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Nesvyruojanti katalikybė
"Mes pranešame, skelbiame ir nustatome dogma, ap
reikšta Dievo, kad nekaltoji Dievo Motina Marija, visuo
met Mergelė, pabaigus savo žemiškąjį gyvenimą buvo 
paimta į dangiškąją garbę su siela ir kūnu".

Šv. Tėvo žodžiai, skelbiant naująją dogmą.

Visų Šventųjų dieną, t. y. ly-, cialiai svarstyti Šv* Marijos 
giai prieš savaitę, Romoje įvy- i Dangun Paėmimo dogmą.
ko didžiausios šių Šventųjų Me
tų iškilmės — naujos tikėjimo 
tiesos — naujos dogmos pa
skelbimas. Šventasis Tėvas Pi
jus XII jau daug amžių tikimą 
Šv. Marijos Dangun Paėmimą 
paskelbė dogma, tikėjimo tiesa, 
dėl kurios katalikai nebegali 
abejoti ar ginčytis. Katalikų 
Bažnyčios gyvenime tai didžiu
lis įvykis, užbaigęs vienos tikė
jimo tiesos aiškinimą, trukusį 
beveik 100 metų.

Naujų tikėjimo tiesų Bažny
čia ištikrųjų neišranda. Jos yra 
paskelbtos ir paliktos žmonijai 
paties Dievo per Šventąjį Raštą, 
bet žmogaus protas ne visais 
amžiais į tuos pačius dalykus 
gilinasi. Vienu metu žmogus 
daugiau rūpinasi vienais klau
simais,’ kitu metu kitais, juos 
ima nagrinėti, svarstyti, dėl jų 
ginčytis. Taip atsiranda ir erezi
jos. Tokiais atvejais Mokar.čio-

Katalikų pasauly tai nėra 
nauja tikėjimo tiesa. Ji jau 
daug šimtų metų tikima ir Šv. 
Marijos Dangun Paėmimo šven
tė (rugpjūčio 15 d. — Žolinė) 
nuo seniausių laikų švenčiama. 
Net nebežinoma, kada ji pra
dėta švęsti. Tik šitas visuotinis 
tikėjimas niekad dar nebuvo 
buvęs «ūformuluotas į oficialią 
tikėjimą tiesą — dogmą.

Tikėjimo tiesos paskelbimas 
katalikams yra nediskutuoti
nas. Tai jau privalomas tikėji
mo dalykas. Tačiau neteisin
gas yra protestonų priekaištas, 
kad katalikams neleidžiamą 
galvoti ir patiems daryti išva
das. Juk ne kas kitas, bet ka
talikai patys — Katalikų Baž
nyčia— tikėjimo tiesas ir su
formuluoja, suformuluoja išgvil
denusi, apsvarsčiusi, įvertinusi 
visas pažiūras ir patvirtina Šv. 
Petrė įpėdinio autoritetu. O 
kiekvienas sąmonjpaas katali
kas žūroj" kuip prie to prieina
mą. Kiekvienas žino, kad Ka
talikų Bažnyčia naujai iškylan
čius klausimus išsprendžia pa
gal Šv. Raštą, Padavimą ir 
tradicijas. Išsprendžia, nes rei
kia išspręsti, negalima tikinčių
jų palikti be atsakymo į rūpi
mus klausimus. Ištikrųjų ir pro 
testantizme ne kiekvienas žmo
gus pats susiranda atsakymą 
į rūpimą klausimą, nes ne kiek
vienas tam yra pakankamai 
pasiruošęs. Tai padaro taip pat 
jų teologai. Tik šie nori viskam 
tiesioginį atsakymą rasti evan
gelijoje, nepripažįsta padavimo 
ir tradicijos — iš pirmųjų amžių 
užsilikusių tikėjmio papročių 
praktikuotų dalykų. Dėl to. jie 
daug ko ir negali išspręsti.

Ir dabar, kai naująją dogmą 
buvo ruošiamasi paskelbti, pro
testonų, ypač anglikonų bažny
čios dignitoriai reiškė protestą. 
Esą tai negalį būti įrodyta Šv. 
Raštu, tad neturį būti skelbia
ma, nes nauja dogma jau esan
čią prarają tarp katalikų ir pro
testonų dar labiau padidinsian
ti. Tarytum kas nors būtų skel
bęs, kad tai įrodoma tiesiog!- Į 
niu evangelijų liudijimu. Šv. Tė-1 
vas visada trokšta viso krikš
čioniškojo pasaulio vienybės, 
tačiau kada nors gal ir galimo 
formalinio protestonų bažnyčių 
prisijungimo juk negalima ap
mokėti paaukojimu Tikėjimo 
Tiesos, nelygstamos vertybės. 
Kas yra tiesa, yra tiesa ir su ja 
jokių operacijų negali būti. Ne
gali būti jokio svyravimo, jokio 
konmpromis. šitas nenuolaidu- 
mas tikėjimo dalykuose yra es
minė Katalikų Bažnyčios žymė, 
dėl kurios ji visada aukojo vi
sus praktiškuosius pliusus, taip 
kaip Kristus aukojo viską Ir 
kančią prisiėmė tardamas: "Aš 
tam gimiau ir atėjau į pasauli, 
kad liudyčiau apie tiesą". Ii 
Pilotui į klausimą "Kas yra tie
sa?*, nieko neatsakė, nes jau 
buvo pasakęs: "Kiekvienas 

J kurs yra iš tiesos, klauso mano

nagrinėja ir ginčijamuoju ar ne 
visų vienodai suprantamu klau
simu pasako savo žodį, sufor
muluoja tikėjimo tiesą -— dog 
mą. Dogmos yra paremiamus 
Šventuoju Raštu ir tradicija, t.y. 
pirmuosius krikščionis siekian
čiu tikėjimu. Pirmasis dogmų — 
tikėjimo tiesų suformulavimas 
yra žinomas Apaštalų Išpažini ’ 
mo vardu, nors surašytas, grei
čiausiai, jau nebegyvenant nei 
vienam apaštalui, bet taip, kaip 
jie buvo mokę. Tai "Tikiu Dievą 
Tėvą”, kiflrį kalbame poteriuo 
se. Vėliau, Iškilus klaidatikių 
mokslams, paliečiantiems tuos 
klausimus, į kuriuos nėra tiesio
ginio atsakymo Apaštalų Išpa
žinime, Bažnyčia buvo privers
ta tikintiesiems duotti aiškų at
sakymą, oficialųjį Išpažinimą 
papildydama, paryškindama 
Taip Nikėjos ir Konstantinopo
lio Visuotinųjų Bažnyčios šuva 
žiavimų (325, 38i m.) buvo pa
skelbtas naujasis Išpažinimas 
— Credo, kuris dabar skaito
mas ir giedamas šv. Mišiose. 
Dar paryškintas Credo yra 
skaitomas kunigų brevijoriuose, 
kilęs iš 5 amž., dažna! netiks-; 
liai vadinamas šv. Atanazo (m. 
373) Credo — Išpažinimu. Pas
kutinį kartą Tikėjimo Išpažini 
mas buvo suformuluotas Tri- 
dento Visuotinojo Bažnyčios 
Suvažiavimo (1545—1563 m.), 
išryškinusio Katalikų Bažnyčios 
mokslą akyvaizdoje reformaci
jos klaidų bei puolimų.

Greta visas tikėjimo tiesas 
. apimančio Išpažinimo — Credo

— Tikiu Mokančioji Bažnyčia 
protarpiais paskelbia atsaky
mus į atskirus klausimus. Tai 
ir yra dogmos arba privalomo
sios Tikėjimo Tiesos. Beveik 
prieš 100 metų — 1854 m. — 
popiežiaus Pijaus IX buvo pa
skelbta Šv. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo dogma. 1870 mt. Va
tikano Visuotinasis Bažnyčios 
Suvažiavimas paskelbė popie
žiaus neklaidingumo tikėjimo 
dalykuose dogmą, o dabar štai
sulaukėme 1863 m. pradėtą ofi-1 balso

Kinija įsikišo į Korėjos karą
centrovimą Yalu upės rajone.

Nauja padėtis sujaudino visą 
pasaulį, nes iš Korėjos ateina 
žinios, kad JT kariuomenė bus 
priversta trauktis ir gal būt net 
užleisti Š. Korėjos sostinę Py- 
ongyangq. MacArthur ilgokai 
tylėjo, bet pagaliau lapkričio 6 
d. paskelbė, kad Korėjoje vyk
domas didžiausio masto tarp
tautinės teisės laužymas ir jei 
komunistai ir toliau taip elgsis 
gręsiąs užsiliepsnoti pasaulinis 
karas. Kinijos vardo MacArthur 
nesumini, bet nurodo didelį pa
vojų taikai, kai "neutralioje" 
teritorijoje kaupiamos jėgos, ku
rių paskirtis nėra abejotina.

Pagal kitus šaltinius už Yalu 
upės yra sukaupta apie 300.000 
kinų karių, kurie greičiausia tik 
laukia, kad užšaltų upė ir pa
lengvintų perėjimą.

Korėjos padangėje pasirodė 
ir komunistų lėktuvai—Sovietų 
naujos statybos geriausi Mig—- 
75 sprausminiai kovos lėktuvai, 
skrendą 600 mylių per valandą. 
O svarbiausia, yra konstatuota, 
kad jie atskrenda iš Mandžiū
rijos. Nepatvirtintomis žiniomis, 
Mandžiūrijos geležinkelius per
ėmusi kariuomenė, įvestas ten 
esąs ir karo stovis.

Manoma, kad Kinija tuo bū-

Dar prieš savaitę karas Korė
joje atrodė beveik baigtas. Už 
38 paralelės komunistai nepa
rodė stipresnio pasipriešinimo, 
be stambesnių kovų palikdami 
sostinę Pyongyang ir paskubo
mis traukdamiesi -Mandžiūrijos, 
Sibiro pasienin. < Jų nuostoliai 
lapkričio 1 d. siekė 336.000 ka
rių — sužeistų, užmuštų ir pate
kusių į belaisvę. Pagal didžiau
sių pesimistų (sąjungininkų) 
apskaičiavimus jie dar galėjo 
turėti apie 25.000 kovai tinkan
čių karių, o optimistai netgi ir šį 
skaičių laikė per dideliu.

JT kariuomenės daliniai smaf 
kiu tempu artėjo prie Mandžiū
rijos ir Sibiro. Amerikiečiai gar
siąją I-ją Kavalerijos diviziją 
jau rengėsi sodinti į laivus ir 
vežti pergalės paradui Tokijo. 
Tačiau praėjusios savaitės vi
duryje šiaurės-vakarų Korėjoje 
komunistai pradėjo netikėtą 
puolimą, kuris buvo taip smar
kus, kad keturios pietinių korė
jiečių ir dvi jiems į pagalbą atė
jusios amerikiečių divizijos bu
vo priverstos pasitraukti apie- 
50 mylių. Kovos lauke priešas 
atkirto 1000 I-mos Kavalerijos 
divizijos vyrų. Į kautynes ko
munistai vėl meta tankus, lėk
tuvus, garsiąsias sovietų "ka- 
tiušas"
nės. Suprantama, kad Korėjos 
komunistai tokių rezervų netu
rėjo, nes juos būtų panaudoję 
anksčiau. Visus savo sunkiuo
sius ginklus, bėgdami, jie buvo 
palikę Pietinėje Korėjoje. Taigi, 
ši netikėta parama jiems galė- 
jcfbūti'suteikta tik komunistinės 
Kinijos.

Kinijos nacionalistai Formo- 
zoje remdamiesi savo žvalgy
bos pranešimais, konstatuoja, 
kad kovose jau dalyvauja 120-i; 
komunistinės Kinijos divizija, o 
gen. Lin Piao 40-j i armija per
kelta į Mandžiūrijos pasienį 
prie Yalu upės. Amerikiečių 
žvalgybiniai lėktuvai taip pat 
yra pastebėję anapus Mandžiū
rijos sienos kariuomenės kon- 

Jau daug metų Katalikų Baž
nyčios galva popiežius nebuvo 
taręs žodžio ex catedra — nuo 
1870 m. privalomos tikėjimo tie
sos nebuvo skelbęs. Tik š.m. 
lapkričio 1 d. Visų Šventų šven
tėje Šv. Tėvas vėl prabilo su vi
su savo katalikų pripažįstamo 
neklaidingumo tikėjimo daly
kuose autoritetu paskelbdamas 
Šv. Marijos Dangun Paėmimo 

f dogmą.
Tai buvo didžiausios iškil

mės, nustelbusios visas kitas 
šių Šv. Metu iškilmes. Prieš tai *• *
galutinai aprobuota dogma bu
vo spalio 30 d. kardinolų kole
gijoje, kur popiežius pateikė vi
są aiškinimą, visus argumen
tus, kad šioji tikėjimo tiesa 
skelbtina ir neatsirado nei vie
no balso, kuris butų suabejo
jęs. Sekančią dieną, spalio 31 

,d., Romos gatvėse įvyko milži- 
niška demonstracija, nešant se- 
niausįjį žinomą Dievo Motinos 
paveikslą, pagal padavimą ta
pytą evangelisto šv. Luko. Pro
cesijoje dalyvavo 2 kardinolai 
ir 300 vyskupų.

Bet didžiausios, dar nematy
tos iškilmės įvyko per patį dog
mos paskelbimą šv. Petro aikš
tėje, dalyvaujant 36 kardino
lams, 480 arkivyskupų bei vys
kupų, jų tarpe ir 4 vyskupams visus vyskupus, prašydamas

lietuviams, ir 200.000 tikinčiu- 
jų miniai, atstovaujančiai visus 
pasaulio katalikus. Šv. Tėvas 
dogijią paskelbė nuo sosto, 
įrengto šv. Petro ir Povilo baž
nyčios duryse, perskaitydamas 
specialią bulę iš 6.000 žodžių. 
Prieš sostą iš abiejų pusių sė
dėjo kardinolai, vyskupai ir 
abatai abiejų apeigų katalikų. 
Už jų buvo vietos Italijos vy
riausybei, aukštiesiems sve
čiams, popiežiaus giminėms ir 
Romos aristokratijai. Greta 
premjero Alcide de Gasperi sė 
dėjo Prancūzijos užsienių mi- 
nisteris R. Schuman, Romon at
vykęs. į Vakarų Europos užsie
nių reikalų min. konferenciją. 
Čia buvo vietos ir valstybių ofi
cialiųjų delegacijų — Airijos, 
Ispanijos, Italijos, Santo Domin
go, Peru ir Kanados.

Ilgoje 26 puslapių bulėje iš
dėstyta ir visa dogmos istorija. 
Nurodoma, kad pasiūlymas ją 
paskelbti atėjo 1863 m. iš Ispa
nijos karalienės Izabelės. Nuo 
te meto popiežius gavęs tokių 
pačiu prašymų: 2600 iš kardino
lų, arkivyskupų ir vyskupų, 83 
tūkstančius iš kunigų ir vie
nuolių ir net 8.000.000 iš pasau
liečių katalikų. Remdamasis 
tais prašymais, 1946 m. gegu
žės 1 d. popiežius kreipęsis J

imti į savo tarpą ir apsaugoti 
hidroelektrinę Suiho tvenkinio 
jėgainę, teikiančią energiją ir 
Mandžiūrijai. Amerikiečiai pa
skelbė, kad ją sudaužys jei kinų 
kariuomenės didesnis skaičius 
bus įvestas į Korėją .

Peipingo radio paskelbė, kad 
JAV norinčios užpulti Mandžiū- 
riją ir užvaldyti Aziją. Visi ki
nai buvo kviečiami stoti gintis 
nuo imperialistų, kovoti už 
"šventą reikalą".

Laukiama, kad JAV Kinijos 
įstojimą į karą iškels JTO ir rei
kalaus S. Tarybą imtis prieme
nių. Kas bus siūloma, dar ne
aišku. JAV sakosi tik laukian
čios oficialaus MacArthuro pa- 
tvirtinim'o, kad Kinija jau įsiki

Naujoji tikėjimo tiesa paskelbta

šo. JTO pirmadienį, sakoma, at
sidūrė sunkiausioje krizėje, nes 
MacArthur pranešimas jau gau
tas. Jis klausia ar jis turi bom
barduoti kom. Kinijos kariuo
menės telkinius anapus Man- 
džiūrijos sienos. Tai labai dide
lis klausimas ir sprendimą da
rant tenka atsiminti, kad bom
bardavimas greičiausia reikštų 
karą su Kinija ir netrukus gal 
tektų bombarduoti Sibiro gele
žinkelių mazgus ir aerodromus.

Pirmieji komunistinės Kinijos 
pajudėjimo politiniai vaisiai jai 
nežada nieko gerą. JAV pasisa
kė pasipriešinsiančios jos įsi- 

Atentatas prieš prez. Trumaną
Puerto Rico nacionalistų ir ■ sunkiai .sužeistas. Susišaudymo- 

komunistų grupės buvo pradė-jmetu žuvo vienas policininkas 
jusios sukilimą, norėdamos "iš
silaisvinti iš amerikiečių neva
lios". Sukilimas nepavyko. Są
mokslo vadai ir didelė dalis ko
munistų bei nacionalistų parti
jų narių jau sutupdyti į kalėji
mus.

Tuo gal būt visas triukšmas 
būtų ir pasibaigęs. Tačiau di
džiausią sensaciją padarė por- 
tarikėnai — Grisenio Torresola 
ir Oscar Collazo, kurie iš 
Naujorko atvažiavo į Vašingto
ną ir, apsiginklavę vokiškais 
pistoletais, mėgino įsiveržti į

norėdami jį nužudyti. Griselio 
Torresola buvo nušautas prie 
mėlynųjų rūmų slenksčio, o jo 
bendras —- Oscar Collazo —

Indijos premjerui atsivėrė akys
Pašlijusį Sovietų Sąjungos į mityvus. Tačiau svarbiausias 

komu- Į Kinijos tikslas — Indijos pa
sienis, iš kur, pasauliniam karui 
prasidėjus, bus lengva brautis į 
Indiją.

Lig šiol Indijos premjeras 
Nehru visais galimais būdais 
rėmė Kinijos komunistus, ne 
kartą netgi siūlydamas komu
nistinę Kiniją įsileisti į JTO. To
kiais savo žygiais jis kartojo- 
jau kai kurių kitų tautų Euro
poje padarytas klaidas, sie
kiant taikaus sugyvenimo su 
komunistais. Jo pastangos bai
gėsi nepasisekimu. Komuniz
mą^ lieka komunizmu: kaimyni
nės tautos jam egzistuoja tik 
tam, kad jis galėtų jas užimti. 
Praregėjęs Indijos premjeras 
šį kartą su Peipingo vyriausybe 
pasikeitė gana' aštriomis noto
mis, griežtai pasmerkdamas ko
munistų invaziją į Tibetą. Rei
kia laukti — Indijos laikysena 
savo-raudonojo kaimyno atžvil
giu dabar griežtai pasikeis. Me
daus mėnesį užbaigė Tibeto 
aneksija...

prestižą dabar mėgina 
nistinė Kinija. Jos žygis į Tibe
tą šiuo metu yra pati lengviau
sia avantiūra, nes niekas ne
mano Tibeto ginti. Maskva šį 
muilo burbulą stengiasi išpūsti 
iki dangaus aukštybių, laimin 
dama Mao-Tse-tungo žingsnius. 
Pati Kinija iš Tibeto tuo tarpu 
neturės beveik jokios naudos. 
Ten yra žemės turtų, bet nėra 
pramonės, žemės ūkis labai pri- 

pareikšti tuo reikalu savo nuo
monę. Iš apie 2000 vyskupų 
vos 3% pareiškę abejonių ar 
tinkamas dabar būtų momentas 
dogmai skelbti ir niekas nepa
sisakęs prieš. Kaikurie nuro
dę, kad protestantų reakcija ga
linti pakenkti bendradarbiavi
mui kovoje su religijos priešu 
komunizmu.

Prieš patį paskelbimą šv. Tė
vas atkalbėjo maldą. Po to jis 
atsisėdo ir paėmė iš ceremo- 
nialmeisterio bulę, o visi liko 
stovėti. Bulę skaitant aikštėje 
viešpatavo tyla ir susikaupi
mas, o ją baigus iš visų krūti
nių išsiveržė griausmingi šauks- 

, mai Marijos garbei ir šv. Tėvui.
MARIOLOGUOS

Romos didžiojoj Pontifikalinio 
Laterano Instituto salėje spalio 
23 d. atidarytas Tarptautinis 
Mariologijos Kongresas, kurio 
tikslas buvo deramai pasiruošti 
iškilmingam Dievo Motinos 
Dangun Ėmimo Dogmos paskel
bimui lapkričio 1 dieną.

Jame aktyviai dalyvavo skai
tydami paskaitas, geriausi teo
logai iš įvairių pasaulio kraš
tų. Kongresą savo dalyvavimu 
pagerbė virš 1000 vyskupų ir 
beveik visi kardinolai. Kongre
so darbams nustatyta pagrindi- 

leidimui į JTO, D. Britanijoje 
svarstomas klausimas atšaukti 
pripažinimą, o Kanados vyriau
sybė, nesenai pažadėjusi Kiniją 
pripažinti, paskelbė, kad naujo
ji jos laikysena nuo to atbai
danti. JTO plenume ir Saugumo 
Taryboje beabejo bus dar "gra
žių" scenų — ir MacArthurui 
duoti atsakymą nebus lengva. 
Gerai, dar, kad praeitą savaitę 
priimtas nutarimas, pagal kuri 
plenumas gali padaryti įparei
gojančių sprendimų ir be S. 
Tarybos, jei ji jokio nutarimo 
priimti negali.

ir du buvo sužeisti. Dabar ultra 
"patrijotui" Oscar Collazo gre
sia elektros kėdė.

Prezidentas Trumanas nepa
rodė didesnio susijaudinimo, 
nors šūviai aidėjo po pat jo 
miegamojo langais —- girdi, 
kiekvienas prezidentas turi 
laukti panašių incidentų. Jis tik 
nusiminė sužinojęs, kad žuvo 
vienas policininkas, gindamas 
jo gyvybę. Tuojaus po šio ne
pavykusio atentato aplink rū
mus buvo sustiprintos) sargy
bos. Trumanas, lydimas stiprios 
apsaugo; aplankė Sužeistuosius 
policininkus, kurie dabar guli 
ligoninėje. Jis taipgi dalyvavo 
pamaldose už žuvusio polici
ninko vėlę ir laidotuvėse.

De Gaul vėl išeina į viešumų
Nuošaly savo ūkyje gyvenęs 

gen. de Gaul vėl išeina į politi
nę veiklą ir reikalauja naujų 
rinkimų. Esą, dabar Prancūzi
jai reikalinga' stipri valdžia. Jis 
esąs tikras, kad rinkimus lai
mėtų jo RPF — Ressemblement 
du Peuple Francais.

KONGRESAS

nė tema: "Švč. Mergelės ir Die
vo Motinos Marijos misija gy; 
venime, dogmoje ir Bažnyčios 
istorijoje". Kongresas buvo 2-jų 
dalįų. Pirmoji dalis, kuri tęsėsi 
nuo 23 iki 28 spalio buvo gry
nai mokslinė. Joje buvo studi
juojami teologiniai klausimai, 
liečią Švč. Mergelės Marijos 
Dangun ėmimo faktą. Aųtroie 
dalyje buvo pareiškimas viešas «
pagarbos į dangų paimtaiari 
Dievo Motinai. Ši dalis baigta' 
Dogmos paskelbimo iškilmėm.

