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Mūšy Vasaros Gėrybės

jų ateivi jos kartų — senosios ir naujosios, — nėra sutarimo irftoje. Nelaimei/ formuojasi Keli’ atskiri pasauliai. Atskiri pasau-

Žemės ūkio krašto vaikams vasara visada primena derlių — nunokusius javus, kluonuose ar daržinėse sušienautą pašarą, vaisius. Gėrybės, Gėrybės! Išeivijoje nedaug mūsų beturi malonumo atgaivinti dvasią tokiais ūkiškais džiaugsmais. Daugumos “džiaugsmai” kartojasi lygiai visais metais savaičių pabaigomis.O visdėlto gyvename vasarą! Kad ir iškankinti dirbtuvių tvankumos, protarpiais gauname pasidžiaugti ežerų bei upių vandens teikiamais malonumais ir laukų vėjelio gaivumą. Beveik visi gauname ir kokią savaitę atostogų, kurių metu godžiai saulės spindulius gaudome — vykstame kur nors į laukus, prie ežerų, rengiame gegužines, svečiuo- jamės pas tolimesnius bičiulius ar gimines.Nekrauname gėrybių į kluonus. krauname jas į savas širdis.Gyvename keliolika tūkstančių lietuvių svetimame krašte, svetimųjų jūroje. Jaučiamės vienos tautos vaikai, bet, deja, — būkim atviri — mūsų tarpe dar daug nešugyvenimo bei nesutari- • mo negerovių, kurios kerta netikšakas, ant kurių laikomės, bet ir ' sime, perpilsime, įsigysim bičiu- visą lietuvišką medį iš pat šak-j Hų> suartėsime. Tai, yra mūsų nų gadina. Mūsuose nėra sutari- ■ bendruomeninio susicementavi- mo bei susigyvenimo tarp dvie- mo laidas. Tai bus mūsų dabar- ‘ - ■ tįes vasariškos gėrybės, derlius,__________ kuriuo galėsime pasidžiaugti ir kiekvienoje iš jų atskirai paim- pasigėrėti lietuviškojo gyvenimo"Toje. 'Nelaimei/ formuojasi Tteli’ kluonuose. / ' " ' -atskiri pasauliai. Atskiri pašau- Ne su reikalavimais ir ne su liai vienos, tos p^ios motinos.: įtikinėjimais, kurie natūraliai su vaikų šeimoje. O pagrindo tam I kelia kalbinamojo Įtarimą, bet juk nėra. Lietuvis sutikęs lietuvį eikime kaip žmonės į žmones, at- džiaugiasi ir artimu, savu lai-'vira lietuviška širdžia, be for- ko-.-.-., deja, tik tol, kol išryškėja j malumų ir oficialumų, taip, kaip pasaulėžiūriniai ar politinių nu- e’na tikrieji. Dievo pasaukti mi- sistatymų skirtumai. O po to daž-' sijpnieriai. Nevalia išsižadėti sa- ' g nai savais keliais nueina. Ir dėl > vpsios dvasios nei kibirkštėlės.' ko? Tik dėlto, kad nespėja vienas į bet nevalia lauktis kad kuris vie- < k su antru pakankamai susįpažin-inas tartas žodis uolas suskaldys. I ... ti, vienas antrą perprasti ir pa- Kas per eilę metų susikrovė, vie- i justi, kad esminės abiejų dvasios' nu brūkštelėjimu nėnušvėisi. Bet dalys yra tolygios ir kad jos ga- atminkim, kad neprivalome pra- “ —lėtų lengvai pašalinius skiptumė-: rasti nei vienos lietuviškos gal- Kaip visur komunistų pasauly- lius nustelbti ir draugėje abu iš- ; vos. Kas jaučiasi tvirtesnis, tu- je, taip ir čia viskas daroma palaikyti. Pasiskubinama, per greit rįs pranašesnių moralinių verty- gal planą. Sugabentas jaunimas sprendimas padaromas. iMatome liūdną faktą, kad nau- ; jieji ateiviai su didele dalimi senųjų nesusigyvena ir net labai mažai ką bendra turi. Dažnas mūsų nemažą senosios išeivijos dalį laiko perdaug paraudusiais, o anieji-Skambiais fašistų epitetais svaidosi. Bet ar nereikėtų abejiems suprasti, kad visdėlto tie patys lietuviai esame. Tiesa, turime nemažai praradusių tautinio sąmoningumo dalį, klausančių Maskvos propagandos giesmelių, šaukiančių “bravo” mūsų tėvynės okupantams bei tautos budeliams, matome daugelį tokiems plojančių vien dėlto, kad juos savais vadais ar bičiuliais laiko, kad dėl tėvynės skaus mų raudantieji jiems dėl kurių nors priežasčių yra ne prie širdies. Bet pabuvokime tokių žmonių tarpe, kada politiniai klausimai neliečiami. Pamatysim tą pačią gyvą lietuvišką širdį, pamatysim, kad ji gaivinasi tuo pačiu lietuvišku žodžiu, ta pačia lietuvfi^.a daina! Kurią dažnas mTsų ten pirmą kartą teužgirsi- me.Rasime tą patį lieuvtišką svetingumą, tą patį nuoširdumą, visą tą patį lietuvį, kaip kuriame 
nors Lietuvos kaime. Lygiai taip, kaip ir visuose lietuvių susibūri
muose.

Ir kodėl gi nesiseka visiems su
eiti į vieną krūvą. Visiems kartu 
padainuoti, pasiausti, kaip lietu
viškojo kaimo sodybose? Ne
sueinama, nes trūksta pasitikė
jimo, vienas kitą linkęs sutikti 
su įvairiais įtarimais.

Bet mes gi nevisuomet ir vi
suomeninį “biznį” darome. Mes 
daug daugiau tik gyvename, ben
draujame su žmonėmis, neklaus

dami nei jų pasaulėžiūros nei politinių įsitikinimų. Kodėl gi negali šiuo pagrindu sueiti tols- tančiosios lietuviškos’ visuomenės grupės? Pabuvojus kartu, pamatytume nesą atstovai kažkokių kitoniškų pasaulių, bet tos pačios lietuviškos grįčios vaikai. Vieni su antrais apsiprastume, geriau vieni kitus suprastume, o tada kaikuriomis progomis galima būtų ir skiriančius klausimus aptarti.Susipratimas ir susigyvenimas yra pirmoji sąlyga visuotino mūsų susiliejimo Į vieną lietuvišką šeimą. Skilimas yra baisus skaudulys, gresiąs negrąžinamais didžiausiais nuostoliais visai mūsų lietuviškajai bendruomenei. Susigyvenimo bei susicementa- yimo mums reikia. Vasara tam patogiausias laikas. Tad eikim visur, kur tik galime rasti lietuvį, svečiuokimės, lankykimės su viena svečiavimosi dvasia, visa kita palikę nuošaly, pamatysime, kad ištikrųjų dar tebesame vienos motinos vaikai, kad jos dva- ištikrųjų jau turi 70 metų, šioje dar galime rasti bendrą kalbą, bendrą užsimiršimą. Pabuvę kartu, vieni antrus geriau pažin-

bių, privalo prisiminti ir savo- ' sios misijos būtinumą, nes “noblesse oblige” — pranašumas įpareigoja.
Kanados Liet. Bendruomenės LOK BiuletenisKaikuriuose Kanados lietuvių laikraščiuose tilpo straipsniai su priekaištais Kanados Centriniam LOKui dėlei perlėto bendruomenės organizavimo.Kad Kanados lietuviškoji visuomenė nebūtų klaidinama, skaitome sau už pareigą painformuoti, kad ne viskas atitinka laikraščiuose padarytam išvadom.KLCTarybos ir KLSąjungos atstovai susirinko pirmam posėdžiui Montrealyje “NL” redakcijoje, 1949 m. liepos mėn. 1 d. suradimui tarpusavio bendradarbiavimo pr\rindams.Šitų pasitarimų pasėkoje gimė KLB — LOKas. Kanados LOKas pirmo posėdžio susirinko 1949 m. spalių mėn. 28 d. (protokolas Nr. 4) ir štai kas per tą laiką yra padaryta.

Priimta ir paskelbtaa. Laikinųjų organizacinių komitetų sudarymo taisyklės, 1950 m. II. 5 d. prot. Nr. 11.
b. Kanados lietuvių registraci

jos taisyklės 1950.11.10. protoko
las Nr. 12.

c. Laikinasis Kanados Lietu
vių Bendruomenės Statutas, 1950 
IX. 23. prot. Nr. 19. .

d. KLB Krašto Tarybai išrink
ti taisyklės, 1951. IV. 13. protok. 
Nr. 24.

Be to, yra atspausdinta 20.000 
lietuviams registracijos kortelių,

Svarbu bebaigiantiems
70 metų amžiausVisos Kanados pašto įstaigos jau aprūpintos atitinkamais prašymų formuliariai-blankais, kuriuos privalės užpildyti Kanadoje gyvenantieji asmenys, iki 1952 m. sausio mėn. 1 d. sulauksią 70 metų amžiaus, jei jie norės gauti įstatymo numatytą senatvės pensiją po 40 dolerių į mėnesį. Pensijos reikalas, savaime aišku, liečia ir lietuvius, tačiau tik seniau gyvenančius Kanadoje. Naujųjų ateivių tas neliečia, nes į pensiją turės teisę tik tie, kurie išgyvenę Kanadoje nemažiau 20 metų. Kurie jau gauna pensiją pilną arba dalį, minėtų blankų užpildyti nebereikės. Tokių Kanadoje yra apie 300.000. Manoma, kad apie 400.000 pensijos dar dabar paprašys. Pareiškimus reikia' iš anksto užpildyti ir įteikti, kad atitinkamos įstaigos galėtų laiku sutvarkyt pensijos išmokėjimą. Prie prašymo reikia pridėti amžiaus Įrodymų, geriausia gimimo arba krikšto metrikus. Kas metrikų neturi, turės pateikti kokių nors kitoniškų įrodymų, kadPensija bus mokama visiems, neatsižvelgiant į jų turtinį stovį.

P. Alš.

Komjaunuoliai iš demonstracijų bėga į VakarusRyt. Berlyne šiuo metu vyksta didžiulis komjaunimo festivalis.10~ dienų praleisti Berlyno- gatvėmis žygiuoti bent pora milijonų jaunimo iš visų pasaulio kraštų. Atgabenama, žinoma, daugiausia iš Sovietų Sąjungos ir iš satelitinių kraštų, bet atvyksta ir iš kitų kraštų, nos ir ne maišės. Berlyno gatvėse nuolat žy- • giuoja įvairių tautybių eisenos, i vis su ant lazdų pamautais plakatais, tų pačių komunizmo die- I vaičių portretais, su šūkiais apie | pasaulio liaudies vienybę, taikingumą, So v. Sąjungos galybę ir tt.
laikomas labai griežtai saujoje. Stengiamasi jo niekur nepaleisti neorganizuoto. Jiems įruoštos atskiros stovyklos, iš kurių nelei- 
už kurių atspausdinimą esame skolingi spaustuvei 300 dolerių. Kanados LOKas pastovios būstinės neturi. Posėdžiams prisi- glaudžiama ten, kur malonūs šeimininkai užleidžia savo butą.Daugiausiai turime galimybės pasinaudoti “NL” redakcijos patalpomis.IŠ trylikos LOKo narių, senųjų ateivių yra du, naujakurių 11.Senieji ateiviai yra stipriau įsikūrę, bet visi dirba, o naujakurių padėtis mums visiems gerai žinoma. Per dieną fabrike, o vakare visuomeninis darbas, kuris negali būti labai našus dėlei fizinio pervargimo.

Daug laiko atėmė KLBendruo- 
menės Statuto priėmimas, ypač 
liečiąs rinkiminės sistemos pasi
rinkimą. Buvo du projektai, vie
nas siūlė centralizuotą, kitas lo
kalinę rinkimų sistemą. Nega
lint tuo reikalu susitarti buvo 
ieškota išeities ir vienbalsiai bu
vo nutarta tuo reikalu kreiptis į 
VLIKą kaipo arbitrą. VLIKo at
sakymas buvo gautas ir svarsty
tas LOKo posėdyje liepos mėn. 
7 d. 1950 m. protok. Nr. 18. Buvo 
didžiuliai finansiniai trūkumai, 
net rašomai medžiagai ir bylų 
viršeliams nusipirkti. Kad pa
lengvėtų našta buvo kreiptasi į 
vietos ALOKą prašant paremti 
Centrinį LOKą lėšomis.

To pasėkoje iš įvairių ALOKų 
esame gavę nuo įsikūrimo iki

Dantis už dantį
Rugpiūčio 8 d/kom. Lenkijos vyriausybė Varšuvoje uždarė JA V-bių informacinę tarnybą, sekančią dięną Lenkijos ambasadorius Vašingtone gavo pranešimą, kad Lenkų Tyrimų ir Informacijos Tarnyba Niujorke turi būti uždaryta per 24 vai.JAV informacijos tarnyba Varšuvoje laikė bibliotekas, rodydavo filmas ir leido radijo biuletenį.- Tarnybos uždarymas, spėjama, yra vaisius Molotovo pastarojo vizito Varšuvoje.

Katalikų persekiojimas 
KinijojeKinijos sostinėje Peipinge liepos 25 d. buvo Suimta 19 katalikų kunigų, uždaryta 12 katalikų centrų, o 80 misijonierių palikta namų arešte.Spauda šį įvykį aiškina, kaip pradžią akcijos, kuri bus vykdoma visoje Kinijoje, suardyti katalikų bažnyčios organizaciją, kad vietoj jos,, visų komunistinių kraštų pavyzdžiu, būtų bandoma organizuoti nuo Romos nepriklausoma katalikų bažnyčia.Kaip praneša pabėgėliai į Hong Kongą, areštai vykdomi labai žiauriai. Taip buvęs Fūjen Ji paliekama tik ten, kur vietos katalikų universiteto rektorius j savivaldybės to prašo.

džiama išeiti pavieniui, bet tik organizuota rikiuote. Skelbiama, kad demonsjamas .pasaulio liaudies vieningumas, bet jie visi suskirstyti net į tris grupes, kurios taip pat nelabai suleidžiamos ir visai skirtingose sąlygose laikomos. Taip iš demokratinių valstybių atvykę komjaunuoliai laikomi geriausiai ir maitinami geriausiai, duodant visko, kad nepasigestų nieko, ką turi namie. Iš komunistinių valstybių atvykusieji laikomi daug prasčiau, pav., be jokių pietų kraštų vaisių, bet maitinami sočiai, kad atsimintų gerai gyvenę, o trečioji grupė — vietiniai komjaunuoliai — negauna nieko daugiau, kaip normalų bėdiną sovietų zonos vokiečių davinį. Dėl to, žinoma, yra didelio nepasitenkinimo, nes viso to juk nepaslėpsi.Dar didesnė problema pasiro-
1951. VII. 27. 155 dol., iš kurių 47 dol. už registracijos korteles, o LOKui paremti per du metus liko tik 108 doleriai. LOKas neturi galimybės net rašomajai mašinėlei nusipirkti, Visi raštai rašomi ranka arba atskirais atvejais paprašoma parašyti su mašinėle tų lietuvaičių, kurios dirba vietos įstaigose.Su džiaugsmu galime pabrėžti, kad atsisakymų nebūta.Tokiai padėčiai esant, galite patys spręsti ar galima greitai įvairius raštus atsakyti, kurių būna nemažai, arba atspausdinti įvairias išleistas taisykles, statutus, aplinkraščius, kurių reikia po 24 egzempliorius, nes tiek yra Kanadoje apylinkių - seniūnijų. LOKo nutarimu iš 1951. IV. 13. protokolas Nr. 24, visos apylinkės buvo įpareigotos iki š.m. gegužės mėn. 15 d. atsiųsti LOKui turimas suregistruotų lietuvių korteles, kuriomis remiantis LO Kas galėtų skelbti Krašto Tarybai rinkti rinkimų datą ir nustatyti kiek kuri apylinkė — apygarda renka atstovų į Krašto Ta

Gegužės mėn. 15 d. data jau se
nai praėjo ir per tą laiką iš visos 
Kanados esame gavę tik 600 kor
telių.

Išvadą, mieli tautiečiai, pada
rykite patys. Kanados LOKas 
yra padaręs viską, kad tik

(Nukelti į 8 psl.)

pa-

Tėvas Harold Rigney, vienintelis amerikietis katalikas misijonie-rius Fujene, buvęs suimtas liepas 25 d. naktį, surištos jo rankos ir kartu su kitais kunigais išvežtas į kalėjimą. Sekančią dieną spauda jau paskelbė, kad jis buvęs imperialistas ir slaptas agentas.Budinga, kad tuo pat metu pasirodė spaudoje kaltinimai, kad Hainano St. Pauliaus prieglaudoje esą blogai laikomi seneliai, kurie tuojaus mirštą. Tai toks pat kaltinimas, koks buvo mestas prieš keletą mėnesių kanadietėms vienuolėms dėl vaikų namų.
Pašalino sovietinį paminkląBerlyno vakarinėje zonoje buvo išlikęs ant piedestalo iškeltas rusiškas tankas, kaip skelbė ant jo pritvirtinta iškaba, kifris pirmas 1945 m. įvažiavęs į miestą. Jis ne kartą buvo paliečiamas nežinomų asmenų niekinančiai, o nesenai buvo pavogta minėtoji iškaba. Amerikiečiai pagaliau nusprendė tanką pašalinti, o pie- destalą išardyti.
— Winnipeg.— Butų nuomos kontrolė Manitobos provincijoje nuo rugsėjo 30 d. nutraukiama.

dė komjaunuolių noras pamatyti gyvenimą Berlyno Vakarų sek- 
jtoriuose.-^Težiūrint visos draus
mės ir draudimų, masės komjaunuolių pradėjo plūsti į Vakarų Berlyną. Komunistinė valdžia tuo labai susirūpino jr ėmėsi griežtų priemonių tam sutrukdyti. Net buvo uždaryta 12 požeminio traukinio stočių, per kurias patenkama į traukinius, vykstančius į Vakarų sektorius. Ir visdėlto vakarų Berlyne komjaunuolių pilna, o 1400 pasiprašė pabėgėlių teisių jau per pirmas 5 dienas. Daugumai jų ši globa buvo atsakyta ir tik 51 leista pasilikti, kurie įrodė, kad jiems komunistiniuose kraštuose pasilikti jau pavojinga. Pabėgimui ir lankymuisi Vakarų sektoriuose sekti ir šnipinėti iš ryt” sektoriaus paleista daugybė civiliai perrengtų milicininkų. Vieną dieną jų buvo atpažinta ir suimta net 31. Sekančią dieną jie buvo paleisti.Jaunimui ,atvykusiam iš satelitinių kraštų — Lenkijos, Čekoslovakijos, Vengrijos — uždraustas bet koks kontaktas su komjaunuoliais iš vakarų kraštų. Uždrausta net kalbėtis su jais.Pereitą sekmadienį vad. Laisvosios Vokietijos Jaunimo organizacijos paradas buvo pats didžiausias. Jame dalyvavo apie milijoną jaunuolių. Išvargę, alkani, saulės kepinami nepritaikintose karščiams mėlynmarški- nių uniformose jie kaip automatai traukė Berlyno gatvėmis su plačiais transparentais. Paradas prasidėjo 8 vai. rytą, o kaikurie mėlynmarškinių būriai gatvėje stovėjo jau nuo 4 vai. ryto.

Parade programinę kalbą pa
sakė komunistų partijos gen. se
kretorius Walter Ulbricht, kuris 
kėlė du pagrindinius šūkius — 
sabotuoti Vakarų Vokietijos ap
ginklavimą ir remti “penkių di
džiųjų” konferenciją taikai išlai
kyti. Numatomo karo atvejui 
Ulbrictitas kvietė jau dabar “slap 
tai vykdyti kariškus pasiruoši
mus užimti svarbiems strategi
niams punktams, kaip tiltams ir 
pastatams”... Atseit ruošiamas 
planas sutrukdyti vakariečių už
simojimams bolševikų puolimo 
atvejy susprogdinti tunelius, til
tus ir tt Be to, Ulbrichtas kvietė 
sabotažą vykdyti nemokant mo
kesčių, neinant į . kariuome
nę ir tt

Propaguojant “penkių didžių
jų” konferenciją taikai užtikrin-

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Korėjoje derybos dėl paliaubų, kaip ir galima buvo laukti, atsinaujino ir, atrodo, galės duoti vaisių. JT karinė vadovybė ir jos r delegacija laikosi gana griežtai. Derybos būvį atnaujintos tik komunistams pakartotinai užtikrinus, kad Kaesongo neutralumas daugiau nebus pažeistas.Pirmas posėdis po pertraukos betgi buvo labai komiškas ir bė jokių vaisių. Admirolas Joy perskaitė ilgą parejękimą, kuriame buvo išdėstytas JT vadovybės nusistatymas paliaubų meto neutralios linijos reikalu. Buvo aiškus reikalavimas, kad toji linija eitų dabartinio fronto linija. Nam H, kuris vienas paprastai tekalba komunistų delegacijos vardu, neatsakė nieko. Po ilgos tylos, trukusios daugiau valandos, admirolas Joy pasiūlė pereiti prie naujo darbotvarkės klausimo, būtent prie abiejų pusių garantijų* kad jos paliaubų metu- nevykdys pasiruošimų naujam puolimui. Tada iš komunistų pusės buvo pareikšta, kad jie nesutinką svarstyti jokio naujo klausimo ir nesutinką svarstyti jokios kitos neutralios zonos kaip tik 38 paralelės linija. Derybos atrodė visai įstrigusios. Sekančio posėdžio ■ pradžia buvo taip pat labai sunki, bet po kurio laiko Nain II išsitraukė žemėlapį, kuriame jau buvo išvesta kažkokia nauja linija, su kuria jie su- 

tikių—Kas tai p*rJlnija,.tuQ ^arpu nepaskelbta. Bet svarbus yra pats principas, kad komunistai sutiko atsisakyti nuo 38 paralelės reikalavimo. Galima laukti, kad bus prieita pagaliau ir prie galutino susitarimo neutralios zonos reikalu. Painus ^beabejo bus sekantis, jau paminėtas, garantijų klausimas, bet reikia laukti, kad kada nors derybos dėl paliaubų bus baigtos.Irane tuo tarpu derybos sunkiau eina. Jos ištikrųjų dar nei neprasidėjo. Dirbama tuo tarpu neoficialiuose pasitarimuose. Iraniečių nuotaikos deryboms su Britų vyriausybe labai nepalankios. Kai premjeras Mossadegh parlamente referavo reikalą pradėti derybas, pasigirdo šauksmų: “Premjeras išdavikas!” Kai iš Abadano į Teheraną grįžo didysis britų bendrovės priešas ir nacionalizacijos politikos judintojas Makki, minios jį sutiko su di- džiausiu_entuziazmu. Jis deklaravo karą tęsti iki galutino laimėjimo. Britų vyriausybės delegacija jau buvo paruošusi siūlymą ir buvo paskirtas posėdis deryboms pradėti, bet, privačiai su siūlymu susipažinęs, premjeras Mossadegh jį atmetė, tad ir posėdis buvo atidėtas. Projektas niekieno neskelbtas, tačiau spaudos atstovai sušnipinėję, kad juo britai .siūlo panaikinti Anglo - Iranian Oil Co. vardą, bet naftos šaltiniai ir rafinerijos paliekamos britų kontrolėje.Tuo tarpu tebedirbama be ofi
Vakariečiai nepraleidžia komjaunuolių

Berlyne iki rugpiūčio 11 dienos 
vyksta komjaunuolių sąskrydis, 
į kurį manoma sutraukti kuo 
daugiau komjaunuolių iš Visų 
kraštų. Bet vakariečiai kartais 
iškerta šposų — nepraleidžia, jei 
yra formalaus pagrindo. Štai 
rugpiūčio 7 d. kilo skandalas, kai 
2000 britų ir prancūzų komjau
nuolių buvo grąžinti iš Ameri
kiečių Austrijos zonos. Į protes
tus JAV aukštasis komisaras at
sakė, kad tad dėl to, kad jie ne
turėję “pilkųjų pasų”, be kurių 
jau nuo 1948 m. neleidžiama ke

ti, paradų vieta, Marx-Engels 
aikštė buvo papuošta tų pačių 5 
didžiųjų — Sovietų, Kom. Kini
jos, D. Britanijos, JAV ir Pran
cūzijos vėliavom.

cialių posėdžių ir apie tai nieko neskelbiama. Teherane yra ir Trumano atstovas Hariman, bet visa tai yra visiškoje paslaptyje.Maskva užsimetus varyti taikos propagandą, nors savo politikos linijos neatsisako. Dabar ji įsikibo Trumano ir Šverniko susirašinėjimą bei Šverniko iškeltą reikalą ”5 didžiųjų” konferencijos. Kadangi Trumanas, gavęs Šverniko laišką, davė suprasti, kad susirašinėjimą tęs, Maskva jau skelbia, kad “5 didžiųjų” susitikimui esą vilčių. Šitas susitikimas jau garsinamas ir dabar Berlyne vykstančiose komjaunimo demonstracijose. Vakarų pasaulis dėl to tik šypsosi. Cf amerikiečiai Berlyne paleido į darbą naują radio stotį, skirtą Vokietijos Rytų zonai aptarnauti. Yra ženklų, kad sovietai ruošia taikos sutartį su Rytų Vokietija.
Italijoje naujoji de Gasperi vyriausybė gavo parlamento pasitikėjimą ir jau pradėjo vykdyti žemės reformą. Pradėtas vykdyti parlamento nutarimas nacionalizuoti 1.950.000 akrų į žemės fondą. Tuo tarpu nusavinimas paskelbtas tik 158.000 akrų. Išviso ruošiamasi nusavinti 3.500.000 akrų.
Prancūzijoje pagaliau taip pat sudaryta Pleven vyriausybė, kurią remia toš pačios partijos, kaip ir buvusią, bet socialistai- sayo 

atstovųįjan^asiuniė. -Užsienių 
r. min. hkv s^h^man. Bidault ir buvęs teisingumo mih. Mayer, dabar finansų min., vicepremjerai. Į kabinetą įeina ir buvęs premjeras Queuille. , (

JAV karinius pasiruošimus vykdo su visu atsidėjimu. Tik ką praėjo atstovų rūmuose naujojo biudžeto sumos kariniams reikalams. Bendroji krašto gynimo reikalams skiriama suma yra $56.062.405.890, kai pereitais metais tebuvo $48.239.322.924. Be to, šiais metais paskirta $7.848.750.- 000 užsienio pagalbai, t.y. Europai paremti, o priešatominei gynybai dar paskirta $5.768.000.000. Dar atskira pozicija $307.000.000 numatyta nacionalistų kinų paramai. Atseit šių finansinių metų karinės JAV išlaidos sieks 70 bilijonų dolerių. Būdinga dar, vyriausybė jau yra padariusi sprendųną pasiruošti galimam atominiam puolimui ir jau priėmusi planą reikšmingąją pramonę decentralizuoti — iškelti iš centrų į nuošalias vietas.JAV valstybės vis tebesirūpina įjungti į Europos gynimą Ispaniją. Tam reikėsią apie $400.- mil. Nemažai teksią skirti Jugoslavijai ant kojų pastatyti, o Prancūzijos kariniams reikalams visą bilijoną dolerių. JAV duoda pinigus, nors reiškia didelio nepasitenkinimo, kad jų sąjungininkai Europoje savo karinį pajėgumą tepakėlę vos 20%, kai jos pačios savo armiją padvigubino ir Europoje laikomas pajėgas pažadėjo pakelti 75%.
liauti per Austrijos sovietų zoną. 

