAV 
komisarui Bavarijai ir Vcdst. 
Departamentui. Tuo reikalu bu
vo parodyta susidomėjimo ir j 
Miuncheną net buvo atvykęs iš 
Heidelbergo JAV armijos štabo 
saugumo majoras R. Abraham. 
Buvo išnagrinėtos būdingesnės 
bylos ir savo samprotavimus 
Dr. Končius įteikė raštu.

Končius iš Europos rugsėjo 9 d. 
išplaukė į JAV.

Vakariniai kursai
Šiais mokslo metais Winni

pego mokyklų 1-sis distriktas 
rengia daug naudingų kursų.

Daniel McIntyre coleg. insti
tute rugsėjo 14 d. prasidėjo 
anglų kalbos kursai pradedan
tiems. Spalių mėn. 2 d. prasi
deda kursai gimnazijos kursą 
norintiems baigti. Rugsėjo 18 d. 
prasidėjo auto mechanikų ir 
komerciniai kursai. Spalių 2 d. 
— namų ruošos kursai.

Isaak Newton high school 
rugsėjo 19 d. prasidėjo anglų 
kalbos ir komerc. kursai. Spa
lių 2 d. — namų ekonomijos 
kursai.

Kalvin high school rugsėjo 13 
d. prasidėjo anglų’ kalbos kur
sai pradedantiems. Rugsėjo 18 
d. — technikos ir komercijos 
kursai.'Galima bus išnlokti dai
lės, radio, mechaniko, buhalte
rijos, mašinraščio, rankdarbių, 
stalių, elektrotechnikų, litavi
mo ir kt. darbu.

Gordon Bell high school spa
lių 10 d. pradedamas paskaitų 
ciklas tėvams. Numatyta tokio 
turinio paskaitos: "Nuo

1-2 sav. jiems prasidėjus, todėi 
nėra vėlu pradėti mokintis.

Pastabos dėl korespondencijos
"Tėv. Žib." 35 nr. tilpo Jrg. R. 

korespondencija iš Wirmipego, 
kurioje rašoma apie KLB Wpg. 
Apylinkės K-to rinkliavą BAL 
Fui. Korespondentas pastebi, 
kad simet surinkta žymiai ma
žiau todėl, kad Wpg. yra ma
žiau lietuvių. Jeigu šimet ma-

žiau Wpg. lietuvių, tai šimet 
rinkliavos niekas neboikotavo. 
Tuo tarpu pernai Tarybos, sky
riaus nariai rinkliavos neparė
mė. Aišku, kad tokiu būdu lie
tuvių skaičius išsilygino. Per
nai aukotojų energingumo dė
ka buvo gauta aukų ne tik-iš 
lietuvių, bet ir iš kitataučių: uk
rainiečių ir žydų.

Ta pačia proga norisi primin
ti, kad B-nės komitetas daro di
delę klaidą nesiųsdamas pini
gų BALFui, bet betarpiai Vo
kietijos sanatorijose esantiems 
lietuviams. BALFas atlieka mil
žinišką darbą ne tik pabėgėlių 
šelpime teisingai paskirstyda 
mas šalpą, bet daug padeda 
tremtinių emigracijai kaip tei
siniai gindamas jų reikalus taip 
pat padėdamas jiems materia
liai. Jeigu mūsų organizacijos 
to darbo nerems, o surinktas

KLKKD Spaustuvės Fondo įgaliotiniai

Fondo įgaliotinius už Toronto ribų:
MONTREAL Y įgaliotiniu sutiko būti agr. Pr. Rudinskas — 

350 Seventh Ave., Ville Lasalle;

HAMILTONE — KL MatkeviHus — 24 Fife St;
SAULT STE. MARIE — kun. A. Sabas — 267 Cathart Blessed

Sacrament Rectory;
WELLANDE — Pov. Tamulėnas — 338 King St
Visi, kas S. Fondo reikalais dgmisi, prašome susisiekti su jais.

Hamilton, Ont
Hamiltoniečių gastrolės

Toronte

Nauji kanadieiiai
Laivu "General Taylor" 1950. 

DC 6 dieną išplaukė į Kanadą 
šie lietuviai:

1. Adomaitis Bronius
2. Lietuvninkas Vincas
3. Petraitis Petras
4. Pranckevičius Petras
5. Rankauskas Jonas
6. Sefleris Ričardas
7. Vembre Eduardas
8. Daugėla Jonas
9. Daugėla Marija

10. Daugėla Vytautas
11. Grabienė Monika
12. Grabys Juozas
13. Rainys Petras
14. Šimanskis Algimantas
15. Liaudinskienė Ona
16. Liaudinskaitė Aušra
17. Andriukaitienė Marija
18. Andriukaitis Edmundas
19. Brokas Adomas
20. Brokas Elena
21. Brokas Bijūnas
22. Brokas Marija
23. Brokas Irena
24. Labanauskas Vaclovas
25. Martišius Petras

Valaičiui, B. Bedarfui. Frenze- 
liui, B. Šlepečiui ir kitiems, ku
rių pavardžių neprisimename 
ar praleidome.

Visų Jūsų talka buvo labai 
vertinga ir Jums priklauso nuo
širdus lietuviškas — ačiū!

Hamiltono Spaudos K-tas.
Motociklo katastrofa

Motociklo katastrofoje rugsė
jo 8 d. buvo sunkiai sužeisti 
du lietuviai: Albinas Varnas ir 
Jonas Rastauskąs. A. Varnas 
jau mirė, o J. R. sunkiai kovoja 
su mirtimi ligoninėje. Ar jam 
pavyks nugalėti mirtį — kol kas 
sunku pasakyti. Bet reikia tu
rėti vilties, kad jaunas organiz
mas parodys savo atsparumą. 
Linkime jam pasveikti ir sustip
rėti.

— Rugpiūčio 26 d. HDM Bū
relis suvaidino antrą premjerą

Rugsėjo mėn. 22 d. ukrainie
čių salėje, 400 Bathurst St. 8 ved. 
vak., Hamiltono DM Būrelis 

“ “ " * ‘ ", Tai 
jau bus antros draugiškos gast
rolės hamiltoniečių Toronte. 
Dalyvauja geriausi trupės akto
riai. Toronti^čiai turės progos 
pamatyti šį netolimos praeities 
Lietuvos kančių lerikotarpį. .

aukas (BALFo vardu!) siųs kur|vaidins "Dr- V- Kudirka".
joms ateis į galvą — aišku tų 
visų svarbių uždavinių BALFas 
atlikti negalės.

Atrodo, kad kultūrinių reika
lų vadovai turėtų daugiau dirb
ti lietuvių organizacijų narių 
vienijimo darbą, o ne rašyti j 
laikraščius ("N"), kas atskirus 
narius kiršina, skaldo ir ardo jų 
vienybę. St Bujokas.

St. Catharines, Ont

Vieša padėka

Rugpiūčio 27 d. Oakvillėje 
Hamiltoniečių Spaudos komite
tas suruošė gegužinę spaudai 
paremti. Komitetas neapsiėjo 
be talkos. Šia proga k-tas reiš
kia viešą padėką šiems asme
nims: p-lėms P. Sadauskaitei, 
E. Repšytei, U. Paliulytei, V. Su- 
batnikaitei, E. Rumbutytei ir kt., 
taip pat ponioms: Strikienei, I Inčiūros Dr. V: Kudirka. Tai 
Panavienei, Kačinskienei, Kry- sunkus ir psichologiškai subti- 
gerienei, aktorei E. Dauguviety- • 1US veikalas, bet akoriai įveikė 
tei-Kudabienei ir visoms kitoms, visus sunkumus ir savo roles 
kurių pavardžių nežinome ar ne' atliko gerai. Čia didelis nuopel- 
prisimename. Taip pat dėkoja- ’ nas tenka rež E. Dauguvietytei, 
me ponams: sporto klubo "Ko-1 
vas" pirm. K.'^Baronui, J. Joni
kui, KI. Jurginiui, Ed. Sudikui, 
muz. Dargiui, Č. Mickūnui, J.

— TEL AVTV. —Vaikų glo
bos organizacija Izraelyje pra
dėjo smarkiai rūpintis iš rytų 
Europos pergabenti į Izraelį 30 
tūkstančių ten paliktų žydų vai
kų ir jaunuolių. Esą, bijoma, 
kaj artėjančio karo metu jų ten 
neužtiktų skaudus likimas, pa
našus į buvusį II pasaulinio ka
ro metu.

fabrikas pralenkia kitas darbo
vietes, todėl šiuo metu nemažai 
darbininkų pereina dirbti į pa
starąjį. -

Iki šio pavasario naujai at
vykusių lietuvių McKinnon fab
rike dirbo tik 5, dabar jau dirba 
virš 20. Jame surado darbo ne 
tik St. Catharines lietuviai vy
rai, bet keletas ir iš kitur atvy
kusių. Turintieji blogai atlygi
namus ar nepastovius darbus, 
manau, galėtų atvykti į St. Ca
tharines išbandyti savo laimę. 
Nedris’tu duoti tokį patarimą toli 
nuo šios vietovės gyvenan
tiems, kuriems atvykimas su
darytų didesaias^įšlaidas ir už
imtų daugiau laiko ir jei nepa
sisektų gaut darbas, tai būt su

minėjimas
Š.m. rugsėjo 23 d. 6 vai. vak. 

177 Niagara St., Ukrainiečių sa
lėje, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio St. Catharines skyrius ren
gia Tautos Šventės minėjimą. 
Meninę dalį išpildys Toronto 
menininkai. Po koncerto bus šo
kiai ir žaidimai. Be to, veiks tur
tingas bufetas. Visus malonius 
tautiečius kviečiame atsilanky
ti. LAS St. Catharines sk.

Valdyba.

Įdomaujantiems darbu

St. Cathariens yra nemažai 
fabrikų, kai kas apskaičiuoja

i iki 80. Vienas iš žymesnių -yra 
automobilių fabrikas "The Mc
Kinnon Industries, Limited of • 
General Motors Corporation". | vedžiojimas.
Iki šiol jame dirbo apie 3000 i Šiame fabrike vieni skyriai

Koncertas

KL Gedgaudas.

Hamiltono streikas baigtas

Pusšeštos savaitės trukęs ir

daug nemalonumų gyvento
jams pridaręs, Hamiltono mies
to 1000 darbininkų streikas, sek 
madienį baigtas. Daugiausia 
keblumų buvo su šiukšlių dėžė
mis, kurių išvežimą streikuojan
tieji trukdė net. patiems savi
ninkams.

Lietuvos partizane
(Tęsinys iš 37/38 Nr.)

3. Partizanai teisėtai baudžia

darbininku, dabar, manoma, 
gali būti iki 4000, nes šią vasa
rą priėmė daug naujų ir dabar 
dar yra priimama. Darbo są-

lopšio lygomis ir uždarbio atžvilgiu šis

lietuviškojo pasaulio
įvykovai. Vakare 18.30 vai. 

vakarinės pamaldos, o 19.15 
vai. minėjimo aktas stovyklos 
mokykloje.

Minėjimą pradėjo ir jį užbai
gė rašytojas Ant. Rimydis, pa
skaitą skaitė Alf. Kontvainis. 
Sugiedojus Tautos Himną buvo 
deklamacijos. Deklamavo VI. 
Virakas ir moksleiviai: Laimu
tė lešmantaitė, Maksiminas 
Karaška, Ina Kontvainytė ir Ire
na Siciūnaitė. Viši dalyviai su
dainavo 10 lietuviškų dainelių.

Dingo lietuvis

Iš Bremen — Grohn perei
namosios stovyklos dingo lie
tuvis emigrantas Vyšniauskas 
Mykolas. Nors jis jau buvo pa
skelbtas kaip išvažiavęs, bet 
dar iki šiol neatsirado ir niekui 
į užjūrius neišvažiavo.

Stovyklos administracija su 
amerikiečių bei vokiečių polici
ja nori ištirti, kas su juo atsiti
ko, nes jau keletą kartų buvo 
pakliuvęs Į išvykstančiųjų i

čių šeima yra ir gilūs katalikai 
ir susipratę lietuviai. Jų dukre
lės, nors vyko su škotų ekskur
sija, atvyko pasipuošusios lie
tuviškomis vėliavėlėmis.

dirba viena pamaina, kiti 
dviem, kiti net trimis pamaino
mis. Pastaruosiuose skyriuose 
tenka dirbti ir naktimis. Atly
ginimas pradedantiems $1.01 į 
valandą. Be pagrindinio atlygi
nimo dar pridedama bonai, tai
gi už 45 savaitės darbo va
landas gaunama nemažiau $50 
neto atlyginimo. J. Š.

išvykus į JAV, VLIKas yra iš
rinkęs J. Norkaitį. LRK Vyr. Val
dybos nariais yra J. Makauskis

Bremen — Grohn atšvęsta 
Tautos šventė

Pereinamoje Bremen—Grohn 
stovykloj lietuviai Tautos šven
tę pradėjo šv. mišiomis 10.15

saką dingo.
ITALIJA
Lietuviai maldininkai Romoje

Rugpiūčio 27 d. į Romą su 
Škotijos katalikų ekskursija at
vyko ir trys lietuvaitės: sese
rys Giedraitytės, iš Glasgovo. 
Viena jų yra medicinos studen
tė, antra studijuoja meną, o 
trečia padeda tėvams jų veda
mam prekybos darbe. Giedrai-

K.V.S.

— ROMA. — Rugsėjo pra
džioj iš JAV grįžo į Romą Tėvas 
Krištąnavičius. Jis ir toliau dirbs 
Popiežiaus Globos Komitete, 
vadovaudamas italų šalpos 
darbui.

