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SAVAITRAŠTIS

Leidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Aktyvumas ir vienybė
Nors ir dolerio krašte, mums 

doleris nėra viskas. Medžiaginių 
reikalų tenkinimas nėra vienin
telis mūsų rūpestis. Lietuviui 
tremtiniui neužtenka gyventi tik 
biologinę būtį, šešias dienas dir
bę dėl duonos ir žuvies, septin
tąją meldžiamės, prisimindami 
savo Sutvėrėją, ir darome susi
rinkimus, prisimindami savo Tė
vynę.

Šalia siaurų asmeninių reikalų 
turime taipogi platesnių bei kil
nesnių pareigų. Iš kitos pusės už
einant, mūsų tautiniai — religi
niai — bendruomeniniai reikalai 
yra drauge ir asmeniški kiekvie
no. Mūsų tėvynė yra visų ta pati. 
Visi jos ilgimės ir jai laisvės 
trokštame. Kiekvienas mes su 
visa tauta esame aliarmo būse
noj, tebesam fronte: kovos fron
te dėl laisvės. Kenčiame, ilgi
mės, laukiame ir tikime į tautos 
prisikėlimą. Kentėjimas, anot A. 
France, yra auklėtojas: jis ugdo 
heroizmą ir atsižadėjimą. Pro 
kentėjimą pasimato tikroji gy
venimo vertė. Tik kentėdami iš
mokstame aukotis.

Bet kentėti, ilgėtis ir laukti 
yra permaža: toli gražu neužten
ka mums pasyvizmo ir kontemp
liacijos. Mes turime veikti, būti 
aktyvūs. Tokiu tamsiu ir sunkiu 

^ęiūsi^tautos laikotarpiu yra ne
leistina tik laukti — laukti isto
rijos patarnavimo iš pasaulinių 
įvykių raidos. Persilpna mūsų 
reakcija į spaudimą iš arti ir iš 
toli. Kuriamojo veiklumo mums 
kuo daugiau reikia. Mūsų tau
tos, katalikybės ir demokratijos 
priešas dirba su demoniška ener
gija ir fanatizmu. Argi tad už
tenka tik ilgtZis ir laukti? Bet ir 
gerų norų neužtenka: gerus ho- 
rus reikia realizuoti, vadinas, ap
galvotai dirbti — dirbti tai, kas 
reikia, ir taip, kaip reikia. Svar-

Svarstys Kanados įjungimą į Lietuviu Grupę
(Niujorko bendradarbio Almaus) 

ti rusiškojo imperializmo-komu- 
nizmo klastą ir pastangas.

Daug dėmesio LG skirianti stu
dijoms. Šalia savų ekspertų, se
kančių atatinkamas sritis LTSR 
ūkyje, kultūroje ir visame gyve
nime, artimiausiu laiku į “Mid 
European Study Center” LG 
deleguosianti tam tikrą skaičių 
aukščiausių kvalfiikacijų lietu
vių intelektualų, kurie kartu su 
kitų tautybių mokslininkais tu
rės spręsti svarbias politines ir 
ūkines būsimos laisvos Europos 
problemas.

Busimosios Lietuyos kadrų pa
rengimas iš demokratijoje bręs
tančio jaunimo LGrupės pirmi
ninko buvo taip pat akcentuotas. 
Tikrai apsisprendusiems politi
niais pabėgėliais išlikti nežiūrint 
visų materialistiškų vilionių lie
tuviams studentams numatoma 
visa eilė stipendijų. Tikimasi, jog 
“visi” sąmoningi lietuviai jau
nuoliai su aiškiu intelektu ne
trukus galės tęsti savo pertrauk
tus mokslus, kad nors dalinai at
svertų “aukšto kalibro” inteli
gentų badą, kuris seks po sovie
tinio košmaro anapus geležinės 
uždangos.

Pirmininkas nurodė, jog lie
pos 24 d. Lietuvos respublikos 
pasiuntinybėje Vašingtone šau
kiama įvairių tautybių egzilinių 
vadų konferencija, kuri išsprę- 
sianti visą eilę svarbių problemų.

Rudenį, taip pat Vašingtone, 
šaukiamas vadovaujančių lietu
vių politikų bei grupių suvažia
vimas, kuriame bus aptarta visa 
eilė nepaprastai svarbių mūsų 
tautai problemų. Į jūsų kores
pondento užklausimą, pirminin
kas čia pastebėjo, jog šios konfe
rencijos metu tikriausiai bus ras
tas atsakymas “TŽ” vedamajam 
— “O visdėlto reikia išsiaiškinti”.

Treciojoj lietuvių spaudos kon
ferencijoj su Lietuvių Grupe, da
lyvavo 11 lietuvių koresponden
tų bei publicistų. Kartu su Gru
pės nariais mūsų aktyvieji laik
raštininkai bei radijo kalbėtojai 
pripažino, kad laisvė yra visų 
reikalas ir kad lietuvių viešoji 
opinija privalo atatinkamai veik
ti savuosius politikus.

Grupės pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas, pasidžiaugęs au
gančiu lietuvių spaudos susido
mėjimu lietuvių politine akcija, 
trumpai apžvelgė Lietuvių Gru
pės evoliuciją ir jos dabartinius 
tikslus. Esą viskas daroma glau
džiai bendradabriaujant su VLI 
Ku, diplomatais ir ALTu, kad 
Lietuvos išlaisvinimo byla būtų 
tinkamai pastatyta Amerikos 
plotmėje. Lietuviai pirmieji gavę 
“Amerikos Balsą”, ilgiausiai kal
bą jo baltų programoje ir skait
lingiausi baltų Patariamojoje 
grupėje (8), kai latviai teturi 7, 
o estai
lingai pakartojo, jog Lietuvių 
Grupės pirmas ir pagrindinis 
tikslas — tėvynės išlaisvinimas; 
talkininkavimas pasaulio demo
kratijoms; įsijungimas į antiko
munistinį veikimą; pasaulio vie
šosios opinijos nuteikimas, išaiš
kinant mūsų tragedijos priežas
tis ir būdą jai pašalinti. LG užda
viniai dar labiau praplatėję pas
kutiniuoju laiku, kai atrinktų 
žmonių būreliui Grupė pavedė 
sekti Lietuvos piliečių nuotaikas 
tėvynėje ir jas atatinkamai veik
ti per savąjį Laisvosios Europos

* radiofoną, kuris prabilsiąs į Lie-' 
tuvą rugsėjo mėn. pradžioje. Tai 
būsiąs tikrai laisvas, niekieno 
nekontroliuojamas, siųstuvas, 
kuris, teisingai ir realiai perduo
damas tarptautinės ir lietuvių iš
eivijos žinias, stengsis demaskuo-

5. P. Sidzikauskas va-

bu idealas, bet dar svarbiau idea
lui siekti energija, taiklios prie
monės ir pastovumas.

Tokiais ypatingais laikais ir 
tokiomis ypatingomis sąlygomis 
reikia ne tik veikti, bet veikti 
planingai ir būtinai vieningai. 
Savo tautos kraujavimo akivaiz
doje šiandie visi lietuviai turė
tumėm būti sandaroje, vieningi. 
Bet jei dar neišmokom, deja, bū
ti vieningi visi lietuviai, jei dar 
permažai kentėjom ir nepriau- 
gom iki visų lietuvių sandaros, 
tai bent jau lietuviai katalikai 
privalome būti vieningi. Aktyvu
mas ir vienybė yra vienintelis 
raktas, galįs atidaryti duris į tik
rąją sėkmę mūsų tikslų siekiant.

Tuo tikslu Kanados Lietuvių 
KVC ir kviečia š.m .liepos mėn. 
28-29 d. Toronte antrąjį Kanados 
liet, katalikų suvažiavimą, ku
riame bus išnagrinėti aktualiau
sieji reikalai, nustatomos 'toli
mesnio veikimo gairės ir išren
kamas naujas KVC.

Susirinksime kritiškai apsi- 
svarstyti, atvirai pasidalyti min
timis. Nusišvėisim šarvus ir sky
dus kovai dėl mūsų idėjų. Glau
džiau susirikiuosim jėgas ir ap- 
sispręsim pagrindiniais klausi
mais, kurie yra: lietuvybės iš
laikymas, spauda, švietimas, ko
va dėl tėvynės, laisvės Šalpa, Ka
nados Liet. Bendruomenės orga
nų sudarymo paspartinimas,

Kanados lietuvių gyvenime šį 
suvažiavimą tenka laikyti reikš
mingu dvasinio bendravimo fak
tu, neeiliniu ir skatinančiu įvy
kiu. Nesgi aktyvumas ir vienybė 
yra vienintelis raktas į tikrąją 
mūsų sėkmę. Privalome ne iner- 
tingo laukimo ir fatališkumo at
mosferoje skendėti, bet vienin
gai ir blaiviu veiklumu savo di
džiųjų tikslų siekti.

J. Kralikauskas.

JA J oro bazės
Kongreso ginklų tarnybos ko

mitetas priėmė sąmatą slapto
sioms oro bazėms Europoje ir ki
tuose pasaulio kraštuose įrengti. 
Ta proga buvo iškeltos kaikurios 
naujai užplanuotos bazės, kurio
mis norima apjuosti visą Sovie
tų Rusiją.

Tik š.m. birželio 18 d. pasira
šyta nauja sutartis su Saudi Ara
bija dėl oro bazės-Dhahrane, kur 
JAV aerodromą buvo įrengusios 
jau praeito karo metu ir juo te
besinaudojo kasmet darydamos 
naują sutartį. Dabartinė nauja 
sutartis padaryta 5 m., kuriems 
išJjus turės būti atnaujinta vėl 
5 m. ir tt. Saudi Arabijai paža
dėta parduoti ginklų ir kt. kari
nių medžiagų. Ši bazė bus pra
plėsta. Nuo jos iki Sovietų Rusi
jos 1500 mylių.

Kartu patvirtintas planas 
įrengei 8 naujas oro bazes Alias
koje bei Puerto Rico ir 6 pačiose 
JAV. Kiek oro bazių rengiama 
Šiaurės Afrikoje; neskelbiama, i jas—2 pėstininkų ir 2 šarvuočių.

Rusai emigrantai sujudo
Į Achesono pareiškimą kon

grese, kad sovietų politinė agre
sija tėra carų imperialistinės po
litikos tęsinys, kuriam dar pa
naudojamas komunizmas, atsi
liepė grupė tusu emigrantų, su 
Ker.enskių.^prie^y, atvįru laiarų 
“New York Times” ' redakcijai, 
kuriame aiškina, k^d ano meto 
Rusijos Imperija buvusi tokia 
pat kaip kitos imperijos. Stalino 
politika esanti ne Rusijos, bet 
pasaulinės revoliucijos labui. Jei 
amerikiečiai dabartinį sovietinį 
Rusijos rėžimą sutapatybinsią 
su rusų tauta, tai rusai būsią va
romi į Stalino glėbį ir nuteikia
mi, prieš vakarus. Pasak jų, Rusi
jos “mažumų” klausimas esąs 
grynai jos vidaus reikalas. Esą, 
galbūt, ateities Rusija būsianti

Dėl šio vedamojo minčių pasi
sakė grupės nariai K. Bielinis ir 
A. Trimakas. Pastarasis, dėstąs 
New Jersey vienam universitetų 
pol. mokslus mano, kad išsilais
vinimas tautiniu pagrindu yra 
natūralesnis dėl to ir reališkes- 
nis bei tikresnis, gi ilgametis Lie
tuvos seimų narys bei prityręs 
politikas K. Bielinis priminė, jog 
betkokia federacija būsianti tik 
laisvų vyriausybių, atstovaujan
čių tautų valią, kūrinys, todėl 
pirmoj eilėj — tų tautų išsilais
vinimas! P. Sidzikauskas pridū
rė, jog G. principe nėra prieš fe- 
deracininkų pastangas nusista
čiusi.

“Naujienų” korespondentas p. 
Gervickas užklausė, kokie santy
kiai esą su lenkais. Pirmininkas 
atsakė, jog “normalūs, bet ne- 
glaudūs”, o tolimesnė jų raida 
būsianti apsvarstyta “rudenio 
lietuvių konferencijos metu”.

“TŽ” korespondentas užklau
sė, kokia esanti grupės nuomonė 
dėl lietuvių įjungimo į demokra
tinių kraštų ginkluotąsias pajė
gas. Grupės pirmininkas, su 
skirstęs šį įjungimą į dvi grupes, 
manąs, jog lietuviams jaunuo
liams pridera eiti JAV kariuo
menėn, jei juųs šaukia atlikti ka
rinės prievolės. Gi dėl Kongreso 
siūlomo “Savanorių Korpuso” 
LG tarsis su kitomis egzilinėmis 
grupėmis. Kaikurie iš jų, pav., 
lenkai, yra nusistatę prieš jų jau
nimo mobilizavimą į svetimas 
ginkluotąsias pajėgas.

Jūsų bendradarbiui užklausus 
ar Kanadoj, Australijoj ar Ar
gentinoj prisiglaudę lietuviai pa
bėgėliai studentai taip pat būtų 
Grupės globojami, pirm. Sidzi
kauskas prisipažino, kad šitas 
klausimas iš vis nebuvęs svars- 

(Nukelta į 8 psl.)

Dingo Rokossovskis
Pastarojo karo sovietinis he

rojus, dabartinis Lenkijos kraš
to apsaugos ministeris ir numa
tomas visų sovietinių pajėgų Va
karų Europoje vadas karo atve- 
jy, maršalas K. Rokossovskis 
spėjama kažkur dingęs. Vakarų 
Europos diplomatai iš Varšuvos 
praneša, kad jau kelios savaitės 
apie jį negirdėti nieko. Kopenha
gos laikraštis “Beriingske Tiden- 
de” paskelbė, kad Rokossovskį 
prieš 2-3 savaites peršovęs vie
nas lenkas majoras. Jis esąs iš
vežtas gydyti į Maskvą, o anas 
majoras pats nusišovęs.

Rokossovskis yra 55 m. am
žiaus ir Lenkijos krašto apsaugos 
ministeriu ir kariuomenės vadu 
buvo paskirtas 1949 m. lapkričio 
mėnesį.

— Frankfurtas. — Liepos 13 d. 
Bremerhavene išlipo į krantą, 
pirmieji JAV šarvuočių 2-osios 
divizijos daliniai. Tuo būdu da
bar JAV Europoje laiko 4 divizi- 

performuota į laisvų ir lygių tau 
tų federaciją, visoms tautoms lai 
duosiančią savas demokratinio 
gyvenimo formas. O to galima 
būsią pasiekti jamiu plebiscito 
keliu JTO priežiūroje.

lytį tikrai įsig^it amerikiečių po

 

litinėse sferose, kad “vienos ir 
nedalomosios” šalininkai suju
do!? Dar nelabai seniai jie pavo
jų nejuto.

Sovietinių atomo specialistų 
kongresas

Maskva nusprendė atominių 
tyrimų darbus paspartinti. Kad 
būtų suderinti tyrimai atliekami 
pačioje Sovietų Rusijoje ir sate
litiniuose kraštuose, rugpjūčio 
mėnesį Maskvoje šaukiamas 
kongresas visų kominformo kraš 
tų atominių specialistų. Kas to
kie yra kviečiami, laikoma pa
slaptyje. Ta proga primenama, 
kad atominiai tyrimai Sovietų 
Rusijoje išskiriami iš penkmečio 
plano ir darbai būsią paspartinti, 
plajjas būsią* baigtas, vietoje 
1954 m., jau 1952 m.

Naujoji UNRRA
r

Pereitų metų gruodžio mėnesį 
JTO . įkūrė agentūrą Korėjos 
ūkiui atstatyti. Agentūra pava
dinta United Nations Korea Re
construction Agency — UNRKA. 
Jos vadovu yra buvęs IRO vice
direktorius Ženevoje Arthur 
Rucker, anglas. Agentūra pra
džiai turi $250.000.000 fondą, ku
rio, žinoma, toli gražu neužteks. 
Jos uždavinys atstatyti karo su
griautą Korėjos ūkį. Nelaukiama 
karo pabaigos, bet Pietinėje Ko
rėjoje darbai pradedami dabar.

— Haga. — Iš Korėjos grįžęs 
vienas olandas, dirbęs ten prie 
civilių globojimo, papasakojo, 
kad iš 20 milijonų P. Korėjos gy
ventojų 3-5 milijonai yra karo 
tremtiniai. Išviso globos reika
lingų esą apie 8 milijonus, nes 
daugelis ir savo gyvenamose vie
tose neteko visko. Kiekvienam 
korėjiečiui dienai duodama po 
1 svarą ryžių ir pinigų nusipirkti 
žuvies bei kitokio maisto. Vai
kams, ligoniams, seneliams ir 
gimdyvėms duodama pieno. Per 
visą laiką buvę išdalinta rūbų: 
1.000.000 antklodžių, 10.000 jar
dų medžiagos, 1.800.000 gabalų 
apatinių rūbų, 36.000 svarų va
tos šiltiems rūbams siūti. Viskas 
buvo dalinama pačių korėjiečių 
įstaigų, bet JT pareigūnų prie-

Kaip riši, taip ir “TŽ” negausūs dabininkai vasaros metu rei
kalingi nors trumpo poilsio. Dėl to mes darome savaitės 
pertrauką. “TŽ” Nr. 31 išpuolančiu Ipiku — rugpiūčio 2 d. — 
neišeis. Po savaitės atostogų numeris išeis rugpiūčio 9 dieną.
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Korėjoje derybos dėl paliaubų 
pereitą sekmadienį vėl prasidė
jo. Prasidėjusios liepos 10 d., po 
3 posėdžių jos nutrūko. JT dele
gacija atsisakė atvykti į posė
džius, kol iš Kaesongo ir 5 mylių 
radiusu jo apylinkės nebus pa
šalinta komunistų kariuomenė ir 
kelias iš Musan, kur įrengta JT 
bazė šių derybų reikalui, nebus 
paskelbtas visiškai atviras. Rei
kalavimas buvo pakartotas Ridg
way vardu per radio, adresuotas 
raudonųjų delegacijos vadui, š. 
korėjiečių štabo viršininkui gen. 
Nam II. Po dviejų dienų raudo
nieji paskelbė teigiamą atsaky
mą ir sekmadienį JT kariniai de
legatai vėl nuvyko tęsti derybų. 
Prieš jiems išskrendant helikop
teriais, išvyko automobilių ko
lona, kurioje buvo ir -20 žurnalis
tų. Visi jie pasiekė Kaesongą be 
jokių trukdymų, o anksčiau žur
nalistai buvo neįleisti. Tai ir bu
vo viena iš priežasčių, dėl kurių 
derbos buvo nutrauktos.

Pirmajame posėdy po per
traukos be jokių ginčų buvo su
tarta, kad Kaesong ir 5 mylių 
apylinkė bus laikoma neutralia 
zona ,kad ten nebus jokių gink- j jau baigė pasitarimus su Austra- 
luotų pąjėgų, išskyrus karo po- ! lija ir Naujaja Zelandija dėl Pa- 
liciją ir kad kelias į Kaesong bū- j cifiko akto ir nutarties pasirašy
tų visiškai laisvas, kad į ten ir iš mą skubins, nes Japonija yra

Ridgway paskelbtose sąlygose 
buvo dar siūloma, kad abiejų pu
sių žmonių .skaičius būtų apribo
tas 150, bet dabar-apie tai nieko 
nebekalbama.

Derybos buvo atnaujintos iš 
Kaesongo komunistų kariuome
nei jau pasišalinus ir gana dar
niai. Iš esmės dar nesikalbėta 
nieko, bet aiškinamasi- darbo
tvarkės klausimais, 
kad dėl jų tikimasi 
sitarti.

Fronte tuo tarpu 
kovos ir JT kariuomenė paleng
va slenka pirmyn. Vadovybė 
perspėjo karius, kad dėl vyks-

Skelbiama 
greitai su-

tebevyksta

mo organizacijoje.
Irano byla perėjo į ilgesnės 

distancijos >x5tną. Iraiuii vos at
metus Tarptautinio Hagos Tri
bunolo rekomendaciją, buvo 
gautas prezidento Trumano laiš
kas premjerui Mossadegh, kuria
me siūlo savo asmenišką pasiun- 

. j tinį Harriman tarpininku, o de
rybų pagrindu siūlo Hagos spren 
dimą. Iranas atsakė, kad aną 
sprendimą jie, deja, jau atmetę, 
bet Harrimaną priimsią mielai ir 
su juo tarsiąsi. Kai Harimanas 
ruošėsi kelionei, Londonas dėl to 
pasisakė palankiai, bet Britų am
basadorių Teherane atvirai pa
stebėjo, girdi, ką jis čia veiks, jei

tančių derybų nereikią prarasti derybų pagrindas atmestas. Mat,
budrumo ir neišleisti iš savo ran
kų iniciatyvos, nes komunistai 
galį vėl pulti.

veikia Korėjoje
žiūroje, suvaldant jų “ponišku
mą”. Namų netekusiems gyven
tojams ruošiamasi pastatyti lai
kinų pastogių — dėl 3.000.000.

Korėja skurdo kraštas, o šio 
karo metu dar nusiaubtas. Val
džios sferose viešpatauja visiems 
Tolimiesiems Rytams bendra ko
rupcija. Atstatyti ūkį bus nepa
prastai sunku.

Tito sutinka arkiv. Stepinac 
paleisti

Zagrebo ' arkivysk. Stepinac 
nuteistas 16 m. kalėti dar 1946 m. 
kai Tito tebevykdė Maskvos va
lią. Dabar jis norėtų pasidaryti 
padoresniu ir birželio 2 d. nun
ciatūras charge d’affaires pasiūlė 
arkivyskupą paleisiąs, jei jis iš
vyktų iš krašto. Vatikanas kali
nį tebelaiko teisėtu Zagrebo ar- 
fivyskupu ir pagaliau pranešė, 
kad negalįs arkivyskupo versti 
išvykti iš krašto, atseit atšaukti 
iš pareigų, jei jis pats to nenorės, 
nes esąs neteisingai nuteistas. 
Arkivyskupas taip pat atsisakė 
laisvę pirktis tremties kaina. Šia 
proga Vatikanas Tito priminė, 
kad gerų santykių kliūtis yra ne 
vien kalinimas arkivyskupo, bet 
ir visa katalikų bažnyčios prie
spauda bei daugelio kitų dvasi
ninkų kalinimas.

SAVAITĖS jVYKiy APŽVALGA
' Kaesonge deramasi tik karo 

paliaubų reikalu, visos proble
mos neliečiant. Pagrindo viltims 
ar nevilčiai tuo tarpu nėra jo
kio, nes iš komunistinio pasaulio 
pusės vsiškai tylima, o JAV ak
centuoja, kad ir trokštant taikos 
budrumo prarasti nereikia, nes, 
galimas dalykas, komunistai nori 
tik išlošti laiko pasiruošimams. 
Iš Indijos pranešama, jog Mask
va taikos siūlymą iškėlusi dėl to, 
kad Peipingas grąsinęs daryti 
taiką, jei Maskva neduos tinka
mos paramos, Maskva tos. para
mos duoti negalinti, tad ir iškė
lusi taikos siūlymą, kad iškiltų 
kaip taikos nešėja.

•

Japonijos taikos sutarties pa
sirašymas San Franciske rugsė
jo pradžioje, paskelbtas užpraei
tą savaitę JAV ir D. Britanijos 
sutarimu, pasauly buvo sutiktas 
gana šaltai, o apeinamieji, į pa
sirašymą nekviečiamieji ir labai 
nepatenkinti. Labiausiai protes
tuoja abi Kinijos ir Indokinijos 
valstybės, kurias remia Prancū
zija. Ar siųs savo delegaciją į 
San Francisko Sov. Rusijb, ten
ka labai abejoti. Tuo tarpu JAV 

britai bijo, kad vietoj jų Irano 
naftą gali perimti amerikiečiai. 
Tik po JAV ambasadoriaus vizito 
Britų ambasadorius paskelbė ko
munikatą, kad apgailestaująs jog 
jo anas pareiškimas sukėlęs ne
susipratimo.

Harriman atvyko, bet apie jo 
pasikalbėjimus dar nėra jokių ži
nių. Jo atvykimo dieną komunis
tai Teherane prieš JAV ambasa
dą surengė dideles demonstraci
jas su šūkiais prieš imperialistus. 
Demonstrantus puolė antikomu- 
nistų minia. Po muštynių, kurių 
metu panaudoti ir šaunamieji 
ginklai, pasirodė 10 užmuštų ir 
apie 100 sužeistų. Tai jau antros 
panašios muštynės, kurios rodo, 
kad antikomunistiniai iraniečiai, 
pajutę pavojų, 'aktyviai išeina 
prieš komunistus, kurie buvo 
beužimą visas pozicijas. ’

Britų bendrovė stengiasi Irane 
kuo ilgiau išsilaikyti ir pereitą 
savaitę darbus dar labiau susiau
rino, kad tik ilgiau neprisipildy- 
tų sandėliai. Iranas finansiniams 
sunkumams išvengti užtraukė 25 
milijonų dol. paskolą JAV Eks
porto-Importo banke ir paskelbė 
vidaus paskolą $62.000.000. Iš 
antros pusės keliamas siūlymas 
pradėti pardavinėti susikaupian
čius benzino išteklius.-Siūloma 
pardavinėti tiems patiems pir
kėjams, kurie ir anksčiau pirk
davo, bet su sąlyga, kad patys 
pasiimtų, nes Iranas neturi tank
laivių. Prekyba ištikrųjų dar ne
prasidėjo, nes Britai vis dar ne
nori pripažinti naftos savininku 
naujosios Irano Naftos B-vės, o 
be jų niekas čia nenori kištis ar
ba neturi tanklaivių. Visdėlto, 
atrodo, kad išeitis bus rasta ir 
naftos gaminiai iš Irano vėl pra
dės plaukti, jei tik neiškils ko
kių netikėtumų Irano vidaus gy

venime. Atrodo, kad kaikas turės 
paaiškėti po Harrimano pasitari
mų. šiaip ar taip Britams tai di
delis smūgis, nes iš Irano jie 
kasmet naftos produktų gaudavo 
už 3-400 milijonų dolerių. Būtų 
dar blogiau, jei nuo Irano naf
tos jie būtų visiškai nustumti ir 
turėtų ją pirktis JAV, nes tektų 
mokėti doleriais, kurių fondas 
pastaruoju metu ir taip labai su
mažėjo.

Egiptas padėtį Viduriniuose 
Rytuose dar labiau sukomplika
vo, pradėjęs kontroliuoti iš Raud. 
Jūros per Sueso plaukiančius lai
vus. Egiptas sakosi norįs tik su
kliudyti gabenimą ginklų Izrae
liui. Bet pats faktas, kad Egip
tas pradeda šeimininkauti zono
je, kuri yra pripažinta Britams, 
yra prieš galiojančias sutartis. 
Dėl to Britai pareiškė protestą ir 
pasiuntė net 4 karo laivus. Dabar 
kyla klausimas ar Egiptas nusi
leis, ar reikalaus sutarčių revi
zijos.

Europoje’ Vokietijos ginklavi
mosi klapsimas tebėra neišspręs
tas. Derybos Paryžiuje tebevyks
ta. Bet 47|galstybės jau paskelbė 
arba tiiojsras paskelbs baigią ka
ro £l':ovį-į ^Vokietija. Vakarų 
VokietijoįFparlamentas — Bun-

' kratų opozicijos, planas principi- 

ti spec, komisijoms. ^Tikima- . 
si, kad rudenį bus ratifikuotas.

Prancūzijos parlamento pirmi
ninku išrinktas tas pats Ed. He- 
riot, o vyriausybės vis dar nėra.

