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"PASISEKIMAS PRIKLAUSO NUO DARBO”
Jau senai girdime, kad VLIKas teisės sau vietos reikalauti? 

neranda kelio susikalbėti su bu
vusiu Lietuvos respublikos įga
liotu ministerių Italijai p. St. Lo
zoraičiu, dabar prisiglaudusiu 
Vatikane, užsienių reikalų -mi- 
nisterio Urbšio 1940 m. birželio 
1 d. telegrama paskirtu užsieny 
esančių diplomatų šefu, jei Lie
tuva būtų sovietų okupuota. Bu
vo gandų, kad p. Lozoraitis turįs 
dar vieną aktą, sako, suteikiantį 
jam dar didesnių įgaliojimų. Bet 
apie juos dabar nekalbama.'Kal
bėti tenka apie tai, apie ką prabi
lo p. Lozoraitis, išspausdinęs sa
vo pareiškimą, tariamai pasikal
bėjimą su kažkuo, “Dirvoje” ir 
“Nepriklausomoje Lietuvoje”.

P. Lozoraitis pirmiausiai pri
mena, kad esą sunkumų su VLI- 
Ku tam tikrais klausimais, bet 
jis nenustojęs ieškojęs būdų “iš
mintingam susitarimui pasiekti”, 
dar pavasarį siūlęs diplomatams 
konferenciją su VLIKu, bet tie 
nusprendę, kad ji dar būtų per- 
ankstyva. Su VLIKo atstovais 
birželio mėnesį jis susitikęs ne
tikėtai, nepasiruošęs, bet greito
mis suformulavęs ir pateikęs VL

Jei nebūtų liūdna, dėl juoko 
galima būtų dar ir apie tai pakal
bėti. Išskaičiuodamas savo žy
gius pradedant d. šefo funkcijas, 
p. L. primena, kad 1940 m. bir
želio 28 d. ir liepos 4 d. turėjęs 
pasikalbėjimus su min. Šauliu ir 
min. Škirpa. Turbūt, norėta pa
sigirti, kad tada buvo suorgani
zuotas protestas prieš Lietuvos 
okupaciją. O tame, pačiame “N. 
L.” numeryje, kur paskelbtas p.

Povilas ^aitonis I 
Kanados šachmatu 

meisteris
Praėjusią savaitę Vancouvery, 

B.C.,susitiko visų Kanados pro
vincijų šachmatų tūzai. Iš On
tario provincijos dalyvavo trys 
meisterių klasės atstovai, jų tar
pe ir mūsų kuklusis Povilas 
Vaitonis, kuris savaitę trukusioje 
kovoje laimėjo Kanados šachma
tų meisterio titulą. Kartu didžiu
lę pereinamąją taurę (įsteigtą 
1904 m.), 300 dol, premiją ir teisę 
dalyvauti pasaulinėse šachmatų 
pirmenybėse, kurios įvyks kitais 
metais Europoje.

Iš 12 galimų taškų P. Vaitonis 
surinko 10% (9 partijas laimė
jo ir 3 sulošė lygiomis — su An
dersonu, Janowskiu ir Jurshews- 
kiu (latvis). Antra vieta atiteko

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Galima būtų suprasti dar, jei 

tokios vietos reikalautų žmogus, 
kuris ką nors yra veikęs. O ką lig 
šiol nuveikė p. L., jau 10 metų 
tebesidžiaugiąs diplomatijos šefo 
vardu? Girdėjom, kad kadaise 
notifikavo savo šį titulą, — be
rods dar daugiau — pasaulio 
valstybėms. O ką daugiau? Pa
naikinti Vyk. T. užsienio tarny
bą, reikalauja p. L. O kas dirbs?
Mes žinome, kokiomis sąlygomis L. pareiškimas, kitame pusi. min. 
dirbo ir dirba VLIK ir Vykd. T. Škirpa rašo: “... man teko grieb- 
žmonės. Vos tepragyvendami. Ir tis iniciatyvos pasipriešinant So- 
visdėlto yra jau šį tą padarę, ne- vietų agresijai prieš Lietuvą, 
praleidę nei vienos progos kur efektyviai prisidėti prie Lietu- 
tinkama įsiterpti, išsiuntinėję vos Pasiuntinių protesto prieš tą 
daugybę memorandumų, parūpi- agresiją suorganizavimo ir su-

O ■ planuoti pirmus projektus, kaip 
siekti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo...” O mes ma
nėm, kad visa tai šefas padarė...

Baigiant norisi priminti p. L.i Andersonui su Į^taškų (9 laime- 
... . x., . 1 . J.. i JO, 2 lyginius ir. 1 pralaimėjo).

pareiškimo tikrai vertus žodžius: | Trečią vietą užėjnė Bogatirchuk 
“Pasisekimas politikos ar diplo- j (turnyro favoritas) su 9% taško 
matijos srity priklauso nuo dar- i (9 laimėjo; 1 lygiomis ir 2 pralai- 
bo ir tarptautinės padėties, o ne; mėjo) Pastebėtina, kad pirmą- 
nuo skambių titulų”. Taigi darbų sias vietas pasidalino visi trys 
laukiam, o ne machinacijų dėl ti- Ontario atstovaL- 
tulų. Šito užtenka.

nę informacinės medžiagos, 
ponai, kurie Lietuvos iždo liku
čių išleidžia per mėnesį gal dau
giau negu visas VLIKo persona
las visuomeninių aukų, nejaučia 
pareigos savo tautos varge ką 
nors veikti, poniškai sau gyvena 
ir savomis pozicijomis rūpinasi. 
Juk tai tautos pinigai! Diploma
tai gyvena centruose, turi po 
ranka atstovybių archyvus, ne
priklausomybės laikų visą infor-

IKui savo šiuos siūlymus: pnacinę medžiagą, kuri čia pat (Nukelta į 8 psl.)
a) L. konstitucija tegalinti bū

ti pakeista tik atstačius nepri-
milžiniškas bibliotekas ir nieko 
nedavė, palikdami dirbti Vokie-

klausomą valstybę, b) santykiai užkampio kaime suburtam 
su svetimom valstybėm tik dip-|VLIKo būreliui, stovyklose mer-

; dėjantiems ar fabrikuose vargs
tantiems intelektualams, kurie 

kinama, c) šefas ir diplomatai, ir prie medžiagos neprieina.

lomatų ir jų šefo reikalas, tad 
Vykd. T. užsienių tarnyba panai-

zacines struktūras, reikia darbo!
Kovą dėl laisvės veda lietuvių

darbiauja “su kitomis organiza
cijomis”, d) VLIKas — ne sei
mas, Vykd. T. — ne vyriausybė, tauta. Diplomatai ir jų šefas yra 
e) plačios visuomenės dalyvavi- jos nariai, bet ne už jos ribų, tad 
mui tautinėje veikloje patikrinti, turi įsijungti į tą kovą visa siela 
kasmet šaukiama konferencija, arba bus nesavo vietoje. Tautos 
kurioje dalyvauja: VLIK, PLB, rezistencijos organas yra VLI- 
LRaud. Kr., L. Rezist. Santarvės, Kas. Tautos vidinės disciplinos 
atstovai, Nepriklausomybės Ak- požiūriu ir diplomatai morąliai

- to signatarai, diplomatai su šefu ‘ yra jam subordinuoti. Kad jie 
ir atstovai organizacijų bei as-! yra valstybės atstovai ir pasauly- 
mens, kuriuos pakviesti šefas su-' je veikia valstybės autoritetu, ši

to niekas neginčija, šitos padėties 
niekas nenori pakeisti ir tai nei 
kiek nekliudo jų moralinei su
bordinacijai^^— su patarėjų parei
ga užsienio reikaluos. Niekas 
prieš pasaulį neginčija ir d. šefo 
vietos. Jei ji kada reikalinga, ji 
visada turi būti panaudota, bet 
iš to neseka, kad koks valdinin
kas būtų visų rezistencinių orga
nų galva. Jis gali būti tik panau
dojamas įrankis. Jis galėtų pasi
daryti ir galva, jei pasirodytų 
vertinga asmenybė, veikli asme
nybė. Pasidarytų ne kaip skirtas 
valdininkas, bet kaip išryškėjusi 
stambi figūra. Tik to niekas ne
pasiekia kovom dėl pozicijų, bet 
pozityviu darbu.

“Didelę tiesą” p. L. pasakė, 
kad konstitucija tegali būti pa
keista tik atstačius nepriklauso
mą valstybę. O kas gi ją keičia? 
Kas žada naują paskelbti? Ir kas 
gali rezistenciniam organui už
drausti savo veiklos, kovų dėl 
laisvės metui vadovautis ne pas
kutiniąja, kurios legalumo to or
gano dauguma nepripažįsta, ku
rio ir pats p. L., tur būt,-negintų? 
O juk visi žinom, kad atstatytoje 
valstybėje veiks toji konstituci
ja, kokią paskelbs kompetetingas 
organas. Ir ką bendra turi konsti
tucijos klausimas mūsų visuome
nėje su diplomatų šefo funkcijo-

jos. Jau du kartu įvyko stambių 
oro junginių kautynių, kuriose 
dalyvavo iš vienos pusės 20-21 
JT Sabr¥ F-86 sprausminiai lėk
tuvai ir apie po 40 rusų gamybos 
greitųjų MIG-15 tipo sprausmi- 
nių lėktuvų. Apie vaisius pirmų
jų kautynių, kurios buvo trum
pos, nepranešama, o sekmadienio 
antrosios kautynės buvo ilgiau
sios, truko visą pusvalandį ir bu
vę numušti 4 komunistų lėktu
vai. Ar buvo aukų iš JT pusės 
nepranešama. Vyksta taip pat 
gyvas bombardavimas komunis-

Nūdienio pasaulio politikos 
įvykiai yra vienos bylos atgarsiai 
visame pasaulyje, viskas sukasi 
apie komunistinę pasaulinę agre
siją ir pasipriešinimą jai. Mask
va pastarosiomis savaitėmis bu
vo pradėjusi naują taikos kam
paniją, tad jos siūlymu ir jos ko
manda Korėjoje buvo pradėtos 
derybos dėl paliaubų. Bet pasta
ruoju metu Maskva, atrodo, ruo
šiasi ar tik nuduoda pereisianti į 
naujus puolimus ir užėmė grasi
nančią pozą.

Korėjoje derybos dėl paliaubų,
tebėra nutrauktos. Komunistai j tų telkinių bei transportų ant ke- 
paskelbė, kad jie sutinką pradėti ■ lių, kurių metu JT bombone- 
derybas, jei JT karinė vadovybė I šiai, jau taip pat nebe retai susi- 
sutiksianti pravesti naują tar j tinka su komunistų lėktuvais, 
dymą dėl Kaesongo bombardavi- i Buvo taip pat pranešimų, kad ko
bo ir sutiksianti pripažinti, kad’munistų pusėje pasirodę daug 
lėktuvas virš Kaesongo tikrai 
buvęs.-JT karinė vadovybė visa 
tai atmetė, pareikšdama, kad jo
kių teritorijos pažeidimų iš jos 
pusės nebuvo, ji sutinkanti derė
tis, palikdama aną klausimą nuo
šaly, bet nieko neatšaukdama.

Taip derybos yra sustojusios, 
o frontuose vyksta kovos. Paste
bimas naujas reiškinys, kad pasi
rodo daugiau komunistų aviaci-

GRĖSMINGAS RUDUO
POLITINIAI KOMENTARAI. Rašo GEDIMINAS GALVA

“Paliaubos”. Didžiausi pesi
mistai nenuvokė, kad Korėjoje

taip giliai įklimps politiniame 
liūne. .

Pastarasis derybų įstrigimas ir 
amerikiečių pakaltinimas neut
ralumo pažeidimu Kaesonge, net 
tuo atveju, jei būtų buvęs, tero
do naują kiniečių žaidimą. Juo 
gali būti siekiami įvairūs tiks
lai: atsikirtimas amerikiečiams, 
kurie du kartu kaltino kiniečius 
Kaesonge pažeidus neutralumą; 
propagandinio — nervų karo ve
dimas, nuolat aiškinant Azijos 
tautoms: amerikiečiai karo kurs
tytojai, užsispyrėliai, provokato
riai ... Trečiasis tikslas pasiruoš
ti naujam puolimui, kurio kaiku- 
rių žymių pasirodė rugpiūčio 
mėn. pabaigoje. Galimas daly
kas, kad visi minėti tikslai vienu 
ypu siekiami, vadovau j ant 
Kremliaus patarėjams.

Amerikiečiai yra pasiruošę su
tikti bet kurį netikėtumą.

Korėjos įvykiai dabar atsidu
ria šalutinėje plotmėje, ne^ ben
drasis • sovietų-amerikiečių susi
kirtimas, didinant apsiginklavi
mą, vis labiau ryškėja. Diplo
matai nūdien kalba ginklų pajė
gumo baisu iki patys ginklai ne
prabils.

Tuo pat metu nutrūko Tehe
rane vykęs pasitarimas tarp bri
tų ir iraniečių. Žibalo klausimas 
liko neišspręstas. *Irano strategi
nis ir ūkiškas svoris ne vien va
kariečių, bet ir sovietų įverti-

Sitars su VLIKu. Šiais metais to
kia kanferencija šaukiama ne vė
liau kaip už 3-4 mėn.

Be to, buvęs dar vienas punk
tas dėl bendradarbiavimo “vie
noje svarbioje srityje’’^ kuris čia 
neminimas, o toliau “pasikalbė
jime” bandoma plačiau paremti 
minėtuosius siūlymus bei savąjį 
nusistatymą, ginamos savosios 
dipl. šefo teisės ir baigiama visai 
ne diplomatiškais atsiskaitymo 
žodeliais: “Tai piktos ir naivios 
insinuacijos. ... kurie jas prasi
mano ir platina, neturi dviejų 
politikui būtinų elementų — pro
to ir sąžinės”..

O kažin, jei kas šitaip kvalifi
kuos visą šį pareiškimą ir suabe

jos dėl diplomatinių sugebėjimų 
žmogaus, kurį laikė neblogu dip
lomatu, kol tūnojo šešėly? Dip
lomatas vertinamas, kai sugeba 
taiklų žodį pasakyti laiku. O čia 
ne laiku ir ne taikliai. Na, tai do
vanotina. Diplomatas panoro pa
sidaryti politiku — viena sava 
valdininko galva pasiūlyti mūsų 
rezistencinės organizacijos struk
tūrą. Prašovė. Kaip neprašaus, 
jei išeities taškas yra ne subęr- 
dinavimasis aktualiausių mūsų 
tautos nūdienių problemų reika
lavimas, bet pastangos apdrausti 
savo pageidaujamąsias pozicijas.

- Viešpatie, amžinai tos pozici
jos! Kada mes jas nublokšim nuo 
savų kelių?

Paskaitai siūlymus žmogaus, 
kuris tariasi turįs vadovauti vi
sai mūsų tautos kovai pasaulio 
valstybių tarpe, ir nustembi. Ar 
yra tuose “siūlymuose” nors vie
na idėja, ką ir kaip reikėtų veik
ti, kokiais keliais eiti? Ar yra 
tarpe tų siūlymų nors vienas, ku
rį priėmus galėtume laukti kokio 
pagerėjimo, kokios nors gėrės- pav., ne Maž. Liet Taryba, kodėl tuo reikalu įteiktoj švedų notoj 
nės sėkmės. Deja. Viskas taip ir ne ALTas? Bent jau reikėtų toliau pažymima, jog net pagal 
šaukia: “Mano vieta turi būti štai orientuotis, kokie veiksniai šian- 1920 m. su Sovietais sudarytą 
Čia!” O kas lietuvių tautos kovai dien veikia lietuviškoje visuo- Dorpato taikos sutartį, Sov. Sa
il to?. Kas, nedirbdamas, turi . menėje. 1 jungai buvo Suomių įlankoj pil

namas. Jei Iranas taip kietai lai
kėsi prieš brita^'kurie ginklu 
grasu; raabej&lfea
mą sovietuose,.© gal ir JAV. Tos 
dvi galybės siekia įsėsti Irane. 
Kaip Korėjoj, taip ir Irane vyks
ta pasiruošimai ateities įvykiams 
pasitikti.

Sutartys. Kai mažajame Korė
jos fronte “nieko naujo”, politi
nėje srityje vyksta neregėtai 
skubus jėgų rikiavimas. Sovietai 
pasirašė su “siįviškiais” papil
domas savitarpio paramos sutar
tis karo atvejui. JAV 1951. VIII. 
30 pasirašė su Filipinais, savos 
rūšies jų satelitu, tarpusavio gy
nybos paktą, dalyvaujant ne vien 
užsienio reikalų ministeriams, 
bet ir šalių prezidentams.

1951. IX. 1 Sanfranciske pasi
rašoma gynybos sutartis tarp JA 
V-bių—Australijos ir Naujosios 
Zelandijos.

Šio meto didžiausias įvykis pa
sirašymas taikos sutarties su bu
vusiu priešu, ilgiausiai kariavu
sia — Japonija. Toji formalybė 
atliekama nepaprastai išpūstai. 
Sovietų delegacija, vadovaujama 
žinomo vetuotojo Gromyko, at
vyko į JAV 1951. VIII. 25, turė
dama ypatingus uždavinius. 
Konferenciją išsprogdinti jai 
greičiausia nepavyks. Tačiau 
propagandiniu požiūriu atliks di
delį darbą, pav., reikalaudama 
amerikeičių kariuomenei iš Japb- 
nijos pasišalinti, Boninų, Riukiu 
salas ir Okinavą perleisti Japo-

nijai, Formozą priskirti Kinijai.
Sovietai panaudos visas prie-

š^tmt^'atra-'įmmnesjtfttetrne-rienjaponfusr

Sovietai apskusti Haagos Tribunolui
Šveicarų “Neue Zuericher Zei- 

tung” Na. 208 praneša, kad dėl 
teritorinių vandenų termino in
terpretacijos Baltijos jūroje tarp 
Švedijos ir Danijos iš vienos ir 
S. Sąjungos iš kitos pusės kilo 

mis? Kam^šefui politikuoti? Tai! didelių nuomonių skirtumų, 
ne valdininko reikalas. į Švedija ir Danija tuo reikalu pa-

Lygiai taip pat politinis ma-'darė Maskvoj bendrą demaršą, 
nevrėlis yra siūlomosios konfe- kad Sovietai, įvesdami vietoj 
rencijos. Kad jos neįvykdomos ir, įprastinių 3 ar 4 jūrmylių net 12, 
nepakeliamos mums, tai dar pusė J vienašališku sprendimu laužo 
bėdos. Bet jų sudėtis! Štai ten' tarptautinius nuostatus. Švedai 
politinius klausimus spręstų LR' ir danai pasiūlė ginčą perduoti 
Kryžius, bet nebūtu, pav., BALF.' spręsti tarpt Haagos tribunolui, 
būtų LRS! Dovanokit, p. L., bet Kaip tas pats laikraštis savo, 
“risum teneatis amici”. O kodėl,' vėlesnėse laidose pažymi, naujoj'

pažinta tik 4 jūrų mylių terito
rinė zona. Panašūs patvarkymai 
tebegaliojo taip pat susitarimu 
tarp S. Sąjungos ir tuo metu, 
kaip buvo nepriklausomos Pa
baltijo valstybių. Tuo būdu S. 
Sąjungos akcentavimas jos 1927 
m. išleisto potvarkio, — pastebi 
šis šveicarų dienraštis, — yra 
klaidinąs. Sovietai vienšališku 
sprendimu 12 jūrų mylių zonos, 
kaip teritorinių vandenų, laikosi 
taip pat Š. Led jury ir Azijos pa
kraščiais.

Kam Sovietai tą teritorinių^ 
1—J   ___ i

plečia? ‘ Dienraštis mano, tam,1 pusę, kai jos veda ne vien ryž- 
kad tuo būdu galėtų nuslėpti nuo i tingą politiką, bet ir neregėtai 
pasaulio akių savo ginklavimosi ginkluojasi. Bergždžia kalbėti 
ir pajūrio įtvirtinimus, o mes dar apie taiką ar nervų įtampą, kai 
pridėsim, kad lengviau galėtų iš- numatoma vienintelė išeitis — 
laikyti geležinę uždangą.

transportinių lėktinų, naudoja
mų tiekimui. Jš visko daroma iš
vada, kad komunistai telkia jė
gas naujam dideliam puolimui. 
Iš kitos gi pusės pranešama, kad 
ir JT kariuomenės pajėgumas 
šituo kovų apmirimo laikotarpiu 
buvęs labai sustiprintas. Taigi 
tektų laukti naujų griežtų kovų. 
Greičiausiai po to, kai pasibaigs 
San Francisko konferencja.
• ” •

Pastebėtina darf kad kom. Ki
nija pastarąją savaitę pradėjo 
pakartotinai kaltinti JAV, kad 
jos pažeidžiančios Kinijos teri
torijos neliečiamumą — jau kelis 
kartus virš Kinijos lakioję JAV 

;bombonešiaLkgrių vienas nei 

rinius Kinijos vandenis buvo 
įplaukę net 3 JAV karo laivai. 
JAV to nedementavo.

Irano derybos taip pat neišju
dėjo, nors abi pusės sakosi derė- 
tųsi. Bet abi norį, kad pirmasis 
prakalbinęs būtų antroji pusė. 
Irano šachas buvo pasikvietęs 
tuo reikalu pasikalbėti JAV am
basadorių, matyt, siūlydamas 
tarpininkauti, bet kai tas aplan
kė premjerą Mossadegh, gavo at-1 
sakymą, kad vyriausybė lauk
sianti D. Britanijos naujų siūly
mų. Šioji gi nesiskubina, laukda
ma, kad Irano vyriausybės griež
tumą suminkštins finansinė kri
zė. Trumano atstovas, apsilankęs 
Londone, išvykdamas į Paryžių, 
pareškė, kad ir jis dedąs pastan
gų, kad derybos prasidėtų, ta
čiau daugiau nepasakė nieko 
konkretaus.

Iranas protestavo, kad britai jo

pašonėje Irake iškėlę kariuoinė- 
nės. Britai dėl to tyli.

San Franciske rugsėjo 4 d. pra
sidėjusi konferencija taikos su
tarčiai su Japonija pasirašyti bu
vo dėmesio centre praeitą savai
tę. Beabejo tai bus svarbus veiks
nys artimos ateities politikė rai
dai. 38 žmonių Sovietų delegaci
ja, kaip pareiškė jos vadas Gro- 
jnyko, išlipdamas iš laivo Niujor
ke, atvykusi su kažkokiais nau
jais siūlymais. Beabejo jie nu
kreipti prieš JAV užvestąjį kelią 
ir daug kas priklausys nuo to ar’ 
Gromyko ten turės šiokio tokio 
pasisekimo, ar turės pasitraukti 
su konfūzu. Jis su tokia gausia 
delegacija ten atvyko, beabejo, 
ne vien tam, kad pasakytų, jog 
Sovietų Rusija JAV paruoštos 
sutarties nepasirašys. Jis norės 
pradėti kažkokias naujas kalbas. 
Beabejo tai bus. kaž koks naujas 
manevras, turįs tikslo patraukti 
savo pusėn Azijos valstybes, o 
gal ir D. Britaniją, kuri dabar 
jaučiasi labai skriaudžiama, kai 
JAV ją baigia išstumti iš tų pa
saulio kampų, neįsileidžia net į 
Ramiojo Vandenyno paktą.

JAV yra nusistačiusios San- 
Franciske nepradėti jokių kalbų, 
bet ar joms pasiseks vsiškai 
sklandžiai praeiti, parodys tik se
kančios dienos. .

Europos ginklavimosi reikalai 
tebėra labai aktualūs ir beabejo'

bet ir kitas Azijos tautas, kad 
vieninteliai patikimi jų bičiuliai 
sėdi Maskvoje.

Aišku, jog taikos sutartis bus 
pasirašyta. Prisimintina Molotov 
elksena 1945 m. Jis, ko negalė
jo atsiekti pačioje JTO įkūrimo 
konferencijoje, ilgais įrodymais 
spaudoje paveikė daugelį sovie
tų naudai. Kai prasidėjo JT or
ganizacijų veikla, o Saugumo 
Taryboje įtampa augo, 1945 m., 
H. S. Truman, paveldėjęs F. D. 
Roosevelt naivumą, siuntė Harry 
Hopkins į Maskvą, Staliną įtikin
ti, kad atšauktų Gromyko. Ką J. 
Stalin atsakė — nežinome, tačiau 
Gromyko liko ST, iki sovietai 
rado jį ten reikalingu. Gromyko 
užteks šaukti: JAV pavergia 
Aziją! Sutarties gimimas ūkano
se, neabejotinai turės paveikti 
jos įgyvendinimą. Tokiose sąly- 

■gosedr Japonija gali pradėti svy
ruoti, kaip tai daro nūdien vaka
rinė Vokietija ar net Iranas.

Įtampa. Japonijos-JAV taikos 
sutarties gana .staigus pasirašy
mas terodo vis didėjančią įtam
pą su Sovietais, nes pirmą kartą 
ir formalus bendravimas jau pa
laidotas. Nuo šio meto turėtų 
prasidėti nuolatinis kirtimasis. 
Kur jis veda •— savaime aišku.

Šių metų likę mėnesiai bus ly
dimi nepaprastos įtampos, kuri 
gali pasaulį šliedinti prie karo. 
Konferencija Sanfrancisko, poli
tiniai pasitarimai Otavoje ir Ro
moje, vakarinės. Europos sparti
namas apginlavimas, Turkijos 
įjungimas Atlanto santarvėn ir 
pagaliau Vokietijos apginklavi
mas bus veiksniai, kurie prašys 
tinkamų išvadų.

Karių nuomone, Sovietai gali 
prddėti žygį, praėjus dviems mė
nesiams nuo padaryto sprendi
mo. Ar jis kartais nėra svarsto
mas? Sovietai yra meistrai žie
mos karo. Rodytųsi, jog Sovietai 
dar turėtų laukti. Tačiau mes ži
nome antrąją balanso pusę* kai 
JAV nepaprastas apsiginklavi-

lyderio pavaduotojas Eden, ke
liaudamas po Kanadą ir JAV jau 
ne kartą yra padaręs raminančių

ko įvykstančioje užsienių ■ reika
lų ministerių konferencijoje Va
šingtone, ir po to sekančiuose At
lanto santarvės Tarybos posė
džiuose Otavoje ir kariškių kon- 
ferekęįoje Paryžiuje. Gen. Ei- 
senhoweris kongresui, svarsčiu
siam pagalbos Europai klausimą, 
pareiškė, kad Europa turi būti 
apginkluota dabar, nes netrukus 
būsią per vėlu. Kongresas sve
timoms valstybėms paremti vie
toj 8,5 bilijonų dolerių skiria tik 
7,5 bilijonus. Oro ir laivyno ba
zėms kurti JAV karinė misija 
jau atvyko ir veikia. Į Atlanto 
paktą galutinai nutarta įsileisti 
Turkiją su Grajkija, o Tito dar 
iškėlė Jugoslavijos - Graikijos - 
Turkijos gynimosi s-gos klau-' 
simą. !

