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Kas buvo
Niekas tikrai nežino, kiek yra 

pasaulyje išblaškytų lietuvių. 
Taip, iš akies sprendžiant, sako
me, kad per milijoną, daugiausia 
JAV. Kartais sakome, kad ten 
esąs visas milijonas, bet santū
riau skaičiuojant reikėtų spėti, 
kad gal apie 800.000. Kiti yra iš
blaškyti po kitus kraštus — po 
keletą dešimtų tūkstančių, po ke
liolika ir po kelis tūkstančius, o 
kaikur ir šimtais, net dešimtimis 
ir vienetais skaitome.
. Po pastarojo karo iš tėvynės 
išblokštos kelioą ^dešimtys tūks
tančių tremtinių — per 50.000 — 
pasklydo po visą pasaulį prisi- 
glausdami prie stambesniųjų se
nosios išeivijos kolonijų. Jiems 
atvykus, lietuvių išeivijos gyve
nimas labai pasikeitė. Išviršiniai 
jis labai suaktyvėjo. Šiandien 
apie lietuvius pasaulyje jau daug 
dažniau girdima, kaip prieš 10 
ar keliolika metų. Tiesa, tai pri
klauso ne vien nuo mūsų pačių, 
bet žymia dalimi nuo pasikeitu
sių tarptautinių santykių. Bet, 
žinoma, to nebūtų, jei nebūtų ju
dama. Taigi iš šios pusės turime 
konstatuoti pasigėrėtiną reiškinį. 
Bet giliau pažvelgus į mūsąją iš
eivių visuomenę, pastebėsime 
vieną susirūpinimo vertą reiški
nį, tai senosios mūsų išeivių kar
tos atstovų pasitraukimą iš ak
tyvaus viešojo lietuviškojo gyve
nimo. Jei neskaityti JAV lietu
vių didžiųjų organizacijų — ALT 
ir BALF — beveik visur matome

turi grjzti
puikiausiai išauklėjo savo vai
kus, kurių ne vienas sugebėjo 
prasimušti į viršūnes. Net nepri
klausomą Lietuvą jie “sušelpė” 
savo kraujo jėgomis. O ką jau 
kalbėti apie materialines aukas 
ar tai valstybę kuriant, ar pasta
rojo karo aukas tremtinius šel
piant, ar laisvės kovai aukojant.

Kai visa tai prisimeni, darosi 
liūdna ir graudu, kad daugumas 
jų šiandien nuošaly.

Žinoma, yra tam psichologi
nių priežasčių. Ne dėl senatvės 
ar nuovargio jie pasišalino. Bet 
šį kartą tų priežasčių nebeieško- 
kim. Šiam trumpam straipsnely 
jų neaptarsi.

Bet taip norėtųsi šaukti: “Apsi- 
galvokim! Atstatykim senąją 
padėtį, atnaujinkim senuosius 
gaivius šaltinius!” Dabartinė pa
dėtis nenormali. O kas gi būtų, 
jei naujieji ateiviai vieną gražią 
dieną išnyktų? Ar liktų tuštu
ma? Ar ateitų vėl su savuoju žo
džiu ir su savuoju veiksmu tie 
senieji veteranai? O juk taip gali 
atsitikti. Atsiminkim, kad pasau
lio ginklų pramonės planai nu
matomi baigti ne vėliau 1954 m. 
vasaros. Nejaugi naujosios išei
vijos misija bus išvirkščiai atlik
ta? Vietoj suaktyvinus čionykštį 
gyvenimą, jį dezorganizuos. -

Tai ne vien baisu, bet ir skau
džiai nedėkinga. Žinom, kad yra 
plyšys, bet negalim nesuprasti, 
kad jis yra labai skriaudžiantis 
senąją kartą. Tad reikia apsigal-

Pabėgėlių neišduos
— Frankfurtas. — Čekoslova

kija pareikalavo grąžinti visus 
žmones, kurie pabėgo į Vokieti
ją su traukiniu, iš kurių 31 neno
ri grįžti. Kita nota Čekoslova
kija protestuoja, kad jos parei
gūnai vykę per sieną ištirti inci
dento, buvę blogai sutikti ir pa
galiau iš Vokietijos išvaryti. Vo
kietijos aukštasis komisaras pa
reiškė, kad JAV nesą papročio 
politinius pabėgėlius siųsti į 
kraštą, kur gresia pavojai jų 
laisvei.

VLIKas ir Lozoraitis susitarė
Dešimts dienų trukusios dery

bos tarp VLIKo ir min. Lozorai
čio pasibaigė susitarimu dėl for
malaus bendradarbiavimo diplo
matinės akcijos reikalu. Esmi
niai klausimai betgi liko atviri ir 
žadama dėl ją toliau tartis.

Pasitarimus iš VLIKo pusės 
vedė Norkaitis, Makauskis, Ši
diškis ir Kaminskas. Su Lozo
raičiu atvyko buvęs atstovybės 
sekretorius Žilinskas. Gerai, kad 
žengtas žingsnelis erzeliui panai

Sosto įpėdinė atvyks lėktuvu
Sosto įpėdinės Elzbietos ir jos 

vyro Edinburgh© princo kelionės 
į Kanadą planus smarkiai sumai
šė staigus gydytojų sprendimas 
operuoti jau senokai sir ginė j antį 
karalių. Sosto įpėdinė pagal pla
ną turėjo išplaukti laivu rugsėjo 
24 d., o dieną prieš tai buvo pa-

D. Britanijos rinkimai

Rugsėjo 19 d. premjeras Attlee 
paskelbė rinkimus į parlamentą 
spalio 25 d. Vyriausybei pasida
rė per sunku tęsti savo politiką 
teturint vos mažutę kelių atstovų 
daugumą, kai pačioje darbiečių 
partijoje pasireiškė nesutarimo 
karinio pasiruošimo programos 
atžvilgiu. Parlamentas paleidžia
mas tedirbęs vos pusantrų metų, 
išrinktas 1950. II. 23 d.

Jie reiškiasi ir organizaciniame 
gyvenime, ir propagandoje, ir

žinti, reikia iššaukti į gyvenimą 
tai, kas buvo, reiškėsi ir dar ne-

spaudoje ir meniniuos pasirody- mirė. Tai ne vien praeities, bet 
, ir sprendžiant opiuosius mūsų dabarties ir ateities ver-muos,

tautinius klausimus ir tt. ir tt. 
Tik kur-ne-kur dar pastebim vie- 
ną-kitą senosios kartos atstovą.

Bet čia juk vyko gyvenimas ir

tybė.
Dėl to tai norėtųsi šaukti abe

jiems tautos sūnums ir dukroms, 
į bendrą gyvenimą! Kaip bendra

tada, kai šių naujųjų nebuvo! yra dvasia' b^dras turi būti gy- 
Juk tada buvo pradėta kovoti . . - . - ,
dėl pavergtos tautos laisvės, tada e’ ir tebegyvena, yra
taip pat buvo gyva lietuviška Haukmnru gyvenmo scenoje. O 
spauda, buvo puoselėjama tauti- ^„P333*81"11’,15!3 T 
nė kultūra, veikė chorai, buvo 
ruošiami koncertai, tautinės 
šventės bei minėjimai. Gal kar
tais tada buvo kitas mastas, bet 
buvo veikiama pagal išgales ir 
daug padaryta. Juk štai dar prieš 
kelias dešimtis metų Šiaurės ir 
Pietų Amerikos kraštuose buvo 
pajėgta sukurti savas lietuviškas 
parapijas ir net mokyklas. Visa 
tai savaime neatsirado, iš dan
gaus neiškrito, bet buvo pasiek
ta didelėmis aukomis ir pasi
šventimu. Žmonės juk visa tai 
atliko. Daugumas jų tebėra gyvi, 
gyvena tarpe mūsų, bet nemato
mi, pasitraukę iš viešumos ir gal 
tik prisiminimais anų dienų tesi
džiaugia. Mūsų tarpe tebėra tie 
visi, kurie dar taip nesenai vieni
užpildydavo savųjų laikraščių mėn. Vyriausybė spalio mėn. pa

.................. - • ‘ sirūpins gauti parlamento suti
kimą. Brigadoje esą 11.000 karių. 
Europoje ji veiksianti šiaurinėje 
Vokietijos dalyje, britų koman
doje, greta britų, olandų ir belgų. 

Taip pat po keleto savaičių į 
Angliją išskrisią pirmosios oro 
laivyno eskadrilės — 1 Sabre 
kovos lėktuvų ir 3 kitokių lėktu
vų eskadros. Tai būsiąs pirma

, sis sparnas Europon vykstančios 
• oro divizijos. Išviso vyksią 11 
eskadrilių. Jos iš pradžios būsią 
Anglijoje, o vėliau, kai būsią ga
lima, persikelsią į kontinentą. 
Oro eskadros bus ne britų, bet 
JAV aukštesnėje komandoje ir 
operuoj su JAV oro laivynu, nes 
ginklavimas jų amerikoniškas.

Kariškų užsakymų Kanada 
nenumato

Nebuvo vilčių, bet Atlanto 
Tarybai svarstant ginklavimosi 
problemas Otavoje, kanadiečiai 
atsidėję dairėsi ar nebūtų galima 
gauti kokių nors užsakymų sava
jai pramonei. Beabejo to leng
viausia būtų laukti iš D. Brita
nijos, bet jos karo ministeris

Juk tada buvo pradėta kovoti venimas, bendrą veikla. Kas vei-

galvotų kelių bei priemonių. Jų 
bene svarbiausia ir sėkmingiau
sia galėtų būti užsimojimai ben
drai ką nors nuveikti. Pradėti 
galima mažais dalykais, kurie iš
augs į didelius. Negerai, jei šian
dien daugumoje kolonijų senie
ji, buvę našūs veikėjai, ateina 
tik kaip svečiai, žiūrovai. Vi
siems reikia būti aktyviais da
lyviais, rengėjais, 
riais. 
brisim.

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA

tariasi laimėsią, nes vyriausybės 
prestižas matomai puolęs. Dar- 
biečiai į rinkiminę kampaniją iš
eina su pažadu tęsti dabartinę 
politiką—paremti pasaulio gink
lavimąsi, kaip taikos laidą ir tęs
ti socialistinę vidaus politiką. 
Konservatoriai žada • pakelti 
krašto prestižą pasaulyje, didin
ti gamybą, ypač karinę, denacijo- 
nalizuoti plieno pramonę bei au 
to transportą, o kitas nacionali
zuotas ūkio sritis decentralizuoti.

Commonwealtho ūkinė 
konferencija .

Šiuo metu Londone vyksta 10 
Commonwealtho kraštų ūkio mi- 
nisterių konferencija — D. Bri
tanijos, Kanados, Indijos, Pakis
tano, Ceilono, Australijos, N. Ze
landijos, Pietų Afrikos ir P. Ro- 
dezijos. Britai tikisi čia pravesią 

organizato- i nusistatymą, kad ginklavimosi 
Kitaip iš apatijos neiš- tempas turįs būti sulėtintas, nes 

Europai gresianti ūkinė krizė.

Kanadiečiai Europon vyks lapkrity
Atlanto Tarybai qficialiai pra

nešta, kad Kanada savąją 27 bri
gadą Europon pasiųs lapkričio

puslapius, kurie kūrė organiza
cijas, šaukė kovai dėl tėvynės 
laisvės, rengė lietuviškus pasiro- 

• dymus, organizavo chorus, meno 
mėgėjų būrelius, patys ėjo į sce
ną, siuntė ten savo vaikus ir bu
vo laimingi, kad pajėgia sukur
ti mielą lietuvišką aplinką, pri
menančią tėvų pastogę, atgaivi
nančią lietuviškųjų laukų prisi
minimus.

Jie yra čia pat! Bet tik vienas • 
kitas dar pasirodo ir tik protar
piais. Jie padarė ir davė daug. 
Daug kuo visa mūsų tauta gali 
didžiuotis. Jie, tiesa, negalėjo iš
puoselėti lietuviškos kultūros 
taip, kaip likusieji savajame 
krašte, nepriklausomoj valstybė
je. Juk jie buvo išplėšti iš savo
sios žemės, plūduriavo svetimųjų 
jūroje, su negausiomis inteligen- 
tinėmis pajėgomis, su silpnomis 
kultūrinėmis institucijomis, ku
rias savo pačių jėgomis tekūrė, 
deja, veik jokios paramos negau
dami iš tėvų žemės.

O visdėlto jie pasiekė gero var
do svetimųjų tarpe, daugelis jų

S.

įsakmiai pareiškė, kad jokis Eu
ropos kraštas nesiruošiąs Kana
dai duoti didesnių ginklų gamy
bos užsakymų. Pati D. Britanija 
norinti užsakyti lėktuvų, smul
kiųjų ginklų ir karo laivų. Kana
dai tenka tik pagalbinis vaidmuo 
ginklavimosi gamyboje, nebent 
ji turėtų gaminti ir dovanoti.

Izraelio ir arabų valstybių 
konferencija

Izraelio ir arabų valstybių 
konfliktas tebėra neišspręstas. 
JTO pastangomis sudarytos pa
liaubos, bet pastarosios taikos 
nepasiekta ir nesutarimai neiš
lyginti. JAV pastangomis Pary
žiuje susirenka Izraelio, Jordano. 
Egipto, Libanono ir Sirijos kon
ferencija, kuriai statomas užda
vinys ne tik išspręsti arabų-žydų 
santykius, bet ir visas šio regio
no problemas, jų tarpe ir Egipto- 
D. Britanijos santykių klausimą. 
JAV spaudžia, kad būtų pasiekta 
visiško susitarimo, nes įtampa 
šiame regi jone yra pavojinga da
bar formuojamam antibolševiki- 
niam frontui.

— Calgary. — Pietų Albertoje 
praeitą šeštadienį ir sekmadienį 
iškrito 2.4 coliai sniego, pakenku
sio dar nenuvalytiems javams.

kinti, bet jo vaisiai vėliau tepa- 
sirodys, Ves esminiai klausimai, 
p. Lozoraičio pretenzijos, išreikš
tos jo neseniai paskelbtame pa
reiškime liko neišspręstos, iš es
mės nė nesvarstytos. Bet oficia
lūs pranešimai mūsų dar nepa
siekė, tad plačiau parašysim grei
čiausia kitame numery.

• Trys lietuviai, pabėgį iš žve
jų laivo į Švediją, šiuo metu yra 
Vokietijoje. Spaudos atstovams 
prie jų prieiti dar nebuvo progos.

• Pastaruoju metu iš Vokieti
jos Rytų zonos į vakarus atbėgo 
ir viena lietuvių šeima.

• Amerikiečių aukštasis ko
misaras davė leidimą rusų repat- 
riacinei komisijai lankytis rusų, 
pabaltiečių ir kitų “neišaiškintų
jų” stovyklose ieškant savųjų pi
liečių. Dėl to Vašingtone pabal
tiečių vardu pareikštas protestas.

• VLIKo nariai pof. Kamins- 
i kas ir prov. Makauskas išvyksta

Pereitą savaitę abiejuose pa
saulio neramumų židiniuose pa
sireiškė išjudėjimo reiškinių, 
nors sprendimo dar niekur ne
simato.

Korėjoje rugpiūčio 23 d. nu
trauktos derybos dėl paliaubų 
vėl atsinaujina. Komunistai per 
tą laiką primetė JT kariuomenei 
net 11 Kaesongo neutralumo pa
žeidimo kaltinimų, iš kurių JT 
karinė vadovybė pripažino tik 
du — vieno lėktuvo apšaudymą 
per klaidą ir 4 pietų korėjiečių 
sanitarinės tarnybos karių už- 
klydimą. Visą ginčo metą fron
tuose vyko kovos, kurių metu 
abi pusės stengėsi pagerinti sa
vo pozicijas, o pereitą penktadie
nį JT trys tankų kolonos įsiver
žę gerokai išmaišė komunistų 
pozicijas centriniame fronte. Tai 
esą buvę norėta parodyta, ko jie 
turi laukti, jei nesutiktų tęsti de
rybų dėl paliaubų.

Rgsėjo 20 d. Peipingo radijas 
jau pranešė, kad komunistai su-

tos sąlygos tebėra nepaskelbtos. 
Komunistai dėl jų neatsakė nie
ko, bet pranešė siunčią savo emi
sarus susitarti dėl derybų atnau
jinimo datos. Reikia manyti, kad 
derybos bus atnaujintos.

JAV jau ruošiasi Korėjoje žie
mai ir jau siunčia 100.000 naujų 
karių, paruoštų žiemai.

Irane tebeverda iš vienos pu
sės britų ūkinis spaudimas, o iš 
kitos vidaus partijų varžybos ar
tėjančių rinkimų akyvaizdoje. 
Protarpiais gaunasi įspūdis, kad 
Mossadegh net neatsilaikys ir 
britų džiaugsmui turės pasi
traukti, užleisdamas vietą nau
jam premjerui, kuris gal būtų 
nuolaidesnis.

Kai prez. Trumano atstovas 
Harriman atsisakė tarpininkauti 
persiunčiant britams ultimatu
mą, kad per 2 savaites, būtų at
gaivinti naftos pramonės darbai 
arba kad visi britų žmonės išvyk
tų, Mossadegh priešai dar labiau 
pakėlė balsą, Mossadegh kabine-

daryta sunki operacija karaliui 
išpjaunant dalį plaučių. Nors sa
koma, kad 'Jo Didenybės sveika
tos stovis nėra kritiškas,*  bet sos
to įpėdinės išvykimas atidėtas. 
Kad nereikėtų keisti kelionės po 
Kanadą plano, ji su vyru spalio 
2 d. atskris lėktuvu.

Londono spauda spėlioja, kad', 
karaliui sutvirtėti po operacijos * JAValstybes. 
teks išvažiuoti iš Anglijos dėl _ . . . ...
jos drėgno klimato, ypač dabar Tarybos narys revindikuotinų ' čioje vietoje. Gen. Ridgway se- kad net 4 ministerial jam įteikė 
rudenį. Kaikas siūlo jam vykti žemių reikalams, jau atvyko į į kančią dieną pranešė sąlygas, ku- 
net į Kanadą.

• Dr. Brakas, Vykdomosios tinką atnaujinti derybas toje pa- i ^as pradėjo braškėti. Sakoma,
' w a a a . a w ' I A »-^a a a Ai a-a^K a
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j VLIKo būstinę ir pradeda darbą. į riomis sutinka jas atnaujinti, bet

S. Atlanto S-gos koferencija
Balševikinei agresijai statomo- ! 

ji užtvara šiandien vadinasi 
Šiaurės Atlanto Sąjunga. Tai ka
rinė sąjunga 12 valstybių, sukur
ta prieš -pusa^rų metų bolševi- r 
kinės agresijos - Europoje aky- 
vaizdoje, kuri ateities įvykiuose 
turi suvaidinti svarbiausią vaid
menį ir šiandien į ją atgręžtos 
viso pasaulio akys. Jos pagrin
dinis organas, vadinamoji Tary
ba, po savaitės darbų Otavoje 
išsiskirstė pereitą ketvirtadienį. 
Ši septintoji Tarybos sesija ne
buvo paprasta. Joje dalyvavo ne 
vien tų valstybių užsienių reika
lų ministerial, bet ir karo ir ūkio 
arba finansų ministerial, nes rei
kėjo apsvarstyti visą eilę pačių 
pagrindinių problemų, dėl kurių 
taip lėtu vėžlio žingsniu eina 
Europos gynimo organizavimas. 
Užsienių r. ministerial visuomet 
susikalba, nes politiniai visų vals 
tybių siekimai sutampa, bet užsi
mojimai įstringa juos pradedant 
vykcfyti, įstringa svarbiausia dėl 
ūkinių sunkumų. Otavoje norėta 
juos aptarti ir išlyginti, kad se
kančioje sesijoje Romoje jau bū
tų galima padaryti konkrečių nu
tarimų.

Ką gi Otavos konferencija pa
darė? Deja, reikia pasakyti, la
bai nedaug arba veik nieko. Bent 
nieko nepadarė viešai. Gal būt 
vaisiai pasirodys vėliau, o kon
ferencijos atsiekimai, gal būt, 
yra užkulisiniai didžiųjų susita
rimai mažesniesiems paspausti. 
Išviso šioji konferencija, atrodo, 
gali būti pavadinta spaudimo 
konferencija, bet ne nutarimų. 
Jos 10 punktų komunikatas yra 
tik miglotos užuominos viso to, 
kas konferencijoje dėjosi. Esmė
je gi štai kas įvyko.

Europos valstybių delegacijos 
atvyko su aiškiu nusistatymu, 
kad Europos gynimas turi būti 
organizuojamas, nes visi jaučia, 
kad greit gali pasidaryti karšta, 
bet jų atstovaujamos valstybės 
esą nepajėgios pakelti planuoja
mojo ginklavimo naštų, tad turį 
gauti paramos, nes vienos galį 
netrukus sulaukti infliacijos — 
atseit JAV turi duoti. Šiųjų 
Acbesonas kalbėjo gražius žode
lius, o jų finansų sekretorius 
Snyder atvirai drėbė, kad JAV 
daugiau nefinansuosią, nes anos 
valstybės pačios turį pasitempti. 
Matyt, šis bauginimas buvo pa
darytas su D. Britanijos žinia, 
nes šiosios delegacija po to pa
reiškė, kad D. Britanija savąjį 13 
bilijonų dolerių ginklavimosi 
planą vistiek tesėsianti.

Galutinoje sąskaitoje' Europa 
negavo JAV pažado paremti fi
nansiškai, o JAV negavo anųjų 
pažado įvykdyti programą, bet

vadas gen. Eisenhoweris. O šiuo
se posėdžiuose dar daug laiko 
skirta organizac. reikalams.

Jau Vašingtono trijų didžiųjų
1 , f r, Jį*  ri , >4 €lr l-ijl A 4

lanto Sąjungos mechanizmo vei
kimui pagreitinti visoms 3 toms 
valstybėms sudaryti specialų or
ganą, kurį sudarytų prezidento 
Trumano specialus atstovas Ave- 
rel Harriman, Britų iždo kancle
ris Hugh Gaitskel ir Prancūzų 
finansų min. Jean Monnet. Jie 
jau šioje konferencijoje veikė, 
bet liko “nekonstituciniai”. t.y. 
trijų valstybių privačiu organu, 
kurį kitos delegacijos pavadino 
“trim išmintingais vyrais”, ži
noma, ne be ironijos. Vašingtone 
numatytą jų pirmąjį uždavinį 
pasiėmė jau minėtas 12 komite
tas, o iškeltasis Atlanto karinės 
sąjungos pavertimas glaudžiai 

j visose srityse bendradarbiaujan
čia valstybių bendruomene pa
vestas 5 komitetui — Kanada, 
Belgija, Italija, Olandija ir Nor
vegija. Šis komitetas turi pa
ruošti rekomendacijas glaudaus 
bendradarbiavimo užsienio poli
tikoje. ypač pastangose taiką iš
laikyti; bendradarbiavimo ūki
niam, finansiniam ir socialiniam 
gyvenime ir pagaliau bendradar
biavimo kultūrinio gyvenimo ir 
informacijos srity. Atseit, nori
ma Atlanto Sąjungą paversti pa
stoviu ilgaamžiu valstybių jun
giniu, skiriant ją ne vien gyni- 
muisi, bet ir vienodai tautų ge
rovei vystyti.

Sutraukiant viską, tenka pa
sakyti, kad Otavoje matėsi ne 
sąjungos tamprumo bandymas— 
jį garantuoja aiškus pavojus — 
bet aiški presija. Galiūnams ne 
visur pasisekė mažuosius “sudo
roti”, tačiau pavojų, kad įvyktų 
didelių nedarnumų nematyti. 
Pav., Turkija su Graikija dar ne
pakviestos į sąjungą, bet prezi
dentas Trumanas jau pasiuntė 
ten reikalų tvarkyti štabų vir
šininką gen. Bradley ir savo pa
tarėją Harrimaną — vieną iš “iš
mintingųjų” trejukės. Nors dar 
nepaskelbta, bet neabejojama, 
kad pasiųs ten po karį ir po dip
lomatą taip pat D. Britanija su 
Prancūzija. Nereikia abejoti, kad 
Turkijos ir Graikijos pakvietimą 
visų valstybių parlamentai ratifi
kuos, o sekančioje Atlanto Tary
bos sesijoje jau bus padaryta 
konkrečių nutarimų.

į Tarybos sesija Romoje buvo 
; numatyta spalio 29 d., bet dėl

atsistatydinimo pareiškimus. Jų 
tarpe ir finansų ministeris Va- 
resti, kuris vadovavo naftos na
cionalizacijos komisijai.

Irano kabinetas buvo jau nuta
ręs ultimatumą pasiųsti Britams 
stačiai, bet tuo tarpu buvo gautas 
naujas Harrimano pasiūlymas. 
Koks jis, neskelbiama. Britai dėl 
jo tyli, tad, matyt, derybas tuo 
pagrindu pradėti sutiktų. Irano

mai spręsti, ty. nustatyti kiek 
kuris kraštas galėtų karinę ga
mybą pakelti ir apsiginkluoti sa
vomis jėgomis ir kiek jam reikia 
paramos, kad galėtų išvystyti vi
są savo pajėgumą, įkurtas spe
cialus komitetas, į kurį įeina po 
1 narį iš kiekvienos valstybės. 
Jis tuojaus pradės veikti ir pir-; 
mąjį savo pranešimą pateiks jau 
Tarybos Romos sesijoje, o galu
tiną ne vėliau gruodžio 1 d. Jau 
buvo iškeltas ir klausimas spe
cialaus fondo, kuris padengtų 
bet kurio krašto nepakeliamas 
ginklavimosi išlaidas, bet kon
krečiai JAV tuo tarpu pažadėjo 
Europą paremti doleriais tik su- 
mokėdamos už ten statomų oro 
bazių įrengimus, strateginių ke
lių statybas ir transporto siste
mos perorganizavimą. Berods, tai 
“kyšis” Prancūzijai su Anglija, 
kurių kraštuose tai daugiausia 
vykdoma. Be to, JAV pažadėjo 
Europos kraštams duoti kaikurių 
pramoninių užsakymų ir net spe
cialias kontoras tam įkurti, bet 
vis tai dar tik smulkios priemo
nės, tik skatikai, kai reikia mi
lijonų.

Gana opus Otavoje buvo Tur
kijos ir Graikijos įsileidimo į At
lanto Sąjungą klausimas. Kaip 
žinoma, tam priešinosi šiaurės 
Europos valstybės, laikančios 
kad šis visiško Sovietų apsupimo 
mostas yra pavojingas, gali iš
šaukti Sovietų Rusijos reakciją, 
o be to, nepriimtinas dėl to, kad 
anos dvi valstybės gali visą At
lanto Sąjungą įpainioti į Arti
mųjų Rytų konfliktus, kurių 
sprendimui Šiaur. Europos vals
tybės neturėtų įtakos. Ir Otavo
je, kai jau atrodė viskas paruoš
ta, Danijos delegacija pareiškė 
neturinti įgaliojimo anas dvi 
valstybes į sąjungą kviesti. Rei
kalas per pora dienų buvo su
tvarkytas. Kopenhagos parla
mentas įgaliojimus prisiuntė (JA 
V-ių ambasadorius, tur būt, pa
kalbėjo ten ne dviprasmiškai). 
Tačiau nutarta jas pakviesti tik 
po to, kai visų 12 valstybių par
lamentai tą patvirtins. Atseit, 
reikalas vėl nuVilkintas.