Matyt daroma kliūčių ir kitur, 
nes iš Berlyno per radiją pa
skelbta, kad visi norintieji vykti, 
tevyktų į Calais uostą Prancūzi
joje, kur juos paimsiąs lenkų lai
vas “Batori”, kuris nuvešiąs į 
Gdynią, o iš ten galėsią vykti ge
ležinkeliu.

Įdomios komedijos.

Maskva. — Sovietų Sąjun
ga nutarė į Japonijos taikos pasi
rašymo konferenciją San Fran- 
ciske rugsėjo 4 d. prisiųsti dele
gaciją, vadovaujamą užsienių r. 
viceministerio Gromyko. Spėja
ma, kad delegacijos uždavinys 
bus padaryti viską, kad prie tai
kos sutarties būtų pritraukta 
kom. Kinija.
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GEDIMINAS GALVA.

Gallipoli, prisiminus
mo įsigalėjimą Indijoje, o JAV, 
palaikydamos Indiją prieš Pakis
taną, pradės naują žygį, kuris 
pavadintinas III pasaulinio karo 
pradžia. Nuo to meto nauji įvy
kiai pasrus lyg patvinusi upė.

Korėjos karas patarnauja Ki
nijai šiais požiūriais: Jalu jėgai
nės valdymas, atsikirtimas ame- 
jikiečių grėsmei, paliaubų metu 
derybos dėl koncesijų Korėjoje, 
o ypač dėl Formozos ir siekimas 
įgyti daugiau galios Mandžiūri- 
joje. Pastarasis polėkis kertasi su 
Maskvos užgaidomis.

JAV sugebėjimas įpainioti JT 
O į Korėjos kąrą sustiprina jų 
politinę padėtį. Kariškoje ir ūkiš 
koje srityse jos vienos turi pa
kelti veik visą kaštą. Joms nėra 
kelio atgal, nes kompromisų 
pinklėse teliktų pasismaugti. To
dėl, kaip tik pastaruoju metu, 
skelbiamas griežtas nusitatymas 
raudonajai Kinijai negrąžinti 
Formozos, nedaryti jokių nuolai
dų Tolimuosiuose Rytuose ir sku
bėti vakarinę Europą apgink
luoti. ’ h ■ . ... ■ ■

Sovietai, greičiausia, kuriam 
metui rodys taikingą šypseną, 
kad apšarvavus kumštį ateičiai.

Toks žaidimas vyksta nūnai. 
Jis yra nepaprastai pavojingas, 
nes menkas kryptelėjimas gali 
pareikalauti naujos kraujo sro
vės, kuri istorijoje vadinsis keis
tų vardu r-.. Trečias Pasaulinis 
Karas.

rėjos politinis klausimas niekuo
met negąlės būti pamirštas Mas
kvoje. Jis yra*politihiame šach
matų žaidime tik vienas, bet la
bai svarbus ėjimas.

Sprendimo galimybės
Sovietai ir Kinija gali ameri

kiečius iš Korėjos išspausti, gali 
įr karinį žaidimą pažaboti. Todėl 
dabartinėse paliaubose, kurįose 
žymu raudonoji makiavelistinė 
strategija, gali pasitenkinti tuo, 
kas turima ar daryti žygį, patar
naujantį ateičiai.

Gal daug neapsiriksiu, tvirtin
damas Maskvą siekiant: galuti
nai sukiršinti kiniečius su ame
rikiečiais, pririšti amerikiečių 
stambius dalinius Korėjoje, suar
tinti kiniečius įr sovietus, išblaš-i 
kant. vakariečių iliuzijas Mąotse- 
tungą tapsiant Tito ir skelbti tai
ką, kad užmigdžius vakariečius.

Raudonoji Kinija, kuri praei
tyje buvo sustingusi, tapo nepa
prastai veikli Maskvai spau
džiant. Joje telkiasi galybė 'ir 
baimė, panašiai, kaip Sovietuo
se. Iš to išplaukia dalinis puoli
mas: Korėja, Indokinija, Tibetas, 
kurį lydi'dalinis gynimasis. Toji 
politika ateityje apspręs Kinijos 
santykius šū Burma, Thailand, 
pagaliau suTndija, kurioje bran
dinami nepaprasti įvykiai. • Jei 
Karači’ sukurs naują žaizdrą, Ki
nija ir JAV turės įsikišti. Tuo 
žygiu Kinija sieks įgyvendinti 
Lenino tezę — paremti komuniz-

quith ir jo padėjėjai neturi nuo
vokos apie karo eigą. Kai atsa
kingi karo vadai buvo pašalinti, 
niekas nebuvo tikras, kas tai pa-

ris buvo laikytinas esminiu išei
ties tašku.

“Eilę nesusipratimų, pąklaidų, 
slėpimų ir nepasitikėjimo prie-i 
žąsčių galimą išaiškinti tardymo 
kryžmine ugnimi”, taria John H. 
Wigmore, žinomas tęs srities spe
cialistas. Aišku, jog nedaug pati
riama, kai klausoma kalbų ar 
vadovaujamasi senatorių am
žiaus pirmenybėmis. Blogiausia, 
kai Korėjos ir politiniai klausi
mai panaudoti ne tiesai susekti, 
bet politinei propagandai.

Blogiausia, kai Senato vieša
me tardyme tarptautiniais poli
tiniais klausimais buvo daugiau 
pasisakyta, negu tai patarnauja 
JAV reikaląms. Atrodo, jog Kon
gresas pamiršo taisyklę, kad vi
suma Susideda iš dalių, o Senato 
komisija, jog ji negali būti galin
gesnė už Senątą. !

Aišku, jog dabar JAV nenori 
įsimaišyti į kąrą Kinijoje. Ji la
bą! norėtų garbingai išeiti iš Ko
rėjos, nes ten vykstanti kova tam 
pa bereikšmė. Tačiau taipgi aiš
ku, jog šiame žaisme Sovietai ir 
Kinija turi visus kozirius, ku
riais vers amerikiečius stoti prie 
sienos. Jei Kremlius linktų'pada
ryti paliaubas, tereįkštų, kad jis 
dabar turi svarbesnį žaidimą, ku
riam kenkia Korėjos įvykiai. Ko

Korėjos karo metinių išvaka- 
rėj sovietai paleido į pasaulį tai
kos balandį. Tačiau tas įprastinas 
sovietų taikus piršimas nenurami 
np 1.7€i0.900 to karo .aukų, o ypač 
kenčiančios korėjiečių tautos. 
Apsčiai atsirado tikinčių paliau
boms ir staigiam sovietiniam tai
kingumui. Tačiau tos paliaubos 
nevyksta taip sklandžiai, kaip 
buvo tikėtasi. Formalinis taikin
gumas visai neatitinka taikos įgy 
vendinimą tikrovėje. Paliaubų 
derybos pasirodė lydimos didelio 
raudonųjų suktumo sįekiąnt lai
ką užtęsti. Jose yra kažkas bąi- 
sesiųo už Paryžiuje vykusią ke
turių galybių užsienio reikalų 
ministerių payądųotojų konfe
renciją, nors ten tebuvo tartasi 
ir nesusitartą dėl dienotvarkės. 
Korėjos paliaubų konferencijų 
metu yra liejamas kraujas. Jos 
kiniečiams, spėjama, reikalingos 
sutraukti pajėgas naujam puoli
mui, kai pasibaigs liūtys.

Korėjoje vyksta politinė trage
diją, nes krašto padalinimas į dvi 
dalis neabejotinai keršija. Ten 
žymi karinė tragjdija, nes nega
lima karo viename kampe už
gniaužti, kai jis kurstomas ir jam 
ruošiamasi visuotinoje apimtyje. 
Pati didžiausią tragedija, kai ne
turtingą, bet senos kultūros tau
ta, padaromą tarptautinių jėgų 
auką, kuri neviltyje verčiama 
ieškoti kelio į komunizmą.

Šio visuotinio apsiginklavimo 
metų turėtos viltys susitarti grei-

r 
pagrindo. Jei amerikiečių griež-

Mįotįhdš; dieną. Kaikur švenčia- gaiš lietuviai, nes visai negalvo- 
.ąįią įr^ėyg diena* _$k ąntrosips ja, kad nąišrios šeimos duos tau-

didelius, nuostolius. Bet .taip 
£Vyįęl (Jai ateityje, vietoje įų yrą. Tokios šeimos mūsų tautai 
•4yi?M"5yejĮČiU: motinos ir tėvo, žuųą. Mūsų išeivijos šeimose, ku
bus švenčiamą vieną — Tėvų riose išblėso religiją, išblėsę ir 
djėhjpi. Tėyai yrą šeimos ‘pagrin- tąutiškumąs. Tokios šeimos net 
dąs įr'jiems priklausp didžiausia ^vengia savo vaikus leisti į šešta- 
pigąrbą. Tėvus gerbti įsakė ir dienines lįętuyių mpkyldąs.

Dėt ir .patys tėvai turi Kada mūsų šeimose būna gilus 
būtį Wbiugi. Asmens garbė pri- tikėjimas, tada niekąs negalvoja 
kląušo nę tiek nuo to, kiek jį kiti apie skyrybas, kaip dažną! mato- 
gerbią, bet daugiau nuo to, kiek me šiandieną. Juk daug šeimų 

pals yra garbingas, kiek jis • anais laikais susikurdavo ne iš 
yrą gąrbės vertas. Kalbant apie didelės meilės, bet iš reikalo ir 

ręikia pąsąkyti, kad daug (dažnai piršlybų keliu, bet jos bu- 
jlį y.ra įabąi garbingų, bet yra ir vo stiprios. Šiandieną, kada ve- 

kuriems dar daug ko 
įį^fetą.:

-Tėvų garbingumas priklauso 
nę tiek nuo to, kad jie yra tėvai, 
bjętdaugiau nuo to, kokie jie yra, 
&ąįP' jįė ątlįeka savo pareigas.______  ______  _____  ___
Nuo gęrp tėvų savo pareigų su- Į pairusios ir tautišku atveju 
pratimo, pareina ir visos šeimos menkos.
vięrtingumas, garbė. _ Neveltui sakoma, kad religija tai išblėso, nes neturima rimto
,'Juk u nepriklausomybes lai- yra šeimos pagrindas; šeima — pagrindo. Jei amerikiečių griež- 

savo tėvynėje matėm daug tautos ^pagrindas, p tauta viena- tos karinių paliaubų sąlygos ir 
garbingų šeimų, nors jos kartais lytės valstybės pagrindas. būtųprįimtos,vėliauiškiltų poli- 
būdąvo ir neturtingos, ° neretai j Mūsų šeimų išsigimimas tinės problemos. Negalima įsi- 
kaskurios turtingos būdavo blogi vjenas vaikas, dažnai esti religin- vaizduoti kurįa prasmę turėtų 
pavyzdžiai. Vienu ir kitu atveju j bei etiško susipratimo ...............
.pagrindas buvo tėvai. Geri tėvai stoka atveju ir mūsų inteli- 
— gepi vaikai; blogi tėvai — blo- gentija neduoda gero pavyzdžio, 
gi. vaikai. Išimčių pasitaiko retai. Kaip gaii prelegentas garbinti 

■ Prisiminkim mūsų tėvus pries į gausios šeimos motiną ar tėvą, 
59 įr daugiau metų. Nežiūrint jei jis pats teaugina tik vieną vai- 
sv-et^nos okupacijos, vargo, svie- ką Tiesa> yra dalis inteligentų, 
timp trūkumų ir kitų žmoniškam kUrie turi daue moksiiniu ar vi-

turi

— geri vaikai; blogi tėvai — blo-

vo stiprios. Šiandieną, kada ve
dybos įvyksta dažniausiai iš 
meilės, matome nemažai persi
skyrimų. Didžiausia meilė be re
ligijos dažnai sumažėja ir kartais 
pereina į neapykantą, šeimos be 
religinio pagrindo dažnai būna

gentija neduoda gero pavyzdžio.

ką. Tiesa, yrą dalis inteligentų, 
kurie turi daug mokslinių ar vi
suomeninių pareigų, bet tokių 
nėra didelis procentas įr .dėlto 
negalimą pateisinti didžiumos.

Sieloj amasi dėl vieno kito nu- 
tautėjusio lietuvio, o visai nesi- 
sielojama, kad nesulaukiama 
naujų. Šiaip ar taip, tremtyje,

gyyenimui sąlygų, mūsų šeimos 
buvo pavyzdingos. Juk anų lai- 
kiį'-šėimoš sūdą® sąlygas, kad 
mūsų Sėyyhė buvo pavadinta 
'Nerijos žeme.

Svarbiausias šeimos pagrindas 
yrą religįja. Be religijos nėra ge- 
*ros. šeimos, o jeigu yra, tai tik , 
reta išimtis: Religija daro stip- šiapus Atlanto, yra daug geres- 
riąs šeimas ir atsparias nutautę- nės sulaukti ir išauginti
jimo atžvilgiu. Ar daug buvo'S^ru lietuvių, negu tai įmanoma 
mišrių šeimų senose lietuvių šei- Į naikinamame krašte. Kai- 
Bąose Lietuvoje ir net išeivijoje? 
Tik viena kita išimtis, kurie bu-

Giliąi tikintis lietuvis nedrįso 
vesti svetimtautės, nes jis žino
jo, kad tuo pakenks lietuvišku
mui, savo tautai. Šiandieną gi 
tokių atsiranda daugiau ir dau
giau ypač tremties sąlygose. Tie-

bėti apie lietuviškumą, o nepa
rodyti gerų norų išauginti mūsų 
tautai naujų gerų tautiečių arba, 
esant kitoms sąlygoms, vengti 
prisidėti prie mūsų vargingų šei
mų ir tuo pačiu prie mūsų tautos 
išlaikymo yra tušti žodžiai, kaip 
fariziejaus maldą bažnyčioje.

J. Vildūnas.

tarptautinė karinė kontrolė Ko
rėjoje, kai netikrinami raudonie
ji, pasirinktu metu, gali pradėti 
naują antpuolį.’

Didysis politinis žaismas dar

išvengiamą. Žemųjų Rymų spe
cialios komisijos tyrimas, 1912 m., 
vyriausybės narių spekuliacijos 
Marconi akcijomis, nedavė vai
sių, kaip ir gen. MacArthuro at
leidimo tyrimas Vašingtone.

Tačiau buvo sudarytos dvi ko
misijos, nes parlamentinėje sis
temoje dažnai ne smegenimis ir 
objektyviai, o rankų kilnojimu 
problemos sprendžiamos. Viena 
komisija tyrė pralaimėjimą Me- 
zopotanijoje, kur tiekimas buyo 
nepaprastai blogas. Kitos užda
vinys aptarti Dardanelų ir Galli- 
polįo karo eigą. Pastarajai vado
vavo lordas Cramer, kuris be 4 
Žemųjų Rūmų atstovų pasikvie
tė žinomus atsargon išėjusius ka
rius. Ši komisija nesitenkino vien 
tik kaltininko suradimu, bet tu
rėjo teisę ir nubausti karaliui 
pritarus.

Tų komisijų darbas sukūrė di
desnę maišatį, kaip minėtoji Se
nato komisija, nes karo specialis
tai ir kariškieji ekspertai pradė
jo tarpusavyje kapotis. Karo mi- 
nisteris lordas Kitchener, kuriam 
pataikavo net Asquith, mažai ką 
galėjo tai komisijai pagelbėti.

1915 m. pradžioje Admiralite- 
t.o pirmasis lordas Winston Chur
chill siūlė padėti Rusijai karo lai
vynu puolant Turkiją. Tai opera
cijai atlikti buvo reikalinga ir 
sausumos kariuomenės, kurią 
lordas Kitchener siųsti atsisakė. 
W. Churchill, susitaręs su First 
Sea Lord Fisher, 1915. I. 28. vis- 
tiek įsakė laivynui pradėti ope
racijas. Vėliau Kitchener pakei
tė nusistatymą, pasiųsdamas ka
riuomenės, kuriai vadovavo Sir 
Jan Hamilton. Karo laivynui 
pradžioje puikiai sekėsi, bet šeš
tame puolime, kovo 18 d., buvo

Jūs padėjot ištrūkti iš mirties nagų

prieš akis. Jis neišvengiamai tu- paskandinti 8 karo laivai. Paty
ręs paliesti geopolitines proble- rus turkų nusilpimą puolimas 
mas, kurios vėl bus lydimos tęstas. Sausumos kariuomenė te- 
ginklo. Tą gerai žino amerikie- ■ pajudėjo balandžio 25 d. 1915 m. 
čiai, kurie kietai laikosi pąliau- lx- ----- i
bų derybose. '
,* Gallipolis

Jau praslinko 3 5metai, kai bri
tų Žemieji Rūmai atsidūrę pana
šioje padėtyje, kaip nūdieniai

Nors DP stovyklų skaičius Va
karų Vokietijoje ir sumažėjo, bet 
IRO ir karinė valdžia vis nesi
liauja jas draskyti ir kilnoti iš 
vietos į vietą. Būdinga, kad net 
sanatorijos ir ligoninės, kurių 
gyventojams daugiau negu ki
tiems reikalinga ramybė, neiš
vengia šitos perkūnojimų ban
gos. Štai nesenai iš įvairių ame
rikiečių zonos vietovių buvo su
rinkti ir atkelti prancūzų zonon 
7 lietuviai džiovininkai. Jų adre
sas: 14b HąįdkappeRė, Kr. Gam
mertingen, Heilstaette Haid. B A 
LF pareigūnai pasikrovė vieną 
dieną kelis CARE paketus, tru
putį riebalų, kelis dėsėtkus mar
kių, o svarbiausia — lietuviškos 
spaudos, deja, senstelėjusios ir 
nuvažiavo naujai atkeltųjų tau
tiečių aplankyti.

Susiradę pirmąsias dvi lietu
vaites, nenorėjome tikėti savo 
akim. Abidvi prieš rųętus .gulėjo. 
Rottenmuensterio ligoninėje: stu 
dentė Nasvytytė buvo po sun
kios plaučių operacijos, kurios 
žaizdas vis negalėjo sųgydyti, ir 
kasdien reikėjo išpumpuoti ne
įsivaizduojamą kiekį pūlių; jau
nutė gimnazistė Montvilaitė ken
tėjo nuo sunkios plaučių astmos, 
— ji mažai kalbėjo ir, atrodė, 
kad aplinka jos visiškai nedomi
na. Netrukus jas iškėlė į' ameri
kiečių zoną,, ir mūsų ryšys nu
trūko. Ir štai dabar tas abidvi 
mergaites • mes staiga sutinkam 
einančias žvyruotu keleliu ir 
mums- besišypsančias.

— Koks gi stebuklas jus taip 
greit išgydė? — klausiau, žiūrė
dama į plasnojančius šviesius 
Nasvytytės plaukus ir tipingai 
lietuviškus veido bruožus.

— “Išgydė” tai per daug pa
sakyta, — šypsosi ji. — Mus tik 
pastatė ant kojų. Bet ir tai bu
vo stebuklas.

O stebukladarių, pasirodo, bū-

tą. Ir, toli gražu ne paskutinioji 
vieta toje stebukladarių eilėje, 
tenka BALFui. Nuolat plaukė į 
sanatorijas riebalai CARE pake
tai, nors ir mažom sumom; pini
gai. Nors ir mažytės tos pinigi
nės pašalpos, kai kada po 10 mar
kių į mėnesį, — bet prie jų są
matos — prie 6 markių kišenpi
nigių, gaunamų iš sanatorijos — 
tas pridedamas desėtkas markių 
jau sudaro “kapitalą”; Užtekda
vo ne tik pašto ženklams ir laiš
kų popieriui nusipirkti, bet — 
svarbiausia — vaisiams. Vasarą 
Vokietijoje už TO markių galima 
gauti 12,5 kg. vyšnių arba 15 kg. 
obuolių; žiemą, kai rinkoj yra 
tik importuoti vaisiai, už tuos pa
čius pinigus ■ j ie gali' nusipirkti 
nedaugiau, kaip 6 kg. persikų ar 
apelsinų-arba 4 kg. bananų. Gy
dytojai jiems prirašo maždaug 
svarą vaisįų į dieną, bet jais ap- 
sirūpiuti palieka pačių ligonių 
iniciatyvai, nes valdiškų sanato
rijų sąmata šitokios “prabangos” 
neišneša... • •

Kai ateidavo į sanatoriją ka
va ar rūkalai, ligoniai žinojo, jog 
šiuo metu BALF kasoj vaikosi 
vėjai.. Reiškia? susipraskit, išsi- 
mainykitŠiandien reikalai su 
tos rūšies gėrybėm visai pablo
gėjo,) nes vokiečiai apsitvėrė ne
peržengiamais muitų nuostatais.

Tam pačiam kambary su Mont- 
vilaite guli dar dvi latvės. Neturi 
jokių giminių, nei artimųjų. Lyg 
ir nepatogu buvo duoti savie
siems po truputį pinigą: d jas ap
lenkti. Bet lygiai nepatogu iš BA 
LF kasos šelpti Svetimtaučius. 
Išėmėm išf savo kišenės ir davėm 
joms 10'markių?Vienos akys su
blizga ašarom. " • r,

— .Turiu jums atvirai pasaky
ti, ■— sako ji, — jėigu jūsų vietoj) 
būtų atvykęs mano tautietis, jis 
tikrai Jaip gražiai nepasielgtų.; 
Tegul Diėvaš laimina jūsų tautą.

Kiti ligoniai, deja, negalėjo 
ateiti mūsų pasitikti: pav., j. 
Butkus, turįs atvirą procesą abie
jose pusėse, jokia operacija ne- 
įmonoma, nes pavojinga gyvy
bei; K. Noreika pozityvus tbc, 
sunkiai duodasi pumpuojamas 
oras, stiprūs plaučių suaugimai? 
L. Ciplijauską į lovą paguldė 
geltligė' Jį randam bevartant 
“Tremtį”. Tai tautiečių dovana, 
kuri drauge su jais kilnojasi iš 
vienos sanatorijos į kitą. Bet ką 
reiškia mažytis dviejų lapų laik
raštis visai savaitei. Tiesa, ligo
ninėje yra biblioteka, bet ji vo
kišką.

— Nieko taip jūsų neprašom, 
kaip’lietuviškos spaudos, -j- sa
ko Ciplijauskas. '

Šitą prašymą likusieji pagau
na, kaip dainos refreną: lietuviš
kų laikraščių.

Tai nėra mirties ar bado šauks
mas, kuris šiandien sklinda iš Ki
nijos, Indijos, Korėjos ir atsimu
ša į Amerikos krantą vienin
telį krantą, iš kurio būstųken
čiančias tautas plaukia nė tik ka
riai, bet ir maistas ir drabužiai. 
Jų šauksmas yra daug tylesnis ir 
visai kitos rūšies: mes kenčiame

dvasinį badą, mes tenorime ryšio 
su tautiečiais anapus vandenyno, 
mes norime žinoti apie jų dar
bus, kovas,-laimėjimus, mes no
rime—- kaip nieko kito, -— savo
jo lietuviško spausdinto žodžio...

Atsisveikinant su jais, mums 
vėl prabėgo pro akis visos BALF 
pastangos ir rūpesčiai — kaip su
kelti tiems nelaimingiesiems šiek 
tiek pinigo, kaip iškovoti daugiau 
CARE paketų, kaip aprūpinti 
juos spauda, kaip organizuoti 
kokią pramogėlę. Bet reginys 
dviejų mergaičių, kurios dar per
nai gulėjo beveik mirties patale, 
o šiapdien lydi mus žvyruotu ta
keliu, ,ir jų mėlyni drabužiai su
pasi vėjuj, šitas reginys ątly- 
gino mums su kaupu visas pa- x 
stangas ir rūpesčius. Ir gaila, kad 
mes negalėjome jų nugabenti į 
ten, iš kur joms plaukė aukos ir 
pagalba, ir parodyti jas mūsų 
tautiečiams, kurių gera širdis ir 
duosni ranka padėjo išplėšti dvi 
gyvybes iš mirties nagų ...

FZB.

pabaigoje britų.nuostoliai buvo 
nemažesni už amerikiečių nūdie
niame Korėjos kare.

Dardanelų komisija pakaltino 
karinę organizaciją, vadus ir ty
linčius patarėjus. Jos darbai vė- 

— _ jais nenuėjo, nes kai Asquith
valdovai Vašingtone. Anuomet 1916 m. iš ministerio pirmininko 
vakariniame Europos fronte bu- pareigų pasitraukė, Dovydas 
vo sunkūs laikai, o prie Dardąne- Lloyd .George pasinaudoja komi- 
įų tiesiog suirutė grėsė. Jūrų laj- , sijos išvadomis. Jis net įsakmiai 

įspėjo, jog padalinių viršininkai 
turi ne vien teisę, bet ir prievo
lę pareikšti savo nuomonę minis- 
teriams...

Korėja ir Gallipoli
D. Lloyd George pergyventi 

įvykiai primena Vašingtono nuo
taikas. Britų gynybos žinyba — 
Committee of Imperial Defense 
atitiko amerikiečių National Se
curity Council, kurioje karius 
vien gen. Bradley teatstovauja. 
Pagal Lloyd George patvarky
mus, NSC svarstant karinius 
reikalus, turėtų dalyvauti atski
rų štabų viršininkai. Civiliams 
darant sprendimus, jie turi pa
reikšti savo nuomonę.

Dardanelų komisija įkurta 
1916. VIII. 17., o pradėjo posė
džius VIII. 23. Ji laukė, kol War 
Counsil paruošė pranešimą, ku-

vyno antpuoliui nepavykus, pa
sitraukė iš Gallipoli pusiasalio; 
Jie, tuo metu, prarado pasitikė
jimą visuose Balkanuose. Žemie
ji rūmai pradėjo svyruoti, nely
ginant po MącĄrthųro atleidimo, 
ar vyriausybė turi aiškią linkmę 
karui vesti. Anuomet galvota, 
jog ministeris pirmininkas Ąs-

Tarp Vokietijos kainuose išblaškytų lietuvių
Klaipėdiečiai, vadinamieji re- sidėti turi. Bet liūdesys dėl pa- 

patriahtai, UNRRA laikais iš- liktos tėvynės, prarasto turto, 
skrihįnguotieji, Prūsų lietuviai ir neturėjimas uždarbio, nepakan

kamos pašalpos, pasekmėje to 
nepakankantis maistas ir iš to 
sekantis sergalingumas, nervų 
silpnėjimas ir ligos, žmogų tiek 
privargina, kad pasidaro visvien, 
ką ateitis atgabens.

Tokioje tai padėty mūsų drau
gams esant, labai malonus, bran
gus ir džiuginąs dalykas, kada 
gautomis dovanomis*galima mū
sų bendruomenės narius parem
ti. Pasidaro jiems lengviau liki
mo našta nešti ir dvasią slegian
čius sunkumus pakelti bei laukti' 
geresnės ateities savo tėvynėje, 
kurion geidžia grįžti.