Kanada jau prisiuntė į D. Bri- ~ 
taniją pirmuosius 25 Sabre tipo 
lėktuvus. Kiek dar bus prisiųsta 
ir kada, tuo tarpu neskelbiama.

Ramiojo vandenyno paktas pasirašytas
Jau kuris metas JAV rūpinosi 

sudaryti Ramiojo Vandenyno 
Paktą, tolygų Šiaurės Atlanto 
paktui. Pereitą šeštadienį San 
Franciske įvyko iškilmingas ata
tinkamos sutarties pasirašymas. 
Tuo tarpu pasirašė 3 valstybės: 
JAV, Australija ir Naujoji Ze
landija. Po to, kai bus pasirašyta 
taikos sutartis, prisidės prie pak
to ir Japonija. D. Britanija palie
kama nuošaly. Jai vietos nenu
matyta. Beabejo, jai tai labai 
skaudu. Ji, kuri dar taip nese
niai tame pasaulio krašte buvo 
pagrindinis veiksnys, paliekama 
nuošaliai. Tačiau ji turi šiuo me
tu tiek daug sunkių problemų, 
kurių išspręsti be JAV nepajė
gia, tad atvirai kliudyti čia ne
gali.

negu prieš metus, nes matanti, 
kad jos gynimui daug daroma. 
Europa norinti būti ginama ir 
jei ji jaus, kad bus ginama, ji pati 
dalyvaus tame gynime. Europos 
pajėgumas ešąs jau atstatomas, 
dėl to grįžtąs ir pasitikėjimas 
ateitimi.

Į žurnalistų paklausimą dėl D. 
Britanijos prekybinių santykių 
su Sovietais, Eden atsakė, kad 
D. Britanija esanti reikalinga sa
vo namų statybos programai 
medžio. .

mas pradės nusverti sovietinę 
laiko užtęsimo laimėjimų politi
ką. Nuo praeitų metų vidurio

Karo pavojus nepadidėjęs
Buvęs Britų užsienių reikalų 

ministeris, dabartinis opozicijos

Naujosios Zelandijos rinkimus 
laimėjo nacionalistai

Praeitą šeštadienį įvykusiuose 
rinkimuose valdančioji naciona
listų partija dar kiek sustiprėjo. 
Ji gavo dar vieną atstovą, o dar- 
biečiai 1 prarado. Tuo būdu da
bar iš 80 parlamento narių nacio
nalistai turės 47, o darbiečiai 33, 
kai praeitam parlamente turė
jo 46 prieš 34.

— Varšuva. — Lenkija pasku
tiniuoju metu pradėjo supirkinė-

vandenų zoną savo naudai taipl balansas pradėjo pasvirti į JAV pareiškimų. Paskutinį kartą jis ti prekybinius laivus, mokėdama 
' tai pakartojo Niujorke per NBC aukštas kainas. Nupirko 1 švedų 

televizijos programą. Pasak jo Į motorinį laivą, 7 Danų ir 5 Nor- 
Amerikoje dėl trečiojo pasauli- vegų laivus. Lenkija norinti su-- 
nio karo pavojaus daugiau būgš- kurti pajėgų prekybinį laivyną, 
taujama, negu Europoje. Dabar kuris palaikytų prekybinius ry- 
Europa jaučiantis žymiai saugiau Sius taip R. Europos ir Kinijos.karas.
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Pijus XII apie katalikų akciją1951 metais, šv. P. Marijos dinacijoje vyskupo ar jo pava- Dąngun ėmimo šventės proga, * duotojų.
Šyentąais Tėvą? paUksliw tai, ko 

katalikiškoji akcj- 
-jfcbDuodama keletas1 direktyvų, 
atkreipiama dėmesys į kai ku
riuos nukrypimus. Prie šių nuro
dymų reikia kiekvienam iš mūsų 
susimąstyti, kad mūsų apaštala
vimas nenukryptų nuo tiesaus ir 
tikrojo kelio.1. Katalikiškoji akcija grupuoja ir organizuoja katalikus ne kuriam nors ypatingam tikslui, bet iš atžvilgio į visus naudingus uždavinius Bažnyčios misijos rėmuose.2. Kat’įįjkiškoji akcija turi tiktai aktyvius savo narius. Būti aktyviu nariu neužtenka vien tik sumokėti nario mokestį, būti paskelbtam, ar pagaliau dalyvauti tik susirinkimuose. Nėra “garbės” narių katalikiškoje akcijoje! Nėra taip pat vien tik aktyvių narių branduolys, kurį kiti sektų kaip neorganizuota, beformė masė, dirba!3. Katrcikiškoji akcija palieka atsakomybę ir iniciatyvą pasauliečiams: vyrams ir moterims, bet jie visi yra subordinuoti bažnytinei hierarchijai. ■ ,t :

4. Katalikiškoji akcija nėra pakeitimas bažnytinės struktūros.- Tai nėra naujas pasauliečių apaštalavimas, kuris veiktų šalia kunigų ir nebūtų jiems subordinuotas. Tai yra tik tinkama su- sįorganiząvimo forma geres
niems yąįsiąms atsiekti. . - 5;/,į •/. 5-. Apąštal^Vihias hęąpsįribpl tjKtoęn įik evangelijos skelbimu, bet ir žmonių atvertimu ir jų atvedimu prie išganymo šaltinių.6. Katalikiškoji akcija gali, jei tai naudinga, peržengti parapi-1

~ --- JT X------- 7 x---- J--------Visi įktyvūs, visi vienos kurios nors politinės

Besiruošdamas numatomai kelionei-į JAV, Tautos Fondo valdytojas prof. Kaminskas padarė pareiškimą Eltos korespon- dęųtųį aktualiais Tautos Fondo ir VLIKo klausimais. Savąit- faščio rėmuose negalėdami jo pateikti savo skaitytojams viso, pateikiame sutrumpintai

Esamoji padėtis duoda daugiau galimumu
PROF. J. KAMINSKO PAREIŠKIMAS ELTOS KORESPONDENTUI

Tautos Fopdo reikaluPriminęs jo svarbą ir jį kaip ’ rodyklį mūsų visuomenės duos- numo tautos laisvės kovos reikalui, p. Valdytojas tarp kitko sako: *“Gal Tamsta paklausi, ar esu patenkintas dabartine TFondo būkle? Būsiu atviras: ne, ne ir dar kartą ne. Mes dėjome daug vilčių į mūsų tremties įsikurdini- mą. Mokėjusi tiek nuoširdžiai ir, sakysiu, pastoviai remti Lietuvos laisvinimo darbą jos skurdo met- 
tais, įsikurdinusi ir normaliai už
darbiaujanti tremtis, bent tąm 
tikra jos dąlįs, pradedą kaip ir 
tolti nuo jos svarbiausio uždavi
nio, pakeisdama jį arba vietos 
viešųjų reikalų rūpinimu, arba 
dar blogiau — savųjų asmeninių. Aš tokią išvadą turiu daryti, vesdamas TFondo atskaitomybės knygas, o skaitlinės yra žiaurus liudininkąs. Kad ir pastaraisiais metais: mūsų emigracijos visais 
atvejais vargingiausia kolonija 
Vokietijoje savo įnašais TFondui 
pradeda aiškiai lenkti tokias mū
sų kolonijas, kaip D. Britanijoje, 
Australijoje, jau nekalbąnt apie 
Pietų Ameriką. Turiu kartu pa
žymėti, kad gražią išimtį iš Com- jų pavyzdžius baigiame išsiųnti- 
monwealtb šalių daro Kanada. Į nėti mūsų emigracijos koloni-

Tik nenorėčiau, kad tų reiški- joms. Kvituojamųjų markučių 
nių priminimas būtų įvertintas trys rūšys jau spausdinamos; dvi 

, kaipo pigus mūsų emigracinei likusios užsakytos. Negaišdami ir 
visuomenei priekaištas. Priekaiš- jas pradėsime siuntinėti. Tomis 
tą turi pirmoj eilėj pats sau dary- technikinėmis priemonėmis — 
ti TFondas, kad dažniau visuo- pasais ir ženkliukais — norime 
menei neprimena ir neviską pą- palengvinti organizacijoms vie- 
darė, kas organizuotam lėšų su- * tose aukų rinkimą ir kartu duoti 
ėmimui yra reikalinga. Nemažą aukotojui bent dalinę moralinę 
atsakomybės dalį turėtų prisiim- satisfakciją, — vaizdų pažymėji- 

'ti ir mūsų emigracijos vietos or- mą, kiek jis bus materialiai pri
ganai. ... Ir savarankiškas TFon- sidėjęs prie Lietuvos laisvinimą 
dui aukotojas gali pretenduoti uždavinių. Kad tame yrą kiek ir 
kad jam laiku primintų, kad ir | klastingos minties, — paskatin-

7. Bažnyčia supranta 'vertę sveiko ekonominio gyvenimo.. Bet socialinis veikimas nereiškia jai daugiau kaip religinę misiją tikra to žodžio prasme. Be to, pastaroji yra daug efektingesnė priemonė bendruomenei parem-. ti, negu visos kitos.8. Katalikiškosios akcijos nariai, visuomet akylus, entuziastingi, nesavanaudiški, pasišventę, pilni iniciatyvos, ras būdų padėti kitoms organizacijoms, reikalingoms jų pagalbos. Jie darys įtakos savo moraline asmenybe, turėdami tokiu būdu galimybę ir kitus išjudinti katalikiškajai akcijai.9. Katalikiškoji akcija nepri- vąlo maišytis su politinėmis partijomis, nežiūrint kokios politinės pasaulėžiūros jie bebūtų. Bet katalikiškosios akcijos nariai gali ląbaį naudingai, kaip katalikai ir kaip piliečiai, prisijungti prieveiklos.10. Katalikiškoji akciją nelaiko savęs priverstina globėja visų kitų katalikiškų draugijų, kurios gali būti ir kitokių būdu vienybėje su bažnytine hierarchiją.11. Katalikiškoji akcija gali skirtis savo organizacine struktūra kiekviename krašte, bet visi jos nariai dirba viena kryptimi:— Vieningai jausti su Bažnyčią (Sęntire cum Ęcclęsia)!čios reikalui!— Vieningai klausyti savo vyskupų!— Sūniškai atsiduoti Šventajam Tėvui!jos ribas* bet visuomet yra subor-! Kun. Vikt. Skilandžiūnas.

vėl reikią aukoti. Tas nevisųomet padaroma. ... Nauji PLB organai be kitų pareigų turėtų pasiimti ir lėšų TFondui Tūpinimą. Persiorganizavimas dar nėra išbaigtas ir naujai sudaryti organai dažnai dar nėra “įsidirbę”,' dėl to ir TFondo Valdybai tenka ir toliau pačiai daboti TFondo reikalus, kuriant visose stambesnėse mūsų kolonijose TFondo atstovybes...Ir emigrantinėj mūsų visuomenėj pradeda įsigyventi pastovaus ąpsidėjimp principas lėšoms Lietuvos laisvinimo darbui patikrinti. Į tą TFondo rėmimo principą mes norime-palenkti ir svarbiausi Lietuvos laisvinimo kovos rėmėją, mūsų visuomenę JAValstybėse, — tiek naująją, tiek ir senąją mūsų emigraciją.Tamsta, gerb. Korespondente, be kitako klausi, kaip yrasu “lietuvio pasu” ir su aukoms kvituoti ženkleliais. Karas Korėjoje mums pakišo koją — turėjome nugalėti didelius sunkumus dėl popieriaus stokos ir pavėlavome. Dabar jau esamė su tuo reikalų “namie”. Jau išc^ausdinta pirmoji pąsų serija ir baigiama įrišti;

GEDIMINAS GALVA-

Estų politinė organizacija
Skirtingi keliai

Trijų Pabaltijo tąųtų politinės 
organizacijos kovoti už valstybių 
nepriklausomybę yra gana skir
tingos, nors jų viąų tikslas tas 
pats, tik nevienodai aptartas.

Lietuvių politinė organizacija VLIKas susikūrė pogrindy. Silpna organizacinė jo pusė, kai remiasi kaikuriais mitais. Jo sudė- tis^yra mito lydima, nes be senųjų partijų tolydaus atstovavimo įvestos kaikurios naujos politinės atskalos, kurių buvimas tautos iš vardo tepatirtas ar net kaikurių visai nežinomas. Tie mitai, ir eilė netikslių partinių žaidimų galėtų būti pamiršti, kaip neišvengiama blogybė, jei nebūtų rimtesnių klausimų. Tuo rimtesniuoju klausimu yra nesu- rikiąvimąs politinės veiklos. Čia turiu galvoje VLIKo ir lietuviškos diplomatijos veiklos šaukiantį nesuderinimą per pastaruosius 6 metus. Tat sako, kad lietuvių politinis išsisklaidymas pernelyg toli nuėjęs.Latvių politinės kovos organizacija gaivinama istoriškai demokratinių tradicijų. Jei išoriniai toji organizaciją yra tolydi, tremtiniuose žymus nemažas susiskaldymas ir neužtektinąs su- siorganiząvimas. Lietuvių ir latvių politinių organizacijų buveinės yra Vokietijoje, kai estai ją įkurdino Švedijoje. Numanu, kad visų trijų tautų politinių ^organizacijų buveinių parinkimas yra gyvenimiškai pripuolamas įsibėgėjimas, o ne išmintingas sprendimas. Gaila, kad iki šio meto to politiško sprendimo nesugebėjo padaryti nei vieni. Ir čia, tremty- je, dideliu užsispyrimu aplenkiami tikrovės faktai, kaip tat yra buvę ir nepriklausomybės metų, kai nenoras įmatyti politinę tikrovę žiauriai keršijo.Estų Tautinė TarybaCentrinė, rikiuojanti estų politinė organizacija yra Estų Tautinė Taryba — ETT, Eesti Rahvus- noukogu, kurios būstinė yra graend 14, Švedijoje. .Jos esminiai tikslai yra šie:1. Jungti estus esančius laisvame pasaulyje ir kovoti už estų tautos laisvę ir laimingesnę jos ateitį.

ti aukotojo duosnumą, — nenoriu gintis”.Esamoji padėtis“. . . Nežiūrint visų gražių kalbų apie taikos išlaikymą šaltasis karas” tarp bolševikijos ir Vakarų aštrėja. Jo nevėsins ir paskutinis Kremliaus “šuleriš- kas ėjimas — siūlymas šaukti penkių konferenciją. Kad ir Lietuvos reikalas pastaruoju laiku vis dažniau minimas Vakarų spaudoje, tai tą noriu tuo būdu suprasti, kad Maskvai yra ruošiama sąskaita. Kaip greitai ji bebūtų pateikta mokėti, esamo
ji padėtis duoda ir mums daug 
didesnių galimumų gintį Lietu
vos bylą, kaip jų turėjome bet 
kada praeityje. Nuo mūsų 
pačių pareis, kiek mokėsime tuos 
galimumus išnaudoti. Bet tas mus verčia pastangas stiprinti. Verčia laiku visur pribūti, kur gali būti atstovaujama įr Lietuvos byla. Diplomatinės veiklos aktyvinimas, dalyvavimas rezistentų Rytams žygiuose, galimumas dažniau priminti demokrati- nia mpasauliui Lietuvių tautos tragediją ir mūsų siekimus, galimai įsijungti į bendrąjį Vakarų frontą prieš totalinius Rytus, — tai vis barai, kuriuose mes ne tik galime, bet ir privalome pasireikšti”.

ė

Jėgų konsolidacija
Sustiprintai veiklai reikia kon

soliduoti visas pozityvias mūsų 
jėgaę ir kartu žadinti mūsų emi
grantinės visuomenės aktyvu
mą. Tamsta, Gerbiamasis, žinai, 
kad mūsų jėgų konsolidacijos 
reikalas virto šiandien VLIKo 
eiliniu uždaviniu. Tai nėra tik 

.susipratimo su p. Lozoraičiu rei
kalas. Į konsolidacijos sąvoką 
privalome dėti daug svaresnį tu
rinį, kaip pavieniai mūsų gyve
nime reiškiniai ir nudirbtino ta
me bare darbo mes turime daug 
daugiau, kaip dažnam gal rodosi.

2. Sukurti gerai organizuotą 
sąjūdį kovai už tautų laisvę, nu
kreiptą prieš Rytų visuotinę 
priespaudą ir tarptautinio komu
nizmo pavojų.3. Kuo glaudžiausiai bendrauti SU tautinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kovojančiomis prieš tarptautinį komunizmą, palaikyti santykius su centrinės ir rytinės Europos rezistenciniais sąjūdžiai? ir laisvosiomis politinėmis organizacijomis, esančiomis Europoje, JAV ir kituose kraštuose.4. Sudaryti derinantį centrą gausybei estų politinių organizacijų tremtyje, kurios veikią Švedijoje, D. Britanijoje, JAV, Kanadoje ir kitur.5. Veikliai ginti estų ir kitų pabaltiečių tremtinių teises ir padėti jiems įsikurdinti.Šie tikslai, pažodžiui aptarti iš ETT leidinio, kuriame apibūdinama jos veikla. Skaitytojas turbūt pastebėjo, kad tikslai 2 ir 3 str. kartojasi. Būdinga, jog estai pasmerkia ne bolševizmą, bet komunizmą. Mes, šiuo požiūriu iki šiol vengėme atsistoti ant aiškaus kelio — neabejoju mūso- sioms kaikurioms partijoms sugebėjus įtikinti, jog tik bolševizmas, o ne komunizmąs yra visų blogybių nešėjas. Tokie samprotavimai yra tik bandymas save apgauti ir užmerkti akis į komunizmo ir bolševizmo saitą istorijoje. Logiškai apsprendė Tarptautinis Socialistų Kongresas at-

Angliją pastarųjų metų bėgyje daug ko patyrė ir daug išmoko. Ji dar ir dabar mokosi. Tos pamokos jai brangiai kainoja: atominės energijos specialistai atsiduria arba kalėjime (dr. Fuch- sas), arba Sovietu Rusijoje (prof. Pontecorvo); jos garsūs diplomatai dingsta be pėdsakų, išsinešdami svarbių paslapčių.Kad sovietų špionažas Angli- jdjeveikia~pl^fuv'taastu,raekam čia nepaslaptis: tam reikalui aukojasi ne tik komunistinių pasiuntinybių (pyz., Lenkijos) personalas, bet i^ eiliniai piliečiai, kurie čia gyvena ir dėl įvairių priežasčių negrįžta į namus.Trylika ištremtųjųBirželio 21 d. vidaus reikalų ministeris Chuter Ede perspėjo lenkų ir kitų tautybių emigrantus, kad jų tarpe painiojasi sovietų žvalgyba ir kartu paskelbė, kad už šnipinėjimą 13 lenkų bū-' šią deportuotuLenkai subruzdo. Kartu pradėjo reikšti nepasitenkinimą, kad deportuojamųjų pavardės neskelbiamos ir jų visuomenė nebežinanti, kokių išvądų pasidaryti.Praėjo pusantro mėnesio ir 13 pavardės buvo paskelbtos spaudoje. Tačiau būdinga, kad be vardų ir pavardžių daugiau jokių žinių apie deportuojamuosius ne- paduota. Pasitaikę, mat, net tokių lenkų, kurie, turėdami tokius pačius vardus ir pavardes, lenkų spaudoje aiškinosi, jog jie nieko bendro su deportuojamaisiais neturi.Lenkų sjpauda nerimo ir toliau. Pagaliau po kurio laiko jų londoninis dienraštis paskelbė
,iii i ■■mi u ni ii r m mŠiąja proga noriu Tamstai priminti, kad VLIKas yra galutinai nusistatęs leisti savo laikraštį žurnalo pobūdžio ir jį panaudodamas vienodam mūsų emigrantinės visuomenės sųorientavimui bent pagrindiniais mūsų uždavinių klausimais”.

Toliau prof. Kaminskas pri
mena, kad VLIKo veikloje dar 
yra svarbus tautinio potenriūto 
išlaikymo baras, kuris taip pat 
sekina TF išteklius. Tuo nesirū
pinti yra neįmanoma, kol nėra 
pakankamai susiorganizavusi PL 
B-nė. Tenką tenkinti ir tokių pa
reikalavimų, kuriuos kelti vto 
Šumon šiandien dar būtų per 
anksti. Baigdamas, prof. K. pri
meną, kad lėšos turi būti patik- 

■rintos mūsų emigrantinės visuo
menės, nes Lietuvos laisvę ir de
mokratinę ateitį turime iškovoti 
patys. Dėl to yra siektiną visuo
tino, pastovaus ir pakankamo 
ąpsidėjimo Lietuves laisvinimo 

sisakęs eilės K. Marx sukurtų 
prietarų. Britų darbiečiai, atsisa
kę materialistinės pasaulėžiūros 
jąų senpkąi parodė teisingą ke
lią, ypąč tinkamą, kąį reikia ko
voti prieš tarptaųt. komunizmą.Būdinga, kad estai net žodžiu nepamini kovos prieš rusiškąjį imperializmą, kuris daug kam gąlvą susuko. Kiekvienam turėtų būti aišku, jog Sovietų pavergtosios tautos privalo kovoti prieš komunizmą ir rusiškąjį imperializmą, nes juodu vienodai siekia pavergti laisvas tautas. Gerai žinoma, kad kritišku metu sovietai talkininkauja rusiškąjį nacionalizmą komunistų tiks- lams siekti. Senieji emigrantai rusai dar nelabai senai atsisakė nedalomos Rusijos, kuri būtinai turi apimti Pabaltijį. Menu, kad tas atsisakymas, yra tik taktinis.ETT oficialiame komunikate ypatingai nėra pabrėžtas glaudus bendradarbiavimas su pabaltie- čiais, teišskyrus pagalbą įsikurdinti.- SudėtisETT dar nuosekliau už latvius išsprendė organizacinį klausimą. Ji sudaryta remiantis politinio gyvenimo patirtimi, turėta nepriklausomoje Estijoje. Iš tų senųjų partijų įeina Estų ūkininkų partija, Ūkininkų ir mažažemių sąjunga, Tautinis centras, Socialistai; tremtyje sudarytos partijos: Estų liberalų-demokra- 

šoviny AGENTAI ANGLIJOJEdeportuotųjų gimimo datąs. Pvz,, Piotr Bąjąn — 16. 8. 1906; Stanislaw Bajdur — 8. 4. 1905 ir tt.Patys lenkai dabar pasišovę surinkti daugiau žinių apie to tryliktuko žygdarbius ir paskelbti savo spaudoje.Taigi, nesuprantamas, bet įdomus rebusas...
Anglų spaudos pozicijaĮdpihi ahghf ‘ šĮtaųdOS taktiką.Joje rasi smulkiausių žinių apie visas žudynes, rasi sensacijų iš pabėgusių diplomatų-gyvenimo, rasi plačiausius teismo išskiriamųjų aprašymus, bet ir j ieškodamas negalėjai rasti nė užuominos apie, pavyzdžiui, Rus- selio iškeltą Belgijoje bylą prieš priverčiamojo darbo stovyklas Rusijoje, negalėjai rasti nė rimtų signalų prieš trečiąją koloną šioje saloje.Tiesa, viename’laikraštyje buvo mėginama įdomiai samprotauti, kokios priežastys vertė didžiuosius fizikus tarnauti komunizmui, tačiau ir tas ąiškinimąs atrodė naivus ir juokingas. Girdi, didieji mokslininkai esą labai siauri pasaulėžiūros srityje; antra, jie mėgstą vykdyti įsakymus, kuriuos duodanti tik kompartija. Vadinasi, jie negalį paklusti vyriausybei ir vykdyti jos įsakymus — laikyti paslaptis, o iš naivumo paklustą kompartijai.... Nieko sau samprotavimas!Anglų spauda vis dar neišaiškina, kodėl raudonasis Canter-, bury' dekanas stovi anglikonų bažnyčios priekyje, gauną didelį atlyginimą, o tuo tarpu aiškiai: tarnaują Maskvai. Vienintelis atsakymas: jį galįs atleisti tįktaj karalius, bet raudonasis dekanas anglikonų Bąžnyčįos disciplinai nęnusikalstąs. Taigi, nesą priežasties prie jo prikibti...Būdinga dar ir tai: net kelis kartus anglų kariniuose uostuose ir aerodromuose kilo neaiškių ir įtartinų sprogimų, tačiau ir tuo atveju spauda tenkinasi banaliu pranešimu, jog sabotažo akcijos

Įdomi išimtis
Dėl to tad labai nustebo įvai

rių kFėštų tremtiniai, kai “News 
Chronicle” dienraštis, kuris šia
me krąšte nėrą toks populiarus, 
kaip pvz. “Daily Express” ar 
“Daily Mail” bei Jerbiečių ofi
ciozas, paskelbė serija Joseph 
Young reportažų apie “sovietų 
agentus Lancashire” (Soviet 
Agents in Lancaįshįre).

Tremtiniai ne be reikalo nu
stebo: juk Ugi šiol vietos spauda 
nemėgo gilintis į vadinamų są-

EVW «■» gyvenimą ir to gyveni* 
mo eigą, e juos ginti nuo kokių

Tiesa, spaudoje buvo minimi 

tų sąjunga, Respublikonų sąjun- 
aEstų taūtinė sąjunga ir Radi- 

įstų-demokratų sąjunga. VI
SOS partijos vienodai atstovauEstų politinė organizacija skiriasi nup mūsosios. Estai šaukia kasmet Tautinius kongresus, ku
rie patiekia ETT politines gaires. 
Juose dalyvauja partijų atsto
vai, buvę vyriausybių ir. seimo aarįai, Vyriausiojo teismo atstovai ir 70 rinktinių tremtinių organizacijų atstovų.ETT sudaro 20 atstovų. Tąry-» bąi vadovauja prezidiumas 4 narių. Jai pirmininkauja August Rei, buvęs užsienio reikalų ministeris.ETT ypatingą dėmesį kreipia į antikomunistinę veiklą, Estijos atstatymą, demokratinį auklėjimą ir tremtinius liečiančius klausimus.ETT yra sudariusi eilę komisijų, kuriose dalyvauja jos nariai.Užsienio reikalų komisijai vadovauja A. Rei, atstatymo — J. Sikkar, kultūros—prof. R.Kleits- man, finansų — A. Keller, bendruomenės — V. Konsą, informacijos — K. Lepik, organizacinei— A. Terras, bendrajai — J. Leht- man. Estija teturi vieną atstovybę Londone. Konsulatai yra Niujorke, Rio de Janeiro ir Sao Paulo. Kopenhagoje yra atstovybės patarėjas ir Geneve yra ministeris privatinių titulu.Estai, tačiau, yra žymiai nuoseklesni už mus. Jie turi kongresą, kuris 'patiekia politines gaires, ETT per prezidiumą, komisijas ir diplomatinius atstovus vykdo. Estų diplomatijos dekanas, nors formaliai turi manda-
tie “savanoriai”, bet tiktai ryšium su pačių anglų paleistais kvailais gandais. Va, Keigley, laikraštis savu metu skelbė susirinkimą, kuriame Atstovų Rūmų narys turėjo skaityti paskaitą tokiomis temomis: ar EVW gauna dvigubas maisto korteles; ar tikrai jiems vyriausybė duodanti 200 svarų namų įsigijimui ir pan. a'Panašiomis temomis sielojosi ir ‘“Telegraph & Argus” Brad- fordo dienraščio skaitytojai. Skaitytojų laiškų tribūnoje buvo skirta nepaprastai daug vietos juokingiems gandams ir naivioms prielaidoms.Lietuviai tada bent tokią išvadą padarė: anglai nesupranta, kokiu būdu mes per trejus ketverius metus gražiai apsirengėme, kaikurie įsigijome namelius, ir dar turime už ką Martelio butelį nusipirkti...Taigi, buvo ko nustebti, kai “News Chronicle” pradėjo laužti ledus ir vaizduoti, kokiu mastu šiame laisvės krašte siaučia sovietų agentai ir terorizuoja “savanorius darbininkus”.Kas žino, pagaliau: o gal vieno parlamentaro intervencija Atstovų Rūmuose įkvėpė kaiku- riuos žurnalistus. Jis gi kaip tik klausė, ar vyriausybei žinomas sovietų hgentų laisvas siautėjimas ...