Konkrečios ginklavimosi prob
lemos paliktos spręsti už poros 
mėnesių susirenkančiai Romos 
sesijai, į kur atvyks su praneši- paskelbtųjų D. Britanijos rinki
mu ir sąjungos ginkluotų pajėgų ji nukelta į lapkričio pabaigą.

skelbtas, bet vis dar sakoma; kad 
paskutinieji 350 britų iš Abada- 
no būsią išsiųsti. Opozicija dėl to 
triukšmauja, o vyriausybė parla
mente negali nieko pravesti, nes 
niekaip nesurenka kvorumo.

Paskelbti Britų rinkimai Mos
sadegh pradžiugino. Jis laukia, 
kad iki rinkimų Britų spaudimas 
sumažės ir jis galės atsigauti. Ša
chas taip pat paskelbė rinkimus 
Irane lapkričio 25 d. Vyriausybė 
nusistačiusi iki to meto naftos 
klausimą išspręsti arba rinkimus 
atidėti. Britai, žinoma, dels, 
stengsis, kad Irano ūkinė krizė 
dar labiau padidėtų ir jokiu bū
du nenorės leisti, kad Mossa
degh galėtų girtis prieš tautą.' 
Jie, žinoma, spaus ūkiškai ir 
rems vidaus opoziciją. Irano vy
riausybė jau- skelbia Britų prekių . 
boikotą ir grasina aprsirūpinti iš 
Rusijos. Tačiau Britai žino, kad 
Rusija nedaug ką tegali duoti, 
nes neįgabeno net tų prekių, ku
rias turėjo įvežti pagal normalią 
prekybos sutartį. Turint galvoje 
šią painiavą, sunku tikėti grei
to Irano bylos sprendimo, nors 
Iranas nuo ultimatumo jau atsi
sakė ir tik siunčia notą, raginan
čią derybas atnaujinti. Reikia’ 
manyti, kad Britai nesiskubins.

Europoje politnis darbas verda 
užkulisiuose. Čia problemos tos 
paičos. Vokietijos įtraukimas į 
ginklavimosi programą, Graiki
jos ir Turkijos įjungimas į Atlan
to sąjungą (žiūr. apie Atlanto 
konferencijos Otavoje darbus) ir 
Italijos taikos sutarties klausi
mas. Šis pastarasis klausimas jau 
buvo svarstytas Vašingtone trijų 
didžiųjų *ir  Otavos Atlanto kon
ferencijoje. Jos komunikate pa
sakyta, kad konferencija su pa
lankumu išklausiusi Italijos no
tą, jog taikos sutarties varžtai , 
nesideriną su dabartinėmis Itali
jos pareigomis. Nėra abejonės, 
kad sutarties nuostatai, varžą 
ginklavimąsi, bus pakeisti. Grei
čiausia kaikas tikslesnio Bus pa
skelbta jau šą savaitę, po Italipos 
ministerio pirmininko vizito pas 
prez. Trumaną Vašingtone.

— Windsoras. — Fordo fabri
kai, gavę keletą tūkstančių auto
mobilių užsakymą Pietų Ameri
kai, pradės vėl dirbti 5 dienas. 
Nuo rugsėjo 10 d. dirbo 4 dienas.,
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įmesk į urną, kad ant paso gau-Su malonumu skaitau jūsų 
laikraštį. Tai vienas iš geriausių] tumei antspaudą, be kurios ten 
tremty jumoro leidinių. Kiekvie- 

. na. eilutė verčia šypsotis. . 
u ^Ktthnitiacinį jumoro tašką pa
-1 jsiekė; dabar; spausdinamas verti
> mas kanadietės įspūdžių po Ta

rybą Sąjungą. Puikiai aprašomas 
tarybų pilietis, dėvįs geriau už 
kanadietį, valgąs vietoj jautienos

• -veršienos kaviarą, ikrą ir kum
pį, užgerdamas kumisu. O vaka
re kinai, hoteliai, tavernos, teat
rai Tikrai surastas žemės rojus, 
pasakų šalis, kur į burną patys 
kepti karveliai skrenda...

Patariu, p. Redaktoriau, ilges
niam laikui nuvykti į tą “pasakų 
kraštą”. ■

Į Lietuvą patarčiau nevykti, 
nes savų pažįstamų ir giminių 
nerasite, nuo jų išgelbėjo išva
duotojai, o juos netikėtai galėsite 
vėliau sutikti prie kanalų, kasyk
lų ar miškų darbų, kur jie, “sa
vanoriškai” nuvykę, miršta kaip

* lapai rudenį. Vyk tiesiog į “ro
jaus širdį” — Maskvą. Patikinu, 
kad paragausi ikros, kaviaro, vy
no. Pamatysi “stebuklų stebuk
lus”. Bet...

nepajudėsi. Ramus suksi “karač
ki” į “Liaudies Balsą” ir pasa
kosi, kaip kapitalistinėj Kanadoj 
darbo liaudis gatvėse miršta ba
du ir, gavę iš tarybų šalies jūri
ninkų duonos žiauberėlę šnabž
da tik vieną žodį: “Stalinas”... 
Gerai išmok šį žodį, nes ten jį 
per dieną tenka tūkstantį kartų 
kartoti

Matysi gražiai apsirengusių 
ponų, važinėjančių karais, rū
kančių geras cigaretes (kurių tik 
5 pokelius galėsi nusipirkti už 
savąją mėnesio algą), lankančių 
gerus restoranus, kur per vakarą 
lengva ranka prageria tavo me
tų uždarbį. Matysi jų vestuves 
trunkančias po dvi savaites. Ma
tysi vilas, prabangesnes už Ame
rikos milijonierių, puikias jach
tas. Matysi gimnazistus ir stu
dentus, kai tavo vaikai mins kol
chozo molį. Viską matysi, bet 
tuo gyvena ne liaudis, o naujieji 
satrapai: partijos liūtai, komisa
rai, aukštieji karininkai ir MGB. 
Jie turi savo kavines, krautuves, 

(•valgyklas. Jiems gaminamas vy-
Nuo to bet -ir'prasideda tra- nas ir ikrą. Per jų rankas išby- 

gedija. -
Greit atsisėsi prie bendro 

“puotos” stalo su 200 milijonų rašysi prieš, jei nenorėsi gauti 
vergų, kurie kuria laimingą ry- i be laiko į pakaušį 9 kalibro skylę, 
tojų r3 milijonams naujų pluto- Į Šiukštu, neprasitark angliškai, 
kratų. Valgysi voblą — pagarsė- nelaikyk užsienio spaudęs, pašto 
jusią dvokiančią sūdytą sovie- ženklų, valiutos, nepaminėk, kad 
tišką žuvį, užsigardžiuodamas šu- gyvenai užsieny, ar ten turi gi
linta bulve, o kartais bus nepro- 
šalį runkelinė sriuba. Apsireng
si “vatinufka”, kuri apsaugos

ra vergų iškastas auksas... 
Nestreikuosi, neagituosi ir ne-

minių. Prasitarsi — dingęs. Ne
teks paragauti net voblos, nei 
“karački” — tave nukeps, kaip 

tų šunį.
Tarybų Sąjungoje be ceremo- 

šalčių. Gyvenimas be rūpesčių. 
Nebegalvosi apie turėtus Kana
doj namus, karą... Net nuo laik- ‘ nijų greitai “išmokys” valstybiš- 
rodžio būsi nušvarintas, nes ten ko klusnumo, kur nei pagalvoti 
“easy 
būklas. Už tave galvos partija, o 
lao nesuvirškinsi — ateis į pagal
bą čekistai. Net rinkimų įkarščių 
jokių. Gausi vieną kortelę ir ją

septintas pasaulio ste- negalėsi apie opoziciją.
Linkiu sėkmės ir ištvermės.

Tavo, 
išguitas iš rojaus,

Ramunėlis Pamuštpentis.

AUSTRALIJOS SVARAS PAVOJUJE
Australijos federalinė valdžia 

šiuo metu deda visas pastangas
• sustabdyti svaro kritimą ir tuo 

išgelbėti kraštą iš rimtai gresian
čios infliacijos. Pirmiausia įvai
riomis priemonėmis stengiamasi 
sulaikyti kainų kėlimą, o darbi
ninkų unijos stengiasi prilaikyti 
atlyginimų kėlimą. Tačiau kiek 
šiandieninė praktika rodo, kont
rolieriai yra bejėgiai sustabdyti 
kainų kilimą, ypatingai maisto 
produktams. Kanių kilimas neiš
vengiamai iššaukia atlyginimų 
kėlimą. Šiemet jau net 2 svarais 
pakeltas vadinamas “basic wage” 
— pagrindinis atlyginimas. Šitas 
pagrindinis atlyginimas savaitė
je 1907 m. visoje Australijoje bu
vo nustatytas 2.2.0 sv. Šiandien 
pagrindinis atlyginimas jau sie
kia net 10.0.0 sv. Proporcingai 
imant prekių kainos pakilo net 
kelis kartus daugiau negu atlygi
nimai. Paskutinių 50 metų laiko
tarpyje Australijos svaro vertė 
nukrito net 75%. Tada vyriška 
eilutė kainavo 3.0 sv., šiandien ta 
pati eilutė kainoj a jau 17.0.0 sv. 
Plaukų kirpimas tada kainavo 7 
penai, šiandien — 0.2.9 sv. Sva
ras jautienos — 0.1.3 sv., šiandien 
net 0.4.6 sv. ir tt Prieš 50 metų | atominių ginklų gamyboje yra 
Australijoje užteko mėnesiui be 
rūpesčių pragyventi 4.0.0 sv. Gi 
šiandien jau neužtenka 28.0.0 sv. 
Vienu žodžiu, tenka dirbti kuone 
dvigubai daugiau, nes tada už
dirbti 4.0.0 sv. reikėjo dirbti ne
pilnas dvi savaites, o šiandien jau 
reikalinga daugiau nei trijų sa
vaičių darbo. Jeigu anais laikais 
turėdamas 4000 sv. banke galėjo

naudos. Visi stengiasi tik pirkti 
ir dar kartą pirkti. Milžiniškas 
krašto gynimo planas ir darbi
ninkų trūkumas čia vaidina svar
bų vaidmenį. Vien tik šiuo metu 
visoje Australijoje šaukiančiai 
reikia virš 240.000 darbininkų, 
nuo kurių nebuvimo nukenčia 
svarbios gamybos arterijos.

Įvestas visuotinis privalomas 
kara tarnybos įstatymas ir nau
jokų šaukimas į krašto armiją 
šitą trūkumą dar labiau paašt
rins. Dėl darbo rankų trūkumo, 
įvairių, niekada nesibaigiančių 
streikų šiandien visko perteku
sioje Australijoje būna atsitiki
mų, kad didieji krašto miestai 
pritrūksta duonos, cukraus, 
sviesto, elektros ir apšvietimo 
dujų. Tai viskas kartojasi taikos 
metu ir tokiame krašte; kuris tu
ri pakankamai karvių, bet nėra 
kam mušti sviestą ir pristatyti 
iš krašto gilumos į miestus.

Sovietų Rusija atominiu bombų gamyboje atsilikusi
Žinomasis atominių ginklų ži

novas W. L. Laurence NYT iš- 
vedžioja, kad Sovietai nuo JAV 

labai atsilikę.
Pirmiausia yra bendras dės

nis, lęad atominės bombos gali 
būti masiškai gaminamos tik iš
bandžius laboratoriškai paga
mintą vieną. Šitokią pirmą bom
bą sovietai susprogdino 
rugsėjo 23 d. Atominės 
negalima susprogdinti, 
sprogimo nepažymėtų

1949 m. 
bombos 
kad jos 

_ . . „ _ . . seismo-
iš nuošimčių “karališkai gyven-1 grafai ir kad atmosferoje neatsi- 
ti”, tai šiandien jau reikalinga rastų radioaktyvumo. Tad negali*  
turėti banke net 32.700 sv. Apla- ma prileisti, kad sovietai būtų 
mai šiandien ir pats taupymas kada nors bandę dar vieną bom- 
nustojo savo vertės, nes Austrą- bą. Atseit jie teturi tik vieną 
iiios gyventojai nebetiki, kad jo tipą. Tuo tarpu JAV jau oflcia- 
taupomaą svaras rytoj jam atneš' patvirtino turinčios pagami-

Liet, bendruomene, organizuojant
Per kančią į vienybę

Mūsajame pasaulėlyje nutiko 
stebėtinas dalykas. Po ilgų svy
ravimų ir nesutarimo, ginčų ir 
nuogąstavimo priimtas Laikina
sis JAV Lietuvių bendruomenės 
statutas. Po kelių mėnesių JAV 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kėse bus vykdomi rinkimai. Jie 
bus atliekami apylinkių susirin
kimuose, kad jų nenutęsus me
tais, kaip tat nutiko Kanadoje. 
Išrinktieji atstovai — 1 nuo 1000 
pilnateisių balsuotojų — sudaro 
JAV LB Suvažiavimą, kuris tre- 
jeriems metams renka visus val
domuosius organus. Apylinkių ir 
apygardų valdomieji organai su
daromi skirtinga tvaripa.

Lietuviškoji Bendmomenė JA 
V-bėse kartą apjungs asmenis, 
kurie išpažins, kad jų gyslomis 
lietuviškas kraujas srūva. Ji ne
išjungs net paklydusių vaikų, 
talkininkaujančių lietuvių tautos 
pavergėjams. Jie bus įspėjami, 
veikiami, įtikinami gal ir pa
smerkiami, bet iš savos bendruo
menės neišįungiami. Aišku, tų 
paklydėlių balsas bendruomeni
nėje veikloje turės būti saisto
mas kitu svoriu ir kitomis tei
sėmis.

Nūdienis pasaulio suskilimas, 
beartėjanti didžioji grėsmė ir to
ji neregėta lietuvių tautos kan
čia mus įpareigoja sukurti dide
lę lietuvišką šeimą laisvajame 
pasaulyje. Šiuo metu tautinė 
bendruomenė turi tapti rikiuo
janti visose srityse. Jos tikslas 
pirmiausia išugdyti kovingus, va
lingus lietuvius, atliekančius už
davinius savajai tautai.

Išeiviai yra sukūrę išskirtines 
organizacijas: religines, ūkiškas, 
politines. Kiekvienam turėtų bū
ti aišku, jog niekas nesikėsins 
užgniaužti, panaikinti jas. Tauti
nė bendruomenė tik ateina joms 
į pagalbą. Jos tikslas ne vien ko
voti už Lietuvos nepriklausomy
bę, bet ir tautiškumą išlaikyti. 
Visos esančios lietuvių organiza
cijos tik ' tiek tvers, kaip ilgai 
neužblės lietuviškumas. Išnykus 
lietuviškumui dings ir organiza
cijos, o jų turtas atiteks sveti- 
iniešiems. . - •

Svoris
Ateina į mintį pasaka, kai 

mirštantis tėvas tarė: “Aš jums 
skiriu didžiausią palikimą — bū
kite vieningi”. Kai sūnums nebu
vo aiški toji mintis, jis liepė per
laužti rykščių ryšulėlį. Nei vie
nam sūnui nesugebėjus, tavas

Krašte, kuriame yra neišsemia
mi anglies klodai, net žemės pa
viršiuje, kenčia susisiekimas ir 
pramonė dėl elektros energijos 
trūkumo, kadangi elektros jėgai
nės niekada neturi pakankamai 
anglies. Australijai anglys velka
mos iš Pietų Afrikos ir Indijos 
laivais, nes vietoje nėra kam kas
ti. Panašių kurijozų Australijos 
gyvenime galime priskaityti de
šimtis, kurie kartais savo kon- 
trastiškumu ir priešingumu esa
mai tikrovei sukelia net nusiste
bėjimą.

Viskas tačiau dar šiaip taip ris- 
tųsi, jeigu esama padėtis būtų 
galima išlaikyti, tačiau bauginąs 
kainų kilimas gali krašto gyven
tojus pastūmėti į depresiją ir su
sirūpinusiam Australijos gyven
tojui atnešti infliaciją. Padėčiai 
išgelbėti yra dedamos visos pa
stangos.

Bronius Zumeris.

nusios lengvų bombelių, kurias 
galės nešti į taikinį lengvieji 
lėktuvai ir kurios galėsią būti 
panaudotos lauko kautynėse ka
riuomenei naikinti. Apie atomi
nius artilerijos sviedinius, kurie 
pastaruoju metu dažnai minimi, 
Laurence nekalba.

Kad sovietai turėtų vandenili
nę bombą, negalį būti nei kalbos. 
Pirmiausia jie neturį tokio pa
jėgumo pramonės, kuri galėtų ją 
pagaminti Vandenilinei bombai 
esanti reikalinga atominė bomba 
kaip įskėlėja. Toliau vand.. bom
bai reikalingas tritijus — tris syk 
svaresnis vandenilis, kuris paga
minamas tik sunaudojus 80 kilo
gramų plutonijaus. ši medžiaga 
esanti vienintelė rusų turima 
atominėms bomboms gaminti,

patarė — atriškite ir bandykite 
po vieną laužti. Tuomet sūnūs 
suprato tėvo mintį...

Lietuviškoji visuomenė yra ne*  
sulaužomų rykščių ryšuliu. Pa
vieni lietuviai daug gali padary
ti, bet niekuomet neprilygs or
ganizuotai jėgai Toji organizuo
ta jėga turi atlikti didelius už
davinius lietuvių kalbos, kultū
ros, tikėjimo, ūkio ir politikos 
srityse.

Lietuvių kalba daug kur pa
šlijusi. Drauge su ja pašlyja ir 
lietuvių susipratimas. Jei savo 
metu vokiečių, prancūzų ir ang
lų mokslininkai kaukė: gelbėki
me lietuvių kalbą, mes patys tu
rime jų žodžius-kartotl Ją mes 
patys esame jau apleidę piktžo
lėmis. Toji kalba, kurią, moksli
ninkai taip aukštai yra įvertinę 
ir moksliniuose veikaluoseįačią 
lietuvių tautą garsinę, būtįna or
ganizuotos paramos ne viėn ją 
išlaikyti, bet ir tobulintl'įavie- 
niam lietuviui sunku kalbą išlai
kyti. Tat aiškiai rodo kažkurie 
pavyzdžiai tų šeimų, kurios tik 
prieš keletą metų atvyko į šį 
/kraštą. Lietuvių" kalbai žlaiky- 
ti reikalingos mokyklos, rankve- 
džiai, literatūra, filosofija, moks
lo kūriniai, spauda ir eilė kitų 
priemonių. Bandymai kaikurio- 
mis atšliejusiomis kultūrinėmis 
organizacijomis gelbėti lietuvy
bę nuėjo niekais.

Lietuviškoji kultūra dar pilnai 
neišskleidė savo žiedų nepriklau
somybės laikotarpyje. Ten pra
dėtą tradiciją mes-turime tęsti. 
Jei ateities Lietuvą reiktų .trum
pai aptarti, geriausiai tiktų kul
tūrinės valstybės sąvoka. Šian
dien mes kovojame už valstybės 
atkūrimą, nes be valstybės negali 
būti įgyvendintas aukščiausias 
tikslas — atskleista tautinė kū
rybinė galia. Mūsų nūdienis di
džiausias uždavinys yra išlais
vinti lietuvių tautą, nes be jos. 
neįmanomas atbaigimas kultūri
nės veikmės, nors turėtume ir 
didelių pavienių kūrėjų. Kultū
rinė veikla bus viena plačiausių 
ir bendruomeniškame lauke. Ji 
gal daugiausia pareikalaus jėgų
ir lėšų. Turint aiškią kultūros po- - 
litiką, galėsime rikiuoti turimas 
jėgas. Bendruomenė tegali tą 
darbą organizuoti.

Lietuviškos bažnyčios atliko 
nemažą darbą tautinėje srityje. 
Nūdien mums rūpi, kad jose vy
rautų ne tiek išorinis lietuviš
kas stilius, bet lietuviška dva
sia. Kaikur toji lietuviška dvasia 
jau apnešama svetimomis dulkė
mis. Lietuviškos bažnyčios jomis 
lieka vien iš vardo. Neretai jų 
išlaikomos mokyklos — tebeva
dinamos lietuviškais vardais — 
jau nebegali prišliedinti lietuvių 
kalbos ar Lietuvos istorijos. Vi
sa tai dedasi ne dėl bendrosios 
bažnytinės politikos, bet dėl pa
rapijiečių apsileidimo ir nesusi
pratimo. Kanonų 216 str., 4 pa
straipoje sakoma, kad kautą įkū
rus tautinę parapiją, kuri išlai
ko bažnyčią, nieko negalima keis
ti, neatsiklausus Šventojo Sos
to. Ne Kanonai, bet mūsasis tau
tinis neorganizuotumas ir indi
vidualistinis išskydimas palaips
niui gali palaidoti lietuvių kruvi
no prakaito aukomis sukurtas 
parapijas. Lietuviškoji bendruo
menė, kovojanti prieš komunisti
nę tiraniją, turi talkininkauti vi
sus veiksnius, kurie stiprina lie
tuvybę. Aš neabejoju, kad toks 
glaudus talkininkavimas bus su 
lietuviškomis parapijomis, ku
rios ugdo ir stiprina lietuvišką 
dvasią.

tad negalinti būti aukojama van
denilinei bombai, nes reikėtų 
sulaikyti atominių gamybą.

— Vašingtonas. — JAV jau 
pradės statybą atomine energija 
varomo lėktuvo. Teoretiniai ir 
laboratoriniai darbai jau baigti 

’ir reikalas perduotas įmonėms. 
Darbus vykdys General Electric 
Company.

— Londonas. — D. Britanijai 
šiais metais išpuola pradėti mo
kėti karo skolą JAV. 31,5 milijo
nų dol. pačios skolos ir 87 mil. 
procentų. Ji yra nusistačiusi pra
šyti leisti procentų nęmokėti, bet 
išpuolančią dalį skolos žada su
mokėti. Visos skolos yra $3.750.
000.000 ir $800.000.000 pagal nuo
moj imo-skolinimo įstatymą.

Ūkiškasis veiksnys yra didelės 
svarbos išlaikyti lietuvybei ir ko
voti už Lietuvos nepriklausomy
bę, Pastarasis Tautos Fondo val
dytojo prof. S. Kaminsko pareiš
kimas yra įsidėmėtinas: “Mes dė
jome daug vilčių į mūsų tremties 
įsikurdinimą. Mokėjusi tiek nuo
širdžiai ir, sakysiu, pastoviai 
remti Lietuvos laisvinimo darbą 
jos skurdo metais, įsikurdinusi 
ir normaliai uždarbiaujanti trem
tis, bent tam tikra jos dalis, pra
deda kaip ir tolti nuo jos svar
biausio uždavinio, pakeisdama jį 
vietos viešųjų reikalų rūpudmu 
ar dar blogiau — savųjų asmeni
nių”. .

Šis pakaltinimas daug pasako. 
Tačiau jis yra tik dalimi teisin
gas, nes joks finansinis organi
zavimas neįmanomas be visuo
meninio organizavimo.

Lietuviškos išeivijos finansinis
svoris tegalį būti ryškus, kai bent. v^U0men^Pavei^’
jos dauguma įsirikiuos į vieną " ” ’ ” " "
tautinę organizaciją. Jei toji ben
druomenė apsidės, pav., po pusę 
dolerio mokesčio mėnesiui nuo 
kiekvieno nario, nežiūrint nubi
rę j imu, finansinis pajėgumas bus 
visai skirtingas nuo dabartinio. 
Antra, dabartinis išsiskaidymas į 
įvairius fondus neretai atbaido 
nuo naujų mokesčių.

Politinė veikla
JAV Lietuvių Bendruomenei 

pradėjus veikti, netrukus iškils 
klausimas sukurti ir PLB. Toje 
organizacijoje įtilps visame pa
saulyje išblaškyti lietuviai. Tie 
kraštai, kuriuose LB vis dar ne
gali prasikalti, paskubomis ją tu
rės suorganizuoti, jei norės turėti 
balsą lietuviškoje šeimoje. Tik 
natūraliai apjungiant visus lietu
vius nežiūrint jų šalutinio išsi
skaidymo, visus sutelkiant ir de
mokratiškai .dabojant kiekvieno 
valios gali būti sukurta galinga 
lietuviškoji valia. Toji valia tu
rės išspręsti daugelį klausimų, 
pakelti sunkią naštą kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Nai
vu būtų tikėti, kad PLB turėtų 
sai nesiskaitant su jos nusistaty-

AUSTRIJOS KANCLERIS DR. K. SCHUSCHNIGG KALĖJIME
Į kalėjimą

Buvęs Austrijos kancleris Dr. 
K. Schuschnigg savo knygoje 
“Austrian Requiem” aprašo savo 
praleistas dienas nelaisvėje. 1938 
m. vasario mėn. jis vedė derybas 
su Hitleriu Berchtesgadene. Ne
turėdamas pakankamai jėgų at
sispirti prieš Hitlerio kumštį ir 
sprogdinant jo kraštą iš vidaus, 
jis turėjo nusileisti ir 1938. III. 
11 d. iš savo posto visai pasi
traukti. Kanclerio vietą užėmė 
Seyss-Inquart. Dr. Schuschnigg 
tuojau buvo suimtas.

Kalėjimuose bei kacetuose iš
buvo virš 7 metų. Šešias savaites 
buvo namų arešte. Septyniolika 
mėnesių sėdėjo Metropolio vieš
bučio mažame kambarėlyje. Virš 
dviejų metų išbuvo geštapo kalė
jime Miunchene. Apie 4 metus 
praleido Sachsenhauseno kacete 
ir po kelias savaites Flossenbur
go ir Dachau kacetuose.

Naciai politiniams kaliniams 
taikė žiaurų režimą. Tą režimą 
pergyveno ir Dr.- Schuschnigg. 
Jis buvo blogai maitinamas: ka
vos puodukas su bulkute pusry
čiams; sriuba ir bulvės pietums 
ir silkė su bulvėmis vakarienei. 
Iš namų maisto gauti negalėjo. 
Tito tarpu laimingesnis buvo ka
cete, nes ten būdamas kelis kar
tus gavo Raudonojo Kryžiaus 
pakietėlį iš Niujorko adresuotą’: 
karo belaisviui kancleriui K. 
Schuschniggui, Viena 1, viešbu
tis Metropolis.

Vedybos
Dr. K. Schuschnigg buvo naš

lys, nes jo žmona žuvo automo
bilio nelaimėje 1935 m. ’Jo sūnus 
Kurt buvo 12 metų. Dr. Schusch
nigg turėjo sužadėtinę, bet, dėl 
valstybės reikalų, vedybas turėjo 
atidėlioti. Kai pateko į kalėjimą, 
visi reikalai atpuolė. Dabar no
rėjo apsivesti. To pageidavo ir jo 
sužadėtinė. Jis kreipėsi į kalė
jimo vadovybę, kad jam leistų 
vesti. Kalėjimo vadovybė jo ve
dyboms nesipriešino, bet leidimą 
vis atidėliojo ir atidėliojo.

