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Otowa

Lituanistinio švietimo reikalu
Pastarosiomis savaitėmis mū

sų- perijodinėje spaudoje gana 
dažnai paminimas Laisvosios Eu
ropos komiteto užsimojimas su
kurti vad. Laisvosios Europos 
Universitetą Tremtyje, kurio pa
skirtis būtų palengvinti tremti
nių akademiniam jaunimui tęsti 
studijas savo pasirinktose moks
lo šakose, kartu suorganizuo
jant specialius kursus savosios 
kultūros, kad, baigę mokslus, jie 
galėtų tikti savojo krašto reika
lams, kai atsivers kelias į ten.

Šitos pastangos b.ei užsimoji
mai Visų šiltai vertinami, pasi
džiaugiama, kad, gal būt, bent 
daliai ir mūsų jaunimo pasiseks 
baigti pasišventėliškus vargus ir;

lietuviškos vargo mokyklos, dėl 
lituanistinių dalykų įvedimo į 
lietuviškų parapijų pradžios mo
kyklas grumiamasi Amerikoje, 
jos kuriamos ir kituose kraštuo
se. Bet tai tik vaikučiams. O kas 
paaugliams ir jau subrendu- 
siems, bet nespėjusiems tinkamai 
pasiruošti tėvynėje, kas tiems, 
kuriems reikia turimas žinias pa
gilinti ir praplėsti?

Kanadoje nieko, kitur nedaug.
Profesorių sąjunga tyrinėja 

galimybes įkurti Lituanistinį In
stitutą. Gražu ir reikalinga. Bet 
tai būsianti studijinė institucija, 
ne mokomoji. Panašus projek
tas prieš mėnesį aptartas Hamr 
burge, iškeliant Pabaltijo Insti-

tęsti pasiryžimą baigti mokslą tuto mintį, kaip paveldėtoją ten 
žmoniškesnėse sąlygose. Bet mes veikusio universiteto. Ir jo užda- 
dar neįvertinome gilios šito “fi- vinys tuo tarpų numatomas ki- 
lantropinio” užsimojimo pras- tas — ugdyti ir išlaikyti savąsias 
mės. Tai ne filantropija, tai pla- europinės kultūros tradicijas ir 
ningas užsimojimas ateičiai. Jis tt- Jis gal galės rasti būdą savo 
taikomas tremtirųams. politi- veiklą suderinti su minėtojo L. 
niams pabėgėliams, tad ir mes šį J Europos Universiteto veikla, nes 
kartą apie juos pakalbėkim, nors turi ir panašių tikslų.
reikalas liečia ir senąją išeiviją. Tuo tarpu lituanistiniam mo- 
Tik vienu mostu visko neaptarsi, kym ir lituanistinių žinių sklei-

Ruošiamės anai džiaugsmo die-! dimui iki šio1’ teveikė Lit Insti“ 
kada atsivers vartai į laisva 'tutas Filadelfijoje, kur yra su- 

tėvvnę ir galėsime susekti su ti- sisPietęs gražus būrelis prišaki- 
ronijos išvargintais broliais. Bet ni^ ^tuanistų. keletas lituanisti- 
juk tai ne paradams ten vyksi-kurs4 keIiose stambesniosio- 
me. Dideliam kietam darbui“ blo- 'se JAV kolonijose ir Australijos 
giausiose materialinėse, o iš da- i Mindaugo vardo institutas. Min- 

% Her ir mondinorc salycpue- Atsi-l tiesa, buvo keliama dar vi- 
’ minktai kadkTaštas b^eltoli- H5*6 MlėjėJAVkbtoM BėrpėK: 

ka metų išbuvęs svetimųjų pan- įeitais metais liko nerealizuota, 
čiuose ir gal bent dešimtmetį ’ Vasara Jau Artėja ru-
bolševikiškos vergijos išgyvenęs, duo- 0 P° j° žiema, tad kaip tik 
kur naikinta visa, kas lietuviška. ■ dabar metas si klausimą išspręs-. 
Per tą laika daug ten likusiu in- i ti visom stambesnėm kolonijom, 
tehgentiniu pajėgu bus žuvę, o1 PaSalvo>nt \r aPie mazesniuo- 
bus suaugusi nauja karta, per- • sius būrelius 'bei pavieniui išsi- 
ėjuąi bolševikines mokyklas, su
žalota visokiose pijonierių ir 
komsomolo organizacijose, pa
laužta, nesuprantanti nei pašau 
lio, nei senosios kartos, o dar la- , , . , m . •• v-■ . . . 
biau tų, kurie grįš. Nemanykim, mal^ kiekb Tun sužinoti pagnn- 
kad bolševikinė sistema nepaliks idlnes sav^° krasto Problemas ir 
pėdsakų. Štai nesenai pasaulio , įslJaUsti gyvenimą. Lietuvis 
spauda rašė, km> vienos iš Veng-1 be hetųviskosios kultūros netiks 
rijos pasprukusios šeimos vaiku- ”ei savaJan? krast^’ *;ebus nauJ 
tis, jau atvykęs šiapus Atlanto/ dinSas ;r iseiviU bendruomenei, 
į klausimą, kur gražiausia šalis ! Jau daug nustota kad si dir- 
pasaulyje, atsakė: “Gražiausia ir 
turtingiausia pasaulio šalis yra 
Sovietų Sąjunga. Ten gyvena I J“5?11' s,als metais vlsos Kol°- 
Stalinas!”

- ugdyti ir išlaikyti savąsias

Tuo tarpu lituanistiniam mo

nai

Į blaškiusius. Jaunimas nelaukia. 
Auga, bręsta ir savo galvas pri
pildo tuo, ką savajam kely užtin
ka. Jis turi užtikti ir lituanistinių

; žinių. Kad ir nedaug, nors mini-

nei savajam kraštui, nebus nau

Jau daug nustota, kad ši dir- 
ir! va buvo labai ir labai apleista. 

; Užtai reikia kuo skubiau pasi
taisyti. Šiais metais visos kolo- JQJunficl’ g v vena !■ • , ■ ■ ■ _

Taip jam buvo įkalta nll°s ‘“rl r.a,stl hnkamą for- 
pijonierių organizacijoje, į kurią lr *1 u^avim vykdyti.'Kat- 
jo neleisti tėvai negalėjo, taip kur.Sal takt5 Patenkinti«Vien 
pat negalėjo sutrukdyti to “moks seriją paskaitų, kaikur gal tik- 
lo”. Talį yra ir Lietuvoje. Stall-' ‘t vad' 1,aud,es “"■versiteto for- 
nas, bolševikų partija,, didžioji 
rusų tauta yra tie stabai, kuriuos 
garbinti įpratinami nuo pat kū
dikystės, kartu paneigiant visa,i,svfIUU’
kas sava, lietuviška. Kol visa tai j kok,» m°kal™ių nebutmai siek- 
bus nuvalyta, reikės laiko ir .. r . ,darbo ti. Bet juk visur atsiras, kas tuose

_ ’ . , , J reikaluose kiek daugiau nusima-
O kas* gi daroma lietuvybei no pataipoS taip pat turėtu atsi- 

shprmti čia išeivijoje? Juk jau;rasti Didelė beabejo yra sudo.
Problema. Bet nebūkim 

i perdideli skeptikai savo jaunimo 
atžvilgiu. Jaunatvė — idealizmo 
metai. Pasitikėkim ja ir duokim 
tam idealizmui tinkamo peno.

mą ir šį uždavinį vykdytiA Kai- 
jo neleisti tėvai negalėjo, taip kur Šai ‘ektų pasitenkinti Aden

ma, kitur gal sistematingi kursai 
ar mokykla, gal net instituto var- 

I du pavadinta. Tai nesvarbu, 
} svarbu, kad būtų dirbama. Kaž- 

■ i kokių mokslinčių nebūtinai siek- 
Į tina. Jų ne visur galima bus ras- 
, ti. Bet juk visur atsiras, kas tuose 

.! reikaluose kiek daugiau nusima-

naują kartą jaunimo. Jau 7 metai 
kaip nesame namie ir 3-4 metai 
kaip pasklidom iš naujai sukur
tos lietuviškos aplinkos tremties 
stovyklose. Kas iš Lietuvos išvy
ko, pav., 14 mt., jau turi 21 mt. 
ir išeina į savarankišką gyveni
mą. Su tais dar pusė bėdos, nes 
brandos amžiuje gavo šiokį tokį 
lituanistinį paruošimą tremties 
mokyklose. Bet jau baigia bręsti 
ir tie, kurie 12-14 mt. išvyko iš 
tremties ir sulaukė 1548 mt Pa
tys produktingiausieji brandos 
metai eina dažnai net neišgirs- 
tant apie Lietuvą, apie jos pra
eiti, kultūrą, kalbą ir kraštą. Ir 
dar sakom, ruošiamės grįžti! ’Ką 
gi parsivešim?

Svetimieji štai supranta, kad 
savojo krašto neatkursim be sa
vos kultūros žmonių ir net pini
gų parūpina jiems paruošti. O 
mes savomis, tegul ir bėdinomis, 
jėgomis ar daug padarėm? Deja, 
nedaug kuo galim pasigirti.

Tiesa, Kanadoje beveik visose 
stambesnėse kolonijose veikia

VLIKo ir min. St Lozoraičio* 
pasitarimai, numatyti rugpiūčio 
10 d., pastarajam siūlant, nūkelti 
į rugsėjo 10 d.

Rytų ir Vidurio Europos Ko
misijos vykdomasis biuras suti
ko, kad pabaltiečiai vietoj vieno 
vicepirmininko komisijoje turė
tų du. Lietuvių tautinis komite
tas toms pareigoms.yra pasiūlęs 
Dr. St. A. Bačkį, kuris turi nuo
latinius gerus ryšius su biuro va
dovybe, o taip pat turi gerus san
tykius su latviais bei estais ir 
praktiškai geriausiai gali ten ats
tovauti.

Prof. J. Baltrušaitis, Prancūzi
joje esančių lietuvių diplomatų 
sutarimu, yra paskirtas ryšinin
ku kultūriniams reikalams su 
tarptautinėmis kultūrinio pobū
džio institucijomis.

Free Europe lietuviškos radio 
transliacijos būsią pradėtos rug
sėjo vidury.

Kanadoje naujųjų lietuvių jau apie 10.000
Šiemet per I pusmetį, atvyko 518 lietuvių

Kanados imigracijos departa
mentas paskelbė, kiek atvyko 
naujų imigrantų.per šių melų 
pirmąjį pusmetį ~ iki birželio 30 
d. Kaip “TŽ” jau buvo pranešta, 
per tą laiką išvis©, atvyko 79.785, 
t.y. daugiau negu pusė numatyto 
150.000 skaičiaus. Vizų per tą lai
ką yra išduota jau 115.507.

Tautybėmis atvykusiųjų skai
čius šitaip atrodom

Britų tautybės — 14.130 
Olandų .........  — 11.297
Italų ......
Vokiečių

JAV .........
Estų .... .....
Žydų ..........
Ukrainiečių 
Danų ........
Prancūzų ...

9.522
8.280
4.880
3.688
3.136
2.984
2.642 
-2.305 
2.272

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
APLINKRAŠTIS Nr. 3 . ■

Visiems lietuviams, organizacijo ms ir jų skyriams Kanadoje
Liečia: .
1. Tautos Fondo Valdybos 

padėka.
“Lietuvio Paso“ įsigijimo 
reikalu.

3. -Tautos Fondas ir Rugsėjo 8.
4. TF Valdybos atsišaukimas į 

Kanados lietuvius.
’J-' ? ;

2

ir kvituojamieji ženkleliai. Pra
džiai bent 3 rūšių.

Turint galvoje, kad vien Mont- 
realyje gali būti arti 5 ar 6 tūks
tančių lietuvių, aišku, 300 pasų 
skaičius yra tik lašas jūroje. Ats
tovybė nuoširdžiai prašo visų 
kantrybės ir tvarkos, tai paleng
vins visiems ir visur su laiku 
įsigyti “LietuvioJŽąsą.

privalomas kiekvienam lietuviui, 
kuris kovoja už nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą.

SVARBU: Pasus Kanadoje iš
davinėti TF Valdyba paveda TF 
Atstovybei. Pasus išduodant da
romas atatinkamas įrašas paso 
pirmojo puslapio paskutinėje ei
lutėje, dedant ir Atstovybės ant
spaudą. TF Atstovybei duodama 
teisė pasų išdavinio teisę perleis
ti savo Įgaliotiniams vietovėse, 
ar KLB Organams vietose, jei 
centrlizuotas pasų išdavimas su- 
da?ytų sunkumų. Pasus išduo
dant, jie reikės registruoti. Re
gistracijai Suvienodinti TF Val-

(Nukelta į 6 psl.)

dybai 1951 m. pirmojo pusmečio 
apyskaitą, susilaukė padėkos ku
ri lygiomis priklauso visiems su- 
sipratusiems Kanados lietu
viams. Džiugu konstatuoti, kad 
sąmata, patiekta TF Valdytojo 
1959 m. sausio mėn. 29 d. raštu ir 
siekianti $2400, buvo tvarkingai 
ir gausiai išpildyta.

Šia proga TF Atstovybė Ka
nadoje ir perduoda nuoširdžiau
sią TF Valdybos padėką visiems 
pasišventusiems ir duosniems 
Kanados lietuviams, organizaci
joms bei jų skyriams.. Taip pat 
TF Valdyba praneša, kad Kana
dos kolonija kitų TF rėmėjų tar
pe stovi savo pastovumu ir duos- 
.numu viena pirmųjų. Valdyba ir 
Atstovybė Kanadoje kartu reiš
kia vilties, kad Kanados lietuviai 
ir ateityje bus pasiryžę remti 
Lietuvos laisvinimo darbą su ne
mažėjančiu nuoširdumu.

2.. ,'::
TF Atstovybė jau yra gavusi 

du pirmuosius “Lietuvio Paso“ 
pavyzdžius. Abu pavyzdžiai yra 
to paties formato bei turinio, 
skirtingi tik viršelio spalva ir 
gerumu: žalios spalvos viršelio 
yra iš minkšto kartono, rusvos 
spalvos iš dirbtinės odos ir kie
tas. Pirmojo kaina 50 c., antrojo 
— 1 doleris.

Logiškai galvojant, suaugu
siems tektų įsigyti $1 vertės pa
są, gi, mūsų mažiesiems — pi
gesnį. ’

Šiomis dienomis laukiama pa
sirodant pirmųjų 300 pasų. Kitos
savaitės pradžioje gal bus gauti civiliams uždarytas. Raudonar

miečių tarpe vyrauja mongoliš
kų ir totoriškų veidų kariai”.Naujas rusu emigrantu centras

Vengru ......  — 1.819o
Čekoslovakų .. — 1.642
Jugoslavų ....  — 1.589
Kinų .............  — 1.304
Latvių .....  ... — 1.259
Graikų z.......... — 1.084
Suomių .. ....... — 909
Rusų ........ — 686
Lietuvių .... .. — 518
Maltiečių ..... — 481
Švedų 343
Norvegų .....  — 316
Islandiečių ..... — 5
Kinų — 2

Būdinga, kad estų ir latvių yra 
atvykę keleriopai daugiau negu 
lietuvių. Beabejo tai dėlto, kad 
jų daug daugiau būva likę trem
tyje, kai lietuvių dauguma iš
vyko į JAV.

“TŽ” jau buvo rašyta, kad iki 
1950 m. naujų ateivių lietuvių at
vyko 8.0^9, o tais metais 1.081. 
Kadangi šiemet per pirmą pus
metį atvyko 518, tai išeitų, kad 

i išviso po karo Į Kanadą yra at- 
; vykę 9.658 lietuviai. Ištikr/'jų at- 
į vykusiųjų turi būti daugiau, nes 
> nemažai lietuvių atvyksta ’ kitų 
tautybių sąrašuose, patekdami 
ten per klaidą arba dėl to, kad 
emigruodami prisiglaudžia prie 
kitų tautybių. Ypač daug atvyks
ta ta vok iečių vardu. Daugiausiei' 

j tie, kurie Vokietijoje gyveno ne

SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGA
Pereita savaitė pasauliui atne- metė tą maksimumą, kurį jis bu- 

šė nusivylimą derybomis, kai jos vęs įgaliotas pasiūlyti. Harriman 
nutrūko abiejuose neramumų ži- kvietė abi puses derėtis ir žadėjo 
diniuose — Korėjoje ir Irane.

Korėjoje paliaubų komisijos 
išskirtosios pakomisijos derybas 
dėl neutralios zonos nutraukė 
komunistai, apkaltinę JT kari
nę vadovybę net keliais atvejais 
pažeidus derybų zonos neutralu
mą. Tie priekaištai kartojasi nuo 
ano sekmadienio. Esą, JT karinis 
dalinys apšaudęs jų sargybas šeš
tadienį ir nukovęs karininką, o 
vieną karį sužeidęs. Kitas kalti
nimas buvo, kad JAV lėktuvas 
užpuolęs kom. delegacijos auto
mobilį, važiavusį su balta vėlia
va, o pagaliau trečiadienį vakare 
JT lėktuvas numetęs bombą už 
300 jardų nuo tos vietos, kur nak- 
vojusi delegacija. Bombos šukė 
pataikiusi į delegacijos vado gen. 
Nam II automobilį. Sekantį rytą, 
remiantis tuo priekaištu derybos 
buvo • nutrauktos. Tuo tarpu JT 
karinė vadovybė prisipažįsta tik 
dėl puolimo automobilio ant ke-

vėl atvykti, jei jis būtų rastas 
feikilingas. Britų vyriausybės 
galva pareiškė, kad iš Irano ne
pasitrauks ir ten esančius savo 
žmones, reikalui esant, gins net 
jėga, o Iranas ieško išeities iš vis 
labiau pasireiškiančios finansi
nės krizės. Bgtų specialistai naf
tos laukų sriĮ 
Abaeįąne jų

Jau apleido ir tik 
ida likti 350. Ap

leistose srityse iraniečiams dar
bininkams algos sumokėtos tik 
iki rugpiūčio galo. Toliau turės 
mokėti Irano Naftos B-vė, kuri 
neturi pinigų, kaip ir vyriausy
bė, o kasdien reikia po 15.000 sva
rų. Irano vyriausybė, žūt būt, 
ieško, kas galėtų nupirkti san
dėliuose esamą naftą. Akyvaiz- 
doje finansinės krizės krašte jau 
pasireiškia balsų prieš Mossa
degh, kuris žadėjęs iraniečius 
per nacionalizaciją padaryti tur
tingus, bet pastatęs prieš skurdą. 
Šitas momentas dabar gali patar-

del puolimo automobilio ant ke- nauti ir BritamS) nes j-Ugsėjo 23 
lio, kuris vykęs-^š anksto nieko ■ j Irane •steF’kti rinkimai, ku- 
nepranešęs, o visus kitus kaltini-: r .
mus atmeta: jei kbm. sargybas 
kas apšaudęs, tai greičiausia

į šiaurės Korėjos partizanai, bet 
ne JT kariai; bombardavimas 
Kaesongo esąs išmišlas, nes ten

IRO globoje - isskrminguotieji, tuo metu nebuvę jokio jT lėktu. 
buvę repatnjąntai, klaipėdiečiai VQ> o be tO} k JT ryšio karinin_

j e yra skelbiami naujai atvyks— 
tančių ^vokiečių sąrašai, kurių 
tarpe kiekviename randame bent 
po keletą lietuvių. Neretai lie
tuviai taip pzf sumaišomi su lat
viais. Taigi galim spėti, kad nau
jai atvykusių lietuvių bus apie 
10.000.

Senųjų Kanados lietuvių skai
čiaus mes nežinome. Pagal 1931 
m. visuotinio gyventojų surašy
mo davinius, jų buvę 5876. Rei
kia manyti, kad per 20 metų tas 
skaičius bus padidėjęs bent iki 
7000 — turint galvoje natūralų 
prieauglį, naujai atvykstančius ir 
atimant išvykstančius, ypač į JA 
V-bes — tad išviso lietuvių Ka
nadoje turėtų būti apie 17.000.

riuose Mossadegh partija gbii iš
eiti laimėtoja, ko nenori kitos 
partijos. Jos gali ryžtis kompro
mituoti Mossadegh partiją, da
bar parlamente teturinčią vos 7 
atstovus^ nors derybų nutrau
kimą ir senatas ir atstovų rūmai 
patvirtino niekam prieš nebal- 

vieno atsto
vo jau buvo paleista Mossadegh 
adresu “išdavikas”, bet jam la
bai padėjo nauja žinia, — suras
tas pirmasis naftos pirkėjas — 
Afganistanas sutiko nupirkti 10 
tūkstančių tonų benzino ir 20.000 
tonų kt. naftos gaminių už 30 mil.

ijsas, .kuris tą vieia xuo-
jaus po tariamo įvykio, neradęs 
jokių bombardavimo žymių, jo
kios bombos duobės, bet tik men
ką duobutę, išmuštą, greičiausia, 
rankinės granatos.

Gen. Ridgway, atmetęs visus 
kaltinimus, pareiškė, kad dery- ivvuųBuuauvogcumuiijuz.uvuui. 
bos visdėlto galį būti tęsiamos, I dolerių. Tik kažin kaip tie gamį- 
jei komunistai to norės. Tie tuo; niai galės būti išvežti iš Abada- 
tarpu aiškaus atsakymo nedavė, į no? Ar Britai netrukdys?

San Francisko konferencijoje 
jau pažadėjo dalyvauti 50 valsty
bių, jų tarpe ir Sovietų Rusija su 
Lenkija ir Čekoslovakija. Egip
tas, Sirija ar Libanonas dar ne
apsisprendė, o Indija, Jugoslav!-, 
ja ir Burma atsisakė. Ypatingai 
nemalonus yra atsisakymas Indi
jos, kuri pareiškė negalinti pasi- 
rašyšti sutarties dėl to, kad JAV 
kariuomenė paliekama Japonijo
je, kad neišsprendžiamas For- r 
mozos klausimas, kad JAV per
ėmimas valdyti Ryukyu ir Bonin 
salų gresiąs sukelti komplikaci
jų bei pavojų ateityje.

Indija dėl to su Japonija suda
rysianti atskirą sutartį. Mano
ma, kad Indijos atsisakymą pa
sistengs išnaudoti Soveitų dele
gacija, kuri jau išplaukė iš Pran-

bet iškelia naujus Kaesongo ne
utralios teritorijos pažeidimus, 
kaltina, kad JAV lėktuvai skrai
dę virš Šangchajaus ir kitų Ki
nijos miestų. Manoma, kad dėl 
derybų atnaujinimo ar galutino 
jų nutraukimo laukiama Mask
vos sprendimo. Kadangi tai ne
patogu Maskvos “taikos” propa
gandai, ypač prieš San Francis- 
ko koferenciją, tai, gal būt, busLIETUVA-KARO STOVYKLA .v d . t
duotas įsakymas dar derėtis. Tuo 
tarpu oro žvaigai praneša apie 
milžiniškas komunistų kolonas, 
traukiančias į frontą ir kitus pa
siruošimų dideliam puolimui 
ženklus. Kovos vyksta gana ar-

Goettingeno spauda skelbia ši
tokią žinią: -

“Plačias stepes, sugriautus bei 
apleistus kaimus ir milžiniškas 
karines stovyklas nuo pat Kauno 
iki Rytprūsių (Karaliaučiaus 
apygardos? Red.) matė Rytų 
Prūsijos gyventojai, kurie dabar 
yra atvykę į Friedlando stovyk
lą. Kur kadaise buvo žydinti kai
mai ir laukai, dabar atliekami ka
riniai pratimai, po dirvas slan
kioja tankai ir sproginėja grana
tos bei bombos. Į šiaurės Ryt
prūsius ir Karaliaučiaus įtvirti
nimų zoną be pertraukos rieda 
kariniai ir municijos traukiniai, 
kurie vadinami maisto transpor
to traukiniais. Pats Karaliaučius

Times korespondentas, prieš nau
jąjį rusų centrą griežtai pasisa
kę atstovai Rusijos pavergtųjų 
tautų, susibūrę į ABN, o taip pat 
dešiniosios rusų grupės, kurios 
nepasitikį Kerenskiu, kuris pa
ruošęs kelią Leninui, o daba? 
vėl taikos į Rusijos premjerus.

Būdinga, kad konferencijos pa
reiškime apie kovą su bolševiz
mu kalbama tik apie bendrą 
frontą tarp rusų tautos ir vaka-' 
riečių, bet nei vienu žodžiu ne- šingtone. 
prisimenama rusų bolševikų pa- — Ron

— Oakland. — Rugpiūčio 24 
d., Kalifornijoje, 20 mylių nuo 
Oakland aerodromo, nukrito iš 
Bostono skridęs lėktuvas. Žuvo 
50 žmonių. Kadangi avarijos 
priežastis buvo kažkoks sprogi
mas, tai saugumas veda tardy
mą ar nebuvo sabotažo.

— Roma. — Premjeras de 
Gasperi atvyks į Otavą Atlanto 
pakto narių konferencijon, o po 
to aplankys prez. Trumaną Va-

Praeitą savaitę Stuttgarte įvy
ko, 4 dienas trukusi, rusų politi- 

’ nių grupių konferencija. Daly
vavo atstovai šių 5 grupių: Tau
tinės Darbo Sąjungos (NTS — 
Nacionalno Tfudovoi Sojuz), Ko
vos dėl Rusijos Tautų Laisvės 
Sąjungos (SBONR — Sojuz Bor- 
by za Osvoboždenije Narodov 
Rosii, ji dar vadinama Lyga), 

I Melgunovo vadovaujamųjų vla- 
soviečių ir Tautinio Rusų Sąjū
džio, kurį neseniai suorganizavo 
iš Lygos išėjęs Kerenskis.

Konferencijoje sutarta sukurti ■ vergtosios tautos. 
Rusijos Išlaisvinimo Tarybą. Jos I ■
vadu išrinktas Kerenskis. Politi- Kanada D. Britanijoje pirko pre-1 vaikų. Uždarymo priežastis — ne 
nė jos programa netrukus bū- kių už $15.000.000, o JAV vos už higieniškos sąlygos, politinė pro- 
sianti suformuluota ir paskelbta. $12.500.000, nors gyventojų turi poganda vaikų tarpe ir nemora-

Kaip iš Stuttgarto praneša NY 10 kartų daugiau.

— Roma. — Italijos vyriausy
bė uždarė 14 komunistų vaikų 

— Londonas. — Liepos mėn. stovyklų, kuriose buvo apie 1500

lumo priekaištai.

Sovietų kariuomenė Vengrijoj 
ir vengrų Rusijoje

Neseniai pabėgęs iš Verigri-
jos asmuo, turėjęs artimų ryšių : ženklus. Kovos vyksta gana ar
šu krašto aps. ministerija, pra- šios, bet tuo tarpu tik dėl pato- 
neša, kad Vengrija yra sudariu- gesnių pozicijų bei kalvų. JT 
si sutartųsu Sovietų Rusija, pa- aviacija smarkiai bombarduoja 
gal kurią rusų okupacinės įgu- susisiekimo kelius, bombardavo 
los Vengrijoje labai padidintas, taip pat Rushin uostą, esantį vos .. . T*,T , T , .
nes prisiųsti nauji daliniai “ap- už 20 mylių nuo Sibiro sienos, cuajos , JAV. DelJndijos prie- 
mokymui’1. Ir įdomiausia, kad I kurį bombarduoti Ridgway nė- 
Vengrija turi išlaikyti ne tik seniai buvo uždraudęs. Matyt, 
savo kariuomenę Rusijoje, bet jis naudojamas medžiagoms iš 
ir rusiškąją savo krašte, nes to- Rusijos gabenti, 
ji laikoma okupacine. Jau ankš
čiau buvo žinių, kad šitokios ka- f 
riuomenės “pasikeitimas” 
dytas ir Bulgarijoje.

Kanada reikalauja 
paaiškinimų

Mūsų jaū minėtas incidentas 
dėl pavadinimo buvusiu komu
nistu kanados delegacijos JTO 
vado Norman JAV senato kom*i- 
sijoje vis dar nebaigtas. Kana
dos vyriausybė pareikalavo pa
aiškinimų ir oficialaus dokumen
to, kuriuo šis kaltinimas buvo iš
keltas. Kanadai prisiųstas tik at
pasakojimas to rašto. Dėl to reiš-1 
kiama nepasitenkinimo ir žada
ma daryti tolimesnių žygių.