Pageidauja tenai grįžti ir kiti 
lietuviškos kilmės žmonės, nori 
grįžti ir puslietuviai ir memel- 
landeriai ir vokiečiai iš mūsų 
krašto ir Lietuyos, kurių mūsų 
kaime ir apylinkėje taipojau yra, 
bet nepaisant visokeriopų įyy- 
kių, dar dvasios tamsume gyve
na. Kada paspaudi ant bambos ir' 
primeni, kad galbūt, kada ateis 
laikąs, gal nė Klaipėdos krašto, 
nė Rytprūsių nebus, o tik vien 
Lietuva, je, tada jiems užtraukia

šiaip lietuviai, savo laiku nepate
kę į stovyklas ir UNRRĄ globą, 
jau kelinti metai gyvena priva- 
yįąi vokiečių ūkyje ir sudaro lie
tukų Seniūnijas.
į Tpkių seniūnijų yra daugiausia 
kmtmūose.ir mažuose miesteliuo
se? jLįetpviai yra beveik be iš- 
jmties bedarbiai. Jų tarpe ser
gančiųjų ir senelių nuošimtis la
pai' didejis. Seniūnai, ąptamau- 
d^ni say<? keliolika kilometrų 
aplinkoje išsisklaidžiusią seniū
niją, parodo nepaprasto pasišven 
timo ir atsidavimo bendruome
nės labui. Nuo tokių žmonių par
eina yisos seniūnijos likimas. Be
veik niekur neįmanoma sušaukti: 
sųsjrmkirno ir tokiais pobūviais 
Stiprinti lietuviškumo dvasią, 
.tinkamai painformuoti ir pa
guosti mųsų tautiečius. Pavie- 
njąj gyvenančias šeimas neįma-

- noęia .aprūpinti spauda, o šalpa, 
bę sepjųpų tarpininkavimo, irgi 
būtu neįmanoma-

Kokiomis nuotaikoms! tokios 
seniūnijos gyvena geriausiai gal 
pavaizduoja šiomis dienomis iš 
yieno seniūno gautas laiškas, ku
rio ištrauką, nekeisdami kalbos,

“Sunku žmogui iš pašalpos gy
venti, o dar sunkiau jos prašyti. 
Vargšai esame vieni. Ne kožnas 
žmogus kitam lygus. Vienas kan-

turi būti: “Alles eine germani-

Bet mes čia kaime Vakarų Vo
kietijoje labai retai teužtinkame 
užjautimą, jeigu nebūtų-įstaty
mų tvarkos, atsirastų miškuose 
partizanų. Viena kita sena mote
rėlė bijo kalbėtis lietuviškai ka
da vokiečių arti yra. Sako, rodo 
su pirštais, tai poljak. O vokiš
kai jai nevisai sekasi, tai visvien 
poljak. Reikia verkti ir juoktis 
kartu. Kitos moterys, karo naš
lės, dar neužmiršusios vokiečių 
propagandos ir Lietuvos bei lie
tuvių šmeižimo, bijo nustoti sa
vo iš vokiečių gaunamų pašalpų, 
kai prisidės mūsų bendruomei.

Pasistengiau progai atsitin
kant išgirsti mūsų buvusių arti
mesnių ir tolimesnių kaimynų 
nuomonę ir ar jie yra iš perken
tėtų įvykių ką pasimokę. Tik 
“Umsiedleriai”, nors ir vokiškos 
kilmės, didesne dalimi nesibaido 
lietuviškai kalbėtų sajjp: “Lietu
voje gera buvo gyventi!” Tą pa
tį sakau ir aš”.

valdys, tie patys, kurie atsisėdo 
mūsų ūkiuose ir sodybose, o mū
sų ten likusius namiškius išba
rė. To negali būti”. Mat, nepai
so pavergėjo ruso’ galybės ir Lie
tuvos kančios. Kada primeni, kad 
lietuviai parodė žmoniškumą, 
šelpdami iš Rytprūsių pas juos

VLKBB

— “GPT” praneša, kad, norint 
palaisvinti DP stovyklas, Ingol- 
stadte, Amberge, Regensburge, 
Deggendorfe ir Augsburge pra
dėti statyti išvietintięsiems būs
tai Toliau tokius būstus projek
tuojama pastatyti Treuchlinge- 
ne, Bamberge, Schweinfurte, 
Weilheime, Passau, Bayreuthe, 
Hofe, Feuchte, Fuertehe, Weide-

Maskvos kovą su nacionalizmu Ukrainoje
Niekur pasaulyje garsenybės 

taip grei nepuola, kaip Sovietų 
Sąjungoje. Žiūrėk, kas buyo aukš 
tybėse ir garbinamas, netrukus 
apšaukiamas nuklydėliu ar net 
liaudies priešu. Kalbama apie vi
sų Sovietų Sąjungoje gyvenan
čių tautybių kultūrinę laisvę, bet 
į padanges keliama tik rusų tau
ta, jos kultūra ir istorija.

Pastaruoju metu Maskvai už
kliuvo ukraįniečiąi. Maskvoje 
buyo suruoštas TO dienų ukrai
niečių kultūros festivalis — de
kada — kurioje pasirodė Kijevo 
t.ęątrąs, bagetas, opera, meninin
kai ir t. Maskva išsigando, kad 
parodyta buvo ne vien Stalino nai” be jokio išgarbinięo tėve- 
garbinimas, bet ir gabalėliai to, 
kas ukrainiečiams brangu ir mie
lą. Kremliaus ponai nusprendė, 
kad tai nepateisinamas naciona
lizmas. Na, ir kliuvo visiems.

Kliuvo net prieš keletą metų

baigoje. Ji vėliau ištekėjo už uk- 
rainięčio Aleksandro Komeiču- 
ko, buvusio Ukrainos sovietinės 
respublikos užsienių ministro. 
Jie abu parašė dramą Bohdan 
Chmielnickį, kurioje Ukrainos 
herojus pavaizduotas Maskvos 
akimis perdaug ukrainiškai, ne
parodant “didžiosios rusų tau
tos” paramos jam ir ano meto 
kazokų kovoms su Lenkijos šlėk
ta. Dėl to ąbu Korneičukai šian
dien Maskvos akyse jau nebepa
tikimi ir puolami kaip nukrypė
liai Jie statomi greta labiausiai 
puolamo Ukrainos poeto V. So- 
syuri, parašiusio “Meilė Ukrai-

lewskai, vienai iš pryšakinių or
ganizatorių bolševikam palankių 
lenkų Maskvoj* praeito karo pa-

lio Stalino ir rusų. Puolamas taip 
pat poetas M. Rylski, nusikaltęs 
ypač savo satyromis. Pagaliau 
gavo pylos Kijevo ateatras, ba
letas, opera ir net ukrąinieių ko
munistų partijos organas “Prav
da”, kad tinkamai neprižiūrėjo 
ir prileido prie tokių 
nukrypimų bei herez 

Tikrai, žmogui su 
nėra vietos.

širdžia ten

Lietuvos užsienio 
pasai galioja

Ryšium su pasitaikuisiais kai- 
kurių Vokietijos konsulatų abe
jojimais, ar jie turi teisę dėti vi
zas į Lietuyos užsienio pasus — 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijai buvo įteiktas VLIKo 
vardu raštas su prašymu duoti 
savo konsulams šiuo reikalu tei
giamų nurodymų. 'Užsienių rei
kalų ministerija raštu atsakė,, 
kad Vokietijos konsularinės įstai 
gos yra įgalintos vizuoti pasus, 
kurie yra išduoti veikiančių Lie
tuvos’diplomatinių ir konsūlari- 
nių įstaigų ir atitinka bendrąsias 
užsieninių pasų taisykles. Iš rim
tų šaltinių tenka patirti, kad pa-, 
baltiečių pasų vizavimo klausi
mas,'Lietuvos atstovo Paryžiu
je Dr. S. A. Bačkio pastangomis, 
išspręstas taip pat mums palan
kia prasme.

— Naujasis Austrijos prezi
dentas per Austrijos gen konsu
lą Bonnoje Dr. J. Schoener gra
žiai padėkojo VLIKui už pareikš
tus jam į prezidentus išrinkimo 
progą linkėjimus.

— Liepos 30 d.’ Paryžiuje įvy
ko “centrelines Europos” kariš
kių konferencija. Dalyvavo žy
mesnieji vengrų, rumunų, čeko- 
Slovakų, bulgarų ir kt. tautybių 
karininkai. Lietuvai joje atstova
vo VLIKO bendradarbis kari
niams reikalams karo attache 
pulk. J. LanskoronskiŠ.

— Spaudoj buvo pranešta apie 
tris jaunus (19-24 metų) lietu
vius, iš sovietų žvejų laivo valte
le pabėgusius į Švediją. Tuo tar
pu tie vyrai yra švedų policijos 
žinioje. Lietuvių bendruomenės 
Švedijoje pastangos prie jų pri
eiti lig šiol nebuvo pasisekusios. 
Sovietai įteikė švedams notą pa
bėgėlius išduoti iš VLIKo pu-

paimti lietuviškon globon.
ELTA -jnoru, kitas vaitoja, nors ir so-
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Pasaulėžiūra, kaip žmogaus atsakymas Dievui PIEMENĖLIS, POPIEŽIUS, PALAIMINTASIS
Įvedamoji dalis paskaitos, 
skaitytos Kanados Lietu
vių Katalikų Suvažiavime 
Toronte liepos 29 d.

... Jei stipri viltis grįžti namo 
mūsų negaivintų, tai dar labiau 
pasikeistume ir nevienam iš mū
sų būtų dar sunkiau grumtis su 
naujo' gyvenimo dūžiais. Kaikas 
ir dabar jų nebeatlaiko ir palūž
ta, netekęs gimtosios žemės po 
kojomis. Tai yra sunkus išblokš
tojo žmogaus bandymas, kiek jis 
yra stiprus Xivo dvasia.

Pasitaiko jr ne karo metu, tik 
gal kiek rečiau, kai žmogus pa
našiai yra bandomas. Jis ištinka
mas nelaimės, kaip Jobas, išblos- 
kiamas iš gimtų namų ir savos 
tautos, netenka turto, šeimos ir 
artimųjų. Visa tai, su kuo jis iš 
mažens buvo savo širdimi suau
gęs ir ką paaugęs savo darbu bei' 
prakaitu laimėjo, atitolsta nuo jo 
ir nulekia, “kaip pabaidytas 
žvirblių pulkas nuo pasėlio”, ta
riant Foersterio žodžiais. Žmogus 
tada lieka vienišas, kaip apuokas 
namų griuvėsiuose, pagal Dovy
do psalmę, kad apsidairytų ir pa
justų, jog jis vis dėlto nėra vie
nui vienas. Su juo lieka dar kaž
kas, kuo jis gali ir turi atsiremti. 
Jam atimamos visos gyvenimo 
atramos, ant kurių jisai jautėsi 
visai saugus, kad pastebėtų tą 
vieną, kuri yra stipriausia. Ar 
žmogus tai pastebi ir supranta, 
labai daug priklauso nuo jo pa
saulėžiūros.

Pasaulėžiūra, arba žmogaus 
dvasios išraiška, kuri parodo jo 
nusistatymą, subręsta drauge su 
jo metais. Augąs žmogus pir
miausia daug ką pasiima iš tau
tos ir tėvų. Paskui jį paveikia 
gyvenamoji aplinka, susmenga 
įspūdžiai iš šalies, įsiskverbia žo
džiai girdėti ir skaityti, nusėda 
dvasioje savos ir svetimos min
tys, ima neraminti tiesos ir gy
venimo prasmės ieškojimas. Sru- 
vą metai ir išgyvenimai, patyri
mas ir mąstymas visa tai gali 
turtinti arba menkinti, kas at
siliepia visoje žmogaus laikyse
noje, bet apskritai suaugęs žmo
gus nedaug bepakinta. Jis jau 
įgyja tokį dvasinį pavidalą, kuris 
jį ryškiai išskiria iš kitų: atsimu
ša veide, atsispindi akyse, atsi
liepia jo balse ir apsireiškia net 
jo žingsniais ir rankų mostais. 
Visa tai būna mums jau taip 
įprasta, kad nei nepastebime, 
kaip save porodome net ir be žo
džių. Žodžiai ir darbai jau plau
kia iš dvasinio pasaulio, kurį 
žmogus savyje subrandina. Jei 
čia įvyksta kuris didesnis pasi
keitimas, tai jis aiškiai kitų pa
stebimas, o pačiam žmogui reiš
kia posūkį nauja gyvenimo link
me. Tai visada išgyvena išblokš
tieji žmonės, o dar labiau grįžu
sieji arba suradusieji Dievą, ku
ris buvo užmirštas arba nežino
mas. Tolimesnis tokių žmonių 
gyvenimas parodo, kad jie yra 
persilaužę į kitą pasaulėžiūrą ir 
jau kitaip atsako į klausimą, kam 
yra šis gyvenimas ir kuriam 
tikslui. . '

Nei viena gyva būtybė žemė
je, išskyrus žmogų, nesuka sau 
dėl to galvos ir nesistato sau 
klausimo, kam ji gyvena. Nepro
tingos, bedvasės, galvos, kaip bez 
džionų, iš kurių kaikas nori sa
ve kildinti, to ir nereikalingos. 
Instinktas jas tvirtai laiko gam
tos rėmuose ir priverstinai krei
pia į nuskirtą tikslą. Tiktai žmo
gui, protingai būtybei, palikta 
yra laisvė pačiam ieškoti gyveni
mo prasmės. Tačiau ir ta lais
vė yra aprėžta. Net Rojuje žmo
gui buvo leista rinktis Dievo va
lią arba savo, tik nebuvo jam 
leista nieko nesirinkti. Nei mes 
tokios laisvės neturime. Gyven
dami turime rinktis: rinktis daik 
tūs, žmones ir idėjas. O tai, ką 
ir kaip pasirenkame, priklauso 
nuo to mato, kuriuo vertiname 
pasaulį, žmones ir gyvenimu. 
Tai yra mūsų pasaulėžiūra — 
tas nuosavas mūsų matas, Evan
gelijos vadinamas saikas, kuriuo 
save ir kitus saikėjame. Juo ir 
atsakome į klausimą, statomą 
kiekvienam žmogui: kam jis gy
vena? Jei kas neatsako sąmonin
gai ir gerai apsisvarstęs, tai at
sako savo darbais ir gyvenimu. 
Dievas iš žmogaus vis tiek gau
na Jam reikalingą atsakymą.

Yra, beje, žmonių, kurie tvir
tina, kad jie neturi jokios pasau- 
žiūros, nes nepriklauso jokiai or
ganizacijai, jokiai ideologinei 
grupei arba, kaip dar mėgstama 

pasiteisinti ir pasišaipyti, jokiai 
partijai Būtų atskiras klausi
mas, kokj ryšį turi pasaulėžiūra 
su politiniu žmogaus nusistaty
mu, ir kodėl įvairių pasaulėžiųrū 
žmonės kartais sueina į vieną 
partiją arba vienos pasaulėžiū
ros asmens išsiskirsto į atskiras 
partijas. Bet aš norėčiau pabrėž
ti tik tai, kad kiekvienas žmo
gus, ar jis priklauso kokiai ideo
loginei srovei ar partijai, ar ne
priklauso, pasaulėžiūrą visvien 
turi. Jis turi savo pažiūras į gy
venimą, tvarkosi pagal kokius 
nors principus, ko nors siekia ir 
nori, ką nors pripažįsta ar atme
ta. Visa tai, kuo jis remiasi ir va
dovaujasi, rodo jo pasaulėžiūrą 
— jos dvasios išraišką, kuri at
sispindi jo žodžiuose ir darbuose. 
Kartais ji gali mums rodytis ne
simpatiška, kaip kempinė, kuri 
sugeria vandenį ir skaidrų ir 
drumzliną, o suspausta — iš- 
purkščia į visas šalis ir vėl lieka 
sausa. Tokio palyginimo purtosi 
patys vadinamieji “nępasaulėžiū- 
riniai žmonės”. Bet kaip jie be- 
sipurtytų, pasaulėžiūros atsikra
tyti negali. Pasaulėžiūra iš žmo
gaus neiškratoma, kaip dulkės iš 
apsiausto. Kas mėgintų tai dary
ti, pirmiausia turėtų iškrėsti iš 
galvos savo protą, nes protu žmo 
gus vadovaujasi ir sprendžia. O 
kiekvienas žmogaus protinis 
sprendimas rodo jo pažiūrą į gy
venimą. Tai yra pasaulėžiūra. 
Gera ar prasta, bet yra.

Pasaulėžiūros neturi tik tas, 
kas neturi proto. Gyvulių pasau
lyje dėlto nėra jokių pasaulė
žiūrinių skirtumų. Jie visi tuo at
žvilgiu vienodi,- o žmonės skir
tingi. Gyvuliams rūpi-tiktai išlik
ti gyviems; jie kaujasi tiktai dėl 
alkano pilvo. Žmogus gi alksta 
ne tiktai duonos, bet ir minties, 
idėjos. Ir gana dažnai žmonės dėl 
idėjos kiečiau grumiasi, negu dėl 
kąsnio duonos. Visa bolševizmo 
kova yra tuo pagrįsta, nors ta 
ateistinė pasaulėžiūra žmogaus 
nuo gyvulio perdaug ir neskiria. 
Gyvuliai pasaulinių revoliucijų 
nekelia, o žmonės buvo ir bus 
verčiami apsispręsti už Dievą ar
ba prieš Jį, nors kartais atrodo, 
kad jie kovoja tik dėl tautos, vals 
tybės ar darbininkų klasės. Pa
grinde yra kova už žmogaus pa-

žiūras į gyvenimą. O kaip jis gy
venimą supranta, taip atsako 
Dievui: prie Jo artėja arba nuo 
Jo tolsta. Apreiškime minimi 
Antikristo laikai bus šitos pasau
lėžiūros grumties viršūnė, į kurią 
eina žmonija su skirtingomis sa
vo pažiūromis. Kiekvienas gi 
žmogus tą kovą išgyvena savo vi
duje. Jis rungiasi dėl savo pasau
lėžiūros, arba dėl to atsakymo, 
kurį jis turės vieną dieną duoti 
savo Kūrėjui: kam jisai gyveno 
šioje žemėje?

Žmonės kartais nori išvengti 
šio klausimo, nori pasislėpti nuo 
Dievo akių, kaip Adomas su Ie
va už krūmo. Pastangos yra be
prasmiškos. Kiekvienas žmogus 
nešiojasi Dievui atsakymą savo 
dvasios pavidale, kuris atsimuša 
jo mintyse ir darbuose. Tai jo pa
saulėžiūra — sava ar skolinta, 
pastovi ar maini. Kiekvienas mes 
ją turime, kaip pardavėjas kad 
turi krautuvėje svarstykles — 
savas ar svetimas, tikslias ar ap
gaulingas. Jei koks pardavėjas, 
iš pažiūros visai rimtas, sverda- 
damas prekes mums sakytų, kad 
svarsčiais jis nesinaudoja, tai pa
galvotume, kad jam šio to trūks
ta: ne krautuvėje, bet jo galvoje. 
Joje bus atsileidęs pats pagrindi
nis svarstis. Bet kada iš pažiūros 
vsai rimtas žmogus, ir dar pamo
kytas, ima įtikinėti, kad jam ne
rūpi nei religija nei kuri ideolo
gija, kad jis yra visai laisvas, ne- 
pasaulėžiūrinis žmogus, tai vie
nas kitas jam patiki ir jį net nu
seka. O reikėtų tiesia; atsakyti: 
tu esi taip pat pasaulėžiūrinis, 
tik kitoks. Aš matau tai iš tavo 
nusistatymo. Jei neturėtum jo
kio nusistatymo, nebūtum ir žmo 
gus. Kiekvienas žmogus yra pa
saulėžiūrinis, iš savo esmės.

Yra tad grynas nenusimany- 
mas tvirtinti, kad gali būti ne- 
pasaulėžiūrinių žmonių. Tai tu
rėtų būti žmonės be jokio nusi
statymo, be jokio apsisprendimo, 
jokio sugebėjimo ką nors pasi
rinkti, veikti ir galvoti. Tokie 
žmonės tegali būti kapinėse arba 
pamišėlių namuose. Tarp gyvų 
ir normalių žmonių jie gyventi 
negalėtų. O kas tarp žmonių gy
vena ir veikia, to ir neklausiama, 
ar jis turi pasaulėžiūrą, bet kokią 
ją turi?

KAS YRA SiPNOJI LYTIS?
Keistas yra padaras tas žmo

gus! Iš vienos pusės jis yra Die
vo apdovanotas nepaprastu pro
tu, išmintimi, o iš kitos pusės — 
kritiško galvojimo stoka... Žmo
gus nemėgsta ar nemoka naudo
tis savo nuostabiomis smegeni
mis: jis, paprastai, vengia galvo
ti bei aiškintis paprastus bei ne
paprastus gyvenimo klausimus 
ir reiškinius. Paklaustas, kodėl 
jis taip ar kitaip daro ar elgiasi 
—jis ramiausiai atsako, kad “taip 
priimta”, “taip visi daro” ar pa
našiai. Tik labai retas smalsuolis 
susidomi tuo “KODĖL”, ima jį 
aiškintis, tyrinėti ir dažnai jam 
ar kitam panašiam nenuoramai 
pavyksta išsiaiškinti. Ir tik tų re
tų smalsuolių dėka žengia pir
myn mokslas, o tuo pačiu kyla 
ir žmonijos gerbūvis.

Čia nesiimu aiškinti nuosta
biųjų XX-jo amžiaus išradimų 
bei aprašinėti išradėjų. Pasiten
kinsiu šiuokart paminėdamas ta
riamai visiems aiškų “silpnosios 
lyties” klausimą.

Daugelį amžių vyravo pažiū
ra, sakyčiau, visuotinis įsitikini
mas, kad silpnosios lyties atsto
vės yra moterys. Taip daugeliui 
mūsų (neišskiriant ir pačių mo
terų!) tebeatrodo ir ligi šios die
nos: mes vyrai didžiuojamės sa
vo stiprybe, pranašumu ir iš 
aukšto žiūrim į moteris. Bet, mū- į 
sų nelaimei, atsirado vienas ki
tas “netikėlis” medikas, kurie 
paabejojo šia ““dogma” ... Jie, 
remdamiesi savo gausiais stebė
jimais, tyrimais ir šimtmečio sta
tistika, — priėjo visai priešin
gų išvadų, būtent, kad vyrai yra 
ne tik silpnesnioji bet ir men- i 
kavertė lytis...

Biologinio atsparumo į vei
kiančią mus aplinką matas yra 
mirtingumas: silpnesnieji miršta, 
kai stipresnieji tose pačiose są
lygose išsilaiko. Taigi vyrišką 
menkybę įrodo vyrų-moterų mir 
tingumo santykis. Progresuojant 
medicinos mokslui — baisiųjų 
ligų epidemijos beveik išnyko, 
higieninės sąlygos diena iš die
nos gerėja, bet vyrų-moterų mir-

tingumo santykis auga vyrų ne
naudai. Taip, neskaitant karuose 
žuvusių, 1841-45 metais vyrų 
mirtingumas buvo tik 9,6%, o 
1931-35 metais — jau net 27,6% 
aukštesnis negu moterų. Statisti
ka taip pat rodo, kad tarp 1840 ir 
1931 metų vyrų vidutinis amžius 
pailgėjo 18,38 metų, o moterų — 
20,84. Moterų įsijungimas į pra
monę nerodo jų mirtingumo pa
didėjimo.

Jau senai visuose kraštuose ži
nomas faktas, kad naujagimių 
berniukų mirtingumas yra aukš
tesnis negu mergaičių. Taigi ir 
šis faktas rodo vyriškos lyties 
silpnumą. • -

Prigimtis išstato moteris žy
miai stipresniems kūniškiems ir 
dvasiškiems sukrėtimams, o mo
terų darbas yra labai varginan
tis ir išsemiantis (kas tuo neti
ki — tepabando nors savaitę pa
vaduoti darbščią šeimininkę!); 
ir nežiūrint to — moteris yra ga- 
jesnė, stipresnė, nes ji lengviau 
nugali mirtį!

Tankai tebežviegia Korėjos laukuose

1. Didžios, retos iškilmės
Š. m. birželio mėn. 3 d. tūks

tančiai tikinčiųjų pripildė šv. 
Petro baziliką ir aikštę. Pijus 
XII paskelbė Pijų X-jį, valdžiusį 
Bažnyčią 1903-1914 m. Daugelis 
iškilmių dalyvių dar jį atsiminė, 
matė gyvą. Jis užmigo Viešpaty
je 1914 m. rugpjūčio 20 d., sulaur 
kęs 80 metų amžiaus. Visi, kurie 
jį pažino, tikėjo, kad mirė šven
tasis. Šventumo garsas augo su 
Jaiko slinktimi. Jo antkapį Šv. 
Petro bazilikos kriptoje lanko vis Į 
daugiau tikinčiųjų, apdeda jį gy
vomis gėlėmis, nustato degan
čiomis žvakėmis. Jo užtarimu 
Dievas išklauso daugelį prašy
mų, įvyksta stebuklų.

Retai Bažnyčios gyvenime pa
sitaiko panašios iškilmės. Tik 
prieš 240 m. paskelbtas šventuo
ju Pijus V (1572), kuriam popie
žiaujant buvo nugalėti turkai. 
Po jo buvo 35 popiežiai. Nė vie
nas iš jų ligi šiol nėra paskelbtas 
šventuoju. Iš 120 popiežių, kurie 
valdė Bažnyčią nuo. 950 m., tėra 
4-ri šventieji. ’

2. Kelias į palaimintuosius
Apie Pijų X-jį buvęs Apeigų 

kongregacijos prefektas Kard. 
Laurenti pasakė: jo šventumo 
garsas yra toks didelis, jam reiš
kiama pagarba tokia visuotinė, 
jo užtarimo sėkmingumas toks 
dažnas, kad Bažnyčia be jokio 
kanoniškojo tyrimo galėtų jį pa
skelbti palaimintuoju. Bet Ji to 
nedarė. Ir jam buvo pritaikytas 
tas pats ilgas, griežtas kanoniš
kas tyrifnas, kurį Bažnyčia jau 
vartoja apie 1000-tį metų. Jo ei
gą nustato Bažnyčios įstatymai. 
Kanoniškasis procesas susideda 
iš dviejų dalių informacinio ir 
apaštališkojo. Pirmasis priklau
so vyskupų autoritetui, kurio 
tikslas surinkti visą medžiagą 
apie kandidatą į palaimintuosius, 
nedarant iš to j okio sprendimo. 
Toks. procesas pradėtas Romoje 
1923 m., Pijaus X-jo mirties vie
toje. Jis truko 8-nius metus. Po 
priesaika apklausinėti 51 liudi
ninkas: mirusio popiežiaus sesuo, 
giminaičiai, kardinolai, vysku
pai, patarnautojai. Tuo pačiu lai-- 
ku pravesti vyskupiškieji proce
sai Treviso, Mantuos, Venecijos 
vyskupijose, kur Juozapas Sarto, 
busimasis Pijus X, darbavosi 
kaip vikaras, klebonas, vyskų-

Šis klausimas vertas dėmesio 
ir tolimesnių tyrimų. Bet atrodo, 
kad moteris, niekinta per am
žius, jau dabar gali sakyti: “Silp
nybe, — tavo vardas — vyras”...

O gal vyrai nusilpo per savo 
kvailumą? Juk jie taip ilgai nuo- 
dijosi tabaku ir alkoholiu! Tiesa, 
dabar ir moterys ima karštligiš
kai pamėgdžioti šias vyrų kvai
lystes, per kurias jos tikrai gali 
tapti silpnesniąja lytimi...

K. Valteris.

Tikybų statistika Vokietijoje
47.612.000 Vakarų Vokietijos 

gyventojų tikybomis: 50,7% pro- 
testonai-liuteronai, 45,2% kata
likai, 4,1% kitų. Protestantų dau
guma kraštuose: Schleswig-Hol
stein 87,6%, Bremen 84,2%, Ham 
burge 78,4%, Niedersachsen 76,2 
%, Berlyne 73% įr Hessen 64,7 
%. Katalikų dauguma: Bavarijo
je 72,2%, Baden 69,2%, Rheiland- 
Pfalz 57,4% ir Nordrhein-West
falen 55%.
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Popieriaus Pijaus X-jo palaimi ntuoju paskelbimo proga. — 
Gy venirho istorija, kurioje mat osi Dievo - pirštas, Apvaizdos 

ranka. — Pasiklausykime jos!

pas ir patriarchas. Viso surinkta 
205-kių liudininkų parodymai.