Tito pasakė griežtą kalbą prieš 
kominformą, iškeldamas vis au
gantį pavojų Jugoslavijai ir pir
mą kartą viešai išžeidžiamai at
siliepė apie Staliną, pasakyda
mas, kad jis pasaulyje esąs gar
sus savo ūsais, bet ne išmintimi. 
Vakariečiams Jugoslavija nepar- 
siduosianti niekad, bet savo pa
vojaus akivaizdoje pasinaudo
sianti parama ir net ginklais.

Iš satelitų kraštų pranešama, 
kad Rumunijos premjeras Dr. P. 
Groza ir Bulgarijos premjeras V. 
Červenkov esą faktiškai nuo val
džios nušalinti ir saugumo prie
žiūroje, nors iš savo vietų dar ne
atstatyti. Jų bylą nagrinėją spe
cialios komisijos.

Anglijos darbiečių kairysis 
sparnas, vadovaujamas nesenai 
atsistatydinusių 3 ministeriu — 
Bevan, Wilson ir Freeman — pa
skelbė memorandumą dėl santy
kių su JAV, kurios ruošiąsi karo 
atveju pasinaudoti D. Britanijos 
teritorija. Jų nuomone, D. Brita
nija turinti gauti veto teisę JAV 
kat'o pradėjimo atveju. Esą, JAV 
pasirengimai išstatą pavojun D. 
Britanijos teritoriją, o jų bazės 
nesą pakankama garantija sau
gumo. Ginklavimasis gresiąs pa
kirsti D. Britanijos ūkinį gyveni
mą ir sudaryti galimybių komu
nistų infiltracijai. Dėl to D. Bri
tanija turinti vesti savarankiš
ką politiką ir pasiekti susitarimo 
su Sovietų Sąjunga.

Kanados politinis gyvenimas 
pastarąją savaitę apmirė, nes ir 
parlamentas atostogauja ir dau- 
gumas vyriausybės narių atosto
gose. Paskutinė maloni žinia, ža
danti teigiamai paveikti Kana
dos ūkinį gyvenimą, buvo ta, 
kad JAV nutarė parduoti Kana
dai karo medžiagų už 300 mil. 
dolerių ir už tiek pat duoti užsa
kymų. Tačiau nemalohi žinia, 
kad Kongreso viešųjų darbų ko
misijoje St Lawrence kanalo 
statybos projektas nepraėjo. Ir 
posėdis buvęs toks triukšmingas, 
kad jis ten greit negalėsiąs būti 
svarstomas. Kanadai ištikrųjų , 
gali tekti pagaliau vienai tą mil
žinišką projektą vykdytu

-.a- '■tote?
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Didysis karžygiškumas
“Mirti nebijo tas, kurio 

, gyvenimas daug vertas”,

didžiausią pažangą, tačiau individualus kario pasiaukojimas ir karžygiškumas dar liko ryškesnis. Karo strategai puikiai supranta, kad ir galingiausias, moderniškiausias karo priemones turi valdyti karys. Per II pasaulinį karą stebino japonai savo pasiaukojusiais lakūnais, kurie krisdavo su bombų kroviniu ant amerikiečių laivų arba italų-japonų gyvosios torpedos, pridariusios anglams sunkių nuostolių.Ir lietuviai turi naują, dar karo istorijoje vardo neturintį, pasiaukojimo pavyzdį.Jau mūsų Margis su įgula žuvo, kad nepatektų į nelaisvę — •Vergiją. “Geriau mirti — negu vergauti”. Pfcr šį karą tokių pavyzdžių buvo tūkstančiai. Bet lietuvių auka yra sunkesnė, kar- . žygiškesnė. Šiandien tūkstančiai lietuvių partizanų beviltiškai bolševikų apsupti yra susisprogdinę save, kad jų neatpažintų. Jie mirties nebijo, nebijo ir žiaurios mirties nelaisvėje, kai sadistiškiausiomis priemonėmis reikalaujama išdavimo, nes jie sau likimo testamentą pasirašė likdami “miško broliais”. Prieš.—^mirdami jie galvoja ne apie save, ' \ o apie savo artimuosius, draugus, pažįstamus. Jie pažįsta bolševikus, kurie toli ^rąlenkia Atilos ir l’amerlano gaujas. Senėjų laikų barbarai žiauriai žudė belaisvius, išniekindavo žuvusių lavonus, bet šių dienų barbarams to neužtenka. Jie žiauriausiai, šlykš

čiausiai niekina žuvusius ir likusius gyvus artimuosius. Dėl vieno- žuvusio atpažinto partizano nukenčia dešimtys ir šimtai. Užtenka slapčiomis nubraukti ašarą, pažvelgus į viešai miestų aikštėse paguldytus partizanų lavonus savaitėmis, kai sulauksi tokio pat žiauraus likimo. Todėl mūsų partizanas ir pasirinko šią žiaurią mirtį—granata susprogdindamas savo galvą. Jis mato mūsų tautos baisųjį naikinimą, jį pergyvena ir žino, kad atgimstančiai. Lietu vai kiekviena gyva lietuviška jėga bus reikalinga. Kuo mažiau aukų ir kraujo. Didelis karžygiškumas žūvant galvoti apie gyvuosius. Tai yra didžioji tautos tragedija kovoti su barbariškiausiu priešu istorijoj.Mūsų pareiga svetimšalių spau do j e šį pasiaukojimą iškelti. Tai nėra kasdieninė auka, tai istorijos kūrimas.O kaip mes kartais lengvapėdiškai žaidžiame savo artimųjų likimu Lietuvoje. Siunčiame laiškus, paketus, vaistus. Net vienas giriasi pasiuntęs $50 ir iš Maskvos gavęs pakvitavimą. Nebūkime naivūs. Argi taip greit pamigome bolševikus? Žinoma, Sibiro tyrai platūs ir dar ne vieną kanalą kas, užteks mūsų tautai plotų išmarinti. Nebūkime savo Tautos .ir tautiečių lengvabūdžiais duobkasiais. Juk kiekvienas esame išsiilgę savo Tėvynės ir artimųjų, bet kartais ir mo tinos akla meilė yra vaikui mirtis. ■■Žuvusiųjų partizanų kraujas mus įpareigoja cementuotis, ryžtis ir reikalui esant aukotis, su Tėvyne palaikant tik netiesioginius ryšius. R. Medelis.
NORI TAIKOS-RUOŠKISTrumanas “prašo” panaikinti Geležinę uždangą • Gubernatorius iš Conn, iškėlė sovietų deportacijas • Bijomasi Sovietų intervencijos Suomijoje.rialistiška demonstracija Niujorke, birželio 16 d., Carnegie Hall,Nors respublikonų partijos MacArthur pašalinimo bylos komisijos raportas užsipuola Tru- maną “bijontis rusų” ir, kaip senatorius Brewster, reikalauja “pozityvios” politikos, Trumano administracija visdėlto nenori leistis užliūliuojama Maskvos tai kos balandžių burkavimų Kea- songe. Ūmus “karo užbaigimas” su vokiečiais—kad vokiečių kariuomenės dalinius būtų galima teisiškai įjungti į Eisenhowerio armiją Europoje — bei “skubini- mas” Japonijos taikos sutarties rodo amerikiečius norint turėti laisvas rankas su rusais ir raudonaisiais.Savo laiške SSSR A. Tarybos “pirmininkui” Švernikui, Trumanas reikalavo panaikinti bet kokius “geležinės uždangos suvaržymus, kad tarp tautų išnyktų įtarimai ir baimė”. Trumano notos tekstas aiškiai rodo Ache- sono užsienio politikos rusų atžvilgiu posūkio tęsinį. Notoje kalbama tik apie “Sovietų tautas”, kurios turi būti laisvai informuojamos. Maskvoje diplomatiniai sluoksniai, turėdami galvoje rusų pastangas savo rankose išlaikyti politinio žaidimo iniciatyvą iki jiems reikiamos datos, mano, jog šis Trumano kreipimasis kartu su Kongreso laišku būsiąs paskelbtas sovietų spaudoje, bet žinoma, su atatinkamais komentarais, o gal ir su kaikuriais pakeitimais.Valstybės Departamentas paskelbęs Kongreso notos turinį, bei prezidento laišką, painformavo, jog “AmerikosBalsas” įgaliotas kartoti šią notą tris sekančias dienas, kas dvi valandas rusų ir ukrainiečių kalbomis, o taip pat latvių, lietuvių ir estų, “Baltijos valstybėms, kurios buvo Sovietų Sąjungos užgrobtos”.

Pabaltiečių pasisekusi antiru
siškai komunistiška ir antiimpe-

paskatino gausingus vengrų kilmės amerikiečius ten pat paskelbti pasauliui savo protestą dėl deportacijų vykdymų jų tėvynėje. Triskart mažesnė auditorija išklausė Conn, gubernatoriaus John D. Lodge griežto sovietų veiksmų Rytų Europoje pasmerkimo. “Oatis ir Groesz bylos mus įtikina — pareiškė Lodge — jog sovietai yra nusistatę sunaikinti bažnyčią ir Vakarų kultūrą”.Po jo kalbėjęs Kongreso atstovas James G. Donovan, rinkimuose 18 distriete paveržęs vietą buvusio vienintelio komunistų atstovo Kongrese Marcanto- nio, pareikė, jog tik “užsienyje gimusių amerikiečių dėka iš Kon greso buvo pašalintas Kremliaus balsas”.Susirinkimas vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje reikalavo, jog visi deportuotieji būtų grąžinti į savo namus; leisti iš Sovietuos į užsienį pasitraukti visiems norintiems; įsileisti j sovietinę rusų imperiją tarptautines organizacijas ,kaip Raudonąjį Kryžių. Tarp kitų mitinge kalbėjo Amerikos Lietuvių Tarybos atstovas, Lenkų Tarybos, Če- koslovakų, Estų, Latvių ir žydų karo veteranų atstovai.•Niujorke buvo atkreiptas dė-- mesys žihioms iš Helsinkio, jog vietinė komunistų spauda ūmai paskelbė matanti milžinišką pavojų Suomijai dėl amerikiečių ruošiamų bazių šiaurės Norvegijoje, Suomijos pasienyje. 1948 m. svmių-sovietų nepuolimo sutartyje esąs straipsnis, kuris “leidžia sovietu intervenciją, jei Šuo mijai grėstų puolimo pavojus”. Kartu su šiuo “atradimu”, nors Atlanto paktas jau gyvuoja ištisi metai, sovietų diriguojami ko
munistų laikraščiai paskelbė

Kaip vargsta lietuvis tėvyiiėje?Birželio 20 d. grįžo iš rusų belaisvės vokietis Frz. Meizinger. Jam teko išbūti Lietuvoje apie 4 metus. Mielai jis man sutiko iš tėvynės ir savo išgyvenimų papasakoti.Pirmiausia, kaip belaisvis, jis buvo patalpintas Palemono belaisvių stovykloje. Čia buvęs tik apie 2 savaites. Iš Palemono ateidavę dirbti į Kauno universiteto didžiuosius rūmus. Studentų buvę labai daug, daugiausia 18-22 m. amžiaus. Jiems su studentais buvę draudžiama kalbėtis, tačiau su rektorium tekdavę pasikalbėti. Tai buvo 1945 m. Po poros savaičių jie buvę išvežti į Vilnių ir čia išbuvęs iki 1947 metų. Vilniuje vaizdas dar niūresnis, nes čia dauguma rusai. Visa komanda, apie 180 belaisvių, buvusi kas rytą varoma į darbą ir vakare vėl atgal į nakvynės vietą (kažkoks anksčiau buvęs prekybos namas). Su civiliais gyventojais netekę susitikti, nes stipri sargyba saugojusi. Miestas jau kaip ir atstatytas. Dažnai praeidavę pro katedrą, tačiau ar joje dar pamaldos buvo laikomos, nežino. Bažnyčių varpai rytais skambėdavę. Kadangi maistas buvo labai blogas, tai jis 1946 m. bandęs pabėgti. Po dviejų savaičių vėl atvaromas į lagerį. Nubaudžiamas. ■1947 m. bando vėl bėgti. Pasiseka. Miškais ir šunkeliais, pas ūkininkus pasistiprindamas, pro Šiaulius, Joniškį, atsiduria Žagarėje. Tenais užsimelduoja kaip

Pasakoja dar kovo mėnesį Lietuvos kaime tebegyvenęs vo
kietis. Kaunas <y* Vilnius — Žagarė Šiauliai.

vokietis civilis. Apsigyvena vie-j ir laidotuvės, name kaime. Jeigu jis nesuklydo, tai Tamoliai. Čia išgyvena iki 1951 m. kovo mėn. Darbo rusai jam nedavę. Uždarbiaudamas padieniui arba ubagaudamas, praleidęs ten anuos 3 su virš metų. Pradžioje susiranda vieną vokiečių šeimą ir prisiglaudžia kaip antras jos sūnus. Užsimezga puikus kontaktas su ūkininkais. Maždaug 30 km. ratu jam buvęs kiekvienas kaimas pažįstamas. Ši šeima gavus vieno ūkininko namą, nes pats ūkininkas, kaip ir daugelis (pasak jo, 3>4 visų ūkininkų) ištremtas į Sibirą. Pav., netoli Kruopių vienas kaimas — Bailė — visiškai tuščias. Ir daugelis kaimų esą pustuščiai.Iki 1950 m. pavasario ūkinin-
KARUIšmeižtus, jog suomių pramonė vykdanti Amerikos karo užsakymus, o suomių kariuomenė slaptai mobilizuojama Sovietų Sąjungai pulti. Prisimena panašūs kaltinimai mesti Pabaltijo valstybėms prieš 11 metų ir amerikiečių politikai leidžia imtis kariams reikalingų priemonių. Praėjusį pirmadienį Wiesbadene įvyko Amerikos karo aviacijos vadų slapta konferencija, kurioje padaryta nutarimų dėl naujų oro bazių steigimo Europoje, kad jos galėtų priimti kitais metais ten persikelsiančią galingą oro armadą.Stalino padarytą klaidą Korėjoje įrodo žemiau patiekiami skaičiai, kai moraline kryžiaus karo prieš tiraniją puse pasirūpins naujai įsteigtoji “Psichologinio karo vadyba”, ministerių Gray ir Badell Smith vadovybėje. Liepos 1 d. jau įsigaliojo gynybos planas, siekiąs 130 milijardų dolerių. Jei praėjusiais fiskaliniais metais, pasibaigusiais birželio 30 d., įskaitant Korėjos karą, tankų, artilerijos, aviacijos išlaikymui viso labo buvo išleista 5,5 milijardai dolerių, ateinančiais metais, jų skaičių*nusa- ko 18.5 milijardų suma! Pernai bazėms buvo išleista $400.000, — o sovietai jau net keturių konferencijoje dėl to šaukė, — šiais metais joms bus išleista 8,6 milijardai dolerių! Ne dyvai, kodėl sovietai Suomijos išsigando. Jei pereitais metais lėktuvų buvo pastatyta tik už 2 milijardus, ir jų pilnos padangės birzgė pakraščiais, tai šiais metais jų bus pastatyta už 22^2 milijardus! Artilerijos, tankų, įv. sviedinių ir kitko pagaminta buvo taipgi už 2 milijardus, šiemet, kartu juos visus sudėjus už 26,2 milijardus. Ir taip toliau. Galiausiai prisimintina, jog Europai praėjusiais metais pasiųsta karinės pagalbos tik už $900.000 dolerių, o šiais metais, vokietukus įskaitant, ji gaus už 14 milijardų.
Kad geriau orientuotumėmės,

kai gyvenę gan gerai, t.y. ir duonos ir mėsos, ir net alučio su sa- magonu turėdavę, bet nuo 1950 m. visi ūkininkai turėjo eiti į kolchozus. Ten viskas daroma “savanoriškai”. Daromi susirinkimai ir priimama rezoliucija, kad toks ir toks kaimas nutarė vienbalsiai prisiįtfigti prie vieno ar kito kolchozo.Ūkininkai vokiečiams buvę labai geri. Kur tik užeidavęs duonos paprašyti, visur gaudavęs. Net ir lašinių bei kitų maisto produktų. Rusai irgi eidavę ubagauti, tačiau ūkininkai, nors ir labai jų bijodavę, neduodavę nieko. Rudeniop eidavęs pas ūkininkus bulvių rinkti ar javų piauti, bei kulti. Mažne kiekviena šeima z skųsdavusis tai sūnaus ar tėvo, ar motinos, ar dukters netekusi. Dauguma žinoję, jog jų artimieji yra Vokietijoje, tačiau nelaukdavę laiškų, nes dėl jų ištremiami. Ir man jis primygtinai sakė, kad nerašyčiau laiško.Pačioje Žagarėje dar esą du kunigai. Viena bažnyčia esanti uždaryta, nes kunigas miręs. Skaisgiry dar yra klebonas. Šių- kunigų įvardžių neprisimenąs. Kunigai iki 1950 m. gyvenę iš ūkininkų aukų. Rudenį važiuoją kunigai lankyti savo parapijiečių ir susirenku mėsos, javų ir kitų gėrybių (kalėda). Net jam tekę būti vaišėse, kur ir klebonas buvęs. Vestuvės ir krikštynos, net , švenčiamos mažiausiai dvi dienas. Labai dažnai ir jį ūkininkai pakviesdavę į panašius pokylius.Po 1950 m. pavasario vaizdas visiškai pasikeitęs. Visi ūkininkai suvaryti į kolchozus. Kas nėjo, ištremtas į Sibirą. Prasidėjo visiškai vargingas gyvenimas. Kiekviena šeima gauna 50 arų žemės iš kolchozo. Rugių ar kviečių duonai visiškai negaudavę. Po kūlės visi grudai kraunami tuojau į mašinas ir išvežami, kaip ūkininkai saką, į Rusiją. Tuomet jau ir vokiečių elgetoms buvę visiškai blogai, nors ūkininkai dalindavęsi paskutiniu duonos kąsniu. Žagarės miškuose esą labai daug partizanų. Tai lietuviai, latviai ir vokiečiai, bei rusų dezertyrai’. Partizanai esą labai gerai apsiginklavę, net tankus turį. Dėvį jie rusų uniformą.Partizanai komunistus arba vietoje sunaikiną arba pasiimą į mišką. Ūkininkus jie aplankydavę labai dažnai. Provokacijos sumetimais ateidavę ir rusai apsimetę partizanais. Ūkininkų būklė esanti sunki. Jeigu jie duodą partizanams valgyti — noriai ar nenoriai — esą rusų baudžiami Sibiru. Duodą rusams valgyti — baudžiami partizanų. Tačiau, partizanai nekaltų žmonių nenubaudžia. Jei partizaną sučiupdavo venti — vietoje sušaudydavę arba ištrein- davę į Sibirą 25 metams. Partizanų labai padaugėję po 1948 m. didžiojo išvežimo į Sibirą. Tai buvę kovo-balandžio mėnesiais.Apie tą patį metą būdavę kasmet dideli trėmimai į Sibirą. Tačiau ir čia “savanorišku” būdu, atvažiuodavusi pilna rusų mašina, apsupdavę namą ir visiems gyvenantiems jame, įsakydavę per kelias valandas susipakuoti leidžiamą kiekį *dalykų ir duodavę užpildyti lapą, kad savanoriškai vyksta 20 m. į Sibirą. Iš Sibiro parašydavę laiškų. Pirmiausia turėdavę ten atidirbti už kelionę, nes “savanoriškai” važiavo. Jeigu gerai rusus savo darbu ir elgesiu nuteikdavę, po kurio laiko galėdavę net darbo vietą pakeisti. Grįžusių iš Sibiro labai maža. Jam netekę tokių suę sitikti.1948 m. atvažiavę kelios mašinos partizanų į Žagarę. Rusai visi pabėgę į Latviją. Jie susikrovę iš krautuvių viską, kas jiems reikalinga, vėl pasitraukę miškan. Tai pasitaiką labai dažnai, ypatingai anksčiau pasitaikydavę.Panašių nuotykių, esą, galėtų jis ir daugiau papasakoti, kaip jis sako, ištisas knygas galėtų prirašyti.

— jam to netekę išgytai, kaip girdėjęs, arba

prisiminkime, jog,litais tai būtų 780 milijardų sidabrinių. Kažin ar visa mūsų taip sunaikinta ir gjpbiama tėvynė materiališkai tiek dar verta iš vis?
ALMUS.

šiurpų įspūdį padarę jam anos dienos, kaip jis buvo priverstas iš Lietuvos išemigruoti. Tai buvo 1951 m. kovo 5 d. Visiems vokiečiams buvo duotas šios dienos terminas Lietuvą apleisti. Jie buvę mašinomis iš Žagarės į Šiaulius atvežti. Žagarėje susirinkę daugybė žmonių atsisveikinti. Motinos su kūdikiais ant rankų verkusios atsisveikindamos ir prašusios sveikinti visus lietuvius, gyvenančius už tėvynės ribų. Jie tikėjo, sako jis, dar kad mes važiuojame namo, tačiau mūsų širdys buvo rūpesčių perimtos, kad mūsų transportas nepasuktų Sibiro link, nes tai dažnai pasitaikydavo.Lietuviai prašę nepamrišti jų laisvame pasaulyje, ir laisvės dieną pagreitinti.Jie mašinomis buvę nuvežti į Šiaulius. Tenai patalpinti 3 km. nuo Šiaulių vienoje viloje. Maistas buvęs labai geras. Puikiai aprengę, su maršų muzika išleidę traukinį Vokietijos link.Jis man primygtinai priminė, kad nebandyčiau dabar į Lietuvą važiuoti. Ir kitiems lietuviams turįs pasakyti, kad į Lietuvą va-

žiuoti, yra važiuoti į Sibirą. Jis, sako, norėtų Lietuvai padėkoti už tą didį nuoširdumą ir meilę, kurios patyręs per tuos 4 metus. Jis, esą, norėtų dar kartą aplankyti anuos kaimus ir Lietuvą, tačiau tik ją išlaisvinus. Jis tikįs į greitą laisvą Lietuvą, nes anų, Lietuvoje kenčiančiųjų, viltys kartą turės išsipildyti.Jo sužieduotinė, kuri irgi apie 3 metus buvo Lietuvoje, kai ką dar prie anų žinių priduria. 1947 m. esant dideliam badui Karaliaučiuje, ji nutarusi, kaip ir daugelis tuo metu, važiuoti į Lietuvą maisto paubagauti. 1947 m. žiemą Karaliaučiuje lavonai gulėję gatvėse, nes badas buvęs visame mieste. Ji išėjusi pėsčia, nors ir sirgdama ir visiškai silpna. Kelyje sulaikyta. Grąžinta atgal, tačiau pasisekę prasiskverbti ir galų gale traukiniu pasiekti Lietuvą — Kauną. Kauno gatvėse jau buvę pilna ubagaujančių vokiečių. Ji apsirgusi. Patalpinama Kauno naujoje ligoninėje. Po kurio laiko pasveikusi ir pas vieną tos ligoninės gydytoją apsigyvenusi. Motina, nesulaukdama jos grįžtant, pati, būdama 56 m. amžiaus, išeina pėsčia. Taip pat ir jaunesnioji sesuo pasiekia Kauną. Po kelių dienų susitinka

ir savo vyresniąją dukrą Kaune. Išsirengia visos trys pėsčios į Rygą. Kelionėje maitinęsi pas ūkininkus. Visur buvusios mielai pamaitinamos ir užjaučiamos. Užsuka j vieno bažnytkaįmio bažnytėlę. Viena paprasta kaimo moterėlė paprašo jų bažnyčioje palaukti. Po kurio laiko atveda kleboną. Klebonas gerai vokiškai kalbąs. Kiekviena gauna po 30 rublių ir dar maisto kelionei. Per Šiaulius pasiekia Žagarę, kur susitinka su anuo vokiečiu. Kadangi tas joms labai gerai nupiešęs padėtį, jos nusprendę pasilikti tenai. Dabar visi kartu grįžo į savo tėvynę.Kaikurios kainos: duona 7 rubliai, sviestas 25 rubl., kiaušinis 50 kapeikų. Ūkininkai labai apdriskę —- tiek šiokią, tiek šventą dieną. Miestuose irgi visiškai paprastai apsirengę žmonės. Ubagaujančių pilni kaimai.Žinios, kad rusai priverčia Lietuvoje likusius šeimos narius vestis su rusais, pasak šių vokiečių, esą tikros.Red. pastaba: Pasikalbėjimo autorius yra įrašęs keletą žinių, iš kurių aiškiai galima būtų išaiškinti asmenis, parėmusius tą vokietį, --- vienas kelis kartus davęs po 30 rublių, kitas vieną kar- ' tą 300 rublių. Kad už savo gerą darbą nenukentėtų, mes tų vietų nespausdiname.
SCHWARZWALDBALF Įgaliotinis Prancūzų Zonai pasikvietė mane nepapraston talkon: 10-ties dienų kelionei po visą prancūzų zoną, pradedant Konstanca prie Bodeno ežero, baigiant Koblenzu ant Reino krantų. Kelionės tikslas — aplankyti kiekvieną lietuvio šeimą, susipažinti su jais, surinkti tikslius davinius apie jų ekonominę ir kultūrinę padėtį, jau nekalbant apie pagalbą emigracijoje. Turint galvoj, kad visoj Zonoj tėra viena stovykla, ir ta pati emigruojantiems, o Visi kiti tfemtirfiii išbarstyti pc| miestelius ir kaimus, per šimtus kilometrų vieni, nuo kitų, — šitas planas atrodė Jtrupiutį fantastiškas. Tačiau BALF1 įstaigose buvo toks įkarštis ir užsidegimas žūt būt surašinėjimą įvykdyti, kad sutirpdė visus mūsų abejojimus. Antra vertus, pats viduvasaris, kai saulė žeme ritinėjasi, kai vyšnios pačiam įnokime ... Ėmiau ir sutikau šiam darbui’talkinti.Birželio 10 d., apsiginklavę jee- pu, benzino atsargom, anketų lapais,prisikišę kišenes saldainių vaikams, o cigarečių suaugusiems, pasileidom į kelionę. Pradėjom nuo vietovių apie Bodeno ežerą, o vakare jau pasiekėme didesnę lietuvių koloniją Bi- berache. Ten vokiečių prieglaudose sutelkti daugiausia seneliai ir ligoniai. Patalpos švarutės, langai šviesūs ir dideli, tik vakarienė, kurią ir mums teko paragauti, buvo tikrai skurdi. Seneliai gali beveik visi emigruoti, jei tik atsirastų giminių ar geradarių, garantuojančių už juos 1000 dolerių. Bet štai čia mes pirmu kartu buvom nustebinti:— Ką aš, ponuliai, važiuosiu, — sako senutė. — Man jau 65 metai, nenoriu sūnui su šeima ant sprando sėsti...Jokio skundo, jokių nepasitenkinimų ar priekaištų. Tik paskutinis visų prašymas: neužmirškit mūsų, nors atlankykit kada...Ir tik netyčia iš senutės sužinojom, kad jos sūnus jau yra mobilizuotas į Amerikos, armiją. Tada, ir neturėdami filosofinių palinkimų, susimąstom. Kaip nuostabiai sukas gyvenimo ratai: tautiečiai iš Amerikos per metų metus aukojo centą šiai senutei šelpti; dabar jinai atidavė savo sūnų Amerikos idealams ginti.Kitą vakarą ištikimasis jeepas užneša mus į klaipėdiečio šefle- rio šeimą. Pavardė vokiška — taip ir nusprendė anais laikais visagalis IRO, kad jie vokiečiai. Susilekia keturi vaikai, kaip žvirbliai. Tėvai iki sutemų dirba. Prašnekinam juos, pasisakėm, kad esam iš BALF organizacijos. šitas žodis stebuklus daro: vaikai atsiveria, nelyginant žiedai prieš saulę, ir mes išgirstame tyriausią lietuvišką kalbą. Grįžta tėvai. Neįkyri jokiais pašalpų prašymais. Tik vieną svajonę ir viltį puoselėja, kad patektų į projektuojamas lietuvių sodybas. Ne tam, kad už dyką duo-