Sudbury, Ont
— Sudburio lietuviai š.m. 

rugsėjo mėn. 10 d. minėjo Tau
tos šventę. Priešpiet buvo’ at
laikytos pamaldos už mūsų 
tautą. Kun.. V. Skilandžiūnas 
pasakytame pamoksle paragi
no tautiečius kovoti už savo 
kraštą, nes kitaip nebūtų patei
sinamas mūsų pasitraukimas iš 
jo. Vakare St.. Annes salėje įvy-

PRANCŪZIJA
Lietuviai Europiniam Sąjūdy

Strasburge rugpiūčio 20-23 d. j ko Pats minėjimas. Minėjimą 
lankėsi VLIKo delegacija — dr. 
Bačkis, prof. Brazaitis ir dr. 
Karvelis. Rugpiūčio 21 d. Spaa- 
kas priėmė Europinio Sąjūdžio 
Rytų ir Centro Europos sekci
jos delegaciją. Lietuviams ats
tovavo Dr. Bačkis. Bendruose 
pietuose su Spaaku, Mac Milla- 
nu, Sandziu, Reynaud, Pezet ii 
kt. Europos valstybininkais da
lyvavo Dr. Bačkis ir prof. Bra
zaitis. Žurnalistams priėmime 
dalyvavo Dr. Karvelis. Delega
cija turėjo susitikimą su-vietine 
lietuvių kolonija, kurios nariai 
kun. Krivickas ir p. Pąramskas 
turi gerus ryšius ir nuolat seka 
Europinės Unijos konferencijų 
darbus.

JA VALSTYBĖS
Dr. J. Pajaujis, dėstąs rusų 

kalbą Naujorko Berlitzo mokyk
loje išvyko į Aliaską, kur Fair
banks universitete dėstys eko-

pradėjo KLB Sudburio apyl 
valdybos pirmininkas J. Kriau
čiūnas tardamas trumpą žodį. 
Paskaitą skaitė Al. Juozaitis. Po 
to sekė trumpa meninė dalis. 
Po minėjimo įvyko šokiai.

*— A. Baltušis išvyko į Toron
tą ir ten pirko namą. Juozas 
Beržinskas taip pat pirko namą 
Toronte kartu su savo brolįi Jo
nu, kuris jau antri metai tenai 
gyvena. Trys broliai Jackevi- 
čiai kiek anksčiau pirko namą 
Toronte. Taigi, visi keliai į Ro
mą veda.

— INCO darbininkų unijoje 
yra apie 14.000 narių- Deja, na
riai permažai domisi savo uni
jos veikimu. Į susirinkimus atsi
lanko kartais tik 60-80 narių, 
kurie ir nusprendžia daug svar
bių unijos reikalų. Dažniausiai 
į susirinkimus atsilanko tie pa
tys asmenys. Lietuviai įtuos su
sirinkimus atsilanko taip pat 
retai. J. V.

Tarybinėje spaudoje, ypač 
"Tiesoje" man teko irgi skaity
ti labai plačius aprašymus, 
kaip partizanai užpuola ko
munistų šeimas, jas išžudo, iš
grobia turtą. Tą patį tvirtina in
formatorius. Taip, partizanai iš
gamų yra daug sušaudę, nes 
buvo pradžioje daug įdąvinėji- 
mų sovietams, nuo kurių daug 
nekaltų žmonių nukentėdavo. 
Kraštą reikėjo apvalyti nuo 
šiukšlių. Tiktai partizanai nie
kada nežudė ištisų šeimų, nors 
ji ir komunistiška buvo. Būda
vo pašalinamas iš gyvenimo 
tiktai tas, kuris tikrai buvo di
džių kriminalų Lietuvos gyven
tojų atžvilgiu padaręs. Taip pat 
ne kiekvienas komunistas buvo 
šaudomas, tiems, kurie yra 
lengviau nusikaltę, būdavo duo 
damas laikas pasitaisyti, įspė
jamas toks susilaikyti nuo žiau
rių Lietuvos gyventojams veiks
mų, kartais būna pavedama to
kiam atlikti tam tikrus uždavi
nius Lietuvos labui, tuo išper- 
kant savo kaltes. Be to, parti
zanai nei vieno komunisto ne
nužudė be Karo Lauko Teismo 
sprendimo. Kiekvienam nusi
kaltėliui yra sudaryta byla, ku
rioje randasi kruopščiai surink
ta visa doKumentinė medžiaga, 
apie padarytus jo kriminalus. 
Ten yra visi duomenys, kiek 
per jį yra nekaltų žmonių nu
kentėję, kiek jo dėka ištremta, 
kiek nužudyta. Karo Lauko teis
mas, tik nuodugniai išsvarstęs 
bylą tokio nusikaltėlio, duoda 
įsakymą jį sušaudyti. Būna at
sitikimų, kad kai kurių krimina
listų ir turtas teismo sprendimu 
konfiskuojamas. Iš tikrųjų, tas 
turtas nėra komunisto padoriu 
būdu uždirbtas, bet atimtas iš 
išdeportuotųjų asmenų į Rusiją. 
Paimtą iš bolševikų legaliai, t.

y. pagal teismo sprendimą, tur
tą partizanai paprastai išdalina 
neturtingiems tauriems vietos 
gyventojams.

4. Gyventojai partizanus gerbia 
ir myli

Tikriausia informatorius, sa
kydamas, kad gyventojų nuo
monė apie partizanus esanti 
nekokia, reiškia ne gyventojų 
nuomonę, bet savo, o gal tiks
liau pasakius, tarybinės spau
dos. Yra žinoma, kad gyvento
jai, teturį vienintelę atsparą bei 
susiraminimą, jog jie nėra pa
likti vieni despotiško režimo 
savavaliavimui, bet kad juos 
vis dėl to gina ir globoja tau
riausi Lietuvos sūnūs ir dukros. 
Jie turi kam vargus ir komunis-

vietinį planą nei viena depor
tacija bolševikams nepasisekė 
dėka partizanų akylumo ir pa
stangų sutrukdyti deportacijas 
arba sumažinti aukų skaičių.

partizanai dokumentaliai surin
kę žinias, nubaudžia nusikaltė
lius. Nei vienas, ypač provin
cijoje gyvenąs, o taip pat mies
tuose, nusikaltėlis neišvengia 
pelnytos ir teisingos bausmės. 
Partizanų ranka visur pasiekia, 
nes jie yra ne vien kariai, bet 
ir krašto policija. Partizanų dė
ka raudonarmiečių, engebistų 
enkavedistų bei stribų užpuldi
nėjimai ramių gyventojų, gro
bimai turto, išniekinimai moterų 
labai sumažėjo, nes partizanai 
jiems paspęsdavo mirties kil
pas. Daug tokių savavaliautojų 
nuo partizanų rankos krito. Par
tizanų vardas rusams net pa
čioje Rusijoje baisus.

Partizanai visada perspėda
vo gyventojus prieš įvyksian
čias deportacijas, nes žinios 
pas juos įvairiais kanalais atei
davo. Gyventojai galėjo laiku 
pasislėpti ir raudonieji ne ką 
pešę grįždavo atgal, tik turto 
prisiplėšę. Ne retai partizanai
begrįžtančius "turtingus" rau-lšių — 5981 ha, Tauragės — 
donuosius kelyje minomis iš- 9500. Tik kolchozų per jėgą 
sprogdindavo, bei gyvuosius steigimo partizanai negali su- 
sušaudydavo. Pilnai pagal so- trukdyti. (Bus daugiau)

mus gyventojams, draudžian
čius vogti, plėšikauti, daryti 
žmogžudystes, įskundinėti so
vietams, varyti ir gerti degtinę. 
Už tuos nusikaltmius buvo nu
matytos didelės bausmės. Kai 
kuriems nusikaltimams, sun
kesniais atvejais, paskirta mir
ties bausmė. Tie įsakymai kiek
vienam gyventojui buvo išsiun
tinėti arba asmeniškai partiza
nai patys nuvykę perskaitė. 
Partizanų greitas susekimas 
nusikaltėlių ir bausmių staigus 
įvykdymas buvo labai efektyvi 
priemonė tiems nusikaltimams 
užkirsti kelią. Daug buvo gy
ventojams pagelbėta ir dėl ne
pakeliamų pyliavų palengvi
nimo.

Labai didelę reikšmę turi par
tizanų teikiama nuolatinė infor
macija gyventojams per spau
dą ir žodžiu. Kiekvienas gyven
tojas provincijoje būną bent _ 
kartą savaitėje aplankytas 
ginkluotų partizanų. Čia duoda
mi nurodymai, kaip turi elgtis, 
arba įspėjama dėl gresiančio 
pavojaus.

Partizanai, nekas kitas, ap- 
mažina ir rusų kolonistų kūri
mąsi Lietuvoje. Jie griebiasi ga
na griežtų priemonių prieš atė
jūnus. Visus ginkluotus kolcho- 
zininkus, o ypač aršius komu
nistus, likvidavo, o kiti ir patys 
susikrovę mantą į ratus išdar
dėjo į Rusiją. Todėl Lietuvoje 
buvo tūkstančiai ha neapdirb-

niais Joniškio apskrityje buvo 
nedirbamos žemės 6448 ha, Tel
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Apie 7 savižudystes
ARBA "ŽIVILĖ" TORONTE (Tęsinys iš praeito Nr.)

Į pai, bet ir jie neturi būti per- 
garsūs, neturi žiūrovo atskirti
nuo aktoriaus.

IV. ŽIŪROVAI

tina, kad ji buvo vienintelė iš 
visų penkių, kurią žiūrovai visą 
laiką gerai girdėjo. Nevisai pri
imtini jos kai kurie judesiai, 
pirmame (ypač) paveiksle kėli
mas akių aukštyn (patosinė 
maniera) arba vaidinimas žiū
rint į publiką (vadinas, vaidini-, 
mas pačiam sau). Gluosnis 
(Leonas Barauskas) parodė tu
rįs daug davinių būti dideliu 
aktorium. Pirmame peveiksle 
Karijoto karo vadas atrodė per- 
jaunai ir mylėti nemokėjo Gau
nas jis dar labai). Karijotas 
(Juozas Akstinas) buvo neuž
mirštamai puikus trečiame pa
veiksle. Ašautas (Algimantas 
Dikinis) visuose trijuose pa
veiksluose buvo įtikinąs ir be 
priekaišto.

m. Km SPEKTAKLIO 
ELEMENTAI

Scenovaizdis buvo be preten
zijų, kuklus tiek spalvom, tiek 
šviesų žaismu. Būtų buvęs vi
sai tvarkoj, jeigu ne tas pirma-

nusišypso dėl jų vapaliojimų 
ir daro savo. O ar reikėtų taip 
rimtai skaitytis su tokiu suvai
kėjusiu seniuku Gluosniui, ka
ro vadui, sutriuškinusiam gu
dus? Jei tik toks būtų buvęs Ka
rijotas, nei Gluosniui būtų rei
kėję bėgti pas gudus pagalbos, 
nei būtų reikėję abien-s su Ži
vile žūtį. Nebūtų nė legenda 
palikus. x

Kitos klaidos smulkesnės. Sa
kysim, kai kurios scenos nusitę
susios bereikalingai — dėl au
toriaus prievartos persona
žui: filosofuok ar lyriškai šne
kėk, su veiksmu neskubėk — 
suspėsim. Vėl — pauzės nevi- 
sada buvo įtampa užpildytos: 
kai kur pauzės buvo tikros pau
zės (stagnaciniai brūkšniai). 
Kai kurie aktoriai per tyliai kal
bėjo (ypač pirmam paveiksle): 
ne viskas nuėjo iki žiūrovų. 
Be to, perdaug jau vis kalbėjo 
nusisukę į langą, nugarą atsu
kę į žiūrovus: ir Gluosnis, ir 
Ašautas, ir net Živilė.

Aktoriams buvo tekęs sun- Į me ■ paveiksle senovės lietuvių 
kus uždavinys. Kiekvienas (iš
skyras Svajūną) turėjo įsijausti 

■ir sukurti po tris charakterius 
per vieną spektaklį. Juk trys 
buvo Gluosniai: vienas yra Ka
rijoto karo vadas; kitas jau 
žmogus (kitas charakteris) — 
1863 m. sukilėlis ir vėl kitas — 
1941 m. pogrindininkas. Viena 
buvo Živilė, kai buvo pirma
me veiksme kunigaikštytė, ant
ra —1863 m. bajoraite ir vėl' romantikos, sakysim, kad ir 
trečia, kai buvo 1941 ra. kur-b-uo kepurių su ragais ar did- 

j piaus duktė studentė. Karijotui' vyrių parymojimo ant skydų, 
i pirmame paveiksle teko būti

IL REŽISŪRA IR AKTORIAI

Nesileisdami į smulkesnę re
žisūros analizę, išdrįstame pa
daryti tik keletą pastabų. Stam
biausias režisūrai priekaištas 

* sietinas su pagrindiniu "Živi
lės" veikalo konfliktu.. Būtent 
— Živilė myli Gluosnį, o Gluos
nis Živilę: abu myli savo kraš
tą; bet Gluosnis (ligšiol kovojęs 
už savo krašto laisvę) dėl Živi
lės meilės (Živilę išvaduoti pa
galbos ieškodamas) susideda 
su priešais gudais (rusais), tap
damas krašto išdaviku; už tai 
(nors ir vis begaliniai mylėda
ma), Živilė nužudo Gluosnį, iš 

** meilės numirdama drauge ir 
pati. Jei šis konfliktas būtų sce
noje buvęs realizuotas, spek
taklį tektų laikyti pasisekusiu.

Deja, žiūrovas netikėjo, kad 
Živilė (Birutė Pukelevičiūtė) ir 
Gluosnis (Leonas Barauskas) 
mylisi. Kalbėjo viens antram 
Škėmos gražiai parašytus mei
lės žodžius, bet žiūrovas neti
kėjo, kad tikrai myli. Atrodė, 
kalba, bet ne iš širdies, neiš
gyvena (išskyrus antro paveiks 
lo pabaigą). Atrodė, tik simu
liuoja meilę, tik nuduoda mei
lę, tik vaidina, kad įsimylėję. 
Tad kaip žiūrovas patikės, kad 
dėl tokios meilės Živilei galė
tų trūkti širdis? Buvo jiedu ap
sikabinę, jiedu net ir bučiavo
si, bet žiūrovas vis netikėjo, 
kad tai tikrai iš meilės. Tad jei 
pirmo paveikslo pabaigoj (kai 
Živilė Gluosnį durklu žudė) pa
sigirdo publikoj juokas, argi tik j 
tie susijuokusieji buvo kalti? j
Esant persilpnai konflikto lyg- j kunigaikščiu, antrame — bajo- į niška: 
tyse meilės pozicijai, šlijo viso ■ ru o trečiame — kuroiumi Vii- 
spęktaklio architektonika: nei j niaus mieste. Ašautui irgi trys.
tikėjimo į sceninės iliuzijos, rea- \ Labai sunkus veikalas pasi- i Tad ’muzika negali užgožti ža
lumą, nei įtampos, nei užuojau-: rinkta įscenizuoti. 
tos, pasigėrėjimo ar apskritai 
aukštesnių jausmų pčtkilimo'iš 
žiūrovų pusės.