1943 m. vasario mėn. 12 d. Pi
jus XII-sis pasirašė bylos pradė
jimo “introductio causae” — de
kretą. Pradėtas apaštališkasis 
popiežiaus autoritetu vedamas, 
procesas. Vėl apklausinėti 89 liu
dininkai (tiek bebuvo likę gy- 

Įvų), tirta mirusio dorybės, raš
tai, nepaprasti maldų išklausy
mai, įvykę stebuklai. Šis proce
sas truko nuo 1943 iki 1946 me
tų. Po atidarymo karsto, atpaži
nimo mirusio palaikų, Dievo tar
no kūnas perkeltas į šv. Petro ba
zilikos kairiosios pusės koplyčią, 
kur buvo pastatytas Pijui X-jam 
atminti paminklas.

Tik 1949 m. lapkričio mėn. 29 
d. įvyko pirmasis Apeigų kon- 
grekacijos posėdis, kuriame 
svarstytas klausimas: turėjo, ar 
ne popiežius Pijus X-sis heroji
niam laipsny tris dieviškąsias 
dorybes (tikėjimą, viltį, meilę) 
ir keturias pagrindines (išmin
tingumą, teisingumą, tvirtumą, 
nuosaikumą)? Herojinių dory
bių dekretą šv. Tėvas pasirašė 
1950 m. rugsėjo 3 d. Dar liko dis
kusijos ir sprendimas apie du 
stebuklus, kurie, pagal bažnytinę 
teisę, tūri paliudyti mirusiojo 
šventumą. Iš daugelio nepapras
tų įvykių, kurie įvyko Pijui X 
užtariant, parinkta du stebuklin
gi pagijimai. Juos ištirti is savo 
nuomonę pasakyti Apeigų kon
gregacija paprašė 4-rių prityru
sių gydytojų. Jie pareiškė, kad 
pagijimai gamtinėmis priemonė
mis neišaiškinami. Abu atvejus 
dar kartą tyrė speciali gydytojų 
kolegija, susidedanti iš žymiau
sių specialistų ir prięjo išvados, 
kad tokie staigūs ir dideli pagi
jimai reikia laikyti antgamti
niais reiškiniais, kurie medicinos 
praktikoje nepasitaiko. Po dvie
jų Apeigų kongregacijos posė
džių, kuriuose svarstyta gydyto
jų pasisakymai, 1951 m. vasario 
mėn. 11 d. Pijus XII pasirašė de
kretą,’kad du stebuklai, Pijaus 
X-jo užtarimu, tikrai įvyko. Ši
tą dekretą sekė kovo mėn. 4 die
nos dekretas “Tuto’’, kuriame 
pareiškiama, kad tyrimo proce
sas baigtas ir palaimintuoju pa
skelbimo iškilmės skiriamos bir
želio 3 d. Tą pačią birželio 3 d. 
1835 m. busimasis popiežius ir 
palaimintasis buvo pakrikštytas 
Rieše kaimo bažnytėlėje.

3. Nuo piemenėlio iki 
Kristaus Vietininko

Juozapas Sarto gimė neturtin
goje šeimoje. Jo tėvas buvo vie
tos savivaldybės tarnautojas, ku
rio alga 1 lira dienai — 25 ameri
koniški centai — ir dviejų margų 
žemės savininkas. Juozukas bu
vo vyriausias iš 8-nių vaikų. Jau
nas pradėjo bandą ganyti ir sun
kiai dirbti. Kartą beganantį pa
klausė praeinąntieji-’; vienuoliai 
kelio. Nustebinti berniuko gyvu
mu ir gabumais, pakvietė lankyti 
jų mokyklą. Į gimnaziją jis vaikš 
čiodavo basas. Reikėjo eiti visą 
valandą. Užkandis, kurį įsidėda
vo, buvo menkas. Kai turėjo 17 
m., mirė tėvas. Vargas dar padi
dėjo. Našlė ir toliau leido sūnų į 
mokslą. Apvaizda jai padėjo ir 
Juozukas liko kunigu.

Tombolo vikaras
Tombolo 3500 gyventojų mies

telis. Klebonas buvo senas, nuo
latos sergąs, labai griežtas. Visi

Į pagerėjo. Tada Apvaizda jį pa
siuntė dar augštesnėms parei
goms.

darbai gulė ant jaunojo vikaro 
pečių — ir katekętiniai pamoky
mai, ir pamokslai, ir ligonių lan
kymas. Pirmą vaiką leido pa
krikštyti 9-tais tarnybos metais. 
Reikalavo, kad pamokslus pasi
rašytų ir jam girdint, prie už
darų bažnyčios durų, pasakytų.

Venecijos arkivyskupas ir 
patriarchas

Su šituo paskyrimu, popiežius 
Leonas XIĮI-sis jį pakėlė ^kar
dinolu. Tačiau tik po metų, špau- 
džiaipa tikinčiųjų, valdžią savo 
sutikimą davė ir jis’ pradėjo 'eiti 
pareigas. Ta proga jis kalbėjo: 
“Dievas mane, paprastų* •žihAiAų 

klausė. Jo šeimininkė buvo se
suo Rožė. Ji bėdodavo, kad bro
lis kunigas labai^vėjaj eina gulti 
ir daug žibalo suvartoja. Iš labai 
kuklių pajamų vos galėdavo pra
gyventi _

Zalzano klebonu
jį paskyrė po 9-riių metų vikara
vimo. Čia jis rado1 3400 sielų' ir 
du vikarus. Kilo choleros epide
mija. Dieną ir naktį jis lankė ser
gančius, guodė našlaičius, laido
jo mirusius. Ką tik turėjo, išda
lino vargšams. Jo uolumas ir au
kojimasis buvo toks didelis, kad 
net kurija gavo įsikišti — jis tu
rįs nors truputį savęs žiūrėti...
Treviso vyskupijos generaliniu 

vikaru
ir vietos kunigų seminarijos pro
fesoriumi jį paskyrė lygiai po 9 
metų klebonavimo. Seminaris
tams jis taip prisistatė: “Jūs 
laukėte vyro su dideliu mokslu ir 
patyrimu. Apsirikote. Aš šitų 
ypatybių neturiu. Mane pašaukė 
į čia iš sodžiaus klebono parei
gų. Tikiu, kad tai atsitiko Dievui 
norint. Ir tai rodo, kokie turėtų 
būti mūsų santykiai”. Jis ir čia 
labai daug dirbo, eidavo gulti po 
vidurnakčio. Jo kambario kai
mynas, tos .pačios seminarijos 
profesorius, gal kiek kliudomas 
nuolatinio vaikščiojimo, kartą 
tarė: “Prelate, jūs perdaug save 
varginate. Kas perdaug dirba, 
tas blogai dirba”. “Jūsų tiesa, 
konfratre. Laikykitės šito dėsnio 
ir eikite miegoti”, skambėjo 
linksmas atsakymas.

Mantuos vyskupas
Po 9-nių pirmosios tarnybos 

metų, popiežius Leonas XIII-sis 
jį paskyrė Mantuos vyskupu. Jo 
prašymas, kad neskirtų, liko at
mestas. Vyskupiją rado gan liū- 
noj padėty — tikintieji nuo Baž
nyčios atšalę, o dalis kunigų irgi 
nepasižymėjo dideliu uolumu. 
Ėmė lankyti parapijas.,Pats nuo 
pat ryto klausydavo išpažinčių, 
sakydavo pamokslus, lankydavo 
ligonius, taikydavo susipykusius. 
Vyskupo vizitacija virsdavo liau-.i 
dies misijomis. Rasdavo laiko ir 
vargšams aplankyti, ir vaikams 
katekizmo paaiškinti. Kunigai 
matydavo iš gyvo pavyzdžio kaip 
reikia katekizuoti. Po 9-nių metų 
darbo, vyskupijos padėtis žymiai

toms aukštoms pareigoms pašau-/ 
kė. Jis beąbęjo dtfes reikalingų 
jėgų ir malėnių Jbms atlikti... 
Vyskupas turi Dievo tiesas skelb 
ti. Jaučiu‘pareigą jas aiškinti ir 
viešu žodžiu ginti. Esu pasiruo
šęs kiekvienai aukai, kuri yra 
reikalinga- jūsų sieloms”.1 ° "■ ‘pjO
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4..šv,„Petro soste .

Miršta Leonas XIII. Nuvažiuo
ja į Romą kardinolai rinkti naujo 
popiežiaus. Tarp jų yra ir Vene
cijos patriarchas kardinolas J. 
Sarto. Kai pamato, kad su kiek
vienu balsavimu už jį paduoda
mų balsų skaičius, vis auga, jis 
prašo kardinolų, kad už jį nebal
suotų. Balsuotojai nepaklauso: 
iš 64-rių 50 pasisako už jį ir lieka 
išrinktas popiežium. Kai paklau
sė, ar sutinkąs su išrinkimu, at
sakė: “Taip, sutinku su išrinki
mu, nes jūsų valioje matau Die
vo valią”. Tačiau velkamas bal
ta popiežiaus sutana verkė.. Gal 
jis prisiminė piemenėlio dienas, 
gal vargšę savo motiną, kuri jau 
buvo mirusi, gal naujas, sunkes
nes, pareigas. Dievas žino.

Didelių, gražių darbų jis pada
rė ir popiežiaudamas. Jis įsakė 
surinkti ir sutvarkyti Bažnyčios 
įstatymus į vieną knygą, jis re 
formavo breviorių (kunigų mal
dų knygą), bažnytinę muziką, 
įsteigė Biblinį Institutą, daugybę 
seminarijų, sumodernino Vatika
no spaustuvę, išplėtė misijų dar
bą, išleido daug naudingų raštų. 
Prieš įvairias modęrnizmo< klai
das, kurios ėmė plisti net tarp 
katalikų, jis metė šūkį: “Viską 
atnaujinti Kristuje!” Jau 40 m. 
kaip mūsų ateitininkai dirba ir 
aukojasi šito šūkio vedini. Pijus 
X-sis yra Švepč.. Sakramento po
piežius. 1905 m. rugpjūčio (20 ^. 
rašte jis leido kiekvienam tikin
čiajam, esančiam Dievo malonė
je ir turinčiam gerą intenciją, 
kasdien priimti Šv. Itomūniją. 
Jis skatino, kad vaikai anksti pri
imtų pirmą Komuniją.

1914 m,, artėjant karo audrai, 
jis kalbėjo: “Aš mielai atiduodu 

i savo gyvybę už Europos taiką!” 
Testamente liepė įrašyti: “Netur
tingas gimiau, neturtingas gyve
nau, neturtingas noriu mirti”. Jis 
buvo tačiau turtingas gerais dar
bais ir mirė šventuoju.

Kun. Dr. J. Gutauskas.

čekai ir Slovakai tremtyje
Nuo 1945 metų iš Čekoslovaki

jos yra pabėgusių 60.000 čekų- 
įr slovakų, Jonių įapiė- 80%,: jau 
po 1948 m. Šitie tremtiniai Su
skilę į tris grupes: .

1. vadinamų čekoslovakų,
2. čekų ir
3. slovakų.
Čekoslovakų branduolį sudaro 

.vadinamieji Benešo šalininkai. 
Jų sudarytoji “Laisvosios Čeko
slovakijos Taryba” suskilo į dvi 
sroves ir jose dar į įvairias sro
ves. Be minėtos Tarybos, su V. 
Majer, N. Nemec ir kit., yra dar 
“Tautinė Laisvosios Čekoslova
kijos Taryba” su Dr. Ženki, Dr. 
Ripka ir kit.

Dalis “Agrarų” su Dr. Černy 
priklauso pirmajai Tarybai, ki
ti, su Dr. Feierabend, antrajai. 
“Tautinių socialistų” yra trys 
grupės, “liaudininkų” dvi gru
pės, priklausančios į aukščiau 
minėtas Tarybas ir kelios grupės 
“socialdemokratų”, kurių viena, 
vadovaujama V. Beneš ir Dr. 
Ziak, eina su Tautine Laisvosios 
Čekoslovakijos Taryba, gi kita 
su Laisvosios Čekoslovakijos Ta
ryba.

Čekai prikiša vadinamiems če- 
koslovakams simpatijas Gott
waldo programai, vadina į;oo 
neokomunistais ir net tvirtina, 
jog jų tarpe yra komunistų agen
tų ir išdavikų. Ir tremties čeko- 
slovakams būdingas aštrus-nusi
statymas prieš vokiečius, pasisa
kymas už vokiečių sudėtų ištrė
mimą ir už kaikurias dabartinės 
vyriausybės priemones, bent tas 
priemones, kurių buvo imtasi iki 
1948 metų.

“Free Europe” perdayimų re
dagavimas yra čekoslovakų ran-!

koše, kurių vienas F. Peroutka 
yra Dr. Benešo dr-ąugas, kitas bu
vęs karOt'metu tr^ntinys Londo
ne, BBC čekų kalba bendradar
bis ir dar keli socialdemokratai 
ar šiaip kairiųjų pažiūrų žmonės.

Čekai yra susibūrę į “Tautinę 
Čekų Grupę” bei “Čeki^ Tautinę 
Tarybą”., kurios vadu yra Ang
lijoje gyvenantis gen. Prchla.
’ Čekų tautinė grupė Vokietijo
je, su pirmininku V. Pekelsky, 
turinti 3000 organizuotų narių. 
Ji, kaip ir gen. Prchla atmeta 
Gottwaldo vadinamą Kasuvos 
vyriausybės programą ir visus 
vyriausybės aktus nuo 1945 metų 
gegužės mėn. iki šiandien. Ji pri
pažįsta slovakams savarankumo 
teises ir todėl su jais draugiš
kai sugyvena. Ji nepripažįsta su
dėtų vokiečių deportacijos ir yra . 
su tais vokiečiais pasirašiusi tam 
tikrą deklaraciją, kuria ištrem
tiems vokiečiais garantuojama 
grįžimo teisė. Laikydamosi At
lanto Chartos nuostatų, ji sie
kia vidurinės Europos tautų lais
vosios federacijos. Miunchene ji 
leidžia laikraštį ir informacijas 
lapus “Bohemia”, redaktorius Fr. 
Janik-Horak.

Slovakų tvirtinimu, 97% jų 
tautiečių pasisakouž nepriklau
somybę. Tremtyje jų yra dvi 
srovės: “Slovakų Tautinė Tary
ba Tremtyje” su K. Sidor ir “Slo
vakų Išlaisvinimo Komitetas” su 
prof. F. Durciansky. Tų dviejų 
srovių galutiniai tikslai yra tie 
patys. Jų leidžiami laikraščiai: 
JAV Sidoro grupės “Jednota”, 
prof. Durcianskio grupės Argen
tinoje “Slovenska Republika” ir 
Vakarų Vokietijoje “Slobodne 
Slovensko”. ... VKVB^J

> ■



■

4PUSL. 1951. vm. 16. — Nr. 33 (86)T’tVIBKfiŠ ŽIBURIAI

, Delhi, Ont
Lietuviams pamaldos

IS PAVERGTOS TĖVYNĖS Iš lietuviškojo pasaulio
i Veda ALMUS tuviams pamaldos. Laike Sv. Mi-

Algimantas ir Nijolė

omis visko yra”

tolis-Mikutis gegužės pabaigoje

niuė&e' kfftštttbše’',>';Mikutis greit 
susikaupė ‘ties savo “rojaus” bė- 
domfc?*€fėrėjint gyvenimui Ta- 

' rybinėje šalyje būtina; kad ge- 
rėtųdr.prekių;kokybė bei kieky-

kad.Tarybų Lietuvos prekybinės

mos> kokybės duonosgaminius. 
Nepaisant aštrių kritikų LTSR 

maistp pąamonės ministerijos žb 
nioje*ėfeanty£ duonos.fabrikai iki 
šiol nėra*.pertvarkę savo darbo. 
Pastaruoju laiku darbo žmonės 
skundžiasi LTSR lengvosios pra
monės gaminiais. Prekybinės or
ganizacijos neretai buvo pavers
tos grąžinti gamintojams jų neti
kusiai pagamintas prekes. Res
publikos avalynės įmonės išlei
džia ^nestiprius, negražius, nepa
togius batus. Avalynė dažnai ne
rūpestingai, apdailinama ir tuo 
sugadinamą visa prekė. Kauno 
miesto pramonė sausio mėnesį iš 
“Inkaro” gavo nemažą kiekį ava
lynės. Didelė dalis buvo brokas 
ir turėtų būti grąžinta... Nėra 
reikiamas kovos už produkcijos 
kokybę .ir Vilniaus “Elnio” odos 
avalynės kombinate. (Spėjama, 
jog jąme buvo plačiai per pasaulį 
nuaidėję neramumai. A.). Kaiku
rie sandėliai labai nerūpestingai 
pri^iiųri jų saugomąs prekes.. 
Avalynės fabrikai nesidomi ta
rybinio vartotojo patenkinimu, 
ypač tekstiline avalynę.. “Leli
jos” siuvykla išleidžia labai pras
tos kokybės .drabužius..

Šių metų balandžio mėn. ant
rojoje pusėje, kooperatyvų bazė
je buvę, gautos ūkiškos virvės ir 
viržiai.'Šioms prekėms yra labai 
didelė- paklausą, kolūkiuose ir 
jos turėjo tučtuoj aus būti pasiųs
tos į .kaįmį.IJbja^.’'jų^b^ybė bu
vo tiek piesta, jog jos nebuvo net. 
išsiųstos. “Kanapės” artelė, sias: 
virves ’ Panevėžyje ’ pagaminusi, 
pasftėišihb, 'jb'g'Jie gavę tokią 
prastą žaliavą iš kolūkių, kad ge
ros prekėm .nebuvo-ąmanoma pa
gaminti mv Prekybos organiza
cijos dažnai-išparduoda šį broką 
kaip pnmos rūšies gaminius”.

Tai l&do’^kaip labai jų LTSR 
trūkšta ir toks bevertis yra so- 
vietiškąs rublis.

Juo- daugiau okupantai rėkia, 
juo prasčiau dirba rusų pavergtų 
tautų darbininkai ir ūkininkai. 
Jiems tik ir beliko ši vienintelė 
rezistencijos priemonė.

Štai spauda praneša, kad Šiau
lių “Elnio” odos-avalynės kombi
natas išleidžią labai blogai pa
gamintų,.:. negražių, nepatvarių 
batų..; Vjlnįaųs “Lelijos” siuvyk
los kostiumai dažnai su broku 
bandomi kaip nor-s .prakišti į rin
ką. Klaipėdos “Gulbės” fabrikas 
jau daug kartų buvo perspėtas 
dėl netinkamų gaminių. “Di- 
džiaušial šito viso priežastis, kad 
ministerijų vadovai ‘ leidžia šį 
reikalą pro pirštus.;. Už tai visu 
griežtumu ‘baudžia tarybiniai įs
tatymai, bet LTSR prokuratūra 
su tuo nepakankamai kovoja”. 
Matyt, prokuratūra turi pakan
kamai darbo, gaudydama tarybi
nius spekuliantus, o pagaliau dar 
partijos valymas nebaigtas...

Lietuves TSR valstybinis 
. biudžetas

LTSR Aukšč. Tarybos pirmo
joje sesijoje, pasiūlius ministrui 
Drobniui, buvo vienbalsiai pri
imtas naujasis LTSR biudžetas. 
Jo apimtis 1.530.600.000 rublių. 
Jis esą trupučiuką didesnis už 
praeitų metų. 1950 m. biudžeto 
apžvalgoje randame milžinikų 
nuostolių, nors pagrindinis paja
mų šaltinis žemės ūkis “laisvu 
noru” susibūrė apie stalininę 
kolūkių sistemą. Oficialiai vis- 
dėlto skaičiuojama, jog gauta 90 
mil. rublių pelno. Pajamų LTSR 
turėjusi 1.453 mil rublių, o išlai
dų 1.363 mil. Pelno didžiausią 
dalį sudaręs padidintas apyvar
tos mokestis, iš kurio buvę gauta 
60 Tiri!, rublių daugiau negu bu
vę numatyta.

Toliau biudžeto svarstyme bu
vo iškelta, jog ministerijos pa
darę daugiau išlaidų, negu joms 
buvę leista. Lengvosios Pramo
nės. ministerija (drg. Teriosm) 
2&000 rublių viršaus, Statybinių

apyvartos 
iš įmonių

medžiagų (drg. Liubimcev) 834 
tūkst. nuostolių, vietoj užplanuo
to 2 mil. rublių pelno. Vien Rad
viliškio stiklo fabrikas turėjęs 
815.900 rub. nuostolių, gi faneros 
fabrikas 405.000 r.! Įdomu, jog 
kinematografijos ministeriia da
vė 4.600 Yublių nuost Tai 
rodo; kad kino teatrai mažai lan
komi. Kitas įdomus dalykas, jog 
daugiau kaip 3 mil. rublių neb,x- 
vo švietimo įstaigų" išnaudoti. 
“Nors kadrų pareikalavimas LT 
SR yra nepaprastai didelis”.

Šių metų pajamos numatomos 
šitokios:

796 mil. rublių ■ 
mokestis, 168 mik r.
ir organizacijų, 178 mil. r. — iš 
gyventojų mokesčių, 102 mil. r. 
— iš valstybinės paskolos, 66 mil. 
r. — iš vietinės rinkliavos ir kit.

Įsidėmėtina tačiau,. jog apy
vartos mokesčio tikrumoje būsią 
surinkta 1 milijardas 855 milijo
nai, bet tik aukščiau paminėta 
suma bus palikta LTSR. Visa 
kita teks Maskvai. Nusiskųsta, 
jog jau iki balandžio mėn. pra
džios kaikurios įmonės neįmokė
jo LTSR daugiau kaip 500 tūks
tančių apyvartos mokesčių. Vie
na tokių — “Raudonosios pa
švaistės” bravoras.

Išlaidų sąmatoje didžiausia da
lis tenka kolūkiniam ūkiui — 
540 milijonų rublių, atskirai dar 
221 mil. rublių, skiriama ’’žemės 
ūkiui”. Teisingumo organams 
išlaikyti —'207 mil rublių. Švie
timui 590 toiL rublių, i v. *.

Jie sako LTSR “radiofikuota”
Radiofikuota maskoliškai, jog 

geras aparatas atimtas ir tau pa
statytas garsiakalbis, kuris gra- 
jina taip, kaip tavorščiūs Ivano
vas punkte nori. Radijo apara
tais LTSR džiaugiasi “tarybinė 
inteligentija”, policija ir pogrin
dis. N. V. Strelkov, “TSRS Ry
šių ministerijos įgaliotinio Lietu
vos TSR pavaduotojas” neseniai 
pranešė, jog po karo- LTSR buvo 

, pastatyta daugiau kaip 340 radi- 
jo mazgų, įrengta 48.000 radijo 
taškų — garsiakalbių. Visi Tary
bų Lietuvos miestai ir rajonų 
centrai yra radiofikuoti Radio
fikuoti taip pat 1.178 kolūkiai”. 
Drg. Strelkov džiaugiasi “sa
vais” radiofikatoriais, kurių, dau
gumą paruošė Kauno ryšių ama
tų mokykla ir Kauno politechni
kumas”. Taip pat įdomu, jog tik 
dabar LTSR Vietinės Pramonės 
ministerija prašoma suorgani
zuoti radijo reikmenų gamybą. 
O kad mažai kas iš tų mazgų 
klausosi, rodo tokia Stręlkov 
pranešimo Vieta “... ypatingai 
lėtai kolūkiai sudaro radijo maz
gų įvedimo sutartis Kauno, Šiau
lių rajonuose.

Kauno Finansinis-Kreditinis 
Technikumas

Bolševikai LTSR viską nori 
ant savo kurpaliaus perrėdyti, 
kad Lietuvoje išnyktų paskuti
niai pėdsakai buvusio gerbūvio. 
Buv. “Saulės” rūmuose Savano
rių Prosp. 66, kurie buvo pasta
tyti Amerikos lietuvių suauko
tais pinigais, įsteigta speciali vi
durinė mokykla biznio žmonėms. 
Mokslas tęsiasi tris metus. Baigę 
gauna buhalterio afba finansi
ninko titulą. Įstojamieji egzami
nai laikomi iš marksizmo-leniniz
mo, rusų kalbos, lietuvių kalbos 
ir matematikos. Mokslas prasidė
siąs rugsėjo 1 d.

• Gegužės pabaigoje “Jaunojo^ 
Žiūrovo teatras” Kaune pastatė 
V. Rozov pjesę “Jos draugai”. 
Režisorius — “nusipelnęs” A. 
Kupstas, vaidino: A. Simanaitė, 
S. Vasaitis, J. Budrikaitė, B. Kur- 
mytė, A. Petronis ir kiti

Kiek anksčiau buvo pastatyta 
K. Djakanfiv “Vestuvinis krai
tis”. Režisorius J. Gustaitis, dai
lininkas — M. Labuckas.

Rengiamasi pastatyti K. Lis
tov “Svajotojai”. Vis rusų au-

Dykai siuntinėja “Tėvynės 
Balsą”

Specialiu sovietų įsakymu (Nr. 
246) į laisvąjį pasaulį pasitrau
kusiems lietuviams parsivilioti 
“Tiesos” Vilniuje yra leidžiamas 
‘Tėvynės Balsas”. Jo niekas ne
pasirašo ir nežinia kieno vardu 
kviečiama: Paleckio, Čistiakovo, 
Baltrašiūno, Kapralovo, o gal net 
paties Berijus? Rašoma, kad kiek 
vienas lietuvis, prisiuntęs savo 
adresą, gali paštu gauti ‘Tėvy
nės Balsą” be mokesčio. Katrie 
turi apsčiai laiko, o nori gardžiai 
pasijuokti, skaitydami, kaip so
vietų agentai įsivaizduoja jų gy
venimą Kanadoje ir Amerikoje, 
gali lengvai jį gauti prisiminda
mi, jog nei savo adreso, nei pa
vardės bolševikams kišti neap
simoka.

• Gegužės 22 d. LTSR įvyko 
septintasis dermatologų suvažia
vimas. Apie L Pavlovo mokslo 
pritaikymą šių ligų gydymui 
pranešimus padarė drg. Sidara
vičius, prof Kartamyšev (?), doc. 
Šteiman (?), gyd. Lelienė, gyds 
Spiečius, dr. Aušrūnas ir kiti.

Valst. operos solistas,’ akompo- 
nuos vietos lietuvis vargoninin
kas. Prieš Šv. Mišias bus klauso
ma išpažinčių.

se tabako derliaus nuėmimo me-

gėja. Maloniai kviečiu visus pla
čiųjų apylinkių lietuvius iš Tili-

Simcoe ir Delhi kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, aktyviai pri
sidedant giedojimu. Klebonas.

Rugpjūčio 5 d. Delhi LTB apy
linkė ir Tillsonburgo Ūkininkų 
Klubas p. Mikėno tabako ūkyje 
surengė gražią gegužinę kana- 
diškai lietuvių spaudai paremti. 
Gegužinę reikia laikyti labai ge
rai pasisekusią: dalyvavo daug 
svečių iš artimesnių ir tolimes
nių apylinkių. Ypatingai* daug 
buvo gražaus jaunimo, kuris su
važiavo tabako derliaus nuėmi
mui. Šias kilnias rengėjų pastan
gas tenka su džiaugsmu sveikin
ti ir linkėti, kad ir kitos koloni
jos pasektų jų-pavyzdžiu ir su
rengtų panašius parengimus sa
vajai spaudai palaiky ti.

kė pirmojo sūnaus. 8.12 svarų sū
nus, atrodo, bus buinas vyras.

artimi bendradarbiai ir bičiuliai.

stija
Vokietijos Liet Bendruomenė 

mokykloms išlaikyti nuo 1951. 
IV. 1 iki VU. 15 aukų yra gavusi 
pinigais iš JAV $2.999.60 (dau
giausia per BALF), iš Kanados 
$291, iš D. Britanijos Sv. 67.9.10, 
iš Australijos Sv. 36, iš Brazili
jos Cr. 245, iš Šveicarijos Fr. 17 
ir DM 78.60, Vokietijoje surin
kusi DM 693,67. Be to, yra gauta 
siuntinių: 1814 sv. maisto, 700 
sv. drabužių ir knygų už 823.05 
DM. Visa tai įvertinus markėmis, 
gauta pinigais 17.669.10 DM ir gė
rybėmis 3.473.75 DM, išviso 21.- 
142.83 DM.

