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LIETUVOS LEGENDA Pabaltiečiai atsakė rus| imperializmo gynėjams SAVAITĖS (VYKiy APŽVALGAPati pirmoji ir svarbiausioji I dabar nepasiekiamas. Jis net ne- išeivijos problema yra tautinio Į siektinas toks, koks ten yra, nes ten lietuvybė laikosi daugiau iš inercijos, ne dėka sąmoningumo. Mūsų uždavinys ieškoti receptų, lietuvybei išlaikyti ir augančios kartos širdelėsna įskiepyti aud- rių"p miesto gyvenimo aplinkoj. Šiose sąlygose pirmasis stulpas, kuriuo remiasi visa mūsų^ ateitis, yra šeimos, tėvai. Jei jie savo vaikams įskiepys pagarbą savajam kraštui ir meilę, jei šeimoje Lietuva bus šveritas žodis, minimas su pietizmu, bet ne su panieka, ir vaikučiams tas kraštas taps skaisčios saulutės šalimi. Lietuva turi tapti viliojančia legendų žeme. Tėvų pareiga įskiepyti į savų kūdikių širdeles Lietuvos mitą, kuriam sukurti turi būti sukauptos visos mūsų pajėgos. Ir spauda, ir mokyklos, ir gyvas žodis turi jį ugdyti, puoselėti ir skiepyti į jaunimo širdis. Jei Lietuvos mitas įsiviešpataus mūsų augančios kartos širdyse, neišblokš jų iš lietuviškosios bendruomenės eilių jokios bangos. Tų bangų mes pašalinti nepajėgsime, bet šitą atramą — nenugalimą molą — galime duoti. Privalome duoti.Mes dažnai jaudinamės dėl menkų dalykų. Tėvai patriotai sielojasi ir tarp savęs dažnai pasikalba, ką daryti, kad vaikai bežaisdami dažnai angliškai griebiasi. O kaip nefiigriebs anglų iajbos^fca,di»ų^iisxias.būdami

išsilaikymo problema. O tautinio vieneto išlikimas priklauso nuo . augančios kartos išlikimo. Niekai visos mūsų pastangos, sielvartas ir kovos, jei Lietuvai nebus išsaugota auganti karta, jei jos dvasia apaugs svetimomis kerpėmis. Tai didelė problema, ribai sunkiai išsprendžiama, betNuolat turime ja rūpintis, ieškoti būdų, kelių ir priemonių.Liūdnų reiškinių matome mūsų senosios kartos išeivijoje, kur jaunojoje kartoje dažnai nebematome ne tik jausmo savo tėvų žemei, ne tik meilės savajai tautai, betScartai^iiebesusikal- bame su jais lietuviškai. Bet dar liūdniau, kad ir naujosios išeivijos tarpe pasitaiko šeimų — tėvų lietuvių, net vadinamų inteligentų — kurių vaikai sąmoningai pratinami kalbėti svetima kalba. O ką jau kalbėti apie kokį tautinį sąmoningumą. Politinių pabėgėlių tarpe, kurie sakosi pasi- ■ šalinę į užsienius tik laikinai, kovai tęsti, tai dangaus keršto šaukianti dėmė, nepateisinama jokiais sumetimais. Tai gadinimas kūdikio dvasios, iš augančio žmogaus išplėšimas jo gyvenimo ateities turinio. Tokie tėvai turėtų atsiminti, kad ir pedagogikos pirmasis reikalavimas yra pirma išmokyti vienos gimtosiostaip kūdikio galvoje pasidaro jovalas ir savo gyvenime jis niekad nei vienos kalbos gerai nemokės. Žmogus gali kalbėti daugeliu kalbų, bet galvoti tegali viena, gimtąja kalba. Jis kalbėti mokosi tuo pat metu, .kai mokosi galvoti ir negali mokytis galvoti dviem kalbom arba kažko- kiuo žargon^kurio jį moko peršamos kalbos gerai nemoką tėvai. Tėvai turi atminti, kad netaisyklinga kalba savo mintis pradėjęs reikšti kūdikis, niekad gyvenime neišmoks taisyklingai reikšti savo minčių .jokia kalba. O tas, kuris savo galvojimo brendimo amžiuje į vieną kalbą gerai įsigyvens, vėliau lengvai galės išmokti bent kelias kalbas ir kiekviena galės teisingai išsireikšti, nes jo galvoje nebus1 kratinio.Stambiosios mūsų išeivijos kolonijos JAV mums aiškiai įrodė, kad lietuvybė išsilaikė gyva, su visais lietuviškais papročiais, ten, kur lietuviai gyveno didesnėmis masėmis, izoliuoti nuo kitų tautų ir savoje bendruomenėje galėdami apsirūpinti visus savo reikalus. Tokie yra, pav., Pensilvanijos anglies kasyklų mažųjų miestelių gyventojai, kurių daugelis ir po 30-40 metų ten išgyvenę dar nemoka angliškai. Ir jų vaikai taip pat lietuviškai kalba. Bet tie, kurie gyveno didesniuose miestuose, kurių vaikai susiliejo su angliškai kalbančios visuomenės gyvenimu, jau yra kitoki. Jie moka angliškai, o jų vaikai dažnai nenori net kalbėti lietuviškai arba ir nebemoka. Lietuvybė išliko stipri čia tik tose šeimose, kurių tėvai ją skiepijo vaikams. «Kaip vaikas galėjo įsigyti lietuviško jausmo, jei iš tėvų ir kaimynų nuo pat mažens vien bloga tegirdėjo apie Lietuvą — apie jos vargingą gyvenimą, sunkų darbą, baisius nepatogumus, palyginus su didmiesčių gyvenimu, apie purvynus, mėšlų minkną ir tt Tik tose šeimose, kur .tebebuvo gyvi lietuviškosios kaimo idilijos prisiminimai, jos romantiškoji dvasia tebeplasdeno, vaikai įsigijo tom tikro misticizmo tėvų šaliai ir išlaikė jai šiltą jausmą, jos net nematę.PensilvaniŠkas užsikonserva- vimas savame gyvenime mums

mokyklose ar vaikų darželiuose išmoksta angliškų žaidimų, kur visos formulės angliškos. Nejaugi jie sugebės jas išversti į lietuvių kalbą? Raskim tokių žaidimų, kurie pajėgtų nustelbti mokyklose išmokstamus angliškuosius, išmokykim jų, jie žais lietuviškai. Nevers jų į anglų kalbą. Juk, turbūt, dažno mūsų jie paklausia: “Tėveli, Mamyte, ką jūs žaisdavot, kai buvot maži?” jie nori žinoti ir taip pat žaisti.■ Jei mes nepajėgiam patys ir nerandam būdų bei priemonių vaikus išmokyti lietuviškų žaidimų, nekaltinkim vaikų. Nenorėkim, kad jie būtų už mus pranašesni.Bet tai dar nėra taip pavojinga, jei vaikai savo širdy nešiojasi lietuviškąją legendą, Lietuvos * mitą, jei nuolat žino,’ kad jie lietuviukai, ten kažkur esančio tokio mielo, gražaus krašto vaikai.Lietuvos, lietuviškosios senovės mitas suintensyvino mums tautinį atgimimą, išjudino tautą ir davė drąsos-nepriklausomo gyvenimo ryžtui, Lietuvos mitas tegali atlaikyti mums lietuviškąją dvasią ir tėvų žemės ilgesy augančioje išeivijos kartoje. Jis turėtų būti vienas pagrindinių postulatų mūsų jaunimo auklėjįme išeivijoje, jam turi būti pajungtos visos mūsų pastangos ir kuriamosios priemonės.Taigi, skelbkim tėvų žemės mitą. Pasakoki™ Lietuvos legendą. Ne išimislą, ne melą, bet tą pačią, kuri yra mūsų kiekvieno širdin įžengus ten saulėtekių žarose, vakaro šventoje tyloje, vyturėlio dainoj, lakštutės suokime, rudenio vėsuluos ir žiemos speigų grožybėj. Ne išmislytą, bet tą pačią, kuri ir mus gaivina ir vaikučius užburs.
JAV jau turi atominę artilerijąNewsweek žurnalas praneša, kad JAV karinė vadovybė jau išbandžiusi artileriją su atominiais sviediniais. Ji pakeisianti visą kariavimo būdą. Kartu buvę išbandyti ir kiti atominiai ginklai. Dalis' tų ginklų jau masiniai gaminama.Atominės artilerijos dėka karo metų nebebūsią pavojingos sovietų armijų masės, kurios virsiančios nedaug daugiau, kaip mėsa patrankoms, rašo žurnalas.

Reaguodama į Achesono pareiškimą, kad bolševikinė Rusija tęsia imperialistinę carų laikų tautos — ukrainiečiai, gudai,politiką, pavargdama visą eilę tautų, rusų emigrantų grupė NY Times skiltyse paskelbė mūsų jau kelis kartus minėtą pareiškimą, kad senoji carų Rusija savo ribas išplėtusi ne agresinių tikslų vedama. į tą pareiškimą dabar formaliai reagavo Free Europe komiteto latvių, lietuvių ir estų patariamųjų grupių pirmininkai, išspausdinę savą pareiškimą — ilgą atvirą laišką tame pat New York Times.Laiške išskaičiuojamas ilgas sąrašas carinės Rusijos agresinių veiksmų prieš 3 Pabaltijo tautas ir tvirtinama,-kad . ir dabartiniai Kremliaus valdovai tęsia tą pačią politiką, tik dar žiauresnėmis ir rafinuotesnėmis priemonėmis. Pabaltijo tautos, kurias aną pareiškimą pasirašę rusai vadina Rusijos mažumomis, apsiprendė 1918 m. — sakoma laiške, — ir jokios pagalbos iš jų nereikalingos.turį pasirūpinti, kad, komu-Jie
■ - ■ ' » 7(Niujorko bendradarbio Almaus)Politinės, kultūrinės bei tarptautinės aktualijos• Patikimi šaltiniai patvirtina, jog tam tikras.skaičius Rytų Europos aukštųjų karininkų —jau'antra savaitė “konferuoja” Vašingtone. Šitai papildo mūsų žinias praeituose “TŽ” numeriuose.• Lietuvių Tėvų Komitetas Niujorke rugpiūčio mėn. 3 d. nutarė, jog palankiausios sąlygos įvesti lituanistikos kursą pradžios mokyklos mokiniams būt’j Apreiškimo parapijoje,z Brook- lyne, administruojamoje kun. N. Pakalnio. Tuo reikalu Tėvų grupė susidendanti iš Pr. Naujokaičio, K. Vasiliausko, V. Klimavičiaus, M. Senkaus ir X Žuko parengė platų “Pro Memioria”, kurį klebonas kun. Pakalnis nuoširdžiai priėmė ir pareiškė parem- siąs lietuvių tėvų norą visomis išgalėmis. Memorandume, nurodžius priežastis, buvo prašoma esamoje parapijos pradžios mokykloje įvesti du naujus mokytojų etatus, kurie, privalomai,visiems lietuvių kilmės vaikams tų kaip reikiant karinės pagalbos dėstytų: lietuvių kalbą ir literatūrą; Lietuvos istoriją, Lietuvos geografiją, lietuvių dainas, tautinius šokius bei žaidimus ir tikybą lietuvių kalba.' • Lituanistikos Institutas norimas įsteigti Niujorke gyvenančiam lietuvių akademiniam jaunimui, realiai įžiūrint busimąjį trūkumą -atgimstančioj laisvoj Lietuvoj. Sprendžiamasis posėdis įvyks šią savaitę Brooklyne. Institutas pravestų ciklą viešųjų paskaitų, o taip pat tikriesiems studentams užtikrintų akademinio lygio studijas iš visų lituanistikos šakų. Tai būtų nepelno organizacija.• JAV laivyno šaltiniai patvirtina, jog Sovietų Baltijos laivyno bazė ir štabas yra Talino uoste. Baltiisk yra antros eilės raudonųjų laivyno tvirtovė.

“Kadangi Pentagonas visada turi prileisti, kad rusų mokslininkams yra žinoma, ką Amerikos mokslininkai daro, tai armija jau turi planus, kaip apsaugoti savo kariuomenę nuo atominės artilerijos. *Esą, su raketinių bombų pavojumi būsią kovojama jas išsprogdinant prieš taikinius specialiomis priešais jas paleistomis bombomis, kurios tas raketas susprog dinsią pačios sprogdamos bent už pusės mylios.

nizmo pančiams trūkus, būtų išlaisvintos ir kitos rusų pavergtosgruzinai ir kt. *Labai griežtai į anų didžiarusių pareiškimą reagavo ukrainiečiai, kurie savo spaudoje paskelbė visą eilę straipsnių, įrodančių tų pačių rusų, kurie pasirašė aną laišką, viešus pasisakymus už išlaikymą rusų imperijos su visomis pavargtomis tautomis. Prieš angliškai kalbančiąją visuomenę ryškiausiai ukrainiečių vardu pasisakė Georgetown universiteto prof. Dr. L. E. Dobriansky viešu laišku The New York Times re
PABĖGUSIEJI IS LIETUVOS JAU 

SAUGIOJE VIETOJEišduoti 12 pabėgusių jūrininkų. Du iš jų, jauni vyrai, yra pareiškę,. kad jie pabėgę dėl to, jog Lenkija ruošiantis kariauti prieš Vakarus Sovietų vadovybėje, o jie nenorėję kautis prieš vakariečius. Švedijos vyriausybė yra nu- sistaičusi jų neišduoti.

Neseniai į Švediją pabėgę 3 lietuviai, kurie surišo laive buvusius rusus, naujai gautomis žiniomis, yra pasišalinę iš Švedijos į saugesnę vietą.Rugpiūčio 15 d. Lenkijos vyriausybė formaliai kreipėsi į Švedijos vyriausybę, reikalaudama
Laikas įvykiams jau bus pribrendęs

• Jungtinės Europos idėja vis labiau visokeriopai plečiasi senajame kontįaente. Neseniai Ro- 
jąojfi^ivyko-U^^iutinė EurępoC valstybių “imperijos” šalininkų konferencija, kurioj buvo nutarti šie unijos principai: Vakarų Europos gynimas nuo sovietų; Europos imperijos sukūrimas; karinė pajėga priklausytų šios imperijos xiyriausybei; kolonijinės tautos, pasiekusios tam tikrą ekonominį ir kultūrinį lygį, galėtų apsispręsti įstoti į šią Europos imperiją; vyriausybė turėtų būti išrinkta plebiscitu (?); socialinis ir ekonominis gyvenimas būtų tvarkomas centralinių. veiksnių; švietimas turėtų užtikrinti išugdymą stipraus charakterio žmonių; imperija turėtų regeneruoti europiečių bendruomenę ir jų valstybes dvasiškai.• Paliaubų deryboms laikas pribrendęs, pasak vieno indų žurnalisto nuomonės, pareikštos jūsų korespondentui. Kiniečių raudonukai pareikalavę iš sovie- arba “pradėti visišką pasaulio revoliuciją’!. Sovietai norį išlošti laiko, bet jis manąs, jog amerikiečiai šiuo kartu įžvalgiai permetę sovietų ėjimą.• JAV-bės šių metų pabaigoje turės 154 milijonus gyventojų, skelbia statistikos biuras.♦ Niujorko priešlėktuvinės apsaugos viršininkas, tikriesiems amerikiečiams nestojant į civilinę apsaugą, kreipėsi į naujai atvykusių “amerikiečių” grupes, kviesdamas juos sudaryti niu- 

KANADOS PRAMONĖ ATSIGAUS 
PAVASARĮDabartiniai Kanados pramonės sunkumai kyla, beabejo, dėl to, kad pagal karinės gamybos tis su JAV. Pramonės gamyba planavimus yra suvaržytos medžiagos civ. pramonei, o karo pramonė vis dar negauna pakankamų užsakymų. Ir karinė Kanados pramonė lig Šiol vertėsi veik vien savo vyriausybės užsakymais. JAV užsakymų buvo vos už 100 milijonų dolerių. Dabar sutaria, kad JAV duos užsakymų už 300 milijonų dolerių. Būsią padidinti ir Kanados vyriausybės užsakymai. Kanados įmonės pavasarį turėsiančios užsakymų už 1 bilijoną dolerių. Jei Korėjoje ir pavyktų susitaikinti, ginklavimosi tempas nebūsiąs sumažintas. Laukiama, kad pasireikš didelis trūkumas plieno, vario, aluminijaus ir žalvario.

dakcijai. Jis taip kitko priminė aną laišką pasirašiusio Abramovičiaus žodžius: “Boševikai yra kalti dėl daugelio nusikaltimų prieš tautą, bet vieno nusikaltimo jie nepadarė: Rusijos jie ne- suskaldė”. Primena jis ir Kerenskio žodžius: “Geriau yra turėti blogą diktatorių, negu sudraskyti gyvą Rusijos kūną”.Atrodo, kad “Rusijos motinėlės” šalininkams reagavimas į Achesono pareiškimą nepasisekė. Palauksim ką jie tautybių klausimu nutars ir paskelbs dabar vykstančioje savo konferencijoje Miunchene.

jorkieČių priešlėktuvinę apsaugos tarnybą.• Ūmai pasikeitė JAV generalinio štabo karinės strategijos dogma, kai vadovaują JAV laikraščiai paskelbė, jog išgarbin- 4ieji<-B-25 bombonešiai niekam netikę, nes sovietų MIG-15 naikintuvai galį lengvai prie jų prieiti. Vėl buvo grįžta prie senosios karo aviacijos tezės: tinklas oro bazių aplink visą galimo priešo teritoriją, kurio atominiai bombonešiai B-47 vidutinio didumo, bet pranešančio greičio, smigtų priešui tikrais smūgiais, NYT karinis komentatorius užtikrino, jog sovietai taip pat jau turį galingų bombonešių, kurie galėtų pasiekti su atominėmis bombomis Amerikos kontinento pramonės centrus. Tas pats asmuo nurodė, jog daugiau kaip 80 karo aviacijos bazių tinklas juosia Stalino imperiją: Aliaskoje — 8, Kanadoje — 5, Labradore — 2, Newfoundlande — 3, Grenlandijoje — 1, Azorų salose — 1, Maroke— 5, Ispanijoje — 3, Anglijoje— 16, Olandijoje — 3, Belgijoje — 5, Prancūzijoje — 4, Vokietijoje — 11, Libijoje — 2, jor- dane — 1, Arabijoje — 1, Irake — 1, Korėjoj —- 4, Japonijoj — 7.• Bonnos vyriausybės “Baltoji Knyga”, kurioje reikalaujama Vokietijai sugrąžinti visas sritis jai priklausiusias 1937 ’ metais, nebuvo palankiai sutikta Vakarų Sąjungininkų. Įdomu, jog NYT, nurodydamas specialiu žemėlapiu lenkų ir lietuvių jūrininkų pabėgimo regioną Baltijoje, Lietuvos sieną pažymėjo toli už Karaliaučiaus į vakarus.
Trūksią taip pat darbininkų.Sunkumams nugalėti teksią tar- aukščiausiai pakilsianti 1952 m. pabaigoje.Išmoks, bet nevykdysJAV nutarė pradėti Čiang- kaišeko kariuomenės apmokymą išlipimo iš jūros į sausumą. Natūraliai tenka daryti išvadą, kad jie bus ruošiami išlipti komunistinės Kinijos teritorijoje. Vašingtonas betgi skelbia, kad tai tik “Gynimosi programos dalis”. Tik kažin ar Formozai, ar Kinijai ginti?— Berlynas. — Sovietai ragina Rytų Vokietiją neprekiauti su Vakarų Vokietija, bet gyvinti prekybos ryšius su Sovietų Sąjunga.

Pasaulis vis tebelaukia, kad išsispręstų dvi atvirosios žaizdos, gresiančios kiekvieną dieną sukelti naujų audrų. Tačiau praeitą savaitę šiuo reikalu mažai te- pažengta ir laisviau atsidūsti dar negalima.
Korėjoje paliaubų derybos tebestovi vietoje. Vienu metu pasirodęs komunistų palankumas nuolaidoms tuojaus vėl nublanko ir derybos tebėra įstrigusios ginče dėl neutralios zonos — kur ji turi būti išvesta. Abi pusės tebesilaiko savo nusistatymo: komunistai, kad ji turi eiti pagal 38 paralelę, o JT karinė vadovybė, kad ji turi eiti dabartinio fronto linija. Ji skelbia vieną tvirtą argumentą, kad vadovybė negali išstatyti pavojams savo kariuomenės, palikdama ją strategiškai nepatogiose sąlygose.JT delegacijai pasiūlius, neutralios zonos klausimas pavestas pakomisijai, sudarytai iš abiejų pusių po du atstovus. Ta pako- misija jau pradėjo savo darbą, bet apie jo eigą nieko nepaskelbta, ir nežadama skelbti tol, kol nebus galutinai sutarta arba derybos nutrūks. Pilnosios komisijos darbus pertraukė.Tuo tarpu JT kariuomenė, matyt, norint paspausti, kad derybos greičiau vyktų, smarkiai puola beveik visu frontu ir bombarduoja komunistų susisiekimo linijas. Į pąkrančių kėliiį bbm- vynas.Tuo tarpu iškilo dar vienas incidentas, kai komunistai paskelbė, kad JT dalinys įsiveržęs į neutralią Kaesong zoną ir ten vieną jų karį nukovęs, o antrą sužeidęs. Komunistų delegacijos vadas Nam II per radiją pareikalavo satisfakcijos. JT vacfcvybė mano, kad tai turėjo būti šiaurės korėjiečių partizanai, bet ne JT kariai. Jų ir uniforma nebuvusi tokia, kaip JT kariuomenės. Tuo reikalu vedamas tardymas, admirolas Joy dėl to tarėsi su gen. Ridgway, bet atsakymas dar neduotas.Iš Korėjos įvykių dar prisimintinas faktas, kad Pietų Korėjos vyriausybė JAV ir kitoms valstybėms, turinčioms savo kariuomenę Korėjoje, išsiuntinėjo sąskaitas už maistą ir kitas prekes, tų kariuomenių reikalui paimtas iš korėjiečių. Iš JAV reikalauja 100 milijonų dolerių.Amerikiečiai nusprendė perorganizuoti P. Korėjos kariuomenę, kurios dabar esą apie 80.000. Ji atitraukiama iš fronto linijų ir atliks 8 savaičių apmokymą JAV karininkų vadovybėje. Tie instruktoriai visą laiką buvo prie tos kariuomenės, bet apmokymui nebuvo laiko. Kariai į frontą buvo siunčiami vos po 1 savaitės apmokymo, karininkų labai trūksta, nes daugumas jų jau žuvo kovose. Apmokymas vyks netoli fronto linijų ir greta to sektoriaus, k ir korėjiečiai veikė, kad, reikalui esant, jie vėl greitai galėtų būti įjungti į kau- tynoa.Irano derybos taip pat nejuda iš vietos. Britų delegacija pereitą savaitę įteikė savo siūlymų, kuriuos jie laiko praktiškiausiais, nes, esą, apsvarstytos bei numatytos visos tarptautinės naftos gamybos, paskirstymo ir prekybos sąlygos. Esą, siūloma panaikinti lig šiol veikusią Anglo Iranian Oil Co., perduoti viską Iranian Oil Co., bet praktiškai naftos siurbimo, rafinavimo, paskirs tymo ir pardavimo problemas palikti britų kontrolėje, /ies Iranas neturi savų specialistų. Pelną siūloma pasidalinti pusiau, šį 

I

man ir vyriausybė sutiko jo neskelbti, nes paskelbus, esą, grėstų visiškas derybų nutraukimas. Taigi šiuo metu derybos yra at- sidūrusios akligatvy ir teks ieškoti naujų kelių.
Egipto vyriausybė pareiškė protestą prieš* JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos rezoliuciją Sau gurno Tarybai, kuria reikalaujama uždrausti Egiptui kliudyti laivų judėjimą per Sueso kanalą. Egiptas sako, kad visas arabų pasaulis formaliai tebėra karo stovyje su Izraeliu ir jokiu būdu neleis, kad į Izraelį būtų vežama nafta, kuri priklauso prie karinių medžiagų. Jei Saugumo Taryba tokią rezoliuciją priim- sianti, Egiptas jos nebosiąs. Arabų valstybės, esą, net visiškai uždrausią išvežti naftą iš Savo krašto, jei ji būsianti vežama į Izraelį.Tai grėstų naujom ’ didelėm komplikacijom Vidur. Rytuose, tačiau praktiškai Egipto grasinimas vargu ar gali būti įvykdytas, nes arabų pasaulis nėra visiškai vieningas. Britai kaip tik pereitą savaitę sudarė naują sutartį su Iraku, pagal kurią pelnas iš naftos pasidalinamas pusiau. Egiptas, be to, turbūt, sueis į konfliktą su Jordanu, nes sąmokslininkų prieš Abdullah centras pasirodė Egipte ir kaltinamųjų prieky stovi Mufti giminaitis ir buvęs
Europoje didesnių įvykių nebuvo. Komunistų jaunimo paradai Berlyne tebesitęsė visą savaitę. Vėl buvo bandoma įsiveržti į vakarų sektorių, bet sienos jau buvo apstatytos ir nepasisekė. Vakariečiai palaidai atvykstančius jaunuolius betgi priima labai maloniai. Gatvėse buvo pastatyti televizijos aparatai, kurių jie dar niekad nematę. Visa eilė kinų atidarė jiems savo duris į nemokamus seansus, propagandą taip pat varoma per garsiakalbius ir skleidžiamą literatūrą. Net Rytų sektoriuje namų sienos po dažnos nakties randamos nulipintos antikomunistiniais plakatais. ;Prancūzijos Pleven vyriausybė susidūrė su pirmuoju sunkumu privačių mokyklų klausimu. Ją remią katalikai reikalauja privačias mokyklas remti, o so- ’ cialistai ir radikalsocialistai priešingai. Kadangi spalio mėn. įvyks provinciniai rinkimai, tai visos partijos nori savo nusistatymą tuo reikalu išryškinti, o vyriausybės laiveliui tai labai pavojingos uolos.I San Francisko konferenciją, šaukiamą rugsėjo 4 d. pasirašyti taikos sutarties su Japonija, Sovietų Sąjunga taip pat siunčia savo delegaciją, vadovaujamą , Gromyko. Be to, joje dalyvaus: Zarubin, Paniuškin ir Golunski. Spėjama, kad jie atsiveš savą sutarties projektą ir stengsis suskelti sau simpatijų Pietryčių Azijoje, paremdami Indonezijos reikalavimą reparacijų. Kad jų machinacijoms būtų užkirstas kelias, JAV ir D. Britanija pa-' skelbė sutarties tekst% ąaaiškin- damos, kad jis nebebus keičiamas, kad delegacijos kviečiamos ne jo svarstyti, bet pasirašyti ir kad pasirašymas įvyks rugsėjo 8 d. Tuo tarpu Japonų delegacija ruošiasi rusus paklausti viešai, kur yra 340.000 japonų karo belaisvių, lig šiol nepaleidžiamųnamo, nors karas pasibaigė prieš 6 metus. Be to, japonai žada' paneigti rusų pretenzijas į Kurilų salas, reikalaudami jas grąžinti. Jos, tiesa, Jaltos konferencijoje Šeštadienį Iranas Britų siūlymus! buvo pripažintos rusans, bet Ja- atmetė. Buvo pažadėto sprendi- ponai ginčija, nufodydomi, kad mą paskelbti tą patį vakarą, bet ir carų laikais Rusija prie jų jo- įsikišo Trumano atstovas Harri- kių pretenzijų nereiškė.
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GEDIMINAS GALVA. Vatikane, bet ir pavojuje atsi-

Vatikanas prieš audra:

Kai/kada skaičiau garsaus 
prancūzų psichologo romaną 
“Gyvačių lizdas”, kuris man ta
da padarė gilų bet kartų įspū
dį, nes nętikėj au, kad žmoguje 
gali būti tiek daug nuodų. Per 
paskutinį . dešimtmetį gilūs ir 
Skaudūs pergyvenimai nuplėšė___, r_____,____ _______ o_
jaunystės idealaus pasaulio su-1 mas į tarptautinį judėjimą. Svei- 
kurtą šydą ir parodė realų nuo- kintinas mūsų pasiųstų misijų 
gą gyvenimą: žaizdotą, pūliuo- uždavinių atlikimas. Kas mus 
jantį ir apnuodintą. O kaip nore- garbingai atstovauja, iškelia, 
čiau nors minutę pakvėpuoti ma- mūsų kovas tarptautiniame fo
no jaunystės sukurto gyvenimo rūme garsina, tas veda į laimė- 
idealizmu! Net sapnai liko ap- jimą. Čia nesvarbu, ar jis “kai- 
nuodinti: kalėjimas, karas, per- rus” ar “dešinus”, svarbu jo lai- 
sekiojimas. Ir juose svarbiausią mėjimas. Bendra kova turi mus 
vaidmenį vaidina raudonosios' rasti vieningai veikiančius, dir- 
žyaigždės ir svastikos “didvy- bančius, kuriančius ir kovojan- 
riai”. ” 1 i Čius. Ant laisvos, atkovotos Lie-

Gyyačių lizdas žmoguje yra tuvos žemės galėsime “papoliti- 
pasibąisėtinas. Kur jis pasisuka,

yra kova už nepriklausomą Lie
tuvą. Bendros jėgos, tikslas ir va
dovybė. Nesvarbu pasaulėžiūra 
ar politinis įsitikinimas vadovau
jančių asmenų, jei kova vyksta 
sėkmingai, jei ji veda į vieną 
tikslą — laimėjimą. Sveikintinas 
mūsų politinių srovių įsijungi-

čius. Ant laisvos, atkovotos Lie-

kuoti”, bet, rodos, ta politika ne- 
ten barniai, pavydas, užgaulės, bus aktuali, nes mus visus vėl 
ambicijos, egoizmas, persūdytas sujungs į bendrą darbą — Lietu- 
patriotizmas, kito asmens sumin- vos atstatymas. O darbo bus ga- 
dymas. Nei “Fausto” Mefistofelis na,’ jo neaprėpsime. Tik Dieve, 
nerastų naujų išdaigų. Mes ne- duok jėgų. Mūsų kelias tolimas, 
kartą kvėpuojam jo apnuodinta kietas, sunkus, kovos užtfvaro- 
ąplinka. Ne kartą nustebę klau- mis nužymėtas, kur reikalingas 
šiame: “Kada? kada baigsis?”.! susikaupimas, ryžtumas ir kova, 
Mūsų privačiame, visuomeninia- o ne nuodais prekiautojai.
me ir politiniame gyvenime gy- Tarptautinė politinė mūgė — 
vačių lizdas randa pavėsį. Priva- gyvačių prekiautojų mūgė. Buvo 
čiuose pasikalbėjimuose, spau
dos puslapiuose, organizacijose
su pasibaisėjimu kartais sutinki j neturėjo. Jaltos, Teherano kbnfe- 
“tikrus faktus” apie tą ar aną s rencijose buvo geriamas ne puto- 
asmenį. Aš didvyris, nevainikuo- jantis vynas ir vodka, bet nuodai 
tas karalius. Aš buvęs ir esan
tis veikėjas, kovotojast o jis 
šlamštas. Rodos, ant mažos jo 
krūtinės nebesutilptų pasižymė-.

r_:__ jięao ženklai., O jų neiiyapp ne- 
■ būta. Arba — kuriame partijas, 

dalinamės minsterij^ portfeliais, 
nerandame bendro kelio politi
niam mūsų atstovavimui. Kiek 
čįa išliejama tulžies, pamazgų ir 
nuodu. Kįek žodiškų ir spausdin
tų timdų! Kiek nervų, nemigo 
valandų, lėšų atseina šio gyva
čių, lizdo išlaikymas.