Žmogaus teisių deklaracija

Romoje tris dienas posėdžia
vę 13 Europos valstybių užsie
nių r. ministerial praeitą šeš- - 
tadienį paskelbė atsišaukimą į 
Sovietų Rusiją pakelti uždangą 
ii atidaryti sienas tarp vakarų 
ir rytų ir sustabdyti "netikros 
taikos" propagandą.

Be to, priimta žmogaus teisių 
rezoliucija, kuri bus ^pateikta 
Europos patariamojo! Tarybai 
priimti. Rezoliuciją pateikė bri
tai. Joje yra 3 punktai:

1. Saugoti visas pagrindines 
žmogaus teises;

2. Įkurti Europos žmogaus 
teisių komisiją, kuri tirtų nusi
kaltimus prieš žmoniškumą;

3. Įkurti žmogaus teisių teis
mą, kuris spręstų ginčijamus 
klausimus, patiektus bent 8 vals 
tybių. '

Tarp pagrindinių žmogaus 
teisių išvardinta: laisvė nuo ofi
cialių žudymų, kankinimų, pa
vergimo ir atgal veikiančių 
baudžiamųjų įstatymų; laisvė 
nuo neriboto kalinimo; susirin
kimų ir nuomonių pareiškimo

Šios deklaracijos nepasirašė 
tik Graikija, kurioje dabar pasi
keitė vyriausybė ir Švedija, ku
rios atstovas pareiškė nespėjęs 
gauti instrukcijų dėl karaliaus 
mirties. O politiška naujovė, 
kad tarptautinį susitarimą pir
mą kartą greta kitų valstybių 
pasirašė ir Vokietijos atstovas.

JAV prieš D. Britanija

Dabar Anglijoje — Torquay 
—vykstančioje tarptautinės pre
kybos konferencija, užtruksianti 
iki Kalėdų, iš Tarptautinio Mo
netarinio Fondo gavo perspėji
mą, kad svaro kraštų dolerių 
atsargos jau tiek padidėjusios, 
kad betkoks importo varžymas 
iš JAV ir kitų dolerio kraštų 
esąs nebereikalingas.

Beabejo tai vaisius JAV ne
pasitenkinimo D. Britanijos ūki 
ne politika. Nepasitenkinimo, 
dėl kurio jau kalbama, kad ir 
Marshall plano sumos D. Brita
nijai būsiančios sumažintos ar
ba visai nutrauktos. Oficialiai 
aiškinama, kad nebeužtenką 
sumų, nes JAV turinčios pa
remti daug vargingesnius Azi
jos kraštus, o iš tikrųjų tai reiš
kia, kad JAV nori tuos kraštus 
pačios remti ūkiškai, o ne per 
D. Britaniją, kuri gaudama pa
šalpą iš JAV, nžsimojo vado
vauti Azijos kraštų ūkiniam at
kutinami, kad juos palaikytų 
savo globoje.

Naujas Maskvos pasiūlymas

Lapkričio 3 d. Maskvos už
sienių ministęrija pasikvietė pa
vieniui JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos atstovus ir įteikė 
notas, kuriose siūloma visu 4 
valstybių užsienių r. ministe- 
r!ams susitikti apsvarstyti Vo
kietijos steigiamojo seimo su
darymo, pasiūlito spalio 21 d. 
S. Rusijos ir 7 satelitų konferen
cijoje Prahoje.

JAV šį Maskvos žygį pava
dino propagandiniu manevru, 
kuriuo siekiama trukdyti vaka
riečių gynybos planus.
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Harry S. Truman pusiaukelėje
Asmuo

Dievo atmetimas

masonas 33 laipsnio, nors JAV 
masonų įstatai nariams drau
džia priklausyti betkuriai tiky-

Trumanas yra išsibraukęs iš 
baptistų4 neteko patirti.
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Paskutinėje Popiežiaus encik
likoje charakterizuojama mo
demiškoji padėtis, kurią jis pa
vadino "Dievo atmetimu". Šis 
atmetimas lėtas, bet jau apimąs 
visas krikščioniškąsias tautas. 
Ir tas atmetimas iš krikščionių 
pusės, kurie Jį pažino, o dabar 
jau Jo užsigina savo papročiuo
se, kolektyviniuose visuomeni
niuose išsireiškimuose, kultūros 
ir meno manifestacijose.

Atmetimas nereiškia atsito
linti nuo Dievo, nes žmogus ne
gali gyventi be Dievo, bet viso 
nelaimė, kad jis pats save daro 
dievu. Modemiškasis žmogus, 
atmetęs paslaptį, sudievino pro
tą. Tokiu būdu gimė racionaliz
mas prieš krikščionišką Tikėji
mą. Atmetęs . viršgamtiškumą, 
sudievino gamtą kaipo automa
tišką egzistencijos šaltinį. Ka: 
tik mintis buvo palaikyta sme
genų produktu, tuojau natūra
lizmas virto materializmu, ir iš 
čia tvirtinimas, kad žmogus ki- 

/ lęs iš beždžionės.
Žmogus negali savęs pada

ryti dievu, nepaneigdamas kitų

dievybės, kas sukelia egoizmų 
kovą: ir valstybė negali tapti 
dievaičiu netapdama verge, iš 
čia pavergimas minios valdžiai.

Šitie du kraštutinumai — in 
divido ir valstybės sudievini
mas — modemiškoj istorijoj va- 
dinasi Dievo atmetimu. Iš čia 
gimė* tironija. Taip Prancūzijoj 
prie Napoleono ir Combes; taip 
Vokietijoj Bismarcko Kultur- 
kampf ir Hitlerio nacizme; taip 
caristinėje ir bolševikiškoje Ru
sijoje.

Bet gudriausias sumanymas 
tai nukrikščionyti mokyklą, jau-

■ nimo auklėjimą, kultūrą, labda- 
I rybę, šeimą, vardan pasaulie
tiškumo, kuris skelbiasi laisvės 
globėju. Valstybė jau turi sa
vo rankoje visą visuomenę, ji 
tapo tikruoju modernizmo Le
viatanu, kuris reikalauja gar
bintojų ir vergų .

, Laimė, kad dar liko viena 
vieta Dievui: tai širdyje tų, ku
rie Jį garbina dvasioje ir tieso
je, liudydami savo sąžine prieš 
visą pasaulį.

B. Mikalauskas.

Kada gi susivienysim?
Ruošias, ruošias ir nieko. Kiek

skubino Pasaulio Lietuvių Ben- 
- druomenės kūrimą ir iš vis ka

nadiečiai ne iš tų "kurmelių"! 
Bet Amerikoje —- ne kas, o čia, 
esant daugiausiai lietuviškų 
laisvų dūšių, ir darbų tos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
laukia daugiausiai. Pav., reika
las informuoti-apie Lietuvą ang 
liškai, prancūziškai ir kitoniš
kai. Puikios knygos yra parašy
tos, laukia parašomos ir yra 
rašomos — ir paskui pelyja ir 
pelys lietuviškų organizacijų 
lentynose. Neturi jos galios šūk
telti ar ką! Reikia pasaulinės 
organizacijos... O ji, arba tiks
liau sakant jie, ruošiasi... Imkim 
štai pavyzdžiui, prof. Pakšto 
"Lithuania and World War II", 
išleista Lietuvių Kultūros Insti
tuto, Čikagoje, 1947. Viena pui
kiausių išleistųjų šioje kalboje 
apie mūsų tėvynę knygų. Kam 
paduodi, visi mielai skaito. Bet 
nėra kas paduoda! LAIC New 
Yorke per tris metus vieną jų 
tepardavė!

Dabar kitas pavyzdys apie 
išverstąsias. 1946 metais Ame
rikoje buvo išleista "Katalikiš
koji Lietuva". 10.000 egzemplio
rių kaip ir nebeliko. Ji išversta 
anglų kalbon. Ir veltui tebelau
kia leidėjo. Buvo bandyta per 
savus. Nepatiko, kad autorius

per daug mokytas. Vieną dip
lomą, du daktaratus nešiojasi. 
Kreiptasi į svetimus -—girdi mū
sų skaitytojams nelabai patik
tų. Tur būt, laukiam, kad kas 
kitas ją išleistų. O vertėtų. Kny
ga įdomi skaityti, kaip nekata- 
likui, taip ir nelietuviui. Nerasi 
ten nereikalingų žodžių. Ir sti
lius puikus!

Trečięts pavyzdys: Buvo toks 
Liaudies seimo vicepirmininkas 
Lietuvoje. Žmogus ne parsida
vėlis, ne koks brudas, tik tikė
jęs, jog iš dviejų velnių — ru
sas mielesnis. Progai pasitai
kius spruko nuo pastarųjų kiek 
kojos nešė. Knygą lietuvišką 
"Užrašai" parašė 1943 metais. 
Visus dabartinius Kremliaus 
ėjimus jau tada išdėjo. P. Laba
nauskas pasictukojančiai ir pui
kiai išvertė. Ši knyga taip pat 
gi ieško leidėjo. O knyga taip 
padėtų ne tik Lieutvos bylai, bet 
bendrai laisvojo pasaulio. Kny
ga tikrai gera — rašytojas gi 
rašė! Būtų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, o prie jos, saky
sim, Kultūros Fondas, ir viskas 
tvarkoje. Ir taip gaila, kad Vaiž
ganto nėra. Kad šūkteltų: "Vy
ručiai, pajudinkim žemę!" Ir 
vis kas nors pasijudintų, o da
bar perskaitys šias eilutes, pa
trauks pečiais ir ko gero pasa
kys: "Nerimta!" Alinus.

Kanados vadai be apsaugos
Pasikėsinimo prieš Trumaną, denciją. Gen. gubernatoriui ke- 

proga spauda praneša, kad Ka
nados ministeris pirmininkas jo
kios asmnes sargybos neturi ir 
kasdien matomas Otavoje ei
nąs lunčo iš kanceliarijos i bu-

tąs be jokios apsaugos. Tik prie 
kanceliarijos rūmų esanti sar-

mens, o rūmų apsaugai.
Generalgubernatorius taip 

pat jokios asmens sargybos ne
turįs, išskyrus sargybą prie re
zidencijos, kuri taip pat ne jo 
asmenį saugo, bet pačią rezi-

liaujant geležinkeliu, jei susto
jama kur nakvoti, specialųjį va
goną per naktį saugo geležinke
lių policija. Jam arba premje
rui nuvykus kur nors su vizitu, 
prie jų priskiriama provinci
jos policija, kuri betgi ne tiek 
saugo, kiek praskirta kelią ir 
apskritai palaiko tvarką pasiro
dymuose.

Kanadoj istorijoje tėra buvęs 
vienas pasikėsinimas, tai 1868 
m. prieš žemės ūkio ministerį 
T. d. Arcy McGee. Pasikėsinto- 
jas buvo suimtas ir pakartas.
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H.S. Truman, nuošaly palie
kant piliečių jam priskiriamus 
nelemtus epitetus, vertinamas 
labai skirtingai. Tačiau ir jo ar
timiausi bičiuliai, laikydami jį 
didelio masto administratorium, 
nebando vainikuoti valstybės 
vyre karūna. Jie jo negretina 
ne vien su George Washington, 
Adams, Lincoln, Theodor Roo
sevelt, Hoover, bet net nelygina 
F. D. Roosevelt, jo pirmtakūnui, 
kurio užsienio politika yra ypač 

* kritikuojama.
Truman prikišama labai 

daug: svyravimas, žodžio nelai 
kymas ir užsigynimas to, ką 
vakar tvirtino. Jo šalininkai vi
sa tai vadina pragmatiškąja 
politika: darymu išvadų iš šian
dieninių faktų, tačiau nebari- 
dant jų sieti su ateities raidos 
numatymu. Buvusios "istorijos" 
su H. Wallace, L. Johnson, G. 
Marshall pakvietimas į krašto 
apsaugos ministerius sudaro 
kreivąją personalinėje politiko
je. Panašių "kreivųjų" užtiksi
me ir jo užsienio politikoje. Ta
čiau antisovietinėje srityje už
tinkame aiškią linkmę, derina
mą su politinių sluoksnių nusi
statymu. Tiesa, čia taip pat 
rasime "perlų": "Joe is my best 
friend", žodžiai pasakyti 1948 
m. birželįp mėn. Jie anuomet 
dar tiko amerikiečių politiniam 
rūbui. Tapęs prezidentu, jis su
ko vežimą tolyn nuo Maskvos, 
eidamas pakopomis: prieš ko
munizmą, prieš bolševizmą, pa
galiau, po pasimatymo su Mac 
Arthur, jau reikalauja laisvo 
pasikeitimo informacijomis, pa
žeidžiant geležinę užtvarą. Štai 
Truman jau atslinko pusiauke- 
kelėn: informaciniu reikalu pa
naikinti geležinę užtvarą, sovie
tų pervergtas tautas’ir toliau pa
liekant vergauti.

Užsienio politikoje mes užtin
kame daug nesklandumų: Pots
damas, Palestina, Korėja, Toli
mieji ir Vidurinieji Rytai, pa
galiau Vokietija ir Austrija. Tas 
"pragmatiškumas" sietas ne su 
didesniuoju mastu, o dienos 
masteliu. Tačiau reikia pareikš
ti Trumanui pagarbą, nes jam ir 
jo patarėjams įstrigus šunke- 
liųosna, siekia toliau numatan
čio gen. MacArthur, kurį pa
matyti padarė jis didelę kelio
nę. Visai kitas reikalas ar Tiu- 
man sugebės tęsė£i. Jis, lyg 
pigmalionas, keičia šypsnį, žo
dį ir veiksmus pagal dienos są
lygas.

Jonathan Daniel knygoj "The 
Man of Independence", 1950, 
nepeprastai palankioje Truma- 
no charakteristikoje užtinkami 
kaikurie sugretinimai. J. Daniel 
New Deal ir Fair Deal šalinin
kas, demokratas, F. D. Roose-' 
velto bendradarbis, H. S. Tru- 
mano viešų kalbų rašytojas, sa
vo "bosą" vadina didžiausiu 
demokratijos ramsčiu. Tačiau 
tas pats Daniel nurodo, kad 
anuomet, 1924 m., kai jis kandi
datavo į teisėjus Missouri vals
tijoje, Jackson County įsirašė į 
Ku ’Kux Klaną, pačią nedemo- 
kratiškiausią, reakcionieriškiau- 
sią organizaciją, kuri žiaurio
mis priemonėmis kovoja prieš 
negrus ir katalikus. Jis tai da
ręs medžiodamas balsus. Mes 
taip pat žinome, kad gaudyda 
mas balsus 1948 m. prezidento 
rinkimuose pažadėjo negrams 
lygias teises. Tas pažadas iki 
šio meto liko pažadu. Paklaus
tas kodėl nepersekiojąs katali- 

: tai- atsakė: įstojamąjį mokestį 
. $10 iš Ku Kux Klano jau esąs 

atsiėmęs.
H. S. Truman aktyvus baptis- 

; tas, kurie veikliai ir organizuo- 
i tai dalyvauja rinkimuose, su- 
i kuria bendrovę su žydu. Toji 

prekybos bendrovė bankrutuo
ja Tačiau tas baptistas yra ir

, Patarėjai

Nuolatinis - prieštaringumas 
veiksmuose rodo, kad H. S. Tru
man nėra subrendęs politikas, 
o jo patarėjus esant toli ne vie
nos nuomonės.

Pastaruoju metu vyriausiu 
patarėju yra gen. Marshall, 
krašto apsaugos ministeris.

Antruoju yra užsienio reikalų 
ministeris Dean Acheson, dėl 
kurio buvo išguitas Louis John
son, krašto apsaugos ministeris, 
kuriam buvo užtikrinta, kad jis 
liksiąs ministeriu iki Truman 
būsiąs prezidentu vos prieš 40 
d. Kad Acheson turi preziden
to pasitikėjimą, nekelia abejo
nių. Tačiau prieš jį vis garsiau 
pradeda bruzdėti nė vien res
publikonai, bet ir nepolitinės 
organizacijos: veteranai, legijo- 
nininkai ir apsti spauda. Todėl 
jau spėliojama jį "išlėksiant" 
šiais metais ar ateinančių pra
džioje.

W. Auereli Harriman, asme
ninis prezidento patarėjas, tu
ri didelę įtaką. Jis įkalbinėja 
MacArthur, kad politinis cent
ras yra ne Tokio, o Lake Suc- 
ces. Jo patarimu išleisti įstaty
mai dalinės mobilizacijos, kuri 
įgyvendama vėžio žingsniu ir 
ūkiškos kontrolės, atidėtos arti
mai ateičiai.

Truman mėgsta gen. Omar 
N. Bradley, kilusį taip pat iš 
Missouri. Tas kuklios išvaizdos 
vyras, geriausias JAV karinis 
taktikas, jei neminėti Patton, ku
ris ypatingose sąlygose mirė

puolimą sekė užpuolimo grės
mė, kenkiant JTO darbams, 
kenkė pasauliui, nuoširdžiai 
siekiančiam taikos. Laisvojo 
pasaulio apsisprendimas pasi
priešinti užpuolimui Korėjoje 
pagimdė naujas mintis. Tuo pat 
metu Korėjos įvykiai parodė, 
kad pasaulis anksčiau niekuo
met nėra buvęs taip lengvai iš 
pasalų užpuolamas, kaip nū
dien. Kol tat tveria, mes visi 
esame pavojaus grėsmėj. Šian
dieną nepaprastu ciniškumu 
yra puolama demokratija, nors 
kiekvienam laisvė sudaro žmo
giškosios buities esmę. Visi tie. 
kurie remia tą blogį, turi būti 
.užgniaužti net jėgos neven
giant".

Po šio bendro politinio puoli
mo, tiksliau tarus, atviro faktų 
dėstymo, toliau Truman kalba 
apie karinę sritį: "Sovietai ir jų 
kolonizuoti satelitai laiko pa- 
ruoštyje milžiniškas armijas. 
Europoje ir Azijoje jų kariuome
nė sudaro nuolatinę grėsmę tai
kai. Tuo metu laisvojo pasaulio 
žmogui, kai jam jėga grąsina- 
ma, norinčiam likti laisvu, te
lieka viena išeitis. Jis turi prie
šintis jėga. Tas uždavinys iš
puolė ne vien JAV. Tas užda-

Iš Trumano artimiausių pata
rėjų: Hariman lanko posėdžius 
ministeriu kabineto, nebūda
mas jo nariu, NSC ir NSRB, kai 
Symington kabineto ir NSC, o 
Steelman — NSRB.

Trumanas daro sprendimus 
gavęs jau pergromulotus siū
lymus, tardamas: OK. Toji me
džiaga gaunama raštu, kuriuos 
prezidentas skaitydamas daro 
pastabas, aiškinasi ar tiesiog 
rašo OK ir siunčia vykdyti, jei 
tai ųeliečia kongreso. Ir jei tie 
OK dažnai yra prieštaringi, 
kalti ne patarėjai ar iešminin
kai, bet pats laivo kapitonas. v

Kalbos

Palikime nuošalyje Trumano 
ir gen. MacArthur praeityje bu
vusią nesantaiką, jo diplomati
nį lankstumą ir 1950. X. 17 San 
Francisko pasakytoje kalboje 
teigimą: "Kai gen- MacArthur ir 
aš svarstėme taikos problemas 
Tolimųjų Rytų, turėjome pripa
žinti, kad jos yra labiau politi
nio negu karinio pobūdžio". 
Tuo sakiniu prikišta MacArthur, 
tam originaliam amerikiečiui, 
modemiškam prokonsului, kad 
centru yra Vašingtonas, bet ne 
Tokio. Toliau seka jau buvęs 
pareiškimas, kad JAV nesiekia?vinys yra visų laisvų tautų. Ir
Azijoje specialių privilegijų ii 
neturi agresinių tikslų. Tas pa
reiškimas taikytas sovietams ir 
jų modemiškai kolonijalinei po
litikai, ypač Kinijoje.

Trumanas pirmą kartą atvirai 
prabilo apie sovietus: "Sovietai 
trukdo JTO darbą. Jie atsisakė 
dalyvauti ūkio, socialinės ir kul
tūrinės sričių darbuose. Ketu- 
rius mėnesius boikotavo ST. Ir 
tuo pat metu suorganizavo kal
bas apie pasaulinę taiką. Už-

todėl laisvosios tautos turi ženg
ti sutartinai ... Mes turime ska
tinai karo reikmenų gamybą, 
mes privalome didinti sausu

mos, jūrų ir oro laivynų kari
nius dalinius. Mes įpareigojara 
aukotis varžant civilini sektorių, 
kad karinis būtų -tvirtas. Visa 
tai yra nelengva padaryti, nes 
reikalauja daug pasiaukoti. Bet 
mes neprivalome išleisti pavo
jaus iš akių. Jam mes negalime 
nesiruošti. Mes vertindami ne-
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| priklausomybę ir laisvą gyve
nimą turime negailėti visų prie
monių joms išlaikyti. Mes pra
dedam mirties rimties apsigink
lavimą. Mes ginkluojamos ne 
todėl, kad mes to norėtume. Tą 
kelią mus verčia sovietai pasi
rinkti. Todėl tik sovietai gali 
pakeisti įvykių raidą..."

Kuriomis sąlygomis? Štai jas 
ir skelbia Truman:

"Jei ištikrųjų sovietai nori tai
kos, turi mesti bergždžius pa
žadus, klaidinančią propagan
dą ir gyventi pagal JTO pra
dus".

"Jei sovietai nori taikoe, te
gul įsako Šiaurės Korėjai padė
ti ginklus".

"Jei sovietai ištiesų nori tai
kos, teleidžia praverti geležinę 
užtvarą ir laisvai pasikeisti in
formacijomis". \

"Jei sovietai nori taikos, te
sudaro rimto darbo sąlygas JT 
O, kuri galėtų sukurti visuotinį 
saugumą, griežtai uždrau- 
džiant atominį ginklą, bet ir vi
suotinai nusiginkluojant".

"Dd sovietai viso to nepada
rys ir neįrodys turį tolaus polė
kius, mes esame nusistatę su
kurti gynybinę karinę pajėgą 
visame pasaulyje".

O kas su pavergtuoju pasau
liu, kuriame ištisos tautos nai
kinamos lygiai- tokiuo pat žiau
rumu, kaip Šiaurės korėjiečių 
belaisvėn patekę keli šimtai 
amerikiečių?

Tą klausimą palikus nuošaly, 
H. S. Truman, pasakęs puikią ir 
teisingą kalbą, testovi pusiau
kelėje.

Po šios ultimatyvinės kalbos 
1950. X. 24. jis JTO skelbia tai
ką. 1950. X. 25. jis vėl grįžta 
prie karingesnio-kalbos stiliaus.