Joseph Young reportažasReikią pripažinti, kad minimas žurnalistas gerai išstudijavo tremtinių gyvenimo praeitį ir jų dabartinius vargus. Jis pataikė ir sensaęiniu stiliumi savo reportažą apvilkti.Vieną rejortąžą jis pavadino 
taip: “Jūsų seni tėvai laukia jus

Lietuvoje komunistę mažiausia
Dar nacių laikais laisvasis pa

saulis gėrėjosi lietuviais, neda
vusiais žmonių į SS legionus, o 
dabar — ryšium su Vilniuj kilu
siais nerangumais — vėl gėrisi 
lietuvių atsparumu ir ryžtingu
mu. “Stattgarter Nachrichten” 
Nr. 166 komentuodamas baltų ro
domą Sovietams pasipriešinimą, 
drauge su šveicarų laikraš-čiais 
pažymi, kad Lietuvoje kom. par
tijos padėtis yra dar kritiškesnė 
nei Latvijoje., Lietuvoje kom. 
partijoj tėra vos £4.006 narių, ar
ba vos 0,8% visų gyventojų. Tai 
yra pats mažiausias partijos na
rių skaičius bet kuriame Sovietų 
valdomam kfašte tiek pačioj S. 
Sąjungoj, tiek už jos ribų, pabrė
žia dienraštis. Be to, ir prie tų 
pečių dar reikia priskirti “Prav- 
dos” 1949 m. atvirai pripažintps 
kelis tūkstančius kom. partijos 
narių, 1945 m. iš Rusijos impor

tą iš Nepriklausomos Estijos, ta
čiau nekelia primato klausimo. 
Mūsiškiai įvairūs veiksniai, o 
ypač besigaudą šalutinių manda- 
t*^ turėtų pajusti šio"mėto politi
nę atsakomybę, o ne sayo “aš” 
“aš” menkavertis ir kiekvienu 
atveju nepakeliui lietuvių tautai 
nūdien ir ateityje. ;

Paminėtina, kad estai 1944 m. 
sudarė prof. J. Ujųots vyriausy
bę, paremtą Estijos konstituci
ja. Jo pavaduotojas Q. Tief pasi
liko Estijoje ir nūdien jo liki
mas nežinomas. Ministeris pirmi
ninkas pręf. J.Uolois mirė Stock- 
holme 1945 m. Jo įpėdiniu yra A. Rei, kuris ir vadovauja ETT.Estų informacija ir propaganda yra toli prašokusi mūsąją, nors neturi tokos atsparos, kokią mes JAV *turime. Jų knygų serijos — “East an dWest”, “Fact from behind the Iron Curtain”— yra gerai žinomos Vakarų pasaulyje. Estai sugeba išleisti “Newsletter from behind the iron Cour- tain” kas savaitę, kai mūsasis informacinis leidinys anglų kalba teišvinda pasaulį du kartus per metus.Šie faktai tebūnie skirti įvertinti veiklai mūsų ir mūsų kaimyno veiksnių, kurie rikiuoja kovą' už tautos laisvę. Numanu, kad betkur, tremties šeimoje, pasitaiko nesantarvės, tačiau tat neprivalo išeiti, kaip upė iš savo krantų, nes tuomet prasideda griovimas. Visi lietuviai turi griežtai pasisakyti prieš tokį veiksmą, nors jis būtų dangstomas įvairiomis šilkinėmis užlaidomis. Metas mūsų veiksnius suaktyvinti, suderinti jų veiklą ir padaryti griežtą operaciją nūdieniam politiniam vėžiui išpjauti. To nepadarius, palaipsniui mes žengsime suirutėm grįžtąnt”, sako raudonieji agentai”. Prierašas pridėtas toks: Joseph Young tęsia savo pranešimą apie Rusijos agentų darbą tarp europiečių darbininkų šiame krašte”. Taigi, nors šį kartą žodžiai nevyniojami vata.Koks gi tas reportažas?Vieną vakarą Oldhame pas uk- rąinietį Mikolow į jo nuosavus namus atsibastę kelį sovietų / agentai ir, dėdamiesi esą Statybos bendrovės banko įgaliotiniai, viliojo jį laukan beveik naktį namų apžiūrėti. Mikolow suprato spendžiamus spąstus ir . nesidavė išviliojamas. •Ta proga J. Yop^g ir pastatę klausimą: “Kodėl rusai kursto menkus kaimiečius kaip Mikolow grįžti į sovietinę Ukrainą?” Norėdamas rasti atsaką į šį mūsų akimis žiūrint menką klausimą, žurnalistas išklausinėjo Mikolow viso gyvenimo istoriją ir ją paskelbė laikraštyje.Šito eilinio ukrainiečio istoriją labai paprasta ir primena mums ne vieno tremtinio dramatinį gyvenimo kelią. .Mikolowo gyvenimo istorijaMikolow gimė neturtingų ūkininkų šeimoje netoli Lvovo. Tai buvo tą Ukrainos dalis, kuri ligi paskutinio karo buvo Lenkijos žinioje. Kai 1939 m. rusai pagrobė šią sritį vokiečiams iš panosės, jis liko “rusu”.Kai Vokietija užpuolė Rusiją, Mikolow buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją. Nuo to laiko jįs nieko .negirdėjo apie savo šeimą. Pirmųjų mūšių metu jis pateko į vokiečių nelaisvę, o karo pabaiga rado jį vokiečių armijos uniformoje.(Nukelta į 3 psl.)
tuotų užimti svarbių vietų Lie
tuvoje.

Latvijoje kom. partija turi 31.- 
213 narių, arba 1K5%. Tiek jų c. 
komiteto sekr. Peise “Cinoj”, 
tiek Rygos miesto part, sekret. 
Novikovas konstatavo, kad “ide
ologinis darbas mokyklose ir un- 

*te” yra tiesiog skandalingas.
Estijoj nuo 1950 nu Taline ne

buvo priimtas į partiją nei vie
nas darbininkas, partijos narių 
88% sudąro tik įvairūs pareigū
nai ir valdininkai. Net tokioj 
Lenkijoj ir Rumunijoj . narių 
skaičius tesudaro vos 3%, Čeko
slovakijoje, Vengrijoje ir Bulga
rijoje — po 7%. Visa tai rodo,

Pabaltijo valstybių, sovietams 
ta taip, kaip kad jie norėtų arba 
kaip kad jie giriasi tiesą iškrai
pančio) savo spaudoj.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Ryty Vokietija verčiama Soviety baze“KAS KOI! KVEP, TOU IR KITĄ TEP
Laiškas p. Broniui Railai, Californijoje 

y,im'....... .... ......... - -'
Mielas tautieti, skaičiau Jūsų 

atvirą laišką “Nepr. Liet.” Nr. 30 
su nunsistebėjimu ir kartu dėko
ju, kad šiuo laišku davėte, man 
progos pasidalinti kažkuriomis 
mintimis. $ituo reikalu jau seno
kai norėjau prabilti, bet susilai
kiau, turėdamas galvoje, kad kel
ti laikraščių negeroves ir dėl to 
leistis į ginčus yra tuščias ir be-

. prasmis dalykas.
Aš nepriklausau jokiai politi

nei partijai, bet nuolat skaitau 
įvairiausių pakraipų laikraščius, 
tame skaičiuje “Draugą”, “Tėv. 
Žiburius” ir “Nepr. Lietuvą”. 
Skaitydamas juos, nevartoju po
litinių akinių, bet iš jų seku mū
sų gyvenimą, kartu, žinoma, ir 
paskirų laikraščių laikyseną. 
Kaip tik šituo būdų ir esu susi
daręs apie juos reikiamą vaizdą.

Labai nustebau, kad Jūs, mie
las tautieti, apie “Draugą” ir “T. 
Žiburius” esate susidaręs klai
dingą nuomonę ir nerviškai ban
dėte ginti “N. Lietuvą” nuo pa
starųjų tariamo ir nuolatinio už
puldinėjimo.

Savo šituo laišku nesu pasiry
žęs į Jus paveikti kokia politine 
agitacija, nes jokių politinių už
kulisių neturiu, bet noriu grynai 
nurodyti pagrindines Jūsų klai
das, kurias panaudojote ginda
mas pasakytąją “bylą”.

I. Nepajėgėte įvertinti, jog tie
sos paskelbimas tiek žodžiu, tiek 
raštu nelaikoma neleistinu veiks
mu arba šiuo mūsų konkrečiu at
veju “užkabinę j imu”. Štai Jūs 
nervinatės ir reiškiate pasipikti
nimą, kad tie, girdi, du katalikiš
kieji laikraščiai nuolat primeną, 
jog “NL” yra liaudininkų žinio
je. Tačiau, gal ir sąmoningai, nu- 

. tylėjote, jog pasakytieji laikraš
čiai neapsilenkė su teisybe. Kaip

• mums visiems žinoma, dabartinis 
“NL” /vyriausias bosas, redakto
rius p.. Kardelis, jau nuo nepri
klausomybės metų save laikė 
liaudininku ir, atrodo, jis tokiu ir 
šiandien tebėra, nes tuo reikalu 
nėra davęs jokio viešo paneigi
mo. Todėl nei kiek nenuostabu, 
kad tiek mes eiliniai skaitytojai, 
tiek paskiri laikraščiai laikome, 
jog “NL” yra vadovaujama arba 
tvarkoma liaudininko. Aš asme
niškai tame nieko blogo neįžiū
riu, bet man nebeaišku, dėl ko 
Jūs, mielas tautieti, dėl šitos tei
sybės neriatės iš kailio? Iš kitos 
pusės čia negali būti jokios kal
bos apie asmens įžeidirtią.

Kaikas iš mūsų dėl ”NL” ner- 
vūotumoį, kiek liečia ’’liaudinin
ko” vardą, ima visaip spėlioti ir 
aiškinti. Kaikas net yra linkęs 
manyti, jog šiam laikraščiui esą 
“liaudininko” vardas ne tik kad 
nesąs populiarus, bet priešingai 
— žalingas, turint galvoje šūkį 
pasidaryti visų lietuvių laik
raščiu.

II. Paskelbėte teisingus prin
cipus objektyviam dalyką aiški
nimui, bet praktiškai jų pats ne
prisilaikėte ir perdėm nukrypo- 
te į šališkumą.

Iš Jūsų laiško matyti, jog Jūs, 
mielas tautieti, vaizduojatės esąs 
laisvosios kritikos šalininkas ir 
tuo reikalu paskelbėte gana įsi

dėmėtinus, pasakyčiau, visiškai 
teisingus, principus. Šia proga 
leidžiu sau juos priminti pacituo
damas Jūsų laiško kaikurias vie
teles. Štai Jūs džiaugiatės, kad 
“NL” “... drįsta pakritikuoti bet 
kokį reiškinį, bet kokią grupę ar 
jos taktiką, jei tai atrodo kriti
kuotina, turint prieš akis visų 
lietuvių interesus”. Kitoje laiško 
vietoje pasisakote dar aiškiau: 
“... Man atrodo, kad spaudos ap
žvalgoje, kur paprastai praneša
mi įvairūs faktai ir idėjos, kar
tais sausai, kartais juos pako
mentuojant, tokie dalykai ne tik 
leistini, bet ir pageidautini”.

Štai va, kritikos reikalu skel
biate gražius principus, pagal ku
riuos, esą, kaikuriais atvejais pa
kritikuoti ne tik leistina, bet ir 
būtiną, o ypač, turint galvoje vi
sų lietuvių interesus. Tačiau de
ja, šitų paskelbtų gražių princi
pų praktiškai visai nesilaikote. 
Jūs džiaugiatės ir trinate rankas, 
jei “NL”'ką nors griebiasi kriti
kuoti, bet išdrožiate ilgiausi pa
mokslą ir nepaprastai jaudinatės, 
jei tai pabando padaryti kas ki
tas, o ypač “N. Lietuvos” adresu. 
Panašiai pasielgėte ir su tulu p. 
V. V. Aiškiausiai pripažinote, jog 
biuletenio paskelbimas yra visų 
lietuvių interesas ir džiaugiatės, 
kad tuo reikalu, girdi, “NL” vy- apjungimo” priedanga, kad tik 
kušiai pasielgusi. Tuo tarpu gi, 
kai tūlas p. V.V. arba “Žiburiai” 
tuo pačiu reikalu bandė išdėstyti 
savo pažiūras, pastaruosius ąp-. 
šaukėte kuone užpuolikais ir pan.

Kaip Jūs klausiate tūlo V. V., 
taip lygiai ir aš randu reikalingu 
šiuo konkrečiu atveju Jūsų, mie
las tautieti, paklaustų kuris gi 
kipšas Jus verčia skelbti gražius 
principus, jeigu pats jų nesilai
kote? Tokį Jūsų veiksmą tegali
ma priskirti, ir švelniai kalbant, 

.prie perdėto šališkumo, kur teži
noma tik vienintelė priemonė — 
kitą plakti ir pačiam kiek galint 
rėkti. Todėl šia proga norėčiau 
Jums atsilyginti už Jūsų pasaky
tą komplimentą tuo pačiu, tik že
maitiška patarle: “Kas kou kvep, 
tou ir kitą tep”.

III. Perdėm nutolote nuo rea; 
lybės ir susipainiojote keistoje

savo filosofijoje.
Nepaslaptis, kad įvairios poli

tinės partijos egzistavo mūsų ne
priklausomybės laikais, lygiai 
jos egzistuoja ir mūsų tremtyje, 
kurios viena nuo kitos skiriasi 
savo pasaulėžiūra arba progra
ma. Tarp eilės kitų priemonių sa
vo programai vykdyti kaikurios 
iš jų, žinoma, pajėgesnės, panau
doja ir spaudą. Demokratinėse 
valstybėse tai laikoma natūraliu 
dalyku. Tačiau Jūs, mielas prie- 
teliau, į pasakytus demokrati
nius reiškinius žiūrite kitaip. Jūs 
sielojatės, jei kuri kita politinė 
grupė, išskyrus tą, kuriai pats 
priklausote arba simpatizuojate, 
sėkmingai visuomenėje reiškiasi 
ir net turi savo atskirą laikraštį. 
Jūsų supratimu, tokie nuėję sa
vais keliais dėl to, kad esą pasta
rieji ”... nenorėjo dirbti visus 
apjungiančioje organizacijoje”. 
Dėl šios priežasties “įsteigė sa
vo laikraštį”. Tai tikrai keista fi
losofija! Abejoju, vargu ar rastu
mėte tokį žmogų, kuris šitai Jūsų 
filosofijai pritartų bei patikėtų. 
Aš gi asmeniškai esu linkęs ma
nyti, jog pasakytai versijai pats 
laiško autorius netikite. Gi naivi 
filosofija sukurta tik tam, kad iš
pūsti visą reikalą, pridengiant 
šiandien madoje esančia, “visų

tuo skaitytojams padaryti stip
resnį įspūdį. Šitą savo teigimą 
remiu jau vien tuo faktu, kad 
Jūs, kaip savo laiške pasisakote, 
buvote tautininku, (p. Raila ga
lėjo prisipažinti ir kuo yra buvęs 
prieš pasidarydamas tautininku. 
Ar nepatogu? Red.) ir kaipo toks, 
žinote paskirų grupių programas 
bei kuriam tikslui steigiamas ir 
leidžiamas savas laikraštis. Būtų 
tikra nesąmonė teigti, kad, pav., 
ir “T. Žiburiai” pasirodė vien dėl 
autoriaus nurodytų fantastinių 
kaprizų. Tiesiog nuostabu, kad 
laiško autorius sąmoningai už
merkia akis ir visiškai nenorite 
nieko žinoti apie to paties “TŽ” 
tautinius bei kultųrinius pasieki
mus ir kokią reikšmę šis laikraš
tis vaidiha kovoje prieš mūsų vi
sų bendrą priešą komunizmą ir

PORTUGALIJA - “ŠVELNIOSIOS DIKTATŪROS KRAŠTAS”
Prieš kurį laiką spaudoje buvo 

pranešta, jog mirė ilgametis Por
tugalijos prezidentas, maršalas 
Carmon. Jis mirė sulaukęs gilios 
senatvės. Mirusis senelis prezi
dentas buvo tiek žinomas pasau
lyje, jog jis nedaug teturėjo ga
lios krašto valdyme, tačiau iki 
pat paskutiniųjų dienų labai mė
go karišką maršalo uniformą. Jis 
ir palaidotas su maršalo lazda ir 
uniforma. Portugaliją valdė ir 
tebevaldo premjeras Antonio de 
Oliviera Salazar, tikras Portuga
lijos diktatorius.

Naujas prezidentas — vėl 
kariškis

Juo išrinktas 57 m. amžiaus 
generolas Francisco Higino Cra- 
veiro Lopes, kilęs iš kariškos šei
mos ir pats turįs ilgametę karinę 
praktiką. Jo tėvas — buvęs taip

Naujos kosminės pažiūros
Britų astrofizikas, Cambridge 

universiteto profesorius, Dr. 
Fred Hoyle pastaruoju metu la
bai išpopuliarėjo savo naująja 
visatos struktūros teorija, išdės
tyta veikale “Apie visatos pri
gimtį.” Masėse jo teorija labiau
sia išgarsėjo teigimu, kad žemė 
negalinti būti vienintelė turinti 
protingų gyvų esybių. Tai išgar
sinta visoje eilėje paskaitų bei 
radijo pranešimų.

Hoylg teorijos originalumas 
remiasi pažiūra, kad visatos erd
vė — tarpai tarp žvaigždžių — 
nesą absoliuti tuštuma, bet užpil
dyta medžiaga, kurios pagrinde 
esąs vandenilis. Visatos energija 
kylanti iš branduolinės reakci
jos, kai vandenilis virsta helijum. 
Žvaigždės nesą kas kita, kaip 
kondensuoti garai. Saulė iš visų 
dangaus kūnų išsiskirianti tuo, 
kad joje kondensacija esanti di
džiausia ir dėl to vykstą ekfcplio- 
zijos. Visatoje nesą nei laiko nei 
erdvės mastų. Iš erdvėje esamos 
medžiagos protarpiais susidarą 

r nauji dangaus tūnai kondensaci* 
jos būdu, kuriai pagrindą suda
rąs visuotinės traukos dėsnis. Že
mė, kaip ir kitos planetos, gra- 
vituojančios apie saulę, nesą sau-

lės atskalos, bet kondensacijos 
keliu susidarę kūnai iš Paukščių' 
Kelio miglų.

Hoyle nurodo, kad kitų plane
tų cheminiai junginiai esą ly
giai tokie pat kaip ir žemėje. 
Daug dangaus kūnų, saulės sis
temoje ir už jos, perėję tą patį 
raidos kelią, tad galį turėti visas 
sąlygas gyvybei ir žmogui gy
venti. Esą, tos būtybės turį turėti 
smagenis, sąnarius ir akis, bet 
galį būti išsivystę į kitas formas, 
kaip kad žemėje, gal net tobules
nes. Iš mūsų saulės sistemos gy
vybei netinkamas esąs Merkuras 
dėl to kad per karštas, kitos pla
netos, kad per šaltos, o visai tin
kamas esąs Marsas, kuriame gy
vybės buvimas kada nors galįs 
būti ir susektas. ,

Kaip matome, teorijos galuti
noji išvada yra ne nauja ir re
miasi ta pačia evoliucijonistų 
prielaida, kad ir gyvybė bei pro
tingasis gyvis žmogus yra rezul
tatas medžiagos cheminių ir 
struktūrinių pakitimų, bet ne 
aukštesnės jėgos įsikišimo. Žino
ma, kiekvienam valia savas teo
rijas skelbti, bet teorijos lieka te
orijomis, jų niekas dar neįrodė.

pat generolas.
Gen. Craveiro Lopes yra buvęs 

portugalų gubernatoriumi Indi
joje, vadovavęs Portugalijos ori
nėms pajėgoms, o laike II-jo Pa
saulinio karo — lankėsi daugely
je kraštų su specialia misija. Tai 
esanti tvirto charakterio, gerai 
išlavinta ir turinti gerą vardą 
portugalų tarpe asmenybė. Jis 
priklauso dabartinės valdžios 
partijai, vadinamai tautine uni
ja — Uniao- Nacional.

Rinkimuose dalyvavo 1,4 mil. 
balsuotojų. Portugalijoje turi 
balsavimo teisę abiejų lyčių as
menys: vyrai ir moterys. Gi ben
dras Portugalijos gyventojų skai
čius — 8 milijonai, neskaitant 
užjūrio ‘šalyse gyvenančių. Iš
rinktojo prezidento kandidatūrą 
palaikė ir premjeras prof. Dr. 
Oliviera Salazar.

Kiti buvę kandidatai į 
. prezidentus

Vadinamas “Tautinis demo
kratinis judėjimas” Portugalijo
je, kuris iš tikrųjų yra komunis
tinis, tik prisidengęs “nekaltes
nių” pavadinimu, nes Portugali
joj komunistų, partija yra už
drausta,'taipogi' statė savo kan
didatą Dr. Rui Louis Gomes, 
buv. Oporto universiteto mate
matikos profesorių. Tačiau jo 
kandidatūra neturėjo jokio pa
sisekimo, nes portugalai pažįsta 
“vilką avies kailyje”...

Antruoju opozicijos kandidatu 
buvo 71 m. amžiaus admirolas 
Quintao Męįreles. Jį pastatė gru
pė vadinama “karių ir civilių 
prieteliai”. Ji, trumpai tariant, 
taipogi žadėjo vesti Salazaro po
litiką, tačiau... be paties Sala
zaro.

Ilgametis Portugalijos 
premjeras Salazar

Dr. Salazar Portugalijos val
džioje jąu 20 metų. Pradžioje jis 
buvo užsienių reikalų ministeriu. 
Gi jo partija prie valdžios vairo 
25-ri metai. Daugelyje užsienio 
kraštų Portugalijos njgpnjeras 
vadinamas “švelnaus tipo dikta
toriumi”. Jis, būdamas valdžioje, 
visą laiką vykdė savo sistema- 
tingą programą, kuri davė daug 
gero Portugalijai.

Kad sovietų zonoje' pagrindi
nėse geležinkelių linijose vėl pa
klojami antrieji bėgiai, jau se
nokai žinoma. Tai rodo,-kad so
vietai keičia savo strateginį pla- 

_  _ ną ir ruošiasi ne gynimuisi Ru- 
tyje iniciatyva taip brangi ir' s*i°s erdvėse, bet ruošiasi toli-

keroję dėl išsilaisvinimo. Iš Jūsų 
laiško galima išskaityti štai ko
kias mintis, būtent visų apjungi
mą laikytumėte įvykusiu faktu, 
jei pasisektų sumažinti laikraš
čių skaičių iki vieno. Kuriam gi 
galui taip mūsų sielotasi dėl mū
sų spaudos? Kam gi taip greit už
mirštame, jogkiekviena šioje sri-

sveikintina?! Visa nelaimė ir yra j mesniam žygiui į vakarus. Tam 
ta, kad net visai nereikšmingi ^ton^ jryokietijos p^onė 
partiniai nesusipratimai spren
džiami prisidengus, kaip paminė
jau, tuo skambiuoju “visų apjun
gimu”. Tas kažkaip perdėm me
tasi į akis ne tik autoriaus laiške, 
bet kaip nuolatinė giesmelė ir 
autoriaus ginamam laikraštyje. 
Taigi tą “visų mūsų apjungimo” 
’terminą perdėm nuvalkiojome ir 
jį vartojame kur reikia ir kur ne
reikia.

Labai gaila, kad laiško auto
rius skiriate “visų apjungimo” 
sąvoką nuo sąvokos “aukokime 
savo jėgas savo valstybės atsta
tymui”. Ši aplinkybė žymi iš to, 
kad autorius tokių, kurie šian
dien faktiškai dirba tautos vada
vimo darbą, nelaikote nariu visų 
apjungimo organizacijoje. Tam, 
kaip įrodymą, leidžiu sau laiško 
autoriui priminti kad ir nenuils
tamą kovoje už Lietuvos laisvę 
darbininką, prel. M. Krupavičių. 
Štai apie jo. darbus kovoje už 
mūsų laisvę ne tik kad nepami
nėjote, bet dar radote tam gerą 
progą išdrožti ištisą nepasitenki
nimo pamokslėlį už tai, kad pas
tarasis konkurso keliu tokiuo 
pripažintas. Kas dar būdingiau
sia, kad šiuo reikalu tiek daug 
aimanavote, bet vis dėlto neiš- 
drįsote mums skaitytojams nuro
dyti asmenį, kuris Jūsų many
mu, privalėjo būti ta ryškiąja 
asmenybe.

Baigdamas norėčiau būti kiek 
atviresnis už laiško autorių. Pa
tikrinu, jog šias savo mintis iš
dėsčiau vadovaudamasis Jūsų 
nurodytu principu, būtent, kas 
man atrodė kritikuotina, turint 
prieš akis mūsų visų interesus. 
Dovanokite, jog kaikurių Jūsų 
laiško vietelių nepaliečiau ir tai 
ne iš blogos valios, bet dėl laiške 
perdėm didelės minčių painia
vos, kurioj sunku buvo atspėti, 
kas iš tikro- norėtą pasakyti.

Adv. Jer. Valaitis.

bei paskiriami jai uždaviniai. 
Štai pagal naująjį - penkmečio 
planą, Rytų Vokietijos plieno ga
mybą numatyta pakelti iki 3 mi
lijonų tonų per metus. Septy
niuose susovietintuose plieno 
fabrikuose jau dirbamos plokš
tės sovietinio tanko T34 sienoms. 
Desau vagonų fabrikas pavers
tas ilgavamzdžių patrankų 'fab
riku ir jau pagamino jų per 2500.