Daugiausia paramos gauta iš 
JAV — 15.133.63 DM ir iš Vokie
tijos — 2.213.72 DM. Toliau seka 
Kanada — 1210.50 DM, D. Brita
nija — 937.06 DM, Australija — 
416.06 DMn Švedija (maistu) — 
196 DM, Šveicarija — 93.70 DM 
ir Brazilija — 35.19 DM.

Mokykloms išleista: Vasario

16 d. Gimnazijai 14.574,38 DM, o 
kitoms mokykloms 2.074^5 DM' 
ir kt išlaidoms 712,43 DM.

Gimnazijos mokytojų algoms 
išleista 2700 DM., raštininkui 300 
DM, mokinių išlaikymui bendra
buty bei jų kelionėms į namus 
9.907,53 DM. Kitų mokyklų mo
kytojų algoms: 1900 DM, jų ūkio

komisija iš mok. L. Budriaus, F. 
Liutikienės ir kun. K. Kuz
minsko.

— Prie LR Kryžiaus vyr. įga
liotinio Austrijai sudaryta val
dyba iš F. Blauzdžiūnaitės ir J. 
Marčiuko. .

AUSTRALIJA

bei kitų mokslo priemonių už 
823^)5 DM.

Lietirviai Vokietijoje
BALFo suvestais duomenimis, 

iki liepos 1 d. buvo suregistruota 
4.104 lietuviai su DP statusu ir 
3.152 be statuso. Pasiliks Vokie
tijoje apie 6.000 mūsų tautiečių. 
Tą dieną emigr. procese buvo 
695, kas i$ėnuo išemigruoja po 
299, dar išemigruos iki dokumen
tacijos pabaigos (spalio 1 d.) 870. 
Po termino liks dar galimų įkur
dinti 2.776 asmenys. Todėl BAL 
Fo vadovybė paprašė IRO cent-

L. Kultūros Fondas
LKF suvažiavimas į naują KF 

valdybą išrinko: prof. V. P. Rau- 
linaitį, Dr.,I. Kauną, daiL V. Si-

Kolonija ekonomiškai tvirtėja
Tik vienerių metų bėgyje de

vyni lietuviai, naujieji ateiviai, 
įsigijo namus Sudburio mieste 
arba priemiesčiuose: Meškaus
kai, Juteliai, Skėriai, Mikštai, 
Beniušiai, Kručai, Valaičiai, Ga
šlūnai. Gasiūnai įsigijo namą Mi- 
now Lake priemiesty gražioje 
vietoje, prie pat ežero kranto. 
Čia daug lietuvių suvažiuoja iš 
miesto, ypač šeštadieniais ir sek
madieniais pasimaudyti ir pra
leisti laiką jaukioj lietuviškoj ap
linkoj. Liaudinskas baigia įsigy
ti namą mieste, o Dūda su Gurk
liu baigia statyti trijų aukštų

SHDBUBY, Ont
užsirekomendavo, kaip sąžinin
gos ir tvarkingos, tai" kino admi
nistracija dažnai skambina lietu
vių kolonijos kapelionui, prašy
dama, kad ir daugiau tokių reko
menduotų, ypač prie kasos ir bu
feto. Mokančios gerai angliškai 
gali gauti darbo ir didžiosiose 
krautuvėse. Tuo reikalu kreipki’ 
tės šiuo adresu: Rey.-Ai Šabas, 
68 Joseph Str., Sudbury, Ont

' Veste^es^.-;
Pranas Visockas iri Bėrutė Vi

lutytė, neseniai perėjusi į kata
likų tikėjimą, rugpjūčio 4 d. su
kūrė lietuvišką šeimą. Per vestu
ves-visur vyravo linksma lietu- 
viška nuotaika, skambėjo gra-

t i ir valgyklą viengungiams.

♦ Klaipėdos srities mokyklose 
šio pavasario egzaminus laikė 
25.754 mokinių ir abiturientų. 
Klaipėdos I vidurinėje mokyklo
je egzaminus išlaikė 26 abitu
rientų, kurių lietuvių kalbos te
ma buVo: “Komunistų paveikslai

TrečiąjįJBasauIinįkarą, tai, atro
do, labai sumaniai investuoti ka
pitalai. Kaikurie lietuviai su 
mažais vaikais, tiesiog buvo pri
versti pirktis namus, nes vieti
niai labai sunkiai nuom*'a’-na
mus šeimoms, kurios turi dau
giau mažų vaikų. . “ '

Naujas vargonininkas
Jaū visas mėnuo kaip lietuvių 

pamaldoms groja naujas vargo
nininkas, gabus muzikas, Alfon
sas Kušinskas. Jis groja visuo3 
met ir tautiniams šokiams bei ki
tiems lietuviškiems parengi
mams. Jo pasišventimo ir suma
numo dėka giedojimo lygis tikrai 
pakilo ir patraukia bažnyčion 
net ir mažiau religingus tautie
čius.

Daug svečių iš JAV ir kitur
Sudburio miestas stovi 800 pė

dų aukštyje Ramsay ir Minow 
ežerai prieina prie pat miesto, o 
netoliese yra ir daugiau ežerų. 
Dėl to čia oras yra vėsokas net 
ir per didžiausius karščius. Kiek
vienais metais vasarotojų iš JAV 
netrūksta, bet šįmet ypač gausu 
lietuvių.

Šiomis dienomis čia atostogau
ja Sudburio lietuvių kolonijos 
kapeliono brolis kun. Augustinas 
Sabas, salezietis iš Lisabonos. 
Paviešėjęs Kanadoje ir JAV ža
da grįžti atgal į Portugaliją apie 
rugsėjo vidurį.

Be to, buvo atvažiavę pasisve
čiuoti ir paatostogauti pas gimi
nes ir pažįstamus daug svečių iš 
Čikagos, Buffalo, Toronto. Sve
čių tarpe nemažas procentas mer 
gaičių. Tai džiaugsmas vietos lie
tuviams berniukams. Gal tų pa
žinčių pasėkoje artimoje ateityje 
susikurs naujų lietuviškų židi
nių. Sudburio kolonija pagei
dauja, kad ir daugiau viešnių ap
silankytų, nes čia vyrų, kaip 
ąžuolų, o mergaičių maža. Tokios 
pažintys, ypač tautiniu atžvilgiu,

“Kalvio Ignoto teisybė”.
• Telšiuose apie 1.506 moki

nių laikę septynmečių mokyklų 
keliamuosius ir baigiamuosius

žas lietus.
Kitos tautybės, kurių Sudbury 

labai gausu, visiškai nepasirodė, 
o lietuviai žodį išlaikė ir jiems 
skirtą 20 minučių užpildė tauti- 
.niais šokiais: Kalveliu, Lenciū
gėliu ir Kubilu. Lietuvių dalyva
vo Zabiti mažai. Vadovybė apie 
tai viešai nppaskelbė. Dėl to dau
guma visuomenės nepatenkinta.

— A ir VI. Vismantai susilau
kė sūnaus, -kurį pakrikštijo Rai
mundo Vlado vardu. Į krikštynas 
buvo atvažiavusi mama ir sesuo 
Onutė iš Čikagos. Ona Mickutė, 
sesuo, ir J. Kazlauskas buvo kū
mai Sudhuriškis.

id d Padėka
- -t d - ■ ■ . • . ; , ■ ; .

.-...Kun. A^ Sabiij,-.Sudburio lie
tuvių ’IrapėfioBui," suorganizavu-

ligonių šelpimą, p. A. Lukošie
nei, kuri su tikru lietuvišku nuo
širdumu aplankė beveik visus 
Sudburio lietuvius, rinkdaręa au
kas, ir visiems Sudburio koloni-

viai net nemokėjo.
' -Kanados Legijono diena
.Legijono dieną, nigpiūčio 6,

Sudbury buvo numatyta didelė . , ___ _____________ ____
meninė programa, į kurią buvo' jos lietuviams, duosniai aukoju- 
pakviestf ir lietuviai. ,Ka&urios ‘ 
tautybės garėsi galėššŽmčios iš- 
pildyti net valandos programą. 
Tačiau iš didelio debesio — ma-

šiems man ir mano sergančiai 
šeimai, reiškiame nuoširdžiausią 
padėką.

Vytautas Vaškys ir šeima.

kovo 30 d^ kai IRO veikla bus 
baigta, admin, išlaidoms apmo
kėti 165.000 DM. Iki to laiko iš 
viso lietuvių buvo įkurdinta 53.- 
760. Tuo būdu iš įregistruotų 
IRO įstaigose 91% jau išemgira- 
vo. Iš jų išvyko į JAV 26.807, į 
Australiją 10.117, Kanadą 8.307, 
D. Britaniją 3J388 ir tt. BALFas 
parūpino 7000 garantijų. Per tą 
laiką pabėgėliams išdalinta 1.521. 
136 sv. maisto, drabužių, medika
mentų ir tt. ir $720.910; markė
mis išduota 14 mil. RM prieš re
formą ir 212.000 po reformos.

— Š.m. liepos 15 d. Hannove- 
ryje įvyko PLB Vokietijos Kraš
to Tarybos eilinės š.m. sesijos su
važiavimas. Suvažiavime be Ta
rybos narių dalyvavo VLIKo V. 
Tarybos narys p. J. Makauskis, 
Sielovados Tarnybos Tvarkyto
jas Tėvas Bernatonis, rašytoja 
VI. Prosčiūnaitė, švietimo ir lie
tuviškosios spaudos atstovai bei 
kiti artimi Krašto Valdybos ben
dradarbiai. Vdkietįjos Krašto 
Valdybon išrinkti: pp. Pr. Zun
de, Erdm. Simonaitis ir Pr. Ka
ralius; kontrolės komisijom pp. 
Gailius, Glemža ir Endrikaitis. 
Garbės Teisman: pp. Skrinskas, 
Vykintas ir Petkevičius. •

AUSTRIJA

— Skolinamoji lietuvių knygų 
bibliotekėlė jau suorganizuota. 
Ją tvarko N. Liutikaitė.

—AuLB valdyba paskelbė lie
tuvių k. mokymosi ir žinojimo 
konkursą. Jam pravesti sudaryta

tulionytę. Garbės teismas palik
tas tas pats, o į rėviz. komisiją 
išrinkti: D. Bortkevičiūtė, Moc
kus, Zdanavičius, Barkus. Svar
biausia apraiška — Mindaugo 
vardo Aukštųjų Mokslų institu
tas. Toliau tikisi pasiekti dar ge
resnių rezultatų.

Rūpinamasi ir Australijoje 
įsteigti Baltų Tarybą. Baltai or
ganizuotai gražiai pasirodė ir per 
išvežimų minėjimą Nani. Zelan
dijoje.

— Dr. V. Didžio ir kt. rūpina
masi, kad ir ten esantiems gydy
tojams lietuviams ir kitiems, 
baigusiems Europos universite
tus, būtų pripažintos praktikos 
teisės.

Pranašiausioji 
tauta

1945 m. gegužės 24 d. Stalinas 
aukštųjų karininkų susirinkime 
Maskvoje pakėlė tostą už “di
džiąją rusų tautą, pranašiausią 
iš visų tautų, sudarančių Sovietų 
Sąjungą”. Anos kalbos 6 metų 
sukaktuvių proga, Maskvos spau 
da šiemet vėl visoje eilėje veda
mųjų ir šiaip straipsnių pūtė tas 
pačias miglas. Visom “broliš
kom” tautom buvo priminta, kad 
visa, ką jos dabar turinčios, esą 
dėka didžiosios rusų tautos.

Ukrainiečiams ta proga, pav., 
buvo kalbama, kad prieš bolševi
kinę revoliuciją jie neturėję sa
vos valstybės, jų kraštas buvęs 
suskaldytas gobšiųjų imperialis
tų. “Dabar, padedama didžiosios 
rusų tautos, ukrainiečių tauta 
sukūrė savą tarybinę valstybę ir 
Stalino vadovybėje kuria komu
nizmą”. ,

Matot, kokia vertinga ta rusų 
tauta. Pasaulis, matyt, klysta, 
kai ją kažkodėl laiko atsilikusia, 
o tie patys ukrainiečiai, lietuviai 
ir eilė kitų tautų “geradarius” 
laiko nešėjais orietališkos ver
gijos!

tinos. Tad, JAV ir Pietų Ontario

’Dabartinių gyvenimas 
Lietuvoje

ELTOS SANTRAUKA

Veiksnių žmonėms, kaikuriems lietuvių pareigūnams ir šiaip 
lietuviams, taip pat ELTOS atstovui teko susitikti ir išsišnekėti 
su visa eile neseniai iš Lietuvos grįžusiųjų. Daugumą jų sudarė 
Karaliaučiaus ir artimųjų apylinkių gyventojai, turintieji V. Vo
kietijoje artimų giminių. Transportai dar nebaigti: Friedlando per. 
stovykloje, netoli Giesseno, laukiama jų dar kelių naujų. Iš tų 
pasakojimų galima susidaryti apytikrį vaizdą, koks yra dabarti
nis gyvenimas Lietuvoje. Apskritai imant, jie nieko ypatingai nau
jo nepasakė, tik daugybė įvairių smulkmenų ir konkrečių faktų iš
ryškino jau anksčiau ir kitais keliais gaunamus pranešimus iš 
pavergtos Tėvynės. Čia tad ir stengiamasi duoti dabartinio Lie
tuvos gyvenimo lyg ir skersinis piūvis, tuos visus pranešimus pa- 
bendrinant, kondensuojant ir vienu kitu būdingu faktu išryški
nant. Kas jau buvo minėta ankstyvesniuose E. numeriuose ir šiaip 
lietuvių-ar svetimtančių, ypač pačių vokiečių ir austrų spaudoj, 
čia išleidžiama.

Ar plačiai žinomi Lietuvoje partizanai?
Taip, ir dar kaip, nors šiuo metu Pabaltijys priskiriamas prie 

“daugiausia uždraustų sričių” visoj žemėj. Tai lyg dar atskiras 
kalėjimas visoj sovietinėj kalėjimų sistemoj. Per jos sienas gali 
pereiti tik ištikimi rusai, išskyrus gyvulinius vagonus, riedančius 
rytų linkui su iš Lietuvos ar Vokietijos gabenama manta ir depor
tuojamų žmonių gyvąja važta. Taip, trėmimai dar ir dabar eina. 
Bet daugiausia gaudo jau ne masiškai, kaip kad prieš 11 metų. 
Dabar žmonės dingsta “tyliai”. Gaudomi mažesniais rajonais ir 
labai slaptai, kad neišbėgiotų. Kaikuriose vietose, ypač Suvalkų 
krašte, apie Dusėtus ir šiaurės Lietuvoje išvežti stambesnieji ūki
ninkai. Ir vis dėlto, nors tat reikia laikyti stebuklu, žmonės jau 
išmoko per tuos niaurius metus ištrūkti iš tų korikų ir palaikyti 
ryšį su pogrindžiu. Kaikur partizanauja beveik visi suaugę šeimos 
nariai, kurie vieną dieną dingsta, ir kaikas mano, kad jie esą iš
vežti į Sibirą. Kautynės Pabaltijy su rusais ėjo ilgai. Kaikur į jas 
rusai pasiųsdavo net tankų divizijas. Tarp partizanų yra karių, 
patekusių iš Kuršo katilo. Kiti iš ten pasidavusių buvo išžudyti

visų 3 Pabaltijo respublikų — dėl miškų didumo — truko flgiau-ką aplinką.

apsisprendėt, kur praleisti atos
togas; atvažiuokite į Sudbu-

džius. Tačiau žvėriškos represijos prieš gyventojus ir kartais labai 
skaudūs nuostoliai privertė juos keisti taktiką, nes vietoj vieno

bufete, o trys vietas nurodinėja. 
Kadangi pirmosios labai gerai

nukauto ruso jie išsiųsdavo į Sibirą ar sunaikindavo išsyk po 20, 
o vėliau ir 100 tautiečių. Svarbiausia dabar — tai savo krašte tau
soti žmones ir juos saugoti busimiesiems įvykiams, kai jų taip 
prireiks.

Partizanų esama visur. Vienur jie eina drauge su milicininkais 
ar jų uniformomis apsitaisę, o milicijos rūsy ar kur net valdinė] 
įstaigoj įsitaisydavo savo vadovietę, kaip Kaune; kitur būreliu 
su daina sekmadienį pertraukia per miestelį (Linkuvoj); trečiur 
(prie Perneravos) gražiai paplūsta milicininkus, atvykusius jų 
suimti, ir tuos pasiunčia atgal; dar kitur (pakaunėj) įkerta šnipui 
seniūnui į užpakalį ir jį dar pabarsto druska ... etc. Drąsiai laikosi, 
bet turi ir aukų. Paprastai — paskutinė granata sau, kad neatpa
žintų ir neterorizuotų giminių. Jie atsidėjus sekami tokioj Rūdi
ninkų girioj, Žaliojoj, Buchtos, Trakų apskr. miškuose. Tokiam 
Liudvinave, Veiveriuose, Prienuose, Žagarėj ir visoj eilėj kitų vie
tovių nukautus juos išrengę laikydavo gatvėj nuogus ir palikdavo 
prieš mil. būstinę tysoti, tuo tarpu gyventojai buvo atsidėję seka
mi, ar neišsiduos kas ir ar nerodys ašarų. Partizanų artimieji su
imami arba ištremiami Ypač krečiami pamiškių gyventojai, ne- 
ištikimesnieji iš jų jau išvežti Bet tokiam Vilniuje ar Kaune į juos 
per daug net nekreipia dėmesio, nes žino, jog partizano — vis tiek 
nepagausi; jo taip lengvai nepaimsi. Čia daugiausia esti ir susišau
dymų. Paprastai apie juos laikraščiai ir radio tyli, bet gyventojai 
juos* žino. Kol partizanai nėra likviduoti, nė vienas iš veiklesnių 
komunistų nėra tikras dėl savo kailio. Partizanai turi gerą ryšį su 
ukrainiečių, gudų ir lenkų partizanais. Jie baisiai puolami per radi
ją, kom. leidinius, kur jiems dergti skiriamos net atskiros temos 
(ypač Baltušio, Tilvyčio, Valsiūnienės, Guzevičiaus ir kt. raštuose), 
filmas. Tai vis “pol. banditai”, “nacionalžudikai” ir tt

Z *' - -

Ar ką girdėjo apie Bodeko likvidavimą?
Deja, tarp ligi šiol grįžusių neatsirado nė vieno, kuris būtų ką 

nors konkrečiai apie tą įvykį girdėjęs. Tik jie sako, kad kartais 
dingsta ir žymesni komunistai. Taip elgiamasi “baimės jausmui 
įvaryti” ir geležinei drausmei palaikyti. Kodėl seniau galėdavo 
atvykti į V. Vokietiją vienos tam tikros tautybės žmonių, bet nega- , 
Įėjo čia “išsipirktinai” patekti niekas iš lietuvių? Kodėl, paaiškina 
kad ir istoriją su vienu Š. Lietuvos kunigu. Atėjo 4r pasiūlė jį iš
vežti už 506 dol. Bet tas — nei tiek pinigų turėjo, nei gerai žinojo, 
kas tokie jie ir kur nori “išvežti”. Taip ir liko tenai. Mat, lietuviai 
tokiais agentais nepasitiki. O anos tautybės žmonės — greičiausiai 
sumoka kyšį arba apsiima, tam tikrų savo tautos aukštų pareigūnų i
proteguojami, atlikti “speC. misiją”. Tokių su “spec, misija” atvyks- i
tančių dar ir dabar galima sutikti Miunchene Moehh gatvėje. Kiti, jį 
ta proga pasinaudoję, visai negrįžta. Tačiau jau dabar ir Sems už * 
.tekį mėginimą “pabėgti” kerta minimum 8 metus. Seniau galva ' 
kaštuodavo nuo 500 Iki 1600 dol. arba atitinkamą kiekį aukso.
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PRANEŠIMAI Lietuvių Tremtinių Archyvas renka medžiagą
I. Dėmesio lietuviams

akademikams
Laisvosios Europos Universi

tetas tremty greit pradės veikti.
Š.m. liepos 20 d. Nr 1370 JAV 

kasdieninis biuletenis, leidžia
mas Paryžiuje Amerikos Infor
macijos Valdybos, 41, rue du 
Fgb. St. Honore, Paris 8, paskel
bė pirmąsias žinias apie Laisvo
sios Europos Universitetą Trem
tyje: “Niujorko Valstybėje ofi
cialiai kuriama nauja organizaci
ja, vardu — “L’Universite Libre 
En Exil De l’Europe Libre”, po 
metų ilgų diskusijų tarp europie
čių auklėtojų ir Tautinio Laisvo
sios Europos Amerikiečių Ko
miteto atstovų. Jos tikslas — pa
dėti studentams, kilusiems iš “už 
geležinės uždangos” studijas tęs
ti “Universitetas Tremtyje” yra 
įgalintas prašyti dovanų, subsidi
jų, lėšom paskirstyti ir kontro
liuoti nutarimus, liečiančius sti
pendijas, šalpos organizacijas bei 
pašalpų paskirstymą. Jis ypačiai 
padės jauniems studentams trem 
tiniams. Jis tikisi pradėti darbą 
š.m. rudenį, ir laiku pranešti ži
nias liečiančias įstojimą į univer
sitetą. Šis universitetas suteiks 
savo studentams galimumų sekti 
bendrąjį kursą geriausiuose Va
karų universitetuose. Be to, jis 
organizuos specialius kursus, lie
čiančius istoriją ir kultūrą tų 
kraštų, iš kur yra kilę studentai 
tremtiniai. Galimumų ribose pro
fesoriai tremtiniai laikys šių kur
sų paskaitas. Pagaliau, universi
tetas pagelbės mokslinius tyrinė
jimus, leidinius tikslu Rytų ir 
Vakarų Europos kultūriniam 
vieningumui patarnauti. Visur, 
kur bus įkurta “Universiteto 
Tremtyje” skyriai, pavadinti: 
“College de l’Europe”, — regijo- 
nalinės vadybos įkurs Universi
tetinius Komitetus ir rūpinsis su
rasti tinkamas studijoms ir gy
venimui patalpas.

Pirmoji regijonalinė vadyba 
yra numatyta Paryžiuje. Kitos 
vadybos bus įkurtos ir Prancūzi
joje ir Vakarų Europoje. Taip 
bus vienas centras įkurtas Stras- 
burge, kur studentai, atitinką 
normaliai reikalaujamas sąlygas 
įstoti į universitetą, galės įsira
šyti į to miesto universitetą.

Informacijų prašome kreiptis į 
l’Universite en Exil de 1’Eu.rope 
Libre, 7, rue de la Paix, 7, Paris.

II. Dėmesio lietuviams
menininkams

Plečiant Free Europe pagalbą
pavergtoms tautoms, sudaromas Wright Ave., Toronto, Ont.; J. 
Komitetas Menininkams padėti. Plėinys, 794 Cannon St., Hamil- 
Kol kas projektuojama paroda, ton, Ont. S.M.

Ar girdimas Lietuvoje Amerikos Balsas?
Taip. Tik ne visi turi radio aparatus. Jų ypač stinga. Kartais jo 

pasiklauso ir žymesni pareigūnai. O klausytis per vad. “radijo’ 
punktus”, kurių bolševikai skelbia esant per 10.000, neįmanoma. 
Tačiau gauti pranešimai eina iš lūpų į lūpas. Užsienio radijo sto
tims pastatytas trukdytuvas prie Išlaužo, o prie Raudondvario, sto
tis skiriama užsieninei propagandai varyti. Ją kontroliuoja vieni 
rusai, nors ir šiaip personalas “išvalytas”. Kauno rądijo stotis neat
statyta, todėl bendriesiems reikalams naudojama Vilniaus stotis, 
ir vis daugiau propagandai, kad ir lietuvių kalba įjungiama Mask
vos stotis. Programose vis daugiau įsigali rusų k. su rusiškomis 
programomis. AB girdimas gerai, jo nuslopinti neįstengia.

Pajūris ypač stipriai saugojamas, o ten įtaisytos fortifika
cijos — pirmoj eilėj Piluva, Klaipėdos karinis uostas ir tt. — lai
komos uždrausta zona. Aplink jas visą laiką siuva greit, sargybi
niai laivai, gaudomosios mot. valtys, hidroplanai, budį net 12 ir 
15 mylių ruožu. Rusai su lenkais jau seniai nepripažįsta 3 jūrų 
mylių teritoriniais vandenimis — tą ribą išplėtė iki 12 mylių. Nors 
Švedija, o kartu su ja ir laisvė guli čia pat, taip netoli, bet iš tikro 
ji yra taip toli, kaip pasaka, ypač 14 vai. privalomo darbo nuvar
gintam žmogui. Klaipėdoj civ. ir karinio uosto vadovai — visi ru
sai, pvz., uosto viršininkas — Bondorenko, direkt. Komarova, kiti 
žymesni pareigūnai J— Teličeva, Nenaševa, Karpenka, Gavrilova 
ir tt. Todėl daugelis ryžtasi bėgti į Vakarus per Rytų Vokietiją, 
bet ir čia nepaprastai sunku. Tat patvirtina kad ir tų 11 lietuvių 
bėgimas, iš kurių galiausiai, po žvėriško vaikymo ir kautynių, V. 
Berlyną pasiekė tik vienas vienintelis žmogus. Nepatikimi baltai 
iš pajūrio deportuoti į Uzbekiją ir į Sibirą, o vietoje jų į mūsų 
Klaipėdos pajūrį, Melnaragę, Palangą, Šventąją, latvių Jūrmalą, 
estų Dagoe ir Saremos salas, Vonnsą ir Rago vis daugiau atgabe
na “žvejų specialistų” nuo Juodosios jūros, Leningrado sričių ir net 
Centrinės Azijos. Sovietai čia nori turėti tik tokius piliečius, ku
riais visais atvejais galėtų pasitikėti.

Budriai sekamos visos zonos. 1-ji zona eina pagal Lietuvos sieną. 
Čia gyventojai turi turėti pasuose spec, spaudą arba spec, leidimus. 
Sekimas ir dabar labai stiprus. Ypatingai kažkodėl sekahtos laivy- 
no bazės ir visas pajūris, nors ten šiuo metu jokio priešo, nesirodo. 
Žinios, kad Klaipėdoj daugiau lietuvių nei Vilniuj, vargu tikros. 
Karinio uosto rajone gyvena veik išimtinai rusai. Daugiausia eina 

Į kariniai transportai. Civil, uosto apyvartai toli šaukia iki neprikl. 
Lietuvos laikų.