— New Delhi. — JT tarpinin
kas Indijos ir Pakistano ginče dėl 
Kašmiro, kuris tęsiasi jau 4 me
tai, deda visas pastangas, kad ne
kiltų ginkluotas konfliktas ir siū
lo abiems pusėms atitraukti ka
riuomenę. Frank Graham misi
ja rugsėjo 29 d. turės pateikti JT i

įvyk-

Irano derybos nutrūko trečia
dienį, kai Mossadegh atmetė Bri
tų delegacijos vado Stokes pa
teiktus siūlymus. Svarbiausias 

i nesutarimas dėl to, kas vadovau
tų tolimesniems naftos gamybos
darbams. Iranas nori, kad britų 
specialistai dirbtų kaip individai 
pagal sutartis iraniečių vadovy
bėje, o Britų delegacija teigia, 
kad britų specialistai sutinka tik 
savoje vadovybėje dirbti, kuri 
galėtų priklausyti Irano Naftos 
B vės vadovybei. Ši britiškoji va
dovybė dirbtų be pelno, o bend
rasis pelnas būtų pasidalinamas 
pusiau.

Kai Mossadegh siūlymą atme
tė, Stokes išskrido į Londoną, o 
tarpininkavęs Trumano atsjovas 
Hariman pas Tito, iš kur per Pa
ryžių į Londoną, grįžta į Vašing
toną. Ir čia sunku pasakyti ar de
rybos atsinaujins ar jau galuti
nai nutrūko. Stokes žurnalistams 

apyskaitą savo 3 mėn. darbų, bet • į tokį klausimą atsakė, kad galįs 
nieko nėra pasiekus. 1 pasakyti tik tiek, jog Iranas at-

kaištų, JAV paskelbė, kad jų ka
riuomenė pasiliekanti prašant 
čiai Japonijai, o anų salų klausi
mas esąs išspręstas Potsdame. *

Tito pasitarimai su prez. Tru- 
mano atstovu Harrimanu laiko
mi pavykusiais, nors jokios ofi
cialios sutarties neparuošta. JAV 
atrodo, linkusios Tito paremti, 
nors spaudoje pasirodo balsų, 
kad Tito padėtis, nesanti labai 
tvirta, ka.<Maskva galinti paša
linti jį vidaus perversmo keliu, 
nes jo bendravimas su vakarie
čiais krašte nesąs populiarus.

Europos gynimo organizacijoj 
je nauja tiek, kąd JAV pasisekė 
išgauti šiaurės Europos valstybių 
pritarimą įsileisti į Atlanto Są
jungą Graikiją ir Turkiją. Į Is
paniją atvyko JAV karinė komi
sija oro ir jūrų laivyno bazių 
tvarkyti. O Eisenhoweris paprašė 
Kanadą Europai pažadėtą briga
dą pasiųsti kaip galima greičiau. 
Kanados vyriausybė žada pateik
ti siūlymą parlamentui, kuris su
sirinks spalių 10 d., kad brigada 
išvyktų spalio ar lapkričo mėn. 
Tada kartu būtų išsiųsta ir oro 
laivyno eskadra, viena iš 11, pa
žadėtų Europai.
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Mūšy pačių reikalu
J. *
Lietuviškoje spaudoje nuola- 

tosskąitome, kad reikalingas su- 
tgyimas, sugyvenimas ir ragina
ma nežiūrint, nei politinių, nei 
pasaulėžiūros įsitikinimų, burtis 
į. vieną lietuvišką bendruomenę. 
Deja, laikas bėga, bet nei sutari- 

"inOį nei sugyvenimo vis dar ne
atsiekta, o liet, bendruomenės 
organizavimas negerėja, bet 
net rodo palinkimą į pablogėji
mą. Gerų norų lietuviai dėl to 
sielojasi, visuomenininkai pa
švenčia savo laisvalaikius orga
nizaciniam darbuj’’ o dalis lietu
viškosios visuomenės šaiposi ir 
moja ranka į yisa tai, arba palei
džia kokį nors šmeižtą įtakinges- 
.hio asmens adresu. Į šaukiamus 
susirinkimus ir minėjimus atsi
lanko nedaug ir dar iš tų atsilan
kiusių vienas kitas stengiasi kuo-

sirinkimams. Geriau tuos pini
gus laisvalaikiu išleisti prie stik
lo alaus ar kinui. Tik nelaimės 
ištikti staiga pajunta savo men
kystę, prisimena, kas esą ir šau
kiasi tautiečių pagalbos.

Čia nenorima pasmerkti visus, 
norinčius susitaupyti ir įsigyti 
turtą. Priešingai, tenka džiaugtis, 
kad lietuviai iš savo prakaitu už
dirbtų santaupų įsigyja turtą, 
grąžiai gyvena ir užtikrina savo 
ateitį, bet norima, kad tas turtas 
neprarytų jų lietuviškumo. Ačiū 
Dievui, yra daug turtingų, ar pa
siturinčių lietuvių, kurie yra 
uolūs ir ištikimi Lietuvos vaikai. 
Gaila, kad negalima apie visus to 
pasakyti. Kaip būtų džiugu ma
tyti, jeigu visi sekmadieniais pa
sistengtų atsilankyti į lietuviš
kas pamaldas. Pagaliau, jeigu

Ispanija tėkmėje
Užsispyrimas

Ispanija, ilgą laiką įšaldyta 
tarptautinės politikos, atsiduria 
naujoje tėkmėje. Pokariniu me
tu, kai kaimynai ir JTO kumštį 
gniaužė, gen Francisco Franco, 
parodė nepaprastą užsispyrimą. 
JAV naujasis charge d’affaires 
1947 m. jam siūlė paskolą už dik
tatūros sušvelninimą, tačiau F. 
Franco nutylėjo. Už tai jis vietoj 
charge d’affaires sulaukė JAV 
ambasadoriaus. JAV admirolas

Streikų metu falangos pasiro
dė žymiai silpnesnės negu many
ta. Dalis falangininkų neslepia
mas .simpatijas rodė streikinin
kams^ Falanga skilo. Fernandez 
— Guesta, Falangų generalinis 
sekretorius, šalininkas ginkluoto 
antpuolio. Jis pasiuntė į gatvę 
ypatingus dalinius, organizuotus 
atbėgusių vokiečių karių, SS pa
vyzdžiu. Tai stipriai paveikė Jo
se Antonio Giron, darbo minis
ter!, kuris ūkiškomis priemonė-

greičiau išsprukti.-
Sakoma, kad čia yra kaltas 

visuomenės pasyvumas. Tačiau, 
giliau pažvelgus į pačius gyve
nimo faktus, aiškėja visai kitos 
tos negerovės priežastys ir gana 
skaudžios.

Atsidūrę svetimame krašte, 
Jonai ir Petrai pradėjo perdaug 
vertinti save, kada pajuto pinigo 
galią ir savo gy^fenmui pasirin
ko egoistiniai materialistinį ke
lią. Tas kelias sukasi nuo lietu
viškos visuomenės ir baigiasi jų 
pačių apkiautusioje sąžinėje. Lie
tuva, lietuviai, bendruomenė, jų 
manymu betikslis reikalas, nes 
jokios materialinės gėrybės ne
duos^ o priešingai laikąs nuo lai
ko iš jų bus prašoma piniginės 
‘šukos’ - ' ' ' * ~.

Nė vienas galvoja, kam jam 
reikalinga ta bendruomenė, jeigu 
jis turi. įsigijęs turtą. Kitas rei
kalai 'buvo Europoje, kur galė
jo gąnti? iš’ lietuviškų šalpos or
ganizacijų paramos.- Ir taip tie 
varge sušelpti ar net gavę sti
pendijas aukštajam mokslui 
baigti nusigręžia ir sparčiu žings
niu žengia kuo toliau nuo lietu
vių bendravimo. Kiti, pasitikė
dami ^vo sveikata ir jaunatve, 
galvoja, kad jie gali drąsiai vieni 

. žengti gyvenimo keliu ir nėra 
jokio reikalo mėtyti pinigus ir 
aukoti laisvalaikį kokiems tai su-

kuris nors jau ne iš įsitikinimo, 
tai nors pabendrauti su ten susi
rinkusiais lietuviais ir tuo pa
čiu prisiminti kenčiančią Lietu
vą. Tik neišmanėlis gali nesu
prasti, kokią reikšmę turi lietu
viška bažnyčia lietuvio dvasinia
me ir tautiniame gyvenime. Lie
tuviškos bažnyčios — nesugriau
namos lietuviškumo tvirtovės. 
Vargu kas galėtų rasti bent vie
ną lietuviškų pamaldų lankytoją, 
kuris būtų nutautėjęs. Deja, 
miestuose, kur gyvena didelis 
skaičius lietuvių, netik bažnyčio
je, bet ir prie bažnyčios, labai 
mažai susirenka. Tai, galima sa
kyti, yra viena svarbiausia prie
žastis, kad iš, lietuviškos visuo
menės kiekvienais metais tautiš
kai dingusius tenka nurašinėti.

Su šia negerove nei gražiais, 
nei piktais žodžiais negalima ko
voti. Gal dar yra vienintelis ke
lias, tai imtis visų galimų prie
monių kuogreičiau susipratusius 
lietuvius suburti į vieningą lie
tuvišką bendruomenę, kuri savo 
darniu sugyvenimu bei pozity
viu darbu galėtų tautiniai užmi
gusius pažadinti bendram dar
bui. Tat ieškokime lietuvių, ku
riuos dar galime rasti ir sugrą
žinti, nes vėliau, jeigu ir surasi
me, vargu jie sugrįš — bus per 
kietai egoistiškai materialistiniu 
kiautu apkiautėję. K. Tr.

Sherman lankymasis Madride 
įvedė F. Franco į tarptautinę po
litinę biržą. Prasidėjo derybos. 
JAV nori gauti jūrų ir oro lai
vynams bazes Ispanijoje, žada 
apginkluoti Ispanijos kariuome
nę, kraštą paremti finansiškai. 
F. Franco gi turi rasti būdą įves
ti laisvesnę santvarką.

Šį kartą Franco tapo lanksčiu 
politiku. Jis, tarytum niekuo dė
tas, kalba apie diktatūros sušvel
ninimą. Vienu y pu didelį užsi
spyrimą pakeičia į nepaprastą 
lankstumą, kuriuo toli pralenkia 
Čiangkaišeką. Kodėl?

Pirmiausia, krašte juntama di
delė įtampa. Antra, šiuo metu, 
kai vakarinė Europa atsiduria 
bolševizmo grėsmėje, Ispanija 
nori pasinaudoti palankia padė
timi. Jis puikiai žino, kad Ispa
nija bus įjungta į Europos gyny
bą. Prieš tai Pentagonas ne vien 
įrengs bazes, bet turės pagerinti 
geležinkelius, sauskelius ir pri
pildyti tuščius arsenalus. Franco 
sulauks žymių karinių įtvirtini
mų Ispanijoje, nes Pirenėjai tu
rės būti bolševizmui paskutinė 
užtvara vakarinėje Europoje. 
Viduržemio jūra taps atviru mū
šio lauku. Tr galop, vakarinės Eu
ropos bolševikinis nusiaubimas, 
nepaprastai iškels Ispanijos po
litinį svorį.

Kaimynų šauksmas, Ispanijos 
vidinė suirutė ir, pagaliau, tos 
gražuolės nemaži ūkiški reikala
vimai, kuriam metui atšaldė 
Pentagoną. Aišku, jog abi šalys 
spekuliuoja sau palankia ateiti
mi. Berods, Franco neprivalėtų 
turėti. perneĮyg . didelių vilčių. 
Krašte įtampa yra pasiekusi ne
būtą lygį, o jo ramsčiai pamažu 
braška.

Ramsčiai
Prieš pat adm. Sherman atvy

kimą krašte siautė sąmišis. Mad
ride gegužės 22 d. buvo pasibai
gęs darbininkų streikas, kuris 
įrodė Candillo ramsčio — Falan
gų silpnumą. Streikai pradėjo 
siausti Barcelonoj. Darbininkai, 
tarnautojai, studentai ir* valdi
ninkai dantis rodė F. Francui.

mis siekė pelnyti darbininkų pa
lankumą. Jis pasiekė, kad'gink
luoti falangiečiai .grįžtų ten iš 
kur atėjo. Falangos autoritetas 
liko gerokai pažeistas.

Katalikų Bažnyčia pastarai
siais laikais sujudo. Popiežių ska
tinimas Ispanijos vyskupams 
XIX a. antroje pusėje, neišsiža
dėti Dievo karalystės dėl žemiš
kos valdžios, nepadarė stipraus 
įspūdžio. Katalikų Bažnyčios di
duomenė, kilusi iš aristokratų 
sluoksnio, kuri valdo nemaža Is
panijos dvarų, palyginti mažai 
sielojosi socialiniu klausimu. En
ciklikos socialiniam klausimui 
išspręsti, kaip bebūtų keista, Is
panijos dvasiškuos aukštuome
nės liko nenugirstas.

Tik pastaruoju metu įvyko ski
limas ne vien konservatyvioje 
Falangoje, bet ir, amžių tėkmėje 
sustingusioje, Ispanijos bažny
čioje. Socialinis sąjūdis vis la
biau įsigali. Malagos vyskupas 
Herrera tampa socialinės kryp
ties vadu; Katalikų veikmė (kaž
kodėl vadinama “akcija”, kuri 
turi kitaprasmių išraiškų) nau
dojasi nūdieniu nepasitenkinimu 
darbininkų tarpe. Ispanijos vys
kupai laiške taria: “Vyriausybė 
turi didelių uždavinių siekti tei
singumo, tarnaujančio visuome
nei. Vyriausybė yra visuomenei, 
o ne visuomenė vyriausybei”. 
Šiuo ganytojišku laišku Katali
kų Bažnyčia meta prištinę Can
dillo..

Kariuomenė sąmoningai liko 
nepanaudota streikui malšinti. 
Kareiviams streikų metu įsa
kyta nesirodyti gatvėse.. Tačiau, 
kai Barcelonos gubernatorius 
kreipėsi į vietinį generolą pagal
bos, pastarasis atsakė: “Kariuo
menė yra skirta kraštui ginti. Jūs 
galite taikintis policiją”. Kariuo
menė aiškiai nepakenčia Falan
gos.

F. Franko tikisi likti soste po 
truputėlį duodant kiekvienam 
nūdien braškančiam ramsčiui. 
Dabar vis plačiau kalbama apie 
atstatymą monarchijos, kurios 
laukia apstybė generolų ir tur
tingųjų. Ar jie bus patenkinti

GEDIMINAS GALVA.

jos suskaldymas ir svetimam ka
pitalui pravėrimas durų, įmoni- 
ninkams suteikia naujų vilčių. 1

Slogutis
Nėra abejonių, kad Candillo 

norėjo drauge virti košę su Fueh
rer ir duče. Po Dunkirk Candillo 
rašė Fuehreriui: “Būsiu laimin
gas, kiekvienu metu, suteikti 
jums mano kiekvieną patarnavi
mą”. Savaitei praslinkus duče 
smogia Prancūzijai, o po dviejų 
dienų Franco jau atsisako neut
ralumo. Žinomą birželio 14 d., 
kai vokiečiai žygiavo Paryžiaus 
gatvėmis, ispanai brovėsi Tanže- 
ran. Nuo to meto Candillo siekė 
pataikauti ypač Fuehreriui, siū
lydamas milijonus karių, vėliau 
priglausdamas vokiečių povan
deninius laivus. Siųsdamas mė
lynąją diviziją į Rytus, įsileis- 
damas Ašies šnipus, bet visą lai
ką derėdamąsis: duokite man 
Gibraltarą,, Alžyrą, Marocco, 
Oraną, kaikurias sritis Rio de 
Oro ir Gvinėjos dalį.’.. Jis reika
lavo ginklų, o ypąč artilerijos ir 
lėktuvų. Jis prašė žibalo, anglies 
ir grūdų. Jo reikalavimai buvo 
didesni, negu Ašis vertino Ispa
nijos karinį pajėgumą. Tai su
darė pagrindą anuometiniam 
Candillo' kartėliui, o Ispanijos 
talkininkavimas Ašiai nūdien 
neišdildomas slogutis demokratų 
akyse.

Kai Ispanijos generalinio šta
bo viršininkas Vigon išdėstė J. v. 
Ribbentrop minėtus reikalavi
mus, įvyko atoslūgis. Čiano tarp 
Italijos reikalavimų kėlė Alžyrą 
ir Marocco. J.v. Ribbentrop kal
bėdamasis su Čiano gana įžūliai

nurodė: “Vokietija turi istorinių 
polėkių įsėsti Marocce”. Tame 
pat Mardccė, kurio įvykiuose bu
vo brandintas II Pasaulinis ka
ras. Marocco tapo nepadalomu 
aukso obuoliu. 1940 m. liepos 
mėn. Candillo patikina, kad 2 
mil. karių yra paruošti pulti 
Gibraltarą. Rugpjūčio meru jis 
pakartoja siūlymus. Į Berlyną, 
rugsėjo mėn., vyksta Ramon Ser
rano Suner. Jis įdomiuose, bet 
klastotuose atsiminimuose “Ėnt- 
re Hendaya y Gibraltar” išpa
žįsta, kad Fuehrer su juo elgėsi 
lyg jis būtų buvęs vokiečių valdi
ninkėlis, reiškė nusivylimą ispa
nų dviprasme užsienio politika ir 
dėl jos esąs linkęs užimti Ispanių 
ją. J. v. Ribbentrop nurodė, kad 
Vokietija siekia įsigalėti Afri
koje, todėl Ispanijos reikalavi
mai negalį būti patenkinti. Jis 
ėjo dar toliau ir pareikalavo ba
zių Kanarų salose. Tuomet Su
ner atkirto: “Kanarų salos yra 
Ispanijos žeme. Bazės gali būti 
įkurtos Senegalijoje, Dakare ar 
kur kitur”. Romoje jam teišpuolė 
Čiano pasiguosti nesutarimu ir 
vokiečių įžeidžiančia laikysenai

Candillo, paguodęs Suner, 
mandagiausiai dėsto Berlynui 
savo siūlymus dėl Gibraltaro. 
Tačiau, žinoma, kad visuomet 
prieštaravo, ką Franco tarė, ra
šė ar darė. Tos visos derybos pri
mena tris sukčius, kai kiekvienas 
nori apgauti. Vokiečiai, dar, ne- 
apgavę, jau diktavo.

Hendaye
, Po nelemtų bandymų .A. Hitler 

padaro mostą. Jis atvyksta. į 
Hendaye, Prancūzijos Pirenėjų 
papėdėje. Ten devynias valan
das buvo kietai derėtasi. F. Fran
co padarė tokį pareiškimą:,“Ispa

nija, savo tradicinėm nuotaikom 
visuomet buvo Vokietijos san
tarvininkas, be jokių sąlygų jai 
visai atsidavusi. Šio karo metu, 
Ispanija būtų laiminga kariauti 
petys į petį su vokiečiais”. Tam 
idealui įgyvendinti tuojau išky-. 
la ir sąlygos. Tos sąlygos ir iš
skyrė tuodvi valstybes. Suner, 
matydamas Hitlerio nesukalba- 
mumą ir atsikeršydamas uz nuo
taikas Berlyne, dar patiekia nau
jų reikalavimų—perleisti Ispani
jai Prancūzijos Kataloniją ir iš
lyginti sieną Pirenėjuose. Hitle
ris nesutiko, nes tikėjosi panau
doti Petain Prancūziją ateities 
žaidime. /

Derybos baigėsi niekučiu. A. 
Hitler sutikęs B. Mussolini, taria: 
“Geriau sutikčiau leisti 4 dantis 
ištraukti, negu vėl derėtis su 
Franco”.

Hitleriui, pradėjus pinkles dėl 
vokiečių žygio į Gibraltarą, Fran 
co prašo maršalo Petain para
mos tam sutrukdyti ir jį skatina 
kovoti už Marocco, nes, esą, Ita
lija,,© ypač Vokietija, turinčios 
kęslų į jį. Štai vienas F. Franco 
paveikslo bruožų.

Hendaye vienintelis dalykas 
padarytas: slaptas protokolas, 
kuriuo Ispanija atsisako savo rei
kalavimų. Tačiau to protokolo 
Suner nepasirašė. Visa tai Ispa
nija nūdien aiškina: derėjomės, 
bet likome nuošalyje. O kas juos 
vertė derėtis? Jei Ispanija būtų 
sulaukusi pusėtinų nuolaidų, ji 
būtų žygiavusi. Aiškiau tarus, 
vokiečiai buvo nustebinti ispa
nų reikalavimų, o Hitlerio užsi
spyrimas jų nepatenkinti jau ne 
vien nustebino, bet ir įžeidė is
panus. Gen. Halder, tuometinis 
Vokietijos generalinio štabo yir-

(Nukelta į 3 psl.)

AŠ SAUGOJAU PATĮ STALINU

Net jo ramstis Policia Armada 
nepasielgė taip griežtai, kaip rei-į Don Juan 13 metų sūnum, kurį 
kalavo Candillo. Po to įvykio du' kas tai globos iki jam sukaks 30

Šį pavasarį prancūzų spauda 
paskelbė pasakojimą naujo so
vietinio pabėgėlio. specialiosios 
MVD kariuomenės dalies kapito
no Ivano Mirkino, tarnavusio 
Kremliaus sargybų daliny. JZs 
pabėgo į Suomiją, o iš ten per, 
Švediją atvyko i Prancūziją, kur 
ir apsigyveno/

Pasak jo, Stalinas esąs labai kiamajame jau radau šekretoria- 
susenęs. Vaikštąs palinkęs, labai;to narius. Jie mane pažinojo. Tą 
lėtai, kalbąs dusliu balsu. Taip patį momentą pasirodė Stalinas, 
ir dvelkianti nuo jo senatvė. Vei- ! aš išsitempiau ir pranešiau, kad

automobiliai jau laukia. Jis pa
sveikino mane maloniai,, paspau
dė ranką, o išeidamas iš . namo 
pasveikino mano sargybos 6 ka
rininkus.

Kai tik Stalinas atsisėdo ma
šinoje, Berezkov pakėlė ranką. 
Tai buvo žėnklas, kad kelias lais- | 
vas. Ištisai visą kelią, kuriuo mes i

Birželio 15 d., 7 vai. vak. 4 ma
šinos išvažiavo iš garažo. Pirmo
je mašinoje sėdėjo garažo vedė
jas latvis Jonas Mątis, du kari
ninkai ir aš. Antrojoje mašinoje 
atsisėdo Stalinas, bet aš apie 
tai tesužinojau tik 7 vai. 25 min.

Aš laiptais užlipau į namus, 
kur gyveno Stalinas ir ten lau-

policijos būriai išsklaidyti, o po
licininkų apsčiai atleista.

m ? Monarchininkams patenkin
ti dabartiniame ministerių kabi
nete jie gajp 9 vietas iš 16. Jei

Lietuviškuos reikaluos Europoje ir Amerikoje
Prieš mėnesį tiesiai iš Klaipė

dos atbėgę žvejų laiveliu trys 
lietuviai jaunuoliai — J. Graži-

Niujorko bendradarbio Atmaus

hauskas, 24 m., L. Kublickas, 22 mą konsolidaciją. Š.ny. “Tėviškės 
m. ir Ed. Paulauskas, 19 m., — 
kaip praneša švedų spauda, išvy- 
ko iš Švedijos jai nežinoma kryp-
tinai.

Manoma, jog jų globą perėmė 
mūsų centriniai rezistenciniai or
ganai Europoje smulkesniam ap
klausinėjimui ir perkeldinimui į 
užjūrius.

Nors Klaipėda yra svarbus so
vietų karo laivyno uostas, jame 
lietuviškumas pažymėtinai stip
rus. Dar š.m. pradžioje lietuvių 
sovietinė spauda aštriai kritika
vo “nacionalistiniai buržuazišką” 
nuotaiką Klaipėdos I vidurinėje 
mokykloje, kurioje iš 700 moki
nių tik 35 buvę komjaunuoliai. 
Klaipėdoje veikia žuvininkystės 
bei jūrininkystės mokykla, kuri 
priima jaunuolius tik rūpestin
gai išskrininguotus. Minėtieji 
bėgliai buvo šią mokyklą baigę, 
matyt, pasinaudodami “tais trū- 
4cumais”, kurių pagjal “Tiesą”, 
taip gausu.

Atrodo, jog jų pabėgimo isto
rija, perduota per “Amerikos 
Balsą”, buvo tikrasis paskatini
mas ir padrąsinimas 12 lenkų jū
rininkų panašiu būdu pasprukti 
su karo laivu.

Sveikintina mūsų vadovaujan
čiųjų veiksnių akcija perimti*

Žiburių” Nr. 17 buvo siūloma 
“Ar ne laikas būtų rengtis akci
jai ir per stipriuosius laisvojo 
pasaulio siųstuvus informuoti 
mūsų tautiečius tėvynėje, kad jie 
rastų galimybę pasprukti į šia
pus, kur jų laukia visokeriopa 
laisvųjų lietuvių parama”.

Jų priglaudimas pasilikusiems 
yra įrodymas, kad per radijus 
skelbiami žodžiai nėra tuščia pro
paganda, kaip buvo, kad anks
čiau, kai sovietų dezertyrai, jų 
tarpe keliolika lietuvių, buvo 
grąžinti sovietų organams pakar
ti, kad ir per tą patį Kaesongo 
pereinamąjį punktą Korėjoje.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
Vašingtone po ilgesnio snūduria
vimo ryžtingai buvo atgaivinta 
“Rytų ir Centrelines Europos kil
mės amerikiečių Sąjunga”, kuri 
prieš eilę metų lietuvių ir slova
kų iniciatyva buvo sukurta. Šio 
sąjūdžio tikslas būtų apjungti 
taip vadinamas amerikiečių 
“pressure” grupes, remiantis 
apie 15 milijonų Šios kilmės ame
rikiečių balsais, kad išgauti iš bu
simosios administracijos tam 
tikrų pažadų Rytų ir Centrelines 
Europos likimo problemoje. Pas-

globą tokių lietuvių dezertyrų. * kutiniojo susirinkimo metu Va- 
Jie suteikia tikrai vertingas in- šingtone įsteigtas sekretoriatas 
formacijas, ne tik mums, bet ir Į su nuolatiniais tarnautojais ir 
visam laisvam pasauliui, o taip pasiryžta veikti. Lietuvius atsto- 
pat, dar labiau dezorganizuoja vavo LAIC direktorius Kostas 
sovietų imperijos sunkiai vykdo-1 Jurgėla. Linkėtina |iud 'nauju

frontu dar aršiau kibti raudonų
jų tironų hydrai už gerklės.

Laisvasis Europos Universite
tas organizuojamas pilnu tempu. 
Pasiruošimai čia Niujorke ir Pa
ryžiuje baigiami, atrenkant pro
fesūros personalą, kurį turi pa
tvirtinti rektorius Mr. Toole šta
bas Niujorke. Lietuvių profesū
ra renkama glaudžiai bendradar
biaujant su Liet. Profesorių Są
junga Čikagoje. Universiteto de
kanas Mr. Malcolm Davies, ži
nomas lietuvių draugas — ame
rikiečių mokslininkas, išvyko 
Paryžiun. Universiteto vykd. di
rektorius Foster Paryžiuje turė
jo pasimatymus su lietuvių ats
tovu Dr. Bačkiu, kuris pasikalbė
jimo metmenis išsiuntinėjo liet, 
vadovaujantiems asmenims. Te
ko patirti, kad dėl profesūros 
Foster manąs, jog reiktų verbuo
ti Europoje tebegyvenančius 
profesorius pabėgėlius. Dėl stu
dentų esą principiniai nusistaty
ta priimti Europoje gyvenančius 
pabėgėlius, bet jis nerandąs, kad 
būtų kam nors blogai, jei pabė
gėliai studentai gyveną JAV-se, 
Kanadoje ir kitur laiškais arba 
asmeniškai kreiptųsi tiesioginiai 
į Mr. Maurice Downey, Mid. Eu
ropean Studies Center, 154 E. 
62 St., New York 21, N.Y., išaiš
kinę savo pabėgėlio statusą, pra
šytų stipendijų.