Visur skleidžiami labai karingi 
šūkiai. Štai pereitą savaitę spau
dos konferencijoje berlyniniai 
Stalino vietininkai Grotewohl ir 
Ulbricht pranešė, kad paruošta 
“Baltoji knyga”, kuri įrodanti 
britų ir amerikiečių intervencio- 
nistinę politiką. Tuo pat metu jie

f

Buvo laikai, kuomet Portuga
lija stovėjo ant bedugnės kraš
to. Jai grėsė didelis bankrotas. 
Gi premjeras Salazar, paėmęs 
vyriausybės vairą į savo rankas, 
pajėgė stabilizuoti portugalų va
liutos vertę, kuri buvo visiškai 
smukusi, kraštą išraizgė gerais 
keliais ir autostradomis, kiekvie
name kampelyje Portugalijos iš
dygo naujos ir gražios mokyk
los, ligoninės, bažnyčios, darbi
ninkų namai ir tt. Darbininkams 
suteikė teisę organizuotis į uni
jas, įvedė vadinamą darbo statu
tą, nustatė tvirtas atlyginimų 
normas, apmokamas šventes ir 
atostogas, darbininkams įsteigė 
vasaros poilsio kolonijas ir kt. 
Šiuo metu vyriausybė kreipia di
delį dėmesį į techniškų pageri
nimų įvedimą fabrikuose, naujo- 
viškiausių mašinų įsigijimą ir tt. 
Ūkininkai taipogi, esą, turi gerą 
globėją ir sūpinimąsi jų reikalais 
dabartinės valdžios sąstate.

Šiuo metu Portugalijos karinės 
pajėgos visiškai moderniškos. 
Taipogi pravestas ir užtvirtintas 
kolonijų statutas,— Acto Colo- 

Tnial, suteikiąs visiškai lygias tei
ses užjūrio kolonijų gyvento
jams,. kokias turi ir metropoli
joj gyvenantieji

Laike 2-rojo Pasaulinio karo 
Portugalija išlaikė labai suma
niai vairuojamą neutralitetą. Ne
žiūrint to, Portugalijos vyriausy
bė buvo itin palanki ir daug pa
gelbėjo vakarų alijantams.

Pagal “GI. P”.
Pranys Alšėnas.

Vyskupas Paltarokas'gyvas
Nesenai gauta žinių iš Lietu

vos, kad vyskupas Paltarokas te
bėra krašte. Tačiau vyskupijos 
jis jau negalįs valdyti, turįs 
slapstytis kartu su partizanais.

• Kardinolų kolegija
Kalbama, kad apie Kalėdas Šv. 

Tėvas paskirs naujus kardinolus. 
Tarp kitko laukiama, kad bus pa
skirti du kardinolai prancūzai, 
bent trys amerikiečiai ir gal būt 
dar vienas kanadietis.

Šiuo metu kardinolų kolegijo
je bėra likę 49 nariai, atseit lais
va yra net 21 vieta. Paskutinis 
kardinolas miręs buvo Krokuvos 
arkivysk. Sapiega, kuriam mirus 
neliko nei vieno laisvo kardinolo.

Šiuo metu kardinolų kolegijo
je yra 18 italų ir 31 kitų tautybių 
kardinolas.

Rinkliava tremtiniams
Kanados Katalikų Bažnyčios 

vyskupai, atsiliepdami į Šv. Tė
vo kvietimą, rugsėjo 9-16 d. sa
vaitę paskyrė-rinkti aukoms'po
piežiaus karitatyvinei veiklai po
litinių pabėgėlių tarpe.

Šv. Tėvas, prašydamas viso pa
saulio katalikų aukų, turi galvo
je, kad politinių pabėgėlių skai
čius iš anapus geležinės uždan
gos nuolat auga, kad IRO sto
vyklose yra dar daug tremtinių, 
negalinčių emigruoti. Vatikanas 
turi savų planų šių atžvilgiu ir 
derasi su visa eile katalikiški} 
kraštų dėl jų įkurdinimo.

Badaujančios Indijos'vyskupų 
dispozicijon Šv. Tėvas pasiuntė 
auką $20.000.

Katalikų spauda .Afrikoje 
yra gana gausi. Belgijos Kongo 
srityje eina du dienraščiai, Ma
dagaskaro saloje leidžiami du sa
vaitraščiai ir vienas — Dakare, 
keturi savaitraščiai spausdinami 
anglų Afrikoje ir vienas dar 
Ugandoje. Be to, leidžiami žur
nalai: 2 dvisavaitiniai, 13 mėne
sinių, 2 dumėnesiniai ir 2 metų 
ketvirčiais. Iš 29 periodinių leidi
nių Afrikoje 13 yra prancūzų ir 
anglų kalbomis, o kiti 16 vietinė
mis Afrikos tautų kalbomis.

(Belgų “Les Cashiers de la Do
cumentation” Nr. 3).

Ar Vengrijos vyskupai 
prisiekė?

Prieš trejetą savaičių Vengri
jos oficiali žinių agentūra pa
skelbė, kad krašto vyskupai pri
siekę ištikimybę krašto įstaty
mams ir valdžiai. Buvo paskleis
ta ir fotografija, esą, vaizduojan
ti priesaikos momentą.

Iki šiol apie tai pasaulyje nei 
garso. Vyskupai yra visiškai izo
liuoti nuo Romos, prie jų nepri- 
leidžiama niekas, kas gali išvyk
ti į užsienius ar turi ryšių su už
sieniu. Vengrijos santykius bei

Soviety propaganda prieš JAV
Birželio 22 d. Sovietų spauda 

plačiai paminėjo karo su Vokie
tija dešimtmetį. Bet savotiškai 
paminėjo. Ji nenagrinėjo ano 
meto tarptautinės politinės pa
dėties, nei pirmųjų dviejų karo 
metų, bet visą savo propagandos 
aštrumą nukreipė prieš vakarie
čius, ypač prieš JAV, kurios už- 
siundžiusios Hitlerį ant Sovietų 
Sąjungos, kad ją sunaikintų. Kai 
tada nepasisekę, kai Sovietų Są
junga priešą sutriuškinusi, JAV

dabar vėl organizuojančios kapi
talistinį pasaulį prieš Sovietų 
Sąjungą. Akademikas E. Tarle, 
dabar laikomas sovietų geriausiu 
istoriku, parašė straipsnį, pri
mindamas, kad vakarai turį at
siminti likimą Karolio XII, Na
poleono I ir Hitlerio, kuriuos su
triuškinęs “rusų tautos militari- 
nis genijus”.

Apie karą paruošusį Ribben- 
tropo — Molotovo paktą ta pro
ga nebuvo prisiminta nei žodeliu.

3PUSL.

nesivaržė pasigirti, kad Vakarų 
Vokietijos komunistiniam jau
nimui, dalyvavusiam Berlyno 
demonstracijose, esą duotos in
strukcijos grįžus namo imtis sa
botažo veiksmų. Tarp kitko esą 
įsakyta sunaikinti vakariečių pa
siruošimus tiltų ir pastatų už- 
minavimui, užmūrijant minoms 
padėti paruoštas skyles. Komu
nistų vadovybėje Vakarų Vokie
tijos jaunimas vieningai kovosiąs 
prieš apginklavimą.

Vakariečiai tuo tarpu šaukia 
prie ginklo, bet negali pažadėti 
nieko daugiau, kaip grąžinimą 
dalies * suverenumo ir statyti 
prieš akis bolševizmo pavojaus 
baubą. Jie, tiesa, yra jau davę 
kaikurių kariškų užsakymų V. 
Vokietijos pramonei,-bet yra tiek 
daug vokiečius erzinančių daly
kų, kad nuoširdžių santykių ne
pasiekiama. O nacionalistinės vo
kiečių nuotaikos kyla. Tam kili
mui apibūdinti, labai įsidėmėti
nas yra faktas, kad, paV., Mom- 
melsen, Fallingbostel apskr., tik

ką atidengtas paminklas genero
lui v. Blaskowitz, tam pačiam, 
kuris Nuernbergo karo nusikal
tėlių kalėjime nusižudė. Okupa
cinė valdžia yra priversta visa 
tai praleisti pro pirštus.

Sovietai, atrodo, ruošiasi dar 
didesniam žygiui vokiečiams pa
traukti. Štai Čekoslovakijos ko
munistinė vyriausybė jau pa
skelbė atsišaukimą į iš Sudetų iš
varytus vokiečius, kviesdama 
juos grįžti atgal, garantuodama 
saugumą ir darbą. Rytų zonos 
Vokiečių vyriausybė jau sudarė 
specialią sutartį su Lenkija dėl 
grąžinimo 200.000 vokiečių. Kaip 
tik sovietams spaudžiant, šiems 
vokiečiams nenumatoma suteik
ti Lenkijos pilietybės^ bet jie Tikš 
Vokietijos piliečiais. Satelitaftjau 
dreba, kad Maskva gali padik
tuoti dar naują “sutartį”, kuri ir 
sieną gali pakeisti. O kodėl ne, jei 
Maskva apsispręs, kad vokiečių 
simpatijos vertesnės, pav., už 
lenkų arba čekų, arba kad šiuos 
ir be to jau galima bus suvaldyti.

IŠ KATALIKŲ PASAULIO
arkivyskupas kviečiąs Lenkijos 
jaunimą likti ištikimu tikėjimui, 
šaukiąs tėvus savo vaikus auk
lėti katalikiškai, primindamas, 
kad jie atsakingi už savo šeimas. 
Jis nupasakojęs Šv. Tėvui kan
čias Bažnyčios, kurias teko per- 

; gyventi persekiojimų metais ir

papročius gerai pažįstą žurnalis
tai reiškia didelių abejonių ar 
visa tai tiesa. Ir fotografija ten 
ką kita reiškianti. Eilė vyskupų 
ten turinti ranką prie krūtinės, 
o Vengrijoje prisiekiama tik pa
kėlus ranka.

Katalikų padėčiai Vengrijoje 
apibūdinti, primenama, kad ku- f atvaizdavęs tautos atsparumą, 
nigams yra uždrausta lankyti net kurį rodą atstatomos bažnyčios, 
mirštančius ligonis ligoninėse, 
neprileidžiami jie taip pat prie šaukė komunistinės valdžios re- 
mirti pasmerktųjų.

Lenkija nenori mirti ir nemirs
Lenkijos primas arkivyskupas 

Steponas Wyszynsky, įrašė šiuos 
drąsius žodžius savo pastoraci
niame laiške tikintiesiems, kurį 
paskelbė grįžęs iš Romos gegužės 
mėnesį. Laišką paskelbė Osserva- 
tore Romano.

Aky vaizdo j e komunistų val
džios pastangų sukurti nuo Šv. 
Tėvo nepriklausomą nacionalinę 
Lenkijos bažnyčią, kaip kad da
roma ir kituose kraštuose, arki
vyskupas. say.o.. laiške primygti
nai užakcentuoja ' ištikimybę 
Šventajam Sostui tiek savo, tiek 
visų Lenkijos katalikų vardu. 
Papasakojęs apie savo vizitą Ro
moje ir du pasikalbėjimus su Šv. 
Tėvu, primas sako, pasinaudo
jęs ta proga ir išdėstęs Šv. Tė
vui visus tuos sunkumus, kuriuos 
turi pergyventi Lenkijos Bažny
čia. Šv. Tėvas atsakęs: “Lenkija 
nenori mirti — Lenkija negali 
mirti”. Paakintas šio atsakymo,

Šis drąsus laiškas beabejo iš-

akciją, tačiau apie jos formą tuo 
tarpu dar nėra žinių.

Naujas ekzarchatas
Dar 1912 m. Šv. Tėvas įsteigė 

Kanadoje ukrainiečiams graikų 
katalikams ardinarijatą. 1948 m., 
kai prasidėjo masinė ukrainiečių 
tremtinių imigracija Kanadon, 
Apaštališkasis Sostas rado rei
kalingu padalinti ordinarijatą į. 
3 ekzarchatus vidurinei, rytinei 
ir vakarinei Kanadai. Vyskupų 
skaičius padidintas iki 4. Nauja 
tremtinių-imigrantų banga iššau
kė reikalą padalinti vid. Kanados 
ekzarčhatą ("ž^dalis ir įsteigti 
ketvirtą ekzarčhatą. Ekzarchu 
paskirtas vysk, sufraganas J. E. 
Borecki, ojvyskupu sufraganu ta
po kun. M. Hermatiuk, CSVV 
(Bazilionas).

Jėzuitų ordino spauda priskai
to visame pasaulyje apie 1100 
laikraščiu ir žurnalu įvairiausio
mis kalbomis. Kasmet ordino ku
nigų parašoma daug knygų, jų 
tiražas siekia milijonų.

SOVIETU AGENTAI ANGLIJOJE
(Atkelta iš 2 psl.)

Kai jis buvo apklausinėtas1 
screening© komisijos DP stovyk
loje Vokietijoje, jis žinojo, kad 
teisybės, sakymas gali jam kai
no ti gyvybę. Dėl to jis viską nu
slėpė. Screeningas jam pavyko. 
1948 m. jis’ atvyko į Angliją su 
savo žmona, kurią vedė Vokieti
joje. Oldhame abu su žmona dir
bo tekstilėje ir susilaukė dviejų 
vaikučių.

Jis ir dabar žino, kad Ukrai
noje darbo jėgos netrūksta. Tai
gi, žino, kad, grįždamas į tėvynę, 
niekuomet negalėtų gyventi nor
malų gyvenimą, nes gyvenimas 
vakaruose nepaprastai skiriasi 
nuo oficialiai ten vaizduojamo. 
Čia gi jis iš santaupų įsigijo na
mus.

Mikolow stebisi, iš kur agen
tai sužinojo jo vardą, pavardę, 
adresą ir nuosavybę. Jis mano, 
kad visas žinias padavė kiti tau
tiečiai darbininkai, dirbą raudo
niesiems agentams.

Bijodamas kokių netikėtumų, 
jis liepė savo žmonai niekad ne
įsileisti į namus nepažįstamo; 
pirma ji visuomet patikrina atei
vį pro langą. Kai jam esant na
mie kas nors pabarškina į duris, 
jis eina jų atidaryti kartu su vi
sais nuomininkais. Jei naujas 
nuomininkas pralosi kambario, 
jis rūpestingai ištiria jo asmenį. 
Tai yra keista, bet tikra.

Agentai kausinėja apie 
merginą

Mikolow atsikratė raudonųjų 
agentų, bet jie nesiliovė lankę 
Oldhamą.

.Juozas atvyko į Angliją dirbti 
ūkio darbų. Jo žmona apsigyveno 
Oldhame ir dirbo tekstilėje. Vė
liau ir jis atvyko į tą patį miestą.

Juozo žmona visą laiką gyve-

no vienoje vietoje. Tačiau netru
kus ji gavo laišką, kuris buvo ad
resuotas jos mergautine pavar
de. Laiške buvo kviečiama grįžti 
į tėvynę. Juozas jį sudegino.

Maždaug po vienerių metų jo 
namuose apsilankė du vyrai. Jie 
pareiškė norą pamatyti panelę 
X (paminėdami jos mergautinę 
pavardę). Kartu paaiškino, kad 
jos tėvai, gyveną netoli Lvovo, 
parašė laišką j Maskvą, prašyda
mi vyriausybę surasti jų dukte
rį. Tėvai esą laimingi, gyveną pa
siturinčiai ir vienintelis jų troš
kimas — prieš mirsiant pamaty
ti savo dukterį. Jei ji grįšianti 
pas tėvus, ji gausianti namus, bū
sianti šiltai sutikta ir galėsianti 
laimingai gyventi.

— Kai0 tai gali būti? — nuste-

Pasirodo, jos tėvas mirė, kai ji 
buvo vienerių metų. Kai 1941 m. 
ji buvo vežama į Vokietiją, jos 
motina buvo labai sena ir ligota. 
Ligi'šio laiko ji tikriausiai negy
vena.

Tačiau agentai' nesumišo. Jie 
pripažino, kad galėjusi įvykti 
klaida, kad jos reikalu galėję ra
šyti broliai, seserys ar šiaip kai
mynai. Tada neiškentė Juozas ir 
pasakė:

— Mes esame laimingi ir ma- > 
nomė čia gyventi. Kodėl jūs ne
duodate mums ramybės?

— O kas jūs esate? — buvo jis 
paklaustas.

— Jos vyras.
— Kokios tautybės?
— Lenkų, — pamelavo jis.
Agentai daugiau su juo nesi

kalbėjo ir prašė jo žmoną apsi
galvoti. Išeidami jie pasakė:

— Jei jūs nutarkite grįžti į na
mus, atvykite pas mus trijų die
nų metu. * - n

J. Kuzmickis.
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IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

Rusifikacijos simbolis LTSR
Tik permetęs, kas rašo ir apie 

ką rašoma “Sovietskaja Litva”, 
ir paskutinis glušas “Vilnies, 
“Laisvės” ar “Liaudies Balso” 
skaitytojas turėtų suabejoti sa
vo proto sveikumu. Štai liepos 
11 d. “SL” pagrindinis rašytojas, 
buvo J. Černousev: “Darbo 
drausmės stiprinimas LTSR kol
ūkiuose”. Kiti du “publicistai” 
buvo I. Demidov ir I. Kifijanin. 
Liepos 12 d. Stirnov: “Kolūkio 
partinė organizacija ir gyvuli
ninkystė”. Liepos 15 d. tas pats 
Černopsev, iššnipinėjęs skundžia 
ŠirvTptųkolūkį, kad jo mašinos 
stovį'be cferbct N. Popov: “Vyk
dyti komunistų priesaikas”. Lie
pos 18 d. G. Voičenko: “Masių 
avangarde”. S. Tovbin “Dirbti 
ritmingai, kas dieną įvykdyti 
planą Tarybų Lietuvos 11 metų 
garbei”. Ar reikia didesnio pasi
tyčiojimo vardui “Tarybinė Lie
tuva”? ...

Tarybinė spauda baudžiavos 
varovo vaidmenyje

Visa LTSR spauda tik ir rašo 
apie reikalą išarti pūdomus, sėją 
ir apie derliaus nuėmimą “laiku 
ir planingai”. Net Amerikos 
spaudoje jau pasirodo žinios, 
kaip kelių respublikų ūkininkai 
sabotuoja sovietų planus. Ir štai 
tikri pavyzdžiai:

“Tiesa” liepos 24 d. rašo: “Ne
žiūrint to, kad artimiausiomis 
dienomis prasidės derliaus piū- 
tis, eilėje respublikos vietų pasi
ruošimas derliaus nuėmimui ne
leistinai vilkinamas... Daug kur 
net įrankiai nesuremontuoti... 
“Tiesa” savo ponų iš Kremliaus 
įsakyta, grasina ūkininkams jo
kiu būdu ųevežti derliaus į kelis 

-klojimus. Geriau esą suvežti į 
vieną didelę stirtą, nieko nelau
kiant iškulti ir atiduoti valsty
bei ...

Specialūs susirinkimai buvo 
pravesti kombainininkams. Jų 
viename, Vilniuje, kalbėjo drg. 
Monciunsk, drg. Augustinaičio, 

* žemės ūkio ministro, pavaduotos 
jas. • Jis keįkė 'kombainininkus

J. Banaitis apie operos ir baleto teatrą
Liepos 27 d. “Tiesoj” LTSR 

Meno reikalų valdybos viršinin
kas J. Banaitis, pirmosios okupa
cijos metu buvęs radi j of ono vir
šininkas, išspausdino straipsnį “Į 
naujus operinio meno laimėji
mus”. Labai nenuoseklų su bū
tinais marksizmo leninizmo įva- 
dąis. “Pravda”” iškeliama, kaip 
muzikos vadovė ir svarbiausia 
kritikė! Trumpai prisimenama 
jos kritika ukrainiečių operos 
“Bogdan Chmielnicki”, kuri bu
vusi “ideologiškai klaidinga”. 
Banaitis priminė, jog ir mūsų 
teatras nusikaltęs prieš Staliną, 
pastatydamas Muradelio “Di
džiosios draugystės” operą, kuri 
vėliau “Pravdos” buvo visiškai 
suniekinta. Bet dabar LTSR ope
ra einanti “teisinga repertuarine 
kryptimi — pirmoj eilėje statyti 
savo scenoje rusų operinės klasi
kos žymiuosius kūrinius. Pasta
ruoju laiku teatras žymiai suak
tyvino savo veiklą ir siekiant lie
tuviškos tarybinės operos sukū
rimo. Per pastarąjį laiką pasi
reiškė visa eilė gabių jaunų dai
nininkų, sustiprėjo orkestras, 
žymiai pakilo choro meninis ly
gis”. Operos* teatras, gavęs Stali
no premiją už “Boriso Goduno- 
vo” naująjį pastatymą “buvo tei
singai įvertintas”. Be to, teatre 
buvę pastatyta kompozitoriaus 
A. Kreino baletas “Laurensija” 
ir S. Moniuškos “Halka”. Toliau, 
Banaitis aštriai kaltina teatrą 
perdaug dėmesio kreipiant rusų 
klasikinėms operoms, nors prieš 
tai jis ką tik buvo pažymėjęs, jog 
tai teisinga kryptis. Jis norėtų, 
jog teatras pasirinktų ką nors iš 
naujųjų “tarybinių” operų. Ypa
tingai jam nepatinka, jog LTSR 
operos teatras “beveik visai nesi
domėjo lietuviškos tarybinės 
operos sukūrimo klausimais... 
Tiesa, teatrąs pradėjo paruošia
mąjį A. Klenicky operos “Prie 
Nemuno” darbą, bet jis toli gr^- 
žu dar nėra šiuo požiūriu nei pa
kankamai kūrybingas, nei pa
kankamai aktyvus. Antros nacio
nalinės tarybinės A. Račiūno 
operos galutino sukūrimo klau
simu teatro vadovybė nerodo 
reikiamo susidomėjimo. Tas pats 
ir su baletu”.

Banaitis laiko praėjusio sezo-

už pernykščių metų nuostolius. 
“Visiškai žemas buvo kombainų 
išdirbis, daugelis kombainų der
liaus metu prastovėjo MTS so
dybose. Itin prasta padėtis buvo 
Pagėgių, Klaipėdos, Šilutės ra
jonuose. Ir bus, drg. Monciunsk, 
šitokia padėtis, iki baudžiava tę
sis. Gal nori lažybų?

Tarybiniai “lįętuviai” 
tarnautojai

LTSR spąuda tik labai«retais 
atvejais nukrypsta pųo kolūkie
čių ir darbininkų. Liepos 19 d. ji 
uoliai persijojo įtaigų tarnauto
jų politinį atsilikimą, daigiausia 
tačiau užsipildama rusus. Kaip 
tai: drg. Titovą, LTSR žemės, 
ūkio ministerija, drg. Gauronskį, 
sveikatos aps. m-ją, drg.. Tombo- 
covą, vietinės pramonės m-ja. 
Jie nepastatę tinkamai partinio 
organizacinį darbo, kas, esą, 
pagrindas bet kurioj įstaigoj.

• Liepos 29 d. prasidėjo LTSR 
laukinių paukščių medžioklės se
zonas, bet šautuvus tegali turėti 
“piliečiai”, gavę MVD leidimus. 
Taigi — rusai užgrobikai naikina 
LTSR fauną.

• Klaipėdos Butų Valdybai, 
pereitais metais kovo mėn., buvo 
paduotas prašymas sutaisyti Per
galės gatvės Nr. 23, namo stogą. 
Nežiūrint pakartotinų klibinimų, 
nieks nebuvo daroma. Š.m. gegu
žės mėn. viršutinio aukšto lubos 
įgriuvo vos neužmušdamos gy
ventojų ...

• Kuršėnų rajono Gargždelių 
apylinkės kolūkis “Kalininas” 
savo gyvulius, kurie vasarą bū
na visuomeniški, žiemai supriva- 
tina, išdalydamas atgal į ūkinin
ku tvartus.

• LTSR “Elta” pateikė smul
kią kroniką apie Noros Rod pas
kaitą Toronte, neva perteikdama 
“Star” komentarą, kad Kanados 
valdžia neturi kanadiečių ka
riuomenės siųsti į Korėją.

• Tą pačią dieną kai JAV kon
gresas priėmė draugiškumo re
zoliuciją' rusų tautai, Maskvos 
įsakymu LTSR sovietinė spauda

talpino ištisus puslapius apie 
“Amerikoninių-angliškųjų inter- 
ventų piktadarybes pasaulyje”. 
Tos istorijos skamba taip kvailai 
ir naiviai, kad turbūt tik “Liau
dies Balso” skaitytojai pajėgtų 
joms įtikėti. Nuotraukose paro
dytos masinių žudynių vietos, 
kurios tačiau labiau primena Ka- 
tyną, Ukrainą negu Korėją.

•' Kauno Muzikinis Dramos 
Teatras turėjo trijų savaičių gas
troles, aplankė Kėdainius, Pane
vėžį, Pąsvalį, Uteną ir kitus ra
jonus su “Klasta ir Meile”, “Ves
tuves su Kraičiu” ir kit.

• Vilkaviškio, Juodkiškių, Aš
triosios Kirsnos, šapalų, Onišio 
rajonai ketinami nerangumu 
mechanizuoti gyvulininkystės 
farmas. Esą, iki 1955 metų far- 
mos turinčios, pagal komunistų 
įsakymus, būti mechanizuotos 
907'. Šiaulių trestas įrengęs gir
dyklas 776 karvėms. Trys tary
biniai ūkiai įsivedėr kabančius ke
lius pašarui pristatyti. Gotau- 
čiuose ir Tryškiuose net pašaro 
virtuvės pastatytos(J).

• Vilniaus Akivaizdinio Ju
ridinio Instituto direktorius M. 
Ogurcov ragina stoti į šią “aukš
tąją juridinę mokyklą”, kuri pa
rengia tarybinio teismo, proku
ratūros, advokatūros, notariato 
specialistus, “aukštų klasifika
cijų”.

• Liepos 16 d. Vilniuje Tary
binių Rašytojų klube įvyko ame
rikiečio lietuvio V. Montvilos 
mirties 10 metinių paminėjimas, 
kaip jis buvo sušaudytas vokie
čių okupacijos metu, kaip sovie
tų agentas.’ Apie Montvilą, kaip 
rašytoją, kalbėjo J. Baltušis. At
siminimus skaitė T. Tilvytis ir J. 
Būtėnas. V. Reimeris ir P. Keido- 
šius paskaitė Montvilos kūrinių.

Iš lietuviškojo pasaulio
toli Yongdong miesto, vidurinėje 
Korėjoje,

J. Staryčenka^būvo gavęs iš
žvalgyti vieną kaimą. Jame nie
ko neradęs, patrulis nuėjo toliau, 
perėjo upę, kur staiga pasipylė 
kulkų kruša ir granatos. Stary- 
čenka su kaliais vyrais teišspru- 
ko iš to pragaro. Tik pasiekęs da
linio vietą, pajuto rankoj skaus
mą. Dešinė liko kulkų sukapota 
ir smarkiai kraujavo...

Psk. Staričenka už drąsą ir pa
siaukojimą apdovanotas Garbės 
Kario sužeidimo ženklu, artimų 
kautynių medaliu, smulkių pėsti
ninkų ginklų pirmos klasės šau
lio ženklu, geros tarnybos meda
liu. Netrukus pagijęs jis vėl da
lyvavo kautynėse už 38 paralelės.

Apie jį labai gerai atsiliepė ir 
Worcesterio spauda, įdėdama ap
rašymą, atvaizdą ir kelias min
tis. Jis pareiškė karo koresp. Ko
rėjoje, kad esąs patenkintas, jog 
gali kovoti ir net aukotis už tau
tos laisvę, tikėdamas atsilyginti 
komunistams už jo kankinamą 
Tėvynę.

Jis buvo Meno Mėgėjų Ratelio 
Worcestry uolus narys.