KALNUOSE IEŠKOME LIETUViyną valgytų. Kad tik savųjų tarpe būtų. Kad tik vaikus lietuviais į savo žemę parvežtų...Milžiniškų kalnų papėdėj prisiglaudęs mažas tipingas Schwarzwaldo namelis, kuriame randam našlės Cypienės-Ziepa šeimą. Kambarėlis mažas, bet blizga švara, lyg lietuviška seklyčia. Moteris prasilavinus — buvusio Klaipėdos policininko žmona. Parodo ji mums antklodę, mažytį pagalvėlį ir vaiko batus.— Tai vis turtas įgytas už BA LF cigaretes, — pasakoja ji. — Išsimainiaut O kai ateina nors ir maža piniginė pašalpa, tai visą mėnesį šventė, nes skolas išsi- mokam. t. : tPasibeldžiam į K. Grintalio duris Zwiefalten-Bach kaimelyje Randam tik žmoną, jis pats dirbtuvėje pluša. Kai pasakom labas rytas, moteris apstulbsta, po to prapliumpa ašarom — tokiom smaugiančiom džiaugsmo ašarom, kurios neleidžia jai ištarti žodžio.Iš pradžių ir mums užlūžta kalba. Po to įsibėgėjam. Atsiga- benam vyrą iš dirbtuvės. Jis minkštų baldų dirbėjas. Ištisais mėnesiais jie negirdėjo lietuviško žodžio. Nežinojo, kad yra Vokietijoje lietuviškas laikraštis, lietuviškos mokyklos, kad yra organizacijos, čia ir anapus Atlanto, kurios jais Dievo užmirštam kampely rūpinasi, kad yra žmonių, kurie savo noru atsisakė emigracijos, kad tik jie — išblaškyti po visus kampelius — neliktų be globos...Moteriškei visa tai atrodo kaip sapnas.— Aš sutinku sausos duonos plutą valgyti, — sako ji kukčiodama, — tik nepalikit mūsų čia vienų, neleiskit mano vaikui nutausti vokiškoj mokykloj. Bet- kur, betkokiom sąlygom, tik per- kelkit mus, kur yra savųjų...Tėvas atneša vaiko dokumentus ir, nesvyruodamas ir neabejodamas, prašo rekomendacijos, kad vaiką priimtų į lietuvišką gimnaziją.— Gerai apsigalvokit,dom perspėti, — nuo jūsų ligi Diepholzo 1 8val. kelio. Nepasi- ilgsit, nesibaiminsit?— Kaip nepasiilgsi, — įsikiša motina. — Bet jeigu vaikas gali sava kalba mokytis, tegul man širdis plyšta, tik tegul jis važiuoja!Jeigu mes jau buvom mirtinai pavargę, prieš pasibelsdami į šios šeimos duris, tai su jais atsisveikinę pajutom, kaip į mus įsruveno nauja jėga — iš to nepaliesto, tyro tautiškumo, iš tos didžiosios ištikimybės savajai kalbai ir kultūrai, kuriai paaukojama viskas, neišskiriant net motinos širdies sentimentų.Mažlietuvio Pažėros Šeima Wickenrodt kaimely Reinlando provincijoj. Apylinkės nykios, negyvos, lyg neseniai pro jas būtų prasiautęs maras. Ištisais kilometrais nei trobesio, nei žmogaus. Kaip tik gera vieta tremtiniams nukišti...

ban-

Pažėrų moterys apsipila džiaugsmo ašarom. Jų 7 metų anūkė ilgai klauso mūsų pasikalbėjimo, nedrįsdama pratarti žodžio. Po to atsargiai prieina prie ponios B. ir klausia:— Ar jūs turit vaikų? '— Turiu, vaikeli. Maždaug tokią mergytę, kaip ir tu. :<<'■— Ar jinai turi lėlę?...Mes visi tą akimirką pritylam — prieš tylią, bet gilią tragediją vaiko, kuris auga be žaislų.,.Mes buvom prisigėrę įspūdžių,, nelyginant kempines, ir negalėjom tylėti net ir tada, kai jeepas skambėjo tr braškėjo, besirisdamas akmenuotais keliais, taip, kad mes beveik negirdėjom savo žodžių. Mes svarstėm, kodėl paprasti, nemokyti žmonės daug stipriau prisirišę prie gimtosios žemės ir sunkiau išsižada tautinės kultūros, negu inteligentai. Taip besvarstydami mes pasie- kėfri Mainzą — prancūzų okupacinės valdžios kultūrinį centrą, kuriame šiuo metu gyvena žino-, mas lietuvių grafikas dail. V. K. Jonynas su šeima. Paviešėjom ten ilgiau, negu kitur. Praviešė- .jom, nes įsitikinom, kad ne tik prasčiokėliai yra ištikimi savajai žemei. Dail. Jonynas sutiko perleisti Liet. Bendruomenei Vokietijoje visą savo audimo dirbtuvės inventorių — be jokio atlyginimo — kad tose dirbtuvėse būtų galima duoti darbo tiems, kurie negali išemigruoti. O kai mus išvažiuojančius ponia Jony- nienė apkaišė lietuviškom rūtom, kurių kerus ji rūpestingai augina,jnums nebeliko abejonių, jog lietuviška dvasia tremty išliko spinduliuoti ne vien prastų, nemokytų žjnonių sielose.Ir taip slinko pro mūsų akis galerijos vaizdų ir tipų. Nenorėjom, kad jie nueitų į užmarštį. Noriu juos parodyti mūsų tautiečiams užjūry, nelyginant stikliniame karste miegančią karalaitę. Ji nebuvo mirus stikliniame karste; ir mūsų tautinė sąmonė nėra mirus nei po vokiškom pavardėm, nei po žiauriais skri- ningų paragrafais. Tai jie — lietuviai anapus Atlanto — išlaikė šią miegančiąją karalaitę gyvą, tai jie neleido užgesti lietuviškumo kibirkštėlei,' bet kurstė ją savo pavyzdžiu su kiekvienu maisto paketu, kiekvienu doleriu, kiekviena drabužių siunta.Mes grįžom po 10 dienų — dulkini ir suvargę, alkani ir neišsimiegoję, bet mes nejutom nuovargio, nes žinojom, kad į visus tolimiausius užkampius nuvežėm vilties kibirkštėlę, kad išlaikėm lietuviško solidarumo egzaminą. Mes matėm trykštančias džiaugsmo ašaras, ar patys pasi- jutom laimingi, nes argi tai nėra vienintelis mums p a s i Ii kę s džiaugsmas niūriose tremties dienose — padaryti kitus laimingus. X. Y.

Tautos Fondas netrukus išleis 
Lietuviškus Pasus, į kuriuos bus 
klijuojami aukų , atžymėjimo 
ženkliukai.



1051. VU. X9. — Nr. 29 (82) 3PUSL.

Kunigai
Naujas prasiveržimas

Didžiausias naujųjų laikų skan 
dal>s — darbo masių nutolimas 
nuo Bažnyčios. Tai ne tik nutoli
mas, tai masių sukilimas prieš 
kapitalistinę santvarką, kuriame 
skaudūs smūgiai kliūva ir pačiai 
krikščionybei. Tie smūgiai krin
ta ne dėl jos doktrinos priešingu
mo darbo žmogui: juk ji buvo 
pirmoji žmogaus vaduotoja .iš 
dvasinės ir fizinės vergijos, — o 
dėl jos praktinio nepajėgumo ,iš- 
judintigyvybingąsias jėgas nau
jam žygiui. Materialistinis pa
saulis toks sunkus, apkiautęs ir 

' įklimpęs, kad jo išvedimas iš to 
raisto pasirodė esąs nepaprasto 
sunk/imo uždavinys. Didžiausias 
krikščionybės siekimas yra iš
vesti žmogų iš ano materialisti
nio raisto — ne tik darbo mases, 
bet ir visus kitus. Jos užsimo
jimas yra plačiausios apimties. 
Užsimojimas yra toks didelis, 
kad’ jo akivaizdoje tenka jai ne 
tik smūgiai pakelti, bet ir klup
ti. Bažnyčios žingsniai niekad 
nebuvo lengvas pasivaikščioji
mas istorijoj, bet nuolatinis au
kojimasis. Jos keliai yra krauju 
nužymėti.

Ir šiandieną, kai eina grumty
nės dėl žmogaus, Bažnyčios pa
stangos krypsta tais pačiais dy
gėtais keliais. Ji aiškiai regi atsi
vėrusį plyšį organiniame krikš
čionybės kūne ir skuba jį užgy
dyti su nauja-energija. Jaunos, 
idealistinės dvasios žmonės pa
kyla iš tų pačių darbo masių ir 
eina savųjų gelbėti.

Vienas naujų, originalių kelių, 
vedančių minima linkme, yra 
kunigų-darbininkų misijos. Tai 
grupės jaunų idealistų, kurie at
sisako tradicinio stiliaus, ir eina 
ten, kur žmonės dirba — į fabri
kus dirbti kartu su jais.

20 metų anglies kasyklose
Tokios kunigų grupės pirmiau

sia atsirado Prancūzijoje, Belgi
joje, Italijoje. Tai darbininkai, 
kurie nieku nesiskiria nuo savo 
darbo draugų, tačiau jie niekad 
nepaleidžia iš akių savo tikslo: 
laimėti savo draugus Kristui.

^.^^Belgijoje pažinojau kunigą; 
Boland, dirbusi anglių kasyklose 
20 metų. Net savo primicijas lai
kė anglių kasyklų požemy. Ki
lęs iš turtingos šeimos, brolis 
augšto rango valdininkas. Šian
dien jis klebonauja, bet vistiek 
tris dienas" per savaitę eina dirb
ti į fabriką, mat, diplomuotas 
tekintojas! Tai labai paprastas, 
bet didelio ryžto žmogus, atsida
vęs savo pašaukimui.

Tokių Belgijoje yra ir dau
giau — ne tik anglių kasyklose, 
bet ir šiaip įmonėse. Mintis verž
tis į darbo mases ten yra tokia 
gyva, kad jau klierikai atostogų 
metu eina į fabrikus dirbti kaip 
paparasti darbininkai, kad tuo 
būdu pasiruoštų būsimiems už
daviniams. Dažnai jauni kuni
gai, vos baigę mokslus, prašosi 
skiriami į darbininkų gyven
vietes.

Skalbinių išvežiotojas
Kunigų-darbininkų grupės yra 

stipriau organizuotos Prancūzi
joje — Paryžiuje, Bordeaux ir 
kt. Pasiskirstę tam tikrais plotais 
bei darbu, kiekvienas eina ten, 
kur jaučiasi tinkamiausias. Daž
niausia jie nėra surišti su para
pijomis, ir pragyvena iš savo 
rankų darbo. Nuomoja kartu ke
letą kambarių, kuY gyvena, mel
džiasi ir planuoja. Jų darbo plo
tas — fabrikai ir vietos, kur bu
riasi darbininkai.

Dar neseniai buvo pakliuvusi 
žinutė spaudon apie kun. Boyer, 
dirbusį skalbykloj kaip išvežio- 
toją. Darbininkai žinojo, kad . jis 
kunigas, bet darbdavys — ne. 
Kai pastarasis sužinojo, tuojau 
atleido jį iš darbo. Atleistasis 
kunigas turėjo profesinį pažymė
jimą ir pilnas darbininko teises. 
Darbdavys negalėjo tad atleisti 

. jo be kompensacijos. Įvyko teis
mas, ir teisėjas rado, kad atlei
dimas buvo neteisėtas. Darbda
vys buvo priverstas išmokėti 
kompensaciją.

Šis įvykis darbininkuose su
kėlė daug simpatijų anam idea
listui, kuris savo paslaugumu 
daug kam buvo pasitarnavęs.

Uosto darbininkas
Jaudinantis atsitikimas įvyko 

Bordeaux uoste š.m. balandžio 7 
d. Kunigas Michel Favreau buvo 
ką tik pradėjęs uosto darbininko 
krovėjo karjerą, neturėjo dar nė 
profesinio pažymėjimo. Jis tu
rėjo dažnai pavaduoti susirgu-

dirba fabrikuose 15 metų pastoracinio darbo

sius darbininkus. Aną dieną ji
sai pavadavo seną ispaną, reika
lingą poilsio. Buvo pakrauna
mas laivas “Mary-Stone”. Uosto 
čiaupas veikė blogai: pakėlęs 
krovinį pasviro į šoną, ir vienos 
tonos svorio krovinys krito že
mėn, pataikydamas kun. Fav
reau tiesiai ant galvos. Atitrau
kus krovinį kunigas rastas mirks 
tąs kraujuos. Nugabentas į šv. 
Andriejaus ligoninę, mirė.

Vos baigęs mokslus labai geru 
pažymiu, kun. Favreau, dirbo 
parapijoje, ypač kreipdamas dė
mesį į darbininkus ir ligonius. 
Kiekvieną dieną, prieš šv. Mi
šias, jisai važiuodavo kaiman, 
paimti pieno vienai senelei. Ta
pęs uosto darbininku, vilkėjo 
originalią odinę liemenę, kuri 
buvo išgarsėjusi. Jisai buvo ra
dęs ją kažkur išmestą, rūpestin
gai išvalė ir nešiojo. Kadangi sa
gų nebebuvo, viena virvele susi- 
juosdavo, kita pavaduodavo sa
gas...

Kartą jo draugas gėrisi nau
jais pusbačiais: “Žinai, man jie 
perdideli. Imk juos”. Jis pats vėl 
apsiavė senaisiais pusbačiais.

Save laikė jisai menko išma
nymo: '“Neišmanau” — sakyda
vo, nors buvo neeilinių gabumų. 
Kai vienas technikas aiškino 
jam, ką reiškia “aukštai” ir “že
mai”, rodydamas į milžiniškas 
dėžes, M. Favreau šypsojosi pa
tenkintas, kad buvo laikomas ne
išmanėliu. Būti paskutiniu tarp 
paskutiniųjų buvo jo džiaugs
mas.-

Paskutiniai jo žodžiai, rasti 
užrašuose: “Mūsų gyvenimo pa
vakary būsime teisiami iš meilės 
darbų; taip pat galime sakyti: 
būsime teisianti iš tikėjimo — at
sidavimo visa būtimi Kristui”. 
Ant jo stalo rastas atverstas bre
vijorius, o jo paskutinė skaityta 
knyga — Jobo knyga.

Laidotuvėse dalyvavo minios 
uosto darbininkų, jų sindikato

atstovai ir daugybė šiaip žmo
nių, net netikinčių. Jo grupės 
kunigas, taip pat darbininkas, 
atlaikė gedulingas pamaldas, o 
arkivyskupas tarė žodį. Likęs įs
pūdis neišdils ne tik Bordeaux 
uoste, bet ir visoj krikščionijoj.

Lietuviai kunigai fabrike
Šis naujas idealistinis verži

masis, kaip jis reiškiasi pramo
nės kraštuose, lietuviams kuni
gams nėra arčiau pažįstamas. Jis 
yra pažįstamas betgi savo dvasia, 
kuri tremtyje reiškėsi kaip buvi
mas kartu su savaisiais bei da
lijimasis bendra dalia.

Patekę Svetur, lietuviai kuni
gai turi kartais patirti nelauktų 
dalykų. Štai “Lux Christi” žinio
mis, JAV yra per 160 liet, ku
nigų tremtinių. 100 jų turi vys
kupų paskyrimus- (70 neliet. pa
rapijose). Apie 20 gyvena talki- 
ninkų-svečių teisėmis, penki ku
nigai dirba fabrike. Galima įspė
ti, kad jie gal ne tiek idėjos, kiek 
reikalo spiriami ten dirba. Ta
čiau tai nekliudo ir jiems pažiū
rėti į šį darbą kaip pašaukimą, 
iš idealistinės pusės. Jų patirtis 
gali būti labai pravarti sociali- 
niam-religiniam atgimimui.,

Herojiškas kelias
Kunigo-darbininko tipas mū

sų laikais yra visai naujas. Vi
suomenė žiūri į juos kaip idėjos 
didvyrius. Dar sunku yra prama
tyti jų įnašą socialiniam-religi- 
niam renesansui, tačiau jų hero- 
jizmas neliks be pėdsakų. Antra 
vertus, tai išimties kelias, kurį 
gali rinktis tiktai fiziškai ir mo
rališkai išrinktieji. Tam yra or
ganizuojamos specialios semina
rijos, pvz., Italijoj, kurios atneša 
naujo kraujo apiblėsusiai krikšč. 
kultūrai.

"Kraštai, kurie vienokiu ar ki
tokiu keliu, pajėgs atsigauti nau
ja dvasia, pajėgs išbristi iš ma
terialistinio raisto.

Pranas Žaidys.

Šv. Jono dieną, birželio 24 d., 
kun. Dr. Juozas Tadarauskas, Ha
miltono lietuvių Aušros Vartų 
parapijos klebonas, tyliai atšven
tė 15 metų kunigavimo sukaktį.

Prieš 15 metų ramioje šilų ir 
kalnelių apsuptoje Pašilės para
pijos bažnytėlėje, kurioje per Šv. 
Joną būdavo didžiausi atlaidai, 
sutraukiu minias tikinčiųjų, kun. 
Juozas atnašavo Viešpačiui sa
vo pirmąją šv. Mišių Auką.

15 :jietų — ilgokas laiko tar
pas. Gi kun. Juozo gyvenime jis 
pilnas įvariausių pergyvenimų, 
dažnai reikalavusių net savęs 
atsižadėjimo. . ,

Kun. Dr. Juozas Tadarauskas 
gimė 1914 m. spalių 23 d. Pašilės 
miestely. Pradžios mokslą gavo 
Pašilės mokykloje, o 1925 m. sto
ja į Ukmergės valdžios gimnazi
ją. 1930 Vyt. D. metais įstoja į 
Telšių kunigų -seminariją, kurią 
baigia 1936 metais.

Pirmuosius kunigo žingsnius 
teko eiti Žemaitijoje, Ylakių vi
karu. Po pusės metų vyskupo bu
vo pasiųstas studijuoti teologi-

'ją-filosofiją į Vytauto Didžiojo 
universitetą Kaune.

1939 m. paskirtas kapelionu į 
Vyt. D. gimnaziją Klaipėdoje, 
vėliau Palangoje. Lietuvą 1940 
m. okupavus rusams, skiriamas 
Telšių katedros vikaru. Prasidė
jus rusų-vokiečių karui, grįžta 
prie kapeliono darbo Mažeikių 
gimnazijoj. 1942 m. rudenį vysk. 
Reinio kviečiamas, persikelia į 
Vilnių, kur dirba Birutės gim
nazijoje ir Mokytojų Institute, 
kartu eidamas klebono pareigas 
Jėzaus Širdies parapijoje.

1944 m. bolševikams okupavus 
antrukart Lietuvą, kun. Juozas 
mažu laiveliu persikelia į Švedi
ją, kur leidžia žurnalą “Spindu
lius” ir eina BALFo kasininko 
pareigas. Viena iš sunkiausių jo 
pareigų čia — išlydėjimas į mir
tį (^-kortuojamųjų 8 lietuvių ka
rininkų, kurie vėliau bolševikų 
buvo pakarti.

1947 m. atvyksta į Kanadą. 
Otavos universitete studijuoja 8 
mėnesius ir, apgynęs dizertaciją, 
gauna teologijos daktaro laipsnį.

1948 m. gegužės 9 d. kviečia
mas profesoriauti Otavos uni
versitete, bet jam mielesnis dar
bas tautiečių tarpe. Jis pradeda 
organizuoti Hamiltono lietuvių 
parapiją, kuri šįmet po trijų gy
vavimo metų, išaugo į didelį ka
talikų tikėjimo ir lietuviškos 
kultūros židinį.

Linkime gerb. jubilijatui kun. 
Dr. J. Tadarauskui uolumo, iš
tvermės bei pasiaukojimo šiame 
sunkiame Kristaus vynuogyno 
darbe ir nepalaužiamo ryžto ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

Skominų Stasys.

VLIKo pasitarimas su
Komunikatas

Š.m. birželio mėn. 22-26 d. įvy
ko eilė pasikalbėjimų tarp VLI 
Ko narių Dr. P. Karvelio bei J. 
Norkaičio ir Lietuvos. Diplomati
jos Šefo, min. S. Lozoraičio bei e. 
Lietuvos atstovo p. VI. Žilinsko. 
Šių pasikalbėjimų metu buvo pa
sikeista nuomonėmis, kaip reikė
tų derinti įvairių Lietuvos lais
vinimo veiksnių darbą.

Ta proga min. S. Lozoraitis 
įteikė VLIKo atstovams savo 
pasiūlymus dėl kaikurių pagrin
dų platesniam bendradarbiavi
mui tarp VLIKo ir Diplomatijos 
Šefo pasiekti.

Šiems reikalams ir eilei kitų 
klausimų su VLIKu aptarti yra 
numatyta, kad Diplomatijos Še
fo ir VLIKo susitikimas įvyks ar
timiausiu laiku.

(pas.) Lozoraitis, Žilinskas.
(pas.) Karvelis, Norkaitis. 

1951 m. birželio mėn. 26 d.
P.S. Turimomis ELTOS žinio

mis toksai susitikimas įvyks VLI 
ko būstinėje 1951. VIII. 10 d.

. min. Lozoraičiu
St. Bačkis. Jame ypač buvo 
svarstoma, kaip reiktų išplėsti 
propagandą kovai prieš komu
nizmą per spaudą, kinus, radi
ją etc. Buvo priimtas ir spec, ma
nifestas. Anksčiau posėdis buvo 
Strasburge, o kitas įvyks liepos 
mėnesį vėl Paryžiuje. Tuo -pat 
laiku Paryžiuje posėdžiavo vien 
laisvųjų kraštų organizacija 
“Paix et Liberte”, kuri kovoja 
prieš komunistus. Ta proga už- 
megsti ryžiai su vokiečių “Volks- 
bund fuer Frieden und Freiheit’"' 
delegatais. Artėja ir JTO sesija 
Paryžiuje, kuriai lietuviai taip 
pat atsidėję ruošiasi.

• VLIKo ir VT pirmininkas 
M. Krupavičius^birželio 26 d. iš
vyko gydytis. VLIKo pirmininko 
pareigas eina vicepirm. prof. J. 
Brazaitis, o Vykd. Tarybos — vi
cepirm. prof. J. Kaminskas.

• Teisin. M. Brakas atvyks
ta perimti jam skirtų Vykd. Ta
ryboj pareigų, nevėliau š.m. rug
sėjo 1 d.

• Paryžiuj įvykusiame tarp
tautinio komiteto krikščioniška
jai civilizacijai ginti posėdyje lie
tuviams ir baltams atstovavo Dr.

Vokiečiu spauda apie grįžusius iš Lietuvos ir apie Lietuvą
Vokiečių telegramų agentūra 

ir visa eilė laikraščių paskelbė
ruotu. Buvo sakoma, kad V galės Dabar didžiarusiu sovietinė res-

Hamiltono Vysk. Mot. Valančiaus šeštadieninės pradžios mokyklos 
vadovybė: stovi mok. VI. Kezys, KLB Apyl. Vald. pirmininkas St. 
Naikauskas, kun. Dr. J. Tadarauskas, mok. J. Rickis. Sėdi: tėvų 
komiteto atstovė p. Brechmanienė, mokyklos vedėjas J. Mikšys 

ir mokyt, p. A. Grajauskaitė.

Galima atvykti į Kanadą miško darbams
Norint padėti Belgijoje, Pran

cūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje 
esantiems lietuviams emigruoti 
į Kanadą, buvo pasiūlyta darbo 
jėga Abitibi P&P Co. Ltd. po
piermalkių gamybai.

Suinteresuotų dėmesiui prane
šu apie gautą pavedimą šiuo rei
kalu rūpintis. Abitibi P&P Co. 
Ltd. sutinka duoti darbą (išlai
kymą, patalpas, darbo garanti
jas) sekančių įsipareigojimų ir 
taisyklių rėmuose:

1. Darbo įsipareigojimas — 12 
mėnesių.

2. Darbas, atlyginimas ir kit. 
— bendra miško darbininkams 
tvarka.

3. Kelionę laivu apmoka emig
rantas. Asmenys neturį pinigų, 
įmoka $30, likusią sumą dengia 
Emigracijos Departamentas. Se
kančių pasitarimų metu bus rū
pinamasi, kad negalintiems įmo
kėti $30, būtų galima gauti kre
ditus iš kompanijos.

4. Kelione iš uosto iki darbo
vietės rūpinasi kompanija. Ke
lionės išlaidos bus atskaitomos iš 
^Igos.

5. Priimami nevedę vyrai ir 
vedę be šeimų. Bus tariamasi, 
kad galėtų nors ir nedidelis skai
čius įvažiuoti vedusių be vaikų, 
jei žmonos sutiktų dirbti virtu
vėse ir skalbyklose.

6. Norintieji praneša: Vardą, 
pavardę, gimimo datą, darbovie
tės pavadinimą ir adresą, šeimos 
stovį, užsiėmimą dabar, specialy
bę, ar pajėgs apsimokėti kelionę.

Pareikalavus siunčiamas su
tarties pavyzdys.

Susitarimas, remiantis abipu
siu pasitikėjimu, išugdytu per 3 
bendro darbo metus, leidžia pa
brėžti, įsipareigojimo ištesėjimą, 
kas, manau, duos kompanijai 
drąsos atgabenti gimines, drau
gus. Į rimtas priežastis bus vi
sada atsižvelgta.

Kompanija, kuri padarė pra
džią masinei imigracijai į Kana
dą anomis blankiomis 1947 m. 
dienomis, žada ypatingą rūpestį 
ir visas galimybes esamose sąly
gose, kurios<leistų naujai atvy
kusioms pradėti lengvai darbą ir 
duotų gražias santaupas.

Norėčiau, kad šis darbas pasi
sektų atlikti galimai greičiau ir 
sėkmingiau, todėl kviečiu orga
nizacijas, spaudą ir pavienius as
menis bendradarbiauti, už ką iš 
anksto nuoširdžiai dėkoju.

Mano taipgi noras, kad šia ga
limybe didesnis lietuvių skaičius 
galėtų pasinaudoti.

Žinias siųsti ir rašyti, jei gali
ma, grupiniai. Tas palengvins ir 
paspartins įstaigoms darbą. Ra
šyti trumpai ir aiškiai.

Dėl visos eilės darbų nepajė
giu atsakyti kiekvienam asme
niškai ar duoti smulkias infor
macijas darbo reikalu, tačiau 
kiekvienam gautam laiškui yra 
duodama eiga.

šia galimybe gali pasinaddoti 
latviai, estai ir ukrainiečiai.

