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SAVAITRAŠTIS

Leidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Visuomeninė .diferenciacija ir grupių santykiavimasKai gyvenimas plaukė normaliuose rėmuose, buvome ramesni ir daug ko net nepastebėjome. Ir visuomeninė diferenciacija atrodė normalus reiškinys. Tik autoritetinio režimo neliečiamumo naudai buvo šaukiama rikiuotis pagal “išmintingą vadovybės žodį”. Dabar štai vėl girdime šauksmų, kad susiskaldė- me į sroves—pasaulėžiūrines bei politines — ir nepajėgiame susikalbėti, kad reikia grįžti į vieną būrį, kurti vieną frontą.Gražu, bet ar gyvenimiška ir ar čia mūsoji blogybė?Juk nėra pasaulyje nei dviejų žmonių, kurių pažiūros visais klausimais sutaptų. Demokratinės santvarkos esmė yra ne tame, kad visi vieną valią vykdytų ir sutartinai “bravo!” šauktų, bet kad kiekvienas individas būtų sąmoningas savo meto problemose ir aktyviai bei niekieno netrukdomas prisidėtų prie jų sprendimo. Pasyvumas ar abejingumas visuomeniniams reiškiniams yra ne idealas, bet blogybė. Srovė, veržli srovė yra tyra, o telkšanti kūdra tik tamsus dumblo atspindis ir pilna maurų, kuriuose toli gražu ne patrauklūs gyviai veisiasi.Žmogus privalo reikštis gyve
nimo keliuos, dalyvauti savo valstybės, savos tautos, savosios bendruomenės gyvenime toks, koks jis yra, su savais principais, su savomis pažiūromis, drąsiai ir atvirai reaguodamas'į'visus gyvenimiškus reiškinius. Visuomenė ne banda, bet sąmonin
gų, individų kolektyvas. Belytė banda nėra veiksnys, bet tik medžiaga autokratams, o demokratijai pražūtis. Tad susiformavimas visuomeninių kolektyvų nėra yda, bet natūralūs visuomenės nevienalytiškumo vaisius. Norėti tai sulaužyti ar paneigti — beprasmiškas dalykas.Ir tautos gyvenime, o konkrečiai imant, ir mūsų tautos išeivijos gyvenime, tai natūralūs reiškinys. Klausimas galėtų būti keliamas ne dėl pačios diferenciacijos, bet dėl susiformuojančių vienetų subordinacijos — prisiderinimo, atitikimo — gyvenamojo momento tautos aukštiesiems uždaviniams bei siekimams ir dėl atskirų vienetų laikysenos tarpusavio santykiuo-

mūsų nepakankamo pribrendimo demokratinės visuomenės gyvenimui, stoka demokratinės kultūros.Demokratinėse santvarkose visur yra tarpgrupinio žaidimo ir pešiojimosi. Aukštos demokratinės kultūros kraštuose tai yra virtę, galima sakyti, gražiu humoro pilnu sportu. Mūsų tarpe dažnai neapsieiname be aistrų, nesitenkinama sučiupus rivalų klaidas ar . nelogiškumus, bet graibstomasi prasimanymų, iš- mislų, demagoginių iškraipymų kieno nors pareiškimo ir verčiamasi nelogiškais tuščiažodžiavimais, įrodinėjimais, kad diena prasideda, kai saulė užteka, savo rivalams prikišant, kad nei to neišmaną, ar kiekviename žingsnyje ieškant blogos valios ir tt. ir tt. Kiek tam sugaištama laiko, kiek sugadinama laikraštinio popieriaus ir ... apleidžiami tie darbai, kurie ištikrųjų visiems rūpi.Demagoginė blogybė yra ir pastangos nuslėpti savąjį veidą. Kam slėpti nenuslepiamą dalyką? Kam maskuoti, kad kiekvienas gali priėjęs praskleisti žoleles — dažniausiai dar taip neglaudžiai suverstas — ir dantelius visiems parodys. Kiek mūsuose priviso tų rūtelėmis besi- kaišančių vienybinikų! Aš tai nepartinis, tvarkoje, o anie štai ne- vydonai savo dantelių nesuvaldo ...Savo naudai nesivaržoma net dengtis didžiausiais tautiniais

MASINIS KAPITALIZMASRuošdamiesi, kovai su socialistais darbiečiais artėjančiuose rinkimuose, Britų konservatoriai paruošė kampanijos šūkius: sukurti naują pasaulį su išvystyta gamyba ir gerais atlyginimais, kaip laidu gamybos kilimo. Ir jie kelia amerikoniškąjį šūkį: “Kapitalistų ne perdaug, bet perma- žai!” Žodžiu, konservatoriai žada išeiti su eks|>ansionistiškaiš šūkiais, kai darbiečiai, - ruošia programą, paremtą suvaržymais, kontrole, naujais mokesčiais. Konservatoriai ištikrųjų atsiliepia į amerikiečių programą — teikti pagalbą Europos ūkiniam pakilimui. ,— Vašingtonas. — Per užsienių r. min. konfėreciją Vašingtone, Achesonas žada pasiūlyti, kad JAV, D. Britanija ir Prancūzija sutartų bendrai veikti prieš jų piliečių terorizavimą ir

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
San Francisko konferencija V-bių mandate paliekiMiMJ'Wj u- taikos sutarčiai su Japonija pa- kyu ir Bonin salas, atrėmė Sovie- sirašyti pereitą savaitę buvo pa- tų preteųzijas į Kurilų salas ir šaulio dėmesio centre. Ištikrųjų pietinį Sachaliną, kurių reikalas pasaulį domino ne pasirašymas, buvo išspręstas dar 1875 m. su- ne pati sutartis, bet Sovietų Sąjungos manevras ją sutrukdyti ir pat Sovietams nemalonų faktą, pasirodyti taikos gynėja bei kad japonai, ir pasirašydami su- skriaudžiamųjų tautų užtarytoja.Nuo pat karo pabaigos tai bu-' tūkstančių belaisvių. Taip pat į vo pirma konferencija, kurioje. Gromyko šauksmą atkirto, kad nebuvo leidžiamasi į žaidimą su j Japonijai reikalįnga karinė ap- : sovietų trukdymais, kurioje ne-' sauga, nes, jei JAV kariuomenė buvo bota jokių jų obstrukcijų ir i būtų išvesta, agresorius pultų Ja- viskas pravesta taip, kaip užsi-! poniją tuojaus pat.mota, sovietus su 2 satelitais paliekant tūžti kaip prie neperkopiamos sienos, į Konferencijoje, kuri praeitą liksiančia pagal specialią sutartį, antradienį buvo atidaryta pre- Vokietijos kariuomenės kūrimui zidento Trumano kalba, dalyva- būtų palikti 6 bilijonai markių vo 51 valstybės delegacijos, ku

EUROPOS GINKLAVIMOSI fronte tiek nauja, kad JAV sudarė sutartį dėl bazių Azorų salose 1000 ml. nuo Portugalijos, o JAV senatas jau priėmė karinėms bazėms užjūry ir namie įrengti sąmatą — $5.887.669.178. Europoje manoma, kad iki 1952 m. pavasario Vakarai bus tiek pasiruošę, kad rusų puolimą galės atlaikyti į rytus nuo Reino, esą, jei Vokietija įsijungs. O kad ji įsijungtų, tuojaus vyksiančioje užsienių r. ministerių konferencijoje Vašingtone bus aptartas reikalas sudaryti su Vak. Vokietija panašią taikos sutartį, kaip su Japonija. V. Vokietijai numatoma pripažinti suverenines teises, panaikinti okupacinę komisiją, o okup. karines pajėgas pavadinti gynimo kariuomene, Vokietijoje

ri kovotojai. Tik gaila, kad tie kovotojai dažnai nebedaug ką ir bedaro be vidinės trinties machinacijų. Ko čia neprikombinuo- jama, ko neišmisliojama.Žmonės, būkit žmonėmis, be grimo, be kaukių. Juk ne revue teatre esame! bet kovos lauke. Niekas negali reikalauti iš ko nors išsižadėti savosios individualybės, savųjų įsitikinimų, savosios pasaulėžiūros. Tačiau galima reikalauti daugiau kultūros, daugiau nuoširdumo ir sąžiningumo. Tai mūsų šių dienų tautinės tragedijos diktuojamas reikalavimas. Jau perdaug žaidžiama neproduktyviai, perdaug iš- eikvojama jėgų. Tik prisiminkim, kiek buvo visokių posėdžių, konferencijų, suvažiavimų tarpgrupiniams reikalėliams tvarkyti, kiek yra organų jų interesams Į daboti, kiek prirašyta apie tai įankinima už geiež uždangos. riuomenei išlaikyti, spaudoje, o kaip mažai svarstyta

tartimi su Rusija. Priminė taip
tartį, nežino, kur din no jų 340

dabar jos mokami okupacinei ka
esminiai reikalai, kaip mažai vertinta mūsoji padėtis nūdieninėje tarptautinių jėgų konsteliacijoje, kaip neaiškios tebėra mūsų ateities gairės, kaip negiliai į pagrindines problemas yra įsisąmoninusi mūsoji visuomenė ir kaip mažai težino apie mus ir mūsų skriaudas pasaulis. Iš ku- žinos, kad ir mes patys dar ne viską težinome. Nebuvo laiko apsvarstyti, nes reikėjo pirmiausia daboti, kad į visus organus įeitų visos grupės, kad kiekvienam būtų palankus santykis ir tt. Ta- rvtum ten kas ką-išparduos^O ką

Pasikeitimai LAIC ir “Amerikos Balse
(Niujorko bendradarbio)

uždaviniais, kaįšiojant. absurdiš- ir ar galės" veikti, "tar nė taip svarbu.Blogybė yra santykiavimo formoje, bet ne diferenciacijoje,kus priekaištus rivalams. Štai au re, girdi, nusikalsta tautai, eina prieš jos siekimus, o mes tai tik-;

Pasirašytąja sutartimi Japonija netenka 45% savo teritorijos, pasilieka vien 4 didžiosiose salose, įpareigojama bendrauti su pasauliu JT chartos dvasioje, leidžiama sudaryti separatines sutartis su tomis valstybėmis, kurios šios sutarties nepasirašo, palieka galimybę atgauti Ryukyu ir Bonin salas, numato reparacijas ir leidžia sudaryti dvišalę sutartį su JAV dėl laikino krašto gynimo sutvarkymo. Ta sutartis taip pat jau paruošta.Taigi San Franciske Sovietai pralaimėjo visu šimtu procentų. Taikos apaštalai nepasirašė taikos sutarties ir nesukliudė ją pasirašyti 48 valstybių.Sutartis įsigalios ją ratifikavus JAV, D. Britanijai, Australijai, Ceilonui, Filipinams, Kanadai, Indonezijai, Olandijai, N. Zelandijai, Pakistanui ir Prancūzijai.
Korėjoje tuo tarpu nieko nau-

• rių tarpe Sovietų Rusijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos delegacy jos visą laiką liko vienos, nerasdamos sau jokios atramos. Sovietų delegacijos vadas Gromyko bandė trukdyti uždelsdamas darbus procedūrą sukomplikuodamas ir reikalaudamas sutarties L.I projektą svarstyti iš esmės bei įsileisti į konferenciją kom. Kiniją. Konferencija, vadovaujamatęs rusiškąjį imperializmą Lietu vos sąlvgomis. “US News & World Report’ ___________________ ____________vienam paskutiniųjų savo veda- pilininko Acheson ir Australi- mųjų apkaltino “Voice of Ameri- jos ambasadoriaus Percy C.
* * _ ’ * ’ ' l-Konstantinas Jūrgėla, pasižymė- . dovaujamą. Amerikos senate bu- jęs amerikiečių lietuvių veikėjas, publicistas ir advokatas.Gavęs atatinkamų įstaigų pa- .tyįctįnimą, P>x^a

Lietuvių Informačijos Centre — Niujorke, 233 Broadway — įvyko stambi permaina. Suredagavęs “Lithuanian Bulletin, Vol. IX, sausio-birželio nujnerius, — pasitraukė ilgametis direktorius ca” įstaigą, kaip biurokratų va-vo reikalaujama visiškos jos reorganizacijos ir pertvarkymo, kad “Amerikos Balsas” taptų lyg a . perėmė [propagandos ministerijos dalis,
Spendsr,. betgi atmetė visus jo siūlymus ir kad negaišintų laiko kalboms, nustatė, kad dėl tvarkos galima kalbėti neilgiau kaip 5 min., o dėl sutarties savo nu-
atstovui per 1 vai. Gromyko ir Lenkijos užsienių r. viceministe- ris Wierzblowski net po kelis . - - .kartusbandėveiktiobstrukcijo-tik vienas A. Aukštaitis yra ma- kelta, jog svetimomis kalbomis j mjS; prįe mikrofono veržtis be .i merikos transliacijoms nevisi; pirmininkaujančio leidimo, pro- “parinkti” tinkami tarnautojai. [ testuoti, bet buvo nuprašomi į Ir lietuviškajai programai iš 150 kandidatų atranka buvo padaryta be jokių egzaminų, kvalifikacijų tam darbui patikrinimo.Pasiteiravus, teko patirti, kad anksčiau su tokiu žingeidumu puolę klausytis lietuviškų programų, tolimuose kraštuose tautiečiai po kurio laiko klausimąsi užmetę. Vieni kaltino “neįverfi-

vavo J. Laučka. Priešingai kitų tautybių skyriams, lietuviškojo dentui.*Amerikos svetimtaučių spaudos konferencijose nekartą iš-
PASKUTINĖS ŽINIOS Iš EUROPOS

• Į Švediją pabėgę 3 lietuviai klaipėdiečiai, kuriuos Sovietai reikalavo grąžinti, bet švedai tai padaryti atsisakė, yra VLIKo žinioje.• Lietuviams liberalų kongrese Upsaloje, norėjusiame atsverti komunistų sušauktą “taikos kongresą” Stockholme, atstovavo buv. pasiuntinybės sekr. VI. Žilinskas, kurį min.. St. Lozoraitis į derybas su VLIKu pasikvietė kaip savo patikimiausį palydovą.

Mūsų Miuncheno korespondento

lu, į kurias savo pretenzijas reiškia lenkai su gudais, ypač suaktyvinamos.• Trys VLIKo nariai — prof.
• Patiriama, kad Lietuvos partizanai pastaruoju laiku dėl išdavimo yra turėję nuostolių.• Sovietai savo 26 divizijas R. Vokietijoj laiko pirmą kartą po 1946 m. paruošties padėtyje ir to

se, kad kartais nebūtų perdaug! • Tikimasi, kad rugsėjo 1 d.energijos aukojama vidujinei ’ Vakarų Vokietijoje turėjusios trinčiai, mažai bekreipiant dėme- prasidėti tarp VLIKo ir min. St. šio į pagrindinius uždavinius. Lozoraičio derybos dėl prakti- Atseit jėgų ir energijos ekono- nio bendradarbiavimo turės būti mijos klausimas yra lemiamas. ■ lemiamos ateičiai. Derybų nuo- O šiandien, tautos laisvės kovos' taiką pasunkino min. St. Lozo- momentu, jis yra labai svarbus, ė raičio išsiuntinėtas liet, redakci- Niekas šiandien negalėtų tvir-! joms grasiųjų 8 punktų^ pareiš- tinti, kad mūsų lietuviškoji išeivija yra vienalytė, nediferencijuota pasaulėžiūriniu ir politiniu pagrindu. Ačiū Dievui, nie-, kas taip pat negalėtų tvirtinti,
kimas, nedraugiškai kalbąs apie VLIKą, kurį įsidėti nesutiko net kaikurie p. Lozoraičiui palankūs laikraščiai.• Savo veikimą aktyvina ir LRS, išleidusi du biuletenius.(” jaukad mūsoji visuomenė — neiš- į LRS, isleidusi du biulel skiriant jokių pasaulėžiūrinių Per Amerikos “Vienybę bei politinių grupių — būtų at- pradėtas pulti VLIKas, bent jo rijusi nuo pagrindinių tautos uždavinių. Išskyrus menką Maskvos propagandos suvedžiotųjų grupę, atsiskiriančią nuo viso tautinio masyvo, visi nuoširdžiai jungiasi į laisvės kovos frontą— nuo marksistų socialdemokratų iki pat ortodoksiškiausių katalikų. Šiuo atžvilgiu niekas neiškėlė ir beabejo neiškeis jokio šūkio, kuris prieštarautų visos tautos siekimui atgauti laisvę, atsta-

“partinė dalis”. Tokių ir panašių puolėjų yra ir daugiau, ypač toj grupėj, kuri oficialiai bendradarbiauja su VLIKu ir net įeina į jo sąstatą, bet kurios, narių ne vienas praktiškai remia LRS. Vienas iš tokių veikėjų gyvena ir Kanadoj, stengdamasis savo veiklą vaizduoti taip pat kaip “neutralią ir nepartinę”.”• VLIKo projektuojamam leisti žurnalui redakc. kolekty-

J. Kaminskas, Dr. P. Karvelis ir kio stiprumo, kaip karo metais p. Makauskas ruošiasi išvykti į JTV. Numatoma, kad jie vėliau vėl grįš. Prof. Kaminskui išvykus, Tautos Fondo reikalus per- imsiąs p. Šidiškis, o VLIKe jį atstovausiąs dabartinis pavaduotojas ad v. Skorubskas. Dr. Karvelį pavaduosiąs kun. Krivickas iš Strasburgo, o Makausko įpėdi- ■ nis dar nenumatytas.• Liet. Išlaikyti Tarnyba projektuoja išleisti visą eilę pašnekėsiu savo krašto praeities, geografinėmis ir kalbinėmis temomis, kurios būtų įrašytos į plokšteles. Lietuvos laisvinimui ir lietuvybės reikalui norima tuo pačiu metodu užfiksuoti likusių Vakaruose gyvų visų 3 Vasario 16 d. akto signatarų — prof. M. Biržiškos, prof. Kairio ir prel. K. Šaulio — pareiškimus, be to, Vydūno, arkiv. Skvirecko, VLIKo pirmininko prel. M. Krupavičiaus, Amerikoje Dr. P. Grigaičio ir dar vieno kito.

Ypač sustiprinti jų daliniai Karaliaučiuje, kuris Stalino asmeniniu įsakymu turi būti padarytas “tvirčiausia užtvara prieš Vakarus”.• Bolševikų leidžiamas tremtiniams vilioti “Tėvynės Balsas” Nr.’ 11 (61) paskelbė straipsnį “Br. Raila — žvalgybininkas ir provokatorius”, kuriuo šį lietuvių žurnalistą bolševikiniais žodžiais išdergė, darydamas aliu- 15zijų, kad jis, esą, “apie 1930-31 m netgi buvo pradėjęs šlietis prie kompartijos, tik iš ten gavo

tyti nepriklausomą valstybę. | vas numatomas iš šių žurnalistų: 
Visos mūsų grupės šiuo atžvil- J. Grigolaičio, Dr. J. Griniaus ir 

giu yra vieningos. Tai visai natų- ■ S. Miglino. Žurnalo leidimo klau- 
ralu, o natūraliu reiškiniu nėra'simas praktiškai dar nėra iš- 
pagrindo nei didžiuotis, nei spręstas, nors nutarimas tuo rei- 
džiaugtis. Už tai susirūpinimo kalu ir padarytas.
kelia perdidelis energijos, jėgų j • Teisininko M. Brako įsijun- 

• ir laiko eikvojimas vidinės tar- girnų į VLIKo organų veiklą nuo 
pusavinės trinties reikalui. Tai rugsėjo pradžios, VLIKo tos rū- 
išblaško jėgas ir silpnina rėžis-'šies pastangos Maž. Lietuvos ir 
tencinę veiklą. O tai yra vaisius kt. revendikudtinų sričių reika-

vietą. Gromyko taip per 7 kartus sutrukdė konferencijai 37 minutes, Wierzblowski per 4 kartus" 31 min., o jų kolegė Čekoslovakijos atstovė Sekaninova kalbėjo tik 1 kartą — 6 min. Visi trys jie iš 3 vai. posėdžio sutrukdė 74 min. Kai niekas neišėjo, iki penktadienio buvo ramūs, o tada Gro- ! myko išdėstė Sovietų Sąjungos nant sekundžių”, kiti ‘ ■neturėję , nušistatymą dėl sutarties projekto, nurodydamas, kad 1) sutartis neduodanti garantijų, kad neatgims japonų imperializmas, 2) nelaiduojanti, kad iš Japonijos išeis okupacinė kariuomenė, 3) parengianti kelią Japonijos dalyvavimui JAV vadovaujamame Tol. Rytų bloke, 4) nelaiduojanti Japonijos demokratizacijos, 5) pažeidžianti Kinijos ir Sovietų

kantrybės per ūžimus klausytis vaidinimų ir istorijų apie žygdarbius tūlų veikėjų”, tretiems nepatikę balsai ir tt.Kiek žinoma, net du etatai, kitose transliacijose yra skirti specialistams pranešėjams, kuriais tikrai galėtų .būti kad ir mūsų aktoriai. ,Yra įrodymų, jog “Amerikos. Balsas”, toks koks jis yra, klau- Sąjungos teritorines teises, 6) i cnmac Tam tait __ __

sėje vis daugiau pasirodo rusų gamybos lėktuvų, prisilaikančių Mandžiūrijoje, kurie jau didelė- 1 mis grupėmis metasi į kautynes su JT aviacija ir bombarduoja JT pozicijas. Lėktuvų esą apie 1000. Pasirodė taip pat, nuo žiemos nematyti, rusiški tankai. Kariuomenės esą sukaupta apie 800.000, kurių pusė fronto linijose, o kiti rezerve. Esą, net 180.000 vad. savanorių iš Sovietų ir satelitų kraštų, kurie perėmę techniškąją vadovybę. Laukiama, kad kasdien gali prasidėti puolimas. JT karinė vadovybė pasiūlė, palikus nuošaly ginčą dėl Kaesong neutralios teritorijos pažeidimo, pradėti paliaubų derybas naujoje vietoje, o komunistai tuo tarpu iškėlė naujų Kaesongo neutralumo pažeidimų priekaištus, kurių ištirti į vietą nuvyko gen. Ridgway siųsta delegacija.Irano byla taip pat vietoje tebestovi. Britai nori paspausti Iraną finansine krize, o Iranas ieš- I ko, kas pirktų naftos produktus ' ir kas duotų specialistų gamybai , pradėti. Vyriausybė nutarė i įteikti Britams ultimatumą per 2 savaites pradėti gamybą arba atsiimti v*jus savo žmones iš Aba- dano. Britai sako juos ten ginsią net jėga ir vis vilkina, tikėdamiesi iššaukti Irano vyriausybės krizę bei Mossadegh puolimą, su kuriuo sako nenorį kalbėtis. Britai džiaugiasi, kad opozicija ima boikotuoti vyriausybės ėjimus, kad pastarajam ultimatumui net negautas parlamento patvirtinimas — net per 2 posėdžius nesusirinko kvorurrias. Mossadegh betgi nutarė veikti be parlamento, o britams priminė, kad nenorėtų Iraną paklupdyti, nes jo laukianti daug stipresnė pajėga,, kaip D. Britanija, atseit, Sovietų Sąjunga. Vyriausybei tik blogai, kad nėra pinigų ir neatsiranda naftos pirkėjų. Be Afganistano, vos Lenkija ir Čekoslovakija pažadėjo pirkti Irano naftą. Bet tai lašas jūroje. Atrodo, kad vis- • ką nulems Irano vidaus santykiai artėjančių rinkimų akyVaizdoje. Buvusios galingos partijos nenori, kad laimėtų vos 7 atstovus te- turį nacionalistai, tad gal ištikro padės britams sukompromtiuoti Mossadegh vyriausybę.

somas Lietuvoje. Tam _tikrų sudaranti sąlygas JAV monopoliniam pajungimui Japonijos “ ūkio ir 7) ignoruojanti teisėtas pretenzijas tautų, kurios karo metu Japonų buvo pavergtos.Pastarasis priekaištas beabejo buvo taikomas patraukti Azijos tautas, bet jį labai susilpnino Ceylono protestas prieš Sovietų pastangas pasidaryti Azijos tautų protektorių ir Japonijos delegacijos vado pareiškimas, kad Japonija stengsis atlyginti savo kaimynams, kurie karo metu buvo okupuoti ir kuriems buvo padaryta nuostolių.Gromyko posėdžių metu blaškėsi — salę apleido ir vėl grįžo bent du kartu, net dezorientuodamas čekę, kuri taip pat buvo beišeinanti, bet jo buvo sugrąžint ta į vietą. Visa tai atrodė juokingai.Pasirašymo ceremonijoje Gromyko su draugais nedalyvavo, o sukviestiems žurnalistams pareiškė, kad atsakomybė tenkanti tiems, kurie sutartį pasirašo.Šiaip konferencija praėjo labai darniai — bent viešumoje. Japonijos premjeras Yoskida pasisakė aiškiai už sutartį, primindamas tik, kad Japonija norės kaip galima greičiau atgauti JA

; straipsnių pasirodymas LTSR spaudoje, balsai per LTSR radio-
VAŽY. AU VV11 O V V ~ , ....smarkų atkirtį, į partiją įlįsti ^on^’. PaSaJjau atbėgėliai tai pajam nepasisekė”. Ir kitokių nesąmonių prirašyta. Tas atsiskaitymas baigtas “įspėjimu”: “Pats laikas visiems doriesiems lietuviams ponus railas vyti iš savo tarpo”...Įdomu, kas tie dorieji lietuviai — Bimba, Mizara, Prusei- ka?... '

JTO plenumo sesija Paryžiuje
Šeštoji JTO plenumo sesija Pa

ryžiuje prasidės lapkričio 6 d. 
Penktoji prasidėjo Niujorke 1950 
m. rugsėjo 19 d. ir laikoma dar 
tebeposėdžiaujanti. Jos darbo
tvarkės daug klausimų tebėra 
neišspręstų ir bus perkelti į Pa
ryžių. Rugsėjo 7 d. buvo paskelb
tas projektas šios sesijos darbo
tvarkės — 58 klausimai. Jų tar
pe svarbiausi yra: Korėjos klau
simas, kolektyvinio saugumo 
klausimas, pagal 1950 m. lapkri
čio 2 d. priimtą programą ir ks* 
lektyvinio saugumo komisijos 
raportą; diskusijos dėl atominės 
energijos ir ginklavimosi kontro-

tvirtina. Nors dažnai mirtimi baudžiami, žmonės vistiek klausosi programos iš laisvųjų šalies ir tektų labai apgailestauti jei at- sakomingi Amerikos pareigūnai, o taip pat lietuviai ryšininkai, nerastų reikalo ar nepajustų tos milžiniškos atsakomybės, kuri gula jiems už tūkstančių žmonių gyvybes nukentėsiančių dėl jų vadovaujamo radiofono klausymo, kad iš ten išgirstų tik “nuts”, arba ir dėl to, jog “mūsų propa- gadistams” nė į galvą neateina perspėti užbaigiant programą: “Nusukite bangą — galimos kratos atvejui”.
Propagandistai turi prisiminti, 

jog mes kovojame už tą patį ide
alą pasaulio psichologinio karo 
fronte ir tai jog “Amerikos Bal
sas”, jo sugestijos ir intelektas 
gali pakreijti didelės lietuvių 
tautos likitną! A.

lės; Kinijos dalyvavimo JTO 
klausimas; Palestinos padėtis; 
pagalba atsilikusiems kraštams; 
gal būt, įjungiant ir Irano prašy
mą suteikti techninės pagalbos 
naftai eksploatuoti; rinkimai į 
įvairius JT organus ir tt

— Otava. — Rugsėjo 4 d. Ka
nados valdžia pranešė organizuo
janti 2 naujas kovos lėktuvų es
kadras, kurių viena bus prie Que 
bec, o antra prie Otavos. Kiek to
kių eskadrų bus išviso, neskel-, 
biama. Numatoma pasiųsti Ang- 
lijon kovos lėktuvų eskadra ten rodo 59 žuvusius, 158 sužeistus, 
būsianti spalio 1 d. Ją paseksią! 19 susižeidusių nelaimėse ir 1 
dar 2 eskadros. 1 dingusį — viso 236 paliestus.