Kitas lietuvis sužeistas worces- 
terietis, rugpiūčio mėn. pirmomis 
dienomis, yra kapitonas Stasys 
Bagdonas. Jis jau buvo sužeistas 
per antrą pasaulinį karą pacifi- 
ko kraštuose. Ten kovojo du me
tus su 27 divizija. Dabar vėl sun
kiai sužeistas Korėjoje, kur nu
vyko apie balandžio pabaigą.

Kpt. S. Bagdonas yra labai vi
sų gerbiamas, laikraščiai apie jį 
rašė ir nuotrauką įdėjo. Reikia 
tikėtis, kad jis taip pat sugrįš.

Ats. j. psk. Bal. Brazdžionis.. 
VOKIETIJA

Bad Aiblingene susirinkę už
sieniečių estų, jugoslavų, lietu
vių, latvių, lenkų, rusų, slovakų, 
čekų ir vokiečių atstovai priėmė 
vieningą rezoliuciją, kuria savo 
persekiojamų brolių vardu ape
liuoja į visų dorų žmonių sąžines, 
į visus laisvų tautų valstybių vy
rus ir atstovus dar ryžtingiau 
pasisakyti ir imtis visų reikalin
gų priemonių, kad būtų sustab
dytas ištisų tautų arba jų dalių 
naikinimas, ir padėti toms tau
toms išsikovoti nepriklausomy
bę. Lietuvių Bad Aiblingeno ko
miteto pirmininkas yra žumal. 
J. Grigolaitis.

Lietuvių tiltininkų darbo kuo
pa dar ir dabar tebelaiko panto- 
ninių tiltų statybos greitumo Eu
ropos rekordą.

JA VALSTYBĖS
Voice of America lietuviškojo 

skyriaus vedėju nuo rugpiūčio 20. 
d. paskirtas adv. K. Jurgėla, LA 
IC direktorius.

Zenonas Gailius, vokiečių ka- 
cetų kalinys, pereitais metais at
vykęs iš Vokietijos į JAV, apsi
gyveno Čikagoje, kur susirgo ir 
7 mėn. išgulėjęs ligoninėje mirė 
rugpiūčio 25 d. 4 vai. p.p. Palai
dotas rugpiūčio 29 d. Jam tebuvo 
vos 26 metai.

V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumas jau pradėtas spausdinti.

Dr. A. šerkšnas paskelbė ati
darąs Amerikos lietuvių vaikams 
Lietuvių Kalbos Mokyklą Moky
tis Namie. Specialiai paruoštos 
pamokos bus siuntinėjamos paš
tu, už visą lietuvių kalbos, L. is
torijos, geografijos ir 1. kultūros 
vieno skyriaus kursą imant $25.

Alicia M. Čižas, studijavusi 
Heidelbergo universitete, baigu
si ispanų, rusų ir anglų kalbų 
studijas, 1949 m. atvyko į JAV. 
Gavusi stipendiją Michigano uni
versitete, po metų baigė kalbų 
skyrių, gaudama diplomą su pa
sižymėjimu.

Henrikas Solominas, baigęs 
Heidelbergo universtete medici
ną, 1950 m. atvyko į JAV ir įsi
kūrė Warren, Ohio, kur ligoni
nėje atlieka reikalaujamą prak
tiką; tuo pačiu laiku ruošiasi eg
zaminams gyd. praktikai gauti.

Povilas Butkys, sėkmingai bai
gė inžinerijos kurso pirmus mt. 
Mississippi * kolegijoje, kur savo 
kurse buvo vienas iš pirmųjų. 
Per vasarą uždirbęs reikiamą su
mą pinigų, galvoja ten pat stu
dijas tęsti.

Lietuviai kariai Korėjoje
Sunku pasakyti, kiek* Korėjos 

kare dalyvauja lietuvių. Bet ne
maža jau užmuštų ir grįžusiu su
žeistų. Grįžusieji pasakoja įvai
rių pergyvenimų, kuriuos klau
sant net šiurpas ima. Bet kągi, 
frontas, kovų sukūry reikia vis
ko matyti ir pakelti.

Netrukus grįžta į Worcester^ 
Korėjos fronto dalyvis psk. Juo
zas Staračenka. Stojo į JAV ar
miją 1950 m. rugsėjo mėn., o Ko
rėjos frontą pamatė š.m. kovo 
mėnesį. Prieš išvykdamas, baigė 
Amerikos armijos NCO mokyk
los kursą ir gavo puskarininkio 
laipsnį. Pateko į 24 “The* Victory 
Division”. Apie gegužės mėn. Ko
rėjos frontą buvo sužeistas, vyk
dydamas žvalgybinį uždavinį ne-

no premjeros “Mazepos” pastaty-. 
mg aukšto meninio lygio, (diri
gentas M. Bukša, pastatymas J. 
Grybausko), bet prikišša J. Sta
siūnui ir Z. Paulauskui svarbiau
siems išpildytojams. “Halka” tu
rėjus dar daugiau spragų. “Lau- 
rensijos” muzikinė pusė (Ch. Po- 
tašinsko) yra “žemiau orkestro 
lygio”. Dėl šių trūkumų pirmoje 
eilėje esanti kaltė vyriausio LT 
SR operos dirigento S. Delicjev. 
Baletas, neturėdamas tinkamos 
♦vadovybės, smunkąs, bet daug 
vilčių duodąs naujasis baletmeis
teris drg. Grivickas, kuris “savo” 
parodysiąs ateinantį sezoną. Te
atras, neturėdamas vyr. dekora
toriaus, neturįs tikros dekoraty
vinės linijos. Dėlto dekoracijose 
pasitaiką pavojingų “natūraliz
mo, impresionizmo atspalvių”. 
R. Songailaitės “Laurensijos” de
koracijose buvę perdaug sche- 
matizmo, kostiumai buvę per
daug puošnūs. Artistai turėtų at
kreipti daugiau dėmesio į savąjį 
grimą.

Ypač įdomi J. Banaičio rašinio 
vieta, kur jis kalba apie lietuvių 
dainininkų prieauglį. “Šalia jau 
gabiai pasireiškusių jaunųjų dai
nininkų — J. Petraškevičiūtės, J. 
Stasiūno, Romo Sipario, V. Čėso, 
R. Tamulevičiūtės, J. Ylienės, 
įsiliejo retų balsinių davinių bo
sas A. Lietuvininkas, baritonas 
V. Rubackis (šiemet puikiai bai
gęs konservatoriją), gerų balsi-' 
nių davinių mezosopranai — M. 
Aleškevičiūtė, E. Gečaitė, barito
nas V. Blažys. Žymiai tobulėja 
jaunieji dainininkai, išpildą at
sakingas roles, kai: S. Paulaus
kas, A. Satkūnas, K. Šilgalis, V. 
Kavoliūnas, E. Kudobaitė ir kt.”- 
Kaip atrodo, mūsų paliktasis 
Lįetuvos operos teatras, daugu
mai žvaigždžių'susenus arba iš
bėgus į užsienį, visai pasikeitė.

Banaitis taip pat reikalauja, 
vėl prieštaraudamas savo pir
miesiems žodžiams, pagerinti 
chorą, ų* tik kokybiškai bet ir 
kiekybiškai Baletas turįs būti 
sustiprintas. “Reikia peržiūrėti 
ir orkestro dalyvių, ypač stygi
nių menines kvalifikacijas ir jį 
žymiai sustiprinti profesiniu at
žvilgiu”. Ir tovariŠč S. Delicjev 
tai turįs atlikti kuo skubiausiai.

HAMILTON, Ont.
TAUTOS FONDO GEGUŽINIŲ APYSKAITA

1951 m. liepos mėn. 15 dieną:
Pajamos:

1. Aukos prie įėjimo atvąžiavųsių savo priemonėmis po 50c $129.50
2. Gauta už bilietus autobusais .......... ................................. 113.—
3. Už parduotus piniginės loterijos 602 biliet. po 25c. vįenas 150.50
4. Gauta iš šaudymo
5. Bufeto pelnas 150.11

Viso $566.11
Išlaidos:

Pajamų 
Išlaidų .

Grynas pelnas

1. Sumokėta už 3 autobusus .................................................
2. Ičmokėta loterijos premijoms ..........................................
3. Išmokėta italų orkestrui .:........................ . ................... .
4. Loterijos bilietų atspausdinimas .......................................
5. Už 4 egz. Jųrgėlos “Sparnuoti lietuviai —»Darius ir Girė

nas” premijoms . ............................. .................. .........
6. Už 4 keliones lengva mašina į gegužinės vietą ir šaudymo 

vadovui pusė atlyginimo už praleista darbo dieną ($5) ....
7. Šrateliai, taikiniai ir kita smulki medžiaga ...................

8. Už bilietų aukotojams spausdinimą ................. .................

$70.50 
50 — 
60.-

9.35

$566.11
217.27

$348.84
1951 m. rugpiūčio mėn. 15 dieną: 

Pajamos: .
1. Aukos prie ėįjimo iš atvažiavusių lengv. mašinomis 410

svečių .............. ........... .......................................
2. Gauta iš 59 asmenų atvykusių autobusais .... ........... ...........
3. Už 355 loterijos bilietus po 12,5c vienas .................... .....
4. Rasta gegužinės aikštėj ....... v.... ...........  .....
5. Bufeto pėlnaS'.....ū—................. .................

6.84

12;—
6.93

. $205.—

. 59,—

0.50
133.32

Viso $442.19

.. ......... $55.—
Išlaidos:

1. Sumokėta italų orkestrui .......
2. Sumokėta už 2 autobusus .
3. Sumokėtą už 2 knygas įteiktas geriausiems šauliams VII

15 d. gegužinėje ........... ..............
4. Už 3 kelionės | gegužinės aikštę .................
5. Bilietai loterijai irkitos smulkios išlaidos .... .
6. Laimėjimai loterijai-----.........................
7. Tautiniai kaspinėliai
8. “TŽ” už skelbimus bei padėkas ... ...........
9. “NL” už skelbimus bei padėkas..........................
10. Radijo valandos vedėjui p. Simonavičiui už skelbimą ...

Viso $170.84

4.—
4.90
3.89
5.65
5.90

20.—
20.—

5 —

Pajamų ........
^7^ išlaidų .........

Z, Grynas pelnas .... $271.35
TF Kanadoje Hamiltono Atstovybė.

Hamilton; 1951 m, rugpiūčio 25 d.

. 170.84

AUSTRIJA
Spalio 28 d. Melbourne ruo

šiamas iškilmingas 700 m. Lietu
vos Krikšto minėjimas. Minėji
mui paruošti sudarytas iš įvairių 
lietuviškų organizacijų atstovų 
komitetas, kuris jau yra numa
tęs plačią minėjimo programą su 
akademine dalimi ir koncertu 
šeštadienio vakare ir atatinka
momis iškilmingomis pamaldo
mis Melbourne miesto katedro
je. Abiejose dalyse numatomas 
dalyvavimas tiek Australijos ka
talikų, tiek atitinkamų valdžios 
pareigūnų. Numatoma vietos 
australų spaudai pateikti eilę 
atatinkamų straipsnių. Numatyti 
ir atatinkami žmonės.

— Melbourne jau kuris laikas 
sėkmingai veikia institutas, ku
ris vietos lietuvių visuomenei 
kas antras sekmadienis ruošia 
paskaitas iš įvairių mokslo šakų. 
Institutui vadovauja prof. Rau- 
linaitis.

— Šiuo metu po žymesnius 
Australijos miestus koncertuoja 
žinoma išraiškos šokėja E. Kepa- 
laitė. Jos koncertai jau yra buvę 
'Melbourne, Brisbanėje, o rug
piūčio 11 d. Sydnęjaus konserva
torijos salėje. Iš čia ji turi pa
kvietimus į Canberra ir kt. E. 
Kepalaitės rengiamas koncertus 
mielai lanko ne tik lietuviška vi
suomenė, bet ir australai. Aus
tralijos spauda apie mūsų tautie
tę atsiliepia vienbalsiai gerai. 
Štai keli būdingi sakiniai: “Ele
na Kepalaitė yra puiki artistė. Ji 
turi visus šokėjos savumus, atlik
dama savo uždavinį su tikra eks
presija ir pilna apimtimi”. “Ji 
džiugino žiūrovus tautinių šokių 
skrajingumu, klasinio baleto 
disciplina ir išraiškos šokių indi
vidualumu”. E. Kepalaitės kon
certus pianinu lydi ir piano solo 
duoda žymus vengrų muzikas 
Belą Dolesko.

. — Liepos 22 d. gyvenantieji 
Sydnejuje ir jo apylinkėse inži
nieriai ir architektai įsteigė Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos skyrių. Valdy- 
bon išrinkti šie in£: pirm. B. 
Daukus, sekret V. Bukevičius ir 
kasin. J. Jonaitis. Netrukus ruo
šiama įsteigti panašų skyrių ir 
Melbourne, šiuo reikalu čia ypa
tingai darbuojasi arch. K. Miei-

Bronius Zumeris.

f I Ji.... I e ..... ; J 1,1,, 1B1 .. n.,,,.

Rugsėjo 8-sios, Tautos Šventės, proga Tautos Fondo Atsto
vybė nuoširdžiai sveikina visus susipratusius Kanados 
Lietuvius ir linki laimingai ir skubiai sulaukti visų mūsų 
bendro idealo ~ prisikėlimo Nepriklausomos Lietuvos.

> M. Arlauskaitė,
, TF Atstovė Kanadoje.

, , . .. „.„Z ' - ■ . . -y ■ ■

Hamiltono liet, mokykla pradeda darbą
Hamiltono Lietuvių Vyskupo 

Valančiaus Vardo šeštadienio 
mokykloje 1951-52 mokslo metai 
prasideda š.m. rugsėjo 8 d. šia 
tvarka:

1. Rugsėjo 8 d., 10 vai. ryto iš
kilmingos pamaldos lietuvių baž
nyčioje, 60 Dundurn Str. N.

2. Po pamaldų parapijos salė
je, po bažnyčia, vaikų registra
cija ir pasikalbėjimai.

Visi vaikai į pamaldas susi
renka 15 min. anksčiau. Kviečia
mi visi tėvai ir kas tik gali pa
maldose dalyvauti

3. Sekantį šeštadienį, rugsėjo 
15 d. 9 vai. ryto, visi vaikai susi
renka pamokoms į St. Mary’s 
mokyklos patalpas, 80 Mulberry 
Str. W., tuoj už Park Str. Mul
berry Str. prasideda iš Jame’s 
Str. N. ties kareivinėmis.

Tikiu, kad šiais metais Hamil
tone neliks nei vienos šeimos, 
turinčios mokyklinio amžiaus

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
Bus atgaivinta Pabaltijo 

valstybių Bičiulių Draugija 
Pabaltijo tautų tragiškam bir

želiui paminėti komisija, su kon
sulais priešakyje, liepos 10 d. 
Šveicarų klube suruošė Sao Pau
lo gųbernatūros protokolo šefui 
Dr. Miguel Franchini Netto gar
bei iškilmingus pietus. Jų metu 
kalbėjo estų konsulas p. Zauka ir 
LSB valdybos narys p. Stasys 
Vancevičius, dėkodami Dr. Net
to už nuoširdžią ir įspūdingą kal
bą Pabaltijo tautų Genocido die
nos minėjime Valstybiniame te
atre. Pietuose dalyvavo, kaip 
garbės svečias, Dr. Cynesio Fran- 
gel Pestana, prieš karą veikusios 
Pabaltijo Valstybių Bičiulių 
Draugijos garbės pirmininkas, 
apdovanotas Gedimino II laipsn. 
Dr. Pestana pareiškė atgaivin
siąs apmirusią Pabaltijo Bičiulių 
Draugiją ir drauge su ja tikisi 
prisidėsiąs prie Pabaltijo valsty
bių išlaisvinimo.

Lietuviški pusvalandžiai 
per Sao Paulo radio.

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
valdybos nario Stasio Vancevi
čiaus pastangomis, Sao Paulo ra

Dabartinis gyvenimas 
Lietuvoje

ELTOS SANTRAUKA

(Tęsinys iš Nr. 34 (87)

Į Rusiją eina transportas po transporto
Visą Lietuvos pramonė subordinuota rusų pramonei. Net patys 

sovietai neslepia, kad tokie transportai eina, apie jų skaičių ir dydį 
betgi nutylėdami arba stengdamiesi juos atsverti pranešimais apie 
“brolišką pagalbą draugiškų respublikų” traktoriais, ž.ū. mašino
mis ir tt. O apie pyliavų didumą iš Lietuvos į Rusiją visai tylima, 
tik retkarčiais prasitariant, kad iš Kauno, Lentvario ir kitur buvo 
pasiųsti keli vagonai vinių, mėsos siuntos iš Panevėžio į Kuiby- 
ševą, “Metalo” duoklė Stalingrado elektrinėms žemės gręžimo 
agregatai iš Liet. Tiekimo bazės, iš N. Vilnios dažymo priemonės 
ir tt. N. Vilnios fabrikas “Žalgiris” gavo užsakymą padaryti grę
žimo stakles Cimlensko vandens mazgui, Kuibyševo ir Stalingrado 
hidroelektros stotims. Liejyklos ir mechanikos skyriai parinko 
pačius geriausius gaminius. Naujai pastatytam M. V. Lomonosovo 
vardo Maskvos universitetui Jonavos baldų fabrikas gamina spin
tas ir stalus, taip pat pagamino 700 kėdžių Maskvos konservato
rijai ir tt. ir tt., nekalbant jau apie pyliavas javais, pieno ir mėsos 
produktais, mišku...

Kaip “žydi” gyvenimas kolchozuose
Dar 1940 m. birželio 22 d. Gedvilas per radiją skelbė, kad “R: 

armija atėjo į mūsų kraštą ne mūsų gyvenimo santvarkos keisti ar 
įvykdyti kokios okupacijos, o tik apsaugoti mus nuo karo pavojaus 
ir padėti mums išlaikyti nepriklausomybę”. Toks pat bolševikiškas 
melagis pasirodė ir agr. M. Mickis, paskelbęs, kad “kiekvienam 
ūkininkui, kuriam žemė yra pragyvenimo šaltinis, o ne spekulia
cijos objektas, garantuojama jos visiška neliečiamybė”. Taigi, jau 
“garantavo”... įvesdami tokią baudžiavą, kokios Lietuva dar nie
kad nėra regėjusį. Tiesa, kai kur vienkiemiai dar neišdraskyti, 

, tačiau neabejojama, kad šie metai greičiausiai bus paskutiniai gy
venti savo namuose. Sudarius kolchozus, daug kur ūkininkai turi 
eiti šerti galvijų ar kitų prievolių atlikti net kelis km. Dirvonuoja 
apskritai % žemės, o kitur — iki pusės. Ypač puolama vienkiemių 
sistema, “buožės”. Ne tik ’Tiesa”, bet net pati “Pravda” kartais 
(pvz., V. 17 vedamajame) šaukia, kad “kolektyvininkų masės turi 
būti išvalytos nuo. buožių, kurie į jas daug kur pralindo”. O “išva
loma” tuo būdu, jog beveik visi jie iš kolchozų išmetami (gerai, 
jei dar taip), bet dažniausiai pasiunčiami į Sibirą, 'taip jau “išva* 
lyti” veik visi “buožės” apie Dusėtus, Rokiškį, Zarasus, Suvalkų 
krašte ir tt. Kolchozų tikslas — išnaikinti ūkininkus, palaužti 
valstiečių atsparumą, nes tai buvo ir tebėra lietuviškiausias ele-

vaikų, kuri sulaikytų savo sūnv 
ar dukrą nuo lankymo lietuvių 
mokyklos.

Gal neužilgo ateis toji diena, 
kada bus laisvas kelias į brangis 
tėvynę. Mūsų visų yra šventi 
pareiga grįžti, tam turime ruoš,- 
tis visi, o ypač priaugančioji kar
ta jaunimas.

Tad visi į darbą!
Mokyklos Vedėjas.

WINNIPEG, Man.
Winnipegiečių dėmesiui

Š.m. rugsėjo mėn. 9 d. 6.30 vai 
po pietų Lietuvių Klubo patalpo
se, 240 Manitoba Ave., įvyks 
Tautos šventės minėjimas.

Visus tautiečius prašome atsi
lankyti į šią, mums lietuviams 
taip brangią ėventę.

Valdybos įgaliotas sekr.
V. Rutkauskas.

diofonas sutiko duoti nemakomai 
per radio lietuvišką pusvalandi 
du kartu per mėnesį, f’rogramai 
nustatyti sudaryta komisija iš 
K. Ambrazevičiaus, kun. P. Ra- 
gažinsko ir St. Vancevičiaus. 
Pranešinės St. Vancevičius. Šio 
pusvalandžio atidarymas jau 
įvyko liepos 17 d., Dariaus ir Gi
rėno ar Išeivių Dienos proga. 
Pritaikintas tai dienai kalbas pa
sakė konsulas p. A. Polišaitis ir 
kun. P. Ragažinskas. Dainavo so
listai K. Ambrazevičius ir V. 
Laurinaitis, o taip pat Alekso 
Ambrozaičio vedamas Katalikų 
Bendruomenės choras.

Tėvas Bružikas, SJ, su misijo
mis lankęsis Brazilijoje, rugsėjo 
pradžioje grįžta į Urugvajų. 
Montevideo misijos prasidės rug
sėjo 16 d. Po to vyks į Buenos 
Aires, Rosario, Cordoba ir kt.

Seselės Pranciškietės Sao Pau
lo priemiesty Vila Zelina rugpiū
čio 28 d. atšventė savo įsikūrimo 
10 metų sukaktį. Jos turi ir no
viciatą, kurio dėka per tą laiką 
seselių skaičius padidėjo 21.

J. V-tė.
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Sovietinės mokyklos Lietuvoje
e. Liepos mėnesio viduryje LTSR 
spaudoje buvo paskelbtos esamų 
mokyklų programas ir įstojimo 
sąlygos, dažniausiai pabrėžiant, 
jog gali įstoti visi TSRS piliečiai, 
matyt turint galvoje iš Rusijos 
plūstančius rusus ir žydus. Lie
tuviškumas, kaip žinoma, dau
giausia užsiliko Vilniaus Pedago
giniame Institute, Vilniaus V. 
Dailės Institute, LTSR Konser
vatorijoje, Vilniaus Tallat-Kelp- 
šos vardo Muzikas Mokykloje ir 
Vilniaus* Miškų Technikume.

Vilniaus Pedagoginiame Insti
tute veikia šie fakultetai ir spe
cialybių kuriai: pedagogika ir 
logika-prichologija; istorija; lie
tuvių kalba ir literatūra; rusų 
kalba ir literatūra; užsienio kal
bos - anglų, prancūzų, vokiečių 
ir ispanų; fizikos-matematikos 
(specialybės: fizika ir matemati
ka); gamtos mokslų (specialy
bės: biologija ir chemija); geo
grafijos. Institutan priimami as
menys 17-35 m. amžiaus, pirme
nybę teikiant R. armijos vete
ranams. Tik išlaikę stojamuosius 
egzaminus A arba B gaus valsty
binę stipendiją. Institutas randa
si Vilniuje, Audros Vartų 9.

Dailės Institutas — Tiesos gt. 4 
— susideda iš 6 skyrių: tapybos- 
monumentalinė, teatro dekoraci
jos ir freskos, mozaika bei vitra
žai, grafikos-molbertinės, knygos 
apipavydalinimo ir iliustravimo, 
plakatų, skulptūros-molbertinės, 
monumentalinės bei dekoratyvi
nės, architektūros, dailiosios ke
ramikos, dailiosios tekstilės fa
kultetai. Mokslas prasidės spa
lio 1 dieną.

Vilniaus Konservatorija yra 
Gedimino gt. 38. Joje yra penki 
skyriai: fortepijono, orkestrinis, 
vokalinis, dirigavimo bei kompo
zicijos. Muksiąs trunka penkis 
metus.

Tallat-Kelpšos Muzikos Mo
kykloje dėstomi panašūs dalykai, 
bet reikalaujamas mažesnis pasi
ruošimas įstojant ir priimami 
nuo 14 metų amžiaus.

Žymią rolę LTSR vaidina ir 
Klaipėdos Mokytojų Institute — 
Donelaičio gt. 4 — dėstomi be
veik tiė patys dalykai, kaip ir 
Vilniuje, pažymint, kad mokslas 
tęsiasi tik du metus. Priimami 
TSRS piliečiai.

Tebeveikia Kauno Veterinari
jos Akademija — Tilžės 18, Vil
niaus Miškų Technikumas — P. 
Cvirkos 23, Vilniaus Bibliotekos 
Technikumas — Žemaičių 6.

LTSR Žemės Ūkio Ministeri
jos Kadrų* Parengimo skyrius 

mentas, nekenčiąs rusų, ir kolchozuose juos pristatyti visokiai 
kontrolei, kur jie būtų dieną naktį sekami. Tačiau trūksta kadrų, 
todėl vien šiais metais nuspręsta truks plyš jų paruošti per 40.000.

Kaunaitė, KP c. k-to moterų skyriaus vedėja, paskelbė, kad 
jau veik visuose kolūkiuose įkurtos vąd. “moterų tarybos”, į kurias 
įtraukta apie 20.000 “aktyvisčių”. Centrine figūra laikomas kol
ūkio brigadininkas, kuris turi organizuoti varžybas, pakelti derlių 
ir tt. Pavyzdingu laikomas kolūkis “Lenino keliu” Mažeikių aps
krityje, kuris giriasi turįs apie 3000 ha žemės, 270 darbingų kol- 
ūkininkų, 4 lauko brigadas, 195 arklius, 90 karvių ir tt. Pajamos 
per metus — 275.000 rublių. Užtat išsijuosusi dirba net 27 žmonių 
agitatorių “brigada”, kuri tik rėkia ant kitų, atseit — juos agituoja. 
Vadinasi, 10 žmonių tenka vienas agitatorius. Bet ir čia bolševikai 
apkaltino brigadininką Joną Januškį, kad “be leidimo” davė Ra
džiui ir Moliui kelis maišus pašaro. Seniau iš ūkininkų tokio pašaro 
galėdavai gauti į valias, o dabar —* tai jau baisus “valstybės turto 
'grobstymas”.

“Žydinčios Sov. Lietuvos” filmoj, rody toj ir Kanu mieste Pran
cūzijoj per tarptautinį festivalį, buvo pavaizduotas kolūkio gy
venimas netoli Jonavos. Bet tai greičiausiai ir viskas, ką bolševikai 
čia gali parodyti. Kituose — sąlygos žiauriausios.

Pavasarinės sėklos ypač trūko Klaipėdos ir Kauno srityse. Šven
čionėlių rajone sėklos turėta vos 40%. Vilniaus srityje ypač atsili
kusi gyvulininkystė. Tik pusė gyvulių turi šiltus tvartus (užtat 
popieriuje — veik visi...), Kretingos rajone stipo ląuke apie 60% 
gyvulių, daug kur trūko pašarų.