Laisvosios Europos Komiteto 
Lietuvių Taryba, susisiekusi su 
Centrine Lietuvių Studentų Ats
tovybe, 3-5 stipendijoms kandi
datus, visiškai patylomis, atrin
ko ir pateikė Komitetui praėju-

Franco pavyks suskaldyti mo- 
narchininkus — bus didelis jo 
laimėjimas.

Ūkio srityje Franco praveria 
duris užsienio kapitalui, be kurio 
Ispanija negali atsistoti ant ko
jų. Jis paaukoja savo bičiulį Juan 
Antonio Suances, vedusį grynai 
tautinę politiką. Jo valdomos 
Pramonės ir prekybos ministeri-

sią savaitę. Tai medicinos, tech
nikos, agronomijos ir kitų spe
cialiųjų mokslų kandidatai. Nė 
viena stipendija nebuvusi pa
skirta menininkams, žurnalis
tams ar muzikams.

Taip pat atrodo, jog Laisvosios 
Europos Universiteto studentų 
daugumą sudarys lenkai, čeko- 
slovakai ir rumunai.

Niujorko lietuviškoji bendruo
menė su dideliu susidomėjimu 
seka mūsų laikraščiuose užside
gusią lietuvių politikų polemiką. 
Min. Škirpos ir V. Rastenio į K. 
Griniaus atsiminimus su J. Kė- 
dainio prierašais ir “Vienybės” 
nepasirašiusio publicisto kontr
ataką prieš “Tėviškės Žiburių” 
vedamąjį “Santarvė ar ardymas” 
Nr. 15, kuriame buvo aštriai pa
sisakyta prieš naujai įsikūrusį 
LRS sąjūdį Anglijoje, kurį pas- 
kutinioje spaudos konferencijoje 
tūlas vadovaująs lietuvių politi
kas tiksliau pavadino “(L)ozo- 
reičiui (R)emti (S)antarvė”. 
“Vienybės” kontrataka straips
niu “Rezistencija ir įtūžimas” tę
siasi jau kelintame numeryje ir, 
matyt, jog tikrai rašoma “įtūžu
sio” politikieriaus, net užmiršu- 
sio pridėti savo garbingus ini- 
cialus^

dirba savo kabinete iki vakarie
nės, kuri patiekiama 8 vai. 30 
min. Vakarienei jis kartais pasi- , 
kviečia dukrą Svetlaną su vyru. 
(Tai, dabar kažkur dingęs, pir
masis jos vyras, bet ne dabartinis 
Kaganovičius. Red.).

Po vakarienės Stalinas. savo „ 
bute priima Politbiūro narius ir 
asmeniškus bičiulius. Ten kaika- 
da surengiami svečių priėmimai. 
Tada Stalinas šnekučiuojasi įvai
riausiomis temomis, paprastai 
informacinio pobūdžio, bet visa 
tai neturi oficialaus charakterio. 
Pasikalbėjimuose Stalino dabar
tinė žmona, lakūnė, nedalyvauja, 
kaip kad paparastai darydavo 
jos pirmtakūnė Kaganovičiaus 
sesuo. Politika ji nesidomi, la- 

, bai santūri ir neplepi, už ką Sta- 
1 linas ją labai vertina. Ji yra aukš

Veidas apskritas, tipingai rusiš- 
jkas, akys mėlynos. Ji gyvena at- 
; skirame name, kartu su savo li
gota motina.

Gydytojai susirūpinę Stalino 
sveikata; Jie ją,u gan senai pata- \

das aiškiai susenęs, nors ir turįs i 
budrumo žymių. Raupų ženklai 
išnykę. Apskritai Stalinas nebe- 
sąs tas pats, kokį Sovietų Sąjun
gos piliečiai matą platinamuose 
portretuose. Jis nebeturįs tradi
cinės pypkės, nes rūkąs tik pa-' 
pirosus. < /

Mirkinui tekę kartą vadovauti v^.’lštisai'vi^k^-kur^o mes •linas labai vertina’ Ji/fa aukš 
.MZD turėjome važiuoti, signalinėmis £

šviesomis buvo sulaikytas visas 
lia’ judėjimas. Stalinas važiavo svai- |K,a;

. v. .v. .. . . i ski

vesta Stalino apsauga jam vyks
tant į Markso-Lenino Institutą. 
Mirkin apie tai rašo:

”1949 ‘ ‘
sistačiau

v v ", j ginančiu greičiu. Manoma, kad
) m. birželio 14 d. as pri-: greitumas — saugumo laidas.
iu Kremliaus vad- Tverio Atvykus į- MarSso-Lenino Ins- 

vartų sargybos viršininkui ir pa- titut aš pįiiias-įšokau S ma- . ... . ... , . o ,
.....--------------------------- Sinos ir išsitempiau. įaipdamas re lsvykl1 • PIetus’1 ®°c!’

iš mašinos Stalinas patenkintai ,^ yKai apleisti. Bęvp kas me- 
linktelėjo man gaiva. Abipus ta- ““f perskaito

rodžiau jam savą specialųjį lei
dimą. Jis telefonu patikrino do
kumentų tikrumą, o po to mane 
nuvedė į gelžbetonines patalpas, 
pristatytas Aukščiausiosios Ta
rybos rūmų kairiajame šone. 
Pulkininkas Berezkov man pra
nešė, kad kitą dieną Stalinas turi 
dalyvauti Markso-Lenino Insti
tuto posėdy. Posėdis prasidės 7 
vąĮ. 30 min., o mes iš Kremliaus 
turime išvykti 7 vai. 25 min.

Birželio 15 d. popietį aš pats 
asmeniškai patikrinau visus ma
šinų motorus. 7 vai. visų 4 maši
nų motorai buvo paleisti veikti. 
Stalinui išvykstant visada nau
dojamos 4 ZIS markės mašinos, 
po 8 vietas kiekviena. Pirmojoje 
mašinoje važiuoja apsaugos ka
rininkai. Antra ir trečia mašinos 
skirtos Stalinui ir vienoje iš jų 
jis sėdi. Visos šios 3 mašinos tam
siai mėlynos, o ketvirtoji tamsiai 
raudona ir joje važiuoja sargyba.

Tik 10 minučių prieš išvažiuo
jant, gen. Poskrebičev, Stalino 
sekretoriato viršininkas, prane
ša, kurioje mašinoje Stalinas va
žiuos.

Panašios sistemos laikomasi 
Stalinui važiuojant traukiniu, 
Stalino “skrajojančiai apsaugai” 
vadovauja pulk. Kisliakov, turįs 
savo žinioje 20 karininkų ir 20 
geležinkelių brigados puskari
ninkių. Stalinas važiuoja dvie
juose visiškai,vienoduose, trau
kiniuose ir iki pat paskutinio mo; 
mento niekas nežino kuriame jis 
ištikrųjų važiuos. Vieno trauki
nio gervežį valdo mechanikas 
Andriej Maslikov, o kito — Mi
kola] Riabčenko. Garvežy kartu 
su mašinistu važiuoja dar po 3 
karininkus, kaip apsauga.

biuletenį apie Stalino „sveikatą, 

tą — valstybinė paslaptis, ir biu-

ko, iki pat-durų, dviejomis ei- + , .. . .,
lėmis buvo išstatyti sargybos da- aPle Stalino svaka-

~ letenis įtraukiamas į fcsėdžio
linių kariai.- v . . ’ • .

Kremliuje gyvena per 1000 as- 
i
nautojus, kasdien ateina į Krem
lių iš miesto. Kremliuje gyvena 
visi Politbiūro nariai, Aukščiau
siosios Tarybos nariai, kaikurie 
asmeniniai. Stalino bendradar
biai, jo bičiuliai, maršalas Budio- 
ny. Bet svarbiausioji Kremliaus 
aikštė visada tuščia. Tai Krem
liaus įstatymas. Per šią aikštę 
kartais pereina pėsčias Stalinas.

Kremliaus karinis komendan
tas yra MVD kariuomenės pulki
ninkas Mazel. Viena iš jo parei
gų yra žiūrėti, kad niekas neitų 
per svarbiausiąją aikštę. Pav., 
tarnai, kurie Kremliuje daro 
tvarką bei valo; negali eiti per 
aikštę, bet ją apeina. Iš Krem
liaus išeiti galima tik gavus spe
cialų leidimą. Kremlius atrodo 
tuščiu miestu, tačiau jo senoviš
kųjų rūmų viduje visose kance
liarijose dirbama dieną ir naktį.

Stalinas Kremliuje veda labai 
paprastą gyvenimą. Jis keliasi 
niekad ne Anksčiau, kaip 10 vaL 
rytą. 10 vai. 45 min. jis pusry
čiauja, beveik visada kartu su 
žmona, gen. Poskrebiščevu, o 
kartais ir su Molotovu arba Be
rija. Iki 2 vai, po įlietų jis jlirba 
savo kabinete, fada Poskrebiče- 
vas jam perskaito ištraukas iš 
įvairių ministerijų pranešimų. 
Nuo 2 iki 3 vai. jis skaito laik
raščius. 3 vai. pietauja, o po to iki 
5 vai. ilsisi. Nuo 5 vai. Stalinas

protokolą.
menų ir per 1000, iškaitant ir tar- j Yra - Stalin0 lin. 

koje negali būti žmonių su gink
lu, išskyrus asmens sargybą. Ka
rininkams prie Stalino leidžiama 
turėti šaltus ginklus - 
durklus ir pan. 
atimami. Kai Stalinas su bičiu
liais medžioja, jį saugo 15 vyrų 
brigada. . v

Ypatingąį sargybos sutvirtina
mos, kai Stalinas priima sateliti
nių valstybių ministerius. Krem
liuje mes su jais elgiamės,, kaip 
su žmonėmis, kurie pasitikėjimo 
neužsitarnauja.. Generolas JPa- 
skrebiščevas yrą vienintelis žmo
gus iš visos aplinkos, kuris turi 
teisės užeiti į Stalino kabinetą be 
perspėjimo ir nesibeldęs. ,

Politbiūro narius,, kurie lan
kydavosi pas Staliną, pažinome 
ne tik iš vardų Mes išstudijavo
me jų įpročius, mes iŠ anksta ži
nojome, kaip kuris* laikysis išli
pęs iŠ automobilio prie namo. 
Molotovo veido išraiška visada 
būdavo paniurus. Kaganovičius^ 
išlipęs iš automobiliaus, niekad 
nežiūri į žmones, bet visada ra
miai žiūri į tolį. Vorošilovas vi
sada garsiai nusišnypščia. Bul
ganinas nuolat kramto ūsus. Ma
lenkovas visada skuba ir laiptais

kardus, 
o revolveriai

popierių prikimštus 2 portfelius. 
Tik vienas žmogus išlaiko olim
pišką ramybę eidamas pas Stali
ną —- tai Bepija*
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Lietuvių Dramos teatras Kanadoje tebegyvas
(Trečiosios Liet Dramos Teatro premjeros Montrealyje belauki ant)

Nevienas mūsų kultūrininkas 
ir žurnalistas yra atsidusęs vie
šai spaudoje dėl keisto reiškinio:

• kadaise Vokietijoje, kareivinių 
griuvėsiuose ir lentiniuose ba
rakuose, mūsų kultūrinis gyveni- 
nfas buvo daug aktyvesnis, negu 
čia, šiapus Didžiojo Vandens. 
Atrodo, kad visa tai, ko ten sto
kota, čia apsčiau turima: ir žmo
niškesnė pastogė, ir padoresnė 
apranga^ ir didesni kolorijų kie
kiai, ir pinigai. Ar tai nėra pats 
geriausias įrodymas, kad dvasi
nės kūrybos pažangai reikia kai 
ko daugiau, nei materialinio ger
būvio’, nei pinigo? Galima būtų 
dar daugiau pasakyti: gali būti, 
kad kaip tiktai pinigas yra vie
nas didžiausiųjų mūsų kultūrinio 
gyvenimo žlugdytojų. Pinigo 
šiandien turi čia kiekvienas tau
tietis — vienas daugiau, kitas 
mažiau, bet jo nebeatiduoda kny
gai, laikraščiui, teatrui. Tuos pi
nigus jis laiko “svarbesniems” 
dalykams... kažin ar juos berei
kia išvardinti? Visi pažįsta to
kius žodžius: namukas, biznis, 
mašina, alus ir pan. Taip. Liūd
na išvada: tada, Vokietijoje, kai 
pinigai nebuvo nieko verti, juos 
kiekvienas atidavė lengva ran
ka ir kilnia širdim kultūrai.

Po tokios minorinės įžangos 
kalbėti apie keliolika jaunų žmo
nių, kurie pasiryžo Kanadoje 
įsteigti lietuvišką dramos teatrą 
ir jį išlaikyti, ar ne perdrą- 
su? Ar neprivertė jų pasiryžimas 
nusišypsoti daugelį patyrusiųjų: 
ką jau ten keliolika jaunuolių 
sukurs? kaip jau jie ten nesuban- 
krufuos? Ir puikiai žinodamas, 
kad nei vienas jų nėra piniguo
čius, kad kiekvienas jų dirba tokį 
pat darbą dienomis fabrikuose ir 
įstaigose, kaip skaitantieji šiuos 
žodžius, ir kad jie vėliau repe
tuoja vakarais ir naktim, nepasi
likdami sau nei valandos lais
valaikio, — visa tai gerai žinoda
mas, sakau: jie nesubankrutuos, 
jie ištesės! Pagaliau, tai jau jie 
įrodė dviem spektakliais Mont
realyje: A. Škėmos “Živile” ir A. 
Gustaičio “Šilkiniais Pančiais”. 
Ir tai jie dar kartą įrodo, pastaty
dami šių metų rugsėjo 8 dieną. 
Antano Rūko “Bubulį ir Dun
dulį”.

Žinoma, tokiam ištesėjimui 
yra viena sąlyga: jeigu Montrea
lio lietuviai, jeigu Kanadoje gy
venantieji lietuviai savo teatrą 
rems. Jeigu jie supras, kad daug, 
daug svarbiau yra išlaikyti gyvą 
lietuvišką teatrą, negu kokią 
nors lietuvio aludę. Iki šiol lietu
viškojo dramos teatro spektak
liai Montrealyje (ir gastrolių 
metu) buvo lankomi taip skur
džiai, kad finansinė teatro būklė 
yra pasidariusi tragiška. Jeigu ir 
naujoji premjera sulauks tokio 
pat mažo žiūrovų skaičiaus, (jei
gu Montrealyje priskaitoma apie

10 tūkstančių lietuvių, tai lan
kiusiųjų spektaklius susidaro vos 
9%!) tai galimas dalykas, lietu
viškasis teatras Kanadoje mirs. 
Jis bankrutuos, bet ne jaunų 
žmonių širdyse, jis bankrutuos 
atbukusiuose individuose.

Trečią kartą išeina Montrealio 
scenon Lietuvių Dramos Teatras. 
Antanas Rūkas, “Bubulio ir Dun
dulio” autorius, mūsų skaitančia- 
jai ir teatru besidominčiajai vi
suomenei yra pažįstamas. Jis po
etas, jis dramaturgas, jis akto
rius. Rūko veikalas, kaip auto
rius jį pats pavadino — trijų 
veiksmų linksmas nutikimas, 
bus, be abejonės, mūsų publikai 
lengviau suprantamas, negu A. 
Škėmos “Živilė”. Čia nėra jokių 
gilesnių problemų: nei dekla
muojamų viešai, nei užslėptų po 
literatūrinėmis puošmenomis. 
Antanas Rūkas nuveda žiūrovą 
į lietuviško kaimo sodybas ir lei
džia pasigėrėti mūsų gimtojo žo
džio ir gimtosios žemės sodru
mu ir grožiu. Veikalo tematika 
nėra nauja: dviejų gerų kaimynų 
kivirčas ir jų susitaikymas jau 
girdėtas ir literatūriniuose ir sce
niniuose mūsų rašytojų veika
luose. Tačiau A. Rūko kūrinio 
gerųjų ypatybių reikia ieškoti ne 
tematiniame naujume, bet tos te
mos naujam apipavidalinime. 
Autorius suteikia šitam papras
tam nutikimui pasakišką kolori
tą, perkeldmas jį idiliškon nuo- 
taikon, suteikdamas jam laimin
gos praeities spindėjimą. Rašyto
jas vaizduoja scenoje mažytę 
mūsų kaimo gyvenimo išlaužą^ 
norėdamas priminti žiūrovui 
Lietuvą visam j_os grožyje, pri
minti jos paprastus, gerus ir gra-. 
žiakalbius žmones, jų teisingą ir 
atvirą būdą, jų svajones ir rū
pestį. A. Rūko veikalo žmonės 
gyvi, trumpai .ir gerai charakte
rizuoti ir vykusiai perkelti sce- 
ninėn tikrovėn. Veikalo kalba 
sklandi, puošni, gerai eiliuota.

“Bubulis ir Dundulis” jau bu
vo statytas kartą, tremtyje, Det-

Juozas Akstinas. Bubulio šei
mininkės Rožės — aktorė B. D i- 
k i n i e n ė. Bubulio dukters Ra
dastos — aktorė Birutė Pūke- 
levičiūtė. Dundulio sūnaus 
Dobilo — pirmą kartą debiutuo
jąs A. Rusinas. Viengungio 
Girdžiaus vaidmenį atlieka akto
rius Kazys Veselka. Viengun
gio Šaltekšnio — aktorius mėgė
jas V..Sabalys. Piršlio Taru- 
lio — pirmą kartą debiutuojąs V. 
K e r b e 1 i s. Našlės Agulės rolę 
— E. Gailevičiūtė.

Veikalo meninį scenovaizdį su
kūrė (laikydamasis dail. Andriu- 
šio dar Vokietijoje sukurtojo sce
novaizdžio) Kazys V e s e 1 ka.

Teatras numato su šiuo veika
lu gastroliuoti ir kitose lietuviš
kose kolonijose Kanadoje. Kaip 
teko patirti, pirmoji išvyka bus į 
Torontą. Reikia tikėtis, kad nau
jasis pastatymas susilauks ir 
Montrealyje, ir kitose lietuviško
se kolonijose tokio žiūrovų skai
čiaus, jog lietuviškojo Dramos 
Teatro egzistencija Kanadoje ne
bus sužlugdyta. Dar daugiau: 
kad mūsų teatras dar pastatys 
daug naujų veikalų ir išves «ce- 
non visą 
lentų.

eilę jaunų scenos ta

molde, prieš 5 me±us. Tuomet jį 
režisavo Jurgis Blekaitis ir jo ak
torių sąstatą sudarė visa eilė pa
jėgiausių scenos menininkų: Hen 
tikas Kačinskas, Valiukas, Le- 
mešytė, Alg. Dikinis, Kuberta- 
vičiūtė, autorius A. Rūkas, etc. 
Montrealyje veikalą režisuoja 
aktorius Algimantas D i k i n i s. 
Jis stengiasi’ veikalui suteikti pa
našią pagrindinę liniją, kokia bu
vo J. Blekaičio sukurta dar Vo
kietijoje. A. Dikinis vaidina šia
me veikale ūkininko Dundulio 
vaidmenį. (Iš tikrųjų, Dundulio 
rolę turėjo atlikti aktorius L. 
Barauskas. Tačiau, šiuo me
tu dėl sunkaus akies sužeidimo 
paguldytas ligoninėje, jis — bent 
premjeroje — savo rolės dar ne
galės vaidinti). Ūkininko Bubu
lio vaidmenį atlieka aktorius

ISPANIJA TĖKMĖJE
(Atkelta iš 2 psl.) 

šininkas, trumpai tepasakė: “Is
panijos dalyvavimas kare, vien 
technišku pobūdžiu, tevertas 
vien besisklaidančių pypkės dū
mų”. Jis, pasikalbėjęs su Vokieti
jos vienu geriausiu šnipų antro
jo pasalinio karo metu, žinomuo
ju Canaris, prideda: “Susirišus 
su Ispanija, negalima apskaičiuo
ti, kur mus nuves, nes mums ga
li perbrangiai kaštuoti”. Šiuos 
žodžius pradeda ir amerikiečiai į 
galvą įsidėti.

Gibraltaras
Kai Viačeslov Molotov 1940. 

XI. 12 lankėsi Berlyne, buvo ap
spręsti ne vien vokiečių-sovietų, 
bet ir vokiečių-ispanų santykiai. 
Tą pačią dieną Hitleris davė įsa
kymą Nr. 18, kuris plačiau žino
mas Felix operacijos vardu. Jos 
uždavinys — užimti Gibraltarą.

Tuo metu A. Hitler, Halder žo
džiais, buvo pasiruošęs ispanams 
žadėti, nežiūrint ar galės tęsėti. 
Gen. Kuehler ruošė kariuomenę 
Prancūzijoje žygiui į Gibraltarą. 
Paėmus Gibraltarą, numatyta 
kontroliuoti visą šiaurinę Afri
ką. Tai turėjo įvykti 1940 m. 
gruodžio mėn. viduryje. Viskam 
buvo pasiruošta. Teliko vieninte
lis kliuvinys — Ispanija.

# w Molotovui apleidus Berlyną, 
po savaitės Suner vėl Berlyne. 
Šį kartą Hitleris buvo malo
nus. Kai Fuehreris pradėjo dės
tyti apie Viduržemio jūros sau
gumą ir būtinybę užimti Gibral
tarą, Suner atkirto: pradėkite 
nuo Sueco. Lerrano pareikalavo

kad būtų pristatyti lėktuvai už 
kuriuos Heinkel įmonei jau bu
vo sumokėta. Pagaliau jam išsly
do pavojingas žodis: kviečių. Is
panija nesuveda biudžeto, o tau
tos negalima palikti badui į akis 
žiūrėti. Kviečių įsivežti neleidžia 
finansiški sunkumai. Nuo to me
to atidėliotos žygio datos. Franco 
vis tyli. Ir Canaris neką tegalėjo 
padėti.

1941 m. F. Franco pradeda de
rybas su W. Churchill, kuris pa
žadėjo padaryti žygių, kad Pran
cūzija patenkintų teisingus Is
panijos reikalavimus šiaurės Af
rikoje. W. Churchill reikalavo iš 
Franco, kad nepraleistų vokie 
čių kariuomenės. Šiuo žygiu 
Franco darė kelis žygius: apga
vo Vokietiją, kažinką pardavė 
britams, pats nieko negaudamas.

Nūdien, svarstant Ispanijos ka
rinį įjungimą vakarinės Europos 
gyniman, iškyla vienas klausi
mėlis, ar Franco gali būti geru 
santarvininku demokratams, kai 
jis apgavo savo idėjinius drau
gus?

Neabejotina, kad Ispanijos 
strateginė svarba yra didelė. Aiš
ku, jog visus veiksnius reikia 
telkti kovon prieš bolševizmą. 
Nesuprantamas yra britų ir pran 
cūzų bruzdėjimas dėl JAV ben
dravimo su Franco, nes jie vargu 
ar mažiau turi sąžinę slegiančių 
nuodėmių už patį Candillo. Vie
nas klausimas telieka, kuriomis 
sąlygomis gali būti perkama, 
brangiai parsiduodanti sužadėti
nė — Ispanija?

Džiaugiasi savo darbo vaisiais naujakuriai, bet rizikingi tabako 
augintojai, Eduardas Dambrauskas ir Mykolas Regina.

Gražu šiuo metu tabako ūkiuose, kur jau yra įsikūrę apie 100 
lietuvių šeimų. Aukšti plačialapiai tabako laukai pilni plu
šančių darbininkų. Šiuo metu ją skina, pirmiausia apatinę, veža 
į kiemus, kur paruošia pakabinimui ir deda į jaujas džiovini
mui. Dabar visi sunkiai dirba, o žiemą ūkininkai gaus pinigėlio!

Toronto “Sūnūs ir Dukterys” manevruoja
ir Dukterų Kanados 
Savitarpinės Pašalpos 

ekonominė

“Sūnų 
Lietuvių 
Draugija”, žinoma 
atrama visų raudonųjų Kanados 
lietuvių organizacijų, jų tarpe ir 
“Liaudies Balso”, rugpiūčio 4-5 
d. Toronte buvo sušaukusi kuopų 
atstovų suvažiavimą. Suvažiavi
mo nutarimu, jo protokolas iš
siuntinėtas visiems Kanados lie
tuvių laikraščiams. Ir mes esame 
gavę- jį, surinktą, o paskiau iš
spausdintą “L. Balse”. Lydima
jam rašte prašoma jį išspausdin
ti. Deja, tai neįmanoma ne vien 
dėl jo ilgumo, bet ir dėl Draugi
jos vadovybės tebesilaikomos li
nijos. Visdėlto mes norime savo 
skaitytojus painformuoti ir pada
ryti keletą pastabų.

Suvažiavimo pradžioje dalyva
vę 21 atstovas 
iš Winnipeg©, 2 iš Hamiltono, 1 
iš Courtland, Ont. ir 5 Centro 
Valdybos nariai. Antrą dieną at
sirado dar du, bet nepasakyta iš 
kur. -

Pasak Centro vald. praneši
mo, narių esą: Toronte 335, Ha
miltone 46, Sudbury 15, Timmin- 
se 14, Courtland 40, Winnipege 
67, Red Lake 12, Windsore 16, 
Coleman, Alta. 17 ir Vancouve- 
ry 8. Šiose dviejose vietovėse esą 
ne kuopos, bet grupės, o pavienių 
narių esą 53. Viso narių 623: 419 
vyrų ir 204 moterys. Jų daugu
mas esą 40-50 metų amžiaus. Ats
tovų, kaip sakyta, buvo tik iš 4 
kuopų, nors pranešime yra mini
ma 10 kuopų numerių ir 2 gru
pės. Visai neišvardintos, matyt 
mirę, 2 kuopos — 4 ir 9-ta.

Draugijos kasoj esą $23.747,46.
Atskirai veikianti Montrealio 

“Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
šaipūnė Draugija”, suvažiavimą 
pasveikino laišku.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas vinipegietis M. Vidrukas, 
vicepirm. torontietis A. Morkis, 
sekretorių K. Kilikevičius ir pa
dėjėju J. Barčas, taip pat toron- 
tiečiai.

Sekančiais metais balandžio 28 
d. sukanka 40 metų nuo draugi
jos įsikūrimo (tada ne raudonos, 
bet jungusios visus lietuvius), 
tad suvažiavimas nutarė sukaktį 
atžymėti specialiu leidiniu, ku
riam išrinkta redakcinė komisi
ja: Barčas, Jusaitis, Yla, Morkis, 
Kevėža ir Laurusevičienė.

Iš kitų suvažiavimo nutarimų 
įsidėmėtini statuto pakeitimai. 
Pirmiausia pakeistas draugijos 
vardas. Ji atsisakė “Sūnų ir Duk
terų” ... ir pasivadino “Kanados

16 iš Toronto, 2

naikintas, o pirmojo vietoje Įra
šyta: “Kareiviai į draugiją ne
priimami, o jais tapę, nustoja na
rio teisių, pakol negrįžta į civilį 
gyvenimą”.