— Otava. — Kanados nuosto
lių Korėjoje paskutinis sąrašas
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Piemens išdraskė mano lizdelį...
... ’’Glausčiau, kaip relikviją šventą, 

radęs slenkstį namų pelenuos”...B. Brazdžionis (laisvas citavimas).Sibiro miškuose ir prie Volgos kanalų! Už ką? Už tai, kad nemokėjo giedoti himnų naujam dievui Stalinui, “viešpačių viešpačiui”, kurio vardą kiekvienas visur privalo kartoti. Tokio garbinimo nereikalavo dar jokie valdovai. Krenta carų ir Prancūzijos valdovų “laurai” po Stalino kojų!Kad tu, demokrate, išvystumei mūsų laisvąjį ūkininką, kuris turėjo visko, dabar traukiantį kolchozo jungą per dienų dienas ir visko netekusį, net laisvės savo-

METAI, Patys gražiausi ma- 
pęiiE^vęnimo metai nuvyto. Nu- 
vįytojpo: svetimu dangumi, sv^ti- 
męj [Aplinkoj.. 7 metai laukimo, 
kančios ir ilgesio. Nekartą žvilg
teriu į veidrodį, ar bepažins ma
ne “sūnų paklydėlį” mano moti
na, likusi Aukštaitijos lygu
mose.Prieš 7 metus liepos-rugpiūčio mėn. buvo baisūs Aukštaitijai. Vyko kova tarp “išvaduotojų” jos laukuose. Kova raudonųjų ir rudųjų pasaulio “valdovų”, kurie t per prievartą bruko savas idėjas, ‘ naujus dievus. Atsižadėk savęs, sios. Jo vargą, jo alkanas dienas, sąžinės, tikėjimo, lietuviškumo. jo skurdą, jo išdraskytą sodybą. Pamink save, savo praeitį, lais- Kas aprašys jo skausmą, jo perves, artimuosius. Sutrypk savo gyvenimus. Eina nenutrūksta- idėjas, įsitikinimus ir Lietuvą, Į mos kolonos lietuvių ūkininkų — liksi “riteriu” naujos evange’Q ■ “buožių” į Sibirą mirti. Nes jos. Bet nei žvilgsnio, nei žings- skausmas priverčia tarti žodį nio atgal! Lik vergas naujo karaliaus ir jo plakamas giedok jam padėkos himnus. Gausi apgraužtą kaulą ir trupinių nuo puotos stalo tavųjų viešpačių, kurie puotauja tavosios žemės vaisiais.Rūko per krematoriumų kaminus Reiche neištikimieji, dygsta nauji kanalai, papuošti kritusių kaulais “nedalomoj močiutėj Rusijoj”, didysis Sibiras skamba naujų vergų rauda. Lenkia nepaklusniuosius “moderniškose naujo pataisomo darbo stovyklose”, kuriose po 4-5 metų krintą be ženklo ir pėdsako. Lie- ' tuvis, laisvę pažinęs, laisvas ir mirti temoka. Tik maža saujelė išdavikų priį^p^nrj^j’įsų,. ir jie, tikiu, nekartą prakeikia savo gimimo valandą. Nieko nepadės •nei jūsų amžini valymai, sijojimai, jei pas ką yra likus nors kibirkštėlė žmoniškumo, tas vieną dieną spiaus jums į veidą, paaukodamas save už vieną minutę laisvės.O jūs, didieji Kanados ir Ame- turto ir artimųjų. Žengs tautos j rikos demokratai, kad jums ga-

Didysis uždavinys Vakaru Lietuvai

kartesnį naujam valdovui. *O jums, svajotojai, raudonojo raugo garbintojai, važinėjan- tiems naujausioje modelio mašinomis ir svajojantieji apie “žemišką rojų” po riebių sunkiai virškinamų pietų, užtektų vienos dienos “Stalino saulės”. Išrūktų visos pagirios ir melste melstumėte nuogiems leisti grįžti į tą “prakeiktą” kapitalistinę Kanadą, bet... arčiau Sibiras...Ir vėl likau vienas. Vienui vienas. Keturios sienos, mano 7 metų skausmas ir ilgesys Aukštaiti-• jos lygumų. “O Viešpatie, siųsk ■ ugnį iš daugaus, kad tik išnyktų tas prakeiktas amaras!” norisi susukti' žemaffcs' 1941 m. žodžiais.Ir laukiu stebuklo. Juo giliai____tikiu. Mano tėvynei dar užtekės i girdėjęs.laisvės saulė. Ji pakils naujam gyvenimui, naujai kūrybai. Neliks “išvaduotojų”, kurie išvadavo nuo visko: laisvės, pastogės,
lėčiau (nors sapne) parodyti en- iš “močiutės Rusijos” globos, ku- kavedistų vidurnaktį tremiamus rių kovos istorijos lapai mirgė- lietuvius, jų skausmą ir ašaras, te mirga kritusių karžygių var-

R. Med.
lietuvius, jų skausmą ir ašaras. O jų jau keli šimtai tūkstančių dais.

Galima sakyti, kad lietuvių 
tauta turi geopolitinį instinktą, 
padedantį jai orientuotis šiame 
milžiniškame atominių jėgų 
įtampos katile — mūsų žemėje. 
Tiksliau, drįstu tvirtinti, jog tarp 
politikų turime žmonių, suge
bančių laisvai orientuotis piasau- 
lio universalinėse idėjose: su
prantančių reališkai mūsų mažy
tės tautos padėtį, jos potenciali- 
nę “jėgą”, respektuojančius neiš
vengiamą opoziciją, inteligentiš
ką ir lietuvišką, būtiną tautos iš
silavinime ir gerbūvio siekime.Senasis germanas Haushoferis, šalia masės savo nuodingų geopolitinių idėjų, netyčiomis įterpė teisybę. “... Juo mažesnė tautos teritorija, juo svarbiau, kad tauta būtų vadovaujama toli pramatančių politikų, kurie sugebėtų išsaugoti tai, kas dar yra jų”.Lietuvių tautos politikų “senoji gvardija” pasitraukusi trem- tin, nors užsimaskavusi nuo svetimtaučių, negali rasti susitarimo. Laikraščiuose matom sieksninius, pasirašytus ir nepasirašytus, straipsnius “veikiančius” viešąją pabėgėlių lietuvių opiniją. Ištisus metus svarbūs lietuvių užsienio politikos klausimai buvo užblokuoti, nes nesant vieningos nuomonės nei vienas veiksnys nesijaučia pakankamai drąsus kalbėti kovojančios lietuvių tautos vardu. Santykių sutvarkymas ir išsiaiškinimas 'su lenkais, ukrainiečiais, gudais, vokiečiais ir “memelaenderiais”, o galiausiai su “baltaisiais ru-

Lietuvių politikų laukia degantys santykių su užsieniu "klausimai. 
Vokiečių pretenzijos į Klaipėdą gali būti nušluotos -susitarus su 

pačiais klaipėdiečiais

dais”, neatidėliotinai verčia ir 
primygtinai spiria kuo greičiau
siai ieškoji išeities. .Sovietų maskoliams teriojant mūsų kraštą, lenkams, kaiku- riems, tebesisavinant Vilnių, paskutiniu laiku neva vokiečių pabėgėliai išvystė aiškią priešišką ir vėl paruošiamą ekspansinę užsienio politiką, tiesioginiai grąsinančią lietuviams.Hamburge leidžiamas vokiečių pabėgėlių laikraštis “Ištremtųjų Balsas” pasigėrėtinai iškoliojęs Sovietus ir pasiuntęs puse lūpų dožą keiksmų Vakariečiams, savo vedamojo gale “Deutschland, Deutschland ųeber alles” gaida iš naujo užtraukė “... Vokietija priklauso vokiečiams, nuo pat Klaipėdos iki Saaro krašto”. Tai buvo preliudas praėjusią savaitę Bonnoje iš dviejų susikūrusiai vienai “Ištremtųjų Vokiečių Federacijai”. Skaičiuojama, jog apie 10 milijonų pabėgėlių, priklausiusių “Ištremtųjų Vokiečių Centrinei” ir “Rytprūsių Provincijų” organizacijoms, įsijungs į federaciją, vykdydami minėto laikraštėlio šūkį. Dėmesio! 10 milijonų prieš 2.500.000 lietuvių, kurių 10% atstovaują politikai iškasė “karo- kirvį” tarpusavio kovoms, lyg tie lietuviškos patarlės “Du gaidžiu viename kieme nesutinka”. O ir tas pats kiemas svetimas! •

Vokiečių Bonnos vyriausybė 
š.m. pavasarį neoficialiai pa
skelbtojoje “Baltojoje Knygoje”, 
sakosi norėtų Vokietijos “tik” 
1937 metų sienose. Jie nieko 
bendro neturį su minėtomis pa
bėgėlių organizacijomis! Tačiau 
pats Dr. Adenaueris sutiko būti 
globėju ir bene atidarė parodą 
“Vokiečių Tėvynė Rytuose”, ku
rioje žymioj vietoj kabojęs “Me- 
melgebiet” su visais suvokietin
tais prie Hitlerio vietovardžių 
pavadinimais.

Tuo tarpu VLIKas sakosi turįs 
“artimai glaudžius” ryšius su vo
kiečių vyriausybe. O jo bendra
darbiai reikalauja grąžinti mums 
Karaliaučių, gal tikėdamiesi gau
sią Bonnos aprobatą...

Vokiečiai — “pabėgėliai” rei
kalauja sau Klaipėdos. Ar esama 
tarp mūsų politikų realistiškai 
galvojančių, kurie bandytų geo- 
politiškai išspręsti ir apeiti vo
kiečius, panaudodami suvokie
tinto krašto gyventojų nuotaikas 
ir esamas aplinkybes.

Klaipėdos krašto gyventojus 
galime skirstyti į keturias gru
pes. Lietuvininkai ir atsikėlę did
lietuviai, “Memelaenderiai”, pro- 
vokiečiai — “Schreiberininkai” 
ir sovietų kolonistai. Pastarieji 
nevaidins jokios rolės, nes nespė- 
jusieji “išsievakuoti” bus 
kraustyti be jokių kalbų.

Lietuvininkų teisių nieks, is-
AŠ PALYDĖJAU NACIU VADUS

Amerikiečio kapeliono prisiminimų santrauka.Penkeriems metams praslinkus nuo Niurnbergo Tarptautinio Karinio Tribunolo darbų baigmės, buvęs nacių vadų Niurnbergo kalėjime vyr. kapelionas, protestantų kunigas, Henry F. Gerecke, naujausiame rugsėjo mėn. “The Saturday Evening Post” žurnalo numeryje, paskelbė plačius atsiminmus, kuriuose smulkiai nušviečiamos žymiųjų nacių paskutiniosios dienos. Atsiminimuose pateikiama itin daug intriguojančių Smulkmenų, kurių, kaip ir pats autorius teigia, pasaulis ligi šiol nėraPrisiminimai pavadinti viršuje pažymėta antrašte. Ištiso jų vertimo nesiryžau daryti, nes tai užimtų perdaug vietos, todėl pa-

nors užkampio provincija, bet 
senosios Hanzos palikuonys, te
priklausą tik jūroms...” Rašo 
tokiomis pavardėmis kaip Ka- 
kies, Naujoks, Karsies, Tala- 
schiai kuriems už viską brangiau 
Nemunas su savo pakrantėm...’ 
Jų norai ryškiausiai buvo, per
duoti laikraštyje “Wir Ostpreus- 
sen” — svajonės apie 1939 me
tais turėtą statusą...

Trečiosios grupės “patriotai“— 
Meyerininkai ir Schreiberinin
kai, prisidėję prie 1950 metais 
“Charta der deutschen Heimat- 
vertriebene” paskelbimo, kurioj 
jie sakėsi užmirštą kerštu ir ne
apykantą ir tenorį grįžti į savo 
tikruosius namus, pats doktor 
Ottomar , Schreiber, “Bonnos 
Komisaras Pabėgėlių reikalams” 
šitaip specifiškai išreiškęs “klai
pėdiečių vokiečių” aspiracijas:, 
“... tik mes, kaip ir anksčiau taip 
ir dabar, "teatstovaujame mūsų 
Tėviškės žmogišką substanciją ir 
tiktai mes vieni esame tėviškės 
teisės nešiotojai. Todėl ir niekas 
tvarkingame pasaulyje be mūsų 
pritarimo negali tėviškėje dispo
nuoti ... Nesvarbu, kad viena, 
kita grupė tos teisės atsisako...Jam tai nesvarbu, bet. mūsų politikai šito praleisti pro pirštus tik jau neturėtų. Pats laikas būtų, sutvarkius tarpusavio partinius santykius, glaudžiau bendradarbiaujant su Mažlietuviais, ieškoti kompromisų su suvokietintais Klaipėdos gyventojais. “Pax Unitas Nationis” arba tiksliau “Pax Americana” nieks demokratiškai galvojąs ir savo gimtinę mylįs negalės būti išvarytas iš savo gimtosios pastogės. Buvo mūsų kunigaikščių klaida ir nevisai tinkamai pastatyta jaunos valstybės administracija, kad dešimtys tūkstančių būrų tebegarbino vokiečių kultūros ir tvarkos genijų.Priklauso nuo mūsų pačių, kad vokiečių ekspansijos į Rytus viena “priežasčių” būtų panaikinta, • kai lietuvininkai būrai Lietuvių Valstybėje pasijustų esą vėl savo mieloj tėviškėlėje, kur “srovė, marios, Kuršių kopos, uostas, ga- ' nykios ir klampynės, kur raudoni Tilžės stogai.’., kur, tikrai įvertintume miškais apgaubtus, . gintarais nusėtus krantus, tas,ramybės ir džiaugsmo pilnas vasaros valandas”. Almus.

Red. pastaba: Atrodo, kad mūsų bendradarbis, keldamas labai sveiką mintį, bereikalo savo akį nukreipė tik į Klaipėdos kraštą. Panašių dispozicijų, rodos, užtinkame ir kairėje Nemuno pusėje’, kurios likiminis sprendimas taip pat dar prieš akis.

skyrus Schreiberį, ginčyti ne
drįsta. Visi sutinka, jog Simonai
čio, Puskepalaičio atstovaujami 
lietuviai yra tikrieji krašto šei
mininkai, pajėgę iškentėti naciš
kos ir “demokratinės” Vokieti
jos priespaudą. Bet jų nėra daug 
pasilikę...Susidaro įspūdis, jog didžiausia dalis klaipėdiečių priklauso “Memelaenderių” grupei su kuriais, reikėtų ieškoti kompromiso.“Tėviškės Žiburiuose” jau buvo rašyta apie šios grupės norą būti savystoviais, tiek nuo vokiečių, tiek ir nuo “žemaičių”. Jie gražiai prisimena turėtą autonomiją. Jie reiškia savo begalinę meilę mūsų bendrai tėviškei. Paveikti vokiškosios kultūros, jie, esą, skiriasi savo charakteriu nuo abiejų minėtų tautų...“TŽ” Nr. 2(55), išvertęs Rudolfo Naujoko rašinį “Kur srovė aprimsta”, iškėliau reikalą ieškoti susitarimo su šia 50.000, kaip jie sakosi, savito charakterio klaipėdiečių grupė.Nebuvo girdėti apie padarytus žygius, bet liūdno atminimo, 01- denburge leidžiamo, “Memeler Damfboot”, gegužės 9 d. numeryje patalpino J. Radewski rašiniu- ką — “Nepagrįstos viltys”. Redakcija pažymėjo, jog tai esąs tūlo skaitytojo pasisakymas, kuris tikriausiai susilauksiąs “griež tos reakcijos”...Kunigas Radewski primena, jog lygiai prieš metus tarp sudėtų ir čekų tremtyje buvo sudaryta sutartis “iš vien grįžti į bendrąją Tėviškę”. “Kodėl mes “Memelaenderiai” iš šio pavyzdžio nepasimokinome?” sugesti- jonuoja Radewski, rasdamas pats ir atsakymą “.. . todėl, kad mes esame perdaug suvokietėję!” Radewski parodo savo realią galvoseną, toliau straipsnyje aiškindamas, kad iš dalykų plėtotės matosi, jog Klaipėda priklausysianti atstatytai Lietuvos valstybei. Ir jis tada klausiąs dešimtis tūkstančių šį laikraštį skaitančių klaipėdiečių: “Ar mes nebūsime palikti už durų, kaip tie “užsispyrę vaikai“?” Jo nuomone, pats laikas ruošti sau kelią į tėvynę, kurioje jie galėtų tikėtis atgauti turėtą tą pačią autonomiją... Net ir kieti “vokietininkai” Klaipėdos prisiminimus užfiksuoja daug pasakančiais įžvalgiam politikui žodžiais... Ji buvusi “gražus pramonės ir prekybos centras”... kada mes žinojome, jog Rytprūsiai nėra kieno

I KARTUVES
Paruošė Pranys ALŠĖNAS.

Vizitai atskirose kameroseVienas iš kapelionų, atlikdavu-, šių iš seniau dvasines pareigas Niurnbergo kalėjime, kun. Eggers, pirmiausia įvedė naująjį vyr. kapelioną į Rudolfo Hesso kamerą. Čia jis buvo pristatytas: “Tai yra kapelionas Gerecke, kuris atvyko čionai ir perėmė pareigas nuo šiandien. Jis laikys pamaldas ir teiks tamstoms dvasinius patarnavimus, jeigu pageidausite”...-Naujasis kapelionas IpadaVęs Hessui ranką — pasisveikinęs. Tuo tarpu pristatęs jį kun. Eggers tuojau iš celės išnyko.Ar jūs norėtumėt lankyti pamaldas koplyčioje sekmadieniais vakare? — paklausė kapelionas vokiškai.— No, — atkirto Hessas angliškai.— Ar jūs manote nelankydamas pamaldų visai gerai jausitės? — vėl paklausė kapelionas tik jau anglų kalba.— Aš neturėsiu laiko, nes būsiu užimtas ruošdamasis gintis teisme. O jeigu aš panorėsiu melstis — galėsiu melstis ir čia.Beliko iš ten išeiti.
Pas Hermaną GoeringąTai buvo sekančios durys. Įšlinkdamas pro jas, kapelionas jautęsis nejaukiai, nes žinojęs, jog reikės turėti reikalą su užkietėjusiu egoistu. Goeringas skaitė knygą ir čiulpė prigesusią pypkę. Pamatęs įėjusį uniformuotą kapelioną, jis pašoko nuo kėdės, kariškai sumušdamas ilgais aulais batų kulnimis. Pasisveikino, paspausdami vienas antram rankas.— Tamsta atvykote, kad praleisti minutėlę su manimi? — ra- miąi užklausė Goeringas, pastūmėdamas artyn vienintelę kėdę ir prašydamas kapelioną sėsti.— Aš girdėjau, kad tamsta atvykote ir džiaugiuosi jus matydamas, — tęsė toliau buvęs Hitlerio reichsmaršalas. Jis kalbėjo daug, nuoširdžiai ir itin iškalbingai. Klausinėjo apie kapeliono asmeninį gyvenimą, neužmiršdamas jokių smulkmenų. Be to, prižadėjo lankyti pamaldas koplyčioje.Kiek vėliau, Goeringas netikėtai užklausė: “O Hessas — ar pažadėjo lankytis koplyčioje?” Kuomet jam buvo pasakyta, jog ne, jis pažadėjo, pakalbėsiąs su juo tuo reikalu...

—t Kitą dieną, aš pats ma
čiau, kuomet kaliniai buvo išleis
ti pusvalandžiui sutvarkyti kalė
jimo kiemą, Goeringas kalbėjęsi 
su Hessu, — rašo kapelionas. Ta
čiau, kuomet vėl susidūriau vu 
Goeringu, jis pasakė, jog negsilė-

vau matęs: lankiausi Dachau koncentracijos stovykloje, kur mano rankos lietė tas sienas, išteptas žmonių krauju ir ašaromis, penkiolika mėnesių praleidau Anglijoje prie sužeistų, vaitojančių ir mirštančių karių, atvežtų iš pirmųjų fronto linijų, tačiau šis uždavinys, atrodė, buvo sunkiausias”.Keletą dienų jis ypatingai karštai meldęsis ir prašęs Dievo patarimo. BQgifiiau, Niurnberge teisiamųjų ilstančios'sielos pačios pasikvietusios jį.— Aš turiu neapkęsti nuodėmės, bet privalau ypatingai mylėti nusidėjėlius, — pagalvojęs kapelionas ir pranešęs pulkininkui, kad sutinkąs.Kodėl jis buvęs parinktas? Todėl, kad mokėjo vokiečių kalbą ir buvo liuteronų tikybos dvasiškis. Kalėjime buvo penkiolka nacių liuteronų tikybos ir šeši katalikai. Jo pavaduotoju buvo paskirtas katalikų kunigas Sixtus O’Connor.
Abiejų dvasiškių darbo 

pasekmėsTrylika protestantų kalinių savanoriškai ir reguliariai pradėję lankyti vykstančias koplyčioje pamaldas. Tik Rudolfas Hessas ir Alfredas Rosenbergas atsisakę tai daryti.Du iš šešių katalikų kalinių — Ernestas Kaltenbrunneris ir Hansas Frankas — kapeliono O’ Connor pagalba, tuojau grįžo į katalikų bažnyčią. Kiti du — Franz von Papen ir Artur Seyss- Inquart — tvirtai pabrėžė, kad jie nesą atitolę nuo katalikų tikėjimo. Šie visi keturi nuoširdžiai ir sistematingai lankę pamaldas. Tik Alfredas Jodlis ir Julius Streicheris atsisakė visokių dvasinių patarnavimų. Tačiau ir pastarieji, kaip lygiai ir Hessas su Rosenbergu, pasisakė tikį Dievo buvimu.
Kaip atrodė kalėjimas

Tai trijų aukštų namas. Visi 
kaliniai buvo sutalpinti žemuti
niame aukšte. Kalėjimo celes 
skyrė platus koridorius. Kiekvie
nos celės duryse — vadinamas 
“Judošiaus langelis”, įtaisytas 
žmogaus pečių aukštumoje. Jis 
atsidaro, kuomet atnešamas kali
niams maistas arba suteikiamas 
kaliniui pasimatymas su advoka
tu arba savaisiais, tačiau viskas 
griežtoje sargybinių priežiūroje. 
Prie kiekvienos celės stovėjo po 
atskirą sargybinį. Jie negalėjo 
kalbėtis su kaliniais, išskyrus at
vejus — jeigu įmatomas koks 
nors disciplinarinis prasižengi
mas. Patarnautojams, atnešan- 
tiems maistą, taipogi buvo leista 
atsakyti tik į kalinių pąsisveiki-

’ • į • r — *, . . . .v? . ’ Isistengsiu suglaustai atpasakotilaisvam gyvemmui, istrukusms; atsiminimų charakteringesnes vietas, kurios, tikiu, bus įdomios visiems kaitytojams. Kapelionas G. su nacių vadais yra praleidęs vienuolika mėnesių, todėl ir įdomių smulkmenų buvo prisirinkęs apsčiai.Gal kaikarn kiltų klausimas, kodėl jis ligi šiol jų nepaskelbė? Į tai kapelionas duoda ir atsakymą: “Prieš kurį laiką aš paprašiau JAV armijos vadovybę leisti paskelbti viešumai savo atsiminimus, tačiau buvau paprašytas laukti”. Na, ir laukė 5 mt.
Kaip paskirtas į Niurnbergą 

• kapelionu ir kodėl?H. F. Gerecke buvęs karo kapelionu vienoje karo ligoninėje. Vieną dieną atvykęs pas jį JAV armijos pulkininkas James Sullivan ir pareiškęs, jog norima jį perkelti kapelionu į Niurnbergo karo nusikaltėlių kalėjimą. Kapelionas tokio armijos vadovybės nuosprendžio buvęs labai išgąsdintas. Pirmoji priežastis — labai norėjęs grįžti į namus, o antra — jis galvojęs: kaip jis, kadaise buvęs Missouri farmos vaikas, pajėgs atlikti tokias kombinuotas pareigas ir, pagaliau, kokią jis įtaką galės padaryti disciplinuotiems Adolfo Hitlerio bendrininkams?“Mane šiurpas krėtė pagalvojus apie tai, — rašo kapelionas.— Nors daug baisių dalykų jau bu-

Nepritekliai ir korupcija Sovietuosevėmis gyvenime ir partijoje. Pasak jo, Armėnija savo krašto gamybą, palyginus su 1940 m., 1950 m. pakėlusi net 2,4 kartų, ypač padidinusi elektros, chemijos produktų, metalų ir mašinų gamybą, tačiau ir jis pripažįsta, kad labai trūksta gyvenimiškų prekių. Žmonės negauna prekių, kuriomis patenkintų kasdieniškus savo rūpesčius. Ypač trūkstą namų apyvokos dalykų ir net maisto produktų. Svarbiausia dėl to, kad Armėnija 70% maisto produktų turi iš kitur atvežti. Maisto pristatymas labai šlubuojąs, o krašte esamas esąs labai vagiamas. Kolchozų vadovai nesirūpiną padidinti gamybą, bet tik pasistengią save apsirūpinti, stačiai vogdami produktus, o ypač avis. Komunistų partijos pareigūnų tarpe esą perdaug nusikaltimų ir daugelis jų esą nubausti teismo. 61.500 kompartijos narių ir 139.000 komsomolcų autoriteto, žinoma, tai nekelia.Kai visa tai skaitai, atrodo, kad kalbama ne apie tolimą Armėniją, bet apie mūsų Lietuvą. Taip viskas panašu.