P. Adamonis, 7730 Broadway 
St, Ville Lasalle, l^ontr^al, Que.

žinią, kad iš Lietuvos grįžta ne
mažas skaičius bųv. Karaliau
čiaus gyventojų. Jie nedidelėmis 
grupėmis po 22, 24 ir 40 atvyksta 
į pabėgėlių ir karo belaisvių sto
vyklą Friedlande. Paskutiniais 
mėnesiais jų iš viso paliko Lie
tuvą apie 4000. Lietuvoje tie pase
ku tiniai iš likusiųjų Karaliau
čiaus gyventojtfrado pas ūkinin
kus prieglobą. 350 iš jų dar lau
kia Fuerstenwalde, Bischof s- 
werde ir Bitterfelde, kada bus 
pervežti į Friedlandą. Likusieji, 
apie 2800, prievarta, o iš dalies, 
kaip skelbiama, dėl to. kad trūks
ta jiems kaikurių dokumentų, 
įkurdinami Sovietų okupuoto j 
rytinėj zonoj. Apie 1000 be tėvų 
vaikų ir paauglių buvd nu
gabenti į spec, centrus Chemnit- 
ze ir Thueringijoj. Štai kaip “Die 
Welt” Nr. 139 1951. VI. 18., apra
šo grįžtančiuosius: “Jų nuotaika 
—- kaip tų žmonių, kurie, išsigel
bėję nuo laivo sudužimo, dabar 
būtų gabenami iš tos salos, ku
rioj jie išgyveno ilgus metus. To
ji juos išgelbėjusi sala buvo Lie
tuva. Prieš tai jie sudaužytame 
ir okupuotame Karaliaučiuje tu
rėjo gyventi griuvėsiuose, nuolat 
slapstytis, buvo vaikomi iš vie
nos vietos į kitą, mito tik tuo, ką 
kur rasdavo ar nusivogdavo iš 
kitų; jų tūkstančiai krito nuo ba
do ir šiltinės.

Patvaresnieji, išvengusieji 
1946 ir 1947 metus, naktimis 
stengdavosi užšokti ant trauki
nių laiptų, ėjusių į Lietuvą ir 
ten buvo ūkininkų priglobti ir 
pavalgydinti, vasarą jiems padė
davo dirbti, o žiemą — eidavo po 
žmones duoneliauti. Tačiau 1949 
m. sausį įvyko stebuklas: buvo 
pareikalauta, kad jie įsiregist- 
■tau.

vykti į Vokietiją, jei ten gaus lei
dimus gyventi. Nepasitikėdami, 
gaišuodami, bet galiausiai su vi
sų desperacijon patekusių žmo
nių vilties kibirkštėle, leidosi įra- 
šydinami — ir laukė 2 metus, kol 
pagaliau atėjo pirmosios žinios 
apie esančius Vakaruose tėvus, 
vaikus ar brolius ir seseris. Atsi
sveikinimas su lietuviais buvo 
f irdingas” .pastebi laikraštis, 
toliau pažymėdamas, jog į galą 
net rusai pasidarė žmoniškesni ir 
transportą iš Pagėgių išlydėjo su 
muzika ... Gyvuliniais vagonais 
keliavo per savo buvusias tėviš
kes, užtat buvo suvaryti Į 2 kla
sės vagonus, kai teko važiuoti 
per Vidurinę Vokietiją. Vėliau 
buvo aprūpinti naujais kartūni
niais drabužiais, gavo po parą 
baltinių ir kojinių — užtat buvo 
pasiūlyta pastatyti kryžių vis
kam, kas buvo praeityje. Gi, da
bar, atvykę į Vakarus, jie jau
čiasi lyg patekę į išsvajotąjį kraš
tą, kur apie juos tik siuva vok. 
Caritas pareigūnai, gydytojai su 
gail. seserimis ir kt. “Turiu 20 
metų ir nemoku net rašyti, kal
ba vienas iš jų, niekas neišmo
kė. O norėjau studijuoti medi
ciną” ...

publika, į kurią tiesiai įjungta ir 
Kaliningrado sritis (bet ne prie 
LTSR), užima apie % viso plo
to ir apie 60%\visų gyventojų. 
Lenkų . emigrantų įtaka, buvusi 
svari pirmosiomis revoliucijos 
dienomis ,jau eliminuota. Taip 
pat ukrainiečiai komunistai dar 
tebevaidin/. kiek didesnį vaidme
nį sov. kariuomenėj, bet polit- 
biure neturi jau nė vieno savo 
atstovo. Po D. Rusijos, Ukrainos 
ir Kaukazo atskirų valstybėlių 
kitos sov. federaciją sudarančios 
valstybės, pažymi laikraštis, tarp 
jų ir naujos Pabaltijo sov. res
publikos: Lietuva, Latvija ir Es
tija, prie kurių laikraštis kažin 
kodėl dar priskiria ir sov. Kare
liją, kuri 1940 m. buvo pakelta į 
atskiros respublikos aukštį, ir pa
didintą Gudiją, jokio žymesnio 
vaidmens nevaidina. Rusų impe
rialistinę įtaką galėtų atsverti,, 
laikraščio manymu, nebent kitos 
Rytuose už gelež. uždangos pa
vergtos valstybės su 70 mil. gy
ventojų, jei jos būtų taip pat tie
siai inkorporuotos į Sov. Są
jungą.

Laisvių garantijos 
Kanados 

konstitucijoje z
L*aisvių biliai anglosaksų kraš 

tuose, kraštuose yra įprastas da
lykas. Didž. Britanijos 1689 m. 
“Bill of Rights” padėjo pagrin
dus viso anglosaksų pasaulio de
mokratijai bei pilietiškoms lais
vėms. 1791 m. JAV konstitucijos 
papildymas — 10 §§ — skelbia 
spaudos, tikėjimo ir tradicijų 
laisves. Kanada laisves garan
tuojančio bendro įstatymo netu
ri, nors tos pačios laisvės yra vi
sur pripažįstamos. Yra siūlymas 
ir Kanadai paskelbti laisvių įsta
tymą, įtraukiant jį į konstituci
ją, kuri turėtų pakeisti dabar 
veikiantį vad. Š. Amerikos Aktą. 
Tačiau čia susiduriama su visa 
eile formalinių kliūčių. Reikia 
susitarti ne tik su provincijų val
džiom, bet ir su D. Britanijos, 
kurios parlamentas formaliai iki 
šiol yra laikomas vienintelis 
kompetetingas padaryti bet ko
kių pakeitimų Kanados konstitu
cijoje — Š. Amerikos Akte. Kol 
nebus išspręsti šie procedūriniai 
klausimai ir kol provincijos ne
susitars dėl naujos formos san
tykių su federaline valdžia, ne
bus ir laisvių biliaus .

, Dėl Filadelfijos deklaracijos
Garsiojoje Filadelfijos dekla

racijoje pasigendame ukrainie- 
r čių ir .gudų atstovų. Be to, nese
niai tragiškai miręs lenkų amba- 
sad. J. Lukoszievicz, pasirašęs 
Suvalkų sutartį, lenkų egz. vy
riausybei atstovavęs Vašingtone, 
už nuopelnus apdovanotas aukš
čiausiu “Polonia Restituta” or
dinu, Filadelfijos laisvės dekla
raciją atsisakė pasirašyti dėl to, 
kad ten. jo įsitikinimu, buvo per 
maža tikrų garantijų išvengti 
Jaltos klaidų ir apsaugoti šiuo 
metu į Sov. Sąjungą inkorporuo
tų kraštų gyventojų teises.

— Londonas. — PIA žiniomis 
Vašingtone rastas negyvas len
kų ambasadorius U. Lukaszievi- 
czius, kritęs kaip bolševikų tero-
ro auka. Tuo reikalu dokumentai 
patekę į amerikiečių FBI rankas.

Protestas prieš kom. teismų sprendimus

Ko vertas tariamas 
lietuviškumas Sov. Lietuvoj?
Miunchene leidžiamas “Sued- 

deutsche Zeitung” įsidėjo savo 
Rytų Europos bendradarbio pra
nešimą iš Vienos, kuriame nu
šviečiama, kaip Sovo Sąjungoj, 
kuri juridiškai formaliai turėtų 
susidėti iš 15 lygiateisių šov. res
publikų, vis labiau ir labiau įsi
gali komunizmo vardu prisiden
gęs rusiškasis imperialistinis na-
cionalizmas, kuris kitoms nerusų 
tautoms neleidžia nė prasižioti.

Vokietijos socialdemokratų 
partija Bonnoje paskelbė viešą 
memorandumą, kviečiantį' pro
testuoti prieš Vokietijos sovietų 
zonos komunistinio teismo spren 
dimus, nepilnamečius pasmer
kiančius net iki 25 mt. kalėjimo 
bei prievartos darbams stovyklo
se. Parlamento visos Vokietijos 
reikalų komisijos pirmininkas 
H. Wehner pareiškė, kad kanki
namiems jaunuoliams vien viso 
pasaulio protestas tegali pagel
bėti, nes sovietų zonos valdžia 
tik ir tebijanti vien iškėlimo vie-

Hamiltono lietuvių šeštadieninė Vysk. Motiejaus Valančiaus vardo pradžios mokykla. 
(Trūksta apie 20 mokinių).

šumon jos metodų.
Memorandume suminima visa 

eilė faktų apie komunistinio teis
mo sprendimus ir skelbiama eilė 
pranešimų iš kacetų. Taip 1946 
m. Ketshendorf kacete prie Fiurs 
tenwalde buvę nemažiau 2000 
jaunuolių 12-18 m., o jauniausias 
net 9 mt. Iš jų jau mažai belikę. 
Dauguma mirę nuo džiovos ir 
badavimo. Buvęs metas, kad ta
me kacetė kasdien mirdavę 30- 
40 kalinių, o jų tarpe apie 20 jau
nuolių. Memorandume pabrėžia
mas nežmoniškumas, kad suim
tųjų jaunuolių tėvams netik ne
leidžiama savo vaikais pasirū
pinti, bet net neleidžiama žinoti, 
kur jie yra, o pagaliau statomas 
klausimas: “Kur jie dingo?” ir 
spausdinamas ilgas sąrašas jau
nuolių, suimtų už menkniekius, 
apie kurių likimą niekas neturi 
jokių žinių.

60 dijecezijų 
be vyskupų

Reuterio agentūra liepos 5 d. 
perdavė Vatikano statistikos biu
ro pranešimą, pagal kurį dau
giau kaip 500.000.000 katalikų 
šiuo metu yra pavergti komu
nistų. Daugiau kaip 11.000 dva
siškių tapo persekiojimo auko
mis. Europoje iš 130 dijecezijų 
daugiau kaip 60 yra likę be vys
kupų.

“Rusijoje, Lietuvoje, Rumuni
joje ir Siaurės Korėjoje beveik 
visi katalikų vyskupai yra sukiš
ti į kalėjimus arba ištremti. Kai- 

į kurie iš jų mirę ištrėmime”. x A
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Kurortai ruošiasi aštuntai 

tarybinei vasarai
Be Palangos, kaip kurortai LT 

SR yra naudojami Druskininkai, 
Birštonas, Likėnai ir kiti mažes
ni. “Šiuo metu kurortuose, re
montuojami pastatai, ruošiamasi 
padidinti lovų skaičius... Perei
tais metais Druskininkų kuror
tas neturėjo elektros. Artimiau
siu laiku ten bus nuvesta elekt
ros nauja turbina”. Randama vi
sa eilė trūkumų. Ministrų Tary
ba nutarusi ir “įpareigojo atatin
kamas įstaigas paruošti Druski
ninkų generalinį planą ir Palan
ga? pąrko fyei pajūrio sųtvarky- 
ipą. Norima nusausinti pelkėtas 
Palangos vietove?, pagal Ronžės 
upelį. Įsakyta pradėti asfaltuoti 
Druskininkų ir Palangos kurortų 
gatves”. Tai turėsią būti įvykdy
ta per 2 metus. “Pereitais me
tais buvo nusiskundimų dėl blo
go kurortų aprūpinimo... Ne
patenkinamai buvo suorganizuo
tas kultūrinis patarnavimas”.

Tarybinės mokyklos
Kauno Valstybinės Taikomo

sios ir Dekoratyvinės Dailės Ins
tituto studentai — E. Varnas, A. 
Gedminas, J. Čiuplys, K. Abra- 
mavičius, J. Jasionis — viešai 
nusiskundė, jog nuo 1948 m. spa
lio mėnesio institute nebuvo dės
toma visuotinė dailės istorija, o 
nuo 1950 m. spalio mėn. — rusų 
lietuvių bei tarybinės dailės is
torijos. Į nusiskundimą, esą, bu
vę atsakyta, jog tarybinės dailės 
istorija bus perskaityta per 10 
dienų gale šių mokslo metų.

Viduriniosios medicinos 
mokyklos

Pagal sovietinę sistemą ir Lie
tuvoje įvestas profesinis paren
gimas nuo pradinių mokyklų. 
Taip busimieji medicinos dar
buotojai siaurai supažindinami 
tik su savo sritimi. Vilniuje ba
landžio mėnesį įvyko šių medi
cinos mokyklų pasitarimas. Pra
nešimą padarė Sveikatos apsau
gos ministerijos -Vyr. inspekto
rius Laurinavičiūtė. Medicinos 
mokslų kandidatai Iljin ir Lau
cevičius skaitė paskaitas apie I. 
Pavlovo mokslą. Be to, kalbėjo 
drg. gyd. Tamošiūnas, gyd. Riš
kienė ir kit.

Kauno politechnikumas 1951 
ni. išleido inžinierių laidą

Apgynė savo diplominius dar
bus 14 studentų, iš jų 3 moterys: 
Puodžiukynas — “Mažeikių ra
joninė elektros energijos siste
ma”, Baškys — “Kauno elektr. 
energijos rajoninis tinklas”, So- 
deikis — “Automatifiių telefono 
stočių ryšys”, Baltrušaitis — 
“Pirminio linų apdirbimo fabri
kas Panevėžyje”, Stasiūnas — 
“Pasagų fabrikas Vilkaviškyje”, 
Zikaraitė — “Sunkvežimio Zis- 
150 aukšto spaudimo variklis”, 
Sezaitė — “Taksomotorinis par
kas Kaune”, Jurėnas — “Žemės 
ūkio mašinų fabriko ■'“Arklas” 
liejykla”, Žadeikaitė — “Vilno
nių audinių kombinatas Panevė
žyje”, Kižio, Sabo, Vilimo, Bat- 
kevičiaus darbai buvo skirti dur^ 
pių bei maisto pramonės proble
moms, o Kastrausko — eletro- 
technikai. -

Gerina sovietinės 
propagandos priemones

Kinematografijos ministr. drg. 
Michalina Meškauskienė Aukšč. 
Tarybos posėdyje gavo daug py
los, todėl netrukus sekė skelbi
mas kur, kokie nauji kino teat
rai yra statomi: Rietave pastaty
tas, Kaišiadoryse ir Biržuose 
statomi, Telšiuose perstatomas. 
Naujame pastate įrengtas kino 
teatras Palangoje.

Reikalauja naujo 
administracinio žemėlapio

Prieš 11 mėnesių buvo pa
skelbtas įsakas, iš pagrindų pa
keitęs LTSR administracinį pa
dalinimą, tačiau iki šiol dar nėra 
išleistas naujasis LTSR žemėla
pis, kurio reikalingos mokyklos, 
įstaigos, įmonės ir piliečiai. Tuo 
reikalu buvo užsiminta ir sovie
tinėje, spaudoje.
Naujas Mokslų Kandidatas LTSR

Balandžio 14 d. Veterinarijos 
Akademijos docentas Z. Giršavi- 
čius gynė temą “Žemės Ūkio Gy
vulių šėrimas”. Oficialiais Opo
nentais buvo prof. dr. K. Aleksa, 
prof. dr. J. Žemaitis, J. Petraitis.

Kaltina “ELTĄ”
Šiuo metu pasaulyje yra dvi 

ELTOS: viena Vilniuje, kita Va
karų Vokietijoje. Vilniškė balan
džio mėn. išsiuntinėjo LTSR 
spaudai straipsnį: “Amerikietis 
Džonsonas nenuilstamai kovoja 
dėl taikos reikalo, demaskuoja 
imperialistinius taikos kurstyto
jus”. Su šita klaida straipsnį iš
spausdino Joniškėlio, Kuršėnų, 
Smėlių, Raseinių, Lazdijų ir kt. 
sieniniai laikraščiai. Ėmė koks 
sabotažninkas ir sulygino sovie
tinę taiką su karu, ę “Tįesa’’ tik

<Raiidottaris Kryžius -r’f
V. 'BrigriiaTr, Lietuvos TSR 

Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Centr. Komiteto pirmininkas ge
gužės viduryje spaudai pateikė 
ataskaitą. Pasirodo, pagal sovie
tų aplinkraštį, RKr. paruošęs 
53.815 sanitarų. Buvę skaityta 
11.167 paskaitos kolūkininkams. 
Jomis ypač pasižymėję gyd. Ne- 
menkša (Kaune), Didžiulis’(Pa
nevėžys). Jo sūnus buvo sušau
dytas 1941 m. kaip sovietų tero
ristas. Kleiza, Šimkus, Dovailis, 
Grigęlienė, Sadauskas. Labai di
delė dalis gydytojų iki šioliai į 
RK darbą neįsijungusi.

Prisipažįsta...
Balandžio viduryje Vilniuje 

komsomolo suvažiavime pirmi
ninkavo šie LKJS CK sekreto
riai: A. Raguotis, S. Apyvala, S. 
Adomavičiūtė, J. Smilgevičius, 
V. Uogintas, bet tikrumoje vis
ką jų užnugaryje tvarkė draugai 
pavaduotojai: A. N. Šelepin, kom 
jaunimo organų skyriaus vedėjo 
pavaduotojas drg. Miesiacev, CK 
revizijos komisijos pirmininkas 
drg. Gusakov, drg. Osadčuk, drg. 
Kisįn. ir panašūs. Sovietinėje 
spaudoje “Tarybų Lietuvoj”, til
po ilgi straipsniai, kėlę anksčiau 
niekad neliestus dalykus.

Pav.: “Fašistinis perversmas 
1926 gruodžio 17 d. tautininkų, 
krikščionių demokratų, pade
dant liaudininkams ir sociaĮder 
mokratams, sudavė skaudų smū
gį Lietuvos komjaunimui. Nuo 
fašistų kulkų žuvo vienas orga
nizatorių Juozas Greifenberge- 
ris, ir centro komiteto narys Ra
polas Čarnas. Šimtai komjau
nuolių nukentėjo nuo fašistinio 
teroro, pateko į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas”.

Kitoj vietoj: :
“1927 m. lapkričio 7 d. LKJS 

' CK organas “Mūsų Vėliava” Nr.
2 rašė: “Jei iškiltų karas prieš 
Sovietų Sąjungą, mūsų pareiga 
bus imperialistinį karą paversti 
pilietiniu. Bet mes jį vykdysim, 
stodami Sovietų Unijos pusėn... 
Mes visas jėgas turėsime padėti, 
kad mūsų buržuazinė valdžia 
pralaimėtų kare su Sov. Respub
likomis”...

Kitoj vietoj paminima “Lie
tuvių* Aktyvistų Sąjunga” ir 
spontaniškas 1941 m. sukilimas: 
“Kai 1941. VI. 22 Hitleris pradėjo 
puolimą prieš Tarybų šalį, lietu
viškieji buržuaziniai nacionalis
tai, hitlerinių agentų sutelkti į 
“aktyvistų frontą”, iš pasalų šau
dė į tarybinius žmones, padėda
mi hitlerinėms gaujoms pavergti 
mūsų kraštą. Jie dirbo juodžiau
sią hitlerinių budelių, hitlerinių 
samdinių darbą”.

Išleista didelis būrys 
lietuviškos “tarybinės” 

inteligentijos
Šiais metais egzaminus laikė 

universitetuose ir kit. aukštosio
se mokyklose per 4000 studentų. 
Vilniaus uniyersitete apie 350. 
Pasak tarybinės spaudos, ypač 
gausi Istorijos Filologijos fakul
teto laida — apie 160. Gamtos, 
chemijos, fizikos-matematikos fa 
kultetų studentai gegužės pabai
goje išvyko praktikos darbams į 
kaimą. Biologai studentai prakti
kos darbus atliks Kuršių mario
se. Nemažai išleidęs Pedagoginis 
Institutas Vilniuje.

LTSR konservatorijoje pava
sario egzaminus laikė apie 250 
studentų. Baigiamajam aktui 
studentai savo jėgomis pastatę 
Rimskio Korsakovo operą “Caro 
sužadėtinė”, buvo surengtas kon
certų ciklas. Dailės instituto 
Vilniuje studentai įpareigoti 
vykti į kaimą pasisemti “kūrybi
nės energijos”. Architektūros 
studentai pasiųsti “praktikos 
tikslais į broliškąsias respubli
kas“. . '

Vilniaus Aušros-Vartų Parapijos 
Grandiozinė 3-Jų metų sukakties šventė 

(1948. VIL 22. -u 195L VIL 22.)

ir smagi gegužinė • piknikas

1. Iškilmingos pamaldos 11 vai. rytą, dalyvaujant Hamiltono 
Vyskupui J.E. Dr. J. F. Ryan, Systers of Social Service, 
Mount Cenacie Fennel Ave. W. parke (kur buvo parapijos 
krikštas).

2. Šv. Mišių metu giedos studentų choras iš JAV ir solistai.
3. Pamokslą pasakyti yra pakviestas Didž. Gerb.

Prelatas J. Balkūnas. . .. .

Gegužinė įvyks labai gražioje Vietoje prie upelio. 
Kiekvienas lietuvis turės gerą progą grynu oru pa- 
kvėpoti, nuo kasdieninių vargų ir rūpesčių atitrūkti, 
su savo senai nematytais pažįstamais pasimatyti ir 
pasikalbėti. Gegužinės planas bus ant lietuvių 
parapijos bažnyčios sienos 58 Dundum Street N.

Visi liepos mėn. 22 d. į Hamiltoną!
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HAMILTON, Ont
Šį sekmadienį, liepos 22 d. Ha

miltono lietuvių Aušros Vartų 
parapija iškilmingai švenčia 3 
.metų sukaktį.

Šventė pradedama 11 vai. pa
maldomis Vengrių seselių vie
nuolyno bažnyčioje Mount Ce- 
nacie (Fennel Ave. W.). Pamal
dose dalyvaus Hamiltono vysku
pas. Taip pat atvažiuoja apie 200 
lietuviško jaunimo iš Amerikos. 
Pamaldų metu bendra Šv. Ko
munija, kurioje ypač kviečiamas 
dalyvauti jaunimas. Tai bus ma
žas lietuvių kongresėlis. Klebo
nas kviečia visus lietuvius iš to
limesnių ir artimesnių vietovių 
skaitlingai dalyvauti.

Ta proga parapijos komitetas 
rengia gegužinę pernykštėje pa
rapijos gegužinių vietoje, į kurią 
maloniai kviečia svečius, o taip 
pat ir parapijiečius.

— Birželio 24 d. klebonui kun. 
Dr. J. Tadarauskui, jo paties žo
džiais tariant, “įvyko stebuklas”. 
Jo 15 m. kunigystės sukaktuvių 
dieną iš Čikagos atvyksta visai 
nepažįstami Ona . ir Antanas Jušt 
čiai ir padovanoja $150 įsigyti 
auksiniam kielikui. Pora savai
čių vėliau iš Pennsilvanijos at
vyksta Agota Aukštikalniėnė ir 
dovanoja $200, nupirkti komuni- 
kantų laikymui kupkę.

Hamiltono parapijiečiai ir kle
bonas minėtiems tautiečiams 
reiškia širdingiausią padėką.

Sk. St.
Padėka

Hamiltono LDM Teatras “Au
kuras”, baigdamas darbo sezo
ną, nuoširdžią padėką reiškia 
Hamiltono parapijos klebonui 
kun. Dr. J. Tadarauskui už leistą 
pasinaudoti salę repeticijoms bei 
susirinkimams ir už uolų, visoke
riopą bendradarbiavimą.

Taip pat nuoširdus ačiū ponui 
Zabulioniui, p.p. Baltrukoniams, 
pp. Trumpickams, pp. Beržins- 
kams, už pasinaudojimą patalpo
mis repeticijoms, p. G. Sutkaičiui 
už nuolatinį darbą bei susisieki
mo priemones, ir visiems, kurie 
bet kokiu būdu yra pasidarba
vę “Aukurui”.

_ “Aukuras”.

Šiais metais pirmoji lietuvių gegužinė- 
piknikas St. Catharines, Ont.

Penkių metų sukakties “Laisvosios Lietuvos” proga 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio St. Catharines skyrius, 

Šeštadienį*

š.m. liepos mėn. 21 dieną,
ukrainiečio Wasil Bardadyn farmoje (visai arti miesto, viena 

mylia kelio) rengia didelę

Numatoma labai įdomi ir plati programa, kurią daugumoje 
atliks svečiai iš Toronto.

Veiks turtingas bufetas su šaltais ir šiltais gėrimais, 
šokiai, loterija ir kiti įvairumai.

Gegužinės pradžia 4 vai. >p.p. Jeigu kartais užtiktų blogas oras, 
gegužinę-pikniką atidėsim vėlyvesniam Šeštadieniui, liepos 28 d. 
Į gegužinę reikia važiuoti autostrada “Queen Elizabeth Way” ir 
privažiavus įvažiavimą į St Catharines miestą pro LAKE St. 
reikia sukti ne į miestą, bet į priešingą pusę Lake St ir važiuoti 
apie mylią iki senojo Kanalo tilto griuvėsių, ten sukti į dėšinę 
farmon, gegužinės-pikniko vieton. Geresniam svečiu susiorienta- 
vimui užsisukimuose nuo autostrados ir prie užsisukimo į gegu

žinės farmą, bus iškabintos lietuviškos tautiškos vėliavėlės.
Iš miesto važiuoti tiesiog LAKE St iki autostrados ir ją skersai 

pervažiavus važiuoti toliau LAKe St, kaip nurodytai
Maloniai kviečiame atsilankyti JAV svečius ir artimų bei tolimų 
Kanados apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti, nes čia gražioje 
gaištoje smagiai visi galės pasilinksminti, o ypač mergužėlės čia 
tikrai galės surasti savo išrinktąjį!

Padėka
Didžiausia ir nuoširdžiausia 

mūsų padėka priklauso ponams 
Bugailiškiams už š.m. birželio 23 
d. suruoštas mums vestuves. Tos 
kelios, bet ypatingai jaukiai pra
leistos, mūsų vestuvių valandos 
p.p. Bugailiškių tėviškoj globoj, 
liks mums maloniu prisiminimu.

Tuo pačiu širdingai dėkojame 
vietos klebonui kun. Dr. Tada- 
rauskui už sutvarkymą doku
mentų bei suteikimą moterystės 
sakramentų. Visiems svečiams 
dalyvavusiems vestuvėse ir už 
brangias dovanas širdingiausias 
lietuviškas ačiū!

Valeria ir Simas Bikinai.

Delhi, Ont
Mums praneša, kad, “TŽ” Nr. 

26 tilpęs, liūdnųjų birželio įvy
kių minėjimo Delhi aprašymas 
nėra tikslus. -Ten nepaminėta, 
kad po šv. Mišių, kurių metu 
pamokslą sakė vietos klebonas, 
lietuvišką pamokslą pasakė kun. 
V. Rudzins,kas iš Londono.te

Dr. N. J. Neufeld
Gydytojas ir 
Chirurgas

612 Boyd Building
’ Tel. 925869

Rezid. 1102 Wolseley Ave.
Tel. 34222

Winnipeg, Man.

Lietuviai organizuojasi
Š.m. balandžio 28 d. dauguma 

lietuvių susirinko pp. Lazauskų 
bute, Waterloo, 52 Wilchelm St. 
W., susipažinimo arbatėlei. Ta 
proga įvyko steigiamasis KLB 
apylinkės susirinkimas, dalyvau
jant bene 35 žmonėms. Pirminin
kavo p. St. Saldžiūnas, sekretoria 
vo p. Em. Buškevičienė.