1938. VI. 2. gestapo tarnauto
jai jam atnešė pirmą kartą kny
gų ir pasiteiravo jo pageidavi
mų. Kada jis vėl priminė vedybų 
leidimą, jam buvo atsakyta, kad 

mu politinėje srityje. Aišku, kad 
ji neturės tiesioginio uždavinio 
aplenkti tuos politinius veiks
nius, kurie šiandieną pozityviai 
veikia. Svetimų kompetencijų jai 
nebus ko graibstytis, nes ji turės 
užtektinai savųjų. Tačiau jos bal
sas politinėms gairėms nustatyti 
galės būti lemiantis. Ne kas ki
tas, o ji turės tarti svarų balsą, 
kai mūsieji politiniai veiksniai, 
išėję iš lygsvaros jau nebesuta- 
ria dėl kompetencijų. Ji negalės 
laiminti griaunančios veiklos, 
saistomos su asmeniškomis am
bicijomis, o turės būti rikiuoto
ju ir vairininku Lietuvos labui

LB negali būti siejama su bet 
kuria partija ar jos reikalams 
tarnauti. Ji.yra viršpartinė. Poli
tines partijas ji palieka nuošaliai 
savo darbo dirbti Maža paslap
tis, kad kandidatus patieks mūso
sios politinės partijos ir stengsis 

kad laimėtų. Tai visiems yra ži
noma. Tačiau politinėms parti
joms turėtų . būti žinoma, kad 
LB teturi tik du tikslus: lietuvy
bę išlaikyti ir kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jei tais tiks
lais mūsų politinės partijos suta
ria, išskyrus komunistus, pačio
je bendruomenėje {neturi būti 
vietos partiniams ginčams ar 
tarppartiniams pasitarimams, 
kurie labai dažnai praktikuoja
mi mūsų veiksniuose ar veiks- 
neliuose. Būtų labai protinga, 
kad kartą mūsų politinės parti
jos kovotų ne tiek dėl kiekybinio 
vietų skaičiaus, bet dėl kūrybin
gų asmenybių išrinkimo.

LB išpuls dar viena politinė 
pareiga įsirikiuoti į tarptautines 
tolydžias organizacijas kovoti 
prieš komunistinę barbariją ir 
rusiškąjį imperializmą. Jau nū
dienė čikagiškė LTremtinių B-nė 
yra parodžiusi iniciatyvos daly
vauti Pabaltiečių ir ABN (Anti- 
bolshevistic Bloc of Nations) są
jūdžiuose. LB išpuls išspręsti 
klausimą, kuriose organizacijose 
lietuviai dalyvauja ir kuriomis 
sąlygomis. Šioje srityje mes tu- 
būti dirva finansinei pjūčiai, vi- 

jis jau vedęs. Ir tikrai. Jo suža
dėtinė, o dabar jau žmona, at
siuntė jam šliūbo žiedą. Pasiro
dė, kad už jį jo sužhdėtinę prie 
altoriaus nuvedė jo brolis, o liu
dininkais buvo jo tėvas ir zak- 
rastijonas. Savo žmoną galėjo 
pamatyti tik po mėnesio, kai kar
tą netikėtai su ja atėjo saugu
mo ministeris Kaltenbruenner. 
Nuo to laiko jo žmona galėjo jį 
lankyti kiekvieną penktadienį ir 
sargybinių akivaizdoje pasišne
kėti 8 minutės.

Sekančiais metais rudenį jis 
buvo perkeltas į Miuncheno ka
lėjimą, kur režimas buvo kiek 
švelnesnis.

Religinis gyvenimas
Nacių režimas kalinių religinių 

reikalų nebojo. Religingam 
Schuschniggui tai buvo sunkiai 
pakeliamas dalykas. Kalėjime 
nuotaika maldai gera, bet religi
nės praktikos normaliai negalėjo 
atlikti Tai buvo galima atlikti 
tik per specialius Bažnyčios duo
damus palengvinimus. Jis rašo: 
“Velykos 1944 m. Mano sūnus 
Kurt atvyko keletai dienų. Po il
go ieškojimo; jis rado Berlyno 
vyskupą kunigaikštį Preising 
Hermsdorfo ligoninėje, kur jis 
gyveno, kai jo namai Berlyne bu
vo subombarduoti. Aš parašiau 
vyskupui, . prašydamas leisti 
mums priimti Šv. Komuniją. Jis 
leido. Kurt atnešė Šv. Ostiją ma
žoje auksinėje dėžutėje. Kiekvie
nas kambarys mūsų tremties są
lygose virto koplyčia ir mes pri
ėmė Velykų Komuniją.

Paskutinę Šv. Komuniją bu
vau priėmęs prieš 4 metus Miun
cheno kalėjime kardinolo Faul
haber sutikimu, dėkui tėvo Alois 
Mager malonei”.

Jo pasitikėjimas Dievu buvo 
didelis ir tas jam davė jėgų ir iš
tvermės perkęsti visus kalinio 
žiaurumus per 7 metus.

Įžymybės kacetuose
Gausūs nacių kacetai buvo pri

slėgę milijonus įvairių tautų if 
įvairių išsilavinimų žmonių. Vie
ni jų žuvo, kiti buvo nužudyti, o 
kaikuriems pavyko iš to pragaro 
ištrūkti, griuvus nacių režimui.

Sachsenhauseno kacete jau bu- 

rime labai dėkingas sąlygas, ku
rios iki šiol yra gal neblogai, 
bet pripuolamai išnaudojamos.

Mūsų įtaka kaikuriose tarptaiF*  
tinėse organizacijose galėtų būti 
didelė, jei mes sugebėsime tin

mes patys turime žinoti savo svo
rį, savus norus ir savus kelius.

Pražūtingas lūkuriavimas
Vienuolika metų praslinko, kai 

rūstus nerimastis ir skaudžios 
nelaimės lietuvių tautą lydi Nū
dien nauja audra graso. Nega
lim laukti iki mus užklups nau
jas pasaulinis karas ir sąmišį su
kurs. Tame sąmisyje aš abejoju 
ar galės būti kas naujo organi
zuojama, išskyrus priešui naikin
ti mašiną. Mes turime visuose 
kraštuose, paskubomis, sukurti 
LB organus. *

Politiniai tremtiniai griaudžiai 
skyrėsi su savo tėvyne. Daugelis 
jai davė įžadus, kaikuriuos tėviš
kės žemės žiupsnelis lydėjo į var
ganą tremtį Europoje ir naująją 
lemtį nūdien. Sukruvintomis šir
dimis, ašaromis akyse ir skau
dančiomis smegenimis apleido
me tėvynę, tačiau nenuklysti ir 
paklysti Jau atėjo metas, kai 
privalome nupurtyti svetimų 
dulkių apnašas ir išgirsti tėvy
nės žemės įpareigojantį šauks
mą: rikiuokitės į gretas mano ' 
skausmui sumažinti, sūnūs ir 
dukros, atlikite jums skirtą pa
reigą. Toji pareiga ne pavieniui, 
bet jungtinai ir vieningai kovoti • 
už savąsias teises. Mes ją galė
sime atlikti tik surikiavę jėgas 
ir nuošalyje palikę antraeilius 
reikalus. Visi turime būti įri- 
kiuoti bendruomenėje, kaip ka
riai drausmingoje kariuomenėje. 
Nedrausmingumas ir suirutė ka
riuomenėje jau žada pralaimė
jimą iš anksto. ' ’ .

Tautos laisvė ir nepriklauso
mybė buvo pirktos mūsų brolių 
krauju ir visos tautos pasiauko
jimu. Nūdien atėjo mūsų eilė bū
ti garbingais kovotojais už lietu
vių tautos laisvę ir nepriklau
somybę. Mes tat turime atlikti 
organizuotai ir drausmingai. Te
galime pasitikėti tik savu ryžtu, 
bet ne svetimųjų, nors ir geriau
sių bičiulių pažadu. Mums lieka . 
vienas kelias; skubiausiai susior
ganizuoti.

vo ir Dr. Schuschniggo žmona su 
maža dukrele Marija, kuri gimė 
dar Miunchene 1941 m. Kai 1945 
II. 19 d. jie buvo perkelti į Flos- 
senburgo kacetą, vienas sargybi
nis mažajai Marijai atnešė lėlę. 
Ji padėkojo ir paklausė, kada jie 
vėl galėsią grįžti į Sachsenhau- 
seną:

— Tenai buvo geriau ... .
Flossenburgo kacete, be tūks

tančių visokiausių kalinių, buvo 
nemažai įžymių žmonių net iš 
pačių nacių ar jiems dirbusių 
tarpo: D r. Schacht — buvęs 
Reichsbanko valdytojas. Gen. 
Halder — vokiečių vyr. štabd 
viršininkas iki 1942 m. Gen. Tho
mas — karo ūkio įstaigos virši
ninkas. Adm. Cannaris — vyr. 
štabo žvalgybos virš., netrukus 
pakartas. Bavarijos princas Al
brecht. Buvęs Prūsijos ministe
ris, socialistų vadas Breitscheid 
su žmona. Jis buvęs nužudytas 
paties Himmlerio įsakymu, bet 
paskelbta, kad žuvo laike lėk
tuvų puolimo. Princas Liudvikas 
—Parme su žmona princese Ma
rija iš Savojos su dviem vaikais. 
Vokiečių pramonininkas F.Thys- 
sen, princas Pilypas iš Hesse, ’ 
nežinojęs priežasties, kodėl su
imtas. Spėjo, kad dėlto, kad jo 
uošvis būva Italijos, karalius. Jo 
žmona Mafalda buvo nužudyta 
Buchenvalde. Vysk. Ferrard. 
Prel. Neuhausler ir kiti. Iš pran
cūzų valstybės vyrų buvo P.Rey- 
naud, Daladier. Anglų aviacijos 
pik. Itn. Churchill.

Dachau stovykloje tokių be
laisvių atsirado dar daugiau: gen. 
Falkenhausen — buvęs Belgijos 
karinis viršininkas. Prancūzų 
politikas L. Bliumas su žmona. 
Anglų žvalgybininkas Best.

Kartais ir kaliniams ateina 
nuotaikingesnių valandėlių.

Kartą Dachau stovykloje ant 
suoliuko susėdo gen. Falkenhau
sen, Dr. Schacht, Best ir Dr. 
Schuschnigg. Tarp kitko Dr. 
Schacht pradėjo ir išpylė 23 ei
lutes Eneidos sklandžia lotynų 
kalba. Kai tas sustojo, gen. Fal
kenhausen tęsė toliau. O po jo 
tęsė Dr. Schuschnigg “Arma vi- 
rumque cano...” ir tt

(Nukelta į 6 psl>
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DĖL LENKŲ PAŽIORŲ Į MUS
Š.m. rugsėjo 2 dienos lenkų sa

vaitrašty “Amerika Echo”, rašo:
“Ukrainiečiai ir lietuviai turi 

įsidėmėti, kad be laisvos ir ne
priklausomos Lenkijos nebus 
laisvos ir nepriklausomos Ukrai
nos ir Lietuvos”.

Ponas S. K. rašo apie ukrai
niečio du laiškus. Tuose laiškuo
se esą rašoma, kaip jis, tikėda
masis gauti gerai apmokamą tar
nybą, grįžęs į dabartinę Lenkiją 
ir vietoj geros tarnybos gavęs ka
lėjimą, brolį radęs nukankintą, o 
sesers visai neradęs. Jo buvu
siam šeimininkui prancūzui tar
pininkaujant, buvęs išleistas iš 
kalėjimo ir galėjęs išvažiuoti iš 
Lenkijos. Išsėdėjęs 18 mėn. kalė
jime ir iškentęs daug kančių, tas 
ukrainietis prisimenąs “mielą 
Lenkiją”, kurioje buvę geriau 
negu dabartinėje.

“Tas ukrainas suklydo, kaip 
paprastai jie tai daro... Rėmė 
viską, bet tik ne Lenkiją... Da
bar prisimena “mielą Lenkiją”. 
Taip, Lenkija buvo miela, bet, 
kaikurie broliai ukrainiečiai ne
pataikė ir nenorėjo jos gerbti. 
Iš to, žinoma, nesusipratimai 
liūdni ir tragiški... Yra aiški 
tikrenybė: arba yra laisva ir ne
priklausoma Ukraina prie lais
vos ir nepriklausomos Lenkijos, 
arba nebus laisvos ir nepriklau
somos Ukrainos ir Lenkijos, jei 
Maskva toliau laikys leteną ant 
Ukrainos ir Lenkijos.

Kur bus klausimas išspręstas? 
Lvove ar Vilniuje? Nes ir... su 
lietuviškais broliais tas pats. Nė
ra ir nebus gero, jei Amerikoje 
ukrainietis biaurins lenką, o len
kas atsimokės tuo pačiu ukrai
niečiui, o lietuvis kartos, kad p*}  
I Pasaulinio karo, padaryta Lie
tuvai skriauda, nes ministeris 
pirmininkas — vokietis (!) Vol
demaras negalėjo susikalbėti su 
Kauno burmistru (!) p. Budzyns- 
kiu, “Kurier Kowienski” leidėju 
ir redaktorium.

Niekas iš mūs lenkų, nesusi
vilios pora margų žemės, bet 
kiekvienas, kaip Adomas Micke
vičius, myli Lietuvą ... “Nie luče 
Ii by v družbie žyt? — Ar nege
riau būtų draugiškai gyventi? 
Pagalvokit apie tai, kai perskai-

Tiesa — Len-mielą Lenkiją..
kija buvo miela, tačiau, to bro
liai ukrainiečiai įvertinti nepa
taikė. Dėl ramybės niekad nėra 
per vėlu. Kaip tik dabar tinka 
tai padaryti. Visiškai tas pats ir 
su broliais nuo Panevėžio. Kol 
buvo laisva ir nepriklausoma 
Lenkija, tai ir lietuviai buvo ne
priklausomi.

Tegul tas ukrainiečio balsas 
„ bus perspėjimas mums: lenkams, 

ukrainiečiams, lietuviams, ir ki
toms tautoms, pasilikusioms Sta
lino globoje”.

Labai puiku, kad p. S. K. kelia 
patį svarbiausią — pavergtų tau
tų santykių sureguliavimo — 
klausimą, bet labai apgailėtina, 
kad čia primenama daugiau uk
rainiečiams ir lietuviams, negu 
lenkams. Juk, jei, po I Pasauli
nio karo, Lietuvai padaryta 
skriauda Lenkijos naudai (nors 
jie iš to turėjo labai maža nau- 

• dos), tai jos atitaisymas priklau
sė tik nuo lenkų. Jei lenkai ne
sieks tą skriaudą pakartoti, tai 
nei vienas lietuvis nesikėsins 
prieš Lenkijos nepriklausomybę. 
Atvirkščiai, kiekvienas lietuvis 
stos šalia kiekvieno, kuris siekia 
nepriklausomybės. Lietuviai nie
kad nesikėsino prieš Lenkijos

nepriklausomybę, tai kokią kaltę 
p. S. K. mums primeta? Jei lie
tuviai negynė Lenkijos, tai čia 
visa kaltė krenta tik .lenkams. 
Jei lenkai būtų mums padarytą 
skriaudą atitaisę — lietuviai bū
tų buvę geriausi jų sąjunginin
kai. Bet jei lenkai galvos Lietu
vą prijungti prie Lenkijos, kaip 
kad visą laiką jie siekė. Jei len
kai sieks — kaip p. S. K. sako — 
arba laisva ir nepriklausoma 
Lenkija ir laisva nepriklausoma 
Ukraina prie Lenkijos, tai lietu
viai su tuo nesitiks. Lietuviai 
sieks būti laisvi ir nepriklauso
mi šalia Lenkijos, bet ne prie 
Lenkijos.

P. S. K. nori susikalbėti su bro
liais “lietuviais nuo Panevėžio”. 
Reikia suprasti, kad norima su
sikalbėti ne su visais lietuviais, 
bet su kalbančiais lenkiškai

Netik Adomas Mickevičius, bet 
ir daugelis “lietuvių nuo Panevė
žio” siekė draugiškai gyventi su 
lenkais, bet jiems teko labai nu
sivilti. Šiuo metu lenkai lengviau 
gali susitarti su lietuviais nemo
kančiais lenkiškai, nes jie mažiau 
pažino lenkų siekimus—skriaus
ti lietuvius. Dabar “lietuviai nuo 
Panevėžio” yra didesni patrio
tai už kitus, pav., vienas iš prof. 
Biržiškų sakė: “Jei mūsų tėvai 
nedirbo lietuvių tautai, tai mes 
turim dirbti dvigubai, nes pri
valom ir už juos atidirbti”. O 
buvęs Vyt. D. Universiteto rek
torius, a.a. prof. Mykolas Roe- 
meris kūrė Lenkiją net tarnau
damas jos kariuomenėje, pasiry
žęs savo galvą paaukoti už Len
kiją, bet, nusivylęs lenkais, su
grįžo į nepriklausomą Lietuvą 
ir buvo didelis patrijotas. Jis sa
kė: “Aš esu lenkas, bet Lietuvos 
lenkas, o tai yra didelis skirtu
mas tarp Lietuvos lenko ir Len
kijos lenko. Lietuvis lenkas sa
vo papročiais, dvasia ir krauju 
yra lietuvis”. Vėliau ir šio vardo 
(Lietuvos lenkas) jis atsisakė, 
vadino save lietuviu.

Tai yra įrodymas ponui S. K., 
kad jis veltui siekia skirstyti į 
“Panevėžio” ir kitus lietuvius.

Argi ne lenkai pasidalijo Uk
rainą su savo priešu ir užsitraukė 
ukrainiečių rūstybę? Argi ne 
lęnkai susitarė su savo priešu 
clėl Čekoslovakijos nepriklauso
mybės panaikinimo, kad tik gau
tų “pora margų žemės” leisdami 
save apsupti?

Jei Ukraina būtų buvusi ne
priklausoma ir sujungtos abi da
lys: lenkiška ir sovietiška, tai bū
tų buvusi didelė jėga, galinti at
remti bendrus priešus. Lenkai to

P. S. K. turėtų ugdyti mintį sa
vo tautoje, kad ji daugiau tokių 
klaidų nekartotų.

Lenkai turėtų mokintis iš da
bartinių politikų, kurie nepralei
džia progos susitarti net su to
kiomis mažomis valstybėmis, 
kaip Liuksemburgas, nes su
pranta, kad laimėjimą kartais 
nulemia vienas karys.

Lietuviai priims lenkų tiesia
mą ranką, jei jie eis su atvira šir
dimi ir tai įrodys darbais. Kiek
vienas lietuvis supranta, kad 
bendromis jėgomis‘lengviau ne 
tik laisvę atgauti, bet ir ją išlai
kyti. Jei kuris lietuvis nenori 
gerų santykių su lenkais, tai tik 
dėl to, kad jam praeitis rodo, jog 
nėra jokios vilties išlaikyti su 
jais gerus santykius.

Tai lenkai, pagaliau, turėtų su
prasti ' A. Basalykas.

Įstatymu nevaržomas moderniškas
Absoliutizmo laikų pasaulyje 

vyravo pažiūra, kad valdovas yra 
įstatomų nevaržomas — pripceps 
a legibus solutus ėst, būdavo sa
koma teisėje, — nes jis pats įsta
tymus leidžia, atseit gali juos 
kiekvienu momentu ir pakeisti. 
Tik konstitucinės monarchijos 
įvedė naują principą, kad pa
skelbtas ir neatšauktas įsatymas 
varžo ir valdovą, o demokratijos 
įgyvendino mintį, kad suvere
numas priklauso ne valdovui, bet 
tautai, kuri viena tegali leisti įs
tatymus per savas institucijas.

Sovietų Sąjunga prieš pasaulį 
vaidina didžiausių laisvių demo
kratinį kraštą ir išviršinei vai
dina demokratiją. Taip ten yra 
paskelbta ir pasauliui rodoma 
demokratiškai skambanti konsti
tucija, yra įstatymų leidžiamasis 
organas Aukščiausioji Taryba, 
vykdomi rinkimai, bet visa tai 
paprasta komedija. Nieko neap-

saugo konstitucijoje paskelbtos 
laisvės, nes viską tvarko vad. 
MGB, anksčiau NKVD, o dar 
anksčiau ČEKĄ; rinkimai tėra 
komedija, nes kandidatus pasta
to tik komunistų partija ir net be 
jokio pasirinkimo, t.y. tik tiek, 
kiek turi būti išrinkta; pagaliau 
pati Aukščiausioji Taryba net 
neposėdžiauja^ bet tik protar
piais tesusirenka paploti komu
nistų partijos paruoštiems įstaty
mams. Gyvenime niekas negali 
turėti jokios savos nuomonės, ne
tik negali ją ginti, nes tuojaus 
bus likviduojamas, kaip liaudies 
priešas. Kadangi dabar jau nie
kas net nebruzda, garsiai net ne
galvoja, tai naikinami tokie, ku
rie, MGB nuomone, galėtų būti 
nepatenkinti. ’ .

Turėdamas tai galvoje, prezi
dentas Trumanas rugsėjo 17 d. 
kongreso bibliotekoje per JAV 
konstitucijos ir nepriklausomy-

Enciklika maldos žygiui
$v. Tėvas, artinantis spalio 

mėn., kuris pašvęstas šv. Mari
jos, Rožančiaus Karalienės gar
bei, -kreipėsi į pasaulio tikinčiuo
sius antra enciklika keturių die
nų laikotarpyje. Šv. Tėvas kvie
čia melstis spalio mėn., kad būtų 
išvengta ’’naujos ir kruvinos 
grėsmės”, kuri apima visą pasau
lį. Jis pažymi, kad tarptautinės 
politinės padėties įtempimas rei
kalauja didesnio tikinčiųjų pa
maldumo ir uolumo negu kad 
praėjusio spalio mėn.

Šv. Tėvas ragina kalbant ro
žančių nepamiršti tų, kurie iš
kankinti merdi belaisvių ir kon
centracijos stovyklose. “Tarpe 
jų, kaip jūs jau žinote, yra vys
kupų, pašalintų nuo savo vietų, 
vien už tai, kad didvyriškai gy
nė Dievo ir Bažnyčios teises. Tar
pe šių kalinių yra lygiai taip pat 
tėvų ir motinų, išplėštų iš jų na
mų židinio ir pasmerktų baisiam 
nelaimingam gyvenimui sveti
mose, ir šaltose žemėse”. Šv. Tė
vas išreiškia visiems persekio
jamiems ypatingą užuojautą.

“Nuo seno sulaužyta tarptau
tinė vienybė, dar nėra kol kas 
atstatyta. Priešingai, mes visur 
matome dvasinį nerimą, sukurs
tytą neapykantą, ginčus ir nau
jo kruvino konflikto pradžią”.

Darydamas aiškią aliuziją į ko
munistiško jaunimo judėjimus 
už geležinės uždangos, šv. Tėvas 
primygtinai prašo visų laisvųjų 
katalikų melstis, kad baigtųsi 
“ši ' pasišlykštėjimą sukelianti 
kampanija, kuri visur skleidžia 
bedieviškumą, padarydama daug 
žalos nekaltai vaiko sielai”. Šie 
bedieviai drįsta su didžiausiu 
brutalumu išrauti gražiausius 
mūsų mistinio Bažnyčios sodo 
žiedus, kurie yra religijos ir ben
druomenės viltis, sako šv. Tėvas.

KANADOS
Albertos nafta jau pradėjo te

kėti Toronte ir sukti nesuskaito
mus mašinų ratelius. Niekas to 
nelaukė prieš keturis metus. Al
bertos pagrindinių Turner Val
ley naftos laukų produkcija ta
da mažėjo. Buvo apskaičiuota, 
kad žinomų naftos rezervų žemė
je bėra tik 75 mil. statinių. Naf
tos nebepakako pačiai Albertai. 
Šiandien apskaičiuoti rezervai 
žemėje siekia daugiau 1 bil. sta
tinių ir jos išsiurbiama tiek, kad 
pakanka ne tik Albertai su kai
mynais, bet siekia jau ir Ontario 
provinciją.

Nauji naftos laukai ,
Naftos ieškojimas ir naftos pra

monės išvystymas yra plataus 
masto biznis. Čia vienas kitas mi
lijonas doleriu yra xtĮk lašas jū
roje, kartais jORios”apsRaičiuoja- 
mos naudos neatnešąs. Ištikrųjų 
po praeito karo atrodė, kad Ka
nados sava nafta pamažu žlug- 
sianti, ar geriausiu atveju išlai
kysianti kuriam laikui dar tą pa
tį lygį. Visuomenė, bankai ir 
turtingos bendrovės finansavo 
naujų naftos laukų ieškojimą 
be didelio entuziazmo.

Ir netikėtai 1947 m. vasario 13 
d. “Imperial Oil Ltd.”, išleidusi 
bergždžiai 23 mil. dol., gręžiant 
134 kartą, prie Leduc, Altą., 5000 
pėdų gilumoje rado naftos dide
lius kiekius. Pakartotini gręži
mai aplinkinėse vietose davė ge
rus rezultatus. Susidomėjimas 
sparčiai kilo. Šiandien Leduc 
naftos laukuos yra virš 600 šal
tinių, 14 myl. ilgio ir 8 myl. plo
čio vietovėje ir duoda per 50.000 
stat. į dieną geros kokybės 
naftos.

• 1948-49 m. 45 mylios į šiaurės 
rytus nūn Edmontono surasta 
stambiausi Kanadoje, dukart 
stipresni kaip Leduc, Redwater 
naftos laukai. Redwater turi jau 
apie 700 šaltinių, 20 mylių ilgio 
ir 3 mylių pločio vietovėje. Siur
biama iš 3200 pėdų gylio.

Yra dar apie 10 senų ir naujų 
naftos laukų Albertoje, kurių

viešpats
bės akto įteikimo saugoti iškil
mes atvirai pasakė:

“Sovietų Sąjungoje valstybės) 
galia yra virš visko. Valdžia ne
turi prievolės paklusti įstaty
mams. Dėl to tai Sovietų Sąjun
gos piliečiai nesinaudoja laisvė
mis, kurias garantuoja jos kons
titucija”. Kaip sovietinė konsti
tucija esanti tik popiergalis, taip 
ir visos jų sudaromos sutartys. 
“Bolševikinės sutartys nevertos 
to popieriaus, ant kurio jos su
rašytos. Tai tik popiergaliai”, — 
pasakė prezidentas.

Kaip viskas pasikeitė. Kaip 
dar nesenai Sovietų Sąjunga bu
vo “didysis sąjungininkas”, o 
Stalinas “mano geras bičiulis”, 
pasak to paties prezidento. Kei
čiasi laikai

— Vašingtonas. — Nevadoje 
ruošiamasi netrukus vykdyti 
naujus atominių ginklų bandy
mus. Dalyvausią 5000 karių.

LIETUVIAI SIDABRO ŽEMĖJE

Kalinamasis Prahos arkivys
kupas Josef Beran

Tarpe tikėjimo vadų, kurie 
kenčia komunistiškuose kraštuo
se, paminėti Kardinolas Mind- 
szenty, Mgr. Joseph Beran ir 
Mgr. Louis Stepinac.

“Mes sudedame dideles viltis 
šv. Rožančiuje, kad būtų išrautos 
visos blogybės, žeidžiančios mū
sų laikus. To nesiekiame nei jė
ga, nei ginklais, nei jokia kita 
žmogiška galybe, bet per maldas 
gauta Dievo pagalba, taip galin
ga, kaip Dovydas su savo laidy
ne; Bažnyčia galės pasipriešinti 
pragariškam priešui, kartodama 
to jaunuolio žodžius: “Jūs išėjote 
prieš mane su kardu, ietimi ir 
skydu, bet aš ateinu prieš jus 
Dievo vardu, ir visa ši daugybė 
pamatys, kad Viešpats nesaugoja 
nei kardu, nei ietimi”.

Ingruentium Malorum yra jau 
22-ji Pijaus XII-jo encikiįka. 
Priešpaskutinio j i enciklika, pa
sirodė tik keturiomis dienomis 
anksčiau už šiąją. Toks skubus 
šv. Tėvo reagavimas į laiko įvy
kius, rodo nepaprastą mūsų gy
venamojo momento rimtumą. 
Paklausykime mūsų Vyriausiojo 
Ganytojo raginimų ir suintensy
vinkime savo maldas ir pasiau
kojimus už kenčiančius, o ypa
tingai už mūsų Brangią Lietuvą. 

Vikt. Skilandžiūnas.

NAFTA IR JOS
bendra gamyba betgi tesudaro 
dešimtą dalį dviejų pirmųjų. Al
berta per pereitus metus davė 
rinkai 27.100.000 statinių naftos 
ir natūralaus gazolino, t.y. ketu
ris kartus tiek kaip 1947 m.