Kids kur rusų kariuomenės?
Kaune, Vilniuj ir pajūry — daug. Ypač daug Vilniuj, kur paste

bima ir šarvuočių ir kavalerijos, taip pat aviacijos. Aplink Vflnių 
išdėstyto visa eilė karinių sandėlių. Kariuomenė užėmusi ir 6-jį 
fortą Kaune. Kad “neužsikrėstų baltosiomis bacilomis”, kaip kad

atsitiko daugeliui pirmą kartą Lietuvą išięydifi.'karėivilti dąųgiau- ^mokytojui” šlovės žodžius, ir kur tik nors užpakaliniuose pusla- 
sia laikomi kareivinėse. Drausmė kieta. Kur kituose kraštuose vi- piuose arba šiaip nežymiose vietose jau teisingesnius padėties įver- 
siems piliečiams viskas žinoma ir prieinamą, čia jau “valstybinė” 
ar “karinė paslaptis”. Naujuoju statuto pakeitimu viršininkui, 
esant pavojui ar šiaip esant svarbiam reikalui, leidžiama tuoj pat 
neįvykdžiusie įsakymo karį nušauti vietoje už neklausymą. Kariai 
turi užėmę visas kareivines plius dar spec, pastatus tiek Kaune, 
tiek Vilniuje. Nors “kariuomenės ryšiai su visuomene” skelbiama 
esant geri, bet daugiausia, lygiai, kaip Rytų Vokietijoje, kariai lai
komi kareivinėse uždaryti lyg kokiame kalėjime. Mat, čia žmo
nėmis vis nepasitikima, kad jie ir tų “neužkrėstų”.

Švietimas, kultūrinis gyvenimas
Vietoj tikro švietimo, nors bolševikai ir giriasi, jog dabar “turi 

progą mokytis kiekvienas kas penktos žmogus respublikoje*’, visur 
— tik komunizmas, rusifikacija, propaganda. Jei seniau, nacių lai-

tinimus, kur kalbama apie vienos ar kitos rūšies trūkumus. Net 
pats šviet. komisaras A. Knyva, pvz., “Tiesos” Nr. 87 (2456) kons
tatuoja, kad yra daug ir stambių trūkumų, į juos žiūrint net pro 
pačių komunistų akinius. “Pagrindinis mokyklų darbo trūkumas 
yra žemas mokinių pažangumas, iš pagrindinių dėstomųjų dalykų. 
Ypatingai nepakenčiamas yra didelis hepažangių mokinių skaičius 
iš svarbesnių dalykų: gimtosios kalbos ir literatūros, rusų k. ir lite
ratūros, biologijos, matematikos ir pan. Dar neretai mokytojai 
dėsto objektyvistiškai, kartoja buržuazinius vadovėlių iškraipy
mus, nedaro išdavų iš tarybinės kritikos teigimų”. Taigi, pati šviet. 
vadovybė prisipažįsta, kad ir mokiniai ir mokytojai blogai moka 
rusų k., kuri pakelta į ‘^svarbiausių dalykų” aukštį- Vilniaus mo
kytojų konferencijoje kom. pareigūnė Vyšniauskaitė skundėsi, kad 
mokyklos neduoda sovietams norimų rezultatų “dėl formalizmo ir

mo tvirtovių, tai šiandien bolševikai, lietuviškų kvislingų padeda
mi, stengiasi tiek universitetus, tiek institutus, tiek visas kitas mo
kyklas “išvalyti” nuo nereikalingo “buržuazinio, nacionalistinio ir 
klerikalinio elemento”. Šis elementas puolamas visur ir visomis 
progomis: per spaudą, radiją, propagandinius ir profesinius susi
rinkimus ir tt Mokyklų lygmuo, palyginti su nepr. Lietuvos arba 
kad ir pačios Vokietijos, yra žymiai smukęs. Į universitetą ir insti
tutus priimami tik komjaunuoliai arba su komunistų rekomendaci
jomis. Ypač svarbiu laikomas — lyg caro Nikalojaus II laikais — 
vad. “pasiteiravimas” iš gyv. vietos, kurį taip pat reikia prie pra
šymo pridėti. O komjaunuoliams, aišku, rūpi ne tiek mokslas, kiek 
savi reikalai, ne kartą — “gerai pagyventi’.’, nes “dabar mūsų die
nos”. Aktyvesnieji iš jų seka dėstytojus ir savo draugus, tai — tik
ri šnipai, emvedistų ištikimi sandarbininkai. Tačiau ir tarp jų yra 
nemaža tokių, kurie šaukia tik dėl to, kad “kitaip negalima”, ir tuo 
būdu tikisi padaryti karjerą. Sovietai giriasi dideliais mokslus 
einančių .ir baigusių skaičiais, bet klausimas, ar tokį net aukšto-' 
sos mokyklos “absolventą” inžinierių ir gydytoją priimtų kuris 
nors V. Europos arba tos pačios nepr. Lietuvos universitetas kad 
ir į aukštesnį kursą. Ne kartą net patys “pirmūnai”, kaip kad dabar 
ten juos vadina, inžinieriai arba gydytojai nesugeba atlikti pa
prasčiausių dalykų ir neturi apie praktinį darbą* pagrindinio su
pratimo. Juos lengvai nukonkuruotų bet koks vokiečių technikas 
ar net amatininkas. Užtat jie net iš miego pabudinti sugebės paci
tuoti Marksą, Staliną, KP (b) nutarimus ir tt Tai — ir svarbiausia: 
girk rusus, garbink bolševikus — ir visko turėsi, nes tik to ir reikia. 
Jei tik mokėsi kaip reikiant pacituoti Staliną, būsi geriausias ir 
kurpius, ir inžinierius, ir stachanovietis. Kad mokyklų lygmuo 
smarkiai kritęs, neslepia to nė patys komunistai. Pavartyk visus 
jų laikraščius — ir visur rasi per 4 ar 5 skiltis šaukiant “tėvui ir

Istorinės Medžiagos Rinkimo 
Komisija, veikusi Vokietijoje 
Vykdomosios Tarybos žinioje, 
rinko istorinę medžiagą ir siun
tė apsaugai į Čikagą, JAV, — Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyną. 
Kai dėl emigracijos minėtoji Ko
misija suiro, istorinę medžiagą 
siuntę Lietuvybės Išlaikyma Tar 
nyba. Tos medžiagos susidarė di
deli kiekiai. Iškilo reikalas ją 
sutvarkyti. Be to, tremties metas 
dar nepasibaigė. Tremtiniai iš
blaškyti po visą pasaulį, laikinai 
apsigyvenę, laukia valandos grį
žimo Tėvynėn. Ir laikinai įsikūrę- 
dirba, veikia, kuria. Tad istori
nės medžiagos rinkimo reikalas 
neatpuolė. Lietuvių Tremtinių 
Archyvui tvarkyti ir plėsti VLI 
Ko Vykdomoji Taryba paskyrė 
vadovybę, kuri iš pasaulyje iš
blaškytų lietuvių rinks istorinę 
medžiagą. Visi kviečiami į rinki
mo talką. Bendromis jėgomis su
darysime didelį archyvą, kurį 
grįždami parsivešime į Lietuvą, 

|kad visi, pamatytų, kaip gyveno
me tremtyje, ką veikėme, kaip 
rūpinomės Tėvynės atvadavimu,. 
kaip jos ilgėjomės ir kt. Tas ar-, 
chyvas daug bylos ir ateinan
čioms kartoms apie pasaulio lie
tuvius.

Istorinės medžiagos rinkimo 
darbas bus vykdomas'trim eta- 

1 pais. Daug rusai ištrėmė lietu
vių į Sibirą ar Rusijos gilumą 
1941 metais ir vėliau. Daug išbė
go iš Lietuvos 1940 m. Kitus vo-:

duoti jiems progos parodyti savo 
darbus. FE Komitetas apmoka 
transportą. Europoj esančių dar
bai bus priimti Paryžiuje. Ekspe
dicijos firma, kuriai tas bus pa
vesta, bus nurodyta vėliau. Ko
mitetas apmoka sales, sudaro 
reklamą, apmoka apdraudą (bet 
be rėmų). Bus mėginta per paro
dą eksponatus parduoti, kad me
nininkams padėti. Tą viską pla
nuos ir vykdys Menininkų Komi
tetas, sudarytas po vieną narį iš 
kiekvienos tautos (11), plius 1 
asmuo jau dirbąs tą darbą nuo 
FE. Vėliau ta Meno Taryba g^l 
iškels ir kitokių sumanymų: gal 
bendrą meno mokyklą. Visais 
šiais reikalais prašoma rašyti ad
resu: Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd St., New 
York 24, NY, USA.

IIL IT pritrūko savo leidinių:
1. Memorandum on the Re

storation of Lithuanian’s Inde
pendence ir

2. 1950. HI. 7-d. ELTOS biule
tenio Nr. 2 (76).

Turintieji jų išteklius — malo
niai prašomi siųsti adresu: ELTA 
Goethestr. 16, (14b) Pfullingeh, 
Germany. Persiuntimo • ir kitos 
išlaidos bus kompensuotos.

ELTA.

“Lietuvių Dienos” Nr. 6,. rug
pjūčio .mėn., 1951 m. Kaina $3.00 
metams. Adresas 9204 S. Broad
way/ Los Angeles, Calif.

Viršelyje dail. P. Puzino “XX kiečiai išvežė i Vokietiją dar
Amžiaus Madona”, už kurią jis 
gavo pirmą premiją Tarptauti
nėje Madonų parodoje, gegužės 
13 d. Puikios iliustracijos iš bir
želio įvykių minėjimo .Niujorke 
su senatoriais O. Brewster ir H. 
H. Lehman, Marianapolio Kole
gija, iš pasilikusių lietuvių gyve
nimo Vokietijoje. Iliustracijas 
lydi atitinkami straipsniai. Vaiz
dais paminėti ir kiti svarbesnie
ji įvykiai — Algirdo Brazio kon
certas Niujorke, Lietuvių rašyto
jų suvažiavimas Čikagoj, “Voice 
of America” liet, dalies veikla, A. 
Varipgaičio paminklo atidengį- 
mas Čikagoje ir kt. Viso apie 40 
iliustracijų iš įvairių lietuvių ko-. 
lonijų. Kas domisi pasaulio lietu
viu veikimu, rekomenduotina C 7
LD užsiprenumeruoti.

Kanadoje “LD” galima įsigyti 
“T. Žiburių” administracijoje ir 
pas platintojus: Vyt. Aušrotas, 
162 Gorevale, Toronto, Ont; St. 
Bujokas, 1338 Downing St., Win
nipeg, Man.; J. Krikščiūnas, 96

vykias. Didžiausios minios ūžte
lėjo į Vakarus 1944 m., kai bol
ševikai veržėsi į Lietuvą. Pir
miausia ir bus renkama istorinė 
medžiaga iš šių tremtinių, nes 
jų gyvenimas dar nenusistovėjęs 
ir besikilnojant daug istorinės 
medžiagos žūsta. Daug kartų bu
vo tremtinių ir ankstyvesniais 
laikais. Iš ankstyvesnių tremti
nių bei jų ainių (arba apie juos) 
bus renkama antru etapu. Tre
čiuoju etapu bus renkama isto
rinė medžiaga ir iš normaliai iš
vykusių iš Lietuvos į pasaulį]ar specialiame lape.

Reikia kiekvienam jausti pa
reigos ką nors atsiųsti archyvui. 
Privačiose rankose istorinė me
džiaga lengvai nusimeta, o ar
chyve bus išsaugota kartų kar
toms. Privačiose rankose istorinė 
medžiaga tik mažam skaičiui te- 
prieinama, o archyve tarnaus

laimės ieškoti, Taigi, į šį archy
vą bus sukoncentruota viso pa
saulio lietuvių istorinė medžiaga. •

Viską, kas. paaiškina bei pa
vaizduoji: iš ko tremtyje kas gy- 

čiamas dirbti; kas paaiškina LTB 
organizacinę struktūrą; pavaiz
duoja stovyklinį gyvenimą, emi
graciją, repatrijaciją į Lietuvą; 
religinį ir organizacinį gyveni
mą, švietimą ir mokslą, lietuv.
meną, muziką, kūno - kultūrą, siųsti tiesiog į archyvo būstinę 
spaudą, tautinę reprezentaciją, 
Lietuvos vadavimą, politinių ka
linių gyvenimą, įvairią kores
pondenciją, Lietuvos valstybės 
vyrų bei veikėjų foto, įvairių 
laisvų profesijų žmonių gyveni
mą, atvežtus iš Lietuvos suveny
rus, žinias apie įsigytą*turtą, pre
kybą ir pramonę, tremtinių ge
radarius, išleistus pašto bei kitus

bams arba į koncentracijos što- bei žinias apie lietuvių dalyvavi

Gražieji Zarasai

=3

suteikti

mą ginklų kovose, apie mirusius

Kiekvięnaą yra prašomas per
galvoti savo tremtinio dienas 
nuo netekimo Tėvynės iki šios 
dienos ir visa, kas svarbu atei
čiai, siųskite į archyvą. Visa, kas 
tik pavaizduotų tremtinio ar 
emigranto gyvenimą: foto, pieši
niai, diagramos, statistika ir kt, 
reikia nedelsiant siųsti į archy
vą. Čia reiktų priminti, kad foto
grafijos turėtų būti atvirutės 
formato ir su įrašu kitoje pusėje dramatinio skyriaus vedėją. Ten'į užsienį nepasitraukė.

buvo pastebėto, kad tai esą pati-] ^ig^das buvo vadas 
kuonys 1831 m. sukilimo vado Lenku karalystės reeuliarios ka- 
gen. Gelgaudo, kuris veikęs Su- ( riuomeQės; kuri 1831 m. - buvo 
valkų krašte ir po sukilimo drau- prisiųsta pagelbėti ! sukilusiai 
ge su T. Kosciuška pasitraukęs Suvalkija tada buvo
į užsienį. Dabar štai tą patį ran- karalystės ribose, bet ta 
dame pakartoto ELTOS Nr. 14 kariuomenė neveikė Suvalkijoje. 
(101) pačioje pirmoje žinutėje. atėja Vilniaus, kurio bet-

P® Pa
minti, kad Lietuvių Tremtinių paminėta, kad Jonas G. užnaez- ir kitu lenkų generolų vado- 
Archyvui padovanotoji medžiaga 
yra inventorizuojama ir išduoda
mas pakvitavimas.

Istorinę medžiagą prašoma

tūkstančiams. Galop reikia prisi- imta iš “Klajūno”, nes taip kitko į jį čiaGelgau-

šiuo adresu:
Lietuvių Tremtinių Archyvas, 

2601 W. Marquette Road,
Chicago 29, Ill. USA.

Pranešimus (laiškus) apie iš
siųstą archyvui siuntinį bei ma
žesnius (voke talpinamus) daly
kus prašoma siųsti vadovo 
tesu:

Vincas Liulevičius,
4322 So. Fairfield Ave.,
Chicago 32, Ill. USA.

ad-

Ką jie vargšai darys: naujų vadovėlių nėra, bent nespėta pri
kepti (o ir tie patys — veik tik vertimai iš rusų kalbos), o čia mo
kyti reikia. Vieni, iš jų tik spausdinami, kiti dar nė nepradėti. 
Sviet. ministerija sulaikė sąsiuvinių paskirstymo darbą. Dešimtys 
tūkstančiai jų guli sandėliuose, nes ministerija nerado laiko jų pa
skirstyti. Tik vienam Vilniaus mieste trūko 20.000 vadovėlių. Liet, 
istorijos ir liet, literatūros vadovėliai dar ligi šiol neparuošti.' 
Trūksta ir chrestomatijų rusų k. Šviet. ministerija pernai net teis1 
kartus keitė mokomąjį personalą. Trūksta visko. Tokiame Eišiš
kių rajone trūko 18 mokytojų, Vilniaus rajone — 27, Trakų — 29, 
15 dėstytojų vid. mokyklose ir tt Pačiame Vilniuje iš 35 reikalingų 
remonto mokyklų tik 15 x lig laiku atremontuota. Vilniaus srity 
daugelis mokyklų visai neremontuOtos, neaprūpintos baldais, kuru. 
Kadangi tokiuose Dūkšto, Pabradės, Smaleikos rajonuose nebuvo 
šviet. skyrių, tad visai nebuvo kam rūpintis mokomojo personalo 
sudarymu, vadovėliais ir mokslo priemonėmis. Mokykloms pa
vesti žemės sklypai, kuriuose jos pagal Mičiurino planą turėjo pa-' 
rodyti stebuklus, anot deputatės Ėvetenkos stovi tušti. Vilniaus 
mieste mokyklų būstai kaikur užimti organizacijų, nieko bendro 
neturinčių su mokyklomis. Iš 38 mokyklų Dūkšto rajone vos WI 
buvo aprūpintos kuru. Ne tik kitur, bet net sostinės Vilniaus srity 
daugelis mokyklų neremontuoto^, neaprūpintos baldais ir kuru. 
Valdžiai svarbu tik skaičiai, rusų kalba, “ištikimybės” prokiama- 
vimas, o kaip ten ištikro yra su liaudimi — niekas sau galvų ne
kvaršina. Beieškant už netvarioj kaltininkų, pvz., tokiame Vilniuje 
galiausiai už mokyklų patalpų nesutvarkymą visa bėda buvn su
versta statybos trestų vedėjams Dulmanui ir Suchoručkinui, kurie 
įpareigoti “pasitaisyti”. Bet kur rusams rūpės lietuvių švietimas.

(Bus daugiau).

Berods Anglijoje Daunoro iš- ir ELTA', turinti teikti visai tiks- 
leistojo žurnalo “Klajūnas” Nr.; lių informacijų.
1 teko skaityti platoką žinutę Rpdos, net “Klajūno” rędalfe^,. 
apie pastaruoju metu lietuviško-' cijai turėtų būti žinomi elemen- 
je spaudoje dažnai minimus tris' tarus, mokyklose išmokti Lietu- 
brolius Gelgaudu?, žymias as- Vos istorijos faktai, kad Tadas 
menybes dabartinės Anglijos Kosciuška buvo 1794 m. sukdi- 
kultūriniame gyvenime — UNE mo didvyris, o Gelgaudas veikė 
SCO asmeninio skyriaus .yirii- 1831 m., kaį Kosciuška buvo jau 
ninką, kuris nesenai lankėsfSJA prieš 14 metų miręs. Be to, ir

gęs ryšius su lietuviais Coventry 
ir pažadėjęs “Klajūnui” parašy
ti straipsnį.

“Klajūno” Nr. 1 rodo aiškų no- 

kur prirašyta prašmatnių “re
portažų”, kurie toli nuo tikrovės 

ralių turtus, kur iš vieno asmens 
padaromi du ar trys, o iš kelių 
vienas. Dėl to, matyt, niekas ne
siryžo reaguoti ir į mūsų praei
ties įvykių painiojimą. Bulvari
nio laikraštėlio svaičiojimų nesu
gaudysi. Tačiau labai gaila, kad 
tas pačias nesąmones pakartojo

O visdėlto nepatiko
Baltų Federacija birželio liūd

nųjų įvykių sukakties proga, 
kaip žinome, išleido lapelį, pava
dintą “Ten years enslaved — The 
Balts under the Kremlin’s Yoke” 
Jo išspausdinta 30.000 “Žiburių” 
spaustuvėje.

Štai po 1% mėnesio mes gavo
me vieną lapelį, išsiųstą iš Sas
katoon, Sask., rugpiūčio 4 d., su 
užlipintu komunistinės jaunimo 
organizacijas “National Federa
tion of Labor Youth” išleistu 
ženkleliu, kuriame vaizduojama 
mirties ženklas — kaukuolė su 
apačioje sukryžiuotais kaulais, 
kurios abiejose akyse nupiešti 
hitleriniai hakenkreucai, o rau
donai spausdintas užrašas skel
bia: “Beware! War Propaganda”, 
atseit — saugokis, karo propa
ganda. Ant voko dar užklijuotas 
ženklelis su balandžio atvaizdu 
ir užrašu:

Išvada 
nepatiko.

“Paix — Peace”.
aiški. Lapelis kaikam

vaujama kariuomenė, prie kurios 

vėl veltui ir pasitraukė į Prūsus, 
pereidami sieną Klaipėdos apsk
rityje. Tik gen. Dembinskio .va
dovaujama Lenkų kariuomeiįps 
rinktinė prasimušė atgal į Len
kiją.

sėje padedant ginklus, kariuome
nės tarpe kilo murmėjimus ir 
vienas karininkas gen. Gelgaudą 
nušovė, nes jį laikė visų nepasi
sekimų kaltininku. Paskutinis 
žodis, kurį gen .G. išgirdo, buvo 
ano karininko ištartas žodis: 
“Klastja!”. Jis būjvp palaidotas 
Kisinuose Klaipėdos krašte.

Dabar mūsų spaudoje minimi 

ra tiesioginiai ano generolo pa
likuonys, nors ir tos pačios gimi 

gerai žino, tad ir mūsų žmonėms, 
kurie su jais susitinka, nereikėtų 
pasirodyti tokiais nemokšomis 
savojo krašto nesenoje istorijoje.

Aušros Vartų Marijos paveiks
lą pagal originalią fotogrtąfiją 
nupiešė vienas žymus italų dai
lininkas. Jis spausdinamas gero
je spaustuvėje dviejų dydžių, ^., 
spalvotas.

Vok. Liet. Bendruomenė nuta
rė atgaivinti Vydūno vokiškai • 
leistą žurnalą “Unsere Stimme”.

Tarptautinės Studentų Fede
racijos suvažiavimas įvyko Milte 
chene. Pereitais metais pirminin
ku buvo lietuvis E. Pašaitįs. Nau
ju pirm. išrinktas turkeštanietis 
Berdemurat. Federaciją sudaro 
tautinės studentų sąjungos.

Vakarų Vokietijoje šiuo metu 
be Vasario 16 gimnazijos veikia 1 
dar 4 normalios lietuvių pr. mo
kyklos <2 iš jų išlaikomos bend- 

(lituanistikos kursai arba popie
čio mokyklėlės). Viso lig šiol PL 
B-nė Vokietijos Krašto Valdyba 
per metus toms mokykloms iš
laikyti išleido 5.454,40 DM.

Vokietijos Liet. Kult. Fondas
PLB Vokietijos Krašto Valdy

bos nutarimu atgaivintas Vokie
tijos lietuvių Kultūros Fondas. 
Š.m. liepos mėn. 16 d. Hannovė- 
ryje įvyko pirmasis sukviestųjų 
kultūros darbuotojų pasitarimas 
visais kultūros darbų ir Kultūros 
Fondo veiklą liečiančiais klausi
mais. Nusistatyta sutelkti į Kul
tūros Fonemą visas Vdkietįjoje 
pasilikusias pajėgas: rašytojus, 
dailininkus, muzikus, žurnalis
tus, pedagogus. Numatoma orga
nizuoti skrajojančią tautinių šo
kėjų ir dainininkų grupę-an- 
samblį, vaikų teatro grupę, bent 
vieną chorą. Tai būtų vienetai, - 
kurie, remiami ir skatinami Kul
tūros Fondo, galėtų palaikyti lie
tuvišką dvasią mūsų išblaškyto-

Taip pat į Kultūros Fondo už
davinius įeis ir rūpinimasis mūsų 

leisti gerą, gausiai iliustruotą lie- 

mafiją, kurioje mūsų jaunuome- 
nėTrastų geriausius lietuvių lite
ratūros — prozos ir poezijos — 
kūrinius ar jų ištraukas, istorinių
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Parduodant ar perkant namą 
. mielai Jums patarnausiu!

z.mau lietuvišką skonį ir norą. Galiu sudaryti paskolas. 
Veltui suteikiu informacijas apie parduodamus namus, 
paskolas, biznius irtt Jūsųpatarnavimui

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
VEIKLOS APYSKAITA P IRMAM PUSMEČIUI •

Triukšmas dėl Kanados delegato JTO

x Balansas 1951 m. liepos mėn. 1 dienai.
Aktyvas Pasyvas

The Montreal City & %
District Savings Bank $7022.11

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

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

* Green Real Estate

Aukotojai 1948 50 m.....  $4236.92
2686.57

28.60
Aukotojai 1951 m...........
Parengimų pelnas ......
The Montreal City &

District Savings Bank 
1948-50 m....................
1951 m........................

37.12
32.90

“Tulpių daigų sodinimas”
Tokia antrašte “Westdeutche 

Tageblatt”,Dortmund, duoda bir
želio mėn. 16 d. straipsnį apie 
diplomatinį pasaulį Romoje.

Senais lailoiis Roma buvo gar
si svetingomis, bet ir ambicingo
mis pasiuntinybių sekretorėmis, 

į vice-»konsulais ir kitais dignita- 
rais, ruošusiais diplomatiniam 
korpusui pokylius. Dabar, kai 
pasaulis pasidalino į dvi ginkluo
tas stovyklas, šitie dignitarai ir 

. jų protokolo šefai kiekviename 
pokylyje dreba iš baimės, kad 
nepadarius kokį faux-pas.

Romoje, pavyzdžiui, esanti Lie
tuvos pasiuntinybė. Lietuva, kar
tu su Latvija ir Estija 1940 m. 
kai Rusija. jas prarijo, nustojo 
tautinės nepriklausomybės. Bet 
Vatikanas šito “teritorijų išlygi
nimo” niekuomet nepripažino ir 
Lietuvos įgaliotas pasiuntinys, p. 
Stanislovas Girdvainis, visai pa
prastai pasiliko Romoje. Tiesa, 
Vatikanas nekviečia šio pasiunti
nio į pobūvius, kuriuose daly
vauja Sovietų pasiuntinys Kos- 
tyljovas arba pasiuntiniai .kurio 
kito satelitinio krašto.

Lenkijos reikalai dar keblesni.

I

Lenkų pasiuntinys Italijos res
publikai yra komunistas, tuo tar
pu Vatikanui dar senos vyriausy
bės pasiuntinys.

Šaunūs diplomatų korpuso pri
ėmimai yra be galo įdomūs. At
vykstančius į priėmimus dignita- 
rus ir jų svitas priima su dideliu 
rūpestingumu. Net jų žvilgan
čios' mašinos diriguojamos taip, 
kad nedraugingų šalių atstovai 
galimai nesusitiktų. Įdomu pa
stebėti,. kai, netikėtai susidūrę 
vienas prieš kitąvtokių priešingų 
šalių atstovai staiga pakelia no
sis, o akis nukreipia į pirmą pa
sitaikiusį objektą: stalą, kėdę ar 
net tuščią sieną, kol susiorien
tuoja ir nueina, vienas žiūrėda
mas į kairę, kitas į dešinę.

Atvykstant Amerikos pasiun
tiniui James C. Dunn ir sovietų 
Kostyljovui, reporteriai pasida
lino į dvi grupes, saugančias kiek 
vieną tų diplomatų atskirai. Vis 
dėto, vienas kitas pamatė, jie 
prie vienas kito prieina ir trum
pai pasikalba. Paskutinio pasi
kalbėjimo tema buvusi apie Olan 
dijos tulpių daigų sodinimą Ita
lijoje.

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC
Licenzijuotas elektros kontraktorius

Visų rūšių elektriški įrengimai bei pataisymai
322 WILLARD AVE, TORONTO 

Tel. JU. 3021 po 6 vai. vak.

Balansas $7022.11 Balansas $7022.11

medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 
kiti maži bei dideli darbai.

Viduje ir lauke.

JON. GREIČIŪNAS
Telefonas ME 7651

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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.

Lietuviška Moterų Plaukų Kirpykla
JANET’S BEAUTY SALON

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

Pajamos:
Gauta sausio mėn...... .

99 

99

99 

99

99

vasario mėn. ...... 
kovo mėn......
balandžio mėn. ..
gegužės mėn.......
birželio mėn. ......

$66.00
846.18

1266.72
486.90

28.00
552.76

16. Toronto, Ont....... .......
17. Lethbridge, Alta.......

Kitos kolonijos su
rinkę mažiau $50.00 
Procentai Banke ....

55.00
54.45

246.60
32.90

Viso pajamų 1951 m. $3246.56’
Saldo 1951 m. sausio 1 d. 4274.04

Viso pajamų ................ $7520.60
1951 m. pajamos pasiskirstė:

Paskirų, asmenų aukos .. $3217.96
Parengimų pelnas ........ 28.60

Viso pajamų ...... ....... .....
Išlaidos:

Pašto išlaidos ir rašo
moji medžiaga......