Ir negirdėjus suvažiavimo kal
bų bei nemačius kalbėtojų minų, 
aišku, kad draugija bando užtu
šuoti perraudonas dėmes. Kalbo
se, o taip pat rezoliucijose kvie
čiama nariais stoti ir naujai at
vykusius lietuvius. Nusivalymas 
ir senojo vart.e atsisakymas, be žiavimo išrinktosios valdybos na- 
abejo, ir jiems taikomas, tačiau rių dalis nedirbo, pav., ______
bent vienas nutarimas aiškiai ro- rius, ar pasitraukė ir jų vietos 
do vadovybės norą vadžias palik
ti savosiose, rankose. Tai pakeiti
mas statuto nuostato apie suva
žiavimus. Anksčiau Centro val
dybai buvo duota teisė suvažia
vimą atidėti 1 metams, o dabar 
jau .dviems. Atseit, naujiems na
riams tektų perilgai laukti, kad 
galėtų tarti savo žodi draugijos 
linijos klausimu. Tai bus, berods, 
pagrindinė kliūtis naujiesiems Gal iki to meto susipras narių 
ateiviams įsijungti Į draugijos dauguma ir pasikvies naujus šei- 
gyvenimą. Kol nėra garantijų, „mininkus. Šį kartą suvažiavime 
kad kiekvienas galės draugijoje figūravo beveik vieni patys rau- 
pasakyti esminį žodį, kol niekas dorieji: Vidrukas, Kilikevičius, 
nebus tikras, kad vadovybė ne- Yla ir pan. O protokolas ypatin

go respekto rodo Vieninteliam I 
miantis galės net pašalpos nemo- naujajam ateiviui J. Januškai, | 
keti, tol niekas Į ją ir nestos. Jei į Winnipeg© atstovui, kuris tarp 
draugijai ištikrųjų rūpėtų savi- kitko referavo statuto pakeiti- 
tarpinė pagalba, bet ne raudo- i mus ir pasakė kalbą suvažiavimą 
no ji politika, ji turėtų pasidaryt baigiant. Ar jauku jam ten bū
ti tikrai demokratiška ir visus j vo, gal pats papasakos. St.

ras statute nuostato, kuriuo re-

Dėl Lietuvos Vyčių Kanadoje

vyčių

ir

vyčių

Lietuvos Vyčiai — vienintelė 
JAV-bių lietuvių jaunimo orga
nizacija, bežengianti jau į ketu
riasdešimtuosius savo gyvavimo 
metus. Organizacijos šūkis: “Die
vui ir Tėvynei”. Šiuometiniai 
vyčių siekiai: a. lietuviškumo pa
laikymas ir b.'kaip galima dides
nio lietuvių skaičiaus pritrauki
mas prie Lietuvos vadavimo dar
bo. Šiuo metu vyčiai turi virš 50 
kuopų su 2500 narių. Dedamos 
pastangos kuopų tinklą praplės
ti, kartu patankinant ir 
gretas. ...........

Lietuvos Vyčių būta 
Kanadoje

Prieš keliolika metų
kuopa — 33-čiaJi — veikė Mont
realyje. Vienu laikotarpiu vyčių 
organizaciniame gyvenime buvo 
pasireiškęs apmirimas. Nesu tik
ras, bet manau, kad kaip tik tuo 
metu ir Montrealy vyčių kuopa 
nuleido rankas.

Būtų puiku ir pagirtina, kad 
kas nors iš Kanados katalikų vei
kėjų imtųsi iniciatyvos vyčių šei
mynėlę ten atgaivinti ir suar
tinti abiejų kraštų lietuvių jau
nimą.

Turime ateitininkų ir lietuvių 
skautų vienetus JAV-bėse ir Ka
nadoje. Tačiau tie sambūriai ne
pajėgia apjungti viso lietuvių 
jaunimo, nuošaliau laikosi nuo 

Į čia gimusiųjų mūsų tautiečių. 
Vyčiai kaip tik būtų tas viene
tas, į kurį galėtų Įsijungti Kana
doje gimusieji lietuviai ir nau

dieji ateiviai; sumažėtų trintis, 
kuri tarp tų grupių pastebima; 
užsimegstų glaudesni ryšiai tarp 
Kanados ir JAV-bių lietuvių

narius vienodai traktuoti.
Liūdnas yra dalykas, kad drau

gija jau pakeitė statuto nuosta
tą, reikalavusį vidaus reikalus 
vesti lietuvių kalba ir Įrašė: “rei
kalui esant anglų kalba”. Jei 
draugija žada laipsniškai išvirstii-v-. . . » J dangliška, tai koks pagrindas bur
tis joje lietuviams? . .

Centro Valdyba suvažiavimas ’ simaĮ Kanados lietuvių kolom- 
paliko ta pačią, nors iš praneši-būtu-?skel^s’ tuoJ rast4 žy
mų paaiškėjo, kad praeito šuva- vo 11€tu?ų Urpe’ ir
žiavimo išrinktosios valdvbos na- Sre1^41 išgirstume. jau gy- 

sekreto- vuoJa Lietuvos Vyčiai Toronte, 
Montrealy, Hamiltone ir kituose 
miestuose.

Truputis apie vyčių 
vidaus santvarką

Lietuvos Vyčių organizacijos 
nariais gali būti abiejų lyčių lie
tuvių kilmės, praktikuoją katali
kai, sulaukę 16 metų amžiaus. 
Nemažas skaičius ir iš naujųjų 
ateivių jau priklauso vyčiams.

Organizacija kas metai šaukia 
visuotinį suvažiavimą, kurio me
tų viso krašto lietuviškasis jau
nimas sueina į artimesnes pažin
tis. Be to, kasmet taip pat šaukia
mi apygardų (vieno ar kelių stei- 
tų) suvažiavimąi bei -rengiamos 
įvairios sporto žaidynės, sutrau
kiančios gražų būrį lietuvių jau
nimo iš įvairių vietovių.

Organizacijos nariai gauna 
kas mėnesį Įdomų žurnalą “Vy
tis”, kurį šiuo metu redaguoja

buvo užpildytos kooptacijos bū
du. Kiek galima susekti iš pro
tokolo, dr-jos CValdybą sudaro: 
pirm. P. Pūras, vicepirm. V. 
Strazevičius, sekretorius Ch. 
Naruševičius, iždin. W. Marcin
kevičius, o penktasis neaiškus.

Sekantį suvažiavimą nutarta 
šaukti vėl Toronte. .

’Ką gi, prabėgs dar keli metai.

Esu tikras, kad jei tik tas klau-

Dr. J. Leimonas ir panelė Phyllis 
Grendal.

Žymesnieji vyčių veikėjai
Dažnai tiesiog reikia stebėtis 

dideliu vyčių lietuviškumu. Aš 
asmeniškai pažįstu vieną JAV-se 
gimusį ir augusį lietuvį, priklau
santį vyčiams. Jei lietuvis.veda 
svetimtautę ar priešingai, tai jis 
tokiam niekad neatleidžia ir ne
benori jo nė pažinti. Tai tik. .vie
nas pavyzdys, o vyčiai savo ei
lėse turi šimtus žymių veikėjų 
bei šimtaprocentinių lietuviųrlš 
jų pažymėtini: J. Boley ■ '-(Niu
jorkas), J. Lola (Boston, Mass.), 
kun. J. JųtkeviČius (Worcester, 
Mass.), A.-Mažeika (Pittsburg, 
Pa.), Wm. Kolicius, Jr. (Pitts
burg, Pa.), P. Gudelis (Dayton, 
O.), J. Jatis, J. Stoškus, S. Kane 
(visi trys iš Chicago, m.)'- ir!kit.

_ U ■ .; Z ; tfciil
Ranka paduotina 

amerikiečiams
Pirmiausia, prieš pradedant 

vyčių organizavimo darbą Kana
doje, reiktų, be abejo, susisiekti 
su Lietuvos Vyčių Centro Valdy
ba. Iniciatoriais turėtų būti se
nųjų ir naujųjų ateivių katali
kų veikėjai, eidami išvien su lie
tuvių katalikų parapijų dvasiš- 
kija. JAV-bėse vyčių kuopos dau
giausia ir veikia parapijų ribose. 
Tiesa, yra vietovių (Cincinnati, 
O., Portland, Oregon ir kit.), kur 
lietuviai, neturėdami net ir savų 
parapijų, yra susispietę po vyčių 
vėliava.

Iš tikrųjų, būtų labai gražu, jei 
Kanados katalikiškasis lietuvių 
jaunimas paduotų ranką lietuvių 
kilmės amerikiečių jaunimui. Ei
dami kartu turėtų ne tik, daug 
džiaugsmo, bet labai daug pasi
tarnautų lietuviškumo palaiky
mui ir Lietuvos vadavimo darbe.

Truputis informacijų
Visuotinis vyčių seimas šiais 

metais įvyksta rugsėjo 7, 8 ir 9 
dienomis Niujorke, New Yorker 
viešbutyje.

Vyčių Centro Valdybos pirmi
ninko adresas: Al Wesey, 102 
Maple St., Great Neck, L. I., N.Y. 
Vyr. Dvasios vado: kun. J. Jut- 
kevičius, 153 Sterling St., Wor
cester 4, Mass.

- . L. Valiukas..
Red. pastaba: Vertėtų šį klau

simą giliau pasvarstyti. Kviestu- 
me pasisakyti ir kanadiečius.

Vatikano ir užsienio imperialistu tarnyboje”
PATYS PRIPAŽĮSTA ESAMĄ REZISTENCIJĄ

Pas sovietus viskas pagal vie-f gai atlieka užsakymą, vaizduoda- 
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1 
respublikose ir tuo pačiu metu 
vyksta aštriausia kampanija 
prieš “nacionalistinius buržujus” 
ir jų partijas. Visai neseniai tik 
tilpo LKP (b) oficioze rašinys 
“Dešinieji socialdemokratai — 
amerikiečių agentai”. Liepos 15 
d. ta pati “Tiesa” spausdino “Is
torijos Mokslų kandidatės” J. 
Grincevičiūtės “mokslinį darbą” 
apie “Vatikano diktatūrą”. Esą, 
Vatikanas visais laikais buvęs 
imperialistų tarnas, neapkentęs 
labiausiai darbo masių. Ypatin
gai jo vaidmuo išryškėjęs bend
radarbiaujant su Hitleriu ir Mu- 
soliniu. Šito Vatikano vairuoja
ma “šlykštų, išdavikišką vaidme
nį atliko ir lietuvių krikščionių 
demokratų partija. Nuo pat at- ------ - ....... ,j- .— ~ -----, -
siradimo krikščionys kartu su ki- kalų spauda skleidusi viduram- j nusipelno dar didesnės darbo 
tomis buržuazinėmis partijomis, žiu obskurantizmą, propagavusi žmonių neapykantos. Visų Tary-

Lietuvių Pašalpinė Draugija”, kaip liaudininkai, socialdemo- žvėrišką režimą, neapykantą ko- 
Taip vadintis pradės, turbūt, po kratai, tautininkai, išdavinėjo 
to, kai vardo pakeitimas bus įre' " ‘ 
gistruotas valdžios įstaigose, nes 
draugija turi “čarterį”. Senasis 
vardas, matyt, laikomas jau su
sikompromitavęs. .

Taip pat įdomu, kad rastas ne
betinkamu statuto nuostata^: 
“Šie asmenys nepriimami į drau
giją: kareiviai, policistai, slapti 
policistai ir streiklaužių vadai”. 
Čia, mat, jau perdaug komunis
tiško kvapelio, lygiai kaip nuo
state, kad tokiems nariams, jei

ną grubų kurpalį vyksta. Visose ma šiuos asmenis “lietuvių tau
tos budeliais ir smaugėjais“.

Į Taigi iki Didžiojo karo partija 
tarnavusi Nikalojui II. Toliau 
Wilhelmui ir labiausiai norėju
si Uracho. Partijos juodašimtiš
ka programa, buvusi paruošta 
“užsieninio buržuazijos agento 
Mykolo Krupavičiaus”. ’’Šis jė
zuitas buvo vienas iš svarbiau
sių Lietuvoje įvesto antiliaudinio 
kurso ir klerikalinio režimo įkvė
pėjų”. Jo pavaldiniai buvę tokie

Glovackis, Plechavičius”

vyriausybė, su krikdemu Am
brazevičium priešakyje, padėju
si iššaudyti dešimtis tūkstančių 
darbo žmonių, iki alkūnių susite
pę krauju ir tt. Žvėriškus jų 
veiksmus laiminęs reakcinis ar
kivyskupas Skvireckas ir kiti, o 
daugelis kunigų kartu su buožė
mis žudę darbininkus ir vargin
guosius valstiečius. Jie, esą, bū
tų visiškai išžudę lietuvių tautą, 
informuoja priaugančią kartą 
Gricevičiūtė, “jei ne didvyriškoji. 
Tarybinė armija”... Na, ir da-

Kaikurie faktai 
apie poliomelytį

Vėlyva vasara ir ankstyvas ru
duo Kanadoje vadinamas polio- 
mėlitis sezonas. Sveikatos pa
reigūnai ragina kanadiečius, kad 
jie ypatingai apsisaugotų nuo 
šios ligos.

Polio arba vaikų paralyžius, 
gali aplankyti kiekvieną, ne vien 
vaikus. Jo tikroji priežastis dar 
nėra gydytojų nustatyta, bet 
bendrai manoma, kad netinkami 
sanitariniai įrengimai, susigrūdi
mo sąlygos ir žmogaus menkas 
fizinis atsparumas padeda šiai li
gai plėstis.

Sveikatos specialistai dėl to

Ii būti mokamos jokios pašalpos. 
Šis pastarasis nuostatas visai pa-

žmogžudžiai, kaip Grigaliūnas- bar Lietuvoje nebesą skurdo nei 
.. Jis nedarbo. Lietuvių tauta su di- 

seime sakęs, “O mes juos šaudėm džia neapykanta prisimenanti 
ir šaudysim”... Prie jo Lietuvą I Vatikano agentus. ”... Šie kruvi- 
kontroliavę jėzuitai. Tėvas Fuls- nų priešų likučiai paslapčiomis 
tas, esą, buvęs Lietuvos mokyklų tęria savo juodą veiklą, tarnau- 
inspektorius, pasirodęs stambus j darni Amerikos imperialistams— 
vokiečių šnipas. Lietuvos kleri-• naujo karo kurstytojams, todėl

Lietuvos darbo žmonių reikalus, 
padėjo pavergti liaudį”.., Šią 
partiją, rašo Gricevičiūtė, įstei
gė žandaras-jėzuitas Antanavi
čius 1905 metais. Vienas iš uo
liausių jo bendradarbių buvęs 
Vilniaus vyskupas baronas von 
Ropp, Žemaitijos vyskupas Pa- 
liulionis, kunigas Olšauskas —

munizmui ir Tarybų Sąjungai... 
“Tautininkų ir krikščionių šei
mininkavimas privedė prie visiš
ko Lietuvos ūkio sugriovimo, 
nuo ko nepaliaujamai didėjo dar
bo žmonių išnaudojimas ir skur
das. Komunistų partija vieninte
lė tada vadovavosi liaudies inte
resais” ... Likusi rašinio dalis iš

liulionis, kunigas Olšauskas — kelia komunistų partijos “didy- 
caro valdžios šnipas, “Kauno po-' bę”, kuri 1940 metais ‘'išmetė į 
licmeisteris”. Šiam branduoliui šiukšlyną buržuazinių naciona- 
taip pat priklausę kunigai Damb- listų partijas”. Hitlerio invazijos 
rauskas, Laukaitis, Krupavičius, metu krikdemai kartu su kitais 
Vailokaitis ir kiti nacionalistai,. puolę žudyti lietuvius darbo 
pasižymėję savo neapykanta žmones. Jie pasirodę patys pati-

bų Lietuvos žmonių uždavinys 
yra ir toliau stiprinti kovą prieš 
buržuazinių nacionalistų likučių 
kėslus sutrukdyti mūsų laimingo 
socialistinio gyvenimo statybą. 
Reikia nuolat kelti budrumą, 
duoti tinkamą atkirtį Vatikano ir 
imperialistų agentūrai — reak
cinei dvasininkijai. Reikia pla
čiai išvystyti ateistinę propagan
dą, skleisti masėse mokslinį pa
saulio ir jo reiškinių supratimą”.

Šis straipsnis leidžia spėti Lie
tuvoje esamos rezistencijos ideo
loginę kryptį, dvasininkijos vaid
menį lietuvybės išlaikyme ir ne
vykstančią ateistinę propagandą.

Almos.

rekomenduoja šias atsargumo 
priemones:

1. Vengti pervargimų ir nusi- 
šaldymų.

2. Maistas turi būti švarus, 
saugomas nuo musių.

3. Prižiūrėti asmenišką švarą. 
Suaugę, kaip ir vaikai, turėtų 
plauti rankas prieš valgį ir po 
išvietės lankymo.

4. Vengti susigrūdimų, ypa
tingai per polio sezoną.

Kai vaikas nusiskudžia, kad 
negerai jaučiasi, ypatingai jei tu
ri karščio, gerklės, galvos arba 
skilvio skaudėjimą arba jam 
skauda raumenys, tuoj pakviesti 
gydytoją, nes labai dažnai neat
pažįstame to polio simptomų. 
Vaikas arba suaugęs su tokiais 
nusiskundimais turi būti patal
pintas lovon ir nuo kitų šeimos 
narių izoliuotas, kol gydytojas 
nustatys tikrą diagnozę.

Daugelis šeimų pradžioje ne
pakviečia gydytojo daugiausiai 
dėl išlaidų. Tėvai yra ragfnafrii, 
kad jie polio sezono metu pasi
tartų su gydytoju, nes daug kas 
priklauso nuo to ar liga laiku pa
žinta ir pradėta gydyti. Žmonės, 
kurie neįstengia apmokėti gydy
tojų ir ligoninių išlaidų, gali gau
ti pašalpą beveik visose Kanados 
provincijose iš vietinių arba pro
vincinių valdžių. CSc.

Toronte praeitos savaitės pir
madienį nuo poliomelyčio mirė 2 
vaikai, ketvirtadienį užregistruo
ta 11 nauj ųsusirgimų. Iš jų .7 be 
paralyžo ženklų. .. .
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“Droigas I. Jedinovič” 
kritikuoja

.. j TSRS Valstybinio banko Lie- 
. ųtuvos respublikos kontoros val- 
~&XtQjas, taigi sovietų kapitalisti- 

nęjs sistemos vienas kapitalistų,
- Kauno “Metalo” fabri-

- ką už pramonės produkcijos su- 
u taupymą; bei Naujosios Vilnios 
.idažymo.gamyklos kolektyvą už 
oįgKėttumą darbe, puola, visą eilę 

• LTSR: įmonių beveik kaltinda- 
t. mas jas “sabotažu”: Liepos 11d. 

u /Visoj LTSR tarybinėj spaudoj til
po šis jo straipsnis, kaltinąs Vil-

1?Inios>medžio apdirbimo kombina- 
? tą, jog vietoj sutaupęs,.jis dar pa- 
^■djdinęstišlaidąs. “Krosnies” piy- 
-viinė, .Vilniaus Garvežių remonto 

dirbtuvės neįvykdė plano. “Ypa
tingai dideles viršplanines išlai- 

■ das turėjo LTSR Mėsos ir Pie- 
, ho, Vietinės, Miško ir Lengvosios 

. pramonės ministerijų įmonės.
Kauno “Koton” fabrikas turėjo 

, -128.000 rublių nuostolių. Pana
šiai “Kauno Audiniai”.

. i. Tuo metu, kad iš Vilniaus bu
vo pranešama apie darbininkų 
neramumus, drg. Jedinovič tvir
tina, “jog Kauno “Metalo” ini
ciatyva rodo augantį darbininkų 
masių aktyvumą, jų karštą norą 

. padėti didžiosios tėvynės didžio
sioms statyboms”.
Ragina auginti daugiau gyvulių 

“NYT” Rusijos ekspertas Har
ry Schwartz pastebėjo, jog pen
kiose sovietų respublikose ypa
tingai skatinama akcija pagerin
ti gyvulininkystės stovį, kam jis 
skiriąs dvigubą reikšmę: ekono
minę ir karinę. Tos respublikos 
tai Latvija, Lietuva, Gruzija, 
Armėnija ir Azarbeidžanas. Mes 
tegalime patvirtinti, jog šiuo 
kartu' Mr. Schwartz yra tikrai 
teisingai konstatavęs. Liepos 11 
d. ’LTSR ypatįpgai ši kampanija 

’ buvo- sustiprinta, reikalau j ant 
“padidinti visuomeninių gyvulių 
ir paukščių ūkį, produktyvumo 
pakėlimą ir pašarų bazių sustip
rinimą”. Išvystymo planas re
miamas tuo, kad kiekviename 

1 kolūkyje- būtų- sudarytos ketu- 
.rios gyvulininkystės fermos ir 
-stipri pašarų .bazė. Buvo nuro
dyta Biržų ir Pasvalio rajonai, 

■.> kuriuose tas jau pilnai atlikta. 
- ■Fermos buvę sudarytos “super
kant’’ karves iš kolūkiečių, dar- 

ohininku’bei tarnautojų. Nurodyti
Molėtų, Nemenčinės, Simno, Pa
nemunės, Salantų, . Šilalės, Ra
mygalos valsčiai, kur gyvulinin
kystės vystymas yra su “rimtais 
trūkumais”. Pav. Joniškėlio ra
jonas vietoj karvių skaičių padi
dinęs 92%, padidinęs vos 21%, 
ayįų — vietoj 74% padidinta vos 
5% ir kiaulių, vietoj 94% padi
dinta 4%. LTSR oficiozo nuomo
ne, priežastis esanti “kolūkių su- 
stambinimas, kada vietinių ta
rybų uždaviniai tapo sudėtinges
ni it atsakingesni”. O mes pa
siūlytume pastudijuoti kiek bau
džiauninkų gyvenimą 18-19 šimt
mety. Kiek jie padirbdavo savo 
ponui, o kiek vakarą savo skly
pelyje. Tik šis kruvinas raudo
nas ponas, turbūt, dar aršesnis.
Tebeskamba šienpiovių dainos

. . Lietuvoje
Nors seniai buvo girtasi sovie

tų, kad LTSR viskas mašinomis 
daroma, bet “Tiesa” išsidavė, 
pranešusi, jog Šiaulių rajono kol
ūkiuose dirbo vos 184 šienpiovės 
mašinos ir “tūkstančiai šienpio
vių kolūkiečių”. Kuršėnų rajono 
“vyresnybė” gavo velnių, kad 
šienpiūtė buvo vykdoma “visiš
kai nepatenkinamai”. Nebuvo 
parengti planai nė rugiapiūtei. 
Vartotojų kooperatyvas per der
liaus .nuėmimą neturėjęs anglies, 
nei geležies, “kas neleido kol
ūkiams susiremontuoti prieška
rinių žemės ūkio mašinų, išplėš
tų iš lietuvių ūkininkų. “Perei
tais metais dėl nepakankamo ve
žimų skaičiaus daugelis kolūkių 
smarkiai uždelsė derliaus suveži- 
mą. Buvo manyta, kad tai bus 
pataisyta šiais metais. Tiesa, koo
peratyvas parvežė 30 vežimų iš 
Panevėžio, bet iki šioliai jų nie
kas neatsiėmė”... Tai, girdi, 
gręsia dideliu pavojum “gausiam 
šių metų derliui”.

♦ Vilniaus Rusų Dramos Te
atras daugiau lankomas negu LT 
SR teatras. Liepos 16 d. rusų te
atras statė du spektaklius “Kre- 
činskio vestuvės”, o LTSR dra
mos teatras Ukrainos komunisto 
Kameičiuko “Putinų Giraitę”.

Baigia sunaikinti Lietuvos ūkį 
Jau 92% sukolchozinta

Laisvojoje lietuvių spaudoje 
paskutiniu laiku gausu žinių iš 
Lietuvos, kurios gan dažnai tar
pusavyje nesutinka. Tačiau visas 
žinias sugretinus vaizdas gauna
si vistiek liūdnas. Tai patvirtina 
ir oficiali LTSR spauda.

Tarybinės spaudos pranešimu, 
liepos 7 d. įvyko kolūkių politru- 
kų pasitarimas, kuriame prane
šimą padarė drg. A. Sniečkus, 
pažymėjęs, kad “partija ir vy
riausybė iškėlė mums didelius 
uždavinius”. Kaip didžiausią lai
mėjimą nurodė, kad šiuo metu 
“92% Lietuvos valstiečių susitel
kę į kolūkius”..-. Lietuvių tauta, 
aišku, už tai esanti dėkinga Sta
linui, Sniečkus kartojo visą pa
sitarimo metą, kviesdamas dėlto 
lietuvius įvykdyti “istorinį Lie
tuvai nutarimą — žymiai padi
dinti grūdų, ypač kviečių, linų 
ir cukrinių runkelių gamybą, o 
taip, pat, visuomeninių gyvulių 
skaičių ir pakelti jų produkty
vumą”.

Sniečkus savo kalboje išdavė, 
kas buvo svarstoma LKP VIII 
plenumo metu, lapkričio mėn., 
kada, kaip atsimename, žuvo 
drg. B. Bodek, Vilniuje. Mat, 
Kremlius reikalavęs “padaryti 
viską, kad didingas LTSR planas 
būtų įvykdytas”. Tas reiškė dar 
didesnę LTSR valstiečių ir dar
bininkų eksploataciją, kuri tur
būt ir bus iššaukusi Vilniaus ne
ramumus. Sniečkus prikišo kol
ūkių politrukams, jog perdaug 
kolūkių pažeidžiami nuostatai ir 
kolūkiečiai vis dar stengiąsi iš
laikyti savo karvę ar ožką.

Sniečkus perskaitė Centro Ko
miteto X plenumo nutarimus^ 
skambančius vienodai kaip ir 
anksčiau. Arti pūdymus, prižiū
rėti traktorius, suvežti šieną, šer
ti arklius, “ turint galvoje, kad 
arkliais teks atlikti žymią laukų 
darbų dalį”. Ir tai po visų pagirų, 
kiek broliškos respublikos “pri
siuntė mums priešakinės techni
kos puikių gaminių” — traktorių.

Drg. Čepinskas pateikė tipišką 
LTSR sustambinto kolūkio ad
ministracijos vaizdą. Jis kalbė
jo apie “Lenino” kolūkį, Joniškio 
rajone. Jie sukūrę penkmečio 
planą, kurį nusiuntė į Šiaulius, 
bet, nežiūrint pakartotino prašy
mo, atsakymo iki šiol negauta ...

Iš kalbėjusių politrukų pavar
džių susidaro įspūdis, jog Rytinė 
Lietuva ypač yra surusinta. 
Švenčionių, Šalčininkų, Eišiškių 
ir net Alytaus pavardės politru
kų be išimties rusiškos, kai kitų 
rajonų dar lietuviškos. Panaši 
padėtis pačiuose vakariniuose 
LTSR rajonuose. Kaikuriuose 
kolūkiuose gyviau vykdoma tvar 
tų statyba suvisuomenintiems 
gyvuliams. Nors daugumas jų 
perstatomi iš stambesnių ir bu v. 
pajėgesnių ūkininkų ūkių, dalis 
jų ir naujai statomi.

Labai daug pagirų girdime. Bet 
pavyzdžiai liūdni. Štai “Naujojo 
Kelio” kolūkis turi 65 galvijus, 
mažiau kaip 100 kiaulių, apie 25 
arklius ir virš 300 vištų.

— Lenkų spauda skelbia, kad 
atgabentieji iš Vilnijos praneša, 
apie prasidėjusius naujus iš Vil
niaus ir jo apylinkių gyventojų 
išvežimus. Išvežimai vyksta ry
šium su bengiama Vilniuje kariš
ka baze. Š.m. kovo ir balandžio 
mėn. išvežti keliolika kaimų piet
vakariuose nuo Vilniaus visi gy
ventojai. Įrengtos kariškos sto
vyklos, o miškai paversti amuni
cijos sandėliais. Vilniaus gyven
tojai randasi išvežimų baimėje. 
Plačioje apylinkėje įvestas karo 
stovis. Vaikščioti vakarais ar iš
vykti už miesto reikia leidimo.

• “Dešinieji socialistai—Ame
rikos imperialistų agentai”. Ši
taip tarybiniai lietuviški laikraš
čiai pasitiko Socialdemokratų 
internacionalo įkūrimą Vokieti
joje. “Visų šalių darbininkai su 
neapykanta nusigręžia nuo šio 
šlykštaus sumanymo”.

• Aviacijos diena Vilniuje, 
sekmadienį, liepos 8 d., buvo sie
kiama padaryti daug triukšmo. 
Buvo iškilmingas posėdis, su
rengtas partijos ir “Laisvanoriš
kos draugijos aviacijai remti” 
Vakare buvo šaudomos raketos 
ir artilerijos salvės.

• Per LTSR radiją duodamas 
Estijos Rusų (!) dramos teatro 
montažas “Vestuvės su kraičiu”.

• Naujojoje Vilnioje, standar
tinių namų cechas dirba specia
liai Volgos atominių hydroelekt- 
rinių statybai. Darbininkai mai
šytos tautybės. Visoj respublikoj 
vykdomos vadinamos statybų 
sąskaiton sutaupymo varžybos.

• Naujai įsteigtas, sovietų ka
ro pramonei reikšmingas, prie 
LTSR Žemės ūkio ministerijos 
kaučiukininkystės skyrius, ieško 
visų rūšių tarnautojų.