Mūsų spauda dažnai pateikia sovietinės spaudos ištraukų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo, rodančių netvarką, skurdą ir komunistinių pareigūnų korupciją bei vagystes. Kaikarn gali atro- . dyti, kad tai dėl to Lietuvoje negerai, kad tai dar nauja sovietinė respublika, kad gyvenimas dar - nepertvarkytas ir trūksta stropių bolševikinių veikėjų, kad užsilikę “buržuazinių” laikų kenkėjai trukdo ir tt. Teoretiškai taip gal ir pagalvoja kaikas. Bet ištikrųjų visos šitos blogybės yra vaisius sovietinės santvarkos, tas pats dedasi ir kitose respublikose, kurios jau trisdešimts metų gyveno sovietinėje santvarkoje ir išugdė jau net dvi generacijas žmonių, tai rodo pareiškimai pačių aukštųjų bolševikinių pareigūnų kitose respublikose.
Štai iš vidurinės Azijos respub

likų pranešama, kad nėra tvar
kos ir ten. Bolševikų pastangos 
pertvarkyti tų tautų gyvenimą 
taip pat nevyksta. Centrinės Azi
jos mahometoniškosios tautos ne
atsižada savosios tikybos, tebesi
laiką visų tikybinių mahometo- 
niškųjų papročių ir bolševiki
niams agentams jokiu būdu ne
siseka visa tai išrauti. Tos tau
tos viešai demontsruoja savo re
liginius ir tautinius papročius, o 
partijos pareigūnų tarpe įsigalė
jus ta pati korupciją, kaip ir kito
se respublikose, nes jie verbuoja
mi iš vietos visuomenės atmatų. 
Šitokie vadai, žinoma, negali toli 
nuvesti.

štai Armėnijos komunistų 
partijos generalinis sekretorius 
Aziutiumov partijos konferenci
joje skaudžiai skundėsi negero-

Kur žmonės geriau gyvena?
Sovietų atstovas JTO Ūkinėje ventojų pajamos siekia $900 gal- 

ir Socialinėje Taryboje Ženevoje' vai, kai sovietų brolijoje gyve- 
pakartojo kaltinimą, kad darbi- naičios Bulgarijos gyventojui 
ninkai ir neturtingieji visuose tenka vos $110.” toliau jis nuro- 
kraštuose už Sovietų Sąjungos dė, kad Sovietų Sąjungos vienam 
ribų esą išnaudojami kapitalistų, gyventojui tenkančios metinės 
Jis tai pasakė, kalbant apie pa- pajamos -— $310 “ yra lygios
jamas gyventojų atsilikusiuose 
kraštuose. “išnaudojamojo” Puerto Rico gy-

Britų atstovas į tai atkirto “Įsi- veirtoi° pajamoms. JAV vienam
dėmėtina, kad po 200 metų eks
ploatacijos metinės Kanados gy-

gyventojui metinių pajamų ten
ka $1440, o D. Britanijoje — $775. (Bus daugiau)

Antisemitizmas už geležinės uždangosAmerikos Jewish Labor Committee paskelbė tam tikrą memorandumą, kuriame apkaltino komunistų valdžią Sov. Sąjungoje antisemitinėmis tendencijomis. Memorandume konstatuojama, kad lig laiku nebuvo imtasi reikalingų priemonių žydams iševakuoti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei iš. kitų kraštų, todėl tokio žiauraus likimo susilaukė buvę bolševikų valdžioje 5.250.- 000 žydų. Tik viename Vilniuje Hitlerio korikai, kaip kad ta proga pastebi “Neue Zuer. Zeitung” Nr. 216, išžudė 60.000 žydų, tiek pat Rygoj, o iš 150.000 žydų, dirbusių prie Vilniaus-Minsko geležinkelio, gyvų išliko visai nedidelis skaičius. Memorandume remiamasi spaudos duomenimis ir Sovietų atstovo San Francis- ko konferencijoje Manuilskio pareiškimais.Ypatingas dėmesys atkreiptas į 500.000 žydų likimą, kurie, 1939 m. vokiečiams užpuolus Lenkiją, ieškojo prieglaudos Sovietų Są-

jungoje. Tačiau jie visi ten patyrė kartų nusivylimą, buvo pradėti masiškai deportuoti į darbo vergų stovyklas ir taip pat masiškai mirti. NKVD nužudė taip pat žydų socialdemokratų Bun- do sąjungos vadus Ehrlichą ir V. Alterį. Iš Sov. Sąjungos į Lenkiją begrįžo vos 150.000 žydų. 30- 40% likusių tebedirba darbo vergų stovyklose. Kai su jais norima susisiekti, ateina atsakymas: “Adresatas nežinomas” arba “Išvykęs”. Dingo be žinios net tokie raudoniesiems simpatizavę žydų rašytojai, kaip Fefferis, Bergelsonas, Nistoras, Perecas, Markišas ir kt., kuriuos seniau garbino net patys komunistai. Dingo ir šimtai raudonojoj armijoj dirbusių žydų generolų, nors dar ir dabar pasitaiko jų pareigūnų, kaip kad L. Kaganovičius, Rumunijoj Ana Pauker ir kt. Ypač žydai nekenčiami sov. Lenkijoj. Antisemitinių tendencijų, be pačios SSSR taip pat pasireiškia Rumunijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje.
Lenkai Jau paruošė naujos Lenkijos planą 

-Nuo jūrų iki jurų!
Vokiečių “Ost-West Kurier” 

rašo, kad lenkų egzilinė vyriau
sybė turi sudariusi planą “Di
džiosios Lenkijos”, kuri nuo Ode- 
rio-Neisės upių, Baltijos jūros 
ir Pabaltijo valstybių eitų iki 
Juodosios jūros ir visiškai at
skirtų Sovietus nuo tiesioginio 
ryšio su Vakarais. Su tuo planu 
supažindintos visos Vakarų vals
tybės. Kaip žinoma, lenkų egzi- 
linė vyriausybė turi savo diplo
matines misijas visose Vakarų 
sostinėse. 1918 ir 1939 m. Len
kija, pasak emigrantų, dėl to su
griuvusi, kad buvusi pef silpna ir 
per maža, todėl ją dabar ir norį

kiek reikiant padidinti, kad at
svertų Vokiečių ir Sovietų įta
ką. Anglus norima tam planui 
laimėti tuo būdu, kad anglų kal
ba toje būsimoje “Didžiojoje 
Lenkijoje” būtų įvesta oficialia 
kalba.

Vokiečių spauda ta proga kelia 
reikalavimą, kad jų užs. reikalų 
ministerijoje būtų atgaivinta Ry
tų referentūra ir iš viso daugiau 
dėmesio skiriama Rytams.

Dėl “Didžiosios Lenkijos” pla
no lenkų egzilinės vyriausybės 
politikams su Bonnos vyriausybe 
susitarti nepavyko.
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KANADOS ATEITININKy SUVAŽIAVIMAS
Sekmingą organizacinį veiki

mą laiduoja pasirinkta idėja ir 
darbas. Pirmasis komponentas 
atlieka aplamai vienijantį vaid
menį, antrasis gi sprendžia kon
kretų minties pritaikymą gyve
nime. Tai ir yra pagrindinė orga
nizacinio veikimo ašis. Norint, 
kad ji suktųsi tenka išspręsti 
visą eilę klausimų bei problemų, 
kurios paprastai iškyla darbą 
pradedant arba jį toliau tęsiant.

Kanados At-kai jau antrą sykį 
buvo susirinkę svarstyti aktua
liųjų bei principinių savo organi
zacijos klausimų. Kaip I-sis, taip 
ir pastarasis Kanados At-kų su
važiavimas įvyko Toronte, rug
sėjo 1-2 dienomis. Stebint at-kų 
veiklą Kanadoje, tenka pasakyti, 
kad ji tikrai stiprėja. Kai steigia
mojo suvažiavimo metu neparo
dyta reikiamos drąsos bei ryžtin
gumo, gal net netiesioginiai sta
tant klausimą: dirbti ar ne?, tai 
šių metų suvažiavimo dalyviai 
padarė šuolį priekin, klausdami: 
kaip dirbti? Viso dalyvavo 33 
atstovai iš trijų vietovių: Toron
to, Montrealio ir Hamiltono. Vyf. 
At-kų Federaciją astovavo Pr. 
Joga, padarydamas platų prane- 

- Šimą apie Federacijos struktūrą 
bei veiklą. Pranešime Kanados 
At-kų Centro Valdybos p-kas dr. 
A. Juozapavičius pabrėžė, kad 
veikimas buvęs nelengvas: rei
kėję darbą praduti iš pat pra
džių. Turint galvoj nūdienes vei-

Stipriai pasisakyta už Tautos 
Fondo rėmimą,nariams atide
dant nuolatiniu mokesčiu.

Visi ir kiti panašūs suvažia
vimo spYendimai išreikšti rezo
liucijų formoje, kurios čia spaus
dinamos.

Atpasakoti visą suvažiavimo 
eigą smulkiai neįmanoma. Norisi 
paryškinti tik svarbiausius mo
mentus. Jei posėdžiuose viešpa
tavo darbo nuotaika, tai iškil
mingos pamaldos Toronto para
pijos bažnyčioje, kurias atlaikė 
kun. kleb. J. Kubilius, S. J. iš 
Montrealio, ne vienam kalbėjo 
apie didžią dvasinę vienybę, o iš
kilmingasis posėdis parodė stip
riai ateitininkuose išugdytą vi
suomeniškumą. Be vietinių orga
nizacijų atstovų prezidiūman bu
vo pakviesti ir’ kalbėjo Knights 
of Columbus, Pax Romana, New
man Club atstovai. Ypač karštais 
aplosdimentais buvo sutiktas 
kun. Mac Guire S. J. žodis:

— Patriotiškumas yra prigim
tinė žmogaus teisė ir nevalia nei 
vienam jį prarasti arba bandyti 
jį slopinti.

Didelio dėmesio verta dr. A. 
Šapokos paskaita “Katalikybė 
pasaulio ir Lietuvos gyvenime”, 
skaityta viešojo posėdžio metu, 
gaila dėl laiko stokos smarkiai 
aptrumpinta.

Suvažiavimo atstovai, įvertin
dami senosios valdybos padary
tus darbus, perrinko kone visą 
Centro Valdybą sekantiems me
tams. Ją sudaro: dr. A. Juozapa
vičius, S. Čepas, A. Bajorinas, 
S. Vanagaitė ir Grigelytė. Revi
zijos komisijon: Pleinys. Lelešiū- 
tė ir Saulis. Tikrai sveikintinas 
yra atstovų nutarimas — tai grį
žimas prie elitinės organizacijos 
diferencijuotos veiklos. Tuo tiks
lu išrinkta naujai ir Moksleivių 
At-kų Centro Valdyba: Ankuda- 
vičius, Goceitaitė ir Virbickas.

Jei iš viso suvažiavimai paska
tina energingiau griebtis pradė
to darbo, tai šis suvažiavimas 
turėtų pastatyti stiprius pagrin
dus at-kai veiklai Kanadoje ir 
sudaryti’ sąlygas plisti ateitinin- 
kiškai minčiai lietuviškojo jauni
mo gretose.

Kas turi sąskaitų 
Vokietijai?

Atėjo laikas tuos prieškarinius 
santykius tarpe dviejų kaimynų 
patvarkyti kiek sąlygos leidžia, 
nors pati Lietuva dar tebėra oku
puota. Lietuviai, dabar atsidū
rę tremtyje vakaruose, nuo Aus
trijos iki AuAstralijos, jei turėtų 
iš prieškarinių laikų, taip sakant, 
nebaigtų reikalų, turėtų dabar 
apie tai pasirūpinti — neatidėlio
jant pranešti savo oficialioms įs
taigoms, Pasiuntinybėms ir Kon
sulatams, žinias, kiek ir kokio 
turto jiems priklauso iš Vokieti
jos arba kiek kokio turto jie liko 
kalti vokiečiams. Šios žinios tu
rėtų pasiekti Lietuvos įstaigas 
galimai greičiau. Pirmiausiai, 
kiekvienas šiuo klausimu inte
resantas tegu praneša iki rugsė
jo 15 d. tik preliminarines žinias, 
gi kiek vėliau tepraneša galimai 
tvirtai dokumentuotas. Neuž
mirština, kad čia nekalbama vi
sai apie karo meto įsipareigoji
mus, bet tik apie prieškarinius 
turto reikalus.

Lietuvos Pasiuntinybė.

P. VAITONIS - KANADOS ŠACHMATŲ MEISTERIS
Povilas Vaitonis gimė 1911 m.1 

rugpiūčio mėn. 15 d. Užpaliuose, 
Utenos apskr. 1938 m. baigė Karo 
Mokyklos ątsargos karininkų lai- ‘ 
dą. Išklausė VDU Humanitarinių 
mokslų fakultetą, 1940 m. baigė 
teisę. Okupacijų metu dirbo Vil
niaus elektrinėse abonentų sky
riaus vedėju.

Mūsų meisteris šachmatais 
žaisti išmoko būdamas 5 metų 
vyras. Pastebėtina, kad jau mo
kėjo ir skaityti. Į viešą šachmatų 
kovos lauką išėjo gana anksti, 
laimėdamas Lietuvos šachmatų 
pirmenybes 1934, 1937 ir 1938 m. 
1944 m. laimėjo Pabaltijo šach
matų turnyrą. Be to, yra atsto
vavęs mūsų spalvas eilėje plates
nio masto tarptautinių turnyrų: 
1933 m. Folkstone, Anglija; 1935 
m. Varšuvoje, Lenkija; 1936 m. 
Miunchene, Vokietija; 1937 m.

Stockholme, Švedija; 1939 m. Bu
enos Aires, Argentina. Šiuose ko
mandiniuose susitikimuose as
meniški p. Vaitonkr rezultatai 
buvo virš 50% savos komandos 
sudėty, tai labai aukštos kokybės 
laimėjimai. 1945 m. Švedijoje 
dalyvavo dviejuose tarptauti
niuose turnyruose, pirmame lai
mėdamas 4, o antrame 3 vietą.

Atvykęs Kanadon p. Vaitonis 
tuoj pat įsijungia į šachmatinį 
gyvenimą. 1949 metų pirmenybė
se užima 5 vietą, o Ontario pir
menybėse 2 vietą. 1950 m. T. Ka
nados parodos metu įvykusiame 
turnyre iškopė į pirmą vietą, su
pliekdamas ilgametį Ontario 
meisterį F. Anderson.

Vaitonis buvo pakviestas į šį 
turnyrą ir nebūdamas Ontario 
meisteriu. Ryšium su 1949-1950 
m. pasirodymais ir kaipo 1950 m.

Suvažiavimo
1. Akyvaizdoje nūdienio pa

saulio dvasinės krizės Kanados 
Ateitininkų suvažiavimas pabrė
žia religinio ir dvasinio gyveni
mo krizę ir kviečia at-kus geriau 
pažinti krikščioniškąją tiesą, na- 

kimo sąlygas atstovų pranešimai l grinėjant Šv. Raštą ir išryški- 
apie veiklą buvo visai patenki
nami. Apie ateities.veiklos gaires 
vyr. at-kams referavo adv. V. 
Užupis, o jaunesniesiems — 
mokyt. S. Treigys. Diskusijos, 
kurios vyko po pranešimų bei 
referatų, buvo nuosaikios ir įne- 
šančios daug sprendžiančio aiš
kumo į ateities organizacinį dar
bą. Padaryta A^sa eilė svarių 
sprendimų, kaip tai:

1) Laikytis tradicinės Federa
cijos tvarkos, paremtos trijų są
jungų veikimu. Todėl nutarta 
įsteigti ir Moksleivių At-kų Są
jungą Kanadoje, kur dirbta iki 
šiol neturint Centro. Nesant pa
kankamai studentų nutarta stu
dentams veikti su sendraugių 
vyr. at-kų sąjunga.

2) Domėtis visais aktualiaisiais 
gyvenimo klausimais, gyvinti 
veikimą tarpusavy. Taip pat pri
imtas pageidavimas, kad būtų 
paspartintas Bendruomenės or
ganų kūrimas Kanadoje.

3) Atkreiptas dėmesys ir savą 
At-kų Šalpos Fondo kūrimą.

nant krikščioniškos meilės pras
mę, įpareigodamas taip pat stu
dijuoti Bažnyčios socialinę dok
triną studijuojant socialines en
ciklikas ir sekant šių dienų kata
likiškus sąjūdžius. .

2. Ateitininkai įpareigojami 
susipažinti šu šių dienų liberaliz
mo, marksizmo bei masonerijos 
pažiūromis, kad reikalui esant 
galėtų prieš jas ryškiai iškelti 
krikščioniškąją doktriną.

3. Suvažiavimas pageidauja, 
kad centro valdybos rūpesčiu bū
tų išleista religinių ir dvasinių 
studijų smulki programa.

4. Suprasdamas reikalą mūsų 
priaugantį jaunimą auklėti ka
talikiškais lietuviškais pagrin
dais, suvažiavimas pabrėžia ne
atidėliojamą reikalą organizuo
ti jaunučius ir įpareigoja visas 
Kanados ateitininkų kuopas tuo 
klausim urūpintis.

5. Atsimindamas mūsų tauti
nius uždavinius išeivijoje, Kan. 
At-ku suvažiavimas kelia minti 
steigti lituanistikos mokyklas,

rezoliucijos
kad ir vyresnio amžiaus mokslei
viai neliktų be lietuviško švie
timo.

6. Tautos laisvės kovai labai 
svarbus yra materialinis pagrin
das, todėl Tautos Fondo rėmimą 
ateitininkai laiko savo pareiga, 
Kanados at-kai remia organizuo
tą lėšų telkimą Tautos Fondui, 
patys įsigyja TF valdybos išleis
tus lietuvio pasus ir pagal išga
les reguliariai moka TF reika
lams mokestį.

7. Kanados At-kų .suvažiavi
mas PLB tvarkomųjų organų su
darymą laiko vienu iš pagrindi
nių ir skubių užsimojimų, todėl 
visi ateitininkai kviečiami prie to 
darbo prisidėti.

8. Suvažiavimas išreiškia nuo
širdžią padėką p. agr. Pr. Ru- 
dinskui, atstovaujančiam ateiti
ninkus KLB CLOKe.

Ką patirs Sovietų Rusijoje?
Kanados — Sovietų bičiulių 

draugija ruošia ekskursiją į So
vietų Sąjungą, kurioje dalyvaus 
14 žmonių. Jų tarpe vykstąs Mas- 
sey-Harris darbininkas Harry 
Colegate savo įmonės darbinin
kams paskelbė pasirūpinsiąs iš
aiškinti betkokį klausimą, kokį 
bendradarbiai jam pateiks. Ten 
pat dirbąs ukrainietis tremtinys 
Prichodko pateikė 18 klausimų, 
perspėdamas, kad jo vieno ten 
niekas niekur neleis, bet rodys 
tik tą, kas bus skirta. Jis tarp kit
ko klausia apie ukrainiečių žu
dymus, kodėl 6 milijonai komu
nistų valdo 200 milijonų, kodėl 
rinkimuose leidžiamas tik vienas 
kom. partijos sudarytas sąrašas, 
kodėl nėra streikų — ar kad ge
riau gyvena, ar kad ‘už streikus 
baudžiama darbo stovykla arba 
net mirtimi, kodėl ten dirbama 
6 d., bet ne 5, kaip pav., Kana
doje ir tt. •

‘Žodi turi diplomatų šefas”

Kanados tautinės parodos turny
ro meisteris Kanados Šachmatų 
Federacijos jam buvo suteiktas 
šachmatų eksperto titulas, o šio 
titulo savininkai visada kviečia
mi į turnyrus.

1950 m. pirmenybėse, kurios 
vyko Velykų švenčių metu, V. 
nedalyvavo, nes nenorėjo gadinti 
švenčių nuotaikos bei atsiskirti 
nuo savo šeimos.

Ryšium su šiuo turnyru meis
teris buvo paprašytas atsakyti 
keletą klausimų su kuo jis mielai 
sutiko:

— Kaip atrodė laimėjimo gali
mybės?

—Nors neturėjau progos ir ga
limybės rimčiau pasitreniruoti 
bei pasiruošti, bet atsižvelgda
mas į savo rezultatus Lietuvoje 
ir užsieny, bei šiek tiek pažinęs 
Kanados šachmatininkų lygį, lai
kiau, kad turiu pakankamai ge^ 
rų šansų pirmai vietai pasiekti. 
Su šia mintimi ir vykau tur
nyram

— Su kuo lošiant turėjote sun
kiausią, gražiausią ir ėdomiausią 
klausią, gražiausią ir įdomiau
sią partiją?

— Pačią sunkiausią partiją 
turėjau su Janowskiu: mano 
puolimui nepavykus, gavau blo
gesnę padėtį, kurią jis bandė iš
naudoti ir laimėti, tačiau tiks
lus mano gynimasis padėtį išly
gino ir po 10 vai. padarius 93 ėji
mus, partiją baigiau lygiomis. 
Gražiausią partiją paprastai to
kia laikoma trumpiausioji par
tija, lošiau su Yerhoff. Pačioje 
pradžioje lošimo jis pakišo man 
figūrą ir po 19 ėjimų pasidavė. 
Įdomiausią partiją, taipgi, pasa
kyčiau, ir pačią svarbiausią man, 
nes nuo jos priklausė turnyro 
laimėj imas, lošiau su Bogatir- 
chuku, ši partija buvo pati pas
kutinė man, taip pat ir viso tur
nyro užbaigiamoji. (Šią partiją 
spausdiname mėgėjams susipa
žinti, žr. 6 psl.). Partiją įpusėjus, 
Bogatirchukas įvairiausiais bū
dais stengėsi prikalbėti mane, 
kad sutikčiau'pasidalyti po pusę 
taško — jautė, kad neišloš, o aš 
mačiau laimėjimą, tad nesutikau 
ir išlošiau.

Tokia antrašte šių metų rug
piūčio mėnesio 23 d. “Nepr. Liet.” 
Nr. 32 (226) išspausdintas min. 
St. Lozoraičio pareiškimas aktua
liais klausimais.