Išmokėta p. Gustavui 
Gerulaičiui pagal nu
rodymą prof. J. Ka
minsko ........................

$3246.56

24.49

474.00

Viso išlaidų ................... $498.49 
At a s k a i t a

Viso turėta pajamų......  $3246.56
Viso turėta išlaidų ...... 498.49

1951 m. netto pajamos .. $2748.07 
Saldo 1951 m. sausio 1 d. 4274.04

Saldo 1951 m. liepos 1 d. $7022.11
Lietuvių kolonijos Kanadoje

Hamilton, Ont. ......... 
Montreal, Que. .......... 
Sudbury,-Ont. ...... ....
Welland, Ont. ........... 
Edmonton, Alta. ....... 
St. Catharines, Ont. 
Delhi, Ont. ................. 
Vancouver, B.C. .......
Windsor, Ont.
Sault S. Marie, Ont.
London, Ont. ..............
Noranda, Que. . .........
Winnipeg, Man. .. .....

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14. Timmins, Ont...........
15. Port Arthur & Ft.

Williams, Ont. ...........

Viso pajamų..... ............. $3246.56
Marija Arlauskaitė 

Tautos Fondo Atstovė Kanadoje.

Prie Apyskaitos
Tautos Fondo Atstovybės Ka

nadoje veiklos apyskaita pasku
tinį kartą buvo daryta 1951 m. 
sausio mėn. 12 d. Apyskaitą pri
ėmė VLIKo Tautos Fondo finan
sų Valdytojas prof. J. Kamins
kas. Ji taipogi tilpo “Nepriklau
somoj Lietuvoj” ir “Tėviškės Ži
buriuose”, be .to, buvo pasiųsta 
KLB — LOK.

Per šį pusmetį yra surinkta 
$3246.56 ir iš viso, nuo įsikūrimo 
datos $7520.60.

Didelė garbė tenka pavieniams 
asmenims, kurie pinai supranta 
TF prasmę ir, kaip daviniai rodo, 
suaukojo $3217.96.

Gaila, tačiau gryna tiesa, kad 
nei vieno parengimo nebuvo su
ruošta dėl TF. Prasidėjus vasa
rai, manome, daug kas pasikeis 
ir šia linkme bus parodyta daug- 
giau iniciatyvos. ■

Pareikalavus TF Valdytojui 
prof. J. Kaminskui, per banką 
buvo išmokėta $474.00 p. G. Ge
rulaičiui, kuris atitinkamą ėkvi-

pareikalaudamas parodyti Ats
tovybės Antspaudą. Jei gautas 
pakvitavimas ar aukų lapas, ant 
kurio aukotojai pasirašo per T. 
Fondo rinkliavą, yra neantspau
duotas, tai yra be anksčiau nuro
dyto įrašo, patartina tiesioginiai 
kreiptis į Tautos Fondo Atstovy
bę Kanadoje. Atstovybė su ma
lonumu prižada pagelbėti išaiš
kinti susidariusius nesusipra
timus.

Ateičiai Atstovybė norėtų ki
toms kolonijoms nurodyti Ha
miltono koloniją, kuri figūruoja 
pirmose eilėse ne tik surinktų 
aukų kiekiu, bet ir savo pavyz
dingu susitvarkymu. Šiuo pavyz
džiu jau pasekė ir Winnipegas, 
išsirinkdamas Tautos Fondo ats
tovą savo kolonijai. Būtų džiu
gu ir labai naudinga, kad ir ki
tos didesnės kolonijos, kaip To
rontas ar Montrealis, pasektų 
šiuo pavyzdžiu, tuo palengvinda- 
mos ir suprastindamos ne tik 
Atstovybės darbą, bet ir aukų 
rinkimą. Organizuotai visuomet 
daug daugiau nuveikiama, negu 
išsiblaškiusiai.

Atstovybė nuoširdžiai dėkoja 
susipratusiems tautiečiams ir yra 
pilnai įsitikinusi, kad ateityje vi
sų uolus prisidėjimas, tiek pavie
niai, tiek organizuotai, dar žy
miau padidins TF lėšas, kas ir 
bus vaizdus įrodymas kovojan
tiems ‘mūsų broliams tėvynėje, 
kad ir mes kartu su jais. Tad ne- 
nuleiskime rankų. Kur ir kas be
būtume, atsiminkime, kad mūsų 
auka niekuomet nėra per didelė.

. Marija Arlauskaitė
Tautos Fondo Atstovė Kanadoje. 
Montreal, Canada.
1951 m. liepos mėn. 29 d.

JAV vidaus saugumo komisi
joje kaikurie liudininkai pareiš
kė, kad Kanados delegacijos JTO 
šefas H.N. Norman 1939 m. bu
vęs Cape Cod, Man. studentų ko 
munistų grupės narys.

Tai buvo nemalonus siurpri
zas Otavai, kuri Normaną laikė 
visiškai patikimu. Tuojaus buvo 
pravestas tardymas ir prieita iš
vados, kad Norman niekad nėra 
buvęs komunistas ir niekad nėra 
buvęs Cope Cod nei ten studija
vęs. .

Jis yra gimęs Japonijoje kaip 
misijonieriaus sūnus, diplomati
nėje tarnyboje nuo 1939 m. To
kio atstovybėje. Karo metu buvo 
internuotas, 1946 m. buvo paskir 
tas Kanados misijos Tokio vir
šininku, vėliau dirbo JTO dele- 
gacijoje kaip Tol. Rytų ir Ameri' smaragdas, 
kos skyriaus viršininkas, o nuo 
1950 m. yra delegacijos šefas. 
Jis yra parašęs keletą knygų 
apie Tolimuosius Rytus, kurios 
yra laikomos vertingomis.

Po tardymo jam pareikštas vi
siškas pasitikėjimas.

Velasquez, Titian, Cellini ir Tin
toretto rinktiniai kūriniai. Taipo
gi išstatyta neįkainojamos skulp
tūros, gobelenai, šarvai, aukso 
dirbiniai bei brangakmenys.

Vienas iš tų paveikslų parodo
je yra “Dailininkas savo studi
joje” olandų tapytojo Jan Ver
meer. Hitleris buvo jį įsigijęs, 
kaip manoma, už maždaug 2 mil. 
dolerių. Jungt. Amerikos Valsty
bių armija jį surado paslėptą 
druskos kasykloje ir jis buvo per
duotas Austrų valdžiai.

Iš brangenybių minėtina drus
kinė, sverianti 15 svarų, paga
minta didelio auksakalio meistro 
Cellini; Paryžiaus gyventojų Na
poleono I sūnui “Romos kara
liui” 1811 metais padovanotas 

i lopšys ir didžiausias pasaulio

Habsburgų meno brangenybės
* Kanadoje

Toronto Meno Galerijoje jau 
atidaryta paroda vieno didžiau
sių ir vertingiausių meno bran
genybių rinkinių pasaulyje. Tai 
yra didžioji Habsburgų kolekci
ja. Paroda tęsis iki rugsėjo 16 d.

Parodoje yra 279 pasaulinio 
masto paveikslai, kurių, tarpe 
Rembrandt, Rubens, Vermeer,

Paroda įkainota $80.000.000 ir 
’’ buvo Austrijos vyriausybės pa

skolinta Šiaurės Amerikos paro
dai. Medžiaga buvo atrinkta iš 
karališkos Habsburgų šeimos 
kolekcijų ir yra brangiausia me
no kolekcija, kuri buvo siųsta iš 
Europos į šį kontinentą. Ji buvo 
gabenama per Atlantą Jungtinių 
Valstybių karo laivu ir atsiųsta į 
Torontą specialiais vagonais su 
ginkluota sargyba. CSc.

— Londonas. — Iš Lenkų lai
vo “Batory” nesenai Londono 
uoste pabėgo 8 jūrininkai, nepa
kentę biaurių gyvenimo sąlygų 
ir sovietinio politruko terorizavi
mo. D. Britanijos vyriausybė su
teikė jiems egzilo teises.

High Park rajone gyvenantiems atidaryta 
nauja lietuviška mėsos ir maisto produktų krautuvė (selfservice) 

384 RONCESVALES AVĖ.
Tel. KE. 7200.

Maloniai kviečiame visus lietuvius, gyvenančius 
High_Park rajone atsilankyti.

Pristatome į namus. - Savininkai.

Naujas raudonojo laivyno 
viršininkas

Praėjusiais, metais Stalinas iš
kėlė į padanges admirolą Ivan 
Jumaševą, paskirdamas jį raudo
nojo laivyno vadu. Paskutinę sa
vaitę tas “herojus” pasitraukė, o 
jo vieton paskirtas admirolas Ni- 
kalojus Kuznecovas, centrinio 
komunistų partijos komiteto na
rys. Kuznecovas savo laiku yra 
lydėjęs Staliną į Jai tos, konfe
renciją. Dabar jo žinioje randasi 
trys kovos laivai, vienas lėktuv
nešis, 16 kreiserių, 70 naikintijų 
ir per 300 povandeninių laivų.

— Miunchenas. — Ukrainiečių 
suvažiavimas Miunchene birže
lio 2-3 d. išrinko Centralinės Uk
rainiečių Atstovybės Vokietijoje 
Vyriausią Valdybą, Tarybą, Rin
kimų ir Kontrolės komisijas ir 
Teisėją. Tas įvyko po ilgų įvairių 
grupių ir organizacijų pasitari
mų ir derybų.

Vakarų Vokietijos lenkai irgi 
įkūrė visai vak. Vokietijai orga
nizaciją — Lenkų Tremtinių Su
sivienijimas.

$533.21
433.72
394.50 į valentą esąs įnešęs į Tautos Fon- 
««« dą Vokietijoje.

Pašto bei kitos išlaidos šį kar
tą yra žymiai pakilę, nes prisi
dėjo išsiuntinėjimo aplinkraščių 
bei — gyvai plaukiant aukoms — 
susirašinėjimo išlaidos.

Sausio mėn. 12 d. apyskaitoje 
buvo pranešta, kad VLIKas, di
desniam lėšų sutelkimui, yra nu
matęs išleisti tam tikrą “Lietu
vio Pasą” ir atitinkamus ženkle
lius. Vėliau buvo gauta žinia, kad 
dėl stokos popieriaus ir kitų kliū
čių, šis reikalas dar atidedamas 
ateičiai. -

Visų tautiečių aiškumo dėliai, 
įgaliojus prof. J. Kaminskui, bu
vo padarytas antspaudas su įra
šu “Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje”. Antspauduoti aukų 
rinkimo lapai ir antspauduoti pa
kvitavimai yra išsiuntinėjami 
kolonijoms pareikalavus. Tokiu 
būdu, kiekvienas lietuvis aukojas 
TF gali tuojau pasitikrinti ar jo 
įnašas patenka reikiamon vieton,*

300.00 
200.00 
187.00 
140.26 
125.00 
120.00
84.00 
81.00 
77.00 
69.35
57.30

55.27

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

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki M0 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

Dėmesio, Lietuviai!!
Mes parduodame NAUJUS PONTIAC, BUICK — lengvus •auto
mobilius ir GMC sunkvežimius. Taip pat geros kokybės vartotus 

, automobilius pigiomis kainomis.

1 A R T CLOSE, Ass’t Sales Manager
City Buick Pontiac Ltd.

2494 Danforth Ave. Telef.: Ofic. GR. 2191. Namų JU. 7020.

• modernišką, iliustruotą pasaulio lietuvių magaziną?
Metinė prenumerata $3.00 visame pasaulyje. Galima užsisakyti

nuo bet kurio mėnesio.
Adresas: “LD” 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif., USA

Galima įsigyti paskirais numeriais ir užsiprenumeruoti pas 
šiuos mūsų atstovus Kanadoje:

Vyt. Aušrotas, 162 Gorevale Ave., Toronto, Ont.
Aušros Vartų Par. Spaudos Kioske — 377 Willibrord St, 
Verdun, Que.
S. Bujokas, 1338 Downing St, Winnipeg, Man.
J. Krikščiūnas, 96 Wright Ave., Toronto, Ont
Jer. Pleinys, 113 Cannon St E., Hamilton, Ont

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 

už $6.50 ir daugiau.
Miegamojo kambario kamp- 

lektas už $99.00.
ŠALDYTUVAI už $325 

ir daugiau.

GKOTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO 

(prieš Fix kino teatrą)

I
GIBSON ŠALDYTUVAI

BMW WWW!

i

&

Lietuvių Baldų Krautuvė

— 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
į , -■

Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.
i

s TEL.

Sav. J. Beržinskas.

£
I

Life - Fire - Auto
VITOLDAS 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

Po darbo valandų, šeštadieniais ar šven
tadieniais prašau telefonuoti LL 9204.

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist) 
•k

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst Tėlef. EM 3-6373

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE 

1212 Dundas St W. Tel. LA. 9547

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.

24 • 
valandas

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tel WA 4956

Toronto, Onv

— TORONTE
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

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 ukrainiškat
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST. TORONTO 

Tel. E M4-0047
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MANN&MARTEL 
REAL ESTATE

1663 Bloor St W. (pirmas sustojimas j vakarus nuo Dundaš) 
Didelis pasirinkimas namų R e tuvių mėgiamuose distriktųose 

su neaukštais įmokėjimais g rynais.
Mūsų firmoje dirbąs

mielai Tamstoms patars bei patarnaus kreipiantis 
asmeniškai ar tele fonu OL. 2354.

Kosulys prieš poliomelitį
Amerikietis gydytojas Barach 

polio aukoms padėti išgalvojo 
naują priemonę — dirbtinį kosu- 
lį. Pirmieji bandymai Columbi- 
jos universitete davė gerų rezul
tatų. Tuo būdu pašalinama iš 
plaučių ir bronchų juose susirin- 

i kasios sekrecijos. Kosulys suke- 
• liamas specialia mašina, į kurią 
pacientas įkišamas. Ji kiek ski
riasi nuo “plieninių plaučių”.

Kai norisi nusišypsoti
Škotiškai

Kaimietis škotas su savo žmo-
Pabandyk įrodyti

Nustebintas. sovietų pasienio 
na atvyksta į Londoną ir apžiū- ‘ sargybinis sulaikė triušių bandą, 
rinėja jo įžymybes. Patenka jie kurie bandė iš SSSR pasprukti, 
ir į centrines kapines. Sustoję Lenkijos pusėn. Sargybinis pa

reikalauja dokumentų.
— Mes vykstame, — atsako 

triušių vadas, — pagal MVD įsa
kymą.

— Pagal kokį įsakymą?
— MVD kaip tik dabar įsakė

ir į centrines kapines. Sustoję 
prie puošnaus vieno lordo mau
zoliejaus ilgai juo gėrisi, o pa
baigai vyras nusprendžia:

— Gyvena žmonės!

Nedarbas

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 patarhaujlant- nud 6 vai. ryto 
iki 12 vai. nakties. Taipgi turime išsineštinai .pardavimui 
krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių. Čia gausite ir 
nakvynę. ’ Iki pasimatymo — “Auažsražiai lauksime.

. V. BUTRIMAS.
i
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Augalo jautrumas
Anglijoje anglių kasyklose 

nuodingosioms dujoms susekti 
pradėtas vartoti vienas augalas, 
kuris pasirodė nepaprastai jaut
rus ir labai mažam kiekiui dujų. 
Vazono augalas ir prie mažiausio 
dujų kiekio tuojaus pradeda vys
ti. Jis pasirodo 50 kartų jautreš-

JTO Narkotikų Komisija iš
aiškino, kad opiumo bei kitų nar
kotikų šmugelio centrai yra Ki- 
jniją, Italija, Graikija ir Turki
ją. Pastarieji trys kraštai vedą 
gana aštrią kovą, tačiau Graiki
ją ir Turkija raginamos imtis dar 
griežtesnių priemonių. Tuo tar
pu Kinija stengiantis paskleisti 
narkotikus ir Tięnsine, Kantone 

metų ir jau sulaukė pirmgimės : nis už cheminius aparatus ir 200: sukaupusi

Jauniausia probobutė
Elžbieta Bescrei iš Torontal- 

.yąsarhely Vengrijoje yra, tur
būt, jauniausia pasaulio probo- 
butė, nes dar vos 48 m. Ji ištekė
jo 15 m. Po 9 mėn. gimė dukrelė, 
kuri taip pat ištekėjo 15 m. ir po 
9 mėn. pagimdė taip pat dukrelę, 
kuri lygiai taip pat ištekėjo 15

'dukrelės. Jei ir toliau taip eis,įkartų jautresnis už žmogaus 
tai iki Elžbieta B. sulauks 80 m.! uoslę.
‘atsiras dar dvi generacijos ir ji j 
bus proproprobobutė.

7 < > s

7 Brangenybių šmugelis
JAV emigracijos valdininkai cana, vienu metų talpina 155.000 

.susekė didelę deimantų “invazi-į žiūrovų. Jo statybai buvo sunąu-
u,,— * dnta- rpmpntn 500 000 maišu. Su-

r I—■ 11 ........." ................................... ........... 1 'J . V-' . T f ''•* * ' *

MARGIS DRUGS
' /.JONAS V. MARGIS PhniiK j ”

19 St .John’s Road (prieš 3131 Dundąs-St W.)
Parduodama Penieilin Streptomicin ir kiti moderniški vaistai.

Paruošiami vaistai pagal receptus <
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ęct.
m . LAIKOMOS PALANGOS - • ‘
Telefonas .... > Telefonas,

MU-9543 , . TREJOS DE^NTiKios ; 11114543; :;

— Žinai, mamyte, gydytojas suimti kiekvieną^ kupranugarį, 
Tarkus paprašė mano rankos.

— Aš nežinau, vaikuti. Kažin 
ar jis turi praktikos?

— .Oho, dar kokios! Aš jau pa
tyriau ... *

» Plačioje tėvynėje
— Tai puiku, — sako lietuvis 

savo draugui rusui. — Nepapras
tas pasididžiavimas yra būti pi
liečiu Naujosios Lietuvos, di
džiausios valstybės pasaulyje.

— Kaip tai suprasti? — gau
sia rusas.

Labai paprastai, mūsų va-

i kuris bus rastas Sovietų Sąjun- 
‘ goję.
i — Bet juk jūs ne kupranuga
riai, — sako sargybinis.

— Taip, mes žinome, bet pa
bandyk tai įrodyti MVD.

Viskas pirmyn
i Pilietis Pavel Pavlovič sovieti-
' nės Lietuvos stotyje Kaune tei
raujasi informacijoje:

— Kada išeina traukinys į, 
Maskvą? -

— Taip, maždaug 20% anks
čiau, negu paprastai išeidavo, — 
atsako tarnautojas.

— Kaip tai suprasti? — klau
sia Pavel.

— Septyniolika procentų anks 
čiau, negu nustatyta tvarkaraš
tyje.

— Kokiu laiku turi išeiti pagal; 
tvarkaraštį? — spiriasi Pavel. į

— Taip, Maskvos traukinys 
visuomet išeina 10% anksčiau, 
negu greitasis traukinys į Lenin
gradą.

— 0 kuriuo laiku išeina grei-;

net 370 tonų. Daugiausia esą pa
skleidžiama per Hong Kongą.

Televizijos tinklas Kanadoje
CBC praneša, kad sekančiais 

metais bus sudarytas televizijbs1, . . . . . . _ , .
tinklas Montreal - Toronto -!karmes s‘enos atremta , Balti- 
Buffalo. '

Sistema bus paremta radijo 
mikro-bangom, kabelių, vartoja
mų Jungt. Valstybių tinkluose. 
Perdavimas vyks perdavimo 
bokštais. Taip būsią pigiau. 

Televizijos tinklas prikausys 
“Bell Telephone Company of Ca
nada” ir bus išnuomotas CBC už 
$224,564 metams pagal penkių 
metų nuomos sutartį.

Televizijos stotis yra statoma 
Toronte ir manomą, kad ji pra
dės veikti 1952 metų pradžioje. 
Tai bus pirmas televizijos gran
dinės narys tarp Toronto ir Buf
falo. Kada tais pačiais metais 
Montrealio stotis atsidarys, tai 
bus jau ir antras narys tarp Mont 
realio ir Toronto. 

Kadangi mikro bangos neseka . 
žemės vingiuotume ir gali būti, L".. ...
perduodamos tik tiesia linija, tai . ~ lsai ^ngvai, — sako M6- --------- -------- --
stotys viena nuo kitos bus apie Į !ot°vJas‘ — T1Tk PaSalvok truPu'i pildė savo normas 300%. 

„ , . ,. 25 iki 30 mylių atstumo ir visur, Adomas lr ^va neturėjo rūbų I
Vaistai iššaukia galvos svaigulį ,jęur gajįma i>us pasinaudota kal- 
bei konvulsijas, del ko gali būti neiiais SCc.
nelaimingų atsitikimų ypač su ’ .
automobilių vairuotojais. Ypa
tingai pavojingi tie vaistai vai
kams. Yra užregistruota net du 
mirimai nuo tų vaistų. Ypatin- j'

Didžiausias pasaulio stadijonas 
yra Brazilijoje,. vadinasi Mara-

dota: cemento 500.000 maišų. SųT 
krovus juos vieną ant kito susi
darytų 65 km aukštumo stulpas. 
Geležies 10.000.000 kg., su kurią 
žemę per pusiaują galima būtų 
apjuosti beveik 2 kartus. Akmens 
— arti 60.000 kūb. metrų.

Naujorko aerodrome buvo 
sulaikytas 31 m. “austras” Leize- 
ris Weitmanas, kurio užkulniuo
se buvo rasta paslėpta deiman
tų už $100.000, be to, kitą dalį 
deimantų jis buvo nurijęs ir pa
slėpęs prie kūno—dar už 175.000 
dolerių. Rytojaus dieną muiti- , Jame yra įrengta: gyyenamų- 
ninkai rado čekės Etos Hoff- kambarių 130-čiai žmonių, 4 
mann, važiavusios belgų kvota, rūbinės, 4 daktarų kabinetai, 2 
puspadžiuose paslėptų deiman- restoranai, 20 kabinų radijui ir Ą r-, i ■» J ■» KO VMiLlilrA, A R Artispaudai, 58 barai publikai, 45 sal

dainių parduotuvės, lengvų ma
šinų sustojimo vieta, talpinanti 
4500 mašinų ir tt.

Antihistamininiai preparatai 
pavojingi

Naujorko medicinos,akademi- 
------ L------- -, - jos viešosios sveikatos komitetas 
i sęs ■ savo lagaminus iš vidaus.! paskelbė perspėjimą, kad nau- 
' Manoma, kad tai — tik dalis ge-1 dojimas antihistamininių prepa- 
•rai organizuotos pasaulinės kont- 
- rabandininkų gaujos.

Ilgiausieji lėktuvų takai
• Naujausiems lėktuvams—tiek 
^sunkiesiems bombonešiams, tiek
* greitiesiems sprausminiams — 
‘ pakilti ir nutūpti reikia žymiai
ilgesnių takų, negu reikėjo prieš 
jceletą metų gamintiems.
‘ Ilgiausias pakilimo bei nutū
pimo takus turi JAV aerodromas 
'Texas karinėje bazėje. Ten ta
kai siekia 7 mylias. Otavos ae- i 
rodromo takai pailginami iki 5 
mylių. Tuo būdu Otavos aerodro
mo takai Kanadoje bus antroje 
-vietoje po Goose Bay. Darbams 
paskirta $1.500.000. Jau nusavin
ta 3.900 akrų žemės ir iškelta 
apie 300 gyventojų.

tų už $243.000, trečią dieną Mia- 
; mi aerodrome pirklio Eli Stern 
; užkulniuose rasta paslėptų dei- 
; mantų už $119.000. Ketvirtą die- 
1 ną Bostono aerodrome buvo nu- 
’ čiuptas su auksu Bienstockas. 25 
’ svarus aukso jis buvo įsikišęs į 
! liemenę prie kūno, o kitu aptai-

ratų nuo nusišaldymo yra pavo
jingas, ypač, jei perdozuojama.

gai tie vaistai pavojingi ir aler
giškiems žmonėms. Iš tokių žmo
nių, kaip parodė patyrimas, bent 
20% baigiasi rimtais susirgimais, 
o kaikuriems baigiasi mirtim.

Tėvą pralenkė
Prezidento Trumano duktė 

dainininkė pasirašė su radio bei 
televizijos bendrovėm sutartį ir 
per metus gaus $100.000, t.y. dau
giau, kaip tėvas.

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

1330 Dundas St. W. prie Rushohn 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

Lietuviška Baldy 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 išsimokėjimui

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

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

LAIKRODININKĄ
_ tutinti 30 metų profesinę praktiką

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

įjos jūrą, mūsų sostinė — Mask- 
|va, o mūsų gyventojų dauguma 
gyvena Sibire.

Adomas ir Ieva — rusai
Linksmai nusiteikęs Moloto

vas vieną dieną, įėjęs į Stalino 
kabinetą, sako:

— Nėra abejonės, kad Adomas 
ir Ieva buvo rusai. Mes jau gali
me sau prisiskirti ramiai žmonių 
giminės išradimą, lygiai kaip ra
diją, televiziją, lėktuvą ir visus 
kitus išradimus.

Visuomet abejojąs Stalinas už
klausė:

— Ar tikrai tai yra teisybė? 
Juk tu žinai, kad “Amerikos Bal
sas” nieko taip nemėgsta, kaip 
paneigti visus mūsų išradimus. 
Ar gali tu šį savo teigimą pa

tasis Leningradan? I
— Lygiai dvidešimt keturias 

valandas anksčiau, negu nurody- 
ta tvarkaraštyje.

Visiškai nusiminęs Pavel pa
reikalauja jam parodyti tvarka
raštį. i

— Gaila, — sako tarnautojas, : 
— bet aš galiu tamstai parodyti' 
tvarkaraštį, kuri mes vartosime 
už trijų metų. Jūs matote, tie, 
kurie nustato ..tvarkaraščius iš-b

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
. j. ' eikite | < '■»

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

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

•t

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. L U K E’S
& Electrical Appliance Co. 

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
.: k Parduodame < 
SKALBIAMAS MAŠINAS

DUODAME IŠSIMDKŽJJMUI į

Kas pirks šias mašinas, įgaus 2-jų metų 
garantiją.

Klaidingas aliarmas
Vidunaktis. Milicijos vizitų 

į valanda. Sovietiniame šeimų na
me visi sumigę. Namo sargas ba
ladoja į kiekvieno gyventojo du
ris ir šaukia:

— Nebijokite, draugai, tai tik 
gaisras name...

savo nuogumui pridengti, jie ne
turėjo stogo virš savo galvų... 
Jie maitinosi obuoliais. Ir dar 
vienas dalykas — jie galvojo gy
veną rojuje. Tai ’ pagaliau, kas 
jie galėjo būti, jei ne rusai?

SHIFF’S
VALYMAS —

PROS AVIMAS — .
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West. Toronto

Telefonas EM 4-6649

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

- Parduodame^ pianp aĮkordeenus -

D HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. W A 5232 Toronto

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

i* 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

- . -T- ■

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam- į 
binkitė mums ir mes pristatysime Jums į namus. į

DANIEL D. STOK AL

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

Rūbų valymas i
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos

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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.
Duona, pyragaičiai, tortai

pristatomi j namus, skambinkite: LL 7445 
BEAVER BREAD LIMITED

10$ Lightbourne Ave. 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)

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

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

. 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

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 vaL vakaro.