• “Valstiečių laikraščio” ve
damajame patiriame, jog pirmą
jį pasaulio lėktuvą išrado rusų 
mokslininkas ir išradėjas Možais- 
ki, o parašiutą Glebas Jevgenje- 
vič Koselnikov.

• Kiekvieną dieną 20.30 vai., 
apytikriai tuo pačiu laiku kai 
LTSR girdima “Amerikos Balso” 
programa, Vilniaus radiofonas 
varo antiamerikonišką propa
gandą. Paskaitų temos: “Ameri
kinis gyvenimo būdas be pagra
žinimų”, “Pasaulio tautos kovo
ja už taiką” ir pan.

• Liepos 8 d. LTSR mirė Svei 
katos ministerijos poliklinikos 
tarptautinio skyriaus ilgametis 
vedėjas Uja Šapiro, ilgus metus 
daktaravęs Kaune, su rusais pa
sitraukęs 1940 metais. Buvo gi
męs Butrimonyse ir baigęs VD 
universitetą.

• Prof. Bieliukas per Vilniaus 
radiją liepos 10 d. skaitė paskai- 
tą“Mokslo gamybos bendradar
biavimas” rusiškai.

• Vabalninko kolūkis “Tary
binis Pirmūnas” įsigijo pirmą
sias 35 melžiamas karves, o Pan
dėlio rajono “Lenino Kelias” net 
300 vienadienių viščiukų. Tai 
bent ūkiai!
f • Liepos mėnuo nebuvo ypa
tingai karštas Lietuvoje. Viduti
nė temperatūra buvo apie 24 
laipsnius C. Vidury mėnesio bu
vo keletas stiprių audrų su smar
kiu lietumi.

Pasisekusi rinkliava
Paskelbtoji per bažnyčią rink

liava sergantiems Vokietjoje 
mūsų tautiečiams šelpti gerai pa
sisekė: surinkta $130.10, nema
žas kiekis drabužių ir 8 sv. rie
balų. Pasiųsta Vokietijon 25 
siuntiniai: 14 maisto ir 11 dra
bužių.

1. V. Vaškio šeimai, Neustadt- 
Holst: 5 siiuxt. drabužių ir 3 s. 
maisto. 22. M. Barčiauskienei, 
Rendsburg-Holst 1 s. maisto. 3. 
H. Astrauskui, Straugėnberg, US 
zone, 1 s. maisto. 4. J. Guzo var
du, Heiligenhafen ligoniams, 1 s. 
maisto. 5. Luettensee - Mitten
wald ligoniams (per Jackevičių) 
1 s. maisto. 6. O. Spurgaitienei, 
US zone 3 s. drabužių ir 2 s mais
to. 7. O. Guobaitienei, Heiden
heim, US zone, 1 s. maisto. 8.
A. Eidukaičiui, Kempten, 1 s. 
maisto. 9. Oldenburgo ligoniams 
(per p. Baužį) 1 s. maisto. 10. L. 
Mykolaitienei, Minden, Is. dra
bužių ir 1 s .maisto. 11. Per Ko
mitetą, Luettensee-Mittenwald, 
1 s. 12. J. Kutrai, Heidenheim, 1 
s. maisto ir 1 s. drabužių.

Aukotojai:
V. Grinius $15. Po $5 aukojo:

B. 'Dūda, J. Cibulskis, A. Gatau- 
tis (ir drabužių), J. Kriaučeliū- 
nas (ir drabužių). A. Staškevi
čius $4. $3 ir drabužių: L. Remei
kienė. $22.40 S.J. $2.25 Raškevi- 
čius. Po $2 ir drabužių: J. Indru- 
laitienė ir J. Striška. Po $2: V. 
Agurkis, A. Braškevičius, V. Ga- 
leckas, M. Glen, P. Lukoševičius, 
J. Krutulis, K. Ramonas, P. Krau 
jalis, K. Rimkevičius, P. Vencke- 
vičiūs, A. Vyšniauskas. Po $1 ir 
drabužių: S. Čipkus, Mazaitis, V. 
KriaučeŪūnas, J. Skėrius, P. 
Sniegaitis, J. Vaičeliūnas. Po $1: 
J. Adomaitis, K. Ąžolas, A. Bar
kauskas* P. Dulkys, J. Dženkai- 
tis, P. Gabrėnas, P. Gustas, A. 
Jasiūnas, Kairovičius, A. Korsa
kas, A. Laucius, 'J. Laureckas  ̂S. 
Liaudinskas, J. Lukšys,-M. Meš
kauskas,-A. Naudrimas, J. Pau- 
laitis, J. Petrėnas, K. Poderys, S. 
Poškus, V. Povilaitis, J. Petko-

V. Skrebutėnas, A. Stankevičius, 
J. Stankevičius, A. Siemaška, V. 
Staškevičius, P. Semežys, J. Stan 
kus, J. Stapčinskas, V. Skilan- 
džiūnas, A. Valaitis, E. Variepr, 
V. Vismantas, P. Visockas, K. 
Žukauskas, M. Žižys, 75 et. Ur- 
melis. 70 et Z. Labuckas. 50 et 
ir paltą J. Rimkus. Po 50ct: K. 
Aščiuk, R. Českauskas, Daunys, 
V. Daveikis, V. Giedrikas, J. Jo
naitis, A. Jurgilas, Korivel, N. 
Kriekman, R. Maldūnas, Mikš- 
tas, S. Rimša, Sagaitis, J. Skilan- 
džiūnas, šuhnistras, S. Tolvaišą, 
Valavičius, R. Valius. R. Bagdo
nas 8 sv. riebalų ir drabužių. Tik 
drabužių: E. Šimkjenė, P. Gurk
lys, Garšva, Miškinis.

Iš kaikurių jau gauti ir padė
kos laiškai.

Ypatingą padėką reiškiu visai 
Sudburio lietuviškajai visuome
nei, ištiesusiai vargstantiems 
tautiečiams ^pagalbos ranką, o 
ypač Anicetai Lukošienei, kuri 
nesigailėjo laiko ir nesibaidė var
go aukoms rinkti ir išsiuntinėti.

Kun. A. Sabas
Sudburio liet, kolon. kapelionas.

— Kručai pakrikštijo savo ket
virtąjį sūnų Viliaus-Albino var
du. Visi keturi berniukai auga 
sveiki ir gražūs. Jei visi lietuviai 
eitų panašiu keliu, tai mūsų tau
tos prieauglis nesudarytų jokios 
problemos, ir mums būtų užtik
rinta šviesi ateitis.'

— Sakalauskai ir N. Indrulai- 
tytė šiomis dienomis įsigijo nuo
savus namus, o V. Grinius pats 
statosi ir tikisi po poros mėnesių 
jau įsikraustyti.

— Tėvai noriai registruoja sa
vo vaikučius į lietuvišką šešta
dienio mokyklą. Be abejo, šįmet 
ją lankys didesnis mokinių skai
čius.

Klaidos atitaisymas. Sudburio 
lietuvių pamaldoms groja ne Al
fonsas Kučinskas, bet Aleksas 
Kusinskis. Už apsirikimą atsipra
šome. " Sudburiškis.

Hamiltono L.D.M. Teatras 
“AUKURAS"

Ir. VINCAS IWCIRPA
Pastatymas įvyks St Michael Hall, 

213 James St. N.
(Buvusioj Central Hali) 

Hamilton, Ont.

Pradžia 19.30 vai

’’Aukurą s”

HAMILTON, Ont

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Detroito “Amerikos Lietuvių 
Balso Radio Klubo” išlaikomai 
radijo valandėlei “Baltic Melo
dies”, transliuojamai kas šešta
dieni 8.30 — 9.15 vai. vakare, rug
sėjo. 15 d. sukanka 5 metai. Trans 
liuojama per WJLB stotį, per ku
rią prieš keletą metų būdavo 
transliuojama komunistinės pro
pagandos programa. Ta pati or
ganizacija suorganizavo ir chorą, 
kurį dabar veda Br. Budriūnas.

Klubo dabartinė pirmininkė 
yra H. Rauby.

Rašyt A. Vaičiulaitis Scranton 
kolegijoje šiais metais nebemo
kyto j aus, pereina dirbti į “Voice 
of America”. Dr. Kučas lieka ten 
pat

H. Žemelis “Vienybėje” ne
dirbsiąs, kaip buvo skelbiama 
spaudoje, ir vėl grįžo į Cleve- 
landą.

Gydytojams europiečiams Niu 
jorko universitetas steigia spe
cialius kursus, kuriuos baigę 
gaus praktikos teises.

Lietuvių kalbos kursai prie 
Georgetown universiteto, kurie 
truko 3 mėn., pasibaigė. Lekto- 
riavo iš pradžių prof. VI. Stanka, 
o vėliau B.Paramskas. Gaila, kad 
lektoriai pripuolami. Gerai, kad 
ta proga universiteto biblioteka 
įsigijo lietuviškų knygų.

Ateitininkų Sąjungos suvažia
vimas įvyks rugsėjo 1-2 d. Ro- 
chestery.

Komp. V. Jakubėno naują kan
tatą pirmą kartą išpildys “Dai
navos” ansamblis spalio 7 d. kon
certe.

A. Peldžius, ilgametis “Dar
bininko” administratorius įsigi
jo spaustuvę Brocktone.

Brocktono lietuviai, jų esą 
apie 7000, pradeda statyti naują 
bažnyčią.

Philadelphijos Šv. Andriejaus 
parająįja rugsėjo 2 d. Mykolaičio 
sode rengia “Lietuvių Dieną”.
... Dait V. Jonynas emigruoja į 
JAV. Jau praėjo visas emigraci
jos įstaigas.

Mindaugo krikšto 700 metų 
sukakties minėjimas Bostone 
įvyks rugsėjo 2 d. Ruošiamos iš
kilmingos pamaldos, kurių me
tu pamokslą sakys preL Juras, ir 
akademija Municipal Building 
salėje. Kalbės Dr. V. Kalėda ir

prof. S. Sužiedėlis, meninėje da
lyje dalyvaus oper. sol. Liepas, 
poetas B. Brazdžionis, smuikin. 
Plevokaitė ir Šv. Petro parapijos 
choras, vadov. muz. J. Kačinsko.
D. BRITANIJA

Nelaimingi atsitikimai. Pasku
tiniu metu lietuvius aplankė 
įvairios nelaimės. Liepos 30 d. 
važiuodamas motociklu prie Tad- 
casterio užsimušė jaunas lietuvis 
Juozas Tamošiūnas. Mirė už ke
lių valandų po nelaimės. Palai
dotas Keighley kapinėse.'

Rugpiūčio 7 d. rytą Bradfor.- 
de budįs policininkas rado negy
vą Vladą Raugalą, sukniubusį 
prie tvoros namų, kuriuose gyve
no. Mediciniškas tyrimas nusta
tė, kad nesą jokių užmušimo žy
mių, tik buvusi silpna širdis ir 
alkoholiu persotintas kraujas.' 
Palaidotas Bradford© kapinėse.

Pagyvėjusi emigracija. Daug 
lietuvių deda pastangas persi
kelti į Kanadą. Kanados konsula
tai apgulti suinteresuotų emig
racija, tik reikia ilgai laukti lai
vų. Anglijoje lietuviai nesiskun
džia nedarbu ar sunkiomis pra
gyvenimo sąlygomis, tačiau juos 
vilioja žadamos didesnės laisvės, 
pasirenkant profesinį darbą.

Lietuviai rašytojai dirba. Nors 
Anglijoje nėra didesnio skaičiaus 
savų rašytojų, tačiau jie jau prieš 
kelis metus susiorganizavo į Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių Drau
gijos D. Britanijos skyrių. Lon
done susiorganizavęs Tremtinių 
Rašytojų Komitetas jau kuris 
laikas dėjo pastangų gauti para
mos knygoms leisti iš Tremtinių 
Intelektualų Organizacijos Sek- 
retorijato. Atrodo, kad šios pa
stangos duos kaikurių, vaisių. 
Šiuo metu apklausinėjami rašy
tojai, kokias ir kokios apimties 
knygas yra parengę spaudai.

Nori savų namų. Bradforde gy
vena per 300 lietuvių. Išsisklaidę 
įvairiose miesto dalyse ir neturė
dami nei savo klubo, nei salės, 
jaučia reikalą įsigyti savus Lie
tuvių Namus. Tam reikalui jau 
išrinktas komitetas, į kurį įeina: 
V. Jokūbaitis, St Kuliavas, kun. 
J. Kuzmickis, J. Luobikis ir J. 
Polikauskas. Dabar dairomasi, 
kokiu būdu sutelkti daugiau

Sunkios spaudos sąlygos. Ang-

lijoje brangus ne tik popierius, 
bet ir spaudos darbai. “Išeivių 
Draugo” spaustuvė spausdina 
tiktai savo savaitraštį, be to, yra 
nedidelė ir neturi linotipo. “Ni
dos ’’spaustuvėlė taipgi mažutė 
ir raidės renkamos rankomis. “B. 
Lietuvis” visą laiką spausdina
mas svetimtaučių spaustuvėse, 
kurios yra labai brangios. Dėl 
to LS C Valdyba nutarė laikraš
čio prenumeratos kainą pakelti 
(iki šiol lOšil. 3 mėnesiams). Gai
la, kad Anglijoje lietuviai neturi 
nė vienos tinkamos nuosavos 
spaustuvės. J. K.

Coventrio apygardos valdyba 
rugpiūčio 5 d. surengė akademi
ją trims Lietuvos prezidentams 
pagerbti. Apie A. Smetoną kal
bėjo y. Dargis, apie A. Stulgins
kį — J. Matulionis, apie K. Gri
nių — St. Kuzminskas.

Sportininkai juda. Nors ir sun
kias sąlygas turėdami, lietuviai 
nepamiršta sporto. Ypačiai domi
masi krepšiniu, kurio rinktinės 
sudarytos Bradforde, Halifaxe, 
Manchesteryje ir Nottinghame. 
Praėjusį krepšinio turnyrą lai
mėjo Manchesterio “Kovo” rink
tinė.

Krepšinio pirmenybių rungty
nes Manchestery laimėjo vietos 
komanda Kovas, antrą vietą už
ėmė Halifax© Vilnius, trečią — 
Nottinghamo Nemunas, o ketvir
tą — Brandfordo Šarūnas.
VENECUELA

Venecuelos liet, laikraštis “Tė
vų Kelias”, leidžiamas ir reda
guojamas saleziečio Tėvo Ant 
Sabaliausko, dvigubu liepos-rug- 
piūčio numeriu — 7-8 (23-24) — 
paminėjo savo 2 metų sukaktį.

Venecuelos Liet Savišalpos 
Bendruomenė, apjungianti visus 
krašto lietuvius, birželio 21 d. 
atšventė 2 m. sukaktį. IŠ pradžių 
ji vadinosi V.L. Savišalpos Są
junga, o 1950. X. 28-29 d. suva
žiavime perkrikštyta į bendruo
menę, “savišalpos” žodį palie
kant derinantis prie krašto įsta
tymų. Šiais metais suvažiavimas 
įvyko per Sekmines — gegužės 
13 d. Maracay mieste.

Kųašte yra 4 bendruomenės 
apylinkės, kurios turi po 1 vargo 
mokyklą augančios kartos dva
siai palaikyti. Geriausiai laikosi 
Caracas apylinkė, net pasistačiu-

Tautos šventės minėjimas
KLB HamRtono Apylinkės 

Valdyba rugsėjo 9 d., sekmadie
nį, ruošia didelį Tautos šventės 
minėjimą. Minėjimas pradeda
mas 11 vai. pamaldomis lietuvių 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Oficialioji dalis pradeda
ma 5 vai. 30 min. pp. St. Michel 
salėje 213 James Str. N. Progra
moje išgirsime paskaitą, o meni
nėj daly pirmą kartą pasirodys 
p. Brechmanienės vedama tauti
nių šokių grupė. Tautinių šokių 
grupę sudaro 8 šokėjų poros ir 
kaikuriuos šokius išpildo pui
kiai. Taip pat meninėj daly iš
girsime deklamacijas, vyrų kvar
tetą, piano solo ir kitų paįvairi
nimų.'' ' ....

Šios mums brangios šventės 
proga nepamirškime kiekvienas 
įmesti auką Tautos Fondui į esan 
čią bažnyčioje TF aukų dėžutę.

Prie įėjimo į salę bus renka
mos aukos Bendruomenės v-bos 
reikalams. Būkime džentelmenai 
ir pro aukų rinkėjus praeidami 
nežiūrėkime į priešingą pusę ... 
Lietuvio savigarba juk yra di
desnė už pusdolerį ar. dolerį.

šeštadienį, rugsėjo 8 d., tai 
yra, minėjimo išvakarėse HLDT 
Mėgėjų būrelis vadovaujamas p. 
Dauguvietytės-Kudabienės, sta
to Kazio Inčiūros “Vincą Kudir
ką”/ Šk. St.

BALFo Pirmininkas aktualiais 
šalpos klausimais

Lankydamas Kanados lietuvių 
koloni  j as, kan. Končius rugpjū
čio 15 d. viešėjo Hamiltone. Pri
puolamai teko plačiau išsikalbė
ti ir tremtinių šalpos reikalu. 
Svečias ypatingo dėmesio atkrei
pė į aukojamų gėrybių ar pinigų 
persiuntimo į Europą būdą. Pa
vienis arba separatinis siuntimo 
kelias yra mums nepriimtinas, 
nes jis tuos pačius lietuvius rei
kalingus pašalpos suskirsto į sū
nus ir posūnius. Gi BALFas, kaip 
centrinė visus lietuvius apjun
giantį šalpos organizacija, turi 
galimybių šią paramą lygiau pa
skirstyti.

Antras svarbus veįksnys, ap- 
sprendžiąs tautiečių šelpimą tik 
per BALFą — nepalyginamai pi
gesnis siuntų kelias Vokietijon, 
Austrijon, Italijon, Prancūzijon 
ir kt. Europos kraštus. Tam pa
vaizduoti profesorius davė šį pa
vyzdį:

“Neseniai pasiuntem į Vokieti
ją stambesnį cukraus kiekį. Jį 
pirkome betarpiai iš fabriko, mo
kėdami svarui 7 centus. Jokių 
mokesčių muną§, kaip valdžios 
pripažintai labdaros organizaci
jai, mokėt? nereikėjo. Už perve
žimą iki Niujorko uosto sumokė
tus pinigus, pagal mūsų patiek
tas valstybei sąskaitas, sugrąži
no. Pervežimas laivu ir geležin-1 
keliais į BALFo sandėlius Miun
chene nekainavo nė cento. Cuk
rus iš šių sandėlių į lietuvių sto
vyklas pergabentas sukvežimiais 
irgi veltui. Tokiu būdu galuti
nam rezultate cukrus pasiekęs 
šelpiamąjį kainavo tiek pat, kiek 
mes už jį mokėjome, ty., svaras 
7 centus. Šis pavyzdys vaizdžiai 
parodo, kad tiksliausias šalpos 
kelias — kelias per BALFą”.

Išsikalbėjus su gerb. svečiu 
kontrolės reikalu, kan. Končius

si nuosavas patalpas mokyklai, 
turinti nuolatines lietuviškas ra
dijo transliacijas, įkūrusi taupo- 
mąją-skolinamąją kasą. Caraca- 
se išeina ir “Tėvų Kelias”.

Dabartinis bendruomenės pir
mininkas yra inž. VI. Venckus, 
kuris yra ir Maracay apylinkės 
pirmininkas.

patikslino, kad apie visas siun
tas pranešama Bendruomenės 
Valdybai, LRK Atstovui, Mažo
sios Lietuvos Atstovui, Caritas 
Atstovui ir BALFo Atstovui. 
Minėti asmenys bendram posėdy 
visas per BALFą gautas prekes 
paskirsto stovykloms. Šiuo bū
du išvengiama šališkumo.

Vis dėlto, jeigu, nežiūrint šių 
stiprių motyvų, atsirastų pavie
nių asmenų ar organizacijų, no
rinčių tiesiogiai ką nors Euro
poj sušelpti, ar tai Diepholzo 
gimnaziją, ar kurią nors džiovi
ninkų sanatoriją, — siųskite au
kas per BALFą, o jos užtikrin
tai jūsų norimą tikslą pasieks. 
BALFas mielai patarpininkaus 
gėrybių ar pinigų persiuntime.

Sk. St.
Jauki arbatėlė

Rugpiūčio 19 d. Liet. Kat. Mot. 
Dr-jos Hamiltono skyrius šventė 
Žolinės šventę. 9 vai. ryto buvo 
šv. Mišios ir bendra šv. Komu
nija, o po pietų 4 vai. “Dainavos” 
salėje arbatėlė. Arbatėlėje da
lyvavo viešnia iš Toronto p. Juo
zapavičienė, kuri skaitė išsamų 
referatą apie LKM Dr-jos veiki
mą praeityje — Lietuvoje, dabar
tyje — tremtyje ir ateities už
davinius. Referatas sukėlė datig 
naujų minčių. Viena iš jų numa
toma greitai įgyvendinti — su
ruošti žiemą jaunoms mergai
tėms darbelių ir tautiškų juostų ’ 
audimo kurselius, o p. Žymantie
nė sekančią savaitę žadėjo “se
nąsias” šeimininkes pamokyti 
vekuoti vaisius žiemai.

Po arbatėlės buvo trumpas su
sirinkimas. Pranešta apie 3 siun
tinių išsiuntimą Vokietijon; tai 
p. Karužienė buvo pavesta iš
siųsti Jonui Bikneriui su 9 vai
kais 20 svarų siuntinys, ir pp. 
Breichmanienei ir Juozapavičie
nei — Juozui Kutrai, ligoniui su 
4 vaikais ir Onai Spurgaitienei, 
našlei su 7 vaikais, abiems po 20 
sv. Prie siuntinių prisidėjo p. 
Gr. Kažemėkienė, paaukodama 
asmeniškai lietuviškų rūkytų la
šinių. Taip pat buvo tariamasi 
ir dėl šokių vakaro, kdris ruošia
mas rugsėjo 15 d. ’’Dainavos” sa
lėje. Groti kviečiami “Aidai” su 
p. Prelgausku iš Toronto.

Arbatėlėje dalyvavo ir dva
sios vadas kun. Dr. J. Tadaraus- 
kas. - Dalyvė.

LONDON, Ont
Iš baltiečių kultūrinės veiklos
Londono miesto parkuose bū

na gražių ir geros muzikos kon
certų. Viktorijos parke buvo jau 
estų ir latvių pasirodymai. Estai 
davė gražios plokštelių muzikos, 
o jų tautinių šokių grupė šau
niai ir gracingai pašoko keletą 
tautinių šokių. Latviai programą 
pradėjo solistų dainomis. Ponia 
Lakst ir buv. Rygos operos so
listas Jan&Niedra gražiai padai
navo keletą latvių kompozitorių 
dalykėlių. Protarpiais buvo tau
tiniai šokiai ir plokštelių mu
zika. Anglų visuomenė šiltai su
tiko šiuos baltiečių pasirodymus, 
o vietinė spauda gražiai juos ap
rašė ir įdėjo pasirodymų dalyvių 
nuotraukų.

Rugpiūčio 31 d. bus trečiasis 
baltiečių, ty. lietuvių pasirody
mas.

— Rugpiūčio 30 d. iš JAV gas
troliuodama po visą Kanadą, 
Londonan atvyksta latvių baleti- 
ninkų grupė, buvę Rygos bale
to šokėjai. Jų pasirodymas bus 
bibliotekos salėje, Queens Ave., 8

Laukiama gausaus visų baltie
čių atsilankymo. Tai nė eilinė 
pramoga. L. E-tas.
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Kanados Liet. Kat, Moterų Dr-jos suvažiavimo rezoliucijos

Aš NETEKĖSIU Už GIRTUOKLIO

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų suvažiavimas, įvykęs 
1951 m. liepos mėn. 28 d. Toron
te, apsvarstęs savp metinę veiklą 
ir padiskutavęs įvairiais moters 
gyvenimai klausimais tremtyje, 
nutarė metų bėgyje pabrėžti ir 
ypatingą dėmesį atkreipti į se
kančius dalykus:

A. Tautiniu atžvilgiu
1. Kelti lietuviškoje aplinkoje 

tautinę sąmonę, skatinant palai
kyti lietuviškas tradicijas bei 
papročius šeimose, organizacijo
se ir visame lietuviškame gyve
nime.

2. Ypatingą dėmesį kreipti į 
lietuvių kalbą ir išlaikyti ją gra
matiškai švarią. Namuose savoj 
šeimoj kalbėti tik lietuviškai ir 
tą mintį skiepyti ten, kur su ja 
apsilenkiama. Ypatingą dėmesį 
kreipti į. beaugančius vaikus. 
Kad šitas darbas būtų lengvesnis 
ir vaisingesnis, namus turi lan
kyti ir mažiesiems skirta lietu
viška spauda. Stengtis kad vai
kams nestigtų draugų gerų lie
tuvių vaikų tarpe.

3. Kaip pagalbinę priemonę 
dirbančioms motinoms, visomis 
pastangomis judinti lietuviško 
vaikų darželio įkūrimo klausimą. 
Tuo reikalu prašyti Liet. KaT. 
Moterų Draugijos Centro Valdy
bą suredaguoti vietos kardinolui 
laiška iškeliant darželio reikalin
gumą ir prašyti dvasios vadą Tė
vą Juvenalį su šiuo prašymu pas 
kardinolą tarpininkauti.

B. Religiniu atžvilgiu
1. Ugdyti katalikišką nuotai

ką savo šeimose ir skleisti ją vi
soje aplinkoje. Ruošti dažnas 
susikaupimo valandėles su bend
ra šv. Komunija, įtraukiant ir 
visą lietuvišką jkatalikišką vi
suomenę.

2. Atsižvelgiant į dvasinę pa
šalio krizę ir Šv. Tėvo ragini
mą šeimų bendrai maldai, pra
vesti bendros maldos praktiką 
savo šeimose, kelti tokios maldos 
grožį ir prasmę visoj lietuviškoj 
katalikiškoj visuomenėj.

a

C. Kultūriniu bei visuomneiniu 
atžvilgiu

1. Savo veiklą sustiprinti mo-

Ryškiausioji asmenybė -

lietuve motina
Beieškodamas ryškiausios lie

tuvių asmenybės, nesenai “Drau
gas” buvo paskelbęs net straips
nių konkursą. Tai nelengvas 
klausimas, į kurį ir atsakymai 
negali būti vienodi. Kai pagalvo
ji apie tai, tuojau vaizduotėje 
praslenka ilgiausia eilė įžymių 
asmenybių, o tos ilgės ir sunkiai 
išvardinamos galerijos eilėje sto
vi ir senutė, raukšlėtu veidu, bal
ta skarele žilus plaukus priden
gusi, namie austu kvolduotu si
jonu asmenybė — lietuvė mo
tina...

Ar tik nebus toji senutė pati 
ryškiausioji lietuvių asmenybė? 
Ar tik nebus Lietuvai, jos kultū
rai, rašytinei kūrybai, pagaliau, 
ir politiniam bei visuomeniniam 
gyvenimui daugiausia nusipel
niusi lietuvė motina?

Žinoma, čia kalbama ne apie 
tą motiną, kuri nepriklausomy
bės metais dažė lūpas ir pudra
vo vrfdą, lakavo nagus, pešiojo 
antakius, retino blakstienas ir 
nuolat pro valstybės langą žvel
gė Paryžiaus madų salionų link. 
Ne apie tą, kuri, savo “vienturtį” 
ar “vienturtę” atiduodavo auk
lės globai, skubėjo į puošnius pa
rengimus, šokių sales, kavines, 
barus ar restoranus. Ne ir dar 
kartą ne!...

Norisi kalbėti apie tą lietuvę, 
motiną, kuri dar anais priešauš
rio laikais prie ratelio mokė vai
kus skaityti, skiepijo jiems karš
tą Tėvynės meilę, kurios niekas 
ir niekad iš jų širdžių neišplė
šė. Apie tą motiną, kurią itin gra
žiai atvaizdavo dail. P. Rimša 
savo kūrinyje “Vargo Mokykla”. 
Apie tą lietuvę motiną, kurios 
ryžtingumo ir Tėvynės meilės 
įkvėpti, dažnai pusnuogiai ir 

terš auklėj imp — kultūrinimo 
linkme. Šalia tradicinių švenčių, 
Užgavėnių bei Naujųjų Metų mi
nėjimų ar vieno kito koncerto 
bei smulkių labdaros darbų, 
ruošti tam tikras “moters studi
jų dienas”, kur būtų gvildenami 
mergaitės pasiruošimo šeimai, 
moters-motinos pareigos šeimo
je, vaikų auginimo bei auklėji
mo ir kiti moterims artimi klau
simai. Į tokias studijas lengvai 
būtų. įtraukiamos ir mergaitės.