Antroji stambi režisūros klai
da — ktmig. Karijoto (Juozas [ 
Akstinas) sušaržavimas sukąri-i 
katūrinimas pirmame paveiks-į 
le. Tokių suvaikėjusių (čia gal: veiksme ji buvo gana simpa- 
net suidijotėjusio) seneliukų'tinga studentė, bet tik .jau ne 
dukterys paprastai neklauso: i Živilė. B. Pukelevičiūtė pagir-

apsirengimas. Tie visi keturi le
gendinės senovės lietuviai sce
noje buvo su drabužiais iš 
prancūzų viduramžio.'Kažkokie 
feodalų dvariškiai ar apsileidę 
markyzai, galas žino kas. Nie
ko svetimesnio, rodos, negalė
tų būti senovės lietuviams, 
kaip tie prancūziški kostiumai. 
Didelis dar klausimas, ar iš vi
so derėjo pasukti iš tradicinės

rovai džiaugias; netaip dar blo
gai, jei keikias; blogiausia, jei 
atsikelia ir išeidinėja, dėl žio
vulio delnu prisidengdami bur
ną. "Živilės" spektaklio metu 
publika laikėsi abejingai: ne
sušilo pasitenkinimu ar giles
niu išgyvenimu. Nusileidus už
dangai trečiąkart, nei entuziaz
mo, nei karštesnio plojimo. Ką 
tai reiškia: juk vaidino lietuvių 
kalba — žiūrovas ir matė ir su
prato, ką vaidino? Tai reiškia, 

.kad žiūrovas nebuvo pakanka
mai sugestijonuotas, neperėmė 
ir giliau neišgyveno spektaklio 
emocinio turinio. Kas kaftas, 
jei tarp scenos ir žiūrovų nesru- 
vo šiltas, vidinis, intymus kon
taktas? Ne tik scena —kaltas 
gerokai ir žiūrovas. Gal aplin
ka ir toks gyvenimas apkiauti- 
no jį, žiūrovą? Ged atbunkame 
aukštesnių vertybių atžvilgiu? 
O gal žiūrovas buvo nuvargęs 
pabaigoj savaitės po ištisos 
dienos darbo fabrike (buvę 
penktadienis)? Su dideliu nuo
vargiu žingsniuose ir veide ėjo 
žiūrovas iš didžiulės gražios sa
lės, per tris valandas matęs net 
septynias savižudybes. (Kokioj 
kitoj dramoj jūs skaitėt ar ma
tėt tiek savižudybių?). Žiūrovas 
mąstė — argi tikslinga yra šią 
legendą užbaigti ir iškeltą prob
lemą išspręsti savižudybėm? 
Ar pagal mūsų tautos legen
das ir padavimus, ar pagal pi
liakalnių dvasią yra kovoje dėl 
laisvės atsisakyti kovos ir už
baigti savižudybe?

Šiuo metu (tremtyje) į spek
taklius — o ypač į profesinių

Na, bet jeigu ir daryti ką, kito-
ti, tai vistiek reikia daryti 

žmoniškai.
Be to, "Živilė" — ne opera. * aktorių spektaklį turėtų pri-

džio, negali užuscenio daina 
nustelbti aktoriaus žodį savo 
garsumu. Žiūrovas erzinąs, jei 
oro muzika bei daina iki jo ne-

Svajūnas (Kazys Veselka) iš 
visų penkių lengviausią' vaid
menį atliko netenkinamai. Ži
vilė (Birutė Pukelevičiūtė) stip-1 prisigauna žodis, jei jis negirdi, 
riausiai pasireiškė antro veiks- j ką jie ten scenoj sako. Dramos 
mo pabaigoj, silpniausia buvo 
trečiame veiksme. Trečiame

trūkti ir bilietų ir vietų, o nebū
ti tiek tuščių kėdžių, kiek jų 
matėsi šįkart. Galvojant apie

pasakytina, kad;spektaklių ne
reikia rengti (kaip šįkart) dar
bo dienomis: vieni būna nusi
kamavę, kiti dirba vakarais bei 
naktį. Be to, tremtyje reikia ves
tis į spektaklį visus (pradedant 
jau nuo 7 metų) savo, vaikus.

'spektaklyj pagrindinė medžia
ga bei priemonė yra žodis: jos 
negalima aukoti dėl antraeilės 
priemonės emocijoms pratur
tinti. Tegu net ir Vilniaus var- Nepagailėkim dėl jų šiam rei-

ALOYZAS BARONAS

(Pabaiga)

Ruduo įėjo į dar gilesnį savo kelią. Patalpose nebuvo per
daug šilta. Mes bandydavome sušilti, gal tiksliau viską užmiršti, 
savo pačių pasakojimais apie praeitį, kuri tokia švieti ir be dė
mių ateidavo į mūsų pietų pertraukas ir mums pritrūkdavo laiko 
ją išsakyti. O Frankis, kadangi tie, kuriuos jis galėjo gerai su
prasti, nuo jo šalinosi, vis sėdėdavo netoli mūsų ir nesupras
damas kalbos žiūrėdavo į mūsų veidus paraudusius nuo pu
čiamo praeities vėjo einant daug kartų eitu keliu. Ir tam laiko
tarpyje galutinai išaugo mano galvoje mintis, kad mes privalo
me Frankį pataisyti. Aš įrodinėjau draugams, kad šie nebesko-

— Ne, aš ir vakar neturėjau pinigų, — sakė jis man rimtai 
ir mane stebino jo noras teisintis, — draugai mokėjo. Tegu 
šiandien aš ir nutrokščiau vistiek aš draugams dėkingas už tai, 
kad jie mokėjo už mane neklausdami kada grąžinsiu. O tų 
supranti, koks aš jiems draugas? O gal ir jie tokie pat kaip aš, 
nes ir aš kartais padarau tą patį, ką vakar jie.

— Prasiverk langą ir išgerk vandens, — patariau jam kvai
lai primityviu sakiniu ir vėl pfadėjau nenusakomai vienodą pre
kių ir, laukime prasitęsusių, minučių pakavimą.

Valandėlę dirbau ir šalta vėjo srovė atsuko mane į ten iš kur 
ėjo ledinis oras, lyg kaustytas aštriomis vinutėmis, kad galėtų 
prasiskverbti pro megstuką ir baltinius. Prie lango stovėjo Fran
kis ir traukė, juokingai susiriesdamas, giliai į plaučius vėją, 
rodos jis norėjo jį visą sugerti, kiek jo įsiveržė pro langą, kad ap
sigintų nūo į jį atsisukusių žvilgsnių. Jo rausvas šalikas išsi
traukė iš po švarko ir visu purvinu ilgumu išsitiesė srovėj.

Prie lango stovėjo presas. Sukės dideli dantračiai pridengti 
plonu vielų tinklu. Kažkadą važiuodamas nedidelis traktorius

lintų centų šokoladui ar sviestainiui nusipirkti, nes jis tada bus Į užkliuvo ir padarė tinkle skylę. Nedidelę, bet pakankamą, kad 
būtų galima kartais žaidžiant įkišti laikraštį arba draugo pirš
tinę. Mus nupurtydavo vėsuma, kai pagalvodavom, kas būtų, 
jei tas lėtas sukimasis nutvertų pirštus. Bet nūo to saugojo tink
las ir pro padarytą skylę beveik nebuvo galimumų įkišt nety
čiomis ranką. Tą visi žinojo ir gal todėl ir skylė tinkle paliko ne
užtaisyta. ' .

Nuo to staigaus lango atidarymo rodos pasidarė šalta ir žmo
nėms, ir mašinoms ir todėl keli balsai iš karto šūktelėjo:

— Ei, uždaryk langą. Kvaily, žiema dabar. Ko ten ryji orą? 
Frankis pasisuko į šaukiančius ir senas šalikas prisiglaudė 

prie tinklo porai sekundžių, paskui keletas jo siūlų per skylę 
palietė besisukantį lėtą stiprumą, įsuko šaliką ir stipriai trūkte
lėjo Frankį.

Sunku žmogų užmušti. Kiekviena kūno dalis bėga nuo mir
ties. Frankis pagriebė šaliką ir timptelėjo atgal, bet presas savo 
pastoviu sukimusi pagriebė jo pirštinę, vėliau rankovę ir rodos 
per tinklo skylę norėjo įtraukti visą žmogų. Frankis krūtine 
prisiglaudė prie tinklo, kuris lankstėsi ir trūkinėjo, paskui jį tas 
pasiutęs, lėtas ir nuoseklus skubumas pritraukė labai arti prie 
grubaus plieno, kuris Įlaužė dešinę pusę krūtinės užspausdamas 
šauksmą. Jo negalima tiksliai atkartoti, kadangi žodžiai buvo 
sumaišyti skubos ir baimės.

Mes nebe jautėm vėjo ir šalčio ir sukom savo purvinom ran
kom lėtus ir ledinius ratus atgal ir nervuotos šilimos upelis tekėjo

priverstas pasilikti nors mažytį pinigą, supradamas, kad niekas 
juo nebetiki ir kad toks gyvenimas sunaikins jį greičiau negu, 
kad jis pats prileidžia. Mes pradėjome nebeskolyti ir neatidavi- 
nėti sviestainių, nors žodžiais tebebuvome šilti ir draugiški. Kiti, 
kurie kartu su juo toj pačioj žemėj augo, kalbėjo ta pačia kalba 
ir pažino jį ne tik darbovietėj, bet ir namuose, bėgo nuo jo ir 
gal kaip tik todėl, kad labiau jautė jo nevertumą.

Buvo pradžia žiemos. Patalpos nebuvo šiltos ir drėgmė siurb
davęs per audinius iki pačios širdies skuboto kalimo. Bet ne
galima sakyti, kad buvo labai bloga gyventi. Mes privalėjo
me gyvent ir privalomumas yra stipresnis už norą. Mes tiksliai 
ėjome į dirbtuves nervuotai skubindami iš jų, ir dienos buvo 
pavirtę į laukimą. Vieną rytą, tik prasidėjus šitam sunkiam lau
kimui priėjo prie manęs Frankis ir ištarė:

— Žinai, paskolink dešimt centų. Prakeiktas troškulys pjauna
— Tai, sakai, vakar turėjai perdaug pinigų? Šiandien žudo 

troškulys, kad pinigų buvo perdaug vakar ir per maža šian
dien. O reikėjo pasilaikyti keletą centų ir galbūt jų nereiktų išleiti 
troškuliui, — tariau jam ir žiūrėjau į savo tuščiai besisukančią 
masiną, nenorėdamas pakelti akių, kadangi gėdinausi ne pasa
kyto sakinio, bet jo teisingumo. Frankis valandėlę tylėjo, jis buvo 
pripratęs pralaimėti ir nepasitikėjimas bei išmetinėjimas jam 
buvo kasdieniškas ir paprastas, daug kartų girdėtas ir įgrisęs, 
kaip fabriko švilpukas.

kalui vieno antro dolerio, ne-1 teris lietuvė nebuvo šalki vyro 
palikim namie su comicbookom Į lietuvio?

Visame tautos istorijos vyks
me buvo du dalyviai (lietuvis 
vyras ir lietuvė moteris), bet do
kumentinėj istorijoj tėra tik vie
no dalyvio (vyro) vardas. Lie
tuvė moteris dokumentinėj is
torijoje paneigta, jos reikšmė ir 
nuopelnai nutylėti. Dokumenti
nė istorija yra vienašališka: ji 
yra vyrų istorija. Vyrų vardai, 
veidai ir garbė, tarytum tik vie
ni vyrai būtų tada gyvenę, ta
rytum moterų tada dar būtų nė 
nebuvę.

Tik legenda Har primena, 
kaip giliai lietuvė moteris yra 
mūsų tautos istorijoje/kaip gi
liai savo dvasia, širdimi ir 
krauju. Iš tos širdies plakimo; 
iš tos gyvosios dvasios gimė ii 
augo vaikai su amžinuoju lais
vės branginimu ir amžinąja sa
vo žemės meile. Štai, kodėl Ži
vilės legenda yra miela, ko
dėl ir "Živilės" spektaklyj buvo 
miela. Pamatėme sykį mūsų is
toriniame vieškely ir lietuvę ša
lia lietuvio. Menininkai parodė

bankų plėšikų kovas su polici
ninkais. Bent jau tą vakarą, kai 
tame pat mieste vyksta spek
taklis mūsų tėvų kalba ir^apie 
mūsų tėvų žemę.

Pagaliau, ^spektaklio metu, 
kol tebėra uždanga pakilus, ne
pridera kalbėtis ir juokauti nei 
su savo namiškiais, nei su pa
žįstamais (tegu ir kaip pasiilg
tais). Ši pasibaisėtina antikul- 
tūrinė apraiška jau ima įpročiu 
įsigalėti: tiek spektaklių metu, 
tiek koncertų (tada muzikos 
priedangoj dar patogiau), tiek 
ir minėjimų. O ar seniai čia 
mes dar, rodos, iš Europos?

BAIGIAMOS PASTABOS

Nežiūrint šio ar to, spektak
lis buvo nežemo lygmens. Tai 
jau ne mėgėjų vaidinimas, bet 
dramos teatro spektaklis tikrąja 
šios sąvokos prasme. Kanado
je tegalėtų išsilaikyti tik vienas 
lietuvių dramos teatras: vieno 
pilnai ir užtektų. Todėl jis ir tu
rėtų būti bei vadintis ne Mont- 
realio Lietuvių Dramos Teat
ras, bet Kanados Lietuvių Dra
mos Teatras. Toks jis turėtų bū
ti sutelkęs visus Kanadoje gy
venančius dramos aktorius, 
pvz., D. Kubertavičiūtę, E. Dau
guvietytę ir kt. Dramos teatras 
šalia kita ko, yra didelė visuo
menės mokykla: jis lavina, 
auklėja ir gaivina. Tad jis tu
rėtų būti visos Kanados Lie
tuvių Bendruomenės rūpestis ir 
džiaugsmas, turėtų būti globo
jamas bei puoselėjamas cent
rinio ir apylinkių komitetų.