Ilgokai padiskutavus, nutarta 
įsteigti Kitchener apylinkę ir įsi
jungti į PLB šeimą. Organizaci
niam darbui pravesti susirinki
mas paprašė p. St. Saldžiūną ir 
p. Aldoną Dargytę-Biškienę. Po

1951 m. liepos 1 d. pradėjo dar
bą A. Fed. valdomųjų ir vykdo
mųjų organų Vyriausioji Rinki
mų Komisija: .

pirmininkas — kun. K. Juršė
nas, 4557 So. Wood St., Chicago 
9,11L,

nariai:
Juozas Kojelis, 8558 So. Win

chester St., Chicago 20, 111.,
Antanas Repšys, 5358 Justine 

Ave., Chicago, Ill.,
Povilas Baltis, 6411 So. Maple

wood St., Chicago, Ill.,
Vytautas Gylys, 1836 49th 

Court, Cicero, Ill.
Rinkimai vykdomi korespon- 

denciniu būdu.
Vyriausių organų rinkimų 

statutas
§ 1. Vyriausiąjį Ateitininkų 

Vadą, Vyriausios Tarybos Pirmi
ninką ir 6 narius, Kontrolės Ko
misijos Pirmininką ir 3 narių 
Garbės Teismą renka Ateitinin
kų Federacijos nariai 5 metams 
visuotiniu balsavimu. Rinkimai 
atliekami kąrespond. būdu.

Pastaba: ą. Ateitininkų Fede
racijos Vyriausias Vadas pasi
renka generalinį sekretorių ir 
valdybos narius įvairioms sri
tims. b. Kontrolės Komisijos Pir
mininkas pakviečia 2 asmenis į 
kontrolės komisiją.

§ 2. Rinkimams tvarkyti Atei
tininkų Federacijos Vyriausioji 
Valdyba ir Vyriausios Tarybos 
Pirmininkas skiria 5 asmenų ko
misiją, kuri pradeda veikti vie
šai paskelbta.

Vyriausioji Rinkimų Ko
misija nuo paskelbimo dienos ne 
vėliau kaip per 2 mėnesius iš
siunčia ateitininkų vienetams 
pranešimus dėl kandidatą siū
lymo.

§ 4. Kandidatą su juo susita
rus siūlo grupės nemažesnės kaip 
5 asmenų.

§ 5. Kandidatai Vyr. Federa
cijos Vadu ir į Vyr. Tarybą turi 
būti išėję aukštąjį mokslą, išbu
vę aktyviais ateitininkais bent 
10 metų ir turį nemažiau 30 m.

§ 6. Kandidatų siūlymas už
daromas Vyriausios Rinkimų. 
Komisijos nustatyta data, bet ne
vėliau kaip 2 mėnesiai nuo pra
nešimo išsiuntimo.

§ 7. Vyriausioji Rinkimų Ko
misija kandidatų siūlymą užda
riusi nevėliau kaip per mėnesį 
skelbia kandidatų sąrašus.

§ 8. Rinkimai vykdomi visuo
tiniuose ateitininkų organizaci
nių vienetų susirinkimuose slap
tu balsavimu, kurį praveda spe
cialiai susirinkimo sudaryta ko- 

susirinkimo prasidėjo vaišės ir 
lietuviškos dainos.

Arbatėlė buvo tikrai gražiai 
organizuota, visi dalyviai tuo yra 
labai patenkinti. Susirinko iš vi
so miesto ir apylinkių tautiečiai, 
kaikųrie matėsi tik pirmą kartą, 
bet tiek radosi kalbos ir gražios 
nuotaikos, kad nepastebint pra
slinko keletas valandų. Padai
nuota lietuviškų dainų. Esama 
gana gražių balsų. P. A. Grigai
tis padainavo solo. Dalyviai la
bai dėkingi šeimininkams pp. 
Lazauskams už didelį nuoširdu
mą. Taip pat dėkingi ponioms, 
padėjusioms šeimininkauti.

Birželio 9 d. įvyko antrasis 
apylinkės susirinkimas. Pirmi
ninkavo Jasevičiūtė, sekretoria
vo p. Zažeckas Juozas. Papildo
mai aptarta organizavimosi rei
kalai. Nutarta valdybą sudaryti 
iš 3 asmenų ir 2 kandidatų. Su
sirinkimas paprašė pasilikti val
dyboje jau šį susirinkimą sušau
kusius p. Stasį Saldžiūną ir p. 
Aldoną Dargytę-Biškienę. Da- 
rinktas trečias valdybos narys — 
E. Jasevičiūtė. Kandidatai p. A. 
Barstys ir J. Paškonis.

Nutarta: kviesti Tėvą Juvenalį 
Liaubą atlaikyti šv. Mišias ir pa
sakyti atatinkamą pamokslą 10 
mėtų mūsų tautiečių ištrėmimo 
Sibiran minėjimo proga {’suruoš
ti gegužinę ir susirinkimą lauke 
sekmadienį, liepos mėn.; aukų 
lapais parinkti pinigų lietuviškai 
gimnazijai tremty; organizuoti 
liet kvartetą ir taut šokių gru
pę, kuri galėtų reprezentuoti lie
tuvišką meną ir lietuvius vieti
nių gyventojų tarpe. Tam vado
vauti paprašyta p. Aid. Biškie- 

gait is; numatyta turėti savą ko
respondentą.

Kitchener lietuviams, padariu
siems gražią pradžią, linkėtina 
gęros sėkmės. E. 

misija, kuri suskaičiusi balsus 
duomenis su įrodomąja medžia
ga siunčia Vyr. Rinkimų Komi
sijai.

§ 9. Rinkimai baigiami Vyr.

data ir duomenys skelbiami vie
šumai. :

§ 10. Naujai išrinktieji orga
nai pradeda pareigas eiti nevė
liau kaip po 2 mėnesių nuo jų 
išrinkimo.

§ 11. Vyriausioji Rinkimų Ko
misija savo kadenciją baigia nau
jai išrinktiems organams pradė
jus eiti pareigas.

ė Greitu laiku bus išsiuntinė
ta visiems organizaciniams vie
netams Ateitininkų Federacijos 
statutas, dar priimtas Lietuvoje. 
Kartu bus išsiuntinėta Ateitinin
ką Federacijos Vyriausios Val
dybos parengtas laikinas statu
to papildymas prisitaikant prie 
naujų gyvenimo aplinkybių.

• Ateitininkų Federacijos Vy
riausios Valdybos narys Vaclo
vas Rocevičius persikėlė į naują 
butą. Jo dabartinis adresas: 7117 
Lawnview Ave., Cleveland 3, 
Ohio, USA. Telef. UTha 1-5510.

Iš “Savu Keliu”.

L. Ev. reformatų sinodas Ame
rikoje įvyko birželio 23-24 d. Či
kagoje. Direktorium buvo išrink
tas Dr. M. Devenis, o į sekreto
riatą O. Dubraitė, K. Klybas, M. 
Kregždė ir Ad. Šernas. Naujais 
kuratoriais išrinkti: J. Tunkū- 
nas, E. Devenienė, D. Yčaitė- 
Kregždienė, E. Yčaitė-Lessman, 
A. Devenis ir K. Devenis. Sino
das priėmė dvi rezoliucijas, ku
rių viena prašo JAV kongresą 
ratifikuoti genocido konvenciją, 
o antra protestuoja prieš į Liet. 
Kalbos Vadovą patekusį žodį 
bambizas be pastabos, kad tai ko- 
liojimosi žodis.

Į Niujorką greitu laiku persi
kelia žurnalistai Henrikas Blazas 
ir H. Žemelis. Tikimasi, jog jie 
išjudins LŽS-gos skyrių.

Marianopoly liepos 8 d. prasi
dėjo berniukų vasaros stovykla.

BALF praneša, kad, Yidfc DP 
įvažiavimo įstatymas pratęstas 
pusei metų, t.y. iki gruodžio 21 
d., tačiau darbo ir buto garanti
jas DP komisijai reikia pristatyti 
iki liepos 31 d. Garantijos bus 
priimamos ir vėliau, tačiau nesą 
tikra ar tokie kandidatai spės 
laiku pereiti visas komisijas ir 
gauti vizas.

Buvę bolševikų kalėjimuose 
liet, politiniai kaliniai buvo pa
skelbę atsišaukimą į lietuvius 
aukoti kraują kare su bolševi
kais kovojančių sužeistų karių 
gydymui. Tai prisidėjimas savo 
krauju prie karo su bolševizmu. 
Birželio 15 d. buvo surengtas 
kraujo vajus. Kraują aukojo 116 
asmenų.
ŠVEICARIJA

Lietuvių susiėjimai Berne yra 
virtę gražia tradicija. Susirenka
ma kas mėnesį, pasidalinama 
naujienomis, darniai. aptariami 
tautiniai reikalai. Keliais atve
jais buvo sudėta aukų lietuvių 
gimnazijai Diepholže.

Per Jonines — birželio 24 d. 
— berniečiai surengė iškylą — 
lietuvišką gegužinę Thoerishaūs.

Šveicarijoje šiuo metu gyvena 
trys veterinarijos gydytojai: Dr. 
med. vet. Petras Radvila, Dr. 
med. vet. Vacys Dargužas ir vet. 
gyd. AlfohsaS Kušlys.

Dr. Radvila Berno universite
tą baigė 1932 m. ir dabar dirba 
Šveicarijos serumų ir skiepų in
stitute, .kur gamina humaniškus 
ir Veterinarijos skiepus. 9

Dr. Dargužas baigė Berno 
universitetą 1948 m. Po studijų 
mokslo pagilinimo tikslais pusę 
metų išbuvo Anglijoje. Sugrįžęs 

London, Ont

š.m. liepos 22 d., sekmadienį, 2 vai. p.p.
Dorchester — “Dreamland” Londono lietusiai rengia 

LINKSMĄ GEGUŽINE
su daug paįvairinimų. Gros gera kapela. Veiks turtingas bufetas.

Autobusai išeis lygiai 2 vai. p.p.
iš 359 Clarence St. (BALTIC restoranas)

Pelnas skiriamas sušelpti biephelM Liet gimnaziją Vokietijoje. 
Plačiųjų apylinkių lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvauti

Komitetas gegužinei rengti

į Šveicariją, Dr. Dargužas ėmėsi 
veterinarijos praktikos Thune.

mokslo darbui, atlikinėdamas 
vyriausiai kraujo tyrinėjimus 
(kraujo pasikeitimas įvairiose 
aukštumose), šioje srityje dirbo 
su Zuerieho universiteto prof. 
Hesse, Nobelio premijos laurea
tu. Du darbus Dr. Dargužas yra 
paskelbęs apie kobalto veikimą 
kraujujė, o kitus tris darbus pa
rašė apie kraujo pasikeitimą pas 
sergančius snukio ir nagų liga 
gyvulius. Šie darbai, pasirodę 
Schweiz, Archiv fuer Tieraerzte 
ir Actą Hematologica, vėliau bu
vo atspausdinti atskiru atspaudu.

Vet. gyd. A. Kušlys, baigęs 
Berno universitetą 1950 m., da
bar dirba kaipo asistentas to pat 
universiteto vet. bakteriologijos 
institute ir ruošia daktaratą.

Davose šiuo metu gydosi ketu
ri lietuviai: Jadvyga Kunickaitė, 
Dr. med. K. Augevičius, dipl. tei
sininkas Andrius Koniukovas ir 
Ponelis. Ligoniai jaučiasi atskir
ti nuo likusių tautiečių. Nors jų 
gyvenimo sąlygos gal kiek ir ge
resnės nekaip, pav., Vokietijoje, 
bet vis dėlto jie būtų labai dė
kingi už moralinės ir materiali
nės paramos suteikimą.

Seneliai ir ligoniai Šveicarijon. 
Šveicarijos vyriausybės priimti 
nuolatiniam apsigyvenimui ir 
globai atvyko šie tautiečiai: Mil- 
vydienė Marija — apsigyveno 
Pension Strela, Davos-Platz; 
Brazaitis Mečys — Sanatorium 
Wallenstadtberg; Jakaitis Jurgis 
— Heilstaette Appisberg bei 
Mannedorf ; dailininkas Macke
vičius Jonas — Blindenalters- 
heim St. Gallen ir jo duktė Dr. 
Augevičienė su dukrele.

Teodora Mašalaitė Zueriche iš
tekėjo už šveicaro -Beato Thoma.

VOKIETIJA
Birželio 30 d. Bremene buvo 

uždaryta Bremen-Groepelingen, 
IRO Transit Camp Tirpitz. Visi 
emigrantai ir stovyklos administ
racija persikėlė į naują stovyk
lą Bremen-Lesum.

Tai nauja pereinamoji stovyk
la, pastatyta vokiečių ir IRO pi
nigais. Joje yra 50 gyvenamų pa
statų ir didžiulė halė bagažui bei 
kitiems reikalams. Ji buvo ati
daryta jau gegužės gale. Per ją 
emigruoja DP ir vokiečiai į visus 
pasaulio kraštus, daugiausia, ta
čiau, į Kanadą, Ameriką ir Aus
traliją.

Stovyklos administratoriumi 
yra norvegas Mr. O. K. Ellingen, 
geros širdies ir didelės erudicijos 
žmogus. Gaila, tačiau, kad ir šio
je, kaip ir Grohno pereinamoje 
stovykloje, viešpatauja vieni len
kai. Tarnautojai kiekvieną emi
grantą užkalbina pirma lenkiš
kai, o tik vėliau vokiškai ar ang
liškai. Kitas Bremeno pereina
mųjų stovyklų minusas yra at
iminėjimas > iš vargšų žmonių 
maisto, kurį atsiveža iš kitų sto
vyklų ar iš miesto atsineša. Lei
džiama turėti tik vaisius. Maisto 
produktų galima pirktis stovyk
los kantinoje, bet kur kas bran
giau, tad emigrantai paskutinius 
skatikus čia priversti yra palikti, 
norėdami apmalšinti savo ir ma
žųjų alkį.

Čia žmonės vieną kitą savaitę 
tepabūna, tačiau pasitaiko neti
kėtumų. Neseniai buvo sulaikyti 
200 emigrantų, neturėjusių plau
čių nuotraukų. Jie Visi turės Brė- 
Inene iš naujo padaryti plaučių 
nuotraukas. Įdomu, kur jos 
dingsta?

Paskutiniu laiku DP Commis
sion atstovai sulaiko žmones, ap
skųstus komunistais. Juos tardo 
CIC. Dažniausiai skundai neturi 
jokio pagrindo ir sulaikomi ne 
tie, kurie yra reikalingi. Lietu
vių nebuvo sulakyta.

• f
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DIDŽIAJAM RAŠYTOJUI MIRUS
Sinclair Lewis, paminėti

Sinclair Lewis, ameri 
kiečių didžiajam rašytojui, ne
teko garbės būti pristaty
tam lietuviškajai visuomenei. 
Amerikietiškas romanas, išplau
kęs iŠ žurnalistinio faktų apraši
nėjimo, dažniausiai yra realisti
nio psichologizmo priemonė vi
suomenei sudominti. Sinclair Le
wis pasirenka toliau siekiantį ke
lią: faktų analizę apibendrinti 
Sinclair Lewis paskutinėje kny
goje jausmingai ir vaizdžiai ap
taria tą visuotinį tragiškumą, ku 
ris, tarytum, dvelktų autoriui be- 
artėjančio kapo kvapsniu”.

“World so wide”—pasaulis taip 
platus,—autorius taria: “Jis buvo' 
nustebintas, kad jo rankos, de
gančios ir skaudančios. Smege
nys rodėsi jam, lyg staiga palū- 
šiančios..., o jis išsilaisvins iš 
kalėjimo, apleis provincinio gy
venimo kelią ir nušiirs į savai
mingos vaizduotės plotmę ...”

Neatsargu būtų tvirtinti, kad 
šios mintys S. Lewis palydėjo 
į rašytojus. Tačiau neabejotina, 
kad šiame beirsiančiame pasau
lyje jis jautėsi lyg kalinys, be
siekiąs iš jo išsilaisvinti

Toji mintis: mūsų pasaulis — 
mūsasis kalėjimas, nuolat karto
jasi jo XX a. leidiniuose. Štai 
jo Carol Kennicott bando maiš
tauti, sukilti prieš įjautrintą ka
linimą, bet netesi.

Štai kitas kalinys George Ba- 
bitt, pasiilgęs turtų, apsivilia ir 
nebesižavi nei sėkmė nei turtais. 
Pagaliau trečioji “kalinių” rūšis 
patenka į savęs apgaudinėjimo 
pinkles ir ne vien patys kalina- 
si, bet, tarytum nenuoširdus 
evangelistas Ėlmer Gantry, ki
tus verčia kalėti.

S. Lewis meistriškai narplio
damas savo didvyrių vidinę ko
vą, jų būdus, neleidžia išsilais
vinti. Jis amerikietišką gyveni
mą gerai pažinojo. Betgi ar vien 
amerikiečiams tetinka toji išsi
laisvinimo kova? Jo didvyrio 
Martin Arrow Smiths paskuti
nieji žodžiai nuaidi: “Galbūt 
ines.. netesėsime”. .. •

/ Jaunystė
Autorius — vaikas Sauk Cent- « •

re, Minnesota, kuriame tegyve
no apie 3000 gyventojų, juokia
si ir pasmerkia gimtąjį mieste
lį. Jis augo toje aplinkoje. Ten 
jis buvo žinomas vadovas gau
jos, kuri iškrėtė nevieną išdaigą. 
Gaujos vadas buvo apsukrus^ 
miklus raudonplaukis vaikinas. 
Anuomet jis buvo atšlietas nuo 
jaukaus židinio, nes jo motina 
paliko jį tik penkerių metų, o tė
vas nuoširdžiau globojo jo brolį 
Claude.

S. Lewis vaikystėje if jaunys
tėje nerado šeimos meilės ir 
bent truputėlio širdies. Tat ver
tė jį susitelkti savyje, o visą dė
mesį nukreipti į vaizduotės pa
saulį. Kaip ir kiekvienas sūnus, 
jis vaizdavosi savo tėvą idealu. 
Gal taip paveikė skaitymas Ivan
hoe. Jis neslepia, kad tos knygos 
didvyris Black Knight jį stipriai 
paveikė.

Tas neapkęstas raudongalvis 
Lewis įsivaizdavo pačiu Black 
Knight besąs. Gal anuomet iš jo 
juokėsi to miestelio gyventojai, 
nesuvokdami, ką Lewis savyje 
slepia.

Lewis buvo buklus vaikiukas. 
Jo elgsenoje pastebėtinas kara
liškas išdidumas. Kai jis užaugęs 
norėjo įsijausti į tuos viduram
žius, kuriuose apstu karžygių, 
karalių ir gražuolių, jam teliko 
nuklysti į saVo vaikystę.

Aukštesniojoje mokykloje jis 
pasižymėjo didėlio pasakoriaus 
gebėjimais. Jo psichiška būsena 
sutelkta ne į tflcfovišką, bet į 
pasakišką pasaulį, kuris — se
kant jo pasaką — prilygo suriš
tam vyrui, įmestam į rūsį, kuria
me palaipsniui vanduo kilo. Sun
ku būtų aptarti ar Lewis jau 
anuomet bandė save išplėšti iš 
tikroviško pasaulio, kad patekus 
vaizduotės sroVėn. Galimas da-. 
lykas, kad jis tat atidėjo univer
sitetinių studijų tarpsniui.

Sauk Centre buvo paprotis 
vaikus siųsti į University of Mi- 
nesota. Mes nežinome, kas ver
tė jo tėvą tą paprotį sulaužyti ir 
Lewis siųsti į Yale. It ne kur ki
tur, 0 Yale Lewis pasijuto esąs 
“kalinys” laisvame pasaulyje. Jis 
nepritampa klubuose, studentiš
kame ūžesyje. Gal tat vertė jo 
studijų draugus Lewis laikyti 
svetimu, ekscentriku, nepritam
pančiu. Lewis neranda reikalo 
dalyvauti sporte, visuomeninėje 
veikloje. Tas raudongalvis ne
priklauso jokiai organizacijai, 
neturi draugų ir vienišas eina 
savuoju keliu. Naktimis dažnai 
jis klaidžioja miesto tamsiuose. 
kvartaluose. KCr jo 
miega, tas ankstybas knygų kur
mis jau rausiasi Tenyson raštuo
se, žavisi Lancelot poemomis ir 
trubadūrais. Mažiausia nusiste
bėtina, kad jis pirmąjį raštą pa
skelbia “Yale Literary Magazi
ne” apie Lancelot poemas.

Lewis, tamsiojo karžygio ger
bėjas, daro daug posūkių prieš 
kopdamas į Olimpą. Jis rašo ei
les, apysakas ir pakenčiamai vi
dutiniškas penkias noveles. Di
dysis posūkis padaromas su 
“Main Street”. Tuo veikalu jis 
prasiskina kelią, tarytum būtų

laiminamas Ivanhoe Black 
Knight

Plačiuoju keliu
Nuo “Uncle Tom’s cabin” nie

kas nesusilaukė tokios sėkmės ir 
įtakos, kaip “Main Street”.

To veikalo kritikai prikišfinai 
autorių prilygina veikalo didvy
rei — siuvėjai atleidimo ožiui. 
Carol Kennicott juokiasi iš sa
vęs, atradusi jautrųjį poetą: 
“Keats yra čia. Maištinga dvasia 
nusileido Didžiojoje gatvėje. To
ji gatvė juokiasi iki skausmo, 
juokiasi ligi pamišimo ir neteki
mo vidinės lygsvaros, o krautu
vininkų giminei suteikiami spar
nai jais naudotis. Gopher Prairie 
švenčia 11 mylių cementinio ke
lio iškilmes. O kiek cemento ski
riama John KeatS kapui pasta
tyti?” ,0|

“Main Street” įsruvo ameri- 
kiečiuosna. Kritikų nuomone, to
ji knyga nušlavė daugelį vor
tinklių. Lewis geležinę šluotą 
įremia paniekintam provincijo- 
nalizmui sunaikinti. Jis puola 
siauraprotiškumą ir pamišimą.

O ką Lewis naujo neša?
Atsiranda apsčiai puolančių tą 

amerikietišką nunuoginimą. Ki
ti stabteli, reikalaudami ameri
kiečiams įprastinės gyvenimo 
aprašymo fotografijos. Jie laiko 
dar nemirusį romaną, kuriame 
autorius tegali būti oficialiuoju 
tardytoju. Vertybių pervertini
mas? — Kam jis? Ką Lewis nau
jo siūlo? Jis vaizduoja, puola, 
bet nesiūlo. Jis supurto, sukre
čia ....

Lewis įsiręžęs kuria. Jis duoda 
pasauliui Babbitt, Arrowsmith, 
Elmer Gantry, Dodsworth. Šios 
didžiosios kanuolės apšaudo 
amerikietiškąjį provincijonaliz- 
mą, visuomenės sumaterialėji
mą. Ir jis galop buvo įvertintas. 
Nobelio literatūros premija, pir
mą kartą atiteko amerikiečiui 
Lewis. ■

Pasisekimo aukštybėse Lewis 
tas pats. Jis Veiklus, nepaprastai 
judrus. Jis šoka, dienomis pa- 

inkauja, naktimis. lošia.

baigiamus anekdotus, pašaipa 
juos palydi ir, šokęs į nežinią, 
vyksta kažkur, neaprėžta link
me.

Jis du kartu vedėvir išsiskyrė. 
Pastaruoju metu gyveno Floren
cijoje, viename iš žavingiausių 
pasaulio kampų. Ten buvo įgy
vendinta jo vaikystės svajonė: 
prabangi pilis, nepermatomais 
langais, venecijinio stiklo balu- 
stradom ir įrengimu renesanso 
stiliuje. Jo studijos skirtos ne 
rytdienai, bet praslinkusioms 
dienoms. Viduramžio istorija,

Lietuviškos Pasakos
(Ištrauka iš Dr. J. Balio rinkinio, tik ką išspausdinto 
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos, Čikagoje)

Apgauta giltinė
Tarnavęs ir tarnavęs vienas Vyriškis, o vis nieko neužsitamau- 

jąs. Taip pas vieną ūkininką jis išbuvęs dvejus metus ir nieko ne
užsidirbęs: nei jis gėręs, nei taip kur niekam? leidęs, bet kaip nėr, 
taip nėr. Tas ūkininkas jį draudžiąs tretiems metams, bet šis sakąs::

— Aš žadu jau nebetarnauti: kad ir dirbu dirbu, tarnauju 
tarnauju metai iš metų — kaip tas pats, taip tas pats. Dargi vie
nus metus pas tave būsiu, — sako apsigalvojęs, — bet man algos 
duosi tą akmenį, kuris va jūsų priesienio kertėje yra.

O to ūkininko priesieny šiam tam pasidėti buvo jau toks didelis 
akmuo, na, tai ir prižadėjo jam tą akmenį atiduoti Jis ir tarnau
jąs tuos trečius metus. Ant to savo akmens tai kojas apsiaunąs, 
tai taip kur buvęs nebuvęs prieinąs ir paglostęs, pasidžiaugiąs. Bet 
mato jis pats ir visi kiti ,kad tas aktnuo vis eina ir eina mažyn, 
dyla ir dyla. Metų gale belikęs tiktai kaip žęskiauŠis didumo. Per 
šv. Mykolą ūkininkas atidavė jam paviržį, dar turėjo savo bačkelę, 
ir tą tuščią persirišo šniūru, ir išėjo.

Jis ėjęs ėjęs per laukus, priėję? tniŠkę. Eidamas per tą mišką, 
sutikęs tokią drūtą bobą ir sušnekę jie, kur* katras eina. Ta boba 
sakanti: '

— AŠ neturiu laiko: aš esu Giltinė, inah reikia eiti ligonių apžiū
rėti, reikia man paskirti, katruos gyvus palikti, katruos marinti

— Tai kas čia tokio, — sakęs šis, — kad tu esi Giltinė, visgi
galim susėsti ir valandėlę pasišnekėti V-

— Galim, galim,-j-atsakius boba. . .. .« ’
Susėdo jiedu ir šnekasi. Šis klausięs jos: . t

— Kad tu esi Giltinė, tai visus piauni: senus if jaUhUš, Vargšus 
ir turtuolius. Pas tuos vargšus tai tau bepigu įeiti, — jų trobos blo
gos, durys atviros, — bet kaip tu įeini pas tuos turtuoliu?? ,hu jų 
trobos geros, durys užrakinamos.

Ta boba jam atsakiusi:
— Man visur įeiti niekas, — tiek pas Vargšę, Hek pa? turtingą, 

— ęš pro rakto ir dar pro mažesnę skylelę galiu įlįsti
, Tas žmogus sa^ęs:

FAUSTAS KIRBA

Dvi seserys
Aš klausiau, kas teisybę pasakys. 
Aš klausiau beržą, beržas sulingavo. 
Aš klausiau vėją, vėjas nudulkėjo. 

„O gal žmogus? Jis išvertė akis.
Grūmojau Dievą: jis per amžius čia 
Širdies balsu daigino neittahimą... 
Ir vaikšto žemėje užgultos, vienos 
Dvi sesrys: teisybė it kančia.

Žvėrys
Pasprogo varna daug-sliekų pririjus. 
Varlė, kur drąsiai kurkė, garnio gomury. 
Griaužte pelė į spąstus įsivijo.
Bandoj pagautas vilkas žuvo dubury.
O tu, tirone, tiek kraujų išgėręs!
Daugiau negu kavos su mygto meiluže, 
Esi žmonių garbė, kiti tau žvėrys, — 
Pati istorija bė nuodėmių, graži.