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 — 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

rusų kalba

&

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

LOUIS A. TURECK
Advokatas, notaras

Suites 213-14
455 SPADINA AVE., 

(College ir Spadina kampas) 
Telef. RA 5125-6

i

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE ViCTORY FLORIST
Vestuvių puokštes, vaięikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO
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W. A. LENCKI, B. A. 
Advokatas — Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
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didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:
536 Queen St. W. ir 1158 St. Clair Ave. W.

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

pačia žema kainai Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tel. WA 7537 TeL WA 8497

Kainos nepakilo pas
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Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir Įvairius smulkins spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 

> vokus ir kit. '
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis Ir švariu linotipo rinkimu.

„ŽIEDKItJ’* Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS ST. W„ TORONTO. Telefonas EM 34265
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TORONTO, Ont.
• Rugpjūčio mėn. 19 d. Kanados 

Liet. Katalikių Moterų Draugi
jos Toronto skyrius švęs metinę

Ateitininkų dėmesiui
Š.m. rugsėjo 1-2 dd. Toronte 

šaukiamas visuotinis Kanados 
at-kų suvažiavimas.

Maloniai kviečiame visus at
kus kuo skaitlingiausiai tame su-

lietuviškų tradicijų. Lietuvoje ši 
šventė katalikių moterų buvo 
gražiai švenčiama.

Šiemet mes švęsime šitaip: 
šeštadienio vakare- 7.30 vaL iš-

Torontas statys naują - 
bažnyčią

Šeštadienį, rugpiūčio mėn. 11 __
d., šv. Elenos parapijos salėje l^iavtaTdai^aut”’Čia iŠ'gM- 
įvyko Toronto lietuvių katalikų1 
parapijos susirinkimas. Parapi
jos klebonas, kun. P. Ažubalis, 
atidarydamas susirinkimą pa
brėžė šio susirinkimo reikšmę ir 
svarbą, ryšium su projektuoja-

Jaunuoliai kviečiami ruoštis kunigais
Prof. kan. Dr. J. Končius, lan- . sis Tėvų Marijonų vedamoje Se- 

kydamašis Toronte bažnyčioje Į minarijoje Hinsdale, o po to bus 
kalbėjo ir “TŽ” redakciją atski-1 pasiųsti tolimesnėm studijom į 
rai painformavo apie planą pa- Romos Lietuvių Šv. Kazimiero 
ruošti ateities Lietuvai kunigų. Į Kolegiją. Įšventinti kunigais, jie

Kanauninkas nurodo, kad Ka-' bus laikomi Lietuvos kunigais ir 
talikų Bažnyčia Lietuvoje nie-; kaip tik susidarys sąlygos, vyks į 
kad nepergyveno tokių persekio- ' Lietuvą.
_ _____________ _____ ‘ ‘ ‘ *Į 

stolių, kaip dabartinėje bolševi- komisija, kuriai vadovauja prof.

pažintis ir sekmadienį 9.30 vai. ma statyti nauja bažnyčia. Išsa- 
šv. Mišios su bendra šv. Komu- mų pranešimą Bažnyčios Staty- 
nija už kenčiančias lietuves mo- mo Fondo Valdybos vardu pa- 
teris už geležinės uždangos ir vi- darė valdybos pirmininkas V. 
same pasaulyje.' Į šią Marijos 
šventės dvasinę puotą kviečiame 
įsijungti ir visą katalikišką To
ronto visuomenę. Po pamaldų 
Katalikių Moterų Draugijos na
rės ir prijaučiančios kviečiamos 
bendriems pusryčiams kleboni
jos patalpose.

KLMof. D-jos Toronto sk. V-ba
Lankėsi prof. kon. Dr. 

J. Končius
BALFo pirmininkas prof. kan. 

Dr. J. Končius, atostogaudamas 
Kanadoje, aną sekmadienį lan
kėsi Montreale, savaitės* bėgyje 
aplankė Otavą, o pereitą sekma
dienį Torontą. Kanauninkas 9.30 

' vai. atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą. 11 ir 12 vai. vėl pa
sakė pamokslus, pakartotinai 
nurodydamas reikalą paruošti 
ardomai Lietuvos katalikų baž
nyčiai kunigų ir kviesdamas jau
nuolius pasinaudoti Amerikos 
Liet. Kunigų Vienybės sudaryto
mis sąlygomis mokytis marijonų 
kunigų seminarijoje, o vėliau 
Romos Šv. Kazimiero kolegijoje.

Šį trečiadienį, per Žolinę, kan. 
Dr. J. Končius lankysis Hamilto
ne, kur taip pat pasakys tuo rei
kalu pamokslą-.

Nuo Montrealio iki Toronto 
kartu su kan. Dr. J. Končium va
žiavo kun. Vilkaitis, kuris iš To-

* ronto jau grįžta į savą Aušros 
Vartų parapiją Montreal^-

Būdamas Toronte, kanaunin
kas gyvai domėjosi Kanados lie
tuvių gyvenimu. Ta proga buvo 
plačiai išsikalbėta ir katalikų ak
cijos bei “TŽ” reikalais.

Choro repeticija
Ateinantį antradienį,, rugpjū

čio 21 d., 8 vai. vak. įyyksta-baž- 
nytinio choro repeticija. Gerb. 
choristus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti.

■ Graži,gegužinė
Esant gražiam vasaros orui, 

praėjusį sekmadienį, seselių juo-
' zapiečių sodyboje, Liet. Kat. Mo

terų Draugijos Toronto skyrius 
surengė gražią gegužinę. Įprasta 
gegužinių 'programa šiuo kartu 
buvo paįvairinta vaikučių žaidi
mais ir skaniu lietuvišku kuge
liu. Gražioje vietoje, .ąžuolų ir' 
bukų medžių pavėsyje daug to- _ ___ ___ _
rotiečių lietuvių turėjo gražią Būk pašlovintas, girtuokli! (Ei- 
progą ramiai pailsėti ir atsigai- j lės). Maudyklių sezonui prasi- 
vinti ošiančiu miško oru. Malo-I

, . nu prisiminti ir tai, kad šioje mo
terų gegužinėje visai nesimatė 
per daug “nusivaišinusių”, kaip 
kad ne kartą gegužinėse pasi
taiko.

Prašome atsiimti laiškus
“TŽ” red. jau pora mėnesių 

yra laiškas iš Lietuvos, iš Erma- 
liškių kaimo, adresuotas Z. Viks
vai, siųstas į Norandą. Skelbiame 
jau trečią kartą. Jei kas numa
nytų, kam jis skirtas — gal pa
keista paverdė — prašytume pra
nešti. Be to, yra iš Venecuelios 
laiškas Marozui - Marozevičiui.

me įdomių pranešimų ir paskai
tų išnagrinėsime organizacinius 
ir kitus aktualius klausimus ir 
nusistatysime veiklos gaires atei- *r niekad neturėjo tiek nuo- j Visą šį reikalą tvarko speciali 
nantiems metams, šalia tų svar- stolių, kaip dabartinėje bolševi- komisija, kuriai vadovauja prof, 
bių uždavinių mes numatome hų okupacijoje. Skaičiuojama,1 kan. Dr. J. Končius, o be to, dar 
jums laiko Vienos Meno ir Gran- , kad daBar Lietuvoje iš apie 2000 . jai priklauso prel. Pr. Juras, prel. 
diozinei Kanados Tautinei pato- j kunigų ir vienuolių bėra likę vos A .Brička, kun. I. A. Karalius ir 
doms aplankyti, šokių vakarą ir. apie 200, o vyskupo greičiausiai kun. A. Edy. Gradeckas.

Matulaitis. Pirmininkas Toronto 
liet parapijiečiams pranešė ma
lonią staigmeną apie užpirkimą 
sklypo -su namu, su mintimi ar
timoje ateityje pradėti statyti 
naują liet, bažnyčią. Sklypas yra 
parinktas gražiame High Park 
rajone, maždaug Bloor ir Indian 
Rd. gatvių susikirtime. Susirin
kimas vienbalsiai užgyrė BSF 
Valdybos padarytus konkrečius 
darbus ir kartu įgaliojo valdybą, 
artimame kontakte su arkivys
kupijos kurija, išdirbti bažny
čios statymo projektą, oficialiai 
paimti iš Toront okardinolo pa
skolą bažnyčios statymo reikalui.

Klausimų ir sumanymų metu 
iš parapijiečių pusės buvo pa
reikšta gražių planų ryšium su 
bažnyčios projekto išdirbimu, 
aukų rinkimu ir kitais pozity
viais klausimais.

Baigiant parapijos susirinkimą 
vienbalsiai buvo priimta rezoliu
cija, kad susirinkimo prezidiu
mas susirinkimo vardu pasiųstų 
padėką ir pasveikinimą Toronto 
arkivyskupui, J. Em. kardinolui 
McGuigan, kurio sprendimas 
naujos bažnyčios statymo reika
lu buvo pagrindinis ir lemiamas, 
ypač turint mintyje, statybai fi
nansinę paramą.

Atidaryta nauja parduotuvė
Tautietis J. Beržinskas, 1212

Dundas St. W., atidarė naują ______ ~ . ............~
parduotuvę. Čia gaunami įvai- EngusiemsT gegužinę Kanados 
rūs odos gaminiai, filmos, įvai- lietuviškai spaudai paremti ir 
rūs tabako ir šokolado gaminiai. pusę pajamų
Veltui registruojami išnuomoja--šimts doierius ir 41'centą 
mi butai. Taip pat atliekami įvai
rių rūšių draudimai.

linksmą ekskursiją į Niagara nei vieno, nes ir apie vysk. Pal- j Jaunuoliai, kurie pasisvęstų 
krioklius rugsėjo 3 d.

Laukiama svečių iš JAV ir na
rių iš visų Kanados vietovių.

Parodykime jaunatviško entu
ziazmo, pranyks šimtais ar tūks
tančiais mylių matuojami atstu
mai ir susitiksime k<rtu svar
biems klausimams spręsti ir as
meniniams ryšiams atgaivinti.

Jūsų dėmesio laukianti
K. At-kų S-gos Centro Vald.
310 Euclid Ave., Toronto.

| taroką jau pusmetis nėra jokių į Dievo tarnybai išlaisvintoje Lie- 
žinių. Laisvę atgavus, Lietuvos tuvoje, kurie yra baigę High- 
K. Bažnyčiai bus didelis trūku- school ar gimnazijas, gali kreip- 
mas kunigų, tad reikia jau da- tis į komisiją per savo klebonus 
bar to darbo imtis ir jau sudary- arba tiesiog raštu prof. kan. Dr. 
tos sąlygos lietuviams jaunuo- J- Končiui šiuo adresu: 1 High- 
liams išeiti vięus kunigams skir- land PL, Yonkers 5, N.Y., USA 
tus mokslus specialaus fondo lė- Keliamas klausimas dėl
šomis. Taip pat bus apmokamos palengvinimų laik'ytis JAV
visos jų kelionės.

Jaunuoliai, I
eiti į kunigus, 2-3 metus moky-

Prof. kan. Dr. Končius pereitą
kurie • apsispręs savaitę lankydamasis Otavoje

■ MONTREAL, Cue. .
Z W1

MLB Dr-ja ruošia loteriją i Lietuviškos svetainės
Mažosios Lietuvos Bičiulių j Nuo sekančio sekmadienio,; 

Draugijos Montrealio skyriaus rugpiūčio 19 d., Aušros Vartų pa-; 
valdyba nutarė rugpiūčio ir rug- rapijos salėje atidaroma “Pieti-* 
sėjo mėnesius skelbti dr-jos lo- nė”, kur kiekvienas tautietis pb‘ 
terijos vajaus mėnesiais. Gautas pamaldų galės pavalgyti skanius 
iš loterijos grynas pelnas bus su- ir pigius lietuviškus pietus.
naudotas šelpti mažlietuvius, Ii- Į Kita lietuviška svetainė prade-* 
kasius Europoje ir tos šaipos rei- jo veikti St. Viateur ir Park Ave. 
kalingus. Loterija yra daiktinė gatvių kampe, YMCA patalpose, 
ir susideda iš 300 bilietų. Vieno 
bilieto kaina — vienas doleris. 
Išlošiamųjų premijų vertė — 100 
dolerių ir suskirstyta sekančiai: 
pirma premija — 45 dol. vertės, 
antra — 15 dol. ir 8 premios po 
5 dol. vertės kiekviena. Tokiu 
būdu maksimalinis pelnas 200 
dol. Viešas loterijos traukimas 
numatomas š.m. spalio 7 d. tuoj' 
po pamaldų parapijos salėje. Jei 
traukimo data pasikeistų, apie 
tai bus bent dvi savaites iš anks
to paskelbta.

Loterijos bilietai jau paruošti 
ir bus pradėti platinti š.m. rug
piūčio mėn. 19 d. Montrealio lie- p. Samuolienė, kuriai buvo pada- 
tuvių piknike. Bilietus platinti 
gali nariai ir nenariai.

Montrealio lietuviškoji visuo
menė maloniai prašoma neatsi
sakyti paimti bent po vieną bi
lietą. Savo pirkimu ne tik parem- 
site Vokietijoje vargstančius 
mažlietuvius, bet ir patys galite 
įsigyti vertingų daiktų, kaip an
tai: radijo aparatą, foto aparatą, 
stalo servizą, parkerių ir tt. 
MLBD-jos Montrealio Sk. V-ba.

Vedybos
Pereitą trečiadienį Montrealy 

amerikietis lietuvis iš Frackville 
susituokė su Petronėle Vasiuke-j Lankytojų skaičius maždaug 
vičiūte. Taip pat pereitą savai- svyruoja pagal paskelbtos gegu
tę, šeštadienį, įvyko kitos vestu- žinės programos įvairumą. Nors 
vės — Monikos Lukošiūtės ir Br. dažniausiai dauguma punktų pa- 
Povilaičio.

kur taip pat galima gauti lietu
višku valgių.

Ieško darbininkų
P. Petras Lukoševičius turi 

darbo vienam lietuviui visam 
mėnesiui. Jeigu kas suinteresuo
tas, gali kreiptis tiesiai į jį. St. 
Willibrord broliukai ieško virė-, 
jos. Jie duoda 70 dol. mėn. bei’ 
kambarį ir maistą. Taipogi ieško-, 
ma slaugytoja prie paralyžuoto 
ligonio. Atlyginimas žada būti 
120 dol. mėn. ir maistas.

Montrealio ligonys
Royal Victoria Hospital guli

aplankė JAV ambasadorių Ka
nadai ir kalbėjosi dėl dabar esa
mų didelių sunkumų naujiesiems 
Kanados ateiviams gauti vizą 
nuvykti į JAV'su reikalais arba 
aplankyti giminių. Ambasado
rius aiškino, kad dabar “veikian
čioji vizų davimo tvarka yra nu
statyta ne kongreso, bet Valsty
bės Departamento, t.y. ne įsta
tymine, bet administratyvine 
tvarka, atseit taip pat galėtų bū
ti ir pakeista. Vizų davimas už- 
sitęsiąs dėl to, kad nustatytoji 
procedūra yra komplikuota, ypač 
ilgai užtrunką, kol surenkamos 
žinios apie asmenų patikimumą 
tame krašte, iš kurio asmuo yra 
atvykęs. Antra uždelsimo prie
žastis esąs nepakankamas skai
čius konsulatų tarnautojų, kurie 
nespėja. Kan. Končiui prašant 
padaryti palengvinimų nors pa- 
baltieČiams, ambasadorius pa
reiškė turįs pabaltiečiams daug 
simpatijų, pažįstąs juos net iš gy
venimo tremties stovykloje, tad 
visada parodysiąs pabaltiečiams 
palankumo.

Ambasadorius tuo tarpu paža
dėjo kreiptis į Valstybės Depar
tamentą, kad leistų išsiuntinėti 
aplinkraštį konsulatams, įgalio
jantį konsulus be jokių tyrimų 
vizas duoti naujiesiems atei
viams kunigams irprofesoriams, 
kurie "turės oficialų atostogų pa
žymėjimą iš savo įstaigų.

i Kan. Končius ambasadoriui 
; , . , , ....... pareiškė ir vra pasiryžęs ši rei-! besimaudydamas prigėrė lietuvis r ~ ■ ■

Kolegę MARIJĄ D AUKSYTĘ
' ■<■■■<irS??-■

SIMONĄ GUDAITĮ, 
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname

Lietuvių Šeštadienio Mokyklos Mokytojai 
ir Tėvų Komitetas.

P-lę MONIKĄ LUKOŠIŪTĘ

' p. BRONIŲ POVILAITĮ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir 

Aukščiausiojo palaimos linki
Aldona ir Karolis Rusinai.

Nuoširdžiai

Delhi apylinkės LOK ir Till- 
sonburgo Ūkininkų Klubui, su-

aštuoniasde-

prisiuntusiems “Tėviškės Žibu
riams”, nuoširdžiai dėkojame.

“Tėviškės Žiburių” leidėjai.

šiandien yra įdomiausias sa
tyros ir jumoro žurnalas. 
Žurnalą redaguoja žinomas 
rašytojas-jumoristas A1 b .' 
Valentinas. Leidžia kny 
gynas Nemunas.

i P e 1 ė d o s .
metinė prenumerata 4 dol., 
pusei metų 2,50, atsk. Nr.40c.

• Naujausias Pelėdos 4 Nr. ra- 
j šo: Naujosios Amerikos draugys- 
i tės. Kas link teatro. Bostone šo- 
I vė, Pittsburge sprogo. Pasikal
bėjimas su gudu. Kybartų aktai.

dėjus. Apiė Dainavos ansamblį. 
Palanga. Aktualijos iš politikos, 
kultūros, ekonominio gyvenimo 
ir tt. Iliustracijos: DP se
niau ir dabar. Paskutinė kiaulė. 
Rimtas pasikalbėjimas ir daug 

kitų iliustracijų.
Knygyne gaunami visi nau
jausi laidiniai ir daug senų kny
gų, leistų Amreikoje ir Lietuvo

je. Užsakymus siųskite: 
Lietuvių Knygynas 

NEMUNAS,
3143 So. Halsted St., * 

Chicago 8, Ill.
Telef. Victory 2-3314.

KINO “CENTRE” ”2D1±1^W-
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Paliomelytis
Poliomelyčio pavojus šiais mė- 

tais laikomas didesnis, kaip per
nykščiame sezone, tačiau, mano
ma, kad iki epideminio laipsnio 
neprieis.

Pereitos savaitės pradžioje, po 
3 dienų savaitgalio, Toronte už
registruota 14 naujų susirgimų. 
Atseit, iki savaitės pradžios buvo 
Toronte 47 susirgimai. Rugpiū
čio 8 d. užregistruota dar 5 nau
ji susirgimai. Tuo būdu bend
ras susirgimų skaičius pakilo iki 
52.

Šiemečiai susirgimai daugumo 
j e yra lengvi, dažnai be paraly
žiaus reiškinių, o mirimų Toron
te tebuvo 1 — 22 mt. amžiaus mo 
teris, mirusi liepos 19 d. Naujų 
susirgusių tarpe yra vienas 26 
mt. vyras, o kiti vaikai nuo 2 iki 
14 m.

Rugpiūčio 9 d. buvo labai re
tas atsitikimas, kai poliomelyčiu 
serganti moteris, 25 mt., pagim
dė visai sveiką dukrelę. Tai pir
mas atsitikimas Kanadoje.

Visoje Ontario provincijoje iki 
pereitos savaitės buvo 271 su
sirgimas, iš kurių 71 su paraly
žiaus reiškiniais (1949 m. tuo 
pat njetu buvo 259 tokie susir
gimai). Iki šiol mirė 8, o 1949 
m. tuo pat metu mirusių buvo 
25, 1950 m. — 1.

Nudūrė lietuvį
Netoli Agawa River ukrainie

tis Kravec, 22 m., lietuvio J. Vins 
lovo namuose po pasilinksmini
mo ir girtų muštynių liepos 20 d. 
nudūrė Joną Norkų, 25 m. Visi 
jie geležinkelio darbininkai. Vins 
lovas formanas. Jo tuo metu na
mie nebuvo. Išgertuvėse, be mi
nėtų, dar dalyvavęs jugoslavas 
Boric su žmona.. Vietovėje išviso 
tegyvena 10 asmenų. Norkus su 
Kravec betgi tada buvę susiti
kę tik trečią kartą. Tardymas te
bevedamas.

Prigėrė lietuvis
Pereitą savaitę Windsore 

Point Pelee National Park
kalą kelti Valstybės Departa-

■ mente ir senato imigracinėje ko-
! misijoje prašyti, kad būtų atsi- 

... „ .. sakyta nors tyrinėjimo kituose dzių Comston, o vėliau persike- , .... xi • nr- j x a kraštuose ir kad butų padidintaslęs i Wmdsorą. Detroite gyvena , , ... f
. t, c. , . konsulatų skaičius,jo sesuo R. Senkiene.

Nelaimės ištiktasis maudėsi T. , ; . . . . x. . j . t, , t ! Išparduodami įvairus vartoti,kartu su draugais — Petru Janu-;. ± , .. , „ j jx t • j t i • u ii i bet dar nauji, baldai. Parduoda- sa, Liudu Leparsku ir brookly- . . . . . v. .. „ ... _T , ■; imi pigia kaina. Kreiptis 14 Chur-nieciu Feliksu Sprindžiu. Nelai- .•. ... , chill Ave, Tel.OL — 2971. Kreip-mes metu visi buvo vandeny, o 1 .. - , ,... . , , . tis po a vaL vak.velionis nuo visų uz kokių 15 jar- ______
dų, kai pradėjo šaukti pagalbos. . . , . ,
t -i • c. • j . , \ x. Išnuomojamas kambarys, virtu- Januska ir Spnndys jskęstanti . . . . .. . .c J t t ve ir sanrumis su baldais ir pa

taline dviems suaugusiems, mėgs 
tantiems ramiai ir švariai gyven
ti asmenims. 384 Armadale (va
žiuoti Bloor tramvajumi į vaka

rus iki galo).

Jonas Dėdinas, 29 mt. amžiaus, 
gyvenęs 1027 Howard Ave., Ka- 
nadon atvykęs 1948. m., iš pra

buvo jau sugriebę, bet atplūdusi 
banga vėl jį išrovė iš rankų ir 
kažkur nuplovė. Lavonas buvo 
surastas tik po 4 dienų.

— Tel Aviv. — Izraelis sutiko 
pradėti naujas derybas dėl taikos 
su arabų valstybėmis, nors vil
čių susitarti nesą. Derybos pra
sidės rugsėjo 10 d. Paryžiuje. Pa
našios derybos 1949 m. nutrūko 
po 5 mėnesių vargo.

Išnuomojamas erdvus kambarys 
2 asmenims. Galima, naudotis 
garažu. Kreiptis 170 Lisgar St. 

Tel. KE. 2729.

Išparduodami įvairūs vartoti,

tis po 5 vai. vak.

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugpjūčio 16-18 d.
1. BAGDAD, spalv., su Maureen O’Hara, Vincent Price
2. INDIAN SCOUT, su Geo Montgomery, Ellen Drew

Pirmadienį — trečiadienį, rugpiūčio 20-22 d.
1. CONSPIRATOR, Robert Taylor, Elisabeth Grayson
2. 3 GODFATHERS, John Wayne, Gail Russel

LINKSMI 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.

Tarpininkaujama apsidraudimui gyvybės, nelai
mingų atsitikimų ir kitokiais atvejais.

Kreiptis į “Tėviškės Žiburių” redakcijos patalpas
941 Dundas St. W., šiokiadieniais nuo 7 vai. vak. iki 8 vii. 
vaL, išskyrus antradienius. - - Tel.: EM. 3-4265.
Kitu metu: 43 Thome Cres.., Toronto, Ont Telef.: ME. 8951.

ryta sunki operacija. Toje pačio-; 
j e ligoninėje guli ir p. Kardelie
nė, kuriai irgi padarė operaciją. 
Neperseniausiai buvo sunkiai su
žeistas dramos artistas p. Baraus
kas. Jam darbovietėje darbo me
tu sužeidė akį. Dabar jis guli. 
General Hospital.

Notre Dame ligoninėje padarė 
sunkią operaciją p. Valerijai 
Rimgailaitei. Ten pat .sunkiai 
serga ir p. Stankienė. Visiems li
goniams linkėtina sveikatos.

— o—''
Gegužinės vyksta kiekvieną 

sekmadienį, kai pir paprastai.

skelbtos programos neįvyksta.

Kanados LOK biuletenis
( Dirbant pasitaiko ir klaidų, bet, 
mieli tautiečiai, kas iš mūsų klai
dų nedaro, turbūt tiktai* tie, ku
rie nieko nedirba.

(pas.) P. Juškevičienė 
LOKo Pirmininkaš.

L. Balzaras
LOKo Sekretorius.

Montreal, 1951. VIII. 10.
Red. pastaba: Mes norime at

kreipti dėmesį, jog čia minimas 
liepos 2 d. nutarimas, kad re
gistracijos kortelės turi būti cen
trui prisiųstos iki spalio 15 d., 
iki šiol tebėra nepaskelbtas. 
Mums teko matyti šio nutarimo- 
bendraraščio nuorašą, bet nega
lime jo skelbti tol, kol nesame 
gavę oficialaus teksto. Ar KLB 
LOK laikys, kad nutarimą jau 
yra paskelbęs, jį paminėdamas

(Atkelta iš 1 psl.) 
greitintų rinkimus į Krašto Ta
rybą. Dabar eilė pasitempti vie
tos ALOKams ir skubiai atsiųs
ti turimas užpildytas- registraci
jos korteles. Jų nesant nėra ga
limybės skelbti rinkimų datą.

Kanados LOKo nutarimu iš 
1951. VII. 20. protokolas Nr. 27, 
galutinis terminas užbaigti lietu- 
.vių registraciją ir pristatyti cen 
trui turimas užpildytas korteles 
nustatytas iki š.m. spalių mėn. 
15 dienos.

Centrinis LOKas gerai supran
ta vietos ALOKų sunkias bend
ruomenei organizuoti sąlygas ir 
nuoširdžiai prašo prisitaikinti 
prie galutino spalių mėn. 15 d. 
termino ir registracijos korteles 
atsiųsti nesi vėluojant. Mes visi

Išnuomojamas butas iš dviejų 
kambarių ir virtuvėlės III aukš
te. Sunnyside rajonas. Labai ge
ras susiekimas. Seno mūro gerai 
izoliuotas namas. Skambinti va

karais LL. 9397.

Išnuomojamas kambarys su vir
tuve ir sunnrumis. Kreiptis Tel, 

ME. 7265.

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

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd

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

Prašykite H. TAMMSALU

dirbam “Vardan tos Lietuvos”, šiame poleminiame straipsnyje?

AMERIKOJE, KANADOJE IR KITUR! \
Tik ką išėjo iš spaudos vadovėlis: ’

Vysk. K. Paltaroko TIKYBOS PIRMAMOKSLIS 
Prašome kreiptis apačioje paduotu adresu. Mes išsiųsime vieną 

ar keletą egzempliorių, patys apmokėdami pašto išlaidas.
P. J. A. LIETUVIŲ KNYGYNAS

568 Parlament St., Toronto, Ont. Canada

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 
pigiai atlieka STANLEY V A SARA J S (latvis)

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE 3
pirkti namus;

PAR DUODAMA

1.

2.

3.

$15.000. 9-nių kambarių namas su 2-jų mašinų garažu. Van
deniu ir alyva apšildomas. Įmokėti apie $7.000.

$14.Q00. 8-nių kambarių namas su dviejų mašinų garažu, alyva 
apšildomas. Įmokėti apie $6.000.

$12.000. 6-šių kambarių namas, vandeniu apšildomas, garažas.
Įmokėti apie $3.000.

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDRĖJ AUSKAS-Andrews

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERSMūsų įstaiga HAMILTONE: 

prašykite V. VARANGU
913 MAIN STREET EAST. TEt. 9 - 4121