Naujų naftos laukų ieškojimui 
1947 m. išleista 35 mil. dol., 1950 
m. jau 150 mil. dol. ir šiais metais 
numatoma išleisti 200 mil. dol. 
Tai yra didžiausios pasaulyje su
mos, kurios kokioj nors valstybėj 
taip trumpu laiku buvo investuo
jamos į naujų naftos laukų ieško
jimą ir jų išvystymą. Daugiau 
tūkstančio naujų gręžimų buvo 
padaryta pereitais metais. Trys j 
ketvirtadaliai rado naftą. Vie p 
šiais metais dirba 130 geofizinių 
tyrinėjimo komandų, kurios au- 
tomdbiliiį; Tėkhivų, 'helikopterių 
pagalba ir pėsčiomis keliauja ir 
tyrinėja visą plotą nuo Manito- 
bos iki Pacifiko vandenyno. Tos 
komandos dirba su 117 seismo
grafų, 10 gravitometrų (gravity
meter) ir 3 magnetometrais. Ieš
kojimų centras Alberta, bet ne
apleidžiamos ir. kitos Kanados 
vietos. %

Finansai
Didžiules pinigų sumas išvys

tyti gamybai naftos bendrovėms 
skolina Kanados bankai. Įvairių 
kasyklų bendrovės dažnai nusi
skundžia trūkumu kreditų, tuo 
tarpu naftos bendrovės priešin
gai. Bankai yra įsteigę specialius 
skyrius su naftos ekspertais, ku
rie atydžiai visą padėtį seka ir 
nepraleidžia progos . panaudoti 
savo kapitalus. Kanados naftos 
išvystymui yra jau išleista per 
500 mil. dolerių. Per sekančius 
2-3 metus numatyta išleisti dar 
visas bilijonas dol. Akcijų pagal
ba sumedžiojama pinigų ir iš 
JAV. Turtingos, ypač ameriko
niškos bendrovės, investuoja sa
vo kapitalus.

. Operacijų bendrovės
Didžiausia naftos bendrovė 

operuojanti Kanadoje yra Im
perial Oil Ltd., seka: California 
Standard Co., Shell Oil Co., Ca
nadian Gulf Oil Co., Hudson’s 
Bay Oil and Gas Co., British 
American Oil Co., Pacific Petro
leum ir tt. ir tt .

Amerikoniškos bendrovės atsi
kvietė savo ekspertus, išmiklin
tus naftos pramonėje, iš JAV. Be 
jų vargu Kanados nafta būtų su
laukusi didžiulio, greito iškilimo.

Rinkos
Skaičiuojama naftai rinkų ne- 

pritrūksiant, nes vien tik Kana
da suvartoja 360 tūkst. statinių 
naftos per dieną ty. 130 mil. stat 
per metus. (Šis skaičius smarkiai 
kyla)3 Svarbu betgi turėti eko
nomišką transportą. Gabenant 
geležinkeliais, savos naftos pro
duktai tolimesnėse vietovėse ne
galėtų Jkonkuruoti su užsienio 
nafta, kuri atvežama laivais ar 
atpūmpuojama tiesioginiais 
vamzdžiais iš užsienio naftos 
laukų, pav., į Samia, Ont iš JA 
V-bių. Todėl praeitą rudenį bu
vo pastatytas iš Albertos naftos 
laukų (Edmonton) iki Superior 
ežer6 vienas iš ilgiausių pašau-

GAMYBA
lyje naftos vamzdis. Jo ilgis 1050 
mylių, storis 16-20 colių. Statyba 
kaštavo 95 mil. dol. Iš sunaudo
to plieno būtų galima pastatyti 
“Queen Elizabeth” laivą ar 118 
tūkstančių automobilių. Vamzdy 
telpa K388.000 statinių naftos (1 
stat. — 35 kan. galonai), šešios 
pumpavimo stotys gali perpum
puoti per dieną 95.000 stat. Pro
jektuojamos dar šešios pump, 
stotys pakeltų iki 146.000 stat. 
į dieną. Naftos dalis lieka pake
liui esančiose valyklose. Ežerų 
navigacijos sezone iš Superior 
nafta vežama laivais į Samia, 

: Ont., netoli Windsor, didžiules 
• valyklas ir dalis kitur net į 
Clarkson prie Toronto. ’

Į Torontą Imperial Oil Ltd. 
stato tiesioginį naftos vamzdį 
tiesiai iš Samia valyklų. Vamz
džiais ar laivais naftos transpor
to kaina beveik vienoda. Vamz
džiai turi pirmenybę, kad reika
lauja mažiau plieno negu laivų 
ir, naftos žiemos metui išlaiky
mui, tankų statyba, nes gali ope
ruoti kiaurus metus. Samia—To
ronto naftos -vazmdis bus baig
tas 1952 m. Statybos kaina 9 mil. 
dol. Vamzdis turės 10-12 colių 
diam. ir galės perpumpuoti pra
džioj 28.000 stat'. naftos produk
tų per dieną, o vėliau iki 40.000. 
Visai Ontario provincijai reika
linga 100.000 stat. naftos dienai.

Antra svarbi rinka preriją naf
tai yra vakarai, t.y. Britų Ko
lumbija ir JAV šiaurės vakarai. 
Šiuos kraštus paprastai aprūpi
na Kalifornijos nafta. Praktikoj 
tai nėra sklandu, nes dažnai 
trūksta laivų ir pačios naftos. 
Yra du projektai vamzdžių lini
joms. Vienas Kanados teritorija 
tiesiai Vancouverio link dėl ma
žos rinkos, nesiekiant JAV, ne
pateisintų įdėtų išlaidų. Kitas 
per Washington ir Oregon vals
tijas yra daug rimčiau svarsto
mas. Vamzdis į vakarus, atrodo, 
greit bus pradėtas statyti, nes ne
tikra tarptautinė padėtis nelei
džia pasitikėti vandenyno tank
laiviais, be to, bet koks karas pa
ima iš Kalifornijos daug naftos.

(Bus daugiau)
P. Brakas.

Latvijos atvadavimo 
komitetas

— Londonas. — Liepos mėn. 
30-31 dienomis Londone įvyku
siame Europos kraštų latvių cen
tro komitetų atstovų suvažiavi
me, dalyvaujant Latvijos įgalio
tam min. D. Britanijoje p. K. Za
rins, įgal. min. JAV p. J. Feld
mans, įgal. min. Prancūzijoje p. 
Grossvalds ir įgal. min. Italijoje 
p. Spekke, išrinktas bendras Lat
vijos Atvadavimo Komitetas su 
būstine Londone. Prezidiumą su
daro trys nariai, visi trys gyve
nantieji Anglijoje.

— Malajai. — Malajuose susi
organizavo nauja partija, nusi
stačiusi siekti visiškos krašto ne
priklausomybės. Malajai yra 
Britų kolonija, labai turtinga gu
ma ir švinu.

Tai buvo prieš ketvirtį šimt
mečio. Vienas į Ameriką atvykęs 
lietuvis važiavo su palydovu 
tramvajumi. Žiūrėdamas į prie
šais sėdintį negrą, jis juokais pa
sakė savo palydovui:

— Jei tas negras būtų manda
gus, tai man, senam žmogui, už-

Negras greitai atsistojo ir gra
žia lietuvių kalba paprašė aną 
lietuvį sėstis.

Tai įvyko Chicagoje. Mat, tas 
negras, dirbdamas pas lietuvius, 
išmoko lietuviškai. O šiais mūsų 
nelemties laikais lietuviškai gali 
išgirsti Korėjoj ir Indokinijoj, 
kur mūsų tautiečiai, gindami 
žmonijos laisvę, jau ne vienoj vie 
toj tas tolimas Azijos žemes nu
dažė lietuvišku krauju. Jų rasi ir 
karštojoj Afrikoj, ir Australijoj 
tarp kengūrų. Amerikos konti
nente vargu ar rasi valstybę, kur 
kas nors iš netyčių neprabiltų lie 
tuviškai.

Sidabras iš purvo ir rūkų
Pietų Amerikoj nuo plačiosios 

La Platos upės (ispaniškai: la 
plata — sidabras) iki šaltosios 
Ugnies Žemės rasi išmintų pėdų, 
išmintų .lietuviškos kojos. Čia 
yra Argentina — sidabro kraš
tas (isp.: argentine — sidabri
nis). Jei tas vardas yra kilęs nuo 
purvino La Platos upės pavir
šiaus ir jos pakraščius dengiančio 
balto rūko, tai dar negalima sa
kyti, kad visa Argentina būtų' 
tokia purvina ir rūkų pridengta. 
Purvo, teisybė, čia užtenka, bet 
ant to purvino juodžemio ban
guoja puikiausi kviečių laukai, 
rūko drėkinamose lygumose ga
nosi nesuskaitomos gyvulių kai
menės.

Jei nuklysi į Patagonijos “pam 
pas“ (stepes), kur raiti pieme: 
nys ir didelis'būrys šunų saugo
ja daugybę avių, rasi lietuvius 
Šlapelius. Jie net nežino, kiek tu
ri tų neprotingų gyvulėlių. Se
nieji Šlapeliai jau mirę, bet jų 
vaikai kalba lietuviškai ir nek
lusnias aveles keikia lietuviš
kai ... Avis čia parduoda ne pa
gal skaičių, bet valandomis! Tai 
yra. kiek avių per valandą, išbė
ga pro tam tikro pločio vartus.

salę. Čia lietuviško laikraščio 
“Laiko” redakcija, kuri infor
muoja nesugadintomis žiniomis 
iš lietuviško pasaulio. Čia įvai
rių tautinių minėjimų ir pasi
linksminimų vieta. Pastaruoju 
metu lietuviška parapija organi
zuojama ir Rosario mieste.

Lietuviškos organizacijos
Lietuvių emigracija į Argenti

ną yra jauna. Siekia tik 20-25 
metus. Organizuotumas nėra la
bai geras. Tačiau yra įvairių or
ganizacijų apimančių visas sritis.

Už Lietuvos laisvę ir vardą jau 
11 metų kovoja Lietuvai Išlais
vinti Centras. Jis ruošia tautines 
šventes ir minėjimus. Vieliniuo
se laikraščiuose skelbia atitinka
mas rezoliucijas, protestus prieš 
Lietuvos okupaciją. Moterys ir 
mergaitės susibūrusiuos į ^Biru
tės” dr-ją. Gražiais vaidinimais 
pasižymi Jaunimo Dr-ja su savo 
vaidintojų būreliu. Daugiau kaip 
20 metų “Šv. Cecilijos” choras 
giesmėmis bažnyčioje ir koncer
tais salėse gaivina lietuviškos 
dainos meilę. Čia gimęs jaunimas 
turi Vyčių Sąjungą. Paskutiniu 
metu baigiama organizuoti PL 
Bendruomenė, kuri jau turi 5 
apylinkes.. Kitos apylinkės dar 
gimimo padėty. Tremtinių įkur
tas Tautinis Ansamblis per pora 
metų atkreipė į save lietuviškų 
kolonijų dėmesį savo meniškai 
išpildomomis dainomis ir tauti
niais šokiais. Skautų Brolija pa
laiko gyvą lietuvybę jaunųjų lie
tuviukų sielose.

Dvi savišalpinės organizacijos,

smaigalį, Ugnies žemę, sutiksi mi 
sijonierių salezietį kun. Pusčių 
ir dr. A. Laucį su žmona. Dr. Lau 
eis pavaduoja Rio Grande mies
te ligoninės direktorių. Prie Či
lės sienos Kordiljerų kalnuose 
prie elektros stoties statybos dir
ba inž. D. Namikas. Kiekvienoj 
kurortinėj vietoj gali apsistoti lie 
tuviškam viešbuty.

Kultūriniai lietuvių centrai
Tačiau iš netoli 30 tūkstančių 

Argentinoj gyvenančių. lietuvių 
tik maža dalis yra nuklydusi į to
limas provincijas. Daugumas 
gyvena sostinėje Buenos Aires ir 
jos priemiesčiuose. Nemažos ko
lonijos yra taip pat Rosario, Be- 
risso ir Kordobos įhiestuose. Dėl
to tik šiose vietose ir yra įvairūs 
lietuvių kultūriniai centrai. Ki
tur tik viena šeima užeina pas 
kitą retkarčiais pasikalbėti lie
tuviškai.

Buenos Aires ir didžiausias 
jos priemiestis Avellaneda, yra 
visos lietuvybės širdis. Iš čia te
ka lietuviškas kraujas, — kultū
ra, menas, religiniai patarnavi
mai, — į kitas vietas, kur tik yra 
lietuvių. Čia yra lietuviška pa
rapija, kuri turi savo mokyklą ir

Centras, — ilgą laiką buvo ko
munistinėje įtakoje, bet pasku
tiniu metu pradeda grįžti į lietu
višką kelią ir dalyvauti lietuviš
koje veikloje. Kituose miestuose, 
kur yra daugiau lietuvių, yra 
taip pat dažniausiai po dvi savi
šalpos draugijas. Ten viena yra 
raudonųjų, o kita grynai lietu
viška. Tik Rosario mieste jau yra 
įsisteigęs PLB skyrius. •

,Tenka pasidžiaugti, kad visose 
šiose organizacijose pradeda at
busti tautinė sąmonė ir vis dau
giau pastebima “atsivertimų”. 
Nors dažnai tie atsivertimai yra

nemaža, iš nesupratimo pakliuvę 
į tuos spąstus, nuoširdžiai nusi
gręžia nuo raudonųjų stabų.

Su viltimi į ateitį
Argentina yra dar žalias kraš

tas. Reikia dar daug rankų ir ka
pitalo, kad turtingi šio krašto 

. plotai savo turtą, slypintį žemės 
viduriuose, atiduotų žmonijos 

i naudojimuisi. Čia yra žibalo 
! versmių, ir

GENTTNIEN

nens anglių, ir ge- 
žies rūdos, ir marmuro. Pagaliau 
mėsos ir duonos eksportu Argen
tina jau dabar stovi antroje vie
toje pasaulyje. O sukultūrintas 
ūkis ją galėtų lengvai padaryti 
pirmaujančia šioje srityje vals
tybe. Užtat ateiviams, kurie mo
ka kokį amatą, čia yra lengviau 
prasimušti, negu kituose kraš
tuose, kur didieji fabrikai nustel
bia mažąsias dirbtuves. Ne vie
nas senosios kartos lietuvis jau 
turi gana didelius fabrikus, kurių 
vertė siekia virš kelių milijonų 
pesų. Net tremtiniai, kurie atvy
ko tik prieš tris metus, ne vie
nas įsitaisė geras dirbtuvėles, pa
sistatė namus. Nors anksčiau ap
linkybės nebuvo tokios palan
kios, bet lietuviai savo darbštu
mu ir taupumu pralenkė daugelį 
kitų ateivių. Daugumas turi nuo
savus namus, kurie savo darže
liais išsiskiria iš vietinių.

Pastaruoju metu lietuviai savo 
vaikus pradėjo leisti ne tik į vi
durines mokyklas, bet ir į uni
versitetus. Nutautimas čia buvo 
žymiai jaučiamas. Tai buvo kal
tas tėvų nesusipratimas, inteli
gentų trūkumas, savos bažnyčios 
neturėjimas. Dabar pradeda už
gyti bent iš dalies ir ta žaizda. 
Aukštesnius mokslus eidami, lie
tuvių! vaikai pradeda labiau do
mėtis ir savo kalba, savos tautos 
praeitimi, savomis organizacijo
mis. Tas daugiau vilčių duoda ir 
ateičiai. Seniesiems iš žemės pa
viršiaus išnykus, neišnyks visiš
kai lietuviškumo pėdsakai. Gali
ma tikėtis, kad išmušus lemtin
gąją! valandai mūsų tautai bus 
dar papildomų jėgų ir iš šio 
krašto. Nors dalis ir nubiręs, bet 
užtat savo tautai ištikimi liks 
kaip tik patys stiprieji ir mažiau
siai svetimų įtakų sugadintieji. 
Tokie savo tautai tarnaus tiek 

tiek dvasiniaisArgentinos žemėlapis su vaiz- materialiniais, 
dais, pažyminčiais atskirų sričių turtais.

A. Daine t as, Argentina.ūkio pobūdį. ,
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Teisinasi dėl statybų
Praėjusiuose numeriuose mes 

pateikėme keletą vaizdų kaip 
vyksta “didinga tarybinė statyba 
sužydėjusioj mūsų tėvynėj”. Dėl 
to visko rugpiūčio 10 d. LTSR 
Statybos ministras J. Maniušis 
pylė atsakymą “Statyti greičiau, 
geriau ir pigiau”. Esą, statoma 
tiek daug tik broliškųjų respubli
kų neapčiuopiamai didelės talkos 
dėka. Visos mašinos ir medžia
gos tik iš ten teplaukiančios. Sta
tybos ministerija savo planus 
įvykdžiusi net 160% (tik kažin 
iš katro galo?). Gerus rezultatus 
pasiekęs Valstybinis Statybos 

Vaidytojas esąs 
drg. Mažuchas, o vyr. inžinierius 
dig: Izraelis... Bet po pirmųjų 
eilučių skambesio pasigirsta dus
lesni tonai. Vilniaus Statybos 
trestas ir kiti teįvykdę pirmojo 
pusmečio planą 84%, o savikaina 
pakilusi 24%... Už plano ne
įvykdymą, neūkiškumą ir staty
bos darbų kainos pakėlimą Sta
tybos ministerija atleidusi drg. 
Patroką (ne Mažuchą ar drg. Iz
raelį!) ... Valstybiniame Staty
bos treste No. 1 iš 70 turimų ma
šinų į darbą teišeiną vos 35 sunk
vežimiai. Visiškai nesą statybi
nių darbų organizacijos. Nieks 
niekuo nesirūpiną... “Visos mū
sų statybinės organizacijos turi 
nedelsiant pradėti kurti industri
nę bazę ir visų pirma sukurti 
centrinius mazgus betonui ir 
skiediniams paruošti, centrali
zuoti atskirų betono ir gelžbe
tonio detalių gamybą... Visa ei
lė trūkumų yra ir pačioje Staty
bos ministerijoje..., ypač plana
vimo, gamybinio ir technikinio 
darbų skyriuose... Dėl užsaky
tojų kaltės labai susitrukdo sta
tybų dokumentacija”. Paskuti
niu laiku tuo ypač nusikaltusi 
Švietimo ministerija, kuriai ne- 
pristačius dokumentacinės me
džiagos, susitrukdžiusi visos ei
lės mokyklų statyba... Dėl Me
no Reikalų valdybos kaltės išti
są pusmetį nebuvęs sutvarkytas 
LTSR Dramos teatro statybos fi
nansavimas. Tai labai sutrukdę 
statybą. Tokių pavyzdžių drau
gas ministras, esą, galėtų pateikti 
ir daugiau. -

Statybos medžiagų trūkumas 
buvęs taip pat didelis, tvirtina 
drg. Maniušis. “... per visą pus
metį statybinėms organizacijoms 
labai trūko visokių taip svar
bių’ medžiagų, kaip plytos, miš
ko, kalkių... Projektavimo or
ganizacijos dar vis nepatenkina 
išaugusių statybos reikmių. Pro
jektai dažnai būna labai žemos 
kokybės. Štai, pav., “Pergalės” 
kino teatro projektas (arch. Ri- 
pa) buvo laike statybos kelis 
kartus pakeistas. Atskiri fasado 
elementai buvo keisti dešimtis 
kartų... Tą patį galima būtų pa
sakyti ir apie mokslininkų namų 
bei LTSR dramos teatrų projek
tus. Žemos kokybės yra ir Ar
chitektūros Valdybos išleistieji 
tipiniai gyvenamųjų namų pro
jektai”.

Dėlto drg. Maniušis, nors ir ne
tiesioginiai kaltina Politechnikos 
Institutą, kuris išleidžiąs tokius 
inžinierius, bet neprisimena, kad 
profesoriai privalo praleisti be
veik be egzaminų komjaunuo
lius. “Institutas turi parengti ir 
įdiegti statybos mokslinę tech
nologiją, gvildenti klausimus, su- 
sijusisu su naujų statybinių me
džiagų panaudojimu, duoti pa
siūlymus dėl metalo” ir tt, skel
bia drg. Maniušis, matyt šį kar
tą pamiršdamas, jog “visa prie
šakinė technika ateina iš broliš
kųjų respublikų”.

Kritikuotos ir vietinės 
Tarybos

Belousov užsipuolus komunis
tus, drg. G. Bacharov, LTSR pro
kuroras, įspėjo vietinių tarybų 
deputatus, jog apsileidimas se
sijas šaukiant ir jose dalyvaujant 
gali turėti rimtas pasėkas, nes 
tuomi “darbo žmonės neįtraukia
mi į valstybės valdymą”. Į Vil
niaus miesto tarybos posėdį daž
nai neateiną iki 109 deputatų.

Daugelis deputatų, kaip drg. 
Semunytė, posėdžiuose nebuvę 
13 kartų! Draugas Stalinas gi 
mus moko stiprinti Tarybų val
džią ir drg. Bacharov duoda pas
kutinį įspėjimą!

• Liepos 2 0d. Vilniuje gastro
liavo Gruzijos Šokių Ansamblis.

• Turimomis žiniomis, liepos 
pabaigoje Vilniuje “ankstyvai 
mirė” Medicinos Fakulteto stu
dentas, Universiteto komjauni
mo komiteto narys M. Gutmanas. 
Sovietų tarnai jau nekartą skun
dėsi univ. “buržuaziniais naciona 
listais”, kuriuos reikią “su šakni
mis išrauti”. Atrodo, jog pastarie 
ji taip pat “rauna” kaikuriuos 
per daug aktyvius komjaunimo 
aktyvistus.

• Šių metų pradžioje Vilniuje 
pasirodė amerikoniškų taksių- 
automobilių nevykusi kopija. Jie 
daug mažesni ir nevalyvesni. Net 
16 vietų juos galima rasti Vilniu
je. Kas jais gali naudotis, specia
liai nepažymėta. Ryškiomis rai-

HAMILTON, Ont
Pobūvis P. Vaitoniui 

pagerbti
Laimėjusiam Kanados šach

matų meisterio vardą, Povilui 
Vaitoniui pagerbti KLB Hamil
tono Apylinkės valdyba, pade
dama vietinių lietuviškų orga
nizacijų, rugsėjo 15 d. surengi 
gražų pobūvį-vakarą.

Vakarą atidarė p. J. Mikšys, 
pasakydamas trumpą įžanginę 
kalbą. Į garbės prezidiumą pa
kviesti gen. konsulas min. p. Gy
lys su ponia, p. Vaitonis su ponia 
ir Hamiltono lietuviškų organi; 
zacijų atstovai.

Min. Gylys tikrai nuoširdžiai 
pasidžiaugė dideliu mūsų tautie
čio laimėjimu.

Sveikino: Bendruomenės var
du — jos pirmininkas St. Nai- 
kauskas, parapijos — kun. Dr. J. 
Tadarauskas, sporto klubo “Ko
vas” — Brechmanas. katalikių 
moterų — G. Kažemėkienė, “Au
kuro” — Stasevičius, ateitininkų 
—Matkevičius, skautų — Z. Lau- 
galys ir šeštadieninės mokyklos 
vardu — J. Mikšys.

Vaitonis visiems sveikinusiems 
padėkojo, ta proga, papasakoda
mas keletą būdingesnių dalykų 
iš šachmatų turnyro eigos.

Oficialioji dalis baigiama įtei
kimu laimėtojui dovanos, kuri, 
kaip vakarienės metu paaiškėja, 
buvo šachmatai, o jų dėžutėje 
įgraviruoti vardai organizacijų, 
prisidėjusių prie šio vakaro su
rengimo.

Meninė vakaro dalis, kurią at
liko mokiniai, “Aukuras” ir kvar- 

MARIJA AUKŠTAITĖ

Pasaukime Keliais
J

Guli Kastutė kryžium. Miegamam kambary, prie savo lovos. 
Išsitiesus ir . rankas ištiesus, taip, kaip Kristus ant kryžiaus, tik 
kniūbščia. - ...

Švelnutis, gražus rožiniais skruostais veidelis, — prilipęs prie 
grindų, iš mėlynų akių, — teka ašaros.

Ko ji verkia? Ko ji čia guli? Juk šis rūmas, kuris ją glėbia, ne 
atgailos namas! Ne vargo lūšnelė! Bet ponų Bonarskių puikaus 
dvaro graži rezidencija... susidedanti iš keliasdešimt kambarių... 
Salės pilnos liuksuso ir prabangos. Puikiausiais baldais apstatytas, 
išklotas brangiais kilimais, sienose freskos, paveikslai, veidrodžiai. 
Beveik milijoninis knygynas, bet jis daugiau dėl pasirodymo, nei 
dėl pasinaudojimo. Juo daugiausia naudojasi tik senas ponas — 
Kastutės tėvas ir pati Kastutė. Kiti šeimos nariai minta beveik 
tik pasilinksminimais, kur ir dabar šokių salėj sukasi frakuotos ir 
dekoltuotos poros, skamba muzika, aidi juokas, o pro atidarus lan
gus iš sodo—alsuoja žavėtinai graži birželio mėnesio maloni naktis.

— Mano miela, dėl ko taip ilgai šį vakarą nepasirodo jūsų duk
relė pana Konstancija?... — paklausė viena nerami iš viešnių 
vėdyluodama vėduoklę ir, prisl inkus, prie ponios Bonarskienės 
tyliai pakuždėjo: .

— Vaclovas nerimsta. Vargšas mano sūnus Vaclovas... Jis 
labai nelaimingas. Ar pana Konstancija šį vakarą tip ir nepasiro
dys? ... Kitos panaitės jau išraudę nuo šokių, o jos vis dar nėra.

— Gal rėdosi? Žinai, mano brangi, mergaitėms labai sunku atsi
traukti nuo veidrodžio. Ypatingai tada, kai baliuje ir kitų gražuolių 
netrūksta. .

— Pana Konstancija, man rodos, ne iš  tų, kurios myli veidrodį. 
Niekad jos nemačiau išdarkytai išsipusčiusios. Bet ji ir natūraliam 
grožy čia už visas gražiausia!

*

Ponia Bonarskienė — Kastutės motina, ant veidrodžio tik nu
metė bėdą. Ji, kaipo motina, pažįsta Kastutę geriausiai. Žino, kad 
Kastutė vengia ir šalinasi pramogų... Vis ruošiasi vienuolyno gy
venimui. Bet, tuo tarpu, tai paslaptis žinoma tik savo šeimoje. 
Net tėvas, ypatingai motina, bando visaip mergaitę atkalbėti, tuo 
labiau, kad ją vienturtę turėjo ir jau nuo mažens paskyrė būti 
savo geriausių draugų — ponų Garliauskų martele, ir iš mažumėlės 
su Vaclovuku pratino draugauti.

Į sodą juos paleisdavo krykštauti vienu du kaip balandėliu... 
Visuomet kuogražiausiai parėdytus, išpuoštus. Kastutė vis būdavo 
tai baltuose, tai ružavuose išpūstuose tiuliuose įrengta, visokių 
spaulvų pamainomis plaukai surišti, ilgais garbiniais nuleisti.

Vaclovukas, vis kokio nors karžygio kostiumėlyj, ir jo plauke
liai ilgi ir garbanoti, tik be kaspinų... ne taip, kaip Kastutės.