Taigi, "Živilės" spektaklis 
pasiliks mielas atminime. Ir, 
tur būt, svarbiausia štai dėl ko. 
Dažnai • žmogus stebiesi ir gė
riesi, kaip mūsų tauta per išti-; sytas mašinėle ir neilgesnis 
sus šimtmečius atlaikė tokį stip-. kaip du ar trys puslapiai, 
rų spaudimą iš dviejų pusių: iš 
slavu ir germanų. Kas išnešė ir 
apgynė tautos gyvybę? Tik vie
ni vyrai? Kiek iš savo istorijos 
mes žinome moterų vardų? Tik 
vieni vyrų vardai. Istorijos pa
mokose ir vadovėliuos^ bei vei
kaluose tik vyriški vardai. Ar 
visoje tautos kovos įtampoje,- 
visame istoriniame likime mo-

tai, ką istorikai yra nutylėję. 
Istorikai nužudė moterį istorijoj, 
ištrynė net ir jos vardą ir reikš
mę. S moteris ne taip greit iš
duoda savo kalbą ir žemę, kaip 
vyrai. Savo dvasia ir širdimi 
lietuvė amžių slinktyje daugiau 

adarė kraštą Išlaikant ir gi
nant, negu vyrai ginklais. Čia 
ir yra tikroji esmė legendos 
apie Živilę.

Ne tik praeityj — lietuvė mo
teris lems mūsų tautos likimą ir 
ateinančiuose laikuose, kokie 
bebūtų jie rimti ir niaurūs. Ži
vilės budės,* kaip budėjo, prie 
namų slenksčio. Dėl laisvės ir 
artimųjų gerovės net savo lai- ' 
mės išsižadės, savęs išsižadės, 
kaip būdavo. Pasiaukojanti lie
tuvė — štai Živilė. Tokia ji pra
eities legendoj, tokia dabarties 
sutemose,tokia ir būsimų šimt
mečių legendoj. Labai įdomi 
problema buvo "Živilėj" iškel
ta. Gaila tik, kad ji išspręstą la
bai nevykusiai: septyniomis 
savižudystėmis. Tikrosios Živi
lės nesižudė nei legendoje, nei 
gyvenime.

“Draugo“ eilėraščių konkursas
1. Dienraštis "Draugas" skel-. patikrinti autoriai turi pasirašy-

.7 • v v. 1 1 T> 1 IX* 1 - .1 * • • , 1 Vbia eilėraščių konkursą. Pasku
tinė data konkursui skiriamiem 
eilėraščiam įteikti — 1950 m. 
lapkričio 1 d.

2. Už du geriausius eilėraš
čius skiriamos premijos: I — 50 
dolerių ir II -— 30 dolerių. Pre
mijas parūpins "Draugo" Ben
dradarbiu Klubas.

V

3. Premijuotiems . e i 1 ė r a š- 
čiams nustatyti teisėjus paskirs: 
du Rašytojų Draugija, du Lietu
vių Kultūros Institutas ir vieną 
"Draugas".

4. Tema paliekama pasirink
ti pačiam rašytojui. Pageidau
jama, kad eilėraštis būtų para-

1 ti slapyvardžiu, o atskirame už
darame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, taip
gi įrašant siunčiamų eilėraščių 
pavadinimus ir pasirinktą sla
pyvardį.

8. Siųsdami savo eilėraščius 
konkurso komisijai, rašytojai 
tuo pačiu sutinka, kad jų kū
riniai, premiją laimėję ar nelai
mėję, gali būti išspausdinti 
"Drauge".

5. Autorius gali siųsti vieną, 
du arba tris eilėraščius, pasira
šytus tuo pačiu slapyvardžiu. 
Premija tegalės būti skiriama 
tik viena tam pačiam autoriui.

6. Kūrinius siųsti adresu: Po
ezijos Konkurso Komisijai, 
"Draugas", 2334 S. Oakley 
Ave., Chicago 8, Ill.

7. Sprendimo bešališkumui

REDAKCIJAI PRISIŲSTA

Dr. Stp. Kolupaila, Nemunas, 
Liet. Katalikų Spaudos Dr-jos 
leid., Chicago, Ill., 1950, 238 psl. 
ir žemėlapis.

P. Victor Gidžiūnas, O.FM., 
De Missionibus Fratram 'Mino
ram in Lituania, saec. XIII et 
XIV, extractum ex periodico 
"Archivum Franciscanum His- 
toricum" An XLII, 1949 (pradiit 
mensae Julio 1950); Colegium 
S. Bonaventurae Ad Claras Ag- 
nas, Florentiae, 1950, 36 psl.

Kultūros žurnalo "Aidų" 
rugsėjo numery 

išspausdinti šie straipsniai: prof 
V. Šilkarskio "Solovjovas ii 
Dostojevskis", Vydūno, J. Lin
gio studija "Priešistorinė Lietu
va", Stasio Ylos "Kunigas Die
vų Miške" (kacetiniai atsimini
mai), J. Danielou, S. J., "Intelek
tualinės srovės Prancūzijoje", 
Grožinės literatūros davė: J. 
Aistis, L. Žitkevičius, K. Vesel
ka, J. Švabaitė, J. Mekas ir Ant. 
Vaičiulaitis.

mūsų arterijomis. Kai paguldėm jį ant cementinių grindų jis 
žiūrėjo į mus lyg nieko nebūtų atsitikę. Mes stovėjome nustebę 
ir išgąsdinti, o aš pats savęs kaltinti dar nebuvau išmokęs ii 
galbūt pati priežastis man dar riebuvo»aiški, tikriau aš nebuvau 
išmokęs jos paieškot. Jo baltas veidas nebuvo baltesnis negu 
visada ir žodžiai buvo tokie pat lėti ir tylūs.

— Viskas veltui. Aš mirsiu. Aš žinau jau. Bet draugystė 
gyvena. Nesvarbu, kad aš mirštu. Aš senai nebegyvenau. Bei 
svarbu, kad draugystė nenumirė ir dar ilgai gyvens. Ji stovi 
vakarykščiam draugų būry ir dainuoja.

Jis neverkė ir nedejavo. Ir mums atrodė, kad jam neskauda, 
nes visi buvome įpratę jį laikyti nereikalingu ir nejaučiančiu. 
Tikriausiai jį dar veikė girtumas, nes vargu ar jis būtų taip kal
bėjęs ir pasakojęs apie draugystę, kada mirtis stovėjo kartu su 
mumis prie pat jo. Vieni nesuprato žodžių, kiti jų prasmės, tik 
galbūt man vienam buvo įmanoma suprasti, nes aš girdėjau 
nepaskolintų centų žvangėjimą savo kišenėj, kurie, kaip už
keikti pasakos auksiniai norėjo iš jos iššokti. Tas skambėjimas Dobužinskio, Michelangelo, Ro-

Yra literatūros, meno ir vi
suomeninio gyvenimo apžval
gos ir knygų skyrius.

Numeris iliustruotas Rouaultr

vertė mane pagalvoti apie tikrąją priežastį nužudžiusią žmogų, 
apie tikrąją draugystę ir artimo meilę.

Kai jį išvežė kažkas uždarė langą ir vėjo ir žmogaus nebe
buvimas grąžino viską į pirmykštę padėtį, o kai šlavėjas’ ant 
kruvinų grindų pabėrė pjuvenų ir ėmė šluoti, aš tariau aplink 
mane stovintiems mano tautiečiams:

— O, žinote, kas jį sužeidė? Aš. Mes visi, tikriau. Mes ne
buvom draugai. Mes tikėjom, kad jis miręs. O jis gal tik dabar 
mirs? Ir jei jis mirs, mes būsime nužudę jį ir nesirūpinimą artimu. 
Ar mes taisėme jį? Mes mokėme jį, nes mums buvo taip leng
viau negu kasdien skolinti. Mes nežiūrėjome prasmės. Žmo
gaus gobšumu nepataisysi. Jūs žinote, kad Hugo Vargdieniuose 
vyskupas vagį pataisė atiduodamas ir tai ko jis nepavogė. Aš 
šiandien nedaviau jam dešimt centų ir už tai jį dabar išvežė, 
šykštumas yra nuodai, o mes jiems primetėm auklėjamąją, 
reikšmę.

dino, Krivickio ir kitų paveiks
lais.

"Aidų" metinė prenumerata 
$5.00, Kanadoje: $5.50 (Kana
dos $6.00), adresas:.Kennebunk 
Port, Maine.

Moterų Dirva, Liepa 1950, Nr. 
7, 1-24 psl.

Mes ginčyjomės, klausinėjom vienas kitą, žiūrėjome į presą 
ir nedirbome. Po kelių minučių atėjo prižiūrėtojas ir tarė:

—• Jis Jau mirė. Tik skambino iš ligoninės. Prašau prie darbo. 
Rytoj uždės naują tinklą.

Aš vėl pakavau daiktus ir dienas matuojamas atlyginimais 
ir jie, tie atlyginimai, galbūt visada nepriaugą iki reikalų, pa
dėjo išaugt egoizmui arba perdideliam rūpestingumui sau pa
čiam ir padėjo supakuoti į pakuojamas dėžes draugystę ir žmo
gišką prasmę.

Didžiausias pascauly laikraštis 

yra beabejo "New York Times". 
Jis turi 94 užsienio korespon- 
tus, iš kurių 47 dirba tik jam. 
Žinias visose JAV jam renka 
100 agentų su 400 korespon
dentų, o pačiam Naujorke siu
va 158 reporteriai. Be savos 
tarnybos jis prenumeruoja ži
nias 19 agentūrų. J redakciją 
kasdien suolaukia maždaug 
milijonas žodžių informacijų. Iš 
jų panaudojama vienas šešta
dalis — apie 145.000 žodžių.



Iš plataus pasauli
JAV senatas priėmė bilių, 

syti ir karo su Rusija atveju su* 

siųstas į atstovų rūmus, kurie

Naujas ginklas

Po visos eilės pranešimų, kad 
amerikiečių prieštankiniai gink
lai pasirodė persilpni bolševikų 
gamybos tankams peršauti, da
bar pranešama, kad aviacija 
pradėjusi vartoti naują ginklą, 
kurio sviedinio paliesti tankai 
"pašoką ir krantą", sako lakū
nai.

' 45 veto

Rugsėjo 12 d. Saugumo Ta
rybai balsuojant JAV pasiūly
mą pasiųsti delegaciją, kuri iš
tirtų kom. Kinų skundą, kad JA 
V-bių aviacija bombardavo 
Mandžurijos miestą pasieny, 
Malikas balsavo 1 prieš 7, Ju
goslavijai ir Indijai susilaikius, 
o Kinijai nedalyvaujant. Pasak 
Mediko, tai būtų šnipai pasiųsti 
į Kiniją.

Už tai Malikas vienas balsa
vo už servo rezoliuciją, JAV 
skelbiančią agresore prieš Man 
džuriją. Šį kartą tik Jugoslavija 
susilaikė, o Kinijos atstovas ne
dalyvavo.

Trukšmas dėl alaus

JAV kiekvienas karys kas
dien ir fronte gaudavo alaus 
skardinukę, o užfrontėje galėjo 
pirkti iki valiai. Transporto pa
lengvinimo sumetimais alaus 
pristatymas buvo nutrauktas — 
esą, verčiau daugiau munici- 
jos. Klausimas tuojau atsidūrė 
net parlamente ir vienas atsto
vas būtinai reikalauja, kad 
alaus davinys būtų grąžintas, 
nes kareiviai Korėjoje negalį 
rasti švaraus vandens.

— MIUNCHENAS. — Euro
piniai "Voice of America" klau
sytojai rugsėjo 3 d. buvo labai 
nustebę, keti sovietų trukdymo 
stotys neleido klausytis per- 
■tiansliuojamos Maliko kalbos 
iš Saugumo Tarybos posėdžio. 
Spėjama, kad sumaišė su tuo 
metu išpuolusia lenkiška prog
rama.

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, 

apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

TeL EL—6515

*

Lietuvis radio mechanikas 
L. KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. netoli lietuvių bažnyčios* TeL WA 1691 

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

Lenkų emigrantų spauda iš 
Stockholm© praneša, kad Ro- 
kosovskio įsakymu politbiūras 
įnešiąs į seimą įstatymus, ku
riais Lenkijos Respublikos var
das būsiąs pakeistas į "Lenki
jos Liaudies Respublika" ir 
įvestas naujas valstybės ženk
las vietoj erelio. Ant erelio. gal
vos buvusi istorinė karūna bu
vo nulaužta jau pernai.

— KROKUVA — Senosios

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

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

CITY FURNITURE COMPANY
Visų raitų baldai ir elektriniai Įrengimai 

DUODAMA LENGVAM ISSIMOKŽJIMUI 

3097 DUNDAS ST. W. TORONTO. TELEFt LY—9921

Penktoji kolona Vokietijoje

Iš Frankfurto pranešama, kad 
V. Vokietijoje prasidėjo aštri 
sabotažų kampanija, vykdoma 
komunistų specialias mokyklas 
baigusių agentų, kurių per sie
ną iš rytų zonos esą prisiųsta 
mažiausia 2000, o kitų apskai
čiavimu net 15.000. Jų veikla iš 
pogrindžio vis labiau pasireiš
kianti ir laukiama net sąjungi
ninkų transportų puolimų.

Perima uranijaus kasyklas

Sovietų Rusija "pasirašė su
tartį" su Čekoslovakija, pagal 
kurią Čekoslovakijos uranijaus 
kasyklų sritis perduodama ne 
tik eksploatuoti sovietams, bet 
ir visai išskiriama ik Čekoslo
vakijos valstybės ribų ir prijun
giama prie tokio paties urani-. 
jaus kasyklų rajono Vokietijo
je. Darbininkai taip pat per
duoti.

Rytų Europoje tikrai darnus 
valstybių sugyvenimas. Net 
sienos keičiamos, sritys dova
nojamos be jokių nesusiprati
mų, ir niekam nereiškiant ne
pasitenkinimo. ’’Gera" gyventi, 
kai gera auklė prižiūri.