Nėra jokios abejonės, kad ne
vienas paskaitęs tą pareiškimą 
negali suprasti, jog prie dabar-
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Il-jo Kanados At-kų S-gos Suvaž iavimo iškilmingojo posėdžio pre zidiumas, ir dalyviai salėje.
Garbės prezidiumas: Dr. A. Juozapavičius — Kan. At-kų S-gos pirm.; Dr. A. Užupienė — Kan. L. 
Kat. Mot. Dr-jos pirm.; kun. P. Ažubalis — Toronto liet. par. klebonas; Tėvas J. Kubilius, SJ, — 
Montrealio Aušros Vartų parap. kleb.; Pr. Joga — Ateit. Fed. C. V-bos atstovas; Miss Margaret 
Reid — Kanados Newman Club Feder, vicepirm.; Mr. Crawford— Knights of Columbus Toronto 
Tarybos narys; Mr. Gordon F. Gilbert — Knights of Columbus Toronto Tarybos pirm.; Min. V. Gy
lys — Lietuvos gen. konsulas Kanadai; Father MacGuire — kat. kolegijos Toronte profesorius; 
Dr. A. Šapoka—“TŽ” red., stačias, skaito paskaitą; Mr. Earl Burke — Pax Romana pasaulio Stud, 
sekcijos atstovas ir Newman Club prie Toronto universiteto pirm, (nesimato už paskaitininko); 
Dr. Petronis — svečias iš Thomson, Conn.; V. Užupis — Kan. L. Kat. Kult Dr-jos pirm.; A. Ba
jorūnas — darbo prezidiumo pirm, anglų kalbai; St. Pusvaikis — Kan. L. Kat Veik. Centro pirm.; 
VI. Šarūnas — Kanados rajono L. skautų vadas; Vygantas — Pasaulio L. Moksl. Ateitininkų Są
jungos CV atstovas. Darbo prezidiumas: inž. Pr. Razgaitis, pirm.; Lelešytė ir Pleinys—sekretoriai.

tinės Lietuvos politinės padėties 
vis dar p. St. Lozoraitis neranda 
bendros kalbos su VLIKu. Dar 
neaiškiau darosi, kad p. Lozorai
čiui, pasibarus su Lietuvos 
pasiuntiniais dėl bendros konfe
rencijos, diplomatų tarpe paaiš
kėjo, kad kalbamos Jtonferenci- 
jos sušaukimas laikomas per 
ankstyvus ir reikalingas tinka
mo ilgesnio pasiruošimo. Kodėl 
laikomas per ankstyvus ir koks 
reikalingas ilgesnis pasiruoši
mas, nieko nesakoma. Atrodo, p. 
L. susitarimas su VLIKu yra to
lygus ar net sunkesnis už kokios 
nors prekybos ar nepuolimo su
tarties sudarymą. Jau ne vieni 
metai praėjo ir laiko buvo pakan
kamai visokiems pasiruošimams. 
Ponas L., vietoj taręsis su atvy
kusiais VLIKo delegatais — pp. 
Dr. Karveliu ir Norkaičiu — tik 
įteikė jiems savo pasiūlymus, 
kurie yra nelogiški, prieštarau
janti ir net griežtais reikalavi
mais užgaunanti antrą šalį — VL 
IKą. Pavyzdžiui, jis sako, kad 
Lietuvos konstitucija tegali būti

■ pakeista, atstačius Lietuvos ne- 
> priklausomybę, bet visai nemini 
i kuri, ar Steigiamojo Seimo, visų 
politinių grupių demokratiniais 
pagrindais sukurta ir priimta, ar 
vienos neskaitlingos politinės 
partijos (turėjusios III Seime vos 1 
3 atstovus) grynai vadizmo prin
cipais paruošta ir tos partijos 
žmonių sudarytos vyriausybsė 
paskelbta. Jeigu p. L. turi šią 
pastarąją konstituciją galvoje, 
tai turėtų rimtai pagalvoti, kokiu 
būdu ja remiantis bus galima 
prieiti prie demokratinės san
tvarkos, kada apskričių viršinin
kai parinks kandidatus į seimo 
atstovus ir kandidatus į ypatin
gus atstovus prezidentui rinkti, 
kaip buvo praktikuojama pasta
raisiais nepriklausomos Lietuvos 
metais. Konstitucijos klausimas 
yra aktualus ir reikalinga dabar 
išaiškinti, kad vėl neįklimptume 
į buvusią makalynę.

Pono St. L. griežtas užakcenta- 
vimas, kad Lietuvos diplomatinė 
tarnyba ir Lietuvos diplorpatijos 
šefas nėra subordinuoti jokiam 
veiksniui ir santykiai bei susisie
kimas su svetimomis vyriausybė
mis tesą diplomatinės tarnybos 
ir dipl. šefo kompetencijoje, ne
maloniai atsiduoda vadizmu. Lie
tuva ir lietuvių tauta nėra vie-

— Kaip jautėtės ir buvote 
traktuojamas turnyre bei turny
ro dalyvių?

— Iš dalyvių pusės nejaučiau 
- _ jokių diskriminacijos pažymių,

Turime pakankamai pavyzdžių i priešingai, visi buvo palyginamai 
vien tik liečiančių Lietuvos vals- malOnūs, o iš stebėtojų, organ i- 
tyb?- . ■ . zatorių ir publikos turėjau labai

Kiekvienas didžiųjų valstybių daug simpatijų. Vietinėje spau- 
pripažintas Nepriklausomos Lie
tuvos atstovavimas yra didelės I 
reikšmės, todėl reikia visokiais 
būdais stengtis kuo daugiau pri
pažinimo išgauti. Pasak p. L., 
Lietuvos egzilinės vyriausybės 
sudarymas būtų šiuo tarpu Lie
tuvos interesams nenaudingas, 
nes neturėtų šansų gauti didžių
jų valstybių pripažinimo. Atseit. __ ______ _______ ,
reikia laukti, kada tos didžiosios nadiečiams įprasta, padaryta 
valstybės pasiūlys tokią vyriau- daug reklamos, nuotraukų ir pa- 
sybę sudaryti. Jeigu nebus daro- sakyta daugybė kalbų, 
ma žygių ir prie to einama, tai 

tuos pačius argumentus ir VLIK nieko ir neatsieksime. Egzilinė 
su valstybės taryba taikyti, nes i vyriausybė sudaryta iš visų de- 
ir šios institucijos yra atsiradu- mokratinių grupių atstovų būtų 
sios tik dėl karo ir okupacijos, j didelis veiksnys Lietuvos vada- 
Lietuvą ištikusios tragedijos me- vimo darbe. Tai ne žonglieriavi- 
tu. Tenka džiaugtis, kad užsieniųi mas kepurėmis, kaip p. St. Lozo- 
reikalų ministerio telegrama pa- raitis sako, bet sveikos ir realios 
skirtas diplomatijos šefas yra di- 'politikos, išvada.
džiųjų valstybių akceptuotas, Stebėtina, kad p. L., diploma
bet įrodinėti paskyrimo teisėtu- tas, turįs didelio patyrimo, išėjo 
mą pagal vidaus įstatymus nėra viešumon su savo pareiškimu'ir 
jokios prasmės, nes ir eilinis I argumentais, dėl kurių nenoro- 
valsčiaus viršaitis žinojo, kad mis tenka pagalvoti ir susidary- 
kaimų ir miestelių seniūnai ren- ti nuomonę apie jį patį.
kami remiantis savivaldybių įs- Baigdamas savo pareiškimą p. 
tatymu. Visi Lietuvoje etatiniai L. pabrėžė, kad asmens, kurie 
tarnautojai ir valdininkai buvo laikraščiuose puolė jį turint ko- 
skiriami tik į etatus priimtus įs- j kių totalistinių tendencijų, kad 
tatymo keliu. Ponas L., būdamas siekiąs būti vadu ar panašiu, ku- 
užsienių reikalų ministeriu tikrai > rie jas prasimaną ar platiną, ne
negalėjo net kurjerio paskirti, ' ’ ’ ‘ 
jeigu kurjerio vieta nebuvo’nu
matyta užsienių reikalų ministe
rijos etatuose. Institucijos teisė
tumą remti tarptautine teise 
keistai atrodo. Tarptautinė teisė 
yra sukurta iš tarptautinių sutar
čių, konvencijų, papročių ir pre-

Naujas konfliktas Berlyne
Rugpiūčio 31 d. sovietai štai-; kio mokesčio.

ga pradėjo rinkti specialų kelio Vakariečiai ruošiaisi atsily- 
mokestį nuo visu Vakarų Vokie-: ginti įvesdami mokestį nuo bai- 
tijos mašinų, vykstančių į vaka- * dokų, gabenančių prekes į Rytų 
rų Berlyną. Imama po 15 DM 
nuo keleivinės mašinos ir net 
apie 150 DM nuo sunkvežinmio. 
Prekių pervežimas dėl to labai 
apsunkintas jr staiga susilpnėjo. 
Nuo sąjungininkų ir rytų Vokie
tijos arba ne į Vak. Berlyną 
vykstančių mašinų neimama jo-

nas p. St. L. ir jo šeima, todėl turi 
suprasti, kad yra atsakingas 
prieš visus. Tiesa, jis sušvelnina 
savo pareiškimą, sakydamas, kad 
diplomatijos šefas ir diplomatinė 
tarnyba, vykdydami savo užda
vinius ir VLIKas, užsiimdamas 
tarptautinio pobūdžio klausi
mais, glaudžiai bendradarbiauja 
tarpusavy ir su kitomis organiza
cijomis, bet kartu pabrįžia, kad 
VLIKas nėra seimas ir neturi jo 
funkcijų, o Vykdomoji Taryba 
nėra vyriausybė ir neturi jos 
funkcijų. Atseit, pasak jo, VLIK 
ir Vykdomoji taryba esą visai be
reikšmės institucijos, nors pats 
pripažįsta, kad bendradarbiavi
mas yra reikalingas. Pagaliau, 
jeigu jis stengiasi įrodinėti, kad 
diplomatijos Šefo institucija tei
siškai yra pagrįsta, tai turėtų

cedentų, kuri, deja, dažnai galin
gų valstybių vienašališkai laužo
ma jėga ir tie neteisėti smurto 
veiksmai pripažįstami teisėtais.

pripažintas Nepriklausomos Lie-

turį dviejų politikui būtinų ele
mentų — proto ir sąžinės. Da
bar tenka abejoti ar skaičiusieji 
p. St. L. pareiškimą nepritaikins 
tuos tris paskutinius žodžius pa
reiškimą rašiusiam, turint galvo
je Lietuvos ir lietuvių tautos tra
gediją. K. Truska.

Berlyną.

— Londonas. — Britų vyriau
sybė rugsėjo 4 d. įsakė per 4 d. 
išvykti iš krašto Lenkų karo at
tache. Taip atsilyginama už iš
varymą iš Varšuvos Britų amba
sados trečiojo sekretoriaus.

do j e matėsi gyvas susidomėji
mas. Asmeniškai į mano viešbu- . 
tį buvo atvykę laikraščių .kores
pondentai padaryti nuotraukų 
bei daugiau sužinoti apie mane 
ir mano šachmatų karjerą. Tai 
mane stebino, nes tai buvo tur
nyrui įpusėjus. Turnyrą pabai
gus, oficialiame taurės bei dova
nų įteikimo bankiete, kaip ka

daug reklamos, nuotraukų ir pa-

— Kokie numatomi ateities 
turnyrai?

— 1952 m. Europoje įvyks pa
saulinis preliminarinis turnyras, 
į kurį būsiu siunčiamas ir finan
suojamas Kanados Šachmatų Fe
deracijos. Ir šito turnyro 10 ge
riausių turės dar persirungti pa
saulio meisteriui nustatyti.

— Kaip jaučiatės, būdamas 
meisteriu?

— Jaučiuosi lygiai taip pat 
kaip visada, — atsakė p. Vaito
nis, kaip paprastai, su malonia 
šypsena veide. — Esu dalyvavęs 
daugely šachmatų turnyrų, taip 
pat ir kitose sporto šakose: fut 
bole bei lengvojoje atletikoje. 
Yra tekę laimėti ir pralaimėti.
• Prie progos tenka pastebėti, 
kad p. Vaitonis vienu metu šoki
me į aukštį su Įtartimi turėjo 
Lietuvos rekordą.

Kiek anksčiau Lietuvoje šach
matų meisteriai būdavo nepaste 
bimi, bei turnyrai praeidavo be 
didesnio susidomėjimo, tiek šis 
Kanados turnyras buvo visų dė
mesio centras: diena iš dienos 
laukta žinių, turnyro eigos bei 
galutinų rezultatų. P. Vaitonio 
laimėjimas sujaudino kiekvieno 
lietuvio širdj. rfė tik laisvajame 
pasaulyje, bet ir mūsų kovojan
tiems broliams suteiks džiaugs
mo ir pasiryžimo .tęsti kovą ir 
laimėti.

Sveikindami mūsų tėvynės ir 
Kanados šachmatų meisterį lin
kėkime jam asmeninės laimės ir 
sėkmės garsinti Lietuvos vardą. 
Mūsų jausmai ir mes su Tavimi, 
mielas Meisteri! K. Lukošius.



IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

Judėjimo suvaržymai 
Lietuvoje

Latvių laikraštis “L a t v j u 
v a r d s" apie Lietuvą rašo:

“Lietuvoje nepaprastai sustip
rintos policijos sargybos ir su
varžytas gyventojų judėjimas. 
Sovietų MVD kariuomenės virši
ninkas Lietuvoje min. gen. Bar- 
tašiūnas išleido įsakymą, kad 
kiekvienas lietuvis, norėdamas 
nors ir į savo apskrities miestą 
eiti ar važiuoti, turi gauti polici
jos leidimą. Tam reikia užpildy
ti blanką, atsakant į klausimus:
kur, kodėl važiuoja, kiek ilgai 
užtruks ir su kuo susitiks. Dau
gumoje Lietuvos vietų, kur įvy
ko neramumų prieš komunistus, 
-paskelbtas draudimas išeiti va
karais ir naktimis. Po 8 vai. va
karo nei vienas negali palikti sa
vo gyvenamų namų.

Iš Estijos pranešama apie di
deles permainas mokyklose. Vi
sos mažosios mokyklos būsią už
darytos ir numatytos prijungti 
prie didesnių, kurios numatomos 
prie sovchozų. Taip pat praneša
ma, kad visos buvusios mokykli
nės knygos sunaikintos. Estijos 

. komunistiniai okupantai įvedė 
spec, mokestį už komuniją baž
nyčioje. Už jungtuves reikią mo
kėti 1500 rublių, už krikštą ir 
pirmąją komuniją taip pat rei
kia mokėti. Gyventojų uždarbio 
vidurkis esąs apie 500 rublių mė
nesiui”.

Rašo Balčikonis:
“Rusų mokslininkų įnašas į 

lietuvių kalbos mokslą”
Nieks negali paneigti, jog so

vietizmas tai didysis xusianiz-
mas, pasak gen. Badeil Smith, 
buvusio Amerikos ambasado
riaus, dabartinio Centrinės žval
gybos šefo. Berlyno jaunimo mi
tinge rusai sportininkai, daini
ninkai — dar kur prieš rungty
nes ar koncertus — gaudavo pir
mąsias vietas. Taip ir J. Balčiko
nis, matyt, gavo užsakymą iš drg. 
Zimano įstaigos.

Balčikonis skelbia, kad genia
lieji Stalino darbai padėję pa
grindus marksistiniam kalbos 
mosklui... Tarybų Lietuvoje są
lygos mokslui didžiai pagerėję. 
“... Stalinas išvadavo lietuvišką 
kalbotyrą iš varžiusių pančių ir 
davė jam tikrai marksistinę 
kryptį...”

Atlikęs šią įžangą, Balčikonis 
» rimčiau apibūdina rusus — For- 

tunatovą (1848-1914), Uljanovą 
(1859-1912), Šachmatovą (1824- 
1920), Potebnią (1835-1891), Bo- 
duen de Kurtenė (1845-1929), — 
kurie įšauklėję lietuvius kalbi
ninkus Būgą ir Jablonskį ir pa
dėję pagrindus lietuvių kalboty
rai. Tačiau netrukus Balčikonis 
vėl pereina propagandon. “.. .Ta
rybų Lietuvos kalbininkai su 
dviguba energija turi varyti sa
vo gimtosios kalbos tyrinėjimo 
darbą, ugdyti lietuvių kalbos 
mokslą, kuriam tvirtus pamatus 
padėjo didysis mokslo korifėjus 
draugas Stalinas”.

O šia paskutine eilute Balčiko
nis ir nusišaipė iš savo užsakyto
jų, tokio pobūdžio straipsnio ir 
pačio karifejaus...

Koncertai dera pavergtojoje 
Tėvynėje

Mažiausia propagandos bolše
vikai gali įkišti muzikon. Todėl 
nenuostabu, kad lietuviai masė
mis lanko operos rūmus ir kon
certus Vilniuje, Kaune ir pro
vincijoje. Štai jų sąrašas, rodąs, 
kad muzikoje pasilikusių tėvynė
je pabėgėliai nepralenks. Kovo 
15 Vilniuje įvyko “Sonatų vaka
ras; kovo 16, “Liaudies šokių ir 
žaidimų vakaras”. Meno vado
vas J. Švedas, šokių — J. Lingys; 
kovo 17 Beethoveno sonatų va
karas. Išpildė smuiku Limontas, 
akomponavo O. Steinberg; kovo 
18, Voronežo Rusų ansamblis; 
kovo 20 “Koncertas — Trio”. Iš
pildė: M. Goldštein — smuikas, 
J. Kipen — fortepionas ir A. Fer- 
kehnan — violenčelė. Kovo 21 
tas pats trio, kartu su Vilniaus 
Filharmonija, diriguojama A. 
Klenickio. Kovo 23 ”LTSR An
samblio koncertas”. Kovo 29 LT 
SR Filharmonijos solisto smuiki
ninko E. Paulausko koncertas. 
BHietų kainos daugiausia nuo 15 
iki 8 rublių. Bet, kaip atrodo, lie
tuviai menkaverčių rublių menui 
nesigaili Voronežo ir kiti pąna-

dorai rusų kolonistų. Lietuviai į 
juos retai lankosi.

Smulkmena išduodanti 
“gerbūvį” rojuje .

“Tiesos” redakcija, šių metų 
liepos pradžioje pasiuntė Simno 
rajono vykd. komitetui keturių 
skaitytojų laišką, kuriame pasta-1 
rieji nusiskundė: “šeštokų gele
žinkelio stoties rajone nėra nei 
vandentiekio, nei šulinio. Van
dens tenka ieškoti duobėse ir 
grioviuose. Buvo rašyti skundai 
net į Kauną, bet šie nusiskundi
mai liko be atgarsio. Jau praėjo 
keleri metai, o gyventojai vis dar 
neaprūpinti vandeniu”. Neseniai 
redakcija gavo komiteto laišką, 
jog “iškelti. faktai pasitvirtino”. 
O gyventojai — 6 metai po karo! 
— vandens neturi, ir kai trauki
nys “užkliūva” šeštokuose, kelei
viai neturi ne tik kur rankų nu
siplauti, bet ir atsigerti.

LTSR literatūros “kritika”
Pereitais metais LTSR išėjo A. 

Pakalnio apsakymų rinkinys “Pa 
vasaris”. J. Pažėra “Tiesoje” A. 
Pakalnį apibūdino: “jaunas, ta
lentingas rašytojas ir pastabiai 
atsiliepiąs į tarybinio gyvenimo 
naujoves, keliąs aktualias ir 
reikšmingas naujoves”... Rašy
tojas keliąs reikšmingą klasių ko
vos temą. Bet ji nebuvus tinka
mai išspręsta, įsigilinta.. . “Rašy
tojas visai neparodė kaip veikia 
klasinis priešas kolūkinės san
tvarkos sąlygomis. “Klasių kova 
iš geriausių lietuvių tautos sūnų 
ir dukrų (!) — partinių darbuo
tojų, tarybinių aktyvistų, pažan
giosios inteligentijos, darbo vals
tiečių pareikalavo tikro bolševi
kinio heroizmo (kaip, pav., Pra
vieniškėse), atkaklumo, valios. 
Todėl skaitytojo neįtikino A. Pa
kalnio pavaizduota klasių kova, 
kuria rašytojas suschematino, 
vietomis suvedė... iki muštynių. 
Knyga parodo, jog A. Pakalnis 
gerai pažino ankstyvesnį Lietu
vos kaimą, tačiau nėra pakanka
mai susipažinęs su dabartiniu”. 
O gal bijo pažinti? ...

Istorinės studijos
Taip vadinamas Lietuvos Is

torijos Institutas, kuriam partija 
pavedė įtikinti Lietuvos liaudį 
jiems reikalinga linkme, išleido 
pirmąjį darbų tomą “nagrinėjan
čių Lietuvos istorijos klausi
mus”.

Leidinys prasideda J. Žiugž
dos straipsniu “Drg. Stalinas ir 
lietuvių tautos kova dėl naciona
linės nepriklausomybės”, toliau 
D. Feinhauzo “Z. Sierakausko 
visuomeninės-politinės pažiūros 
ir jo revoliucinė veikla”, K. Jab
lonskio “Lietuvos valstiečių ko
va prieš feodalų priespaudą iki 
valakų reformos”, G. B. Fedoro- 
vo — “Lobių su Lietuvos lydi
niais ir monetomis topografija 
ir kt.

Iš patyrusių Lietuvos istorikų 
čia matome kruopštųjį K. Jab
lonskį, sugebėjusį savo tyrimams 
rasti nekaltą sritį — ankstyvo 
Lietuvos istorijos laikotarpio so
cialinius santykius. Lietuvos is
torikui šį tomą teks vartyti grei
čiausia tik dėka šio vieno straips
nio. -

• Vyriausioji Autotransporto 
Valdyba prie LTSR ministrų ta
rybos liepos 16 d. surietė pasi
tarimą “dėl automobilių kapita
linių remontų kokybės”.

• Vilniuje knygynų skaičius 
iš buvusių 4,1945 metais, pakilęs 
į 11.

• Vilniuje “jau“ esančios trys 
elektrinės reklamos. Ties “Vil
niaus” viešbučiu, universaliniu 
magazinu ir kompartijos fasadu.

• Vilniaus Sviesto-Sūrių pra
monės trestas džiaugiasi planą 
įvykdęs 5% daugiau, kaip buvo 
numatyta. Bet tresto direktorius 
drg. Šimulis nurodė visą eilę 
trūkumų drg. direktoriams Smo- 
rygai, Kliučnikovui, Jakimovui, 
Vaitoniui. Daugely įmonių paste
bėta išeikvojimų.

• LTSR Knygų prekybos dir. 
pavaduotojas drg. Kaminov lie
pos 24 d. knygininkų susirinkime 
prikaišiojo dėl knygos menko iš
pardavimo Vilniuje, Eišiškėse, 
Molėtuose, Kavarske, Varėnoje. 
Š.m. liepos mėnesį buvo išleistos 
šitokio pavadinimo knygos: Ma
no pasisekimai paukštininkystė
je, Kaip mes užauginome gausų 
grūdinių kultūrų derlių ir pan.

• LTSR Žuvies ministerijos 
“ministras” V. Mickevičius paša
lintas, o jo vieton liepos 17 d. pa
skirtas E. Bilevičius. •

•» Buvusi “Pienocentro” pieni
nė Kaune “išplėtė išleidžiamųjų 
produktų asortimentą. Dabar 
įmonėje išleidžiama daugiau 
kaip 30 rūšių gaminių. Tik kam?

• Vilniaus kioskuose dideliu 
pasisekimu buvo pardavinėjama 
“sovietų anglosaksų draugystei 
skirtas žurnalas anglų kalba — 
“News”. Jis buvęs išpirktas^ nes 
jo pirmame puslapyje “yra eilė 
įdomių, turiningos medžiagos 
straipsnių, liečiančių šiųlaikinės 
tarptautinės padėties opius klau
simus”. Bet vos prieš keletą nu
merių “Tiesoje” buvo tilpęs 
šlykščiausias melas apie Ameri
kos imperialistinius tikslus ...

• Atidarytas didelis magazi
nas Vilniuje Liūdo Giros gatvėje. 
O prie durų, tikriausiai, užrašas: 
“Tik rusams”...

• Buvusi “GerMaPo” įmonė 
gamina liėtuviškąjį insuliną 
Kaune, kuris turįs gerą vardą 
Leningrado ir Kijevo klinikose.

HAMILTON, Ont
Europoje esantiems lietuviams 
tremtiniams sušelpti pravesto 

Hamiltono mieste šalpos vajaus 
apyskaita

KLB Hamiltono. Apylinkės 
Valdyba 1951 metais Hamiltono 
lietuvių tarpe pravedė šalpos va 
jų, kurio rezultatus skelbia vi
suomenės žiniai:

1. Pinigai: surinkta grynais pi
nigais 576.00 dolerių, iš kurių au
kotojų pageidavimu skirtina a) 
BALFui — 261,50 dolerių, b) Va
sario 16 dienos gimnazijai Diep- 
holze—- 193.50 dol., c) Tbc sana
torijų ligoniams — 102.50 dol. ir 
d) karo invalidams — 18.50 dol.

Padaryta išlaidų surinktų rū
bų, avalinės ir maisto supakavi- 
mui, persiuntimui ir kit. sumoje 
92.06 doleriai. Likutis visų su
rinktų pinigų — 483.94 doleriai 
perduot BALFui, kuriai sumai 
gautas pakvitavimas. Ryšy su pa
darytomis išlaidomis atitinkamai 
sumažės ir atskiroms pozicijoms 
skirtinos sumos.

2. Rūbai ir avalinė: surinkta, 
surūšiuota, supakuota ir persiųs
ta į BALFo centrinius sandėlius 
Niujorke 16 maišų su rūbais ir 3 
dėžės avalinės, bendro svorio— 
2010 svarų.

Rūbų suaukota: 1) vyr. paltų 
—49, švarkų — 97, kelnių — 26, 
balt. apat. ir virš. — 106. /

2) mot. paltų — 90, kostiumų
— 31, sijonų — 89, — suknelių— 
335, bliuzkų — 76, apat .baltinių
— 85.

3) vaikams įvairių drabužėlių
— 252 vienetai.

Be to, įvairių megstukų vilno
nių—- 68, šalikų — 24,-pirštinių
— 16 porų, kojinių — 46 poros, 
skarelių — 13, pižamų-chalatų — 
11, rankinukų-muftų — 11, skry
bėlių— 31, medžiagos rūbams — 
8 gabalai, siūlų vilnonių — 5 ka
muoliai ir kit. Iš viso 1564 vie
netai.

Avalinės porų: vyrams — 37, 
moterims — 104, vaikams — 22. 
Viso 163 poros.

3. Maistas: 1) tremt. verslinin
ko p.. J. Kažemėko auka — rūky
tų lašinių 100 svarų. 2) suaukota 
kitokio konservuoto maisto — 
11,5 svarų. Viso 111,5 svarų.