Ganą. Mūsų bendras tikslas

Tarptautinė politinė mūgė

išardytas Berlyno gyvatynas, ku
ris pasaulio istorijoje sau lygaus

ir naujai pavergiamų tautų krau
jas, nes vienu pieštuko brūkšte
lėjimu “dėdei” Joe padovanoja
ma pusė Europos vergijai. Bai
sūs žodžiai RooseveĮto Churchil- 
liui,-kurie liks pavergtų tautų 
keiksmu: “Tamsta perdaug gal- 
voji apie pokarinį gyvenimą”. 
Taip suversta kelios dešimt mi
lijonų aukų į Kremliaus gyvačių 
lizdą kančioms.

Gana. Daugiau oro ir saulės. 
Grįžk, oi grįžk mano jaunystės 
sukurtas idealusis pasauli!

R. Medelis.

Barbaruos antplūdis
Nesenai popiežius Pijus XII 

skatino katalikus: “Sutelkite jė
gas sunaikinti išsigimimo dai
gams, kurie nūdien graso pasau
liui, lyg Šv. Augustino laikais”. 
Jis, neabejotinai turėdamas gal
voje bolševizmo grėsmę pasau
liui, tęsia: “Tegu Dievas laimina, 
jog pasaulis neturėtų pakartoti 
Šv. Augustino žodžių, rašytų De 
Civitate Dei antrosios knygos, 
XX skirsnyje, apie to meto pa
gonių antplūdį, kuris nešė Ro
mos imperijai barbariją, lydimą 
greito išsigimimo ir nepaprastų 

j kančių. Tegu nūdienio pasaulio 
saugumas neprilygsta anuometi
niams”...

Anuomet, kai centrinės Azijos 
stepių barbarai slinko į Atlantą,’ 
slavų giminės pasiekė Elbę ir su
po anuomet galingus saksus. 
Lombardai slinko į pietūs. Fran
kai pasiekė Sommę. Gotai užsi
mojo pavergti Ispanijos iberus, 
kurie kietai priešinosi. Vandalai 
nuslinko į Afriką, kuri buvo at
kirsta nuo Romos ir jos tiekimo. 
Jie, kaip ir gotai, buvo palinkę į 
arianizmą. Kai Šv. Augustinas 
mirė 430 m., Hipponos apsupi
mo metu, jie buvo viešpačiai 
šiaurinėje Afrikoje.

Kuo pasižymėjo anuometinė 
barbarija? Visuotiniu naikinimu. 
Visuomeninė organizacija lyg 
dingsta tuometinėje maišatyje. 
Ir kaip tik tie barbarai atneša 
fizinės jėgos, o katalikybė barba
rų pasaulyje pamažu sėjo savo 
grūdą, išauginusį vakarietišką 
kultūrą.

Nūdienė bolševikinė barbarija 
yra kitokia. Ji siekia išnaikinti 
visa, kas yra krikščioniška. Nau-. 
joji barbarija verčia išpažinti tik 
savąjį dievą — materialistinės 
pasaulėžiūros balvoną, kuris vi
sai pavergia žmogų. Žmogus 
tampa įrankiu didelės mašinos— 
proletarij ato valstybės, siekian
čios užvaldyti visą pasaulį. Tarp 
Katalikų Bažnyčios ir naujosios 
barbarijos negali būti jokio san
dėrio ar paliaubų. Tat rodo so
vietinė elgsena kraštuose už ge
ležinės uždangos. \

Ano meto ir šių dienų palygi
nimas todėl nėra visai tikslus, 
nes nūdienės barbarijos antplū
dis yra baisesnis. Jis siekia išrau
ti vakarietiškos kultūros augme
niją, ją sudeginti ir vėjo pusto
mą dirvą apsėti piktžolėmis. Tu
ri praslinkti ištisi šimtmečiai iki 
atsiras sąlygos atgimti krikščio-

nybei, ugdančiai jau naują va
karietišką kultūrą. Tas vyksmas 
turėtų būti labai ilgas, nes Kris
taus sekėjai nerauda piktžolių, 
kad nepažeįdus našaus ir palai
minto želmens. Jei šis, abejonių 
lydimas, svyruojantis, beprinci- 
pinis pasaulis būtų paklupdytas 
naujų stabų garbinti, tik po eilės 
gentkarčių būtų galima išsities
ti ir po dar ilgesnio tarpsnio at
sistoti ant kojų...

Nemanau, kad būtų pripuolą- 
mybė tūlo aukšto pareigūno Va
tikane pareiškimas Igor Garde- 
devitch, buvusiam Niujorko He
rald Tribune atstovui Romoje, 
kai jam atsisveikinant palydėjo 
šiais žodžiais: “Mes vėl matysi
mės, jei jūs atvyksite netrukus. 
Kitu atveju gali būti per vėlu. O 
tuomet čia nieko nerasite, gal net 
Šv. Petro Bazilikos”.

Išsikeldinimo planai
Minėtas spaudos atstovas dės

to 1951. VIII. 15 “Look” numery
je apie Vatikano išsikeldinimo 
planus. Tie planai siejami su bol
ševizmo antplūdžiu Vakarų Eu
ropoje. Tuo atveju Pijus XII at
sisakytų popiežiaus pareigų, bet 
pasiliktų Romoje. Kardinolai ir 
visos žinybos pasitrauktų iš Ro
mos kur tai į vakarus. Ten kar
dinolai susirinktų konklavon ir 
išrinktų nau j ą popiežių.

Iš Vatikano numato pasitrauk
ti Katalikų Bažnyčios vadovybė,

nes bijo, kad sovietai, užėmę Ro
mą, neįneštų suirutės laisvojo 
pasaulio katalikiškoje organiza
cijoje. Gi sovietai, užėmę Vatika
ną, terastų nedaug, kas juos įdo
mauja. Tiesą jie rastų Eugenio 
Pacelli, kuris, jo paties žodžiais, 
galėtų būti pakartas Šv. Petro 
aikštėje.

Jis nekartą skatino Rytų EurCv 
pos ir Azijos vyskupus neapleisti 
savo avelių. Ir todėl nenuostabus 
jo apsisprendimas likti Romoje, 
“nors Roma atitektų sovietams ir 
Šv. Petro Bazilika būtų sugriau
ta”, nes jis yra Romos vyskupas. 
Taip jis pasielgė ir II pasauli
nio karo metu, nors buvo kalbin
tas pasitraukti. Jis liko Vatika
ne, kai vokiečių kariuomenė už
ėmė Romą, o kraštutinis elemen
tas metė kelias bombas j Vatika
ną. Tuomet jis tik parėdė Vatika
no sargybiniams apsiginkluoti 
britų brauningais ir šautuvais.

Priebėgos galimybės
Europoje vargu Vatikanas ieš

kos priebėgos. Galbūt vienintelė 
saugesnė vieta Europoje yra Pi- 
renėjai. Tenykščios abi valstybės 
— Ispanija ir Portugalija yra ka
talikiškos. Ar tos valstybės bus 
užtektinai populiarios demokra
tiškame pasaulyje, kai jos nušli
jo nuo demokratinio kelio ? Tie
są sakant, Vatikanas ypatingo 
dėmesio nekreipia į valtybės 
santvarką ir jam, galbūt, būtų

artimesnė iš visų krikščioniškos, 
ikorporatyvės valstybės organi- 
zaja. Tačiau ši valstybės santvar
ka, kuri simpatiškai palydima 
Quadragesimo Anno, užtinkama 
fašistinėje Italijoje,. Francęąęp 
Franco Ispanijoje ir Salazaro 
Portugalijoje. Visi tie kraštai nu
suko nugarą demokratijai, ku
rios tikslas išugdyti asmenybę. 
Vatikanui pasmerkus valstybės 
priespaudą ar pačios valstybės 
sudievinimą, nes tuo metu ne
lieka vietos krikščionybei, kelias 
užkertamas į Pirenejus.

JAV vargu gali pasirinkti lai
kinai priebėgai. Vatikanas jau 
praeitame šimtmetyje pasmerkė 
liberalizmą. Ne vien tai nūdien 
lemia. JAV stovi kapitalizmo 
ženkle, kurio santvarka Vatika
nui nepriimtina. JAV vargu nū
dien yra palankios nuotaikos Va
tikanui.. Tarp Vatikano ir Va
šingtono nėra glaudžių diploma
tinių ryšių, nors santykiai yra 
palaikomi. Sovietų svaidomi žo
džiai: “amerikietiškas imperija- 
lizmas” būtų pritapdomi ir prie- 
bėgoje esančiam Vatikanui.

Vatikano stebėtojai spėja, kad 
jis gali pasirinkti Pietų Ameriką 
ar Kanadą. Pietų Amerikoje 
daug kur esanti feodalistinė-san
tvarka gali ■ įžiebti. komunistinį 
sambrūzdį. Tuo atveju telieka 
vienintelė Kanada, o realiai ta
rus, katalikiškas, prancūziškas 
Quebec.

Tie patys ątębę|qjaų turi žinių,| vijėm? žinoma, kad
kad Vatikanas jau šiandien yra 
išsiuntinėjęs nurodymus, • '■ kaip 
kas turi elgtis ne vien pačiame

šaulyje.
Popiežiaus abdikacija

Pijaus XII kalbamas atsisaky
mas pareigų nėra naujenybė. 
Apsčiai užtinkame katalikų ži
novų, kurie popiežiaus abdika
ciją — atsisakymą pareigų laiko 
teoretiškai neleistinu žygiu. Isto
rijos sukurti įvykiai rodo, kad jų 
yra buvę ne vienas. Mes galime 
nepripažinti formaĮįojąis abdika
cijomis MarcelMJr IH amžiaus 
pabaigoje ar Liberijaus, IV am
žiaus viduryje. Popiežius Bene
diktas IX, netvarkingas, sudaręs 
Bažnyčiai daug rūpesčių, XI 
šimtmečio pirmoje pusėje forma
liai atsistatydino ir įstojo vie- 
riuolynan. Jo du įpėdiniai taip 
pait atsistatydino. Popiežius Gri
galius VI pasitraukė, nes buvo 
pakaltintas simonija. Popiežius 
Celesiinas V abdikavo 1294 m., 
pabuvęs pareigose tik penkis mė
nesius*, nes vėl apsivilko vienuo
lio rūbu ir grįžo į ’ atsiskyrėlio 
grotą kalnuose. Tik ką miręs, 
Bažnyčios* jis buvo paskelbtas 
šventuoju. Paskutinė formali ab
dikacija įvyko Grigaliaus XII, 
1415 metais. ; '

Pijaus Vl^bdikacija, 1804 m. 
jam vykstant į Paryžių Napoleo
no'Bonopartės karūnuoti, nebu
vo įgyvendinta. Napoleonas I jį 
kalino, tačiau jis nepasitraukė iš 
eitųjų pareigų.

Ar pasiseks sucementuoti Atlanto Sąjungą
’ šiaurės Atlanto paktas jau se

niai gimęs. Deja, jis ir šiandieną, 
dar galima sakyti, tebėra veik 
kūdikio vystykluose. Visa laimė, 
kad to kūdikio auklės pareigos 
pavestos pagarsėjusiam 2-rojo 
Pasaulinio karo herojui gen. Ei
senhoveriui.

Jis gi — generolas — nors ne
be jauniklėlis, kepurę atmaukęs, 
pliku pakaušiu varvindamas pra
kaitą, tarytum gyvasis sidabras, 
laksto po pakto valstybių sosti
nes. Jas cementuoja. Vos trijų 
savaičių laikotarpyje gen. Eisen- 
hoveris aplėkė net dvylika vals
tybių. Su tų valstybių vyrais pa-1 
šnekėjo, pasitarė, o kaikuriems ir 
“pylos” davė už nerangumą. Ge
nerolo energingumą visi gerbia, 
tačiau kaikas ir tyliai abejoja 
gražiais vaisiais. Juk Italija dar 
tebešliaužioja kartu su raudonai-

. siais Šliužais, Prancūzija — te
bemiega savo tradiciniu letargo 
miegu, o socialistinė Britanija — 
taipogi politiškai nerealus fak
torius ... Ir daryk ką nori! O vis 
tai patys svarbiausieji Atlanto 
Pakto nariai.

Ne be reikalo, ir pats gen. Ei- 
senhoveris kažkuriam JAV žur
nalistui yra išsireiškęs: “Labai 
mielu noru savo dabartinį postą 
atiduočiau kam nors, jeigu kas jį 
sutiktų priimti. O aš gi — išva
žiuočiau meškerioti kažkur toli, 
toli...”

Be abejonės, ši tyli gen. Eisen- 
hoverio aimanėlė ir pasiilgimas 
meškerės turi nemenką ir pa
grindą. Jau pradžioje minėjau, 
kad Atlanto Paktas tebežengia 
kūdikio mažyčiais i^ngsneliais, 
operuodamas dar tik aštuoniomis 
divizijomis, kai priešais jį stovi 
nesuskaitomos bolševikų masės.

Tiesa, Pakto dalyvių ir jo vado 
svajonės yra gražios. Deja, dar 
jos tolimos. 1952 m. “atlantiečiai” 
numato turėti apię 35-40 divizijų

ir tai būsią tik metų pabaigoje. 
Gi “jeigu viskas labai gerai sek
sis” — 1954 m. Atlanto Paktas 
priskaitysiąs net 100 divizijų. 
Bet... čia peršasi mažas klausi
mėlis: ar lauks “dėdė Stalinas” 
ligi to laiko?

Daug gražių vilčių vakariečiai 
deda ir į kitas sritis. Juos ramina 
nauji ginklai, kaip atominė ar
tilerija ir kit. Be to, prieš akis 
stovi naujų alijantų grandinė, 
kuriais minimi Turkija, Graiki
ja, Švedija, o, galbūt, ir Ispanija, 
Jugoslavija bei Vakarų Vokieti
ja. Vieni iš jų žada įsirikiuoti į 
Atlanto Pakto gretas, kiti — pa
sidaryti šiaip artimais partne
riais.

Tačiau, ne be to, kad ir Krem
liaus oligarchai nesuktų galvos 
ir dėl naujų ginklų, ir naujų 
partnerių.

Šiuo metu stipriausia pajėga 
Atlanto Pakto valstybių grandi
nėje, be abejonės, yra JAV, ku
rios turi po ginklu 3.400.000 ka i 
rių ir stiprias bazes plačiame pa- i 
šaulyje. Gi britų ir prancūzų ge
riausieji daliniai yra pririšti To
limuose Rytuose. Tiesa, ir Ame
rika Korėjon yra metusi daug nebodama.

karių ir daug pinigų, iš kur ne 
tik suma nebegrįš, bet ir procen
tų niekas nemokės...

Visos Atlanto Pakto valstybės 
ligi šiol, deja, iš savo biudžetinių 
sumų tepajėgia skirti ginklavi
muisi tik 18-30%. Vos trys šios 
srities “didieji” pajėgia daugiau 
tam reikalui išleisti. Pav., JAV 
dabar skiria ginklams ir kariuo
menės .išlaikymui 55% visų biu
džetinių pajamų, Kanada — 40% 
ir D. Britanija — 33%. Taigi, 
žvilgterėjus į kitų skiriamas iš
laidas, atrodo, dar toli gražu, ne
pakankamai būtų galima nupirk
ti “cemento” gynybos mūrui bu- 
davoti...

Mes greitu laiku, berods rug
sėjo 15 d., būsime liudininkais to 
Pakto valstybių vyrų sulėkimo 
Kanados sostinėje Otavoje. Kon
ferencija, kaip spauda praneša, 
tęsis nuo 10 iki 14 dienų.

Gal Otavos pokalbiai ir padės 
gen. Eisenhoveriui glaudžiau su
cementuoti ir padaryti realesne 
jėga Pakto valstybes, kad jų su
gniaužto kumščio bent kiek pri
sibijotų Kremliaus pabaisa, kuri 
ligi šiol siautėja pasaulyje nieko

Pranys Alšėnas.

Paminklas pasikęsintojams prieš Hitlerį
Nepavykusio 1944 m. pasikėsi

nimo prieš Hitlerį rengėjams V. 
Berlynas nutarė pastatyti pa
minklą Ploetzensee kalėjime, 
kur jie buvo nužudyti. Bus įam
žinti 4 svarbiausieji sąmokslinin
kai: gen. pulk. L. Beck, kuris pats 
nusižudė, maršalas E. von Witz- 
leben, pakartas, grafas Cl. von 
Stauffenberg, kuris liepos 20 d. 
padėjo bombą ir buvo nušautas 
vq|f suimtas ir K. Goerdeler, Leip 
žigo buv. burmistras, pakartas.

Iš kitų sąmokslininkų gen. pik. 
Fr. Oster ir admirolas W. Cana-

ris buvo kalinami ir pakarti Flos- 
senburgo koncentracijos stovyk
loje. Du iš sąmokslininkų yra iš
likę ir dabar vaidina svarbų vaid 
menį politiniame gyvenime. Tai 
gen. maj. O. Remer, kuris yra va
das vad. Socialistinės Reicho 
Partijos, sekančios nacius, ir Dr. 
J. Mueller, dabartinis Bavarijos 
teisingumo ministeris. Tada jis 
buvo suimtas, kaip Canaris drau
gas ir laikomas tame pačiame 
Flosseųburge, kur buvo išvaduo
tas amerikiečių.

LIETUVIS BUVO DŽIUNGLIŲ KARALIUS
La Goneve yra ūkanota, apželtos kampų. Virkus tapo karalie- 

lusiais kalnais bangota, sala nės prietelius. Žmonės pradėjo 
Vakarų Indijos salyne, kuris te- vadinti jį Li-tė-pe-vini, tai yra, 
bepriskiriamas JAV teritorijai, “tas, kurs turi ateiti”. Tas skam- 
Žemėlapy ją matome Haiti salos,bėjo keistai ir pats Virkus ilgai 
prieglobstyje, Port - au - Prince ’ nesuprato, ką tas reikštų ir neži- 
įlankos mėlynuose vandenyse,1 no j o, kad tas vardas turėjo pas 
pažymėtą brūkšneliu. La Goneve Į vietinius ypatingą mistišką pras- 
kažkokiu keistu surėdymu .ilgai Į mę. Tiesa, Virkaus autoritetas

kalkuliacijose, nors lėktuvai virš ' žmonėms ar karalienei. Iš žmo- 
jos beveik kasdien kriokdavo^ o 
pakraščiais praslinkdavo turistų 
laivai, ją pačią palikdami ra
mybėje. ’y’ " " • 1

Bet vieną dieną La Goneve sa
la susidomėjo kariška vadovy
bė. Salai ištirti ir čiabuviams val
dyti buvo paskirtas komendan
tas, seržantas Virkus, prikauso- 
mas Haiti gubernatoriaus. Jis 
buvo paskirtas iš pradžių vos 3 
mėn., paskui dar 3 mėn., vėliau 
pasiprašė paliekamas 3 metams, 
o išviso ten išbuvo 12 metų.

Vieną gražią popietę Virkus 
maža valtele atplaukė salon vi
siškai vienišas, nei nenumanyda
mas, kas čia jo laukia ir kaip il
gai čia teks išbūti.

Jis buvo sutiktas būrio vieti
nių gyventojų ir nuvestas į miš
ką salos gilumoje, kur rado pa
lapinių miestą, kuriam domina
vo akmens pastatas centre — ka
ralienės būstinė. Karalienei jis 
prisistatė kaip Amerikos val
džios atstovas bei įgaliotipis sa-, 
lai valdyti. ’ ? \

Tą naktį Virkus girdėjo kalvo
se mušant būgną ir nelabai galė
jo miegoti. Jam buvo visai neaiš
ku, kokį likimą jam suruoš lau
kiniai, posėdžiaudami prie mė
nulio šviesos ir būgno garsų.

Naktis praėjo ramiai ir mūsų 
tautietis lengviau atsiduso. Po 
to sekė savaitės ir mėnesiai. Sa
loje Virkus viskuo rūpinosi. Jis 
leido sanitarijos nuostatus, tai
kė ginčus ir tramdė muštynes, 
mokė laukinius ūkininkauti, sta
tyti trobas, tiesti kelius, malūnus 
— žodžiu, jis nešė dvidešimto 
šimtmečio kultūrą į tą pasaulio 
kampelį, kuris tebegyveno 10.000 
metų senumo papročiais ir apsk
ritai nežinojo, kas tai yra lai
kas ir pažanga. Mokesčiai, kurių 
niekas anksčiau neišrinkdavo, 
pradėjo plaukti į valdžios iždą. 
Gyventojai, pamatę permainą, 
buvo nepaprastai patenkinti. 
Apie Virkų gi sklido įvairūs gan
dai, tačiau niekas nieko tikro ne 
žinojo, nes niekas neatvažiavo 
patikrinti, nei kaip jis gyvena, 
nei kaip tvarkosi.

Virkus, žinodamas Ti Memen
te — salos karalienės — didelį 
autoritetą, dažnai ją aplankyda
vo jos karališkame “dvare”. 
Kiekvieną kartą jis buvo iškil
mingai priimamas. Jį sutikdavo 
karalienė su savo gubernatorė
mis — irgi baltai apsivilkusio- 
mis moterimis, kurios šia proga 
atvažiuodavo iš tolimiausių ąa-

.tapp-Vatikano ir Maskvos yra vi
sai kitokie santykiai**1 kaip Na
poleono I laikais. Anuomet Va
tikanas tesudarė Paryžiui politi
nį pavojų, kai nūdien siekiama 
išrauti katalikybę su šaknimis 
dėl skelbiamų skirtingų, priešin
gų pradų, dėl susikirtimo doro
vės ir nedorovės, Kristaus ir An
tikristo.

šoko ir dainavo. Po keturių dienų 
užtvanka buvo baigta.

Virkui sekėsi “karaliauti1
įvedė mokesčius, kuriuos tvąr-4 Pijus XII? audros metui galėtų 
kingai su raportais laiku Siųs- paskirti laikiną vietininką Kata- 
dayo karalių prezidentui į Va- jįkų Bažnyčiai tvarkyti. Tačiau 
širigtoną, pamokino čiabuvius j 0 75 m. amžius vargu tat leis 
ūkininkauti. Primityvias, žmo- daryti.' - ’
gaus jėga varomas vandens pom- Vatikanas galbQt geriausia 

neegzistavo Vakarų civilizacijos nebuvo pagrįstas pataikavimu | pas pakeitė vandentiekiu, įvedė n<;li+1-5kai institnciia
drausmę puslaukiniams, kurie 
jos niekad nebuvo turėję. Paga
liau vienatvė tarp laukinių jam 
atsibodo, jis “abdikavo” ir grįžo 
į Ameriką; ••*»<****#& ■

Viliaus gyvenimo kelias
F. Virkus gimė Pittson mies

tely, Pensilvanijoje, JAV. Abu 
tėvai buvo lietuviai ankstyvi 
emigrantai. Tėvas buvo kasyklų 
darbininkas. Jo sūnus mėgo nuo
tykių gyvenimą ir įstojo į laivy
ną. Daug apie jį ir nežinoma. 
Laivyno tarnyba jį pastūmėjo į 
La Goneve galą. Visa tai papras
ta. Tačiau, vargu, ar jis būtų bu
vęs išrinktas karaliumi, jei ne ki
ti keisti sutapimai. Mat prieš 60 
metų La Goneve sąla užvaldė 
negras. Soulouque ir tapo tos sa
los imperatoriumi, pasivadinda
mas Faustinas I-sis. Jis valdė ke
liolika metų,, bet dėl politinių 
intrigų buvo ištremtas ir ištrėmi
me mirė. Salos gyventojai tačiau 
tikėjo, kad Soulouqueas turi die
višką jėgą ir jis vėl keląis iš nu
mirusių ir valdy^ salą.

Kadangi' Šoulčruqueas vad inosi 
Faustinu I, tai savaime aišku, 
kad po 60 metų atvykus į.salą 
Virkui, kurs irgi turėjo kriketo 
vardą Faustinas, gyventojai gal
vojo, kad grįžo vėl jų imperato
rius ir, priėmęs kitą išvaizdą, vėl 
valdo salą. Taigi, grynas sutapi
mas pastūmėjo gyventojus tikėti 
į pranašysčių išsipildymą. Bė to, 
buvę ir kitų legendų. Žyniai skel
bę, kad “tas, kurs turi, ateiti’’

nių'Jis reikalavo didelės draus
mės. Jie jo klausė.