CBC naujieji rūmai Montrealy
turi 26 ultramoderniškas radijo 
studijas, kurios aprūpina ketu
rias 50.900 watų stiprumo stotis 
Srogramomis, dvi stotys randasi 

lohttealyje vidaus tarnybai ir 
dvi trumpų bangų stotys tarp
tautinei tarnybai Sackville, New 
Brunswick. Be to, dar yra prog
ramomis aprūpinamos 2 trumpų 
bangų stotys, skiriamos prancū
ziškai kalbantiems vakarų ir 
šiaurės Kanadoje ir trys vidaus 
tinklai: prancūziškas, “Trans
Canada” ir “Dominion”. Per 18 
valandų programą kiekvieną 
dieną bus kalbama Kanadai ir 
pasauliui 14 kalbų.

Studijos yra moderniškiausios, 
akustiškai be klaidų padarytos.

Vyriausia kontroliavimo lenta 
yra vienintelė tos rūšies Šiaurės 
Amerikoje. Ji yra taip paruošta, 
kad gali vadovauti penkioms sto
tims, aštuoniemš išleidžiamiems 
ir ‘ Septyniems įeinantiems tink
lams bei pastato 26 studijų pro
dukcijai.

CBC turi 1500 tarnautojų, % 
iš jų moterys. Maždaug $20.000 
per savaitę bus išmokama radijo 
artistams. RCB dirbs 600 CBC 
tarnautojų, o be to ten tilps kraš
to ir tarptautinė? žinių tafriybds, 
plokštelių biblioteka, kuri turi 
40.000 plokštelių ir kopijų, mu
zikos biblioteka sU 30.000 orkest- 
racijų savo lentynose ir informa
cinė biblioteka su 4.500 knygų.

Studentų Centro Valdyba
JAV Lietuvių Studentų Sąjun

gos Centro Valdybos rinkimai 
korespondęnciniu būdu baigti ir 
paskelbti rezultatai. Į CVald. iš
rinkti: Vyt. Žvirgždys, A. Kepa
las, Vyt. Kavolis, A. Vedeckas, 
Vyt. Gylys, Vyt. Lapatinskas ir 
J. Šmulkštys. Į Rev. kom.: L. 
Grinius, P. Žemaitis, E. Veleckas.

Gražiausią ir moderniškiausią 
radijo centrą Šiaurės Amerikos 
kontinente ir visame pasaulyje 
atidarė Montrealyje “Canadian 
Broadcasting Cotporation” — 
Kanados radijo tarnyba. “The 
Radio Canada Building” yra 
Montrealio centre, buvusio For
do hotelio 12 aukštų pastatė, 
prieš persitvarkymą turėjusiam 
per 700 kambarių. Tebevykdomi 
įrengimai 5 aukštų televizijos 
sparno, kuris pradės veikti se
kančiais metais.

Kotelį CBC nupirko 1948 m. 
tada transliavusi iš 5 pastatų, iš
mėtytų po visą miestą. Naujaja
me RCB sutilps visos 3 studijos: 
tarptautinės tarnybos, prancū
ziškų bei angliškų transliacijų 
Montrealio miestui. Be to, RČB

Florencijos praeitis. Jis mėgo se
nienas, griūvėsiūs, kurių’freskai 
priminė gyvenusius, kūrusius, 
bet nemirusius...

Prieš pat mirtį jis kaupė pa
stabas ir iškarpas naujam roma
nui, kuriame jo žodžiais, būtų 
nušviestas: “vidurinės klasės 
barbariško XX amžiaus kalinių 
gyvenimas”. Ir vėl toji pat tem a. 
Pats kūrėjas negebėjo išsilais
vinti iš XX a. barbariško visuo
meniško kalėjimo. ’Jis, negalėjo 
pasiūlyti būdų kietiems išsilais
vinti, nes tebuvo ištikimas liu
dininkas. Visuomenę gydyti — 
ne jo paskirtis.

Didysis kalinys jį apleido 1951. 
I. 10, širdį paralyžavus. Po ne
pilno mėnesio, vasario 7 d., jam 
būtų suėjęj66 metai. Atsisveikin
damas su barbariškojo “kalėji
mo” įnamiais, mirties patale, ta
rė: “Aš esu laimingas. Tegu Die
vas laimina jus visus”.

Gediminas Galva.

— Na, kaipgi tai gali būti? Tu tokia drūta!
— Aš galiu pasiversti ir j drūtą ir į laibą, kaip tik aš noriu, 

kaip tik man reikia.
Vyriškis atkišęs savo bačkelės špuhką ir sakąs::

— Na, kad tu taip gali, tai lįsk į šitą mano bačkelę, tada aš 
patikėsiu.

Tuoj ta boba šmukšt ir įlindusi į tą bačkelę. Jis tuoj špunką 
šmakšt ir užkišęs, nesugraibąs, kuo ją kietai užkalti. Graibusis 
graibusis ir atsiminęs, kad jis turįs, tą akmenį jič.ąnčio. Tuoj tą 
akmenį išsiėmęs, užkalęs špunką ir nešasi. Tk baekete nedaug kuo 
sunkesnė pasilikusi.

Daugiau jis einąs einąs per tą mišką, niekaip neišeinąs. Užė
jusi naktis. Netoliese nuo kelio jis pamatęs trobas, ir šviesą pro 
langus žiba. Įeinąs ir randąs tiktai vieną moteriškę begyvenančią. 
Prašęsis į nakvynę. Ta nenorinti priimti. Jis ir sakąs:

— Dabar nakties laikas, kur aš benueisiu?
Pasidėjęs daiktus, nuėjęs į užpečkį, pasitaisęs patalą ir atsigulęs. 

Dar iš vakaro, jis nebuvęs nei užmigęs, įeinąs koks Žmogus it Sakąs:
— Tegul bus pagarbintas!
--Ant amžių amžinųjų, — atsakiusi moteriškė.
— Penki tūkstančiai gimę, penki tūkstančiai mirę.
— Kas mirė, tiems amžiną atilsį, — atsakiusi moteriškė.
Daugiau ta moteris apsitaisiusi gražiais rūbais, pasiėmusi į ki

šenes daug pinigų ir sakanti: * i
— Kur dabar gimė, tai kad jie augtų sveiki, būtų turtingi — 

tokie, kokia aš dabar esu.
Šis jau numigęs, apie Vidurnaktį ateinąs kitas žmogus ir vėl taip 

pat sakąs:
— Tegul bus pagarbintas! Penki tūkstančiai gimė, penki tūks

tančiai mirė. ’ -t
Moteris tuoju atsikėlusi iš lovos ir sankantf:
— Kas mirė, tiėmš amžiną atilsį.
Bet jau ji buvus senesnė, negu pirma. Prasčiau apsitaisiusi, 

mažai pinigų tepasiėmusi ir sakanti:
-r O kurie gimė, kad būtų tokie vidutiniai, kaip ir aš dabar: 

nei vargšai, nei turtuoliai
Tas žmogus vėl išėjęs sau. Prieš pat dieną šit įeinąs trečias 

žmogus, ir tas taip pat sakąs, kaip ir anuodu. O ta boba jau buvusi 
sena ir pražilusi, sulinkusi ir nudriskusi Atsikėlusi iš lovos ir 
sakanti :

— Kokia aš dabar esu, kad tokie elgetos būtų ir visi dabar
gimusieji / • 1

Šis tuoj iš Užpečkio Strikt, kapt jai ūj Čibprbs, pritrenkęs prie

Iš kultūros ir knygiį pasaulio
Lietuvę liečiančių archyvų da-

nisterijos archyvais yra Angli
joje, Oxforde, kita dalis grąžin
ta V. Vokietijos vyriausybei, o 
dalis pateko rusams. Apie Lietu
vos vokiečius ir repatrijantuš do
kumentai sukrauti dokumentų 
centrinėje Berlyne ir Heidel
berge.

P. Jurkus ruošia spaudai pasa
kas apie Vilnių.

St Būdavas rašo romaną “Ra-; 
polas Gelžinis”.

Prof. Z. Ivinskio studija apie 
Merkelį Giedraitį bus išleista-, 
dar šiemet. i

A. Škėma baigė dramą iš bol
ševikų okupacijos Lietuvoj, pa
vadintą “Paskutinis tardymas”.

Ąrkiv. Skvireckas baigė per-į 
redaguoti visą Šv. Raštą, kuris 
buš išleistas patogaus nedidelio 
formato leidiniu.

A. Giedriaus “Tėvų pasakas”, 
iliustruotas dail. J. Kaminsko iš
leidžia Vokietijos PLB.

J. Žilevičiaus Čiurlionio an
sambliui dedikuotą “Laisvės, lais 
vės mūsų kraštui” išleidžia “Pa
švaistės” leidykla.

Rašyt Karolė Pažėraitė LS 
Brazilijoje pakviesta mokytojau
ti Mokos mokykloje vietoje iš- 
vykusio mokytojo S. Bakšio.
■/ Dailininkas J. Rimša garsiojoj. 
Buenos Aires “Galena Mueller” 
buvo atidaręs savo kūrinių paro
dą, kuri truko iki birželio 7 d. 
Buvo išstatyta 20 paveikslų, ku
rių 6 piešti Argentinoje, o 14 — 
Bolivijoje. Kaikuriuos iš jų iš
vežti iš Bolivijos, kur jis laiko
mas I valstybės dailininku, rei
kėjo net specialaus vyriausybės 
leidimo. Kūriniai įkainoti gana 
brangiai, pvz., “Bacanal” — 30 
tūkstančių pezų. Rimšos kūriniai 
atkreipia žymiausių meno kriti
kų dėmesį. Argentinos dienraš
čiai ir žurnalai dailininko dar
bus, kaip “Skalbėjos”, “Camba”, 
“Tropikų malda”, “Prieblanda” 
ir kt. vadina genialia kūryba. Pa
rodos atidaryme, be gausaus bū
rio įvairių kritikų, dailininkų, 
spaudos atstovų ir įvairių inte
lektualų, dalyvavo ir gražus bū
rys mūsų tautiečių, tarp jų ir 
dailininko tėvai,—brolis ir sesu
tė. Be Buenos Aires, paskui kitų 
jo 50 kūrinių parodos vyks Sao 
Paolo, Rio de Janeiro ir Madride. 
Dailininkas yra sūnus kaunie
čiams gerai žinomo siuvėjo Rim
šos, gimęs Kaune, meno mokslus 
studijavęs’Argentinoje.

J. Lukošiūnas, besimokinąs 
Malinę (Belg.) kunigų sem-, iš
leido rotatorinį leidinėlį, skirtą 
ateitininkų bibliotekai: “Ateiti
ninkai krikščionybės paradoksų 
šviesoje”.

Elena Vaitkevičiūtė baigė Zue
richo universiteto odontologijos

m

žemės, ėmęs mušti su kumščiu per galvą, per antausius ir sakąs:
— Tai tu ir man esi taip nulėmus gyventi! O tu nežinai, koks 

vargas tokiems esti: dirbti dienas naktis ir nieko neturėti.
Ta boba mušama rėkianti:
— Nustok, nustok! Kai mano sesuo pareis, tai tau tuoj galą 

padarys.
Ir atsiliepus anoji toje jo bačkelėje:
— Gi, sesait, ir aš čia.
Tas žmogus sakąs:
— Jei judvi neatmainysite mano likimo į geresnį, tai aš judvi 

abi sukišto į tą savo bačkelę.
Jos ėmusios prašytis:
— Leisk, nieko mudviem nebedaryk, o mes padarysime, kad 

tau bus gerai pasaulyje gyventi .
Na, šis ir paleidęs abi: aną iš bačkelės, o šitą liovėsi mušti. Tai 

Giltinė jam ir pasakiusi:
— Daugiau tu nebetamauk, bet. užsiimk gydymu. Kai išgirsi 

kokį turtuolį besergantį, tai tu eik pas jį it apsiimk pagydyti. Kai 
tu ten mane rasi, tai aš išeisiu laukan — tu jį pagydysi ir gausi 
daug pinigų. O iš kurio aš neisiu, tai to neapsiimk gydyti.

Išėjęs jis iš jų ir netrukus išgirdęs, kad koks ten turtuolis be
sergąs. Jis tuoj ten nuėjęs, žiūrįs — yra pažįstama Giltinė. Kai tik 
jis įėjo į vidų, ši tuoj laukan. Jis ir apsiėmė išgydytu Prižadėjo jam 
daugybę pinigų. Jis tuoj tą ligonį paglostęs, tas ir ėmęs geryn eiti 
it sugijęs. Jam ir užmoka pinigų kiek tiktai reikia. Nuėjęs pas kitą 
tokį ligonį, vėl taip pat pagydęs, ir nuo to gavęs gerokai. Taip jis 
palikęs turtingas ir garsus daktaras.

Susirgęs kartą pats karalius. Visokį daktarai gydo, niekas nesi- 
daro — karalius vis blogesnis if blogesnis. Sužinojo pagaliau ir 
teh apie tą garsųjį daktarą, kviečia jį pas karalių. Jis jau nebenori: 
pinigų turi pakankamai, o pagydymas nuo Giltinės malonės par
eina — nepasiseks, bus blogai, su karalium ne juokai. Bet niekas 
jo noro nežiūri, nuvežė pas karalių ir sako:

— Išgydyk, o jei ne, bus tau galva žemėn.
įeina žmogelis pas karalių, žiūri — ta pati jo pažįstama Giltinė 

gale galvų bestovinti, ir tokia pikta, graso jam pirštu. Jis ir šiaip 
sukiojasi po. kambarį, ir taip — nei kas darytų nei kaip bėgti. O 
Giltinė pagrūmojo jam if sako:

— Tuoj išeisiu, — sako susigriebęs žmogelis, — tik palauksiu, 
kolei fnano bačkelę čia atneš.

Kai tik išgirdo apie bačkelę, Giltinė kad smuko iš kambario, o 
karalius tuoj pradėjo sveikti.

mokslus ir pradėjo dirbti Glaru- 
se kaip dantų gydytojo asistentė.

Tomas Pečiulionis, generolo 
Pečiullonio sūnus, neseniai įsigi
jo Zuericho. politechnikume in
žinieriaus diplomą ir dirba savo 
srityje to paties politechnikumo 
atliekamus darbus. Jo sesuo bai
gia medicinos studijas.
' Agnė ir Katrė Peldžiūtės šį 
pavasarį išlaikė egzaminus ir įsi
gijo psichiatrijos seserų profesi
ją. Panelės Peldžiūtės yra kilu
sios iš Klaipėdos krašto, Pagė
gių apskrities. Abi seserys atvy
ko iŠ Vokietijos į Šveicariją 1948 
m. ir įstojo praktikuoti į Waldau 
bei Muensingeno psichiatrines 
ligonines. .''1.

Alina Lindęrytė baigė šį pava
sarį Berno sekundarinę mokyklą ‘ 
ir pradėjo mokytis kaipo labo
rantė Berno universiteto vet. 
bakteriol. institute.

Prof. K. Regelis, buvęs Vyt. D. 
universiteto pfof. ir Kauno bo
tanikos bodo direktorius, tarp
tautinės botanikos sąjungos tyri
mo skyriaus pirmininkas, ilges
niam laikui apsigyveno Zuerich, 
kur atlieka mokslinius darbus. 
Profesorius mielai palaiko ryšius 
šų vietiniais lietuviais.

Liet Rašytojų Draugija yra 
nutarusi birželio 1 d. Vokietijoje, 
džiovininkų sanatorijoje miru
siam rašytojui J. Kruminui pa- . 
statyti kapo paminklą ir kreipia
si į tautiečius, prašydama aukų, 
kurias prašo siųsti draugijos pi?- 
mininko B. Babrausko adresu: 
1436 So 50 Avė., Cicero, III. USA.

Ta pačia proga LRD skelbia, 
kad velionies gydymo reikalams 
aukų buvo surinkta $41, kurie 
jo buvo gauti prieš pat mirtį, ge
gužės 28 d. Palaidojimo išlaidos 
— 243 DM. — taip pat dar nepa
dengtos. Paminklas kainosiąs 
550 DM, apie $130.

Urugvajuje, žymiausias ir val
džiai artimas dienraštis “EI Dia” 
savo Vedamųjų serijoje atspaus
dino C. Veraxo rašinį apie “Sta- • 
lino vargų imperiją”, kur dau
gumoje minimi lietuvių tautos 
naikinimo pavyzdžiai. Lietuviai 
patrijotai tikisi netrukus išgauti 
savaitinę? radio valandėlę ir 
Urugvajuje. -r;

BUv. “Kultuvės” redaktorius 
Petras Čiuceliš neseniai atliko 
viešą išpažintį vietos liet, komu
nistų laikraštyje, pabrėždamas 
savo atsiribojimą nuo praeities 
ir negrįžtamą perėjimą pas “pa
žangiuosius”. Ciučelio redaguo
toji “Kultuvė” daugumoje užsi
ėmė lietuvių patrijotų šmeižimu 
ir kenkimu Lietuvos reikalams.

Smuikininkas Izid. Vasiliūnas 
Kolumbijoje paskirtas konserva
torijos profesoriumi ir Papaya- 
no universitete dėsto smuiko me
ną. Jis taip pat įkūrė kvartetą ir 
savo koncertais, panašiai kaip se
niau Vokietijoje, garsina lietu
vių vardą, dažnai atlikdamas taip 
pat lietuvių kompozitorių kūri
nius: Banaičio, Gruodžio ir kt.

Redakcijai prisiųsta
Vincas Ramonas, Dulkės rau

donam saulėlydy, išleido LKSD 
Liet. Knygos Klubas, Chicaga 
1951, spaudė Draugo spaustuvė, 
396 psl., kaina $3.

Muzikos Žinios, Vol. XI, birže
lis 1951, Nr. 2 (129).

Laiškai Lietuviams, 1951 m. 
liepos mėn. vol. 2, Nr. 7, 97- 
112 psl. *

Lietuvių Dienos, 1951 m, bir
želio mėn., vol. 2, Nr. 5, 24 psl., 
44 iliustracijos.

Viršelyje lietuvių atstovai įtei
kia Cincinati miesto merui kny
gą apie Lietuvą, toliau tekstu ir 
3 vazidais pavaizduojamas Ana- 
polio liet ąžuolo lankymas, pasi
kalbėjimas su Rašyt. Dr-jos pir
mininku, Kauno arkivyskupijos 
J.E. arkivyskupo Skvirecko 25 
m. arkivyskupavimo sukakties 
iškilmės Romoje su 5 pav., spon- 
sorių pagerbimas Bostone, po 
keleto kitų užfiksuotų įvykių JA 
V-bėse, A. Tyruolio kelionės per 
Atlahtą aprašymo puslapiuose' 
seka eilė nuotraukų iš JAV ir 
Kanados (4) liet gyvenimo, žo
džiu ir paveikslais pavaizduotas 
gyvenimas kelių JAV lietuvių 
biznierių gyvenimo, o angliškoji 
dalis papuošta puikiais Lietuvos 
krašto vaizdais ir meno kūrinių 
reprodukcijomis. Vedamuoju iš
spausdinta kohgresmaho Harold 
D. Donohuė kalbos iftHuka 
tUvos byloš rtikfclū.

Šio vienintelio iliustruoto liet 
magazino adresas: 9204 Š. Broad
way, Los Angeles 3 ,Calif., VSA.' 
Prenumerata visam pasauly $3.

-
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Dievas išsaugojo mano gyvybę Korėjoje SPORTO ŽINIOS

žinau lietuvišką skonį ir norą. Galiu sudaryti paskolas. 
Veltui suteikiu informacijas apie parduodamus namus, 
paskolas,bizniusir tt Jūsų patarnavimui

skambinkite telef.: LA 4817, LA 5804, LO 7871

933 Bloor Street West
(| blokas į vakarus nuo Ossington Avė.)

J.Green Real Estate
Neįsileidžia net vaistų

: Tarptautinis Raudonasis Kry-» 
žius yra dėjęs didelių pastangų 
į komunistų valdomą šiaurės Ko
rėją pasiųsti vaistų karo belais
viams ir kenčiantiems civiliams. 
Kai visos pastangos nedavė vai- 
iių, TRK kreipėsi į^ęuini^i- 

ės Vengrijos Raud. Kryžių, pra- 
ydr^iflsg apsiimti vaifettrš'* ^er-z 

siųsti ir paskirstyti. Tas sutiko. 
Pirmoji „siunta vąistų už $60.000 
iš Genevos buvo pasiųsta 1950 m. 
spalio 6 d. į Budapeštą. Antroji 
tokia pat siunta buvo pasiųsta po 
mėnesio. Vengrijos Raud. Kry
žius pakvitavo abi siuntas gavęs. 
Dar gegužės’23 d. Vengrijos R. 
Kryžius pranešė centrui, kad pri
sius pranešimą apie vaistų pa
skirstymą, bet birželio 13 d. pra
nešė, kad vaistų paskirstyti ne
galįs ir kad jie pakeliui buvę su
laikyti ir grįžtą atgal. Manoma;

Ill ■ ■■«■ ■!

kad vaistai buvo siunčiami per 
Rusiją ir Rusijoje buvo sulaikyti.

Komunistai, vadinasi, bemeili
ja leisti žmonėms kentėti ir mir
ti, kad tik jie nepamatytų demo- 
kratfnio. pasaulio žmoniškumo.

Sovietinė televizija
Olandijoje pasklido gandų, 

kad 'rūsaf būsią išradę. naują, te
levizijos techniką, nes visoje ei
lėje priimtuvų Olandijoje ir 
Belgijoje, žiūrint savų progra
mų, staiga pasirodą rusiški vaiz
dai bei žodžiai ir net paties Sta
lino portretas. Betgi specialistai 
tuo netiki. Esą iš Maskvos ir Le
ningrado, kur yra rusų televizi
jos stotys, yra per toli, kad pa
veikslai galėtų būti ryškūs, nors 
ir patobulinus techniką. Kažin 
ar rusai nepasistatė kokio siųstu
vo kaimynystėje propagandos 
reikalams?

KCNTCAKTOEIIJS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 

kiti maži bei dideli darbai.
Viduje ir lauke.

JON. GREIČIŪNAS 
Telefonas ME 7651 

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

Namas solidus-mūrinis. Name esanti krautuvė laikinai užimta 
vieno advokato. Namas randasi Dundas gatvėje, netoli lietuvių 
bažnyčios, susideda iš 7-nių kambarių. Grindys kieto medžios 
Modemiškos virtuvės — gerose sąlygose. Greitai galima užimti 
’ ‘ ‘ — $200>visus kambarius. Šis namas savininkui duos gerą pelną 

į mėnesį nuomos-plius savininkui butas.

Namo kaina — $17.000. Įnešti apie $8000.

; į ' •* Kf žiotis: 'Mr. H. Jancek

ADAMS REAL ESTATE
247 Ossington St. — Telefonas OL. 4251

Kvalifikuotas auto mechanikas
privačiai taisau įvairiom ligom sergančias mašinas

kaip kitur. Dirbu Ford garaže, turiu Canadian mechanic License

JUSTINAS KERPIS
21 McKenzie Cresc. Toron to, Ont. Telefonas LO. 0601

Dar gražiau, išreikšti gėlėmis: 
Kam sakyti žodžiais.

(Pabaiga)
Melas — tai ir yra komunistų 

patikimiausias ginklas. Jie sten
giasi tuo ginklu palaužti žmo
nes. Jie tave muša, badu marina 
taip, kad žmogus esi prie mirties 
slenksčio ir dar... meluoja.

Jokio traukinio, kuris turėtų 
mus vežti, niekad nematėm. To
dėl kelionę į Seoulą teko pradėti 
pėsčiomis. Apie 50-60 vyrų dar 
galėjo paeiti, o kiti — liko. Liko, 
žinoma, mirties laukti...

Kelionė prasidėjo. O ji buvo 
tokia sunki, kokios ir įsivaizduok 
ti negalima. Maisto dienos davi
nys buvo sumažintas iš trijų ry
žių dubenėlių iki vieno. Pakeliui 
kažkas atsinešė keletą žalių per
sikų. O, jie buvo labai geri ir 
skanūs! Deja, užvalgiusieji tuo
jau susirgom dezinterija. Vertė
mės iš skausmo, kentėjome.

Keliavom toliau. Kurie nebe
galėjo paeiti — buvo palikti pa
kelėse mirčiai. Daugelis iš jų bu
vo pribaigti durtuvais arba kul
komis. Sargybiniai mušė ir 
stumdė mus. Dezinterija plito 
toliau.

Pasiekus Osan, jie mus pakro
vė į traukinį ir pristatė į Suwon. 
Iš 60-ties vyrų, praėjusių kelio
nę iš Taejon, Seoulą pasiekėm 
gal mažiau negu 40. Seoule ra
dome dar apie 300 belaisvių.

Antrasis mirties žygis iš Se- 
oulo prasidėjo tučtuojau. Kelio
nė į šiaurę. Tikslas — Pyongy
ang — raudonųjų sostinė. Pake
liui į Pyongyang iš 300 su vir
šum belaisvių — taip pat iškrito 
apie 100.

Keliaudami matėme ūkiuose 
ryžius laukuose ir prinokusius 
vaisius ant medžių, tačiau nieko 
mums neleido paliesti. Tai buvo 
dar sunkiau. * r

Pakeliui mirusius norėjom pa
laidoti. Neleido. Mano draugas 
beeidami visai palūžo. Nebega
lėjo eiti. Gelbėjau jam kiek ga
lėdamas. Prie mirusiųjų pasidir- 
bom greitomis medinius kryže
lius ir meldėmės. Sargybiniai iš 
mūsų juokėsi, o kryželius atėmė, 
sulaužė ir:sumindė...

Prieš pasiekdami Pyongyang, 
sustojom trumpam poilsiui. Bu
vo pavakarys. Mano draugas Ed 
Slayden, nors būdamas labai nu
silpęs, paslinko toliau į laukus 
pasiieškoti kokio nors maisto. 
Sargybinis šovė į jį ir smarkiai 
sužeidė. Sužeistąjį ligi kelionės 
tikslo praktiškai aš turėjau veik 
nešte nešti.

Aš visą kelią meldžiausi. Die
vas man suteikė jėgų, kad galė
jau pats eiti ir gelbėti draugui.

Pyongyange buvo norėta mus 
susprogdinti. Kambaryje, į kurį 
mus suvarė, staiga buvo paste
bėta šnypščianti granata. Vienas 
iš draugų išmetė ją pro langą, 
kuri sprogo kieme. Sargybiniai 
atėmė iš mūsų maldaknyges ir 
visą laiką juokėsi iš mūsų, kai 
mes meldėmės.

ruoštis žygiui šį sykį neilgai te
ko eiti pėstiems — tik iki sto
ties. Tenai mus pakrovė į trauki
nį. Buvo šaltoka, bet jokių dra
bužių negavom. Niekas iš mūsų 
neturėjom tikrų batų. Buvome 
apsiavę kojas iš žolės pintomis 
vyžomis arba apvynioję 
durais.

Traukinys, kuris mus 
pakrautas anglimis. Buvo

sku-

vežė, 
nak

ties metas ir lijo smarkus lietus. 
Mes turėjome naujus sargybi
nius — pietų korėjiečius, kurie 
buvo taip pat belaisviai, bet “at; 
si vertę”. Jie buvo lygiai tokie 
patys, kaip ir šiauriečiai. Mušė ir 
spardė mus...

Traukinys visą kelią manev
ravo pirmyn ir atgal. Visi per- 
šalom. Daugelis mirė, palikti be 
priežiūros, kitus nukankino 
pneumonia, dezinterija ar visiš
kas išsisėmimas.

Iškeldino mus iš traukinio 
ankstų rytą. Buvom suvaryti į 
slėnį ir susodinti visai dienai. 
Nakties metu vėl suvarė' į trau
kinį ir vėl vežė. Aš manau, kad 
per dvi naktis mes nenuvažiavo
me toliau, kaip 25 mylias. Trečią 
dieną valandėlei palikau savo 
draugą Ed Slayden viename va
gono gale ir nuėjau pasikalbėti 
su Allen J. Qifford, iš New Jer
sey, su kuriuo gyvenom viename 
kambaryje Japonijoje, prieš at
vykdami į Korėją.