Nors Hamiltono kolonija nėra 
priskirtina prie gausingesniųjų 
(priskaičiuojama apie 1000 lietu
vių), bet šie gražūs šalpos vajaus 
rezultatai rodo, kad tautiečiai su
pranta savo pareigas ir duosniai 
aukojo. BALFo Valdybos pirmi
ninkas kan. Dr. Končius atsiuntė 
Valdybai padėkos raštą už tokią 
gausią paramą tremtiniams, ypač 
kąd toji parama atėjo iš tų pačių

WINDSOR, Ont
Šokių vakaras Windsore

Po ilgesnės pertraukos, Wind
sor© lietuvių bendruomenės pa
stangomis, vėl ruošiamas nuotai
kingas šokių vakaras.

Šokių vakaras įvyks rugsėjo 
15 d. Croatian National Home 
salėje 2520 Seminole, priešais ži
nomą rumunų salę. Gros puikus 
pramoginis orkestras. Pasilinks
minimo metu apatinėje salėje 
veiks turtingasbufetas.

Vakaro pradžia 7.30 vai. vak. 
Visi Windsor© ir Detroito apylin
kių lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Windsor© LB Komitetas.

Tautos Fondo 
Atstovybė dėkoja

250 ir 350 išviso 600!
šią sumą TF Atstovybė yra ga

vusi iš Hamiltono Atstovybės ir 
reiškia nuoširdžią padėką vi
siems hamlitoniečiams, kurie yra 
tikrai susipratę ir stropūs auko
tojai

Dar kartą Atstovybė maloniai 
kviečia kitas kolonijas pasekti 
šiuo pavyzdžiu ir išsirinkti TF 
Atstovybes, kur jų dar nėra.

Taip pat yra gauta pavienė au
ka $20, aukota p. A. Kantvydo iš 
Toronto. Jis rašo: “Mūsų Tautos 
baisiųjų deportacijų proga pri- 
siunčiu Tautos Fondui savo kuk
lią auką $20”.

Jeigu nors nuo kiekvieno šim
to atsirastų po vieną tokio reto 
pavyzdžio lietuvį, kuris taip gi
liai ir susipratusiai reaguoja į 
mūsų Tautos reikalus, Atstovybė 
neabejoja, kad mūsų kova už ne
priklausomą demokratinę Lietu
vą būtų suaktyvinta 100%. Ger
biamam tautiečiui priklauso nuo
širdžiausia padėka.

Jūsų
M. Arlauskaitė, 

TF Atstovė Kanadoje;

tautiečių, kurie šiame krašte dar 
patys naujakuriai-ateiviai. Tąją 
padėką su malonumu Apylinkės 
Valdyba perduoda visiems Ha
miltono tau tiečiams-aukoto  jams. 
Šalpos vajaus, sėkmingas prave- 
dimas įvyko todėl, kad visi tau
tiečiai su didžiausiu noru ir pasi
šventimu prisidėjo prie to darbo. 
Šioje vietoje Apylinkės Valdyba 
dėkoja visiems aukotojams ir vi
soms Hamiltono lietuviškoms or
ganizacijoms aktyviai prisidėju
sioms prie vajaus. Ačiū visiems!

KLBendruomenės Hamiltono 
Apylinkės Valdyba.

WINNIPEG, Man.
Po šaltos ir lietingos vasaros 

pradedama veikti, ruoštis minė
jimams. Iš vėlesnių įvykių mūsų 
kolonijoje paminėtina p. Petro 
Žiminsko su p-le Onute Milery- 
te sutuoktuvės, kurios įvyko lie
pos 21 d.

Rugsėjo 2 flLbuvo dvejos krikš
tynos: pp. V. A. Rutkauskų sū
nus pakrikštytas Rolando Valen
tino vardais. Kūm^i: p. J. Biliū
nas ir p-lė Stasė Rutkauskaitė; ir 
pp. Č. J. Kurauskų dukrelė pa
krikštyta Joanos Elenos vardais. 
Kūmai: p. V. Dargužas ir p. Vik
torija Šmaižienė.

Mūsų kebonas kun. B. Mika
lauskas, OFM, daug laiko pa
švenčia peržiūrėdamas ir tvarky
damas savo keliolikos metų raš
tus,didele dalimi jau buvusius

VYT. KASTYTIS

Automobilis
PALAIMINTOJE žalio dolerio šalyje mus, nuvargusius ir su

lysusius DP stovyklose, užplūdo niekada nenumatyti rūpesčiai. 
Vokietijoje vaikščiojome pėščiomis. Mūsų vaizbūnai iš Frankfurto 
ristele per vieną naktį nubėgdavo į Hamburgą silkių nusipirkti. 
Kitą naktį, taipogi ristele, patraukdavo į Schweinfurtą žiebtuvė
liams akmenėlių, žodžiu, patogiausia susisiekimo priemonė buvo 
mūsų nuosavos kojos, gerai išmiklintos ir užgrūdintos, bėgant iš 
tėvynės nuo raudonos pabaisos su pražilusiais ūsais. O dolerio ša
lyje, pasirodo, pėščiąs niekas nevaikščioja. Net ir ubagai prieš
tvaninės gadynės fordais važinėją. Mūsų gerai išmankštintos ko
jos žalio dolerio šalyje visiškai nustojo savo vertės. Čia juk ir sil
kių pirkti nereikia iš Toronto bėgti į Halifaxą, o žiebtuvėliams 
akmenėlių kvalifikuoti vaizbūnai ir nekvalifikuoti nevaizbūnai 
gali gauti kiekviename kampe esančioje drugstorėje... Taigi,ko
jos, galima sakyti, iš viso, nereikąlingos — nebent tik šokių salė
je, nes su mašina fokstroto net ir labai išradingi amerikonai vis 
dar nemoka pašokti...

Negailestingai nuvertintos kojos naujuosius ateivius į žalio do
lerio palaimintąją šalį privertė rimtai susimąstyti. Jeigu jau uba
gai fordais važinėja, vadinasi, mums, dipukams, perėjusiems per 
devynių ugnių raudonas ir rudas liepsnas, kitos išeities nębelieka- 
tenka atsisakyti kojų patarnavimo ir kviestis į pagalbą automobi
lį. Dėl tokio staigaus ir beveik prievarta paties gyvenimo peršamo 
persiorentavimo mes praradome net nacių koncentracinėse stovyk
lose išsaugotą dvasinę pusiausvyrą. Silpnesniųjų nervų atstovus 
ėmė kankinti neramūs sapnai, kurių vyriausiu herojumi visada 
būdavo chevroletai, fordai, studebakeriai, oldsmobiliai. buickai, 
meteorai, kaizeriai, frazeriai ir kitokios gražių linijų nesuskaito
mos pagundos. Netgi nei viena mergiotė tokiems nelaimingiesiems 
sapne nepasirodydavo. Automobiliai, galima sakyti, nukonkura
vo gtažiąją lytį, išstumdami ją iš sapnų pasaulio. Gatvėsė įvyko 
tikra revoliucija: didžiausi mergogaudos ėmė stebėti ne gražuolių 
damų nylonu apmaustytas kojytes, bet kaizerių, frazerių ir fordų 
besisukančius ratus...

Mūsų gerasis prietelius Apolinaras Kempinė — tas pats, kurio 
žemaitiško užsispyrimo nepajėgė suminkštinti Stalino enkavedistai

Kauno kalėjimo rūsiuose ir . kurio tvirto būdo nepalaužė nacių 
Štuthofo rudai nudažyta pekla, tiesiog susirgo mechanizuoto auto
mobilizmo sunkiai bepagydoma karštlige. Nei dieną nei naktį jam 
kaizerių, frazerių, fordų ir chevroletų įvairiaspalvės dūšios neduo
davo ramybės. Pravažiuos, būdavo, gatve automobilis, ir Kempinė, 
žiūrėk, jau pasiėmęs knygą į rankas suka kaip automobilio vairą, 
plėšo puslapius, atseit, bėgius perjunginėja. Susirūpinusi žmona 
apibara Kempinę, kaimynėms pasiskundžia. Bet kad tas padėtų! 
Kur tau — kitą dieną prie pietų stalo Kempinė jau lėkštę sriubos 
vairuoja ir šakute bėgius jungia, o vietoj sankabos kavos puoduką 
vartoja...

Nerasdama išeities, ponia Kempinienė mūsų prietelių Kempinę 
nutempė pas gydytoją. Apžiūrėjo gydytojas, širdies pasiklausė: 
širdis plaka ir inkštai savo vietoje, ir kepenų, rodos, netrūksta, 
netgi ir apendicitas dar neišpiautas, vadinasi, žmogus visiškai all 
right, tik tie nelemtieji kaizeriai su frazeriais, galima sakyti, gal
voje garažą įsirengė... Pasikrapštė gydytojas pakaušį ir sako 
poniai Kempinienei:

— Į galvą įlįsti aš negaliu. Kaip tuos kaizerius su frazeriais 
išvaikysi. Ar negeriau būtų jam fordą nupirkus? Tegu važinėja 
sveikas. Šitoj kauntrėj net ir šunes motorizuoti. Ir jie automo
biliais važinėja. Kodėl gi misteriui Kempinei nepasivažinėti?...

Susigraudino ponia Kempinienė. Iš tiesų, argi savo geriausiam 
gyvenimo draugui poros tūkstantukų pagailėtume!. Tegu važinėja. 
Tiesa, už tuos tūkstantukus į šeimos planą buvo įtrauktas namas 
Sųnnyside, bet namai juk nei jai, nei Kempinei tuo tarpu naktimis 
nesivaidena ir nesisapnuoja, vadinasi, be namo dar galima apsieiti. 
Susigraudinusi ponia Kempinienė paklojo savo prisiegai sutaupy
tuosius tūkstantukus: —. Eik, Apolinarai, nusipirk automobilį!...

Apolinarui akys prašvito. Užmiršęs nuvertintų kojų teoriją, jis 
net į tramvajų nesėdo — ristele patraukė pas pirmą automobilių 
pardavėją.
‘ Didžiulė aikštė pilna puošnių automobilių. Visi išrikiuoti tie
siomis gretomis kaip generolai parade. Vieni žali, kiti raudoni, 
mėlyni, pilki — puošnesni net ir už maršalo Stalino plačiuosius ant
pečius. Kempinei visiškai galva apsisuko. Išgelbėjo jį pardavėjo 
lipšnumas. Niekada ir niekur jis nebuvo sutikęs tokio malonaus 
pardavėjo. Užuodęs du tūkstančius dolerių Apolinaro kišenėje, par
davėjas stačiai iš kailio neriasi, pralenkdamas visų pasaulio dip
lomatų mandagumą. Sodina jis Kempinę į vieną automobilį, įsprau
džia vairą į rankas, užsuka radijo aparatą. Paskui, minutei nepra
ėjus, tempia į antrą, trečią, ketvirtą, pentą, šeštą... Mato varg
šas Apolinaras, kad be vėlyvaus vidurnakčio jis automobilio 'nenūt-

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Spaudos ir Radijo Dr-ja “Vil
tis”, skirta tautininkų spaudai, 
matyt, ir radijui išlaikyti, inkor
poruota Ohio valstybėje. Inkor
poravimą atliko P. J. Žiūrys, K. 
S. Karpius, S. T. Tamošaitis, J. 
R. Smetona ir V. Rastenis. Reika
lų vedėju yra B. Gaidžiūnas.

Detroite kažkas svarsto savo 
laikraščio išleidimo klausimą. 
Kažin ar užtektų jėgų? — mate
rialinių ir moralinių.

CDUCE planuoja leisti trimė- 
nesinį žurnalą anglų kalba. Į jo 
bendradarbius norima įtraukti 
eilę žymių Amerikos asmenų, o 
taip pat ir kitų kraštų žymesnius 
bendradarbius. Biuletenio ir tri- 
mėnesinio žurnalo redakcinėje 
kolegijoje lietuvius atstovauja 
Dr. VI. Viliamas. Žurnalas- bū
siąs 48 pusi, ir pradėsiąs eiti šių 
metų pabaigoje.

VOKIETIJA

Repatrijavusi estė * tremtinė, 
pabėgusi iš savo krašto, liepos 
mėn. vėl grįžo į Schlezwig-Hol- 
stein sritį ir daugiau jau nebeti
ki, kad kas ją-prikalbėtų ten vyk
ti. Estijoje ji išbuvo pora metų.

Liet. Raud. Kryžiaus pirm. p. 
J. Norkaitis “Tremties” atstovui 
paaiškino' LRK užsimojimus ir 
darbus: stengiamasi užmegsti 
tampresnius ryšius su Tarpt. R. 
Kr., susirišta su Vokiečių R. K., 
kurio pirmininkas pažadėjęs vi
sokią galimą paramą. Bet labiau
sia rūpį įsitvirtinti savų tautie
čių išeivių tarpe. Tam išleidžia
mos Rėmėjų Knygelės, įvedami 
LRK įgaliotiniai įvairiuose kraš
tuose, numatoma veikti net JAV 
paraleliai su BALFu.

LRKr. rūpinasi globa negalin
čių išemigruoti liet, tremtinių, 
kurių tarpe vien džiovininkų esą 
500. Jiems parama bus visada 
reikalinga.

Teismo baustieji, nors ir labai 
maža bausme, jei emigracijos įs
taigos sužino, meleidžiami emig
ruoti į JAV, pranešė IRO.

Vok. LB Kultūros Tarnyba iš
rinkta specialiame pasitarime 
Miunchene. Pirmininku išrink- 

spaudoje Lietuvoje ir Ameriko
je. Retkarčiais parašo ir į “Tė
viškės Žiburius”.

— P-lė Birutė Kvedaravičiūtė 
sveiksta po laimingos operacijos. 
Paguldytas Concordia ligoninėje 
p. V. Galinaitis.

— Ponia Elena Januškienė nu
pirko pianiną savo dukrelei Dan
guolei.

— Kanados šachmatų meisterį 
p. P. Vaitonį Winnipeg© lietu
viai sutiko aerodrome įteikdami 
gėlių.

nu-
ko-

tas prof. Dr. J. Grinius, nariais: 
pp. Brazaitienė, A. Giedrius, M. 
Budriūnas ir J. Remeikis.

IRO Emigracijos Komisijos 
skyriai, iki visi emigruos, veik
sią Hamburge,, Miunchene ir 
Austrijoje. Kiti bus palengva lik
viduojami. Italijoje toks skyrius 
jau uždarytas, Ludwigsburge ir 
Hanau JAV zonoje, o Rostatte 
Prancūzė zon. dar tebeveikia.

Dėl sveikatos atmestųjų by
loms peržiūrėti Vašingtone 
matoma sudaryti specialią 
misiją.

DP Bankas pirmąsias paskolas 
jau išmokėjo.

Šveicarija sutiko priimti apsi
gyventi nedidelį skaičių lietuvių 
.senelių, virš 65 m., ir ligonių, tik 
ne plaučių džiovininkų. Tai išrū
pino BALF įgdliotinis Šveicari
joje p. S. Garbačiauskas, o kan
didatus registruoja BALF įgalio
tiniai Vokietijoje.

Emigruoti norinčių Vokietijoje 
pasak DP komisijos dar esą 46 
tūkstančiai, o pasak IRO — 49 
tūkstančiai'.

AUSTRIJA

Vargo mokyklos. Prie Austri
jos LB steigiama lituanistikos 
mokykla už akių. Bendr. Infor
macijose tuo tarpu paskelbtos 3 
grupių programėlės lietuvių kal
bai mokytis. Mokiniai kviečiami 
patys pasirinkti grupę ir atlikti 
nurodomus darbus raštu, juos 
kas 2 savaites pasiunčiant mokyt. 
J. Budriui patikrinti. Žadama, 
kad laikas nuo laiko ir komisi
jos nariai aplankys mokinius pa
tikrinti.

C. Liutikas, AuLB pirm., LRK 
vyr. įgaliotinis Austrijai ir '“In
formacijų” biuletenio leidėjas, 
ruošiasi emigruoti į N. Zelandiją.

Ką galvoja? Ir Austrijoje jau 
yra lietuvių, kurie — net pramo
kę gerai vokiškai—nebenori kal
bėti lietuviškai. Bet yra ir tokių 
pavyzdžių, kad ir mišriose šei
mose kalbama lietuviškai. Pav., 
vieno lietuvio žmona austrė iš
moko lietuviškai ir dukrelę mo
ko lietuviškai, nors vyras jau tre
ti metai kaip yra emigravęs Ang- 
lijon.

Austrijos LB Valdyba paskel
bė atsišaukimą, perspėdama lie
tuvius, kurie lietuviais pasisako 
tik tada, kai gali gauti kokių gė
rybių, prisiųstų iš užjūrių. Val
dyba reiškia vilties, kad ir tokie 
atsipeikės.

BELGIJA

Liežo apylinkėje Tilleur nuo 
1948 m. Velykų veikia lietuviš
ka vargo mokyklėlė, kurioje 1950 
-51 m. mokė, kai vaikai liuosi nuo 
belgiškųjų mokyklų, sesuo Ag

nietė. Kai anksčiau- dar buvo 
daugiau vaikų, veikė ir vaikų 
darželis sesers Laurencijos. Abi 
jos atvažiuoja iš vienuolyno.

Jane Pauliukonytė, 16 m., gyv. 
Montegnec, “Karai. Amatų Ins
titutą” baigė pirmąja mokine. Už 
sportą ji vienintelė gavo “Pat- 
ria” medalį.

J Kanadą išvyko sportininkas 
A. Gudaitis, pasižymėjęs ledo ri
tulio žaidimų vartininkas, labai 
vertintas Liežo CPL ledo ritulio 
klubo komandoje.

BRAZILIJA
Sao Paulo Lietuvių

1 Menininkų Klubas
apie kurį savo laiku “TŽ” plačiai 
rašiau, liepos 14 d. suruošė Vinco 
Kudirkos mokykloje vakarą. Ja
me dalyvavo su savo kūriniais 
rašytoja Karolė Pažėraitė ir poe
tė Magdalena Vinkšnaitienė. So
lo dainavo M. Klubo pirmininkas 
K. Ambrazevičius, Vaclovas 
Laurinaitis ir Julija Joteikaitė. 
Be to, didesnę programos dalį at
liko Valstybinio teatro jaunių 
baletas, kurio sąstate dalyvavo 
gabiausia balerina lietuvaitė Rū
ta Bagdonaitė. Baletas pade
monstravo savo meną lietu
viams, Rūtos Bagdonaitės dėka, 
nemokamai. Programa buvo 
įvairi ir įdomi.

Avansceną tautiškais motyvais 
išpuošė dailininkas Antanas Kai
rys. Dailininkė Vlada Stančikai- 
tė-Abraitienė padovanojo loteri
jai originalią pagalvę, kurioj pa
ti išpiešė šokančią tautiškais dra
bužiais porelę. Visa tai ir piešta 
programa kėlė publikoje esteti
nio pasigėrėjimo jausmą. Visur 
vyraujančios tautiškos spalvos 
juodame fone priminė kenčian
čią Lietuvą.

Akomponavo nuolatinė lietu
viškų parengimų dalyvė latvė 
Rita Sprogis. Vakaro pelnas ski
riamas patalpoms būsimai dailės 
ir'tautodailės parodai išnuomoti.

ARGENTINA

Argentinos Lietuvių Klubas, 
apjungiąs apie 200 lietuvių vers
lininkų bei įmonių savininkų, 
Buenos Aires veikia jau 11 mt. 
šiemetinis klubo pobūvis įvyko 
liepos 1 d. Kalbėjo prof. D. Gruo
dis, Liet. Kultūros Fondo pirm., 
gen. T. Daukantas ir žurnal. Kan? 
čauskas.

Birželio liūdnąsias dienas Bu
enos Aires lietuviai minėjo kar
tu su latviais ir estais.

Dr. Laucius atostogų metu pa
vaduoja vieną gydytoją Ugnie* 
Žemėje, o vėliau dirbs Patago- 
nijoje.

Inž. J. Ramanauskas turi ver- 
žeklių fabriką.

z
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Dėmesio, Vasario 16 Gimnazijos rėmėjaiŠį vardą šiandien JAV ir Kanados laikraščiai ir žurnalai labai dažnai linksniuoja ir puošia savo puslapius jo savininkės gražiais atvaizdais.Jau pradžioje birželio Hollywood© “Los Angeles Times” skyriuje “Drama ir Menas” išspausdino didelę nuotrauką ir platų aprašymą apie tik ką grįžusią iš Floridos Mąri Aldon, po 8 savaičių veikalo “Distant Drums'* filmavimo, kur ji vaidino vadovaujamą rolę su žymiu veteranu artistu Gary Cooper.Toronto laikraščiai su pasididžiavimu tada skubėjo pranešti, jog tai Toronto auklėtinė, pridėdami jos tikrąją pavardę ir Toronte lankytas mokyklas (klaidingai).Bet štai rugpiūčio 25 d. Toronto “The Star Weekly” deda .milžinišką nuotrauką Mari Aldon ir pažymi, kad ji yra Toronto lietuvaitė!Taip mielas . skaitytojau, tai yra Marija Aldona Pauliutė, vyresnioji duktė Antano ir Antaninos Paulių, prieš beveik trejus metus išvykusių Hollywoodan, pas jau porą metų anksčiau ten nuvykusią dukrelę Aldoną.Žiupsnelis prisuninim.ųKai 1928 metais p. Paulienė atvyko pas kiek anksčiau atvykusį savo vyrą p. Antaną Paulių To- rontan, ji nešėsi mažytę, antrų metelių, baltaplaukę, raudonskruostę, žibuoklįnėmis akutėmis Aldutę.Pp. Pauliai — Tauragės žemaičiai ir kaip tokie, pasižymėjo draugiškumu, svetingumu ir atkaklumu gyvenimo verpetuose. Pastaroji būdo savybę ir padėjo išugdyti savo' dukrelėje patvarumą ištverti savo siekimuose.Jeigu šiandien visas Torontas džiaugiasi ir didžiuojasi Mari Aldon pasiekta pozicija, jeigu ji galėjo gerai atlikti labai sunkią ir pirmaeilę rolę, kurios, kaip laikraščiai rašo, gali pavydėti ir senos prityrusios artistės, tai tam neužteko tik grožio ir laimės... Šiam laimėjimui pasiekti, buvo kovota gal dvidešimts metų ir geriausias veikalas bene būtų tas laikotarpis pp. Paulių šeimos gyvenimo, kuriame- tėvai ruošė dukrą, o duktė dėjo visas savo pastangas, kad tėvų troškimai būtų ir jos troškimai ir, neatsižvelgiant į materialinius, moralinius ir socialinius sunkumus, būtų laimėti. 'Kaip daugumas 1926-29 metų imigrantų Kanadoje, taip ir pp. Pauliai, susidūrė su depresijos sunkumais. Nedarbas ir trūkumai slėgė juos kaip ir daugelį. Bet Aldutė, sulaukusi 5 metų pradėjo ne tik bendrąją mokyklą

— ji pradėjo piano ir šokio pamokas. Aldutė su penkeriais me-kyti, užbaigė savo vaikystės laisvę, pasiimdwaa sunkesnes pareigas įr atsakomybę negu daugelis vaikučių jus amžiaus. Po kelių metų ji pradėjo studijuoti dramą ir baletą, dar labiau sutrumpindama savo nęt poilsio valandas. Greta to ji neatsilikdama varė vagą bendrame moksle, sėkmingai baigė Shaw komercijos vidurinę mokyklą, o kiek vėliau Toronto Dramos mokyklą.Beauganti Aldutė neretai dalyvavo ir lietuvių parengimuose — scenoje. Kartais bendrai su kitąis vaikučiais — kartais pati viena, solo, šokių ir muzikos srityje. Taigi, jeigu svetimtaučiai šiandien džiaugiasi ir- didžiuojasi ja kaip torontiete ir kanadiete, mums lietuviams, ypač seniesiems, kurių akyse Aldutė augo įr brendo amžiumi ir gabumais, yra tikrai nuoširdžiai malonu.Be to, Mari Aldon, bene bus pirmoji lietuvaitė filmų pasaulyje ir, kaip rimta ir išmintinga mergaitė (tą liudija jos pareiškimai spaudai), ji nešą garbę visai lietuvių tautai ir pačiai Lietuvai. Karjeron žengiantDar prieš išvykstant Hollywoodan, Mari Aldon vaidindavo per radiją ir buvo populiari programų išpildytoj a karo metu kariuomenei. Nuvykusi Hollywoodan be jokios sutarties, turėjo rasti kokį nors pragyvenimo šaltinį ir čia dėka gerom rekomendacijom iš dramos mokyklos įėjo į radijo programą.Vėliau pasirašė sutartį su gastroliuojančia kompanija ir per 18 mėnesių vaidino veikale “A Streetcar Named Desire”. Tokiu būdu ji aplankė visus didmiesčius JAV ir Kanadoje. Ši sutartis baigėsi prieš metus ir grįžusi Hollywoodan Aldona vėl gavo laikinus radijo ir televizijos pasirodymus.“Kartą, — kaip pati Mari Aldon pasakojo “Los Angeles Times” atstovui, — aš užėjau Warner Bros, studijon pamatyti vieną pažįstamą. Studijos viršininkas prisiminė mane iš ankstyvesnių pasimatymų ir pasiūlė man 7 metų sutartį. Tai buvo taip paprasta ...”Ši sutartis prasidėjo su minėtu veikalu “Distant Drums”. Jos rolė sunki tuo atžvilgiu, kad didelė dalis veikalo, net per 8 savaites buvo filmuojama Floridos pelkėse ir, kaip pati Aldona pareiškė spaudai, tai buvo ištisa 8 savaičių purvo maudynė. “Ir jeigu, — sako ji, — daugiau artistų pradžioje būtų pakrikštyti tokioje ugny-