. Virkaus karūnacija ' ’ j.
Po kokių metų Virkus nutarė 

apžiūrėti visą salą ir išsiruošė į 
kelionę. Jį lydėjo daugybė lauki
nių. Pradėjo vizitą nuo karalie
nės dvaro. Karalienė Ti Memen- 
ne jį priėmė dar iškilmingiau, 
negu paprastai. Savaime aišku, 
dalyvavo visos baltai apvilktos 
salos valdytojos, kurios sudarė 
karalienės sįvitą, teismą, dvarą
— vienu žodžiu, viską. Virkui te
ko susidurti su visa moteriškos 
valdžios galybe. Karalienė jį nu
vedė pas žynį-burtininką. Šis 
turėjo saloje didelį moralinį au
toritetą. Žynys palietė jį savo 
ranka ir ištarė Virkaus krikšto 
vardą — Faustinas. Virkus dar 
nesuprato ką tas reiškia. Po to 
sekė puota, laukiniai šokiai. Vir
kus išvyko lankyti tolimesnių sa
los užkampių. Tačiau po dviejų 
savaičių karalienė vėl pakvietė 
Viekų į savo dvarą. Kai atėjo 
naktis ir patekėjo mėnulis, pasi
girdo šventasis rada — būgno 
balsas, kviečiąs visus į ypatingas 
iškilmes. Aikštė buvo nušviesta 
laužo ir "žibintų šviesomis. Vir
kus sėdėjo šalia karalienės, o 
aikštėje knibždėjo apie 1000 lau
kinių. Staiga visi nutilo. Pačiam 
Virkui buvo įdomu, kas čia turi 
įvykti. Staiga karalienė uždėjo 
jam ant pečių blizgantį šaliką. 
Laukiniai pasodino jį į nešamą 
krėslą ir nunešė į iškilmių pavil
joną. Nešant jie dainavo, šaudė, 
šoko. Iškilmių paviljone jis vėl 
atsisėdo šalia karalienės, o lau
kiniai apsupo jį plačiu ratu. Pra
sidėjo dar pasiųtesnis laukinių 
šokis, dar gyviau ir tankiau mu
šė būgnas. Praėjo kelios valan
dos. Staiga pasigirdo trimito gar
sai. Ant Virkaus galvos buvo už
dėta karaliaus karūna. Ji buvo iš 
satinos, papuošta margai dažyto
mis plunksnomis. Sutrupinto 
veidrodžio gabaliukai, laužo švie 
soje spindėjo kaip deimantai. 
“Karalius! Karalius! Karalius!”
— šaukė laukiniai. Pats Virkus 
tik dabar tesuprato, kad jis tapo 
salos karaliumi. Ir tai buvo tik
rovė. Lietuvis — La Goneve ka
ralius.

Greit patyrė kirkus, ką reiškia 
būti valdovu. Kai jis sugalvojo 
statyti akmenų užtvanką, 1000 
laukinių atvyko iš visų salos 
kampų. Atvyko su vaikais, vi
rimo reikmenimis. Didelė sto
vykla išaugo marių pakrašty. 
Laukiniai dieną dirbo, vakare

”. ’Jis

.Vatikanas, galbūt, geriausia 
politiškai informuota institucija 
pasaulyje, darydama sprendi
mus, kurie jau pasiekia viešumą, 
terodo nūdienio pasaulio įtam-

ryškūs ženklai, jog galėtume už
merkti akis ir besiartinančios 
audros nematyti. Tokiai audrai, 
visai įtikėtina, Vatikanas .ruošia
si iš anksto, nes jis neša atsako
mybę ne vien už 40 ha “valsty-. 
bę” 1100 asmenų, bet vadovauja
mus šimtus milijonų.

Kaip mums lietuviams šian
dieną būtų džiugu, kad ir mūsoji 
vyriausybė, 1940 m. regimai aud
rai artėjant, būtų nenustojusi vi
dinės lygsvaros, iš faktų padariu
si išvadas, pajutusi atsakomybę 
lietuvių tautos ateities kartoms 
ir pasiruošusi tinkamai ją sutik
ti. Gaila, kad anuomet įspėjantis 
balsas buvo nenugirstas tų, kurie 
stengėsi monopolizuoti patriotiz
mą ir šiandieną juo dangstytis \ 
bando. Graudu, kad anuometinio 
sąmyšio atoraugomis kaikas gy
vena, visai neregėdami, kad be- 
sikaupią rūstūs debesys naujai 
audrai kitas mintis ir polėkius 
gaivina.

Ai'ti dviejų tūkstančių metų 
patirties, Vatikanas atviromis 
akimis žiūri į gyvenimo ramiuo
sius tarpsnius ir audrai ruošiasi.’

Ištremtieji vokiečiai, 
grąžinanti

Pastaruoju metu vis dažniau 
pasigirsta žinių, kad Maskva yra

didysis salos, karalius^ būsiąs nusprendusi bent dalį iš rytų 
šviesus ir baltas. Virkus turėjo 
netik šviesią odą* bet ir šviesius 
lino plaukus. Faustinu Virkus ir
gi buvo pripuolamai pakrikšty
tas. Jo motina — Ona Virkuvie- 
nė kreipėsi į kunigą dėl vaiko 
krikšto. Kunigas paklausęs, ko- 
kiuo vardu turįs pakrikštyti. Vir- 
kuvienė atsakiusi, kad dėl vardo 
tėvai nesutariu, todėl prašiusi 
kunigo, kad jis pats parinktų 
vardą. Kunigas, truputį pagalvo
jęs, pasakęs:

— Tegul būna Faustinas.
Taigi likimas lėmė Virkų būti 

Faustinu, o Faustino vardas — 
būti džiunglių karaliumi.

Lietuviškajai visuomenei “ka
ralius” Faustinas II nebuvo žino
mas. Ir grįžęs į Ameriką, jis su 
lietuviškąja visuomene nebend
ravo, bet laikėsi su lenkais. Jis 
mirė šių metų pradžioje.-Ta pro
ga JAV spaudoje pasirodė visa 
eilė jo nuotykius aprašančių 
straipsnių. ,

sričių ištremtų vokiečių’ grąžinti. 
atgal. Nemanoma jų sugrąžinti 
iš Vakarų Vokietijos, bet tik So
vietų zonoje gyvenančius. Jie bū
sią tuojaus pradėti siųsti į Lenki
ją, Čekoslovakiją ir kt. kraštus. 
Su satelitais derybos tuo reikalu 
vykusios net 4 mėn: Satelitai bi-‘ 
ją, kad tai pirmas žingsnis į grą
žinimą Vokietijai atplėštųjų že
mių, ir kąd; .tai. padarysią'laBai

grįžusieji vokiečiai 2 metus ne
turės piliečio teisių. Sakoma, kad 
šiuo žygiu norima išlyginti dar3 • 
bo jėgos pasiskirstymą — Vokie
tijoje norima sumažinti bedarbių 
skaičių, o anuosė kraštuose su
mažinti specialistų trūkumą. Pa
saulio spauda betgi reiškia nuo
monę, kad tai politinis žygis vo
kiečių visuomenei patraukti. IŠ 
viso, benamiai vokiečiai laikomi 
dideliu koziriu sovietų rankose. 
Jei jie būtų sugrąžinti, entuziaz
mas būtų toks didelis, kad būtų 
net pamiršta, kas juos ištrėmė.
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Sudburio šeštad. mokyklos Tėvų Komiteto

Praeitais metais Amerikoje, 
Kanadoje ir kitur buvo pradėtos 
steigti lietuvių šeštadienio mo
kyklos, kuriose buvo mokomi lie
tuvių tremtinių ir senųjų ateivių 
vaikai lituanistikos dalykų. Su 
dideliu džiaugsmu reikia konsta
tuoti, kad lietuviai mokytojai, 
suprasdami mūsų jaunųjų nu
tautėjimo pavojų, stojo į lietuvių 
šeštadienio mokyklos darbą, ne
reikalaudami jokių materialinių 
gėrybių, net turėdami su tuo 
nuostolių. Tačiau dalis mūsų tau
tiečių, ramia širdimi, pamiršę 
savo laimę, kad jie yra laisvame 
krašte, neleido savo vaikų į lie
tuvių šeštadienio mokyklą, pasi
tenkindami vien tik anglų mo
kyklomis. Argi tam Lietuvos 
partizanų kraujas liejasi, kad lie
tuviai, esantieji laisvame pasau
ly, atėjus, laisvės valandai, su
grįžtų su jaunimu nemokančiu 
lietuviškai skaityti bei rašyti?

Kaip . praeitų mokslo metų 
praktika parodė, lietuvių šešta
dienio mokyklą lankantis jauni
mas pramoko gražiai lietuviškai 
skaityti, rašyti ir kt. Todėl esu 
įgaliotas Tėvų Komiteto ir mo
kytojų prašyti laikraščių pp. Re
daktorius, kad skirtų laikraščiuo
se vietos lietuvių šeštadienio

KOVA SU SAUSROM ALBERTOS 
PROVINCIJOJE

Kanados prerijų lygumos, ku
rios, tęsiasi nuo centrinės Mani- 
tobos iki Albertos prieškalnyno, 
nuo seno laikomos Kanados ir vi
so Britų pasaulio grūdų aruodu, 
maitinusiu nesuskaitomus mili
jonus žmonių visame pasaulyje. 
Ūkininkų tarpe čia yra daug 
naujakurių europiečių, jų tarpe 
ir lietuvių.

Todėl šios derlingiausios že
mės labai nukentėjo dėl plėšikiš
kai vedamo Kanados ūkio. Visi 
čia šimtmečiais stengiasi grobti 
turtus, išnaudoti galimybes pel
nytis, visiškai nesiskaitant su vi
so krašto ūkiu. Vyriausybės nie
kur nesikišo ir netvarkė. Rezul
tate gobšūs medžio pirkliai su
naikino miškus, dėl ko padidėjo 
išgaravimas vandens iš podirvio 
kaip tik tuose plotuose, kurie bu
vo pagrindas prerijų drėgmės 
išteklių. Suardžius natūralią 
vandens sistemą, prerijų sritys 
jau 1930 m. pergyveno baisią 
sausrą. Didžiuliai plotai derlin
gos žemės liko smėlėtom dyku
mom. Dešimtys tūkstančių ūki
ninkų apleido savo ūkius ir išvy
ko į miestus arba persikėlė į ki
tus Kanados rajonus.

Nuo to meto pradėta rūpintis 
drėgmei išlaikyti priemonėmis. 
Apie sodybas ir ganyklas priso
dinta medžių, o pagaliau pradėta 
rūpintis sutvarkyti upes bei su
daryti vandens telkinius bei už
tvankas, kad tuos rezervus gali
ma būtų panaudoti sausros peri- 
jodais. Faktas, kad sausrų metu 
visai nenukentėjo Lethbridge ra
jonas, kur vandens yra pakanka
mai, rodė, kad žebės ūkį galima 
ten išgelbėti dirbtinės vandens 
sistemos pagalba. Buvo pradėta 
gyva kampanija už specialius 
įrengimus — statybas, kurios pa
šalintų tą nenormalią padėtį, kad 
kartais vandens yra perdaug ir 
apylinkes nusiaubia potvyniai, o 
kartais jo visai nėra. Šitai kam
panijai vadovavo tolimo Toron
to dienraštis The Globe and Mail 
ir Toronto konservatorių atsto
vas federaliniame parlamente J. 
R. MącNicol.

To rezultate pradėti darbai va
karuose. Rokies kalnų šlaituose, 
iš kur į prerijų sritis atplaukia 
vanduo, buvo pradėti miško at- 
želdinimo darbai. Mat miškinga
me rajone ne taip staiga nutirps
ta sniegas ir nesusidaro tokio

Mirties bausmė už 
klausymą "A. Balso”

Kuibiševo radijas askelbė, kad 
Stalingrado apygardoje tik ką 
pasibaigė “Socialistinės statybos 
sabotažininkų” ir “Amerikos Bal 
so” klausytojų byla. Iš 11 kalti
namųjų 3 nubausti mirti, o 8 ka
lėjimu nuo 2 iki 18 metų. Mirti 
nubausti: kolchozo pirmininkas, 
mašinų-traktorių stoties vedėjas 
ir tiekimo ministerijos atstovas. 
Jie buvo kaltinami sabotavę val
džiai tiekimo produktų planą ir 
sistematingai klausę “Amerikos 
Balso” bei skleidę jo skelbiamas 
žinias. Sprendimas įvykdytas 
per 24 valandas.

mokyklos propagandai ir reikš
mei, o taip pąt ir laikraščių Ben
dradarbius rašyti tuo reikalu 
atitinkamus straipsnius, kad 
šiais mokslo metais visi lietuviai 
leistų savo vaikus į lietuvių šeš
tadienio mokyklas. Tėvų Komi
tetas ir mokytojai negali vieni 
paveikti tų, kurie neleidžia vai
kų į šeštadienio mokyklas. Labai 
svarbi priemonė, kuri gali padė
ti, tai spauda su atitinkamais tuo 
reikalu straipsniais. Netrukus 
prasidės nauji mokslo metai, to
dėl pats laikas jau susirūpinti 
lietuvių šeštadienio mokyklomis. 
Praeitų metų praktika parodė, 
kad lietuvių šeštadienio mokyk
los galėjo gražiai veikti ten, kur 
mūsų tautiečiai jas vieningai rė
mė materialiniai ir moraliniai.

Turiu garbę ir pareigą viešai 
iškelti Sudburio lietuvių susipra
tusią visuomenę, kuri, nežiūrė
dama savo įsitikinimų, vieningai 
rėmė šeštadienio mokyklą taip, 
kad buvo galima nuomoti mo
kyklai gražias patalpas ir atly
ginti šiek tiek mokytojams už 
darbą.

Aug. Jasiūnas
Sudburio Tumo-Vaižganto lietu
vių šeštadienio mokyklos Tėvų 

Komiteto pirmininkas.

antplūdžio upėse su potvynių pa
vojais, o be to, miškingas podity 
vis ilgiau išlaiko vandenį ir va
saros metu jo daugiau iš ten 
plaukia upėmis. Pradėtos taip 
pat užtvankų statybos, skirtos 
vandens išteklių normalesniam 
paskirstymui. Taip visai neseniai 
Albertos pietvakariuose baigta 
statyba ir atidaryta St. Mary’s 
upės užtvanka 2.630 pėdų ilgio. 
Ji buvo pradėta statyti 4941 m., 
kainavo $7.000.000 ir sudarė tven 
kinį 18 mylių ilgumo bei 6 mylių 
platumo. Tas tvenkinys sunor- 
muos aprūpinimą pakankama 
drėgme 120.000 akrų dirbamos 
žemės.

r Atidarymo iškilmės buvo labai 
puošnios, o jų įžymybė — grupė 
indėnų pilnoje aprangoje iš gre
timo rezervato. Jie ėjo visos pro
cesijos priekyje. Dalyvavo taip 
pat žemės ūkio ministeris Gardi
nęs, Albertos premjeras E. Man
ning, Britų augštasis komis. Sir 
Al. Clutterbuck, senatorius W. 
A. Buchanan, kuris labiausiai ir 
rūpinosi šia statyba.

Atidarytoji užtvanka yra tik 
viena grandis St. Mary — Milk 
upių sureguliavimo sistemos 
projekte, turinčiame apimti visą 
pietų Albertą. Tolimesnis pląnas 
bus įvykdytas tik per 10-15 metų 
ir aprūpins 500.000 akrų dirba
mos žemės. Tuo būdu Alberta tu
rės apie 1.000.000 akrų dirbsimos 
žemės, drėkinamos griovių sis
tema CSc.

Už ką buvo teisiami Lietuvos vyskupai
Edmund Stevens savo naujoje 

knygoje “This is Russia uncen
sored” plačiai prisimena tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje. Jis reiš
kia įsitikinimą, jog Lietuvoj ko
va su religija, ypač katalikų, 
vykdoma jau iš seno, planingai. 
Dar prieš kard. Mindszenty bol
ševikų buvo nuteisti ir pasmerk
ti Lietuvos vyskupai, tik kažin 
kc-^ėl jų byla tąsyk nebuvo pada
ryta tokia paradinę. Telšių vys
kupui V. Borisevičiui byla buvo 
sudaryta, kaip kad oficialiai tei
giama, už tai, kad jis — bent taip 
jam buvo prikišta, ir taip papa
sakota minimajam koresponden
tui — partizanų vadą slėpęs ir 
buvo įregistravęs bažnyčios tar
nautoju. Kaišiadorių vyskupui 
buvo byla sudaryta ir bolševikiš
ka ištarmė paskelbta; pirma jį 
apkaltinus, kad jis buvęs “tiesio
giai atsakingas už žudymą dar
bo valstiečių, naujakurių ir Sov. 
intelektualų, ne»kartą net su jų 
šeimomis, aktyvų dalyvavimą te
roristinėj gaujoj, teroristų lanky
mą, antisovietinės literatūros 
platinimą” ir tt Jau iš pačių kal
tinimų formulavimo matyti visas 
jų absurdiškumas. Panašios pro
vokacinės bylos “už partizanų 
slėpimą ir atsišaukimų spausdi
nimą’* t 
vadovyi 
Vilniau&cunigų, Ukmergės baž
nytinio Choro dalyviams ir tt 
Dar viena būdinga smulkmena: 
kai prancūzą kat spauda paskel-1

vo iškeltos pranciškonų 
‘i Kretingoj, visai eilei

Žlugdo Lietuvos žemės ūkį
Kadangi niekas ąetiki komu

nistų skelbiamais “laimėjimais” 
žemės ūkyje, ypač įvedus kolcho
zinę sistemą, tai jie žmonių pra
kaitu surinktais pinigais leidžia 
visokias brošiūras, kuriose, klas
todami duomenis, stengiasi jais 
pūsti žmonėms miglą į akis, nors, 
anot vieno pereitais metais at
vykusio iš Lietuvos mūsų tautie
čio, visi mato, kaip ten, kur “se
niau jūravo kviečiai ir lyg mū- 
rasv kilo javas, šiandien stypso 
kolchozų usnys”. Viena iš tokių 
brošiūrų yra ir K. Liaudies “Že
mės ūkio pakilimas Lietuvoje”.

Tas tariamasis pakilimas tėra 
nebent tik autoriaus galvoje, ta
čiau kad gelėtų tikėti kiti, prira
šyta daugybė suklastotų duome
nų, kuriais su komunistiniu aki
plėšiškumu ir operuojama. Pa
lyginę kad ir britų veikąle ‘'The 
Baltic States”, išl. 1938 m. Lon
done, paskelbtus 1930 m. duome
nis su kom. spaudos šiandien 
skelbiamaisiais “laimėjimais”, 
matome, kad jiems ir dabar dar 
toli šaukia iki tų laimėjimų, ku
rie buvo N. Lietuvoje pasiekti 
po ilgo ir vargaus karo per de
šimtį metų, būtent 1930 m. Tada, 
pvz., miežių buvo gaunama - iš 
vieno ha 10,7 kvintalo, 1951 m. 
tikisi nuo 7,5 iki 8,5, o 1955 m. 
“užplanuota” gauti nuo 9,5 iki 
10,5; grūdų 1930 m. gauta 11,9, 
1951 m. — nuo 7,85 iki 8,85, 1950 
m. — nuo 10 iki 11; linų 4 nuo 
2,2 iki 2,4 — 2,4 iki 2,6. Nors 1930 
m .Lietuvos teritorija siekė tik 
55.000 kv.'km., o šiandieną LTŠR 
apima 62.5000, vadinasi sovieti
nius skaičius tektų sumažinti dar 
12 procentų. Tada Lietuvoje ra
guočių buvo 1.033.000, o 1955 m-, 
bus, bent taip užplanuota, tik 
800.000; melž.- karvių buvo 800 
tūkstančių, 0 bus tik 390..000; 
kiaulių buvo 1.027.000, 1955 m. 
bus 500.000; avių buvo 603.000, o 
1955 m. bus 260.000. Po 33 komu
nistinio valdymo metų Rusijos 
gyvulių ūkis nebuvo pasiekęs 
net 1913 m. lygmens. 1946 m. pa
čių komunistų spauda paskelbė 
šį gyvulių procento sumažėjimą 
Lietuvoje: arklių 39,3, raguočių 
50,3, kiaulių 61, avių 45. Iš viso 
Sovietai gyvulių ūky 1955 m. bus 
pasiekę tik 56 proc. 1930 m. lyg
mens, nekalbant jau apie pasku
tinių metų N. Lietuvos gyvulių 
ūkio pakilimą.

Lietuva sukurta “Vakarų 
imperialistų”

Tačiau, nepaisant to, brošiūros 
3 psl. skelbiama ,kad 1940 m. “at
sivėrė keliai trumpiausiu laiku 
įveikti atsilikimą, kuriam buvo 
pasmerkęs Lietuvą kapitalistų, 
dvarininkų ir buožių viešpatavi
mas, kurie, Vokietijos ir Angli
jos — Amerikos imperialistų pa
dedami, 1918-1919 m. pasmaugė 
jauną Liet. Tarybų respubliką”. 
Toliau taip posteringaujama 4 
psl. “Sunkus buvo darbo valstie- 

bė, kad Maskvoje buvusios kat. 
bažnyčios St. Louis, į kurią be
veik išimtinai lankydavosi tik 
užs. diplomatų korpo nariai ir 
personalas, rektorius prancūzas 
Thomas esąs nušalintas, į jo vie
tą esąs paskirtas lietuvis kun. 
Adomavičius. Paskiau paaiškėjo, 
kad tai esama ekskunigo Adoma
vičiaus, mėgstančio kartais taip 
pat savo pavardę sutrumpinti, 
kuris metęs kunigystę, prisidėjo 
prie komunistų ir jų partijoj ak
tyviai reiškėsi. Paskiausiai jį ko
munistai —: propagandos ir šni
pinėjimo sumetimais — vėl buvo 
istatę vietoj minimojo prancūzo 
jų bažnyčios “rektorium”. Tuo

Kadaise buvo kai
mai, Nepr. Lietu
va juos išskirstė į 
vienkiemius, bet 
dabar bolševikai

kraštą, neišvengiamai susidūrė ir 
su naujom gyvenimo sąlygom, 
prie kurių daugiau ar mažiau rei
kia prisitaikyti. Atsiradome čia 
kaip paprasta darbo jėga, nes tik 
su šita sąlyga čia tegalėjome pa
tekti. Taigi pirmieji mūsų žings
niai parėjo ne nuo-mūsų, bet nuo 
šio krašto valios. Įstatymai var
žo verstis .laisva profesine prak
tika, amatu ir patekti į valstybe* 
nę tarnybą. Tačiau pradėjome 
kurtis ir nugalėti mums taikytas 
kliūtis. Daugelis jau spėjo įsigy
ti nuosavybę ir pradėjo verstis 
laisvąja praktika. Visa tai pa
siekta ne be energijos, ryžtingo 
darbo ir valios.

Valstybės sudarytiems varž
tams tenka nusilenkti. Tačiau, 
reikia pažymėti ir prisipažinti, 
jog kaikuriais atvejais prie mūsų 
kūrimosi nesklandumų priside
dame ir mes patys. Mes savo 
veiksmais, kartais padarytais ir 
ne iš blogos valios, kenkiame sau. 
Tokių mūsų pasielgimų galėtu
me išvardinti visą eilę, tačiau 
pasitenkinsime palietę tik iš jų 
būdingesnius.

Pirmučiausia, mes labai daž
nai, kur reikia ir kur nereikia, 
perdėm garsiai mėgstame kriti- 

laikomas “Tarybinis Artojas”, kuoti čionykštį gyvenimą. Iš es- 
Biržų apskr., už darbadienį davė mės kai kam gali atrodyti, jog 
tik po 7 kg grūdų, 180 gr. cukraus šiuo reikalu nieko blogo, ypač tu- 
2 kg bulvių ir po 1 rublį pinigais, rint galvoje, jog sveika kritika 
Ką iš tikro už tuos rublius jie ga- yra net naudinga. Bet mes turi- 
li nusipirkti, jei 1 kg duonos kai- me atsiminti, jog esame svetim- 

*“■ — - šaiiaį ir> pasakyčiau, visiškai
skirtingoje aplinkoje, kur kiti 
papročiai ir pagaliau kur skirtin
gomis akimis žiūrima į gyvenimo i 
reiškinius. Mūsų toks atviras ap- j 
linkos kritikavimas. neigiamai 
nuteikia vietinius. Labai dažnai 
pastarieji užsigauna, nusigręžia 
nuo mūsų ir jaučia mums neapy
kantą. Blogiausia, kad su kritika 
pasireiškiama ne tik pas pavie
nius asmenis, bet ir viešose kraš
to įstaigose. Pavyzdžiu galim pa
imti kad ir mūsų intelektualus, 
kurie dirba Kanados tam tikrose 
įstaigose ir jau ruošiasi laikyti 
egzaminus įsigijimui teisių vers
tis praktika. Teko patirti, j oą kai 
kurie iš tokių vien dėl nurodytos 
ydos yra netekę turėtos pagarbos 
ir prielankumo. Šio straipsnio

Dar Leninas kalbėjo, jog “indivi
dualinis ūkis kasdien, kas valan
dą gimdo buožę — išnaudotoją” 
— 30 psl. Todėl ūkiai buvo pra
dėti stambinti — į tokius dva
rus, kurių dabartiniams bolše
vikams pavydėtų visa eilė jų 
taip keikiamų dvarininkų. Ką 
sakytų komunistai, jei tokius kol.

čių gyvenimas buržuazinėje Lie
tuvoje. Dešimtys tūkstančių dar
bo valstiečių ūkių už nepakelia
mas skolas buvo parduoti iš var
žytynių. Daugiau kaip 40.000 
darbo valstiečių buržuazinės val
džios metais neteko savo žemės 
ir nuėjo bernauti. Šimtai tūks
tančių lietuvių negalėjo rasti 
darbo gimtinėje ir buvo priversti į ūkius būtų sukūrę, pvz., fašistai 
keliauti ieškoti duonos kąsnio į 
JAV, Braziliją, Argentiną ir kt. 
šalis, kur būdavo dar žiauriau 
išnaudojami. Lietuvos kaimas 
skurdo varge ir tamsoj”. Tačiau, 
nepaisant to, ir tie dabar “pada
ryti laimingais” darbo valstie
čiai, jeigu tik būtų laisvi, čia pat 
patys savo rankomis sugriautų 
visus kolchozus, o iš prakeiktų 
JAV, Argentinos ir kt., kur nors 
ir ne viskas yra gerai, niekas vis 
dėlto į tą “pražydusią tarybinę 
Lietuvą”, nenori grįžti. Gi darbu 
jau “aprūpinti” arti milijono mū
sų tautiečių — Sibiro taigose .... 
Vis dėlto “buržujai” tokių masių 
niekur neištrėmė.

Kad ir ne viskas buvo tobula 
N. Lietuvoj, bet tie trūkumai 
nublanksta prieš tą baudžiavą, 
kurią įvedė Sovietai su savo kol
chozine sistema, nors žmonėms 
veidmainiaudami jie ir sako: 71 
tūkstantis bu v. kumečių, beže
mių ir mažąĄemių gavo 585.000 
ha žemės, kuri buvo atimta iš 
dvarininkų, vienuolynų, bažny
čių ir kt. stambesniųjų žemval
džių”. Atimti tai atėmė, bet ne
atidavė tos žemės darbininkams. 
Dabar jie yra nė tik kolchozų 
vergai, bet dar turi tuo per prie
vartą “džiaugtis” ir Stalinui už 
tokią “laimę” dėkoti. Autorius 
16 psl. rašo, kad: “buržuazinė že
mės reforma padėjo sustiprėti 
buožijai ir Lietuvos buržuazijai”, 
fcas sutrukdė pridėti “ir dvari- 
ninkijai“. Logikos būtų tiek pat.

Ką davė Lietuvos žemės 
reforma?

Pradėjus vykdyti žemės refor
mos įstatymą 1920 m., kaip tik 
Lietuvoje įsikūrė 40.000 nauja
kurių ir 90.000 mažažemių gavo 
papildomai žemės, o’iš 274.815 že
mės ūkių skaičiaus per 50 ha pa
siliko vos 2 proc. su trupučiu, gi 
dirbamos žemės plotas padidėjo 
veik 1 milijonu ir pasiekė 2.935.- 
800 ha. 22 psl., skelbiama, kad 
“okupaciniais metais vokiškieji 
grobikai iš Lietuvos išvežė ir su
naikino 224.000 arklių, 390.000 
karvių, 770.000 kiaulių ir 277.000 
avių. Bendra suma nuostolių, ku
riuos fašistai okupantai padarė 
Lietuvai, sudarė 17 milijardų rb” 
Tenka laukti, kada K. Liau
dis parašys, kiek nuostolių lietu
vių tautai padarė kiti okupantai: 
bolševikai.