Ir per tas kelias dienas pa
daromos griežtas posūkis Euro
pos gynyboje. JAV dar labiau 
pasuka apsiginklavimo sraigtą. 
Įvykiai rodo ryžtingą polėkį 
ginkluotis.

bar yra vyriausiojo štabo virši
ninkas. Tas pats Bradley yra 
Atlanto santarvės pirmininkas, 
visomis priemonėmis rėmęs Eu-

ANGELLQS CALOMIRIS ISTORIJA ,

FBI seka JAV komunistus
FBI AGENTAI GUDRESNI 
UŽ POLITIKUS

Vakariečių politikų paskuti
nioji karo meto nepateisinamos 
nuolaidos sovietams ir jų paaiš
kinimai ne vienam iš mūsų iš
šaukia pasigailėjimo šypseną. 
Kadangi prezidentas- Roosevel- 
tas buvo stambiausia sąjungi
ninkų figūra, deja, daugiausia 
rodžiusi pasitikėjimo "geriems" 
Stalino norams, tuo pačiu ir Į 
visas JAV — kiek tas liečia jų 
buvusius santykius su SSSR — 
žiūrime gailesčio kupinom aki
mis, ir nors tylomis sakome: 
apakėliai.

Tačiau argi jau visi ano me
to JAV pareigūnai tikrai dau
giau ar mažiau buvo apakę, kai 
sovietai buvo labai šiltai garbi
namas Vakarų sąjungininkas, 
o komunizmas — gana madin
ga etiketė? Ką tada veikė FBI?

Neperseniausiai vyrams skir
tas amerikiečių žurnalas "True" 
atspaude Angellos Calomiris a! 
siminimus. Jau jos pasirodymas 
federaliniame teisme 1949 m.1 lis. Ji ir sovietai yra didžiausias 
balandžio 26 d-su septynių mo

terių kabinetas yra grynai vyk- tų stažu partijos eilėse netikėta 
domasis administracinis viene
tas. Jo nariai atsakingi ne prieš 
kongresą, bet prezidentą ir yra 
grynai vykdomoji aparatūra, 
nes politikai vadovauja prezi
dentas. Seimokratiniame minis
teriu kabinete, jo narius, daž
nai "daro išmintingais" vien 
buvimas ministeriu, kai šiame 
reikia būti asmenybe norint nu
sverti tautos rinktą prezidentą, 
nors jo smegenys būtų lengvos 
lyg stručio plunksnos. Pagal 
tradiciją didesnį svorį turi užsie
nio reikalų ministeris — State 
Department; jis bėdos atveju ei
na prezidento pareigas mirus 
rinktiesiems: prezidentui ir jo 
pavaduotojui. Kabineto pirmi
ninko JAV nėra.

Nemažos įtakos turi W. Stuart 
Symongton, pirmininkas Natio
nal Security Resources Board 
(NSRB). Įstatymų jam suteikta 
didelė galia tvarkyti pramonę, 
žaliavas, darbo jėgą ir karo 
reikmenų kainas.

John R. Steelman, prezidento' 
talkininkas, derina prezidento 
administracinę veiklą su eile 
kitų įstaigų. Kitas patarėjas 
Charles S. Murphy užsienio po
litikos klausimais turi žymios 
įtakos į užsienio politikos link
mę. Juodu lanko prezidentą kas
dieną raportuoti ar patarti.

Šis štabas, talkinikaujant 
apstybei specialistų, patiekia 
siūlymus prezidentui. Šie siūly
mai prieš tai turi būti apsvars
tyti ir nutarti. Jei jo štabo asme
nys tarpusavyje dažnai nesuta
ria, Truman į tai didelio dėme
sio. nekreipia.

Kolektyvinių organų paminė
tini: ministeriu kabinetas, Na- 
tional Security Council — NSC, 
Joint Chiefs of Staff — JChS ir 
minėta NSRB.

Pagal JAV konstituciją minis-

Sulietuvino Vyt Kastytis

tus, jie be jokio pasiaiškinimo 
sviedė visą seriją trumpų klau
simų: kodėl ji nutraukė studijas 
Brooklyno College, kaip sekasi 
fotografijos meno kursas Foto 
Sąjungoje, kokios rūšies foto
grafe norėtų būti ir tt. Paskiau 
sekė daugiau politinio pobūdžio 
kamantinėjimas — kokioms 
partijoms ji priklauso, ar nepa
žįsta komunistų. Pakankamai 
išstudijavę Calomiris atsaky
mus, pagaliau jie atskleidė tik
rąjį savo vizito tikslą •—• FBI jai 
siūlo pereiti į valstybinę tarny
bą ir įstoti į komunistų partiją. 
Angella, be abejo, buvo labai 
nustebinta, nes tada, 1942 m.. 
Soviętų Sąjunga dar buvo ge
riausias Vakarų "bičiulis" ... 
Agentai šypsodamiesi paaiški
no, kad JAV komunistų partija 
veikia pagal sovietų nurody
mus, kaipo neatskiriama jų im- 

į perialistinės politikos planų da-

liudininke prieš JAV komunis
tu vadus, aiškiai įrodė: FBI žmo
nės kartais politinėse situacijo
se buvo žymiai toliau pažengę 
už politikus. Kada politikai Sta
liną maitino gausiais pažadais, 
užantyje augindamiesi nuodin
gą gyvatę, FBI jau pradėjo 
mėgsti voratinklį aplink sovietų 
diriguojamus komunistus JAV.

PIRMASIS ANGELOS 
KONTAKTAS SU FBI

Angellos Calomiris, graikiš
kos kilmės amerikietės, istorija 
prasidėjo 1942 m. vasario mėn. 
ankstyvą rytmetį, kai du FBI 
agentai pasibeldė į jos buto dū
ris New Yorke Nustebusiai Au
geliai parodę savo dokumen-

pavojus JAV saugumui.
Pasikalbėjimas teužtruko vos 

pusę valandos. Išeidami— jie 
paliko telefono numerį ir papra
šė paskambinti, jeigu apsispręs 
sutikti su jų pasiūlymu.

Calomiris, paveikta to meto 
prosovietinės propagandas, il
gokai negalėjo susigaudyti su
sidariusioje situacijoje. Jai bu
vo neaišku, argi jau komuniz
mas tikrai taip pavojingas kraš
tui. Tačiau FBI pasiūlymas vis 
dėlto vertė manyti — reikalas 
yra rimtas, nes FBI, savaime 
suprantama, žino daugiau už 
ją. Pagaliau pats jų prašymas 
tapti šnipe tėvynės saugumo už 
tikrinimui pakankamai įdomus 
ir viliojantis. Angella pakėlė te
lefono triūbelę ir, pasuko lem
tingąjį numerį — RE 2-3520...

AGENTAS NR. 107

Antrasis susitikimas su tais 
pačiais FBI agentais buvo žy
miai paslaptingesnis. Prade
dant žaidimą, teko griebtis at
sargumo priemonių, kad niekas 
per anksti neįtartų. Calomiris 
su jais susitiko mažoje kavinė
je. FBI atstovai čia jai prie ka
vos puoduko atskleidė pagrin
dines didžiojo šnipų žaidimu 
taisykles. FBI niekada "nepa
žįsta" savo slaptų agentų — vi
si jie archyvų bylose figūruoja 
ne pavardėmis, bet numeriais. 
Taigi, ir Angellai buvo paskir
tas numeris — 107. Jie paprašė 
ją įsidėmėti: patekusi į bėdą 
skęsti ar plaukti turėtų vienui 
viena — be FBI pagalbos. Ką 
darytų FBI? Jie ramiausiai išsi
gintų turėję su ja reikalų, kad 
komunistai nesužinotų, jog jie 
yra FBI sekami...

Calomiris ne juokais susirū
pino. Dirbdama kemunistų ei
lėse, ji juk kiekvienu momentu 
galėjo atsidurti kalėjime. Ta
čiau FBI, nenorėdami demas
kuoti komunistų šnipinėjimo, 
negalėtų nei piršto pajudinti 
oficialiam jos išlaisvinimui.

FBI jai netgi nepažadėjo al
gos. Slaptieji agentai dirba be 
nuolatinio atlyginimo. FBI tiktai 
apmoka išlaidas, kurias jie kar
tais turi ryšium su vertingų in
formacijų išgavimu. Todėl Ca
lomiris privalėjo pasilikti savo 
senoje darbovietėje,kol galės 
pradėti verstis fotografės profe
sija. Raportus reikės siųsti laiš 
kų pavidale iš anksto sutartu 
adresu. Jeigu pasitaikytų svar
besnių, aliarmuojančių Įvykių ' 
— leidžiama naudotis telefonu

Kokios informacijos reikalin
gos FBI? Visos. Agentė nr. 107 
juk negalėjo žinoti, kas FBI yra 
svarbu ir kas ne. Tai, kas jos 

(Nukelta į 7 psL)



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Sukilimas Sovietuose
to, o 16 metų mergaitė lanko tre-

Grobuonis gobšus, bet uodega Jau Įkliuvus ir medžiotojas čia pat

11 laiški; is Lietuvos
Čikagos lietuviui rašo dukra, vaikaičiai, giminės
Žemaitijos vienkiemis, kuria*

KAZYS VERŽIMAS

net trijų apskričių: Tauragės, 
Telšių ir Kretingos, dabar Klai
pėdos. Seniau čia buvo didžiu
lis dvaras, o po žemės reformos 
to dvaro centrą iš naujakurių 
nupirko vienas Čikagos lietuvis 
savo dukrai ir pastatė modei- 
niškus trobesius. Pas jį apsilan 
kęs ir skaičiau tuos vienuolika 
laiškų, rašytų iš ano kampelio 
jo dukters, vaikaičių ir gimi
nių. Visi jie man asmeniškai 
pažįstami, kaip lygiai žinomos 
ir jų gyvenamos vietovės.

Nieko sensacingo tuose laiš
kuose neužtikau, bet jie neša 
gimtosios žemės alsavimą, ku
ris taip brangus kiekvienam lie
tuviui. Todėl, gavęs laiškų sa
vininko malonų pritarimą, no
riu jų nuotaikomis pasidalyti su 
"TŽ" skaitytojais.

Šie laiškai yra parašyti tarp 
1945 m. liepos 22 d. ir 1949 m. 
gruodžio 3 d. Visi jie ėję per 
Vilnių, kurio pašto įstaigos ant-

Pirmame laiške, 1945 m. lie
pos mėn„ duktė Žemaičiuose 
dėkoja tėvelM Čikagoje už laiš
ką, kuris kelionėje užtrukęs vi
sus penkis mėnesius. Ji jau ra
šanti šeštąjį iš eilės, vadinasi, 
penki nepasiekė adresato. Laiš
ke praneša mamytės mirtį prieš 
vienerius metus, 1944 m. ge
gužės mėnesį. Iškilmingose lai
dotuvėse tada, dar vokiečių 
okupacijos metu, dalyvavę "la
bai daug žmonių". O penkis 
mėnesius vėliau, 1944 m. lap
kričio mėnesį, jau prie bolševi
kų, mirus 10 metų amžiaus sū
nui: "vieni namiškiai išbudėio- 
me per naktį". Panašiai ir per 
mamytės metines pamaldas: 
"buvo dar ir žmonių šiek tiek 
susirinkusių".

Laiške jš 1946 m. vasario _
mėn. senoliui rašo trylikos me-<domis ir Naujais 1950 metais 
tų amžiaus anūkas, kad lankąs 
trečiąją progimnazijos klasę 
miestelyje už 10 km. nuo gimto
jo sodžiaus.

Laiške, kurį rašo giminės, 
1947 m. vasario mėn., sumini
ma daugelio išsikėlimas gy ven - 
ti į Klaipėdos kraštą ir miestą. 
Savo žemę jie perleidę "val
džios fondui", o Klaipėdos kraš
te vieni "pasiėmę" 10 ha žemės, 
kitas tarnaująs įstaigoje, dar 
kita išsimokiusi siuvimo ama-

Protinės ligos Kanados rykštė
Žinomas protinių ligų specia

listas, dirbąs Ontario Hospital, 
New Toronto, Dr Norman L. 
Easton, spalio 19 d. kalbėjo į 
"Neighborhood Worker’s Asso
ciation" dalyvius, pareikšda
mas, jog Kanadoj protinėmis

nansiniai ar šeimyniniai rūpes
čiai ir pan.

Didžiausias skaičius Kanado
je protinėmis ligomis sergančių
jų vyrų esąs tarp 20 ir 40 m. 
amžiaus, o moterų — tarp 25 ir 
35 metų. Iš protiniai sergančių-

ligomis sergančiųjų skaičius jų 52% sudaro vyrai, o 48% 
yra lygus visomis kitomis ligo- — moterys.
mis sergančiųjų skaičiui pa
ėmus kartu.

Dr. Easton kalbos tikslas bu
vo supažindinti klausytojus su 
preventyvinėmis priemonėmis, 
kaip išvengti tos baisiosios 
ligos.

Kalbėtojo teigimu, 60% Ka
nados normalių žmonių turi 
protinėmis ligomis sergančių

Pasaulinio karo daugiau vyrų 
buvo nepaimta į karo tarnybą 
dėl protinių ligų, negu dėl ki
tokių priežasčių.

Apibūdindamas susirgimo 
priežastis, Dr. N. L. Easton tei
gė, jog protinės ligos gali būti 
paveldimos, tačiau, šalia to, di
džiausia priežastis susirgimo 
protinėmis ligomis yra alkoho
lizmas. Daugelis alkoholikų 
patys suserga protiniai, o jeigu 
ne — dažnai jų vaikai gimsta 
nenormalūs.

Kitos išprotėjimo priežastys 
galinčios būti šios: sifilis, nar
kotikai, įvairios infekcijos dėl 
blogų dantų arba snkrikusių 
tonsilų, didelis .nuovargis, nu
silpimas, galvos sužeidimai, fi-

Tais pačiais metais trys amų 
kai mokosi Klaipėdos gimna
zijoje, už 40 km. nuo gimtojo 
sodžiaus; tik pati jauniausia tri
jų metelių, gyvena pas tėvus 
namuose: "Vaikus norime, kiek 
pajėgsime, pramokyti, gal jiems 
gyvenime Bus geriau". Vyres
nysis sūnus patiekia žinutę ir 
iš mokyklos programos Būda
mas penktoje klasėje jis rašo: 
"Gimnazijoje mokina ir anglų 
kalbą. Gal truputį išmoksime 
kalbėti ir galėsime paskaityti 
Tamstos knygas, kurios tebe
stovi."

Dėl susisiekimo su Klaipėda 
rašoma: "Plentu Kaunas-Klai- 
pėda važinėja sunkvežimiai vi
sokiais reikalais ir kartu paima 
keleivius užmokėjus keliolika 
rublių. Jei pasitaiko greit maši
ną gauti, su pusdienių galima 
suvažinėti". Išeitų, kad keleivi
nių autobusų tarp Kauno ir Klai
pėdos 1948 metais nebūta.

1948 m. Velykos: "Šiandien 
švenčiam Velykų šventę. Susi
rinkome visa šeima prie vieno 
stalo ir labai apsidžiaugėme, 
kad mes esame visi gyvi, sveiki 
ir toje pačioje vietoje. Tai-mūsų 
vienintelis džiaugsmas". Šitose 
laiško eilutėse dvelkia ir praei
ties baimingi išįgyvenimai. ir 
ateities netikrumo rūpestis. Tas 
rūpestis ir baiminimose dėl atei 
ties toliau dar labiau išryškėja. 
Štai, tais pačiais metais gruo
džio 27 d. rašoma: "Kalėdų 
šventes praleidom, dar ir šven
tėme. Valgyt šiandien dar/furi- 
me, o apie rytojų negalvoja
me".

Baimė būti išplėštiems iš gim
tosios žemės ir išsklaidytiems 
atskirai, neužilgo tapo liūdna 
tikrove. Su sekančiomis Kalė-.

senolį sveikindamas vyresny
sis anūkas, jau nebe iš Klaipė
dos ir nebe iš tėviškės sodžiaus, 
o iš kito miesto Lietuvoje rašo: 
"Tėveliai su kitais namiškiais 
jau nebegyvena namuose. Pas 
mus žiemos dar nėra ir nešalta, 
bet tėveliams ir mažiesiems jau 
šalčiau yra kaip man..." Laiš
ką pasirašo šiuo sykiu tik vienu 
vardu, be pavardės, o atsaky
mui duoda svetimą adresą.

Kanadoje, kaip jau minėta, 
bepročių skaičius pralenkia 
plaučių ligomis sergančiuo
sius ir visus kitus ligonis, pa
ėmus kartu. Ontario provinci
joje šiuo metu yra net 11 ligo
ninių, kuriose tiriami ir gydomi 
protiniai sergantieji.

Orillijoj įrengta ligoninė, ku
rioje gydomi silpnai protaujan
tieji, Woodstocke — epilepti
kai ir Penetange — kriminali
niai bepročiai. Ontario provin
cijoj iš viso esą 16.500 proti
niai sergančių. Kiekvieno iš jų 
išlaikymas kainoja po $1 į die
ną, o ligoninių personalas ir 
aparatūra — kainojanti po 10 
tūkstančių dolerių kasdien.

Protiniai sveikais išlikti, anot 
Dr. Easton, daug padeda ilgos 
kelionės, sportas, bažnytinės 
pamaldos, geri kino teatrai ir 
pan., nes kiekvienas žmogus 
turi kuo nors domėtis "šalia sa
vęs" Ir šalia kasdieninių rūpes
čių.

Pats didysis raktas Į protinį 
sveikatingumą esanti gera nuo
taika, nuolatinis šypsnys veide 
Ir tinkamas susitvardymas sa-

Nutukimas pavojingas sveikatai ir gyvybei
Nutukimo galimybės mažiau

sios ten, kur siaučia badas ai 
kur žymesnis maisto nedatek- 
lius. Na, ir krašte, kur maistas 
normuotas, k.a. Anglijoje, nu
tukti sunkiau negu, sakysim.. 
Amerikoj ar Kanadoj, kur jau
čiamas maisto perteklius.

Amerikiečių gydytojų tyrimai 
rodo, kad viršsvorį virš 10% tu
ri 28% visų Amerikos gyvento
jų. Tai susirūpinimo vertas rei
kalas, nes nutukimas yra pavo
jingas ne tik sveikatai, bet ir

Rašo K. VALTERIS

gonis trumpesnį laiką buvo nu
tukęs — juo būna geresni re
zultatai.

Ir dvasinė nutukėlių būklė 
nėra pavydėtiną.. Jie negali taip

normalūs žmonės ir dažnai jau
čiasi tartum būtų išmesti už 
gyvenimo durų: vengia visuo
meninio bendravimo, kiurkso 
kur nors užlindę ir, žinoma,... 
dar labiau tunka! ... Todėl ne
retai nutukėliai kreipiasi pas 

j gydytoją norėdami tapti grakš- 
! tūs ir patrauklūs.

Nutukimas gali būti įvairių 
laipsnių. Iš kelių pasiūlytų nu
tukėlių rūšiavimų yra vaizdin
giausias kur sakoma, kad nutu
kimas gali būti: 1. pavydėtinas, 
2. juokingas ir 3. pasigailėjimo 
vertas..

Ne tik plačios žmonių masės, 
bet ir dauguma gydytojų per 
lengvai žiūri į nutukimą, nes lai
ku įspėjus "pasiryžusius" tukti, 
daugeliui jų būtų galima prail
ginti amžių bei apsaugoti juos 
nuo daugelio ligų. Statistiniai 
duomenys aiškiai rodo, kad ry
šy su nutukimu mirtingumas 
širdies ligomis, vėžiu Ir diabe
tu (cukrine liga) didėja. Šį teigi
mą ypač paryškino faktas, kad 
šių ligų % žymiai krito karo nu
niokotuose ir badaujančiuose 
kraštuose. Juo didesnis viršnor- 
minis svorio prieauglis — juo 
didesnis mirtingumo nuošimtis. 
Jei prisiminsim, kad nutukėliai 
daug labiau linkę sirgti tokio
mis ligomis kaip arterijų skle
rozė, inkstų ir tulžies akmenys, 
sąnarių ligos, venų išsiplėtimas, 
kraujoplūdžio padidėjimas, kar
tais nevaisingumas ir menstru
acijų sutrikimas ir tt., tai įsiti
kinsim, kad kova su nutukimu, 
kaip didele žmonijos blogvbe, 
turi prasidėti visais galimais 
frontais!

Tenka pabrėžti, kad, grįžus 
prie normalaus svorio, ne visos 
ligos, susijusios su nutukimu, 
praeina. Tik aišku, kad juo Ii 

vęs kasdienybės aplinkumoj. 
Nei vienas žmogus negalįs bū
ti laimingas, kuris gyvena vie
numoj ir rūpinasi tik "pats sa
vimi". Šalia viso to, Dr. N. L 
Easton sugestijuoja, jog kiek
vienas žmogus, norėdamas iš
likti protiniai sveiku, turi steng
tis susirasti sau tinkamą dar
bą, į kurį jis turėtų pamėgimą 
ir kuris, šalia nuovargio, dar 
teiktų jam vienokį ar kitokį pa

mos šiuo atveju — taipogi tu 
rįs didelės reikšmės.

-mo, tai jiems jau atrodo, kad 
jie labai daug valgo! ...

Nutukėliams baisiai nepatin 
ka, kai jiems pasakoma, kad jie 
tunka dėl perdidelio ėdrumo... 
Jie būna baisiai laimingi, jei 
kas pasako, kad tai "nuo tam 
tikrų liaukų veikimo" arba "tai 
paveldėjimas" ... Jie tada ne
sigaili nė didelių išlaidų, kad tik 
jiems būtų švirkščiami atatinka
mų liaukų syvai neatimant ma
lonumo ir toliau valgyti iki jų 
sotumo skanų ir koncentruotą 
maistą... Iš tokio gydymo, ži
noma, būna abipusė nauda' 
pelnas gydytojui ir laisvė toliau 
tukti — ligoniui...

Svarbu ir psichologiniai mo
mentai. Yra nustatyta, kad nu
tukę vaikai būna dažniausiai 
tose šeimose, kur motinos vai
kams draudžia paišdykauti, pa
sipešt! arba perdėtai jais rūpi
nasi ir perdaug kalba apie val
gymą bei apsisukdamas jiems 
kemša visokius skanėstus — 
koncentruotą maistą. Vaikai 
gauna įspūdį, kad viso gyveni- . 
mo tikslas yra valgymas 
ir valgo! ... Tiesa, perdėtas 
piršimas ir net grąsinimas val
gyti gali duoti ir visai priešin
gus rezultatus: vaikai į valgy
mą ima žiūrėti kaip į bausmę, 
prievartą ir... — visais būdais 
jo vengia.