Pagal naujus vokiečių muitinės potvarkius, paskutiniu laiku gimnazijos vardu adresuotų siuntinių neišduodavo be muito. Po ilgesnių susirašinėjimų ir pasitarimų su vokiečių įstaigomis, pavyko susitarti ir rasti būdą gauti gimnazijai siuntinius be muitotAteityje, prašau brangius mū-‘ sų rėmėjus, siunčiant Vaaąrio 16 gimnazijai maisto (gali būti ir

kavos daugiau negu svaras) ir 
rūbų siuntinius, adresuoti šitaip>

An Caritas — Verband
(23) Diepholz Germany (Fuer das litauische Gymnasium bestimmt).Visos piniginės perlaidos, siun

čiant pinigus, adresuojamos ne direktoriaus vardu, bet tiesiog gimnazijai, Šiuo adresu:
An das Litauische Gymnasium,

(23) Diepholz—Flugplatz

Kitaip adresuotų dovanų nega-

TAU, MIELAS JAUNIME
Kaip lengviausia mokytisAr neteko jums skųstis: “Skaičiau tuos užrašus tris kartus pereitą naktį, bet tai ištikrųjų neįveikiama!”Taip, jūs nenorite būti “kalikais” ir pastebite, kad tai neapsimoka. O gal jums neblogai seka-

Marija Aldona Pauliūtė

Daugelis lietuvių Vasario 16 gimnazijos rėmėjų, įmokėjusių gimnazine pinigines aukas, kreipiasi į gimnazijos direktorių, prašydami pakvitavimų.Lietuvių Vasario 16 gimnazija si, tačiau norėtumėte žinoti kele- pranešą visiems rėmėjams, kad ji tą patarimų, kurie leistų sutau- gali ir siunčia pakvitavimus už A“ 12 _gautas aukas tik tiems asmenims, pay;, užsidirbti keletą centų, kurie tąs aukas yra^prisiuntę tiesiog — betarpiai Lietuvių Vasario 16 gimnazijai į Diepholzą. Visi kiti mūsų rėmėjai prašomi reikalauti pakvitavimų iš tų įstaigų, no jote ir nenaudojote tinkan/ų organizacijų ar jų įgaliotinių, ku- metodų. Ar neverta juos suži- riems tos aukos buvo įmokėtos, noti?Maloniai prašau visų laikraš- _ _

pyti daugiau laiko, kad jo liktų,Mokymuisi reikia tinkamo metodo. Jūs galite sėdėti ir iki po vidurnakčio, bet nepasiekti gerų vaisių, vien tik dėl to, kad nežj-

j e, kokioje aš buvau — tai mažiau tempeeramento būtų rodoma patogiose studijose“.Toronto “The Star Weekly” po panelės Aldon gražia nuotrauka rašo: Nors Kanada yra davusi filmų scenai daug gražuolių žvaigždžių, nei viena negali prilygti šiai žaliaakei (turėtų būti mėlynakei) 23 metų lietuvaitei. Esą, jos apskritas veidas puošiamas šviesių plaukų, kurie blizga saulėje ir arc’o šviesose. Mari esan ti labai sujaudinta pasisekimu, bet ji abejojanti, ar ji pasirinktų filmų karjerą, jeigu ji turėtų progą iš naujo pradėti. “Holly- woode perdaug širdgėlos ir vienumos, — pareiškė ji. — Beveik bile kuri kita karjera, būtų lengvesnė”. "Tai tiek šiuo tarpu apie mūsų menininkę lietuvaitę panelę Al-

doną Mariją Pauliutę. Lai Dievas ją laimina ir saugoja visuose jos žingsniuose, o jos nepalaužiamos valios tėveliams, linkėtina geros sveikatos ir ilgo gyvenimo, kad ilgų metų vargai ir lūkesčiai virstų ilgu ir maloniu džiaugsmu.Minėtina, kad scenos vardus p-lė Aldona pasidarė iš dviejų savo vardų: išbraukdama raidę a iš Marija ir Aldona.Apsilankius Warner Bros, studijos Toronto skyriuje teko patirti, kad yra dedamos pastangos, kad atidarymui “Distant Drums” premjeros Toronte — pati p-lė Aldona asmeniškai dalyvautų.Nėra abejonių, kad veikalui Toronte prasidėjus, lietuviai gausiai lankys ir parašys panelei Aldonai laiškelį.M. F. Yokubynienė.
sipirks. Net jo gerai išmankštintos kojos ėmė pavargti nuo vienos mašinos belakstant prie kitos. Ir akys įskaudo nuo automobilių besikaitaliojančios spalvos. Todėl, prisiminęs gydytojo patarimą, Apolinaras ir sako pardavėjui: — Duok man fordą. Aš, matai, labai bizi — rytoj žmoną į pikniką drąivinu...Pardavėjas trinktelėjo kulnimis prieš du tūkstančius dolerių Kempinės kišenėje. Toliau — visa operacija buvo pravesta tikrai stachanovišku tempu. Per pusę valandos du tūkstančiai dolerių iš Apolinaro kišenės persikraustė į pardavėjo plieninį seifą ir Kempinė pirmą kartą gyvenime pasijuto besėdįs nuosavame automobilyje. Gražus tasįjo fordas: keturiomis durimis, keturiais ratais, šviesiai žalios spalvos — tikras pavasario įsikūnijimas!...Kai Kempinė pavakare užtriūbyjo prie savo buto durų, išbėgo žmona, sulėkė kaimynų žmonos ir uošvės. Gavosi tikras jomar- kas nuo moteriškų balsų disonansinės sutartinės. Vienos gyrė, kitos peikė, trečios iš pavydo galvomis lingavo. Kempinė, žinoma, neturėjo laiko išklausyti visų kaimynių labai vertingos nuomonės. Palikęs mašiną kieme, jis zovada nubėgo į krautuvę. Apolinaras, mat, buvo skaitęs kaž kokioje knygoje, kad automobilis kaip moteris — mėgsta būti glostomas, blizginamas, pošiamas. Žmoną pasiuntei į grožio salioną ir sėdi ramus, lauki, kol ji pareis namo sufrizuotais plaukais, išpešiotais antakiais, raudonai nulakuotais nagais. Automobilio į grožio salioną nenuveši. Čia jau reikia pačiam padirbėti.Taigi, nusipirko Apolinaras prancūziškų kvepalų, šepečių, tepalų, raudono lako — dėl visa ko net ir dantims valyti šepetuką paėmė. Išvaikęs visas kaimynes iš kiemo, pasiraitojo rangoves ir ėmėsi darbo. Ištepė mašiną kremu, nublizgino odiniu skarmalu, " vietomis net pudra pabarstė. Motoras — mašinos galva. Todėl Apolinaras motorą palaistė prancūziškais kvepalais. Tik antakių išpešioti negalėjo. Akis, tiesa, surado: paspaudus jungtukų jos blyksterėdavo stipria elektros šviesa, bet antakių neturėjo — matyt, anas paslaugusis pardavėjas buvo visus spėjęs išpešioti. Negalėjo mūsų šaunusis Kempinė ir mašinai dantų išvalyti, nes, pasirodo, mašinos dantų neturi. Vietoj jų sudėti kaž kokie labai įtartinos vertės groteliai — gal kad špokai į vidų neįskristų ir motore sau lizdo nesusisuktų ...Tą naktį Apolinaras ilgai negalėjo užmigti. Jo jau nekamavo kaizeriai su frazeriais. Fordas buvo užvaldęs visas mintis. Kartais , jam net pasirodydavo, kad šalia guli ne žmona, o tas gražusis šviesiai žalias fondas. Maloni vizija dingdavo, kada jis ištiesdavo ranką apkabinti naująjam fordui ir glėbyje surasdavo jau pradedančią senti žmoną... Nusipurtydavo Apolinaras, apsiversdavo ant kito šono ir imdavo vėl svajoti apie naująjį fordą, kuris niekada nesensta. Tik rytui brėkštant sumerkė Kempinė nuvargusias akis.

Rodos, važiuoja jis savo f ordų Dundas gatve. Triūbyja, dūduoja kiekvienam pro šalį einančiam dipukui. Fordas ne žeme rieda, bet skriste skrenda — visi tramvajai jam kelią duoda, o jau austinu- kai, hilmaniai ir morisai patys nuo jo fordo ant šaligatvių bėga ir slepiasi kaip išplakti šunyčiai už storesnių elektros stulpų. Tik staiga nei iš šio, nei iš to—šmurkšt ir perbėgo per kelią juoda katė. Nusigando Apolinaras. Juoda katė visada nelaimę pranašaują. Lipo fordui ant stabdžių, bet kur tu katės pasibaidžiusį fordą suval- dysi. Jo žaliasis f ordas metėsi į šoną, pasišokėjo ir ėmė kopti į geležinį elektros stulpą. Lipo, lipo, lipo įr vis niekaip negali prilipti viršūnės, o ta nelemtoji ftatė iš paskos į stulpą sliuogei jo naująjam fordui juodais nagais užpakalines-padangas drasko...Nubudo Apolinaras ir išsimaudė savo šaltam prakaite. Keistas sapnas! O gal ne sapnas? Bet argi ne sapne f ordai į elektros stulpus laipioja? Ne!— Tpju, kad tave paibeliai, — nusispiovė Kempinė, šodamas išlovos, nes už lango jau spinduliavo šviesi diena. — Ir prisisapnuok tu man taip!.. . ’Dėl visa ko, norėdamas įsitikinti, kad tai būtą tik sapno, Apolinaras instinktyviai pribėgo prie lango. Naujutėlaitis fordas tebestovėjo kieme. Jokios katės niekur nesimatė...Po pusryčių, kadangi buvo sekmadienis, abudu su žmoną nuėjo į bažnyčią. Apolinaras, savaime suprantama, buvo pasiryžęs važiuotas nuvažiuoti, bet žmona atkalbėjo:— Nueisime pėsčiomis. Iki bažnyčios juk tik pora žingsnių. Tavo fordo vis viena klebonas į bažnyčią neįsileis,' turėsi gatvėje palikti. Žinai, kokia ten spūstis būna po pamaldų. Ko gero — dar įlenks naująjam fordui žaliuosius šonus... Pamaldoms pasibaigus, pavalgysim pietus ir važiuosim į pikniką. Tada tu tuos visus pėstininkus galėsi nustebinti!Apolinaras nusileido. Ištiesų, prie bažnyčios pamaldžiai nusiteikę tautiečiai gali jo fordo net nepastebėti. Gegužinėje, žinoma, kitas reikalas. Orkestras groja, jaunimas šoka, senimas medžių pavėsyje reumatizmą gydosi, poniutės plėtkus lygina, ir štai — naujutėliu f ordų atvažiuoja jis, Apolinaras Kempinė... Iš nustebimo išsižioję muzikantai išmeta dūdas. Visas jaunimas nuo šokių platformos bėga prie jo fordo. Senimas, užmiršęs reumatizmą, iš po medžių šešėlių lenda į saulę. Poniutės savo pletkų agentūros pranešimus atideda į šalį: — Žiūrėkit, žiūrėkit, — Apolinaras Kempinė naują fordą nusipirko! Kad gi ir sekasi tiems mūsų dipukams.Bažnyčioje Apolinaras labai nuobodžiavo — ne todėl, kad būtų buvęs blogas katalikas. Fordas užvaldė visas jo mintis. Klebonas sakė ilgą pamokslą apie gailestingą samąrijietį, skėričiojo rankomis, o Apolinarui atrodė, kad ten ne klebonas, bet naujutelaitis

dyk įsivaizduoti, kaip ji gali būti pritaikyta pačiam sau. Juo daugiau pradedate žinoti apie dalyką, juo įdomesnis jis darosi. Nustatyk protingai sau normą dėl kiekvienos pamokos ir ją iš- pildyk. Jeigu randi keletą iš esamų dalykų visai neįdomiais., klausk patarimo mokyklos vadovybės — gal ruošiesi klaidingai profesijai?Nereikalinga nei minėti, kad daug kam trukdo susikaupti per mokyklinė veikla bei pomėgiai Jei taip — susidaryk tvarkaraštį: kiekvienai dienai sužymėk pamokų valandas, valandas, skirtas kitai veiklai ir įterpk mokymosi laiką — paprastai nemažiau kaip 3 vai. per dieną. Jei jūsų tvarkaraštis yra taip perpildytas, kad nebelieka pakankamai laiko miegui ir poilsiui,.-butu labai protinga atmesti mažesnės svarbos veiklą. Jei bandote daryti daug dalykų vienu laiku, galite nei vieno nepadaryti gerai.III. Mokykis aktyviai, gyvaiDauguma mokinių negali gu

Maloniai prašau visų laikraš- Stebinanti dauguma, net ge- čių redakcijas šį pranešimą per- riausi gimnazijų mokiniai, daž,- *’ ‘ nai nežino šių metodų įžengdamiį kolegiją. Kiti niekuomet jų nesužino ir vargsta neproduktingai eikvodami jėgas.Štai keletas svarbių nurodymų:I. Atlik teisingus pasiruošimus!Susiieškok ramų kambarį. Išmesk iš galvos dienos svajones bei sapnus — (mylimosios ar my prasti kodėl, perskaičius uždųo-

sispausdinti.Dėkingas visiems rėmėjams, lietuvių Vasario 16 gimnazijosDirektorius.
Redakcijai prisiųstaProf. Dr. L. Gonzaga Da Fonseca, Marija kalba pasauliui, Fa- timos pasalptis ir jos reikšmė pa-< šauliui. Išvertė kun. M. Vembrė, Boston, Mass., 1951. Vertėjo leidinys, 264 psl., iliustruota. Kaina nepažymėta, pardavinėjama po 2 dolerius. ■Eglutė, Rugsėjo mėn., Nr. 7, 1951, 193-224 psl. Numery paminima vysk. Valančiaus gimimo 150 m. sukaktis, tęsiamos V. Ta- mulaičio “Svirplio muzikanto kelionės”, A. Bendoriaus “Po tėvynės dangum—Kuršių marios”, V. Čižiūno “Didžiųjų valdovų Lietuva”, A. Giedriaus pasakos, toliau Mįslės,- įvairios nuotrupos, vaikų kūrybos skyrelis, visa eilė eilėraščių ir tt. 9 iliustracijos eilė vinječių bei užsklandų.

limojo paveikslą bei, pramogų ka lendorių). Turėk tinkamą šviesą, jei galima, virš jūsų kairio peties. Geras kambario vėdinimas ir temperatūra, maždaug 65‘ F, išlaikys jus judrų ir darbingą.Sėsdamasis žiūrėk, kad viskas būtų paruošta maždaug vienai valandai nenutraukiamo, nesudrumsto mokymosi. Pieštukai pri-

tą dalyką tris kartus, jie taip mažai apie jį žino. Jie neįsivaizduoja vieno ir labiausiai svarbaus mokymosi dėsnio, kad paprastas skaitymas nėra mokymasis. Mokymasis yra aktyvus procesas.Mokydamasis bet kurį skyrių knygoje, pirmiausia perskaityk skyriaus užvardinimą ir paragrafą, bei smulkesnius užvardini-

ir
Rusų kalba Vokietijos mokykloseKaip pranešama iš Weimaro, Thueringijos komunistinė švietimo ministerija paskelbė potvarkį, kuriuo iš mokyklų išmetamos anglų, prancūzų ir ispanų kalbos, o įvedama visur privaloma rusų kalba ir pasirinktinai rekomenduojamos lenkų, čekų ir kinų kalbos.Kaip ir Lietuvoje 1940 m., Vokietijoje su dideliu triukšmu mokestis už mokslą buvo panaikintas ,o dabar jis vėl įvestas ministerijos įsakymu.

Tarptautinė dokumentacijos į nepraktiški. Su tokiu nusistaty konferencija šaukiama šiemet rugsėjo mėn. 15-22 d. Romoje. Konferenciją organizuoja Tarptautinė Dokumentacijos Federacija.

valo būti padrošti, pakankamai • mus. Jei skyrelio gale yra san- rašomo popieriaus ir reikiamos' knygos pasiekiamam nuotolyje.Šitas pasiruošimas neprivalo būti apeiginis, perilgai atidėlio- jantis reikiamą darbą. Baik jį skubiai ir pradėk mokymąsi tuč tuojau. Jauskis tvirtas, kad gali ir nori išlaikyti šitą bandymą— vienos valandos nepertraukiamą mokymąsi.II. Išmok susikaupti, susikoncentruoti!Yra keletas reiškinių, kurie gali apsunkinti susikaupimą.Jūs galite stebėtis: “Kokia nauda gauti gerus pažymius?” Bet statistika rodo, kad geriausi darbai atitenka tiems, kurie gauna aukščiausius pažymius gimnazijoje ar kolegijoje. Taip pat patekimas į perpildytus universitetus yra lengvesnis turintiems gerus pažymius.Jūs galite pasirinkti keletą dalykų, kurie jūsų nedomina. Galite galvoti, kad šitie dalykai yramu susikaupti bus visuomet sunku. Bet susidomėjimas bet kuriuo dalyku gali būti padidintas. Kiekvienas dalykas yra kam nors įdomus. Klausk savęs, kodėl
fordas stovi. Užmerkia Apolinaras akis, pakrato galvą. Kada jas atmerkia, vėl, žiūri, prie altoriaus jo fordas.... Sušilo žmogus, suprakaitavo nuodėmingas mintis bevaikydamas.Po pietų Kempiniai išsiruošė į gegužinę. Švytėdamas visa motorizuotų kojų galybe Apolinaras sėdosi prie fordo vairo. Suūžė, subangavo motoras, ir mašina kaip paukštis šokterėjo į gatvę. Didžioji Apolinaro Kempinės svajonė buvo įsikūnijusi: jis važiavo nuosavu automobiliu vingiuota Dundas gatve, jis, Apolinaras Kempinė, kur dar taip neseniai nežinojo jokios susisiekimo priemonės, išskyrus savas kojas. Net ir ponia Kempinienė šypsojosi — ir ją buvo spėjęs pagauti motorizuoto krašto nuvertintųjų kojų svaigulys.Kempinės nežemiškas svajones netikėtai nutraukė žmona:. — Apoli, katė!Iš tiesų, po pat mašinos ratais pasimaišė katė. Tiesa, ji nebuvo juoda, bet vis dėlto katė, ir Apolinarui nejučiomis prisiminė baisusis paskutinės nakties sapnas... Ką gi dabar su ta kate daryti? Važiuoti ar nevažiuoti ant gyvo sutvėrimo? Instinktyviai Apolinaras pasuko mašiną į šoną — instinktyviai, nes tokiais momentais paprastai nelieka laiko ilgesnėms sąžinės diskusijoms. Mašinos ratas užkliudė patį nelemtosios katės uodegos galiuką. Katė miauk- telėjo, ponią Kempinienė riktelėjo, iš pryšakio savo raudoną snukį kyštelėjo tramvajus... Apolį“>?ras, nebesumodamas ką daryti, davė mašinai valią. Žaliasis fordas taip pat instinktyviai metėsi ant šaligatvio ir visu savo ūgiu apsikabino plieninį elektros stulpą. Švystelėjo žvaigždžių milijonai, sudrebėjo žemė — bent jau taip pasirodė Apolinarui Kempinei. Paskui stojo kurti tyla...Atsipeikėjo Apolinaras ligoninėje: apraišiotas, apvyniotas, apklijuotas kaip švininis kareivėlis, pralaimėjęs mūšį. Žmona? Žmona, aišku, buvo sveika, jeigu neskaitysime guzo kaktoje. Moterų, sakoma, net ir nelabasis negriebia, bet žaliąjį fordą nelabasis vis dėlto buvo spėjęs nusinešti. Žmonos tvirtinimu — iš fordo telikusi sulankstytų geležgalių krūva... Nusikeikė mūsų Apolinaras savo širdies gelmėse. Ir koks gi biesas jį buvo sugiindęs atsižadėti nuosavų kojų ir pasitikėti ratais apmautomis fordo kojomis, kuriąs net paprasčiausia katės uodega išveda iš lygsvaros! Kad jis kada daugiau domėtųsi tais kaizeriais, frazeriais, chevroletais ir meteorais. Ne! Nėra durnių! , %Išėjęs iš igoninės, Kempinė vėl įkinkė į darbą savo visokiuose pavojuose lig šiol labai sėkmingai išmėgintas kojas. Dabar jis mašinų naktimis jau nesapnuoja ir gatvėje kačių nesibaido. Motorizuoto žmogaus svajonės Apolinaras, tiesa, vis dėlto neatsisakė, bet tą problemą pasistengė pakreipti daugiau racionalizuota linkme: sekmadieniais jūs jį galite matyti stumdant vaiku vežimėlį .kuriame sėdi ponų Kempinių naujasis įpėdinis — Apolinaras nr. 2...

trauka, perskaityk ją taip pat. Tokiu būdu susidarysi bendrą vaizdJį dalyko, reikalingo išmokti. Paaukok nedaugiau 5 minučių baudydamas įžvelgti ir numatyti, ką autorius nori pasakyti šioje dalyje. Po to perskaityk skyrelį. Neprašok braižinių (diagramų), paveikslų bei lentelių, bet peržiūrėk jas rūpestingai. Jei knyga yra jūsų nuosava, apibudinimai ir svarbesni nurodymai skaitant gali būti pabraukiami. Tai padės pakartoti. Būk tikras, kad pabrauki tik svarbiausius apibrėžimus. Perdėtas pabrauki- nėjimas yra bereikšmis.-Perskaitęs skyrių, bandyk atsiminti, kas buvo norima pasakyti prie kiekvieno mažesnio už- vardinimo. Jei neprisimeni, aty- džiai peržvelk šį skyrių dar kartą, imdamas dėmesin tik mažesnius užvardinimus.Nebūtinai atsiminti juos žodis žodin, galima savais žodžiais.'Jei rasi naujų žodžių, kurių nesupranti, užsirašyk ir išmok jų apibūdinimą ar reikšmę. Bandyk suderinti tai, ką skaitei, su tuo, ką anksčiau žinojai, tai taip pat padidins atmintį. Išmok atsiminti visą mokytųsi medžiagą bendrai; suprask sąryšį vieno skyriaus su kitu. Gamtos moksluose, spręsdamas problemas, pritaikyk taisykles.Dauguma autoritetų tvirtiną, kad mažiausiai pusė rrfokymosi laiko privalo būti paaukojama panašiems veiksmams. .IV. Vesk tvarkingai užrašusVienas profesorius kartą pasakė, kad jis visuomet galėtų atskirti pradedančius studijuoti nuo senųjų studentų. Kai jis pradedančiųjų klasėje pasakąs “Labas rytas”, visi atsaką “Labas rytas”, tuo tarpu senieji studentai tai užsirašą į savo užrašus! Aukštesnio išsilavinimo studentai yra iššmokę įvertinti, ką profesorius sako ir įvertina susikaupimo naudingumą.Paprastai geriausi studentai yra tie, kurie veda tvarkingiau- sius užrašus. Užrašų vedimas, kaip ir kiekvienas patyrimas, galimas išmokti. Naudok čia vad. “outline method” ir rašyk taip švariai, kaip gali. Dažnai viskas gali susidėti iš klausimo ir atsakymų.Mokslo knygų turinys gali būti apibrėžiamas panašiu būdu. Šitas metodas suprastina ir palengvina išmokti net ir sunkiausi Skyrių.
Montrealio Juozas.

(Bus daugiau)

Upsalos universiteto bibliote* ka buvo įsteigta 1477 m. Dabar ji tūri daugiau kaip vieną milijo
ną tomų knygų ir per 20.000 rank raščių. Yra retų knygų, jų tarpe ir pirmoji švediška knygą, išspausdinta 1483 metais. Yra ir lietuvių kultūros istorijai vertingų knygų iš lituanistikoj.
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VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite tek KE. 3459, KE. 3450, LA. 2012

$17.000 Indian Trail High 
Parke.

9-nių kambarių atskiras na
mas. Vandeniu apšildomas, 
2-jų virtuvių, didelis kie
mas ir 2 garažai.

$15.900 Havelock-College, 11 
dideliiĮ ^kambarių geras pa- 

;—jamų’namas; vandeniu ap
šildomas, 2 virtuvės, 2 gara
žai, privatus įvažiavimas. 
Įmokėti $6000.

i

$11.500 Gladstope Bloor, 8-nių 
kambarių atskiras mūrinis 

' namas, alyva apšildomas, 2 
garažai.
Įmokėti $5000.

$9.500 Landsdowne-Bloor, 6 
didelių kambarių namas, ge
ras ekonomiškas apšildy
mas, 2 garažai.
Įmokėti $3500.

Į i '

VEŠLIA REAL ESTATE
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

Kerenskis Europos balt, rusų tarpe
Rusų Stuttgarto konferencijo

je, kaip “Amerikiečių Komiteto 
Rusi joms tautoms išvaduoti” at
stovai, taip pat dalyvavo A. Ke
renskis ir Isaakas D. Levine. 
Trockininkai, ultranacionalistai 
ir monarchistai nebuvo phkvies- 
ti. Svarbiausius atstovus pasiun
tė 5 pagrindinės demokratinės 
grupės: liberalai, deš. socialistai, 
dešinieji, Melgunovo “Paryžiaus 
grupė” ir kairieji liberalai. Kon
ferencijoje sutarta sukurti vie
ningą propagandos ir kovos apa
ratą prieš bolševizmą. Netrukus 
jie Vak. Vokietijoje paleis i apy
vartą savo siųstuvą, kuris “į ru
sus prabils kaip rusų siųstuvas”. 
Kerenskis per AFN siųstuvą pa
reiškė nuomonę, kad jam pavyks 
kovai už Rusijos išlaisvinimą ap
jungti visas tauriąsias rusų pa
jėgas. Tačiau ^įa. pat pradėjo 
reikštis ir 'jo priešai. “Tarptauti
nis patriotų frontas” paskelbė 
pareiškimą, kad jie Kerenskį lai
ko “pikčiausiu žmogum”, kuris 
nori svetimais pinigais “išsaugo
ti savo ministerio pirmininko ti
tulą”. Prieš jį kyla taip pat vlaso-

vininkai ir vadin. “solidaristai”, 
kurie turi suorganizavę gana 
platų sąjūdį pačioj Rusijoj, ne
kalbant jau apie ukrainiečius, jų 
upininkus ir monarchistus. Dėl 
Kerenskio ginčai užvirė taip pat 
vokiečių spaudoj. Tačiau Kerens- ■ 
kiui pavyko suburti visas svar
biausias pozityvias krašto demo
kratines pajėgas, pažymi “Neue 
Zeit.” dienrašty žymusis jų kul
tūrininkas prof. F. Stepunas.