Staiga traukinys sustojo. Sar
gybiniai kalbėjo, jog eisią į kurį 
nors ūkį pavalgyti. Mes buvome 
suvaryti vėl į slėnį ir susodinti. 
Buvo pasakyta, jog ir mes gau
sime valgyti. Pradėjome ruoštis 
ir laukti.

Tuo metu aš užgirdau šautuvo 
užrakto trakštelėjimą, o vėliau 
šūvį. Šalimais manęs buvęs be
laisvis krito negyvas. Aš tik su
šukau ir kritau ant žemės kniūbš 
čias. Sargybiniai atidarė į mus 
ugnį iš šautuvų ir automatų. Vy
rai ėmė šaukti ir prašyti pasigai
lėjimo. Tačiau korėjiečiai nekrei
pė į tai dėmesio ir ardė belais
vius į gabalus. . . --

Aš buvau parpuolęs ant že
mės .po pirmojo šūvio. Kitas 
draugas buvo užvirtęs ant ma
nęs. Jis ir išgelbėjo mano gyvy
bę, žinoma, savosios kaina. Jis 
buvo pervertas automato šūvių 
ir jo kraujas tekėjo srovėmis per 
mano kūną. Buvo šilta ir šiurpu. 
Pirmiausia norėjau šokti ir šauk
ti, bet susivaldžiau ir likau tyliai 
begulįs. Šaudymas tęsėsi, atro
dė, gana ilgą laiką. Tikrumoj — 
apie 15 minučių. Aš buvau kulkų 
kliudytas į dešinę ranką ir deši
nę koją, tačiau vistiek gulėjau 
tyliai. Korėjiečiai, kaip jiems 
įprasta, po to apžiūrėjo lavonus: 
ar. visi negyvi? Kaikuriuos pri
baigė durtuvais, kaikuriems su
skaldė galvas šautuvų buožėmis. 
Aš mačiau visa tai smulkiai. Ta
čiau ir vėl Dievo ranka apsaugo-

Didžiausias pasirinkimas iškilmingiems atvejams ir namų 
papuošimui, Toronto latvių gėlių krautuvėje 

’’LOTUS”
854 BATHURST ST. (vienas blokas j šiaurę nuo Bloor St) 

Telefonas KE. 3884

Vieną dieną buvo pasakyta, 
jog būsime perkelti į pereinamą
ją stovyklą, netoli Mandžiūrijos 
sienos. Be pasigailėjimo šiaurės 
korėjiečiai ėmė mušti tuos, kurie 
nebegalėjo pasikelti, ragindami

GIBSON ŠALDYTUVAI

• Lietuviška Moterų Plaukų Kirpykla
JANET’S BEAUTY SALON

r__________________________________________________________________________________________ ■

346 Broadview Ave. (kampas Gerrard), Toronto. 
Skambinkite GE. 6620. Atidaryta kasdien 9-9 vai. 
Savininkė J. Viliūnienė.

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

jo mane. Jie, žinoma, ir nesitikė
jo, kad aš, užgultas kito,lavono, 
dar galėčiau būti gyvas. Tačiau, 
pripuolamai teko ir man šautuvo 
buože į krūtinę. Krūtinėje turė
jau buožės antspaudą keletą sa
vaičių.

Aš visą laiką meldžiausi min
tyse. Giffordas gulėjo šalia ma
nęs, labai tyliai dejuodamas. Aš 
sušnibždėjau jam būti ramiam. 
Galiausiai, kai mus korėjiečiai 
paliko, dar keturi vyrai radomės 
galį šiek tiek paeiti, nors ir bu
vom sužeisti. Buvo ir dar keletas 
gyvų, tačiau juos turėjom palik
ti, nes niekuo negalėjom padėti.

Mes pasiekėm kalnus, bet to
liau nebegalėjom eiti. Aš išdrės- 
kiau savo švarko pamušalą ir 
tvarsčiausi žaizdas, norėdamas 
sustabdyti kraują, tačiau buvau 
toks pervargęs ir‘nusilpęs, jog 
parpuoliau ant žemės ir žaizdos 
liko nėaprištos. Dariausi vis Sla
pesnis ir Slapesnis nuo tekančio 
kraujo. Kiti draugai taip pat gu
lėjo, tarytum negyvi. Saulei pa
tekėjus, aš visas aptekau krauju 
ir buvau tikras, jog nebegyven
siu ilgiau, kaip tą dieną. Todėl 
nieko kito nebedariau, tik mel
džiausi. Meldžiausi karštai ir su 
ašaromis akyse.

Apie ketvirtą valandą po pie
tų, staiga užgirdome kažkieno 
balsus tarp kalnų. Manėme — ir 
vėl korėjiečiai... Tačiau tai bu
vo mūsų išsigelbėjimas.

Dar iš ’gana tolokai tie vyrai 
pastebėjo mus ir ėmė šaukti ang
liškai. Mes, matę įvairių triukų 
ir apgavysčių, netikėjome, jog 
tai galėtų būti savieji.

Tačiau aš nebeiškenčiau ir su
šukau:

— If you guys are Americans, 
come up here!

Po keletos minučių aukšto 
ūgio seržantas priartėjo prie mū
sų ir aš puoliau jam į glėbį. Bu
vome laisvi ir išgelbėti.

Mes buvome paimti į pirmo
sios pagalbos punktą, kur buvo 
sutvarstytos mūsų žaizdos ir bu
vom pervežti į Japoniją. Po ku
rio laiko gydymosi ligoninėje, 
štai, esu pergabentas į tėvynę— 
JAValstybes.

Kuomet aš buvau išlaipintas 
Korėjoje — svėriau 162 svarus, 
kai buvau išlaisvintas iš belais
vės — teturėjau tik 98. Dabar 
vėl grįžau į’ 140. Mano dešinio
sios rankos muskulas yra atrofa- 
vęsis, o dešinioji koja — niekad 
nebus normali. Aš niekad nebe
tiksiu karinei tarnybai.

Kaip anksčiau sakiau, mes 
daug meldėmės Korėjoje ir — 
tikras dalykas — į mūsų maldas 
buvo tinkamai atsakyta. Dievas 
išvedė mus iš tenai. Ir aš noriu 
pasakyti visam pasauliui, jog ži
nau, kad Jis tai padarė.

Vertė Pranys Alšėnas
Iš “The Saturday

Evening Post”.

Tautvaiša Čikagos 
šachmatų meisteris

Lietuvių meisteris Povilas 
Tautvaiša laimėjo 1951 m. Čika
gos šachmatų pirmenybes ir Či
kagos meisterio vardą.

Tai brangus lietuviams sporto 
įvykis.

Pirmenybėse dalyvavo 19 pa
jėgiausių Čikagos šachmatinin
kų. Tautvaiša šiose pirmenybė
se ypatingai pasižymėjo, nepra- 
lošdamas nė vienos partijos. Jis 
laimėjo 14 ir sulošė lygiom 4, su
rinko 16-2 taškų. Puiki pasekmė!

Antroje vietoje lieka pr. metų 
meisteris Poshel, kuris turi 14%- 
2% ir 1 nesuloštą partiją.

Tautvaišą įveikė A. Sandrin 
(buv. Čikagos meisteris), Pizzi 
(Čilės meisteris), Dahlstrom 
(Transmississippi meisteris), Mi 
chelson, Cohen ir kt.

Tautvaiša į JAV atvyko 1949 
m. ir tais pat metais laimėjo Bos
tono pirmenybes. 1950 m. buvo 
antras Mass. State pirmenybėse 
ir Čikagoje laimėjo Factor Me
morial turnyrą, o dabar 1951 m. 
Čikagos miesto pirmenybes.

Pasiųskime Vaitonį į 
Kanados pirmenybes

1951 m. Kanados šachmatų pir
menybės įvyksta Vancouvery, B. 
Columbia, rugpiūčio 24 — rugsė
jo 1 d. Pirmenybių. nugalėtojas 
automatiškai įeis į tarpzonines 
pasaulio pirmenybes 1952 m. Į 
tarpzonines pirmenybes jau įsi- 
kvalifikavo: Gligorič (Jgs.), Un- 
zicker (Vok.), Matanovič (Jgs.), 
Princ (Oln.), Golombek (Angį.), 
Eliskazes (Brzl.) ir Bolbochan 
(Arg.). Laukiama ir Kanados 1 ir 
JAV —2.

Yra gyvo reikalo pasiųsti į šių 
metų Kanados pirmenybes žy
miausi Lietuvos meisterį Povi
lą Vaitonį, 1950 m. laimėjusį On
tario pirmenybes.

Laukiama, kad Toronto Vytis,

kurio eilėse lošė P. Vaitonis, pa
siims iniciatyvos sukelti reikia
mas kelionei lėšas.

Šias eilutes rašąs paskatins 
Bostono, Čikagos ir Niujorko lie
tuvius šachmatininkus, kad jie 
taipgi prisidėtų prie šio reikalo.

Ignas Žalys Montrealio pirme
nybėse užėmė trečią vietą su 10-4 
Laimėjo M. Cohen 12^-1^.

Massachusetts State pirmeny
bėse Kazys Škėma (Bostono 
meisteris) ir Kazys Merkis su
rinko po 3^-2^ taško, ir dalinosi 
3-6 vietas draug su buv. Massa
chusetts State meisteriais F. Kel
ler ir H. Daly. Laimėjo E. Un
derwood su 4^-1^.

1950 .m lietuvių šachmatininkų 
laimėjimai

R. Arlauskas — 1 vieta Pietų 
Australijos pirmenybėse.

P. Vaitonis — Iv. Ontario pir
menybėse. > į

Ig. Žalys — 1 v. Montrealio p. 
. K. Škėma — 2 v. New Eng

land pirmenybėse ir 1 v. Bosto
no pirmenybėse.

P. Tautvaiša — 2 v. Massachu
setts pirmenybėse ir 1 v. Factor 
Memorial turnyre, Čikagoje.

A. Nasvytis —- 2v. Ohio p-bėse.
K. Merkis — 1 v. Massachu

setts žaibo p-bėse.
J. Repečka — 1 v. Niujorko lie

tuvių p-bėse.
P. Kontautas — Iv. Bostono B 

klasės pirmenybėse.
Toronto Vytis — Iv. Toronto 

miesto pirmenybėse.
Bostono LŠ Klubas — 2 v. 

Metropolitąin League p-bėse. M.

• Žymus Havajų plaukikas 
18-metis Konno 800 metrų laisvu 
stiliumi nuplaukė per 9:37,7; Tuo . 
pagerino amerikiečių rekordą 18 
sekundžių. O pasaulio rekordas 
priklauso žymiam japonų plau
kiu! H. Furuhashi, kurio laikas 
yra 9:35,5.

Iškirpkite ir pasilaikykite
Miesto centre RESTORANAS. Maloni vieta atsivėsinti, 
ir pasivaišinti šaltais gėrimais, ledais, bei kitu įvairiu 
skaniujr^istu. Oras šaldomas.

vietos ir iš kitur atsilankiusius lietuvius pasinaudoti 
tik savu restoranu

CHARLES RESTAURANT
384 YONGE ST. (kampas Gerrard St.), Toronto, Tel. EM. 4-5090

Life - Fire - Auto
VITOLD AS, KRUPAVIČIUS

GENERAL INSURANCE SERVICES
Tuoj pat draudžia: automobilius, bran
genybes, rūbus, baldus, įmones ir namus 
nuo ugnies ir vagysčių. Taip pat veltui 

suteikia informacijas ir patarimus.
LIFE INSURANCE

Bet kokioms informacijoms telefonuokite 
ar kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST. — TORONTO 
Telefonas EM 3-6331

Pa darbo valaridų, šeštadieniais ar šven
tadieniais prašau telefonuoti LL 9204.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

I E D U S, PINIGINES IR ALBUMUS 
lietuviškais ženklais ir įvairius 

gausite tik pas vienintelį 
“Adrian Jewellers” atstovą

JONĄ BERŽINSKĄ
872 Dundas St W. Tel. WA 2429

106 ?velyn Cresc. TeL MU 3940

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tel. WA 4956

Toronto, Ont

R. MacIntyre Aylesworth 
B.A.

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

B. 61,880 Bay Str.
(Bay Grossvenor Bldg.) 

TeL RA 2107-8 arba RA 1787 
Kalbame vokiškai ir rusiškai

Dėmesio ! ! !
Liko tik keletas šaldytuvų, 

kurie parduodami 
be taksų.

Mes taip pat turime krosnių, 
skalbimo mašinų, radio ir ki

tų elektr. reikmenų.
Mes aptarnaujame baldais 
įvairius kambarius. Parduo- 

* dame specialius 
VAIKŲ VEŽIMĖLIUS 

ir elektr. ventiliatorius.

Atvykite įsitikinsite! 
Žemiausia kaina Toronte.

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO 

(prieš Pix kino teatrą)

Ar jūs pageidaujate
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St. Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

Kreiptis A. DAGELIS, Telef. 9-4684 arba 5-1509 
reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 

and General Insurance.
707 Barton St E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1509.

Instaliuoju naujus namus, vasarnamius, prijungiu elektrines ply
tas, elektrinius vandens tankų kaitintuvus ir kitus įvairius elekt-

* ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vai. tel. LO 3517

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome 

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

K. D A R G I S
54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FUR NIT U R E”

— 2448 Danforth Ave., Toronto. — Telef. OX. 4444. — 

Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldytu
vų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.

Minkštus• baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus.'

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro. ;

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?

Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE
Susikalbu įvairiomis kalbomis. *

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes 
1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

TEL.

EM 3-2131

Budime

24 

valandas

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deimantų, brangak

menių ir sieninių laikrodžių.

Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga
lite mokėti grynais arba duodame 

išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.

Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

Tel. E M4-0047
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LINKSMOS

Nauji Kanados lietuviai
Iš Vokietijos į Kanadą išvyko:

1951.V.5 d. laivu SS Anna Salen:
Vilčiauskas Janas
Savickas Jonas
Pečiukaitis Povilas 
Gudelis Jonas

> Gudelis Elfrieda
Tuskas Kazys 
Tuskas Elena 
Klupsas Eugenija 
Lipinis Klaudija 
Lipinis Vladas 
Birsvilkis Marija 
•Birsvilkis Jurgis 
Birsvilkis Gertruda 
Birsvilkis Kurtas 
Birsvilkis Petras 
Brakas Antanas 
Gečas Vaclovas 
Gečas Liudvika

, Gečas Povilas
Josienė Magdalena

951. V. 19. laivu SS Nelly:
-Aniuolauskas Julius 
Aniuolaųskas Klarisa 
Grymienė Kazimier a 
Grymaitė Aristidą 
Grymas Helmutas 
Surdokas Stasys 
Prišmantienė Vanda 
Venskevičius Vytautas 
Venskevičius Felicija 
Venskevičius Putene

•' Venskevičius Jura
Venskevičius Kęstutis 
Krasnys Paul 
Krasnys Ana 
Grasas Gerda 
Grušas Marija

• Grasas Katarina
• 1951. V. 27 laivu Anna Salen:
‘ Dominas Fridrikas
i Dominas Elzbieta
< Dominas Marija
• Sinkauskas Aldonius

Raupkienė Anastazija 
Kun. Žilius Stasys
1951. VI. 9 laivu SS Nely:
Kun. Jokubauskas Feliksas 
Balčiūnas Alfonsas 
Renkauskas Donatas 
Renkauskas Tatjana 
Renkauskas Rasa 
Renkauskas Nemune 
Bradūnaitė Ona 
Lucas Mare 
Lucas Albertas
1951. VI. 18 laivu Gen. Taylor: 
Misevičius Petras
1951. VI. 26 laivu SS An. Salen:
Driūna Marija 
Driūna Uršule 
Trampas Richardas 
Trampas Leokadija 
Trampas Richardas 
Trampas Edvardas 
Vitas Juozas 
Vitas Leokadija 
Karpavičius Vytautas 
Untulis Konstantinas 
Stanaitis Stasys 
Stanaitis Norbertas 
Stanaitis Justina

KORESPONDENCIJOS
Hollywood© žvaigždė..

Raulas Klumpė net tris kartus 
su didžiausiu pasigėrėjimu ap
varė aplink susikaupusią salėje 
publiką savo dukraitę. Žmonės 
nervinosi ir piktinosi, bet kant
riai laukė, bet komedija be galo. 
Pagaliau Jonas, ilgiau neištvė
ręs, sako:

— Nusiramink vieną kartą su 
tuo savo vaiku. Jei nori demons
truoti, veskis į cirką.

r- Kvailas tu ir kvaili visi šio 
minėjimo rengėjai. Jei jie būtų 
protingi, tai vieton montažo, tau
tinių šokių ir dainų būtų mudu 
programos išpildyti pakvietę. 
Vyreli, būtumėt pamatę, kokių 
neregėtų numerių mudu būtume 
ištaisę!... Visi kada nors prieš 
ją galvas lenks. Tai ^busimoji 
Hollywoodo pažiba, tikra žvaigž
dė ...

•N

— n —
Juozas. — Na, Baltrau, šį kar

tą, kad jau nurašei, tai nurašei 
tą savo recenziją iš mūsų koloni
jos vakaro. Tikrai nei šis nei tas, 
net koktu skaityti. Geriausieji ir 
įdomiausieji numeriai su žemė
mis sumaišyti, nevykusiu sar
kazmu atskiesti, o patys silp
niausieji iškelti, kaip ant šakės. 
Koks skystis tau mušė į galvą?

Baltras. — Mariai, aš nežinau, 
jog tai nętiesa? Bet tegu žino 
rengėjai, kad manęs su žmona 
nepakvietę, teneišdrįsta niekur 
viešai pasirodyti...

Ir tokių kartais pasitaiko...
Jonas. — Oi, Damijone, kas čia

Kai norisi nusišypsoti
Įmetus visaip pasitaiko

Kazys, bent kiek niūniuoda
mas, grįžta namo po pusiaunak
čio. Į antrą aukštą užlipa prisi
laikydamas sienos ir įeina į “sa
vo miegamąjį”. Aplinka kiek 
keistoka, bet labiausia jį pritren
kia žmonos neištikimybė. Lovo
je — kiek-kitaip pasuktoje.— 
šnirpia dvi gyvos asmenybės. 
Kaziui užverda kraujas ir jis 
puola prie miegančiojo jo vieto
je, bet vėl atšoka — ten miega 
taip pat moteris. Nebesuprasda
mas, kas čia dedasi ir kur jam 
gulti, jis išeina iš kambario, kiek 
pailsi atsisėdęs ant laiptų ir pa
galiau išeina į gatvę. Apsidairo— 
ten nelabai toli žingsniuoja poli
cininkas. Jis eina prie jo ir pri
ėjęs taria:

— Suimkite mane, aš bigamis- 
tas. Mano lovoje miega dvi mo
terys.

Yra skirtumo
Suvargęs artistas užeina į men 

ką pigią valgyklą ir užsisako ne
vykusius, bet pigius, pietus. Stai
ga jis pažįsta, kad kelneris jo se-1 toje maudytis yra uždrausta, 
nų laikų scenos draugas.

— Kaip, jūs kelneris šitokia
me restorane! — reiškia savo nu
sistebėjimą svečias.

— Taip, bet aš čia jau nebe
valgau, — atsako kelneris.

Kaip pulkininkas
Prieš išvykdami Korėjon ka

reiviai gavo atostogų. Leistam 
laikui praėjus, tarp kitų grįžusių 
vienas eilinis^ pasirodo visai gir
tas. Viršila pasiunčia jį pas kuo
pos vadą.

— O, kaip negražu ir nesvei-
— tėviškai

Balta gėlė
Jauna studentė, kuri kaip so- 

1 is t ė-mėgėja giedojo bažnyčios 
chore, kartą gavo anoniminį laiš
ką. Jame nepažįstamas gerbėjas, 
susižavėjęs jos giedojimu, prisi
pažįsta meilėje ir sekantį sekma
dienį po pamaldų kviečia susitik
ti prie bažnyčios. Kad pažintų, 
jis prisisegsiąs, baltą gėlę.

Nustebusi mergaitė apie laišką 
papasakojo savo broliui futboli
ninkui ir įvykį pamiršo.

Sekmadienį, prieš išpildant 
giesmę solo, ji atsiminė laišką, 
nukaito... Po pamaldų, išėjusi 
iš bažnyčios, ji vos neapalpo: ant 
laiptų jos laukė vienuolika pla
čiai besišypsančių futbolo ko
mandos žaidėjų ir kiekvienas jų 
turėjo prisisegęs po baltą gėlę.

Nusirėdyti nedraudžiama
Pakrantėn ateina ponia, išsi-i 

rėdo ir ruošiasi maudytis. Netoli 
visą laiką stovėjęs vandens prie
žiūros pareigūnas prieina arčiau 
ir sako:

— Atsiprašau, ponia, šioje vie-'

1002 Dundas Str. W., Toronto. (Nuo lietuvių bažnyčios pora 
minučių kelio, prie Montrose Ave. ir parko) 

maloniai kviečia mielus tautiečius atsilankyti ir paragauti 
skaniai, sočiai ir žemomis kainomis pagamintus įvairius 
valgius, skubiai*ir mandagiai patarnaujant nuo 6 vai. ryto 
iki 12 vai. nakties. Taipgi turime išsineštinai pardavimui 
krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių.. Čia gausite ir 
nakvynę. — Iki pasimatymo — nuoširdžiai lauksime.

V. BUTRIMAS.

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

Paruošiami vaistai pagal receptus .
Kosmetika: Yard1ey”s, Richard Hudpųt — Max Factor ect.

LAIKOMOS PALANGOS x,< į 4 •
Telefonas Telefonas

MU*9S43 trejos devyherios-' r?,r

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus,, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumų 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

I TeL RA 3924

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
: Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų. Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės
'■ prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

. Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272*4 QUEEN ST. W. TORONTO

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

1330 Dundas St. W. prie Rusholm ir Lisgar St. Tel. ME 9347
Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų. Daromi

• įvairūs sviestainiai (sandvičiai). Patarnavimas greitas.
Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti.

. Valgykla atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 23 vai. vakaro.
Savininkai: Preikšaitis ir Bleizgys.

LONDON FURNITURE CO
;Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

■ 875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010
T

Lietuviška Baldų Krautuvė 
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO*’ 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St W. TORONTO Tel. LO 1438

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai,'paltai, apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokė j imui

1637 Queen St. W. (prie Roncesvalles) Toronto. Tel. LO 7882

Visų račių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA i-1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

: LIETUVIŠKAI KALBAS KAILINIIIKAS
’ Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokė j imui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

su tavim pasidarė? Pirma, būda-j ka taip nusigerti, 
vo, eini su visa šeima į bažny- j bara į i kapitonas. —Jei jūs tiek 
čią, ir net chore dalyvaudavai, o j daug negertumėte, galėtumėte 
dabar jau kuris laikas kaip tavęs j tapti puskarininkiu, o ko gero 
ir tavo namiškių nematau. Kibą net viršila.
jau ir jus užpuolė “greitoji”? j _ Kapitone, kai aš truputi iš- 

Damijonas. — Supykau antku- . . .
nigo, tai nereik man nė bažny
čios, ir į Dievą daugiau netikiu.

geriu, aš jaučiuosi ne tik kaip 
viršila, bet kaip pulkininkas, — 
svyruodamas, bet narsiai, atsa
kė kareivis.

— Užjausta? Tai kodėl tams
ta man to nepasakei, kai buvau 
nenusirėdžiusi?

— Nusirėdyti, ponia, čia ne
draudžiama.

Žinau, ką darė jūsų amžiuje
Tėvas žadina sūnų:
— Na, užtenka miegoti. Saulė 

jau pusdieniuos. Tu perdaug tin
giniauji. Ar tu žinai, ką darė Lin- 
colnas, būdamas tavo metų?

— Neturiu supratimo. Bet aš 
žinau, ką jis darė būdamas jūsų 
amžiaus,— atsakė sūnus.

Paieškojimai
O. V. J. Žiemelytės, gyvenan

čios Kanadoje, ieško Lipšaitė- 
Laureckienė, 194 Bloor Str., Sud
bury, Ont.

Z. Viksvą, gyvenusį Norando- 
je, prašome atsiimti “TŽ” redak
cijoje laišką iš Lietuvos.

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į*:

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G.LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

TeL WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame 

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiję.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 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)

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St. John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.

Tel. LYndhurst 0052

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, * 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St. 
office telef. PL 1753, 

Res. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto. 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

SKIFF’S
VALYMAS — 

PROSAVIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai ’ ’ ' 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA9822

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius _ 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 

Charles E. REA Ltd. • 
2047 Yonge St.

Tel. MA 0377 arba LL 9624
Draudžiame nuo ugnies, auto

mobilius ir tt.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

...»
Norėdami elektros reikmenų ar Sofų (chesterfields) paskam

binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbųvalymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto
TeL WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie* 
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras

• ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVĖ.,
(College ir Spadina kampas)

- Telef. RA 5125-6

Užsisakykite anglis

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.
- . . . f -

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio L. 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai, 
siuvamos mašinos,

Advokatas — Notaras

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

Kalbame rusų kalba

Kainos nepakilo pas:

didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:
536 Queen St W. ir 1158 St Ciair Ave. W.

Savininkas W. WILSON <
Telefonas RI4411 , 143 Hamilton St., Toronto

Mes turime šimtus suknelių, apsiaustų, 
kostiumų ir paltų. Geriausios rūšies ta 

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

PiHdte patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
TeL W A 7537 Tel. WA 8497

Spausdiname
laikraŠčhis, žurnalus, knygas ir įvairius smalkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, viritines karteles, 
vokus ir kit.
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švaria Ifaotipo rinkhntt.

/ir i KII - Spaudos Bendrove
941 DUNDAS ST. Wn TORONTO. Telefonas EM 3-4265 .
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TORONTO, Ont.
KLK Kultūros Dr-jos

Vai. p.p/941 Dundas St. W., To-

talikų Kultūros Dr-jos metinis

bebuvo, o kažkas, ten atsiliepęs, 
painformavo, kad lietuvių para
pijos nesą, tik kas antrą sekma
dienį lietuvis kunigas tūloje baž
nytėlėje atlaikąs lietuviškas pa
maldas. Atseit, mus ten sumaišė 
su latviais! Bet pp. Rudžiai ne
nusileido. Jie tuč tuojaus pa-

Filmuos Kanadoslietuvius
Liepos 21 d. Kanadon atvyksta 

MSM Dokumentinės Filmos fo-

V ? t;‘ Dr-jos CValdyba.

Ateitininkų dėmesiui
{“šį šeštadienį, liepos 21 d., 4.30 

,yaL p.p. “Tėviškės Žiburių” pa- 
talpose^ įvyks T. A-kų Kuopos 
narių susirinkimas. Kviečiame 
ątsilankyti ir neaktyviuosius idė
jos draugus. Bus svarstomi svar
būs klausimai. Narių dalyvavi
mas būŲnas.

= . ‘ , Kuopos Valdyba.