Tvarka visur bolševikiška
Klaipėdos srity kolūkiai — tai net oficialiai konstatuojama — 

turėjo vos pusę reikalingų sėklų. Dėl to apkaltinti “kenkėjai buo
žės”. Tas pats Eišiškių rajone. Zarasų rajone — pusė sėklos netiko 
sėjai, nebuvo pravalyta nė vieno centnerio linų sėklos ir tt. Vilniaus 
rajonu 94% sėklos buvo rasta netinkamos dėl negrynumo. Šalčinin
kų rajone — visos su žolėmis ir tt. Miško “tėvynei” nė viena sritis 
neišvežė laiku net per 60%; mažiausiai išvežta Klaipėdos srity, 
daugiausia — Vilniaus. Buvo visa eilė fiktyvių kolūkių — tik po
pieriuje — Širvintų, Vilniaus ir N. Vilnios rajonuose. Apie 300 kol
ūkių visai neturėjo gyv. fermų. Trūksta visokių dalių, vinių, ang
lių. Bet net sandėliuose tokių dalykų nėra. Tai tokia kolūkių tikro
vė. Už viską, žinoma, bėda verčiama “buožėms ir nacionalisttaĮns”, 
Šnipinėti verčiami visi kolūkių pareigūnai. Raikomų sekretoriai ir 
vykd. komitetų pirmininkai įpareigoti patys asmeniškai sekti ir 
pažinti kiekvieno kolchozo pirmininką, brigadininkus ir fermų 
vedėjus. •

• Trūksta visko
Tik viename Vilniuje turėjo nutraukti “kursąvimą” 10 taksių, 

nes nėra nei padangų, nei dažų, nei reikalingų dalių. Lazdijų ra
joną yra apie 60 kolchozų, bet jie niekur negali gauti reikalingų

dalių ir turi kreiptis į privačius amatninkus, už 2 ratų pataisymą 
gaudami mokėti net centnerį-rugių. Užsimušdąmas negalėsi patai
syti laikrodžio: trūksta dalių, galiausiai ir pati “dirbtuvė” gavo 
užsidaryti pusei metų. x

Net sostinėj Vilniuj negalima gauti pirkti vinių, tolio, cemen
to, net kreidos. Matyti, tai vis “buržujiški” prietarai, todėl jų nie
kas nepristato. Įsakyta, kaip nacių laikais, rinkti metalo laužą. Bet 
tokia Kauno mėchan. liejykla vietoj užplanuotu 120 tonų nesurinko 
nė’ vieno kg. Bolševikai ypač visur kiša savo gamybos šilkines ko
jines “Kapron”. Bet jos brangios, ir ipj-gętaS; vos užsidedi — ir pa
sileidžia. O gerų—-negali gauti. % .

Skandalingas autobusų susisiekin40 Vilniuj ir Kląipędoj. Bet 
žmonės į tuos trūkumus jau taip įpratę,/fcąd jtį^nemątę. .Min
tiems — tuoj atsiveria Sibiro plotąi. . . Dį^^ąip masto-valstiečių 
šios rūšies deportacijos buvo 1949 mi/fcdvh-r* žfr d. Jų tikis bu
vo palaužti pasipriešinimą ž. ū. sukolektyvinimui, ypąč pasireiškusį 
1948 m. rudenį. Šie išvežimai buvo pirmoj- eilėj nukreipti prieš 
valstiečius iš viso, o ypač “buožes”. Dąįiąr Lietuvėj k 'kf. Pabalti
jo valstybėse sukolektyvinta 85-93 proę. viso žemės ploto. Lietu
voj ir Latvijoj tuo metu valstiečių išvežta daugiau, Estijoj —kiek 
mažiau. •

Kainos %;' ■■■ ■
Juodos duonos kg kaštuoja nuo H ^12 rublių, o kartais kaina 

pasiekdavo 5 r., pieno litras 4-5 rb., a kiaušinių -9 rb, lašinių kg.- 
20 rb., avienos 12 — 15 rb., sviesto kg 40-50 rb., degtinės litras apie 
50 rb., suknelė 300 rb., dviratis 60Ū-75D rb., vyr. kostiumas apie 
1.000 rb., 1 kw. šviesos 80 kap., sklypo nuoma 18-2Ū kap. už kv. m. 
etc. Ypač brangi avalynė ir drabužiai. Juodojoj rinkoj ir “talkuč- 
koj”, Kaune leistoj buy. arklių turguj Vilijampolėj, kainos kar
tais yra mažesnės už oficialias, o kitų produktų žymiai branges
nės.

Nors už “juodą biržą” smarkiai baudžiama, bet ji vis veikia — 
ir dažnai jos patarnavimais naudojasi net patys milicininkai ir 
emvedistai, ypač rusai, kurie visi nori gerai “pagyventi”. Kainos
juo toliau į Rytus, juo vis auga, padĮdėdamos kartais net dvigubai. 
Gražiai gyvena Sovietuose tik saugumiečiai, karininkų žmonos, 
pramonės specialistai, kom. partijos vadai ir aukštieji valdinin
kai. Kaune ar Vilniuj — retai pamatysi moterį su skrybėlė ar šil
kinėmis, kojinėmis, nebent merginas. Daugumoj ir Lietuvoj įsiga
li “rusiška mada”: darbo drabužiais, šiaip — vatinėmis kelnė
mis, vat. bliuze, kailine kepure. Kai kur — dėl būtiniausių reikme
nų stokos — rengiasi grįžti į vyžininkų gadynę...

Darbininko atlyginimas fabrike: 300 iki400 rb. Amatininkai, šo
feriai užsidirba, nors tat ir draudžiama, dar ir “iš pašalio”: artelėse 
po darbo valandų arba ką nors pergabendami. Kitaip- be tokio 
‘ uždarbio” neišsiversi. Bet ir su tokiu uždarbiu įperkamumas 
prastas.

Gyvenimas
Pastatų daugumas tie, kurie iš seniau išsiliko. Neatstatyti Vili

jampolės ir Aleksoto tiltai; leista veikti tik Įgulos bažnyčiai ir ka
tedrai. Kaune veikia abu keltuvai, kėlioj autobusų linijos, užmies
tinė autobusų stotis. Privačius automobilius turi lietuviškieji rau
donieji milijonieriai, emvedistai ir kompartijos pareigūnai. Jau 
seniau, vos rusams užėjus į Lietuvą, pažįstantieji rusų gyvenimą, 
stengdavosi pirmoj eilėj įsigyti dviratį (—kad būtų kuo susisiekti) 
ir rašomąją mašinėlę, su kuria galėdavo, dėl jų stokos, sau duoną 
užsidirbti, tai šiandien vaizdas pamažu jau keičiasi: raudonoji bur
žuazija nori ypač šioj “mažoj Amerikoj”, kaip kad ir dabar tebėra 
vadinama Lietuva su kt. Pabaltijo valstybėmis, pagyventi gerai ir 
plačiai. Perka viską, ką ir kiek tik gali. Jei seniau lietuviai stebė
davosi, kad rusų valdininkų žmonos, kurios viską perka ir stengiasi 
visais kitais būdais įsigyti, ką tik galėdamos, nors vis — dėl pro
pagandos — tvirtindamos, kad “pas mus visko yra”, eina į teatrą 
su naktiniais marškiniais, kuriuos laiko išeiginėmis sukniomis, ir 
su rusiškais auliniais batais, tai šandien ir vokietės tat patvirtina, 
pačios tokių įvykių mačiusios net dabar, po 10 metų okupacijos.

“Naujieji” sudaro elitą veikiančiose kavinėse, restoranuose ir 
kt. Svarbiausi—Metropolis, Versalis, net “Božegraika” — išsilaikė 
“senajame aukštyje”, pasak vienos vokietės iš Karaliaučiaus, bu
vusios jame dar* prieš 2-jį karą.

Traukinių susisiekimas varžomas 1, 2 ir 3 zonoj. Blogiau norin
tiems važiuoti į Vakarus. Toliausia iš Įsručio galima patekti iki 
Frankfurto prie Oderio. Iš ten pat galima pasiekti Kauną ir Vil
nių kur veikia taip pat vietinio susisiekimo geležinkelio ruožai.

Darbo stovyklos veikia Pravieniškiuose, Šilutėj, Klaipėdoj.
Žmonių nuotaikos niaurios, visi laukia permainos, karo. Pasi

priešinimas šiuo metu didėja. Nuolat girdėti apie darbininkų nesu
tarimus su okupantais, nenorą dirbti sovietams neapmokamų virš
valandžių. Tačiau kartu stiprėja ir teroras. O agitacijai — viskas. 
Stachanovininkų skaičius padidintas iki 10.000.

Matyti, ir jiems aišku, kad viskas neina kaip reikiant. Todėl 
Komisarų Taryba įsteigė — darbui suaktyvinti — 10 pereinamųjų

skelbia 10 Žemės Ūkio Techniku
mo atidarymą:

Vilniaus Žemės Ūkio Techni
kumas ruošia laukininkystės ir 
sodininkystės jaun. agronomus ir 
bitininkus. Si mokykla randasi 
Sėlių gt. 50. Gandų gt. 12 Tech
nikumas ruošia ž.ū. mechaniza
cijos, statybos ir elektrifikacijos 
specialistus.

Kaune sodininkystės-daržinin- 
kystės Technikumas Fredoj ruo
šia sodininkystės ir laukininkys
tės agronomus, o antrasis Kęstu
čio 1 — buv. Darbo rūm. — ruo
šia žemėtvarkos technikus.

Gruzdžiuose paruošiami vete
rinarijos felčeriai; Joniškėly — 
jaun. agronomai; Marijampolėj 
ruošia zootechnikus; Klaipėdoj— 
Paupio vienkiemy — taipgi zoo
technikai, j. agronomai ir vete
rinarijos felčeriai. Antaviliuose 
(Vilniuje) taipgi zootechnikai. 
Panevėžyje ruošia hidromeliorą- 

,cijos technikus. Apmokymas 
technikumuose — 4 metai, biti
ninkystės — 3 metai.

Kauną Politechnikumas pri
ima norinčius studijuoti Mecha
nikos Fakultete — mašinų tech
nologiją, pluoštinių medžiagų 
technologiją, pramonės šiluminę 
energetiką, automobilius. Elekt
rotechnikos fakultete — pramo
nės elektrofikacija, elektras sto
tys, tinklai ir sistemos. Cheminės 
Technologijos — silikatai, mais
to produktai, organinės medžia
gos, durpynu eksplotacija.

Statybos fakultete — pramo
ninė ir civilinė statyba; žemės 
ūkio statyba, architektūra. Hid
rotechnikos fakultete — hidro- 
technikinė statyba, vandentiekis 
ir kanalizacija, automagistralės 
ir miestų keliai. Sakomą, kad 
“dauguma studentų aprūpinami 
stipendijomis ir bendrabučiais”. 
Pažymima, taip pat, kad labai 
lengvomis sąlygomis priimami 
aspirąntūron šiose specialybėse, 
kas reiškia nepaprastą trūkumą, 
— organinės chemijos, fizikoj, 
metalų technologijoj, promani- 
nėj elektrofikacijoje, garo ir du
jų turbinų, durpių eksploataci
jos, statybos administracijos.

Busimieji profesoriai pirmoj 
eilėj turi išlaikyti egzaminus iš 
“marksizmo leninizmo, specialy
bės ir svetimosios kalbos”.

Vilniaus universitetas liepos 17 
d. pranešė tarpininkausiąs no
rintiems studijuoti visoj eilėj 
Maskvos-ir Leningrado mdkyklų. 
Taip pat ir Vilniaus universite
tas kviečia stoti profesūron ypa
tingai šiose specialybėse: lietu
vių kalba, literatūra, istorija, fi

zikinė chemija ir geografija bei 
kaikurios-medicinos sritys. Pa
žymima, kad prie prašymo būtų 
prijungta: “1. Patvirtintas kadrų 
įskaitos lapas su fotografijomis; 
5. pažymėjimas apie karinę prie
volę, 6. Gamybinė ir visuomeniŠ- 
ka-politinė charakteristika iš 
paskutinės darbovietės...”

Valstybinis Kūno Kultūros 
Institutas smarkiai reklamuojasi 
priimąs studentus. ' Jis randasi 
Kaune, Sporto gt. 10. Ypatingi 
apribojimai nepažymėti.

Respublikinė Medicinos Sese* 
rų Mokykla, veikia Vilniuje — 
Žymanto 4. Mokslas trunka 
“dvejus ir trejus metus”.

Vilniaus universitetas paskel
bė, kad rugsėjo 18 d. 18 vai. di
džiojoje Fizikos Auditorijoje, 
Naugarduko gt. 22, įvyks Kau
no Politechnikos doc. J. Matulio
nio disertacija matematikos 
mokslų kandidato laipsniui įgy
ti tema “Ankštoji matematika 
(vadovėlis) viešas gynimas”. 
Oficialiais oponentais bus prof. 
Zigmas Žemaitis ir doc. P. Ka
tilius.

Vilniaus Dešimtmetė Muzikos 
Mokykla prie Tallat-Kelpšos 
vardo Muzikos Mokyklos, skel
bia ruošianti kadrus konserva
torijai, priimdama gabius (nepa
ruoštus) 7 metų vaikus. Mokyk
loje yra fortepiono, violenčelės, 
fleitos, obojaus, choro skyriai. 
Kartu mokykloje praeinama 
bendras lavinimas lietuvių kal
boj. Nuo V klasės mokamos sti
pendijos. Stojančių patikrinama 
klausa. , Alinus.

Surastas P. Skolynos 
portretas

Padujos universiteto senoviš
koje salėje viršutinėje eilėje tarp 
lenkų rašyto j o J. Kochano wskio 
ir pirmojo Maskolijos medicinos 
daktaro P. V. Pcstnikovo užsili
ko pirmojo Vilniaus spaustuvi
ninko portretas su užrašu vir
šutinėje portreto dalyje: Fran- 
ciscus Skoryna de Poloczko, Ru- 
theno. 1512. Popiežiaus tautinis 
delegatas gudams Vokietijoje 
dek. kun. M. Maskalik nufoto
grafavo. šį retą portretą ir įdėjo 
į laikraštį “Božym Šlacham”, ku
ris leidžiamas Paryžiuje. Dabar 
Sorbonos universiteto archyvuo
se ieškoma iki šiol dar niekur ne
paskelbta Dr. Skarynos kalba lo
tyniškai, pasakyta studentams, 
kurie domėjosi knygų spausdini
mo reikalais ir buvo sudarę ra
telį. Jo pirmininku buvo išrink
tas atvykęs iš Padujos Skaryna. 
Iš Paryžiaus Skaryna nuvyko į 
čekų Prahą, o iš ten grįžo į gim
tąjį Vilniaus miestą.

Neleiskim išniekinti vėliavos!
Kautynės vyko visu įtūžimu 

prie Joniškėlio. Dalis mūsų gur
guolės atkirsta. Bolševikų puo
limas aštrėjo, iš miško plaukė 
naujos jėgos, kurias puolė visu 
atkaklumu. Ugnis pragariška. 
Kalba tik lengvieji pėstininkų 
ginklai. Ugnies kvatojime pasi
girsta moters šauksmas: “Vyrai, 
neleiskim išniekinti vėliavos”. 
Atskiroj gurguolėj turėjome 
puikią mūsų trispalvę. Tai šaukė, 
bėgdima, telefonistė Marytė. Ji 
bėgę per kulkų krušą prie veži
mo, kur buvo paslėpta vėliava, 
ant. kurio narsiai; kovėsi V. su 
kulkosvaidžiu. Marytė. ištraukė 
vėliavą, ą po jos kojų krito ne- 
gyVas V.,. pervertas keletos kul
kų. Ji nešėsi pėr kautynių lauką 
vėliavą prisispaudusi prie krū
tinės'./. ■ . ’ . .’ , •

Didesnių .jęgų spaudžiami iš 
Joniškėlio pasitraukėm, palikda

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus.valdovus užmigdė kapai,

V v, O. ji tebestovi dar vis. .
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!... (Maironis)

mi keletą žuvusių. Marytė buvo 
nesužeista, o su ja ir mūsų vė
liavą. Ji liko mūsų partizanų vė- 
liąvnešė.

Po daugelio susidūrimų su bol
ševikais, Marytė liko Biržų miš
kuose su mažu būreliu vyrų, o 
mes po Saločių kautynių pasie
kėm Latviją.

Marytės žygis uždegė mus, 
pavergė, nes moters pasiryžimas 
lįsti į ugnį ir gelbėti vėliavą — 
mus skatino netik neleisti nie
kinti'vėliavos, bet ir mūsų tėvų 
kapų neprašytiems svečiams.

Rom.
T —------ - ---- - . - -

‘’Vyrai savo charakterį geriau
siai parodo tuo, ką jie laiko 
juokinga”. ’ Goethe.
“Vargas pasauliui, kad žiopliai 
yra 100% įsitikinę, o išmanan
tieji pilni abejonių”.

., ’. Bertrand Russell.

vėliavų.
Per paskutinius 2 metus įsteigta 363 raud. kambariai, 11 klubų 

ir per 20 kom. spec, bibliotekų. Kom. kampelių yra 1137 su 24.000 
dalyvių. "Istorinis-revoliucinis muziejus” papildytas 3600 ekspo
natų, taip pat bolševikų partizanų veikimo per 2-jį karą. O dabar 
ten tokių eksponatų yra apie 20.000.

Propagandininkai skelbia: kas 5 pilietis mokosi, tikriau — mo
komas kom. propagandos. Pernai net 69.000 turėjo skaityti paskai
tas, o į pionierių stovyklas ir mokyklas buvo suvaryta vasarą net 
90.000 vaikų. Tačiau, nepaisant tų visų priemonių, lietuvių tauta 
savo esme ir gelmėse lieka ištikima savo senosioms tradicijoms ir 
širdyje giliai lietuviška. Tarp jų kartais pasitaiko tokių patriotiš
kumo pavyzdžių, jog prieš juos nublanksta visa kita. -

FAUSTAS KIRŠA

MIRTIS
.. y ’ X

MAČIAU, kaip lydeka pagavo aukso žuvį, 
Vandens lelijos pridengė grobuonį.
Žuvėdra alkana panėrė vandenin
Ir lydį pagriebė ir išnešė krantam
Melsvoj padangėj sukėsi erelis
Ir kritęs kaip akmuo žuvėdros kraują lakė.
Aš jį ugnies švinu nudėjau mirtinai...
O Dieve, pasakyk, kurį mus nubausi?

Iš kultūros ir kuygij pasaulio
Kun, Vincas Endriūnas, Šv. 

kun. Bosko Salezietis, iš Goshen, 
N.Y., JAV, persikėlė gyventi į 
Elizabeth, N.J. Visais Tėvus Sa
leziečius ir “Saleziečių Balsą” 
liečiančiais reikalais kreiptis į jį 
jo naujuoju adresu, būtent: Ręv. 
Vine. Endriūnas, 240 South St., 
Elizabeth, N.J.

Mūsų leidėjų dėmesiui
Prof. Watson Kirkconnell- To

ronto universitetą leidiny “Uni
versity of Toronto Quarterly”, 
July 1951, paskelbė straipsnį 
“New Canadian Letters”. Jis da
ro ukrainiečių, vokiečių, menoni- 
tų, islandiečių, gudų ir žydų kal
ba išleistų leidinių apžvalgą. 
Daugiausia suminima ukrainie
čių leidinių. Tačiau ne visi leidė
jai prof. W. Kirkconnell savo lei
dinius siuntė. Lietuvių kalba 
1950 mt. taip pat buvo išleista 
leidinių, bet jie neminimi, nes 
nebuvo pasiųsti. Ateity visi Ka
nadoje pasirodą leidiniai, kny
gos anglų ar lietuvių kalba, lietu
vių išleisti, turėtų būti siunčiami 
recenzentui šiuo adresu: W. 
Kirkconnell Prezident, Acadia 
University. N. S.

“Jaunuolių maldos” mokykli- 
jįip amžiaus jaunuomenei, pritai
kyta maldaknygė, jau atspaus'- 
dinta. Paruošė kun. P. Kirvelai- 
tis, išleido Edv. Vilutis, 3808 Ai
der St. E., Chicago, Ind.

Pranešimas Knygos Bičiulių 
Klubo nariams

Antroji Knygos Bičiulių Klubo 
nariams skirtoji knyga Jurgio 
Savickio novelės “Raudoni ba
tukai” — jau, išleista ir išsiun
tinėta visiems klubo nariams. 
Atskirai perkant ši 134 psl. kny
ga kainoja $1.50. Sekančioji kny
ga — Nelės Mazalaitės apysaka 
‘‘Mėnuo, vadinamas medaus” — 
jau renkama. 'Šią knygą klubo 
nariams bus galima atiduoti rug
sėjo mėn. pabaigoje ar spalio 
mėn. pradžioje. Tai bus virš 250 
psl. knyga, kurią klubo nariai 
gaus perpus pigiau, negu ji kai

nos ne klubo nariams. Puikusis 
Jurgio Jankaus romanas “Pakly
dę paukščiai” taip pat atiduotas į 
spaudą, ir po 'poros mėnesių pa
sieks skaitytojus.

Visus klubo narius maloniai 
prašome paraginti savo pažįstą- 
mus rašytis į Knygos Bičiulių 
Klubą. Tuo bus aktyviai prisidė
ta prie lietuviškų raštų išleidimo. 
Klubo nario mokestis, kaip žino
ma, yra $5.00, o naujausių kny
gų gaunama daugiau kaip už $8. 
Mokestis siunčiamas šiuo adresu: 
Gabija, 340 Union Ave., Brook
lyn 11, N.Y.

Naują knyga apie Fatimą
Šiomis dienomis išėjo iš spau

dos “Marija kalba Pasauliui”, di
delio formato, 264 psl., paveiks
luota, kaina $2. Tai aprašymas 
Marijos pasirodymo Fatimoje 
1917 m., bei jos pareiškimų.

Italų kalboj ją parašė prof. dr. 
L. Gonzaga da Fonseca. Netru
kus ji buvo išversta į portugalų 
(du vertimai), prancūzų, anglų, 
vokiečių ir lenkų kalbas. Italų 
kalba jau išėjo 10 laidų, vokiečių 
k. — 9 laidos, išparduota daugiau 
70.000 egzempliorių. Lietuvių 
kalbon išvertė ir išleido kun. M. 
Vembrė, kalbą taisė rašyt. St. 
Santvaras, spausdino “Darbinin
ko” spaustuvė Brooklyne, N.Y. 
Knygą galima užsisakyti adre
sais: A

1. Fatimos knyga, 122 Canton 
St., Stoughton, Mass.,

2. “Darbininkas”, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Pasaulio liębrąląi už Lietuvą
Pasaulio liberalų internaciona

las, kurio centras-yra Londone,- ; 
atskiroj leidinių serijoj pirmuo
ju numeriu išleido brošiūrą, pa
vadintą “Už geležinės uždangos”, 
kurioj įdėta jų pirmojo sekreto
riaus lietuvio prof. St. Žymanto 
informacija apie “Pabaltijo tra
gediją” ir bolševikinimą mūsų 
krašte. Jame ypačiai akcentuoja
ma daugelio negirdomis praleistą 
ištrauka iš vąd. “liaudies seimo” 
1940 m. liepos mėn. priimto nu
tarimo, kad “dabar liaudis, pade
dama galingos raud. armijos... 
įkūrė savo krašte vienintelę tik
rą tvarką — sovietinę sistemą”. 
Ir tik tada, kai panašiu’pavyz
džiu panaši “tikra tvarka” —• su 
raud. armijos pagalba buvo įves
ta Lenkijoje, Rumunijoje, Veng
rijoje, Bulgarijoje, Čekoslovaki
joje, — tik tada pasaulis pradėję 
suvokti, ką tat iš tikrųjų turi 
reikšti.

Genocido aukos
Nors kai kas ir buvo prieš to

kio leidinio išleidimą, tačiau ga
liausiai Latvių Tautos Fondas iš
leido 545 psl. leidinį “These Ne
mes Accuse”, kuriame surašytos 
visų 34.000 1940-41 m. į Sibirą iš
vežtų latvių pavardės. Ten prisi
mintas ir bendras lietuvių 1L 
kimas.

Vokiečių “Wiesbadener Tag- 
blatt” Nr. 1§7 įsidėjo iš”Berlyno 
pranešimą, kad į V. Vokietiją 
grąžinti 14-21 m. amžiaus 109 
vąikai, kurie 1944-45 m. buvo iš
gabenti į Lietuvą, Latviją ir S. 
Sąjungą. Šiuo metu jie yra su
telkti Reinhazo pily prie Schmie- 
dęlbergo. Berniukai ir mergaitės, 
kurie buvę priversti Rytuose 
dirbti ūkininkų sodybose, daro 
šiurpų įspūdį ir yra visiškai ap
leistu

Naujas gudų laikraštis
“Bieląruski Patryjot” leidžia

mas gudų patrijotų susivieniji
mo. Prancūzijoje taip pat įsteig-
tas naujas gudų laikraštis “Za 
Volu” — Už laisvę, kurį leidžia 
gudų spaudos fondas Prancūzi
joje, talkininkaujant tokiems pat 
fondams Belgijoje ir Anglijoje.

RedakeŲal prisiųsta
Jurgis Savickis ‘Vantai ka- 

tukai”,,no velės. Išleido Gabija 
1951 m. 134 psl, kaiaallM Dail. 
V. Adamkevičiaus. Knyga gau
nama: Gabija, 34ft Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y. U pas platin- 4 
tojus. *
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Įvairiais apsidraudimo reikalais 
namų, auto, gyvybės, ligoninės, operacijų, gydytojų vizitų ir tp. 

kreipkitės tik pas

Dėmesio oro pašto 
tarifui

GENERAL INSURANCE 
1212 Dundas Street West. Telefonas LA. 9547

Čia pat malonėkite apsimokėti ir visus draudos mokesčius

Sovietams reikia laiko
Kaip praneša vokiečių spauda, 

Molotovo lankymosi Varšuvoje 
metu ten įvykusi slapta bolševi
kų vadų konferencija, per kurią 
buvo pavesta marš. Žukovui, ne
tikėtai iš Tol. Rytų pasirodžiu
siam Varšuvoje, reorganizuoti 
visas satelitų armijas, nes ame
rikiečių žiniomis jos nei ten, nei 
Rytų Vokietijoje,'kaip kad pa- 

jrodė neseniai vykę manevrai, nė- 
(ra tinkamos šiuo metu įvykdyti 
bet^ Jto|cį ? Vakarų užpuolimą. 

7 Yp&? fjunlcu Sovietams su tieki
mu. Užtat Sovietai norį pasiūly
ti Vakarams dar didesnių nuo
laidų, būtent: 10 metų taikos ga
rantijas, nesidomėjimą Korėja ir 
naftos konfliktu Persijoje etc., 
tik jie nori, kad Vakarai už tai 
paliktų jiems laisvas rankas su- 

’sitvarkyti su Tito. Sovietai skel
bia, kad apie 85% jugoslavų ar
mijos karininkų yra kominformo 
šalininkai ir karo atveju pirmąją 
karo dieną pabėgtų į miškus. O 
tokiu atveju jiems su Tito susi
tvarkyti būtų vieni juokai. Toks 
Vakarų sutikimas reikštų Tito 
žuvimą. Tačiau Tito tikisi, kad 
Vakarai gerai ir patys supranta 
Sovietų užmačias ir jo vieno ne
paliks.