Miuchene Kerenskis dalyvavo 
slaptame revoliuciniame prieš- 
bolševikinių veikėjų pasitarimu, 
kuris veikiai žada savo veiklą 
išplėsti ir So v. Sąjungoje. Jau 
šių metų sausio pabaigoje Fuese- 
ne rusų emigrantų vadai buvo 
susirinkę pasitarti dėl sudarymo 
vieningo fronto prieš bolševikus, 
tačiau čia ypač išsiskyrė solida
riai su vlasovininkais. Ta kon
ferencija pasibaigė be rezultatų, 
jau sėkmingesnė buvo vėliau 
jų sušaukta konferencija Miun
chene, kur pavyko rasti bendrą 
kalbą bent demokratinėms sro
vėms. Apie baltus dabar Kerens
kis jau bent kalba palankiau.

Skautų sąskrydyje
Lietuviai skautai gražiai- re

prezentavo savo kraštą tarptau
tiniame skautų sąskrydyje Bad 
Ischlio mieste, Austrijoje, kur 
4000 palapinių mieste iš viso da
lyvavo 14.000 užsieniečių ir 3000 
austrų skautų. LietuviaTSkautai 
pražygiavo su tautine ir skautų 
vėliava, įkalbėjo viso pasaulio 
skautams lietuvišką sveikinimą 
ir kitomis progomis sėkmingai 
atstovavo lietuvius. Juos taip pat 
matėme įvairiose filmų kroniko
se ir apžvalgose. Taip pat jų pa
sirodymas nepraėjo nepastebė
tas ir didžiojoj spaudoj. Štai, 
pav., toks “Neue Zuericher Zei- 
tung” Nr. 222, gražiai atsiliepia 
apie lietuvių tautinius šokius, pa
rodytus prie I-jo didžiojo laužo 
drauge su Maltos, Japonų, Aust
rijos, Latvijos, Lenkijos ir N. 
Zelandijos skautais. Paskutinį 
sekmadienį stovyklą aplankė 14 
tūkstančių žmonių. Lietuvius 
skautus taip pat nuolat lankė 
Austrijos lietuviai, kurie ypač 
domėjosi parodėle, liet, juosto
mis, audiniais, pašto ženklų rin
kiniu, spauda, gražiu odoj išbrai
žytu Lietuvos žemėlapiu, taip 
pat platinama jų spauda ir sve
čiams duodamais anglų, ir vokie
čių k. lapeliais apie Lietuvos da
bartinę padėtį ir jos kančias. 
Taip pat latvių, vengrų, rusų 
spauda, be aprašymų, įsidėjo 
nuotraukų, kur šalia tautinių vė
liavų kabo Vytis su įrašu: “Lie
tuva”. “Latvija” paskutiniame 
numeryje įsidėjo nuotrauką, 
kaip amerikiečių aukštasis komi
saras Austrijai Dr. Donellis kal
basi su baltų skautais: lietuviu 
D. Kempka ir latviu Irbe.

— Londonas. — Pasklidusios 
žinios, kad du dingę britų dip
lomatai surasti, kad žinoma jų 
buvimo -vieta, nepatvirtinamos.* 
Užsienių r. ministerija juos tebe
laiko dingusiais, o anų žinių ne
komentuoja.

Moteriškų rūbų 
siuvėja

Priima užsakymus
Darbas atliekamas sąžiningai.

Kreiptis: ' '■ 
66 Pendrith Street

Bloor-Ossington rajone 
nuo 6 vai. vakaro.

Elena Račkauskienė

Dėl darby Kanados miškuose
Jau ne pirmą kartą per spau

dą tenka pasiūlyti lietuviams 
darbą miškuose, popiermalkių 
gamyboje.

Šiais metais Abitibi P. P. Co. 
Ltd. dideliu mastu yra užplana
vusi popiermalkių gamybą. Sto
vyklos Regan, Ont. ir kituose ra
jonuose naujos ir duoda geres
nes darbo sąlygas. Kertamas 
miškas yra žymiai geresnis, negu 
praėjusiais metais, tad galima 
geriau uždirbtu

Iki rugsėjo 1 d. mokama:
8 pėdų popiermalkės, už 1 kor

dą $4.92; 10 pėdų kelias — už 1 
pėdą — 114c. Sukirtus 75 cordus, 
premija už kiekvieną cordą 59c. 
Už pragyvenimą j dieną atskai
toma po $1.75.

Nuo rugsėjo 1 d. nauja sutarti-

transportų lietuvių darbininkų 
Abitibi P.P. Co. Ltd. miškų pra
monėje iš Vokietijos, Anglijos, 
Belgijos.

Darbas yra jau prasidėjęs. 
Darbo gavimo reikalu kreiptis, 
pažymint iš kur sužinota, į:

Woods Employment Office, 
AWtibi P.P. Co. Ltd.

. Sault Ste. Marie, Ont.
arba į mane:

7730 Broadway St.
Ville Lasalle,
Montreal, Que.
Mano patarnavimas daugiau 

taik’omas lietuviams, nemokan- 
tems anglų kalbos, norintiems 
gauti informacijų, ar atsiradus 
kitiems išimtiniems reikalams.

P. Adamonis.

SPORTO ŽINIOS

Vaitonio paskutinioji 
partija

Vancouverio turnyre nulėmusi 
jam Kanados meisterio titulą, su
lošta su Bagartičuk.

Baltieji: P. Vaitonis.
Juodieji: F. Bogatirčukas.
1951 m. rugpiūčio 31 d.
1. d2-d4 d7-d6. 2. c2-c4 Žb8-d7.

3. Žgl-f3 e7-e5. 4. Žbl-c3 g7-g6. 
5. e2-e4 Rf8-g7. 6. g2-g3 Žg8-h6. 
7. Rfl-g2 0-0. 8. 0-0 c7-c6. 9. h2-h3 
f7-f6. 10. b2-b3 Žh6-f7. 11. 
Rcl-e3 Bf8-e8. 12. Kgl-h2 
Žd7-f8. 13. Vdl-d2Žf8-e6. 14. 
d4-d5 Že6-c7. 15. Žf3-gl c6-c5. 16. 
Žgl-e2 Rc8-d7 17. Bal-bl . . . 
(Sutrukdo b7-b5. Į b7-b5 būtų 
atsakyta 18. b3-b4!). 17. ... b7-

b6. 18. a2-a3 f6-f5. 19. b3-b4 f5-f4. 
20. g3-f4 Vd8-h4. 21. f2 f3 e5-f4. 
22. Re3-f4 Rg7-p5. 23. b4-c5 ... 
(Lošimas vyksta abiejų prieši
ninkų didelėje savimi pasitikėji
mo dvasioje. Juodieji aukoja pės
tininką ir tiki į puolimo sėkmin
gumą. Baltieji ramiai ima pės
tininką kitame flange). 23. ... 
Rd7-h3. 24. Rf4-e5 Rh3-g2x. 25. 
Kh2-g2 Be8-e5. 26. f3-f4 ... (Abe
joju šito ėjimo tikslumu. Gali
mas dalykas daug atsargiau su 
gera padėtimi buvo 26. 2e2-g3). 
26. ... Be5-h5..27. Bfl-hl Vh4- 
g4x. 28. Že2-g3 Bf5-hl. 29. Bbl- 
hl b6-h5. 30. Bhl-fl Ba8-b8. (Juo
dieji atsakydami teisingu pozi
ciniu ėjimu, bet ne vietoje, visai 
nepastebi baltųjų piktų kėslų).

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC
Licenzijuotas elektros kontraktorius

H. LAPAS 
Visų rūšių elektriški įrengimai bei pataisymai

322 WILLARD AVE, TORONTO
Telefonas MU. 6337 po 6 vai. vak.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairiiĮ rūšių 
kaina nuo 510 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

STALIUS /

ECNTRAETCCIIJS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 

kiti maži bei dideli darbai.
Viduje ir lauke. ...

JON. GREIČIŪNAS
Telefonas ME 7651

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

I HIGH PARK CHIMNEY SERVICE

Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome
gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining). ;

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

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien* 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.
55 St. John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St , 
Tel. LYndhurst 0052

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

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. W A—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Y. ONYSCHUK
INSURANCE & REAL ESTATE 

Susikalbu įvairiomis kalbomis.
Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes

1165 Dundas St W. Toronto. Norint skambinkit KE 5944.
’ • ____________ ~

HNATYSHYN 
, VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tel WA 4956

Toronto, Ont

mi su miško d. unija atlyginimas 
būsiąs pakeltas. Skaičiuojama, 
kad tuometinis kiekvieno dienos 
uždarbio vidurkis siektų netoli 
12 dolerių.

Nekartą minėjęs apie skirtin
gas gyvenimo sąlygas miške, ne
kartosiu dabar to paties, nepatar
siu važiuoti į mišką _tam, kuris 
dėl sveikatos ar kitų aplinkybių 
jaučiasi negalėsiąs miške dirbti, 
bet tiems, kurie, reikalui ištikus 
ar pradedant kurtis šiame krašte, 
jaučia reikalą susitaupyti pini
gų ar išviso nori miške dirbti ir 
neturi geresnio darbo, siūlau 
Abitibi P.P Co Ltd. Sault Ste. 
Marie, Ont. Division.

Lietuviai tam skyriui yra labai 
gerai pažįstami.. Ne vienas iš va
dovaujančių eksploatacijos dar
bams yra lietuvių turėjęs anks
čiau ir dabar mielai graibsto, 
kaip žinomus gerus darbininkus.

Pati Abitibi P.P. Co Ltd. yra 
trečia savo didumu šo krašto po- 
pierio pramonėje ir jo eksporte 
pasaulinėje rinkoje. Pabaigusi 
statyti du popieriaus fabrikus 
Vakarinėje Kanadoje, žada būti 
antra didumo popieriaus pramo
nėje. Kaip tokia, gali teikti dar
bininkams daugiau galimybių 
geresnio uždarbio ir gyvenimo 
atžvilgiu.

Šiais metais laukiama naujų

MALONŪS TAUTIEČIAI!
Kanados lietuviai skautai ir 

skautės yra užsibrėžę galimai 
greičiau įsigyti savus namus — 
lietuviškumo židinį Toronte.

Įsigytieji namai pirmoje eilė
je tarnaus lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Numatoma juose įkur
ti mūsų mažiesiems darželį, kur 
motinos, eidamos į darbą, savo 
vaikučius galės palikti lietuvėms 
auklėtojoms. Čia galės rinktis ir 
kitas jaunimas pramogauti, pa
žaisti, sportuoti, pasikalbėti, pa
siskaityti lietuviškų laikraščių, 
žurnalų bei knygų ir išvis pra
leisti savoj ir sveikoj aplinkoj 
laisvalankį.

Suprantama, tokio namo įsigi
jimui reikia lėšų.

Graži pradžia jau padaryta. 
Patys vyresnieji skautai ir skau
tės įvykdo savo pasižadėjimus, 
aukodami iš savo kuklaus uždar
bio po 50-200 dolerių šiam kil
niam tikslui. .

Tačiau vien skautų-čių gerų 
norų ir pastangų ‘neužtenka.

Todėl skautai ir skautės, pasi
tikėdami savo vykdomos idėjos 
prasmingumu ir kilnumu, krei
piasi į platesnę Kanados lietu
višką visuomenę — skautų tėvus, 
globėjus, bičiulius ir skautiškam

jaunimui prijaučiančiuosius, 
kviesdami prisidėti prie skautų 
namų Toronte įsigijimo.

Tam tikslui įgalioti skautai 
kreipsis į Tave Tautieti, Tautie
te, neatsisakyk savo kuklia auka 
paremti skautų namų įsigijimą.

Pasitikėdami savo energija ir 
Jūsų, Tautiečiai, moraline bei 
materialine parama, ryžtamės 
savo tikslą įgyvendinti — įsigyti 
skautų-čių namus — lietuvišku
mo židinį Toronte.

Aukas siųsti:
Kęstutis Grigaitis, 994 Dundas 
Str. W. Toronto, Ont

Skautų-čių Namų Įsigijimo 
Fondo Valdyba.

— Vašingtonas. — Laivų sta
tybos darbininkų unija pareiškė 
prezidentui protestą, kad pagal 
Marshallio finansavimo planą 
dirbančiose Europos laivų sta
tyklose Rusijai pastatyti 42 pre
kybiniai laivai.

31. e4-e5! d6-e5. 32. Že3-e4 Že7- 
ė8. 33. f4-e5 h7-h5. (Juodieji ne
gali imti balt. pėst. e5, nes po 34. 
Vf2-Žd7. 35. Bfl-f4 praloštų) 
34. e5-e6 Žf7-d6. 35. Bfl-f4 Bb8- 
b2 (Ir 35. ... Ž-c4 duoda baltie
siems šansų laimėti). 36. Bf4-g4 
Bb2-d2x. 37. Že4-d2 h5-g4. 38. ŽgJ 
-e4 Žd6-b7. 39. Kg2-g3 Že8-d6. 40 
Kg3-g4 Kg8-g7. 41. Kg4-f4 Kg7- 
f 8. 42. a3-a4 ... (Šioje vietoj f 
partija, sulošus 4 valandas, bu ve 
nutraukta. Baltųjų partija yr< 
žinoma, nepersunkiausiai laimi 
ma). 43.... Žd6-f5. 44.Kf4-g5 Kfl 
-g7. 45. Žd2-b3 Žf5-d6. 46. Že4-d( 
Žb7-d6. 47. Žb3-c5 Žd6-c4. 48. ŽcJ 
-e4 Kg7-f8. 49. Kg4-f6 Kf8-e8. 50 
e6-e7 pasidavė, nes jei 50.... kd7 
tai 51. Že5x, Ke8. 52. Kf6-e6 g6 
g5. 53. Žc5-e4 su neišvengiami 
matu. (Ženklo plius vietoje var 
totas x).

Ši partija lošta paskutiniam* 
turnyro ?ate, buvo visų žiūro vi 
dėmesio centre, nes joje buv< 
sprendžiamas turnyro nugalė 
toj as.

PARKWAY 
BAKERS

Specialūs gimimo 
dienos ir vestuvių 

tortai.
Įvairiais apsidraudimo reikalais

namų, auto, gyvybės, ligoninės, operacijų, gydytojų vizitų ir t.p. 
kreipkitės tik pas

GENERAL INSURANCE
1212 Dundas Street West. Telefonas LA. 9547

Čia pat malonėkite apsimokėti ir visus draudos mokesčius

L

AUTO —FIRE — LIFE 
DRAUDIMO AGENTŪRA

Vitoldas W. KRUPAVIČIUS
General Insurance Services

Bet kokioms informacijoms telefonuokite ar 
kreipkitės asmeniškai

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

telefonuoti LL. 9204.

GIBSON ŠALDYTUVAI

a

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.

GRCTELL 
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO 

(prieš Pix kino teatrą)

290 Queen Street West 
Telef. EM. 3-7676

Paškauskas — stalo teniso 
vicemeisteris

Kanados tautinės parodos me 
tu įvykusiame stalo teniso tur 
nyre p. Paškauskas laimėjo antr; 
vietą.

Komandinėse rungtynėse On 
tario — Quebec, mūsų provinci 
ja pralaimėjo 4:6 santykiu.

Kanada nusilenkė USA katas 
trofiškai pralošdama visus su 
sitikimus rezultatu 7:0. Luką

Atidaryta nauja lietuviška krautuvė!
, Crown Cigar Store <& Record Bar

Turime rūkalų, įvairių plokštelių, minkštų gėrimų, 
o taip pat pieno produktų ir duonos.

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

- Sav. Jurgis Preikšaitis
> Kviečiame visus atsilankyti T

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

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė

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

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

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

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 tel. LO 3517

TEL.
EM 3-213

Budim
24

■ valanda
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.

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškat
Užeikite i
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

TeL E M4-0047
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tarnybą, ne tiktai skelbti prin
cipus, už kuriuos mes kovoja
me, bet sužadinti pasitikėjimą 
tarp tų žmonių, kuriems paskuti
niai įvykiai iššaukė baimės ir ne
tikrumo”.

Kanada esanti ypatingai šitam 
uždaviniui tinkama, kaip veržli 
demokratiška tauta, be imperia
listinių ambicijų ir yra bendrai 
patikima ir respektuojama visa
me pasaulyje.

Filmų administracija nemė
ginsianti paslėpti arba pagražin
ti neigiamybių, pasitaikančių de
mokratijoje, bet būsią pavaiz
duojama, kaip defektai studijuo
jami ir pašalinami kanadišku 
būdu. CSc.

Vyskupas pasmerkė biznį 
Lourde

Lourdes vyskupas Pietro Ma
ria Theas griežtais žodžiais pa
smerkė biznierius, darančius pel- 
<ną iš šventovės.

“Mes nenorime jokio komerci
nio išnaudojimo grotos vandens. 
Mes nenorime prekiautojų ap
link grotą, kurie pardavinėja 
muilą ir saldainius.

Yra, pavyzdžiui, nepateisina
ma, kad stovylėlė, kuri parduo
dama po 370 frankų' be groto 
vandens, su vandeniu parduoda
ma jau 70 frankų brangiau. Ži- 
.nau, kad Lourdes gyventojai, 
kaip ir aš pats, kenčia dėl šito 
šėtono įsibrovimo į Marijos 
miestą”...

Vyskupo pasmerkimas yra su
prantamas, kai prisimenam, kad 
išnaudojami šimtai tūkstančių 
maldininkų, dažnai ligonių, važi
nėjančių ratukuose arba nešioja
mų neštuvuose, kurie visi nori 
įsigyti ką nors atsiminimui tos 
vietos, iš kurios jie laukia išgel
bėjimo. Daugumas jų yra netur
tingi, atvykę čia, kai jau išleido 
besigydydami visą savo turtą.

Neštuvais ligonis nešiojantieji 
sudaro broliją. Daugumas jų kas
met atvyksta čia artimui pagel
bėti ir dirba be jokio atlyginimo. 
Jų brolijos regula reikalauja tar
nauti artimui, o ypač neturtin
giems maldininkams be jokio at
lyginimo. Anas bizniavimas jau 
perdaug nesiderina su Lourdo 
dvasia.
Filmos demokratijos tarnyboje

Kanados Nacionalinė Filmų 
Administracija pradės gaminti 
greitu laiku naują filmų seriją 
pavadintą “Laisvė”, kuri ryškins 
asmens ir bendruomenės gyve
nimą Kanados demokratijoje.

“Pagrindinis konfliktas šian
dien pasaulyje yra kova už žmo
gaus įsitikinimus”, pareiškė Ka
nados Išteklių ministeris Robert čio 24 d. Toliau jie numato vyk- 
Winters, pranešdamas apie nau- ti per Europą, Vid. Rytus, Indo- 
ją filmų seriją. “Čia yra paskati- kiniją ir Rainųjų vandenyną į 
iiimas ir proga įtraukti filmą į JAValstybes.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kai oriai nusišypsoti
Psichologiškas gestas

Amerikoniškoji policija net 18 
mėnesių ieškojo nusikaltėlio, ku
ris buvo pabėgęs iš kalėjimp Vir
ginia “šteite”. Deja, viskas buvo 
veltui Ieškomasis dingo kaip į 
vandenį.

Pagaliau po 18 mėnesių, kaž
kaip paslaptingai būto išaiškin
ta. Minėtas nusikaltėlis surastas 
St. Louis valstijoj, taip pat kalė
jime. Tik jau ne kaip kalinys, 

‘bet kaip kalsimo prižiūrėtojas. 
1 Kalėjimo administracija aiškino, 
Jjog tas asmuo buvęs priimtas į 
’tarnybą prieš pusantrų metų ir 
jligi šiol jis esąs nepamainomas 
tarnutojas....

-Liuksusas iš prievartos
Važiuodami ekspresu, pirmos 

klasės vagone susitinka du pa
žįstami.

— O, ką aš matau! — šaukia 
'nustebęs pirmasis. — Tamsta jau 
važinėji pirma klase. Matyt, biz
nis labai pagerėjo...

— Kur tau!... Visai nepage
rėjo, bet dar pablogėjo, — at
šauna užkalbintasis.

— Tai kodėl pasirinkot pirmą 
klasę?

— Mat, kitų klasių vagonuose 
važiuoja-mano vekselių žirantai.

Grasina
Kazys susibarė su Petru. Pa

galiau jis šaukia:
— Palauk, aš tau parašysiu 

anoniminį laišką. Išprausiu, kaip 
reikiant....

Keistas klausimas
Kapitonas apklausinėj a tik ką 

priimtą jūrininką:
— ... O moki tamsta plaukti?
— Moku. •
— O kur išmokai?
— Na, vandeny!

Tėvynę prisiminti
Dėdės Šamo karalystėje dipu

kui išlipant iš laivo policija, tik- 
Tindama dokumentus, pastebi 
pas jį Stalino paveikslą. Įtaria
mas neištikimumu demokratijai.

Tuberkuliozinis meningy tis 
nugalėtas

Denver žydų tautinės ligoni
nės gydytojai paskelbė davinius 
eilės pastarųjų metų tyrimų ko
vai su tuberkulioziniu meningy- 
čiu. Iki šiol ši liga buvo laikoma 
nepagydoma ir nuo jos vaikų iki 
3 mt. mirdavo daugiau negu nuo 
visų kitų tuberkuliozės formų 
kartu. Minėtieji gydytojai prane
ša, kad eilę metų su streptomici- 
nu gydę tuberkuliozinio menin- 
gyčio paliestus 24 vaikus ir šian
dien 13 iš jų esą gyvi ir sveikstą. 
Gydytojai teigia, kad tuberku
liozinis meningytis turi būti lai
komas jau pagydomas, tik gydy
mas trunkąs 3-4 metus.

Pasiekė Angliją
Australas Fr. Carlin, kuris su 

žmona Elinora 1950 m. liepos 19 į Klausia, kam pas jį tas paveiks- 
d. išplaukė savo amfibiniu dži- las? Esą> kad prisiminti tėvynę ir 
pu per Atlantą, jau pasiekė Ang- įen ijkusįą šeimą. “Kaip tai Šu
liją. Jie plaukė per Azorus, Ma- prasti?” klausia pareigūnas, 
deirą, Kanarų salas ir š.m. kovo • _ Kai mane pradeda kankinti 
mėn. 14 d. pasiekė Casablanką tėvynės ir šeimos ilgesys, tai pa- 
Afrikoje. Nuo Halifaxo iki Azo- žiūriu į Stalino paveikslą, tuoj 
rų plaukė 81 d. ir buvo išbaigę 
benziną bei vandenį. Iš Calais 
per kanalą jie perplaukė rugpiū-

praeina, — atsako išsigandęs di
pukas.

7 PUSL

AR JAU GAUNATE

— o —

Paieškojimai
B. Drukas (Drukon), anksčiau 

gyvenęs 9 Wales Ave., Toronte, Į 
ieškomas brolio iš JAV. Kreiptis 
į “TŽ” administraciją.

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

DANIEL B. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu -slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
HIS MASTER VOICE GAMYBOS

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

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

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

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

LAIK RODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
M. MAI JNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBAS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui ,

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tek WA 1344

Iš ko gyveni?
— Franek, tave visuomet ma

tau gerai apsirengusį ir dažnai 
linksmą klube. Tur būt, pelnin
gą darbą turi?

— Ne, jokio darbo neturiu.
— Tai iš ko gyveni?
— Slepiu nuo nacių vieną tur

tingą ’/arzdotą poną..!
— Juokingas gi tu, kasgi tau 

patikęs, kada ja.ų 6 metai karas 
pasibaigė ir patys naciai už grotų 
sėdi?

— Bet ar aš kvailas, kad jam 
apie tai sakyčiau?...

Gera žmona
“Ne, mano žmona visiškai ne 

sikolioja, kai aš vėlai ir gerokai 
“įtraukęs” namo grįžtu. Ji tik 
papurto galvą”.

“Ar tavo?” '
* Reikia apžiūrėti
, Gydytojas S. buvo pagarsėjęs 

skilvio ligų specialistas. Kartą 
svečiuose pripuola prie jo viena 
poniutė ir aiškina:

— Ach, Pone Daktare, kaip 
malonu Tamstą pažinti. Aš jau 
seniai ruošiausi eiti pas skilvio 
ligų specialistą. Žinot, pavalgius 
aš visuomet blogai jaučiuosi ir 
apetito neturiu. Ar negalėtumėt, 
Tamsta, man patarti?

— Mielai, Ponia. Gal malonė
tumėte išsirėdyti, — šypsodama
sis atsakė gydytojas.