Neiškrauna sovietiškų laivų
Naujorko uostų darbininkų 

unijos skyrius atplaukus lenkų 
laivui "Batory" įsakė darbinin
kams iškrauti tik keleivių ba
gažą, bet nekrauti jokių prekių. 
Daugiausia tai esą kumpiai. Iš 
viso prekių esą 100 tonų — 80 
t. lenkiškų, 15 t. danišku, ir 5 
t. angliškų. Kadangi keleivių 
tarpe buvo ir sovietų delegaci- 
jos į JTO posėdžius'narių, tai1 Dėl Formozos Rusk pa

reiškė, kad JAV dirbsiančios 
taikingam jos klausimo išspren
dimui ir paremsiančios karinį 
salos sustiprinimą prieš užpuo- t 
limą.

JAV, neturėdamos jokių ag-"' 
resinių tikslų Azijoje, remsian- ( 
čios tautų laisvės troškimus <r 
esančios už priėmimą į JTO 
Ceilono, Indonezijos, Nepalio ir 
Korėjos respublikos.

darbininkai, iškraudami baga-i 
žą, kalbėję, kad jų valizas pri
tiktų palikti patiems išsinešti.

Darbininkų boikoto pagrin: 
das: kad Sovietų Sąjungą fak
tiškai jau kariaujanti su JAV.

Platina pabrango
Pastaruoju metu JAV platinos, 

kaina pakilo net $13 uncijai. 
Naujoji oficiali platinos ketina 
yra $87 už unciją mažam kieky
je ir $90 už unciją stambesniais 
gabalais. Juvelyrams platinos 
uncija parduodama po $102,50 
už unciją.

— NAUJORKAS. — Ligšioli
nis Čekoslovakų konsulas Nau- 
jorke paprctšė JAV asylo teisių.

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 WA1344;

Atlanto pakto valstybės yra 
susitarę apsiginklavimui svar
bių medžiagų nebeeksportuoti į 

tus. D. Britanija pirmiausia pra
nešė Egiptui, kad nebegalės 
parduoti sprausminių lėktuvų, 
tankų, radaro ir kitokių įrengi
mų, kurie reikalingi pačiai D. 
Britanijai. Laukiama, kad to
kiuos pat pranešimus dar gaus 
Švedija, Irakas, ordanas, Grai
kija ir Turkija.

Ar "išvaduos" Tibetą?

New Delhi pagaliau atvyko 
kom. Kinijos ambasadorius 
Yuan Chung-hsien ir susitiko 
su jo laukusiais Tibeto delega
tais. Prie ko prives šitie pasi
kalbėjimai ir ko kom. Kinija sie
kia, sunku pasakyti. Aišku, tik, 
kad, jei kinai nuspręs Tibetą 
užimti, niekas nesukluidys. Tik 
nelengvas būtų žygis per keti
nus be kelių, kopiant iki 12,000

Kaip praneša koresponden
tai, Tibeto plačios masės ra
mios ir nemano, kad kas nors 
jų amžiną ramybę sudrumstų, 
bet turtuoliai savo kapitalus 
išsiunčia į užsienius, įsigyja 
nuosavybes Indijoje ir kt.

JAV Azijoje neturi savų tikslų

Valstybės vicesekret. Dean 
Rusk rugsėjo 9 d. pareiškė, kad 
laikas sudaryti taikos sutartį su 
Japonija ir japonų tautai leisti 
įsijungti į laisvųjų tautų bend- 

Ar bus tarptautinė kariuomenė?

Iš oficialių sluogsnių apie 
specialius JTO dalinius tuo tar
pu neskelbiama nieko, tačiau 
sklinda gandų, kad toks tarp
tautinis korpusas, sudarytas iš 
savanorių, visdėlto būsiąs ku
riamas. Jo vadu, esą, būsiąs 
paskirtas dabartinis Kanados 
gen. gubernatorius Alexander. 
Spėjama, kad su tuo turi ryšio 
ir gen. Anders kelionė į Kanadą

linės vyriausybės perspėjimas 
lenkams neiti į jokius ne pačių 
lenkų organizuojamus dalinius 
(žr. 37nr.). Išeitų, kad lenkai no
ri sabotuoti tokio korpuso su
darymą, jei jiems nebus leista 
jo viduje turėti savus vienetus.

Angliakasių nelaimė

Vienose Škotijos kabyklose 
užgriuvo po žeme 129 angliaka
sius. Po kiek laiko susisiekta su 
jais ir išsiaiškinta, kad 116 iš 
jų gyvi, o 13 likimas pakol kas 
nežinomas, bet greičiausia jie 
žuvę. Anie 116 jau išgelbėti — 
iškelti į paviršių.

rėjusios įvairių šventųjų var
dus, pakeistos. šauksmo radio bangomis.

Naujas kemfliktas Belgijoje

Belgų vyriausybei pareiškus 
Xioro apsivalyti nuo penktosios 
kolonos, sudorojant komunistus 
ir kitokį "subversinį elementą", 
socialistai pareiškė, kad jie tam 
pasipriešinsią, nes tai, esą, bū
tų nedemokratiška. Socialistai 
neturi tam jokių kitų priemonių, 
kaip gatvių sumaištys, kurių 
pagalba jie privertė pasitraukti 
Leopoldą.

Kažin’ ar ne per drąsiai 
Spaak šių priemonių griebiasi?

Žmonių naudingumo laipsniai

Kinų komunistinė spauda ne
šertai paskelbė gyventojų su- 
klasifikavimą pagal jų naudin
gumą bei vertingumą bendra
jam gėriui. Pirmoje vietoje mi
nimi kariai, paskui darbinin
kai, paskui kolchozininkai, to
liau valdininkai, amatininkai, 
intelektualai, prekybininkai ir 
pačioje pabaigoje misijonieriai. 
Medžiaga dominuoja! Štai dėl 
ko intelektualai pastatyti kur 
kas žemiau už darbininkus ir 
amatininkus.

pirminiu-

J. Ch. Smuts
savo dvare netoli Pretorijos rig- 
piūčio 11 d. miręs buvęs P. Af
rikos 
kas. Tai
amž. politinių asmenybių. Bu
vęs būrų kovų didvyris, vėliau 
(pasidarė uoliąsias bendra
vimo su D. Britanija šalininkas.

tu Pasaulio Bendruomenės var
das ir naujoji politinė koncepci
ja yra kaip tik Smuts pasiūlyta. 
Būdamas ilgamečiu P. Afrikos 
Unijos premjeru, jis vaidino di
delį vaidmenį imperijos pasau
lio politikoje, bet 1948 m. jo par
tija pralaimėjo prieš nacionalis
tų partiją, vadovaujamą D. 
Malan.

Ar greit prasidės karas?

Spėjama, kad iš Maskvos 
yra paleistas gandas, kuris da
bar kursuoja po viso pasaulio 
sostines, kad Sovietų Rusija ka
rą pradėsianti dar šį mėnesį. 
Kaip įrodymas tam yra nuro
domos Sovietų Rusijos ypatin
gos priemonės naudotos sku
binant nuimti derlių. Pirmiausia 
iš visų pakraščių buvo surink
tos kertamosios mašinos ir pa
siųstos į Ukrainą, kur derlius 
imamas kiek anksčiau, o pas
kum visos tos pačios ir dar uk- 
pc(iniškos mašinos buvo (per
mestos į šiaurines sritis. Tuo 
būdu dar rugsėjo mėnesį der
lius būsiąs netik nuimtas, bet 
ir supiltas į sandelius. Po to, 
esą, galima pradėti kariauti.

JAV betgi tuo netikima, lai
koma, kad Rusija dar nėra pa
siruošusi, o be to, neturinti rei
kalo pati kariauti, kai dar turi 
kitų tautų, kurias gali užsiun
dyti prieš demokratijas. Gan
das, esą, paleistas greičiausia 
tam, kad daugiau Jėgų būtų 
koncentruojama Europoje, kad 
nebūtų jų siunčiama į Aziją.

— TOKIO. — Du JAV laive
liai, turėję 28 žmonių įgulas, iš
plaukę Į jūras dingo be jokių

Priešreliginės kovos įsdcymas

Maskvos politbiūras — Poli
tinių ir Mokslinių Tyrimų sky
rius — paskelbė priešreliginės 
kovos vajų. Nutarime sakoma: 
"Visose sovietų respublikose, c 
taip pat liaudies demokratijos 
kraštuose reikia sustiprinti ir vi
somis komunizmui prieinamo
mis priemonėmis be atodairos 
vesti kovą su evangelija, krikš
čioniškąja legenda ir viduram
žiška pažiūra į pasaulį",

Ryšy su tuo nutarimu Mask
voje išspausdinta 29 milijonai 
priešreliginių plakatėlių. Visuo
se komunistų valdomuose kraš
tuose organizuojami specialūs 
bedievių akcijos tuntai ir skiria
mos tam didelės sumos pinigų

Komunistų valdžia prieš

Berlyno protestantų vysk. Dr. 
Otto Dibelius, kuris yra ir Vo
kietijos Evangelikų Bažnyčios 
Tarybos pirmininkas, valdžios 
yra nemėgiamas, dėl jo pasi
priešinimo dvasininkus trau
kiant į vad. "tautinį frontą". Pa- 
mokslininkauti jam dar neuž
drausta, bet jo išspausdintus 
pamokslus platinti uždrausta. 
Rugpiūčio 27 d. į Berlyno rytų 
sektoriuje esančią Marijos baž
nyčią atėjo policija ir nukabino 
nuo sienos evangelikų Sinodo 
priimtos taikos deklaracijos 
tekstą.

— LONDONAS. — Rugsėjo 
13 d. Churchill vėl kreipėsi į 
atstovų rūmus, prašydamas pa
spausti vyriausybę, kad neleis
tų išvežti į Rusiją ir satelitų 
kraštus mašinų bei įrankių, 
svarbių karo pramonei.

— NEW DELHI. — Premjeras 
Nehru savo partijai pareiškė, 
kad Indija turinti laikytis dina
miško neutralumo, nesusirišda- 
ma nei su komunistiniais nei su 
antkomunistiniaiS kraštais.

— MASKVA. — Maskvos ra
dio praneša, , kad žuvęs Šiaurės 
Korėjos štabo viršininkas, kuris 
kartu buvo ir krašto apsaugos 
ministeris, Kam Gen.

— SYDNEY. — Australijos 
vilnos ketina jau antrą kartą 
smarkiai pašoko. Priežastis — 
dideli Sov. Rusijos užsakymai.

— VARŠUVA. — Lenkijos 
vyskupų nusileidimą priimti 
Stockholm© taikos deklaraciją 
komunistinė spauda komentuo
ja, kaip pažangaus elemento 
laimėjimą prieš reakcijonierius 
ir jokio atoslūgio katedikų puo
lime nesimato.

Kanada tautybės nenaikinanti
Kai lenkas T. Wyrwa atsisa

kė eiti į JAV kariuomenę, pa
reikšdamas, kad jis nenori tap
ti JAV piliečiu, bet nori likti 
lenku, norėtų kariauti už Len
kijos laisvę, bet ne už Ame
riką, JAV kilo didžiausias 
trukšmas. Firma, kurioje jis dir
bo, jį tuojaus pat atleido iš dar
bo, organizacijos pradėjo reikš
ti protestus, spauda rašė sieks
ninius straipsnius, nes JAV 
kiekvienas naujas atvykėlis 
laikomas amerikiečiu, siekian
čiu tos laimės ir neprileidžia- 
ma mintis, kad kitaip galėtų bū
ti. Tiesa, Wyrwos, kaip ne pi
liečio prievarta kariuomenėn 
nepaėmė, bet jis turės vargo.

Šio triukšmo proga Calgary 
Herald rugpjūčio 18 d- išspaus
dino Richard J. Needham 
straipsnį, vardu "Vieno žmo
gaus opozicija", kuriame nuro
doma, kad Kanadoje šiuo at
žvilgiu esą priešingos nuotai
kos. Čia nereikalaujama, kad 
atvykėlis virstų kanadiečiu. Net 
kelintos kartos palikuonys čia 
tebesijaučią nariais tos tautos, 
iš kurios jų seneliai kilę. Kelias 
dešimtis metų išgyvenę Kana
doje, žmonės dar kalbą apie 

savą tautą, ir niekas dėl tone-

SPORTO ŽINIOS
Torontas

Kaip ir kiekvienais metais dvi 
savaites trukusioje parodoje 
buvo pravesta eilė sporto ir ki- 

d. vyko šachmatų pirmenybės, 
kuriose dalyvavo 10 žaidėjų. 
Džiugu paminėti, kad I-mą vie
tą laimėjo mums gerai žinomas 
meisteris P. Vaitonis — 6 taš
kai.; 2-roje vietoje liko F. An
derson — 5 t., 3-je — ukrainietis 
Suk — 4 t., 4 vietoj — latvis 
Lidacis — 4 t., 5 v. Anto — 4 t., 
6 v. Oaker — 4 t., 7 v. Siems — 
3 t., 8 Ridout • 
kauskas — 2 t ir 10 v. Brodie 
— 0 taškų. Pirmos vietos lai
mėtojas gavo 20 dol. premiją ir 
po 1 dol. už tašką. Turnyras bu
vo pravestas pagal šveicarišką 
sistemą. Paskutinę dieną įvyko 
žaibo žaidynės, kuriose I v. lai
mėjo latvis Lidacis su 3% t. ii 
vieta pasidalino Vaitonis, An-

3 t., 9 v. Pas-

KANADOS ŽINIOS
Kanada karių Europon nesiųs

Ryšy su Churchill pasiūlymu, 
kad į Europą pasiųstų kariuo
menės ir Kanada, bent 2-3 divi
zijas — 40-60.000 karių, iš ofi
cialių sluoksnių pareiškiama, 
kad tai jai būtų nepakeliama. 
Esą, daug pigiau divizijas su
formuoti vietoje, o Kanada ga
linti paremti. Krašto apsaugos 
ministeris Claxton pareiškė, 
kad Kanada galinti geriau'pa
siųsti Europon aviacijos — bent 
eskadrilę kovos lėktuvų.

Atsakydamas į paklausimą 
parlamente, rugsėjo 13 d. prem
jeras St. Laurent pareiškė, kad 
Kanados (vyriausybė iki šiol 
nesanti nusistačiusi siųsti į Eu
ropą kariuomenės. Jos iki šiol 
to nei viena vyriausybė nei ne
prašiusi. Churchill esąs tik opo
zicijos lyderis, jis neatstovaująs 
vyriausybės. Kanados vyriau
sybė savo elgesį derinanti su 
susitarimais su vyriausybėmis, 
bet ne pagal kurio nors krašto 
opozicijos pageidavimus.