į • •

D. Organizaciniu atžvilgiu
1. Prašyti Centro Valdybą už- 

megsti glaudžius santykius su 
Amerikos 'Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjunga ir pabandyti 
kelti klausimą dėl katalikių mo
terų rimtesnio mėnesinio žurna
lo išleidimo jungtinėmis jėgomis.

Iš katalikių mergaičių veiklos
Kanadoje, kaip ir kiekvienais 

metais, JACF — Amatininkių 
Katalikių Mergaičių Organizaci
ja — 1950 m. gale suruošė inten
syvią studijų asmeniško ir profe
sinio pasirengimo savaitę. Tarp 
kitų buvo paliesti ir šie klausi
mai: jaunos mergaitės gyveni
mas ir darbas provincijoje, pasi
ruošimas vedybiniam gyvenimui, 
patarimai higienos ir sveikatos 
klausimais, mergaitės vaidmuo 
šeimoje, katalikų akcija ir jos 
prievolės, proto ir valios lavini
mas, bažnyčios socialinė doktri
na. Laisvalaikiu šios savaitės da
lyvės pasirodė su šokiais ir dai
nomis, o vakąre su Montrealio 
vyskupu meldėsi, susirinkusios 
aplink radiją, per kurį buvo 
transliuojamas rožančius.

Tautinė Šv. Baptisto Federaci
ja tarp kitko surinko žinias apie 
mergaičių laisvalaikį ir jų išsi
lavinimą. “Moderniškos pasau
lietės vaidmuo bažnyčioje” buvo 
viena iš Federacijos studijuoja
mų temų.

JAV “Junior Catholic Daugh
ters of America” organizacija 
1951. II. 22 šventė savo 25-tas su
kaktuves. Ta šventė pasiekė savo 
aukščiausią punktą per “Junior 
Week”, įvykusią vasario mėnesį, 

pusbasiai, mūsų savanoriai hero
jiškai kovėsi ties Širvintais, Gied 
raičiais, Panevėžiu, Dauguva, 
Radviliškiu ir atkovojo Lietuvai 
laisvę. Tų pačių motinų sūnūs— 
didvyriai 1923 m. atvadavo ir 
Klaipėdą, mūsų langą į pasaulį.

Kalbu apie šimtus ir tūkstan
čius lietuvių motinų, tačiau, per
keltine prasme, tarytum apie ją 
vieną. Lietuvė motina pagimdė 
ir išaugino anų laikų knygne
šius, jų tarpe ir knygnešių kara
lių Jurgį Bielinį —• “Baltąjį Ere
lį”. Juk ir jis turėjo motiną. Ir 
kas, pasakytume, jam įdiegė į 
širdį tą didžiąją meilę liet, kny- 
gaj, jei ne lietuvė motina? Kas? 
— Didelis išsilavinimas, moks
las, asmeniškas tautinis susipra
timas? Ne! Tai tik jo motinos di
delė ir šventa įtaka!

Ji, ta pati lietuvė motina, iš
augino mums Juozapavičius, 
Lukšius, Eimučius ir dar visą ei
lę didvyrių, krie nieko nesigai
lėjo dėl Tėvynės ir atidavė patį 
brangiausiąjį turtą — gyvybes. 
Ir Nežinomojo Kareivio kapas, 
mūsų-laisvės kovų simbolis, taip
gi dengė po savimi lietuvos mo
tinos sūnaus palaikus...

Ir to dar maža. Lietuvė moti
na ne tik įžiebė ryžtingumo ir 
kovingumo dvasią savo vaikams, 
bet ir pati nuolat kovojo, kentė
jo dėl Lietuvos. Šalia savo vyro, 
sūnaus ar dukters ir ji išklampo
jo Sibiro pusnynus dar anais, 
caro priespaudos laikais. Juos 
klampoja ir dabar, bolševikų or
doms siautėjant mūsų brangioje 
Tėvynėje.

Pagaliau, kas galėtų pasakyti 
kitaip, jei ne lietuvės motinos 
nuopelnas, kad šiąpus Atlanto, 
mūsų senosios išeivijos tarpe, dar

2. Suvažiavimo pageidavimu 
Liet. Kat. Moterų Draugijos su
važiavimas bus šaukiamas atski
rai nuo KVC suvažiavimo. Tin
kamiausia data rugpiūčio 15 d. 
— Žolinė, kuri laikoma Draugi
jos metine švente. Turint daur 
giau laiko, būtų našesnis darbas 
ir pats minėjimas iškilmingesnis.

3. Suvažiavimo nutarimu Liet. 
Kat. Moterų Draugija Kanadoje 
įstoja nariu į Pasaulio Liet. Ka
talikių Moterų Organizacijų Są
jungą. Tos organizacijos nariu 
Kat. Moterų Dr-ja yra buvusi ir 
Lietuvoje. Tuo reikalu prašyti C. 
Valdybą tarpininkauti pas p. Dr. 
Karvelienę Prancūzijoje, kuri 
yra tos organizacijos pirmininkė.

Liet. Kat. Mot. Draugijos 
Suvažiavimo Rezoliucijų

Komisija.

per kurią tarp kitko buvo pra
vesta rinkliava, įteikta Šv. Tė
vui ištremtų vdikų ir našlaičių 
naudai.

1950 m. “Summer School of 
Catholic Action” nagrinėjo krikš 
čįoniškosios šeimos temas: dvasi
nis gyvenimas krikščioniškoj šei
moj, vedybinė psichologija, teo
logija ir sveikata, pašaukimas, 
sužieduotuvės ir vedybos ir tt. 
1951 m. bus liečiama tema “Dvie
jų pasaulių — tarp dangaus ir že
mės — piliečiai”.”

Australijoje jaunos katalikės 
dirba įvairiose srityse. Tarp kitų 
jos padeda “New Australians” 
imigrantų grupėms tam reikalui 
aukodamos savo laiką ir jėgas. 
Jos taip pat dirba didelį kataliki- 
nimo darbą valdiškose mokyklo
se. 1951 m. tema bus “Pasiruoši
mas vedybiniam gyvenimui”.

teberusena gyva lietuviška dva
sia? Pa v., kad ir amerikiečiai lie
tuviai. Jie turi savo seną, gražių 
tradicijų lydimą, spaudą, yra iš
leidę nemaža lietuviškų knygų, 
siuntę Laisvės Varpą atgimusiai 
Lietuvai, rėmę savo Tėvynę ir 
paskirus tautiečius finansiškai. 
Kodėl? Qi todėl, kad juos, se
nuosius ateivius, išleisdamos į 
užjūrius motinos, tiesa, neįdavė 
į rankas gal turto, mokslo ar ki

tokių brangenybių, bet įdavė 
karštą Tėvynės meilės kibirkštį, 
kuri teberusena ir nūdien. Ano 
meto išeiviams daug daugiau 
vertės turėjo motinos rankomis 
įteiktas rožančius ar lietuviška 
maldaknygė, negu kitoki įvairūs 
lobiai...

Jeigu lietuviškose šeimose ži- 
laūsis tėvas buvo šeimos maitin
tojas, tai motina, galima sakyti, 
pedagogė, rašytoja, veikėja.

Žinoma, gal kai kam ir nuosta
bu bus mano teigimas, jog toji, 
dažnai labai mažo išsimokslinimo 
asmenybė — lietuvė motina, ga
lėtų būti tokių aukštų kvalifi
kacijų savininkė. O, vis dėl to, 
taip yra, nors dažnai tai rišasi su 
perkeltinėmis sąvokomis. Ji yra 
pati pirmoji pedagogė. Tą mato-

Kotryna Grigaitytė 

RUGPIŪČIO NAKTYS 

Vasara pavargus 
Po našta prisnūdo, 
Šviežio grūdo kvapas sotus 

ir svaigus. > 
Vasara sapnuoja 
Rudenėlį gūdų, 
Ant žirgelio širmo po tuščius 

laukus. ♦ . * 
Kvepiančios ir vėsios 
Tos rugpiūčio.naktys; 
Taip ramiai sijoja nuo dangaus 

žvaigždes.
Ir junti kaip praded 
Pasaką ten sekti 
Apie lino žiedą, gintaro mares.

Apie gelsvą klėtį, 
Guolį mėtom klotą, 
Drobėje įaustąs žydinčias 

svajas.
Apie baimę jaukią, 
Kad šuva nelotų, 
Kai bernelį mielą ilgesys atves. 

Taip rugpiūčio naktys
■ Širdimi sruvena, .
Pasakos skeveldras nužeria 

rytai.
Vasara užsnūdus 
Ten, už Okeano, 
Bet ant savo delno ją kasdien ' 

? matau

Kokia jausmų simfonija,
O kas beišsakys!
Pavydas raitosi po kojomis.
Kaip užkluptas žaltys.

Šokėjos rožių saujomis
Susiburia ratu,
Jaučiu kaip žvilgsniai kaujasi 
Už degančių pečių.

Už laimę tostą keliame
Ir aš ir tu ir jis.
Ne vien šokėjoms galimas
Profesinis šypsnys. ' * ■

los”. Ji yra rašytoja, jei ne pro
zaike, tai poetė — tikrai. Kodėl? 
— Gi tik paimkime mūsų tauto
sakos tomus, ir pamatysime kiek 
daug gražių liaudies dainų pri
kurta. O jas sukūrė, pasakyčiau, 
daugiausia lietuvės motinos prie 
ratelio niūniuodamos. Kad lietu
vės motinos būtų prozinių lite
ratūrinių veikalų kūrėjos ar įžy
mios visuomenės veikėjos bei po
litikės, manau, to ir nereikia. Už
tenka, kad jų sūnūs tokiais bu
vo. Nereikia abejoti, kad Kudir
kai, Basanavičiui ar Vaižgantui, 
jjį rašytojiškam, visuomeniniam 
ar politiniam darbe, didžiausios 
įtakos turėjo motinos.

Didelę dalį savo kūrinių jie ir 
dedikavo savo motinų garbei. 
Jeigu Maironis paliko mums ne
mirštamą paminklą savo eilėda
ros darbu pastatytą, taipogi, ma
nau, niekas neabejos, jog Mairo
nio kūrybos svarbiuoju leitmo
tyvu — buvo motinos įkvėptas 
dainiškumas. • ,

Jeigu Motiejus Valančius pa
siekė tokio didelio bažnytinės 
hierarchijos laipsnio ir, šalia 

užsidegusiai kovojo dėl savo tau*

Šiandien prieš du metus buvo 
mano vestuvės. Jurgis nepamir- 

galvotai išrinktas, į rūpestingai 
suvyniotą dovanėlę, ir man daro
si gėdą. Gėda, kaip visuomet, kai 
aš apie jį galvoju, gėda, kad aš 
negaliu jam atsilyginti tuo, kas 
yra paprasčiausia ir didžiausia 
šiame pasaulyje: tikra meile. Aš 
esu gera, ištikima žmona, tas tie
sa; mes niekuomet nesibarame, 
mes kiekvieną klausimą drauge 
sprendžiame, mūsų sugyvenimą 
laiko pavyzdingu. Bet ar jam to 
užtenka? Ar jam užtenka, jei aš 
pasyviai leidžiuosi jo glamonėja
ma ir bučiuojama, pati jam nie
ko neduodama. Nejaugi jis ma
no, kad aš negaliu kitokia būti? 
Viešpatie, juk buvo dienos, kada 
ir aš mylėjau. Kada aš skaičiuo
davau valandas, kol vėl būsiu 
Vyto glėbyje, galėsiu prisiglausti 
ir bučiuoti ir padėti galvą ant jo 
peties, ir glostyti jo plaukus...

Vytas. Mano Vytis. — Taip se
niai atrodo tas viskas buvo. Tik 
du metai, o man jie atrodo kaip 
amžiai. Vytis.

Mes draugavome neilgai. Mū
sų draugystę reikia priskaityti 
prie tų, kurios negali būti ilges
nės, nes jos turi tik vieną išei
tį: vedybas arba galutinį išsisky
rimą. Mes išsiskyrėm. Aš nedrį
sau ištekėti už girtuoklio. — Mes 
buvom labai įsimylėję. Tą kar
todavo man jo akys, jo lūpos, jo 
rankos. Kai aš jo žvilgsny skaity
davau dėkingumą ir pasididžia
vimą, kad aš buvau jo mergaitė, 
aš nieko daugiau nebenorėdavau, 
kaip likti pas jį ir būti jam para
ma, kurios jis reikalavo. Mes il
gus vakarus išvaikščiodavome 
gatvėmis ir jis man vėl ir vėl 
žadėdavo mesti draugus ir gir
tuokliavimus. O po to aš jį sutik
davau — įsigėrusį, linguojantį 
per salę, kvaila šypsena ir bliz
gančiomis akimis. Šitas jo vaiz
das kankindavo manė iki ašarų. 
Nejaugi jis mane persekios visą 
gyvenimą? Nejaugi mano atei
ties palydovai turėjo būti pusgir
tis vyras ir degtinės buteliai ant 
stalo? Aš nieko pasaulyje nebe
galėjau daugiau neapkęsti, kaip 

ta”. Ne be reikalo jis sodindavo 
savo ‘seną, kaimietiškais rūbais 
apsirengusią, motiną garbingiau
sioj vietoj, kuomet įvykdavo 
vyskupijos rūmuose kokios nors 
vaišės...

Motina visame kultūringamfc 
pasaulyje yra itin gerbiama, ta
čiau ypatingi didelį vaidmenį ji 
suvaidino mūsų tautos istorijoje.

Louis Pasteur, prieš mirdamas, 
į testamentu įrašė šiuos rėikš- 
mingus žodžius: “Aš palieku vis
ką, ką tik įstatymai žmogui lei
džia, savo žmonai. Tegu mano 
vaikai niekad nepasitraukia iš 
pareigos tako ir teišlaiko švel
numą motinai, kuri jo nusipel- 
— A” ne .

Tokie mokslininko žodžiai, ku
ris, šalia didelio savo mokslinio 
darbo, matyt, niekad neišleido iš 
atminties savo žmonos, vaikų 
motinos...

Mums, lietuviams, reikėtų gal 
dar jautresnių*žodžių paieškoti, 
kalbant apie savas motinas arba 
pagerbiant jų atminimą.

Taigi, lietuvė motina yra dide
lė ir ryški asmenybė mūsų pa
skirame ir visos tautos gyveni
me. Ji gal ir yra, iš viso, ryš
kiausioji lietuvių asmenybė.

Pranys Alšėnas. ' 

tuos prakeiktus degtinės stikliu
kus, kurie jį man vis iš naujo nu
viliodavo ir atimdavo. Ar jie tik
rai buvo už mane stipresni? Aš 
jiems greit pasidaviau, neišban- 
džiusi savo jėgų, kurių aš tiek 
daug turėjau. Sveikos, stiprios, 
neišeikvotos jėgos. Kodėl, kodėl 
aš nedrįsau kovoti? Kodėl aš taip 
greitai išsigandau žmonių prie
kaištų, pavargau kalbėti ir gal
voti ir puoliau verkdama į Jur
gio glėbį, visiškai atsiduodama 
jo globai ir valiai. Jis man atro
dė vienintelis tvirtas stulpas ši-, 
tame siūbuojančiame pasaulyje. 
Žmonių kalbos nutilo, mano bu
vę draugai man vėl šypsojosi ir 
gyvenimas pasidarė toks, koks 
jis prieš tai buvo, ramus ir geras. 
Aš žinojau, kad tik Jurgis man 
tas duris atidarė, ir mane vėl į Jį 
įvedė. Aš buvau patenkinta ir 
dėkinga ir daviau jam savo ran
kas, tas pačias rankas, kuriose, 
kaip Vytis sakė, gulėjo jo liki
mas. Bet kodėl turėjau aš auko
tis dėl žmogaus, kurio aš nebe
mylėjau? Tada aš tikrai maniau, 
kad bedugnė mane skyrė nuo to 
vyro, kurį aš po mūsų išsiskyri
mo sutikdavę*! amžinai girtą, už
sikniaubusį ant stalo, triukšmau
jančių draugų kompanijoje ir 
man tebeturintį tik pašaipų: “La
bas, panele”. Aš sau sakiau, kad 
jis savo elgesiu aiškiai parodo, 
kad aš teisingai pasielgiau, ir už
slopinau sąžinės balsą, kuris man 
kalbėjo, kad aš, tiktai aš, dėlto 
kalta. Aš, kuri jam parodė naują 
gyvenimo tikslą, kurią jis mylė
jo visa savo neramia ištroškusią 
siela ir kuri savo nuėjimu jį dar 
giliau nustūmiau ton betikslėn 
bedugnėn, iš kurios aš jį buvau 
pradėjusi traukti. Ne, ne, aš ne
galėjau padaryti tos nesąmonės 
ir ištekėti už girtuoklio ir su
griauti savo gyvenimą. Aš, kuri 
visuomet didžiavausi savo kietu 
charakteriu ir tvirtais nusistaty
mais, kuri niekad nepadaryda
vau neapgalvoto žingsnio, aš tu
rėčiau sau gyvenimo draugu iš
sirinkti vėjavaikį, latrą? Ne, ma
no vyras turėjo būti panašus į 
mane, toks kaip Jurgis. Mano 
vestuvės turėjo būti tokios kaip 
su Jurgiu. Ir taip aš patenkinta 
ruošiausi tai didelei šventei, iki 
— to paskutinio sekmadienio 
prieš vestuves, kai aš po ilgo lai
ko vėl sutikau Vytį. Jis nebuvo 
girtas. Jis šoko, juokavo ir daina
vo ir atrodė visai tas pats leng
vabūdis draugiškas berniukas, 
kuris mane sužavėjo prieš mūsų 
artimesnį susipažinimą. Jis pri
ėjo prie Jurgio ir manęs ir palin
kėjo mums laimės. Jis į mane ne
žiūrėjo, kai paėmė mano ranką. 
Ilgus akimirksnius mūsų rankos 
kietai laikė viena kitą, negalėda
mos išsiskirti. Kai jis paleido ma
no pirštus ir nuėjo, aš supratau, 
kad aš jį dar mylėjau. Kad jis 
vienu vieninteliu nusišypsojimu 
galėjo suardyti mano taip protin
gai ir tvarkingai suplanuotą atei
tį. Aš žinojau, kad jeigu jis da
bar pareikalautų, aš grįžčiau, aš 
eičiau pas jį. Visą savaitę aš jo 
laukiau. Aš vaikščiojau gatvė
mis, tikėdama jį sutikti. Kaip jis 
galėjo nepajusti mano širdies 
šauksmo? Bet jis nejautė ir ne
atėjo ir aš stovėjau prie atoriaus 
ir užsidėjau kito vyro žiedą. Apie 
Vytį aš daugiau nieko nebegirdė
jau ir jo niekuomet nebesutikda
vau Gal jis apsivedė, gal išvažia-

Kimštas kopūstas
Paimti:
1 didelė kopūsto galva,
2 puodeliai duonos džiovesėlių, 
2 šaukštai taukų, likusių nuo

keptų lašiniukų,
1 didelis, smulkiai kapotas 

svogūnas,
1 svaras maltos jautienos, 

pipirų, druskos, petruškų.
Išpiauti kopūsto galvos vidurį 

—centrą ir likusią galvą, susukus 
į plonos medžiagos gabaliuką, 
pavirinti apie 10 minučių. Tokiu 
būdu neišyra lapai. Tuo tarpu 
išimtą kopūsto vidurį smulkiai 
kaip salotus sukapoti. Pakepinti 
tuose taukuose iki parudimo ka
potą svogūną. Tada sudėti: svo
gūnus, mėsą, kapotą kopūstą ir 
duonos trupinius ir maišyti ant 
ugnies, kol perkais. Tada pridėti 
likusius prieskonius ir sudėti at
gal į kopūsto galvą. Kepti neuž
dengus keptuvėje ar kokiame ki
tame inde truputyje vandens ligi 
kopūstas suminkštės.

Pažymėtina bendrai, kad ska
niausi kopūstai, turį malonų kva- 

vo, gal mirė kokioj karčiamoj. 
Aš nežinojau ir apie jį negalvo
jau. Iki pernai žiemos, kai aš va
žiavau į kažkokį minėjimą kaž
kokiame miestelyje. Aš susipaži
nau su jauna mergaite, kuri man 
turbūt jautė tą patį patraukimą, 
nes mes labai greitai pradėjome 
atvirai išsikalbėti. Aš sužinojau, 
kad ji prieš pusę metų ištekėjo, 
ištekėjo už girtuoklio. Jis atrodė 
nepataisomas, nusivylęs moteri
mis ir pasauliu ir, kai jis pradėjo 
vis daugiau prie jos linkti, kai ji 
pasidarė jam reikalinga, ji už jo 
išėjo. “Dabar ir jis mane myli”, 
sakė ji. “M*es pradėjome iš nieko. 
Iš pradžių jis vėl ir vėl ateidavo 
girtas, išleidęs tuos kelius centus, 
kurie mums buvo taip reikalingi. 
Aš verkdavau, kai niekas nema
tydavo, kol pritrūkdavo-ašarų. 
Bet dabar, dabar mes drauge ko
vojame. Dieve, kiek laimės mes 
tame randame. Ir meilės...”

Kai ji nuėjo, aš palikau sėdėti 
kaip sapne. Tačiau aiškiai, kaip 
vakar, prisikėlė Vyčio prisimini
mai, mūsų pasimatymai, net kal
bų nuotrupos. Ji išdrįso, ji, ta 
mažytė mergaitė su savo liūdno
mis ramiomis akimis ir nedrąsia 
vaikiška šypsena. Ji išdrįso kovo
ti už girtuoklį. Ar ji tikrai laimė
jo? Ji norėjo jį atvesti ir mus su
pažindinti. Man buvo nepapras
tai įdomu matyti ir kalbėti tą vy
rą, kuris prikėlė Vyčio atminimą. 
Ir nei vieną kartą aš nepagalvo
jau, kad tai galėtų būti pats Vy
tis. Net kai aš juos abu pamačiau 
kitoj pusėj salės, aš nemaniau, 
kad jis jos vyras. Ten jis stovąjo, 
pusiau atsukta nugara; tie patys 
pečiai, tas pats galvos palenki
mas ... Aš į jį žiūrėjau, drebėda
ma, laukdama, kada jis atsisuks.

Ir staiga, iš jo judėsiu, iš jo 
veido išraiškos, aš supratau, kad 
jis nebebuvo laisvas, kad jis vėl 
mylėjo. Mylėjo ją, mergaitę, ku
rios meilė buvo stipresnė už vi
sus samprotavimus. Jo nusišyp
sojimas, jo žvilgsnis, man taip 
pažįstamas, mielas, kadaise tik 
man vienai skirtas, dabar jai pri
klausė. — Jos vyras buvo mano 
Vytis.

Man pasisekė nematomai išei
ti. Aš tą naktĮ ilgai verkiau, pri
siglaudusi prie kažkokios sveti
mos sienos. Kodėl? Juk «š nepa
vydėjau ir negailėjau; aš ėjau tą 
kelią, kurį pasirinkau. Aš buvau 
patenkinta. Kodėl man pasidarė 
taip neapsakomai ilgu ir tuščia? 
Ar jos gyvenimas turėjo daugiau 
tikslo, kaip mano? ‘ / v.

Aš nežinau, ar jai pasisekė su
kurti laimingą šeimos židinį, ar 
jis, po kiek laiko vėl krito atgal 
į gėrimą, drauge ir ją sunaikin
damas. Jurgiui apie tą susitiki
mą aš niekad nieko nepasakojau.

Valentina.

Red. pastaba. Autorės sielos 
sumišimas yra tikras, kaip tikra 
yra čia atvaizduota jos pergy
ventoji gyvenimiškoji painiava. 
Yra daug žmonių, kurie vieni ir 
su draugais gilias gyvenimo prob 
lemas sprendžia, gal ir panašias 
padėtis apsvarsto. Autorė prašo 
tokių pareikšti jai savo nuomonę. 
Laiškus prašom siųsti “TŽ” re
dakcijai Valentinos vardu. Taip 
ją mes pakrikštijom, nes ji pati 
spaudai skirto vardo nenurodė. 
Redakcija gautus laiškus persiųs. 
Jei kas norėtų pasisakyti viešai, 
prašom rašyti redakcijai.

pą ir daug vitaminų, yra tie, ku
rie verdami trumpą laiką, vietoj 
virinus ištisą valandą ar ilgiau.

Uogų graimas
Daromas iš įvairių žalių ar 

konservuotų uogų: braškių, že
muogių, bruknių ir kt. Imti 3-4 
šaukštus uogų, pertrinti jas per 
sietą, įdėti 2-3 baltinius, cukraūs 
pagal skonį ir plakti, kol gausis 
šviesios putos. Paskui įlašinti 
mėgiamų kvapų, nors jie nėra 
būtini, nes pačios uogos turi ma
lonų aromatą. Duodant į stalą 
atskirai padėti pasaldyto pieno 
ar grietinėlės, šį grąimą galima 
užšaldyti pridedant 1 stiklinę iš
plaktos grietinės ir 3-4 lapelius 
tirpintos želatinos.

Pataisa
Praeitam “Moterų žodžio” nu

meryje, šeimininkių kampelyje 
įsibrovė klaida stalo dengimo 
papročius. Jei pietums prie! 
sriubą duodamas šaltas patieka
las, užkandinės lėkštelės deda
mos ne į dideles lėkštes, bet dar

«
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

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

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

J.Green Real Estate

Kontrabanda į Kiniją vyksta
Hong Kongas labai nepaten

kintas skelbia, kad paskelbus 
draudimą įvežti į Kiniją kariškų 
medžiagų į Hong Kongą tokias 
prekes vežą laivai nebeatvykstą, 
bet vykstą. į kitus uostus, ypač į 
Portugalų Macao. O laivų esą vi
sokių: Panamos, Britų, Skandi
navų kraštų ir Rusų bei Lenkų. 
Kontrabanda vykstanti ir iš Ja
ponijos, o mechanizmo, kuris 
vykdytų kontrolę, nesą.

— Vašingtonas. — Vandenili
nės bombos gamybos įmonių sta
tyba, vykdoma netoli Aiken, S. 
C., kainosianti $900.000.000.

— Stockholmas. — Baltijos jū
roje lenkų laivo minų gaudytojo 
įgulos dalis sukilo, vadovybę su
rišę uždarė kabinose ir pasuko 
laivą į Švedų uostą Istad. Iš 33 
įgulos narių 12 išlipo į krantą ir 
paprašė Švedijos politinių pabė
gėlių teisių. Visi jie liko Švedi

joje-

Europos kapitalai 
plaukia Kanadon

Ne vien JAV kapitalistai sten
giasi investuoti dideles sumas 
Kanados ūkyje, bet ir Europos. 
Kadangi daugely Europos kraštų 
kapitalo kilnojimas yra suvaržy
tas, tai jau nuo seno tas atlieka
ma per Šveicarijos bankus, kur 
tokių suvaržymų nėra, o į ją ka
pitalai perkeliami per atsiskai
tymo biurą.

Pastaruoju metu Šveicarijos 
didžiausias komercinis bankas, 
Šveicarijos Bankų Korporacija, 
labai žymiai plečia savo veikimą 
Kanadoje. 'Šveicarijos Kredito 
Bankas neseniai atidarė savo sky 
rių Kanadoje. Jis taip pat čia 
versis tik investicijomis. Jau da
bar Newfoundlande statomas 
vienas fabrikas už $5.000.000 
šveicarišku kapitalu.