Komunistai ypač puola 
vienkiemius

Vienkiemiai užkliūva kolcho
zinei sistemai visais atžvilgiais.

ar naciai?
1950 m. sausio mėn.- Lietuvoje 

buvo jau per 6.000 tokių kol. 
ūkių, o 1949 m. daugelis jų vidu
tiniškai mokėjo (ir tai tik popie
riuje) po 5-7 kg grūdų ir 2-3 rub
lius už darbadienį. Kodėl auto
rius nenusako, kaip su tokiu at
lyginimu gali jie (išsiversti ir 
koks jų gyvenimo ir atlyginimo 
vidurkis yra palyginus su V. Eu
ropos arba tų keikiamų JAV dar
bo valstiečiais: kurie turi dau
giau dirbti, kokią turi kas kur 
laisvę ir kurie daugiau uždirba 
ir geriau gyvena? Tada, tokius 
konkrečius duomenis skelbda
mas, negalėtų taip begėdiškai 
tvirtinti, kad “kol. ūkių santvar
ka kelia Tar. Lietuvos žemės 
ūkio lygį į negirdėtą aukštį, su
daro .jam visas sąlygas toliau 
klestėti”, jei jau net pavyzdiniu 

noja 5 rublius ir vyriška eilutė 
net 1000?

40.000 kolchozams kadrų
Jei jau taip viskas būtų gerai, 

nereikėtų, kad ir jer šiuos metus 
paruošti 40.000 žmonių įvairių 
kolūkių kadrų, idant jie “saugo
tų visuomeninę kol. ūkių nuosa
vybę, kaip akies vyzdį,. saugotų 
ją nuo priešo pasikėsinimų” — 
58 psl*. Kam saugoti, jei visi žmo
nės taip džiaugiasi Stalino saule? 
Ir kur tie priešai, jei anot šveica
rų radijo, net 99,98 proc. balsuoja 
už “tėvą ir mokytoją”? Dekla
muojama, jog “prasmenga į pra
eitį senasis Lietuvos kaimas, 
•tamsus ir atsilikęs; sparčiai auga 
naujas kolūkinis Lietuvos .kai
mas su priešakine tarybine agro- 
technika, su elektra ir radiju, su autorius pasakytu reikalu turėjo j ar dėl nesugebėjimo vertinti da- 
kmu ir pirkia skaitykla” ... O : pasikalbėjimą su vienu Kanadoje ]vku? Nenorėt si tikėtl- ^g -^p 
mes pridėsime: su visomis tomis žinomu ir labai.įtakingu profeso- daroma dėl pafaffctyiriid 
gėrybėmis besinaudojančiu kol- ;tiumi. Pastarojo teigimu, Kana- . ‘

! ūkiečių vardu ir jų sąskaita em- dos viešosios įstaigos iš pat pra- 
vėdistų naganu, kad tie “išlais-; džių ypač į pabaltiečius žiūrėję j 
vinti žmonės” neužmirštų už sa-įsu dideliu prielankumu. Jis savo! 
vo vergiją “padėkos reikšti”, jas; 
net savo pavardėmis pasirašyda
mi. Idant tuo būdu būtų sūkiai-. 
dinti nebent neišmanėliai...

Prieš I-jį Pas; karą, kaip ap
skaičiuojama, kasmet iš Lietuvos; 
išvykdavo svetinę per 10.000 Lie
tuvos jaunimo. N. Lietuvos, že
mės našumą ir derlių beveik pa
dvigubinus, suvartojamų kalori
jų skaičium priartėjus prie aikš- 
to standarto šalių, kaip Skandi
navų kraštai, kur kiekvienas gy
ventojas per dieną suvartoja 
daugiau kaip 3000 kalorijų, 1938- 
39 m. svetur apsigyventi išvyko 
vos 707 asmenys. O mirtingumas 
iš 20 proc. prieš I-jį Pas. karą

būdu apeliuojančių į laisvojo pa
saulio sąžinę dėl komunistų vyk
domų nežmoniškų prievartavi
mų skaičius vis didėja. Nuo jų 
nusisuka net jų buvusieji sim- 
patikai. Per Kravčenkos, Campe- 
sino, Lipperio, Dalino, Nikola- 
jevskio, Hydeo ir kitų lūpas iš
girstama vis daugiau ir juo šiur
pesnės tiesos apie tikrąją daly
kų padėtį toje “visų darbo žmo
nių tėvynėje”...

Tokių tikrąją padėtį atiden
giančių raštų — straipsnių ir 
knygų — nuolat daugėja ir bol
ševikiniu melu tikinčiųjų skai- i mą bolševikiška propaganda no- 
čius nuolat mažėja Ne tik mū- J ri pavaizduoti kaip laimėjimus, 
suose, bet ir visur pasaulyje.

1940 m. nukrito iki 12,6. Tik vie- | ją visiškai tokiais nebūdami.
nose JAV jis siekia 10,0, tokioj 
Anglijoj 12.6, Belgijoje 12,8, Suo
mijoje 13,2. Gi darbingų ir svei
katingų žmonių skaičium Lietu
va buvo viena iš pirmaujančių 
visoj Europoj. 1939 m. sviesto 
eksportuota 17.000 tonų, kiaulie
nos 40.913,1940 m. studentų skai
čius (ir tai ne bolševikų lyg
mens) siekė arti 6000 ir tt. Gi da
bar bolševikai Lietuvos ūkį iš 
pagrindų sugriovė ir tą sugriovi- 

Kanada 1952 m. parūpins 300 
radaro komplektų 6 Atlanto są
jungos nariams Europoj. Jie bus 
duodami veltui D. Britanijai, 
Belgijai, Olandijai, Norvegijai, 
Danijai ir Italijai. Jų gamyba jau 
prasidėjo.

Kanada su šituo užsakymu iš
leido $365.000.000, kurie parla
mento buvo skirti pagalbai Eu
ropai Atlanto Pakto rėmuose. 
Laukiama, kad vyriausybė se
kančiais metais paprašys naujų 
kreditų.

Gynybos Departamento prane- 
į Šime apie minėtuosius radaro 
1 komplektus nieko nesakoma nei 
! apie jų kainas, nei apie jų rūšis, 
i Žinoma tik, kad jie “yra antro

vėl kurfe kūme- -! pasaulinio karo rūšies, kurie var
čių namus. įjojami ankstyvam įspėjimui nuo

asmeninėmis pastangomis, esą, 
parūpinęs net keliems medicinos 
gydytojams vielas ligoninėse 
nustatytam stažui atlikti. Jie pa
sirodę gabūs, bet vėliau visą rei
kalą patys pagadinę pradėję kri
tikuoti ligoninių darbo bei gydy
mo metodus. Esą, kaikurios ligo
ninės dėl šitos tremtinių laikyse
nos stačiai pasipiktinusios ir jau 
vengiančios naujus tremtinius 
bepriimti. Šitą savo teigimą pro- 

! fesorius parėmė konkrečiais pa
vyzdžiais net išvardindamas vie
toves bei tremtinių pavardes.

Pasitaiko ir kiek liūdnesnių 
dalykų, kai kaikurie iš mūsų čia 
pasisavina kurią mokslo profesi-

Pirmučiausia, toks asmuo kenkia 
arba gali pakenkti sau. Ar toksai 
gali būti tikras, jog vieną puikią 
dieną vietos saugumo organai į 
tai neatkreips savo dėmesio? Iš 
kitos pusės kenkiama, nors netie
sioginiai, ir mums visiems. Ne- 
paslaptis, jog pavieniai asmenys 
ir vietos įstaigos seka mūsų kiek
vieną žingsnį, stebi mūsų profe
sinius sugebėjimus, mūsų išsila
vinimą. Kartu sprendžia ir apie 
mūsų krašto mokslo lygį. Turint 

ELTA Kanada aprūpins Europą radaru

galvoje, galime sau įsi
vaizduoti, kaip tokie apsimetėliai 
gali reprezentuoti pasisavintąją 
profesiją, apie kurią jokio net su
pratimo neturi Kas blogiausia, 
kad kaikas iš tokių ne tik kąd sa
vinas! profesijos vardą, bet dar 
bando verstis praktiką, . pavyz
džiui šundaktarauti ir pan. ir tuo 
pačiu mulkinti žmones. Kajkąm 
net viešų įspėjimų nėužfen^a'. 
Viena tokia “daktarė” buvcrįspė- 
ta per laikraštį, bet, pasirodo, jos 
dar .toliau pažengtą...

Tokie ” “Specialistai” mūsų 
mokslo įstaigų nei nematę, kom
promituoja jų vardą ir sudaryda
mi klaidingą nuomonę, užkerta 
kelią tikriems specialistams; ga
lintiems būti naudingais* ir mūsiį 
lietuviškajai visuomenei. J,/‘

Su šia blogybe privalome ko
voti. Mums nereikia kreiptis tuo 
reikalu į svetimuosius, nes tuo 
tik suteiktume dar vieną progą 
viešai linksniuoti lietuvių vardą. 
Mes galime tai atlikti savo tarpe, 
praktiškiausia per komitetus. Iš 
kitos pusės, būtų perdėm skau
du, kad kai kas iš mūsų dėl neap
galvoto žygio patektų į kalėjimą 
arba būtų grąžintas į kraštą, iš 
kur atvykęs.

Pagaliau tenka paminėti ir tre
čią mūsų .negerovę-ydą, kad mes 
dažnai dėl nesuprantamų prie
žasčių mėgstame nuvertinančiai 
kalbėti apie mūsų nepr. Lietu
vos gyvenimą bei jos pasiekimus 
ir, priešingai, dievinti visa, kas 
mums svetima. Sakytoji negero
vė patirta ypač pas kai kuriuos 
pradedančius studijuoti. Tat pa- 

! tvirtina ir eilė straipsnių, pasiro- 
džiusių laikraščiuose. Pagal pas- 

! tarųjų pažiūrą tarp kitų daly
kų, esą, ir mokslas Lietuvoje bu
vęs labai atsilikęs.

Jeigu panašiai kalbėtume tik 
savo tarpe, į tai nevertėtų ir 
kreipti dėmesio, tačiau, jei šitaip 
pasielgiama vietinių aplinkoje, 
tai yra ne tik neigiamas, bet ir 
mums žalingas dalykas. Tuo la- , 
biau, kad šitaip pasireiškia stu
dentai, iš kurių visiškai to ir ne
laukiama. Mes patys klaidiname 
šio krašto gyventojus, mes patys 
prisistatome'esą atvykę-iš: kraš
to, kuris visais atžvilgiais atsili
kęs ir nereikšmingas. Ar tai’ :$a-‘ 

' romą dėl tuščio pasididžiavimo, 

svetimiesiems arba dėl atšalimo 
nuo savo krašto.

Dėl pažiūrų į mūsų krašto ‘ 
mokslo lygį, galėtume daug kal
bėti. Šiuo kartu pasitenkikime 
tik pažvelgę į paprastą ir dau
giau visiems.suprantamą pavyz
dį, būtent į tai, ką šiuo metu 
veikia mūsų universiteto" profe
soriai arba1 asmenys, baigusieji 
mokslus mūsų krašte. Į tai tenka 
atsakyti pasiremiant mūsų laik
raščių pranešimais. Štai prieš ke
lis mėnesius skaitėme, jog apie 
20 asmenų, baigusių Lietuvos 
universitetą, profesoriauja Pa
lestinoje. Gi mūsų profesoriai, 
pagal laikraščių žinias, profeso
riauja įvairiuose pasaulio uni
versitetuose, tame skaičiuje visa 
eilė Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir net Kanadoje. Pateiktas 
pavyzdys ir kelia klausimą, bū
tent kodėl mūsų mokslo žmonės 
įsileidžiami net į kitų kultūringų 
kraštų universitetus? Į tai atsa
kyti kaip tik paliksime tiems stu
dentams bei asmenims, kurie yra 
susidarę apie Lietuvos mokslo 
lygį nusakytą pažiūrą.

Baigdamas reiškiu viltį, jog 
nuo išvardintų negerovių mes 
pajėgsime ateityje atsikratyti ir 
tuo išvengti kai kurių nesklan- . 
durnų.

Adv. Jer. Valaitis.

lėk'tuvų ir oro sviedinių”.
Turbūt, jie yra judomi, kaip 

tos vilkstinės vienetai, kurie ka
ro metu judėjo apie Angliją.

Kanados išlaidų dydis Europos 
pagalbai sudarys: išlaidos Atlan
to Pakto lakūnų treniravimui, 
Belgijai, Olandijai ir Liuksem
burgui išsiųstų ginklų pakeiti
mas į amerikietiško tipo ginklus, 
radaro sąstatų ir kitų įrengimų 
statymo išlaidos.

Vienas iš paskutinių Kanados 
siūlymų yra pasiųsti 180 viduti
nės artilerijos 155 mm haubicų ' 
į Europą. Dėl kitų žingsnių eina 
derybos.

Pirmąjį radaro komplektą bus 
galima gauti sausio mėn. Paslu- 
tinis iš tų 300 turėtų vykti Eu
ropon 1952 metų pabaigojė.
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» Veda ALMUS

Didelis nerimas” tavorščhii 
PT Kolcovui

ėmės ūkio ministru LTSR yra 
fustinaitisybet ne jis; o jo “pa- 
uotojas’L Kolcovas davė vėl- 
LTSR; ūkininkams dėl linų 
pašarinių .kultūrų ir bulvių 

>s šiais metais. Jam kelia “di- 
. nerimą’?ifiėjos padėtis 25 ra
jose! !“Respublikos bulvių 
inimas vykdomas -labai nepa« 
rinamaL'b. skundėsi drg. Kol
as birželio 10 d., nors visą 
ną tarybiniai laikraščiai nie- 
daugiau , ir nerašė, kaip tik* 
cino lietuvius ūkininkus įsėti. 
siškai nepakenčiama padėtis 
su pašariniais runkeliais Vil

us srityje”“Labai blogai 
30 respublikos traktorių sto-

Spekuliacija klesti 
kišdamas milijardus kruvinai 
lijai, jos. 225 divizijoms išlai- 
i ir ginkluoti, skubindamas 
gos atominių hydroelektrinių 
tybas, Stalino politbiuras lie
tus baigia paversti ubagais, 
seniai mus pasiekė žinios, jog 
mietės dažnai turi eiti net į 
rliavą ir toliau, kad gautų iš 
ūkiečių spekuliatyvine kaina 
sipirkti pieno. O “buržuazi- 
” Lietuvoje Pienocentro bu- 
us tereikdavo iš ryto iš po 
■ų išsitraukti. Šimtais mus pa
čia argumentuotų pranešimų, 
da anarchija viešpatauja ya- 
amoj “vartotojų kooperatyvų 
kyboj”. Štai keletas pavyz- 
ą: “Balandžio mėn. pabaigoje 
įpiškio apylinkės kolūkiečiai 
:antraudami laukė, kad į jų 
»peratyvo parduotuvę atvežtų 
ijų būtino vartojimo prekių, 
atvežė, bet tuoj pat ir išsive- 
spekuliantai drg. Kvietkaus- 

: ir Žilinskaitė. Rajono bazės 
ektorius drg. Andriejauskas 
i išvogęs daugiau kaip už 50 
istančių rublių prekių!” 
š Astravo malūno spekulian- 
vagią. miltus vežimais, o drg. 
irty^as iki šiol tebėra savo 
;te, nes gerai sugyvena su ru- 
5 bosais. *'

LTSR kino studija 
f iena pirmųjų jos filmų bus 
e pagarsėjusį Čekistą “rašyto- 
A. Gudaitį-Guzevičių, kurią 

tgia f ilrnininkas A. Štarosas. 
a filmą sukama apie Dotnu- 
; selekcijos Stotį ir “jps pui- 
osius selekcininkus — moks- 
inkus”. Trečiu užsimojimu su- 
na filmą apie lietuvį bokso 
tipioną Algirdą Šociką, kuris 
kieno vadinamas “nenugali- 

Europoję”. Šią apžvalgą pe
luoja A. Maciulevičius, A. Sta- 
as ir J. Miliušis.

Linkuvos rajonas sabotuoja
Tarybinė spauda visu įnirtimu 

puolė Lietuvės Šiaurės Vakarų 
aruodą? dėl atsilikimo “soclenk- 
tynėše” kuo daugiausiai paga
minti ir išvežti produktų. Sėja 
buvus pavėluota, “socialistiniai 
Sėjos planai įvykdyti tik po kelis 
procentus”... “Pirmyn į Komu
nizmą” kolūkis turėjo linais ap
sėti'49 ha, o apsėjo vos % ha (•)• 
Linkuvos traktorių stotis turi 64 
galingus traktorius. Bet į sėją iš
ėjęs vos 31! Buvęs kaltas netin
kamas remontas ir atsarginių da
lių trūkumas.. “Labai prastai 
naudojamos arklinės sėjamos 
mašinos”.

Jurbarko rajone draskomi 
viensėdžiai

“Tiesos” gegužės 24 d. prane
šime sakoma, jog šios apylinkės 
kolchozai “Pirmūnas” ir “Tiesa” 
po sėjos kelsis į naujas gyven
vietes. “Pirmūno” net 35% kol- 
chozininkų persikelsią, “Tiesos” 
kolūkyje persikelsią tik 20 šei
mų. Perkėlimui vadovauja sta
tybos brigados vad. Buivydas.

Rusiškos temos lietuvių 
kalbos egzaminuose <

Rusifikacijos tempą LTSR mo
kyklose pavaizduoja temos duo
tos daugumai egzaminus laikiu
sių mokinių šiais metais LTSR. 
Štai, pa v., Šiaulių “Juliaus Jano
nio” vidurinėje mokykloje lietu
vių kalbos ėgzaihiniif’tema bu
vo: “Tėvynės meilė Puškino kū
ryboje”, “Bolševikų paveikslai 
lietuvių literatūroje” ir pan.

Lietuvos teatrų repertuaras
Vaidinama dalis laisvos Lie- t f. • T C . ■ ■ ■

titvos repertuaro plius keletas 
propagandinio šlamštelio. Operos 
rūmuose Vilniuje dažnai statoma 
“Gražina”, “Faustas”, “Demo
nas”, “Traviata“. Kovo 29 d. bu
vo pastatyta premjera “Mazepa”.

Dramos teatre, be anksčiau su
minėtų, statomas “Liepto galas”, 
“Audra”, “Palikimas”, “Gieda 
Gaideliai”, “Tartiufas”. Kovo 28 
d. buvo pastatyta prėmjera “Kor
tų namelis”. Pastatymas ir reži
sūra J. Rudzinsko, dekoracijos— 
J. Surkevičiaus. A.

• Su nepaprasta pompa LTSR 
aprašy ti nau j ie j i. “ZIM” automo
biliai, kurių svarbiausia ypatybė 
esanti “talpina net šešis žmo
nes”. Iš fotografijos atrodo labai 
nevykusi amerikoninių automo
bilių kopija. (Jie buvo išstatyti 
Leipcigo mugėje ir pasirodė, kad 
tai kažkurios amerikiečių firmos 
1947 m. modelio kopija).

• Vilniaus Dramos Teatre, 
Basanavičiaus 11, neseniai buvo 
pastatytas antiamerikoniškas vei 
kalas Isajev Maklerski pjesė 
“Visiškai slaptai”.

Liepos 10 d. teatras pastatė 
premjierą, Korneičiuk “Putinų 
giraitę”, 4 veiksmų, 5 paveiks
lų komediją. Režisavo “stalininis 
laureatas” J. Rudzinskas, deko
ravo dail. J. Jankus.

Karininkų namuose sovietinei 
publikai koncertavo Maskvos ir 
Leningrado meno meisteriai. Šių 
koncertų pradžia 21 vai.

VANCOUVER, B.C
Sausra atnešė didelių 

nuostolių
Jau rugpiūčio 4 d. Vancouve

rio miestą užtiko 52-ji belietė 
diena, tuo sumušdama buvusį 
1936 metais sausros rekordą su 
51 diena. Toks ilgas sausros pe
riodas neapsėjo be ūkinės kata
strofos, kuri lygi pusei nuostolių, 
kuriuos 1948 metais Frazerio upė 
potvynio metu provincijai at
nešė.

Sausros nuostoliai, santūriai, 
skaičiuojant, siekia arti 8 mil. 
dolerių, kuriuos sudaro blogas 
ūkių derlius, miškų gaisrai ir ne
darbas. Jau birželio mėn. pabai-
goję, o galutinai liepos 13 d., už-' tais mirė keturi seniejUietuviai 
darė miškų stovyklas, nes dau
gelyje vietovių kilo gaisrų. Vė
lesniu laiku buvo 127 gaisrai, 
prie kurių gesinimo dirbo 1200 
darbininkų. Gaisrai buvo toji ne
laimė, dėl kurios atsirado apie 
19.000 bedarbių, miškų pramonei 
atnešė 2 mil., o ūkininkams apie 
vieną mil. dolerių ' nuostolių. 
Mieste šiuo mėtų jaučiamas me
dienos trūkumas, ypač statybos 
medžiagos ir net kuro. Kelios 
lentpiūvės užsidarė, kitos tik po 
3 dienas savaitėje dirba ir nedau
gelis normaliu -tempu dirba. Me
džio pramonės žinovai, dėl susi- 
trukdymo normalios miško eks
ploatacijos, argumentuoja lent
pjūvių darbininkams ateinančios 
žiemos ilgesnį nedarbo laiką. 
Tuom ypač susirūpinę ir lietu
viai dirbą lentpiūvėse.

Miestas šiuo laiku sunaudoja 
milžinišką kiekį vandens — 108 
mil. galionų per dieną, ir tai dau
gel vietų žolė nudžiuvusi.

Sausros perijodas prasidėjo 
birželio 13 d., kai mieste iškrito 
0,3 colio vandens, ir tęsiasi be 
jokio lietaus iki rugpiūčio 12 d. 
Taigi 60 dienų. Taip dar nebuvo 
BC istorijoje. Liepos mėnuo bu
vo sausiausias, net du kartus sau-

Š.m. liepos 28 d. gausus hamil- 
toniečių lietuvių būrys,kartu su 
a.a. Laimutės Baltrukonytės tė
veliais ir artimaisiais susirinko į 
parapijos bažnyčią maldoje prisi
minti velionę.

Po egzekvijų ir šv. Mišių au
kos, tikintieji nuvyko į Hamilto
no katalikų kapus a.a. Laimutės 
paminklo pašventinimo iškil
mėms. Paminklą, kurį velionės 
prisiminimui paaukojo jos tėve
liai ir Hamiltono Dramos Teatro 
“Aukuras”, bendradarbiai, šven
tino parapijos klebonas kun. Dr. 
J. Tadarauskas. Jis savo pamoks
le priminė, koks trapus yra gy
venimas, kurio aukomis dažnai 
tampa vieni iš gražiausių žiedų, 

sesnis nei pernai, nors tempera
tūra normali — vidutinė dienos 
temperatūra 65 laipsniai F.

Dėl sausros daugiausia nuken
tėjo darbininkai — apie 15.000, 
jų tarpe ir lietuviai dirbą miš
kuose kirtikais — 8 tremtiniai ir 
apie 30 senųjų.

Pirko auto mašiną
Jaunoji pp. Skabeikių. pora 

pirkosi auto mašiną. A. ir V. 
Skabeikiai jau antruosius metus 
prenumeruoja “TŽ” ir jais labai 
patenkinti.

Mirę lietuviai
Vancouverio mieste šiais me-

Butkus, Šilinskas, AntfVaišnis ir 
Jonas Garunkštis. Vąišnis mirė 
atostogaudamas Albertoje.

Atostogauja . -
Šiuo metu Toronte atostogau

ja p-lė Lyda Juozapaitytė ir ma
no visą mėnesį ten praleisti. Ap
lankys buvusius vancoųverie- 
čius, senus pažįstamus, bei susi-' 
pažins su čionykščiu lietuvių gy
venimu. Nesenai iš atostogų, 
taip pat praleistų Toronte pas 
tėvus, grįžo ponią S. Banaitienė.

Aplankė y
Pp. Nakvosus aplankė ir savai

tę svečiavosi teta iš Čikagos, ku
rios niekada anksčwi-nėra matę. 
Viešnia teigė, kaa^AV uždar
biai didesni, o pragyvenimas pi
gesnis, nei Kanadoje. Nakvosai 
turi nuosavą automobilį ir, be to, 
nuolatiniai “TŽ?. skaitytojai.'

Eksportuoja geležies rudis
Pirmu kartu savo istorijoje BC 

provincija pradeda eksportuoti 
geležies rūdis, šį kartą į Japonij ą.: 
Pastaroji, netekus Mandžiūrijos, 
yra labai suinteresuota naujo
mis geležies rudos rinkomis. Nu
matoma .kas inėnuo apie 80.000 
tonų rūdos išvežti į Japoniją.

Vancouverietis.

tarp kurių buvo ir a.a. Laimutė.
Skirstomės tylūs ir susimąstę 

tęsti nebaigtų darbų, o prie Tavo 
kapo ištikimai budi granito uola 
su įrašytais poeto B. Brazdžionio

Niekas man nesakė, kad esu 
čia svečias —

Nei lelijos žiedas, nei laukų

Balti žemės sodai, žemės 
pievos plačios

Tik siaura, kaip lieptas mūsų 
pakelė.

Tikėdami, kad vienintelė pa
galba mirusiajam yra malda, 
Hamiltono ateitininkai, prisimin
dami savo kuopos veiklią narę, 
liepos 29 d., sekmadienį, paauko
jo Šv. Mišias už a.a. Laimutės 
Baltrukonytės vėlę. Kartu su jais 
maldoje jungėsi mirusiosios arti
mieji giminės ir gražus hamilto- 
niečių būrys.

Laimute, Tu grįžai iš ištrėmi
mo Amžinojon Tėvynėn, bet 
Tu pasilieki gyva mūsų širdyse.

Lankėsi kan. prof. J. B. Končius
Rugpiūčio 15 d. Hamiltoną 

aplankė BALF pirmininkas kan. 
Dr. J. B. Končius. Pamaldų me
tu kan. pasakė pamokslą, padė
kodamas hamiltoniečiams už au
kas tremtiniams sušelpti. Kalbė
damas toliau, gerb. svečias pa
brėžė savo lankymosi Kanadoje 
tikslą: kviesti lietuvius jaunuo
lius eiti į kunigus, pasinaudojant 
Amerikos L. Kunigų Vienybės 
parūpintomis nemokamomis stu
dijų sąlygomis (žiūr. pereitam 
“TŽ” Nr.). Pb pamaldų kan. 
Končius su visais parapijiečiais 
nusifotografavo. Gaila, kad ka
nauninkas apie savo atvykimą 
anksčiau nepranešė. Hamiltonie- 
čiai lietuviai būtų sausakimšai 

-pripildę bažnyčią, nors Kanados 
įstatymais rugpiūčio 15 d. yra 
darbo diena.

• Rugpiūčio 12 d. surengta 
Tautos Fondui gegužinė davė 
$270 gryno -pelno. Reikia pažy
mėti, kad lietuviškoji visuomenė 
pilnai supranta ir pritaria šiam 
svarbiam reikalui. Be to, Įal^i 
džiugu konstatuoti tautiečių kul
tūringą elgesį gegužinės metu, 
ko labai pasigenda kitų tauty
bių panašių pramogų rengėjai.

• Hamiltone šiais metais prie 
pirmos Šv. Komunijos klebonas 
ruošia 14 tremtinių ir 4 senųjų 
lietuvių vaikus. Kun. Dr. J. Ta- 
darausko teigimu, šįmet nė vie
nas lietuvių vaikas nenuklydo į 
angliškas katalikų parapijas.

0= Žinomas lietuvis šachmati- 
pinkas Vaitonis, turįs šiuo metu 
Ontario šachmatų meisterio var
dą, rugpiūčio 29 d. dalyvaus Ka-

JA VALSTYBES
Dr. Algirdas Maciūnas, lietu

viškajai visuomenei gerai pažįs
tamas chirurgas, dabar dirbąs 
vienoje Čikagoą ligoninėje, gavų 
pranešimą iš State Board, kad 
gydytojo egzaminus išlaikė ir 
gauna teisę verstis gydytojo 
praktika.