Kastutės tėvų sodas kiek menkesnis už Garliauskų. Bet Gar- 
liauskinis! Dievuli mano! Gali paklysti... Kaip girioje. Liepų šim
tamečių alėjos — didžiausios. Fontanai! Tvenkiniai! Medžių, me
džių ... pasaulinių! Iš visų kraštų pagal sodininkų patarimus priso
dinta. Taipgi uogynai, gėlynai... Tik vienas kalnelis paliktas su 
apkirpta veja be medžių, nes ten nuo karo laikų iš senovės, — tūno
jo didelis kapas storu juodu grandiniu apvestas, kalnelyje prieš

dėmis tačiau taksiuose užrašyta: 
“Reikalaukite kvitų”. Taksi di
delis dalykas! Jų stovėjimo 
vietoj atskiras užrašas skelbia: 
“Informacijos dėl iškvietimo ir 
naudojimosi tvarkos gaunamos 
telefonu 2-11-72.

• Šiuo metu LTSR laikraščiai, 
šalia tėvo ir mokytojo, kiekvie
ną straipsnį baigia “Tegyvuoja 
mūsų vadas ir mokytojas, genia
lusis karvedys, Tarybų Sąjungos 
generalisimus Stalinas”.

• Lietuvos geležinkeliai išim
tinai rusų rankose. Rodo medalių 
ir  ordenų sąrašas, suteiktų jų 
tarnautojams. Lenino ordiną ga
vo pats geležinkelių viršininkas 
A. R. Kozuchovsky.

*

tetas, buvo labai trumpa.
Programai pasibaigus pradėti 

šokiai, kuriems grojo su papildy
tu sąstatu (p. Prijelgauskas — 
saksofonu) lietuviškas orkestras 
“Aidas”, šį kartą maloniai nuste
binęs ir sužavėjęs šokėjus.

Oficialiesiems programos da
lyviams buvo staigmena — puiki 
p. P. Vaitonio garbei paruošta 
vakarienė, pasižymėjusi tortų 
gausumu ir įvairumu. Deja, šei
mininkių pavardžių neteko suži
noti. Į šį vakarą atsilankė apie 
250 hamiltoniečių.

Šeštadieninė mokykla 
pradėjo trečiuosius savo gyvavi
mo mokslo metus labai sustiprė
jusi rugsėjo 8 d. pamaldomis. 
Rugsėjo 15 d. — pirmoji diena 
mokykloje.

Šiais metais mokykla suskirs
tyta į 5 skyrius. Pakviesta nau
jų mokytojų, mokslas, pagal gali
mybę, sistematizuojamas.- Mok. 
vedėjo J. Mikšio teigimu, tikima
si, kad mokyklą lankys apie 80
90 vaikų, kas sudarys apie 95% 
visų Hamiltono lietuviukų. Tuo 
tarpu buvo 71.

Aukos Tautos Fondui
Nuo š.m. liepos 22 d. iki rugsė

jo 16 d. hamiltoniečiai suaukojo 
TFondui per aukų dėžutę para
pijos bažnyčioje $17.86. Pinigų 
patikrinimo komsiiją sudarė St. 
Bakšys ir J. Svilas — TFKH At
stovybės nariai ir kviesti iš vi
suomenės tarpo pp.Vl. Zauka ir 
J. Samušis. Sk. St.

SUDBURY, Ont.
Darbas kasyklose

INCO padidinus darbininkų 
verbavimą, kiekvieną dieną lie
tuvių kolonija didėja. Daugelis 
tautiečių atvyksta iš didesnių 
miestų — Toronto, Montrealio 
ir kt Šiuo metu yra virš 400 lie
tuvių, tikimasi dar daugiau at- 
vyksiant.

Kas sekmadienį laikomos lie
tuviškos pamaldos, platinama 
spauda. Tautiniame, religiniame 
bei spaudos platinimo darbe uo
liai dirba kun. Sabas.

Daugiausiai mėgstami koloni
joje laikraščiai — “Tėviškės Ži
buriai”, ’’Draugas”, prenumeruo
jama ir kitų, bet jau mažesnis 
kiekis.

Darbų gavimo klausimas, atro
do, labai mažą problemą tesu
daro, gal būt, kiek sunkiau su 
butais. Viengungiams butų už
tektinai. Atlyginimas už darbą 
nuo $1.43-$156 paviršiuje už va
landą (smelteris, refaineris ir 
kasyklų paviršiuje). Kasyklose 
tik pradedantieji gauna $1.56 >"2 
į valandą, o susipažinę su darbu 
ir įgiję kvalifikacijų — $1.66. 
Popietinei pamainai pridedama 
4c, o naktinei 8c į valandą.. Dirba
ma 40 valandų savaitėje.;.

Dirbant tik už valandinį atly
ginimą, persidirbti netenka, dar
bas visai nesunkus. Norint už
dirbti “bonus”, tenka padirbėti 
sunkiau. Yra lietuvių uždirban
čių, be valandinio atlyginimo, 
dar nuo $0.50-$2.00 “bonų” į va
landą. Mažiausias kasyklų atly
ginimas $12.50 į-dieną.

Kiekvienas darbininkas ir šei
mų nariai, ligos atveju, įregist
ruoti į “Mėlynąjį Kryžių”. Pusę 
mokesčio moka INCO, o kitą pu
sę turi apsimokėti pats dirban
tysis. Artinantis žiemai, dalį ža
liavų perėmus karo pramonei, 
darbams mažėjant, kas nesibaido 
kasyklų, galėtų čia rasti darbo 
požemyje ar paviršiuje.

J. Kr-as.

1

KITCHENER, Ont.
Lietuviai dalyvaus parodoje
Lapkričio 26-27 d. Kitchener 

ruošiamoje parodoje bei jos me- 
tw ^vykstančiuose pasirodymuo- jnjp ^RyTOfhiivn th im a tęs apjan-

1 • » A'*-  . ■ • • w . ■ T * 1 A . • • A . A .se pakviestoj- dalyvauti visos 
tautybės. Vietos lietuviai yra su
sirūpinę ir nufoato suorganizuo
ti tautinių, šokių grupę ir kvarte
tą arba oktetą. Sudarytas komi- r
tetas, į kurį įeina: pp. Dargytė, 
Degutis, Čepaitis.

kyti Pabaltijo valstybes, bet su
trukdė karas.

Antrasis naujai pakonsekruo- 
tas vyskupas J.E. G. Coderre 
paskirtas vyskupu pagalbininku 
į Saint Jean. Iki šiol profesoriavo 
Joliette seminarijoje, be to, buvo 
Joliette diecezijos Katalikiško-

saulę prisiglaudęs. -‘
Kai atvažiuodavo Bonarskiai pas Garliauskus į vaišes, ir kai nu

bėgdavo Kastutė su Vaclovuku į šį kalnelį, ji sustodavo ties kapu, 
susimąstydavo... rodos kokia ekstazė ją pagaudavo.

Veidelis išbaldavo kaip mirusios, akelės nuklysdavo į dangaus 
erdves, apsisemdavo ašaromis, ir susiėmus rankeles, beveik vi
suomet tą patį ištardavo:

— Dievuli, pasigailėk... — ir taip vieną kartą Vaclovukas į ją 
žiūrėdamas neiškentė ir paklausė:

.— Kastute, ko Dievulis turi pasigailėti?
— Mirusiųjų! — atsakė Kastutė.
— Kam'reikia mirusiųjų gailėtis? Juk jie negyvi ir nieko ne

jaučia. Tėvelis, kai mane čia atsiveda, visuomet sako, kad čia tik 
žemė. Kapas —•. tik mirusio atmintis.

— Taip, Vadovėli, atmintis ... bet, sielukė — gal atgailoja? ... 
Girdi, kaip aplinkui medžiai ošia? ... Dūsauja tos liepos?... Gal 
jos padeda sielukei vaitoti, kad mes ją išgirstume?

— Tai medžiai su sielomis dūsauja?
— Su geromis sielomis meldžiasi ir garbina Dievulį,'su atgai

loj a nčiom — dūsauja. O blogos sielukės dega pragare, ir jų neiš
girsta. Taip man sakė mano auklė Teresė.

— O ką tu darytum, kad sielukės neverktų? — paklausė liūdnas 
ir susirūpinęs.

— ?.. — po valandėlės ji paklausė:
— Vadovėli, ar tu kada buvai dideliam kapinyne?
— Nebuvau. Tėvelis sako, kad ten per liūdna. Ir šį kapą sakė 

panaikins, nes jis teikia nejaukumą... ir, primena karo metu 
nukankintą vienuolį. Tėvelis su mama dažnai ginčijasi: tėvelis — 
kad panaikint, o mamytė — kad ne.

— Žinai ką, Voclovėli?... Jeigu aš būčiau tavo mamytė, — tė
veliui nusileisčiau.

Ir leistum kapą sugriaut? Juk sielukė tuomet dar labiau vai
totų su medžiais ir verktų.

— Leisčiau kapelį užlyginti ir ant jo — pastatyčiau bažnyčią.
— Bažnyčią! Su varpais ir vargonais?... 4
— Žinoma. Tavo tėveliai labai turtingi! Jeigu būtų biednesni, 

galėtų pastatyti kryžių, arba stovylėlę. Tuomet medeliai oštų ir su 
sielukėmis melstųsi... O jei čia būt bažnyčia... Tu būtum kuni
gėlis ... Laikytum mišias už sielukes... Aš būčiau vienuolė.. Pri- 
skinčiau iš sodo visokių gėlių ... Atneščiau ant altoriaus... Ne. Ne 
tik iš sodo. Kuę kaltos tos gėlėlės ką pievose?... Jos mažytės, bet 
kvepia ir geros! Ką jos kaltos, kad sode visos neišsitenka?... Jos 
taip, kaip biedni žmoneliai, už mūsų rūmų: prastuose nameliuo
se... Man gaila tų gėlelių ir tų žmonių...

— Kastute, tu manai būt gerai, jei aš būčiau kunigas?
— Žinoma, Vadovėli! Guostom tuos žmonelius.,. Sakytum 

pamokslus... ir ne tik lelijas, bet ir tas pievų gėlutes pašven
tintum.
, Vaclovukui to tik ir reikėjo. Išvažiavus Bonarskiams, jis prilipo 

neatlaidžiai prie motinom Nusiprašė ją į savo kambarėlį, pasodino, 
užkibo už kaklo abiejomis rankytėmis, ir pradėjo “slapčia” pasa
koti, ką Kastutė jam sakė.

Pabaigęs kalbą, atleido rankutes nuo motinos kaklo, prieš ją 
atsistojo kaip prieš altoriaus Modaną, ir tiesiomis gyvomis akimis 
įsmigęs į motinos, akis, pareiškė:

— Mama, aš būsiu kunigas!
Motina sudrebėjo. Tokių kūdikio akių — ji niekad dar nemato. 

Prieš ją stovėjo aštuonių metų berniukas ir laukė jos žodžių.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS
• Vysk. Brizgys spalio 2 d. at
plaukia į JAV ir gyvens Čikagoj.

BALFas Skelbia naują didžiulį 
vajų — piniginių aukų, drabu
žių ir avalinės rinkliavas. Vajus 
pradedamas spalio 1 d. Tikslas 
— surinkti $100.000 ir 1000.000 sv. 
aprangos.

J. Valaitis, buvęs BALF di
rektorius Europoje, dirba centre 
ir žada apvažinėti lietuvių kolo
nijas painformuoti apie lietuvių 
tremtinių gyvenimą tremtyje.

Šv. Jurgio parapijos Čikagoje 
klebonas prel. B. Urba parapijos 
mokykloje įvedė į tvarkaraštį 
Lietuvių kalbos, Lietuvos istori
jos ir Lietuvos geografijos pa
mokas. Tėvai nutarė mokytojams 
apmokėti apsidėti mokesčiu.

Eilė lietuvių gydytojų gavo 
teises Čikagoje. Nemaža jaunųjų 
lietuvių gydytojų keliasi iš Niu
jorko į Amerikos vidurį, kur 
lengviau įsitaisyti. Jų tarpe ži-

nome Dr. Junį Valaitį, Dr. Rim- 
vydą-Sideravičių, Dr. Gražiną 
Stulpinaitę-Gayes ir kit.

šiais mokslo metais Rytinėse 
JAV dar daugiau lietuviško jau
nimo įsilies į Aukštąsias Mokyk
las. Keli išsikėlė net į Missippi, 
tuo tarpu kai dauguma susispie
tė Niujorko ir jam artimiausio
se kolegijose.

Worcesteris
Lietuvių priskaitoma iki 20.000. 

Kelios lietuvaitės dirba teisme, 
kurių viena, Aukštutytė, jau 
aukštai pakilusi. Vaitkus dirba 
W. G. ir Telegram laikraščiuose, 
o radijo stoty dirba vėl vienas 
čia gimęs ir augęs lietuvis. Nau
jai atvykusieji tremtiniai čia 
jaučiasi, kaip namie. Prie visuo
meninės veiklos kartu su naujai 
atvykusiais ypač reiškiasi Keršy
to su motina, Pigagai, daug pa
dedą naujiesiems materialiai, 
Zubavičienė, kun. Vembrė. Jie 
bene daugiausia atsikvietė trem- 

SAINT JEAN, Que.
Dviejų vyskupų konsekracija
St. Jean katedroje 1951 m. rug

sėjo 12 dieną pakonsekruoti vie
ną dieną du vyskupai: J.E. vys
kupas Emilien Frenette ir J.E. 
vyskupas Gerard Marie Coderre.

J.E. Frenette paskirtas pir
muoju vyskupu į St. Jerome, 
Terrebonne, iki šiol Jis buvo St. 
Jean seminarijos rektorium, ne
paprastai prielankus lietuviams, 
net juos pamėgęs. Jo parėdymu 
švento Kazimiero šventės proga, 
seminarijos profesorių valgoma
jame, pietų metu, buvo prisimin
ta šv. Kazimieras ir vargstanti 
Lietuva. Stalas papuoštas trispal
vėm lietuviškom vėliavėlėm, o 
jo viduryje stovėjo didelis tortas 
padarytas lietuviškom spalvom 
su įrašu “Tegyvuoja Lietuva”.

Vasaros metu, atvykus iš Mont 
realio lietuvių vaikų ekskursijai, 
pats Jo Ekscelencija juos pasiti
ko, karštai sveikino ir įsakė se-‘ 
selėm vaikučius pavaišinti.

Studijavo Romoje, Paryžiuje 
socialinius mokslus. Lankėsi Vo
kietijoje, Lenkijoje, Jugoslavi-

sios Akcij'os direktorius. Taip pat 
jis yra OTJ, tai yra, vasaros vai
kų žaidimų aikščių įsteigėjas, 
daug dėmesio atkreipęs į jaunuo
menės auklėjimą ir sportą.

Konsekracijos iškilmes atliko 
J.E. apaštališkas delegatas Kana
dai Ildebrando Antoniutti, asis- 

1 tuojant Montrealio ir Joliette 
vyskupams. Be jų iškilmėse dar 
dalyvavo 23 vyskupai, daugybe 
kunigų ir vienuolių.

Augame
Daktaro Seniko šeima susilau

kė trečiojo vaiko, gražaus • ber
niuko. Į krikštynas buvo atvy
kęs jo brolis iš Niujorko. Dr. Se- 
nikas dirba kaip gydytojas St. 
Jean ligoninėje.

Gražus gestas
Vasaros atostogųzmetu trys St. 

Jean seminarijos profesoriai: 
kun. B. Courville, kun. L. Emond 
ir kun. P. Patenaude, apmokėda
mi visas išlaidas dovanojo šiais 
metais iš Vokietijos atvykusiam 
kun. Justinui Bertašiui vienos 
savaitės atostogas Kanados šiau
rėje, tarp kalnų ir miškų prie 
Lake Superior, Que.

Kun. Justinas Bertašius, iki 
šiol buvęs St. Jean seminarijoje, 
paskirtas Montreal-Sud Šv. Jur
gio prancūzų parapijos vikaru. 
Kur, atlydėtas seminarijos pro
fesorių, š. mėn. 13 d. pradėjo eiti 
pareigas.

-Motina tylėjo.
— Mama, ar pastatysi man bažnyčią? Tokią kaip Kaune??.. 

Ar pastatysi?... — kartojo.
Garliauskienė ištiesė rankas į kūdikį, apkabino jį visu glėbiu ir 

priglaudė prie savęs. Ašaros ritosi iš džiaugsmo, kaip niekad, sie
loje suūžė audra:

— Dieve! Ar aš verta?! Dieve! Dieve!... — vėl priglaudė kū
dikį ir bučiavo... bučiavo jo veidelius, akis, galvelę... Paėmus 
mažas rankeles ilgai vartė, žiūrėjo... paskui pirštelius prispaudė 
prie lūpų ir mąstė:

— Ostiją jie kilos__Lies patį Dievą... Dieve! Dieve! Teesie
Tavo valia!....

Ašarota ir laiminga atsistojo. Ties kūdikio galvele suklostė kry
žiaus ženklą, ir pažadėjo:

— Aš pastatysiu tau bažnyčią. Jei būsi jos vertas.
Tą naktį Garliauskienė neužmigo. Sidabro rąžančius \ skam

bėjo jos pirštuose, mintys klūpojo Dievo altoriuose.
Paskum ji sekė vaiką. Jo veiksmus, jo poelgius. Pastebėjo, kad 

jis dingdavo popietėmis ir išeidavo taku pro sodą.
Motina apsirengusi prastutėliais kaimo rūbais, nusekė jį pievo

mis į mišką. >
Miške, tarp pušų vainiko prie upelio, buvo aukštas su lygia vir

šūne kalnelis, čia stovėjo didelis akmuo apaugęs aukšta žole ir 
smilgomis, virš jo ošė ir mosavo medžiai, pro juos tviskėjo žydri 
dangaus mėlynė.

Motina užsislėpusi už medžių, matė kaip vaikas čia atėjo. Atėjo 
susimąstęs, bet paukščiukus pamatęs rankutėmis juos mojo, švilpe
siais juos kalbino. Paskum įsibėgėjęs užšoko ant to didelio akmens, 
ištiesė rankas į erdves, ir švelniu balseliu pradėjo šaukti:

— O, žmogau! Žmogau, klausyk, kaip paukšteliai čiulba, tai tau! 
Gėlės žydi — tau! Upės ir upeliai plaukia — dėl tavęs! Šie medžiai 
ir žolės siūbuoja ir ošia — tau... Klaupkis! Garbink Dievą! 
Nenusidėk!... • ,

Gestavo rankelės, aidėjo visa giria balselis, ir motina suklupus 
prie pušies laimingomis ašaromis plūdo.

Niekam pasakyti tos laimės ji negalėjo. Šiukštos ir žiaurus vy
ras, laisvo ir palaido gyvenimo į dvasinę lavybą nelinko ir jos ne
apkentė. Bandė ir vaikui skiepyti savo pažiūras, motiną nustum
damas į šalį.

Ji kentėjo. Prisitaikė jo visokiam gyvenimui, šildė kūdikio 
pasireiškusį jausmą, stiprino jį pavyzdžiais ir maldomis, slėpė ir 
saugojo nuo visko, kas galėjo jį pažeisti... Į pavojus pati krisdavo 
už vaiką, savo krūtine jį visur užstojo. •

Augo ir brendo Vaclovas. Iš elementarinių mokslų prasimušė 
ir į aukštuosius, bet seminarijų duris — tėvas jam buvo visur 
uždaręs.

Būtų galėjęs Vaclovas nepaisyti ir eiti savo keliu, bet laukė 
valandos — tėvo atsivertimo, kad ir jo ranka palaimintų, kad ir 
jn širdis nusektų ten, kur jis eis...

Kastutę jis gerbė kaip šventą idealą. Dievino jos nekaltumą ir 
skaistybę. Už rankelės ją vedžiojosi tik ligi tol, kol maži sode bėgi
nėjo. O jau nuo ten prie kapo, kai jis pamato Kastutės akis sujung
tas su dangumi, nuo tada nedrįso paliesti nė jos rūbelio. Nuo tada 
įprato jausti jos šventumą, nuo tada ji.buvo jo tik aukščiausia ir 
kini inspiracija.

Kai tėvas išbardavo ir kai apimdavo beviltiškumas, jisai išei
davo į sodą, ir nors nebuvo čia Kastutės, bet visi medžiai jam šla
mėdavo jos esimą, jos šventus ir dorus žodelius. Net ir gėlės, rodos.

tinių, kurie jiems nuoširdžiai dė
kingi Kiti mūs tautiečiai taip pat 
nemažai pasidarbavę ir dabar 
aukoja ir Vasario 16 gimnazijai 
išlaikyti. .

Tautos šventė čia paminėta įs
pūdingai rugsėjo 8 d. Elks klu
bo gražioje salėje. Programą ve
dė Pauliukonis, paskaitą skaitė 
Luneckas, Pauliukonytė padek
lamavo baladę apie Kastytį, Me
no Mėg. Ratelio choras padaina
vo eilę liet, dainų. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Worcesterieciai, be to, trans
liavo T. šventės programą per 
Bostono Minkų radiją. Čia Bal. 
Brazdžionis skaitė paskaitą 
“Tautos šventė ir išeivis”, o G. 
Pauliukonytė padeklamavo Ber- 
nardoBrazdžionio eilėraštį “Pra
eitis ir ateitis”.

W. liūdi netekę jauno, ener
gingo veikėjo, Labdaringos 
Draugijos nario a.a. Morkūno, 
kuris rugsėjo 15 d. mirė po sun
kios vidurių ligos, neatsigavęs 
po operacijos. Velionis kadaise 
buvo parvykęs į Lietuvą, Vilka
višky lankė mokyklą, vėliau grį
žo į W., čia vedė ir sulaukė dvie
jų vaikučių. Kurį laiką yra buvęs 
Vyčių kuopos pirmininkas.

Tremtinių b. kom. rugsėjo 29 
d. 7 vai. v. šaukia visų tremtinių 
susirinkimą organizaciniams ir 
mokyklos klausimams aptarti.

Tremtinys Blaznelis, sužeistas 
fabrike, palengva sveiksta.

BOSTONIEČIAI, DĖMESIO!
Pranešame, kad nuo dabar “T. 

Žiburius” Bostone mielai sutiko 
platinti “Žiburio” knygynas, The 
Light Press and Book Store, 355 
EL St., So. Boston, Mass.

Ten galima gauti pavienių nu
merių jr užsisakyti naujai bei 
pratęsti prenumeratas.

“TŽ” Adm.
VOKIETIJA

• AZ. Mannheim ir Westf. 
Rundschau, Dortmund liepos 26 ' 
d., rašo, kad iš Lietuvos į vaka
rų Vokietiją grįžo 1351 rytprū
siečių, iš kurių suaugusių buvo 
tik 600. Visi kiti vaikai, išbadėję 
džiovininkai.

AUSTRALIJA , . r......
Architektas Erdvilas Masiulis, 

baigęs mokslus Stuttgarte, atli
kęs 2 metų australišką darbo 
prievolę, šiuo metu dirba Alex- 
andrijos mieste, Australijoj, val
diškoje Statybos įstaigoje. Arti
miausiu laiku numato persikelti 
į Čikagą.

t
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Gerai pasisekusi premjera
(Antano Rūko “BubuHs ir Dundulis” Montrealio lietuviškojoj scenoj)

Neteko dar niekad matyti čia, 
Montrealyje, tokios gausios mi*  
nios, ištroškusios lietuviško žo
džio. Uždangai pakilus, aktorių 
žodis tuojau surado kelią į klau
sytojo širdį, ir tasai kontaktas iš
liko gyvas ir gilus ligi spektaklio 
pabaigos. Verta šį nepaprastą 
reiškinį ypatingai paminėti, nes 
jisai nevienam mūsų susirūpi
nusiam kultūrininkui sukėlė 
diaugsmo. Kad tai būtų pradžia 
gražios ir nenykstančios tradici
jos Montrealyje! Tada netektų 
būkštauti dėl merdėjančios tauti
nės sąmonės, dėl vargingos kovos 
už aukštesnį lygį mūsų meno, 
dūstančio diletantizmo potvyny
je arba kasdienybės smulkme
nose.

Nenuvylė Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras netikėtai gau
saus žiūrovų būrio — spektaklis 
buvo aukščiau bet kokio mėgė
jiškumo, buvo tikro, rimto te
atro spektaklis. Toksai teigimas 
vertas dėmesio, nes scenoje buvo 
žmonių, kurie tiktai pirmą kartą 
pradėjo dirbti tikram dramos ko
lektyve. Jie neiškrito iš kolekty
vo visumos, jie rimtai ir su tikru 
užsidegimu gyveno scenoje kartu 
su savo patyrusiais kolegomis. Ir 
svarbiausia, jie parodė žiūrovui, 
kad turi pakankamai talento būti 
Dramos Teatro nariais. Toji har
moninga visuma buvo pasiekta 
po ilgo ir kruopštaus darbo (Te
atras repetavo “Bubulį ir Dun
dulį” apie puse metų) ir tai ne 
tiktai Algirdo Dikinio, šio pa
statymo režisieriaus, nuopelnas, 
bet ir kiekvieno kolektyvo nario. 
Daugelį kartų mes skaitėme 
spaudoje, kad reikia įvertinti ne
miegotas naktis ir sunaudotas 
jėgas, bet tenai dažnai buvo už
mirštama prisiminti ar rezulta
tas buvo vertas nemigo naktų ir 
paaukotų jėgų. Šiuo atveju ne
miegotas naktis ir rūpestingą 
darbą verta prisiminti, nes rezul
tatas yra tikrai pažymėtinas — 
“Bubulis ir Dundulis” Montrea
lio lietuviškoj scenoj buvo tikrai 
meniškas ir visais atžvilgiais iš
baigtas spektaklis.

Pradžioje norisi sutoti prie 
dviejų pavardžių: A. Dikinio ir 
K. Veselkos. Jiedu abu kukliai 
pasislėpė už kadaise Detmolde 
pastatytosios pirmosios šio vei
kalo premjeros, paskelbdami, 
kad ir veikalo režisūra sekusi 
pagrindiniais bruožais detmoldi- 
nį Jurgio Blekaičio pastatymą, ir 
scenovaizdis spręstas iš esmės 

panašiai, kaip dail. Andriušio 
Detmolde. šios recenzijos auto
riui neteko matyti veikalo pasta
tymo Vokietijoje, bet norėtųsi 
pastebėti, kad kiekvienas naujas 
pastatymas negali būti pirmojo- 
kopija jau vien dėlto, kad tai yra 
techniškai neįmanoma atlikti 
Kiti aktoriai nenoromis suteikia, 
spektakliui kitą interpretaciją, 
kito dailininko ranka kitaip at
lieka scenovaizdį, kito režisie
riaus akis kitaip seka vyksmą ir 
pabrėžia kitas sceninės tikrovės 
stambmenas ir smulkmenas. 
Taip, be abejonės, ir šis spektak
lis buvo sukūręs kitą meninę 
tikrovę scenoje, ir tai patvirtino 
žmonės, matę tą patį veikalą Vo
kietijos scenoje.

A. Dikinis tokiu būdu pirmą 
kartą (jei neskaityti A. Gustai
čio “Šilkinių pančių”) režisavo 
dramos spektaklį. Jo kolektyve 
buvo žmonių, kuriems turėjo bū
ti suteiktos elementarinės žinios 
apie vaidybą, apie komplikuotą 
aktoriaus sugebėjimą perteikti 
sceninę, kitą tikrovę žiūrovui, 
apie taisyklingą žodžio apvaldy
mą ir pajautimą kito žmogaus, 
kuris turi gyventi nuo uždangos 
pakilimo ligi jos nusileidimo. 
Tiktai tokį darbą dirbęs, gali 
įsivaizduoti, kiek darbo ir talen
to toks uždavinys reikalauja. A. 
Dikinis visa tai atliko. Ir atliko 
be priekaišto. Jo vadovaujami 
debiutininkai savo sceninį egza
miną atliko gerai, kaikurie pui
kiai.