Kitos rasės nenori
— Kiek vaikų turit?
— Ačiū Dievui, tik tris.
— Kodėl ačiū Dievui?
— Mat, aš skaičiau, kad kiek

vienas pasaulyje gimstąs ketvir
tas vaikas yra kinukas.

iiir>J jrczc ^iji
• Bilietus, • Vokus,
• Vizitines korteles, .'9 Atsišaukimus
• Įvairius blankus, # > Ir kitus spaudos darbus

Švariai it* greitai spausdina

ŽlBUKilJ” Siiaudcs Eendrovė
941 DUNDAS ST W, . - TORONTO, ONT. - - Tel EM. 3-4265 

Priimami užsakymai paštu.. » . - » Atliekami linotipu rinkimo darbai

• Koncertų programas,
• Pakvietimus,
• Vestuvinius kvietimus,

Barbara Ann Scott
Dvidešimts trijų mėtų ledo ka

ralienė, dabar gyvenanti Tolcn-i 
to priemiesty North York, šiuo 
metu esanti Anglijoje, kur daly
vauja ledo festivalyje, 1952 me
tams sudarė sutartį dalyvauti 
Hollywood Ledo Revue. Tuo bū- * 
du ji pakeis ankstyvesniąją ledo ' 
čempionę Sonja Henie, kuri kon- ' 
traktą atnaujinti atsisakė, kaip,' 
spėjama, ruošdamosi pereiti te- •; 
levizijon.

Barbara Ann Scott pirmą kar- . 
tą Niujorke pasirodė 1948 m. 
gruodžio 21 d. Tada ji per 4 sa- įr 
vaites gavo kas savaitę po $10.000 . 
Dabar sutartoji jos metinė alga 
— $100.000. Sonja Henie, Holly- - 
woode dirbdama 15 metų, beabe- 
jo taip pat nemažai uždirbo.

A

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

maloniai kviečia mielus tautiečius atsilankyti ir paragauti 
skaniai, sočiai ir žemomis kainomis pagamintus įvairius 
valgius, skubiai ir mandagiai patarnaujant nuo 6 vai. ryto 
iki 12 vai. nakties. *"
krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių.
nakvynę.

Taipgi turime išsineštinai pardavimui
Čia gausite ir ’

Iki pasimafymo — nuoširdžiai lauksime- ,
V. BUTRIMĄ^.

di

I

JAV priims kalmukus
Neseniai Frankfurte iš Vašing- 

toon gautas parėdymas, kad JAV 
įsileis 700 DP kalmukų, esančių 
Vokietijoje amerikiečių zonoje. ’ 
Jiems prieglobstį atsakė 6 valsty-1 
bės. Kalmukai save laiko seniau- : 
siais DP pasaulyje, nes nuo Čin- j 

gishano laikų jie nebeturėjo pa- i 
stovios gyvenamos vietos ir kla- ; 
jojo po Aziją ir Rytų Europą.

Maištingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD Telefonas JU. 7193

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

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

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
WA 5232 TorontoTel,

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

^‘EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai vakaro.
M--—— I ■ ————, 

- ■■ I ........... ..................................................

TEL. WA 6812 * 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
■ I \Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

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

• lovų komplektai,
, • siuvamos mašinos,

Kalbame rusų kalba

7

HAlItlS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

LAIKOMOS PALANGOS
Telefonas

TREJOS DEVYNERIOS NIU-9543
Telefonas

MU-9543

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIA! NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

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

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W.
Toronto, 

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame

SKALBIMAS MARINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

' ir ' 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

AKIU SPECIALISTAS

L LUNŠKY. R.0

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

Pirmos eilės lenkiška rankinė f Telefonas EM 3-0360 ]■ -■
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY “

Rūbų valymas i
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 1

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

“Reiškiie jausmus .gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WILS ON

Telefonas RI 4411 . 143 Hamilton St., Toronto

Kainos nepakilo pas:
ART FASHIONS 

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

73 Adelaide St W.
Room 322

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tel WA 7537 Tel WA 8497

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

pačia Žema kaina. Mes pagelbėsime

Advokatas — Notaras

Telefonas EL 3161 
Toronto
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TORONTO, Ollt.
Lituanistinė mokykla

kaus mokyklos patalpose (ten 
pat, kur pernai) Toronto lietuvių 
parapijos mokykla pradeda kas

Atsimenant didelį reikalą išeivi
joje lietuvius vaikus išmokinti 
lietuviškai skaityti ir rašyti, bei 
supažindinti juos su lietuvių is
torija ir geografija, išmokinti 
juos lietuviškų dainų ir giesmių, 
o kartu prisimenant šios vargo 
mokyklos daug triūso reikalau
jantį išlaikymą, tikimasi, kad lie
tuviai tėvai įskiepins savo vai
kams šios liet, mokyklos įvertini
mą ir meilę. Tikimasi, kad šie
met dar didesnis lietuvių mo-

Toronto lietuvių parapiją at
vyko kun. B. Pacevičius, kuris 
be tiesioginio pastoracinio darboTautos šventės minėjimas

Tautos šventė Toronto lietu
viu buvo gražiai paminėta iškil- . „ ... , _mmgomas pZnaldo™" ir aka- baz"-v-
demija.

HAMILTONO LIET. ORGANIZACIJOS, VADOVAUJANT 
KL BENDRUOMENĖS VALDYBAI,

■MONTREAL, Cue
Nusisekęs Rugsėjo 8-tos

čioje praėjusį sekmadienį krei
pėsi į torontiečius lietuvius, ku
rie iki šiol priklausė chorams, 
prisidėti prie jo organizuojamo 

’ choro. Pirmai choro repeticijai ir
I bendroms gairėms nustatyti cho-' 
ristai yra kviečiami susirinkti 
lietuvių parapijas salėje rugsėjo
II dieną, 8 vai. vakare. Atsižvel
giant į lietuvių išeivijoje sąly-' 
gas, naujasis choro vedėjas yra 
pasirįžęs sudaryti bažnytinių

i giesmių ir taip pat pasaulietiškų 
j dainų repertuarą. Norima, kad

salėje “DAINAVA”, 469 Bay Str. N^ Hamiltone,

Kanadoj šachmatų meisteriui 
Povilui Vaitoniui pagerbti,

rengia •vakare, lietuviu bažnyčioje, prie 
išstatyto švč. Sakramento Lietu
vos intencija įvyko susikaupimo: 
valanda, kurios metu buvo atlai
kyti mišparai ir padarytas pasi
aukojimas nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai.

Sekadienį, rugsėjo 9 d., šventė 
prasidėjo iškilmingomis pamal
domis, po kurių buvo giedamas' 
Tautos Himnas. Minėjimas vyko 
“tamiečių salėje. Minėjimo (Tor(mto ch<>_
doje min™. vnGyu“ka°ba,ku-'r“ būtų Paj.ėgu.s tinka”ai Pasi-.i Kaip žinoma, LAS organiaa- Ąmertaį VUKą, diplomatijos 
rioje prelegentas vaizdžiai pa- . ................ f . . < , . ..
vaizdavo Vytauto Didžiojo la&ų visuomeneje ivainų rie išsivystė į skilimąskyrių
rioje prelegentas vaizdžiai pa-

LINKJSMIĮ POBŪVĮ
su įvairia programa

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
(LKMoterų Dr-jos vakaras nukeliamas i š.m. rugsėjo mėn. 28 d.,
8 vaL vak., toje pat vietoje) . Rengėjai.

LAS skyrių atstovų 
suvažiavimas

prezidiumą įgaliojo pasveikinti 
kovojančią Lietuvą per Voice of

įrodyti ir bažnyčioje, o kartu ir .cijoje pasireiškė nedarnumų, ku- šef3 į* Maž. Lietuvos Tarybą.

negreitai užmirš minėjimo skait
lingi dalyviai.’ R.

. C LOKo posėdis ’ 
įvyko praeitą penktadienį, rug
sėjo 7 d. Padarytas provizorinis 
Kanados lietuvių paskirstymas 
apygardomis būsimiems KLB 
rinkimams. Numatomos šios 
apygardos: 1. Quebeco — įskai
tant Quebeco, Nova Scotia, New 
Brunswick ir Newfoundland pro
vincijas; 2. Ontario; 3.Manitobos; 
4.Vancouverio — Albertos — 
Saskatchevano apygarda.

Numatyta paruošti rinkimų iš
laidų sąmatą ir prašyti ALOKų 
tam reikalui lėšų. Taip pat nu
tarta prašyti dar nesudariusias 
ALOKų vietoves — pasiskubinti. 
Hamiltoną kviesti prisitaikyti 
prie bendrų taisyklių ir sudaryti 
ALOKą.

Konstatuota, kad lietuvių re
gistracija vis dar tebėra di
džiausia kliūtis rinkimams skelb
ti, nės kartotekoje tėra virš 1000 
kortelių. L.

Miršta lietuviai
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčioje rugpjūčio 31 d. įvyko lai-

Nors kartą Montrealis išsimu
šė iš šabloniško, visiems pabodu
sio, aktų pobūdžio tautinių šven
čių minėjimo. Rugsėjo 8-tos — 
Tautos šventės — minėjimas šie
met padarė visiems labai malonų 
įspūdį ir sutraukė daug publikos.

Minėjimas pradėtas Aušros V. 
bažnyčioje iškilmingomis pamal
domis, kurias atlaikė ir turinin
gą pamokslą pasakė klebonas 
kun. J. Kubilius. Dalyvavo at-kų, 
savanorių, skautų ir -tautinė vė
liavos, gražiai užsirekomendavo 
muz. Piešinos vadovaujamas cho
ras. Bažnytinę dalį dar sustipri
no parapijos metinės, atliktos 
novena į Nekaltą Marijos Širdį, 
ir užbaigtos bendra visų dalyvių 
Šv. Komunija.

Viešasis minėjimas buvo su
jungtas su Montrealio Lietuvių

Kaip žinia, sekantį šeštadienį 
kitas tos pačios organizacijos su
važiavimas šaukiamas senosios 
vadovybės likučių, kuriuos re-

progomis.
Kun. B. Pacevičius kilimu yra 

ukmergietis. Baigęs Telšių kuni-
Lietuvą, išvesdamas paralelę su 
nūdienine Lietuva, ypač užak
centuodamas lietuvių tautos dva- m ., ...
sinius turtus ir visais laikais di- 
delį pasiryžimą.kovoti dėl savo 
tautos laisvės.

Meninė dalis buvo trumpa, bet 
kruopščiai paruošta. Pradžioje 
šv. Juozapo kolegijos mokinė G.

Teisininkų susirinkimas
Rugsėjo 15 d. 7 vai. p.p. “Tul

pės” svetainės patalpose — 994 
Dundas Str. W.—šaukiamas Lie
tuvių Teisininkų D-jos Užsieny 
Toronto skyriaus steigiamasis su
sirinkimas.

Draugijos nariu gali būti kiek
vienas Lietuvos diplomuotas tei- Grigaitytė padeklamavo pora B. 
sininkas tremtinys ir tas nedip- ■ Brazdžionio eilėraščių. Vėliau 
lomuotas teisininkas tremtinys, I buvo pavaizduota kenčianti Lie- 
kuris Lietuvoje yra buvęs teisė- tuva: scenoje pasirodė tautiniais 
ju, tardytoju, prokuroru ar jo pa- drabužiais pasipuošusi lietuvaitė 
dėjėju, Įnotaru, privatiniu gy-« Į su retežiais surakintomis ranko- 
nėju, teismo sekretorium ar jo 
padėjėju, ipotekos knygų vedė
ju, teismo antstoliu, ir kiti nedip- 
lomuoti teisininkai, kurie dirbo 
kvalifikuoto teisininko darbą (L 
TTDĮst. 3§).

LTDUGT Paskirtoji K-ja.

narių dauguma, prikišanti vadd- 
vybei autoritarines tendencijas 
ir nesiskaitymą su statuto nuo
statais bei suvažiavimo nutari
mais, užsimojo pertvarkyti va
dovybę. Savarankiškai pradėju
sio veikti Toronto skyriaus ini
ciatyva pereitą šeštadienį buvo 
sušauktas skyrių atstovų suva
žiavimas Toronte, kuris išrinko 
naują Kanados vietininkijos val
dybą, organizacijos garbės gy- 

. nėją, garbės teismą ir kontrolės

Teatro mylėtojai!
Jei mėgsti lietuvišką scenos 

meną ir galėtum jam šiek tiek 
pagelbėti, ateik į metinį Toronto 
Lietuvių Meno Mėgėjų- Grupės 
susirinkimą, kuris įvyks šio mėn. 
14 d., peiktadienį, 8 vai. vakaro 
parapijos salėje.

Tame susirinkime bus nusta
tytos gairės - tolimesniam veiki
mui ir aptarti aktualūs reikalai.

.Ar būtum jaunesnis, ar senes
nis, mažesnis ar didesnis, visus 
kviečiame atsilankyti, o ypatin
gai moteriškąją pusę. Įsidėmėti
ni Aniceto Čitrrkos žodžiai: “Me
nas žmogų aukština, riūb žemės 
pakelia”. Grupės Valdyba.

Meisterio p. Vaitonio pagerbimas 
šeštadienio vakare, malonių pp 

Stepaičių rūpesčiu, jų bute buvo 
suruoštas kuklus p. Vaitonio pa
gerbimas, dalyvaujant jo gerbė
jams bei sporto klubo “Vytis” 
šachmatininkams. Ta pačia pro
ga meisteris pademonstravo su 
įvairiausiais paaiškinimais visas 
turnyre loštas partijas. Pastebė
tina, kad beveik visas partijas 
meisteris perlošė iš atminties!

Visų dalyvių vardu dėkoju 
meisteriui p. Vaitoniui už kant
rumą aiškinant partijas bei atsa
kinėjant įvairius klausimus, o pp 

- Stepaičiams už rūpestį ir vaišin
gumą. K. Lukošius.

Lietuvaitė mokytoja
Teko patirti, kad lietuvaitė, p. 

Strazdaitė, gavusi pradžios mo
kyklos mokytojos cenzą, gavo 
mokytojos vietą katalikų Šv. Ma
rijos mokykloj. Mokytoja Straz
daitė yra vietinė lietuvaitė, pui
kiai kalbanti lietuviškai ir mo
kyklos personalui prisistačiusi 
kaip lietuvaitė.

mis, o keletas jaunesnio amžiaus 
mergaičių tautinėmis dainomis 
ir deklamacijomis pavaizdavo 
kenčiančios tėvynės vargus. 
Montažą parengė ir akordeonu 
pritarė p. Ripskis. Keletą dainų 
labai vykusiai padainavo sol. A. 
Ščepavičienė, akompanuojant 
dukrelei Danutei. Pabaigoje LO , 
Ko pirmininkas J. R. Simanavi
čius padėkojo programos išpildy-. 
tojams, ir minėjime gausiai daly- Į 
vavusiems torontiečiams, o taip 
pat skatindamas lietuvius atlikti 
tautinę pareigą, duosniai parem
ti aukomis Tautos Fondą. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu.

Per minėjimą primta rezoliu- 
cija-sveikinimas Kanados minis- 
teriui pirmininkui, kuri siunčia
ma visiems Toronto laikraščiams 
ir “Voice of A” persiųsti* Lietu
vai. Tautos Fondui surinkta $ 
200.34, kurie, atskaičius išlaidas, 
bus pasiųsti T F Atstovybei Ka
nadoje. > .

Išvyko kun. F. Gureckas
Praėjusį sekmadienį iš Toron

to į Čikagą išvyko kun. Feliksas 
Gureckas. Dešimt su viršum mė
nesių dirbęs Toronto liet, para
pijoje, kun. Gureckas gražiai už
sirekomendavo kaip geras kalbė
tojas, gabus plunksnos valdyto
jas ir malonus žmogus. Savo To
ronte buvimo metu, jis. ypač 
daug triūso ir pastangų įdėjo va
dovaudamas lituanistinei para
pijos mokyklai ir Kanados Liet. 
Kat. Kultūros Draugijoje, būda
mas josios reikalų vedėju. Bi
čiuliai su išvykstančiu atsisvei
kino praeitą ketvirtadienį malo
nioje vakarienėje klebonijoje.

Kun. F. Gureckui nuoširdžiai 
linkėtina sėkmingo darbo ir ge
riausio pasisekimo JAV-bėse.

kapelionavo įvairiose Žemaitijos
vietovėse. Tremtyje kun. Pacevi- 

t čius lankė konservatorijos diri
gavimo klasę ir lietuvių stovyk
lose vadavavo chorui.

Pamaldos už a.a. Barščiauską
Šeštadienį, rugsėjo.15 d., 8 vai.

Toronto lietuvių bažnyčioje, 
įvyksta gedulingos pamaldos su.
ekzekvijomis už prieš pora metų komisiją. Suvažiavimas aptarė 
mirusį lietuvį a.a. Juozapą Barš- LAS vidaus organizacijos padėtį 
čiaušką. ir priėmė tuo reikalu rezoliuciją,

mia LAS vadas Vokietijoje St. °ram°s Tf atr° , Bub^
Vykintas.

<«■

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Gyd. Dr. Aleksas VALATKA 

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

tel. MU. 9959.

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

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugsėjo 13-15 d.
1. MONTANA — spalvota — su Errol Flyn, Alexis Smith
2. COUNTER PUNCH — Joe Kirkwood, Leon Errol

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 17-19 d.
1. HATCHET MAN — su Ed. G. Robinson, Loretta Young
2. DAUGHTER OF ROSIE O‘GRADY — spalvota —

su June Haver, Gordon McRae

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

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

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos.
Tarpininkaujama apsidraudimui, gyvybės 

nelaimingų atsitikimų ir kit, atvejais

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

LAS Parengimy Sezono Atidarymas
“LAISVOSIOS LIETUVOS” PENKMEČIO IR

LAS KANADOS VIETININKUOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO
proga, š.m. rugsėjo mėn. 15 d. 7 vai. vak., 

UNF salėje, 297 College St., įvyksta

LINKSMAS ŠOKiy VAKARAS
Bus gera muzika, loterija ir veiks bufetas su stipriais 

ir gaivinančiais gėrimais.
Jaunimas ir visuomenė maloniai prašoma atsilankyti.

“Laisvoji Lietuva”.

P. dipl. inž. VACIUI MITKEVIČIUI ir p. JANINAI ŠEDYTEI, 
sukūrusiems lietuviškos šeimos židinį, laimingo ir našaus 
gyvenimo linki ‘ •

■ ■ ■ ' . ■ . . • ■ ’ . ’ ■ , ’ • ■

E. Apanavičius, B. ir E. Čekauskai,
N. Ramonaitė, V. Stukas, B. ir R. Veitai, 
J. Kuncaitis.

Mielus
IRENĄ ŠIMKEVIČIŪTĘ ir ALGĮ ROPĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname

Pošių šeima.

Parduodamas namas Dundas — 
Osington gatvių rajone. Skambin 
ti ligi 18 vai. LO 0601.

Išnuomojamas kambarys su bal
dais dviems asmenims. Galima 
virti. Garažas. Kreiptis po 6 vai. 
vak. 170 Lisgar St. Tel. KE. 2729.

Išnuomojamas kambarys III-me 
aukšte su teise naudotis virtu
ve 1-2 asmenims. Skambinti po 

6 vai. vak. tel. LO. 8346.

Į Viengungių maloniam dėmesiui! 
Išnuomojami kambariai su mais
tu ir pilnu patarnavimu, gražioje 
aplinkoje ir prie gero susisieki
mo. Kreiptis asmeniškai 40 Paci
fic Avė., važiuoti Bloor, prieš 

High Park.

Išnuomojami du kambariai su 
bendra virtuve. Suaugusių šei-į 
mai High Park rajonė. Teirautis 

telefonu LO. 9377.

Visų lietuviškų laikraščių 
ir angliškų žurnalų 
PRENUMERATAS 

priima ir pratęsia įgaliotas 
atstovas <

Vytautas Aušrotas
263 Havelock St., LO. 3647 

Sekmadieniais — parapijos 
salėje

Šio mėnesio 15 d., šeštadienį, 
YMCA—Dovercourt Rd.-College 
— salėje sporto klubas “Vytis” 
ruošia pasilinksminimą—šokius. 
Pradžia 8.30 vai. vak. Kviečiame 
visus dalyvauti ir paremti savo 
atsilankymu sporto veiklą.

Sporto klubas “Vytis”.
Oro pratimai

Šį šeštadienį Malton aerodro
me įvyks dideli oro.pratimai su 
bombardavimų imitacijom. Vie
nu metu bus išmesta 60 parašiu
tininkų. Turint laiko, vertėtų pa
matyti. Tik nereikia išsigąsti 
bombų. Jos sprogs, bet neišmes
tos iš lėktuvų. Tai bus iš anksto 
paruošti užtaisai lauke

Krikštynos
Sekmadienį po pamaldų lietu

vių bažnyčioje buvo pakrikšty
tas Algimantas-Silvestras Čepas, 
žinomų visuomenininkų, pp. Sil
vestro ir Emilijos Čepų sūnus. 
Kūmais buvo Emilija Abromai
tytė ir inž. Juozas Jasinevičius.

lis ir Dundulis”. Tatai įvyko erd
vioje Gesu salėje, pačiame mies
to centre. Minėjimas sutraukė 
virš 1000 dalyvių. „,

Minėjimas buvo atliktas trum
pa, bet labai gražia, p. Nagiaus 
kalba, sugretinusia mūsų aspi- Į dotuvių pamaldos a.a. Albinos 
racijas ir buitį prieš 500 metų ir Akuckytės.
dabar. Kalbėtojas įtikinančiai 1 Rugsėjo 3 d. su didelėm iškil- 
nurodė, kad kol pasauly bus mėmpalaidotaElžbietaPaulaus- 
spausdintas lietuviškas žodis, kol kienė.
mokytojai kalbės gimtąja kalba
šeštadieninėje mokykloje į mū- Dremj buv0 a, k au. 
sų vaikučius, kol scenoje girdesi- 
me savąjį žodį, tol lietuvių tau
ta nežlugs ir tol turėsime tikrą i

- Į “Bubulio ir Dundulio”

torius A. Rūkas.
— Aušros Vartų parapijos su- 

laidą, kad žengiame artyn prie f kakties ir Tautos šventės proga 
laisvės triumfo.

Po to sekė A. Rūko “Bubulis 
ir Dundulis” vaidinimas, sukė
lęs dalyvius į gimtąjį kraštą, po 
samanotu lietuvišku stogu, kurį

' a Padėka
Lietuvių Pramonininkų, Pre

kybininkų ir Amatininkų Sąjun
ga reiškia padėką kunigui kleb. ! 
P. Ažubaliui už leidimą pasinau- j 
doti sale nemokamai organizuo
tiems mūrininkų ir audimo kur-

j parapijos biuletenis išėjo puoš
nesnis ir padidintas— 4 psl.

—“Bubulio ir Dundulio” prem
jerai susirinkusi publika pasiun
tė sveikinimo telegramą į Kana
dos šachmatų meisterius iškopu
siam P. Vaitoniui.

— Šiais metais kuriama lietu
viška šešt. mokykla ir Verdune.

i Veiks 3 skyriai, jei pavyks susi
tarti su mokslų komisija, darbas

—Samulienė sunkiai tebeserga11 dUullliU Kur- ------ ■-----~ "

<■ ■ 1_ ' * • frontinis didelis j sams, tajp pat dėkoja kursų lek- ^°ya^ Victoria Hospital, 
kambarys ir virtuvė II aukšte, toriams: inž. J. Dragašiui, p. ran- - Stanienė grįžo ii

Teirautis MU. 3940. A A rl A W1 HTTl All 1 t KVM-.lv VV _ X J a. _ — -

SVETAINEI
“TULPĖ”

reikalinga

Kreiptis: 994 Dundas Str. W.
Telef.: ME. 9490

Parduodamas

Valgykla Toronto lietuviška
me rajone “Park Restaurant” 
— pora minučių kelio nuo lie
tuvių bažnyčios, prieš parką, 
1002-1004 Dundas St. W. — su 
visais įrengimais yra parduo
dama 5 metams. Kaina $8.500. 
Iš fronto yra 2 prekybinės pa
talpos, dabar naudojamos res
toranui, bet viena iš jų gali 
būti panaudota krautuvei. 
Maisto krautuvės įrengimai 
yra veik visi prie restorano. 
Kartu išnuomojama 10 kam
barių namas su gerai atremon
tuotu rūšimi. Nuomos mėne
siui: $190 ir nekilnojamo turto 

mokesčiai.
Kreiptis pas savininką 

1002 Dundas SL W. Il-me 
aukšte, tel. ME. 6498.

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

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

ERNEST RIDOUT 
Real Estate Ltd.

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

* Prašykite H. TAMMSALŲ ,

Mūsų Įstaiga HAMILTONE: .
prašykite V. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. * TEL. 9-4121

_ . , — Stankienė grįžo iš ligoni-
govui A. Adamavičiui ir mok. p. nės, bet dar tebeserga gana sun- 
Matulaičiui. “Verslas”. kiai.

Lietuvis pigiai perveža baldus/
bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
K r e i p t i s :

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

f

Pirkite aprangą tik lietuviškoje .rūbų 
krautuvėje

921 DUNDAS ST. W. “BELWOODS DRY GOODS”
Nuoj Jūšų priklauso vienintelės lietuviškame rajone lietuviškos 

krautuvės pasisekimas.
SIŪLOME: vyrų, moterų ir vaikų aprangą pigiomis kainomis ir 
geroje kokybėje. Daug rudeninių mot. suknelių. Specialiai lai
kome vyr. vestuvinius europietiškus baltinius, krikšto sukneles 

ir priimame specialius rūbų užsakymus.
“BELLWOODS DRY GOOD” 

921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

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

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE^ 
PIRKTI namus;

PAR DUODAMA

1. Mėsos ir maisto produktų krautuvė su visomis mašinomis 
High Parko rajone. Įmokė j imas $3000.

2. Valgykla lietuvių rajone Dundas g-vėje, puikiai įrengta su 
gera klijentūra. Prašau nepraleisti geros pro'gos.

3. $14.000 9 kambariu puikus namas High Parko rajone. 
Įmokėti $6000.

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 

arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

t
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