Žmonėse yra įsitikinimas, 
kaj žmogus liesėja, "džiūsta" iš 
meilės, dėl didelių rūpesčių, 
pergyvenimų. Ne visai taip. 
Stebėjimai rodo, kad sunkūs 
emociniai pergyvenimai dažnai 
veda į... nutukimą. Bet svari 
bu čia, žinoma, ir individualios 

Nutukimo priežastys
Tai dar ne galutinai išspręs

tas klausimas, bet, neskaitant 
kelių išimčių, svarbiausia nutu
kimo priežastimi yra ėdrumas! 
Riebalų šaltinis yra maistas ii 
sveikas žmogus nutunka kai jis 
valgo daugiau negu jo organiz
mui reikalinga.

paprastai nutukėliai turi di
delį apetitą. Apetito ir sotumo 
centrai yra smegenų pagrinde, 
vad. hypothalamus'e. Šiuos, 
kaip ir daugelį centrų (regėjimą, 
klausos, uoslės, kalbos ir tt.) 
tvarko atitinkamos smegenų 
žievės sritys. Nutukėliams bū
dingas pareiškimas: "Aš be
veik nieko nevalgau, o vis tiek 
tunku". Atsiet, kaip žmones sa
ko "Šventa Dvasia gyvena" ... 
Patyrinėjus — šis teigimas, de
ja, nepasitvirtina — Kadangi 
tokio ligonio apetitas yra žy
miai didesnis negu normalaus. Klaidinga yra pažiūra, kad 
žmogaus, tai, nors jis ir suvalgo 
net daugiau negu jo kūnui rei
kalinga, jis vistiek jaučiasi al
kanas ir jam atrodo, kad jis dar 
visai mažai tevalgė. Dr. New- 
burg'o tyrimai parodė, kad to
kie "mažavalgiai" suvalgyda
vo net 4,500 kalorijų vertės 
maisto per dieną! ... Liesieji ai 
tvirtina priešingai: jie sako val
gą labai daug, o vis tiek esą 
liesi! ... Tai dėl to, kad jų ape
titas vra mažesnis negu norma 
lauš žmogaus ir jei jie valgo 
truputį daugiau negu ligi sotu-

tinių liaukų funkcijos sutrikimo 
būna savotiškas riebalų pasi
skirstymas: viršutinė kūno da
lis būna aptukusi, o apatinė — 

na, sulysusi! Taip pat visiems žino
mas bręstančių mergaičių kūno 
formų apskritėjimas bei skirtin
gas vyrų ir moterų kūno rieba
lų pasiskirstymas. Šį kūnų for
mavimą ir riebalų paskirstymą 
reguliuoja tam tikri lytinių ir 
kitokių liaukų syvai.

Svarbus yra ir paveldėjimo 
klausimas. Dr. Gumey nustatė, 
kad didelis procentas — 73% 
— vaikų turėjo viršsvorį, kur 
abu tėvai buvo nutukę. Jei tik 
vienas tėvų buvo nutukęs — 
jau tik 41%, o abiejų normalių 
tėvų — tik 9%. Visais trimis at
vejais % gali, žinoma, keistis 
pagal skirtingas gyvenimo są
lygas, dėl "propagandos" ve
damos prie stalo ir tt.

Įsidėmėtina, kad padidinus 
maisto porciją—iš pradžių svo
ris kyla greit, o vėliau lėtėja. 
Gi pradėjus badauti — iš pra
džių svoris krinta ūmai, o vė
liau iš lėto. Šis reiškinys vie
nodai pastebimas ir pas 
molius ir pas nutukėlius. 
badauti, žinoma, blogiau 
maliam, o dar blogiau liesam 
negu nutukėliui. Juk ir mūsų pa
tarlė sako: "Kol riebusis su'.ys.

sitikimai kur, besikrimsdami 
dėl tos pačios šeimos nelaimės 
(pav. vaiko mirties), vyras su- 
iiesėja, o žmona nutunkal...

judėjimas, darbas apsaugo nuo 
nutukimo, o tinginiavimas — 
tukina. Pirmomis poilsio dieno
mis svoris paprastai pakyla, 
bet vėliau pas normalų žmo
gų jis stabilizuojasi, nes suma
žėja apetitas. Gi darbo metu 
nors ir daug energijos išelkvo- 
jama, bet kartu padidėja ape
titas — ko pasekmė yra gausus 
valgymas ir... tukimas...

Negalima kol kas paneigti 
kai kurių tukinančių faktorių, 
nepareinančių nuo mūsų geros 
valios. Taip, pav., prie antinks-

nor-
Bet 

nor-

Ankstyvesnį medikų teigimą, 
kad viena iš nutukimo priežas
čių yra gausus skysčių vartoji
mas, paskučiausieji tyrimai ne

Cicero, Illinois, USA. — Rusų tautos ir visų kitų Sovieų pa
vergtųjų tautų sukilimas, karo metu, būtų pats didžiausias, po 
atominės bombos smūgis Sovieų režimui. Bet ar jis galimas ii 
įmanomas?

Sovietai dėjo ir deda visas jiems įmanomas pastangas, kad 
toks sukilimas karo metu nebūtų įmanomas. Sovietai puikiai 
supranta, kad pavergtųjų tautų simpatijos jie niekada nesulauks. 
Todėl jie ir nebando to siekti. Vietoje to, jie mėgino kitą priemonę, 
kun gan ilgoką laiką Sovietams visai neblogai patarnavo. Ta 
priemonė — tai apsukrus skleidimas nepasitikėjimo laisvųjų ii 
Sovietų pavergtųjų tautų tarpe.

Pradžia tam viskam buvo padaryta per praėjusio karo slap- 
~tąsias konferencijas tų vadinamų "didžiųjų" ir jų klaikiuosius 
nutarimus. Visiems gavosi įspūdis, kad Sovietai ten buvo pats 
cldžiausias "didysis". Po karo dar blogiau. Vėl tų didžiųjų slaptie
ji pasitarimai, vėl slaptieji pokalbiai ir nutarimai. Bet ir tai dar 
ne viskas. Atsirado Jungtinių Tautų Organizacija. Rodos viskas 
gražu ir puiku... Sovietų veto ir čia. Ir vėl viskas baigta.

Ar gi ne ironija, kad bolševikai — Sovietai pasidarė tų slap
iųjų konferencijų patys didžiausi mėgėjai, rėmėjai ir reikalau
tojai. Juk nuolat ir nuolat iš kur tai išdygsta pasiūlymai, kad 
tėvelis Stalinas pasikalbėtų asmeniškai ir visai slaptai su kuriuo 
nors iš kitų didžiųjų. Bet jokiu būdu ne viešai. Viešai kalbant, 
girdi, nieko neišeincr. Negi galima atvirai sakyti, ko nori, kai 
visas pasaulis klausosi.

Taigi ir susidarydavo, va, maždaug tokia padėtis. Mažieji 
gali sau susirinkti, gali pasikalbėti ir pasiginčyti ar net visai de
mokratiniai pabalsuoti. Bet gi pačius rimčiausius reikalus tai 
didieji susitvarko ir baigta. Tuo būdu Sovietai sėjo tą nepasiti
kėjimą, kuris jiems taip visada reikalingas, o svarbiausia, karo 
atveju. Tas nepasitikėjimas neleido susidaryti stipriam frontui 
prieš Sovietus nei šioje nei anoje geležinės uždangos pusėje. 
Viešpatavo nepasitikėjimo, baimės ir apsivylimo nuotaikos.

Betgi Sovietai, atrodo, pradeda jau ir šitame fronte nebepa
taisomai pralaimėti. Jau kuris laikas nebeatsiranda norinčių 
slaptai kuždėtis su Sovietais. Visiems pasidarė perdaug aišku, 
kam tas reikalinga ir kam tas naudinga. Dar daugiau. Didžiosios 
valstybės, pirmoje eilėje Amerika, pačios pasiūlė, kad reiklui 
atsiradus, svarbiausieji dalykai būtų svarstomi ir sprendžiami 
drauge ir didžiųjų ir mažųjų. Jokio veto. Net ir Sovietų veto atėjo 
galas. Aišku, Sovietai tam priešinasi kiek tik gali. Bet jų galybė 
jau išsenka. Jau per vėlu.

Laisvųjų tautų tarpusavis pasitikėjimas grįžta. Visų tautų 
laisvės manifesto paskelbimas — kai tam žygiui ateis valanda 
— bus atominio pobūdžio sprogimas ant Sovietų galvų. Ir kas 
svarbiausia tai, kad šitam sprogimui Sovietai negalės pasiprie
šinti — nes jie neturi panašaus ginklo ir turėti negali. Nes gi 
visa Sovietų galybė paremta vergija.

Dabar paskutinis argumentas. Sakoma: per paskutinį karą 
sukilimai Sovietuose mažai laimėjo. Tai labai plati tema. Bet 
šį kartą užteks keletos eilučių. Per paskutinį karą Sovietuose 
buvo daug sukilimų, daug partizaninių kovų. Tatai sudarė So
vietų režimui daug didesnį pavojų negu apie tai plačiai yra 
žinoma. Tatai privertė Staliną padaryti daug veidmainingų žygių 
ir duoti klastingus pažadus. Be gi svarbiausia čia buvo kitas 
dalykas. Kas gi tada kariavo prieš Sovietus? Hitleris. To ir už
tenka. Viskas aišku. O kas gi tada buvo Sovietų Sąjungos 
svarbiausias rėmėjas ir gelbėtojas? Vakarų visos demokratijos, 
o svarbiausia Amerika. Ir to užtenka. Aišku. Ir vis dėlto parti
zaninės kovos buvo ir dar dabar yra.

Šiandien padėtis pasikeitė. Šiandien jau kitaip, o kai karas 
prasidės bus dar kitaip. Tai gi du mirtini ginklai prieš Sovietus: 
Amerikos atominė pajėga ir visų Sovietų pavergtųjų tautų su
kilimas.

patvirtino. Ir dar virš 10 įvai 
riaušių prileidimų bei teigimų 
nutukimo nepasitvirtino. Ir taip 
lieka tikra, kad svarbiausias 
nutukimo kaltininkas yra ėdru
mas, kuris tvarkomas tam tikrų 
centrų smegenyse.

Kova su ėdrumu, o tuo pačiu 
ir su nutukimu, kaip ir su dau
geliu kitų malonumų, yra sunki. 
Nei pamokslai, nei straipsniai 
neturės čia daug įtakos lygiai 
kaip jie mažai tereiškia girtuok
liams ir rūkoriams!... Nebeni 
mintis, kad kiti įtars, kad nutu- 
kėlio smegenyse "kaž kas ne
tvarkoj", gali atbaidyti nuo per 
gausaus valgio!...

Gydymas yra labai papras
tas: sumažinti maisto normą at
sižvelgiant į nutukimo laipsnį. 
Maiste palikti normalų kiekį tik 
baltimų. vitaminų ir mineralų. 
Kam kokios dietos laikytis — 
gydytojas nustato kiekvienam 
individualiai atsižvelgdamas į 
kūno paviršiaus dydį, amžių, 
lytį ir profesiją. Jei kam kiltų 
klausimas ar visiems galima 
taikyti šį gydymą be pavojaus 
sveikatai, ta! atsakymas būtų: 
beveik visiems. Išimtys: sergą 
džiova, vėžiu, kaulgėla, kepe
nų randėjimu, skrandžio ir dvy
likapirštės žarnos opa, chroniš
ku opėjančiu storųjų žarnų už
degimu. Bet šiomis ligomis ser
gą paprastai būna sulysę...

Vaikų ir senių suliesinimas 
vykdomas atsargiai: palaips
niui ir lėtesniu tempu.

A
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Winnipeg, Man
VinipegiBčiai, dėmesio!

H L D M Teatras “AUKURAS”

"Tėviškės Žiburiai" savo pirmąjį gruodžio mėn. numerį

čių straipsnių. Jūsų gyvenimo aprašymų, paveikslų ir 
skelbimų. Jei kas dar turėtumėt kokios medžiagos, pra
šome tuojaus pat siųsti "TŽ" redakcijai arba įteikti mūsų 
atstovui Virilpege p. St Bujokui — 1338 Downing St
Šitas numeris teatvaizduoja visą Vinipego lietuvių gy- 

* venfang ir iškelia visus Jūsų reikalus.

Kristaus Karaliaus šventė
Spalio 29 d. iškilmingai buvo 

atšvęsta Kristaus Karaliaus 
šventė, dalyvaujant visiems 
kolonijos lietuviams. Bažnyčio
je pirmą kartą buvo giedoti
nės šv. Mišios, per kurias gra
žiai giedojo mišrus choras, su
griaudindamas ne vieną iki 

'ašarų. Tuojau po sumos buvo 
suteiktas palaiminimas Švč. Sa
kramentu, Daugelis išėję iš baž
nyčios pasakojo, kad šiandien 
jautęsi kaip Lietuvoje.

Ten pat salėje įvyko Kristaus 
Karaliaus minėjimas, kurį ati
darė tėvas Barnabas Mikalaus-

.vakare; šeštadieniais nuo 4 iki 
6 vai. popiet. Kursus veda Miss 
Mathe'šon. Koresp.

Lietuvaitė muzikė

šio mėn. 25 d. Hamiltone, 20 Muray St, Rumunų salėje, rengia

Linksmą šokią vakarą
Programoje:
R. Spalio vieno veiksmo komedija

Po komedijos šokiai. Gera muzika.
Stiprūs ir gaivinantieji gėrimėliai.
Atsilankykite linksmai praleisti laiką.

Pradžia 7 vai. vak. "Aukuras'

Kristaus Karaliaus šventė
Hamiltono Ateitininkų kuopa 

spalio 29 d. "Dainavos" salėje 
suruošė Kristaus Karaliaus mi
nėjimą. Paskaitą skaitė iš To
ronto atvykęs p. Kralikauskas 
vaizdingais pavyzdžiais atpa
sakojęs šventės įsteigimą (Po
piežiaus Pijaus XI enciklika 
1925 m.), jos reikšmę ir svarbą 
kiekvienam krikščioniui.

Kralikausko paskaita buvo

Hamilton, Ont.
/

Minėjimą atidarė kuopos pir
mininkas p. Kl. Matulevičius. 
Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. KL Giedgaudas.

kurio sekė p. J. Čingos paskai
ta: "Socialinis Kristaus idea
las". Lydija Dargužaitė ir Saulė 
Šmaižytė pasakė eilėraščius. 
Choras, p. V. Šmaižienės vado
vaujamas, puikiai sugiedojo 
keturiais balsais giesmes.

— Anglų kalbos kursai lie
tuviams prasidėjo lapkričio 1 d. 
YMCA patalpose. Pamokos tre
čiadieniais nuo 7.30 iki 9.30 vai.

Winnipeg© miestas ir visa 
Manitobos provincija turi gana 
tankų muzikos mokyklų tinklą. 
Kaip aukštai pastatytas muzi
kos mokslas tose mokyklose 
galima spręsti iš to, kad Kara
liškosios Muzikos kolegijos Lon
done stipendininkų tarpe iš 29 
kanadiečių iki šiol tą stipendiją 
gavusių 27 yra iš Winnipeg©.

Winnipeg© vienoje muzikos gyvenimiška ir klausytojus nu- 
mokykloje mokosi p. Ona Yčai- 
tė-Manek. Per egzamiųps ji yra 
keletą kartų laimėjusi pirmas 
vietas. Ji taip pat dažnai pasiro
do lietuvių tautinėse šventėse 
ir minėjimuose atlikdama forte
pionu sudėtingas kompozicijas.

— Evening Institute Universi
ty of Manitobą lapkričio pra
džioje pradeda anglų kalbos 
kursus. Užsirašyti gali jau pra
mokę anglų kalbos. Teirautis žiai techniką apvaldžiusi p-Iė 
telef. nr. 36-626. Sb. Šukytė. Buvo ir deklamacijų.

teikė pagalvoti apie gyvenimo 
prasmę. Amžinoji laimė, tiesa ii 
begalinė meilė gali žmogus pa
jausti tik tikėdamas į Kristų, 
kuris yra Dievas ir visų mūsų 
Karalius. Minėjimą paįvairino 
Sasnausko ir Naujalio religi
niais kūriniais solistas Rimkus. 
Jam gražiai akompanavo Vyt. 
Babeckas. Be to, fortepionu 
skambino jauna, bet jau gra-

Po Quebeka pasidairius
LABIAUSIAI GINKLUOTAS MI ESTAS — TURISTŲ ANTPLŪ
DIS — GAUSYBĖ PILIŲ IR PILE LIŲ — QUEBECO ŠIRDIS — 

UNIVERSITETAS — S PORTININKŲ ROJUS

'arba. 19-me amžiuje, o gal ir 
dar senesnės. Jos visai papras
tos: ilgas vamzdis, pritvirtintas 
prie tokio geležinio ožio, o to 
ožio kojos turi taip pat geleži
nius ratukus. Žinoma, sovietų 
karo laivo, jei atplauktų, su to
kiomis patrankomis nenugalė
si, bet kad jos gausiai prišaudo 
amerikoniškų dolerių iš turistų 
kišenių, tai ir vaikas supranta.

2. Pakylate Ą aukščiausią 
Quebeco miesto vietą, apžiūrite 
fortus ir pasukate į Grande Al
lee. Tai tikrai ilga ir graži alė
ja, kurioje labai gausu turistam 
apsistoti namų, čia vadinamų 
chateau — pilimis. Nenutrūks
tama eilė namų, gal poros ar 
pustrečio aukšto, su plačiais 
laiptais tiesiai į antrą aukštą, 
štai ir vadinamos pilys, pakriks 
tylos visokiais prašmatniais 
vardais. Tų pilių languose rau
donų ar žalių spalvų reklamos 
— Rooms. Vadinasi, ateik, 
amerikone, ir gyvenk mano pi
lyje, mokėdamas padorią kai
ną. Gudrus prancūzas: gražus 
pavadinimas nieko nekainoja, 
o nuomą už kambarį galima im
ti aukštesnę.

Tikrai dėmesio verta tėra vie
na pilis — tai jau minėta Cha
teau de Frontenac, gal kokių 
20 aukštų pastatas. Viename 
stoge suskaičiau keturias eiles 
langų, atseit pastogėje yra ke
turi ar penki aukštai. Ją pasta
tė garsusis Kanados valdyto
jas Frontenac. Dabar ji praplės
ta ir modernizuota. Mieste gau
su ir šiaip gražių pastatų. Pui
kūs ir didingi Quebeco provin
cijos parlamento rūmai, gražūs 
miesto savivaldybės namai — 
Hotel de Ville, gausiai turistų 
lankomi seniausi Quebeco na
mai — Maison de Montcalm. 
Sakoma, kad Quebece randasi 
per 30 bažnyčių ir daug senų 
vienuolynų. Uršuliečių vienuo
lynas seniausias visoje Kana
doje, o Notre Dome dės Victoi- 
res bažnyčia pastatyta 1688 m.

3. Vis dėltot Quebec širdis— 
Lavalio universitetas, įsteigtas 
1852 m. Reikia aplankyti ir šią 
mokslo šventovę. Einate šv. 
Šeimos gatve ir pasukate į Rue 
de LTJniversite. šią gatvelę ir

Hamiltono Liet K. Mot D-jos 
valdyba nori pareikšti padėką 
Hamiltono lietuviams, kurie pri
sidėjo aukomis pasiuntimui 
siuntinių į Europą. Taip pat nuo 
širdi mūsų padėka priklauso 
gerb. kun. kleb. Dr. J. Tada- 
rauskui, kuris šias rinkliavas 
pravedė. Siuntinių iš viso yra 
pasiųsta 12: į senelių prieglau
das, sanatorijas ir studentams.

Hamiltono LKMD V-ba.

Lietuvių Kat. Moterų D-ja 
nutarė lankyti ligoninėse gulin
čius tautiečius, o ypač kreipti 
dėmesį į gulinčius sanatorijoje, 
nes čia ligoniams daugiau rei 
kalinga moralinė ir materialinė 
parama, negu kur nors kitur. 
Todėl gruodžio 2 d. yra rengia
mas šokių vakaras su bufetu, 
kurio pelnas skiriamas ligo
niams. Vieta ir laikas bus pra
nešta vėliau. ,

Weiland, Ont.
Welland© ALOK Lietuvos Ka

riuomenės šventės proga ren
gia lapkričio mėn. 18 d., šešta 
dienįį, 6 vai. vak. Wellande. 
Hungarų salėje, Hellens Avė., 
koncertą — šokius. Dalyvauja 
p. Verikaičio vedamas Vyrų 
Oktetas ir solistė p. M. Vil- 
čiauskcdtė. Prieš koncertą įvyks 
trumpas Kariuomenės šventės 
minėjimas.

Veiks lietuviškų valgių bufe
tas, kieti ir minkšti gėrimai. Šo
kiams gros europietiška mu
zika. Pelnas skiriamas Tautos 
Fondui.

Wellandp ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami daly
vauti ir kartu paremti Tautos 
Fondą. Wellando ALOK.

SAULT STE. MARIE, Bnt.
Spalio 1 4d. p. Juozas Kvoš- 

čiaukas ir p-lė Izabelė Kežinai- 
tytė Šv. Veronikos bažnyčioje 
priėmė moterystės sakramentą.

Po bažnytinių apeigų p. J. 
Kvoščiausko name įvyko vestu
vinis balius.

Prie lietuviškai apkrautų lie
tuviškais valgiais stalų susirin
ko gana gražus skaičius jau
nųjų giminių, draugų ir pažįsta
mų, kurie labai kultūringai 
linksminosi iki vėlyvo vidurnak
čio. Pažymėtina, kad abu p. 
Kvoščiauskai yra nesenai atvy
kę iš tremties.

Linkime šiai jaunai lietuviš
kai šeimai daug laimės jų ve
dybiniame gyvenime.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO
VOKIETIJA

Mažalietuvių suvažiavimas
Mažosios Lietuvos Taryba 

numato sušaukti dar vieną, 
kiek siauresnio masto, Vokieti
joje gyvenančių Mažosios Lie
tuvos darbuotojų ir skyrių ats
tovų suvažiavimą — pasitari
mą,- kuris būsiąs atliktas spe
cialių religinių kursų metu. Bus 
tariamasi lietuviškumo stiprini 
mo reikalais.

Emigruoti gali ir buvę 
vokiečių kariuomenėje

DP. komisija praneša tebe- 
gaunanti daugelį paklausimų 
ryšy su nutarimu įtraukti į DP 
programą buvusius Baltijos Le
gionų narius. Komisija pakar
toja, kad š.m. rugsėjo 1 d. pri
imtas sekantis nutarimas:

"Baltiečių Waffen SS daliniai 
— Baltiečių legionai — laikytini 
savo tikslais, ideologija, veikla 
ir narių kvalifikacijomis buvę 
atskiri ir skirtingi nuo vokiečių 
SS dalinių, ir, todėl. Komisija 
jų nelaiko buvus Jungt. Vals
tybių vyriausybės priešais DP

1. Išeinate iš stoties ir matote 
-—nedidelė aikštė, o miesto cen
tras užkopęs ant kalno. Siūlosi 
patarnauti vežikai, nešikai ir 
šoferiai, bet jūs pamojote ran
ka ir einate pėsčias. Kur čia va
žiuosi, kad visos svarbesnės Įs
taigos ranka pasiekiamos. Čia 
pat universitetas, didieji vieš
bučiai, bazilika, arkivyskupi
jos kurija, didžioji Quebeco ku
nigų seminarija su virš 800 auk
lėtinių. Vis dėlto reikia kur nors 
apsistoti. Dairotės parankesnio 
viešbučio ir štai prieš jus Stovi 
Hotel Chateau-Champlain. Cha 
teau tai Chateau, Champlain 
tai Champlain, kad tik nenu
plėštų' — štai ką galvoja bu
vęs "dipukas". Iš oro pusės žiū
rint, tai jokia pilis,, tik taip sau 

. padorus viešbutis. Įeinate, tei- 
raujatės ar turi laisvą kambarį. 
Turi, kurgi neturės — dabar ru
duo, turistų kiek sumažėjo, o 
kambarių daugybė. Gaunate jį 
antrame aukšte su visais pato
gumais ir sumokate tik $2 parai.