— Hong Kongas. — Ir čia, pa
sirodo, esama lietuvių. Nors pats 
Hong Kongas šiuo metu gyvena 
kaip ant ugniakalnio krašto, ta
čiau žmonės laikosi lyg niekur 
nieko. Čia jau visa eilė metų ei
na administratoriaus pareigas di
delėj saleziečių kolegijoj ir ama
tų mokykloj (anglų kolonijoj) 
lietuvis kun. A. Perkumas, kuris 
taip pat vadovauja naujos ama
tų mokyklos Hong Kongo mieste 
darbams. Dabar jam ateis į talką 
ir iš Kinijos ištremtas lietuvis 
misininkas P. Urbaitis. Šis per 
20 metų savo veiklos Kinijoj su
tiko pirmą kartą ten atvykusį

lietuvį Petrą Kazlauską, kuris 
kaip Australijos laivo kapitonas 
nuo 1939 m. plaukioja po jūras.

— Sofija. — Bulgarijos radijas 
pranešė, kad birželio 23 d. žemės 
ū’/Sa ministeris kolektyvizacijos 
reikalams ir politbiuro narys 
Titko Černokolev, pats kilęs iš 
valstiečių, atleistas iš abiejų pa
reigų. Netrukus jis buvo suimtas 
ryšy su valstiečių maištavimu 
prieš kolektyvizaciją.

— Ryga. — Sovietskaja Lat
vija praneša, kad valstybės pla
navimo komisijos pirmininkas, 
senas bolševikas ir politbiuro na
rys, Fricis Deglavs iš pareigų at
leistas. Priežastis nenurodoma.

— Praha. — Čekoslovakų vy
riausybė įteikė JAV protesto no
tą dėl paliai Miuncheną Holz- 
kirchene veikiančio Free Europe 
siųstuvo, kurio programa ardanti 
normalius tarp tfiiitų santykius.’

— Bonna. — Autoritetinguose 
sluogsniuose buvo patvirtinta, 
kad lenkų egzilinės vyriausybės 
žmonės lankėsi Bonnoje dėl san
tykių tarp Vokietijos ir Lenkijos. 
Susipratimo nepasiekta.

■> Superka žemę
Norfolk County — ir lietuvių 

pastaruoju laiku iškilo nesupran- 
gyvenamoje tabako ūkių srityje, 
tarnas reiškinys. Simcoe gyvenąs 
J. E. MacKay ir nekilnojamojo 
turto pirkimo-pardavimo tarpi
ninkas R. E. Man staiga pradėjo 
supirkinėti betkieno parduoda
mą žemę, mokėdami gana augš- 
tas kainas. Daugumas nupirktų 
ūkių yra maždaug pusiaukely 
tarp Simcoe ir Port Dover, kita 
dalis tarp šio pastarojo ir Port 
Ryerse. Kieno pinigais žemė su
perkama ir kokiam tikslui, neži
noma. Atrodo, kad ne tabokos 
bizniui, nes perkama ir tabokai 
auginti netinkama žemė. Spėji
mų yra visokių, bet gal nei vie
no tikro.

Pašto valdyba praneša, kad 
oro paštu siunčiami laiškai nere
tai pasitaiką nepakankamai ap
mokėti, dėl ko padidėją darbo 
paštui ir išlaidų siuntėjams.

Pašto valdyba ta proga prašo 
įsidėmėti šiuos dalykus:

Nepakankamai apmokėti laiš
kai grąžinami siuntėjui arba įtei
kiami adresatui tik dvigubai ap
mokėjus trūkumą.

Oro pašto laiškų apmokėjimas 
skaičiuojamas nuo 14 uncijos.

Oro pašto laiškų taksos yra to
kios:

Į betkokią vietą Kanadoje ar
ba JAV už pirmą unciją lipina
ma 7 centai ir po 5 cnt. už kiek
vieną sekančią unciją.

Į D. Britaniją, Airiją, visą Eu
ropą — po 15 centų už kiekvie
ną Vi uncijos.

Į Bermudą, Centro ir Pietų 
Ameriką — 10 c. už kiekvieną Vi 
uncijos.

Į Filipinus, Kiniją, visą Afri
ką, Aziją, Australiją ir Okeaniją 
po 25 et. už kiekvieną Vi- unc.

Pabrango
Teismas pakėlė mokesčius už 

visus savo veiksmus. Kaikurie 
veiksmai pabranginti 10 centų, o 
kaikurie net $3.

Geležinkelių bendrovės prašo 
leisti pakelti telegrafo mokestį.

— Otava. — Rugpjūčio 28 d. 
širdies smūgiu mirė vietos meras 
Goodwin. Mero pareigas perėmė 
kontrolierė Dr. Charlotte Whit
ton, pirmoji moteris tokiose pa
reigose Kanadoje. Kontrolierių 
rinkimuose ji yra gavusi dau
giausia balsų.

Dar vienas pasimokė
Į vakarų Berlyną tik ką grįžo 

iš rusų kalėjimo paleistas nauja- 
zelaųdietis W. Mumine of Wel
lington.

Kaip komunistas, jis norėjęs 
pamatyti rojaus šalį. Kai perei
nant sieną jį perspėjęs britų ka
rininkas, kcfti būtų atsargus ir ap
sigalvotų: “Aš pagalvojau, kad 
tai dar vienas kapitalistinis triu
kas”, — sako jis. .

Kai jį suėmė, jis galvojęs, kad 
tai klaida ir greit viskas paaiš
kės. Bet visa tai trukę 4 mėn. ir 
jis iš komunizmo jau pasveikęs. 
Rusai suėmę jį dėl to, kad nebu
vę tvarkoje dokumentai. Patardę 
10 d. ir perdavę vokiečiams. Taip 
ir išsėdėjęs, nežinodamas dėl ko, 
nei suprasdamas, kas čia dedasi, 
kol vieną gražią dieną atėję ati
darę duris ir liepę nešdintis, kur 
nori.

Jam jau nebebuvę noro likti 
sovietinėje Vokietijoje ir tuojau 
smukęs į Vakarų sektorių, keik
damas visą savo komunistinę 
praeitį.

Jis vargšelis buvo pamiršęs, 
kad yra geležinė uždanga, už ku
rios net komunistui galima pa
tekti tik tada, jei esi kviečiamas 
partijos kurių nors uždavinių 
vykdyti, o šiaip smalsuolių ar 
tokių neprašytų talkininkų ten 
niekas nelaukia, juos įtaria šni
pus esant ir be ceremonijų meta 
į kalėjimą. - *

Nauja lietuviška moterų ir vaikų rūbų

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

r - 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

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC
Licenzijuotas elektros kontraktorius

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

AUKOJO “T. ŽIBURIAMS”
Garbės prenumeratoriai:

Po $10:: J. Gruodis, Detroit, 
Mich., Mrs. Dumša, Simcoe, Ont.

Po $6: A. Chesnauskas, Brock
ton, Mass.

Po $5: J. Vaičeliūnas, Sudbury, 
Ont. V. Skilandžiūnas, Sudbury, 
Ont.

Po i&SO: kun. P. Totoraitis, 
Newark, N.J., kun. P. Dambraus
kas, Worcester, Mass.

Po $2: K. Rimkevičius,. Sudbu
ry, Ont., St. Tunkelis, Chicago, 
Ill., S. D., Chicago, Ill.

Po $1: P. Mikštas, Sudbury, 
Ont., V. Giedrikas, Sudbury, Ont. 
P. Šipelis, Sudbury, Ont., P. Lau- 
reckienė, Sudbury,'Ont., N. N., 
Sudbury, Ont., kun. Tamoliūnas, 
Via Coeli, N.M., O. Jankauskie
nė, Chicago, Ill., Mačiulis J., La 
Sallette, Ont., A. Savickas, Pe- 
terbell, Ont., kun. Pakalniškis, 
Brooklyn, N.Y., A. Skudis, Till- 
sonburg, Ont., K. Slėnys, Chica
go, Ill., Pr. Joga, Cleveland, 
Ohio, VI. Zareckas, Norwood, 
Mass., B. Žukauskas, Philadel
phia, Pa., kun. Patlaba, Baltimo
re, Md.

Visiems aukojusiems tariame 
nuoširdų ačiū. Administracija.

Lenino gimtadienio nebešvęs
Prieš pora savaičių Maskvos 

radijas paskelbė, kad darbinin
kams, profsąjungoms ir kitoms 
organizacijoms prašant, sekančių 
metų sausio 22 d. Lenino gimta
dienis nebebusiąs švenčiamas, 
nes Lenino idealai geriau galį 
būti įvykdyti darbu, bet ne šven
te. Tai sutaupysią 300 milijonų 
darbo valandų.

Beabejo ne darbininkai prašo 
ilgesnio darbo laiko ir ne tam ■ -
šventė naikinama. Ji naikinąma, 
kad Leniną jau goži naujo dik
tatoriaus šešėlis ir gal netrukus 
tos pat profsąjungos ar kas nors 
kitas pasiūlys švęsti Stalino gim
tadienį. Žinoma, “teks” siūlymą 
priimti.

, Sudetų vokiečiai
Sudetų vokiečių teisėms ginti 

sąjunga išleido rinkinį dokumen
tų, pavaizduojančių, kaip jie bu
vo ištremti iš krašto, ir kaip ne
žmoniškai su jais buvo elgiama
si. Išspausdinta visa eilė liudi
ninkų bei nukentėjusių paro
dymų.

Karaliaučius — karinė bazė
Kaip pasakoja vakarus pasie

kę Karaliaučiaus gyventojai, 
miestas esąs perpildytas rusų ka
riuomenės. Jos esą užimtos ne tik 
visos senosios kareivinės, bet ir 
visa eilė gyvenamųjų blokų mies 
te. Baltijos pajūris esąs užtvertas 
spygliuotų vielų tvora ir niekas 
prie jūros negalįs prieiti. Mieste 
taip pat esanti bolševikinė pri
verčiamojo darbo kalinių sto
vykla, taip pat aptverta spyg-' 
liuota vielos tvora su sargybų 
bokštais kampuose.

— Miunchenas. — Pastaruoju 
metu, greta radio bangų, pradė
ta informuoti žmones anapus ge
ležinės uždangos raštais, siunčia
mais pavėjui balionėliais. Tuo 
tarpu tai praktikuojama * Čeko
slovakijos pasieny.

— .Miunchenas. — čia įkurta 
visų vokiečių tremtinių sąjunga, 
jų teisėms ginti. Politiniame gy
venime ji nedalyvausianti.

— Bonna. — Kadangi tarpzo- 
ninės prekybos sutartis rugpiūčio 
3 d. pasibaigė, o nauja nesudary
ta, tai nuo to meto tarp abiejų 
Vokietijų nėra jokios prekybos.

— Niujorkas. — Pensilvanijos 
universiteto prezidentas H. E. 
Stasen, pagarsėjęs savo planais 
taikingomis priemonėmis nuga
lėti bolševikus, išrinktas “Crus
ade for Freedom” organizacijos 
pirmininku.

— Londonas. — Britų vidaus 
reikalų ministeris pranešė Žem. 
Rūmuose, kad iš Anglijos bus 
deportuota 13 lenkų, susektų 
šnipinėjant Lenkijai.

— Vašingtonas. — Atstovų rū
mai priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią nutraukti prekybinius 
santykius su Čekoslovakija tol, 
kol bus kalinamas žurnalistas

- Plaukimo varžybos
Toronto parodos proga suruoš

tų 10 mylių plaukimo varžybų 
laimėtoju išėjo Jerry Kerschnjtr, 
29 metų plaukikas iš Columbus, 
O. 10 mylių atstumą jis nuplau
kė per 4 vai. 26 min. ir 32 sek., 
laimėdamas $5000 premiją ir dar 
$150 pridedamųjų. Antrą vietą 
laimėjo vinipegietis George Be
van, dar prieš tai laimėjęs pirmą 
vietą 2 mylių distancijoje. Jis 10 
mylių nuplaukė per 4 vai. 31 min 
ir 21 sek. Laimėjo $2250 ir dar 
$400 pridedamųjų.

Torontietis Cliff Lumsden, at
plaukęs 1 min. ir 3 sek. paskum 
Bevan, gavo trečią vietą ir $750, 
buffalietis St. Wozniak ketvirtą 
su $500, o wihchesterietis F. N. 
Narris — penktą su $300.

/

Visi plaukikai buvo puikūs ir 
penktasis nuo pirmojo atsiliko 
vos 12 min. ir 27 sek.

SPORTAS LIETUVOJE ;
s

Panevėžiečiai krepšininkai i 
nugalėjo Maskvą

Liepos 24 d. Panevėžio “Spar
takas” žaidė draugiškas krepši
nio rungtynes su Maskvos “Spar
taku”. Laimėjo 75:56. Tačiau 
prieš Maskvos rinktinę prakišo 
panašiu rezultatu. “ • ;

• Liepos 22 d. LTSR jaunieji 
šachmatininkai nugalėjo Suo- 
mių-Korelų komandą, tuomi iš
eidami į finalines TSRS pirme
nybes.

• Atrodo, jog Vilnius turi ga
na stiprią futbolo komandą, nes 
kelių dienų laikotarpyje ji nuga
lėjo Alma Atą, Taškentą ir As- 
chabaną.

• Kaune labai gerai pasirodė
jaunutė lengvaatletė 15 m.' Žiū- 
rytė, pagerinusi 800 metrų bėgi
mą 2,5 sekundėmis, tą atstumą 
nubėgdama per 2 min. 23 sek. Tai 
nau j as LTSR rekordas. "

Gyvėja partizany veikla
Poznanėj išeinąs “Kurjer Wiel- 

kopolska” praneša, kad prie 
Wartos esančiame Landsbergo 
mieste lenkų milicija kelis kar
tus susišaudė su lenkų pogr. ar
mijos nariais, kurie norėjo iš
vogti lenkų “suvienytos darbi
ninkų partijos” narių sąrašus. 
Tarp milicijos ir tų “banditų” 
įvyko rankinių granatų dvikovė. 
Vis dėlto 2 iš “banditų” pavyko 
pabėgti. Tai jau 5 iš eilės ten įvy
kusi tos rūšies “rankinių grana
tų dvikovė”. Prie Poznanės par
tizanai užpuolė iš Vokietijos rytų 
zonos ėjusį traukinį su ’’cukraus 
reparacijomis”, nukovė sovie
tus jo palydovus ir cukrų padali
no tarp lenkų ūkininkų.

Smarkiai veikti ėmė ir rumu
nų partizanai. Jų yra dvi grupės: 
viena iš jų gyviau pasireiškia

Vid. Rumunijoje, antra — Š. 
Transilvanijoje. Vienai vadovau
ja buv. kar. Mykolo adjutantas 
gen. Demaceau, kitai—gen. Kor
nelijus Dragalinas. Moldavijos 
kalnuose padažnėjo susidūrimų 
su policija. Po sėkmingo užpuo
limo traukinių tarp Salvu ir Vi
sa vu soviet, aviacija net bombo
mis apmėtė sukilėlių įsitvirtini
mus kalnuose. Ypač budriai sau
gojami naftos laukai, nes- ten 
taip pat padažnėjo atentatų.

Čekų “Lidova Demokracįa” 
praneša, kad Čekoslovakijoje, už 
palaikymą partizanų ir “sabota
žą” sušaudyti 2 kat. kunigai įr, 5 ’ 
“buožės”. Buv. Vlasovo armijos 
majoras Gregor Vačenko Frank
furte painformavo spaudą, kad 
tarp Uralo ir Vislos šiuo metu 
veikia 1,2 mil. antisovietinių par
tizanų. - 7 \

I Oatis.
Lietuviška Moterų Plaukų Kirpykla

♦ . 's ’

JANET’S BEAUTY SALON

IWNTDAKTCDIIJS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 

, kiti maži bei dideli darbai.
Viduje ir lauke.

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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).

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

55 St John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St 
Tel. LYndhurst 0052

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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

manning cartage 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

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.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akihius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tek WA 4956

Toronto, Ont.

lietuvis laikrodininkas

FRANK BOCH ULIS
Taiso ir parduoda.naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

!• Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
. 272'2 QUEEN ST. W. TORONTO

DRAUDIMO AGENTŪRA

Vitoldas W. KRUPAVIČIUS
General Insurance Services

Bet kokioms informacijoms telėfonuokite ar 
. kreipkitės asmeniškai

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

tėlefonuoti LL. 9204.

GIBSON ŠALDYTUVAI
-»• ■■■

Liko tik keletas šaldytuvų, 
kurie parduodami 
be taksų.

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

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

dame specialius 
VAIKŲ VEŽIMĖLIUS • 

už $6.50 ir daugiau.
Miegamojo kambario kamp- 

lektas už $99.00.
ŠALDYTUVAI už $325 

ir daugiau.

CKCTELL 
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.

1 1,1 II I—..... I I— -

LIETUVIS ELEKTRIKAS
—TORONTE—

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

ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vaL tek LO 3517

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

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 z

Sav. Jurgiš Preikšaitis
Kviečiame visus atsilankyti !

Dėmesio, Lietuviai!!
Mes parduodame NAUJUS PONTIAC, BUICK — lengvus autoj' 
mobilius ir GMC surfkvežimius. Taip pat geros kokybės vartotus^ 

automobilius pigiomis kainomis. į
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 vaL vakaro. —-
______________ » _____ _____________________________ *_•______ ..

valandas

TEL.
EM 3-2131

Budime

THE TWO LITTLE
JEWELLERS: •

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin- • 
kūną: laikrodžių, deimantų, brangak— 

menių ir sieninių laikrodžių. >
Taisome įvairių rūšių laikrodžius, Ga- • 

lite mokėti grynais arba duodame • 
išsimokė j imui. Kalbame ukrainiškai. Z
Užeikite į :

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO £
Tel. EM4-0047 ’ X
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MANN&MARTEL 
REAL ESTATE

1663 Bloor St. W, (pirmas sustojimas į vakarus nuo Dundas)
- ' PARDUODAMA:
1. $3.900 — Ąutomatinė Bendix skalbykla ir cheminė valykla 

•uL 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.

Politinio gyvenimo keistenybės

I šio vyro, buvusio Italijos užsie- 
Į nių ręikalų ministerio raštus. 
J Aiški.nama^ kąri tai priešo turtas. 
Keista. Kada tam buvusiam prie
šui — Vokietijai ir Italijai ski
riami milijonai iš Marshalio pla- 

! no, kad iŠ buvusių nacių neati- 
‘ mamas turtas: namai, ūkiai, bran 
genybės, iš tos našlės atimamas 
jos pragyvenimo šaltinis — ho
noraras. Nejau ir žuvusieji dar 
laikomi priešais? Ciano ir žuvo 
už vakariečių, o ne už nacių rei
kalus. Per visą vakariečių poli
tiką, lyg raudonu siūlu, eina li
nija, kad jie pamato smulkme
nas, nereikšmingus dalykus, o

Genys margas, bet pasaulis dar dieną, kada daugelio pavergtų nemat0 didelių, svarbių dalykų. 
---------- lietuviškas tautų partizanai kovoja su pašau- Didžiųjų vagių nėščia, mažuo-margesnis — sako 1

‘priežodis. Visose gyvenimo sri- lio pabaisa, su vakariečių priešu^sįus karst0 
tyse matome įvairių keisteny-. komunizmu, vakariečiai tiems 
bių, priešingumų, nesusipratimų. 
Štai keletas jų iš politinės srities.

“Klaida”

partizanams nenumeta nei gink
lų, nei drabužių ar kitų reikme
nų, bet net ir literatūros.

Vienas dalykas neaiškus. Af„.,. .1945 m. pavasarį jugoslavų vakarieči į j ugoslavus rėmė, kad 
..^rtiaanai kaujas,l su vok.er.a.s jug0sla5vai, ar kad jie yra
„prie Tnesto. Vokieuų negausi įauįūni? Gal jais kas nors 
. Įgula narsiai gina miestą. Atkak- f-rf,ninrfav„ kaiį tik dal 

liausiai kaunasi vokiečiai, susi
metę į vieną pilį. Jugoslavai pa
prašo anglų avir^ijos paramos, 
prašo bombarduoti pilyję įsi
tvirtinusius vokiečius. Anglai pa
ramą pažada. Bet tuo pat laiku

„Jįe.patys anglai susiriša su vo
kiečiais ir prašo juos ir toliau 
ginti miestą. Po to atskrenda 
„ąnglų lėktuvai ir bombarduo
ja... jugoslavus. Šie, nustebę, 

'.teiraujasi pas anglus, kodėl jie 
tąip padarė. Įvyko klaida — pa
siaiškino anglai. Netrukus anglų 

kariuomenė įžygiavo į Triestą.
-oA-. Literatūra

Antrojo Pasaulinio karo metu 
jugoslavų partizanai kovoja su 
Vokiečiais. Jiems pagalbą teikė

' Vakariečiai lėktuvais. Parašiutais 
"numesdavo ginklų, amunicijos, 

' drabužių ir kitokių reikmenų. 
■■ Kaikada dalis tų gėrybių patek- 
■iiavo ir į vokiečių rankas. Keis
ta, numetamų drabužių kišenės 
••būdavo prikimštos komunistinės 
• literatūros, Vakariečiams ne

svarbu buvo priemonės, bet tikš- 
Įąs —- nugalėti vokiečius. Šian-

partizanai kaujasi su vokiečiais jie yra jugoslavai, ar kad jie yra

rūpindavo kaip tik dėl to.
Strategija

Šiandieną daug kas kraipo gaL 
vą, kodėl vakariečiai remia ko
munistų diktatorių Tito, o nusi
statę prieš gen. Franco, Ispani
jos išgelbėtoją nuo komunizmo. 
Nejau ir dabar vakariečiams ko
munistai arčiau prie širdies ne
gu nekomunistai? Nereikią daug 
nusimanyti karo dalykuose, kad 
įvertintum Franco atliktą žygį. 
Kas būtų šiandieną su Vakarų 
Europos gynimu, jei Ispanijoje 
šeimininkautų komunistai? Ispa
nija būtų nebe amerikiečių kari
nė bazė, bet Eizenhoveris turėtų 
iš karto ruošti du frontus. Vidur
žemio jūra būtų Stalino kontro
lėje, nes jos raktas — Gibralta
ras būtų komunistinės Ispanijos 
rankose. Anglai ir prancūzai, 
užuot dėkoję Francui už jų van
dens kelių apsaugą, šiandieną 
dar šiaušia p^eš jį plaukus.

Priešas
JAV vyriausybė konfiskavo 

Ciano našlei skirtą honorarą, 35 
tūkstančius dolerių, už jos žuvu-

JAV vyriausybė reiškia nepa
sitenkinimo, kad kaikas kišasi į 
vyriausybės reikalus, nurodynė- 
damas valstybės aparato blogus 
tarnautojus — komunistus. Dėl 
to tektų tik džiaugtis, o ne liū
dėti. Jei visokie hisai ar hopki- 
nai būtų buvę išvalyti iš valdžios 
aparato prieš 10 metų, šiandie
ną pasaulis nebūtų tokioje bai
sioje padėtyje. Nežūtų milijonai 
žmonių už geležinės uždangos ir 
tūkstančiai jaunų vyrų šiapus tos raiščio mazgą, 
uždangos — fronte. Taip pat mo
kesčių mokėtojams nereiktų su
krauti bilijonų karo išlaidoms 
padengti. Negalima gi vėl kartoti 
tų pačių klaidų: atiduoti nekal
tas tautas vergijon vakariečių 
pagalba. J. Vildūnas.

Kai norisi nusišypsoti
Po atostogų

Senelė į grįžtantį iš mokyklos 
anūką:

— Kaip gi, Petriuk, sekėsi po 
atostogų?

— Blogai, senele.
— Kodėl?
— Atostogaudamas visiškai 

užmiršau skaityti ir rašyti. O ir 
kalbėti, atrodo, mokytojas nelin
kęs leisti... Gal reikės į mokyk
lą nebeiti. O ką aš tenai be
veiksiu?

Rimčiausi momentai
Vyras esti rimčiausias kuomet 

skutasi barzdą.
Moteris — kuomet dažo lūpas.
Literatas — skaičiuodamas 

gautą už kūrinius honorarą.
Baro klijentas — išgėręs pirmą 

“stipresniosios” porciją.

Nakvynė į 72 aukštą
Du barzdoti bičiuliai pagal ga

rantijas atvyko į Niujorką pas 
turtingą tautietį. Naktis. Nenorė
dami sąvo bičiulio budinti, sutarė 
pernakvoti viešbutyje. Apėję ke
lius viešbučius susirado laisvą 
kambarį. Šveicorius, padėdamas 
ant stalo kambario raktą, sako:

— Kambario kaina 12 dolerių, 
bet kadangi liftas sugadintas, tai 
4 doleriai.

Būdami išvargę ir be vilties 
susirasti kitur nakvynę, sutarė 
kopti į viršų. Joškė sako Meiškei:

— Kad nebūtų taip nuobodu 
laiptais lipti, iki 36 aukšto tu pa-

1 šakok anekdotus, o paskiau aš.
I Pasiekus 36 aukštą Meiškė

• ' sako:
— Dabar tu, Joškė, pasakok.
— Gerai, aš pasakodamas lip- 

Valdininkas gerdamas ar- sju aukščįaU) o tu tuo tarpu grįžk
I pas šveicorių paimti užmirštą 

skąitydąjnas stai0 kambario raktą.

Skelbimas

Dėmesio! !
Naujas šeimininkas Lietuviškos Valgyklos

“PARK RESTAURANT”
1002 Dundas Str. W., Toronto. (Nuo lietuvių bažnyčios pora 

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

V. BUTRIMAS.

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B. x

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

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

in
Tetoaą ,

MU-9543
Telefonas

MU-9343
LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNETUOS

Maištingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

’ RQGE
459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

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

nuo bet kurio mėnesio.
Adresas: “LD” 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif., USA
Galima įsigyti paskirais numeriais ir užsiprenumeruoti pas 
šiuos mūsų atstovus Kanadoje:

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

Verdun, Que. ’ •
S. Bujokas, 1338 Downing St, Winnipeg, Man.
J. Krikščiūnas, 96 Wright Ave., Toronto, Ont
Jer. Pleinys, 113 Cannon St. E., Hamilton, Ont

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
HIS MASTER voice gamybos

Gauta per R. C. VICTOR Co iš Anglijos įvairiausių plokštelių 
yjsose 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

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metu profesinę praktiką

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

■

LlETUVItKai KALBfS KAILIRINKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui 

BERGMAN FUR B0 TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

L

Paieškojimai
Juozą Butkevičių, kilusį iš Ma

žeikių apskr., Sedos valse., Ža
deikių km., 
prieš 4 metus ir gyvenusį 184 
Sherman Ave. N. Hamilton, Ont., 
Canada, prašo atsiliepti, Valeri
jonas Pocius, gyv. Los Dos Ca- 
minos, Avenida Sucre, Sexta 
Calle (Frent e“Blanca Amelia”) , 
Caracas, Venezuela.