Ir Kazio Veselkos laukė ne- 
lengvesnis uždavinys. Jis visiš
kai vienas turėjo išspręsti įvai
rias scenovaizdžio problemas, 
kurios dažnam patyrusiam daili
ninkui tiktai po ilgo ir sunkaus 
darbo pasiseka pakenčiamai iš
spręsti. Ir jis tai atliko tikrai sko
ningai, su tikro scenos dailininko 
skoniu ir sugebėjimu. Pagrindi
nės dekoratyvinės detalės buvo 
atliktos drąsiai ir užtikrintai, jų 
visų kompozicija buvo darni ir 
išbaigta. Pagrindinis tokio sce
novaizdžio, kuris visiškai atitik
tų pasakiškam ir žaismingam “B. 
ir D.” charakteriui, bruožas buvo 
tinkamai suprastas ir perduotas: 
kelios charakteringos detalės, su
keliančios visą kuriamosios tik
rovės nuolaiką, bet nenutrau
kiančios vaizduojamosios aplin
kos į bereikalingą smulkmeniš
kumą ir grubų natūralizmą. Ka
zys Veselka mums pateikė tiktai 
pačias būtiniausias užuominas, 

kurios turėjo padėti žiūrovui at
baigti vasariškai jaukų lietuviš
ko kaimo peizažą. Jis jas pateikė 
ir kompoziciniai ir spalvingai ge
rai išieškotas sodrias ir charakte
ringas. Puikūs taip pat buvo jo 
sukurti kostiumai.

Po šių pastabų apie bendrą 
veikalo pastatymą, sustokime 
kiek ilgėliau prie paskirų akto
rių. Abu pagrindiniu veikalo per
sonažu atliko patyrę aktoriai: 
Bubulį — Juozas Akstinas, Dun
dulį — Alg. Dikinis. J. Akstinas 
— talentingas, daug žadančių da
vinių aktorius — savo vaidmenį 
buvo išstudijavęs gerai. Jo jautri 
ir teisinga aktoriaus intuicija 
jam leido savo vaidmenį be jokių 
susvyravimų perduoti nuo pra
džios ligi galo žiūrovui — vien
tisą, kiekvienoj situacijoj patei
sintą ir gyvą. J. Akstino sukur
tas Bubulis buvo šiltas, nuotai
kingas, įtikinantis. Pažymėtinas 
sodrus jo balso tembras ir labai 
gera dikcija.

Alg. Dikinis — lygiai tokių pat 
didelių gabumų aktorius — ta
čiau visai skirtingas tipas. Jeigu 
pirmasai savo vaidmenis kiekvie
ną kartą scenoje, lyg ir naujai 
improvizuoja, — tai A. Dikinis 
yra juos iš lėto ir labai sistema- 
tingai užsifiksavęs, kiekvieną 
charakteringą smulkmeną, ku
rios galiausiai sukuria atbaigtą 
ir kiekvienoj pozicijoje tvirtą ir 

Akmenų laukuos. Iliustracija.

nesvyruojančią visumą. Dikinis 
mums parodė lėtą, užsispyrusį ir 
užtikrintą savim Dundulį, ir mes 
juo tikėjome ir gyvenom. Ir A. 
Dikinio tarsena aiški ir lietuvių 
kalba švari ir gryna.

Prie šių dviejų vaidmenų no
rėtųsi pridėti dar viengungį Gir
džių. Jam autorius yra suteikęs 
nelengvą uždavinį: būti scenoje 
visuomet tuo metu, kai tenka in
trigą suraizgyti arba ją atmegzti. 
Tai savotiška deus ex machine, 
aprengta lietuviška miline. Be 
abejonės tai vienas sunkiausių ir 
nedėkingiausių veikalo vaidme
nų, nes daugely atvejų jau patsai 
aktorius (be veikalo autoriaus 
pagalbos) turi pateisinti savo 
buvimą scenoje. Šio viengungio 
ir veikalo dinamikos variklio 
vaidmenį vaidino Kazys Vesel
ka. Ir, reikia pasakyti, jis mus 
nustebino. Tai pirmoji didesnė 
rolė, kurią jis įgyvendino šioje 
scenoje. Jis buvo ir šiltas, ir tik
ras, ir įtikinantis. Jo Girdžius — 
linksmas ir truputį graudus — 
mūsų kaimo poetas ir filosofas, 
nebebuvo neišvengiamas drama
tinio vyksmo atributas, bet gy
vas ir tikras žmogus, kurio kiek
vienas žodis ir mostas pasiekė 
žiūrovą ir laimėjo jo simpatijas. 
Ir šio aktoriaus tarsena buvo be 
priekaišto.

Bubulio šeimininkės Rožės 
kiek sentimentalią, bet labai dė
kingą, rolę sukūrė B. Dikinienė. 
Aktorės vaidmeny kai kur pa
dvelkė senoji mūsų sceninė mo
kykla: pakeltas deklamatorinis 
tonas, statiška laikysena. Tačiau 

bendras įspūdis buvo geras. Ro
žės charakterį aktorė perdavė 
sceniškai teisingai.

Jauna, pirmą kartą nemėgėjiš- 
koj scenoj pasirodanti D. Diki- 
nytė, labai jautriai ir jaunatviš
kai sukūrė Bubulio dukters Ra
dastos žaismingą ir nuotaikingą 
vaidmenį. Jos mergaitiškas šel
miškumas ir sentimentalumas 
buvo įtikinantys, neperdeti. Tai, 
ko jaunoji aktorė negalėjo nuga
lėti patyrusio aktoriaus scenine 
rutina, ji įveikė savo įgimtu jau
natvišku spinduliavimu, jauno 
žmogaus entuziazmu.

Trečias šio veikalo moteriška
sis vaidmuo teko taip pat pirmą 
kartą debiutuojančiai E. Gailevi- 
čiūtei. Jos aktoriški sugebėjimai 
yra tikrai pažymėtini. Našlė 
Agulė buvo sukurta pasigėrėti
nai, su patyrusios scenos meni
ninkės polėkiu. E. Gailevičiūtės 
talentu abejoti netenka, iš jos ge
ra sceninė mokykla gali išauginti 
puikią charakterinę aktorę. Tas 
pat pasakytina ir apie šaltekšnio 
rolę vaidinusį V. Sabalį. Ir šio, 
pirmą kartą išeinančio į nemėgė- 
jišką sceną, aktoriaus sugebėji
mai prašoka vidutiniškumą. Tam 
tikras charakterines roles jis ga
lėtų atlikti labai gerai. Žinoma, 
jam reikės atydžiai padirbėti, 
kad pašalintų kai kurias, iš mė? 
gėjiškos scenos paveldėtas, 
smulkmenas: pasinešimą į nerei
kalingą šaržavimą ir perėjimus. 
Tačiau jis tai, be abejonės, leng
vai galės nugalėti.

Gerai pasirodė taip pat A. Ru
sinas, vaidinęs Dobilą, Dundulio 
sūnų. Ir jis pirmą kartą išeina 
tikron scenon. Jis turi neabejoti
nų gabumų, moka kruopščiai ir 
sistematingai dirbti. Pažymėti
nas sodrus jo balso tembras ir 
gera sceninė išvaizda. Tokią pat 
puikią sceninę išvaizdą turi ir 
V. Kerbelis, vaidinęs piršlį Taru- 
lį. Ir jis savo pirmuosius žings
nius scenoje atliko gerai ir už
tikrintai. Jo piršlys buvo impo
zantiška figūra, gal kiek perlėta 
ir perdaug statiška, bet žiūrovą 
įtikino ir laimėjo tuč tuojau jo 
simpatijas.

Apibendrinant aktorių pasiro
dymą, reikia pasakyti, kad paty- 
rusieji aktoriai,-visi be išimties, 
savo uždavinius atliko labai -ge
rai, o jaunieji jų kolegos niekur 
neatsiliko ir sceninės harmoni
jos neardė. Pats veikalas praėjo 
su dideliu pasisekimu, tai paliu
dijo ilgas, karštas plojimas, ir 
gausybė gėlių, kurios buvo įteik
tos aktoriams. Jos buvo įteiktos 
ir veikalo autoriui A. Rūkui, ku
ris buvo atvykęs specialiai iš Či
kagos, pasižiūrėti savo veikalo

Kliuvo ir pačiam J. Šimkui
Ar jau galas ir šiam maurui? 

“Tiesos” liepos 29 numeryje par
tijos patikėtinis D. Rodą, “Tie
sos” politrukas, kritikavo J. Šim
kaus 1951 metais išleistą knygą- 
vadovėlį “Tarybinė Lietuvių Li
teratūra”, 130 pslp., J. Baltušio 
suredaguotą. *

J. Šimkus palietęs tris revoliu- 
nes eras: 1918 metų, “Didžiojo 
Tėvynės Karo” ir pokarinius lai
kus. Rodą sutinka, jog ši knyga 
buvusi labai reikalinga. Iki šiol 
“mes” nieko panašaus neturėję. 
Bet “ šioje apybraižoje randame 
keletą stambių trūkumų”. Užda
vinį Šimkus išsprendęs paviršu
tiniškai, suregistravęs tik faktus, 
apeidamas pirmaeilius, principi
nius, tuom svarbiausius tarybi
nės literatūros bruožus. ’’Tary
binė literatūra”, rašo politrukas' 
Rodą, “vadovaujama komunistų 
partijos, pasiekė žymius laimė
jimus prieš beidėj iškurną ir apo- 
litiškumą, prieš buržuazinį na
cionalizmą ir kosmopolitizmą... 
ir tt. Aprašydamas pokario lai
kus autorius to visko neiškėlė. 
Kad mūsų rašytojai nesugebėję 
atskleisti “tarybinio patriotizmo 
proletarinio internacionalizmo”, 
apdainuoti savo kūriniuose did
vyriškuosius darbus mūsų pui
kiosios Tėvynės... Jis neteisin
gai įvertinęs K. Korsako eilėraš
tį, parašytą Maskvoj 1942 metais 
“Lietuvos žemėlapis”, kuris bu
vęs ydingas, beidėj iškas ir apoli
tiškas. O partija juk kadai pasa
kiusi, vjog tai didžiausios nuodė
mės Apie LKP (b), VI suvažia
vimą J. Šimkus teišsitaręs 
“dviems eilutėms/ kai apie rašy
tojų susirinkimus bei pasitari
mus rašo kur kas plačiau”.

Rodą varo toliau: “Lietuvių 
tarybinė literatūra grūdinosi ko
voj prieš buržuazinius naciona
listus, triuškino ir demaskavo 
atskirus priešiškus elementus 
pralindusius į mūsų rašytojų šei
mą“ ... Tačiau autorius neiššif
ravęs tokių buržujų nacionalistų 
prasiskverbusių į “mūsų literatū
rą, kaip Drazdauskas, Miškinis, 
Suckeveris ir panašūs”, kurie vis 
prakišdavę nacionalistinę ideo
logiją ... “Kodėl autorius to ne
padarė? ... Autorius perdėtai 
vertino atskirų rašytojų kūri
nius, be pagrindo išaukštino I. 
Simonaitytės kūrinius. Nepelny- 

šiapus atlantinės premjeros. Jis 
buvo širdingai pasveikintas gau
sių žiūrovų ir prieš ir po sepk- 
taklio.

A. Žemaitis. 

tai išgyrė J. Marcinkevičiaus kū
rinį “Audronė Normantaitė”. 
Autorius kaikuriuos rašytojus 
giriąs, nors jie darą tas pačias 
klaidas, kaip ir tie jo sukritikuo
tieji ... J. Šimkus nuvertinęs A. 
Jonyną, J. Macevičių, V. Grybą, 
kurių kūryba nesanti tokia jau 
bloga. Šimkus paminėjęs visą ei
lę senųjų rašytojų, kurie “pasta
raisiais metais nieko nerašo, ar
ba nieko gero neparašė”. Prisi
minęs, jog šis vadovėlis užpil- 
dysiąs didelę spragą mūsų mo
kyklose, Rodą liepia Šimkui įsi
sąmoninti “Pravdos” vedamąjį 
prieš “ideologinius iškraipymus 
literatūroje”...

. Almus.
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Pr. Alšėnas, mūsų red. kolekty
vo narys, švenčia savo 40 metų 
sukaktį. • “Draugas” išspausdino 
ta proga ilgą paminėjimą.

Prof. A. Ramūnas-Paplauskas, 
Otavos universiteto profesorius, 
grįžo iš JAV ir pradėjo darbą. .

Prof. VI. Jakubėnas ruošia lei
dinį ’’Lietuvos dainos Ameriko
je” pagal prof. J. Balio fonogra
mas. Nurašyta apie pustrečio 
šimto dainų tekstų ir melodijų.

Sol. Algirdas Brazis, rugsėjo 
11d. dalyvavo Metropolitan ope
ros kandidatų varžybose ir,*'be 
rods, laimėjo nors oficialiai dar 
nepaskelbta. Atseit, be dviejų 
moterų, turėsime ir vyrą — bari
toną — Metropolitan operos so
listą lietuvį. Anos dvi jau yra 
pasitraukę.

Kun. V. Endriūnas, salezietis, 
iš Goshen, N.Y., persikėlė gyven
ti į Elizabeth, N.J. Jis ten dirbs 
saleziečių vedamoj šv. Antano 
parapijoj. Visais Tėvus Salezie
čius liečiančiais klausimais ir jų 
laikraščio “Saleziečių Žinios” 
reikalais prašome kreiptis į jį 
nauju adresu: Rev. Vincas End
riūnas, 240 South St., Elizabeth, 
N.J.

— Rašytojas Adolfas Mekas, 
po kelių mėnesių intensyvaus 
parengimo, gavo savaitę atosto
gų, kurias praleidęs pas brolį Jo
ną Brooklyne, netrukus JAV ar
mijos eilėse išvyksta į užjūrius. 
Buvo apdovanotas geriausio divi
zijos šaulio medaliu.

Dail. Vijeikis Čikagoje suorga
nizavo pritąikomojo meno studi
ją “Advertising Arts Studio” 
vardu.

jį lydėdavo jos akimis, o ten prie kapo, kur motinos pasiryžimu jau 
stovėjo koplyčia — tarytum dvelkė jos visos sielos maldavimas ir 
šaukė prie šventų kielikų: . v

— Vadovėli, arčiau__arčiau prie Viešpaties . . Imk iš Jo tau
rę, ir .saldink mūsų visų gyvenimą. Ruošk mus amžinajam, nesibai
giančiam _ Žinai, kad žemė — tik slenkstis, į mūs laimę saldžiau
sią! Mes čia tik praeinamieji svečiai, kurių daug kas ir nemyli, ir 
nekenčia, bet žinai, kad yra vienintelė meilė ir gėris — Danguje...

Ir jis eidavo vis arčiau Viešpaties. Klūpodavo koplytėlės viduj 
ir kartais naktį prie durų. Ir kai dabar salėj sukosi poros, kai jo 
tėvas lošė su kitais dvarininkais proferansą, jo mintys netiko šioj 
aplinkumoj. •

Jis išėjo į Bonarskiu sodą, nors ir daug menkesnį negu jo tėvų, 
bet ir čia visur Kastutės dvasia... Ten balta Dievo Motinos sto
vy la tviska mėnesienoj... Toliau tūno Smūtkelis prie jazminų ... 
Jis rymo vienišas tarp baltų žiedų, o šalia Jo — tuščias suolelis.

Sustojo Vaclovas ties pačiu Smūtkeliu ir susimąstė. Paglostė 
žiedais aplipusią šaką, nuskynė du mažu žiedeliu... pirmiau juos 
pakėlė ant delno prieš dangų, paskui paklojo prie Smūtkelio kojų 
kalbėdamas: -

— Viešpatie, šiuos du žiedelius Tau kloju už save ir už Kastu
tę: pasišauk, Viešpatie, mus abu — Tavo aukščiausiai tarnybai.

Maldingai atsiduso visi medžiai, sušniokštė ir nulingavo liepų 
viršūnėmis vėjas, Kastutės kambario lange — įžibo žiburys.

. — Dukrele, be tavęs nerimsta svečiai... — įžiebdama šviesą
pareiškė Kastutės motina. Ir kaip ji nustebo, kai Kastutė prieš ją 
stovėjo ilguose baltuose naktiniuose marškiniuose... Su ilgais pa
laidais plaukais, kaip šventa Agnietė... Išbalusiam veide dar ma
tėsi drėgmės ašarų, rankose turėjo mažą kryželį.

Baliaus rūbai, kuriuos prieš keletą valandų Bonarskienė Kas
tutei išrinko, pūpsojo sumesti ant kėdės ir blizgėjo sidabru, auksi
nė apyrankė gulėjo prie švenčiausios Marijos kojų.

— O, dukrele?... — virpėdama iš susijaudinimo ir pravirkda
ma puolė prieš ją ant kelių motina, supratus savo klaidas, kūk
čiodama apkabino mergelės kojas.

— Motinėle mano... motinėle... kelkis, geroji... neverk... 
Matai mane vienuolę, tik kitokiame rūbe... Prie tikro rūbo — ma
nęs neprileidžia, bet siela ir šiame išsitenka...

— Nuo šios valandos, vaikeli, viską tau leidžiu!... Gėda man, 
dukrele! Štai, mane dengia puiki krinoliną, o tave? ... Štai, mano 
rankoje vėduoklė, o tavo — kryžius. Gaila man! Kad aš lig šiol 
trukdžiau tavo pasirinktą takelį!

— Tas nieko, motinėle, jis man pasidarė tik labiau brangesnis, 
daugiau suprantamesnis.

Pakilo klūpojus motina, apkabino Kastutę, bet greit atitraukus 
nuo jos rankas — pakratė.

— Vaikeli, aš beveik pirštus įsidūriau ... Ar tu aštrinę nešioji? 
Kastutė tylėjo. Motina dar kartą patikrino, ir tiesa, ant gryno 

švelnaus ir jauno kūno po baltais marškiniais, buvo įvirus beveik 
ligi kraujo aštrus atgailos rūbas — aštrinę.

— Dukrele, juk tu šventa... Neturi nuodėmių... Kam save 
taip baudi?...

— Motinėle, nuodėmė ne tik manyj, bet visoj žemėj. O be to, 
nebūčiau gavusi nė Dievo malonių, kurias man dabar pažadėjote. 
Juk tai didžiausia dovana, už kurią maldausiu Dievulį, kad jums 
atsilyginti.

— Vaikeli, jau tu ne žemės lūpomis kalbi. Ne man tave supras
ti. Renkis, ir eiva prie žmonių.

— Norėčiau valandėlei viena pasilikti: nepabaigiau maldų... 
Bet, kad išvengti jums nemalonumo, tuojau einu ...

— Dukrele, aš likau prieš tave bejėgė. Nubluko man visi sve
čiai ... Tie valsai, tegu pasikeičia į maršus — tavęs išlydėjimą į 
vienuolyną. Tą visiems pasakysiu.

— Nesislepiu, brangiausioji! Būtų vienas malonumas, kad šis 
balius pavirstų į mano išleistuves... Turiu pasirinkus vienuolyną, 
kurio durys visuomet laukia, kaip motinos glėbys...

— Tad renkis, dukrele, o aš einu į salioną ir viską sutvarkysiu.
— Ačiū, motinėle, rengiuosi, tik ne šiais brangiais drabužiais... 

aš noriu kuklių ir tamsių ... Ar leisite?
— Viskas tavo valioj. Štai pilna rūbinė... tave išleidus, neži

nau, kas jais dėvės?
. — Našlaitukams persiusite. Mergaitėms išdovanosite. Be to, ir 

mamytė ne tokia sena, kad kai ką ir sau nepasiskirtute.
— Tu visuomet, vaikeli, pataikai į širdį.

Su šypsneliu ir nepaprasta nuotaika išėjo motina iš Kastutės 
kambario. Pasišaukus tarnus įsakė puošniausiai paruošti stalus... 
Paskui įkibus savo vyrui už parankės, paprašė jį su šypsneliu į jo 
kabinetą. v

Salėje skambėjo valsai, krykštavo juokas, Kastutė suklosčius 
gelsvas kasas vainiku aplink galvą, apsivilko juoda suknele... Po 
ja ant krūtinės — paslėpė savo mylimą kryželį.

Vaclovas susimąstęs sugrįžo iš sodo.
• • •

Bonarskiai išėję iš kabineto, nuėjo į salioną pas besilinksminan
čius svečius. Ir jie abu buvo linksmi, bet žymu ,kad prieš valandėlę 
jie verkė: jų akys buvo rasotos, ir trupučiuką išraudę.

Sustabdė jie muziką... Valandėlę žvalgydamiesi tylėjo, paskui 
viską pranešė, kad ši puota išsivysto į >,naują”, beveik ’’nepasau- 
linę”, kaip jie išsireiškė, bet į nepaprastas ir netikėtas jų dukrelės 
Kastutės išleistuves — į vienuolyną.

Salione nuotaika pasikeitė. Visi surimtėjo. Kastutės draugės su
bėgo į ratelį ir pradėjo kuždėtis netikėta staigmena, drąsiausia 
Onutė — išsireiškė: • „

— Ar ne tikrenybe virto? ... Juk mes ją pakuždomis visuomet 
vienuole vadindavom. Ji tam labai ir tinka! Atsimenat, kaip insti
tute ji elgdavosi? Pasninkai, pasnikai ir pasninkai!...

— Nesakyk, nesakyk ... Ko jau čia tas Vaclovas sukasi?
— Nes jų tėvai labai geri draugai... tai kur gi vaikai pasi

dės? ... — aiškino Onutė. •
—Jūs žinote, kad Kastutė visai panaši į šventąją, — įpynė savo 

nuomonę Felicija. — Atsimenat, kas darėsi auditorijoje, kai ji vai
dino šv. Agnietės rolę? Studentai ko nepašėlo! Buvo gatavi ją ant 
rankų nunešt ir ant altoriaus pastatyt!

— O... tai buvo prieš kelis metus... — įsikišo Grasilda. — Ji 
dabar jau ne tokia graži: studijos palaužė.

— Grasilda, pavydas kalba. £... gana! Jau mes jai nė viena 
neprilygsim, — kirto drąsi Felicija.

— Bus graži vienuolė, — pasidžiaugė Onutė.
— Grožis — tai dar ne viskas, — atsiliepė tyliausioji Filomena. 

- ■ Taktas, išmintingumas, dora ir kitos dorybės — išaugina sielą. 
Ar jūs pastebėjot, kad Kastutė šiomis dorybėmis žydėte žydi? Ji 
turi plačią, didelę sielą, ji bus didelis žmogus.*

— Gal ir tu norėtum būti tokiu dideliu žmogumi? — pajuokė 

Filomeną Grasilda.
— .O, mano miela, ne visi pajėgiame išsiauginti sielas... Čia 

reikia Dievo dovanos... O, Dieve! Kad aš kada nors būčiau verta.
Tuo tarpu salėje vyko kažkas nepaprasto. Vienas iš vaikinų 

kažin ką su pagarba kuždėjo muzikantams, kiti svečius rikiavo su
stoti išilgai salę dviem eilėm, ponai ir ponios į vieni kitus sužiuro, 
mirtinoj tyloj nuskendo.

Tuo laiku švelniai švelniai atsiduso muzika. Banguojantys įva
do motyvai nuaidėjo sukrėsdami jausmus, ir šalia rojalio stovėda
mas Vaclovas jaudinančiu balsu pradėjo giedoti:

— Avė Maria, gratia plena ... Dominus tecum, benedicta ...
• Skambėjo balsas gražus, švelnus ir jaudinantis. Ir kai jau nu
skambėjo “Ora pro nobis”, — įėjo į salę su tėvais Kastutė.

Sukrito visa salė verksmu. Giesmei aidint ir ašaroms trykštant, 
Kastutės veidas išbalo kaip drobė. Ji sustojo prie durų tarp abiejų 
tėvų, ir kad ne tėvelio stipri ranka, ji būtų iš susijaudinimo pasvi
rus. Bet tėvo prilaikoma spėjo susivaldyti; stovėjo kaip gyvas pa
veikslas nejudėdama, ir giesmei, ir muzikos aidesiams pasibaigus, 
visi priėję sveikino Kastutę ir jos tėvelius.

Paskutinis pasiliko Vaclovas. Bet jo širdyje — ji artimiausia. 
Kai kiti sveikino, jis spėjo permąstyti jų gražias kūdikystės diene
les. Ypatingai prisiminė tas momentas ten sode prie kapo ir jos 
dar mažutės kilnieji žodeliai: kad ji rinks gėleles, atneš ant alto
riaus, jeigu tik jis bus kunigu. Bet dabar? ... Likimas ją neša toli į 
Šveicarijos kalnų vienuolyną, kur jo tik mintis, tik malda užklys. 
Nors ir būtų jis kunigu, jau nepasieks pašventinti tų gėlelių... Ir 
gal jau niekad, niekad čia žemelėj jos nepamatys?. ._

Ir jo planai šventi ir platūs: koplytėlę tėvų sode jis mano iš
auginti į didelę bažnyčią, kad tik tėvas prileistų prie jo pašaukimo. 
Viskas Dievo valioj. Jo rankoje — kiekvieno likimas. Tik tiek, kad 
ir Vaclovas nori tapti kunigu, ir gal dabar Kastutės maldos — 
greičiau išprašys pas Dievą tos malonės.

Štai ir jo tėvas sulaukė savo eilės sveikinti Kastutę, ir ima Vac
lovą noras išgirsti, ką jis sakys? ... Ką linkės?

Kastutei jis nusilenkia, paima smulkią rankutę į savo delnus, 
ir jau kelia prie lūpų, bet Kastutė jį sulaiko... Tik žiūri į vienas 
kitą, ir abiejų akyse spindi ašaros. Pagaliau, ponas Garliauskas 
perkertą susijaudinimą užsikertančiais žodžiais, ir kalba:

— Pana Konstancija... Jau jeigu tamsta mus palieki, tai ir 
Vaclovui neliko kito kelio, kaip tik eiti į kunigus. Jis bus kunigu. 
Tikėkit, bus.

Vaclovui sudrebėjo širdis. Siela, rodos, iškilo virš debesų. Ir ge
ra, ir linksma, tik kaip čia su Kastute tuo džiaugsmu pasidalinus?!

Ne. Jau nepasidalins. Jau daug kas liks širdy užslėpta, niekam 
nepasakyta, nes tokios sielos — jau jis neras ir neieškos, kaip kad 
buvo Kastutė.

Šį vakarą negavo progos su ja nei pakalbėti. Tik prie jo sveiki
nimų ir linkėjimų, ji pareiškė: »

— Pone Vaclovai, tikiuosi, kad iš jūsų lūpų jau dažnai skam
bės žavingi aidai, kokie šį vakarą girdėjosi. Ačiū, iš visos širdies... 
Ačiū, už viską, viską...

— Linkiu laimės! — jis pro ašaras ištarė, ir susivaldęs pabrė
žė. — Tie aidai “Avė Maria” išsivystė many tik per man brangiau
sią sielą, per tave, Kastute!

Ir kai kitą birželio vakarą jisai niūniavo savo tėvų sode tą pačią 
majestotišką “Avė Maria”, Kastutę nešė traukinys arčiau ir arčiau 
Šveicarijos sienų. Jos smulkiais piršteliais slinko kuklus, bet Vac
lovo dovanotas mielas rožantėlis.

Redakcijai prisiųsta
Sakytojas Anusis Pėteraitis, 

Surinkimai Prūsų Lietuvoje, 
Liet. Evangelikų Liut. Vyr. Baž
nyčios Tarybos leid., fotokopinė 
mašinraščio spauda, 44 psl., 5 
iliustracijos.