Pailsėję, apsitvarkę einate is-' 
pūdžių "medžioti". Pasukate į 
kairę, kylate stačia gatve į 
miesto centrą. Antkrantė. Vie
noj pusėj namai, kitoj mūro tvo
ra ir koks 30 metrų kritimo. Tai 
rue dės Remparts. Lygiai prieš 
49 num. namo duris, kitoj gat
vės pusėje, mažoje aikštelėje 
stovi trys galingos patrankos, 
nukreipusios vamzdžius į Šv. 
Lauryno upę ir uostą. Kai vėliau 
sužinai, kad tame name gyve
na studijuojantieji kunigai (jų 
tarpe kun. V. Skilandžiūnas ir 
kun. Dr, J. Gutauskas), pagalvo
ji: kuriems galams čia tos pa
trankos, ta visa "strategija", jei 
čia tegyvena 15 ramių kunigė
lių. Eini toliau ir tų patrankų 
matai vis daugiau: jomis apsta
tyta visa ilgoji antkrantė, kiek
viena gražesnė aikštelė, ką jau 
kalbėti apie buvusią tvirtovę— 
citadelę, ar Chateau Frontenac, 
dabar virtusią žymiausiu-ir pel
ningiausiu Šiaurės Amerikos 
turistų viešbučiu. Žiūri į visas 
tas patrankas ir nusprendi: 
Quebecas geriausiai ginkluotas 
miestas visame pasaulyje. 
Smalsumo vedamas prisiartini 
prie tų patrankų, imi žiūrėti, 
kaip gi čia su jomis šaudoma 
ir pastebi, kad jos išlietos 18-me

liai rūmai, kuriuose tetilpsta da
lis fakultetų ir mokyklų — liku
sieji pastatai randasi mieste ar
ba net ir už miesto naujuose, 
modemiškuose pastatuose. Me
dicinos rūmų pirmame aukšte 
yra generalinis sekretoriatas. 
Čia gaunate norimų informaci
jų. Kukliai laukiate savo eilės 
ir girdite: amerikietis’ studentas 
kažką aiškina sekretoriato tar
nautojui prancūziškai, bet tas 
purto galvą ir nieko nesupran
ta; kai tarnautojas kalba ang
liškai, • sunkiai susigaudo stu
dentas amerikietis. Kantrybės: 
po metų kitų šis amerikietis 
laisvai kalbės prancūziškai, 
nors ir su šiokių tokiu anglišku 
akcentu. Faktas, kad amerikie
čiai studentai šiame universi
tete sudaro gerą trečdalį visų 
studentų ir jų pilna visuose fa
kultetuose. Ir nežinai žmogus, 
kas čia juos traukia — juk gerų, 
net labai gerų universitetų yra 
užtenkamai ir Jungtinėse Vals
tybėse. Dauguma amerikiečių 
studentų yra protestantai, ne 
katalikai, nors Lavalio univer
sitetas yra katalikiška instituci
ja -— prieš kiekvieną paskaitą 
profesorius kalba maldą, viso
se auditorijose yra kryžiai. Uni
versitetas turi savo koplyčią ir 
studentų kapelioną.

4. Klajojate po gražųjį Que- 
becą, žiūrite į krintančius me
džių lapus. Štai ir pirmosios 
baltutėlės snaigės ima kristi ant 
pageltusių lapų, žibančių ame
rikoniškų ir kuklesnių kanadiš- 
kų automobilių. Storas, storas 
amerikonas išsirita iš puikios 
mašinos ir laužyta prancūzų 
kalba klausia, ar jis gerai va
žiuojąs į Frontenac pilį. Pasa
kai, kad OK ir vėl eini baltutė
lėmis Quebeco gatvėmis. Štai 
vienas, antras vaikas jau veža
si rogutes, trečias tempiasi ski. 
Dideli ir maži išsiilgę žiemos 
sporto. O čia jis turi karališkas 
sąlygas: kalnų ir kalnelių kiek 
tik nori, sniego bėnl per 5-kis 
mėnesius iki valios. Juk Que
becas sportininkų rojusi

Mūsų mielą bičiulį
Leoną Kalinauską

'' ir-jo gyvenimo draugę
Marytę Baranauskaitę,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir 
linki nesibaigiamo šeimyninio jaukumo ir šilumos.

Andrius, Vincas, Stepas.

London, Ont
nieriais ir mielai padeda nau
jai atvykusiems įsikurti.

Londono lietuviai visi tremti
niai. Senųjų vos 5 šeimos, o 
tremtinių-jau 300 asmenų. Vien 
tremtiniai jau pirko 25 namus, o 
kiti sklypus .ir statosi namus. 
Aleliūnai pirko viešbutį už 120 
tūkstančių dolerių.

Londone darbų daugiau yra

Kristaus Karaliaus šventę
Londono lietuviai gražiai at
šventė. Prieš šv. Mišias buvo 
klausoma išpažinčių. Pamaldos 
prasidėjo giesme Pulkim ant 
kelių. Giedojimui vadovauja p. 
M. Chainauskas.' Tai didelė 
mums pajėga. Moterys turi p. 
Kūrienę, kuri lankiusi Vilniuje 
konservatoriją ir turi gražų švel
nų balsą. Kun. V. Rudzinskas dailydėm, staliam ir šiaip ga- 
pasakė pritaikintą, dienai pa- biem vyram ir moterim. Moka 
mokslą. Visą laiką buvo gieda- j vyram $0,90 — 1.50 vai., mote

rim $0.50—0.70 vai. Reikėtų dau 
giau lietuvių Londonui. Kur 
daugiau, ten linksmiau ir 'ma
žiau pavojaus nutautėti.

Dėl informacijų galima kreip 
tis į kun. V. Rudzinską: 667 Tal
bot St. London, Ont. Tel. Mot 
calf 5046.

mos giesmės. Ypatingai. jaudi
no "Marija, Marija". Prie išsta
tyto švč. Sakramento įvyko pa
siaukojimas Kristui Karaliui ii 
palaiminimas. Svetimtaučiai 
pirmą kartą girdėjo taip gražiai 
lietuvius giedant. K.V.

Lietuviai kuriasi
Londono lietuviai buriasi prie 

p. Statkų — 355 Clarence St., 
tel. Motcalf 6301, kurie šį pa
vasarį pirko didžiulį viešbutį už 
$60.000. Jame yra 25 gyvenami 
kambariai. Puiki modemiška 
lietuviška valgykla. Jau rengia
ma taip pat patalpa salei. Rūsy 
vėliau bus įrengtas coctail ba
ras. Jame galės tilpti 1000 žmo
nių. Zenonas ir Magdalena 
Statkai darbštūs, pabijotai, ge
ri katalikai, turi plačias pažintis 
su vietos turtuoliais, net milijo

St. Catharines
” Vėlinių naktis

Laisvoje tėvynėje tą rimties ii 
susikaupimo naktį visos kopi 
nės skęsdavo žvakučių švieso 
je, ant supiltų karstų linko vai
nikai ir gėlių puokštės, o aplin
kui skambėjo "Amžiną atilsį"..

Šiandien, nei mes, nei mūsų 
artimieji negali uždegti žvaku
tės, negali ateiti ant kapelio ir 
be baimės pasimelsti už miru
siojo vėlę. Šiandien, tėviškės 
kapinėse viešpatauja antikrišti
nę pabaisa, o visoje žemėj už 
laisvą maldos žodį liejasi ne
kaltųjų kraujas ir kančia... O 
žaliosios Lietuvos girios, kurios 
šimtmečius puošė kraštą, virto 
kapinėmis krintančių Lietuvos 
karžygių už tėviškėlės laisvę.

-Šiandien, nenueis ten nei sę- 
KŠulė, nei motinėlė žilagalvė nei 
kitas artimas savo ašarėle pa
lieti ant karžygio kapo vystan
čią žolę. Kaip mūsų artimieji 
pavergtoje tėvynėje, taip ir mes 
tolimojoj šalelėj tik skaudžio- 
mis
pas mirusiuosius — be žvaku
čių, be vainikų ir be gėlių.

Todėl, kur tik randasi lietu
viškos
Vėlinių pamaldos. Tokios pa
maldos buvo atlaikytos ir St. 
Catharines lietuvių kolonijos 
parapijoje. O už žuvusius parti
zanus atkalbėta dar speciali 
malda.

Vacius Venckus.

įstatymo 13-jo straipsnio, kaip 
pakeistas, prasmei

Komisija pastebi, kad kiek
vieno eks-legionieriaus prašy
mas įvažiuoti Amerikon bus 
sprendžiamas atskirai — on 
their individual merits.-

Tenka pastebėti, kad lietuviš
ko SS legiono niekad nėra buvę 
nei vieno ir paaiškinimas liečia 
latvius ir estus. Iš lietuvių jis 
liečia beabejo tuos, kurie buvo 
vad. savisaugos batalijonuose 
ar buvo įterpti į pagalbines vo
kiečių kariuomenės formacijas.

1USTRALŲA

Bibliotekėlė džiovininkams. 
Naujųjų Australų Kultūros Drau 
gija nutarė Sydnejaus priemies
tyje Turramurra esančioje džio
vininkų sanatorijoje, kur gydo
mi ateiviai, įruošti biblioteką— 
skaityklą. O Baužienė (5 Kamp- 
den St., Hurlstone Park, NSW) 
rūpinasi, ,kad ten būtų ir lietu
viškų knygų, hes ir lietuvių li
gonių nuolat yra. Ji kreipėsi į 
tautiečius, prašydama aukoti 
knygų ir siųsti jos vardu.

Sydnejuje liet, klebonas, kun. 
P. Butkus aptarnauja lietuvių 
dvasinius reikalus ir visoje NS 
W provincijoje — apvažinėja 
lietuvių kolonijas, kur iš vaka
ro klauso išpažinčių, o kitą die
ną atlaiko šv. Mišias.

Aukštųjų Mokslų Institutas 
nutartas įkurti Australijos Liet. 
Kultūros Fondo valdybos. Jis 
skiriamas lietuviškajai kultūrai 
puoselėti, palaikyti, gilinti ir 
stiprinti lietuvių išeivių morali
nį, intelektualinį, švietimo, kul
tūrinį ir profesinį lygį, sąmoninti 
tautiečius lituanistinuose reika
luose, padėti jiems pasiruošti 
sąmoningai ateičiai laisvoje 
Lietuvoj, o taip pat kelti jų išsi
lavinimo ir kultūrinį lygį.

Institutas rūpinsis lietuvių 
švietimo ir kultūros reikalais vi
soje' Auslralijoje. ’Jo būstinė 
Melbourne, Victoria, o skyriai 
visose didesnėse kolonijose.

Numatoma net 8 skyriai: 1. 
Lietuvos istroija ir tėvynės pa
žinimas, 2. Religija, filosofija h -, 
pedagogika, 3. Teisė, ekonomr-

5 mintimis galim nuskristi | ^a’ administracija ir politika. 4.

parapijos, rengiamos

Jaunimo auklėjimas ir sportas.
5. Menas, muzika ir literatūra.
6. Australija ir jos pažinimas.
7. Socialiniai mokslai ir kultūra.
8. Kalbų mokslai.

Profesionalų registraciją Aus
tralijoje vykdo L. Kult. Fondas. 
Suregistravus visus lietuvius 
profesionalas, žinoma, bus leng 
viau ką didesnio planuoti ar 
vykdyti.

Tai 5-kių ar 6-šių aukštų didžiu-

žiausia fr mieliausia mūsų 
brangioj Tėviškėlėje. Prisimeni 
ją, nubrauki ašarą ir grįžti į 
kuklų kambarėlį prie darbo.

Arch. T. J. Vizgirda
(6 De Wolfe Street, Boston 25, 
Mass.) prašo atsiliepti visus as
menis, vežusius knygas iš Bre
meno per kun. V. Šarką, bei 
pranešti, jei knygos buvo su
laikytos muitinėse bei kitas su
sidariusias transporto išlaidas. 
Taip pat asmuo, vežęs vieną as
meninę architekto dėžę, prašo
mas tuojaus pranešti dabarti
nį savo adresą. Nuo šių siuntų 
išsiuntimo yra jau praėję virš 
metų, todėl asmenys, neprisiun- 
tę artimiausiu laiku prašomų ži
nių apie šių siuntų likimą, bus 
paieškomi per spaudą ir kon* 
sulotą, kaip šias siuntas pasi
savinę.

II

Londono lietuvių kolonijai la
bai reikalingas nuolatinis var
gonininkas, kuris galėtų vesti 
chorą. Kolonijoje ir apylinkėje 
yra apie 300 lietuvių. Vargoni
ninkui bus surastas darbas ir 
butas. Kiek bus galima, bus 
mokamas atlyginimas. \

Rašyti kun. V. Rudzinskui, 
667 Talbot St. London, Ont. Te
lefonas Metcalf 5046.

Sudbury, Ont.
.Šaunios vestuvės

Lapkričio 28 d. Sudbury susi
tuokė Algimantas Siemaška su 
Otilija Meškauskaite. Jungtuvių 
apeigas atliko ir iškilmingas pa
maldas atlaikė kun. A. Sabas, 
Kristaus Karaliaus parapijos 
bažnyčioje. Per mišias giedojo 
solo įžymi Sudburio solistė p. 
Ch. Nemis. Pamaldose dalyva
vusius anglus ypač domino 
gražūs lietuvaičių tautiniai dra
bužiai. Svečių buvo net iš To
ronto ir Hamiltono.

Tiek bažnyčioje, tiek paskiau 
vaišėse vyravo lietuviška nuo
taika, o prie stalo skambėjo 
tautiškos dainos. S.

Vietoj kulkos - lentgalis
Iš Stasio Ylos kaceto pergyvenimų knygos

VELNIAI DIEVŲ MIŠKE

(Pabaiga)

Tą dieną jau buvo sugriežtinta bloke tvarka. Niekas nebega
lėjo išeiti j lauką. Narutis dar norėjo sutikti ką nors iš mūsiškių, 
pranešti, kas jų laukia. Matė pro langą grįžtančius su daržų kolo
na mūsiškius — Malinauską, Kriaučiūną, Masiulį, Mačioką. Bet 
susitikti su jais nebegalėjo.

Vakare Dauba buvo labai nervingas. Galvojo, kaip būtų ga
lima pabėgti. Juk ir Červenėje šaudant kalinius pavyko kai kam 
anksčiau pakristi ir po lavonais išlikti gyviems. Gal ir mums, 
sprendė, dar pasisektų išlikti.

— Jei man nepavyktų, o tu — jaunesnis — gal liksi, tada 
perduok mano žmonai, kad mirštu ramus, dvasiškai pasirengęs, 
atlikęs išpažintį, kad apie ją galvoju, už ją meldžiuos ir kad ji 
gerai išaugintų vaikus. Jeigu mus sušaudytų ir nesudegintų, o 
užkastų žemėje, tai norėčiau, kad mano kaulai būtų parvežti Į 
Lietuvą.

Jis ypatingai pabrėžė, kad žmonai būtų pasakyta, jog jis ra
mus. Šį žodį pakartojo net keletą kartų. Tuo tarpu buvo matyti, 
kad jis kaip tik labai nėramus ir sujaudintas.

Kiek vėliau jis ėmė kalbėti apie bėgimą. Tai esąs kraštutinis 
bandymas, bet galgi pavyktų. Jis laukė nakties ir ryžosi tai pa
daryti. Tačiau netrukus pradėjo stipriau karščiuoti ir savo pla
nus dėstyti lotyniškai, tur būt — kad kiti jų nesuprastų.

Dar atėjęs sekretorius pasakyti labanakt ir prigrasino, kad 
Bauba ir Narutis niekam šitos žinios nesakytų. Tačiau Narutis 
bandė iš tolo teirautis kitų kodinių, ar ir jie ko nors panašaus 
nežino. Paaiškėjo, kad kiti taip pat kažką žino. Vienas iš jų ged*



TĖVIŠKĖS žib

Lietuviškoji spauda ir svetimybės
Spauda — reiškėją galvose- darkoma, žalojama. Spauda ( savame krašte. Spausdiname š. 

nos. Spauda gali veikti skaity
toją teigiamai arba neigiamai.
Tautinę kalbą spauda gali 
plėsti, tobulinti arba — darkyti, 
susinti.

Prūsinė lietuvių spauda — 
"Va?pas", "Ūkininkas", "Tėvy
nės Sargas" ir keletas knygelių
— gebėjo lietuvišką kalbą ap
valyti nuo slaviškų usnių. 
Spaudos atgavimo metais 
<1904) lietuviška kalba buvo 
jau apvalyta nuo slaviškų žo 
džių.

Bet Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, buvo pamėgtos ir 
mėgdžiotos svetimybės iš pran
cūzų, anglų ir vokiečių gyveni
mo: net šokiai, žaidimai ir ma
dos. Visa, kas senoviška, imta 
neigti: griebtasi naujybių, pras
tai tariant, "modemybių". Dėl 
to naujybių vaikymosi daugiau
sia kentė ir tebekenčia lietuviš
ka kalba. Tarptautinėmis (dau
giausia lotynų, prancūzų ir ang
lų kilmės) varnalėšomis imta 
stuogti gražūs lietuviški žodžiai. 
Kalbą darkė, kas norėjo: kiek
vienas stengėsi įkišti svetimžo
džius ,kad tokiu būdu parodžius 
savo "mokytumą", atseit, sveti
mų kalbų pažinimą. Kitataučiai, 
sėdį, • valdvietėse, džiaugėsi:

. jiems lengviau suprasti buhal
terija, elektra, telefonas, kaš-

. tai, negu — knygvedyba, gint- 
ra, tolkalbis, lėšos. Rašeivos tei
sinos, kad, svetimžodžiai patar
nauja "minties išraiškai". To
kie rašeivos po šiai dienai di
džiuojasi svetimos kalbos paži
nimu, o, nesisarmatija lietuviš
kos nemokėjimu!

Ve, tik apgraibom "Tėviškės 
Žiburių" 3 Nr. kiek varnalėšų, 
susinančių lietuvišką kalbą, ra
dau: komplikacija, individualiz
mas, okupacija, problema, ide
ologiškai, fizinė, perspektyva, 
lojalumas, paradais,' kontinen-

ĮvJtas^. ^ąnpąĮm,-Jnteresas, inty - 
' ‘ mūs, akordas, funkcija,” rezer

vatas, konfesionalinis, prakti
ka, kolaborantas, deklaracija, 
principas, moralinė, avarija, 
ringas, aktyvus, rajonas, gru
pė, kvota, džiunglės, emigruoti, 
kursuoti, dekoruoti, likviduoti, 
dominuoti, remontuoti, projek
tuoti. Kad tuos įvardus (terms) 
pakeisti lygiareikšmiais lietu
viškais įvardais, nereikia dide
lio mokslo: tereikia tik pažinti ir 
gerbti lietuvišką kalbą ir truput} 
pagalvoti paieškant lietuviško 
pakaitalo.

Nūnai, kad ir rūpinamasi Lie
tuvos likimu, bet brangiausia 
lietuvių tautos žymė — kalba
— be pagailos svetimžodžiais

geibi svetimybes pasisavint, o . mūsų bendradarbio iš Čikagos 
savuosius lietuviškus žodžius straipsnį kaip perspėjimą, kaip 
pamiršt. ' • kvietimą susigalvoti, nors auto-

Nūnai lietuviškoj kalboj daug ■ riaus keliamas visiško tyrumo 
daugiau svetimybių negu ku- 
dirkmety slavybių. Iš gyvųjų 
rašančių, kurie brangina gry
nąją lietuvišką kalbą, nesiekda
mi svetimybių liko tik keli: Vy
dūnas, Krėvė, Dabušis ...

Dabargi, kai "mokyti" lietu
viškos kalbos nepaisą atvyko \ 
Ameriką ir ėmė rašyti, spauda 
tikra makalienė virto: antraci 
tas, tekstilė, komfortas, even
tualus, luksus ir tt. Skaitąs tokį 
rašinį turi nebaigęs mesti. Ne
sinori pirkt ar imt į rankas tokį 
lietuvišką jovalą. Tokį skaity
damas ir pats prisidedi prie lie
tuviškos kalbos teršimo, susini- 
mo. " Anis Rūkas.

Red. pastaba: Kalbos grynu
mo reikalas svetur gyvenant iš 
tikrųjų yra dar opesnis negu

reikalavimas sunkiai būtų pa
siekiamas. Nėra pasaulyje kal
bas, kuri neturėtų svetimybių 
įr daug yra žodžių, vartojamų 
beveik visose pasaulio kalbo
se. Dažniausia jais reiškiame 
atitrauktines sąvokas. Vartoja
me taip pat visiems bendrus 
technikos reikmenų ar įrengi
mų pavadinimus. Ar btVina 
mums surasti visiems tiems žo
džiams lietuviškus atitikmenis, 
ne visi sutiktų, bet kiekvienas 
sutiks, kad pertištas jų vartoji
mas, tikrai smerktinas. Juo'la
biau vengtinos ir smerktinos 
svetimybės kasdienybės kalbo
je — pamėgimas svetimų žo
džių, kuriems lietuviškų atitik
menų nereikia nei ieškoti — 
juos iš tėvų išmokome.

PR. KOZULIS

LAPKRICO AGONIJA

aš neturiu drąsos nei’valios - 
nebeturiu daugiau jėgų

prieš drumstų bangų atsispirti

Belieka vien į dangų irtis 

suirusiu kovos laivu.
Žmogau, lik laisvas Ir pagirtas 
tarpe nulaužytų gėlių!

GRĮŽIMAS IŠ KAPŲ

Liet. Bibliogr. Tarnybai 5 metai
> imama 1945-1947 m. lietuviška 

išeivių bei tremtinių spauda. 
Nuo 1948 m. leidžiamas biule
tenis "Knygų Lentyna", spaus
dinama 21 egz. taip pat per kal
kę, tik 1949 m. — rotatorium. 
Jis siuntinėjamas lietuvių ir ki
tataučių mokslo įstaigoms.

L. Bibliografinę Tarnybą, dir
bančią didelį kultūrinį darbą, 
penkmečio veiklos proga svei 
kiname ir linkime ištvermės. O 
mūsų spaudai bei leidėjams__  _ _ _________ ____

i tenka priminti, kad ir po 5 vei-. gydytojams Rochester ir Švei-!

Tautos kultūrinio gyvenimo 
ryškiausia, apraiška yra spau
da. Ir mūsų tremties lietuviškąjį 
kultūrinį gyvybingumą geriau
siai parodė atgimusi spauda. 
Sunkiose sąlygose ji gimė, 
brendo ir per keletą metų pa
siekė neblogų vaisių.

Spaudos vaisius parodo bib
liografai, suregistruoją visus 
leidinius. Surūšiuoti, jie poro- : 
do kuo tailta rūpinasi, kuo gy
vena, į kur kreipia savo akis. 
Mūsų išeivijos lietuviškąja' | -- - - . .
spaudą registruoja ir jos ap-1los met^ LBT dar ^siskun-į carų Bazelio prof. T. Reichstein.! 
žvalgas teikia Lietuviu Biblio- ^žia negaunanti visų leidinių. ’$31.715 premiją jie pasidalins 
grafinė Tarnyba, įsteigtą prieš 
5 metus — 1945 m. lapkričio 11 
d. — Vokietijoje, Memmingene, 
o 1949 m. rugpiūčio 17 d. per
kelta į JAV. Steigėjais buvo 
Aleksandras J. Ružancovas, bu
vęs Lietuvos karhaornettės ’bib
liotekos viršininkas, L. Biblio
grafinio instituto vedėjas, o vė
liau L. Mokslų Akad. Bibl. ka
bineto vedėjas, ir inž. St. Šim
kus. Kadangi pastarasis netru
kus išvyko į Kanadą, tai ir Vo
kietijoje ir dabar JAV, šį darbą 
dirba vienas p. Ružancovas, 
pasikviesdamas talkininkų. Dir
ba beveik negaudamas jokios 
paramos. Tik dabar VLIK yra 
paskyręs $50, o ALT pažadėjęs 
nupirkti hektografą ir popierio 
100 egzempliorių biuletenio iš
spausdinti.