Jonas Zigmantas, kilęs iš Lie
tuvos, Ežeikių kaimox.Zmiūnų v., 
Joniškio apskrities, prašomas at
siliepti šiuo adresu: L. Bendorai- 
tis, 3343 So Morgan St., Chicago 
8, Ill., USA.

batą.
Redaktorius — : * 

nemokšos prisiųstą rahkraštį.
Kapelmeisteris — stuksenda

mas lazdele.
Šoferis — triūbydamas signali- laikraščių neseniai buvo patal- 

ne triūba. į pintas šitoks skelbimas:
Puošeiva — rišdamas kakla-' “Išnuomojamas puikus butas..

Trys kambariai, virtuvė ir visi'
Na, ir tt. O kuomet maloniejimodernieji įrengimai. Nuominin- į 

skaitytojai esti rimčiausi — pa
galvokite patys.

Du panašūs reiškiniai
Apsivesti arba pirkti automo

bilį tai vienodi atsitikimai. Leng
va prie tų dalykų prieiti, bet sun
ku juos išlaikyti...

Iš senų laiškų
Dar anais laikais rašė ameri

konas laišką seseriai į Lietuvą.

Viename iš Nevados valstijos

atvykusį Kanados I P^3Šė žinoma, neperdaug, kaip
J t ir Vici Viii a m am k nn ai npmocjcfair visi kiti amerikonai nemėgsta 

daug rašyti ir, užbaigdamas laiš
ką, šitaip pabrėžė:

“Daugiau nebeturiu ko rašyti, 
įdedu vieną dolerį ir dac oi”.

Sesuo atsako:
“Ačiū, broleli, už laišką ir už 

dolerį, bet “dac oi” laiške nebe
radau ... Matyt, gal kas bran
gaus buvo ir paštininkai išėmė”.

kai gali laikyti šunį arba katę.' 
Vaikai nepageidaujami”. ,

Nesusipratimas
Grigorijus: “Pagelbėk map, 

senas jaunuoli! Kąį. darysi pas 
mane vizitą, paprašyk savo žmo
ną, neužsidėti naujo kostiumo, 
nenoriu, kad jį pamatytų mano 
Žmona”. ■/

Kostas: “Labai puiku, bet žmo
gau, mes tik dėlto ir norėjome 
tave aplankyti”.

Stotyje
Geležinkelio sargas piliečiui, 

kuris bando pralįsti pro uždary
tus vartus:

— Kur lendi, parše, traukinys 
pervažiuos tave kaip šunį.

— Ar tau ne vistiek, seni?
— Vistiek? O kas gi turės nu

valyti kelią?

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N
B.A., M-D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
TeL WA 1344
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LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 

"ir atnaujinanii šėnt ~~ Kalbame europ. kalbomis
875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

D. HOLOTA REAL ESTATE ’ 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

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

DANIEL D- STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797 .
■ ■P !■ ■I.llll ■■■ J ,1 ■ I Į I J I HI JIJ.H|II Illi

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACJJNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

Kalbame rusų kalba

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dųndas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

II! ■■ IĮ ........................

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

Teh RA 3924

A
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JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 

eikite į

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

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

t

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co, 

797-799 Dundas St. W.
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
Parduodame

SKALBIAMAS MAŠINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, Iriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

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

R ū b ų v a 1 y m a s i
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos T

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

.................... ...ii , ■ i ■ ....... . .... .j”

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618 -

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

—

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

1 .... ................ ........................... i . .......................

"TRW, EUR hr ii. ■ ■■ į Į iiiaii i i ir.iB re i ini ii i  ........................ ir—■I I .

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

Telefonas EL 3161 
Toronto

73 Adelaide St. W.
Room 322

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

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

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tel. WA 7537 TeL WA 8497

Kainos nepakilo pas

9

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

••ŽIEUBIIJ** Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS ST. W^ TORONTO. Telefonas EM 3-4265

M



8PUSL. TĖVIŠKĖS’ ŽIBURIAI XWt-
“F33

Hamiltono L.D.M. Teatras 
“AUKURAS” 

Rugsėjo mėn. 8 dienę 
(Tautos šventės minėjimo išvakarėse) 
stato K. Inčiūros 4-rių veiksmų dramą

. $v. Kazimiero parapijos *' 
atlaidai

MONTREAL, Cue.
paskelbta premjeros /‘Buhuliš 
ir Dundulis” diena ir laikas pa
keistas. Žiūrėk čia pat'spausdi1

TORONTO. Out
Tautos šventės minėjimas

Toronto Apylinkės LOK?Tau- 
tos šventės minėjimą ruošia rug
sėjo 9 dieną.

11 vai. iškilmingos pamaldos 
Lietuvių parapijos bažnyčioje.

3 vai. p.p. ukrainiečių salėje 
402 Bathurst Str. iškilmingas ak
tas. Kalbės gen. konsulas p. min. 
V. Gylys. Meninėje dalyje p. 
Ripskip paruoštas vaikų monta
žas ir kt.

Teatro mėgėjų žiniai
Rugsėjo 14 d., penktadienį, 8 

vai. vakaro, parapijos salėje šau
kiamas Toronto Lietuvių Meno 
Mėgėjų Grupės susirinkimas.

Grupės nariai ir visi teatro 
mylėtojai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, nes bus svars
toma ateities veikla ir kiti aktu
alūs reikalai.

Toronto LMM Grupės V-ba.
Sudaryti dokumentai

Praėjusią savaitę baigti tvar
kyti naujai Toronto bažnyčiai 
statyti užpirkto sklypo ir jame 
esančio namo dokumentai. Nau
joji vieta vadinsis taip pat šv. Jo
no Krikštytojo vardu. Bažnyčios 
statymo fondo valdyba šiuo laiku 
daro žygius dėl naujos bažnyčios 
projekto.'

Lietuvaitės seselės
Ilgesnį laiką užsitęsęs lietuvai

čių Šv. Kotrynos kongregacijos 
seserų pastovesnis, įsikūrimas 
Kanadoje, atrodo, pamažu eina 
prie pabaigos. Su Toronto kuri
jos pritarimu, jos yra numato
mos įkurdinti Toronto lietuvių 
parapijos naujai nupirktose pa
talpose Bloor gatvėje. Seselės 
numato atidaryti besveikstančių 
ligonių poilsio namus. Iki šiol 
dalis seserų gyveno Toronte ir 
dalis Hamiltone. Laikinai įsikū
rusios parapijos patalpose ir su-, 
dariusios vienuolynui reikalingą 
bendruomenę, visos seserys gy
venti persikels į Torontą.

' Poliomelytis
Toronte vis dar plečiasi.^Jau aną 
savaitgalį per 3 dienas buvo 20 
susirgimų ir 1 mirtis. Rugpiūčio 
28 d. buvo 3 susirgimai, rugpjū
čio 29 d. 14, rugpiūčio 30 d. — 4 
ir 1 mirtis. Tuo būdu iki rugpiū
čio 30 d. susirgimų skaičius šiais 
metais pakilo iki 197 ir pralenkė 
1949 m. susirgimų skaičių — 127 
su 3 mirimais, tačiau dar nepa
siekė 1937 m. skaičiaus, kuriais 
iki tos dienos buvo 263 susirgi
mai ir 11 mirčių.

Mes pranešame baisiosios šios 
ligos davinius Toronte ne dėl to, 
kad čia ji jau būtų pasiekusi 
bauginančių formų, bet kad tė
vai orientuotųsi padėtyje ir ne
pamirštų pavojų šiuo pačiu pa
vojingiausiu vasaros pabaigos ir 
rudens pradžios metu. Atsargu
mas tikrai reikalingas. Tai mums 
primena ir pirmoji auka iš lietu
vių, kuri paminėta atskiroje ži
nutėje — miręs pp. Pocių sūnelis.

Poliomelytis pasireiškia dabar 
visoje Kanadoje ir daugelyje pa
saulio kraštų. Tokiame Kanados 
Halifaxe, kuriame susirgimų 
skaičius pakilo iki 150 su 5 mir
tim, net mokyklų darbas nepra
dedamas. Saaro krašte pasireiškė 
epidemija, dėl kurios Vokietijos 
Pfaltzas uždarė sieną vaikams.

“Tėviškės Žiburių” knygyne 
gauta daug naujų knygų. Kny
gynas atdaras sekmadieniais tarp 
10-1.30 vai.

Marijos Gimimo šventė
Ateinantį antradienį, rugsėjo 

8 d., Dievo Motinos gimimo šven
tėje, Toronto lietuvių bažnyčioje 
pamaldos įvyks 8 ir 10 vai. ryto. 
Tą pačią dieną vakare 7.30 vai. 
ryšium su Tautos švente, įvyks 
šventoji valanda: prie išstatyto 
Švenčiausiojo bus atlaikyti miš
parai ir atskaitytas Tautos pasi
aukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai.

Kanados Ateitininkų Sąjungos 
suvažiavimas

Praeitą šeštadienį ir sekmadie
nį Toronte vyko Kanados L. 
Ateitininkų Sąjungos skyrių ats
tovų suvažiavimas.

Suvažiavimas būvo pradėtas 
pamaldomis* šeštadiepį, posėdžiai 
vyko šv. Elenos salėje, išskyrus 
sekmadienio popietinį posėdį, 
kuris vyko lietuvių parapijos sa
lėje. Iškilmingasis viešas posėdis 
taip pat vyko šv. Elenos salėje.

Suvažiavimas praėjo labai gra
žiai ir įspūdingai, dalyvaujant 
veik visų skyrių atstovams ir 
daugybei svečių. Vien iš Čikagos 
buvo atvykę apie 40 žmonių — 
ekskursija autobusu ir atskiromis i 
mašinomis. Be to, buvo svečių iš 
Cleveiando, Detroito, Philadel- 
phijos, Niujorko, Thomson, Con. 
ir dar kaikurių vietų. Iš kanadie
čių ypač didelis būrys atvyko iš 
Hamiltono, Montrealio, St. Ca
tharines ir kt.

Įspūdingai praėjo iškilminga
sis posėdis į kurį atvyko suvažia
vimo pasveikinti visos eilės Ka
nados katalikiškųjų organizaci
jų atstovų: Knights of Columbus 
pirmininkas su vienu nariu, Pax 
Romana pirmininko atstovas, 
Newman klubo Kanadoje vice- j 
pirmininkė, tėvas Monaghan, SJ,|,. . . x .. . . ,.
anksčiau buvęs Winnipego šv. ,?°n!neS tą mirimo dieną 
Povilo kolegijos rektorius, dide.; Imdotuvų ape.gose tele.dziant 
.. ,. , . . , i dalyvauti tik jo tėveliams,lis lietuviu bičiulis, dabar gyve-1 ,, . . x. ,. T .. ,m Z - n • - j- ! Mažojo Danio tėvelis, Liudas nąs Toronte. Be j u, žodžiu šuva-I „ . % x .. . .... , ... v '■ Pocius, Toronto lietuviams geraiziavima dar sveikino gen. Kon-i .. x ’ , . , . ?x. • pažįstamas kaip gabus pianistas, 

kartu su p. Motiejūnu per ilgą 
metų eilę vadovavęs Toronto lie
tuvių “Aušros” chorui.

Torontiečiai lietuviai labai at
jaučia šią skaudžią ponų Pocių 

, " šeimos nelaimę ir reiškia visai
pasilinksminimas, ! jų šeimai nudąrdh< užuojautą.

Padėka
Š.m. rugpiūčio mėn. 28 d. PLI 

AS nariai su šeimomis turėjo pir
mą arbatėlę lietuvių parapijos 
salėje. ALIAS centro valdybos 
pirm. inž. A. Mačiūnas iš Niujor
ko patiekė išsamių žinių apie lie
tuvių inžinierių ir architektų įsi
jungimą į technikos darbą JAV 
ir iš viso apie tenykštį gyveni
mą. Gražus pranešimas susilaukė 
draugiškos padėkos. Dalyviai, 
kaip atrodo, buvo patenkinti šia 
kuklia, bet draugiška sueiga. 
Skyriaus valdyba laiko malonia

I M*

Or. VINCAS OODIROA

KLB Apylinkių - 
LOKų dėmesiui ,

. Esame gavę kelias dešimtis 
knygučių “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė”. Joje yra iš- ^ 
spausdinta: paaiškinantis įva- : 
do žodis, Lietuvių Charta ir ' 
Laikinieji Pasaulio Lietuvių-. 
Bendruomenės santvarkos nuo 
statai Knygutė išleista Lietu* 
vybės Išlaikymo Tarnybos, ski
riama PLB įvairiausiems orga- /

Pastatymas įvyks St. Michael-Hall, 
213 James St. N. 

(Buvusioj Central Hall) 
Hamilton, Ont.

Pradžia 19.30 vai.

’’Aukurą s”

nams.
KLB Apylinkių Valdybų bei 
kitų organų adresų visų mes 
neturime, tad išsiuntinėti vi
siems tuo tarpu negalime. No
rintieji ją gauti, prašome pri
siųsti adresus, (būtų gerai — - 
pridedant pora centų pašto 
ženklų).

“T. Žiburių” Administracija.

Tautos šventė.
Rugsėjo 8 d. Tautos šventės 

minėjimas Montrealy nukelia
mas į sekmadienį, rugsėjo 9 d., ir 
vyksta šia tvarka:

11 vai. rytą Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos su dienai pritaikytu 
pamokslu. «

3 vai. p.p. Gesu Hali, 1200 Bleu- 
ry Str. įvyks trumpas tautos 
šventės paminėjimas, po kurio 
ten pat seks Montrealio Liet. 
Dramos Teatro premjera ”Bu- 
bulis ir Dundulis”.

NB. Mes kreipiame montrea- 
liečiu dėmesį, kad aname “TŽ”

Rugsėjo 9 d. Šv. Kazimiero lie* 
tuvių parapijos bažnyčioje prasi* 
deda prie 40 valandų išstatyto 
Švč. Sakramento atlaidai.

Kitą sekmadienį rugsėjo 16 d.; 
po pamaldų bus tradicinis aplan* 
kymas kapų. J

Tikintieji kviečiami ir atlai* 
duose ir kapų lankyme gausiai 
dalyvauti

Lietuvis polio auka
Rugpiūčio 27 d. skaudi nelaimė 

ištiko torontiečių lietuvių pp. Po
cių šeimą: vaikų.polio liga mirė 
jų 9 metų sūnelis Danis, Šv. My
kolo katalikų mokyklos IV sky
riaus mokinys.

Ligos simptomai pradžioje pa
sireiškė paprastu gerklės skau
dėjimu. Gydytojui patikrinus, 
buvo konstatuotas paprastas 
glandų uždegimas, kuriam pra- 
ėj us, gydytoj as patlarė tonsilų 
operaciją. Grįžus į namus Danis 
pradėjo jausti bendrą viso orga
nizmo negalavimą ' ir per pora 
dienų labai nusilpo. Berniukas 
buvo pergabentas į ligoninę, kur 
daktarai greit atpažino poliome- 
lytį. Niekas prie ligonio nebuvo 
prileistas, nes liga užkrečiama. 
Pasirgęs ligoninėje pora dienų, 
mažasis Danis mirė, išiiąnkintas 

I paralyžiaus. Palaidotas tiesiog iš

i

Mielus 1 '
JANINĄ ŠEDYTĘ ir VACLOVĄ MITKEVIČIŲ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir Dievo palaimos linki

t M. L. A. ir Pr. Razgaičiai.

Dėmesio Montrealiečiai •
Š. m. rugsėjo mėn. 9 dieną, 3 vai. 30 min

sulas p. min. V. Gylys ir Kanados 
rajono skautų vadas p. Šarūnas.

Po iškilmingo posėdžio lietu
vių parapijos salėje įvyko bičiu
liška suvažiavimo dalyvių arba
tėlė, o toje pačioje šv. Elenos sa 
Įėję viešas 
susitikimas su visu Toronto lie
tuviškuoju jaunimu. Pabuvoję 
keletą valandėlių savitarpy, į šį 
pasilinksminimą atvyko ir visi 
suvažiavimo dalyviai.

Pirmadienio rytą suvažiavimo 
dalyviai su būriu tautiečių laivu 
išvyko į Niagara krioklius, kur 
buvo sutarta susitikti su Roches- 
tery tuo pat metu vykusio JAV 
ateitininkų suvažiavimo daly
viais.

Plačiau apie suvažiavimą pa
rašysime kitame Nr.

“Blue Cross”, žinomoj i drau-; 
dimo bendrovė, apmokanti ligo- | pareiga padėkoti gerb. klebonui 
ninės išlaidas, nuo spalio. 1 d. pa- j kun. P. Ažubaliui už leidimą pa
kelia draudos mokestį: šeimoms 
nuo $2.60 iki $3.65, o pavieniams 
nuo $1.30 iki $1.45. Esą, dėl to, 
kad pabrangusios 'išlaidos ligo
ninėms.

Povilas Vaitonis 
Kanados, šachmatų 

meisteris
(Atkelta iš 1 psl.)

Praeitų metų turnyro nugalė
tojas Fox liko toli užpakaly.

(Smulkiau apie meisterį ir 
turnyrą sekančiame numery).

Su šitokiu laimėjimu išvargusį, 
tačiau besišypsantį meisterį P. 
Vaitonį pirmadienio «(IX. 3) va
kare 11.30 vai. Malton aerodro
me sutiko jo žmona, būrelis to
rontiškių ir hamiltoniškių spor
to entuziastų. Nenuostabus nuo
vargis: kaip teko sužinoti, turny
re tekę lošti partijų, trukusių po 
10 vai., kas, žinoma, labiau išvar
gina, negu tiek’valandų fabri
ko darbo, o be to, 12 ištisų valan
dų lėktuve.

Šis laimėjimas, kuris nuskam
bėjo per visą pasaulį, yra. didis 
meisterio nuopelnas lietuvių tau
tai. Su šiuo laimėjimu linkėki
me P. Vaitoniui stiprybės ir ryž
to kiek galint ilgiau šį titulą bei 
taurę neprarasti, o pasaulio pir
menybėse greta Kanados iškelti 
ir Lietuvos trispalvę, kad pasau
lis žinotų, jog lietuvių tauta dar 
gyva ir kovoja. •

K. Lukošius.

Išnuomojamas didelis kambarys 
su baldais, vienam ar dviems as

menims, High Park rajone. 
Telefonas LO. 6052.

Išnuomojamas kambarys III-me 
aukšte su teise naudotis virtuve 
1-2 asmenims. Skambinti po 6 

vai. vak. tel. LO. 8364.

DĖMESIO!
Jau išleistas dail. Valiaus

VYTAUTO DIDŽIOJO 
PAVEIKSLAS.

Galima gauti: “Atlantic” ir
“Baltic” restoranuose ir p.

Beržinsko kioske.

sinaudoti patalpomis, ponioms ir 
panelėms V. Sližienei, G. Balsie
nei, V. Balsienei, V. Abromaity
tei ir I. Katche už triūsą paruo-, 
šiant stalą, akordeonistui p. A. 
Ribskiui, sutikusiam atlikti kele
tą muzikos dalykėlių, ir valdy
bos nariui p. V. K. Balsiui už 
šios arbatėlės organizavimą.

PLIAS Kanados sk. V-ba.

Išnuomojamas butas 4 kambarių 
ir virtuvės su atskiru Įėjimu. Yra 
dalis baldų ir šaldytuvas .Skam
binti po 6 vai. vak. tel. LA. 9798.

Išnuomojami 2 kambariai su tei
se naudotis virtuve. 108 Geoffrey 

Str., High Park rajone.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Gyd. Dr. Aleksas VALATKA 

pradeda medicinos praktiką —• 
506 Annette Str. (prie Runnime- 
de Str.) — nuo rugpiūčio 29 d. 
Ligonius priima pagal susitarimą 

tel MU. 9959.

Ketvirtadienį— šeštadienį, rugsėjo 6-8 d.
1.SHANGHAI EXPRESS, — Martene Dietrich, Clive Brook
2. STORY OF SEABISCUIT — spalvota, su Shirley Temple 

Pirmadienį —- trečiadienį, rugsėjo 10-12 d.
1. LADY FROM SHANGHAI — Rita Hayworth, Orson Welles
2. UNDER CAPRICORN — spalvota, su Ingrid Bergman

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

GESU HALL, 1200 Bleury St. _____ .

MontreaIio~Liėtuvių Dramos Teafro

^BUBULIS IR DUNDULIS”
Linksmas 3 v. nutikimas

Autorius: Antanas RŪKAS ■ ' 
Režisierius: Algimantas DIKINIS 

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

Grįžtąs į Lietuvą 
“Liaudies Balsas” Nr. 1036, iš

spausdino tūlo lietuvio Marceli
no Stygos fotografiją ir laišką, 
atsisveikinimą išvykstant Lietu
von. Iš tremties jis į Kanadą at
vykęs prieš . 2 metus, gyvenęs 
Montrealy, Brockvillėje ir Wel- 
lande. Išvykęs rugpiūčio 2 d. Jį 
išvežant! Sovietų atstovybė.

“LB!’ rašo, kad M. Stygą bu
vęs jų skaitytojas. Bet mums ne
aišku, kodėl “LB” savo skaityto
jo atsisveikinimo laišką, rašytą 
ne vėliau rugpiūčio 2 d., išspaus- maždaug 50 mylių už Montrealio. 
dino tik po mėnesio — rugpiūčio Be mokinių ir mokytojų ekskur- 
31 d. numery? Kokių cenzorių jis sijoje dalyvavo kun. Bertašius, ____
buvo tikrinamas ir kieno Sutiki- gyvenąs St. Jaen, kuris ir vado- įdytojas dirba vienoje St Jaen li- 
mas buvo reikalingas, kad visa vavo šiai ekskursijai, pp. Luko- goninėje. Automobilis pilnas-gai- 
tai taip ilgai užtruko. į šiūtės, čia gimusios lietuvaitės, vinančių gėrimų, ledųrir kitokių

Kokios priežastys buvo, kad ' ' ~
M. Styga nusprendė vykti į bol
ševikinę vergiją ir kaip jis čia 
Kanadoje gyveno, turbūt, paaiš
kės vėlia u. Juk atsiras gi žmonių, 
kurie jį pažinojo.

Montrealio mokyklų ekskursija į St. Jaen
Montrealy j e veikia dvi šešta-. Bematant prisiartino ir pietų 

dieninės mokyklos: Ville Emard Į laikas. Apetitas puikiausias. Kas 
vad. mokyt. Br. Lukoševičienės 
ir Ville Lasalle — mokyt. A. Ali
šausko.

Vasaros atostogų . metu moki
niai turėjo ekskursiją į St. Jaen,

' pirmas pasieks stalus, kur lau- 
kia pietūs? Čia pirmoji, stirnos 
šuoliu, laimėjo V. Kanapęckai- 
tė. Čeža krepšeliai, stalai prisipiU 
do kanadiškais turtais. Prie sta
lų privažiuoja automobilis. Kas 
čia galėtų muš aplankyti? Pama
tėme Dr. Seniką,. kuris kaip gy-

WELLAND, Ont.
Tautos šventės minėjimas

Š.m. rugsėjo 16 d. KLB Wel- 
lando apyl. LOK ruošia Tautos 
šventės minėjimą. Šventė prade
dama pamaldomis 10 vai. St. Ma
ry bažnyčioje. Tuoj po pamaldų 
paskaita ir trumpa meninė dalis, 
kurią atliks vietinės pajėgos.

Welando ALOK.

SKUBIAI REIKALINGA prity
rusi virėja. Darbo sąlygos ir at
lyginimas geras. Kreiptis į Park 
Restaurant, 1002 Dundas Str. W. 

Tel. ME. 0023.

Išnuomojamas erdvus kambarys 
II aukšte. Galima su maistu.

12 Isabella Str. Tel. RA. 8603. 
(Netoli Bloor ir Yonge).

Išnuomojamas kambarys. Gali
ma su pilnu išlaikymu. 163 Emer

son Ave. Tel. ME. 4570.

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:,

235 Pacific Avė., Toronto, Ont. 
Telefonas MU. 1214

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

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

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

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos.
Tarpininkaujama apsidraudimui gyvybės 

nelaimingų, atsitikimų ir kit, atvejais
ADOLFAS BAJORINAS
Kreiptis į “Tėviškės Žiburių” redakcijos patalpas 

941 Dundas St. W., šiokiadieniais nuo 7 vai. vak. iki 8 vnl.
■ vai., išskyrus antradienius. - - TeL: EM. 3-4265.

Kitu metu: 43 Thome Cres.., Toronto, On t Telef.: ME. 8951.

ERNEST RIDOUT 
Real Estate Ltd.

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

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų {staiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU 

TEL. 9-4121913 MAIN STREET EAST.

Viena iš jų yra mokytoja anglų' skanumynų. Tai kun. Bertašiauš, 
mokykloje, pp. Lukoševičiai ir p. Dr. Seniko ir Betfordo lietuvių 
Kačergius. lauktuvės mūsų mažiesiems. Po

Smalsios jaunos akys, paliku- pietų poilsis, kurį labm sumaniai 
sios miesto triukšmą, iš autobu- j Pravedė kun. Bertąsias — pasa- 
so stebėjo Kanados laukus, mar-ikos’ dainos ir ivairūs Pasir°- 
guojančius galvijais. Staiga vie-. dymai.
nas iš mažųjų sušuko: “Žiūrėkite, j Iš čia visi vykome į kunigų se- 
koks baisus žvėris!” Autobusas minariją. Muš pasitiko buvęs se- 
sustojo. O “baisusis žvėris” bu- ■ minarijos rektorius j.E. vysku- 
vo... purve išsivoliojusi kiaulė.; Pas Frenette. J.E. vyskupas pa-

St. Jaen vasarvietėje mus pa- ’ prašė pagiedoti ką nors lietuviš- 
sitiko Kat. Akc. Direktorius kun. kai. Iš jaunų krūtinių išplaukė 
Sabel. Jis užleido mums visai liūdna giesmės melodija “Marija; 
dienai kunigų seminarijos aikštę Marija”. J.E. vyskupas atsisvei- 
ir maudykles gražios upės kran- kindamas pasakė, kad jis pasi- 
te. Tuojau atsirado keli sviedi- mels prie Marijos, kad Ji išklau- 
niai. Aikštė prisipildė pilna žai- sytų mūsų mažųjų maldų, ir kad 
dimų, juoko ir džiaugsmo. Vėliau mes visi grįžtume į brangią tė- 
persimetėme į vandenį. P. Kačer- vynę Lietuvą. :
gis, buvęs žymus Lietuvos ka- Seminarijos valgykloje pava- 
riuomenės sportininkas parodė kariams buvome pavaišinti pie- 
įvairius plaukimo būdus. Mažie- nu ir pyragaičiais. Seserims pra-

lauktuvės mūsų mažiesiems. Po

kindamas pasakė, kad jis pasi-

sytų mūsų mažųjų maldų, ir kad

ji nėrėsi pamėgdžioti. Buvo pra
vestos plaukimo rungtynės, ku
riose labai gražiai pasirodė Ina 
Šipelytė, “varlės” stiliuje ir še
šiametis V? Rupšys šuoliais į van
denį.

šant, mokiniai padainavo keletą 
liaudies dainelių. Pilni energijos, 
raudonais nuo saulės skruostais; 
kupini džiaugsmo ir įspūdžių vai
kučiai grįžo į Mpntrealį. , ;

Dalyvis. I

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą
pigiai atlieką §XA N L E Y VA S ĄJJĄ J S (latvis) 

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