V. Čižiūnas paskelbė ilgą strai
psnį, kviesdamas sukurti Pasau
lio Lietuvių Mokytojų Sąjungą; 
siūlydamas organizuojamojo dar 
bo imtis kuriai nors iš veikiančių 
vietinių mokytojų organizacijų.

Ateities naujuoju redaktorių 
pakviestas Paulius Jurkus. Į red. 
kolektyvą dar įeina: J. Baužins- 
kas, As Mažiulis, D. Aleksandra
vičiūtė ir G. Macelytė. Kartu su 
J. Baužinsku nuo kovo mėn. 
Ateitį redagavęs, Ant. Pocius, re
dakcijoje dirbęs nuo 1950 m., iš 
redakcijos pasitraukė. Jis numa
to tęsti studijas Niujorko uni
versitete.

nados šachmatų pirmenybėse 
Vancouveryje. Kelionės išlai
doms padengti, kurių susidarys 
apie $400, Bendr. Valdyba papra
šė vietinių organizacijų parinkti 
tautiečių tarpe aukų. Lietuviško
ji visuomenė šiam reikalui mie
lai pritaria ir linki p. Vaitoniui 
grįžti su pergalės laurais, tuo 
pačiu išgarsinant Lietuvos ir lie
tuvio vardą visoje Kanadoje.

Sk. St

Padėka
Hamiltone įvykusi rugpiūčio 

12 d., antroji šį sezoną Tautos 
Fondui gegužinė, praėjo su pui
kiausiu pasisekimu. Iš Hamilto
no, Toronto ir kitų vietovių su
važiavo virš 500 svečių.

Prie gegužinės surengimo pri
sidėjo gražus būrelis hamiltonie- 
čių, labai daug palengvindami šį 
sunkų darbą.

Bufete dirbo ponios: S. Šukai- 
tienė, M. Zurlienė ir pp. A. Šu- 
kaitis, Eidukaitis ir J. Paukštys; 
tautinius ženkliukus paruošė pa
nelės .S tašė,, Teresė -ir. Lina Ver-. 
bickaitės; p. A. Vizgirda veltui 
nuvežė rengėjus į gegužinės vie
tą; padėjo sutvarkyti šokių aikš
telę pp. V. Narkevičius, V. Saka
vičius ir K. Baronas.

Visiems čia išvardintiems tau
tiečiams tariame nuoširdų ačiū! 
Taip pat dėkojame viešnioms ir 
svečiams, padėjusioms gegužinė
je platinti loterijos bilietus. Vi
siems gi atsilankiusiems, tuo pa
čiu gana stambiai parėmusiems 
mūsų tautinius reikalus, tikras 
lietuviškas ačiū!

TF Kanadoje Hamiltono Ats.

PreL Ign. Starkus rugpiūčio 13 
d. atšventė 40 m. savo kunigys
tės sukaktį. Iškilmės įvyko Eli
zabeth, N.Y.
AUSTRIJA

Lituanistinis konkursas
Austrijos Liet. Bendruomenė, 

norėdama paskatinti jaunimą “iš 
mokti savo kalbą, savo krašto 
istoriją, žodžiu, pažinti savo tau
tos ir krašto garbingą praeitį”, 
pirmoje eilėje paskelbė lietuvių 
kalbos mokėjimo konkursą.

Konkursui pravesti sudaryta 
komisija iš mokytojų: pp. J. Bud- 
riaus, E. Liutikienės ir kun. K. 
Kuzmicko.

Konkurso laimėtojams paskir
ta keletas gražių dovanų, o ko
misija išsiuntinės kiekvienams 
dalyviui smulkią programą su 
nurodymais, ką ir kaip daryti.

Išvyko: į JAV Ganiprauskaitė 
su dukterim ir Pucholskienė; į 
Angliją Putinų šeima, kurios 
vienas sūnus, nesenai grįžęs iš 
kalėjimo, betgi liko Austrijoje.

Linzo apylinkė savo seniūnu 
išsirinko J. Grigutį.
BELGIJA ■*

Valentias Gajauskas, 25 m. vy
ras, po ilgos, 15 mėn. trukusios, 
paralyžiaus ir vidurių ligos, mirė 
liepos 9 d., iškilmingai palaidotas 
Liežo kapinėse liepos 11 d. Tau
tiečių vardu atsisveikinimo kal
bą kapuose pasakė Pr. Sekmonas. 
Liko tėvai. *

Petras Petkevičius, gimęs 1920 
m. spalio 23 d. Austakių km. Bir
žų apskr., Belgijon atvykęs 1947 
m., ilgai sirgęs smagenų paraly
žium, mirė liepos 17 d., palikęs 
žmoną ir vaikučių. Palaidotas 
vietos katalikų kapinėse, greta 
savo bičiulio Balio Mažeikos, žu
vusio automobilio nelaimėje.

Zwartbergo lietuviai liepos 8 
d. organizuotai su trispalve, da
lyvavo Švč. Sakramento proce
sijoje.

Kanadon išvyko iš Hainant: 
Kl. Jonikas, St. Šveikauskas, J. 
Gustas, Dabulskių šeima.

Erbrederiai išvyko Australijon.

Šių metų imigrantai
Per pirmą šių metų pusmetį į 

Kanadą imigravo 79.785 asmens. 
Daugiausia jų tarpe buvo angliš
kai kalbančių — 14.130, olandų
— 11.297, italų — 9.522, vokiečių
— 8280, lenkų — 4880, ukrainie
čių — 2642, danų — 2305, pran
cūzų — 2272, žydų — 2984, Veng
rų — 1819, čekų — 1642, jugosla
vų — 1589, kinų — 1304, latvių — 
1259, belgų 1190.

Lietuvių bus atvykę mažiau 
1000, nes neskelbiama.

Rašytojų pasitarimas
Jegužės 11-13 dd. Vilniuje 
ko LTSR jaunųjų rašytojų 
įtarimas. Įžanginę = kalbą pa- 
ė stalininis laureatas T. Til
ls. Garbės prezidiuman “su 
žiuliu pakilimu” išrinktas po- 
iuras su Stalinu priešaky, 
ram prezidiume sėdėjo: Preik 

, Bieliauskas, Raguotis, Venc- 
a, Šimkus, Baltušis, Korsa- 
, Tilvytis, Vienuolis-Žukaus- 
, Šulcaitė; Jonynas ir kiti, 
įnešimą skaitė J. Šimkus: 
ū«ų jaunųjų rašytojų prozos 
usimai”. Tilvytis referavo: 
įsiekimai ir trūkumai jaunųjų 
zijoje”. Jis rado labai daug 
•osios poezijos Vilijos Šulcai- 

eilėraštyje “Nėra žodžio 
ngesnio”:
Kodėl dainoj tiek žodžių apie 

laimę, 
anie lyg spinduliuoja mums 

palaimą? 
et vienas žodis—STALINAS 

— kartojas”...

akosi išleidęs daug lietuvių 
muzikų

'arybinė lietuviška spauda 
neša, jog birželio mėn. Vais
inė konservatorija išleidusi 49 
nininkus, instrumentalistus, 
gentus ir kitokius absolven- 

, Per baigiamuosius koncer- 
pasižymėjo: pianistė S. Ler- 

ntaitė (žym. rusų pianisto 
tzburgo mokinė), atlikusi 
iabin “Dvi poemos” ir J. Tal- 
Kelpšos “Pasaka”. Daininin- 
J. Haškerytė (Menebeni kla- 
, vykusiai išpildžiusi Kulijevo 
Tlasovo dainas ir arijas. K. 
rausko rpokinys papildomai 
lainavo Čaikovskio ir Rubin- 
no kūrinius.

Dabartinis gyvenimas 
Lietuvoje

ELTOS SANTRAUKA
(Tęsinys iš praeito numerio)

. Blogiausi mokiniai — komjaunuoliai '
Mokytojai pasakoja, kad patys blogiausi mokiniai iš visų yra 

komjaunuoliai. Ne visi drįsta statyti jiems blogą pažymį, nes bijo, 
o tie laikosi įžūliai ir ne kartą patiems mokytojams grąsina. Bet 
ačiū Dievui, kad dar ne visose mokyklose jie yra. Todėl faktiškas 
jų ir visų kitų lygmuo, prastai vertinamas pačių kom. švietimo va
dovų, iš tikro yra dar prastesnis. Vilniuje, kur ypač vedama didelė 
propaganda tarp komjaunuolių ir pionierių, itin didelis antramečių 
ir pataisininkų skaičius. Pvz., tokios vid. mokyklos, kur dir. Agar
kovas, ir 7 metų mokyklos Nr. 11, dir. Zbojevskas, apie trečdalį 
mokinių turėjo blogus pažymius.

Pagal naują kurpalį tempiamas ne tik kalbų mokslas, bet ir me
dicina, biologija, visi gamtos mokslai, net matematika:, ir jos turi 
rikiuotis pagal kažkuriuos genialius “Stalino pasakymus”, už ku
rių neigimą ar nuo jų nukrypimą ne tik gali netekti vietos, bet 
vieną dieną ir visai dingti be žinios... Ne kartą net prof, sąjun
gas emvėdistai tam panaudoja. Vakarų Europa žino tokį Mendelį, 
Virchovą, Weismanną, Morganą ir kt., bet jie dabar Lietuvoje — 
uždrausti. Viešai šiuo metu Lietuvoje pasisakyti už mendelizmą — 
tas pats, kaip kad sau prie krūtinės prisikabinti lentą su užrašu: 
“Žiūrėkite, kas aš esu: liaudies priešas”. Vietoj jų visur turi skam
bėti Pavlovo ir Mičiurino vardai, kurie viską galėjo, todėl jų sekė
jai net visą Sibirą ateity žada paversti vienu žydinčiu sodu... 
Liūne Janušytė šios rūšies propagandai skleisti ir “kenkėjams buo
žėms ir kunigams” pavaizduoti parašė net spec, apysaką “Žalioji 
šeima”. Bet lęai kartą šį pavasarį per tokį biologijos mokytojams 
apšviesti susirinkimą Kaune viena iš dėstytojų paklausė “refe
rentą”, kokia gi yra to pavlovizmo ir mičiurinizmo esmė, kuo jie 
pranašesni už Mendelį, tas nieko iš esmės negalėjo pąaiškinti, tik 
pastebėjo: “Taip genialaus leninizmo-stalinizmo mokslo nustatyta 
— ir taip turi būti”. .. Ne kartą net patys “profesoriai” nesusi
gaudo, kur konkrečiais atvejais einama “su linija”, o kur jau — 
ne. Mokyklose vyksta nuolatinis tikrinimas, kiek išmokyta bolše
vizmo, keikiant buržujus, ypač amerikiečius ir visus vakariečius.

Kaip vyksta darbas aukštosiose mokyklose?
Pernai į Vilniaus universitetą ir Kauno institutus buvo priimta 

per 1000 studentų. 45 pasižymėjusieji, su aukso ir sidabro meda

liais, buvo priimti be egzaminų. Jei geras komunistas — jų ir ne- 
reik. Užtat jie juo sunkesni nekomunistams. Daugiausia stoja į me
dicinos, istorijos-filosofijos ir chemijos fakultetus. Med. fakultete 
vienai vietai buvo po 2 prašymus. Į Vilniaus Ped. Institutą buvo 
paduota 450 prašymų, egzaminus gavo laikyti apie 300 kandidatų, 
į Šiaulių ir Klaipėdos institutus 450. “Už akių” ped. institutuose 
mokosi 500, o vad. mokytojų institutuose — 800. Pirmenybė ■— 
komjaunuoliams. Politechnikos institute Kaune (jis su Medicinos 
fakultetu buvo Kaune įsteigtas vietoj panaikinto Vyt. D. univer
siteto), kaip kad viešai paskelbė jo direktorius K. Baršauskas, šiuo 
metu mokosi per 2000 studentų. Veikia 5 fakultetai. Apie 270 stu
dentų buvo išsiųsti “praktikos atlikti” į Maskvą, Leningradą, Gor
kį ir kt. “Dar par maža pagalba teikiama socialistiniam Lietuvos 
kaimui, — plakė per spaudą ir viešus susirinkimus direktorius, 
neužmiršdamas pulti ir kitų: — institute dar yra dėstytojų, kurių 
paskaitos dažnai būna žemo idėjinio ir mokslinio lygio (doc. A. Bis- 
trickas, doc. Šibanovas ir kt.). “Medicinos institutui priskirti I ir II 
medicinos fakulteto rūmai. Pats institutas jau perimtas sovietinės 
visasąjunginės sveikatos apsaugos ministerijos žinion, todėl aspi
rantai komandiruojami į Rusijos institutus. Instituto direktorius 
Kupčinskas skundžia susirinkimuose ir net kom. spaudoje savo 
kolegas: esą katedrų vedėjų, kaip vyr. dėst. Micevičius, doc. Tu
mas, kurie nepakankamai kelią savo kvalifikacijas. Prof. Girdzie- 
jauskas (buv. sveikatos komisaras) 6 metus vadovavo 2 mikrobio
logijos katedrom — Kaune ir Vilniuj — ir niekas dar iš jo kated
ros darbuotojų per tą laiką neapgynė nė vienos disertacijos.

«
- Kas ir už ką gauna iš komunistų pylos?

M. Akad. prezidentas J. Matulis, visai pasidaręs bolševikų agi
tatorium, paskelbė, kad LTSR Mokslų Akademijos literatūros 
institutas gavo parengti ir savo vardu išleisti šiuos veikalus: “Puš
kinas ir lietuvių literatūra”, “Lietuvių literatūra kovoje su kleri
kalizmu”, “M. Gorkis ir lietuvių literatūra”; teisių institutas: 
“Liaudies atstovybės falsifikacija buržuazinėje Lietuvoje”, tai esąs 
“Sov. Lietuvos juridinių aktų 1918-19 m. rinkinys”. Bet lietuvių 
k. institutas neparengė lietuvių k. žodyno 3-jo tomo, Matulis skel
bia, kad instituto dir. J. Balčikonis “netinkamai vadovavo institu
tui”, nes 2-sis tomas “išėjęs su rimtomis ideologinėmis klaidomis”. 
T. Ivanausko veikale “Lietuvos paukštis” jis pasigedo “Mičiurino 
biologinės propagandos”. Chemijos instituto dir. K. Daukšai pri
kišta, kad jis nė kartą nesušaukęs mokslininkų posėdžio, o ekono
mijos institutas “ilgą laiką neiššifravęs buržuazinio nacionalisto P. 
Šalčiaus veikalų”. Be šių, viešai per susirinkimus, “savikritikos 
pasireiškimus” ir net spaudą buvo vienu ar kitu būdu išdergti ar 
“nuokrypomis” apkaltinti šie mokslo žmonės: prof. Andriūnas ap-

šauktas “diversantu” už priėmimą į darbą atleisto universiteto 
asist. Širvaičio; ž. ūkio akademijos rektorius Mickis “už toleravimą 
buožių ir buržuazinių ideologų”. Būtent už teigiamos kritikos pa
rašymą prof. Kundrotui, “demaskuotam kaip reakcionieriui”. Doc. 
Laužikas pultas už “apolitiškumą paskaitose”, Loko garbinimą, 
neatšaukimą savo seniau rašytų raštų ir apie Petrą Didįjį skelbimą, 
kad tas rėmęsis pirkliais ir kirpęs bajorams barzdas... Ped. Insti
tute Keizikaitė skundė Martinėną, kad tas dėstydamas istoriją, 
“nušviečia ją iš buržuazinio taško”. Nors Mokslo Akademijos part, 
sekret. Malaskovskis ir giriasi, kad “akademijos kadrai pravalyti 
nuo nepatikimų asmenų”, bet partinis darbas “dar vis silpnas”, 
nors Vilniaus un-te iš profesūros pasiryžo įstoti į partiją kandida
tais jau 13 žmonių. Prie tikrų agitatorių jau dedasi ir Bučas. Jis 
nukalė net sovietinį mokslininkų šūkį: “Liaudies laimei”, o nuo jo 
neatsitikdamas Korsakas kitą: “Stalinas — tai mūsų vėliava”. Už 
tat nesugebančių taip smarkiai su jais žingsniuoti tokių Čiurlio, 
Kvedaro, Natkevičaitės paskaitos “menko idėjinio lygio ir su klai
domis, dek. Kairiūkštis “nepaiso kritikos ir mano, kad tokia kritika 
žemina jo autoritetą””. Šaukiama, kad net kalbos katedros “nepri- * 
taikytos prie genialių drg. Stalino minčių kalbos reikalu”, o tokie 
dėstytojai, kaip Kaveckas (geol.), Garmus, Rinkūnas vis “nepasi
taiso iš klaidų ir jų neatšaukia”. Net Dailininkų Sąjunga buvo ap-- 
kaltinta, kad nesugebėjo susovietinti Čiurlionio, o tokioje 1-joj vid. 
mokykloj “vis dar tebedėsto buv. buržuaziniais laikais dep-to dir. 
L. Vaitiekūnas su šauliu Šimoniu” arba Kauno 11-oj amatų mokyk
loj “smetonininkas Chomanskis” etc. etc. Tokių pavyzdžių yra ga
lybės. Kokia gali būti tokioj “atmosferoj” mokslinė ar darbc/kūry- 
ba, aiškinti netenka: ją gerai žino kiekvienas, nors kiek pats pabu
vęs sovietinėje sistemoje. #

Bet ne kartą ir to būna permaža: tada pylos gauna ir patys va
dovai Štai toks mokyt. A Papartis, matyt, norėdamas padaryti dar 
didesnę karjerą, išvanojo šviet ministerijos organą “Tarybinę 
Mokyklą”. Jai prikišta, kad ji paskelbė egzaminų taisykles tada, 
kai tie egzaminai jau buvo baigti. Nors ir kritikuojarųas KP V-jo 
suvažiavimo, — šaukė Papartis, — žurnalas “nepasitaisė ligi šiol”. 
Jurginiui buvo prikišta, kad jis savo straipsny nieko neužsimena 
apie marksizmą-leninizmą. P. Šinkūno straipsnis — “šaltas ir ne
politinis”: mat, autorius svarbiausia Lietuvoje nubiednėjimo prie
žastimi laiko seną paprotį dalinti žemę tarp šeimos narių, bet Pa
partis jį įspėja, kad taip skelbti negalima, nes “leninizmo mokslas 
mus moko, kad svarbiausia darbininkų neturto priežastis — tai 
buržuazinėj visuomenėj kapitalistinė tvarka”. Nėra straipsnių, nu- . 
šviečiančių “buržuazinių — tautinių elementų ir reakcionieriškos 
kai dvasiškiįos kenksmingą veiklą. Redakcijos kolektyvas, —• ne-

-t -^ii L .
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Ar verta ginčytis dėl tokių atsiminimų?
Naujienos” nesenai visa eile 
inių išspausdino J. Kedainio 
inį “Tautininkai ir gruodžio 
itynioliktoji — Dr. K. Gri- 
s apie' 1926 m. perversmą”, 
į tai velionies buv. preziden- 
pasakojimas, užrašytas J. Kė
nio.
>ėl šio pasakojimo “Draugas” 
larė pastabą, kad netikę jį da- 
skelbti, nes ten esą daug da- 

ų, paliečiančių kitas sroves 
galinčių įnešti dabartiniu 

tu kenksmingo erzelio, kad tai 
į iššaukti ginčų ir neigiamai 
neikti lietuviškos visuomenės 
tykius. J. Varnaitis laišku 
iujienose” atitaisė ano rašinio 
aizdavimą pagarsėjusios sce- 
s su gen. Bulotos kepure, o 
tvos” redaktorius V. Rastenis 
dėjo spausdinti, matyt, labai 
čiai užmotą atsakymą — ati- 
;ymus, laikydamas, kad kaip 
dabar laikas išsiaiškinti, nes 
praėję nuo tų įvykių veik 25 

tai ir netrukus išnyksią visi 
kių dalyviai. “Naujienose” iš- 
usdintas pasakojimas negalįs 
;i be pastabų, nes, likęs toks, 
įs klaidinti ateities lietuvį, 
p tikrąją padėtį iškreipiąs do- 
nentas. Kažin?
storinių pareiškimų “patiks- 
mas” darosi “Dirvos” specia- 
ė. Bet atrodo, — bent toje da- 
», kuri lig šiol išspausdinta -— 
V. Rastenis vargu ar laikyti- 
i patikimu autoritetu, ypač, 

kalbant apie 1920 m. Jei ja?u 
;aisinėti, tai tiktų įvykių da- 
iams, bet ne žmogui, kuris ta- 
tebebuvo gimnazistukas, kad 
ipsukrus. Ir 1926 m. įvykiuos 
dentas V. Rastenis, berods, 
[alyvavo ir pats rašo iš per- 
smą vykdžiusių karininkų 
žai ką tepažinęs. Samprota- 
lais nieko neatitaisysi.
’ačiau vieną dalyką, man ro- 
, p. Rastenis pastebėjo visiš- 

teisingai. Antrajame tęsiny 
rašo dėl Kedainio: ’’....jisai 
įsi atsakomybę dėl to, kokių 
ūdžių bei nuomonių kils skai- 
3 juose apie patį pareiškėją”, 
apie velionį buv. prezidentą, 

n rodos, tai rimčiausia p. V. 
denio pastaba, priminta ir ra- 
io pradžioje.
’agal p. J. Kedainio rašinio 
etriką” tai esąs paties velio- 
s priešmirtinis pasakojimas, 
•iau, kas pažįsta Dr. Griniaus 
ių bei jo galvojimo būdą, tuo- 
s pasakys, kad tai ne jo žo- 
ai. Gal būt, tai jo pasakoji- 
s — kaikurios vietos tai aiš- 
i išduoda, — bet suformuluo- 
Kedainio mintijimo poveiky, 
interpretacijoje ir jo stiliumi. 
Įminimai kaip istorinis šalti- 
yra vertingas dalykas, bet tik 
a, jei jie yra paskelbiami taip

kaip užrašyta arba padiktuoti. 
Dėl to ir atsiminimų juodraščiai 
paprastai yra skelbiami nekei
čiant nei žodelio, o kur reikalin
ga kokių paaiškinimų, redakto
rius prirašo atskiras pastabas, 
bet niekad negali papildyti teks
to savu pasakojimu. Tik tokiam 
atvejy atsiminimai gali būti lai
komi istoriniu šaltiniu. Tokio at
pasakojimo, kaip paskelbė J. Ke- 
dainis, joks istorikas rimtu šalti
niu niekad nelaikys, bet vertins 
tik kaip publicistinį straipsnį, 
kuriame remiamasi įvykių daly
vio pasakojimu, ir tikrins net tas 
vietas, kur kalbama apie jį patį. 
Kad savo “užrašymo” nevertino 
rimtai ir užrašyto j as. reikia 
spręsti ir iš to, kad jis nepasira
šė net savo vardu, o panaudojo 
slapyvardę. Susek dabar, žmo
gau, kiek tas paslaptingasis at
pasakotojas yra patikimas!

Dr. K. Grinius buvo tikrai pa
garbos verta asmenybė ir pats 
netaktų nedarė. Pav., savo atsi
minimuose jis ir ydas žmonių 
pasakodamas nesiverčia diskri
minacijomis, bet stengiasi pa
siekti kito žmogaus vidujinį pa
saulį ir kitų poelgius veda iš jų 
dvasinės struktūros. Ar visuo
met tai teisingai suprantama, tai 
kitas klausimas, bet prokuroriš- 
ka publicistika nė jo stiliuje. Tuo 
tarpu čia, nežinoma, slapyvardę 
prisidengusi, asmenybė, porina, 
kad jis štai šitaip kalbėjęs. Su 
kuo čia ginčytis? Su velioniu ar 
su p. Kėdainių? Bevardžiu? Ra
šinys visuomenei pateikiamas 
kaip jos gerbiamo asmens liudi
jimas. Bet kas pateikia? Ar tas 
pateikėjas sąžiningas, ar jis ne
sufabrikavo, ar buvo toks vienas
pasikalbėjimas ar tai sudurstyta 
iš daugelio pasikalbėjimų girdė
tų pastabų? Bevardiškumas čia

Kito žmogaus paskelbtų atsi
minimų pasaulis dar nežinojo. 
Yra, tiesa, net ištisų knygų, ku
riose kalbama apie kurio didelio 
žmogaus pasisakymus. Pav., 
Prancūzijos Tigro—Clemenceau 
—sekretorius yra paskelbęs kny
gą “Clemenceau kalba”. Bet tai 
yra atsiminimai sekretoriaus 
apie didįjį vyrą, bet ne Tigro at
siminimai, kuriuos sekretorius 
būtų užrašęs po jo mirties.

Pats p. Kedainis nesako, kad 
jis velionies pasakojimą būtų 
stenografavęs. Tai dr jis skiria 
Dr. Griniui visus savo sakinių 
minties niuansus, visą jų pras
mę? Atsistota ant labai slidaus 
ir velionio vardui pavojingo ke
lio. Bendraminčiai ir Dr. Gri
niaus gerbėjai Kedainiui beabejo 
nebus dėkingi, o visiems kitiems, 
kam “pasakojimo” kaikurios vie
tos neatrodo teisingos ar tikslios, 
tenka ginčytis su juo, bet ne su 
velioniu Dr. K. Grinių, kuris už 
šį rašinį nėra atsakingas.

Gerbtino velionies priešmirti
nis pareiškimas nėra toks be
reikšmis dalykas, kad su juo bū
tų galima elgtis taip laisvai, re- 
portažiškai. Ir nustabus yra p. 
Kedainio nejautrumas taip gru
biai eksponuoti visokiems puo
limams asmenį, kurį sakosi ger
biąs. Šiaip ar taip, tai rodo p. Ke
dainio norą atsiteisti su sau ne- 
patinkamom srovėm bei asme
nim, bet ne norą užfiksuoti atei
čiai liudijimą vieno iš svarbiau
sių įvykio dalyvio. Jei būtų buvę 
siekta šio pastarojo tikslo, pasa
kojime rastume daugiau žinių 
apie patį pasakotoją, smulkmenų 
iš jo tuometinių pergyvenimų, 
bet ne vien kitus smerkiančių 
vertinimų. Jei tų smulkmenų pa
šakotoj as būtų nenorėjęs liesti,

Mirė Juozas Gabrys • Paršaitis
Liepos 26 d. Šveicarijoje, savo 

ūkyje La Chaux, netoli Vevey 
miestelio, mirė Juozas Gabrys- 
Paršaitis, kontrastų pilna Lietu
vos valstybės atstatymo asmeny
bė, nepaprastos veiklos žmogus, 
pastaraisiais savo gyvenimo me
tais virtęs, deja, didybės mani- 
jaku ir skelbęsis tautos vadu, ap
vaizdos skirtu būsimos Lietuvos 
prezidentu, varęs propagandą 
prieš visas lietuviškąsias rezis
tencines institucijas, dengdama* 
sis išgalvotomis konferencijo
mis, komitetais ir kt. organais, 
dėl ko buvo kai kieno įtariamas 
net esąs svetimųjų tarnyboje, bet 
greičiausia-visa tai daręs iš ligo
tumo.; ' '■ . ’

Juozas Paršaitis, vėliau pa
sivadinęs Gabriu, gimė Garliavo
je 1880 m. vasario 22 . d. Prieš I 
Pasaulinį karą gyvai reiškėsi 
Lietuvos gyvenime ir spaudoje, 
būdamas bendradarbiu daugelio 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
laikraščių, vienas iš demokratų 
partijos kūrėjų. Karo užkluptas 
Paryžiuje, jis nuo to meto veik 
visą laiką gyveno užsieniuose ir 
I Pasaulinio karo metu tikrai 
daug nusipelnė Lietuvos reikalo 
populiarinimui tiek asmeniška 
veikla, tiek kaip Liet. Informa
cijos Biuro vedėjas leisdamas 
biuletenius .bei knygas apie Lie
tuvą prancūzų ir vokiečių kalbo
mis. Biuras leido žurnalą “Les

KANADOS PARODA ŠIEMET BE 
LIETUVIŲ SKYRIAUSAnnales des Nationalites”. Buvo 

kurį laiką Lietuvos konsulu Ka
raliaučiuje, jkurį laiką gyveno 
Klaipėdoje.