Iki šiol LBTarnyba jau yra 
išleidusi 24 leidinius, daugiau
sia rašytus per kalkę. Juose ap-

nes gyvenimas buvo tampus: 
negirdėjau Jo dangiško balso, 
lyg nebūčiau, turėjęs ausų.

Neapykanta, meilė, godumas 
mane rijo, tartum kirminai; 
žemėj valkiojaus pilkas, kaip dūmas, 

rkol pranykcra ramybės kalne.

Tik staiga --—
vėl jaučiu, kad širdis ima plakti, 
kruta kūnas — kaip akmuo sunkus.
Pasirodo man Viešpats ir sako:
— Sparčiai kelkis, imk lovą ir mauk iš akių.

Vėl grįžtu | tą pačią pakalnę, 
kurioj ašarų ir įvairiausių skystimų gausu.
Vėl jaučiu'žemės amžiną šalną, 
kuri pjauna, kaip šieną — visus —

Nobelio medicinos premija 
paskirta dviems Mayo klinikų

Iš V. K. Jonyno iliustracijų Donelaičio "Metuos

Skulptorius Marino Marini
Apie Marino Marini dabar 

daug rašoma ir kalbama. Tai 
naujoji žvaigždė meno pasauly
je. Dar prieš du metus jis buvo 
už Italijos sienų kaip ir nepa
žįstamas, o šiandien jis vienu 
smūgiu tapo Amerikos išgar
bintu ir išdievintu favoritu. Jis 
savo pirmai parodai New Yar- 
ke nesitikėjo pasisekimo, net 
'aukė opozicijos, nes jo skulp
tūros yra pabrėžtinai savotiškos 
ir atvirai nemalonios. Bet jo pa
roda buvo prikimšta žmonių, 
susirinko visas New Yorko me
no elitas. Kritika jį išgyrė ir jis 
pardavė beveik pusę išstatytų 
skulptūrų.

49 metų, aukštas, simpatiškos 
išvaizdos skulptorius yra gimęs 
netoli Florencijos, brendo įtakoj 
Michelangelo ir Donitello, kurie 
padėjo jam susidaryti originalų 
stilių. Jis nemėgina, kaip dau
gelis naujųjų menininkų, sulau
žyti senąją meno tradiciją. Jo fi
gūros — suprastintos iki pa
grindinių formų — galėtų būti 
surastos tarp labai seno itališ
ko miesto griuvėsių. Jų pana
šumą su senoviškais kasiniais 
jis dar padidina savo papročiu 
palikti vietomis gabalus ant jau 
užbaigtos bronzos.

Jo skulptūras galima suskirs
tyti į tris grupes: nuogas figū
ras, portretines galvas ir jojan
čius. Jis yra ypatingai susido
mėjęs savo jojikais. Jis sako, 
šita tema traukianti visus italus.

Iš knygą ir kultūros pasaulio
Lietuvių laikraščiai

Lietuvių Bibliografinė Tarny- 
i ba savo leid. Nr. 24 skelbia, 
kad laisvajame pasaulyje da
bar yra leidžiami 89 lietuviški 

' arba lietuvių leidžiami laikraš
čiai, biuleteniai ir kitokį pen- 
jodiniai ir neperijodiniai leidi- 

. niai.
T baugiausia jų, žinoma? lei- 

Į džiama JAV — 47, Anglijoje — 
i 5, Argentinoje — 3, Australi- 
1 joje — 3, Brazilijoje — 5, Kana-_ 
doje — 4 (ir komunistinis Liau
dies Balsas), N. Zelandijoje — 
1, Prancūzijoje 3, Švedijoje 
— 1, Šveicarijoje — 1, Uragva- 
juje — 3, Venecueloje — 1, Vo
kietijoje — 10.

LBT berods skelbia adresus 
tų leidinių, kuriuos gauna arba 
kurių pam'inėjimą užtiko spau
doje. Žinoma, kasdien vyksta 
pasikeitimų. Taip savo biulete
nį tuojaus žada pradėt! leisti 
Belgijos Lietuvių Bendrųpme- 
nė, Italijoje savą laikraštį pra
deda leisti Saleziečiai, berods Velička, o šokius ruoš Valei-

dar nemirė ir Austrijos LB biule
tenis, leistas AL Sąjungos.

Nesenai Čikagoje pasirodė 
naujas veikalas svarstąs komu
nizmo ir krikščionybės santy
kius. Jis užvardintas: "Komuniz
mo iššaukimas krikščionybei".

pastorius Dr. Voobus, kuris 
šiuo metu profesoriauja liutero
nų seminarijoje Čikagoje. Au
torius teigia, jog tik Katalikų 
Bažnyčia turėjo pakankamai 
drąsos pakelti balsą prieš ko
munistinę pabaisą, kuri yra 
krikščionybės priešas.

"Dainavos" ansamblis
Stp. Sodeika dabar vargoni

ninkaująs Čikagos liet. Šv. Kry
žiaus parapijoje, atkuria "Dai- 

' navos" ansamblį, veikusį Ha
nau stovykloje Vokietijoje. Per 
30 buvusiu "Dainavos" nariu, 
esą atvykę į Čikagą. Su an
sambliu vėl dirbs režisorius G.

Arklys ir raitelis turi ne tik ilgą 
meninę tradicjią, "bet yra k 
pagrindinė formų sintezė". Nors 
jis ir aiškina, kad didesnę dalį 
jc jojikų inspiravus jojanti sta
tula Mark Aurelijaus Romos 
Piazza del Compidoglio, bet jo 
raiteliai nėra labai heroiškos- 
išvcrizdos: jie greičiau atrodo iš
sigandę, kaip išdidūs. Jie pri
mena labai vienišus išsigimu
sius vaikus, betiksliai užsodin
tus ant biaurių arklių. Marinį 
juos kūrė maišydamas švelnu
mą su apgalvotu nevikrumu ir 
tuo pridavė savo statulų formai 
antspalvį kinietiškai — orienta- 
liško saldumo ir jautrumo. Jos 
yra tiek brutalios ir atstumian
čios, kiek jaudinančios. Galvos 
jo žmonių yra daugumoje ap
valios ir lygios, bet jo tikslas 
žmoniškas "universalumas" —■ 
kaip jis išsireiškia—kurio trūks
ta klasiškiems veidams.

Ypatingo susidomėjimo susi
laukė jo "Klūpanti mergaitė''. 
Joje galima būtų atpažinti kai
mietę, darbininkę, velkančią 
savo likimo naštą. Neduoda
mas jos veidui išskirtinų bruo
žų, jis pabrėžia jos anonimu- 
mq tarp tūkstančių jai panašių. 
Jos riebios minkštos kojos ir 
keistai užlenktos rankos duoda 
jai išraišką kvailo bejėgiškumo, 
bet tam prieštarauja jos kaž
kaip užsispyrusiai priekin stu
miama nugara ir atlenkta gal
va. Kaip žmogiška figūra ji ne
begali būti nepatrauklesnė, bet 
dėl to ji nėra mažiau įspūdinga; 
ji aiškiai kenčia ir nepasiduoda.

Marini sako: "Svarbiausia 
yra išreikšti jausmą, kuris ver
čia menininką kurti. To nepa
sieksi,. nupozuodamas modelį, 
nes tuomet per lengvai pasimeti 
mažrAekiuose. Aš tiktai pridedu 
detales, jei jos stiprina išraišką, 
kurios aš siekiu. Aš dažnai pa- 
aukoju pagražinimus formai".

Tą pačią taisyklę galima pri- 
'IčokTnti’ir jo portrefdms. Vienas 

■ jo draugų, Italijos meno kriti-

vojo, jog sušaudys tik tuo?,kurie turi karščio. Jautė šią grėsmę, 
atrodo, ir visas blokas — 200 žmonių. Tą naktį niekas nemiegojo: 
visi kalbėjosi ir tos kalbos pasidarydavo tiek garsios, jog blo
kinis net tris kartus turėjo keltis iš lovos. Atėjęs, jis apibarė, liepė 
miegoti, kaikuriuos net apmušė.

Vienu metu, kai Narutis buvo prisnūdęs, pažadino jį sekre
torius ir apibarė, kodėl, būdamas stipresnis, nesaugąs Baubos. 
Girdi, buvęs pabėgęs — tik prie vartų pavykę sugauti. Mažai 
trūkę, kad sargybiniai jį būtų nušovę. Sekretorius jį nurengė 
(buvo, mat, spėjęs ir apsirengti prieš išeidamas) ir paguldė į tą 

» pačią lovą tarp Naručio ir Stanevičiaus.
Narutis po to nebeužmigo. Bauba dar kažką kalbėjo, keletą 

kartų bandė keltis ir bėgti, tačiau Narutis jį sulaikė. Protarpiais 
jis kalbėjo dar apie vaikus ir žmoną, tačiau be vientiso ryšio, 
matyt, pusiau kliedėdamas.

Jau aušo, o daugelis kalinių visdar nemigo — vartėsi, pus
garsiai kalbėjo.

Pagaliau atėjo patikrinimo laikas. Visi blokai išsirikiavo, o 
šio bloko jau nebevedė į lauką. Net valgį, kuris rytais buvo 
išduodamas kieme, dabar išdalino pačiame bloke.

Kaliniai — sveikieji išėjo į darbą, ir Narutis su Bauba spren
dė, kad juos išves sunaikinti visiems nematant.

Po pusryčių įsakyta visiems pasiruošti, atlikti švarą — nusi
skusti ir apsikirpti. Kripeliai ir ligonys dar nesusivokė, ką tai reiš
kia. Tik apie 11 valandą šį bloką pradėjo vesti į Entlausungą 
(nuutėlinima įstaiga), esantį senojoje stovykloj. Narutis pasisku- 

’ bino su pirmaisiais išeiti, matyt, galvodamas, kad kas liks ir 
nepajėgs eiti — tie paliks suaikinimui. Kvietė su juo eiti ir Baubą, 
bet šis dar nebuvo spėjęs nusiskusti barzdos.

Atrodė, kad mirties sprendimas atšauktas. Tačiau niekas 
nebuvo dėl to tikras. Atėjęs į Entlausungą, Narutis pirmiausia 
sutiko Starkų, kuris tą dieną čia budėjo.

— Gelbėkit Baubą, nes jį gali sušaudyti! — pasakė Starkui.
Šis išplėtė akis, nieko nesuprasdamas. Pamatavo Naručiui 

karštį ir, radęs 40 laipsnių, palingavo galvą. Narutis bandė įtiki

nėti, kad jis nekliedi, kad jų blokas iš tikrųjų.turėjo būt sušaudy
tas. Bauba likęs, ir jis nežinąs, ar jo neištiks mirtis. Starkus pa
siuntė Narutį po šiltu dušu ir toliau tikrino kitus ligonius.

Bauba pakilo iš lovos ir, vieno lenkučio padedamas, tvarkėsi. 
Lenkutis pasodino jį ant suolelio ir ėmė skusti. Tuo metu kažkas 
šuktelėjo, kad visi turi skubiai eiti iš bloko, nes nuutelinimo įstai
ga laukia "darbo". Bloko "vyresnieji" pradėjo varyti ir visomis 
kalbomis šūkauti: m

— Schneller! Prędko! Skoriej! .
Tokiais atvejais jie būna pasiutę: pasipainiojusiam spiria, 

kumščiu smogia, pagaliu paleidžia.
Štubinis ruselis prišoko prie Baubos ir ėmė jam grasinti. Sku- 

tęs lenkas atkirto, kad greit baigs darbą ir savo keiksmu, tur bū*, 
dar labiau užerzino "tvarkdarį". Ruselis, nelaukęs, smogė lentga
liu — ne lenkui, bet Baubai į sprandą ir nuėjo kitų varyti.

Bauba susvyravo ir neteko žado. Lenkas ištempė jį už rankų 
į kiemą. Reikėjo jį su visais gabenti į nuutelinimo kamerą. Bet 
kol kolona išsijudino, kol praėjo visus vartus ir sustojo prie prau
syklos, Baubos likimas jau bvo galutinai išsisprendęs. Starkus, 
pamatęs įvelkamą Baubą į vidų, puolėsi žiūrėti jo pulso, bet šis 
jau neberodė gyvybės ženklų. Pakeliui į čia, jis jau buvo miręs.

Nežinau kiek laiko buvo praėję, gal kokia penkiolika minučių, 
kai mudviem su Mackoniu, kažkas pasakė, kad Bauba prau
sykloje marinamas. Nuskubėjome pažiūrėti, nes prausykla buvo 
visai netoli senosios mūsų kameros. Starkus tepasakė:

— Jau miręs. Jei norit pamatyti, eikit į lavoninę.

tiems, o ypač jo šeimai, buvo svarbu nustatyti tikslias jo mirties 
aplinkybes. Tačiau įsitikinom, kad pavojingas bet koks gilesnis 
tyrimas, ypač teisybės jleškojimas. Kerštas gali pareikalauti iš 
mūsų naujų aukų, o Baubos jau nebeprikelsi.

Prisimenu, Baubos mirtį visi išgyveno gal daugiau nei kitų 
draugų. Jis buvo retai simpatingas, draugiškas, paslaugus. Yp£rč 
kauniečių grupei liko neužmirštami jo optimizmo, sąmojaus įspū
džiai iš tų dešimt dienų, keliaujant su juo per kalėjimus iki Stutt- 
hofo. Vieną vakarą Tilžės gestapo daboklėje buvo užsimezgę, 
nepaprastai įdomūs pasikalbėjimai pasaulėžiūriniais klausimais. 
Bauba juos sprendė visu plačios kultūros ir išsilavinimo mostu.- 
Tikrai, Bauba buvo reto išsilavinimo ir dvasinės-kultūros žmo
gus. Iš profesijos jis buvo klasinių kalbų ir kultūros žinovas. 
Šalia to, jis buvo studijavęs filosofiją ir tris metus teologiją. 
Pedagogika ir psichologija jam taip pat buvo gerai pažįstamos. 
Šalia klasinių kalbų, jis mokėjo"dar vokiečių, lenkų ir rusų. Jau
nam žmogui, turinčiam tada tik 35 metus, tai buvo didelis kapita
las ateities darbams. Kai minėtais vakarais iškildavo koks klau-
simas, ypač religinis, tyčia sakydavau draugams:

— Leiskite pirma pasisakyti direktoriui Baubai.
Žinojau, kad geriau aš nepajėgsiu į tuos klausimus duoti at

sakymo. Ir reikėdavo man šitai patvirtinti su giliu nusižeminimu. 
Bauba kalbėjo kaip eruditas, suvesdamas visas jam pažįstamas 
sritis tam vienam laukiamam atsakymui duoti. Tada aš galvojau, 
jog Baubą reiktų atitraukti iš gimnazijos ir skirti didesniems už- 

I daviniams. Jis būtų buvęs idealiausas redaktorius plataus masto
Nuėjome pažiūrėti — įsitikinti. Jis buvo patiestas nuogas ant 

lentų — pajuodęs, ypač veidas. Tai nebuvo įprasta mirusiųjų 
išvaizda: visi kiti atrodė išgeltę, o jis pajuodęs.

Starkus paaiškino, kad lentgalio smūgis turėjęs užkirsti gys
las, ir kraujas išsiliejęs smegenyse.

Kiek vėliau šį įvykį mes stengėmės tirti. Atsargiai buvo ap
klausinėti mačiusieji. Norėta reikalą perduoti kaceto administra
cijai, kad ruskelį atitinkamai nubaustų. Pagaliau ir mums pa-

kas Lamberto Vitali, — kuris 
savo paties portretu nelabai pa
tenkintas, — išsireiškia, kad ši
tas tiesiog akiplėšiškas modelio 
sučiupimas yra viena didžiau
sių stiprybių Marini kaip port 
retisto. Jis žiūrįs į modelį ne tik 
menininko, bet ir psichologo 
susidomėjimu. Taip jis sukurtas 
savo portretą — drąsiai keisda
mas ar pabrėždamas paviršuti
nius bruožus ir negailestingai 
atidengdamas charakterio ypa
tybes.

Tie, kurių skonis išaugo grai
kų ir renesanso italų skulptūros 
įtakoj, nelengvai pajėgs Marini 
suprasti ir pripažinti. Jiems ,
skulptūra yra pirmoj eilėj gies
mė žmonijos išdidumo, gražu
mo ir džiaugsmo. Marini paro
do kitą — gal ir tikresnį —•žmo
nijos veidą: jis atvaizduoja pa
žeminimą, nevikrumą, kuklumą 
ir— užsispyrimą.

Gražina Anysaitė.

Georg Bernard Shaw mirė
Vienas originaliausių pasau

lio asmenybių, anglų dramatur
gas ir eseistas Georg Bernard 
Shaw mirė lapkričio^ d., sulau
kęs 94 m. Prieš kurį laiką jis 
buvo sulaužęs koją ir ligoninėje 
išbuvo 24 d. 1925 m. G. B. Shaw 
buvo gavęs Nobelio premiją.

— ROMA — Spalio 16 d.
mirė lietuvis gyd. Raimundas 
Fuchsas, mokslą baigęs ir gy
dytojo praktika vedęsis Romo
je. Kilęs iš A. Panemunės.

Rašytoja K. Pažėraitė
turi paruošusi novelių rinkinį 

."Didvyrių žemė", kurį numato 
išleisti.

kultūros žurnalo. Tiesa, prieš pat karą ėmėsi redaguoti "Židinį", 
tik neilgai. Krašto okupantai uždarė šį žurnalą, ir Bauba nespė
jo mūsų visuomenei pasakyti savo žodį, kuris gal būtų sukūręs 
mūsų tautoje naują dvasinį pulsavimą.

Jauną talentą ir didelę asmenybę palaidojo kacetas vienu 
ruskelio smūgiu.

Ilgai mes negalėjome jo užmiršti. Pasigęsdavome jo ypač tuo
met, kai iškildavo mūsų tarpe įvairūs klausimai ar konfliktai.

Kaip anksčiau spaudoje bu
vo rašyta, K. Požeraitė iš Brazi
lijos ruošėsi išvykti į Australi
ją, tačiau šiuo metu savo nusi- 
tatymą pakeitė ir žada pasilikti 
Brazilijoje ligi tol, kol bus lais
va Lietuva. Tuomet grįšianti į 
gimtąjį Kraštą.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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Iš plataus pasaulio
Nesutaria dėl Vokietijos

Vašingtone vykstančioje At
lanto pakto valstybių konferen
cijoje Vokietijos apginklavimo 
klausimu Nutarimo neprieina
ma. Prancūzijos ministerių ka
bineto nutarimas, kad Europos 
jungtinėse pajėgose nacionali
nių junginių nebūtų didesnių už 
pulką ir kad aukščiausioji va
dovybė priklausytų krašto ap
saugos ministerių kolektyvui, 
kitų valstybių nepriimamas 
išeities nerandama.

ii

Vokiečiai apginklavimui 
priešingi

Pastangos įtraukti vokiečius 
į Europos gynimą iškelia vis 
naujų sunkumų. Prancūzijos 
nusistatymas panaudoti vokie- 
čių vyrus, neduodant Vokieti
jai savaime vaidmens, vargu 

', at duos kokių vaisių. Iš visų 
vokiškųjų sluoksnių pareiškia
ma arba trumpas ne, arba nu
siskundžiama, kad jų apgink
lavimas svarstomas jų pačių 
visai nesiklausiant ir statomos 
sąlygos beveik visiško okupaci
nių organų panaikinimo. Taip 
Bonnos vyraiusybės teisingu
mo ministeris ir Laisvųjų De
mokratų partijos lyderis Deh- 
ler priminė, kad prieš tai turį 
būti baigta su kortelių panaiki
nimu, ūkine kontrole, pramo
nės gamybos apribojimais ir su 
federalinės valdžios įstatymų 
leidimo priežiūra. Socialde
mokratai pirmiausia reikalauja, 
kad sąjungininkai prisiųstų pa
kankamai kariuomenės, kuri

■ galėtų apginti, jei ginklavimosi 
rezultate ji būtų užpulta. Kiti 
pasisako stačiai prieš, esamo
mis sąlygomis nenori to klau
simo svarstyti.

— BRIUSELIS. — Spalio 26 
d., parlamentui balsuojant biu- 

.- džeto švietimo reikalų sumas, 
liberalai, socialistai ir komunis
tai išėjo, protestuodami, kad biu 
džete numatytos tos pačios pa
šalpos privačioms kaip ir vals
tybinėms mokykloms. Mat, pri
vačių mokyklų dauguma yra 
katalikiškos.

Europai reikia 50 divizijų
Tarptautinių Reikalų Karališ

kojo Instituto speciali komisi
ja, vadovaujama gen. maj. lan 
Jakob, karo metu buvusio D.Bri- 
tanijos vyriausybės kariniu eks
pertu, o dabar BBC užseinio tar
nybos direktoriaus, paskelbė 
Vakarų Europos gynimo planą.

Jie mano, kad dar 4 ar 5 me
tus Sovietų Sąjunga puolamojo 
karo vesti negalės, tad per tą 
laiką laisvasis pasaulis turįs 
pasiruošti Europoje, Artim. Ry
tuose ir Azijoje.

Jų manymu su dabar planuo
jamom 20 divizijų Europa nega
lės sulaikyti 100 rusų divizijų. 
Tam reikią mažiausia 50-55 di
vizijų. Šitokį skaičių divizijų 
Atlanto pakto valstybės galin
čios pastatyti. Bent 20 divizijų 
turį nuolat būti Vokietijoje. Be 
to, reikią bent 5000 sprausminių 
kovos lėktuvų ir bent 1000 bom
bonešių, atseit 10 kartų dau
giau, kaip dabar esą. Turį būti 
aiškiai nustatyta, kad Europa 
ginama ant Elbės, ten laikoma 
sąjungininkų kariuomenė, ap
ginkluojami vokiečiai ir mobili
zuota visa Atlanto sąjungos 
pramonė.

Be to reikią sukurti už Atlanto 
sąjungą gyviau veikiančią or
ganizaciją, imtis priemonių 
-rieš penktąją ketoną, sudaryti 
vidurinių Ry^ų gynimo planą, o 
Commonwealthą panaudoti 
Azijos gynimui.

Kg rinko JAV?
Lapkričio 7 d. rinkimai JAV 

yra labai svarbūs. Didžiosios 
partijos jiems labai ruošėsi ir 
abi sakėsi laimėsią. Pirmiausia 
renkamas parlamentas, kuria
me iki šiol iš 435 vietų 259 tu
rėjo demokratai, 169 respubli
konai, 1 Am. Darbo Partija ir 6 
buvo laisvos. Senate Demokra
tai turi 54 prieš 42 respubliko
nų. Iš 96 senatorių 36 taip pat 
dabar perrenkami. Be to, 32 
valstybėse perrenkami guber
natoriai. Įdomu, kad Progresy
viųjų Partija, ieškanti sugyve
nimo su Rusija, kuri 1948 m. 
statė 100 kandidatų, dabar te- 
pastatė vos 22.