— OTAVA. — Iš vyriausy
bės pasiūlytų naujų mokesčių 
daugiausia puolamas saldainių 
mokestis.

— VAŠINGTONAS. — Pa
sak senatoriaus J. C. Stennis, 
JAV turį 450 atominių bombų 
ir 200 lėktuvų joms, išvežioti tai- 
ir 2000 lėktuvų joms išvežioti 
tinkančių.

darąs priekaištų. O Kanada tu
rinti savo tautybę suformuoti. 
Esą, ir tautos kartais nesugeba 
apsiginti, tad tai kas nesudaro 
tautos, juo labiau neturės tam 
noro.

Nauja skalbykla Jums -
TRINITY HAND LAUNDRY
Rūbų valymas ir prosinimas

VELTUI skalbinius pataisome ir adome
926 DUNDAS ST. W. fprieš lietuvių bažnyčių) TORONTO

priešais lietuvių bažnyčią.
Pilnas pasirinkimas geriausių LAIKRODŽIŲ, BRANGENYBIŲ, 

SIDABRO ir PARCELANO indų.
Taisome visų rūšių laikrodžius ir smulkius aparatus su 1 meti} 
garantija. Kviečiame atsilankyti!

aezTĮ1 i ■, ■ 1 " ■: "—f-ssstz-sįts... ,:, ,..x, ,

TEL WA—-6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektai.
# tiiivHinoo mašinos.

Krosnys ir u.

Kalbame slavų kalbomis.

derson ir Goldberg po 3 t. Ten
ka pastebėti, kad paskutiniame 
žaidime Vaitonis buvo pavar
gęs.

• Tarptautinėse šachmatų 
pirmenybėse, kurios vyksta Ju
goslavijoje, šiuo metu pirmau
ja Jugoslavijos rinktinė su 29Vz 
— 9% taškų santykiu. Iš pas
kos seka Argentina 27—10 taš
kų, Amerika 26—13, Vak. Vo
kietija 24%—12%, Olandija 
23%—15%.

• New Yorko valstijos tur
nyrą laimėjo šachm. E. Hearst. 
II vietą M. Pavey.

• Nesenai prasidėjusiose 
Ontario jaunių futbolo pirmeny
bėse lietuviai sužaidė lygiomis 
su Danforth Albions komanda »

• Vyties futbolo komandai 
atidavė pirmenybių taškus Av- 
ro komanda be žaidimo.

Jžg.

Civilių apsaugos tarnybų kursai

Karinė vadovybė nutarė 
Camp Borden suorganizuoti 
specialius kursus apsaugoi nuo 
atominių, bakteriologinių ir 
cheminių puolimų iš oro. Tuo 
tarpu į kursus bus kviečiami tik 
apsaugos tarnybų pareigūnai.

Kanados delegacijoje į JTO 
’ yra ukrainietis

JTO plenumo posėdžių Ka
nados delegacijai vadovauja 
užsienių reikalų ministeris Pear
son. Delegacijos sudėty iš par
lamentarų yra žinomi Vegre- 
ville liberalų atstovas ukrai
nietis Decare.- Jis yra buvęs mo
kytojas ir teisininkas, gimęs 
jau Kanadoje, bet yra stropus 
gynėjas visų ukrainiečių reika
lų 'ir gerai orientuojasi Rytų 
Europos santykiuose. Kaip tik jo 

, rūpesčiu buvo išgautas leidi
mas įvažiuoti į Kanadą buv. 
Haličina divizijos kariams, dėl 
kurių dabar komunistai kelia 
balsą.

Nepriima katedikų vaikų į 
darželį

Newmarket miestelyje yra 
dvi mokyklos — viešoji ir kata
likų privatinė, bet tik vienas 
darželis. Darželio vadovybė 5 
katalikų vaikučius atsisakė pri-

katalikai moką mokesčius pri
vačių mokyklų išlaikymui, bet 
ne viešųjų. Kai reikalas atsidū
rė miestelio taryboje, tarėjai iš- 

1 aiškino, kad tai rodą nenorą 
įsileisti katalikų ir įsakė vaikus 
į darželį priimti.
’ — OTAVA.
portamento Europos skyriaus 
vedėju yra paskirtas Jules Le- 
ger, naujojo Montrealio arkivys- 

• kupo brolis.

Užsienių de-



1950. DC 21. — Nr. 38 (39) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Lietuviška Baldy Krautuvė Sault Ste. Marie, Ont Tautos Šventės minamas

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

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

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

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

klauskite Peter

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

FRANK PSZON

r Miestas ir lietuviai
Tai didokas Šiaurės Ontario 

pasienio pramonės ir vandens 
kelių susisiekimo miestas su 
maždaug 40 tūkstančių gyven
tojų, prie svarbaus Šv. Marijos 
upės — kanalo, jungiančio La
ke Superior su Lake Huron. Sa
ko, kad tuo kanalu praeina 
daugiau laivų negu Panamos ir 
Suezo kanalais paėmus kartu. 
Tuo pačiu vardu yra miestas Ir 
antroje upės pusėje, bet jau 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, ir kokiu trečdaliu mažesnis. 
Kadangi Kanados SOO (taip 
sutrumpintai yra net oficialiai 
vadinamas Sault Ste. Marie 
miestas) nuo JAV SOO yra at
skirtas tik upės, tai dalis dar
bininkų į Kanados pusę ateina 
net iš Amerikos.

Pagal oficialius 1948 m. Ka
nados statitikos davinius, mies
te yra 48 įmonės: plieno, chrom 
nikelio, popieriaus ir medžio 
apdirbimo.

Kadangi čia yra, palyginti, 
daug fabrikų, tai ir naujų atei
vių netrūksta. Po angliškai kal
bančių čia pirmoj eilėj eina ita
lai, prancūzai, ukrainiečiai, 
kroatai, lenkai. Italai, prancū
zai ir ukrainiečiai turi savo at
skiras bažnyčias. Iš pabaltie-

D. HOLOTA REAL ESTATE

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

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

Tel. WA—5232 Toronto

čių didžiausią procentą sudaro 
lietuviai — daugiau 130. Iš se
nųjų lietuvių daug nuoširdumo 
savo tautiečiams parodė p. Vir
bickas, nuo Subačiaus, kiek 
galėdamas jiems padėjęs įsi
kurti. Kiti iš senųjų lietuvių yra 
užsikrėtę raudonlige, bet gal 
vienas kitas ir iš jų praregės ir 
pasveiks.

Gaila, kad paskutiniu laiku j 
plieno fabrikus daugiau neprii
ma lietuvių. Šiaip kolonija dar 
padidėtų.

Ekonominiu atžvilgiu, tai gal 
viena iš geriausių lietuvių ko
lonijų Kanadoje. Reikia pasa
kyti, kad lietuviai čia taupūs ir 
negirtauja. Septyni turi nuosa
vus namus, penki nuosavas 
mašinas.

Viengungių vyrų yra apie 30, 
kurių dauguma prisglaudę prie 
lietuviškų šeimų

Pasigendama kolonijoj lietu
vaičių, kurioms čia būtų neblo
gos perspektyvos sukurti lietu
viškas šeimas. Kai kurie vyrai 
dėl to jau vedė kitatautes. Tad 
prerijose arba šiaip kur mažes
nėse vietovėse gyvenančios 
mergaitės, attikusios darbo su
tartis, atvažiuokite į Sault Ste. 
Marie. Jei čia nepatiktų, galė
tumėte vėliau išvažiuoti į di
džiąsias lietuvių Toronto ar Ha
miltono kolonijas, bet pakeliui 
pamėginti laimę nepakenks. 
Mergaitės galėtų gauti darbo li
goninėse, valgyklose ar vieš
bučiuose. Savaitinis atlygini
mas 20 dol. Kambariai pigūs.

jimas praėjo tikrai pakitusioj 
nuotaikoj. Pradėta bažnyčioje 
pamaldomis -už kenčiančią Tė
vynę, kur buvo pasakytas 
patriotinis šventei pritaikintas 
pamokslas. Po pamaldų Bles
sed Sacrament parapijos salė
je susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas p. Z. Rimša. Pa
skaitą skaitė p. Baronas. Me
ninę dalį išpildė mūsų jaunie
ji: Regina Kamėnaitė, R. Motu
zas ir L Okmanas. Ta proga 
buvo aptarta ir aktualieji lie
tuvių kolonijos reikalai ir pradė
ta rinkliava Tautos Fondui. 
Pradžia padaryta gera. Reikia 
tikėtis, kad ir kiti tautiečiai su
pras reikalą ir gausiai aukos.

kad būtume Lietuvoj. Linkėtina, 
kad ir daugiau panašių progų 
susidarytų mūsų kolonijoje^ Tai 
padės tęsti gražius lietuviškus 
papročius ir pozityviai prisidės 
prie kovos už Tėvynę, nes prie
auglio klausimas yra gyvybinis 
mūsų tautos klausimas. Jei lie
tuvės motinoš turės daugiau 
pasiaukojimo dvasios, tai jokie 
priešai nebus mums baisūs. 
Grįšime į Lietuvą didelė ir gau
si tauta, panašiai kaip kadaise 
žydai iš Egipto. K.A.S.

lietuviška avalines

PARDUOTUVE
Naujausios mados.

1414 Dundas St West* Toronto

DANTISTAS
I. A. GORCHYNSKI

r* Bathurst Medical Building
TeleL: AD—-6373 Toronto

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

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

bus laikomos kas antrą mėne
sio sekmadienį 10.30 ved. Iš
pažinčių lietuviškai klausoma 
bet kada. Kun. A. Sabas yra 
visuomet pasiruošęs patarnauti 
savo tautiečiams, kol jam teks 
čia gyventi. Būtų gera, kad vie
tos lietuviai, kurie būna laisvi 
nuo darbo, kiekvieną sekma
dienį ir šventadienį rinktųsi j 
Blessed Sacrament bažnyčią. 
Tai būtų lyg ir lietuvių dvasinio 
cenro užuomazga mūsų kolo
nijoje. Ta proga būtų patogu 
susitikti, susipažinti taip pat ir 
su kitais lietuviais ir tuo būdu 
palaikyti stipresnį tautinį ryšį, 
neš yra čia dar ir tokių lietu
vių, kurie savo tarpe nepasipa
žįsta. Juo labiau čia yra pato
gu, nes vietos klebonas leidžia 
naudotis parapijos sale susirin
kimams visai nemokamai. Ad
resas: Blessed Sacrament 
Church, 267 Cathcart St., Sault 
Ste. Marie. Telefonas 1131.

Kur nepažinsi

Anrriš gerais laikais, kai tė
veliai jaunamartės parvesti sū
nus į devintą parapiją su pirš
liais siųsdavo, vienas toks jau
nikaitis jau buvo apsirinkęs 
jaunąją, bet negalėjo susitarti 
su tėvais dėl dalies ir išsiskyrė. 
Išsiskyrė, kad jos tėvas nenorė
jo atiduoti jo laikomos puikios 
veislinės ardenės.- Išsiskyrė, 
kiekvienas gavo kitą ir daug 
metų gyveno nė nesusitikę. Pa
galiau vienoje pakermošėje pa
sitaikė jiems vėl susitikti.

— Na, ką, ar dar atsimeni 
mane? — klausia vyras.

— Kur neatsiminsi. Juk tas 
pats, kur norėjai vesti mūsų ar- 
denę... ■. ■

Reikia pratintis

— Mama, man reikia nau
jos suknelės. Paprašyk tėvelį 
pinigų.

— Na, ką jau, dukrele. Tu 
pati paprašyk. Tu už poros mė
nesių išteki, tai pabandyk prie 
to pratintis.

Visokią myli
-—Brangusis, — meilinasi 

žmonelė vyrui, — ar mylėsi ma
ne ir tada kai mano plaukai 
pražils, visa galva pabals?...

— Žinoma, brangioji. Argi tu 
nebuvai man brangi juodaplau
kė, linagalvė, auksaplaukė, ru
daplaukė, lygiai taip, kaip da
bar platinaplaukė?

Būtinas reikalas
vėlai

labai

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.

1438 Dundas St. W. Toronto
(prie Gladstone)

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto
Telef.: WA 3754

—« Vyteli, kodėl taip 
atėjai į mokyklą?

— Tėveliui aš buvau 
reikalingas, pone mokytojau.

— O tėtis negalėjo apsieiti be 
tavęs? Ar negalėjo kas tave 
pavaduoti?

— Ne, pone mokytojau.
Kodėl?

— Aš turėjau nuo tėčio ąauti 
į kailį...

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

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

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

“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

sitarimą. TeL WA 9822.

Krikštynos

Kaminskų šeima susilaukė 
jau antros dukrelės. Rugsėjo 10 
d. buvo pakrikštyta ir ta proga 
buvo suruoštas puikus pokylis. 
Reikia pasidžiaugti, kad viskas 
labai gražiai praėjo. Visą lai
ką skambėjo lietuviškos dainos 
ir kelias valandas jautėmės lyg

Modemiška sužieduotinė

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

— Maryt, .sveikink. Susiža
dėjau.

— O, sveikinu! O kas tavo 
sužieduotinis?

— Įsivaizdink tik! Turtuolis.. 
Turi 6 namus, keliolika tūkstan
čių banke, puikų automobilį...

— Blondinas ar brunetas?
— Hm, žinai, nė nepastebė

jau dar...

„ . . Pristatoma i namusTelefonas . *
MU-9543 visame Toronte

Telefonas
MU-9543

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

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

RŪBŲ VALYMAS
Mes paimame iš namų ir pristatome. 