Pastaraisiais metais velionis 
rašė atsiminimus, kuriuose ga
lėjo papasakoti daug užkulisinių 
įdomybių, nors dėl jo pastarojo 
meto būsenos, ten daug kas, grei
čiausia, bus per tam tikrą priz» 
mę vaizduojama. Kaip toli tame 
darbe jis buvo pažengęs, neži-' es4 tai būtų pakartojimas jau du 
nom ,nes lietuvių bičiulių netu- kartus eksponuotų dalykų. Jie 
rėjo ir net jo laidotuvėse nedaly- tuo nesą suinteresuoti, 
vavęs nei vįenas lietuvis.

Jau pora metų iš eilės kasmeti
nėse Kanados tautinėse parodose 
moterų paviljone buvo lietuviš
kieji skyriai, kuriuos įrengdavo 
p. dail. Tamošaitienė, užpildyda
ma daugiausiai savais rinkiniais 
bei dirbiniais ir pati demonstruo
dama savo darbo techniką, šįmet 
parodos vadovybė lietuviškam 
skyriui patalpų nepaskyrė, nes,

Deja, atrodo, kad šiemet nebus

Baltoslaviškoji gudų kilmės teorija
Naujesnėje gudų mokslinėje | Gudijoje), taip pat kaip ir latviai 

literatūroje (Dr. J. Stankievič — 
“Karotki načyrk historyi Kryvič 
—Bielarusi”; Symon Braha — 
“Ba’lcki element pry paustanniu 
bįelaruskatyi. narodu”. etc.) pri-1 
einama išvadų, kaip teigė Būga 
ir Vasmer, kad Gudijos teritori
joj seniau gyvenę baltai, taip pat 
ir buv. Tverės bei Petrapilio gu
bernijų teritorijose. Slavams 
atėjus į Gudijos teritoriją Baltai 
likę jų tarpe. Daug geografinių- 
vardų Gudijos žemėse, taip pat 
ir gudiškų pavardžių yra baltiš
kos kilmės. Gudų psichika esanti 
artima baltų psichikai, liaudies 
meno ornamentai panašūs. Gu
da^ keičią savo kalboje “č” į “c”, 
“ž” į “z į “s” (šiaurinėje

ne vietoje. Anonimai juk ir tei
sėje nepripažįstami liudininkais. 
Tik saugumiečiai jais kartais su
sidomi. Bet ir tai ne, kad tikėtų, 
bet kad ištirtų.

Iš rašinio išeina, kad p. Kedai- 
nis buvęs velionies artimas, jo 
didelis gerbėjas ir sekėjas, tad 
kam jis vartoja gerbiamo asmens 
vardą savajai publicisttkai-pri- 
dengti? Juk to rašinio kitaip pa
vadinti negalima! Tą ir pats p. 
Kedainis juto pasislėpdamas po 
slapyvardę.

Man rodos, kad visas tas taria
masis velionies pasakojimas toli 
gražu ne patarnaus jo garbei ir 
Kedainis bus padaręs išsišokimą, 
savo gerbiamą asmenį kompro
mituojantį1. Kalbėti kito vardu 
galima tik viešai pačiam pasiro
dant ir aptariant visas aplinky
bes, kuriose pasikalbėjimas vy
ko. Skaitytojas pats turi pajusti, 
ar tai patikima ar nepatikima.

tai turėjo būti pažymėta. Dabar 
ištikrųjų gavosi eilinis “Naujie
nų” tono publicistinis straipsnis, 
toli gražu ne buv. prezidento at
siminimai. ' ,; St.

Redakcijai prisiųsta
A Look Behind the »>on Cur

tain — Exhibit of Genocide in 
.Lithuania, 32 psi. Tai Clęvelande 
Jono Rimašausko suorganizuo
tos genocido Lietuvoje parodos 
katalogas.

Laiškai Lietuviams, 1951 m. 
rugpiūčio mėn., Vol. 2, Nr. 8, 113- 
128 psl. ž ' ' -

Karys, 1951 m. liepos mėn., Nr. 
9 (1268), 28 psl.

Tėvynės Sargas, kultūros, vi
suomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas, 1951 m., III t., 
Nr. 1 (8), 180 psl., kaina $2.

Skautų Aidas, 1951 m., liepos- 
rugpiūčio mėn. Nr. 7-8, 36 psl. Tėvų sodyboj

pakeičia “ž” į “z”, o lietuviai-dzū- 
kai keičia “č” į “c”. Iš visų slavų 
kalbų tik gudų kalboje “o” pa
keičiama “a”, vad. “akannie”, 
tai eanti taip pat baltų įtaka. Gu
dų tautos .istorijoje buvę prabal- 
tiškas ir praslaviškas laikotar
piai, bet niekad nebuvę jokio 
prarusiško laikotarpio. Gudų, 
kalba išaugus iš vieno bendrosios 
slavų kalbos dialektų.

Dr. J. Stankevičiaus veikalas 
spausdinamas dabar gudų moks
lo ir literatūros mėnraštyje “Vie- 
da” — Mokslas, kuris leidžiamas 
JAV, Veda, 6 Vandlrvoort Place, 
Brooklyn 6, N.Y. Žurnalą reda
guoja pats Dr. J. Stankievič, o 
leidžia Kryvičių Mosklo Draugi
ja Pranciškaus Skarynos vardo. 
Ten pat yra ir Gudų Archyvas, 
kurį veda Ant. Šukielaję. R.

ir meninio lietuvių pasirodymo. 
Torontas, deja, neturi, galima sa
kyti, nei vieno veikiančio meni? 
nio kolektyvo, o specialiai ką 
nors suorganizuoti, kaip tai buvo 
padaryta pernai, nesuskubta. To
kie pasirengimai torontiškei lie
tuvių bendruomenei, žinoma, la
bai daug kainoja ir reikalauja di
delių pastangų. Tuo pasirūpinti, 
ištikrųjų tiktų visos Kanados lie
tuvių centriniams organams, ku
rių mes, deja, vis nesulaukiame. 
O labai gaila. Tai būdavo visdėl- 
to proga pasireklamuoti, primin
ti lietuvių vardą tūkstančiams 
parodos lankytojų. Kai taip pa
lengva nusišalinsime, kai išnyks 
mūsų vardas iš parodos organi
zatorių sąrašų, grįžti bus sunku.

Buv. Vytauto D. Kultūros 
Muziejus

Po astuonių metų okupacijos, 
Vytauto Didž. Muziejus yra pasi
keitęs. K. Gabriūnaitės “vyr. 
mokslinės bendradarbės” žo
džiais, “Kauno Kariškai-Istorinis 
Muziejus” neseniai įsigijo naujų 
eksponatų, vaizduojančių sunkią
19 amžiaus baudžiauninkų būk
lę ... Muziejaus fonduose yra 
taip pat dokumentų, paveikslų ir 
kitos medžiagos apie baudžiau
ninkų skurdų gyvenimą, jų ne
pakeliamą darbą”.

Muziejus gerai padarytų tuoj 
pat pradėjęs rinkti medžiagą iš
20 amžiaus lietuvių baudžiaunin
kų būklės Stalino baudžiavoje.

STUDIJŲ MĖTAI TORONTE
Lietuviai studentai turėjo kie

tą žiemą praėjusiais mokslo me
tais. Dauguma lankė universite
tą, keletas Meno Akademiją; bu
vo bandomos jėgos ir įdėta tūks
tančiai darbo valandų. Retkar
čiais mūsų spaudoje pasirodyda
vo žinutė apie studentų veiklą 
ir padėtį.

Norisi smulkiau papasakoti vi
suomenei, kaip atrodo studijuo
jantis tautietis mokslo metų bė
gyje. Neišvengiama bus asme
niška rašančio patirtis — gal su
sidarys aiškesnis vaizdas.

Malonu yra pasakyti, kad gy
venant savoj bendruomenėj nesi 
paliktas vienų vienas Dievo va
liai, net tuo atveju, kai esi be šei
mos ar giminių svetimam krašte. 
Nepakankamas anglų kalbos mo
kėjimas didina darbo valandas ir 
vargina. Kad ne vietinis, kiekvie
nas mato ir tenka turėti plačių 
pasikalbėjimų su mokyklos per
sonalu bei collegomis susipažini
mui ir smalsumui patenkinti. 
Charakteringa, kada paraidžiui 
pasakai kaip vadiniesi, gauni su
trumpinimą savo vardo, kuriuo

esi vadinamas vėliau.
Mokslo priemonėms mėtų pra

džioje tenka skirti keletą dešim
tinių ir metų bėgyje prisieina iš
leisti keletą dolerių savaitėje. 
Mokslas, turiu galvoje mokestį 
už mokslą, metams kainoja 250- 
350 dol. Rūbais galima apsieiti 
kukliais, svarbu, kad švarūs. 
Bendras auditorijos vaizdas yra 
margas, mergaitės čia duoda to
ną ir spalvas.

Valandos mokykloje prabėga 
nepastebimai, skubiniesi į “na- . 
mus” pavalgyti ir ruoštis sekan
čiai dienai ar savaitei. Sutaupos 
iš vasaros diena iš dienos senka. 
Tenka apsieiti su 10 dol. savaitė
je valgiui ir kambariui. Yra įma
noma, nes išbandyta. Jaučiasi, 
kad artėja juodoji diena. Savait
galiais pripuolamai tenka gauti 
darbo, pasitaiko ir laimingai už
dirbti, nors tenka pavargti. Ta
čiau atsiliekama paskaitoms pa
siruošti. Darbui lieka gražios ir 
ilgos naktys. Būna savaičių, kai 
tenka laukti sekmadienio 8 va
landų miegui. Su gabumais ar 
be, darbo tenka įdėti — apie 35
vai. mokykloje ir tiek pat ar dau-

reria pykčiu Papartis, — matyti, atsisakė nuo antireliginio dar- 
mokyklose”. Iš tokios savikritikos “paaiški”, koks teroras krei- 
mas į visus švietėjus ir kultūrininkus.

Mokslininkai agitaciniame darbe
O kai ateina laikas agituoti, tai čia jau niekaip neišsisuksi. Pri- 
cus net didžiulė Vilniaus un-to biblioteka paverčiama agitac. 
iktu. Agitatorių vedėjas — rusas Kotenka. Priešrinkiminėj agi- 
ijoj šį kartą gavo dalyvauti tik iš vieno Vilniaus net apie 200 
kslininkų. Kalbas sakė Matulis, kuris su Venclova buvo išrinkti 
ad. “taikos gynėjų” kongreso komitetą Maskvoje, P. Slavėnas, 
grafijos mokslų kandidatė Čepulytė, Bulavas, knygyno vedė- 
BrašišKis ir kt.; ypač pasižymėjo mokslų kandidatas Žebenka, 

Kulikauskas. Maniukas. Per rinkimus Meškauskas pasiūlė kan- 
atu Staliną, dek. K. Damaševičius — Suslovą, leninizmo kated- 
vedėja Davten su prof. Jankausku — Mičiurino ir Lisenko se- 

ą rusų prof. P. Inarskį etc. Priekaištų ta proga “dėl gero gyve- 
io ir savo pareigos užmiršimo” buvo padaryta net pačiam 
arksizmo-leninizmo vak. un-to” vedėjui Tarcinui ir kt. Net Vil
us muzikos mokyklos dėstytojai su mokiniais buvo įtraukti į 
rūšies “veiklą”: per rinkimus agitavo ir tebeagituoja ag. punk- 
se, pučia Stalino garbei iš dūdų ir kitaip “koncertuoja”. Gi lietu
je Vilniaus krašte taip stiprinama, kad šv. ministerija suorga- 
avo Vilniuje mokytojų kursus su dėstoma lenkų k. Kursantai 
tq aprūpinti reikalingomis stipendijomis. Mokslas truks 3 metus.

Visi varomi į pionierius
Nori nenori, bet visi vaikai grūdami į pionierius. Jei 1945 m. jų 
ro tik 9000, tai pereitais metais buvo paskelbta jų skaičių oficia- 
pasiekus jau 135.000. Jų vadai rengiami Kauno mokyt, semina
re ir spec, mokykloj Vilniuje. Į m-jų institutų ir seminarijų 
gramas net įtrauktas punktas, kaip vadovauti komjaunuoliams 
Jionieriams. Tačiau jų tėvynės sostine skelbiamas jau ne Vįl- 
s, bet — Maskva (tat patvirtina kad ir “Sov. Litva” Nr. 191) ...
• yra mokyklų, ypač kaime, kur dar visai nėra pionierių, o daug 
jie veikia tik dėl akių. Prieš pora metų net apie 500 mokyklų

arėjo jų vyr. vadovų, nors visi žino, ką reiškia tokio vadovo 
urėti, ypač nekomunistui mokytojui.

* Ypač sunki dvasininkų padėtis
Komunistų tvirtinimas, kad ir per Maskvos radiją italų katali- 
ns ir darbininkams, kad “Lietuvoj arkivyskupai ir vyskupai 
čia laisvai, valdžia jų veikimui nedaro jokių kliūčių” yra pa
stas bolševikinis melas. Vos tik antrą kartą okupavę Lietuvą, 
jevikai suėmė ark. M. Reinį, vysk. T. Matulionį, vysk. V. Bori- 
ičių ir vysk. Ramanauską. Vysk. Borisevičius ir vysk. Matulio

nis. greičiausiai tuoj pat buvo nukankinti (apie jų likimą šiek tiek 
šviesos duoda amer. žurnalistas E. Stevenas savo veikale “Tokia 
yra Rusija necenzūruota”). Kauno, Vilkaviškio ir Vilniaus kun. 
seminarijų pastatai tuoj po karo atimti, kunigai išvaryti iš kle
bonijų, likusieji (saujelė) gyvena skurdžiai, tik iš tikinčiųjų aukų. 
Bet šie su jais dalijasi paskutiniu kąsniu, nors ir tat jiems yra pa
vojinga, Iš katalikų atimta viskas: visos jų seminarijos, mokyklos, 
vienuolynai, visur uždraustas religinis mokymas, uždraustos visos 
kat. organizacijos, net brolijos ir socialijos. Nuo rusų okupacijos 
pradžios neleista katalikams išspausdinti jokio kat. leidinio, nei 
maldaknygės ar katekizmo, nors ir sakoma, kad “komunistai pri
pažįsta religijos laisvę”. Kiti leidiniai išėjo pro kaminus su dūmais 
ar į makulatūrą. Kokių sunkumų sutikta kad ir paprasčiausiai mal
daknygei ar šiaip leidiniui atspausdinti, gerai gali papasakoti kad 
ir į JAV nuvykęs kan. M. Vaitkus, mėginęs dar per I-ją okupaciją 
išgauti leidimą Šv. Raštui lietuviškai atspausdinti. Kad šiuo metu 
būtų mėginama Rytų Europos pavyzdžiu sukurti “nuo Romos ne
priklausomą kat. bažnyčią ir Lietuvoje, kaip tat daryti bandoma 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir kt. iš parvykusių neteko 
dar girdėti. Matyti, neranda raudonų kunigų. Tačiau likusios baž
nyčios nuolat pilnos žmonių, žinoma, kol ir jos bus uždarytos. Ypač 
sunki padėtis kunigų, ištremtų į Sibirą ar kitas darbo vergų sto
vyklas. Jau tremtiniai ten blogai traktuojami, bet už visus blo
giausiai ten visų rūšių dvasininkams: katalikų ir kitų tikybų ku
nigams, rabinams. Jie ten reguliariai mušami ir siunčiami prie pa
čių sunkiausių darbų. Todėl jie krinta dar greičiau. Tuo tarpu ko
munistų žymus veikėjas Malakovas giriasi: “Nėra bedarbių moks
lininkų, bedarbių specialistų. Jei kas tokių ras — duosime premi
ją” .. . Taigi, visi darbu “aprūpinti” — jei ne kitur, tai Sibire...

Rusifikacija eina perdėm
Tik pereitais metais "Lietuvos darbininkams” atsiųsta apie 3 

mil. egzempliorių kom. vad. ’’mokslinės literatūros”. Maskvos teat
ro institute įkurta speciali lietuvių studijos vardu pavadinta įstai
ga, kuri rengia Lietuvos teatrui kadrus, o Mosfilm yra tikras šefas 
Lietuvos kino, nors ir bolševikiško, kronikos. “Lietuvoj gražiai 
skamba rusų kompozitorių muzika. Lietuvos mokslininkai tobuli
nasi SSSR mokslų akademijoje, nemaža lietuvių studijuoja SSSR 
un-tuose. Liet, respublikoj išplatinama per metus milijonai egz. 
laikraščių rusų k.”, džiaugiasi bolševikiški rusų laikraščiai. Be “Iz- 
viestijų”,'“Pravdos”, “Sov. Litvos”, etc., leidžiama visa eilė sritinių 
kom. laikraščių rusų k., pvz., pereitų mt. spalio 20 d. Klaipėdoj pra
dėta leisti “Sovieck. Klaipėda”, vėliau rusiškai ir “Kauno Tiesa”, 
Šiaulių rajone — “Raudonoji vėliava”, Nauj. Vilnioj “Lenino žie
žirbos” etc. Ko nepadarė Muravjovas, tat pasiryžę įvykdyti Sovie

tai ir lietuviški bolševikiniai kvislingai. Rusinimui specialiai va
ryti Vilniuj buvo įsteigtas Rusų teatras, tik jis, matyt, ir be to su
radęs Lietuvoje “mažutę Ameriką”, per daug didelės veiklos ne- 
išvystė. Direkt. Demidovai rūpi kiti dalykai, o rėžis. Velikanova 
teko net visai atleisti.

Svarbiausios vietos — rusų rankose. Vietiniai gyventojai vis 
daugiau išstumiami, jiems daugiausia belieka tik fizinis darbas. 
Prieš tokiu būdu importuojamus rusus gyventojai išsyk labai šiau
šėsi, bet kas iš to: Įtariamuosius surankiojo ir išvežė. Todėl dabar į 
juos oficialiai žiūri su šaltu indeferentiškumu, nors jų nekenčia ne 
mažiau kaip suomiai, apie kuriuos sakoma: “Nori suomį įžeisti — 
užkalbink jį rusiškai; nors ir supras— neatsakys”. Belieka tik ty

lėti arba dėtis prie pogrindžio. Rusai taip spaudžia žmones todėl, 
kad tikisi palaužę jų pasipriešinimą, privers eiti ir visiems sovie
tams nustatytu keliu. Ne tik eiti, bet ir džiaugtis, jį garbinti, aklai 
tuo tikint, kaip kad ir dabar jau esama tokių fanatikų, ypač iš jau
nimo tarpo. Tokią intenciją turi vad. “darbo savanoriai”, tikriau — 
jų batalijonai, “spec, paskirties profesinio pasitobulinimo kursai”, 
išsiuntimas “atlikti praktikos” į Rusiją ir tt. Ypač vad. visasąjun
ginių įstaigų, priklausančių tiesiog Maskvai tarnautojai, pirmoj ei
lėj gydytojai, inžinieriai ir kt. bijosi, kad jie vieną dieną gali būti 
išsiųsti atlikti “praktikos” kur į Alkanąją stepę ar Nauj. Žemę, o 
vietoj jų “neišmanančių apšviesti” bus atsiųsti rusai. Tuo būdu nu
tautinimas bus dar didesnis. Tarp Kauno gyventojų ir Vilniaus vy
rauja rusai, nors Kaune — saikingu skaičiavimu — bus apie 35-40 
procentų, kai tuo tarpu tokioj Rygoj jų yra jau daugiau kaip pusė. 
Už visokius išeikvojimus, pasisavinimus, “kombinacijas” etc. dau
giausiai baudžiami taip pat rusai. Sakysim, buvo susekta aferukė 
Vilniaus pieno fabrike ir sviesto-sūrių bazėj. Štai nubaustųjų pa
vardės: Gostiev — 25 m. kalėjimo, Gofman — 10 m., Kočetkov — 
15, Belejev ir Survilo — po 10 m., etc. Tokių pavardžių daugybė.

— Ar tiesa, kad vietoj išvežtųjų lietuvių ne kartą grąžinami ru
sai ar net mongolai, ir tai lietuviškomis išvežtųjų pavardėmis?

— Taip, tiesa. Kiti (daugiausia moterys) net verčiamos su to
kiais tuoktis. Laiškais susirašinėjantieji su užsieniu atlieka tik 
MVD įstaigų jiems pavestas funkcijas, savo ranka perrašydami tai, 
ką anie nurodo. Visi laiškai tikrinami, cenzūruojami, registruo
jami ir net svarbesnieji fotografuojami. Apskritai, sovietai reiš
kia pasitenkinimo savo šios rūšies veikla, nes užsieniečiai, esą, pa
tys jiems, — nors to ir nenorėdami padeda kad ir juose įrašytomis 
būdingomis smulkmenomis, kurias rašytojai laiko visai nekalto
mis. Visos direktyvos eina iš kom. partijos C. k-to, kuris yra įsikū
ręs Taup. Kasų rūmuose, iš kurių kadaise naciai su Crammeriu 
išvaikė Laik. Vyriausybę. (Bus daugiau).

giau per savaitę namuose.
Išeini susitikti su tautiečiais, 

pažįstamais. Ne paslaptis — sa
vaitgaliais tauta ūžia, jei galima 
taip išsireikšti. Kur nueini, paro
domas lietuviškas vaišingumas, 
neatsisakysi. Negalima pasakyti, 
kad visuomenė yra abejinga pa
dėti studijuojančiam tautiečiui. 
Klausinėja kaip einasi mokslas, 
ar pinigų netrūksta. Prisipažįsti. 
Ne vienas, skaitantis šias eilutes, 
yra buvęs dalyvis tų scenų. Jau
ti, kad neužtenka gražiai padė
koti ir esi paskatintas, gauta pa
galba padrąsina, įpareigoja, suri
ša daugiau su savais ir stengiesi 
atsilyginti dvigubu stropumu 
mokykloje — rezultatai geri.

Teko kalbėtis su mūsų vyres
niaisiais akademikais, ne visi pri
taria. Statomas kalusimas, ar iš 
viso verta tęsti ar pradėti studi
jas mūsų padėtyje? Be materia- 
lės padėties tai avantiūra. Šis 
klausimas yra opus mokslus sie
kiančiam ir nelengva neutraliai 
pasisakyti. Nesinori spręsti to 
šiose eilutėse. Tauta mūsų gyva 
ir veržiasi...

Tai tik kelios nuotrupos iš per
gyventų mokslo metų. Būtų nau
dinga duoti daugiau informacijų 
apie Kanados mokyklas^ sąlygas 
jose ir pasisakyti daugiau spau
doje. Malonu yra, kad spauda 
gražiai atsiliepia apie studijuo
jantį, nesijauti be pritarimo pla
čiuose mokslo dirvonuose. Di
džiulis ačiū. V. Br.

Spaudos magnatas mirė
Wiliam Randolph Hearst, kū

rėjas geltonosios spaudos, multi
milijonierius, mirė sulaukęs 68 
m. Laidojamas gimtajame San



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Europos kariuomenės karių atlyginimo klausimas

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

: 933 Bloor Street West
(ijjlękasl vakarus nuo Ossington Ave.)

< L J. Green Real Estate

Ištrėmė ir Stalino draugą
“Newsletter From Behind The 

Iron Curtain” Nr. 228-9 rašo, kad 
jei carų Rusijoje trėmimai tar
navo kaip politinė priemonė re- 
žmįuį^tiprinti, tai Stalinas pasi- 
ryro‘'}u’oS panaudoti kaip prie
monę ištisoms tautoms naikinti. 

.'Pradžia buvo padaryta Kaukaze 
su azerbeidžanais' gražinis, aiS 

> menais, o galiausiai atėjo eilė uk
rainiečiams, lenkams, vokie- 

\ čiams, lietuviams, latviams, es
tams ir tt. 1941 m. įvykdytos bal
tų deportacijos yra įspėjimas vi- 

- sam laisvajam pasauliui, kas su 
juo atsitiks, jei sovietinis režimas 
nebus sunaikintas. Į Švediją iš
trūkusi latvė nuo Mintaujos pa
sakoja, kaip Stalinas ištrėmė sa
vo seną draugą, latvį Rankį, ku
ris,. kaip revoiiiiėionierius, drau
ge šu Stalinu leido tremtinio die
nas Sibire, Irkucko "rajone. Pa-« 
baltijy vykdytų trėmimų metu 

, jis sirgo Mintaujos ligoninėje, če- 
’ kištai pirma paėmė jo--šeimą, o 
, paskum šoko imti ir jį, nors bu

vo mirtinas ligotais. Įgrūstas į 
sunkvežimį, jis bgtgi rytojaus 
dieną mirė dar savo tėvų žemėje: 
traukiny į Jis su Stalinu išgyveno 
ištrėmime d/auge pora metų, ir 
per tą laiką buvo pasidarę geri 
draugai, ir tik jo dėka Stalinas 
galėjo iš ištrėmimo ištrūkti? Sta-

linas jam net užrašęs savo paties 
fotografiją. Bet nieko nepadėjo 
nė tai.

Rusas komanduoja čekų 
policiją ,

Vieną pasiekė žinios, kad prieš 
pora savaičių netoli Znaimo po
licijos dalinys, vadovaujamas ru
so pulk. Įeit. Nedielenko, nugink
lavo du pasienio sargybos bata
lijomis. Batalijonai buvę nugink
luoti dėl to, kad, jų karių tarpe 
buvę daug “Baltojo Kryžiaus” ir 
Sakalų organizacijų narių. “Bal
tasis Kryžius” yra nauja pusiau 
katalikiška, pusiau nacionalisti
nė organizacija.

Nauji laikai Vokietijoje
30 vokiečių generolų, admirolų 

ir gen. štabo karininkų buvo su
sirinkę Braunschweige apsvars
tyti sukūrimą Vokietijos karių 
sąjungos. Jos garbės pirminin
kais numatyti feldmaršalas Man
stein ir Kesselring.

Būdinga, kad šiuo metu Vokie
tijoje vėl atsirado ir vibai laisvai 
.rodosi Mussolini išvaduotojas 
Skorzeny. Niekas nieko jam ne
daro. '

— Brisbane. — Australija pa
skelbė savo kariuomenei priman- 
ti britiškąjį naująjį 280 kalibrą.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų. Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės I 
prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.
-" ’ 1 Atidaryta iki 7 vai. vakaro.

• 272V, QUEEN ST. W. TORONTO

MMERCIAL& INDUSTRIAL ELECTRIC 
icenzijuotas elektros ko n traktorius

Visų rusių elektriški įrengimai bei pataisymai
322 WILLARD AVE, TORONTO 

Tel. JU. 3021 po 6 vai. vak.

ECNTKAETCKIIJS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir

" ~ ' kiti maži bei dideli darbai.
* Viduje ir lauke.

Prieš trejetą savaičių Pary 
žiaus konferencijoje padarytas 
nutarimas sukurti vieną Europos 
armiją, apjungiančią visų V. Eu
ropos valstybių kariuomenes, va
dovaujamas vieno vado, bet iš
laikomas tų pačių valstybių. Ry
šy su tuo iškyla labai svarbus 
^arių atlyginimų klausimas. Tai 
buvo vienas iš svarbiausių poli
tinių klausimų, kuriuos ryšy su 
tuo iškėlė 12 Atlanto gynimosi 
pakte dalyvaujančių valstybių 
delegacijos. Nevienodas tų pačių 
laipsnių karių atlyginimas atski
rų valstybių kariuomenėse yra 
per ryškus. Jau net gen. Eisen- 
hoverio štabe, kur dirba tik sau
jelė įvairių valstybių karininkų, 
susidarė' galvosūkis dėl nevieno
do štabo karininkų atlyginimo.

Šiandien, pav., Belgijos eili
nis gauna 5-kis kartus daugiau, 
negu Prancūzijos eilinis ir 23 
kartus daugiau, negu Italijos ei
linis. Belgijos generolas leite
nantas gauna du kartus daugiau, 
negu geriausiai apmokamas Ita
lijos generolas. Liuksemburgo 
kariuomenės atlyginimas maž
daug toč£ pat, kaip ir Belgijos.