Prancūzija pratęsia karo 
tarnybą

Krašto gynimo komitetas pa
ruošė įstatymą karinės tarny
bos metą pratęsiantį nuo 12 ik: 
-8 mėnesių. Kartu pareiškiama 
kad Prancūzija savo nusistaty
mą atšauks, jei rytų Europos 
kraštai, "nepriklausą Europos 
unijai" taip pat sumažins karo 
tarnybos metą. ,

JTO generalinio sekretoriaus 
paskyrimo byla įgavo tragiko
mišką kryptį. JAV atstovas pa
reiškė, kad ji$ net vetuosiąs bet 
k.Okį kandidatą, kurį kas norėtų 
padaryti T. Lie įpėdiniu, o Medi
kas jau vetavo Lie. Lie kaden
cija baigiasi vasario 2 d. Ge
neralinį sekretorių pagal statu
tą renka Plenumas iš Saugumo 
Tarybos pasiūlytų kandidatų, 
bet Saug. T. tokio kandidato 
negali pasiūlyti. Dėlto tai buvo 
iškeltas siūlymas naujo gen. 
sekretoriaus nerinkti, bet pra
tęsti bent 3 metams Lie kaden
ciją. Kadgngi statutas pratęsi
mo nenumato, tai nenumato h 
sąlygos, kad toksai pasiūly
mas pirma pereitų per S. Tary
bą, atseit plenumas gali pada 
ryti tai balsų dauguma. Bet 
Višinskis pareiškė, kad Lie kaip 
generalinio sekretoriaus Sovie
tų Sąjunga po vasario 2 d. ne
pripažins vistiek kuriuo keliu 
jis būtų tose pareigose paliktas. 
Ir tai už tai, kad Korėjos kon
flikto metu jis pasirodęs dvi
veidis ir rėmęs nelegalius žy
gius. Iš Višinskio pozicijos išei- įjaausoma nuo rronsranunopoiio

Ekumeninio Patrijarcho. Kiek na’ Sovietai iš JTO dėl te 
anksčiau tai padarė ir JAV or
todoksai.

Vienas iš rusų delegacijos 
narių JTO, kurio vardas neskel
biamai, privačiame nepolitinia
me pasikalbėjime su Romos 
dienraščio "11 Giomale D'Ita- 
lia" korespondentu pareiškė:

"Karo atveju Roma bus vie
nintelis pasaulyje miestas, ku
ris išliks nepaliestas". Paklaus
tas, ar tai dėl to, kad Romoje 
gyvena Popiežius ir yra Vatika
nas, atsakė teigiamai. "Jokia 
tauta pasaulyje šiandien neiš
drįstų paliesti Vatikano", išsi
reiškė baigdamas pasikalbėji
mą Rusijos delegatas. "11 Gior- 
nale D’Italia", komentuodamas 
šį privatų pasisakymą iš rusų 
pusės, mano, kad jis turi sąry
šio su Maskvoje įvykusia tai
kos gynimo konferencija ir iš 
viso su komunistinių taikos par
tizanų propaganda už taiką.

Suomijos Ortodoksų Bažnyčia 
nusprendė nepripažinti Mask
vos patriarcho ir pasilikti pri
klausoma nuo Konstantinopolio

Veto prieš veto, o Ue lieka

neišeis, savo atstovų iš sekre- 
j toriato neatšauks, bet į gen.

KANADOS ŽINIOS

sekretoriaus kėdę žiūrės kaip į

Kažin ar iš to viso negalima 
daryti išvados, kad Lie laiky
sena Korėjos bylos metu per
daug įžeidė Maskvą, atsime
nančią jo pažadus Stalinui vizi
to Maskvoje metu ir kad tie 
pažadai bus buvę duoti su Vals 
tybės Departamento žinia, jei 
jis taip karingai jį dabar gina? 
Kažin ar Maskva dabar nepa
skelbs tų pažadų? Juk Lie tai 
galėtų gal ir sukompromituoti.

Lapkričio 1 d. JTO 46 balsais 
prieš 5, 7 susilaikius, Trygve 
Lie kadenciją pratęsė dar 3 m.

— NEW DEHI. — Tibeto Da
lai Lama paparašė Indijos pri
imti jį ir vyriausybę, kaip pa
bėgėlius. Indija sutiko.

— LONDONS. — JAV ir D. 
Britanija svarsto, kaip sumažin 
ti D. Britanijai Marshallo plano 
sumas.

— VAŠINGTONAS.
j to ir Žemės ūkio Organizaci
jos maisto tarybos posėdy Da
nijos atstovas pareiškė protestą, 
kad JAV, pardavinėdamos grū
dus, bulves ir kitus produktus 
žemiau gamybos kainos, va
rančios dumpingą.

— CANBERA. — D. Britani
ja pasižadėjo per 15 m. nupirk
ti visą Australijos eksportui ski
riamą mėsą.

— RIO de JANEIRO. — Bra
zilai valstybės prezidentu išrin-

SPORTAS
Torontto

Rusai nepuls
Prez. Trumanas pareiškė, ne

laukdamas atostogų pabaigos, 
lapkričio 27 d., sušauksiąs par
lamentą, kuriam patieksiąs 
nuomos kontrolės ir pelno mo
kesčių įstatymus.

Kartu prezidentas pareiškė, 
kad šią žiemą rusai Vakarų Eu
ropos nepulsią, kad nuo praei
to pranešimo apie rusų atomi
nės bombos sprogimą prieš 13 
mėri., nebuvę jokių žinių, kad 
būtų buvusi susprogdinta dar 
viena bomba. Korėjos šiaurinės 
sienos saugojimą perimsią pie
tų korėjiečiai, o JAV ten savo 
karių laikyti nenorį.

greičiau, kaip praeito karo me
tu. Tyrinėjamas dar ir kitų na
mų statybos suvaržymas. Gal
vojama dar suvaržyti alumini- 
jaus, vario, nikelio vartojimą ci
vilinėje pramonėje, kaip radio, 
televizijos aparatų, šaldytuvų, 
skalbimo, plovimo ir kt. mašinų 
gamyboje. Tuo pat metu plieno 
pramonei duotas įsakymas kas 
mėnesį duoti po 310.000 to plie
no suskvežimių pramonei, kad

bolininkai pralošė baigmines- 
rungtynes dėl Campbell Cup 
taurės prieš Earlscourt Legion 
komandą.

Pirmo puslaikio viduryje prie
šo dešinysis sparnas įkerta du 
įvarčius. Nors antrame kėliny 
lietuviai pradeda spausti prie
šą, bet išlyginti nepavyksta. 
Rungtynes sekė apie 2.500 žiū
rovų. Prieš žiemos šalčius lie- * 
tuviai dar tikisi sužaisti pora 
draugiškų rungtynių.

• Torontot liet, stalo teniso 
pirmenybėse dalyvavo 30 žai
dėjų. Pirma vieta teko Pr. Gvil
džiui, kuris pralaimėjo tik vieną 
partiją ir poros nesužaidė. Pa
gal surinktus taškus sekančios 
vietos atiteko Ranonis — II, 
Paškauskas — III, Žukas — IV, 
Rameika — V.

Šių metų komandinėse mies
to pirmenybėse užsiregistravo 
dalyvauti 3 liet, vienetai po 5 
žmones. Dvi grupės į Major ly
gą ir viena seniorų 1. Moterų 
komanda taip pat numato šį
met dalyvauti varžybose.

• Toronto miesto Open (in- 
div.) st. teniso pirmenybės 
įvyks gruodžio 8-9 d.

• Lietuviai krepšininkai ant
ras rungtynes prieš japonus ne
tikėtai pralaimėjo 3 taškų skir-

ko prieš kelis metus buvusį dik-1 Nors pirmq kėlinį j^gė 
totorių Dr. Getulo Vargas. TaiĮ26-16 savo naudai. Stoka pil- 

inesnių treniruočių privertė mū
sų vyrus kapituliuoti antrą kar
tą iš eilės. Jžg.

Mals-

rodo, kad kartais ir diktatoriai to
būna populiarus.

— BERLYNAS. — Vakarų 
Berlyno savivaldybė nutarė 
nuo lapkričio 1 d. nebeduoti 
elektros energijos sovietų radio 
stočiai, esančiai vakarinėje 
miesto dalyje.

VESTUVĖMS,. KALĖDOMS ir GIMIMO DIENAI DOVANAS 
geriausiai pirkti europietiško meno ir rankdarbių 

gamybos — prekybos įmonėj

Art Handicrafts - Walter Koppel
609 YONGE ST. TORONTO. Telef. PR—4596

Savininkai — estai.
Čia parduodami:

• sidabro ir aukso meniški išdirbiniai
• keramikos ir parcelano išdirbiniai

• meniškai išpjaustyti ir išdeginti medžio drožiniai
9 audiniai ir mezginiai

« • europietiški baldai ir tt.
Priimami užsakymai pagal Jūsų asmenišką pageidavimą

Suvaržytas išsimokėjūnas . mogų namus: teatrai, pasilinks-, Atšauks karo stovį su Vokietija
Spalio 29 d. Kanados vyriau- minimų halės, stovyklos ir pan., 

sybė paskelbė potvarkį, nusta- nors^gfigęvai, kėlė didelį trukš- 
tantį, kad išmokėtinai perkant mą, nurodydami, kad tai jau 
naudojimo dalykus pradinis 
įmokėjimas negali būti mažes
nis kaip Ž0%, o išmokėjimas 
negali būti ilgesnis kaip 18 mė
nesių. Automobilius perkant 
įmokama turi būti nemažiau 
vieno trečdalio visos kainos. Už 
senus automobilius • gali būti 
mokama ir mažiau, bet jų išmo
kėjimo rotos negali būti mažės 
nės kaip $5 per mėnesį.
. Iš šių bendrų dėsnių išskiria

mos prekės yra: visų rūšių ku- būtų pagaminama po 10.000 
ras, knygos, sunkvežimiai bei 
kitos transporto priemonės, sta
tybos medžiagos, antkapiai bėi 
karstai, nekilnojamas turtas, 
dalykai reikalingi profesiniam 
dccįbui, įskaitant ūkio padar
gus ir žvejybos priemones.

Kanada trūksta plieno
Vykdant karinės gamybos 

planą, Kanada labai jaučia trū
kumą plieno ir užsibrėžtų planų 
įvykdyti negalėsianti, jei JAV 
nepadidinsią plieno importą. 
Šiais metais jis sumažėjo 20-25 
%. Praeitais metais buvo im- 
portuota 1.094.000 tonų, o šįmet 
numatoma importuoti vos apie 
810.000 to. Vykstąs į Vašingto
ną aiškintis karo gamybos su
derinimo reikalų prekybos min. 
Hove, ten statys du pagrindi
nius reikalavimus: 1. kad plie
no importas būtų padidintas ir 
2. kad eksportuojant plieną JAV 
visada • pirmenybę teiktų Ka
nadai.

sunkvežimių.
Pagal 6 punktų susitarimą. 

Kanados vyriausybė taip pat 
nusistačiusi suvaržyti krašto 
gynimui ir ūkio pajėgumo stip
rinimui netarnaujančias staty
bas ir sekančioje sesijoje pa
tieks tokį įstatymą parlamentui. 
Šitokį suvaržymą būtų galima 
įvesti ir pagal esamą Esminių 
Medžiagų Aktą, priimtą praei- 

: toje sesijoje, tačiau vyriausybė 
vengia didelio trukšmo, nes jau 
dabar reiškiasi didelis pasiprie
šinimas ir prieštaravimai, kad 
visiškai pasiduodama Vašing
tono sprendimams. Esą, kontro
lė turinti būti priderinta kiek
vienam kraštui.

D. Britanija, Prancūzija ir JAV 
kreipėsi į visas nekomunistines 
JT valstybes sekančių metų 
pradžioje baigti karo stovį su 
V. Vokietiją. Jos pačios tai pa
darysiančios sausio ar vasario 
mėn. Tai turįs būti nekomunis 
tinio pasaulio draugingumo 
ženklas V. Vokietijai, kuris pa
lengvins jos įsijungimą į anti
komunistinį laisvųjų tautų fron
tą. Kanada tuojaus pat pa- Į — BRIUSELIS. — Belgijos 
skelbė, kad ji 11 metų užtrukusį krašto apsaugos ministeris pa
karo stovį užbaigs kaip galima reiškė, kad Belgija turėsianti

94.060 karių. Iš jų būsią sudary
tos dvi pilnai apmokytos divi
zijos ir viena, kurios 75% karių 
būsią apmokyti.

— LONDONAS. — Spalio 26 
d. atidaryti nauji parlamento 
rūmai, statyti 5 metus.

greičiau.

Nauja lietuviška valgykla Restaurant EUROPA 
Didžiausias pasirinkimas įvairių patiekalų (12-18) rūšių 

pagamintų prityrusių virėjų. Jaukios patalpos.
Greitas patarnavimas. 756 Queen St W. Toronto

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

TeLEL-6515

Dr. William J. Zinchesia
B.A.; M.D-, L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų.
386 Bathurst St Toronto 

TeL WA 1344;

Lietuvis radio mechanikas
L KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. netoli lietuvių bažnyčios- TeL WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet

Kontroliuos plieno gamybą
Kanados plieno trūkumui 

pašalinti JAV pažadėjo į ją 
daugiau eksportuoti, bent atsta
tyti tą sumažėjusį 20%, kuris 
anksčiau buvo importuojamas, 
o pati Kanada numato įvesti 
plieno kontrolę — žiūrėti, kad 
nebūtų išvežama be vyriausy
bės žinios ir plieno sunaudoji
mą paskirstyti į dvi rūšis- — 
karo reikmenims ir civiliams 
reikalams, kurių kiekvienai bus 
nustatytos normos.

Susiaurina statybas
JAV Tautinės Gamybos kont

rolė visas karo reikalams ii 
krašto ūkio pajėgumo kėlimui 
tiesiogiai netarnaujančias staty
bas uždraudė — poilsio ir pra-

— TORONTO. — Krautuvių 
darbininkų unija kreipėsi į On
tario Darbo santykių Įstaigą, 
prašydama ją užregistruoti kaip 
atstovaujančią Toronto Eaton 
darbininkus, kurių pusė susira
šę į uniją. O išviso Toronto Ea
ton dirba 11.000 darbininkų.

Kanada plės kariuomenės 
kadrus

Kariuomenės skaičių bent 40 
% padidinus, iškyla kadrų klau 
simas. Gynimo ministeris Clax
ton pareiškė, kad esąs paruoš
tas planas jų skaičių padidinti 
trimis būdais:

1. Kandidatų į karininkus pa
rinkti iš dabar jau esančių da
liniuose, 2. Karininkų paruošti 
iš studentų praeito karo vetera
nų. 3. Universitetai turį praplėsti 
bei gilinti tas mokslo šakas, ku
rios turi ryšio su karo pramone 
ir pan.

— OTAVA. — Canadian 
Corps vadovybė siūlo Kanado
je įvesti visuotiną karinį apmo- j 
kymą vyrams 18-21 mt. ,

— TORONTO. — Vietos mo
kyklų vadovybė svarsto siūly
mą pašalinti iš mokytojų tarpo 
visus komunistus ir naujai pri
imamus tikrinti ar nesusirišę 
su komunistinėmis organizaci
jomis.

— MELBOURNE. — Opozici
jos lyderio pavaduotojas, bu
vęs užsienio ministeris Evat krei 
pėsi į aukščiausiąjį Australijos 
teismą, prašydamas sulaikyti 
antikomunistinio bilious įsiga
liojimą, kaip priešingą konstitu- 
ijai.

— LONDONAS. — D. Brita
nija derasi, kad JAV duotų ka
rinės paramos Malctfa gyni
mui. JAV jau balandžio mėn. 
buvo tam pažadėję $5.000.000.

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai,

■ apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

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

KG

Jūsų patogumui nauja

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
atidaryta 9 vai. ryto — 7 vai. vak. išskyrus pirmadienius

Skubų ir gerą patarnavimą atlieka prityrę Lietuvos kirpėjai.
867 DUNDAS ST. W. (prie Maiming Ave) TORONTO
Telef.: EL—6954 Sav. Br. Pdkėnas

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
' ' įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
Bathurst St Toronto. TeL WA—9954

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriški! T“by krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi ir siuvami pagal jūsų 
užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai balti

niai, kojinės, pirštinės ir kt

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Kainos lietuviams — geriausios. Prašoma atsilankyti Ir įsiti
kinti dėl jums daromų nuolaidų.

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO TEL: HY—9624

VISIEMS LIETUVIAMS

Vestuvines nuotraukas nemokamai
L U NA įata

575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL PL 5717

TQRONT
fesfern yĮeueLLetš ca
................................... . :

priešais lietuvių bažnyčią.
Pilnas pasirinkimas geriausių LAIKRODŽIŲ, BRANGENYBIŲ, 

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

Vyra ir moterų rūbų siuvykla

: BARCLAY CLOTHES
[Lietuvis siuvėjas B. KUPČINSKAS diplomuotas 1949 m. Siu

vimo ir kirpimo Akademijos Londone — Anglijoje.

•840 DUNDAS ST. W. TORONTO. TEL: PL — 179!

i

587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

TELWA—6812

I

Kalbame slavų kalbomis.

C
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Lietuviška Baldę Krautuvė
-ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO* ~

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

FBI seka komunistus

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

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

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

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

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą e *• * *- • —i i - ~

(Atkelta iš 2 psl.) 
nuomone, galėjo būti tik bever
čiai dalykai, patekę į rankas, 
kur suplaukia visi šaltiniai, pa
ryškintų pranešimus apie ko
munistus kitose JAV vietovėse.

Kaip tapti komuniste? Agen
tai šyptelėjo — ne, to jie negali 
pasakyti. Čia jau jos pačios 
reikalas. Tačiau ji neturinti sku
bėti. Nereikia galvotrūkčiais 
brautis į partijos eiles, o ir įsi
brovus, neapsimoka parodyti 
didesnį dėmesį veidams, pavar- 
dėms, kad nebūtų sukeltas įta
rimas. Tegul geriau viskas sa
vaime, pamažu pas ją ateina. 
Žinoma, jeigu pavardės būtų 
sužinotos, pavyzdžiui, baliaus 
metu — supažindinant vieną su 
kitu, aišku, jas reikia įsidėmėti. 
Jeigu sąrašai kuriuo nors būdu 
be jos pačios pastangų patek
tų į rankas, reikėtų padaryti jų 
fotografinę kopiją. Tačiau ne
reikia visa to specialiai ieškoti 
neriantis iš kailio. Komunistų 
partijos kiekvienas narys šnipi
nėja ir įtarinėja kitą narį. Užsi
maskavusiam FBI agentui čia 
reikalingas ypatingas atsargu
mas, kad savo smalsumu ne
atkreiptų kitų komunistų dėme
sio,

PRADŽIA GALVĄ
LAUŽO
Pirmasis Angellos Calomiris 

žingsnis FBI tarnyboje buvo įsi
gijimas mašinėlės, kuria ji tu
rėjo rašyti pranešimus apie ko
munistų veiklą. Jau anksčiau ji 
buvo susidūrusi su komunistais' 
savo darbovietėje -—WPA ir Fo-

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

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

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

Telefonas Pristatoma į namus Telefonas

MU-9543 visame Toronte MU-9543

NESIGAILĖSI, 
jei pasitarsi prieš pasirašy 
damas namų pirkimo-—par

davimo dokumentus
B r. SERG AUTIS vertėjas 
tarpininkauja įvairiose įstai
gose, padeda sutvarkyti imi

gracijos reikalus, daro 
vertimus.

Kreiptis 9—3 vai. p.p.
9 Irene Ave. Toronto. LO3565

.....—Į

to Sąjungoje. Tada ji jiems ne
buvo parodžiusi jokio dėmesio. 
Dabar, suprantama, jos nusi
statymas buvo pasikeitęs. Ta
čiau ji vis dėlto negalėjo staiga 
su didžiausiu entuziazmu pulti 
prie pirmo sutikto komunisto ir 
pasisiūlyti įstoti į partiją. Liki
mas atėjo į pagalbą.

Foto Sąjungoje buvo vienas 
vyrukas — vardu Joe, kuris, 
nors ir labai geras fotografas, 
menkai tesidomėjo fotografijos 
menu, bet užtat daug ir su ne 
slepiamu pasigardžiavimu šne
kėdavo apie savo motinos mirtį 
nuo bado. Jis niekada nepatiek
davo šios tragedijos, jeigu ji iš 
viso kada buvo įvykusi, smulk
menų, kaltę paprasčiausiai su- 
versdabas "netikusiam reži
mui". Tas šnekusis Joe vieną 
vakarą Augeliai pasiūlė nueiti 
pasiklausyti paskaitos apie ka
rą. Girdi, ten būsią ir daugiau 
žmonių, o, paskaitai pasibai
gus, bus galima veltui pavalgy
ti... Angellai to tik reikėjo.

TARP KOMUNISTŲ
Susirinkimas įvyko mažoje 

patalpoje, apstatytoje moder
niškais baldais. Virš židinio ka
bojo didelis Sovietų Sąjungos 
žemėlapis. Klausytojų tebuvo 
vos dvylika asmenų. Atrodė — 
jie viens kitą gerai pažįsta. 
Ypatingai visi buvo malonūs 
Calomiris atžvilgiu: vienas siū
lė kavos puoduką, kitas klau
sinėjo jos nuomonės apie pas
kaita. Žodžiu, kiekvienas sten- V .
gėsi sužinoti, kas ji yra, ką ji 
galvoja ir iš ko gyvena.

Didžiausią dėmesį jai skyrė 
aukšta liesios struktūros mergi
na — Lilla su akiniais ant no-

Laidotuvių 
Direktoriai

HARRY R. RANKS CO.
455 Queen St W.~—

Tel.: WA—5370 Toronto
Vedėjas Bill Zaleschook

sies. Ji papsakojo, kad komu
nistų partijos vadas Earl Brow
der randasi kalėjime. Ir tuojau 
pat paklausė — argi teisinga 
žmones* dėl jų politinių pažiūrų 
sodinti į kalėjimus. Calomiris, 
aišku, tokį kalinimą pasmerkė.

Tarp abiejų merginų užsi
mezgė artimesni ryšiai. Lilla 
paskolino Angellai knygą apie 
Sovietų Sąjungą. Po kelių die
nų ji Angellą nusivedė į kiną, 
kur buvo rodomas sovietinis fil
mas iš kolchozininkų gyveni
mo. Paskui pasikvietė pietų į 
mažytį restoraną netoli nuo Ir
ving aikštės. Jos pareiškimu — 
tame restoranėlyje valgydavo 
visi komunistų partijos didžiū
nai.

Staiga Foto Sąjungoje jai visi 
pasidarė labai meilūs, nors prie 
širdies dėk. Tas jaunasis Joe, 
kuris ją buvo nusivedęs į pir
mąjį susirinkimą, dabar papa
sakojo, kad Ispanijos pilietinio 
karo metais jo namuose buvo 
savanorių surinkimo punktas. 
Čia rinkdavosi vyrai, pasiryžę 
kovoti su gen. Franco ir iš čia 
slapta vykdavo į Ispaniją...