Lietuvių Evangelikų Liaudies 
Giesmės—Lithuanian Protestant 
Hymns, parinko ir harmonizavo 
muzikas Valteris Banaitis, kali
grafiniai paruošė Povilas Jasiu- 
konis, išleido “Jaunimo Ratelis”, 
Liudwigsburg 1951, 56 psl. Kaina 
$1, Vokietijoje 2 DM.

J. Jazminas, Moteris nuo ku
rios pabėgau, Chicago, Ill., 1951, 
Spaudu Naujienos, Kaina $1. Už
sisakyti galima: Mr. Jasinskas, 
84 Grace St., Toronto, Ont.

Skautų Aidas, 1951 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 9, 24 psl.

JAU ATSPAUSDINTA IR 
PLATINAMA 

POEZIJOS ANTALOGIJA
ŽEMĖ

Žemėje telpa rinktiniai kūri
niai: Juozo Kėkšto, Kazio Bra- 
dūno, Alfonso Nykos Niliūno, 
Vytauto Mačernio ir Henriko 

Nagio.
Antalogiją redagavo Kazys 

Bradūnas, o studijinį (65 psl.) 
įvadą parašė J. Grinius. 

ŽEMĘ išleido “Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. Knyga yra 
iliustruota ir atspausta dviem 

spalvom. Kaina $4.00.
Ja galima gauti pas leidėją, 
“TŽ” administracijoje ir pas 
šiuos “LD” atstovus Kanadoje:

Vyt Aušrotas.
263 Havelock St Toronto, Ont 
Aušros Vartų Par. Sp. Kioske 
377 WilHbrord St, Verdun, Q. 

S. Bujotas.
1338 Downing St, Winnipeg. 

J. Krikščiūnas,
96 Wright Ave-, Toronto, Ont 

Jer. Pleinys,
113 Cannon St E., Hamilton.
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

LAS suvažiavimas ir rezoliucijos

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt
' * ' ■ Jūsų patarnavimui

skambinkite tel. KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

1. $16.000 Indian Rd. 
Park. 9 kambarių 
su garažu namas. 
$7000. .

Howard 
atskiras 
Įmokėti

3.

Dover-2. 15.500 College &
court. 11 kambarių dviejų 

.fc butų ? mūrinis atskiras na
— mąs su labai' dideliu-kiemu 

ir privačiu-įvažiavimu į ga
ražą. Patartina atkreipti 
dėmesį į šį pigų pirkimą. 
Įmokėti $7000.

$10.500 Bathurst Davenport 
6 kambarių mūrinis namas. 
Įmokėti $3000.

$8.500 Dundas & Runemi- 
de 6 kambarių mūrinis na
mas su garažu. Įmokėti tik 
$2500.

TESLIA E E AL ESTATE
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

Kancleris Dr
(Atkelta iš 2 psl.) x

Išsilaisvinimas '
Iš Dachau dalis kalinių buvo 

išsiųsta į .pietus. 1945 m. balan
džio pabaigoje jie buvo atvykę į 
pietų Tirolį. Prie vieno kalnų 
viešbučio naciai palydovai pa
rodė Dr. Schuschniggui sąrašą, 
kurie pagal Himmlerio parėdy
mą turi būti likviduoti. Sąraše 
figūravo ir jo su žmona pa
vardės.

Jei Dievas nenorės, tai kiaulė 
nesuės, — sako patarlė.

Kaliniams generolams pavyko 
užmegsti ryšį su vietos įgulos ge
nerolu ir paprašė jo, kad vietoj
SS paskirtų jiems kitą — kariuo- Austriją”, — baigia savo atsimi- 
menės sargybą. Ir tikrai. Netru- nimus Dr. K. Schuschnigg. 
kus, vietoje SS sargybinių, atsi-

Schuschnigg
rado kariuomenės sargyba su ka
pitonu Alvensleben priešaky.

Kada pasirodė tiroliečiai su už
kandžiais, kapitonas kreipėsi į 
kalinius: “Mano ponios ir ponai, 
Tirolio rajono’ vyriausybės var
du, prašau, būkite mūsų svečiai”. 
Po tokio pasveikinimo daugumas 
kalinių verkė iš džiaugsmo. Po 
keturių dienų jie visi buvo ame
rikiečių rankose, o po poros die
nų — Neapolyje UNRRA globoj.

Tiek iškentęs Dr. Schuschnigg 
dar nemato vargų galo savo 
kraštui. “Galbūt, kad po 25 metų 
ar mažiau vėl užsidegs žiaurus 
karas, kurs gali visai nušluoti 
nuo žemės paviršiaus Vieną ir

J. Vaičeliūnas.

I, |.| I . '■ /• ' f • - I ... ■
- • . — ------ - ■

{vairiais 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

Daug buvo rašyta spaudoje, 
kad LAS Kanadoje įvyko skili
mas. LAS Kontrolės Komisija 
pilname kvorume, matydama 
esamą padėtį, remdamasi įstatų 
48§ “b” punktu, š.m. rugsėjo 8 d. 
sušąųkė nepaprastą Kanados 
Vietininkijos skyrių atstovų su
važiavimą, perrinkti visus Vieti
ninkijos valdomuosius organus ir 
atstatyti padėtį. Suvažiavimo 
prezidiuman vienbalsiai buvo iš
rinkti Dr. Antanas Barkauskas— 
pirmininku, Stasys Baipšys — 
vicepirmininku ir Vacius Venc
kus — sekretorių.

Išklausius pranešimus ir dis
kusijas, vieningai buvo užgirtas 
Jakubicko pašalinimas iš LAS, 
jo vadovaujamo skyriaus likvi
davimas ir naujų Vietininkijos 
organų išrinkimas.

Slaptu balsavimu Vietininki
jos Garbės Gynėju išrinktas Dr. 
Juozas Kaškelis.

Vietininkijos Valdybon išrink
ti ir pasiskirstė pareigomis:

Dr. Antanas Barkauskas—pir
mininkas (Toronto),

Stasys Baipšys — vicepirmi
ninkas (Hamilton),

Edvardas Bumeistras — orga
nizacinio sk. vadovas (Toronto), 

Alius Braziukaitis — ūkio ir 
finansų vadovas (Toronto),

Jonas Jurkšaitis — kultūros ir 
propagandos vadovas (Toronto), 

Vacius Venckus — spaudos ir 
informac. skyr. vad. (Toronto), 

Onutė Snapelytė — sekret.
Kandidatais liko: Juozas Pyra

gius, Juozas Biliūnas ir Pranas 
Berneckas.

Kontrolės komisijon:
Adomas Urbanavičius (Toron

to), Jonas Nevardauskas (Mont- 
realis), Viktoras Petraitis (Ha
miltonas) .

Garbės Teisman: Kostas Pa
kalniškis (Toronto), Antanas 
Šalčiūnas ir Stasevičius (Hamil
tonas).

Baigiantis suvažiavimui buvo/ 
priimta rezoliucija ir perskaityti 
sveikinimai, kurie bus pasiųsti 
per “Voice of America” kovojan
čiai Lietuvai, VLIKui, MLTary- 
bai ir Lietuvos diplomatijos še
fui min. Stasiui Lozoraičiui. Per
imti iš Jakubicko užgrobtą LAS 
turtą: spaustuvę, laikraštį, pini
gus, inventorių ir dokumentus, 
suvažiavimas įgaliojo naują Vie
tininkijos Valdybą, panaudojant 
visas reikiamas priemones, ku
rios tik bus reikalingos.

Naujoji Vietininkijos Valdy
ba dėkojo suvažiavimui už iš
reikštą pasitikėjimą ir pažadėjo 
neapvilti gražių organizacijos 
siekimų, bet su šventu pasiauko
jimu ir atsižadėjimu siekti to 
taip didelio prieš akis stovinčio 
uždavinio ir budėti LAS sargy
boje, kad jo tautiniai demokratiš
kas idėjas nepažeistų jokis siau
rų diktatorinių užmačių elemen
tas. Suvažiavimas baigtas Tau
tos Himnu.

Audronė Vytenis.
— o —

1951 m. rugsėjo men. 8 d. Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio Kana
dos Vietininkijos Skyrių Atsto
vų suvažiavimas organizacijos 
vidaus persitvarkymo ir bendrei 
politinės linijos nustatymo rei
kalu priėmė sekančio turinio

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC 
Licenzijuotas elektros kontraktorius

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 — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
nuo pat įsisteigimo dienos, dėl 
neaiškiai vedamos linijos, lietu
viškoje visuomenėje nerado pri
tarimo, o jame įsiregistravę kai- 
kurie asmenys su diktatūrinėm 
užmačiom stengėsi organizaciją 
paversti diktatūriniu vienetu, 
siekdami įgyvendinti atgyventas 
asmeninio iškilimo problemas, 
kurios nesiderina nei su daugu
mos narių, nei su demokratiškai 
galvojančios lietuviškos visuo
menės, nei su lietuvių tautos sie
kimais..

Sąjūdžio organas “Laisvoji 
Lietuva”, Steponui Jakubickui 
vedant, visa eile straipsnių už
akcentavo diktatūrinę linkmę.

Kanados Vietininkijos valdy
bos narys St. Jakubickas organi
zacijoje šeimininkavo kaip su. sa
vo asmens padaliniu, nesiskaity
damas su Vietininkijos ir skyrių 
valdybomis ir daugumos narių 
valia.

Vykstant tokiai neleistinai pa
dėčiai, Toronto skyrius ėmėsi ini
ciatyvos daryti žygius šį iškry
pusi iš įstatų ir programos ribų 
veikimą sustabdyti. 1951 m. rug
piūčio 10 d. LAS Toronto sky
rius savo nepaprastame — vi
suotiname susirinkime vienbal
siai nutarė esamos padėties ne
toleruoti ir nuo vadistinių princi
pų atsipalaiduoti. O jeigu Vyr. 
Valdyba tam nepritars, tai ir su 
ja nutraukti ryšius. Nutarimui 
incorpore pritarė Hamiltono ir 
kiti skyriai.

Kadangi dėl Jakubicko žalin
gos organizacijai veiklos iširo 
Kanados Vietininkijos Valdyba 
ir Garbės Teismas, tai Vietinin
kijos Kontrolės Komisija, būda
ma pilname kvorume ir susipa
žinusi su esama padėtimi, sukvie
tė 1951 m. rugsėjo 8 d. nepapras
tą Vietininkijos skyrių atstovų 
suvažiavimą išrinkti Vietininki
jos valdomuosius organus ir nu-’ 
statyti organizacijos liniją. Ne
paprastas skyrių atstovų suva
žiavimas nutarė:

1. LAS organizacija Kanado-

je griežtai laikosi įstatų ir prog
ramos, kurie priimti visumos 
daugumos ir jokių paskirų “va
dų” ar “vadukų” nepripažįsti.

2. Galutinai atsipalaiduoja 
nuo visų buvusių ir esamų dik- 
tatorinio pobūdžio organizacijų 
dvasios ir savo veiklą grindžia 
gilia tautine-demokratine minti
mi, ją derinant su visa demokra
tiškai galvojančia lietuviška vi
suomene. Vieningai jungiasi į ko
vą su visomis demokratiškomis 
lietuviškomis organizacijomis, 
siekiančiomis Lietuvos Laisvės 
atstatymo ir atstatytoje laisvoje 
Lietuvoje — demokratinių prin
cipų įgyvendinimo.

3. LAS organizacijoje gali bū
ti nariais visi lietuviai. Bet į ją 
stodami turi palikti turėtus savo 
senus srovinius įsitikinimus už 
LAS organizacijos ribų ir derin
tis organizacijoje su daugumos 
valia, organizacijos įstatais ir 
programa. *

4. LAS organizacija nesiekia 
absorbuoti kitų lietuviškų parti
jų ir organizacijų. Visuose sa
vo yciksmuose pirmon eilėn sta
to lietuvišką vienybę, demokra
tinius principus, toleranciją vi
siems lietuviškiems sambūriams 
ir besąlygiųę kovą už tėvynės

• 5. Buvusio LAS nario Stepono 
Jakubicko nelegaliai veiklai su
stabdyti, jo užgrobtam organiza
cijos turtui, dokumentams ir or
ganizacijos laikraščiui ’’Laisvoji 
Lietuva” grąžinti organizacijai, 
yra įgaliota šio suvažiavimo iš
rinktoji Vietininkijos Valdyba, 
kuriai šiuo reikalu duoti visi rei
kalingi įgaliojimai ir ji gali pa
naudoti visas reikiamas priemo
nes, kurias ras reikalinga.

6. LAS Kanados Vietininkija 
bendradarbiaus su Vyr. Valdyba 
Vokietijoje tik tokiu atveju, jei 
ji sutiks su šioje rezoliucijoje ir 
suvažiavimo protokole paskelb
tais nutarimais ir artimiausiu lai
ku praves plačiausiu demokrati
nių būdu Vyr. Valdybos rinki
mus, proporcingai statant iš visų 
vietininkijų kandidatus. Kitokiu 
atveju, LAS Kanados Vietininki
ja sudarys laikiną Vyr. Valdybą 
Kanadoje, kuri paruoš dirvą Vyr. 
Valdybos rinkimams. LAS Vy
riausi organai, veiklos turi nesa
botuoti, bet vykdyti Sąjūdžio 
programą ir įstatus.

Šią rezoliuciją skelbia įgaliotas 
suvažiavimo prezidiumas:

Dr. Antanas Barkauskas 
Pirminikas.

. Stasys Baipšys
V icepirmininkas.

Vacius Venckus 
Sekretorius.

Paieškojimai
Paieškomas Vytautas Demen- 

tavičius, gimęs 1926 m. birželio 
6 d., Veškiūnų km., Pažaislio v., 
Kauno apskr. 1944 m. buvo vo
kiečių išvežtas Vokietijon. Kas 
žino, kur jis gyvena, praneškite: 
S. Dementavičius, 2123 Forbes 
St., Pittsburgh 19, Pa., USA.

Pirmoji Š. Amerikos lietuvių olimpiada
Šiais metais spalio 27-28 die

nomis Toronte, Sporto Klubas 
“Vytis” pasiryžo suorganizuoti 
Pirmąją Kanados ir Amerikos 
lietuvių sporto šventę. Yra nu
matoma pravesti šias varžybas: 
krepšinio vyrams, tiklinio vy
rams ir moterims ir stalo teniso 
vyrams ir moterims.

Į olimpiadą pakviesti Kanados 
ir Amerikos artimesnieji lietuvių 
sporto klubai. Jau daugiau kaip 
pusė kviestų klubų yra pranešę 
sutikimą dalyvauti. Dar laukia
ma kitų klubų pranešimo bei da
lyvavimo.

Išjudinti sportiniam gyveni
mui išeivijoje ir atžymėti šioms 
pirmosioms žaidynėms,, lietuvių 
visuomenė, organizacijos bei pa
vieniai asmenys kviečiami ir pra
šomi paskirti pereinamąsias do
vanas —. taures minėtų sporto 
šakų nugalėtojams. Sporto klu
bai ir visuomenė bus jums di-

džiai dėkingi.
Būtų malonu, jei tokių mec 

natų jn ūsų visuomenės tarpe a 
sirastų ir praneštų Toronto spo 
to klubui “Vytis” — K. Lukošių 
2 Bellwoods Park, Toronto, Oi 
tario, Canada, nevėliau spal 
mėn. 15 d. . •

Sporto šventės metu yra ni 
matyta sudaryti bendrą spor 
klubų vadovybę šiame krašt 
Bendromis jėgomis galėsim dai 
giau nuveikti mūsų bendra 
tikslui — Lietuvos išlaisvinime 
priartinti.

Tikslesnė šios olimpiados pro 
rama bus paskelbta per spau< 
vėliau.

Kanados ir Amerikos lietuv 
visuomenė kviečiama užsukti 
Toronto ir būtinai aplankyti Pi 
mąją Lietuvių Olimpiadą Šiauri 
Amerikos kontinente. •

Toronto Sporto Klubas 
“Vytis”. • •

Sportas Tarybų Lietuvoje
• Vilniuje vykstančių “B? 

grupės futbolo pirmenybių per
traukų metu rungtyniauja LTSR 
lengvaatlečiai. Rugpiūčio 11 d. 
LTSR rekordai buvo pasiekti 
moterų estafetėje — 400, 300, 200 
ir 100, kur laimėjo LTSR mote
rų rinktinė: Žitkiūtė, Šveikaus- 
kienė, Kviečinskaitė, Aleksūnai- 
tė per 2 min. 25,4 sek. ir jaunių 
grupė: Mickevičiūtė, Kuzmickai
tė, Smilingytė ir Vaksmanaitė 
per 2 min. 27,3 sek. Vyrų koman
da: Jakelaitis, Šveikauskas, Kuz
mickas ir Kazlauskas 4 x 1.500 
metrų estafetę sukirto per 17 
min. 16,5 sek.

• LTSR jauniai šachmatinin
kai gerai pasirodė TSRS turny
re: nugalėjo Armėniją, Uzbekis
taną, lygiomis baigė su Latvija, 
bet, aišku, pralaimėjo Leningra- 
dui ir Maskvai. —

• Minske VPSCT zoninėse
pirmenybėse “Kauno Audinių” 
krepšininkai laimėjo prieš Ry
gos “Daugavą”, o moterys pra
kišo latvėms. .

Stalingrade lietuvės mer
gaitės nugalėjo tinklinyje Gru
ziją ir Kirgiziją, bet LTSR vyru
kai prakišo Ukrainai ir tai pa
čiai Gruzijai.

• Penkių Respublikų Futbol 
turnyre liepos mėnesio pabaigoj 
labai gerai pasirodė LTSR jau 
niai, kurie išplėšė pirmąsias yie 
tas. Pasižymėjo futbolininką 
Šaltis, Žuravliov ir Palčiauskaj

• LTSR krepšinio čempioną 
tą užsitikrino Kūno Kultūro 
Institutas, pakartotinai sužaidę 
rungtynes su “Kauno Audinių 
rinktine, rezultatu 33:27. Tręči 
vietą laimėjo Panevėžio “Spar 
takas” ir Kauno ASK-studenta

• “Tiesos” taurę laimėjo kau
niečiai “Inkaras”: vartininkas - 
Bobrov; Ilgūnas, Striupkus, Dai 
neris, Mikalauskas, Dervenskaj 
Penkauskas, Kučinskas, - Agul 
ninkas, Eismontas, Zienius i 
Liutkevičius. Antrą vietą—Šiau 
lių “Elnias”. Almus.

PARKWAY 
BAKERS

Specialūs gimimo 
dienos ir vestuvių 

tortai. !
290 Queen Street West 

. Telef. EM. 3-7676

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.

r C N TEA KTC KIIJ s 1
JON. GREIČIŪNAS

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Nauja statyba ir pataisymai, 
medžio, cemento, dažymo ir kįti 

dideli bei maži darbai

91 Hillcrest Drive, Toronto - ME. 7651

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

t
gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

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

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

Tel. LYndhurst 0052

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

B

GIBSON ŠALDYTUVAI

V ii
NmNM

MES 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 komp
lektas 5-kių gabalų už $119.50

ŠALDYTUVAI už $325 
ir daugiau. 

Taisome radio ir elektr. 
reikmenis.

GRCTELL 
ELECTDIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO 

(prieš Pix kino teatrą) 
Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis.

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

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE 

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

iki 10 vai. vak.
Sav. J. Beržinskas.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

HNATYSHYN

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St. Tel. WA 4956 

Toronto, Ont

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

. St Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis. .

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

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

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

ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vai. tel. LO 3517

I 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.

_ -_-r -------—----------- -- r  ---- ~-------- —~

Lietuvių Baldų Krautuvė

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

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

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vaL vakaro.

senusr

Ą

TEL.

32131
U U Budime

24 -w.* 
valandas

THE TWO LITTLE
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.i . 
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokė j imui. Kalbame ukrainiŠkai.
Užeikite į

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 
Tel. E M4-0047

r



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL

MANN&MARTEL
REAL ESTATE

1663 Bloor St W. (pirmas sustojimas į vakarus nuo Dundas)
’ • • 

Didelis pasirinkimas namų lietuvių mėgiamuose 
d 1st tiktuose su neaukštais įmokė jimais grynais.

. Mūsų firmoje dirbąs
V. MEILUS .

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

Kai norisi nusišypsoti
Naudinga apyvarta

Rytų Berlyno darbininkų su
sirinkime darbo ministerijos ats
tovas plytinės darbininkams aiš-

— Draugai mes privalome ga
mybą pakelti iki aukščiausio 
laipsnio. Mes privalome paga
minti kuo daugiau plytų, priva
lome planą prašokti bent 80%. 
Plytas mes parduosime Italijai j

Amžinas romanas
Vienas New Orleano savaitraš

tis r\uo .1915 m. spausdino tęsi
nius romano “Pavojingas meilės 
takas”. Jo autorė neseniai mirė 
nuo senatvės romano nebaigusi. 
Vienas iš savaitraščio redaktorių 
nusprendė romaną tęsti. Jis ta
riasi radęs darbo visam gyve
nimui.

RUDEhir rfZČFMUI
• Koncertų programas, • Bilietus, • Vokus,
• Pakvietimus, • Vizitines korteles, • • Atsišaukimus ,
• Vestuvinius kvietimus, • Įvairius blankus/' - ‘ Ir kitus spaudos darbus

švariai ir greitai spausdina
„ŽIELKIIJ” Spaudės Eendrcvė

941 DUNDAS STW, - - TORONTO, ONT. - - TeL EM. 3-4265 
Priimami užsakymai paštu. - - - - Atliekami linotipu rinkimo darbai

ir gausime citrinų. Citrinas mes 
pasiųsime Danijai ir gausime 
sviesto (darbininkai ploja).' 
Sviestą mes nugabensime fSve-

. Ottawa, Ont. '
t.__________ _ ____________ ______

Rugsėjo 8 d. Tautos šventę lie- ties ir mokyklinėmis problemo- dij ir gausime plieno (darbinin- 
tuvių bendruomenė minėjo sek- J mis. Paskaitos organizuojamos. kai loja); Plieną mes pen,eSime 

įvairiose Ontario vietose snalio - . e._.____ . ... imadienį. Iš ryto skaitlingai daly- įvairiose Ontario vietose spalio Sąjungai. Bet taip pat
vavo pamaldose, o vakare suei- 

-goje — arbatėlėje Rosary Hall
.patalpose. Turiningą paskaitą rus metus dėsto rusų kalbą vie-
apie lietuvių tautos kultūrą skai- 

:■ tė Marija Ramūnienė. Bronė Ra-, 
į Juškaitė paskaitė iš patriotinės toS kūtūą'dZktaro lai^niui, kū- 

-Ttotno Vaižganto kūrybos. Po to rįam įsigyti jau yra išlaikiusi 
z. jaukiai buvo praleistas vakaras privalomus egzaminus.

prie arbatėlės, kurią paruošė A. 
Paškevičienė ir J. Buivydienė.

Moderni lietuviška 
Vyriškų Rūbų Krautuvė 
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 
ir pagal užsakymus. O taip pat visi kiti 

apsirengimo reikmenys.
NUOLAIDA LIETUVIAMS 10% 

Čia pirkdamas pilną apsirengimą ir 
gavęs 10% nuolaidos, gali sutaupyti- 

$18.00 iš karto.
DERBY MEN’S SHOP 

2576 YONGE ST., TORONTO, ONT. 
Telef.: HY. 9624.

Mes perkame kur:

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

malonyii 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. — - Iki pasimatymo

ir lapkričio mėnesį.
— Marija Ramūnienė jau ant- molio ir galėsime plytų gaminti i 

dar daugiau.
Darbininkai jau nebeplojo.

/

Rimtas argumentas
Manchestery yra ’’Plikių klu

bas”. Jo nariai kartą išsiuntinėjo 
daugybei moterų anketą su klau
simu: “Kodėl Tamstai labiau pa
tinka vyrai su ilgais plaukais?” 

Gautų atsakymų dauguma 
skelbė:

— Kadangi jie nėra pliki!
Dar blogiau

— Ar žinai, Tamsta, ką nors 
blogesnio, kaip vedybos be mei
lės? — klausia vedęs vyras.

— Taip. Meilė be vedybų, — 
atsako viengungis.

Krašto moralė kyla
Į vieno naktinio baro patalpas 

Hollywoode naktį įsibrovė vagis 
ir atplėšė kasos spintą. Rytą tar
nautojai rado tuščią kasą ir va
gies paliktą raštelį:

“Malonu pastebėti, kad visi 
banknotai buvo tikri. Atseit, 
krašto moralė pakilo!” J

Ką pasirinksit?
Dovanokit, Malonus Pone. Ar 

negalėtumėt prisidėti su savo au
ka? Mes renkame nepataisomų 
girtuoklių namams išlaikyti.

— Mielai. Ką tamstos pab
rinktumėte — butelį gero romo 
ar seno konjako? Galiu vieną ar
ba kita.

A

Norėjo papirkti
Viena Londono policininkė 

kartą sulaikė gatvėje automobi
listą, pasukusį klaidinga kryp
timi. Tas po trumpo pasikalbėji
mo pas/siūlė policininkę vesiąs. 
Ta betgi nesusiviliojo ir protoko
las buvo pasiųstas į teismą.

Teisėjas automobilistą nubau
dė pinigine bauda ir atimti šofe
rio leidimą už tarnautojo gun
dymą.

. tos universitete. Šalia to ji ruo- 
' šia disertaciją apie lietuvių tau-

____ _ __ ___ — Janina Kislauskienė, atli- 
Sueigai vadovavo bendruomenės kusi namų ruošos sutartį, Aukš- 
pirmininkas inž. A. Paškevičius. į Komercijos mokykloj lan-

Šis rugsėjo šventės minėjimas kė vakarinį kursą ir sėkmingai 
vietos bendruomenėje buvo ket- j išlaikė mašinraščio ir stenogra- 
virtas iš eilės. Lveiai Dries treius ^ios egzaminus. Paminėtina, kad 

ji keliolikai lietuvių yra parūpi
nusi imigracijos dokumentus.

— Nesenai, po to, kai per me
tus lankė vakarinius kursus ir 
pasiruošė privačiai, elektriko eg
______ > išlaikė ir gavo “B”

”'metus įvyko pirmas lietuvių su
sirinkimas ir buvo išrinkta val
dyba. Tada lietuvišką bendruo-

- menę sudarė 40 asmenų, bet grei
čiai jų skaičius pašoko nežymiai

- virš šimto. Šis lietuvių skaičius įamįnus Išlaikė ir gavo “B” 
' krašto sostinėje nuo tada ir pa- laipsnio pažymėjimą Algis Po-
* kiliko, nors jo sudėtis yra jau .ke

letą kartų pasikeitusi. Iš anų 40 egzaminus išlaikė Juozas Mor
* pirmųjų yra likę tik penki ir trys kūnas. Kiti dar ruošiasi įvairiems 

šeimos senesnių imigrantų. Pas-' egzaminams ir žada lankyti va- 
kutiniai išvykusieji į Toronto tai karinį kursą mokyklose.
Pranas ir Elena Ališauskai. Per ~
trejus čia praleistus metus P.' ~ Praeitą savaitę iš tabako 
Ališauskas vargonavo per lietu- i Tillsonburg, Ont. sugrįžo i 
-viskas pamaldas, abu visada bu-' Aukštąją Technikos mokyklą du

* Vo nuoširdūs iniciatyva ir pagal- broliai, Algis ir Linas Šiurna.
ba lietuviškiem parengimam. Iš Šie jauni vyrai, 18 ir 16 metų am- 
senesniųjų imigrantų ypatingo j žiaus, praeitais metais baigė 10 
prielankumo is pagalbos naujai *r 9 minėtos mokyklos klasę pir- 

I atvykusiesiems yra parodę Au-1 mąisiais mokiniais ir su pasižy- 
I gustinas ir L_____  ________
• čiai. Buto suradimas, darbo ga-
• vimas, vestuvių, krikštynų, mi-

vilonis. Dabar auto mechaniko

ms y i a paiuue rvu- . ----------- ------------- . — r------
Matilda Pranckevi- dėjimais. Dėlto jie buvo be eg

zaminų perkelti į sekančias kla
ses ir dar prieš mokslo metų pa

j nėjimų bei pramogų paruošimas ! baigą galėjo išvykti užsidirbti iš- 
» visadą .buvo M. Pranckevičienės Seklių naujiems mokslo metams. 
; motiniškas rūpestis. Rūpesčio ir Dėl jų pasižymėjimo moksle 
J džiaugsmo atvejais naujai atyy- m°kyklos direktorius leido^ šie- 
t kusius Pranckevičiai nuoširdžiai

pagelbėdavo.*  Pažymėtina, kad 
tėvynę Pranckevičius yra palikęs 
penkių metų'amžiaus, o ji būda
ma šešių mėnesių kūdikis. Bet iš

• savo gimdytojų jie yra išmokę
• gražios lietuvių kalbos, daugybės
; dainų ir lietuviškų papročių.
; — Federalinė Kanados vyriau-
• sybė šiemet suteikė atatinkamą
? paramą vietos universiteto psi
* chologijos fakultetui, kad pa-
• ruoštų internus psichologinei
’ vaikų klinikai. Tam paruošimui
• vadovauti pakviesta Dr. Agota
’.Šidlauskaitė, Be to, ji. jau nuo
.praeito pavasario universitete

, skaito vaiko ir jaunuolio psicho
’ logijos kursą ir vadovauja kli-
’ nikinės psichologijos seminarui.