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

SKIFF’S
VALYMAS —

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

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

reise r pareveda tenkrodrius, žiedus Ir visokias brange
nybes. — — Garantuotos darbas, prieinamos kainos.
Kraufvve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

laikrodininkase m e s i o i TUtaa
Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

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

EUROPEAN WATCHEMAKER
i i

762 Queen St W. Toronto, Ont

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

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

'i

Siūlome bfiuzes-sijonus
Priimame moteriška rūbu užsakymus

Moteriškos tolinės ir analiniai
Fortune Ladies Wear

789 Queen St W. Toronto

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 ved. vak. 
Sekmadiencds 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

Lietuvis fotografas A. GARBENIS
LAFA YTTE STUDIO 2182 Dundas St W. Toronto
Naujai atvykusioms lietuviams CIO 117 fII71199
laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos yl“ U t L U L i Ii d

Prieš ateidami, skambinkite: KE—5364

VISIEMS LIETUVIAMS

Vestuvines nuotraukas nemokamai
fotografuoja tik

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

MOSAVIMAS

PATAISYMAS —
Kalbame lietuviškai 

909 Dundas St West Toronto
Telefonas ELgin 0649

Lietuvių gydytojas Toronte
Daugeliui gal ir nežinoma, 

kad Toronte yra iš Lietuvos gy
dytojas, Kanadoje gyvenąs jau 
16 metų Tai iš Lietuvos kilęs 
Dr, R. Weinstein’as. Lietuviams’ 
jis reiškia daug simpatijų, kiek
vienam mielai pasiūlo valan
dėlę pasikalbėti su juo lietu
viškai ir pasidalinti įspūdžiais 
iš Lietuvos.

Dr. Weinstein'as yra gimęs 
ir užaugęs Kamajų miestely. 
Baigęs Ukmergės gimnaziją.

Mediciną pradėjo studijuoti 
Kauno V. D. Universitete (2 se
mestrus). Vėliau persikėlė į 
Šveicariją ir Bazelio universitete 
baigė bendrosios medicinos 
skyrių. Po to praktikavosi geni-’ 
kolegijos srity Vokietijoje Hei
delbergo klinikose.

Į Kanadą Dr- Weinstein'as 
I atvyko 1935 metais. Pradžia, 
kaip ir visiem imigrantam, bu
vo sunki, ir tik po poros metų 
rūpesčio jis buvo pripažintas 
pilnateisiu gydytoju Kanado
je. Šiuo metu Dr. Weinstein’as 
užsiima privačia medicinos 
gydytojo praktika. Turi savo 
modemišką kabinetą su Rent
geno ir kitais įrengimais.

Dr. Weinstein adresas: 635 
Bloor St. West, Toronto, telef. 
ME — 2622. —m.

HOLLYWOOD CLOTHING
Naujos mados vyriški GIO £A Q4Q EA 
rudeniniai paltai Y > 0,0V ” $ WjOU

500 dėvėtų ir naujų kostiumų g g | j j g
specialus išpardavimas 11“ v B,ol v

270 QUEEN ST. W. (prie Beverley) TORONTO

f

LIETUVIŠKAI KALBAS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą 

kailiai. Kailinių taisymas ir persiuvimas 
Duodama lengvam išsimokėjimui.

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EL—6509

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

BEAVER BREAD LIMITED 
103 Lightboume Ave. Toronto

"Reiškite jausmus gėlėmis — skamblhHte AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai; 
ikrv. A. MERKER — - 576 QUEEN ST. W. TORONTO į
1.V?-I*A |A A A A A A A AA.AA A A 1 i Ai i i M ė Į
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TORONTO, Ont.

Dėl susidėjusių aplinkybių

vadovybės pusės, šiais mokslo 
metais lietuviškoji mokykla 
veiks šeštadieniais prieš pietus.

d., lietuvių mokykla pradeda

mokykloje jau 10 ved. rytą. Ma
loniai tad yra prašomi tėvai at
kreipti dėmesį į pakeistą mo
kyklos laiką ir šeštadienio rytą 
pasiųsti savo vaikučius į mo
kyklą.

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 3 
vai. , parapijos salėje, įvyks 
ateitininkų susirinkimas.
• Kun. Dr. Gutauskas skaitys 
paskaitą, taip pat bus svarsto
mi ir svarbūs einamieji reikalai.

Visi nariai prašomi atnešti 
užpildytus žinių lapus, o jų ne
turį galės gauti susirinkime ir 
ten pat užpildyti, nę$ gorima 
baigti narių registravimą.

Kuopos valdyba.

Iš Apylinkės LOK veiklos

Paskutiniajame Apylinkės 
LOK posėdyje, vietoje iš LOK 
pasitraukusio skautų atstovo 
Požėros, sekretorių išrinktas p. 
Čeputis.

Vietoje pasitraukusio evan
gelikų s. atstovo p. Yčo, atėjo 
p. Trakytė.

Paskutiniame organizacijų 
atstovų posėdyje — vad. "sei
melyje" — buvo nutarta Apy
linkės organų rinkimus pravesti 
iki spalio mėn. pabaigos. Ka
dangi jau daug laiko iš cent
rinio LOK Montrealy negauna
ma jokių nurodymų bei instruk
cijų ir išviso jo jau nebesigirdi, 
tai Toronto Apylinkės LOK, 
kaip atstovų susirinkimo buvo 
nutarta, parašė raštą, prašyda
mas paskubinti prisiųsti krašto 
bendruomenės statutą ir rinki
mams pravesti taisykles.

Laukiama, kad visą tai bus j 
laiku prisiųsta ir rinkimus bus 
galima laiku pravesti pagal 
bendras visam kraštui taisyk
les savų neruošiant.

Iš "Dainos" Grupės veikimo

Šiuo kart turiu paminėti net 
apie du susirinkimus — liepos 
ir rugpiūčio mėn. Liepos 28 d.

cepirm. O. Kalinauskienę. Na
rių dalyvavo vidutiniškai.

Valdybos pranešime pirmi
ninkė pranešė apie pasiruoši-

Katalikybė už 10.000 dolerių

Šiomis dienomis du Toronto 
jauni vyrai, broliai Bradley, 23 
ir 21- m., gavo spręsti pasirinki
mą — pereiti į protestantizmą, 
atsižadant katalikybės ar ne
tekti 10.000 dol. Mat, buvo taip, 
kad jų teta, mirusi 1937 m. tes
tamentu paskyrė jiems 10.000 
doL su sąlyga, kad jie pereis į 
United Church. Be ilgo svars
tymo jie pareiškė, kad pasilie
ka katalikybėje. Po to, testa
mentui perėjus į teismą, pini
gai buvo paskirti į United 
Church fondą.

Taigi ir Kanadoje dar yra 
stiprios dvasios žmonių, ne vis
ką parduodančių už pinigus.

Gabi lietuvaitė

Senų ateivių pp. Tylų dukre
lė Ireną vos 17 metų labai ge
rais pažymiais — A, baigė šį
met High school ir, dabar gavo 
labai gerą tarnybą The Bell 
Telephone Co. general office. 
Ateinančiais metais tikisi pa
tekti į Toronto universitetą 
studijuoti medicinos mokslus.

butelių dėžės kaina išsinešant j

nant, grąžinama 60 et. Pusbač- 
kis — $15.50.

MONTREAL, Que.

Steigiama Maž. Lietuvos 
Bičiulių Dr-ja

Rugsėjo 24 d. 12.30 vai. To
ronte, lietuvių katalikų parapi
jos salėje šaukiamas Maž. Lie
tuvos Bičiulių Draugijos steigia
masis susirinkimas.

Kviečiame Toronto lietuvių 
visuomenę kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Iniciatoriai.

Toronto Tautos Namų Fondas

Kaip jau mūsų buvo praneš
ta, "Apylinkės LOK pirmąjį 
branduolį paruošiamiesiems T. 
Namų Fondo reikalams buvo 
sudaręs iš trijų organizacijų 
atstovų — KLS, KLCT ir "Vers-

Tautos Šventės atgarsiai

Toronto lietuvių Tautos šven
tė šįmet rado atgarsio ir vietos 
anglų spaudoje. Nors trumpai 
ją priminė visi 3 didieji dienraš
čiai, o "The Telegram" net 
dviem atvejais — prisiminda
mas minėjimą ir rezoliuciją.

Rezoliucija min. pirm. Sį. 
Laurent pasiųsta telegrafu.

Iš min. pirm, kanceliarijos 
gautas atsakymas, kad ji pa
siųsta užsienių reikalų ir piliety
bės bei imigracijos ministerių 
dėmesiui.

Jiems paruošiamuosius dar
bus atlikus — paruošus statuto 
projektą, lėšų telkimo planą ir 
išspausdinus įgaliojimų lapus ii 
įnašų pasižadėjimus bei atsitei
simo kartoteką, — LOK į TNF 
valdybą pakvietė devynias or
ganizacijas, kurių atstovai, su
sirinkę pirmo posėdžio, jau pa
siskirstė pareigomis:

Pirmininkas — p. Kiršonis — 
KLCT,

I vicepirmininkas — Strazdas

Ne iš Lietuvos

Anądien "The Telegram" nu
stebino Toronto lietuvius, pa-

vyko iš Lietuvos 13 metų mer
gaitė. Išeitų, kad geležinės už
dangos nėra. Deja, to laikraščio 
korespondentas labai suklydo. 
Atvyko lietuvaitė ir pas tėvą, 
bet ne iš Lietuvos. Jos ir jos se
sutės istorija kaip tik geležinę 
uždangą liečia ir tuo tarpu, kol 
neatvyko sesutė, neskelbtina.

5-kių suaugusių asmenų šeima 
ieško buto 3-4 kambarių ir vir
tuvės. Pranešti "TŽ" redakcijai.

II vicepirmininkas — Sližys
— Inž. Arch. S-gos,

I sekretorius — Karka — KLS,
II sekretorius — Abramonjs

— skautų,
Iždininkas — Jurkšaitis-—LAS I
Atskaitomysbės vedėjas — 

Dalinda — Verslas,
Nariai —- Čirūnas — Šv. Jono 

P. Dr-jos ir Abromaitis — At-kų.

Latvių pamaldos

Praėjusį sekmadienį, po lie
tuvių vienuoliktos valandos pa
maldų, Toronto lietuvių baž
nyčioje pirmą kartą ir latvių ka
talikai turėjo savo pamaldas. 
Į bažnyčią pamcldoms buvo 
susirinkę apie šimtą, asmenų. 
Pamaldas laikė latvis kunigas, 
kuris yra vienintelis latvių ku
nigas Kanadoje. Ateityje latviai 
žada susiburti į glaudesnį vie
netą, sudaryti mažą latvių pa
rapiją. Į

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

Ketvirtadienį — šeštadienį (IX. 21 — 23)
1. “Kvailiy namai” su Olson & Johnson
2i ffGerOnimOfC su Foster, Ellen Drew

Pirmadienį — Trečiadienį (IX. 25 — 27)
1. “Laiptai Į dangų“ — spalv.su R^°nd \

Massey, Kim Hunter
2. “Miela menkystė” su Benny Godman orkestru
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

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

javę Amerikos bei Europos universitetuose.

JONAS J. JUAKAITIS
907 Dundas St W« Toronto, Ont, Canada. TeL PL 4133

ton Auditorijoje, kuriame prog
ramą išpildys pakviestas žy
mios amerikietės lietuvaitės, 
muzikės Anelės Steponavičie
nės merginų choras, žinomas 
Alice Stephens Singers vardu, i 
Čia skaitytas p. Stepnavičie- 
nės gražiai lietuviškai parašy
tas laiškas — atsakymas į ofi
cialų "Dainos" grupės jai pa
siųstą kvietimą. Laiške didžiai 
gerb. muzikė išreiškia sutikimą 
ir džiaugsmą, kad jos merginos 
turės progos Toronte koncertuo
ti ir taipgi žada paruošti prog
ramą gražiausią iš \ isų. Laiš
kas buvo su malonumu priim
tas ir tolimesni pasiruošimai 
numatyti.

Šiame susirinkifnebuvo daug 
padėkos laiškų iš tremties už 
maisto siuntiniui ir 8 prašymai, 
kuriuos susirinkimas patvirtino 
ir juos supirkt, supakuot ir iš
siųsti sutiko E. Žikorienė, St. Ši- 
leikytė ir E. Garbuzaitė.

Numatyta suruošti gegužinę, 
kuri vienok rugpiūčio 20 d., ne
tikram orui esant, neįvyko.

Susirinkimui užsibaigus, mie 
la šeimininkė O. Kalinauskienė 
pakvietė visas prie gausiai ap
krauto stalo pasivaišinti. Čia 
prisiminta, kad prieš dvi die
nas buvo Onos ir kad mūsų tar
pe net dvi Onos, t.y. vicepirm. 
O. Kalinauskienė ir sekretorė 
O. Indrelienė. Joms sugiedota 
ilgiausių metų.

Rugpiūčio mėnesio grupės 
susirinkimas įvyko 25 d. pas 
sekretorę O. Indrelienę. Susi
rinkimas buvo gausesnis, nes 
laimingos vasarotojas jau bu
vo grįžusios ir naujų jėgų įgavę, 
pradėjo veikla labiau domėtis. 
Susilaukėme ir viešnios iš to
liau, tai mūsų sena narė ponia 
O. Narušienė, kuri prieš kelis 
metus Torontą apleido, bet ku
riai "Dainos" veikla visuomet 
artima.

Čia ir vėl reikėjo padaryti 
pranešimus iš pasiruošimo kon
certui. Kelioms narėms, kurios 
per pastaruosius du susirinki
mus nedalyvavo. Buvo ne visai 
aišku, kaip čia atsitiko, kad 
ruošiamas koncertas. Bet išsi
kalbėta, išsiaiškinta ir išrinkta 
komisija, kuri rūpintųsi gausė
jančiais koncerto reikalais. Įei
na: O. Kalinauskienė, O. Indre
lienė, M. Tamulaitienė, V. Ab
romaitytė, Genė Kuzmickienė ir 
M. F. Yokubynienė.

Buvo keletas padėkos laiškų, 
bet nei vieno prašymo..

Kadangi ižd. E. Garbuzaitė 
buvo išvykusi ir revizijos komi
sija negalėjo padaryti patikri
nimo, tai buvo prašoma, kad 
pusmetinis patikrinimas būtų 
patiektas sekančiam susirin-

į kimui.

1 SSuiftinių komisija pranešė, 
kad astuoni siuntiniai supakuo
ti, bet dėl geležinkelio streiko 

“nebuvo galima išsiųsti. Šiuo 
laiku jie jau išsiristi.