Kieno ištikrųjų yra tie pinigai, 
šiandien yra paslaptis. Kaikas 
mano, kad jų tarpe esą nemažai 
sumų komunistų vadų,. kurie 
stengiasi apsirūpinti juodai die
nai. Kad tai galimas dalykas, ro
do kad ir Trockio pavyzdys, ku
ris pabėgęs į užsienius nejuto jo
kio trūkumo, bet gyveno kaip 
milijonierius, nes savo kapitalų 
turėjo viso pasaulio bankuose. 
Yra betgi aišku, kad šis reiškinys 
rodo Europos kapitalistų nerimą 
ir norą perkelti kapitalus į sau
gesnes vietas.
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Torontiečiai remia sporto 
atstovą

Jūsų pagalba Povilas Vaitonis 
dalyvauja Kanados šachmatinin
kų pirmenybėse! Šio mėn. 22 d. 
3 vai. pp. iš Malton aerodromo 
mūsų meisteris išskrido į Van- 
couverį, kur rugpiūčio 24 d. pra
sidėjo pirmenybės. Su juo išskri
do-mūsų linkėjimai ir viltys lai
mėti.

Ne bet kas gali tose pirmeny
bėse dalyvauti; tik meisterių kla
sės šachmatininkai — atskirų 
provincijų meisteriai. P. Vaitonis 
dalyvauja kaip Ontario meiste
ris. P. Vaitonis, sužinojęs toron- 
tiečių materialinę paramą jam 
dalyvauti pirmenybėse, buvo su
jaudintas ir nustebintas šia ne
laukta lietuvių tautinio solida
rumo demonstracija.

Aukojo: KL Moterų B-nė $10, 
KLT Toronto skyrius $10, Sve
tainė “Tulpė” $10, Jankausko- 
Demikio krautuvė $10, Restora
nas “Baltic” $5, kun. Ažubalis 
$5. Mažiau aukojusių pavardės 
daugumoje neišskaitomos, todėl 
atsiprašome, negalėdami išvar
dinti pavardėmis, ir duodame

Atidaryta nauja lietuviška krautuvė!
Crown Cigar Store & Record Bar
Turime rūkalų, įvairių plokštelių, minkštų gėrimų, 

o taip pat pieno produktų ir duonos.

882 Queen St. W. (prie Crawford)
Telefonas ME. 9064

Sav. Jurgis Preikšaitis
Kviečiame visus atsilankyti !

TFondo Atstovybės Kanadoje Aplinkraštis
išlaisvinimą yra Tavo, kaip ir 
mūsų visų, pirmutinė ir vyriau
sioji pareiga. Kova reikalauja iš 
mūsų pasišventimo ir kietos iš
tvermės. Niekas nežinome, kaip 
ilgai kova dar užsitęs. Kovai ves
ti yra reikalingą pastovios ir pa- 
kankamos lėšos.

Šitai kovai vadovaująs Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas kovai reikalingoms lė
šoms patikrinti yra įsteigęs Tau
tos Fondą. Kova bus tiek sėkmin
ga, kiek Tautos Fondas pajėgs 
jam pavestą uždavinį sėkmingai 
vykdyti.

Laisvės kovai reikalingas lėšas 
mes patys tegalime patikrinti. 
Dėl to Tautos Fondo Valdyba 
šaukiasi Tavo, Lietuvi, nenuils
tamos jam paramos.

Lietuvi! Niekuomet neužmiršk, 
kad esi atsakingas už Lietuvos 
likimą.-Tavo pastovus ir nuošir
dus duqsnumas Lietuvos laisvi
nimo reikalui yra vienas svarbių
jų ginklų kovoj už Tėvynės atei
tį. Į Lietoms išlaisvinimą yra su
dėję visas savo viltis Tėvynėje 
pasilikusieji ir po pasaulį išblaš
kytieji tremtiniai. Tad remk Tau
tos Fondą, Tavo auka tebūnie 
Tavo pateisinimas, kad apleidai 
Tėvynę ir tautą joms tragiškiau
sioj valandoj.

Jūsų
Marija Arlauskaitė

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

6642 Third Ave. Rosemount 
Montreal 36, Que. Canada.
1951 m. rugpiūčio mėn. 25 d.

(Atkelta iš 1 psi.) 
dyba yra prisiuntusi ir registra
cijos lapo pavyzdį.

• Kadangi švenčių proga, kaip 
kad Vasario 16-tos ar Rugsėjo 8, 

| yra renkamos aukos grynai Tau- 
į tos Fondui, anksčiau išduoti au- 
I kų lapai su TF Atstovybės! ant- 
į spaudu’ palieka galioje.-Koloni- 
> jos, hbrineios įsigyti aukų lapus, 

prašomos nedelsiant kreiptis į 
. Atstovybę.-Aukų lapai, kaip bu
vo minėta anksčiau, įvesti dėl di
desnio aukų sutelkimo ir sąžinin
gesnio jų pervedimo, kaip kad 

t kolonijų -atstovai dėl darnaus ir 
/tvarkingo darbo atlikimo.
t. Kiekvienas lietuvis, įsigyda
mas pasą, atlieka savo šventą 
pareigą Tėvynei. Vėliau, gi, jis 
perka per metus mažiausiai $1 
vertės ženklelių, kurie bus gau
nami tiesiai iš TF Atstovybės ar 
jos .Įgaliotinių vietose. Įlipintas 
ženklelis niekur nenusimes, nes 
įklijuojamas tiesiai “Lietuvio

■ Pasan, tuo tarpu gauti kvitai daž- 
• niausiai nusimeta. Reikalui esant 
- kiekvienas iš mūsų galės parody
ti “Lietuvio Pasą“, kuris bus ge- 
;riausias liudininkas^ kaip sąži
ningai mes atlikome pareigą šioj 
sunkioj mūsų Tėvynei valandoj.

Rugsėjo 8"j i ^Lietuvių .Tautos 
Šventė, atitinkanti Kanados Do
minion Day, yra švenčiama visų 
padorių įr susipratusių lietuvių. 
Per šios šventės minėjimą yra 
renkamos aukos grynai Tautos 
-Fondo reikalams. Atstovybė iš 
anksto dėkoja visoms organiza
cijoms ar tiems asmenims, kurie 
praves Tautos Fondo rinkliavą 
laike Rugsėjo 8-sios minėjimo ir 
pageidauja, kad įsigytų TF aukų 
lapus jau idabarj/kreipiantis tie
siai į TF Atstovybę ar jos Įgalio
tinius vietoje, jei tokių yra. Są
žiningai atliktas darbas mieles
nis Dievui ir Tėvynei.

Lietuvi,
; Kova, už pavergtos Tėvynės

t

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
HIS MASTER VOICE GAMYBOS

Gauta per Ė. C. VICTOR Co iš Anglijos įvairiausių plokštelių 
visose kalbose. Pareikalavus nemokamai siunčiame katalogus 
paštu. Taip pat priimame užsakymus paštu į Įvairias vietoves.

SNIDERMANS MUSIC HALL
714 COLLEGE ST., TORONTO, Ont. Tel. ME. 6200

IRO imigracinį darbą baigia
Į beveik visus kraštus emigra

cinių bylų baigimo terminai jau 
paskelbti.

Į Kanadą pagal masinės emi
gracijos schemą dokumentacija 
baigiama rugsėjo 1 d., į Australi
ją ir N. Zelandiją spalio 1 d., į 
JAV — lapkričio 1 d., į Braziliją 
ir Venecuelą — gruodžio 1 d.

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC
Licenzijuotas elektros kontraktorius

Visų rūšių elektriški įrengimai bei pataisymai
322 WILLARD AVE, TORONTO 
Telefonas MU. 6337 po 6 vai. vak.

ECNTRAETCLILS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 

kiti maži bei dideli darbai.
Viduje ir lauke.

JON. GREIČIŪNAS 
Telefonas ME 7651 

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).
K. D A R G I S

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

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

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.

_________ _ . - .... — - - -.... —-

Sovietai siūlo atnaujinti 
derybas

Visai nelauktai Sovietų Sąjun
ga pereitos savaitės trečiadienį 
pasiūlė JAV atnaujinti derybai, 
nutrūkusias balandžio mėn., del 
atsilyginimo už pagalbą, teiktą 
karo metu pagal nuomojimo ir 
skolinimo aktą. Sovietams tada 
buvo suteikta pagalbos už lt bi
lijonų dol. Dabar JAV reikalauja 
atlyginti 800 milijonų dol. ir grą
žinti 672 laivus, tada paskolin
tus. Sovietai buvo sutikę tik su
mokėti 240 milijonų dol. Dėl to 
derybos ir nutrūko.

Naujas sovietų pasiūlymas, 
beabejo yra vienas iš visos eilės, 
jos dabar praktikuojamų, taikin
gumo ir geros valios pademons
travimų. •’

— Londonas. —■ Britai mezga 
gyvesnę prekybą su Sovietų Ru
sija. Jau nupirko už 28 mil. dol. 
medžio ir žada dar už 14 pirkti. 
Be to, nupirko 1 milijoną tonų 
pašarinių grūdų. Iš to daroma 
išvada, kad prekybiniam Sovietų 
Rusijos boikotui D. Britanija ne
pritartų. •; ’

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $10 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto 
Hollywood Clothing 

270 QUEEN ST. WEST
(kampas Beverley)

Maištingiausias, *
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra -

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

AR JAU GAUNATE

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

nuo bet kurio mėnesio.
'Adrešaš: “LD’r92U4 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif., USA
Galima įsigyti paskirais numeriais ir užsiprenumeruoti pas 
šiuos mūsų*atstovus Kanadoje:

Vyt. Aušrotas, 162 Gorevale Ave., Toronto, Ont.
Aušros Vartų Par. Spaudos Kioske —377 Willibrord St.,

__ Verdun, Que. . .
S. Bujokas, 1338 Downing St., Winnipeg, Man;
J. Krikščiūnas, 96 Wright Ave., Toronto, Ont.
Jer. Pleinys, 113 Cąnnon St. E., Hamilton, Ont.

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

. tąlefonuoti LL. 9204.

į turnyrą — o suteiksim didelio 
moralinio pasiryžimo savo tau
tiečiams iškovoti geriausias vie
tas.

Buriavimo mėgėjams
Baltija, nors tu toli ir senai be- 

šniokštei savo amžių kalba, mes 
tavęs neužmiršom. Tavo vaikai 
nori vėl .gyventi tavo teiktais 
malonumais. Tų bangų ilgesiui 
sumažinti, Toronto sporto klubas 
“Vytis” numato įsteigti buriavi
mo sekciją. Toronto visuomenė 
kviečiama prisidėti prie šio ne
paprastų malonumų teikiančio 
sporto. Dauguma sporto šakų po 
ilgų ir varginančių valandų ne
betraukia — norisi poilsio ar 
lengvesnio bei malonesnio laiko 
praleidimo. Buriavimas ir teiks 
tą sveiką ir malonų sportą.

Atsiradus didesniam šio sporto 
mėgėjų skaičiui, klubas stengsis 
sudaryti galimybes įsigyti vieną 
ar kelis laivus, kad ateinančiame 
sezone jau galėtume iškelti bu
res ir vėl pagyventi Baltijos pri
siminimais. T^i yra sportas, kur 
gali dalyvauti' visokio amžiaus 
ir lyties žmonės. Tad kviečiame į 

[Sporto klubo eiles. Visais būria-
bendrą sumą $104.50. Winnipeg© . vimo reikalais ir klausimais pra- 
lietuvių 'grupė per St. Bujoką'šome kreiptis į šios sekcijos or- 
prisiuntė $5.50. Viso surinkta ‘ 
$160. Asmeniškai p. P. Vaitonį 
parėmė ir Amerikos lietuvių di
desnieji centrai.

Sporto klubas “Vytis”.
Kanados stalo teniso turnyras 
Kanados Tautinei Parodai be

sibaigiant, rugsėjo 6, 7 ir 8 die
nomis Eastwing Colizeum (paro
dos rajone) įvyks Kanados stalo 
teniso uždaras ir viešas turnyras. 
Uždarame dalyvauja Kanadoje 
gyveną žaidėjai, o viešame gali 
dalyvauti ir kitų valstybių žai-' 
dėjai. Taip pat įvyks Ontario ir 
Quebec komandinis turnyras. 
Šiuose turnyruose dalyvauja ir 
lietuviai stalo tenisininkai: Onta
rio meisteris p: Pr. Gvildys, p. 
Paškauskas ir. p-lė Subatnikaitė 
pavieniuose ir komandiniuose 
susitikimuose.

Uždaras turnyras įvyks rugsė
jo 6 d. nuo 6 vai. vak., viešasis 
rugsėjo 7 d. nuo 2 vai. p.p. Finali
niai susitikimai — rugsėjo. 8 d. 
2 vai. ir 7 vai. p.p.

Toronto lietuviškoji visuome
nė, svečiai iš Amerikos bei Ka
nados tolimesniųjų vietų lanky
dami parodą, kviečiami neuž
miršti šito turnyro ir atsilankyti 
pasigėrėti mūsų tautiečių kova, 
o ji bus tikrai įdomi, nes Pr. Gvil
dys kaipo Ontario meisteris, pa
siryžęs ne tik tą titulą vėl apgin
ti, bet ir visos Kanados stalo te
niso meisterio vardą pasiekti. 
Taigi, atrodo, bus nepaprastai 
įtemptas, rimtas ir gražių aki
mirkų žadantis turnyras, tad visi

ganizatorių p. Joną Žuką, 118 
Beatriče Avė., Tel. LA. 9003.

Sporto klubas “Vytis”.
Torontas — Hamiltonas 3:0

Bene pirmą kartą Toronte ir 
Kanadoje galėjome pasigėrėti 
vadinamuoju “baltuoju sportu” 
— lauko tenisu. Praeitą trečia
dienį susitiko Toronto “Vytis” su 
Hamiltono “Kovu” teniso aikštė
je išmėginti savo jėgas. Torontas 
pasirodė kiek stipresnis ir rung
tynes laimėjo. Rautinš—Tėvelis 

’ 7:5, 6:2; Gvildys—Paltarokas 6:3, 
6:3; Žukas—Grajauskas 6:3, 6:1. 
Tačiau Torontas suklupo dveje
te: Gvildys—Rautinš pralošė Tė
veliui—Paltarokui 6:3, 6:3. Rung
tynės praėjo gražioje ir draugiš
koje nuotaikoje. Labai gaila, kad 
tiek mažai šio sporto mėgėjų te
atvyko pasižiūrėti šio debiuto. 
Kiek teko šią vasarą pastebėti, 
Toronte yra gana didelis skai
čius teniso mėgėjų, bet kažkodėl 
tik keletą temačiau šiose rungty
nėse, o juk pradedantiems buvo 
daug ko pasimokyti. Hamiltoniš- 
kių svečių buvo kelis kart dau
giau negu torontiškių. Gaunasi 
vaizdas, kad lietuviai ypač toroi> 
tiškiai nesidomi jokiu sportu. 
Futbolas jiems per žiaurus, krep
šinis, tur būt, pergreitas, nežinia 
ką apie lauko tenisą pasakytų.

Šiam pirmam pasirodymui 
praėjus visiems tenisininkams 
linkėtina nepakabinti rakečių į 
džiovyklą, o torontiškiams ne- ■ 
užmigti ant pirmųjų laurų.

Lukas.

GIBSON ŠALDYTUVAIBR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuouO vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.
55 St John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St
. Tel. LYndhurst 0052

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3*6373
II i U................I. , 111!

- HNATYSHYN 
VAISTINĖ

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tel. WA 4956 

Toronto, Ont.

Liko tik keletas šaldytuvų, 
kurie parduodami 
be taksų.

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

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

dame specialius 
VAIKŲ VEŽIMĖLIUS 

už $6.50 ir daugiau.
Miegamojo kambario kamp- 

—r- lektas už $99.00. -
ŠALDYTUVAI už $325 

ir daugiau.

GECTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO

(prieš Pix kino teatrą)

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

St. Catherines ir Toronto rajonuose? 
Kalbame visokiomis kalbomis.

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

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

«'/•. — TO R O N T E — F i < - 
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

____.__ ___ ------------------ ------------------- ------------—.

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.

Lietuvių Baldų Krautuvė

— 2448 Danforth Ave., Toronto. — Telef. OX. 4444. —
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldytu* 

vų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.-
Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus.

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

TEL.
| EMKi-2131 

Budime
24 

valandas

THE TWO LITTLE
. JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

Tel. E M4-0047



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

*
PARDUODAMA: . .

L, $3.900 — Automatinė Bendix skalbykla ir cheminė valykla 
prie St. Clair ir Landsdowne gatvių.

2. $5.000 grynais, $13.500 pilna kaina. Atskiras namas High 
Park distrikte. 7 dideli gražūs kambariai, apšildomi karštu 
vandeniu su alyva. Didelis, medžiais apaugęs sklypas.

Kreiptis į V. MEILUS
virš minėtu adresu arba telef.: OL. 2354, vakarais RU. 1-0203.

Buvo netaip, kaip “Laisvoji Lietuva” rašo
Šių metų viename “Laisvosios kreipti straipsniai. Dr. Prunskis, 

sietuvos” Nr. tilpo straipsnis kaipo lietuviškų organizacijų to- 
Tiems, kurie pravardžiuojasi”. j lerantas, tų straipsnių nepanąų- 
’araštėj: “Draugo” redaktoriaus dojo, tik norėjo ^apie naujai pasi- 
lėmesiui. Į reiškusią organizaciją LAS gau-

Straipsnis nepasirašytas, bet ti teisingų informacijų. Jis man 
is rašytas Stepono Jakubicko. 
Straipsnis pilnas necenzūruotų 
ssireiškimų ir neteisingų užme- 
imų. Kadangi šiame straipsnyje 
>t. Jakubickas neteisingai užsi
puolė Dr, Prunskį, būk tai jis per 
Krikščionių demokratų partijos 
patikėtinį” LAS narį norėjęs iš- 
nipinėti LAS užimtą ideologinę 
iniją ir jo aparatą, noriu pateik- 
i tikslesnių paaiškinimų. Laišką 
u keliais paklausimais apie LAS 
; Dr. Prunskio gavau aš. Bet jo- 
iu, pasak Jakubicko, Krikščio- 
ių demokratų partijos patikėti- 
iu nebuvau ir nesu. Toleruoju 
• reiškiu simpatijos visoms orga- 
izacijoms lygiai, kurių veikla 
išasi tik su vienu tikslu—atsta- 
<mu Lietuvos nepriklaušomy- 
ės ir bolševizmo sunaikinimu, 
r Dr. Prunskio asmeniškai nepa-' 
įstu, tik bendradarbiavau jo re
aguojamame laikraštyje.

rase:
“Malonus Bičiuli,
būkite geras ir neužpykitą, 

kad Jūsų straipsnį, kas liečia LA 
i S veiklą, kol kas negalėsiu pa
naudoti, nes esu gavęs daug 
straipsnių apie LAS blogai atsi
liepiančių. Norėčiau patirti tei
sybę ir apie LAS gauti tikslias 
informacijas. Labai prašau ma
ne apie tai painformuoti”. Toliau 
sekė keli klausimai. Kas čia įžiū
rės ką bloga?

Bet Jakubickui tai buvo kab
liukas, kuriuo pasinaudodamas 
turėjo progos išlieti eilę nekul
tūringų žodžių ir pravardžiavi- 
mosi ne jo siauros galvosenos 
žmonių adresu. 

Pagaliau, Jakubickas pasiūlo 
Dr. Prunskiui grįžti į gimnazijos 
suolą ir pakartoti logikos kur
są, nors pats nė iš tolo nėra ma
tęs gimnazijos*suolo. Toliau, Ja- 

Kiekvienas sveikai galvojantis kubickas, virsdamas “globėju”,
- kovojantis dėl tų pačių idealų [Tašo, kad laiško gavėjo pavardę 
etuvis pasakys, kad tarporgani- į redakcija laiko paslaptyje, išven- 
acinis nesu^yvenimas neša tik j S115 “Krikšč. dem. partijos pati- 
alą ir silpnina kovos jėgas Lie- j kėtiniui” krentančio partijos pa
lvos laisvei atgauti. Partinės j smerkimo.
iėtenos, gal būt, yra tik tiems ’ Dr- Prunskis ir nesuinteresuo- 
audingos, kurių nejaudina mū-3ąs, kad jam būtų išduota laiško 
ą brolių ir sesių kančios už ge- gavėjo pavardėj nes jis gerai pri- 
jžinės uždąngos. Tokių kova, simena kam laiškas buvo rašytas se savo puslapiuose. Nesenai įvy- 
įprantama, ne dėl tautos prikė- . ir kas jame Imyo klausta. kusiame dvasininkų suvažiavime
mo iš mirties agonijos, bet, kad,' Kaip laiškas'pateko į Jakubic- buvo pasiūlytas į darbotvarkę 
ii prisikėlus, smurtu užgrobtų ko rankas? Būdamas nesenai LA klausimas ar suderinamos ma- 
aldžią ir gyventojams primestų, S nariu aš ir pats nežinojau, kas šonų teologinės pažiūros su krikš 
ruviną diktatūrišką valią. Čia sudaro centro valdybą. Todėl, čionybe. Klausimo svarstymui 
ienas iš tokių pasirodo ir St. Ja- negalvodamas nieko blogo, Dr. j betgi pasipriešino aukštieji ang- 
ubickas, kuris, prisisiurbęs, dik- Prunskio prašomų informacijų likonų hierarchai, kurių dauge- 
įtūriškų užmačių, nesiskaito su : kreipiausi į Jakubicką, tuometinį j bs yra masonai.. Masonas yra 
itomis lietuviškomis kovos jė-;LAS vietininką. Jakubickas,1 ’• -- • -
omis ir visuomenei siekia pri-! laišką išplėšęs, man iš rankų, pa-

• reiškė, kad laiškas rašytas “pik
tos” rankos ir jis bus, kaipo įro
domas dokumentas apie "krik
demų” knisimąsi į tautinį darbą. 
Man pasakius, kad laiške nesi
mato nieko kenksmingo LASui, 
Jakubickas liepė nutilt ir pareiš
kė, būk tai aš nežinąs “juodojo 
klerikalizmo” tikslų.

Už tokį įvykusį nemalonumą 
didž. gerb. Dr. kun. J. Prunskį 
nuoširdžiai atsiprašau ir prašau 
negalvoti, kad tas atsitiko dėl 
mano blogos valios.

Vacius Venckus.

lesti savo dirigavimą ir piktą 
alią. „ .
Jei Dr. Prunskis būtų buvęs 

linteresuotas iššnipinėti LAS 
■ jam kuo nors pakenkti, jis bū- 
j radęs kitą būdą ir tą “špiona- 
l” būtų atlikęs kitu keliu, o ne 
er LAS aktyvų narį. Juk Dr. 
runskis gerai žinojo, kad esu 
AS narys ir sąjūdyje aktyviai 
irbu. ..
Dr. Prunskis, aukštos toleran- 
jos žmogus, nenorėjo LASui 
akenkti, bet — priešingai — ap- 
iugoti nuo gandų. Jakubickas 
ž tai atsidėkojo gaivališku pa- 
elgimu. , .,
Laišką, kokia vedama LAS li- 

ija katalikiškų organizacijų at- 
zįlgiu, kas ir, kur sudaro centro 
aldybą, kur leidžiama “Laisvo- 
Lietuva” ir kas ją redaguoja ir 

an., Dr. Prunskį iššaukė para
rti ir atsiklausti — 4 “Draugo” 
idakciją prisiųsti prieš LAS nu-

ivo klausta.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir
- chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
■ Telef.: WA 3754

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St W. TORONTO f TeL LO 1438

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

t

.. Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles) Toronto. TeL LO 7882
O—... ................M—I

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

LAI KRODINI N KA
turinti 30 metų profesinę praktikų 

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

T' - - 1 . ■ I' ■' fl............................. ....... ■ IJt ■“ ■“

LIETUVIŠKU KALBįS KAILIBINKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

Kai norisi nusisypsotiMuziejaus reklama
St. Louis, Missouri, City-Art- 

Museum nepaprasto pasisekimo 
pasiekė savo sargą aprengęs vi
duramžio riterįo šarvais, pąim- 

i tais iš to paties muziejaus rin
kinių.

Pats sargas pasakoja, kad anks 
čiau jo ten sėdinčio niekas nepa- 

’ stebėdavęs ir net į šarvus mažai 
, kas kreipdavęs dėmesio, gi dabar 
jis pasidaręs visų lankytojų dė
mesio centras, o miesto vaikai vi
duramžių aprangą jau su visomis 
smulkmenomis išstudijavę. Kai 
jis pirmą kartą taip apsirengęs, 
į jį niekas nekreipęs dėmesio tol, 
kol nesujudėjęs. Kai sujudėjęs, 
daugelis vaikų ir moterų išsigan
dę, nes palaikę dvasia, o kai ati
dengęs veidą ir prakalbėjęs, visi 
apspitę tyrinėti aprangą. Taip 
dabar esą nuolat. .V .• . ..

’ 30 parų arešto už išgelbėjimą 
dviejų gyvybių

’ Už žmonių išgelbėjimą papras
tai apdovanojama, o aviacijos ka
reivis Ray Vallalpando gavo 30 
parų sunkaus arešto už tai, kad 
iš degančio namo ištraukė vyrą 
su žmona. Tai kurjoząs, bet tik
ras dalykas, įvykęs šiemet Al
bany, Georgia valst., JAV. Tik 
areštas paskirtas ne už patį išgel
bėjimą, bet už tai, kad jis ten 
buvo.

Mat, Vallalpando buvo pasiša
linęs iš dalinio be viršininkų lei
dimo ir grįžo taip pat tepaste
bėtas, bet, kai spauda pradėjo 
Tašyti apie jo didvyrišką žygį, su- 
'žinojo viršininkai ir... nubaudė. 
Dabar jis per -30 dienų turės pro
gos spręsti sunkų uždavinį ar 
gali ryžtis karžygiškam žygiui as
muo, kuris nėra atlikęs visų for
malumų tvarkingo piliečio ir 
[drausmingo kario.

. Masonerija . anglikonų 
: bažnyčioje

0 Pastaruoju metu anglikonų 
bažnyčioje kilo gyvas ^sąjūdis 
prieš masonus. Apie tai anglų 
spauda jau rašo net pirmuosiuo-

Gerai, kad netoli
— Mano vyras miegodamas 

vaikšto.
— Na, ar toli jis nueina.
— Netoli. Grafiną su šnapsu 

jis laiko ten pat miegamajame.
Susitiko

Viename Sibiro koncentracijos 
lagery kalbasi trys pasmerktieji:

— Aš čia, — sako vienas, — 
jau nuo 1929 m. Už tai, kad pa
sakiau, jog Karolis Radekas yra 
kontrrevoliucijonierius.

— O aš, — sako antras, — čia 
nuo 1937 m., už tai, kad pasakiau, 
jog Radekas nėra kontrrevoliu
cijonierius. ,

— O aš, — sako trečias, — esu 
Karolis Radekas.
— Malonus Pone Mozartai

Viena muzikos mylėtoja nese
nai Salzburgo “Mozarteum” va
dovybei prisiuntė šitokį laišką:.

“Malonus Pone Mozartai,
Ar nebūtumėt Tamsta toks 

malonus sukomponuoti man har- 
fos sonatą. Bet sonata turėtų lik
ti mano nuosavybė. Žinoma, aš 
esu pasirengusi sumokėti už ją 
betkokį honorarą”...

Tarnybinis stropumas
Alabamos. valstybėje, Birmin

gham policijos ■ radijas paskel
bė: “Policijos mašina 13 turi tuč- 
tuojaus vykti į 3 Avenue, kam
pas 14, kur gatvėje vaikštinėja 
visiškai nuoga moteris!” - 
. Po kelių minučių ne tik 13, bet 
visos gatvėje buvusios policijos 
mašinos buvo nurodytoje vie
toje. '
v Prašau perspėti žmoną

Senį Kfauman teismas pasmer
kia 2 m t. kalėti. Teisėjas įsako jį 
čia pat sųimt^ir klausia:

—- Ar tamsta turi kokį pra
šymą?

— Taip.
— Būtent?
— Prašyčiau pranešti žmonai, 

kad nelauktų manęs šiandien 
pietų.