Kanados Liet. Kat Motorų 
Dr-jos suvažiavimas

Š.m. liepos 28 d. 5 vai. vak. To
ronte, lietuvių parapijos salėje,' __ _____
941 Dundas St. W, šaukiamas ^^do. Jie 'tič’ tuojaus pa^ 
Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos į Čikagą pp. Daudžvar-
skynų ajntoyių suvažiavimas. |džiams if gavo jau fįkslesnių ži.l 
XĮ suvažiavimą skyriai siunčia Sekmadienio rytą, susiradę ...... 

nuo dešimt narių vieną atstovę. tejefoną jau anksčiau pažįsta- i gyvenimą matys plačiame pa- 
Suvaziavimo metu bus renkami Jokubynų, susirišo su jais šaulyje išsisklaidę lietuviai Šiuo 
Centro organai, įsk ausomi s y- -j. netrukus buvo lietuvių tarpe, metu filmos studijos kolektyvą 
rių pranešimai ir sprendžiami Aplankė pamaldas bažnyčioje, sudaro: broliai Adolfas ir Jonas

tis. Būtų labai pageidautina, jei 
suinteresuotos organizacijos, kle
bonai ir pavieniai asmenys rastų 
galima šią nepelno instituciją 
paremti savo patarimais bei nu- 

džiams ir gavo jau tikslesnių ži- Į rodymais. Nuo pačių^kanadiečių 
nių. Sekmadienio rytą, susiradę priklauso, kokią filmą apie jų

Lietuviams Evangelikams 
pranešame, kad iš Amerikos t 
Torontą atvyksta kun. A. Tra- 
kys ir š.m. liepos mėn. 22 d. 13 
vai. 30 min. laikys pamaldas su 
komunija Lutheran Evangelical 
Church, kuri randasi ant Bond

J MONTREAL, Cue.
Perrinktas apylinkės LOK 

prezidiumas - *
Šį sekmadienį tuoj po pamaldų

Aušros Vartų parapijos salėje

v t

į Trys lietuviai gydytojai 
. 1 gavo praktikos teises

Praeitą savaitę, kanadiškoji 
spauda paskelbė sąrašą asmenų 
pastaroje sešejoje- išlaikiusių gy
dytojo - egzaminus ir gavusių 
praktikos teises. Jų tarpe buvo 
trys lietuviai naujieji ateiviai: 
Mariją Arštikaitytė ir Aleksas 
Valatka iš Toronto ir Vladas Sui
ma iš Montrealio.

Tautiečius, “ pasiekusius teisių 
dirb-vi savo profesinį darbą, svei» 
kinąme ,ir linkime sėkmės.

Lankėsi muzikas Budriūnas
Mųzikas-kompozitorius ir chor 

vedis — Bronius Budriūnas, da
bar gyvenąs Detroite, kwr vargo
nininkauja vienoje nelietuviško
je parapijoje ir turi suorganiza
vęs gražų lietuvišką chorą, kele
tą kartų koncertavusį ir Kana
dos Windsore, praeitą savaitga
lį, kartu su Čikagoje gyvenančia 
brolio dukra Alfonsą Budriūnai- 
te, aplankė Torontą. Čia, mat, 
gyvena muziko brolio sūnus su 
dukra, p-lės Alfonsos brolis ir 
sesutė, Alfonsas ir Janina Bud- 
riūnąi. Sekmadienį svečiai da
lyvavo parapijos gegužinėje, o 
pirmadienį aplankė “T. Žiburių” 
redakciją.
: Torontiečiams reikėtų susido
mėti stambia Detroito lietuviš
kąja kolonija ir jos kultūrinės 
veiklos pastangom, nes mus te
skiria vos apie pustrečio šimto 
mylių kelio. Svečiavosi Toronte 
net trys stambūs meniniai kolek
tyvai, kodėl negalėtų atvykti 

' Detroito choras? Tiesa, jis ikf 
šiol mažiau tegarsinamas, tačiau 
chorvedžio vardas yra pakanka
ma garantija, kad tai turi būti 
taip pat aukštos meninės vertės 
kolektyvas, savo charakteriu žy
miai skiriąsis nuo “Čiurlionio” 
ir “Dainavos”, kaip tai matėme ir 
tremties dienomis Vokietijoje.

DĖMESIO!
Jau galima, užsisakyti pirmą
sias “Liet. Tautosakos Lobyno” 
knygas. Užsiprenumeravusieji 
maždaug per metus laiko gaus 
2 knygas: DVASIOS IR ŽMO
NĖS (166 legendos iš visos Lie
tuvos) ir LIAUDIES MAGIJA 
IR MEDICINA. Kiekviena 
knyga turės apie šimtą spaus
dintų puslapių. “Lobyno” bus 
spausdinama tiek egzemplio
rių, kiek bus prenumeratorių.
Vėliau šį leidinį nusipirkti bus 

negalima.
Knygos kaina Kanadoje $2.15. 
Pinigus siųsti “Tėviškės Žibu
rių” administracijai, 941 Dun
das Str. West, Toronto, Ont.

aktualūs Dr-jos veiklos klau
simai.

Iš lietuviškų kolonijų laukia
ma katalikių moterų veikėjų ir 
viešnių.

Dalyvėms nakvynės bus parū
pintos. .

KLKM Dr-jos Centro V-ba.

L Kat. Moterų Draugijos 
Toronto skyriaus susirinkimas
Liepos 21 d., 7 vai. vak., “Tėviš

kės Žiburių” redakcijos patalpo
se šaukiamas KLKat Mot. Dr-jos 
Toronto skyriaus narių susirin
kimas. Narėms dalyvavimas bū
tinas. Skyriaus V-ba.

Pp. Rudžiai lankėsi “TŽ” 
redakcijoje

Spaudoje ir pasikalbėjimuose 
dažnai girdime apgailestavimų ir 
nusiskundimų, kad mūsų senų
jų išeivių tarpe nemažas nuošim
tis yra nutolusių nuo savosios 
tautos reikalų, o išeivijoje gimu
sieji dažnai nebemoka arba ir 
nebenori kalbėti lietuviškai.

Ypač dažnai tokių reiškinių 
pasitaiko tarpe sociališkai .aukš
čiau pakilusių. Bet, ačiū Dievui, 
tai ne taisyklė. Yra ir labai gra
žių išimčių.

Pereitą sekmadienį “TŽ” re
dakcija turėjo labai malonią 
staigmeną, kai ją aplankė pla
čiai žinomi Čikagos pramoninin
kai ir visuomenininkai pp. Ru
džiai, savininkai plieno gaminių 
fabriko — Rockwell Engineering 
Company.

Čikagos biznierių tarpe aukš
tai pakilęs p. inž. Antanas Ru
dis yra Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Buto pirmininkas, o ponia 
Marija Rudienė, Šv. Kazimiero 
akademijos auklėtinė, yra pirmi
ninkė Čikagos Lietuvių Moterų 
Klubo, vykdančio didelį labdaros 
darbą.

Abu ponai Rudžiai yra gimę 
jau-Amerikoje. Ir pamatytumėt, 
kaip gražiai lietuviškai kalba! Be 
jokių svetimų priemaišų. Taip 
pat gražiai lietuviškai kalba ir jų 
9 mt. sūnelis Antanukas, lankęs 
savos lietuvių parapijos mokyk
lą. O jų tyrą lietuvišką dvasią 
apibūdina ir šis vizitas Toronte.

Ponai Rudžiai yra jau nebe pa
siturį, bet tikrai turtingi pramo
nininkai. Tuo metu, kai reikėjo 
nuvežti sūnelį į vasaros stovyklą 
į Michigan valstybę, jiems pasi
taikė pora laisvesnių dienų, tad 
nusprendė aplankyti Kanadą ir 
Torontą. Ir ne pramogų jie čia 
atvyko ieškoti, bet pamatyti Ka
nados lietuvių, šeštadienio va
karą atvykę į Torontą, apsisto
jo savo padėčiai tinkamame ge
riausiame Toronto viešbutyje, 
Royal York Hotel, kuris, sako
ma, esąs puošniausias viešbutis 
visame kontinente, ir tuč tuojaus 
susirūpino surasti lietuvius. Ži
nodami, kad Toronte yra lietuvių 
katalikų parapija, pp. Rudžiai te
lefonu paskambino į kuriją, bet 
ten, deja, nieko nesužinojo. Kan
celiarijos žmonių, batyt, jau ne-

aplankė “TŽ” redakciją, o po pie
tų taip pat su pp. Jokubynais 
ir parapijos gegužinę, kur su 
daug kuo susitiko.

Atpasakojome šį pp. Rudžių 
ieškojimą lietuvių tyčia, kad pri
mintume akyvaizdų pavyzdį, 
kaip žydinti lietuviška dvasia 
traukia prie savų tautiečių ir ats- 
tovus tos mūsų išeivių kartos, dėl 
kurios neretai nusiskundžiama. 
Sutikti, jie buvo mums mieli ir 
brangūs ne dėl to, kad yra tur
tinį, bet kad tebesinešioja lietu
višką dvasią, kad bendrauja su 
savais tautiečiais, ne tik savo 
biznin pakviesdami naujai atvy
kusius specialistus bei priimda
mi darbininkus, bet gyvu gyve
nimišku pavizdžiu įrodo, kad ir 
aukštai pakopus galima išsaugoti 
nepažeistą lietuvišką tėvų pali
kimą.

Mieliems svečiams, kurie ta 
proga pasidarė mūsų laikraščio 
skaitytojai, linkime geriausios 
sėkmės.

Lake

KINO “CENTRE” ”2DuT±„ts.tw
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Baigė mokslus
Šiais metais Toronto universi

tetą baigė ir du lietuviai iš anks
čiau atvykusią šeimų: Vytautas 
Gaižauskas ir Vytautas Alksni
nis. Gaila, kad į lietuvišką gyve
nimą lig šiol jie nebuvo įsi
traukę.

Marshallis atvyks į Torontą
JAV krašto gynimo sekreto

rius gen. Georg C. Marshall yra 
pakviestas atvykti atidaryti Ka
nados tautinės parodos.

Sužeidė lietuvį
Pereitą ketvirtadienį

Simcoe įmonėje traukiant ledo 
gabalus nusprūdusios replės, su 
kuriomis dirbo vienas naujas 
darbininkas, sužeidė lietuvį 
Kuktą. Bijomasi, kad nebūtų pa
liesta akis.

Pirkite anglis
Kasyklų ministeris paragino 

gyventojus apsirūpinti anglimi 
dabar, nelaukiant žiemos. Viena, 
kad dabar laisvesnis transportas, 
o antra, kad anglies pareikalavi
mas išaugsiąs. Ypač daug jų rei
kėsią pramonei.

Svečiai iš Brocktono
, Katalikiškų organizacijų vei
kėja, mokytoja K. Keblinskienė, 
“TŽ” atstovė Brocktone, lankėsi 
Hamiltone ir Toronte pas savo 
bičiulius ir gimines. Ta proga ap
lankydama “TŽ” redakciją ,ap
žiūrėjo “Žiburių” spaustuvę ir 
domėjosi katalikų veikla Ka
nadoje.

Tvp pat iš Brocktono lankėsi 
didelis tremtinių globėjas p. A. 
Česnauskas, žymiam tremtinių 
skaičiui sudaręs dokumentus at
vykti į Ameriką, o daugelis gy
vendami Vokietijoje pajuto jo 
duosnią širdį. Dabar juos lankė 
Amerikoje ir Kanadoje, domėda
masis jų įsikūrimu. Buvo susto
jęs Niagara Falls, Hamiltone, 
Toronte, Detroite, Čikagoje ir 
Clevelande. Toronte aplankė “T 
Ž” redakciją, auka paremdamas 
“TŽ” leidimą ir pasižadėdamas 
ateityje paremti.

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 19-21 d.
L SAVAGE SPLENDOR, spalv., su Armand Dennis «
2. ROUND TO RIO, su Bobe Hope ir Bing Crosby

Pirmadienį — trečiadienį, liepos 23-25 d.
1. DOWN TO THE EARTH, spalv., su Rita Hayworth, L. Parks
2. UNTURNED GLASS, tik suaugusiems, su James Mason

L1NKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja "Savaitinė apžvalga”

Atliekami Įvairūs vertėjo patarnavimai
pas advokatus, teismuose, konsulatuose, imigracijos, biznio 
ir kitose įstaigose. Parašomi anglų kalba raštai, padaromi 
įvairių dokumentų ir jų norašų notaro patvirtinti vertimai.

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos.
Visi patarnavimai atliekami skubiai ir neatidėliojamai.

ADOLFAS BAJORINAS
Kreiptis į "Tėviškės Žiburių” redakcijos-patalpas

941 Dundas St W., šiokiadieniais nuo 7 vai. vak. iki 8 vii.
vai., išskyrus antradienius. - « Tel: EM. 3-4265. '
Kitu metu: 43 Thome Cres~, Toronto, Ont Telef.: ME. 8951.

BĮ

suomenei gerai pažįstamas iš sa' . 
vo gilių* filosofinių raštų, moki
nys prof. Šalkauskio.

Prisimena vienas būdingas 
nuotykis dar iš pirmųjų Dr. J. 
G. žingsnių į viešumą, rodąs jei 
dar jaunuolio erudiciją ir minti-, 
jimo gilumą. Dar būdamas stu
dentas, savo studijų viduryje, 
jaunutis filosofas išėjo viešai 
oponuoti tada daug rašiusiam ki
to falkulteto vienam profesoriui 
filosofui. Jo replika pasirodė 
taip taikli, gili ir rodė tokį platų 
filosofinės literatūros pažinimą, 
kad paliestasis profesorius, nie
kad apie jokį filosofą Girnių nie-. 
ko negirdėjęs, net įtarė, kad tai 
rašąs pats prof. Šalkauskis, pri
sidengęs slapyvarde. Prof. Šal
kauskiui teko paaiškinti net 
spaudoje, kad tai jokia slapyvar- 
dė, bet tikra pavardė, jauno ga
baus studento straišpnis.

St. (tarp College ir Dundas gat- ^ko Montrealio Apylinkės LO 
vių). Geriausia važiuoti Harbord ?■“>. ne??Pras. “ K”

dangi p. Kęsgailą is LOKo išeina 
ir p. P. Lukoševičius (dėl tesi
mos gyvenamos vietos) taip pat 
išeina, o be to, paskirtas naujas 
Mažosios Lietuvos atstovas, teko 
perrinkti prezidiumą.

Buvęs LOKo pirmininkas pra
nešė, kad, nors pakvietimas su 
visa dienotvarke ir pažymėjimu, 
kad bus renkamas prezidiumas, 
buvo pasiųstas, bet dėl nežinomų 
priežasčių KLCT naujo atstovo 
nepaskyrė. Ir taip p. Lukoševi
čiaus vietoje, dalyvaujant Dr. H. 
Nagui, o Mažosios Lietuvos ats
tovui p. Viliušiui, buvo slaptu 
baišavimu perinktas prezidiu
mas. Išrinkti pp.: Dr: H. Nagys, 
Pakulis, Lukoševičienė, J. Juod- 
viršienė, Navikėnas, Sungailie- 
nė ir Toliušis. Kandidatai: Viliu- 
šis, Ladyga ir Juodviršis.

arba Dundas tramvajumi iki 
Bond gatvės ir išlipus eiti pusę 
bloko į šiaurę. . e
įvyks susirinkimas, kuriame ir 
gerb. svečias padarys pranešimą. 

Visi kviečiami dalyvauti. 
Po pamaldų, ten pat salėje, 
Liet. Evangelikų Susi v. V-l>a.

Dėmesio Ontario automašinų 
savininkams

George H. Doucett, Ontario 
Plentų ministeris praneša, jog 
Ontario vyriausybė yra nusista
čiusi šiais metais išduotas leng
vųjų mašinų, sunkvežimių įrmo- 
tociklų licencines metalines len
teles su numeriais (licence pla
tes) palikti galioje ir ateinančiais 
1952 metais. Taigi, automašinų 
savininkams patariama jas sau
goti, nepamesti ir nesunaikinti.

Šios priemonės vyriausybė 
imasi, norėdama sutaupyti plie
ną, kuris reikalingas ginklavi
mosi pramonei.

1951 m. licencinių lentelių ga
liojimas bus pratęstas užklijuo
jant kiekvienai automašinai pry- 
šakinio' lango stikle, dešinėje pu
sėje, nustatytos formos popieri
nį ženklą, kurio geltoname dug
ne bus atspausdinti žodžiai: “On
tario,-1952” ir provincijos ženk
las. Popieriai ženklai bus 3x5 
colių dydžio. P.A.

w Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems ge

ros širdies tautiečiams, o taip pat 
ir kitataučiams, už malonų lan
kymą bei dovanėles, įteiktas 
man būnant sunkiose sąlygose 1L 
goninėje.

Savo padėką reiškiu: kun. F.. 
Gureckui, pp. Mankams, p-lei 
Šukytei, p-lei Aglinskaitei, p-lei 
Ankudavičiūtei, p-lei Lemežy- 
tei, pp. Dailidžiams, poniai Iva
nauskienei, pp. Jurgiui ir Algir
dui Povilaičiams, p. Kamaičiui, 
pp. Vladui ir Kazimierui Iva- 

. ... .v .■ Įnauskams,p.Dirvelei,p.Žaliaus-pnpazmtas kaip vienas is geriau- ■. . T ’.5. . T i - , • -mt . j • j- i i kui, Jonaičiui, p. Igliukui, Mrs.siu visoje Kanadoje. Čia dirba t., \ r 7 ,’.. * .» .v. . J . Maskowich, Mr. Lenard, Mr.d?4ig hetuvaicių, kurios savo gra- n M Break Mr
vin darhn Vain T F “kplia iV±urribon, ivirb. <x ivir. DitdK, ivu. lulu. JtxcllL/ -y ... 1 /r t • 1,. x , .x , v. , „ -Jereb ir Mr. Laurent.lietuvių vardą kitataučių akyse . „ , . . . ... ,.- , • x • x 11 • ■, • Namuose lankiusiems didelisSeseles, taip pat reikale, mielai ... „ . . .. „aciu pp. Kazlauskams, Mr. Bar

bour. Didelis mano ačiū pp. Pet- 
reliams, kurie ne tik lankė, bet

Mekai, D. Šulaitis ir A. Šalčius. 
Studija yra jau susilaukusi stam
bių mecenatų, kaip tai Vinco Jo
niko Brooklyne, Kuris apsiėmė 
finansuoti visas DP filmos išlai
das. C £ j f*-• *-

' \ f? t.

Kontrolierius Innes mirė
Toronto populiarus kontrolie

rius John Innes, dažnai pavada
vęs miesto majorą, ne kartą kal
bėjęs į lietuvius įvairių iškilmių 
proga ir dalyvavęs lietuvių šven
tėse, mirė šį pirmadienį vakare, 
trumpai tesirgęs.

Innes buvo 65 m., škotų kilmės, 
turėjo širdies ydą, per aukštą 
kraujo spaudimą ir nesveiką 
skilvį.

“Liaudies Balsas”
visose lietuvių kolonijose ruoš
tųjų išvežtųjų minėjimų tylomis 
visdėlto' nepraėjo. Esą, nieko 
nuostabaus, “kad buvo keliami 
iš fronto zonos”. O tam tikri po
litiniai sluogsniai simpatizavę 
vokiečiams. Ir visos kitos valsty
bės karo metu apsivalę nuo ne
pageidaujamo elemento.

Dabar tai jau aišku. Bet gal 
“Liaudies Balsas” galėtų paaiš
kinti, kodėl buvo išvežta ir žydų? 
Ar ir jie laukė nacių, kurie atėję 
juos žudė? Be to, iš kokio fronto 
buvo išgabenti “pavojingieji” 
pav., per 1948 m. didįjį trėmimą? 
Juk tai taikos metas.

Nek. Prasidėjimo Seserys
Nekalto Prasidėjimo Seserų įs

taigos Gildos metiniam susirin
kime dalyvavo ir J.E. Kardinolas 
McGuigan. J.E. pasidžiaugė, kad 
jo buvusioje residencijoje sese
lės lietuvaitės taip gražiai veda 
vaikų lopšelį, kuris yra valdžios

Atitaisymas
“TŽ” Nr. 27 (80) Montrealio 

žinių skyriuje, žinutėje “Šaunios 
išleistuvės”, išvardinant kalbė
jusius, sakoma, kad p. L.Balzaras 
kalbėjęs apylinkės LOK vardu. 
Mums praneša, kad p. Balzaras 
pareiškė linkėjimus KLS Mont
realio skyriaus vardu, kurio na
rė p. Ignaitienė buvo.

—r.Gegužinės vyksta jaukioj 
nuotaikoj. Nepaisant ilgiausių 
pranešimų, skelbimų bei įvai
riausių prakalbų, kartais, galbūt, 
varginančių, nuotaika tautiečių 
pasilieka puiki. Jei dar įėjimas 
pasidarytų laisvas, aukų princi-j 
pu, gegužinės atrodytų tikrai 
lietuviškas ir nepąsipelnijima 
kampelis.

— Praėjusios savaitės vidury
je |rįžo į Montrealį, atlikęs in
ternatą, Dr. J. Sungaila.

Jis numato pasilikti Montrea- 
lyje ir dirbti ligoninėje.

Ar padidėjo bedarbių
*

Ne tik Toronte, bet ir kitose 
Kanados vietose dažnai girdime 
apie nemažus būrius darbininkų 
atleidžiamus iš įmonių. Tuo tar
pu darbo įstaiga skelbia, kad re-r 
gistruotų darbininkų skaičius 
vis mažėjąs. Gegužės 31 d. viso
je Kanadoje jų buvę apie 150.000, 
bet kas savaitę apie 12.000 su-

— šeštadienio vakare nema
žas būrys draugų ir pažįstamų 
susirinkoįp.Įgnaitienesbutąat-Įn.^ėj^ tad šino besą apie 
sisveikmti ir išlydėti į JAV pasj100 000 Aiškinama, kad iš įmo- 
vyr3' nių pale/džiamieji be darbo iš-

būną trumpą laiką, tad į darbo 
įstaigą visai nesikreipią arba ne- 
būną įtraukiami į šelpiamuosius, 
nes po trumpo laiko pradedą 
dirbti. Oficialiųjų įstaigų nuo
mone, iš darbo esą atleidžiami 
daugiausia konsumpcinių įmonių A 
darbininkai, nors mes ištikrųjų 
neretai girdim paliečiamus ir ki-

vyrą.

Naujas daktaras
Montrealio universitetas 

mokslinį darbą apie egzistencia
lizmą Juozui Girniui suteikė 
daktaro laipsnį. Dr. J. Girnius, 
Lietuvoje profesoriavęs Vytauto 
D. Universitete, tremtyje Vokie
tijoje pastaruoju metu gyvenęs 
Schwaebisch Gmuend stovyklo- tokius. Rezultate pastaruoju me? 
je, o dabar gyvenąs Derchestery, tu Toronto bedarbių skaičius ne- 
Mass., yra mūsų skaitančiai vi-■ išaugęs, bet 2000 sumažėjęs. "Z

uz

padeda ir lietuvių parapijoje.
Seselių skaičius didėja. Kan

didatės atlieka novicijata Moti- ... . .... XT. n , A maitino, o ir i savo namus pn-niskame Name, Putnam. Connec- . ... ,. -. , , . . .,. . ,T. T , ,. eme, nes ligonis bendrai visiemstieut. Viena — Leokadija Marti- . . ....
.. .. o ,, - t,- mažas, o daugumoj nelaukiamas,naityte — Sesuo Marija Konra- & j

da — ęsusio 6 d. šiais metais pa
darė pirmuosius įžadus. Tai pir
moji iš tremties mergaitė, kuri 
atvykusi į Kanadą įvykdė sava 
troškimą tapti vienuole. Jos ma
mytė, sesutės ir brolis gyvena 
Toronte. Netrukus ji grįžta į lop
šelį, kur jau iš pirmų dienų pa
sižymėjo meile ir gražiu pasiau
kojimu vaikučiams.
Išnuomojamas vedusiai porai į 
vienas kambarys su bendra vir
tuve. 176 Argyle St, Tel. LO 0135.

Svarstys Kanados įjungimą į Liet. Grupę

niškame Name, Putnam, Connec-

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. Galima naudotis vir
tuve arba gauti ir maistą. Tele

fonas OL. 4506.

svečias.
Ačiū pp. Jankaičiams už lan

kymą ir brangią dovaną. Ačiū p. 
Valickui už parvežimą į namus 
savo automobiliu. Didelis ačiū p. 
Jotautui už nukirpimą plaukų 
man būnant ligoninėje, nepa
ėmusiam nei cento.

Finansiniai parėmusiems di
delis ačiū: p. Šalnai $2, p. Bagdo
nui, JAV, $10, p. J. Ivanauskui 
$4 ir Mrs. Barbour $1. Taip pat 
didelis ačiū ir tiems lankyto
jams, kurių pavardžių neatsime
nu. Tad dar kartą nuoširdus ačiū 
visoms ir visiems mane užjautu- 
siems. Justinas Bakutis.

(Atkelta iš 1 psl.) 
tytas ir jie tuo reikalu tarsis. 
Tuomet, “TŽ” atstovas pasiteira
vo, kokia iš Vis yra Lietuvių Gru
pės pozicija Kanados lietuviško
sios ir endruomenės atžvilgiu. Ar 
nėra numatoma jų atstovas pa
sikviesti į grupę ar juos gal ats
tovautų konsulas Gylys? Ir šiuo 
klausimu grupės nariai parodė 
didelį susidomėjimą ir pareiškė 
svarstysią jį artimiausiame po
sėdy.

LŽS NY skyriaus vicepirmi
ninkas Pr. Naujokaitis atsakė į 
K. Bielinio užklausimą dėl mūsų 
žurnalistų susiorganizavimo, iš-

reikšdamas viltį, jog su rudeniu 
jie parodysią kurkas didesnį ak
tyvumą.

Po konferencijos, prie kavutės 
su pyragais, nuoširdžioje atmos
feroje grupės nariai pp. V. Si
dzikauskas, K. Bielinis, Pr. Vai
nauskas, A. Trimakas, Vyt. Vai
tiekūnas pasidalino įspūdžiais su 
“Naujienų”, “Draugo”, “Ateities” 
“Dirvos”, “Darbininko”, “Lietu
vių Dienų”, “Nepriklausomos 
Lietuvos”, “Tėviškės Žiburių’”, 
“Kario” ir “Amerikos Balso” 
bendradarbiais, susitardami se
kančiai konferencijai susitikti po 
dviejų savaičių. •

Išnuomojamas kambarys su ma
ža virtuve. Kreipti: 230 Pacific 

Avenue. •

Išnuomojamas frontinis kamba
rys 2 asmenims. 134 Danforth 

Ave. Tel. HA. 0641.

Skubiai reikalinga patyrusi pa
davėja. Atlyginimas geras.

Kreiptis: Park Restaurant, 1002 
Dundas Str. W., Toronto. 

Telef. ME. 0023.

Ieškau šeimininkės vietos taba
ko farmoje harvesto metu. Ra

šyti į “TŽ” redakciją.

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!
Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis)

ERNEST RIDOUT 
Real Estate Ltd.

1172 BAY STREET, TORONTO. TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų Įstaiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. TEL 9 - 4121

-

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 
pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)

Gabenama ir į užmiestį
9 Delaware Ave. Toronto, Ont. Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403

AR JŪS PAGEIDAUJATEJ 
PIRKTI namus;

PAR DUODAMA:
8-nių automobilių remonto garažas ir gazolino tankas, antras pa
statas su krautuve 6 kambarių butas dviems šeimoms. (Bloor- 
Lansdowne rajone). Kaina tiktai $20.000. Įmokėti iš karto $10.000 
arba siūlant geriausią kainą. . ■ -

/

Namas už $10.500 (Crawford-Bloor rajone) atskiras^ alyva ap
šildomas, 5-kių kambarių, dviejų aukštų. Prie namo dvigubas 
garažas. . ,
Namas už $10.900 — 7-nių kambarių, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu apšildomas. Atskiras. Prie namo garažas. Įmokėti tik $5.500. 
(Sunnyside rajone).

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDRĖJAUSKAS-Andrews ;

H-M.DAVY&Co
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES AVE. 
, TELEF. LA. 2763 trim LA. 6101