Aišku — Europos kariuomenės 
kontingentai iš gerai apmokamų 
kariuomenių nenorės pasišvęsti 
gauti mažesnį atlyginimą, prisi
jungiant prie Europos tarptauti
nės kariuomenės. Kitais žodžiais 
tariant, Italijos ir Prancūzijos 
vyriausybės turi pakelti atlygi
nimą savo kariams, prilyginant 
Belgijos ir Liuksemburgo atly
ginimams, kad būtų galima nu
statyti “Europos kariuomenės” 
bendrą atlyginimą.'Vak. Vokieti
ja kol kas dar neturi kariuome
nės, todėl Bonhos vyriausybė tuo 
reikalu jokių pareiškimų nepa
darė.

Nenumatytam laikui — nors ir 
buvo sudaryta bendra Europos 
kariuomenė — Prancūzija ir Ita
lija dar turės divizijas, kurios 
Europos kariuomenei nepriklau
sys.. Paryžiaus ir Romos vyriau
sybėms bus labai sunku mokėti 
didesnį atlyginimą Europos ka
riuomenei priklausantiems dali
niams, negu tautiniams dali- 
niarhs; skirtiems kolonijoms.

Šiuo laiku Italija moka ma
žiausią atlyginimą savo karei
viams. Eilinis, vedęs ar nevedęs, 
gauna 55 liras, maždaug 'S,8 cen
tus į dieną. Vedęs pilnas genero
las gauna 155.000 liras — $248 — 
į mėnesį, arba $2.976 metams.

Šiuo laiku Eisenhoverio štabe* 
dirbą italų karininkai gauna 200 
% aukštesnį atlyginimą, negu jie 
gaudavo Italijoje. Bet jei šis at-, 
lyginimas būtų pakeltas visai ka
riuomenei, Italija bankrutuotų ir 
politinės pasėkos būtų nepapras
tai blogos.

Gen. Eisenhoveris ir gen. Al
fred Gruenther, štabo viršinin
kas, gauna pagrindinį atlyginimą 
mėnesiui $926.25, o be to dar 
$120 butpinigius mėnesiui ir pra-

gyvenimo priedą $42 mėnesiui.
Portugalija, Atlanto org. na

rys, moka feldmaršalui $3.668.70 
į metus, tuo tarpu eilinis tegau
na tik 2 centus į dieną. Norvegi
jos eilinis gauna 21 centą į die
ną, Norvegijos gen. Įeit. — pav., 
gen. Wilhelm von Tagen-Hans- 
teen, Norvegijos junginių žemės 
kariuomenės pajėgų vadas, gau
na tik $3.065,58 metams.

Olandijos eiliniai gauna $22,50 
mėnesiui ir pilnas Olandijos ka- 
riuom. generolas — $3.413,36 me
tams. Britų feldmaršalas, pav., 
gen. Eisenhoverio padėjėjas, vi- 
countas Montgomery, metams 
gauna $10.220 plius specialius 
priedus. Be to, Montgomery po 
II Pasaulinio karo gavo puikų 
dvarą prie Fontaineblou. Tuo 
tarpu žemiausias Tommy — bri
tų kareivio — metinis atlygini
mas yra $354.48.

Kanados generolas majoras 
gauna $8.866 metams, tuo tarpu 
Prancūzijos generolas tegauna 
tik $3.897. Be to, Kanados gene
rolai dar gauna specialius prie
dus, jeigu vyksta užsienin. Tai 
sukelia Europoje didelį nusiste
bėjimą.

Amerikos vyr. seržantas gau
na didesnį atlyginimą, negu 
Prancūzijos pulkininkas leite
nantas, tuo tarpu amerikietis ser
žantas dažnai gali būti paskirtas 
jo šoferiu arba raštininku.

Reikalas aiškus. Atlyginimus 
reikėtų suvienodinti. Bet kur 
gauti pinigų? Ir kaip galima ke
leriopai pakelti Europos kaiku- 
rių valstybių karių algas, kai 
kraštai yra žemo lygio ir visi ki
ti valstybės tarnautojai taip pat 
menkai teapmokami, lyginant, 
pav., su JAV?

Atlanto pakto Taryba 
susirinks Otavoje

, Š.m. rugsėjo 15 d. Kanados sos- 
. tinėje Otavoje susirenka posė

džiams Atlanto Pakto taryba. Ka
; nados sostinė turės priglausti 

virš 300 delegatų iš vienuolika1 
kraštų. Posėdžių dienotvarkė dar 
nėra galutinai nustatyta, bet At
lanto Pakto Taryba čia turės iš
spręsti visą eilę labai svarbių 
problemų, kaip, pavyzdžiui, Grai 
kijos ir Turkijos įjungimą į At
lanto Paktą, Vokietijos apginkla
vimą. Posėdžiai žada tęstis vie
ną savaitę.

Stambi auka medicinos 
reikalams

Oshawa pramonininkas R. Sa
muel McLaughlin sukūrė medici
nos studi j ų bei tyrimų fondą .pa
skirdamas tam reikalui per 1 mil. 
dolerių. Fondo lėšos bus naudo
jamos atrinktų jaunų gydytojų 
studijų pagilinimui bei tyri
mams. Tas pats pramonininkas 
anksčiau buvo paaukojęs taip 
pat per $1.000.000 Kingstono uni- 

. versiteto Technikos fakulteto 
statybai.

— Otava. — Kanados misijos 
■ viršminkas-V'.-V-okietijoje-Tr- C. 
Davis, rugpjūčio 16 d. įteikė pre
zidentui Th. Heuss kredencialus 
kaip ambasadorius.

— Otava. — Čia vykstančioje 
Atlanto sąjungos konferencijoje 
būsią svarstoma tarp kitko, kaip

Gubernatorius pamėgo 
Kanadą

Kanados gubernatorius Alex
ander spaudos atstovams pareiš
kė, jog, jeigu jis būtų bent kiek 
jaunesnis, tai pasibaigus jo tar
nybinei kadencijai, pasiliktų vi
sam laikui gyventi Kanadoje.

Prileidžiama, kad gubernato
riaus du sūnūs, kurie dabartiniu 
laiku studijuoja Anglijoje, už
baigę mokslus’ pasiliks nuolati
nai gyventi Kanadoje ir priims 
šio krašto pilietybę. a.

Uranijaus miestas
Uranijus yra pagrindinė me

džiaga atominės energijos gamy
boje. Jau iš anksčiau uranijaus 
rūda kasama Šiauriau Albertos 
—Port Radium, Great Bear La
ke, o pastaruoju metu po ilgų 
ieškojimų surasta viduriniame 
Saskatchewane, netoli Martin 
Lake, vad. Beaverlodge. Šių ka
syklų pašonėje kuriasi naujas 
miestas, kuris, kaip manoma, po 
5 metų turės jau 5000 gyventojų. 
Jis vadinasi. Uranium City. Čia 
statomas, fabrikas perdirbs per 
dieną nemažiau 500 tonų rūdos..

Paieškojimai
Račkauskas Petras (Kvietys), 

kilęs iš Būdviečių km., S. Kalva
rijos vi., Marijampolės apskr., 
ieškomas Račkausko Vytauto— 

reaguoti į Maskvos naujai pra- 9112 — 192 St. Richmond Hill, 
dėtą “taikos” kampaniją. L. L, N.Y., USA.

- — aUT O — FIRE — LIFE
DRAUDIMO AGENTŪRA

Vitoldas W. KRUPAVIČIUS
General Insurance Services

Bet kokioms informacijoms telefonuokite ar
•< kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST., TORONTO. ----- Telefonas EM. 3-6331
Po darbo valandų, šeštadieniais ar šventadieniais prašau 

telefonuoti LL. 9204.

DVI AUKOS
“Auka Dievui ir auka vyrui”

Liepos 28 d. gerb. kun. V. Mar- 
tinkus iš JAV, Providence Rhode 
Island suteikė moterystės sakra
mentą p. Benjaminai Jonuškai- 
tei ir p. Vaitiekui Gataveckui, o 
sekmadienį, liepos 29 d., gražiai 
papuoštoje vienuolyno koplyčio
je Toronte, gerb. kunigas sve
čias priėmė p. Oną Jonušaitę į 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mari
jos Seserų Kongregacijos postu
latą.

Onutė ir Benjamina — dvi se
sutės, kurias jungia daugiau ne
gu bendro kraujo ryšiai. Jos, tie-, 
sa, yra tų pačių tėvų vaikai, jos 
tų pačių namų jaukiame prie- 
globs\yje praleido savo vaikys
tę; toje pat aplinkoje pramoko 
pirmųjų ir pagrindinių tikėjimo 
ir gyvenimo tiesų, bet tai dar ne 
viskas. Jos daugiau negu eilinės 
seserys. Jos drauge atsiskyrė nuo 
savo šeimos ir drauge per įvai
rius pavojus leidosi į platųjį pa
saulį ieškoti pilnesnio gyvenimo 
galimybių, negu jų galėjo tikė
tis tremtyje. Taigi, Onutė ir Ben- 
jamnia yra ne tik seserys, bet 
draugės su meile aukojusios vie
na dėl kitos nemigą, nuovargį, 
įrodžiusios viena kitai ištikimybę 
savo nepaprastame tremties ke- 
iyje- ■

Dabar j uodvi išsiskiria. Gyve
nimas pareikalauja iš tų dar jau
nučių sielų dar vienos aukos: at
siskirti viena nuo kitos ir tai vi
sam laikui. Nesunku nujausti,

kad, nors ir karšta Benjaminos 
meilė savo pasirinktajam, nekar
tą leidžia prasimušti liūdesio še
šėliui. Jai nėra lengva atsisaky
ti savo vyresniosios sesutės mo
tiniškos globos. O ir Onutės ryž
tingas žingsnis — pasiaukoti Die
vui, šiuo metu gal nėra tiek skau
dus, kiek netekimas sesutės... 
Bet gyvenimas turi ir stato kiek
vienam savo reikalavimus! Ati
dengti savo gyvenimo paskirtį, 
suvokti savo pašaukimą — reiš
kia surasti save, reiškia būti savo 
vietoje; reiškia surasti lygsvarą.

Šios dvi sesutės turėjo drąsos 
ieškoti erdvės savo gyvenimo 
tikslams realizuoti; dėl to jos ne- 
abejodamos atsiskyrė nuo savo 
tėvelių, visai nežinodamos kas 
jų laukia Vokietijoje ar tolimo
je Kanadoje. Tokiu pat ryžtin
gu gestu jos atsiskiria ir dabar 
viena nuo kitos, kad laisvai galė
tų kiekviena pasišvęsti savo pa
šaukimui: Onutė, kad pasiruoštų 
per Dievo ir savęs gilesnį pažini
mą besąlygiškai visų žmonių 
meilei; Benjamina — šeimai.

Ši trumpa dviejų sesučių gy
venimo istorija yra labai turtin
ga savęs atsižadėjimo ir ryžtin
gumo veiksmais. Tie, kurie su 
nustebimu ir su meile seka jų 
paskutinį žingsnį, yra tvirtai įsi
tikinę, kad jos neišsigąs sunku
mų ir bus ištikimos kiekviena 
savajam pašaukimui. Jų pažįsta
mas ir bendradarbės linki joms 
stiprybės ir ištvermės.

Naujas greičio rekordas
• •• ••

į velande. Žiūrovų buvo apie 200 
tūkstančių. Sakoma, kad dalyva
vę greičiausi pasaulyje naikintu
vai, greičiausi ir didžiausi bom- 
bonešiąj ir pasaulyje galingiau
sių motorų sprausminiai lėktu
vai. Spauda pastebi, kad sovietų 
ambasados atstovas majoras Pio- 
nev, vos apžvelgęs lauką, pasi
šalinęs, tardamas, kad pajutęs 
skausmus vidusiuose, spėjąs kad 
tai gal apendicitas, tad grįžtąs 
į Vašingtoną.

Rugpjūčio 19 d. Detroite pulk. 
Fred J: Ascani su sprausminiu 
lėktuvu pasiekė naują pasaulinį 
greičio rekordą, pasiekdamas 
628,698 mylių greitį per valandą. 
Ankstyvesnis rekordas, pasiek
tas 1948 m. brito John Douglas 
Derry, buvo 6Q5,230 mylios per 
valandą. Pulk. Ascane perėmė ir 
Thompson pereinamąją taurę.

Rekordas buvo pasiektas di
džiuliame oro laivyno parade, 
kuris kitais metais įvykdavo Cle-

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

automobilius pigiomis kainomis._
ART CLOSE, Ass’t Sales Manager 

. City Buick Pontiac Ltd. .'
2494 Danforth Ave. Telef.: Ofic. GR. 2191. Namų JU. 7020. (

AR JAU GAUNATE
« I I F T II V I

JON. GREIČIŪNAS 
Telefonas ME 7651 

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO
BR. BUKOWSKA, R.O.

AKIŲ SPECIALISTĖ
GIBSON ŠALDYTUVAI

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:

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

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

MANNING CARTAGE
* & MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Liko tik keletas šaldytuvų, 
kurie parduodami 

be taksų.
Mes taip pat turime krosnių, 
skalbimo mašinų, radio ir ki

tų elėktr. 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.

GRCTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO 

(prieš Pix kino teatrą)

modernišką, iliustruotą pasaulio lietuvių magaziną? į
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. Bujqjkas, 1338 Downing St., Winnipeg, Man.
J. Krikščiūnas, 96 Wright Ave., Toronto, Ont. 2
Jer. Pleinys, 113 CannonSt. E., Hamilton, Ont.

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE” 1

— 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

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

................................ -L , ---------- . . - A---------------------------------- _-------------------------------------- Į ---------------- '■

senus.
f

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

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE 

1212 Dundas St W. Tel. LA. 9547
Krautuvė atidaryta nuo 8 iki 10 
vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 

iki 10 vai. vak.
Sav. J.'Beržinskas.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tel WA 4956

Toronto, Ont'

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.

—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

TEL.
EM 3-2131

Budime
• « a,

24 ;
• i

valandas

THE TWO LITTLE . 
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turtine didelį pasirin- - ‘ “ • Ha
lkimą: laikrodžių, deimantų, brangak

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžiu^. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškat

.. Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

Tel E M4-0047
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Pirkdami ar parduodami namus 
Toronte kreipkitės į

REAL ESTATE
1663 Bloor St. W. (pirmas sustojimas į vakarus nuo Dundas)

Mūsų firmoje dirbąs
V. MEILUS

mielai Tamstoms patars bei patarnaus kreipiantis 
asmeniškai ar telefonu OL. 2354.

S

■»

SUDBURY, Ont.
I . Mokyklos reikalai į nimo, tačiau Tėvų Komitetas, pa- 
•« Rugpiūčio 12 d., sekmadienį, našiai kaip ir pernai, duos hono-
• 2 vai. p.p., tėvų komiteto pirmi- /arą iš pajamų, susidarančių iš 
•• ninko A. Jasiūno vaišingoje pa*!įvairių numatomų parengimų, 
-'’štogėje įvyko Sudburio šeštadie- kuriuos Tėvų Komitetas ir mo- 
" nio Lietuvių Mokyklos mokyto- 
—jų ir Tėvų Komiteto bendras po-

-sėdis, kuris užsitęsė net virš tri- 
'jų valandų. Jame buvo smulkiai 
išdiskutuoti liet, mokyklos ir su 
mokykla susiję aktualieji klausi
mai, nustatytos gairės ateinan- 

.■ tiems mokslo metams ir duotas 
-mokyklai vardas —, Sudburio 
‘•‘Tumo-Vaižganto Lietuvių šeš

tadienio Mokykla.
Vienbalsiai nutarta jau įsteig

tą prieš metus mokyklą būtinai j pelioną. 
išlaikyti, tobulinti ir suburti, ga-j Pereitų metų patirtis ir Sud- 

‘-limai visus lietuvių vaikus: se-,burio lietuviškosios visuomenės
* nųjų ir naujųjų emigrantų, kata- i moralinė ir medžiaginė parama 

likų ir ne katalikų, remiantis
• plačiu tolerancijos principu.

Daugumas Sudburio lietuviu
kų yra katalikai, tačiau, jei atsi
rastų pakankamas mokinių skai
čius ir kitų tikybų, bus pakvies
tas irx jiems atitinkamas tikybos 
mokytojas.

Dėstomieji dalykai bus kaip ir 
'• pereitais mokslo metais: tikyba, 

lietuvių kalba, Lietuvos istorija, 
Tėvynės pažinimo mokslas.

Kadangi šios mokyklos tikslas 
yra pirmoje vietoje lietuvybės 

/■ ugdymas ir išlaikymas, tai nebus 
pasitenkinama vien tik sausai iš
mokyti vaikučius lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašyti, bet ypa- 

' tingu būdu bus skiepijama Tė- 
-vynės meilė,- mokant juos gra- 

■ žiu lietuviškų žaidimų, dainų, 
deklamacijų, vaidinimų ir tt.

Mokiniai bus priimami nuo 5

Jobu D. Rockfelier Jr. vedė
1937 m. mirusio multimilijo

nieriaus J. Rockfeller sūnus taip 
pat John,'paveldėjo nemenką ka
pitalą— $725.000.000. Jam jau 77 
m. Pirmą kartą jis vedė 1901 m., 
bet nuo 1948 m. yra našlys. Vi
sai netikėtai rugpiūčio 15 d. 5is 
vedė savo studijų kolegos advo
kato Arthur M. Allen našlę, pia
nistę, 52 m. ’’Jaunasis ’’turi 4 vai
kus ir 2 vaikaičius, o “jaunoji” 
vaiky neturėjo, nors jau teka už 
trečio vyro. Su pirmuoju’ jf išsi
skyrė 1924 m.

Taip jam ir reikia
Raudonosios žvaigždės kolcho-' 

ze spalio ’revoliucijos iškilmių 
išvakarėse kolchozo pirmininkas 
viešam susirinkime paskelbia 
pasižymėjusius apdovanotus kol- 
chozininkus:

— Melžėjai Anastazijai Iva- 
novnai už pavyzdingą darbą ir

Naujas šeimininkas

kytojai suorganizuos.
Esame labai dėkingi p. M.

Kariai nužudė savo viršininką
Praeito karo metu Italijoj vei

kė slapta JAV misija, kurios už
davinys buvo palaikyti ryšį su 
partizanais ir juos paremti pi
nigais bei parūpinti ginklus. 
Ginklai būdavo išmetami para
šiutais nurodytose vietose. Miši

Kai norisi nusišypsoti
Taip pa*t ne pėsčias

Muzikas virtuozas kartą kon
certavo vieno vokiečių kuni
gaikščio dvare. Svečiai ir pąts 
kunigaikštis buvo sužavėti, šykš
tus kunigaikštis po koncerto 
klausia: v /

— Sakykit, maestro, ką pasi- 
rinksit — 1000 markių honorarą
ar mano rūmų riterio didįjį or- rūpestį karvėmis skiriama dova- 
diną?

— Dovanokit, didenybe, galė
čiau pasiteirauti, kiek kainoja ir laimingąją sveikina, 
didysis riterio ordenas?

— Na, apie 50 markių. .
— Tai aš pasirinkčiau ordeną, ‘ mėjusį eržz\, skiriama dovana

atsakė ar- batai. , ;
Į Nusirinkusieji dar . garsiau 
ploja.

Teisingai suprato | — Derliaus nuėmimo brigados
Tūlas svetys vakarienės metu brigadyrui Ivanui Rostovui, su 

pasakoja anekdotą, kaip meške- * sr(va brigadįi normą išpildžiu-

na višta ir gaidys.
Susirinkusieji smarkiai ploja

— Arklininkui Vasyliui Petro 
vui, išauginusiam lenktynes lai-

o likusius pinigais, 
tistas.

Venckevicienei, kad ji pereitais j jos prįeięy buvo maj. William riotojui vieną dieną labai sekėsi šiam 196%, dirbant ir šventadie- 
metais sutiko būti mokyklos ve". Holohan, kuris staiga dingo ir: ir kaip jis, kad atrastų sekmin- niais, parodžiusiam didelį politi- 
deĮa: taciau spnet, jai del rimtų toliau misijai vadovavo Įeit. Ibar-' gąją vietą ir kitą kartą, pąrižy-1"1 ""—*'— ’’“J 1'"*"
priežasčių atsisakius, maloniai^ Qabar paaiškėjo, kad maj. Ho- į mėjo ją įpiaudamas valtyje kry-

gąją vietą ir kitą kartą, pąsižy-
sutiko jos vietą užimti p. G. 
Lumbienė. -

Mokiniai jau nuo dabar prade
dami registruoti sekmadieniais 
po pamaldų arba kitu patogiu 
laiku pas lietuvių kolonijos ka-

lohan, kuris tada turėjo savo ži- žiuką. 
moję $100.006 auksu, to paties 
leitenanto leardi ir kito misijos 
nario seržanto Lo Dolce buvo nu
nuodytas, o jo lavonas paslėptas 
viename ežere po ledu. Dabar 
jiems keliama byla. Nusikalti
mas paaiškėjo ir lavonas buvo 
surastas tik pernai dėka parody
mų dviejų italų, kurie tada dir
bo su amerikoniškąja misija.

Ontario masonų didžioji Ložė 
savo konvencijoje liepos 18 d. di
džiuoju magistru išsirinko West
ern Ontario universiteto biologi
jos skyriaus vedėją prof. Nelson 
C. Kart. Konvencijoje dalyvavę 
apie 3000 delegatų.

Visi skaniai juokėsi. Tik maža
sis Jonukas nesijuokė. Po kurio 
laiko jis sako:

— Ištikrųjų būtų juokinga, jei 
jis kitą kartą meškerioti išplauk
tų kita valtimi. "

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

maloniai kviečia mielus tautiečius atsilankyti ir paragauti: 
skaniai, sočiai ir žemomis kainomis pagamintus įvairius' 
valgius, skubiai ir mandagiai patarnaujant nuo 6 vai.' ryto- 
iki. 12 vai. nakties. - Tąipgį tująmp išą^ještinpijpar^avimuę 
krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių. . Čia gausite ir 
nakvynę. — Iki pasimatymo — nuoširdžiai lauksime.

^^^tĮJTRIMAS,
1 1 » ui »i«■» » ii«

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B. -

19 St^nbBs’s^adJpĮieš W.)
Parduodama Penicilin,-Streptomicin ir kiti moderniški vaistai. 

Paruošiami vaistai pagal receptus ’ • '•
Kosmetika: YardJey”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.

LAIKOMOS PALANGOS ,, ’ '
-Telefonas - Telefonas
MU-9543 ™aos DEVYNERI^ ,,7 .MUslO;

I

Kol neturime nuosavų patal- 
l pų, tai nuomosime, kaip ir per- 
‘ liai, Christ the King, anglų pa- 

rapijos vaikų darželio patogias 
t ir gerai apšildomas patalpas už 
t mėnesinį $20 atlyginimą. Nau- 
* juosius mokslo metus pradėsime 

spalio 6 d., šeštadienį, 10 vai. ry- 
*-to. Pamokos tęsis tris valandas 

r— 10-13. Mokytojaus du mokyto
jai. Jie sutiko dirbti be atlygi-

i 
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<

t
t
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*

kyklos parengimus, teikia mums 
daug šviesių vilčių, kad lietuviš
koji mokykla mūsų kolonijoje 
ateityje dar geriau klestės ir pa
ruoš susipratusių lietuvių parijo
tų nuniokotai ir vis dar niokoja
mai, tačiau atgimstančiai, Tėvy
nei atstatyti. Kun. A. Sabas

Sovietinio gyvenimo siaubas “Smerš”
Sovietinėje santvarkoje šnipo 

vardas -kasdien linksniuojamas 
tūkstančius kartų. Tūkstančiai 
žmonių dėl jo grūdami į kalėji
mus ir teisiami. MGB daliniuose 
yra speciali organizacija kovai su 
šnipais, r u s i šk ai vadinama 
“Smįert špijonam”—sutrumpin
tai, “Smerš”. Šion organizacijon 
yra sukaupti patys žiauriausi če
kistai, kuriems pavesta sekti vi
sus ir visą gyvenimą — nebe 
"liaudies priešų”, bet šnipų iėX- 
kojimas jų uždavinys. Jei MGB 
yra valstybė valstybėje, galin
gesnė net už komunistų partijos

organus, tai Smerš yra policija 
policijoje. Jos vadas ir tiesiogi
nis viršininkas yra tas pats MGB

D

Tel.

HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
• 496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
. WA 5232 • - "--^Toronto

Lietuviška Valgykla ir maisto produktų parduotuvė

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

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

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

■

LONDON FURNITURE CO ' . e.u
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji
ir atnaujinami seni. - ■ Kalbame europ. kalbomis

875 Queen Št W. Toronto. Tel. PL201O

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO Tel M> 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
trinti 30 metų profesinę praktiką

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

♦ 
t, 
r
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1 Himmel ĮI I.w iWj mi
JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUSnį susipratimą, kad ir visi būtų 

paskatinti sekti jo pavyzdžiu, 
skiriama didžioji premija — Sta
lino raštų rinkinys.

Mirtina tyla. Pagaliau salės 
gale kažkas pusbalsiu taria:

— Taip jam ir reikia!

Stebėtinas gy vulys ’
Agronomas aiškina kolchozi- 

ninkams sovietų mokslo pasieki
mų stebuklus:

— Naujausias mūsų Mičiurini- 
nės biologijos pasiekimas, yra 
pasiektas mūsų direktoriaus Ly
senko, kuriam pasisekė išauginti 
visai naują ir labai naudingą gal
viją, sukergus karvę su žirafa. 
Jis pavadintas Karrafa.

— Kas tai per galvijas? — pa
klausė vienas iš klausytojų.

— Tai toks žolėdis, gyvulys la
bai ilgu kaklu, kuris paėda Bul
garijoje, Rumunijoje, Vengrijo
je, Čekoslovakijoje, Vokietijoje 
ar Lenkijoje, arba artimesnėse 
broliškose respublikose, o 
žiamas Maskvoje.

Taip išeitų
Petrukas aiškina tetai:
— Man rodos, šiemet susilauk

siu broliuko.
— Kodėl taip manai?
— Pernai mamytė sirgo ir par

sivežė iš. ligoninės sesutę. Šiemet 
tėvelis serga.

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

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

UKRAINIECIAI SAVININKAI

G. L U K E’S
_ - . r v ; T . T

& Electrical Appliance Co. 
797799 Dundas St W.

Toronto, 
Tel. WA9228 Tel. WA 9228

Parduodame
SKALBIAMAS MASINAS

DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias, mašinas* gaus 2-jy metų 
garantų^

Pasakojama, kad Jaltos konfe
rencijos metu Rooseveltas, Chur- 
chillis ir Stalinas kartą išvyko 
pasivažinėti mašina po Krimo 
laukus. Bevažiuojant siauru ke
leliu staiga ant kelio atsirado 
karvė. Jos nuvaryti nuo kelio 
pirmas išlipęs Rooseveltas, bet 
visas jo tarmiškas sugebėjimas 
nedavęs vaisių. Tada išlipęs Chur 
chillis. Nedavę vaisių ir jo griež
tos komandos bei kitos pastan
gos. Tada išlipęs pats Stalinas. 
Priėjęs prie karvės, jis sušnabž
dėjęs jai kažką į ausį, ir karvė 
tuoj aus nuo kelio nuėjusi.

— Puiku, — sušukęs Roosevel-ministeris Berija, o siautėja ji vi-
! tas. Bet, generalissimus, kokį ste

buklingą žodelį Jūs žinote, kad ji 
i pasidarė tokia nuolanki?

suose bolševikiniuose kraštuose 
ir visose gyvenimo sriiyse, siau
tėja be jokios kontrolės, be įsta
tymų varžtų, lygiai kaip Čeką 
pirmaisiais revoliucijos metais.

, Šventasis biurokratizmas
Naujas stoties viršininkas Šve

dijos pietuose paprašė susisieki
mo ministeriją leisti už 375 kro
nas nupirkti naują rašomąjį sta
lą. Ministerija atsakė neigiamai, 
nes, esą, naujam inventoriui pirk 
ti sąmatoje nesą tiek skirtų pi
nigų. Ministerija pasiūlė stoties 
viršininkui už 375 kronas atnau
jinti senąjį stalą, nes remontams 
sąmatoje kaip tik esą dar neiš
naudotos 375 kronos.