(Bus daugiau)

Ir Prancūzai turi sosto 
pretendentų

Prancūzų monarchistai svajo
ja soste matyti kurį Napoleono 
Bonaparto ainį. Įstatymas, drau 
džiąs karališkosios šeimos na
riams gyventi Prancūzijoje, yra 
atšauktas ir bonapartininkai la
bai susijaudino, kad Napoleono 
I brolio Jeronimo, Vestfalijos 
karaliaus, palikuonis princas 
Louis-Jerome sulaukė dvynukų 
— sūnaus ir dukros. Tai bus 
pirmas sosto pretendentas, gi
męs Paryžiuje. Jo motina yra 
buvusi Alli de Foresta. Tėvas 
gimęs 1914 m. Jie vedė 1949 m.

“EUROPA” 
FOTO STUDIO 
TeleL WA—6849.

615 Queen St W* Toronte
Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

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

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

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

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

LAIKRODININKĄ 
turintį 30 metų profesinę praktiką 

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

"Reiškite jausmus gėlėmis — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Zestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Jav. A.MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Kai norisi nusišypsoti...
Teko išklausyti Visų skriaudžicimųjų globėjas

Žmona iš darbo grįžusiam Į JTO plenumą buvo atvy-
vyrui:

;— Kur taip užtrukai ištisas 
tris valandas?

— Matai, sutikau Jonienę Ir 
paklausiau kaip sekasi jos ište
kėjusiais dukrai, tai ji ir papa
sakojo.

' Per egzaminus
Geležinkelių eismo klasėje 

per egzaminus:
— Kas yra susidūrimas?
— Kai du traukiniai bando 

prasilenkti važiuodami ta pa
čia linija. (

PAIEŠKOJIMAI

Ieškau savo gerai, pažįstamų 
draugų gyvenančių Kanadoje: 
Prano Droseikos, Vaclovo Va- 
silįausko, Alekso Kišonio ir Bro
niaus Vaičaičio.

Prašome ar patys atsišaukti 
žemiau pažymėtu adresu, ar 
kas apie juos žino, prašome 
pranešti:

Mr. Leonas Kalvėnas, 8348 
Navy Street, Detroit 9, Mich.

Jono Degučio, Vokietijoje bu
vusio klieriko, išemigravusio 
prieš 1 % metų į Naujorką, JAV, 
ieško Pranas Ledžinskas — 
Buntenbock 28 — Oberharz, 
ueber Clausthal — Zellerfeld, 
Germany.

Juliaus ir Veronikos Račkaus
kų ieško Vincas Rymas — 1521 
Weldon St, Rockford, Ill, USA. 
Jei kas apie juos ką nors žinotų, 
prašyčiau pranešti.

kusi JAV ir Kanados indėnų iro- 
kėzų delegacija skųstis, kad jie 
esą blogai traktuojami vyriau
sybių. Juos, žinoma, paėmė glo
boti sovietai, o Višinskis su jais 
nusifotografavo. Indėnai skun
dėsi, kad juos liečią įstatymai 
leidžiami jų pačių, neatsiklau
sus.

Pardavimo agentas
— Žinai, aš pasidariau par

davimo agentu.
— Na, kaip sekasi? Ar daug 

ką jau pardavei?
— Pardaviau savo laikrodį, 

radio aparatą ir automobilį.

Nuostabu
— Kai tik išgeriu puoduką 

juodos kavos, negaliu užmigti.
— Tai nuostabu. O aš prie

šingai.
— Kaip tai?
— Kai užmiegu, negaliu iš

gerti puoduko kavos.
* * * •

— Brangioji, ar sutinki tekėti 
už manęs?

— Ne, bet aš niekad nepa
miršiu, kad tamsta turi gerą 
skonį.

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. Tel. WA 9822.

Dr.F. W.TICKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vale Avė- Toronto 
Jelef.: WA 3754

HOLLYWOOD CLOTHING 
Naujos mados vyriški 

redeniniai ir žieminiai paltai 
$ 18.50 — $43.50 

Šešios spalvos jūsų 
pasirinkimui

500 dėvėtų ir naujų kostiumų 
specialus išpardavimas 

nuo $ 8 ligi $ 40

I
lšsikirpk! Pasidėk ir saugok!]
Pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą., 
pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)<

GABENAMA Į UŽMIESTĮ9 Delaware Ave. Toronto. Telef. (nuo 6 vai. vok.) OL 1403; Į

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

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

272% QUEEN ST. W. TORONTO.

► PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS :

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

Taisc parduoda laikrodžius, žiedus ir visokios brango- 
j r-ybes. — — Gaiamuctas aarbas, prieinamos kainos. ;!

Krcrj’”ve atidaryta kasdien iki 8 valandos vaxaro.-

Užsisakykite anglis .
VASAROS PAPIGINTA KAINA

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

SNIFF’S
VALYMAS— i

PROSAVIMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas ELgin 8649

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA 

JANET'S BEAUTY SALON 
Skambinkite: GE—6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9—9 vai.

I D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo

270 Queen St. W. 
(prie Beverly) Toronto

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

Bathurst Medical Building
Telef.: AD—6373 Toronto

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE .496 Queen St W.

(prie Denison AveJ
Pel. WA—5232 Toronto

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

EEE).
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

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

(kampas 94 Laws St) 
TeL LYncfliurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0.

Pritaiko akinius visiems 
aklu 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
LAFAYTTE S T U DIO 2182 Dundas St W. Toronto
Naujai atvykusioms lietuviams 
laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos $12 už tuziną

Priss ateidami, skambinkite: KE—5364

Lietuvis Radio Technikas
taiso įvairius radio apartus. Paima ir pristato į namus.
Sakmhinkite teL RO—3973 Nuo 6 — 9 vai. vak.

Algis Stanėnas, 181 Blackthorn Ave. Toronto..

LIETUVIAI, kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsi
tikrinti rytojų,

PIRKITE TABAKO OKIUS
Turime didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
ūkių. Taip pat turime pardavimui gazolino stočių, krautuvių, 

namų ir tt.
ŪKIŲ PIRKIMO SĄLYGOS: Įmokama sutarta suma, o išmo

kėjimas — nuo metinių tabako pajamų.
J. W. K OGI U K -
REAL ESTATE BROKER

Platesnių žinių kreiptis į V. Treigis, R.R. 1 Simcoe, Ont.
TeL 9 ring 2, Delhi, Ont

LIETUVIŠKAI KALBįS 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 Llghtboume Avė. Toronto



pradedant kurti savarankišką 
spaustuvę. Svarstant Fondo re
gistracijos. reikalą valdžios įs- 
taigose, nutarta registruoti ats
kira bendrove su atskiru charte- 
riu. Po to buvo papunkčiui ap
svarstytas ir priimtas naujosios 
bendrovės statutas. Bendrovės 
pilnas pavadinimas yra — Ka
nados Lietuvių Katalikų Spau
dos Bendrovė "Žiburiai". Susi
rinkimo pabaigoje buvo,išrink
ta vieneriems metams naujoji 
valdyba iš A. Rinkūno, St. Dar- 
gio ir V. Aušroto. Kandidatais— 
Augutis ir Sakalauskas. Paga
liau dar buvo nutarta, kad ben
drovė spausdins "TŽ" minima
lia savikaina, o be to, 25% 
bendrovės pelno bus skiriama 
"TŽ" leidėjams.

Susirinkimas, kad ir ilgai už
trukęs praėjo jaukioje ir labai 
entuziastingoje nuotaikoje.

Lapkričio 11 d., šeštadienį, 6 
vai. po pietų parapijos salėje 
ruošiamas ateitininkų pobūvis. 
Programoje Dr. A. .Šapokos žo
dis ir linksmoji dalis. Nariai ir 
prijaučiantieji norėdami daly
vauti šiame pobūvyje, kiek ga
lima greičiau registruojasi pas 
K. Abromaitį. Tel. LO 9814 arba 
pas V. Dielininkaitytę — Te1.. 
ME 5983. ' V-ba.

Pranešimas
Visus Toronto Ateitininkų 

Kuopai raštus prašome siųsti 
šiuo adresu: V. Dielininkaitytė, 
491 Manning Ave., Torontą, 
Ont

"Čiurlionio" ansamblis 
gruodžio 2 d- tikrai atvyks į To
rontą ir koncertuos didžiulėje 
Massey Hall salėje, kurioje, be
rods, dar joks lietuvišhąs meni
nis vienetas nebūva pasirodęs. 
Tikimasi, kad šį kartą koncer
tą aplankys daug ir angliškos 
publikos, nuolatinių toje salė
je vykstančių koncerto lankyto
jų. Mūsų visų pareiga tą kon
certą kuoplačiau išgarsinti sve- 

J.K.timtaučių tarpe.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Toron

to lietuviškos valgyklos savi
ninkui p. Šmigelskiui ii poniai, 

^furie mūsų šeimai Vokietijoje 
maloniai sutiko-sudaryti buto 
garantiją. Pažymėtina, kad pp. 
Šmigelskiai, mūsų asmeniškai 
nepažinoję, po pirmojo pasikal
bėjimo sutiko mums padėti. 
Prie mūsų nuoširdžiausios pa
dėkos jungiasi ir atvykusieji.

R. Geležiūnas ir 
L Marcinėnas.

KINO “CENTRE” 772W
Kasdien nuo 6 vaL vak. Jaukiai apšildyta—grynas oras

Ketvirtadienį — Šeštadienį (XL 9 — U)
1. Nežinoma sala—spaly.su pha Reed' Virginia Grey
2. Mūsų giminaičiai —spaly. su Laurei & Hardy

Pirmadienį — Trečiadienį (XL 13 — 15) suaugusiems
DCStfy Vėl joj 3 su James Stewart Marlene Dietrich 

2a Ar tu myli mane? 8U Haymes, Maureen O’Hara

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ

rinis gyvenimas, Kurie ouių pri
einami visiems lietuviams ir vi
soms organizacijoms, kuriems 
rūpi laisvos demokratinės Lie
tuvos reikalai; TLN Fondo kapi
talas bus verbuojamas — su
daromas iš aukų, pramogų pel
no, palikimų, loterijų ir kt. ir bus 
išleidžiami šėrai — akcijos, ku
rios bus platinamos tarp orga
nizacijų ir atskirų lietuvių.

Aukų ir kt. būdu sudarytas 
kapitalas bus KLB Toronto apy
linkės nuosavybė ir už juos bus 
perkami šėrai-akcijos.

TLN Fondo pasisekimas pri
klauso nuo visų geros valios to- 
rontiečių lietuvių.

Jei visi torontiečiai (apie 4000) 
prisidėsime keliais ar keliolika 
dolerių, tai savo Lietuvių Na
mus Toronte turėsime. K.

Kun. Feliksas Gureckas
Iš Čikagos į Torontą atvyko 

kun. F. Gureckas pagelbėti lie
tuvių pastoracijos darbe. Kun. 
Gureckas kilimu yra užpalietis, 
Lietuvoje kunigavęs Telšių vys
kupijoje. Tremtyje jis sėkmingai 
darbavosi Vienoje, o vėliau Tiu 
bingene bei Freiburge.

Prieš pora mėnesių automo
bilio nelaimėje žuvo Vytautas 
Ivanauskas Ir buvo palaidotas 
Vilties Kalno kapinėse Toronte. 
Žuvusiojo tėvai ir broliai ant ka
po pastatė gražų paminklą, ku
ris praėjusį sekmadienį, daly
vaujant nemažam būreliui ve- 
lionies giminių ir artimųjų, kun. 
P. Ažubalio buvo pašventintas.

Toronto Liet. RK Bažnyčios 
Statymo Fondo valdyba širdin
gai dėkoja visiems, aukoju
siems š.m. lapkričio mėn. 5 d-

! šv. Mišių metu.
Viso suaukota $235.22. Ašiūl

BSF Valdyba.

Padėka 
tėveliams, giminėms, Savo 

organizacijoms, idėjos drau
gams, mūsų prieteliams bei bi
čiuliams, sveikinusiems mus žo
džiu bei raštu mūsų jungtuvių 
proga, reiškiame savo giliausią 
padėką.

Nuoširdus ačiū solistei . p. 
Ščepavičienei, gražiai pagiedo
jusiai jungtuvių metu, mamytei 
p. Jonaitienei, iškėlusiai tokį 
puikų vestuvių pokylį ir visiems 
svečiams, pagerbusiems mus 
savo atsilankymu bei gausio
mis ir vertingomis dovanomis.

Sigita ir Vytauttąs 
Aušrotai.

tas betgi visada buvo mėgia
mas ir maloniai sutinkamas dėl 
jo nuoširdaus pamėgimo lie
tuviškos dainos ir jos populiari
nimo savųjų ir svetimtaučių tar
pe. Dėl to ir šis koncertas buvo 
sutiktas labai palankiai. Į sve
čius pas oktetą maloniai kultū
rinei pramogai ir pasilinksmini
mui prisirinko pilnutėlė salė.

Pats koncertas, okteto ir jo 
talkininkų pasirodymas taip 
pat buvo pravestas jaukioje šei
myniškai bičiuliškoje dvasioje, 
nevengiant net kultūringo ju
moro, reikšto pranešėjo, okteto 
nario p. Norkaus.

Programa buvo pradėta okte
to 3 dainom: Šimkaus -— Jau 
atėjo rudenėlis, Norton Parks — 
Onyte, Leo Bauman — Piratų 
daina. Po to smuikininkas Stp. 
Kairys pagrojo Raff — Kavati- 
na ir Jamefeld — Lopšinė. So
listė Marija Vilčiauskaitė išpil
dė tris dalykus: Renčickio—Ro
mansas, Čaikovskio ariją iš Pi
kų Dama ir Obero — Juokai. Po 
te oktetas sudainavo Schuman© 
Serenadą ir Brahmso bei Mo>- 
zarto Lopšines, pastarąją kartu 
su soliste Vilčiauskaitė.

Pirmą kartą be okteto pasi
rodęs V. Verikaitis —J. Gaubo 
"Kur tas šaltinėlis" ir Šimkaus 
"Da nepaketinau" — buvo la: 
bai šiltai sutiktas, bet bisui iš
šaukiamas nesidavė, nors pub
lika bent kelis kartus pranešėjui 
nedavė net prasižioti apie nau
ją numeri.

Antrą kartą pasirodęs smui
kininkas' Stp. Kaitys išpildė Fie- 
bicko "Poemą" ir Brahmso 
"Vengrų šokis Nr. 5“..O progra
ma buvo baigta nauju okteto 
pasirodymu. Dabar jis vienas 
išpildė Kuprevičiaus "Ona", so
lo dainuojant Verikaičiui — Bi- 
xi "Tango", o Švedo "Dziedu- 
ką" kartu su sol. Vilčiauskaitė 
ir Verikaičiu.

į Visiems akompanavo nenu
ilstamoji Toronto pijanistė Da
nutė Rautens, be kurios neapsi
eina beveik nei vienas koncer
tas Toronte.

Apskritai koncertas paliko 
labai malonų įspūdį — gal ne 
tiek aukšto lygio programos 
numeriais, kiek bendrąja nuo
taika. Repertuaras, reikia pasa
kyti, gana "amerikoniškai" su 
darytas — greta pirmaeilių kla
siškųjų kūrinių, ne tik lengvos 
liaudies dainelės, bet ir šlage- 
riukai. Bet kažin ar ir ne tiks
liau taip elgtis eilinių pramogi
nių koncertų metu? Aukštasis 
menas ne visiems lengvai įkan
damas. Ir publikai ir išpildyto- 
jams. O čia koncerto metu su
daryta jauki smagi nuotaika be 
jokio lūžio perėjo į pasilinksmi
nimą griežiant šokių muzikai.

Išnuomojami kambariai 
Išnuomojami 3 kambariai (vy
rams arba mergaitėms). 155 
Wright Ave. Kreiptis vakarinė

mis valandomis.

Išnuomojami kambariai 
Išnuomojami 2 kambariai 
bendra virtuve. 50 Wilson
Kreiptis vakare. TeL EL 2852. 

su
SL

okupuotoje Korėjoje, Lietuvoto 
jau eilę metų vyksta, — tauta 
naikinama, žudoma. Esą, lietu
viai tikį, kad Vakarų pasaulis 
ras priemonių Rusiją sutramdy
ti ir Lietuvoje, kaip tai padarė 
Korėjoje.

‘Kalėdinės atvirutės
Toronte gyvenąs dcril. Teles 

foras Valius padarė kalėdinių 
atviručių, kurias išleidžia "Tė
viškės Žiburiai". Sveikinimo: 
yra lietuviško stiliaus, primeną 
gimtąjį kraštą, ir tinka naudo 
jimui, norint pasveikinti pažįs
tamus bei artimuosius.

Atvirutės platinamos sekma
dieniais Toronto parapijos sve- tijos atstovai kreipėsi į JTO sek- 
tainėje — "TŽ" spaudos kioske, retoriatą, .prašydami pasirūpin

Nemažiau 10 egz. užsakymai ti, kad būtų ištirtas Puerto Ri- 
išpildomi ir iš provincijos, paš- Į co reikalas, nes padėtis ten 
tv prisiunčiant 1 dol. "TŽ" spau- esanti pavojinga taikai. Tai ta 
dos platinimo skyriui. Paskirom pati partija, kuri tik ką buvo 
atvirutės kaina — 10 et. ‘suruošusi sukilimą ir kurios na

riai surengė pasikėsinimą prieš 
prez. Trumaną.

"TŽ" Spaudos Platinimo

Fihnos parapijos salėje
Nuo sekančio sekmadienio 

Toronto lietuvių parapijos sa
lėje pradedama sekmadieniais 
rodyti filmos. Sezoną pradedant 
ateinantį sekmadienį, lapkričio 
12 dieną, dviem seansais 3 ir 5 
vai. bus rodoma didžiojo valsų 
karaliaus, kompozitoriaus J. 
Štrauso "Gyvenimas ir jo mu
zika".

Pernai parapijos salėje rody
tos gero turinio filmos buvo su 
Šliaukusios lietuvių tarpe gyvo 
susidomėjimo. Tikimasi ir šįmet 
parinkti muzikalias ir gero turi
nio, ypač Europoje gamintas 
filmas.

Lietuvis rangovas
Tremtinys Antanas Adoma

vičius su senu kanadiečiu su
kūrė’ mūro darbų rangovų fir
mą "National Contractor", kuri 
jau paėmė milijoninės vertės 
statybą Londone. Firmos savi
ninkas pasiryžęs darbininkus 
samdyti tik iš lietuvių tarpo, 
pirmoj eilėj savo mokinius mū
rininkus. J.

Reikalingas darbininkas arba 
darbininkė vyriškų ir moteriškų 
rūbų siuvyklai. 190 Wright Ave. 

TeL LA 3560.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė, I aukšte, su baldais. 176 

Argyle St

RAUDONOJI PLUNKSNA

tarnyba -apima šias sritis: vai
kų ir jaunimo globa (pradedant 
našlaičiais baigiant į darbą ei
nančių tėvų vaikų globa), šei
mų globa, sveikatos įstaigos 
isanatorijos, sveikatos patarimo 
punktai), senelių globa ir poil
sio įstaigos.

Reikia pastebėti, kad globa 
vykdoma pagal konfesijas. 
Daugumas įstaigų yra protes
tantiškos, nes ir visa Raudono
sios Plunksnos simbolika yra 
iš protestantiškos Anglijos kilu
si, tačiau kiekviename sekto
riuje yra ir katalikiškų įstaigų.

Dabar vykdomoji rinkliava 
siekia sukelti arti pustrečio mi
lijono dolerių ir, kaip praneša 
spauda, vyksta sėkmingai. -Ži
noma, pagrindinis šaltinis yra 
ne gatvių rinkliavos, bet stam-

Vargu ar kai iš mūsų nepa
stebėjo Kanados ir JAV mies
tuose balto dugno skydų su 
raudonomis plunksnomis arba 
įrašu "Red Feather", ypač per 
pastarųjų trijų savaičių rinklia
vas tai raudonajai plunksnai.

Tai yra apjungtos labdaros ir 
nelaimingųjų globos įstaigos, 
turinčios savo centrinį ir rajo
ninius biurus. Kiekvienas, ištik
tas nelaimės, ar į vargą puolęs 
gali kreiptis į ta nelaimingųjų 
globos tarnybą ir gali tikėtis 
jų paramos. Tokiame Toronte 
yra net 66 įstaigos, apjungtos 
Raud. Plunksnos tarnybos.

Visa Raudonosios Plunksnos 

siojo siaoo ousuiię kulkui us. 

rainoje. Jis buvo laikomas visą 
ukrainiečių naciolistų vadu ir 
viso okupuotos Ukrainos po
grindžio vadu.

JAV kantrybė išrenka
Prancūzijai vis priešinantis 

dėl Vokietijos apginklavimo, 
beabejo ne be Vašingtono ži
nios, aukštasis komisaras Vo
kietijoje McCloy. lapkričio 3 d. 
pareiškė, kad JAV Vokietijoje 
įsitvirtins stipriai tik tokiam at- 
vejy, jei patys vokiečiai daly
vaus šitame plane.

Puerto Rico kreipiasi į JTO
Puerto Rico nacionalistų par-

ma. Spal 
Vašingto 
JAV gyvi

iki 10 m 
atlikti d'', 
metų kai 
po gink 
siąs api< 
per metu

Yra i 
paskirti 
kai 800.( 
000 į la: 
paruoštų 
Atlanto 
narnos S 
žinioje.

Kandid
Iš apie 

ros prer 
vilčių tei 
velistui 1 
lų filosc 
Premija 
10 dieną

Pasirodo, kad naujai atvykę 
lietuviai ir Naujajame pasauly 
visokiose aplinkybėse suranda 
išeitį... Antai, vienoje lietuviu 
šeimoje, kuri neseniai buvo at
vykusi į JAV, gimė dukra. Tė
vų buvo pageidavimas, kad 
naujagimės krikšto motina būta 
jos teta, kuri gyvena Kanadoje,’ 
iš kur nepiliečiams labai sun
kiai yra duodama JAV viza. 
Teko imtis kitokių priemonių. 
Naujagimė iš Detroito buvo at
gabenta į Windsora (Kanados 
pusėje), ten nuvyko krikšto mo
tina iš Toronto ir įvyko Jauno
sios lietuvaitės krikštynos . ..

Muzikos savaitė

Šią savaitę Toronte Royal 
Alexandria (King W. — Uni
versity) salėje gastroliuoja Nev/ 
Yorko tarptautinė didžioji ope
ra, kuri kasdien per visą savai
tę stato aštuonias operas. Šios 
savaitės antroje pusėje: ketvir
tadienį — "Rigolleto", penkta
dienį — "La Boheme", šeštadie
nį po pietų 2.20 vai. "FauStas" 
o vakare -— "Trubadūrai". Va
karais operos prasideda 8.30 v.

Be to, lapkričio 15 d. vakare. 
Massey Hall, Toronto Mendel- 
sono choras išpildys garsiąsias 
Verdi "Requiem" mišias. 1

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

XXF.9 SUTEIKTAME JUMS

PIRMOJI TORONTE LIETUVIŠKA VALGYKLA

“PARK RESTAURANT”

JTO n 
ja baigt 
boikotą 
vakarų i 
savaitę 
37 balse 
panaikii 
tį siųsti 
atstovus
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