1948

aukščiausias anglikonų bažny- i 
čios dignitorius Canterbury-arki
vyskupas, daugelis kitų vyskupų 
ir bažnyčios tituliarinė galva 
karalius George VI. Sąjūdis bet
gi nesustojo ir klausimas vėl bus 
svarstomas tuoj aus į vykstančia
me generaliniame anglikonų baž. 
nyčios sinode.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

Dr. Chas. OKUN

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas . ■*'
496 Queen St. W. ~ 

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

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649
DANIEL D. STOKAL 

B.A.
TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

...................................  . Į* 1 T»

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto
TeL WA 1344

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen Sr. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
Tel^EL 6515

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

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

i Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

TEL. WA 6812 • , 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

---------  _ e krosayslftt ’ ------
Kalbame rusų kalba

ii imu .1 ■ ..... ■■■■BĮ—mn

Naujas šeimininkas Lietuviškos Valgyklos

Kavinėje kalbasi žurnalistas ir 
rašytojas. Pirmasis sako:

— Ką, daug turi darbo?
— Gana daug.
— Ką dabar rašai?
— Atsiminimus.
— Ar tuoj prieisi prįe 

metu?
— Kodėl prie 1948?
— Tada pasiskolinai iš manęs 

150 dolerių ir iki šiol negrąžini.

Tiktų ir asilas
Garsusis žnglų aktorius Kean 

vaidino Ričardo. III rolę. Tuo 
momentu, kai jis šaukė: “Arklį, 
arklį! Visą karalystę atiduosiu 
už arklį!” — kažkas iš balkono 
atsiliepė: . v., ,

— O ar netiktų asilas?
— Puikiai tiks, tik' prašau 

greičiau nulipti čia.

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

maloniai kviečia mielus tautiečius atsilankyti ir paragauti . 
skaniai, sočiai ir žemomis kainomis pagamintus įvairius 
valgius, skubiai ir mandagiai patarnaujant nuo 6 vai. rAzto 
iki 12 vai. nakties. Taipgi turime išsineštinai pardavimui 
krautuvfų kainomis įvairių maisto gaminių. Čia gausite ir 1 
nakvynę. Iki pasimatymo — nuoširdžiai lauksime. į

V. BUTRIMAS.

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

Paruošiami, vaistai pagal receptus
Kosmetika: YardJey”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.
m , £ LAIKOMOS PALANGOS
Telefonas . -

MU-9543 TREJOS DEVYNERIOS

Visi žinojo
Teisme vyksta skyrybų byla. 

Teisėjas klausia moterį: j
— Tamsta pavadinai savo vy

rą žiopliu girdint daugeliui žmo- . 
nių?

— Teisybė, bet tai buvo visi t 
geri pažįstami, kurie ir be to ži-: 
nojo.

Brangokas susirašinėjimas
Vienas vokietis, gavęs mokes

čių mokėjimo pranešimą, užrašė 
“idijotai” ir pasiuntė mokesčių 
inspekcijai. Atsakymą jis gavo 
po savaitės. Tai buyę praneši
mas, kad be išpuolančių mokes
čių turi sumokėti 15 markių už 
praleistą terminą ir valdinės įs- į 
taigos įžeidimą. Ant šio praneši
mo vokietis užrašė: “Superidi- 
jotai” ir vėl grąžino mokesčių 
inspekcijai. Atsakymas buvo: 
25 markės. Šį pranešimą jis grą
žino su prierašu: “Driskiai” ir 
gavo atsakymą: 35 markės bau
dos. Po to drąsusis vokietis nu
sprendė daugiau nebekorespon- 
duoti ir sumokėjo mokesčius bei 
visas baudas, kurių susidarė jau 
75 markės.

i • v i . • r .

Telefonas
MU-9543

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIĄ! NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

LIETUVIŠKĄ KIRPYKLĄ
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

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

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G.LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. ’ 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

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

Rūbų valymas . ,y
‘Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos Neaukštos

205 Euclid Ave. (prie Dundas St.), Toronto, .Ont.
, I, , , ,, .1.,,,, Į, , , Į I,.... ' I,

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

BEAVER BREAD LIMITED
. Į03 Lightbourne Avė. Toronto

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite a n v Ii s
P A R L I AMENT FUEL CO.

Savininkas W. WIL S O N
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

... ............ i ■■■ ■ ——i—į

W. A. LENCKI, B. A. 
Advokatas — Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

Kainos nepakilo pas:
ART FASHIONS

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 išsimokėsimo sąlygomis
Tel WA 7537 JTaL WA 8497

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius; pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit. *
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linUipo rinkimu.

„ŽIELLIIJ” Spaudos Eęndrovė 
941 DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas EM

AM



8PUSL. - ‘ . TĖVIŠKES ŽIBURIAI 1951. VHI. 30. — Nr. 35 (88)
■ ... ‘ X .  ................... ... ------------- _ ,y —■■■■■■ — - ------------- - ---------—■ - -....   .------------------ ... --------------------------------------------------------------------------------- - -------- ' ............................. .......... ....................... „ ——= ............................. 1 T7T,=T.

. TORONTO. Cnt
Į KANADOS ATEITININKŲ i 
sąjungos suvažiavimo 

PROGRAMA
Rugsėjo ! d., šeštadienį: ' '

N) vai. ryto: Pamaldos už žuvu- :

Parapijos vaikų išpažintis
Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 

1 d. 5 vai: įvyksta parapijos mo
kyklinio amžiaus vaikučių išpa
žintis, prieš kurią susirinkusie
ji bus paruošti trumpa konferen
cija. Bendra parapijos vaikų Šv. 
Komunija įvyks sekmadienį 9.30 
vai. pamaldų metu. Visi lietuviai 
vaikai, ypač bepradedą mokslo 
metus, yra kviečiami gausiai da
lyvauti šioše bendrose vaikučių 
religinėse iškilmėse.

Kartu pranešama, kad įprasto 
penktadienio parapijos vaikų su
sirinkimo šią savaitę neįvyks: 
viskas atkeliama šeštadieniui.

Lietuvių Evangelikų žiniai
Rugsėjo 1 d., šeštadienį, 17 vai. 

Lutheran Church — Bond Str., 
taip College ir Bloor gatvių, ku
nigas A. Trakys laikys pamaldas.

Sekančią dieną, sekmadieni, 
pamaldos įvyks Kitchener mies
telyje, į kur atvažiuos Hamilto
no ir Londono evang. lietuviai. 
Iš Toronto tą dieną rengiama 
ekskursija. Išvyksime sekmadie
nį 8.30 vai. nuo “Atlantic” val
gyklos, 1330 Dundas St. W. Pa
matysime Kitchener ir apylin
kes. Po pamaldų numatomas 
bendras piknikas. Į ekskursiją 
prašome užsirašyti pas p. Usval- 
tus, 125 Robert St. Tel. MI. 3602 
arba pas p. Preikšaitį “Atlantic” 
valgykloje, tel. ME. 9347. Kelio
nė kainos $2. Pinigus prašome 
įmokėti jau užsifegistruojant.

LES Valdyba.

Ponia E. Roosevelt, kaip JTO 
atstovė, aplankys Kanados tauti
nę parodą Toronte rugsėjo 4 d., 
antradienį.

Iš “Dainos” Grupės veikimo
Liepos 27 d. įvyko grupės mėn. 

susirinkimas pas nares A. Gru- 
bevičienę ir dukrą Izabelę.

Nors ir lietingam ore, narių da
lyvavo nemažai, o N. Kaveckienė 
atsivežė ir viešnią — savo mamy
tę p. Stanislavą Statkevičienę iš 
Grand Island, Nebraska, JAV.!

' Į
Ponia Statkevičienė ne tik mie-. 
lai sutiko tapti “Dainos” narė, į 
bet įteikė $5 dovanų labdarai. 
“Daina džiaugiasi, turėdama ge
raširdžių narių net taip toli kaip ' 
Nebraska. j

Laiškus skaitant paaiškėjo,; 
kad ne tik padėkų ir atsiliepimų į 
bei prašymų naujoms paramoms 
turime, bet ir vėl laiškelis pilnas 
jumoro su $10 priedo iš mūsų 
garbės nario-rėmėjo Povilo Yau- 
niškio iš Winnipeg©. Jo jumoras 
mus visas prajuokino, o širdingu
mas labdarai, ne vienai ašarą iš
traukė ...

Priimtas nutarimas Diepholzo į 
gimnazijai skirti $5 kas mėnesį iš j 
“Oainos iždo. Bus siU"čiarni tieJHigh Park rajone, 235 Pacific 
sim Vokietijon. Paskirta $10 pa-]Ave išn„omo'a„,as j aukite

Vokietijoje. . į barys su naudojimusi virtuve.
Aptarus dar keletą įbėgamųjų! Rrei is nuo 6 val vak Telefo. 

ir ateities reikalų, susirinkimas • nas jgją
baigtas, o sekančiam susirinki-i ■
mui maloniai visas užkvietė Al-i PARDU0DAMAS 100 AKRŲ 
dona Rusimene, 89 Euclid Avę. ūkis. Geri trobesiai, prie gero 
Reikalų bus svarbių, tai visos na- keHo ir prie Simcoe ežero Kaina

prieinama. Kreiptis į savininką 
339 Quebec Ave. Toronto, Ont.

8-12 va!.: atstovų ir svečių regis
tracija 941 Dundas St. W., 
tel. EM. 3-4265.

1 vai. p.p.: Suvažiavimo atidary
mas, Prezidiumo ir komisijų 
rinkimai, Federacijos valdy
bos atstovo pranešimas. KA 
S-gos C V-bos ir Rev. Komi
sijos pranešimai.

3-5 vai. p.p.: Atskiri vyresniųjų 
ir jaun. at-kų posėdžiai.

7-9 yal.: susikaupimo valandėlė
ir išpažintis.

RUgšėjo t d., šekmadiėnį:
9.30 vėl. ryto: Iškilrhihgos pa

maldos ir bendra komunija.
1.30-4 vai.: Darbo posėdžiai.
5 vai.: Iškilmingas viešas posėdis, 

su prof. Dr. A. Šapokos pa
skaita, kuriame maloniai 
kviečiama dalyvauti visa To
ronto visuomenė. Viskas 
vyksta Šv. Elenos salėje, 
Dundas W. ir St. Clarens gt. 
kampas. KAS CV.
Ateitininkai paš Toronto 

vyskupą -
Ryšium su įvykstančiu II Ka

nados Ateitininkų S-gos suvažia
vimu, KAS-gos C V-bos nariai, 
kartu su Toronto kleb. kun. P. 
Ažubaliu, rugpiūčio 25 d. buvo 
priimti audiencijoje pas Toron
to vyskupą Webster, kuriam 
trumpai būvo papasakota ateiti
ninkų istorija ir jos tikslai. Šia 
proga vyks. Webster buvo pa
kviestas dalyvauti suvažiavimo 
iškilmingame posėdy. Vyt.

Nakvynės-reikalu
Sąryšy su įvykstančiu Kana

dos ateitininkų visuotinu suva
žiavimu Toronte rugsėjo 1-2-3 d. 
laukiama daug svečių iš įvairių 
Kanados vietų ir iš JAV. Gerb. 
“Tėviškės Žiburių” skaitytojai 
Toronte maloniai’prašomi pagel
bėti visus atvykstančius apnak- 
vydinti. Kas galėtų ką nors pas 
save priimti, prašome pranešti 
“Tėviškės Žiburių” administraci
jai, asmeniškai ar telefonu; EM. 
3- 4265. Toronto At-kai.

Ekskursija į Niagarą
Ryšium su Ateitininkų suva

žiavimu ruošiama ekskursija lai
vu į Niagaros krioklius rugsėjo 
3 d., pirmadienį. Visi torontiečiai 
kviečiami joje dalyvauti. Regist
ruotis rugsėjo 1 d. nuo 8 iki 12 
vai. Dundas St. W., telefonas 
EM. 3-4265.

Apvogė p. Simonavičių
Praeitą šeštadienį iš pp. Simo

navičių buto pavogtas magneto
foninis aparatas, kuriuo būdavo 
užrašomos lietuviškos radio va- 
landos programos. Policija nusi-Į’ 
kaltelio ieško. f???... * nelaimmga;|am j vienam asmeniu, frontinis kam

Vestuvės
Praėjusį šeštadienį Toronto lie 

tuvių bažnyčioje susituokė dvi 
poros: Modestas Šimanskis ir Do 
rotėja Cilciutė ir Algis Ropė su 
Irena Šimkevičiute. Paskutinio
sios poros vestuvių puota įvyko 
ukrainiečių salėje, dalyvaujant 
labai dideliam skaičiui janųjų gi
minių ir bičiulių. Algis Ropė, pa
lyginti per trumpą laiką, sugebė
jo gražiai užsirekomenduoti ka
nadiečių tarpe kaip sumanus ir 
gabus administratorius statybi
nėje srityje. Šiandieną jis yra da
lininkas vienos statybos firmos.

Saulės užtemimas šeštadienį
Šį šeštadienį, rugsėjo 1 d. ry

tinėje ir centrinėje Kanadoje bus \ 
matomas dalinis saulės užtėmi-į 
mas. Toronto laiku mėnulis sau-Į 
lę pridengs 6 vai. 24 min. rytą,! 
ty. saulei tekant. Užtemimas Ka- * 
nadoje bus trumpai tematomas.1 
Geriau jis bus matomas rytinėse 
JAV dalyse.

Gen. Marshallis ir Eden 
Toronte

Į

Atidaryti Tautinės Kanados 
Parodos, rugpiūčio 24 d. buvo at
vykęs JAV krašto apsaugos mi- j 
nisteris Marshall, pasakęs dvi j 
kalbas —- parodos atidarymo ir 
vėliau priėmime, kuriose užak
centavo, kad Korėjos konfliktas nos atvežtų meno-'rinkinių pa
yra grandis pasaulinės kovos. ■ rodą, kuri tęsis iki rugsėjo 16 d., 
Tik šią kovą laimėjus, galėsianti yra tikrai įsidėmėtina. Tai, žino- 
ateiti taika. I ma, ne austriškas, bet Habsbur-

Nelauktai į parodos atidarymą gų surinktas visos Europos me- 
buvo atvykęs ir Anglijos konser- nas, su dominuojančiais renesan- 
vatorių vicelyderis, buvęs užsie- so epochos didžiųjų tapytojų kū- 
nių r. ministeris Eden. • riniais, taip labai išsiskiriančiais

Kanados Ateitininkų Suvažiavimo proga 
š. m. rugsėjo mėn. 2 d., 8 vai. vakaro, sekmadienį, 

ŠT. HELEN’S SALĖJE (Dundas — St. Clarens) ruošiamas

Visas Toronto jaunimas kviečiamas gausiai dalyvauti ir 
pasilinksminti kartu su šiji proga atvykstančiais 

svečiais iš JAV ir kitų Kanados miestų.

Vienos meno brangenybės Toronte
Rugpiūčio 5 d. atidaryta iš Vie- ginklų ir šarvų pavyzdžiai ir 22 

gobelenai.
Taigi, ne vien grynasis menas, 

bet ir pritaikomasis, čia atsto
vaujamas, kuris apibūdina 600 
metų valdžiusios dinastijos ištai
gą ir turtingumą. Ir būdinga, kad 
lankytojų dėmesį daugiau pa
traukia ne genialiųjų tapytojų

Šeštadienį gen. Marshallis-pri-Į iš moderniškojo meno. Renesan- kūriniai, bet puošnioji sidabro ir 
ėmė veteranų paradą. sinis kūrėjas savo kūrinio cent- aukso druskinė su savo ornamen- 

ran stato žmogų, valingą asme- tais — Prancūzijos Karolio IX 
nybę, veikloje ir gyvenimiškoje dovana, Napoleono I sūnaus si- 
paskirfyje. Berte ryškiausiai tai dabrinis lopšys, dovanotas Pary- 
matyti Rubenso moteryse. Tai- žiaus miesto arba net 2680 kara-

Pranešimas LAS nariams
Š. m. rugpiūčio 31 d. 8 vai. vak.

404 Bathurst St. (ukrainiečių sa
lėje) LAS Toronto skyrius šau- biologinės moters paskirties ir tų brangakmenis. Tai ir nenuo- 
kia visuotiną narių susirinkimą, žmogiškosios vertės idealo išraiš- stabu. Juk ir spaudoje, apie šią 
sąryšy su š. m. rugsėjo mėn. 8 ; ka. Ir jo undinė yra tokia, bet ne:parodą informuojant, daugiausia 
d. įvyksiančiu LAS Kanados vie- j aistrų gaivalas. Kaip tai kon- j skaitome tik apie tai, kad ji įver- 
tininkijos skyrių atstovų suvažia i trastinga, pav., mūsų laikų Pi- 
vimu išrinkti vietininkijos bei casso deformuotų linijų žmogui, 
kitus organus. o ypač moteriai! Ten harmonija,

Nariai ir svečiai prašomi daly- čia destrukcija, sukarikatūrini- 
yauti. mas.

J. Jurkšaitis Nemirtingųjų kūriniai duoda
Už LAS Toronto Sk. pirmininką' progos kiekvienam žiūrovui ap-

V. Venckus, Sekretorius svarstyti visą eilę panašių prob
lemų bei pasaulio kultūrinės rai
dos kelius.

Parodoje yra 279 eksponatai, 
kurių tarpe 131 paveikslas, 32

tinta 80 milijonų dolerių, kad ją 
saugo 50 policininkų bei seklių, 
kad lankytojų laukiama apie 175 
tūkstančius ir tt.

Paroda vyksta Toronto Meno 
Galerijoje, Dundas ir Beverley 
g-vių. kampas, kuri atidaryta dar
bo dienomis 10-5.30 vai. p.p., va
karais — išskyrus pirmad. ir šeš- 
tad. — 8-10.30 vai., o sekmadie
niais 1,30-5.30 vai. p.p.

Kas dar neprarado sentimento 
senojo kontinento kultūrai, ją

MONTREAL, Cue.
Atviras laiškas p. Ručinskui
Dėl nesenai tilpusios “Nepri

klausomos Lietuvos” laikraštyje 
korespondencijos, kur, aprašant 
visuotiną “NL” spaudos bendro
vės susirinkimą, ir Tamstai su p. 
Toliušiu buvo padaryta’ kaikurių 
priekaištų, prašau leisti paaiš
kinti.

Kalbama korespondencija, tie 
sa, mano buvo parašyta, tačiau 
pastraipa, liečianti Tamstą ir p. 
Toliušį ir po to sekusios kitos 
smulkmenos buvo papildytos “N 
L” redakcijoje.

Tai įvyko visai paprastai: ko
respondencijos pilnai užbaigti 
negalėjau, nes 'netikėtai apsir

gau, todėl perdaviau nebaigtą 
“NL” redakcijai, prašydamas, jei 
ras ką esminio praleista, atitin
kamai papildyti

Iš viso, kaip galėjote pastebė
ti, po kalbama korespondencija 
inicialai ne visiškai tokie, kaip 
mano.

Esu patenkintas, kad ne man 
krenta atsakomybė už palietimą 
Tamstos ir p. Toliušio kalbamo
je korespondencijoje.

Su tikra pagarba:
J. Laukžemis.

Pp. Motuzus ištiko nelaimė— 
JAV staiga mirė vienintelis bro
lis. Jis buvo nuvykęs į laidotu
ves. Grįžo laimingai.

Dėmesio Montrealiečiai •
Š. m. rugsėjo 8 d., 7 vai 30 min., GESU HALL, 1200 Bleury.’St

Montrealio Lietuvių Dramos Teatro
PREMJERA ‘ 

“BUBULIS IR DUNDULIS” 
Linksmas 3 v. nutikimas

Autorius: Antanas RŪKAS • .
Režisierius: Algimantas DIKINIS

Dailininkas: Kazys VESELKA 
Bilietai: $1.00 ir $1.50.

WINNIPEG. Man.

Gyd. Dr. Aleksas VALATKA 
pradeda medicinos praktiką — 
506 Annette Str. (prie Runnime-i bronzos. 6 graikų ir romėnų rel- senojo kontinento kultūrai, ją 
de Str.) — nuo rugpiūčio 29 d. jefinės miniatūros, 8 dramblio ■ tikrai aplankys, o verta ir vi- 
Ligonius priima pagal susitarimą kaulo drožiniai, 52 brangiųjų me- siems. St.

talu ornamentuoti dirbiniai, 27 ". , .. .‘ - Lankėsi svečiai
Daug Amerikos lietuvių vasa

ros atostogų praleisti atvyksta į 
Kanadą. Šiomis dienomis Toron
te lankėsi solistė Z. Adomavi
čienė, kuri sekmadienį, pamaldų 

: metu giedojo Toronto lietuvių 
bažnyčioje.

Pravažiuojant, keletai valan-i 
dų “T.Ž.” patalpose svečiavosi j 

/kun. Patlaba, šiuo laiku dirbąs' 
i pas kun. dr. Mcndeli, Baltimore- i 
je, garsioje Šv.* Alfonso lietuvių ■ 
bažnyčioje.

šeštadienį lankėsi iš Niujorko- 
į stud. Vytautas Banelis, lankąs 
' gimines Kanadoje. Grįžęs į Niu
jorką, jis studijų tęsti jau nebega 
lės, nes turi šaukimą stoti kariuo 
menėn. * ...

_ Gabi mokinė
Aldona Urnavičiutė šiais me

tais baigė pirmąja su $60 premi
ja 8 skyrius Toronto public scho
ol ir yra padavus prašymą į Ka- j 
talikų High school. Taigi, mūsų, 
jaunieji savo gabumais pirmau- Į 
ja kanadiečių tarpe ir skina ke
lia į aukštesniuosius mokslus.

tel. MU. 9959.

ŠEŠTADIENĮ, 
1951 m. rugsėjo mėn. T dieną 

Ukrainiečių salėje 
404 Bathurst St.

Toronto Skaučių Tuntas rengia

linksma šokių vakara

— KLB-nės vadovybė rengia
si paminėti rugsėjo 8 d. Tautinę 
šventę. Vasaros laiku buvo su- 
rentga keletas gegužinių. Nu
pirkta sportininkams krepšinio 
kamuolys.

— Wpg. šeštadieninei lietuvių 
mokyklai Šv. Povilo kolegijoje 
šiems metams patalpos atsaky
tos. Tėvų komitetas ieško mo
kyklai naujų patalpų.

— Rugpiūčio 25 d. E. ir Ve. 
Januškų sūrielis Vidutis nusilau
žė aukščiau kėliojoją. Mažasis 
ligonis paguldytas General Hos
pital ligoninėn.

— Paskutiniu laiku namus 
pirkosi Liminskai, Demereckai 
Jančiukai, Dargužai ir Myk. Ja
nuška.

— Didžiausiame vakarų Kana 
dos dienrašty “Wpg. Free Press’ 
prof. Kirkconnell parašė seriją 
straipsnių apie $ov. Rusijos po
litiką, panaudodamas medžiage 
iš “Lietuvių Biuletenio” ir kt 
leidinių.

— Ramančiauskai pavasarį nu
sipirko ūkelį ir dabar jame au
gina keletą šimtų vištų. Kitais 
metais mano vištų ūkį dar dau
giau išplėsti. Ūkis yra netol. 
miesto.

Šokiams gros labai geras ir modernus studentų orkestras.

Pradžia 8 vai. vak.

High Park rajone Pacific Avė. 
išnuomojamas pirmam aukšte 
frontinis kambarys. Skambinti 

tel. JU. 2509.

: Skubiai reikalinga padavėja 
Atlyginimas geras. Kreiptis į 
Park Restaurant, 1002 . Dundas 

St. West. Telef. ME. 0023.

Išnuomojamas kambarys Il-me 
aukšte vienam asmeniui. Teirau

tis po 6 vai. vak. tel. PR. 1089.

Išnuomojamas frontiis kamba
rys Dundas — Gladstone rajo

ne Kreiptis tel. OL 1950.

rėš prašomos atsiminti datą 
rugpiūčio 31 d. 8 vai. vak.

Po formalių aptarimų sekė vai
šės, A. Grubevičienės garsūs 
chrustai, naminis pyragas, šaltas 
ir karštas gėrymėlis, na ir bend-

Išnuomojamas kambarys su bal-' 
dais 2 asm. ir garažas. Geras sų-Į 
sisiekimas. Kreiptis 170 Lisgar 

St. Tel. KE. 2729.

MES SPAUSDINAME 
kvietimus vestuvėms, 

pranešimus ir kt.

Nauja lietuviška moterų ir vaikų rūbų
Puikiai atliekame laiškų ant
raščių. sąskaitų, vokų ir kitų 
komercinių spausdmių darbą.

“------------------------ O--------J-------------------■>---------------- ---------------------

ras malonus pasišnekučiavimas, į 
labai jaukiuos pp. Grubevičių! 
namuos už baigė to vakaro malo- Į 
nią sueigą. M. F. Y-nė.

KINO “CENTRE” 772 w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Priimami užsakymai įvairiems moterų ir vaikų rūbams pasiūti 
pagal paskutines Paryžiaus ir Amerikos madas.

Specialus modelių pasirinkimas vestuvinėms suknelėms.
Darbas atliekamas greit ir pigiomis kainomis.

• 552A ROGERS RD. TORONTO, Ont.
Tel.: ME. 4127 ir LA. 9539 po 6 vai. vak.

Sav. E. Zaikauskaitė ir A. Lemežytė

Ypatingą dėmesį kreipiame 
bažnyčių ir draugijų 

užsakvmams.

COMMERCIAL PRINTERS 
& STATIONERS

890 Dundas St. W., PLaza 2672

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugpiūčio 30 — rugsėjo 1 d.
1. OUTPOST TO MOROCCO — George Raft, Marie Windsor
2. BOWERY BUCKEROOS — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 3-5 d.
1. SUMMER HOLIDAY — spalv., Mickey Rooney, Gl. deHaven
2. FOOL’S GOLD — Hopalong Cassidy

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

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga” ERNEST RIDOUT

Didžiai Gerbiamus
p. MODESTĄ ŠIMANSKĮ ir p-lę DOROTHY CILCUS, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikiname ir linkime 
Aukščiausiojo palaimos ir šviesios ateities

Šmigelskių šeima, R. E, Cieciurai
ir P. Murauskas. -

Ministeris pirmininkas 
ukrainiečių šventėje

Ministeris pirmininkas St. Lau
rent dalyvavo Vakarų Kanados 
ukrainiečių iškilmėse, ruoštose 
60 metų ukrainiečių įsikūrimo 
Kanadoje sukakčiai paminėti. Jis 
per 5 dienas dalyvavo ukrainie
čių šventėse visose trijose preri
jų provincijose. Atskridęs dide
liu C5 transportiniu RCAF lėk
tuvu į Gimli, Man., toliau vyko 
automobiliu į ukrainiečių koloni
ją, vadinamą “Pleasant Home”,

kur įvyko priėmimas ir festiva 
lis. Sugrįžęs į Gimbli popietinian 
susirinkimui, po jo išskrido į Sa 
skatoon, kur dalyvavo iškilmės* 
Prince Albert, Sask., sustodama: 
pakeliui Rostherne ir Duck Lake 
paskum į Krydor. O iš čia į Nortl 
Battleford ir į Vęgreville, Altą 
Iš čia vyko į trečią ukrainiečii 
pobūvį Elk Island Parke. Nakvo 
jo Edmontone. Ta proga min 
pirm, aplankė North Battleford 
priėš-konfederacinės teritoriali 
nės vyriausybės sostinę.

Dėmesio! !
o .

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą
pigiai atlieka STANLEY VASARĄJS (latvis) 1

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

!■« —I ii ‘ ■■ II»

AR JŪS PAGEIDAUJATE S 
PIRKTI NAMUS*

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

♦ »»

Tarpininkaujama apsidraudimui gyvybės 
nelaimingų atsitikimų ir kit. atvejais

ADOLFAS BAJORINAS
Kreiptis į “Tėviškės Žiburių” redakcijos patalpas

941 Dundas St šiokiadieniais nuo 7 vai. vak. iki 8 vai.
vai., išskyrus antradienius. ’ • Tek EM. 3-4265.
Kitu metu: 43 Thome Cres... Toronto, Ont Telek ME. 8951

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
*

PARDUODAMA:

1. $17.000. 11-kos kambarių atskiras namas su dideliu sklypu. 
Vandeniu apšildomas. Įmokėti apie $7.000.

• ...

2. $11.000. .7-nių kambarių namas su garažu. Oru apšildomas.
Įmokėti $4.000. ’

3. $16.000. 9-nių kambarių namas High Parko rajone. Dvigubas 
garažas. Dvi virtuvės ir dvi vonios. Įmokėti apie $7.000.

•

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

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES AVE.
r TELEF LA. 2763 arba LA 6161
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