— Labai paprastą, — atsakęs 
Stalinas. — Aš pasakiau jai, kad, 
jei bus tokia užsispyrusi, pasių
siu į kolchozą.

DR. F. TICKETT
Gydytojas

' . ■' ■’ ir
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

DANIEL D. STOKAL

mel-

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS —

.Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas EM 4-6649

DANTISTAS 
J. A. GORCHYNSKI

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

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.) •* '

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

Jeigu norite pirkti virtuvę &r ąaldytuvą,,geriausiai pirkti fabrike
■ : ;■ ~ 021’ ■ i I :'Š-_

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam
binkite mums ir mes pristatysime Jums į najnu&. . - <

t *

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0361
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY

Rūbų valymas }
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos j

205 Euclid Ave., (prie Dundas St.), Toronto, Ont. j
—~» "T

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

’ /BEAvįiR BREAD LIMITED f
103 Lightbourne Avė. Toronto

f i 
*

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. ZINCHES1N 
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 Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vaL 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,

krosnys ir t t
• Kalbame rusų kalba

AK1Ų SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto

Tel. RA 3924

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618 i

THE WCTORY FLORIST I
- ■ • • • • • ■ >

Vestuvių puokštės, -vainikai,' dekoratyvinės -gėlės'bei-vazonai
Sav. A. MERKĖR" ’ 576 QIJEEN ST. W- TORONTO

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WIL S O N *

Telefonas RT 4411. _ 143 Hamilton St, Toronto

M

73 Adelaide St. W.
Room 322

Kainos nepakilo pas

Advokatas — Notaras

Telefonas EL 31Š1 
Toronto

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 kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tek WA 7537 TeLWA8497

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vlžitines karteles, 
vokus ir kit - f
Darbą'atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linutipo rinkimu.

„ŽIEURItJ” Shaudcs Bendrovė
Ml DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas EM 3-4265



Ateitininkų dėmesiui - I Bažnyčios statymo reikalu
Vykstantieji į visuotinį šuva-' n

Žiavimą h norintieji pamatyti 
vakarinę programą Kanados 
Tautinėje parodoje rugsėjo 1 d., 
prašomi skubiai pranešti reikia
mą bilietų skaičių KAS CV — 
310 Euclid Ave., Toronto 3, Ont

Taip pat, prašome registruotis 
ir ekskursijai laivu į Niagaros 
krioklius rugsėjo 3 d.

Suvažiavimas prasidės pamal
domis rugsėjo 1 d. 10 vai. ryto 
Toronto liet, parapijos bažnyčio- 
jfe. Visus suvažiavimo dalyvius, 
atvykusius į Torontą, prašome 
registruotis: 941 Dundas St W.» 
Tel. EM. 3-4265. KAS CV-ba.

Ateitininkų susirinkimas
Rugpiūčio 23 d. 8 vai. vak., 

"Tėviškės Žiburių” patalpose 
įvyksta Tbronto vyr. ateitininkų 
kuopos susirinkimas. Bus renka
mi atstovai į Kanados ateitinin
kų suvažiavimą.

Kuopos valdyba.
Nauja vadovybė

Rugpiūčio 11 d. išrinkta To
ronto vyr. ateitininkų kuopos 
nauja valdyba: K. Abromaitis, J. 
Andrulis, K. Ašoklis, Step. Sma- 
linskas ir A. Taujenytė.

Skautų bičiuliams
Toronto skaučių ’’Šatrijos” 

tuntas rugsėjo 1 d. rengia šokių 
vakarą. Vakaras įvyks 404 Ba
thurst St. ukrainiečių salėje 8 
vai. Šokiams gros studentų kape
la. Maloniai kviečiame jaunimo 
ir skautų bičiulius linksmai pra
leisti vakarą. '

Toronto sk. “Šatrijos” Tuntas.
“Dainos” Grupės susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 31 d. pas narę 
Aldoną Rusinienę, 89 Euclid Ave.

Visos narės ir prijaučiančios 
“Dainos” tikslui, maloniai kvie
čiamos atsilankyti. Susirinkimas 
bus svarbus keliais atžvilgiais.

M. & Y-hė.

Inžinieriams ir architektams
Š.m. rugpiūčio mėn. 28 d. 8 vai. 

vak. Toronte, lietuvių bažnyčios 
salėje, 941 Dundas St. W., šau
kiamas PLIAS narių susirinki- 
mas-arbatėlė, kame prašoma dą-
lyvauti su šeimų nariais. Prane- tikėjimą. 
Šimą padarys ALIAS centro val
dybos pirmininkas inž. A. Ma
čiūnas iš Niujorko.

PLIAS Kanados sk. V-ba.
Vaikų susirinkimas

Ateinantį penktadienį, rugpjū
čio 24 d., 5 vai., įvyksta parapi
jos vaikų susirinkimas.. Progra
ma prvsidžs parapijos salėje, o 
vėliau bus vykstama į parką.

Jau čiupinėja komunistus
General Electric dirbtuvėse šį 

pirmadienį paskleista atsišauki
mų, kviečiančių darbininkus pra
dėti streiką, protestuojant prieš 
pastaruoju metu saugumo pradė
tus komunistų darbininkų tarpe 
tardymus. Darbininkai politi
niam streikui nepritaria.

Sveiksta inž. Šimkus
Po smarkaus krūtinės sužaloji

mo, ilgesnį laiką gulėjęs Toron
to Šv. Mykolo seserų juozapie- 
čių ligoninėje, inž. Šimkus jau
čiasi visai sustiprėjęs ir artimo
je ateityje žada apleisti ligoninę. 
Inžinierius jau ilgesnį laiką dar
buojasi savo specialybėje prie 
Hydro ir kanadiečių tarpe yra 
įsigijęs gabaus statybos inži
nieriaus vardą.

Šiuo laiku liet, parapijos Baž
nyčios Fondo Valdyba sueina į 
kontaktą su. lietuviais architek
tais, naujos bažnyčios projekto 
paruošimo reikalu. Lietuviai in
žinieriai naujos bažnyčios staty-i 
mo reikalu rodo labai daug nuo- Į 
širdumo. Atl l

»
LKM Dr-jos šventė

Jau iš Lietuvos nepriklauso
mybės laikų, Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija Žolinėj švenčia 
savo draugijos metinę šventę. L. 
Kat. Mot. Draugija Žolinę šven
čia ir tremtyje. Praėjusį sekma
dienį Toronto lietuvių parapijo
je per 9.30 vai. ryto pamaldas, 
Moterų Draugija turėjo bendrą 
Šv. Komuniją, kurią priėmė la
bai didelis skaičius. Šv. Mišios 
buvo skiriamos už visas lietuves 
motinas, esančias šiuo laiku trem 
tyje. Po iškilmingų pamaldų pa
rapijos klebonijos patalpose įvy
ko dr-jos narėms bendra agapė.

Iš “Dainos” Grupės veikimo
Birželio 29, Šv. Petro ir Povilo 

dienoje, dainietės turėjo tikrai 
ne kasdieninių įspūdžių, viešė- 
damos Nekalto Prasidėjimo lie
tuvaičių seselių vadovaujamam 
“Lopšely”, 9 Wellesley PI.

Vyr. Sesuo Apolinara ir jos 
bendradarbės Seselės, pasitiko 
dainietes kaip mylimas viešnias, 
supažindindamos mus su iki gali- 
miausio blizgėjimo rūmais ir jų 
įnamiais — mažyčiais, nuo kelių 
dienų, iki dviejų metų našlai
čiais, arba įvairių gyvenimo ne
pasisekimų netikrovėn nublokš
tais kūdikiais. Šių mažyčių įna
mių skaičius, sukasi veik nuola
tos apie 80. Tokios institucijos 
tvarkingam užlaikymui reikia ne 
tik didelio personalo, bet nepa
prasto sumanumo ir beribio pa
sišventimo vadovaujamoje rolė
je. Ir štai, prieš kelerius metus, 
iš tremties atkeltos lietuvaitės 
Seselės pastato šią instituciją 
pirmon vieton visoje Kanadoje.

Šiuose rūmuose yra ir koply
čia, kurios švara ir puošnumas 
priminė mums sunkų darbą, pa
siryžimą, ištvermę, meilę, viltį

LAS organizacijoje vykstą ne
sklandumai visuomenėje iššaukė 
spėliojimų, todėl padėčiai nu
šviesti prašome gerbiaVną p. Re
daktorių patalpinti jūsų vedama
me laikraštyje šį mūsų pareis-* 
kimą: ;

1. L AS nėra asmeninė, o vi
suomeninė organizacija ir nė vie
nas narys jos negali naudoti savo 
asmeniniams reikalams.

2. Organizacijos statutas yra 
priimtas organizacijos visumos 
daugumos ir tik tokia tvarka ga
li būti keičiamas.

3. Nė vienas narys negali or
ganizacijos vardą savintis, kaipo 
asmeninę nuosavybę ir jos vardu 
veikti, kaip jam patinka.

Kadangi šiai tiesai prieštaravo 
Kanados vietininkijos vicepirmi
ninkas St. Jakubickas — sauva
liaudamas laužė organizacijos 
statutą ir programą, stengėsi 
įgyvendinti \4adizm0 principus, 
todėl ir kilo organizacijoje ne
santaika. Jakubickas su teisėto
mis skyr. ir vietininkijos valdy
bomis nesiskaitė. Reikalavo iš 
narių statute nenumatytų mo
kesčių ir kaipo tam nekompete- 
tingas tokius mokesčius rinko.! 
Narius nesumokėjusius jo reika
lautų mokesčių be skyriaus val
dybos, žinios sauvališkai šalino 
iš organizacijos. L AS organizaci
ją siekė paversti voldemarininkų 
lageriu. Vietininkijos valdybos 
nariui p. Miliauskui perspėjus, 
kad atgyventos idėjos neprigys, 
pareiškė: “Vyriausia valdyba 
greitai viešai deklaruos, kad LAS

yra ta pati voldemarininkų or
ganizacija”.

Toronto skyr., apsvarstęs pa
dėtį, nutarė Jakubicko veiksmus, 
laikyti griaunančiais organizaci
ją ir jį iš skyriaus narių pašalinti 
Š.m. rugpjūčio mėn. 10 d. visuo
tinas — - nepaprastas susirinki
mas priėmė rezoliuciją organiza
cijos padėties reikalu.

Jakubicko įsteigtasis Toronto 
kitas LAS skyrius, kaip smurto 
veiksmas prieš teisėtai veikiantį 
Toronto sk., laikomas nelegaliu.

LAS galutinai turi atsipalai
duoti nuo visų buvusiu ir esamų 
vadistinių organizacijų.

LAS veikla turi būti glaudžiai 
derinama su demokratiškai gal
vojančia lietuviška visuomene ir 
demokratiškomis organizacijo
mis, kovojančiomis dėl Lietuvos 
laisvės atstatymo. . .

Jakubicko išsiuntinėtą raštą, 
reikalaujantį iš narių statute ne
numatytų mokesčių, laikyti nele
galiu.

Vietininkijos valdybos pirmi
ninkas tame rašte savo parašą 
raštiškai atšaukė.

Visi nariai laikomi pilnatei
siais ir toliau. Nariai, kurie ne- 

! pakeldami buvusio vadizmo 
principų išstojo, prašomi* grįžti 
į organizaciją.

Visuotino nepaprasto susirin
kimo prezidiumas: '

Dr. Barkauskas, Braziukaitis, 
V. Venckus.

Toronto skyriaus valdyba: 
Berneckas, Jurkšaitis, 
Ant. Tamošaitis, Burmeistras. 

1951 m. rugpjūčio 10 d.

Mielą JONĄ MIGLINĄ

p-Ię GENĘ NARBUTAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir 

Aukščiausiojo Palaimos linki
> J. irF. Navickų šeimos.

Dabar visos dainietės buvo nu
mestos erdvian ir susirinkimui 
paruoštan kambarin. Čia paliko 
mus vienas, kad apsvarstytume 
“Dainos” grupės pagrindinius 
mėnesinius reikalus.

Išklausius protokolo ir valdy
bos pranešimų, siuntinių kom. 
vardu pranešė Sofija Šakalie-, 
nė, kad du joms pavesti siunti
niai — Pupkienei ir Gabartuį. 
išsiųsti ir kad prie jų asmeniškai 
prisidėjo narės Samoškienė ir S 
Šakalienė. Joms reiškiama pa
dėka.

Laiškų šį. kartą buvo keli padė
kos ir du prašymai. Vieną šių 
prašymų sutiko asmeniškai pa
siųsti O. Indrelienė ir E. Garbu- 
zaitė, o kitą sutiko supakuoti ir 
pačios dalinai prisidėti — Alma 
Staniūnienė ir E. Matjošaitienė.

O. Indrelienė pranešė, kad iš 
pp. Tamošaičių, gyv. 689 Eglin- 
ton E. gauta daug rūbų, jiems 
peržiūrėti paskirta komisija iš 
M. Pocienės, P. Samoškienės ir 
S. Šakalienės.

Turėjome malonumo susilauk
ti naujos narės p. VI. Šližienės.

Po susirinkimo Seselės Apoli
nara ir Ostijara pakvietė mus 
prie puikiais kepsniais nukloto

stalo; įvažiuoja ratukais didelis 
virdulys su arbata ir/kava ir pra
dedamos vaišės. “Bet kas, kas 
tokius puikius tortus kepė?”, 
klausia viena po kitos dainietės. 
Sužinojom, kad tai Seselės Mag
dalenos gabumais • ir triūsu su
kurta. Kad ir dideliu, kuklumu 
Seselė Magdalena, apsišarvavu
si, vis tik turėjo ateiti, mums ne- 
atlaidžiai prašant, kad visos ga
lėtume pamatyti tą darbščią bi
telę, kulinarijos virtuozę.

Vienas iš tų puikių tortų — 
klevo lapas — buvo skirtas lai
mėjimui. Ta laimingąja buvo Al
dona Pundziūtė. Pasikeista gra
žiomis mintimis. M. F. Y-nė.

melyčio susirgimų šiemet pasi
reiškė žymiai daugiau, negu nor
maliai, o dabar gyvename metą, 
kada yra didžiausio pavojaus 
jam pereiti į epidemijos formas.

Toronte rugpjūčio 15 d. užre
gistruoti 8 nauji susirgimai. Iš 
jų vienas, 11 pietų berniukas mi
rė. Kiti 7 yra: 5 mergaitės nuo 1 
iki 12 mt. ir 2 berniukai — 3-5 m.

Rugpjūčio 16 d. užregistruoti 3 
nauji susirgimai: 26 metų mote
ris, 29 mt. vyras ir 9 mt. berniu
kas. Iš šių tik vyras su paraly
žiaus ženklais.

Rugpjūčio 17 d. užregistruoti 
vėl 8 nauji susirgimai: 1 moteris 
31 mt., 4 berniukai 2-16 mt. ir 3 
mergaitės 3 mėn. - 12 mt.

Tuo būdu susirgimų skaičius 
su pernykščiais susirgimais susi
lygino rugpjūčio 16 d., o sekan
čią dieną juos prašoko. Tą dieną

KLB LOKuI
Pereitame “TŽ” numeryje, 

spausdindami KLB LOKo biu
letenį, mes prikergėme pastabą,' 
kad liepos 20 d. priimtas nutari
mas — bendraraštis, kuriuo spa-į Vartų parapijos bažnytėlė. Tą 
lio 15 d. apylinkėms nustatomas pačią dieną yra ir Marijos šven- 
kaip galutinis terminas lietuvių tė, tad Montrealyje turėsime 
registracijai baigti ir kortelėms dvigubą šventę. Kadangi šią šven 
į centrą prisiųsti, tebėra nepS- j tę visi tautiečiai turi sutikti gar- 
skelbtas. Mums teko patirti, kad.bingai, tad, kad geriau pasiruo- 
šis bendraraštis yra išsiunftnf* šus, bus atlaikyta novena. Riek
tas apylinkių LOKams praeitą 
savaitę. Mes manome, kad šis 
nutarimas tvfrėjo būti žinomas 
visai lietuviškajai bendruome
nei, ne vien vykdomiesiems or
ganams. Bet tai, žinoma, nėra eš- 
minis dalykas. Esminis yra štai 
koks klausimas,

Jei šis nutarimas nebus skel-Į 
biarnas viešai, kyla klausimas ar; 
jis išsiuntinėtinas visoms apy
linkėms, ar tik toms, kurių vado
vybę LOKas pripažįsta, t y., ku
rios turi Apyl. LOKus, bet ne 
valdybas? Registracijos užbaigi
mo klausimas ir rinkiminių apy
gardų bei jų kandidatų skaičiaus 
nustatymas yra svarbus dalykas, 
nes nuo to priklausys ar visi Ka
nados lietuviai galės dalyvauti 
Krašto Tarybos rinkimuose, ar 
tik tos apylinkės, kurių organiza
ciją KLB LOKas laiko teisėta. 
Dabar padaryta klaida gali turė
ti labai didelių pasekmių. Visuo
menė turi visa tai žinoti, nes 
painiavai iškilus, turės spręsti, 
kas dėl to kaltas. Iš ankstyves
niųjų KLB LOK pareiškimų ir 
rinkiminių taisyklių išeitų, kad 
jis su apylinkėmis, kurios jau iš
sirinko valdybas, nenori turėti 
nieko bendra. Šitokių apylinkių 
yra, berods, 13, jų tarpe ir gana 
stambių, pav., Hamiltono. Argi 
jos gali būti išsikirtos? Mes ma
nome, ka dKLB LOKas savo nu
sistatymą turi paskelbti viešai.

Vedybos ir krikštynos
Toronto liet, bažnyčioje pra

ėjusį šeštadienį susituokė: An
tanas Kazanavičius su Audrone 
Savickaite ir Mykolas Vaišvila 
su Adele Kukleriūte.

Tą pačią dieną buvo dvejos 
krikštynos: ponai Kuprevičiai

Skautų stovykla
Pereitą pirmadienį prasidėję 

skautų Jamboree. Stovykla yre 
Vandreul apylinkėse. Dauguma 
skautų yra kanadiečiai, bet yra 
nuvažiavusių taip pat ir lietuviu 
skautų. Visi tėvai ar šiaip norin
tieji skautus aplankyti gali ter 
nuvažiuoti ir bus mielai skautę 
sutikti Patariama važiuoti p< 
pietų, nes priešpiet paprason 
dienom skautai bus užimti įvai 
riomis savo pramogomis.
Katalikų org. kioskas Halifaxe 
Daugelis atvažiavusių lietuvi 

į Kanadą, HaHlifaksan, nežino 
kad Geležinkelio stoty yra vie 
nas katalikų organizacijos klos 
kas, kuriame galima gauti ir kai 
kurių lietuviškų laikraščių, kai] 
kad “Tėviškės Žiburių”, “Draw 
go” ir kt Už jokią spaudą tena 
mokėti nereikia, ji gaunama ne 
mokamai.

— Pereitą savaitę, penktadie 
nio vakare, po sunkios septynii 
metų ligos, mirė Dovidaitis, ap 
rūpintas šventais Sakramentai: 
Pašarvotas buvo pas Benoit Pa 
laidotas antradienį 9 vai.

— Liudas ir Ona Seleniai pa 
Marijonas kun. J. Navikevi-, krikštijo savo sūnų Danieliui 

Edmundu.
Fred Rose laisvas

Buvęs Montrealio progresj 
vios darbo partijos atstovas pai 
lamente Fred Rose, kilęs iš Ler 
kijos, 1946 m. nuteistas kalėti 
mt. už šnipinėjimą sovietam: 
pradėjęs kalėti 1947 m. sausio 
d., rugpjūčio 8 d. iš kalėjimo pi 
leistas. Už gerą elgesį jam kalin 
mo laikas sutrumpintas.

Net parlamente buvo kelis 
mas klausimas jį deportuoti 
kilmės kraštą, tačiau jis jau yi 
Kanados pilietis, teismo sprėnd 
mu pilietybė jam neatimta, o p 
lietį ištremti nėra įstatymo.

Metai Aušros Vartų parapijos 
bažnytėlei

Šiais metais, rugsėjo 8 d. su
kanka metai, kaip įsikūrė Aušros

vieną vakarą, pradedant nuo 
rugsėjo mėnesio pradžios, 8 vai. 
vakaro, bus laikomos bažnytėlė
je pamaldos bei sakomas pa
mokslas. Bus tai ppat palaimini
mas Švenčiausiuoju. Klebonas J. 
Kubilius, SJ, ruošdamasis šiai 
šventei, perspėjo parapijiečius, 
kad tinkamai susikauptų per tas 
dienas bei atliktų išpažintį ir pri
imtų šv. Komuniją.

Ateitininkų susirinkimas
Rugpjūčio 26 d. tuojau po pa

maldų Aušros Vartų parapijos 
salėje įvyks visų ateitininkų su
sirinkimas. Susirinkime bus ap
tarti svarbūs reikalai, todėl visų 
ateitininkų dalyvavimas būtinas.

Kun. J. Navikevičius 
magistras

čius, Marijos Aukštaitėš sūnus, 
rugpjūčio 10 d. Notre Dame uni
versitete gavo magistro laipsnį 
už disertaciją “Education in Li
thuania 1918-1940”. Tolimesnių 
studijų tęsti kun. J. N. vyksta į 
Romą.

Jaunųjų at-kų susirinkimas
Užpraeitą sekmadienį, gėrintis 

žalia gainta, įvyko Montrealio 
jaunųjų at-kų susirinkimas. Su
sirinkime buvo trumpai aptarti 
įvairūs klausimai, bei nustatytos 
gairės tolimesniam veiksAūi. 
Šiame susirinkime dalyvavo ir 
L. Stankevičius, neseniai į Mont- 
realį atvykęs iš Paryžiaus.

JAV esę susirūpinusios Lietuvos reikalais
Worcester, Mass., lietuviškoji! tis gavo atsakymą į šį raštą 

visuomenė, minėdama birželio Valstybės Departamento, pašir 
liūdnuosius įvykius, pasiuntė šytą užsienio r. skyr. vedėjo 
prezidentui Trumanui raštą, pra- M. Paterson.

pakrikštijo sūnelį Arūną-Valeri-! šydama panaudoti savo įtaką, • . • • JC. . • •▼■"s 1 n ’ • 1 ■ • v ■v * v •pakrikštijo sūnelį Arūną-Valeri-Į šydama panaudoti savo įtaką, Atsakyme sakoma, kad JA 
jų, o ponai Šarūnai Paulių-Nerį. kad būtų sustabdytas žiaurus vyriausybė nuolatos labai dom

Gyd. Dr. Aleksas VALATKA 
pradeda medicinos praktiką — 
506 Annette Str. (prie Runnime- 
de Str.) — nuo rugpjūčio 29 d. Į ’ 
Ligonius priima pagal susitarimą 

tel. MU. (9959.

lietuvių tautos naikinimas. si ir yra giliai susirūpinusi “Ii 
Worcester Šv. Kazimiero pa- tuvių tautos gerove”. To sūsiri 

rapijos klebonas kun. A. Petrai- pinimo įrodymas esąs vasar

Poliotneiyčio susirgimai didėja
Lietuviškoji visuomenė turė

tų atkreipti daugiau dėmesio it 
stropiai sekti savo vaikus, sau
godami juos nuo pervargimų ir pernai susirgimų tebuvo 95,* o
masinių susirinkimų, nes polio- šiemet 101. Šiemet mirė penki.

Latvių Sav. Pagalbos Draugija 
ttDaug^vas. Vanagi” .

Š.m. rugpjūčio mėn. 31 d. 7.45 vai. vak. Masaryk Memorial Hall
212 Cowan St. (Queen ir Landsdown)

RENGIA

PARDUODAMAS 100 AKRŲ 
ŪKIS. Geri trobesiai, prie gero 
kelio ir prie Simcoe ežero. Kaina 
prieinama. Kreiptis į savininką 
339 Quebec Ave. Toronto, Ont.

Išnuomojami 2 kambariai, Vir
tuvė ir sunnrūmis. Kreiptis į 5 

Pearson Ave.

Išnuomojamas kambarys III-me 
aukšte vienam arba dviems vy

rams. 17 Beatrice Ave.

Išnuomojami penki kambariai 
su baldais. Il-me ir IH-me aukš
te ir garažas. 108 Geofrey Str. 

High. Park rajone.

mėn. pradėtos “Voice of Amei 
ęa” pastovios lietuviškos progr 
mos. Toliau sakoma:

“Pradedant programą, Valst 
bės sekretoriaus Viešųjų reika 
asistentas p. Edvard J. Barre 
pabrėžė, kad Jungtinių Valst 
bių vyriausybė dar 1940 m. liep 
mėn. 24 d. yra pareiškusi pagri 
dinius šios šalies principus d

Kardinolas kat. mok. reikalu
Toronto kardinolas paskelbė 

ganytojišką laišką, kreipdamasis 
į katalikus tėvus ir primindamas 
jiems didelę katalikiškų mokyk
lų svarbą mokyklinio amžiaus 
vaikams. Kardinolas taip pat 
kreipiasi į naujai į Kanadą at
vykusius katalikus, kad supras
tų bendrą Kanados vyskupų nu-. T . , . ...
sistatymą katalikiško auklėjimo Lie “vos pavergimo, u-kad m 
. . y- \ .1 .. . įsų laikymąsi šių principų ro<

Į faktas, jog mes nepripažino 
į Lietuvos įjungimo į USSR 
visą laiką pripažįstam diploma 
nius ir konsularinius Lietuv 
atstovus Jungt. Valstybėms.,

Jūsų žiniai čia pridedamas p 
nas p. Barrett pareiškimo nuoi

ir kat. mokjĄ lų reikalu.
Pranešimas

Visais apsidraudimo reikalais 
ir mokesčių už draudimą apsimo
kėjimo reikalu už rugpjūčio mėn. 
maloniai prašome kreiptis 1212 
Dundas Str. W. tel. LA. 9547.

i J. Beržinskas. šas’’.

DALYVAUJA buv. LATVIJOS BALETO RYGOJE SOLISTAI.
Įėjimo kaina: $2.00, $1.50 ir $1.00 Stovimos vietos vaikams $0.50. 

Bilietai užsakomi telef. KE. 3884, ME. 7606.
Po baleto bus bendri šokiai, griežiant gerai muzikai. Įėjimas į 

šokius $100. Bus gėrimų.
Be to, baleto koncertai įvyks dar. 

LONDON, Ont. — rugpjūčio 30-tą dieną. 
HAMILTON, Ont. — rugsėjo 1-mą dieną. 

MONTREAL, Que. — rugsėjo 2-rą dieną ,19.30 vai. 
Paroissiale St. Stanislav salėje, 1371 Laurier Ave. E.

Išnuomojamas butas iš dviejų 
kambarių ir virtuvėlės III aukš
te. 146 Close Ave. Labai ge
ras susiekimas. Seno mūro gerai 
izoliuotas namas. Skambinti va

karais LL. 9397.

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

Gabenama ir į užmiestį
9 Delaware Ave. Toronto, Ont Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 146

rugsėjo 1-mą dieną.
Išnuomojami trys kambariai ir' 
virtuvė be baldų suaugusių šei- 

' mai. Kreiptis 66 Pendrith Str.
Shaw ir Bloor rajone.

AR JOS PAGEIDAUJATE J 
PIRKTI NAMUS*

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

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

PAR DUODAMA

1. $15.000. 9-nių kambarių namas su 2-jų mašinų garažu. Vau 
deniu ir alyva apšildomas. Įmokėti apie $7.000.

2. $14.000. 8-nių kambarių namas su dviejų mašinų garažu, alyv 
apšildomas, {mokėti apie $6.000.

ERNEST RIDOUT 3. $12.000. 6-šių kambarių namas, vandeniu apšildomas, garažas 
Įmokėti apie $3.000.

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543

arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews /

H.M.DAVY&CC
REAL ESTATE BROKERS

MUM

Real Estate Ltd
1172 BAY STREET, TORONTO. ’ TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų įstaiga HAMILTONE: 
prašykite V*. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. . TEL. 9 - 4121

M