Ir vėl susirinkimui užsibaigus 
miela šeimininkė O. Indrelienė 
visas viešnias vaišino. Ačiū už 
taip gražų mūsų visų priėmimą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 29 d. 8 vai. vak. punk
tualiai. Visas, visas maloniai 
užkvietė p. Ališauskienė, 545 pilną planą, nes pusiaupriemo- 
Indian Rd., taigi visos ten ir ■ nių sovietų agresijai sulaikyti 
būkim. M. F. Yokubynienė. nepakaksią. Vokiečiai turį būti

ir

Serga Pr. Motiejūnas

Ilgametis lietuvių ’Aušros" 
choro dirigentas ir parapijos 
vargonininkas, Pranas Motie
jūnas šiuo metu randasi Mal- 
tono ligoninėje. Ligonis nusi
skundžia kojos skaudėjimu ir 
bloga joje kraujo cirkuliacija. 
Ligos priežastis — sunkus dar
bas darbovietėje.

Nauja alaus kaina
Kaip praneša oficialios įstai

gos, Ontario srityje, pakėlus 
mokestį, alaus kaina nuo rug
sėjo 18 d. alinėse geriant yra 
26 et. už butelį, o geriant stik
lais lieka ta pati— 10 et. 24

Nuoširdiai dėkojame: kleb. 
kun. Ažubaliui už parūpinimą 
š.m. rugsėjo mėn. 3 d. rengia
mam koncertui ir pasilinksmini
mams salės; koncerto progra
mą išpildžiusiems: Kauno ope
ros solistei Pranei Radzevičiū
tei, akompanuotojai Danutei 
Rautens, Toronto Vyrų Oktetui 
ir jo vadovui V. Verikaičiui, po
etui Pranui Kozuliui ir konferuo- 
tojai Aldonai Kačanauskienei, 
o taip pat visiems, kurie prisi
dėjo vienokiu ar kitokiu būdu 
prie tvarkos palaikymo ir bu
feto aptarnavimo.

Be to, padėka visuomenei, 
taip gausiai atsilankiusiai.

KLKKD-jos Toronto sk. V-ba.
Red. pastaba: mes kartoja

me šią padėką, labai atsiprašy
dami, kad praeitame Nr. jos 
pabaiga nelaimingu būdu buvo 
labai sudarkyta — sumaišytos 
eilutės .. : . .

Padėka

Nuoširdi, skautiška padėka 
Toronto skautų-čių dvasios va
dovui kun. Ažubaliui už leidi- 

■ ■

mq pasinaudoti parapijos sale 
Kanados skautų-čių suvažiavi
mui; p. D. Rautens, p. Ščepavi- 
čienei ir vyr. sktn. S. Kairiui 
įspūdingai paįvairinusiems 
skautams skirtas pamaldas, 
vyr. sktn. K. Grigaičiui, nemo
kamai vaišinusiam suvažiavi
mo dalyvius ir visiems neįvar
dintiems asmenims ir skautams 
-ėms, prisidėjusiems prie rei
kiamo suvažiavimo pravedimo.

Kanados Liet Skautų-čių 
Rajono Vadija.

At-kų kuopos susirinkimas

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų Aušros Var
tų Marijos parapijos salėje, Ver 
dune, 337 VUlibrord St., įvyks 
Montreal!© at-kų kuopos susi
rinkimas. Kviečiami mokslei
viai at-kai, studentai ir sen
draugiai. Dienotvarkėje gerb. 
klebono kun. Jono Kubiliaus, 
S.J., buv. ilgamečio Paryžiaus 
lietuvių parapijos klebono, pa
skaita apie Prancūzijos lietuvių, 
ir bendrai to krašto, gyvenimą, 
valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimai, atstovo praneši
mas iš At-kų suvažiavimo To
ronte ir kiti aktualūs reikalai.

Nariams dalyvavimas būti
nas, kviečiami prijaučiantieji, o 
ypatingai dar lig šiol su kuopa 
ryšio neužmezgę at-kai-ės.

DLK Vytauto klubo 
susirinkimas

Po ilgokos vasaros atostogų 
pertraukos, rugsėjo 17 d., sek
madienį, įvyko klubo šėrininkų 
susirinkimas.

Nors DLK Vytauto klubas pir
moje eilėje biznio įmonė, turin
ti leidimą pardavinėti svaigina
miems gėrimams, tačiau jo 
susirinkimuose visada iškyla 
eilė pasaulėžiūrinių ar net poli
tinių ginčų. Neišvengta to ir 
šiame susirinkime, tačiau rei
kia pasidžiaugti, kad visdėlto 
visais klausimais prieita gana; 
logiškų sprendimų.

Iš apyskaitos už gegužės —- 
rugpiūčio mėn. paaiškėjo, kad 
klubas per tą laiką padarė 
$2.622.42 pelno. Mėnesinės pa

jamos svyruoja tarp 3-6.000 
dol., didesnės žiemos ir mažes
nės vasaros mėnesiais. Be ne
kilnojamo turto ir leidimo svai
galams, klubas turi virš 12.000 
dol. pinigais banke. Valdyba 
numato pertvarkyti svetainę, 
įrengiant naują barą. Nutarta 
spalių* mėn. gale suruošti 25 
metų sukaktuvių minėjimą nuo 
esamų patalpų įsigijimo.

Klubo valdyba veda bylą su 
dviem savo šerininkais — p.p. 
Gomeliu ir Kavaliūnu, — kurie 
savo laiku buvo suspenduoti su 
kitais 18 šėrininkų, ryšium su 
leidimo išgavimu, kaip nepati
kimi Likerių Komisijai. Abi pu
ses atstovauja advokatai.

Didesnių ginčų sukėlė aukos 
skyrimo klaūsimas naujajai 
parapijai Verdune. Buvo pa
leista -eilė replikų, kiršinančių 
naujuosius ateivius prieš se
nuosius. Nutarta aukos klausi
mą naujajai parapijai spręsti 
su dividendų klausimu ir jeigu 
būtų nutarta aukoti, tai kartu 
balsuoti už du pasiūlymu: $500 
ir $250.

Reikia pabrėžti, kad beveik 
po visų metų audringų susirin
kimų, šis paskutinysis buvo 

i ramiausias ir pozityviausias.
PnR.

"Šiandien mirė Stalinas"

Šitokia žinia praeitą šešta
dienį sujaudino Montrealį, pa
skelbta CHLP siųstuvo per 
programą "Tai įvyko rytoj", to 
paties išdaigininko, kuris prieš 
kelis mėnesius buvo paskelbęs 
Kanadą "okupuojančios" sovie
tą armijos vado įsakymus.

Ar bus apginkluota Vokietija?
Šiandien tai pirmasis ir. sun

kiausias Vakarų politikos klau
simas.

Atlanto Pakto Tarybos posė
dyje JAV pasiūlė į Europos gy
nimo planą įjungti ir Vokieti
ją. Kanados, Olandų, Norvegų 
ir Italų užsienių ministerial 
Achesono pasiūlymą apgink
luoti V. Vokietiją parėmė. Esą 
visas 40 puslapių raportas, pa
ruoštas užsienių viceministerių, 
išnagrinėjąs Europos gynimo 
reikalus, aiškiai vedąs prie iš
vados, kad Vokietiją reikia ap
ginkluoti. Tas raportas rodąs 
aiškų ūkinį, karinį ir politinį da
bartinės Europos suirimą.

Prancūzijos užsienių ministe- 
ris Schumanas pasisakė aiškiai 
prieš Vokietijos apginklavimą. 
D. Britanijos Bevinas sutiko tik 
su pačiu apginklavimo princi
pu, bet visa tai apipindamas di
deliais rezervais — sąlygomis.

Po dviejų eilinių posėdžių, 
rugsėjo 16 d. popiet slaptame 
posėdyje Achesonas išdėstė 
visą savo planą. Po to 11 mi- 
nisterių kreipėsi į savo vyriau
sybes instrukcijų.

Planas numotas per 2 metus 
paruošti ir apmokyti 40 divizijų. 
Vokiečiai turį būti paruošti ko
voti kartu su amerikiečiais ir 
europiečiais, o gal ir kanadie
čiais (jei šie sutiks siųsti savo 
dalinius į Europą). Visos valsty
bės, gal būt, tik išskyrus Ka
nadą, kuri jau įsijungė į Korė
jos kovas ir kuri turinti mažą 
gyventojų skaičių, turį paskirti 
savo dalinius į tarptautinę ka- 

j riuomenę, kuriai vadu minimas 
gen. Eisenhoweris.

Pasak Achesdno, JAV siūlą

įjungti. Kaip galima greitesniu 
laiku reikią leisti vokiečiams 
moraliai atsigauti prieš komu
nistinės rytų Vokietijos "polici
jos" grėsmę. Betgi atskiros tau
tinės Vokietijos armijos nebū
sią, nebūsią nei vokiečių štabo, 
nei ginklų pramonės, nei tokių 
pajėgų, kurios galėtų kautis 
vienos.

Organizavimas Vakarų Eu
ropos gynimo pajėgų būsiąs 
bandymas Sovietų Rusijos in
tencijoms. JAV prie Europos gy
nybos prisidėsianti pasiųsdama 
savo kariuomenės ir paremda
ma pinigais, bet ir Atlanto pak
to valstybės turinčios prisiimti 
savo dalį.

Prancūzai mąno, kad vokie
čius apginkluoti šiuo metu nesą 
reikalo, kad priėmus šį siūly
mą subyrėtų jų kabinetas ir 
kad Achesonas tą siūląs JAV 
vidaus politikos sumetimais, 
kad demokratams nebūtų priki
šama, kam siunčia kariuomenę 
Europon, o vokiečius laiko be 
naštų.

Kanados užsienių reikalų mi- 
nist. Pearson pareiškė, kad Ka
nados niekas neprašęs siųsti 
koriuomenę Europon, o dabar 
nieko neatsitikę, kas verstų tai 
padaryti. Bet manoma, kad 
Kanada tam tikromis sąlygomis 
savo kariuomenę ten pasiųstų.

JAV pradeda ūkinę kontrolę

32 karui reikalingos medžia
gos nuo rugsėjo 19 d, JAV pa
skelbtos apsaugos kontrolėje. 
Jų tarpe yra plienas, pramoni
nis spiritas, nylon ir kt.

JAV pirks Kanadoj ginklus

: JAV vyriausybė paskelbė, 
kad 1934 m. užsienio užpirki
mų akto varžtai santykiuose su 
Kanada išjungiami ir tuojaus 
bus pradėti užpirkimai už paža
dėtus $25.000.000. Kartu būsią 
sumažinti muitai Kanados kari
nių medžiagų importui į JAV. 
Iki šiol jie buvo nepalankūs Ka
nadai.

Kanada numato JAV pirkti už 
žymiai didesnę sumą ginklų: 
lėktuvų, prieštankinių pabūklų, 
laivynui partankų ir kt. karinių 
medžiagų. Šie užpirkimai, be to, 
tarnaus JAV piniginiams fon
dams sustiprinti prieš infliacijos 
pavojų.

Sovietų Rusijos delegacija
JTO plenumo sesijoje, prasi

dėjusioj šį antradienį Lake Suc
cess, N.Y., kurią Achesonas 
pranašavo būsiant pačią vai
singiausią iš visų sesijų, Sovie
tų Rusijos delegacijai vadovau
ja Višinskis, o jam asistuoja 
Kazachstano "užsienių r. mi
nistras" Tajibajev ir Uzbekų 
"užs. r. min.‘" Babachodjev. Iš 
to daroma išvada, kad Višins
kis dainuos dainelę "Azija azi
jatams", o tie vis turavos.

— SAIGONAS. — Vietnam 
ir prancūzų policija likvidavo 
komunistų sąmokslą rugsėjo 17 
d. turėjusį nuversti vyriausybę.

Švedų komunaliniuose 
rinkimuose,

įvykusiuose praeitą pirmadienį, 
laimėjo socialistai, surinkę arti 
50% balsų. Toliau seka libera
lai, agrarai, konservatoriai ii 
galiausiai komunistai, gavę 
4.98% ir netekę 62 vietas iš tu
rėtų 91. Daugiausia pašoko li
beralai, laimėję 103 naujas vie
tas, socialistai — 80, konserva
toriai neteko 37, o agrarai — 21 
vietos.

Ar bus rinkimai?
D. Britanijos vyriausybė, esą, 

nusistačiusi skelbti naujus rin
kimus, jei parlamentas nepra
leistų jos pasiūlymo nacionali
zuotos plieno pramonės admi
nistravimo reikalu.

Australija uždarys komunistų 
partiją

Ministeris pirmininkas Men
zies pareiškė, kad rugsėjo 27 d. 
susirenkančiam parlamentui 
bus pateiktas projektas įstaty
mo, komunistų partiją paskel
biančio už įstatymo ribų.

— ATĖNAI. — JAV grai
kams paskirtų $200 milijonų 
nežada atiduoti. Esą, Graikija 
neparodanti pastangų daugiau 
savo jėgomis padaryti.

— HEIDELBERGAS. — Pra
dedamų didžiųjų manevrų zo
noje Vokietijoje amerikiečiai 
suėmė 17 rusų ir čekų šnipų.

Išnuomojamas kambarys 2 as
menims. TeL OL 4642.

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJŲ BARELIS
TORONTE Rugsėjo 22 d., penktadienį, 400 Bathurst Str. 

(po Ukrainiečių bažnyčia), stato

K. INČIŪROS 4 VEIKSMŲ DRAMĄ

Dr. Vincas Kudirka
Maloniai prašome visus atsilankyti.

Pradžia 8 vaL vakaro HLDMB Valdyba.

nepakaksią. Vokiečiai turį būti

Anglijoje

Vyry ir motery rūby siuvykla

BARCLAY CLOTHES
'Lietuvis siuvėjas B. KUPČINSKAS diplomuotas 1949 m. Siu 

vimo ir kirpimo Akademijos Londone

>840 DUNDAS ST. W. TORONTO.

Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė. Su baldais. Pageidauja* 
ma 3 ar 4 suaugę. TeL OL 2646: 
224 Gladstone Ave.

Išnuomojamas kambarys 
dviem moterim arba vyram. 
Galima naudotis virtuve. Skam 
binti po 6-tos vai. vakaro, tel. 
LL 7615.30 Collahie St. (Dundas 
— Gladstone gatvių kampas).

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Surašomi ir verčiami įvairaus turinio rastai Į anglų kalbą, 

i Duodamos anglų kalb. pamokas ir konversacijos pažengusien
A. BAJORINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont.
TeL MEboee 8951

'i Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus Le

ntas ir šventadienius.

spalv.su