Ontario Provincijos vyriausybė 
J pakvietė Dr. Ag. Šidlauskaitę 
2 skaityti paskaitas tėvams, mo

kytojams ir gailestingosioms se- 
? serims iš praktiško auklėjimo sri-

» r

met atvykti, ir pavėluotai. .Taba
ko ūkyje Algis ir Linas šią va
sarą išdirbo virš trijų mėnesių. 
Šiurnų šeima augina keturis šau
nius sūnus ir visus leidžia i mo
kyklą. Inž. T. Šiurna tarnauja 
valdžios Įstaigoje.

— Naujagimių laime mūsų 
bendruomenėje džiaugiasi Maka- 
revičių ir Gabalių šeimos.

— Imanto Šimanskio šeima 
užpraeitą savaitę baigė metinę’ 
imigracijos sutartį vienam? prie- ( 
miesčio ūky ir atsikėlė į miestą.

— Lietuvių šeštadienio mo
kykla pradeda naujus mokslo 
metus nuo spalio mėn. pradžios. 
Mokyklai vadovauja ir Lietuvos 
istoriją dėsto M. Ramūnienė, lie
tuvių kalbą — N. Trečiokienė, 
Lietuvos geografiją — A. Paške- 
vičienė, tikybą — kun. J. Razu- 
tis. Mokinių kandidatų esama 10.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
Gera proga dabar pamatyti tabaką ir žemę po 
derliaus nuėmimo. Yra įvairių ūkių pardavi
mui Žmonės parduoda dėl ligos, senatvės, 
tingėjimo, divorso ir pan. Kreipdamiesi prašau 

pažymėti kokią sumą galite įnešti.

CHARLES POCIUS 
REAL ESTATE BROKER

TILLSONBURG, ONT. Tel. 829 J.

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

LIETU VISK Al KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai

• Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui 

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

neveltui, draugai. Mes gausime
Taipgi turime išsineštinai pardavimui 

Čia gausite ir . 
■ nuoširdžiai lauksime. 
. V. BUTRIMAS.

..R......

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis.

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

Res. tel. LY 5797

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto

(prie Gladstone)

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto 
Tel WA 1344

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:

V y t. Aušrotas, 263 Havelock St. Toronto, Ont. Tel. LO.3647 
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. , ■

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

Telefonas
MU-9543

LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS

Telefonas
MU-9543

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

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

Maistingiausias,
Lengviausiai virškinamas, • 
Pigiausias maistas,

Turis visų vitaminų yra
PIENAS IR PIENO G AMINIAI

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

ROGERS DAIRY
459 ROGERS RD. — — Telefonas JU. 7193

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

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

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
Parduodame

SKALBIAMAS MAŠINAS .
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

D. HOLOTA REAL ESTATE . 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.) 
Tel. WA 5232 . Toronto

DANTISTAS
J. A. GORCIIYNSKI

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.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vaitotų baldų:

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

• lovų komplektai, ' •

krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

- DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir . 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-^ ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

SNIFF’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
rimą. Tel. WA 9822

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUfiSKY. R.O.

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

Kalba slavu kalbomis
470 College St. W. Toronto 

Tet RA 3924

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

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

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

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.

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

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite anglis
PARLIAMENT FUEL CO.

Savininkas W. WILSON
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St, Toronto

Kainos nepakilo pas:
ART FASHIONS

didžiausiose Toronto kredito krautuvėse: ■
536 Queen St W. ir 1159 St Clair Ave. W.

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

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis L
Tel WA 7537 Tel. WA 8497 !
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TCRONTC, Cut
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mielus idėjos draugus *
BIRUTĘ GRABAUSKAITĘ ir JUOZĄ MAŽEIKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir linkime saulėtų ' 
gyvenimo dienų.

Mindaugo krikšto minėjimas į Lietuviškoji radijo programa
__ i šios savaitės pradedama 
transliuoti šeštadieniais 3-4 vai. 
p.p., banga ta patį 620, CKTB 
siųstuvas St. Catherines.

Toronto lietuvių kolonijoje nu- nuo 
matoma rengti spalio mėnesio 
pabaigoje. Yra keliama idėja, 
kad šis tai psvarbus lietuvių tau- 
kad šis taip svarbus lietuvių tau- 
me, bet ir tautine, būtų paminė
tas kiek galima plačiau, supažin
dinant su Lietuvos krikštu 
kanadietiškąją visuomenę.

Lituanistinės mokyklos 
veikla

Po praeito šeštadienio pamokų 
lituanistinės Toronto liet, para
pijos Maironio vardo mokyklos 
mokytojai klebonijos patalpose 
turėjo posėdį, kuriame buvo nu
statytos šių mokslo metų darbo 
gairės. Šiais metais mokykloje 
yra penki skyriai, kuriems vado
vaus mokytojai: kun. ka^. B. Pa- 
cevičius, J. Gaižutis, M. Daukšy- 
tė-Gudaitienė, Pr. Vileniškaitė, 
Br. Mackevičius ir Vyt. Sinke
vičius. Mokyklos vedėjas J. Gai
žutis. Mokytojai yra labai susi
rūpinę lietuviškais vadovėliais. 
Tuo reikalu nutarta pasiinfor- 
muoti knygų leidyklose. Taip pat 
iš anksto buvo tartasi Kalėdų 
eglutės pritaikinto vaidinimo 
reikalu.

Šiuo metu lietuviškąją mokyk
la lanko 102 lietuviai mokiniai, c

Muz. a.a. A. Dvarionui 
paminklas

Po keturių mėnesių nenuilsta
mo darbo, susidaręs muzikui An
tanui Dvarionui antkapio pa-1 
minklui statyti komitetas savo

Toronto Vyr. Ateitininkai.

ir

Ministeris pirmininkas 
St. Laurent

Toronto Apyl. LOK prisiuntė pa
dėką už lietuviškos visuornenės 
sveikinimus, pareikštus Tautos 
šventės proga.

Torontiečių aukos
Apylinkės LOK praeitą savai

tę padarė galutiną apyskaitą šių 
metų aukų rinkliavų Toronte.

Tautos Fondui surinkta 1404 
dol. 34 et. ir Vasario 16 d. gimna
zijai — 327 dol. 25 et. Žinoma, tai 
tik LOK vykdytų rinkliavų 
sumos.

M. Lietuvos Bičiulių d-jos 
susirinkimas

Rugsėjo 30 d., 4 vai., lietuvių 
parapijos salėje šaukiamas M. 
Lietuvos B. dr-jos Toronto sk. 
narių metinis susirinkimas, ku
riame, tarp kitko, bus valdybos 
bei revizijos komisijos praneši
mai ir naujų organų rinkimai.

Praėjus vasaros atostogoms 
vėl tikimasi visa energija dirbti 
tiek remiant visokeriopai maž- 
lietuvius bei jų tautinę kovą, tiek’ 
tų dviejų mūsų tautos dalių ge
resniam pažinimui ir susigyveni
mui busimoj nepr. Lietuvoj. To
dėl visi tautiečiai, kuriems mū
sų tautos reikalai yra svarbūs,

Kalakutų balius
Spalio 8 d., pirmadienį, Padė

kos Dieną, viršutinėje ukrainie
čių salėje, 297 College St., ren
giamas kalakutų balius.

Padėkos Diena Kanadoje yra 
valstybinė šventė ir tą dieną šia
me krašte yra paprotys rengti 
kalakutų vakarienes.
Tėvas Juvenalis Liauba, OFM 

išvyksta į Ameriką
Praeitą pirmadienį įvykusiame 

K. Liet. Kat. Moterų Dr-jos C. 
Valdybos posėdyje dalyvavo Dr- 
jos Dvasios Vadas Tėvas Juve
nalis Liauba OFM, kuris pada
rė pranešimą apie Amerikos 
Liet. Kat. Moterų S-gos veiklą 
ir jos šią vasarą įvykusį seimą. 
Seimo metu užmegsti glaudūs 
ryšiai su Amerikoje veikiančio
mis kat. moterimis.

Šiame posėdyje Centro Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: A. 
Užupienė — pirmininkė, K. Juo
zapavičienė — vicepirm. ir P. 
Abromaitienė — sekretorė. Ap
svarstyti aktualieji Dr-jos 
los klausimai.

Po posėdžio, arbatėlės 
laikinai atsisveikinta su,
niam laikui į Ameriką išvykstan
čiu svarbioms pareigoms kon
gregacijoje užimti, Tėvu Juve-

Vyr. Ateitininkų susirinkimas
Sekmadienį, rugsėjo 30 d.,x5 

vai. po pietų, “Tėviškės Žiburių” 
patalpose įvyksta Toronto Vyr. 
Ateitininkų Kuopos visuotinas 
susirinkimas. Narių dalyvavimas 
būtinas.

Toronto Vyr. At-kų V-ba.

Serga St. Dargis
“Žiburių” spaustuvės kasinin

kas St. Dargiui Šv. Juozapo ligo
ninėje praeitą savaitę padaryta 
kojos kaulo operacija. Gydymas 
užtrusks apie 6 savaites.

Dingo lietuvis
Rugsėjo mėn. 15 d. išvykęs į 

darbą negrįžta į namus Adolfas 
Ilminonis, gimęs 1911 m., aukšto 
ūgio.

veik-

metu 
ilges-

gražų darbą numato užbaigti turėt4> įžiūrint pažiūrų skirtu- 
spalio mėn. 6 d. Tą dieną Toronto 
Vilties Kalno kapinėse bus pa
šventintas gražus paminklas.
Antkapis yra padarytas iš juodo 
marmuro. Jo pryšakinėje dalyje 
yra išgraviruotas stilizuotas kry
žius, lyra ir lietuviškas užrašas.
Spalio 6 d. šventinimo iškilmės , 
pradedamos liet. par. bažnyčioje

mų, prisiimti sau tos tautinės pa- naliu Liauba OFM, padėkojant
reigos dalį. Tad kviečiame To
ronto lietuvius atvykti į susirin
kimą ir įsijungti į tą darbą.

Narių dalyvavimas būtinas.
MLB d-jos Toronto sk. V-ba.

Šokių vakaras
1951 m. spalio 6 d. Toronte 

Jūros skaučių laivas “Vandenė”

už širdingą veiklą L. K. Moterų 
Dr-joje ir linkint nenuilstamai 
darbuotis lietuvių visuomenėje.

Arbatėlėje dalyvavo Hamilto
no lietuvių parapijos klebonas 
kun. Dr. J. Tadarauskas, kuris 
tą dieną visuomeniniais reikalais 
buvo atvykęs į Torontą.

10 vai. iškilmingomis pamaldo- yMCA salėje, Il-me aukšte, Col-
mis už velionio sielą, o po to bus 
sudaryta galimybė automobiliais 
nuvykti ir didesniam skaičiui lie
tuvių, norinčių asmeniškai pa
matyti, naujai pastatytą pamink
lą ir dalyvauti pašventinimo 
apeigose.

LES rengia šokius
Š.m. rugsėjo 29 d., šeštadieni,

YMCA salėje — 931 College St. tų skaičius ribotas. Prašome įsi- 
W. — Lietuvių Evangelikų Su
sivienijimas rengia šokius. Pel
nas skiriamas Vokietijoje liku
siems tremtiniams sušelpti. Šo
kiams gros 5 studentų kapela. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

LES valdyba.
Padėka

Už piniginę paramą, suteikusią 
man galimumą vykti į Kanados 
šachmatininkų pirmenybes Van- 
couveryje, labai širdingai dėkoju 
Bostono, Čikagos. Niujorko, 
Brooklyno, Toronto, Vancouve- 
rio, Winnipego ir Hamiltono 
lietuviams.

Asmeninė mano padėka pri
klauso pp.: K .Merkiui, .A. Ke- 
turakiui (Bostonas), J. Vilpi- 
šauskui (Brooklynas), P. Taut- 
vaišai ir VI. Karpuškai (Čikaga), 
K. Šapočkinui ir J. Lukošiui (To
ronto), E. Grajauskaitei (Hamil
tonas), kun. Traškevičiui, J. Sli
žiui ir A. Danaičiui (Vancou- 
veris) ir kun. Mikalauskui (Win- 
nipegas).

Kartu dėkoju visiems sveiki
nusiems mane su laimėjimu.

Povilas Vaitonis .

lege ir Dovercourt gt. kampe, 
rengia jaukų šokių vakarą su 
paįvairinimais. Šokiams vėl gros 
mėgiamas ir modernus studentų 
orkestras. Įėjimo kaina tik 50c. 
Pradžia 8 vai. vak.

Sesės širdingai kviečia visus
skautus ir skautų bičiulius atsi- PIRKSIU gerą foto aparatą. Siū- 
ląnkyti. Primename, kad bilie- 
1J. L/xt-nn "D v» o 1 C" ! -

gyti iš anksto pas jūros skautes: 
A. Ropytę, KE. 6627 ir B. Petru
lytę LO. 0513, po 5 vai. vak., nes 
prie kasos gali neužtekti.

Nauja LAS vadovybė
Painiava šiuo metu su LAS.

6 psl. mes spausdiname trumpą 
LAS suvažiavimo aprašymą ir 
rezoliucijas. Tai suvažiavimas tos 
grupės, kuri neturi savo laikraš
čio. Antrasis suvažiavimas įvyko 
taip pat Toronte rugsėjo 15 d. Jis 
taip pat išrinko vyriausią vado
vybę:

Garbės gynėjas Augustinas
Kudžma, Montrealis;

C. Valdyba: Stp. Jakubickas 
pirm., St. Pociūnas pirm, pavad., 
Mik. Užemeckas ir Petras Paule- 
nis nariai, Vyt. Lunys sekr. Kan
didatai: M. Usvaltaitė ir A. Ži
linskas.

Kontrolės kom.: J. Preikšaitis,
A. Usvaltas, K. Vasiliauskaitė; 
kandidatai P. Polgrirrias ir J. 
Dilys.

Garbės teismas: Juozas Luko
ševičius, Jon. Narbutas ir Vyt. 
Žilinskas; kand.: H. Valiulis ir 
Pr. Baltonis.

i “TULPĖS“ svetainei reikalinga 
I virėjos padėjėja ir moteris namų 
l ruošos darbams. Kreiptis: Sve
tainė “Tulpė“, 994 Dundas St. W. 

Telef. ME. 9490.

lyti vakarais KE. 4703.

PARDUODAMAS vaikų vežimė
lis geram stovy. 28 Rolyat St. — 
prie Dundas-Ossington. Telefo

nas OL. 2971.

Reikalinga patalpa 
Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų 
Grupei reikalinga patalpa (dido

kas kambarys) repeticijoms. 
Skambinti PL. 3951. TLMMG.

Išnuomojamas kambarys be bal
dų arba su baldais vedusių porai] 
su teise naudotis virtuve. 28 Ro
lyat St. prie Dundas-Ossington.

Tel. OL. 2971.

Iš “Dainos“ Grupės veikimo
Rugpiūčio 30 d. įvyko Grupės 

mėnesinis susirinkimas. Nors 
oras buvo labai lietingas, bet p. 
Aldonos Rusinienės seklyčia pri
sipildė dainietėmis. Vadinasi, tik 
gerų norų reikia, o prieš audras 
atsispiriama ... Tikrai, tik dėka 
gerų norų ir nelaimėn įpuolusio 
artimo meilės “Daina“ gyvena.

Buvo padėkos laiškų ir kele
tas prašymų. Todėl pp. St. Ma
tulevičienė,^Staniūnienė prižadė
jo sukrauti ir pasiųsti EI. Krase- 
vičaitei, esančiai sanatorijoje, 
maisto siuntinį, o p. Kaveckienė, 
sukrauti rūbų siuntinį senelei 
Pupkienei. Abi Vokietijoje.

Susidarius didesniam kiekiui 
rūbų, nutarta juos išvalyti ir pa
siųsti Diepholzo gimnazijai. Va
lymui savo talką suteikė p. A. 
Narbutas, o valymo išlaidas pa
žadėjo apmokėti dainietė p. M. 
Pocienė. Šios siuntos sukrovimui 
ir išsiuntimui sudaryta komisija 
iš ponių: P. Satnoškienės. Pran- 
kienės, Ališauskienės ir p-lės E. 
Garbuzaitės.

Rimtai susirūpinta metinio va
karo rengimu ir komisijon iš
rinkta ponios: P. Samoškienė, 
Aid. Rusinienė, St. Matulevičie
nė, W. Kundrotienė, O. Kava
liauskienė ir p. V. Abromaitytė.

Sekančiam susirinkimui visas 
dainietes, maloniai užkvietė il
gametė narė p. W. Kundrotienė 
—2 Bellwoods Park. Adresas yra 
klaidus, nes neturi vietos užrašo, 
todėl prašoma įsidėmėti: visoms 
yra žinomas Dundas ir Crawford 
St. tiltas. Einant tiltu iš Dundas 
į Queen St. pusę, tik perėjus til-

Kasdien nuo 6 vai. vak.
RPJJ 772 Dundas St. W. 

E Toronto
Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugsėjo 27-29 d.
J. SHE WORE A YELLOW RIBBON — spalvota 

su John Wayne, Joanne Dru
2. ROCKY — su Roddy McDowall, Nita Hunter

Pirmadienį — trečiadienį, spalio 1-3 d.
1. RIDING HIGH — Bing Crosby, Coleen Gray
2. BARRICADE — spalvota — tik suaugusiems

su Ruth Roman, Dane Clark
LINKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga“

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

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos.
Tarpininkaujama apsidraudimui gyvybės 

nelaimingų atsitikimų ir kit. atvejais

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

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. Galima naudotis vir
tuve. 163 Emerson Ave. Telefo

nas ME. 4570.

7 Havelock Str. — prie College 
— išnuomojami 6-8 kambariai su 
3 virtuvėmis, galima pavieniai ir 
su šeimomis, pirmenybė mergai
tėms. Skambinti vakarais tel.: 

PL. 6755.

Išnuomojami du frontiniai kam
bariai Il-me aukšte. Su baldais 
ir visais patogumais. 26 Churchill 
Ave., telef.: ME. 3319. Pagei

dautinos dvi mergaitės.

tą, dešinėje yra kelelis per parką, 
čia yra keli namai ir vienas jų 
yra pp. Kundrotų.

Susirinkimui pasibaigus, ma
loni šeimininkė p. Aldona Rusi
nienė, gražiai visas dainietes pa
vaišino. Širdingai esame jai dė
kingos.

Taigi, neužmirškit, mielos na
rės, kad rugsėjo 28 d. 8 vai. vak. 
visos pas W. Kundrotienę.

M. F. Yo-nė.

Lietuviai — estai

MONTREAL, Cue
są šio vakaro pelną paskyrė lie-, 
tuvių gimnazijai Diepholze, Vo
kietijoje. Iš tikro gražu, kai mū
sų emigravęs jaunimas neužmirš
ta tremtyje likusių draup ku
riems galbūt mokslo sąl/k yra 
daug sunkesnės, negu ei# jiems 
ir padeda sušelpti materialiai.

— Montrealio universiteto pa
talpose, Louis-Colin ir Maple
wood gatvių kampe yra dantų 
klinika. Čia dantis galima sutai
kyti žymiai pigiau negu kur norš 
kitur. Klinika atidaryta nuo 9 
vai. iki 12 vai. ir nuo 2 iki 5 vaL 
po piet., išskyrus šeštadienį po
piet.

— Pereitą sekmadienį, 3 vai. 
po pietų, visos Montrealio para
pijos dalyvavo organizuotai ant 
kapinių. Visi aplankė Cote dės 
Neiges kapines.

— Pastaruoju metu Montrea- 
veiks reguliariai kiekvieną šeš- lyje pasitaiko vis daugiau ir 
tadienį. Mokyklą veda vaikų daugiau susirgimų. Daugelis ne
mylimi mokytojai pp. Lukoševi- tuvių ligonių jau guli ligoninėse, 
čienė ir Ališauskas.

— Pereitą šeštadienį, lietuvių sveiks. Iš sunkiau sergančių yra 
studentų orkestras Lituanica, su- p. Samuolienė, taip pat pereitą 
rengė puikų šokių vakarą Auš- savaitę susižeidė A. Pylipaitis ir 
ros Vartų parapijos salėje. Daly- Šimelaitis. Abu guli Western 
vavo nemažas būrys lietuvių, ospital prie Atwater. Pilypaitis 
ir visi buvo patenkinti gražia guli Western division, o Šimelai- 
muzika. Lituanicos orkestras vi- tis Eastern division.

Mokslo metų pradžia
Montrealio šeštadienio mokyk

los iškilmingas atidarymas įvy
ko rugsėjo 15 d. Iškilmingose pa
maldose, kurias laikė kun. Kubi
lius, dalyvavo daug vaikučių, tė
vų ir šiaip žmonių. Kunigas pa
sakė gražų pamokslą. Baigiantis 
pamaldoms iš jaunųjų krūtinių 
išsiveržė “Marija, Marija” ...

Šiemet, tėvų komitetui pagei-
Šio mėnesio 28 d., 8 vai. vak., daujant ir mokytojams prita- 

(prie prožektoriais apšviestos riant, viso miesto vaikai bus mo- 
aikštės) Broadview stadijone komi vienoje Willibrord — Ver- 
draugiškose futbolo rungtynėse dune — mokykloje, 
susitinka estų ir sporto klubo 
“Vytis“ jauniai.

Kviečiame visus dalyvauti, ža
da būti įdomi kova.

Padėka
Sekmadienį, rugsėjo 16 d., Vyr. 

Ateitininkai suruošė ekskursiją 
Habsburgų meno parodai apžiū
rėti. Ja pasinaudojo didokas tau
tiečių skaičius. Ekskursijai vado
vavo bei giliu menininko įžval
gumu ir prieinamu stiliumi eks
ponatus aiškino dail. T. Valius. 
Rengėjai gerb. Dailininkui reiš
kia nuoširdžiausią padėką.

Dailininkas gėrėjosi mūsų vi
suomenės domėjimusi menu ir 
ateityje žadėjo ta prasme tautie
čiams patarnauti.

TVAK V-ba.
Ukrainiečių jubiliejinė šventė
Ontario provincijos ukrainie

čiai, minėdami 60 metų jubiliejų 
nuo pirmojo ukrainiečio atvyki
mo į Kanadą, rugsėjo 29-30 d. To
ronte rengia didelies iškilmes. 
Tam yra sudarytas specialus ko
mitetas patronaujant generalgu
bernatoriui Vise. Alexander.

Iškilmių tvarka: IX. 29 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p. atidaroma tau
tinė paroda — 140 Bathurst; 7 
vai. 30 min. v. didelis simfoninis 
koncertas Toronto parodos Coli
seum salėje, dalyvaujant ir atski
riems menininkams; IX. 30 d., 
sekmadienį,: 3 vai. p.p. dainų, 
šokių ir muzikos festivalis ten 
pat, 7 vai. 30 min. vak. jubilieji
nis bankietas King Edward Ko
telyje.

Po pamaldų įvyko vaikų sura
šymas, kurių užsirašė virš 50.

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 22 
d. prasidėjo mokslas. Susirinko 
daugiau negu penkiasdešimt vai
kučių, kurie gražioje ir lietuviš
koje nuotaikoje praleido savo 
pirmą mokslo dieną. Mokykla |

bet tikimasi, kad visi greit pa

Hamiltonas kviečia

VAKARAS-KONCERTAS

PO KONCERTO ŠOKIAI IR BUFETAS.

dalyvaujant žymiausioms Kanados Pabaltiečių 
muzikos pajėgoms.

Šeštadienį, spalio 6 d., 8 vai. vakare 
Hamiltone, Dainavos salėje

469 Bay Str. N. rengiamas turiningas

Daugiau informacijų bus sekančios savaitės skelbime.
Dainavos salės Administracija.

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų! !
Turime pilnus baldų komplektus 
įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atvesime krautuvei! VELTUI.

' ė ėM 8 0

• IT
- ---------

Dėmesio! !
Šis kuponas vertas 10,00

jei pirksite prekių už $100.00.

BEAVER BEDDING & UPH. CO.
2605 Dundas St. W., Toronto. Tel. JU. 3811

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

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

Pirkite aprangą tik lietuviškoje rūbų

921 DUNDAS ST. W. “BELWOODS DRY GOODS”
Nuo Jūsų 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.
“BELL WOOD S DRY GOOD”

921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

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
* • 4 • <

Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.
Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų. įstaiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. TEL. 9-4121

Parduodamas

Visų lietuviškų laikraščių 
ir angliškų žurnalų 
PRENUMERATAS 

priima ir pratęsia įgaliotas 
atstovas 

Vytautas Aušrotas
263 Havelock St., LO. 3647 

Sekmadieniais — parapijos 
salėje

Valgykla Toronto lietuviška
me rajone “Park Restaurant”
— pora minučių kelio nuo lie
tuvių bažnyčios, prieš parką, 
1002-1004 Dundas St. W. — su 
visais įrengimais. Kaina $8500.. 
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
tuotais kambariais. Nuomos 
mėnesiui $190 ir nekiliy 10

turto mokesčiai.
Kreiptis pas savininką 

1002 Dundas St. W. H-me 
aukšte, tel. ME. 6498.

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą
pigiai atlieka STANLEY V AS A RAJS (latvis)

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE^ 
PIRKTI namus;

PAR DUODAMA:
1. $14.000. 14-kos kambarių su visais*baldais.  9-nios virtuvės. 

Mėnesinės pajamos $493.00 ir vienas kambarys savininkui. 
Reikalinga įmokėti apie $5000.

% •

2. $10.900. 5-kių kambarių namas. Statytas prieš 4 metus — vie
no aukšto. Gražus moderniškas su 2 kambariais rūsy. Šildo
mas vandeniu. Įmokėti apie 5000.

3. $5000. Kepykla. Gera proga pradėti liet, kepyklą Dundas-Ron- 
cesvalles rajone su visais įtaisais. Nuoma tik $100 mėnesiui. 
Kartu apartmentas — viso 6 kambariai. Įmokėti $3000. Pastatą 
galima pirkti už $12.000.

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDRE J AUSK AS-Andrews

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES AVE.
____ TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101


